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Dii~nıan uc;aklanorn ı ı-hdidi al· 
ııodadır • Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerf>ktir. ı 
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Türk dili bülteni 
'tını tarafından bültenin onbirinci 
l'ııı da basılarak satışa çıkarıldı. 

- TOrk 
genel ıek-

ta olduiu 
inci HJısı 

t,,... ' 
,. uı ~iinci aHoae yıİının 
Cı o} b 
~ aaa u 11yıda genel 

t
111 

llr1aln 6yelerindea Ahmet 
t,''tıin Hind, Avrupa dil

tk d·ı· . 
i~· ı ını kartılııtırma 

'Ci,1
111ci Türk dili kurulta 

~ ediii tez vardır. 
.l'iirk dili kurultayında 

~ ~~i'1•rdea birkaçı da ora· 
~•ktadır. Pek yRlctada 
~ı~cakbf. 

~ •~ne yiİıada basim 
1 

Y•rlerluiu iki kere 

değiımesi yüzünden yayıto iıimiz
de geri kalmalar olmuıtur. 

Yeni yıl için abonalere Ve sa· 
tıcılara daiıtma itinin akıakeız 

y~rilmesi yollara düşQnülmügtür. 
Gerek yeniden aİ:>öne yazılmak ve 
ğerelc geçen yılki aiionclerini ye· 

nilemek istiyenleria doğrudan doğ· 
ruya İıtanbuldaki Ank1ra cıd-
deıiode Türk kitapçılık limitet 
ıirketiae baı vurarak on s.yı için 
abone ka§ılığı olan üç lirayı gön
dermeleri gerektir. 

Uluıal dil devrimi itini adım 
adım kovalayan dejerli okurları-

mızın bültenin yeni Jıİiaı daha ve· 
rimİi bulibak bir 1evgiyıe ilğile
necekleriae inanıyoıüz. 

na silah satılacak 
llklanndan Habaşistana tran

~etite geçirilecek silahlar için 
tere hükômeti miisade ediyor 
~ ,_ 
~ : 2S (A.A) - Sımuei 
~ '-lttin Babeı meaele
St'01n ile hallini tehli

:ea.ıek için ıimdilik 
ve İtalyaya çılcatı 

~ ) ~lmi7eceiini ve 

tt.~hi ii:l~!masında yuılı 
~t gılız topra klar1D· 4, 01•rak Habıııiıtana 
'r•e karıı ıelmiyece
~ 'lbırııında bildirmlt· 

~rı "d. 1"•nın da bu and-
~ ' le ~ıldığu~ı ilive et-
'tit." • <.S 
~"-l (A.A) - Lival Ba· 

~ lf.ıı.. ~ toplantı11nda İtal · 
. ,_ ~~ .,, 
1- .. , I..ı lfıınazlığının ba-
~· h içiaa Pariı, Lon· 
t..._. ~:e !diıababa arasm- , 
........ aı,,rı-.l•aları anlatmak 

'1- lelecek haf ta Ce-
~,~ı durum bakk1Dda 

... 11tir 
, t ~ , . 

rinİ haniardaiı bit tarafın lehine 
olarak müsa'rilikten çıkarmış ve 
beşinci Yargıctn atanması mfim· 
kilo olmazıa on beıinci madde· 
deki usulü tatbik etmesi lizım
geldiji dütünceaindedir . 

Bu tezler birbirine karşı ol· 
dutu halde betind Y arııcın a
tanm11ı suretile bir anlatma im
kanı belki de yiae vardır . 

Parie : 25 (A.A) - Londra, 
Roma ve Adisababa araaındaki 
konuımalu konsey toplantuuna 
kad•r dt-vam edecektir ve öoO
müzdeki Cenevre lroauşmalırını 
önemli bir surette değiştir~cek
tir . 

Bugün Lival İngiltere Büyük 
Elçisi Jorj Klarki kabul ede
cektir . 

