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sosyetesi 

--
ADANA GlJNLUK GAZETE 

ve Habeşistan işleri Atinada bir hadise 
lıolt Fransız gazetesi diyor ki: " - ••• Eğer uluslar 
•)etesi harbi kanuni bir şekle sokmağa yarı-

"Kral gelecek amma, 
gene dönecek,, tUrkü

sünün kopardığı fırt.na 
yacaksa bu Sosyeteyi yıkmalıdır.,, 

Qır H 
ç abeş elçisi ; "Habaşistanda çıkacak bir harp, yerli çer-
d~Yede kalmıyarak bütün sömürgelerde Avrupa boyun· 
,tıruğundan kurtulmak hareketini de doğuracaktır.,, dedi 
'liı· 24 

l•ıeteİ (A.A) - Bu sabah. daki Habeş elçisi •Eko dö Pui,, _ Budapeşte: 24 (A.A) - Baş· 
l 1'' Dıuelar soıyeteainin aytarıoa, Habe§lerio erginlikleri- hakanın gazetesi olan "Fugget-

~'. 0Plantıaile uğraşmakta- oi korumak için en ıon ferdlerine lenH,. Habeş itinin, ltılyanın du 
~~'liıa kadar ölmeğe hazır buluadukla · rumunu zay1flatmtvacağı kanaa-
ıı~nııko diyor ki: rını aöylemiıtir. tında bulunduğunu söyliyerek di 
l~ı duruma göre Cenev· Elçi. kendi bakımına göre Ha- yor ki: 
bi:•rı \te Babeg tezleri ara· be§iıtanda ç1kıcak her hangi bir Mussolini birinci teırin niha-
Re,.·ıç''P•§rna vuku unun ö· harbin yerli çerçeveyi a§ıp delki yetine kadar bayrak altına çağ · 

' ti... • 
~~Uy esı katiyen mümklla de Sömürgelerin Avrupalılara karşı nlacak iki milyon askerle hiç bir 
"Otu i~~i ayaklanmelarına ahalisinin Avru· şeyden korkmıyacak ve Avrupa 

hı illa} olarak 15 inci pahlara kar§ı ayaklanmalarına barışına mutat enerji ile ihtimam 
t•tbilci dUşüotilmekte yol açacağını ilave etmiştir. edecektir. 

8~ lrladd Tokio: 24 (A.A) - Seisanto Büyük İtalyan devleti Avro· 

/ 

. lt lıu deye göre anlaıamıyan yani Japon üretmenler partisi baı- , pada durumunu ve nüfuzunu ko· 
~tek 11 •n böyle istedikleri kanı Usida gizli Nasyonalis bir- rumayı ve Sömürge meselelerin-

' . d, ile edt tdebileceklerdir. Bu. liklerinin cJe yardı mile Mussolini- de irdtsine hürmet ettirme-sini 
~ b eaıelc olduğu aşikar ye bir telgraf çekip ltalyaa ordu. bilecektir. 
~ 'l'diktı sunun Habeıistanı sıkıştırmasını Cenevre: 24 (AA) _ Bir takım 

\.~ıftlelb~osyaliıt "Üeuvre,, protesto etmi~ ve bu ülkeye karşı Japr.n ajanılarının Habeıistana 
\"ti t•~et lit~n sol ve •tın ıol gütmekte olduğu tecavüz siyau- ulaştırılmak üzere Cibutiye evgin 
~'' eler, 15 inci madde- amdan vazgeçmesini dilemiştir. olaraık (müsteacel) bol miktarda 
~tbir, llhlnıaaiyle muhtemel Jıpoo hükumetinin buna göre ıilih ve cephane yollamata ol-
. "' llı•bi tedbirler alma§ı için Başbakanla d b d h b ı \ı ""'•c ı_ Yet verilmek iste· ukları ura a a er a anmı§lır. 

~d ııs:•tııı 'dd dış deniz ve Sü bakanlarına hı§ V · 24 (A A) C ~it. ır fi etle itiraz et· aşıogton: . - U· 
u vurmuştur. 1 H b 
t.'~•te . Tokio: 24 (A.A) _ Liberal murluk Başkanı Koosve t a eş 
'1tr " dıyor ki: İmparatoruna bir telgraf çekip · ulu l parti üyelerinden biri Havas ay· 

ı bi 8 ar soıyeteei harbi l l · · dogy um unun yıldönümünü kutla-\.~ ~r §ekt tarına ıuo an ıöy emııtır: 
~ bıt e lcoymağa yarı· ltalyan - Hıbe§ davası dün mıthr. 
~ dııb:~•~etcyi ortadan kal· yayı atefe verebileceği için bizi Londra: 24 (A.A) - Paraga 
~ l6ıı d" ıyı olur. de igilemektedir. Avrupadaki vapuru 20 ıubay ve 423 askerle 
~ dcığ11Qı llnya uluslar ıosyte. g6çlüklerden yüz bularak ordu- dün MHavaya gitmiştir. 
~1'-tıı d~rau böyle bir l\kibe muzun içinde de bir Naayonal Londra: 24 (A.A) - Londra-
'tia: 221fe alkışlamamııtır. kaynama çıkmasından korkuyo · da umumiyetle telakki, İtalya -

{A A) Londra ruz - Geriıi dördüncü say{ ada -

:il' ı ~ ... a~y~da - ~arım Bankasının alacakları 
-~~ .........__,:_ 
~ ~ll""et kurumu 

d ~ 11 i{apatıldı 
(ti'' ~ ~ ı,tuh --

'P , \ ~l!b,1:1. e .: 24 {A.A) - « Ha. 
~I' i~\'\'et 1,'Ç.bakanı Dr. Frik, 
f.AC ~t c bGtn:11ndeki katolik ku. 
[lpf ~ • kurullarını kapa-

t. ~il! 

C~I ' ~Urı b·· . 
~ ~dil . Uhin malları mü 
•rı! • ttıııt K . 

1 ~Slıai 1 ~ • olooya ıle 
q' Q hı • k 'I •titre· r .. ço mahalle-
~iaıı 1 

gençlerle genç 
ı, t , onı 
'\~ ıııu._d •rı arasında saf 
~ t\~~d ernefer olmu§tu' . 

L- '"'" " bisiklet 
~~"~'rı Yaplldı 
"''!.•:~ ~ 1~ltt"'I ı\.A.) - Dün An-'t · I tr'I 

)'tt 11 8ıtı.rla 1 
'? Konya İdman 

ı : ,,11 hp1ıd, ~ kilometrr-lik 
'1~ tlı~ E Yarışa Anka· 
ı~tıı ~~r/YUpJa Talat , Kon· 
~\ b ta,1ş ~~•lan da yedi ki
~'~ ~he, ~ k IO kilometre
,~~ t 8ck~ .1 oldu • Ankara· 

h 'l•tıc::j k. 
d,~ l'lf1 b ılometrede 

ı. ~it~ d,~~•ktt . Eyyup b:r 
ı,~ l>~hd •kı ile birincı 

'l~tıl QS61lc~~ nauf ikinci , 
~~~ 't · Q ' liıoıit dörtlün· 

.J ~'ıb-tıı, L· . 
p ~;1' { y,d 1•1k1 t • 

~tı lQ e eder bu •a-
411 / \ ıı ~--~a::rıldılu . 
/ ~, Ya varacaklar . 

~ııı -~-(i~ 
1
,0 ~~ ~h~ıcaklar 

\ 81"·. 2-1 (A A ~· ,..kla, . ) - Birkaç 
~ ~~ §tddetioi artır-

•ı~ t I~ aııs:bk 
· dereceıi 34 ü 

Ötey günkü sayı ııızda köylü
nün tarım Bankasına olan borç
larında 15 böl üye ayrılacak olan · 
lar hakkında bankanın aldığı ka· 
rarlard•n önemli bükümleri yaz· l 
mıştık . Bu gün bu hükümlerden 1 
köylüyü ilgilendirecek değerde 
olanları yazmaya devam ediyo·: 
ruz : 

Kıymet takdiri : 
Taşıtsız malların .... fer ağ in• 

tikal ,, ve başka eıilenmelerinde 
banka alacaklaıtnıo karıılığanı 
koruma için bir kıymet takdiri 
formülü konmuştur . Bu formüle 
göre kanunun yürürlüğe girmesi 
tarihi oJan 24 Haziran 935 den 
önce bankıya ipotek edilmiı bü
tfiıı taşıt11z mallar ile bu kaau· 
nun gereğince , bankaya rehinli 
hükümüoe giren arazi bıkkmda 
bankanın o sıradaki " mevzuata ,, 
sayılacağına göre , bu gibi arazi 
klymetlerinin . takdirinde bugüo
kü genel kıymetin kararına bakı
lacaktır . 

Kanunun gereğince bankaya 
rehinli hükmüne giren öteki ta· 
şıtsız mallar hakkında biri il ge
nel kurulundan ve ötekisi tecim 
odası ve oda bulunmayan yerler
de uray~arca ve üçüncüsü de o 
yerin en büyük finans işyarlığı
nca bir yıl için seçilen ve bak 
yerinde « tahlif » edilmiş üç ki
§ilik bir komisyonun takdirine 
başvurulacaktır . 

Bu komisyonun bulacağı kıy
met 14 Temmuz 931 tarihli ve 
1837 sayılı kurağ kanununun hü· 
küml~rine göre bulunacak kıyme· 
ti 1ıeçmiyecektir:. 

Kanun gereğince , kurağm , 
ürüt gelirinin on misli , kurağın 

bakikiğ kıymeti olarak kabul edi
lır . Bir kurağıa geliri , normal 
ıartlarda ve genel olarak kirala
rm nif\betine ve aynı . cinsten ku· 
rağların gelirine göre belitilecek 
fabrika , atölye ve dt"ğirmenlerin 
gelirlerinin tasmalaomasında içe · 2 
rilerindeki sabit gereçler ve ya
raçlar da göz öriünde tutulacak· 
tır , 

Aııcak yılan belli zamanların· 
da işliyebilen değirmenlerin iş

leme sürelerine ' aid gelirleri yıl· 
lak sayılır , 

Bu kıymetlere hiç bir ~~kilde 
itiraz edilemiyecektir . Fakat ko
misyonun koyduğu kıymet , ku. 
rağ kanununu hükümlerine göre 
bulunacak kıymetten üstün olmi· 
yacaktır . 

İl merkezlerinde bulunan şu · 
heler , il genci kurulunun toplan. 
tısında ilbayhğa baş vurarak bu 
işlerden anlar ve sözüne , tasııı
na güvenilir iki tasıncı seçtirecek
ler ve isimlerini şube ve sandık· 
lara bildirereklerdir . 

Senelleriıı hazLrlanmasL ve 
yol bağı§Lkları : 

Taksitl~ndirilecek ana borç
ların miktan saptanarak , gere
ken bildiriğlerden sonra altı ay 
içinde ilgili borçlular veya ktfıl
ler tarafından başvuranlara , bor 
cuo ipotekli veya zincirleme ke
filli olduğuna göre ayrı ayn ıe· 

nedler yapılacakt1r . 
Kooperatiflere d evredilmjş 

alacaklardan hu bölülendirile 
-gerisi dördüncütsayf ada-

Atioa : 25 (A.A) - Aıkerler 
Atina tiyatrolarının birinde (Kral 
gelecek amma gene dönecek .. ) 
türküsünü çağıran bir artisti ya 
ralamışlar ve dekorları parça 
lamışlardır . Bu tür~üyü asker 
ler krala hakaret ıaymtşlardtr. 
Tiy,.tronun içindeki dioleyiciler 
birbirlerine girmiıler, bir çok 
silah atılmıştır . Bu yüzden 
kimseye bir zarar gelmemişse 
de tiyatroda panik olmuştur . 

Başbakanımız T rabzonda 

:popa : 24 (A.A) - Başbakan 
ismet İnönil 24 Temmuz sabahı 
Artvinılen hareket ederek Ki· 
taehane ve Margul Ba~ar mınta 
kalırmı dolaşıp Hopaya gelmiş ve 
Trabzona hareket etmiştir . 

Bayındırlık bakanı 

lzmirde incelemelerine 
devam ediyor . --

İzmir : 24( A.A ) -Burada bu
lunmakta:oıan baytadırltk bakanı 
Ali Çetin Kaya ; Alaancalctı Ay· 
dm demiryolları istasyoounu, an· 
trepo ve depolarını gezmişlerdir. 

Balcan , devlet demiryollarının 
yedbıci ve ıekizinci işletme iı· 
pekterliklerinin bir le§tirilmesi 
üzerinde de incelemeler yapmak
tadır . 

Ürünlerimizi korumak için Ka
saba hattmda tatbik edilen tari· 
fenin bugün yarm bu hatta da 
aynen tatbik edileceğine dair di 

yevde bulunan Çetinkaya İzmirde 
1 kalacakları bir hafta içinde kü· 

çük Menderes havzasında başla· 

nan Cellad gölünün kurutulm111 
ve Menderes yatağının yeirimi 
İ§lerini yerinde göreceklerdir . 

Felemenk kabinesı 

T oplantlsında neler 
görüşüldü? .. · 

·-~ 
Lahay: 24 (A.A) - Kabine 

bu ıabab fevkalade bir toplanh 
yaparak siyasal durum hakkında 
görüşüde bulunmuştur. 

Konsey kat'i kararını yarın 
sabah verecektir. Bugün kabine 
florini icad eden bntün çarelere 
baş vurarık tutmak emelinde 
olduğunu teyit eylemiştir. 

Geneloy; Kraliçe Vilhelminin ne 
açılmış ne de kotarılmış olmıyan 

buhrandan çıkmaya imkan vere· 
cek kararını brklemektcdir. 

Kraliçenin Başbakan Kolilioin 
şahı,iyetioe hükiimt":tin ekonomik 

ve finansal siyasasını ve Fıorini
nio şimdiki kıymetini korumak 
müsait olduğu şiipheaizdir. 

İktidar mevkiiode tehlikeli şe· 
rait içinde bir Katolik Sosyalist 
kovalisyonuoa vermiyeccğı muh · 
temeldir. 

Katoliklerin sol cenahı flori· 
nin kalkınma usulüne Vd Zorkai 
tasarruf planına olan muhalefete 
Sosyalistlere iltihak etmiş olmak· 
la beraber Katolik partisi çoğun
luğun Florinin kıymetten dü§Ü
rülmesine karşı geleceği muhak
kaktır. 

-- Havalarımız 1 
Diişman uçrıklarımıı tehdidi al· 

ıındadır • Buudun kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Fransız yüce komiseri 

Kont Dömartel Mısır gazetecileri
ne Suriyenin siyasal, ekonomi du
rumu hakkında diyevde bulundu. 

Fransayı gitmekte olan Ko
miser Dömartel Mısır gazetecile
rinin sorularına verdiği karşılıkta, 
Baş bakaa Tacetdiain Paris gezi· 
si siyasal olmayup ekonomi işi
le ilgili olduğunu, Suriyeye toplu 
bir galde Yahudi göçmeni kabul 
edilmiyeceğini, ancak"' zengin Ya· 
hudilerin teker teker yerleşmesi· 
ne muaade edileceğini aöy ledik· 
len sonra son günlerde çıkan Su· 
riye tahtı meselesine sözü getir
miş ve hu baberin.t temamen uy
durma olduğu Ye Suriyede rejim 
degişikliği yapılmayacağına işaret 
ettikten sonu demiştir ki : 

" - Suriyeliler kraU.k .iste
mekte temamen birlik değildirler. 

Büyük Arap imperatorluğu 
hulyasına gelince; hu, tabıkkuk 

etmeıi çok iÜÇ bir haldır. " 
Komiser bundan soora ekono 

mile iılere ıözD getirmiı ve Suri
yeyi f lrakı bağlayan d~miryolu 

ile Beyrut limanının geniılemesi 
için yapılan Ameliyenin açılı§ tö· 

Genel ispekterlikleri 

Yeniden; bati, kuzey, 
güney ve Ankara ispek

terlikleri kurulacak 
Ankara (Kuruo) - İçişleri Ba. 