Paris : 25 (A.A) - " Lö Jur,, 
i'azetesinio Cenevre muhabiri ya
zıyor : 
- Gerisi ikinci say/ ada -

---------·,ı 
Uluslar sosyetesi 

~ - .... - - --
dnümuzdeki Çarşamba 

günü toplanıy~r 

Bayındırlık bakanımız 
lzmirde 

. ·~·· 
Paris: 26 ( A.A > - Dıı ba · Gazetecilere; ''Hududa hadar gide-

kanlığı uluılar kuruma konseyi-

nin 31 Temmuzda toplanacağım ceğiz. Hatlarımız 10,000 kilometre 
bildirmektedir . 

Cenevre : 26 ( A.A )-Ulus· olunca ana hatlarımız bitecek,, dedi. 
lar ıoeyetesi konıeyinin toplan- - ·------
tısına ait davetiyelerin bu ıahab lzmir: 26 (A · A) - Bay1Ddır· 1 

gönderilmiı olm111 muhtemeldir. lık Bakanı Ali Çetinkaya diln de 
Toplantı tarihi Çarıamba ola· türlü bayınduhk itlerini -incele· 
ritk teıhit edilmiştir. . mittir. yanında bulunanlarla bal· 

Başbakanımız Rizede kıjiınar bataklığı~m kurtulmaeı, 
. b I d I r Kar§tyaka çocuk yuvasını t e sa. 
ıncelemade u un u a ğular kurumlırmı, yaagm yerlerin-

Trabzon : 26 (A.A) - Hopa· deki yeni iaıaatı, panayıra gezmiı, 
dan hareket eden bagbakan İsmet telefon ıosyetesiade bir ıaat ka
laönü Rizeye çıkarak bir müddet dar çalıımıttır. 
çalıımı§ ve 25 temmuz akpmı Öğleden ıonra hale gittiler. 
Tra~zona varmı§tır. Bugün otokarlar Aydın hattını 

T .r.. l. F teftiıe çıkacakl.,dır. 
l ur11 ... , __ ranSIZ Ali Çetinkaya basın oruntak· 

KlİltUr sözbaiı Parlste 
imzalandt 

Pariı: 25 (A.A) - "Havas. 
ajansı bildiriyor: 

Türkiye Büyilk elçisiyle Lival 
ve ağıt1m bakanı Marioroıtan dün 
saat 18 de Fransız - Tilrk kül
tür söz hağmı imza etmitlerdir. 

Uşak okullarından 
bu yal çıkanlar 

larına diyevinde: lzmir urayile 
ha'fa gaıı ıoıyeteai araeında ıatın 
alma itini Aokaraya dön6tilnde 
inceleyerek ıenuçlaodlracağını, 
lzmir otomatik telefonunun mo· 
dern olduğunu, bükômetin heı 
yıl sonra bu tesiıatı almak bak· 
kının mahfuz bulunduğunu, halk 
itinin hilsnü idaresine emir ver
diklerini, halkapınar bataklığın
daki kurutmadan sevindiğini, Ba
kanlığın buna yardım edeceğini, 

mülkil esasen devletin olan Şark 
demiryolları hattının işletmesinin 
de yakında alınmasının muhtemel 
bulunduğnnu söylemiı ve demiş
tir ki: 

Hududa kadar gideceğiz. Hat· 
!arımız on bin kilometre olunca 
ana hatlar hitmiı olacaktır. 

fstanbul tramvay sosyetesi iti· 
ni bir dereceye kadar dilzelttik. 
Sermayesini bir milyon 400 bin 

lirayı kıdar indirdik. Sonradan 
bazı yeni hatlar için sermaye ge· 
tireceklerini söylediler. 

Bir TOrk lirasını 26 lıviçre 
frangı 11ayarak sermayeyi on mil· 

yon liraya çıkardılar, bunu da dü 
zelttik. Şirket, yeni hıdır baba· 
neaiyle biletlere ilç buçuk kuru§ 
zammetmirtir. 

Kurtardıjımız bir milyon 700 
bin lira budur.Vaziyeti adiptasyon 
mukavelesini icra ettik. Şirketi 
•lmık iıteyioce bir milyon 400 

u bin lira üzerinde kon ugacağız. 
Uıak : 25 ( A.A ) - Bn yıl 

merkez ve kamun ilk .. okulların
dan İ381, Oç derHneli köyokol
larından da ~84 genç çıktı. lbti· 
yaca yetmediği için bu yıl taer-

Hava tehlikesi karşısında 
kezdeki okul ıayııı betten altıya 
çıkaralacaktır. 