kanhğı, yaptığı incelemeler so
nunda memleketin 6 umumi mü
fettişlik mıntakaaına ayrılmlsınt · 
muvafık görmüt ve bir proje 
hızırlamııtır . Bu projeye göle, 
§ark ve Trakya umumi müfettiş~ 
liklerinden başka Ankara , garbi 
Aoadolu , §İmali Anadolu Ak
deniz umumi müfettişlikleri de 
ihd1S olunacaktır . 

Projeain esbabı mucibesinde 
ıöyle denilmektedir . 

"Bugün memleketi ihtiva e
den sahada vaktile 13 vilayet 
vardı . Halbuki bugün 57 vilayet 
vardır . Bugüaku taksimatta va
liler eski taksimaHaki mutasarrıf 
lar demektir. Binaenaleyh, vali
lerin münferit çalışmalarını mın 
takalarının ekonomi, soysal siya
sal icaplarının merkezi sikletine 
tevcih ve cümlesinin yekdiğeri-

renini (Merasimini) yapdığını, Asi 
nehrinden hakkile istifade için 
önemli Projeleıin hazırlandığı Su

riyeye gezgin (Seyyah) ve yaylacı 
getirmek için tertibat alındlğım 
~öyledikten sonrada diyevioi şu 
cümle ile bitirmiştir: 

" - Suriyeliler rüştlerini isbat 
ederek Memleketlerini idare ede· 
bilecek kabliyete geldikleri gün 
Fransanan oradaki ödevi (vazifesi) 
sona ermi~ olacaktır. 

- Parisdea gelen haberlere 
göre, Baş bakan Tacetdin Fransız 
baıbakaoı Lavalın, Suriyeli si 

yasal sürgünlerin affedilmesi için 
bir karar çıkarmasını rica etmiş 
ve bu ricasmı nazarıdikkate alan 
Laval; meselenin incelenmesi (tel· 
kiki ) için bu önergeyi ( teklifi ) 
süel danı§taya ( askeri şuraya) ha
vale etmiştir. 

Veril~n mütemmim haberlere 
göre, siyasal sürgünlerin ıfvi he
men mubakkak gibidir. 

Tecim heyetimiz 
Fransız Tecim Baka

nının şöleninde 
bulundular 

Paris : 24 (A.A) - Tecim 
Bakanı Ceorges Bonnet Türk Te· 
cim heyeti onuruna bil' şölen ver
miştir . 

Şölende Türkiyerıio Paria Bü· 
yük Elçisi Suad ile Türkiye eko
nomi Bakanlığı yönetgeri ve 
heyet baıkanı Faik Ku,toğlu 
bulunmuşlardır . 

Alman Yahudileri 
hakkında 

Berlia : 24 (A.A) - Magde. 
burg iş mahkemesi bir kararan. 
da bundan böyle Yahudilerin İ§ 
ı:nahkemeltrinde Avukat tutma
ları lüzumunu bildirmİ§tir . 

nio mütemmim ve mükemmili 
olacak bir noktada cemi için on-
ların fevkinde bir nazımın vllcu
düne ihtiyaç vardır . Bu nazım 
da umumi müf~ttişler olacok
tır .,, 

Gençlik kampları 

Al mangada gençlerlrı sa!/Lam ue sıkı bir d islplln allmda yetiş
meleri için gençlik Jrnmplarma biiyLik önem verilmektedir. 

Yukarıdaki reslm •• böyle:btr kampta~gençlerln ne lr1rlL1 lvalnl 
geçirdiklerini saptamaktadır. a 



Barbaros/ve 
l 

Şarlkenin bir Rüyası 

Bu dört Barbaros kardeıler 
adalaraoın bir köşesinde karanlık 
bir hayatta ve adı bellisiz yafa
rnıyacek kadar ken lilerini cesur 
ve enerjik bnluyorlardı . Onlar 
da Akdeniz kıyılarının bir çok 
cesur ve giriıgin adamlarının 

yaptığını yaptalar ; 

Ufak bir Tecim evi kurdular. 
Faklt ticaretlerinin kökünü kor· 
aanl.k teşkil t!diyordu. Yani bu 
ticaret yalnız çok çalışma , in
celik. ataklık değil, büyük bir ce
saret de istiyordu . 

Bu, ganimet ve \car için son· 
suz bir savaıtı . Bunun içindir 
ki biraz sonra dört kardeşten 
üçü kaldı . Ve ticaretleri yolu 
na girip de zenginleşmeğe baş 

ladıklar ı vakıt ikinci bir kardt'Ş 
daha kaybettiler . 

O zaman onlara Tunus lima
n• Sığınaklık yapıyordu . Bir ıa 
man geldi, ayni şartlar içinde 
bulunan diğer bir çok korsan· 
ları, Bubaros kardaşları da ken
dilerinin olan , içinde korkusuz 
sığınabilecekleri, ve mutlak ha
lcim olacakları bir adaya sahip 
olmak hevesine düştüler .. 

Kardaılardao büyüğü Aljeyi 
z•pteıti . fakat bir az sonra u-

fak bir müslümao beyin bükiim sür· 
düğü (Tlemcen) i zaptı denerken 
Oran İspanyolların• yenildi ve 
öldüriUdli .. Dört kardaıdan ha· 
yatta bir tane kalmıttı . Bu F· 
ranıızlarıo Bar brouıae adını ver
diği ve çok yaşlı olatık ölen 
Hayreddindir . Bu adın kendisine 
kırmızı saçlı ve sakallı olbuğu i 
çin mi, yoksa Babarucun bozul
muf bir tekli mi olduğu pek 
belli değildir . 

Hayreddin Alje de yerleşti . 
Yerini berkleştirdi ve işirıi ge· 
nişletti . Bir zaman geldi, o ka 
dar önemH oldu , Hıristiyan ül · 
kelerini o kadar kaflıp kavurdı 
ki , Kanunuoi Sultan Süleyman 
deoizde Andırya Doryaya karşı 
koyabiler.ek bir adam aradığı za · 
man onu İst~ahula çağırdı . Bar· 
baros 11ğı solu yağma cder~k iki 
yanını kasıp kavurarak lstanb
la vardığı zaman gemileri Sultan 
Sftleymana getirdiği bir çok de 
ğerli armağanlarla dolu idi : 

Arslanlar, devekuıları, değer 

biçilmez ~eylerle yllklü develer, 
güzel genç kızlar, yakışıklı de
likanlılar . 

Kanuni, onu (Kapdanı derya) 
yaptı . Bu korsanlar için Türk 
donanmasının en yüksek mev
kiine çıkmak demek şöhret ve 
zenginlikleri temin edilmiş de
mekti . Sadece zengin bir kor
san olmaktan çıkıyor , zamanın 

önemli bir ~ahsiyeti de oluyor

lardı. 

Y aloız korku ve dehşet ıalan 
karakterleri Üzerlerinde kalıyor
du. Oıt~lik zafer paılarını da ga 
ranti ediyorlardı . 

* •• 
Bu andan itibaren Barbaros 

her blyük ıavaıa ittirak etti. Fra11 · 
sız ordusuna yardım için ( Pro
veDce ) e gelen Türk donaamaıına 
kumanda etti • 

Bu ( çok Hiriıtiyan ) kralın 

(büyük Türk ) le birleım~ıi Hi-

Çeviren : N. C. Gıiven 

2-
ristiyanlık alemince bir iıkandıl 
gibi görülüyordu . Fakat birinci 
Fransuvaorn: giriştiği işin bir 
( ölüm veya hayat ) sava§ı oldu
ğunu ve tercih edebileceği baıka 
kurtuluş yolu olmadığını dOşün · 
mek de lazımdır . 

Barbaros Marsilyada bilyük 
tczahuratla ve çan sesleriyle kar
§ılandı . Marsilyalılar Hiristiyan 
lağın hu iç korkuıunu yakından 

Barbaros 

görmek için şaşkınhk ve biraz da 
beğenme k11rışık bir duygu ile 
deniz kıyısır.a dökülmüşlerdi 
Kıpdan Psşu, Dük d'Angiyeoin 

kumandasmda Fnnsız ordusiyle 
Dükdö Savnayn ait olan ( Nis ) in 
muhasarasrna gitti . Şehir alıudı. 
F•kat §ato alınamamı§h . 

Barbaros muvaffakiyetsizlik· 
leri olduğu zaman Fransızlarla 
alaydan geri dumuyor . çok kan
lı istihza fırsatları buluyordu . 

Muhasarayı kaldırmak lazım 
geldiği zaman donanmasiyle kışı 
geçirmek üzere T ulona yerleıti . 
Barbarosun buradaki hareketleri 
hliküm süren bir prensinkinden 
farksızdı . Tulonu lıir Türk ıeh· 
ri yapmıştı . Hatta kiliselerin 
çan çalmalarını bile yasak etmit· 
ti . Adımları memleketin içine ya· 
yılıyor, göz gt.çirdikleri kadın ve 
erkeği esir edip göUlrüyorlardı . 

8iriod Franeuva kapdan p• 
ıaaın Tulonu bırakması içia nasıl 
gönlünü edeceğini §aşırmıştı . Ni • 
hayet , savaıın devlet hazint-sini 
bom boş bırakmıı :olmasına rağ
men ona ve askerlerine büyük 
armağanlısr ve öııemli mikdnrdı 
bir para vermek suretiyle Tulonu 
bıraka.ağa razı edf'bildi . 

Türk donaomasi İtalya kıyıla 
rını takip ederek aşağıya doğru 

iniyor ve milletlerin korku dolu 
gözleri onu gözetiyordu . 

Barbaros) canıofn istediği yer
de duruyor . Bir şehirc çıkıyor , 
istediğini alıyor ve sonra yanında 
binlerce güze) erkek ve kadın 
esir olduğu halde yoluna devam 
ediyordu . 

-!.Sonu var -

Konya ovasının 
sulanması 

Konya ovası sulama alanı ka r: 
rınan ana enateluyonunu d iş 
mek ve onarmak kararını 
Tarım Bıkanlıi• bu itler ~ 
rektif vermek üzere Kooy 
yönetgesi direktörli Aziz' 
ra'ya çajırmıştır. Çok Y• 
baılaaalacakbr. 

Şehir Duyukları 
b••k" ı0et 

Yeni furunda Bir köylünün başına gelenler 
Meksikanın u U • ,.Jt 

Meksikoda bir ay geçllt' · 
bir Amerikala yaZlr bu ir 
cuzluğunu öve öve Nt 

Çıkardan ekmekler 
yedi kuruşa satıhyor 

Uray tncümenir.io ekmek fi
atlarıoa birinci tUr lüstlne 7,5 ve 
ikinci türlllsüae 7 kuruı narh koy· 
duğunu ve bir furuncunua Şar
baylığa baş vurarak birinci türlU 
ekmeğin kilosunu narbdao yirmi 
para aşsğısiyle yedi kuruştan sa 
tacağını bildirdiğini düo yazmış 

tık. 

Bir ağaç altında uykuya dalan 
Resulun cebindeki paralar kimler 

tarafından sırredildi ? ... 

te imit . ~~ it_ 
Yazar, şeb re dah• •il , ij 

lipde 300 frangıaı 7o-"" ~ 
zo ile de~i§tirdiktcn • b~ -ı. 
ra 'llcarşı11ne çıkan bit. 
tıcının elindeki piyan1° ,I~ 
rioden bir tanesini utıo ""' 

--------------·----------~ •tıt, 
tan hendini alamaını., 

lsIAhiye ilc13sine bağlı Güllü 
hüyük köyünden Ali Hııso oğlu 

Resul a<lındn birisi satış yapmak 

Bu ekmekcioin furunu Kömür· 
pazarmda yeni açılan yerdedir. 
Çıkar1Jan ekmek tamamen formü· 
te uygundur. Gerek burada ve 
gerekse Tarsus kapısında Uray 
noktao;ıoın karşısındaki dükioda 
kilosu yedi kuruştan satılmakta 
dır. Halk, dün buraya karşı çok 
istek gö.,termiştir. 

Satılan unlardan 

. üzere bir kaç sığırını öniine ka
tarak A<laoanın yolunu tutuyor . 
Resul ötey güo şehre yaklaşıyor 
ve Karşıyaka<la sakızlar uramında 
ağaçlar altında biraz dınlenmek is
tiyor. Yayılan sığırlarının yanında 

uzanıyor ve a<lam akıllı bir uykuya 
dalıyor. işte bu derin uyku sıra
sında bir mi, iki mi kaç kişi oldu
ğunu bilemediği kimseler bunun 
yanına varıyorlar ve jiletle göm; 
leğioi keserek içind~ dörtyüz sek 
sen bir lira purasile dokuz Jira de· 

Nümuneler alındı , tahl!l 
edilecek 

Yeni buğday iirünü nün fahri · 
kolar dn i şltomcsi üz rine hu u n
laı dan yapılan e kmeklerin ge·e1• 

tat ıve gert kse re ı k il i har'yle for
müle uyg un olup oloıadığınııı an 
1 şı lmuı için u ray z bita işyn !arı 

tonf1Ddan S lih ve Cumuriyet 
fabrikalarının oluk ve çuvallar 
dan alman rıümundik unlar, kim · 
yabsneye göoderilmiştir . 

Nf çln geri g nderlldi ? 
Sal ıhio f ebrikasıoda çıkarı lan 

ve Tarsusa göodrilen yüz beş çu
val unun geri çevrildiğini haber 
alan uray zabıta i,yarları, fabrika· 
nıa Abidinpaşa caddesindeki '8a
tış yerine gitmitler ve bunlardan 
birer parça nümunelik aldıktan 
sonra hu yüzbeı çuvalm ağızla
rmı mübürlemi§lerdir . 

Bu unlar acı ve ycnilemiyecek 
bir derecede olduğu tahlil sonun
da anlaşılacak olursa o zaman li
zım gelen kanuni iş yapıl&caktır . 

İngiliz gezicileri 

Dün Filistinden üç ba
yan şehrimize geldi 

Kendileri tarafmdan kullanı· 
lan hususi bir otomobille dün 
§ehrimize üç İngiliz bayanı gel· 
miştir . 

Bu üç genç bayandan biri bir 
okula talebesi olup• Kudüsteo 
g~lmt:kteditler . Bunlar ötey 
gün Ceyhandan gelirken yolu 
ı•şırarak geceyi bir köyde 
geçir mi§ler ve dün öğleden önce 
şehrimize gelebilmişlerdir . Pasa· 
portlarını vize ettirip otomobille
rine benzin alan bu üç bayan ge 
rek yollarda çektikleri yorgunluk 
ve gerekse yol bilememezlik yü
zilndeo yıolarloa buradan bir 
Tiirk şöförü alarak Konyaya yol· 
lanmıılardır . Orada şöföri hıra · 
kup Eskişehir , İstanbul ve Av
rupa ,ebirlerini dolaştıktan son· 
ra Londraya gideceklerdir . 

Arabalarına numara 
koydurmıyanlar 

Hususi arabalariyle bağlarına 

gidib gelmekte olan bnı kimıe!e
rin bunlara Uraydan numara ahp 
oydurmadıkları görülmüş ve 
klarında zab ıt tutulmnıtur. 

Çirkin bir durum 

Bunun önüne gaçmek 
ıazırndır --

Sülüklüpıntlr denm ekle tanılan 
yere yak'ın bi r bağda oturm rık · 
tayım . Benim gi bi bütün bu çev· 

rede oturanların aileleri su\aaıo ı 
bir ye rden alırlar . Bunun yanın· 
d& d a ufak bi r göl vardır . Kadın-

la r su 2lmağa gittikleri vak ı t genç 
çocuklar çırıl çıplak buraya gir i 
yor ve bununla da kanmıyarak 

tecavüzde bulunuyorlar . Hunun 
önüae g~çilmesi için J andarma 

kumandanlığının ilgilenmesini yaz-. 
manızı saygılarımla dilerim . 

Koşu 

Bir olwrıınuz 

yer"nde 
tribün 

yapılacak 

Koşu yerinde yapılacak olan 
tribünün yerlori ye şekli bir ren 
heyeti tarafından tcsbit edilmiştir. 
Yakında tribünün yapılmosına baş_ 

)anacak ve son baharda. yapılacnk 
koşulardan önce bitirilmiş olacnk

tır. 

Zühreviye hastane~i hem
şireliği 

Şehrimiz zührevi hostalıklar 
hastanesi homşireliğine acı bayan 

uray ebeliğinden açıkta kalmış olan 

Hikmet otımmıştır. 

Merkez hükumet 
doktorluğu 

Açık bulunan Merkez ikinci 
hükumet doktor luğuoa 934 yılan 

da Tıp talehe yurdundan çıkmış 
olan Mebmed Muhiddin atanmış 
tır • 

8unlar da kim 
oluyorlar? 

Bir kaç kişinin uram araların 
da ev ev dolaşarak kendilerinin 

pahılı fiatlarla ful çiçeği alacak
larını s&yliyerek içeriye girip bun· 
ları gözden geçirdikten sonra 

çıkıp gittikln i ve yine baz: kim· 
selerin de güya bu fuller v~rem 

mikrohu"u i nl ç 
ı .l 

İlgili kr. thrın e 

ğerindeki altın yüzük bulunan cüz- bir .o 
ıhüyük ikramiyesi ....ıt 

danını olıp sırra. kadem basıyor· .. ..,,.,, .. 
olan bu <tşya piyBV6 ...... 

lar. Neden sonra uyanan 'Zavallı 
Resul ötesini berisini yokluyor ve · yalnız 8 kuruıtn ··· ~'"' 
başanı:ı golen foldketi anlayınca çığ-'. Yazar, hır ayını ge t, 
lığı busıyer • Çevreden ylitişbnler re iyi bir caJ,fed&3 r~ 

y'liksek tavanla ve g .r:.Ja 
zavollının durumuna a c ıyor ve po· ~"' 

bir od a kiralamı~&u · lis karakoluna başvurrn!lSın ı sağlık 1 veriyorlar . valtısı, ögle, ak.... ~ 
Resul sığrrlarmı öttün o katarak banyo ' çamatır.' .atlı 

0
td 

hizmet.. herıey ıçıade 
şehre gd iyor ve dog·ruca polis ka - 1,. 

de bu odanmıa ay 1B1 
rakolnnn giderek başından g eçeni 
yana yakıla anlatıyor. yeloıı: 15 liradır . -""' 

Bu kadar az bir ,...... L 

Şimdi zabıta bu hadis eyi ince- lığanda yenilecek yelll~ 
}emekte ve parayı çnlaııl ırı ara· 

kötü olacağını mı 
mokto.dır. t 

hiç de öyle değil, İf e :Y.J 

Acıklı -~ ,, ölüm 
Bir yavr u, yağ tavasının 
üzerine düştü ve yandı .... ,"' 

Bundnn bir kaç gün önce Bü · 
rücek yaylasında çok acıkla ve yü
rek sızlatıcı bir kaza olmuş e 