Amiral Horti 
Bir gazeteciye nişan verdi. 

Budapegte: 25 (A.A) - Ami
ral Horti Macar telgraf ajanıı haı 
yazıcısına Macar duyum iglerinin 
genişlemesi alanınd•ki hizmetle· 
rinden dolayı Macar Ziynet ni§ı· 
nını vermiştir. 

lngilterenin munz~m deniz 
bütçesi 

Loadra: 25 (A. A) - "Morning 
Post" gazetesine göre, hükumet 
yaz tutilioden evvel munzam deniz 
bütçesin iParlamentoya arzetmck 
fikrindedir. 

Şehrimizde üye yazımı ve yer ürii· 
nünden alınacak yüzde üçler hak· 
kında kesin kararlar verildi. 

Hava kurumu baıkam Sabri 
Gül kendlslle görüşen duyma· 
cımıza hava tehllke&lni bilen ü· 
ye yazımı ve yer ürününden 
alınacak yüzde üçler hakkında 
şu bilgiler J vermiıtlr : 

Yeniden ödev alan arkadq . 
Jar da ötP.y gün kurum yapreın 
d• toplanmıglar ve kol haliade 
gezmek ve hav• tehlikesini bilen 
üye yazmak içio iki giine kadar 
çalıımaya ba§hyacaklardır . 

Çifçilerin yüzde Oç kararına 
gelince ; 

\ ~ Urulu oe İtalyan d' !tere doıtlukl•rını 
ti...: t\irltıivec•k l ......... h, , ... ve u uı· 

Venizelos yine meydana çıktı 

Geçen mayısta Ankarada top· 
lanao tayyare kongresinde Bış
Lakan İsmet İnöaünüu hava teh
likesini imlediği ilk gündenberi 
yurdun her tarafında olduğu gi· 
bi Adaoamızda da bu çığırda 
büyük çalıgmalar göze çarpmak 
tadır. 

Bu çalıımaları iki yönden 
göz önüne koymak llzımdı . 

4 Temmuz güaündenheri çif
çilerimiz kar arlarında ~ gösterdik· 
leri koza , pamuk , çiğit , bui 
day , arpa , ıifan ve ausam satış
larından yüzde üçilnü seve seve 
bava kurumuna bırakmaktadır
lar . 

Müteşebbis heyet halinde ve 
İlbay Tevfik Hadi Baysalın da 
bulunduğa toplanhlerda yüzde 
üçlerin gaipsiz kurum kasasına 

girebilmesi hakkında önemli ko 
nu§malar olmugtur . 