benzinci Mehmediıı üç y u u 

oğlu yağ tavasıDıu ftstüııe d · 
müş ve zavallı yaoıldardao ku 
tulamıyarak ölmüşlür. Bu acıklı 
ölüm hakkında aldığımız bilge 
şudur : 

Bf'rı zi ıı ci Mebmediu eıi , börek 
kavurduğu tav?.yı !Yere endirmiş 
ve çocuğunu aluak mutfaktan 
çıkmış ve evin önündeu geçmek 
te olan ıuyua kenarında bulaşık 

kahları yıkamağa koyulmuştur . 
Bu sırada çocuk, anıısıl!an uğrat· 
masıodan istifade <' derck mutfa · 
ğa gelmiş ve tavanın üzerine 
düşmü§tilr . Bu düşme sonunda 
çocuk vücudunun dört beş yerin
deı, fena lıalcie yanmıştır . 

Hadiseyi haber alan Bürücck· 
deki doktorlar yeti§miş ve icap 
eden fenni tedbirleri yapmı§lar
sa da çocukcağız yanıklardan ve 
kan zehirlenmesinden kurtul•mı · 
yarak ölmüştür • 

Acıkh bir surette yovrusuou 
kayl:1edeo benzinci Mebmede bsı 
sağhğı dileriz . 

Bir açık •• goz 
Bisikletcinin çırağını nasıl 

dolandırdı ? . 

valtısı : 
1 

,...,, 
İri bir portak• d" 

bir tas süt, kahve, r~ f 
murta ve bir kaç k / 

cala . j9' ' 
Öğle yemeğinde ,J! ~ 

zelerin pek yağla olJP•ıeıd' ; ~ 
layı başka memleket ,, 8 
tanılmıyan bir leızett• ;i 
et çorbasından ıoPrt ,ptl 

zeli et ki biri her •• /.~ 
ı h bindi parçaııdı• .. ~ IJİ' 

fazlaaile ber gtJ tfl,ıl 
e hak kaı•01 ,. ·" 

ıll•0 r 
llj' ıd gd D Y . :Jı' e ı 

Şeri şar pi ranıo 1
• l f P." ~ 

ll"CD para yaloıı bi~ gtl'J 
Otokarlarla gid1P ı,aı 

d }>lf 
barcaoa para ay ~t /.. 
rayı geçmemelctedı · ""' 

Bu kadar ucuzluk ı,ebİ 
yor ' diyeceksiniz . s; Jitl 
en iyi dir aıçı ayda . bildl 
tadır . lri ve yağlı b•' 
60 kuruşadır . tO-

Bu rakamlardan #fi' 
sikonın dünyınıo elJ bitİ 
met merkezlerindeD 
nu kabUl etmc-k ~,;,,-

______ _._,,_",I 
lzm~1 

lzmit Cumnr~'f't8~ 
m~n~ HRlil HBındı 1 Jıl 
mıştır . ·t>I I"' 
Kendi malı gı 

ötUrf110f 
g ------ . 

Cezayirli olup ~ 
lardan Mehmet otl: 1a't',IJ 
bıne yrnıadı aıcıh o'IP''" 

rin dükklnı~d~ boW AA_,., 
Yurtsuz takımından Elazizli Os- ıat bilerek ıçıo_deb;;cıld' 

man oğlu Dursun bundan .dört gün biıe bulunao bır 
önce bisikletci Mustafa oğlu ·fRlibin türm6ştür . aıt~ 
dükkdoına giderek onun orada bu- Verihm bıberd ,.

1 
V ... ~.~' 

lunmamasından istifade ederek kü · çal 1e f1 

yakalanmı~ ve -~•"' 
çiik yaştaki çırağı kandırmış ve dan bi r kısmı ıoe;0 dilet 
otuz lira değerindeki bir bisikleti , m ştır . Bu luuaınıY 
dolandırarak sııvuşup gitmiştir. ktadır · lnr rı.raomo it 

Bu mesP.le zabıtaya haber veril- ıer " 
miş ve araştırma sonuorln bu açık Stajy~ 
göz Dursun yakalanmış v~ dolnn- l tstanbul ebe 0ı1o 
<lırm uk suretıle aldığı bis kl~t de l dan bu yıl çıklP;~.. I 
meytl çıkarılmıştır . hadise ıtbr ,te ve . . er 

bakım evi ıit•JY 
,-G .. k .. I . , atanmıılardır • e 

o gozet emesı Torbalt ura_Y.J ~ 
• .:..::.:.=--:-:bel~,_r, 

Diin öğleılen sonra okunan Torbah uraY 
1
.- ~ 

tnzyiki nesimi 754.05 milimetre mizde oturmakt~ 0 flp'~ 
olup on çok sıcan 33,5 ve en oz lci belediye ebeıı ,JI 
sıcak 22,5 santiğruttı. 1 stır •ti'•: 

a anmı ,. · ~İc~~ 
Rusub,~t 0 1

0 55 olup rüzgAr gü Bahçe 51 " •r: • 
nı·y batıdan saniyede 2 metro hız· ·ıy•ı·-.Jd 
la esmiştir. Halıçe sıhh&I 1 

i ,-
D. pan"' 

&& 

ine .liyerek bu k ötü p , op01ga. 
larıo önülJ~ geçmt:si lizımdır • 

Su L göle gözetleme durağı sin aray 11 ıtıl • 
- ---· i1yar1 Zeki at•

01111 



Yeni gramer ltalyan havacıhğı Adana Borsası Muameleleri 

4 ,, ( 
a.. ,~ kı11 ) eki. vardi . K.lavuz bunu ( ıİ - el ; .. 

hl?( le - g - n ) harfle sal , sel ) §ekillerinde alep çok 
-f it,, _graptur. önemli bir ek k.ıanmıştar. 
I' • ijn . gın. Keo, gen .. Kın, ( Denizsel ) bahri , ( göksel ) 

~ •• ; ~~n ) ıekillerine girer. - asumani ( köknel ) - r.ezri , 
llfat hok~ .uygun olur. Bun- n harfi ( köken) den gelmiş ol· 

~ p. •ıırnleşeni dE vardır. malı . ' Tikel ) cüzi . 

( '-aı:: ile kin arasında bir Bu ıon ıöz ( tike - cüzü ) den 
Pıt~en). b gelmrıtir . ( A - d ) harfleri bir· 
Piık· Ça uk pieen demek- birinin yerine reçer ve ( dik ) 
• lQ - • • 

( . P1§m11 olmuı de- §eltlinde ( kaim · droit ) ttıanası 
C.11 ) nadır . ( Dik mek ) te ise °' a·doğu dilinde ismi fail ( hıyatat . coodre ) demektir . 
'~• )•~e ismi failler yalnız Eski kitaplarda ( tike ) parça 
~eL• .ıle olur, karşılığı olarak vardır . Buna 

IQcrı r k . . 
) ile ( •yıtır en ( partıcıp yaldatan ( didiklrmek ) sözü bi· 
~'-a Participe - adjec liyoruz . 
~ llfa~ılırıoı ayırd etmek , Burada şunu analım ki ( sel ) 

ı.ıı. arda ıfail , meful ve i eskiden ( kums.1 ) aözündc 
· "'l•ıaı 

• arını araıtırmak ge görftyorduk ki kumluk demektir. 

(ç_lıık, Ana ek ( al ) dır · Yalnız ( s ) 
dı 11 

- çalııao ) haılca harfinin fiillerde ne manı ölçü 
1 
•111,: · sü olduğu yukarda yazılmııtır . 
t · İıı , alıt2an , alı§lun ) 9 - Gi eki (K,G) nin önllne 
~, llller içinde de (•ction cOı d•n baıka seıli harfler gel-

/.. ı ı. İt. ) •nlamfaTını ayırd mekle vapılao ekler grubudur • 
ı L 'ttr Gr4mer aııketinia 56 ıncı H· 
r ,.. 'L.tun ) i . . . 
~ l~ • •ınınan yerme gö· hifesinde yazıldığı gibi bu ekler 

~llıdi 1111 11ı1 da vardır • vasıta, alet aksan - iı ve resul 
I · klıvuz sözlerine geçe- tat - iş - izeri anlamları var-
~ dır . Bu kitapta yalnız ki yazıl 

~llQ, Ilı) - cida1cu . mııtır 6tekiler. 

8 
) bi'~ lıl) kökll farisiye ( ki, gi, kı, gı, ku, gu, k6, gü, 

' 1 ;•~inde g..-çmiştir . ka, ga, ke, ge) dlr 
'ak~ı · bu harf ( li ) (A, E) liler sıfat ta yapıh 

~l~ı1 ~enberi nisbet edatı yor . 
·"•t e' &ylü gibi . Arap · (İlgi) - alika. bundan ilgen-
~.~~tı olıo ( i, iy ) kar- alikababı. e6zleri klavozuo ka · 
lll,,~ordu . Bu ( il ) tek- zandırchğı s6zlerdenrlir . 

/ L"' ( ,_.,_il_), -·-o-·z-nn_d_e ________ A_. _B_a_k_ı_ı --

, ""r'k ~ ,~lları ilk okulu bitirenler 
!1~ eksiltme işle- nerelere girebilirler 

"•bilecekler 

1 • Birleı m 
l ~ 'lle A satıcılarıuın bu 

l "- ı d K'iriog 
qbtıı e'~ıtı ıç mü 

"1,..-..f'i 
17 
dılmemekde ise <l. : 

~'i ••y l -3-ı 935 tarib ve 
'-"de,·' ' lrarara•menio 33 
~ ltııı" inde, devlet biltçesi 

İlk okulu bitirenler bu yıl 
bütün ıüel (aakert) okullara , N

r t rnllarına , kültür bakanlığa 
nın 29 lü d çacağı orta o· 
kula ve parasız ) at l r snıa ın. 
d" k zaadıkları takdirde oıtu o 
kul •e hsel~r uıacaklardır. 

Bunun için ... , lü · oo beşine 
kadar hakanlığa baş vurm& lü
zımdar. "'ti~ lllülbalc bütçelerden 

L \>e ~eya iabisar işltt•a Askeri okullara girmek için 
~t•ta tırlcetler tarafından de şimdiden okul direktörlükle-

. • ... enı'n 3 - .. d rioe baıvurmahdırlar . lefif uncu m• -
ıL •de Gireceklerin okul ıahıd.et-
"'11 . etmiyen mem 
~, 1tetırtilecek etya için namesi, aüfuı kit.adı, aıı kiğı· 
"•it tra vekilleri beye- dı, istida, büsnübal kağıdı getir· 

'

tt&.. lbuı d . meleri ve yaılarınan on he•ten -.. , •a P.81 alınmasa ~ ''ite •tıla ı .. fazla olmama11 lizımd1r. 
• 8· 1 ° rnalloa gore: İstanbul Hnat okuluna bu yıl 
.... 11ır eıik hllkümetle· 

ı...d ,... ır 40 kadar parasız yıtıla talebe alı · 
~ it, L ıflzü :geçen 3 
·~t qli1·ij ı · d nacaktır • Yazılma zamam aöua-d .. :ti~ -. m erıo en is • 
~ 5'"den ,_ 1 toıta gazetelerle ilin edilecektir. 
ı.. ' t Vem;i etlerine 
"il ' llf' Bundan befka Darüı•afalcı .. "- ueııeaeler tara · v 

.,,,..._ 'lblelc . · liseaine anadan babadan mahrum 
.,. etten retmle· 
ldb,'ı~llllıi bükümleri veya yalnız babadan mahrum o-

1 y b lan çocuklar ılaoır . Ytwlma za-
'-ı ' 4. e a itibarla mam 20 temmuzdan baflar . 15 
q 'tıl,h_ lllf'rika meaıeli 'L .,.. da ağuıtosda biter • Y-q~si 10 

Bir çok yazı ve konferansla · 
rıtnda, iı!erinde önem vererek <lur
duğtıüı huİyan havacıHğı , son bir 
kaç aydır aidığı dururnla , değe· 
rini pek çok artırmış olduğunu 
göstermektedir. Bu yüksek değe · 
rinden dolayıdıt ki, bu yazımda , 
İtalyan uçskçılığının dününü ve 
bugünü inceliyerek okurlarıma sun· 
mak isteğini duydum . 

1talyan havacılığı, daha genel 
eavaıta, uçmanlarının taşkın atıl

ganlıkları ve cesareti ile kendini 
belirtmişti. Bununla beraber, genel 
savaş cağında ha~a endüstrilsnio, 
ulusal teknik bakımından, tutar ta
rafı yoktu diyebiliriz . Eski Kap
roni fabrikası bir yana bırakılırsa 
iyi uçak yapan büyük ve ulusal 
bir kurum gösterilmezdi . Ldkin 
dünya harbanın ortaya attığı hava 
aracı ihtiyacı , bu ulusu yabancı 
tiplerde uçaklar yapan bir tok 
fabrikalar kurmağa torlamış ve 
böylelikle meydana gelen ve iki 
yönlü çalışan bir eodiıstri ayda bin 
uçak yapacak bir kerteye ulaş

mı~ı. 

Savaş sonu, ltalyaya baştanbaşa 
saran kargaşalıklar, ordu gibi uç
maoları da dağıtmış , fabrikaları 

kapatmış ve devlet uçaklarının ki 
lo ile r&stgelen tarafındd n satıl· 
masana sebep olmuştur. 

ftalyayı ayağa kalJırmağa sa
vaşan faşizmin tialyan havacılı~ını 
her şeyden önce ele alarak ona 
öoem vermesinin sebeplerini araş 
tırmak, bugünkü durumu anlam· 
landırncağı için , çok yerinde ve 
doğrudur : ltalyan havocılArının 
yüksek harpçı kapasitelori , genı>l 
savaşta kendini pek parlak bir şe
kilde göstermişti. Fsşim, gençliğin 
hava aracına olan bu sevgi ve yut
kınhğıoı ulusal eavgaya temel yap· 
mağı kendine baş iş edinmiştir • 
Gerçek, helyan uçmınları , genel 
savaşta, gerek Avusturya- Macar 
uçaklarına, gerek yardıma gelen 
Alman uçm:ıolarına karşı çok bü
yük başarılar kazanmışlar; Alman 
·e Avusturyalılardan daha çok , 
<lüş!I'lnn ç ğ dilşfirmüşlerdir . 26 
birinci kAnun 1917 de, s l<l ıran 33 
\vustur ·a Macar uç:tğından 1 t tı •• 
nes; i hı n Jt Jy~n avcıları ta · 
rafından dü,Şürülm , as·z i" ha
ıarı olduğu Jçin, iyi bir örntJk t iyo 
gösterebiliriz. 

Hava harbı bakımından, uçman
ların ybksek kapasitelerini anlata
cak daho bir çok örnekler vermek 
mümkün bulunmakla berabor ,yu
karıdaki örneğirı yeteceğini sanı

yor ve İtalyan havacılarının düş
man kara orduları karşısao<la ya. 
pabilmiş olduklarını anlatmağa ge
ciyorum. 

18 haziran 1918 de Avusturya 
orduları Montello'da ilerliyordu , 
ordu bozulmuştu; İtalyan uçman
ları geçit yerlerine , düşman yol 

lllt'di •okula bileceği r . dan küçük 13 den büyük olma-
bakt mak lazımdır . 

r "al Bundan haılca Ankara uıta 
~ ....:_ezalaodırı)dı okulu ve muıiki öğretmen okulu, 

MeyveciliOimiz ve Hay .. 
vancıhğımız 

' b '•hri~ İsmet paıa kız enstitüsüne de Yükıek Tarım enstitüleri ta· 
..... -~u. ll11a giden yol müsabaka sınacı lile talebe alına- rım fakültesi dekanı ve meyveci-

sıaq, ~ k Yupan Şakir, caktır . hk profeıörü M. Glayıherg yanın· 
~J ._d-,11 lı ltı olaralc meyva Sınaç zamanı gaetelesıle ilin da Barsa tanm okulu meyvrcilik 

1~11' ' '· •"kında zabıt tu edilecektir . öğretmeni Mustafa olduğu halde 

; 
~~elJ·k r' , lyarm Tnrkiye meyveciliğini ioce-

'Iİ ,._ ~·" olur mu ?. 1 vacakcılar l lemek üzere Niğde'ye doğru yo· 
ı.~ ~llr~ nı • • la çıkacaktır. Oradan da Malatya, 

"\~ ~ • .ı 11

1 
rarnınılıı otur- t h • •d • Amasya, İnebolu, Gireıou, Ordu, 

~ h et bi; irıin Oğlu mnki- va an aını ır Trabıoo, Giimüşhan,., Erzincan, 
~'fJ ,'Yat hatta kendisıle Erzurum ve Van'a gidrceklerdir. 
lt,~t'llıcI!eçirdikten sonro Kumar oynatan iki çocuk Yüksek enstitü zeotelrni pro· 

'~ ct •d111~;u~rnakta olan Muharrem oğlu oo altı yaşla- feaörü M. Şpötel de .yanında bu 
'- 'inj Sö ltı kcıdmıı ya- rında llüseyin il~ orta okula tala- enstitünün doçenti Kadri ve BurH 
~,~~ııc, kYleaıiş ve bu sö- belljrinden Htiseyin oğlu on altı tarım 'lknlası zc otekni okuıuru 
~~b 1rı11-11

1

ıara)c kadını bı· yoşlarınllıı Mustafanın bir yol üze - Fikri Karaeseo olduğu halde Tür-
ı{)Qıtll ; k:;ralıyarak kaç · rino oturarak gelip geçenlere birer k•ye Hayvancılık durumunu iuce 

6ttılf:ı ıın rnakincst kuruş karşılığında tombala çektir. lemek üzere doğu illerine gide-
&tan:ıaktadır. J'kl · ı erı görülf!rek yakalaomışlsrdu. ceklerdir. 

PAMUK ve KOZA 
Ya.tarı: Şakir Hazim GÖKMEN Kilo F'iyatı 

CİNSi Satılan Mikdar En az 1 En çolı.. 
IC. S. K. S. 

kollarına a1ç!k1ardan ealdırarak 
Avustutyu ordula rını durdurmuş · Kapımah pamulC 
lardır. o günkü harp çok çetin ol- iyasa parla~ı .. 

Ki lo 

muş '1e meşhur ltalyaıı avcısı Ba- •-=p"""iy-a-8a-f~f!-m..,.iz...,,i-.. - - -
rtlkka ( 34 uçak düşürmüştii ) de lane 1 -::-----ı-----ı---------1 

o gün yer ate~ilo vurulup ölmüştü. iane il 
İtalyan uçmıınJatı, ltaJyan karo or- EkspreA 

Kl~vlant 
dusunun sıkıştığı her yere yetiı:miı ----------------~------------11 
ve büyük işler görıniişlerdir . 23 1 Y A P A G 1 
mayısta 130, 19 Ağustosta 208 •-=B,.....ey:...,11,,....z _ _____ , ____ , _ __ _ 

uçak yorulan kara ordusunun tu- Sivah _ -----------11 
tunmasmda muvaflak olmuş ve 24 Ç 1 G 1 T 

Ağustosta Rombo'non geri alın - --~-a:_s: ..... r_es.....,..,. _____ ,_-_ _ _ _ , _____ • _______ _ 
ması için yapılan hücumun başarı • 

Yerli .. Yemlik., 
ile bitmeıinde, harbe karışan 233 .. "Toh urnluk.. 1 
uçak etkili olmuştur. 

Harbin iyi bir sonuca varacağı 
umuduou,garp cephesiode bağla · 

mış olan, yani kendi elinde umut 
veren hiç bir kuvvet kalmamıı, bu· 
lunan bu ulusun genel aavaş ta
rihine " biricik yenilmamiş ulusal 
kuvvet ,, olarak bıraktığa yalnız 
havacılığı olmuştur derken yanıl-
mıyorum satıırım . 

Göriilüyor ki , İtalya havacılığı 
yükseltmek kararını verirken ulu· 
sunun havacılık tabiiğ kapasitesine 
ve genel savaş tarihine bakmıştır. 

Bundan başka ve ayni derecede 
önemli olan etkenin , bütün dün
yada ölmez bir san kazanmış ola· 
rak ölen generııl Douhct olduğunu 
da söylemeliyiz. 

111 Harl>in hava ordusu ile bitiril
mesi,. fıkirlerioi ortaya atmış olan 
bu general,yazıları, raporları, yıl
maz ve yorulmak bilmez özel ça · 
lışmalarile memlekete hava ordu
sunun önemini anlatmış , büyOk 
İtalyan havacılığının bugünkü llu
ruma erişmesinde etko olmuştur. 
Büyük harptan sonra durmadan 
ileri gidon ltalyan havacılığının 
batı ve orta A vrupanın anlı yarak 
çahınn en kuvvetli bir varlığı ol
duğunu söylemeğe lüzum vardır. 

Gittikçe korkuoçlaşan kalitesi 
üstün İtalyan uçokçılığıdır ki Frao· 
sayı vo Fransaya bakarak yolunu 
sapıtmış olan bir sürü devletleri 
doğru yola, zorla getirmiştir, de-
mek lAzımdır. Şimdi Fransa, kuv-
vetli endüstriı.ti ile kendini kurtar -
mak içi 1 geceli gündüzlü nasıl ve 
n~ •oldıı çalışıyor; parası az , en
<lüstr' ı iz 1 l .. ,n hali neye vara · 
cak?!.. U nl rı b y .z 1 apştır-
mıy "ağız. Biz, kor.umuza dol" n-
Juğ.ı ıçi u · r dn • yalnız ttaly• n 
havacıhğıoın Avrup".ida vop' Ht ı 
önemli etkiyi gösterıue~ı ) etı:-r bu
luyoruz. 

İtalya, ulusun bav.ya yatkın· 
lığını genel savaşt•, ele geçir
diği başarıları ve büyük Doubet· 
nin yarattığı harp eıaslarını göz 
önllnde tutarak ve anlıyarak ha-ı 
va ordusunu ve havı eudttıtri

sini kurdu .. Bugün, fabrikasına 
eski malzeme vererek almmış J 

Dç tanecik uçak bir yana bırıkı
hrsa, ltılyada yabancı yapısı tek 
ucak ve tek motör k•lmamıgtır . 
Bu , hava eadüıtrisioin genişliği · 
ni , boyunu ve kuvvr.tini anla
tır . 

HUBUBAT 
Buıday Kıbrıs 

•• Ynli 3,40 
·----~-------ı Mf"ntan~ 

2,70 
2,95--

- -··-----------------· ., 
1 Arpa 

Faeulya 
2:5°0 

~_..:..--------~· 
2,57,5 

Yulaf 
Delice 

2,67 ,5-- 2,72,5 
·------------·1---'--'--~ı-----·---··----------------

Kn§ yemi 
Keren tohumu 
Mrrcimf"k 
Si sam 

.... Salih 
.~., .. 
.o ~ - Düz kırma ,. 

UN 

3:.: Simit .. 
\ ~ ~ - • ...,., Cumhn_r...,..iy_e_t - ---

;:ot; > -:::ı •• 
N c.r ,-D.. k r-.. uz ırma ,, 

Alfa ., 

Liverpul Tclgraflan 
25 I 7 I 1935 

Sontlm 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. Va.deli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

Pene 

62 
17 
89 
72 
86 

600 
550 

900 
550 

Kambiyo ve Para 
1~ Bankasından ahomt§tır. 

Liret 

ı Rayşmark 

Fraoli:•Fraosız,,~ 
Sterlin "lnıı;iliz,. 623 
Dolar ''Amerikan,. 79 
Frank "İsvi re,. 

25 
tı3 

------------------------------------
Adanamızın en gUzel ve en temiz eAlence yeri olan 

\'azlık sinemada 

13444 Numaralı pasaport 

Oynıyanler : 

L e on Mathot- T ania Fedor 
" '.\1eçl' l AJnm ,, fılm nin tahmin ettiğimiz evsafı haiz olmadığı 

görülhle i Ü rırıo s r! mrıJıtcrem mü trrile rimizi memnun etmeıt eme

lile hrır dürlii zarnrA ' tl n a • fılın'n göcıte i! cısioden sarfı nazar 

edilmiş ve yerine çok he,, nl biı fıhm ol n • '3444 Numarala 

Pasaport » l .. on1ılmnştur . 

Cumartesi günü akşamında iti are 

Richard 1 auber'in 
En güzel filmi 

Kadınlara 
5669 

Teknik ~erimi anlatabilmek 
için kısaca şunlara söylemekliğim 
yetecektir . sanıyorum : --------

Bir uçuşta on dört hin kilo 
metre uzağa aaatta 400 kilo metre 
hızla gidebilecek üç motörlü u
ç•k İtalyan yapısıdır . 3,S ton 
ticaret - bomba yülcünü bin ki
lometı edcn uuğa saatta 350 ki. 
Jomttredeo artık bir hızla tl'şıyao 
iıç motör!ü uç"k gene İtalyail ya 
pıııdır . 

Stratosferde kolaylıkla uçmak 
yolunda co çok ve aolıyarak, giz 
licc ç•hıao İtalyan lıAv~<:!_!.!ğ~ 1 
dır . Ve unutmamalı ki yalnız bir 
devletin Stratosfere egcmrn ol 
maaı, dünyaya egemen olması 

demektir . Eo uzo uçuşları,.barbu 
- Gerisi ördii.ncii_sag/ada - 71 S370 j 



~ayfı 4 ( Tftrk Söııft ) 

Tarım bankasının İtalyan havacılığı Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

alacakları 
- Birinci sayfadan arlan -

cek olanları .. , " tefevvuz ,, edil· 
miı toprakların sahiplerine geri 
verilmek ımretile yeniden bölü
lendirmek üzere kayıdlara alına
cak olanlar için borcun 931 se· 
nesi envanterinde yazılı bulundu· 
ğu horcun cinsine göre bilgit alı 
necaktır . 

Bıldiriğ tarihinden başlıyarak 
birinci altı ay içinde bölüleodir· 
mek için gelmeyip de ikinci altı 
ay içinde baş vuranların istek 
leri , ancak birinci bölüye peşin 
verirlerse kabul edil~cektir . Bu 
ikinci altı ayı geçirenler hakları· 
nı kaybedeceklerinden " tekibat,, 
yapılacaktır • 

Bankanm önemli alacaklarını 
uzun zaman belgelemeye yaraya 
cak bu helgitler noterden onay
lanıcaktır . Bu belgitlerden ipo· 
tekli olanlar dört \'e zincirleme 
kefillikler üç adet olarak hazırla
narak biri noter<le kalacak, ikin· 
ciıi borçlulara verilecek , üçün 
cüsii de bankada saklanacaktır . 
ipotekli senetlerden hir suret de 
tapu yönetgelerine veril~cektir . 

---------------·--------------
Uluslar sosyetesi 

-·--Birinci sayfadan artan -
Habeş hakem komisyonu müta· 
vassıt hakemin seçiminde anla§ 
ıa bile uluslar sosyetesi konseyi
nin barış tehdidinin ortaya koy
duiu m~selelerin heyeti umumi 
yetini incelemesi lazımgeleceği 
merkezindedir. 

12 inci maddeyi ltalyanın 
kendiliğinden ileri ıürmesi temen· 
ni edilmektedir. 

Bu madde uluslar soıyete.ıi 

uasmda mllnasebatia kesilmesini 
mucip olabilecek anlaşmazlık ha
linde ve konseye baş vurulm11ı

nı derpiş rtm.-:kte ve hiç olmazsa 
hakem kararı veya konsey rapo
rundan sonra llç ay z1rfında harbe 
müracaat edilmesini menetmek· 
tcdir. 

Bu uıufo baş vurulmadığında 
aza olan devletin veyahut bizzat 
uluslar sosyetesini meseleyi kon
seye vermesi lüzumu Londrada 
kabul edilmektedir. 

Roma: 24 (A.A) - İtalyan gıı· 
zeteleri İngiltere hükumetinin 
Habeşistana silah ıatılmasıoa mü 
saade için verdiği son karar do · 
layısiyle lngiltereye hücum etmek· 
le ve İtalyanın, fugilterenin bu 
dOşmanca hareketini biç bir vakit 
unutamıyacağıoı yazmaktadır. 

Cenevr~: 24 (A.A) - Habe
ıistRnın Paris Orta elçisi memle· 
ketinin 2717/929 tarihinde Ce 
Devrede aktedilmiş ve lıarpde ya· 
ralananlarla hastalara bakılmasına 
dair olan arsıulusal mukaveleye 
iltihak ettiğini lsviçre federal lcon· 
1eyine bıldirmiştir. 

Roma: 24 (AA) - Doğu Af· 
rikaya gitmek üzere gönüllü yazı· 
lan Duçenio oğlu B. Vittorio ~Ius
solini bava ihtiyat asteğmenliğinc 
atanmııtır (tayin olunmuştur). HP.· 
nüz 17 yaşıodaki kardeşi Bruoo 
da Pilot Çavuşu <•lmuştur. Her 
ıkı kardeş 1 ağustostan itibaren 
Doğu Afrikaya gifoderilecek do· 
lcozuocu bombardıman grubuna 
memur ~dil cceklcrdir. 

Halkın alkışları arasıoda as
kerin yollanmasına devam edil. 
mektedir. 

Montelta da Veliabd Gavina
aa tümeninin 31 inci piyade ala
yınm ikinci bölüğünü gözden ge
çirmiştir' 

Londra: 25 (A,A) - lagiliz 
kabinesi baftahk toplantısanda 
Paris ve Roma elçilerinin İtalyan 
Habeş anlaşmızlığı hakkındaki 

diplomatik ko "" §malara dair g6n-

- Üçiincii sayfadan arlan-

araçlwrile yapanlar İtalyan uçma· 
nıdır . 

En iyi mallarını büyfik: bir ,, 
bava ordusu yapmak pc§inde ~ 
durm~dan çılışen İtalyan devle
tine vermek zorunda olmasalar, 
hıtka uluş uçak fabrikalarının 
İtalyan fabrikalarile kalite bakı
mından karıılaşmalarına bir tür-

....... aGiHi 

lü imkan bulunmıyacaktır diye· 
biliriz . 

Devlet adamları, gelecek yıl, 
bava kadroımnu en hızlı bom
ba rdımao uçaklarile dolduracak 
!arını ve bava ordusunda modern 
olmıyan gereç kalmıyacağmı res· 
miğ olarak eöyliyorlar .. Bu İtal
yada havaya verilen yükıek öne· 
mi ve bavadın bekleneni anla
hr. 

Biz, teknikte ve endOetride 
olduğu kadar harpcılıkta da ile-
ri, örnek bir İtalyan bava ordu· 
sunun baha bugünden var oldu 
ğunu söyleyip dururken iyi ve 
üstün yapmak, baokelarıodan ge· 
ri kalmamak dilı klerimizin bize 
de, böyle ve bu kadar sağlam 

bir havacılık kazandıracağı inao-
cıoı da içten rluymaktıyız. İıti 
yoruz , bunu da baıaracağız . ___ ..... ______ _ 
Mercimek Aygır deposu satın alma 
komisyonundan : 

Mercimek oy gır deposunun ihli · 
yacı olan 80000 seksen bin kilo 
yulaf açık eksiltme suretile beher 
kilosu ıki kuruş 33 paradan mü
nakasaya konulmuştur . Talipler 
muvakkat teminat akçası olan 180 
yüz seksen lirayı ihale saatinden 
önce Ccyhl\n malsandığına yatıra
caktır. ihale Ceyhan belediye sa· 
lonunda 1 - 8-935 tarihine mü· 
sadi{ perşembe günü snut 14 on 
dör\te toplanacak komisyonun hu· 
zurile yapılacaktır Şartnameyi gör
mek ve fazıa malumat almak isti -
yenlerin Mercimek Aygır deposu 
müdürlüğünü veya belediye baş
katipliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur.5636 16- 21 26-31 

Em evi « Eczane » 

Reçeteler 
Taze _ flAclarla 

Ucuz - Fiyatla 

Çabuk- Elle 

Temiz- Anhalajlarlıı 

Dikkat ve itina 

yapılır 
ile 

Adres 

Yeni cami civarında Seyhan 

Eczanesi 
Kimyager ve Eczacı Celal 

Bayer 

-------------------------
derdikleri son raporJa,ı incele
miştir. 

Bundan başka kabine Habe
şistana gönderilmek iizere yapı· 

lacak silah ihracatı için verilmeıi 
muhi:emel mezuniyetler meselcsi
ııi de gözden geçirmiıtir. 

Roma ile Adisababa arasında 
lci durumun ağırlığım hafifletmek 
için yapılan konuımıhr muvaf 
fakiyetsizliğe uğradığı takdirde 
Londronıo silib ihracatı için me
zuniyet verilmesine muhalefet et
miyeceği aöylenmektedir. 

°AYR_AN Gazozu 
-A.v~AN &elası 

..... ~ , . :AYRAN 8uy__u 
J)• iÇMEK iÇiN - \ 

Vu MRRKnVn oiKKRr eoiNiz > 

İş bankası alhnda 5593 21 

Salata ve yemekte eyi zeytin 
yağı meraklılarına 

Balıkesirin en eyi fabrikalarından 
çıkmış Ege örüniinden eyi zeytin 
yağlarımız geldi. Bir iki üç ve beş 
kiloluk zarif tenekelerde 
fiyatlarla satılmaktadır. 

ve ucuz 
5661 

Edirne hanında bakkal Mehmet Alinin dükkanına 
uğrayınız. 

Yiliyet daim1 encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olup hastanede saklı nümuneye 
göre yaptırılacak olan 20 çamaşır 
yemek takımı dolabiyle büfe 400 
lira muhammen bedel üzerinden 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Acık eksiltme 935 senesi tem
muzunun 30 uncu salı günü saat 
11 de vilAyet daimi encümeninde 
y•pılacaktır. 

isteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastane idare me · 
murluğuna ve ihale gün ve saa
tında da vilAyet daimi encümenine 
gelmeleri ilAn olunur.5627 

12- 17-21-26 

Vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olan 75000 kilo mişe odunu 935 
senesi temmuzunun 30 uncu sah 
günü saat 10 du ihale edılmek üze· 
re açık eksiltmeye konmuştur. 

Şartna1ı1eyi görmek isti yenlerin 
her gün hastane idare meınurlu· 
ğuna vo ihale giin ve saatuıda da 
Seyhan vilAyeti ılaimi encümenine 
gelmeleri ilAn olunur.5628 

12-17 - 21-26 

~-Paranı!-~ 

1 
Boş yere harcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Dolum ve çocuk bakım evi baştaba
betindan : 

Müesse:ıemizin b'lhçesinde yeni 
bir çamaşırhane yapılması ve bi
nalarm iç ve dış sıva ve badanası 
1 - 8 - 935 perşembe gününe bı
rak•lmıştır. Eksiltmeye iştirAk ede· 
ceklerin saat 14 de doğum evine 
gelmeleri ilA.n olunur 5668 

25- 28-30 

2-3 

Talebe velilerine 
müjde ! 

ikmale kalan bütün lise sı
nılları talebelerini eyh11 yoklama
sına hazırlamak için Seyhan mek
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Riyaziye darı.deri, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu edenlerin Seyhan mekte
binde aşağıdııki rumuzlara müraca. 
atları . Saat 9 dan 12 ye kadar 

Üniuersite talebelerinden 

N. D-C. G 

Adana hava kurumu 
başkanhğından: 

Tayyare ianesi kesilmelerinde 
çifçi ve tüccıularımızın baznn te· 
reddü ie düştükleri görülmektedir. 
Son aJınun yazıya göre 4- 7- 935 
günkü büyük toplantıda ~~ itcileri

miz yalnız ( pamuk, koza , buğday, 
arpa, şifan, sisam ve çiğitten yüz-
de üç tayyara ianesi vermeyi ka
rarlaştırmışlardır. Buna göre di . 

ğer mahsullerden iane alınmıya
caktır )5665 

24 - 25-26 - 27--28 

J' ııııuıııııını11111111111111a ıı11111,ıın11111111~11nıııııımnı 11u111ıııuı11111;uıııuııuıııı~ 

~ bu gece nöbetçi 1 
j Eczane 1 
1 

Kalekapısı civarımia 1 
M. Rifat eczanesidir I -·lllMI---........ --. 

çııtebaa kapbcaSI 
açıldl. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları OJe,.r/

ları sğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir· 

Çi~e han kaplıcasına .. 
Sediye i1e gelen bir çok kötürümler yürüyerek döomütle'!:,' 

ne kadar fennen kabili izah değilse Je senelerce gebe 01111• 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile k11ldıkl9fl 
müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan d•

111 

sektir. 

Çiftehan kaphcasmda _.;, 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokanta JJt 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, k• 4' 
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. J 

Tiren Ucretlerl yar1 yarıya tanzilAthdır. 

Sallan merakld 
'' · M e l e k ,, 

Markalı sabunlar ; saçların dökUlmeaine , kepek yapaıaf~~ 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çOP 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanın••· 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arsll t•f 
''Melek m~r~asına dikkat ediniz.Ve bu sabunu ta 

fJ edınız . 

Melek Markala sabunlarımızı perakende sure&ile 
'' kallarda bulabilirsiniz .5600 

En temiz safi Urla sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlAtları ticarethanesinden 

arayınız . 

558 17 