4\ C)ı,, bPreneiplerine bağ-
t, ' · 11 hareketi beten· 

~~~--
~~ bt ll11ıetinin durumu 

\~ lli olmuı değil -

~~ Röre Livıl kıt'i 
~i )Ola çıkmamakta· 
~ l. .. ~e~li kıt'i toplantı ta 
' ,.~t,ıı 01ınamakla bera-
~e h evvel hemence· 
:4'1 lll11n 
~ 'hit· lllaımao Lon· 
~ 1 topl t lii lt getir111 • an ıyı -
ı_ • 1Ycceği anla· 

' lhtrab,r İtal A ttdi.. yanın · 
t, ... fjri D?tadan !OD· 

\'ıı..i b1r iyilik ol 

~ ~t.. ••rıırı •t 'b •r meeeleai-
l~ıt t,;.•lcıldığıoı ve be· 

.~ '"dı~" Cdihnediği tak
~''ht~~ltıaıuaa ıöre o 
\ 1

tttt· ' U•1alünün tat· 
~t . 

1 dtııünceıinde · 
..... l>, 

'!."' Li~ 'ltorQ 1' 
"'-' 

0
"C ıe uluılar 

~ 1~1 ''1•toıaya var 
'-dl~ııalarıa Habeı 

ili ltı .. 
llaavi rey le-

Nisbi temsil suretiyle bir müesse
san meclisi seçilmesini söylüyor 

Patrasda tütün fabrikası işçileri krallık 
meselesini protesto için grev yaphlar • 

Atina : 25 ( A.A) - Hükô· 
met cevenleri geoeloy ( reyiam ) 
tarihi hakkında Atina 11rbayı 
Kıtzias tarafından kralın dilşün · 
celeri hakkında verilecek izahat
tan sonra bir karar alınabileceği 
fikrindedir . 

Geneloy ıaylavlar kurulunun 
gösterdiği tarihte yapıldığı takdir
de hükiimet hu huıustaki ıartla
nn tesbiti için ayrıı partileri ile 
uyugmağa çalııacaktır • 

Geneloy ıouraya bırakılırsa 
hükiimet talik kararını vermek 
ıalibiyetini haiz olan aaylavlar 
kurulunu toplantıya çağıracaktır . 

" Athioaika nea ,, gazeteıine 
göre Veaizeloı bugüniln bulanık 
durum içinde gimdiki bükQmet 
tarafından yapıla4 reyiamın ulu-

1 sal dileğe terceman olamıyacağı 

fikrindedir . 

Veııiıelos niıbi temsil sistemi· 
le meclisi mUesıeıao için derhal 
ıeçim yapılma11nı tavıiye etmek
tedir • 

Çıldarie Geneloyu istemekte 
israr ederse bir uluaal birlik bü· 
kGmetinin kurolmaıı ve Mart ib· 
tilalinde yakalananlar için geael 
af ilan edilmeıi lazımdır . 

" Athiaaika neı,, gazetemi Cu· 
murlutu aevenlerin Veaizeloı ıibi 
düıüadüklerini ilave etmtktedir . 

Atioa : 25 ( A.A ) - Pat
raıda bir tütün fabrikasınm iıçi 

leri krallığın yeniden kurulmaaı 
projesini protesto etmek üzere 
grev ilan etmi§lerdir . 

1 - Hava tehlikesini bilen 
üye yazımı. 

2 - Adana çifcilerinin yurda 
örnek verecek kadar önemli yüz· 
de 3 karın, 

Hava tehlikesini bilen llye 
yazımında Adana hava kurumu 
yeni bir ıekil bulmuotu. 

Hemen bir aydanheri mem· 
leketin ıaylavları, büyük çiftci
leri ve türlü kurumlara menıup 
arkadaıların ittir akile ıebrimiz 
hava kurumu binaaında monta· 
zam toplantılar yapılmaktadır • 
Bu mütegebbis heyet ıehrimiz
deki türlO eanaf cemiyetleri Oye
lerini toplıyarak bunların hava 
tehlikesini hilen üye yazılabilme. 
si için her biri beı kitiden iba· 
ret llç kol ıyırmıftar . Bu kollar 
ıehri dolaııyorlar ve llye kayd 
ediyorlar. 

Y apılaa proğrama göre bu kol· 
lardaki arkadaıl1r on beı glln bu 
itle uğraıacaklardır . Bu mlldJet 
bittikten ıoara yeniden çah§acak 
ar kad•ılar bu yolda devam ede
ceklerdir . Bu uıulüb ·çok fayda
lı olacağı ıüphtsizdir . 

Ortaya 'atılan fikirler ve tiir· 
lü tedbirler etrıfhca incelenmiş 
ve ıon şeklini almıgllr . 

1 - Hava kurumu hesabına 
çifçilerimiz tarafından verilen yüz · 
de üçlere karşılık ahcr va11ta.ilc 
makbuz verilecektir . Bu mak
buzlar genel merkezden telgrafla 
ıatenmigtir . Bugiln yarın mak
muzlar gelir gelmez ilgili ahc ı 
ve kurumlara verilecek lir . 

2 - Komıu illerden ıehire 
türlü vasıtalarla girecek ve çifçi 
kararında arlı geçen [ koza , pa· 
muk , çiğit , huğ-day , arpa , şifan 
ve susam] gibi mallardan da yllz· 
de Oç alınacaktır . 

3 - Koza için de makbuz ve · 
rilecektir . Ancak bu makbuzlar 
kurum yllzde üçleriain tabıilinde 
eaaı tutolmıyacak , tabeilit pa · 
muk üzerinden yapılacaktır . 

4 - Çiğit aatıılarından aa 
kurum yüzdelerinin utlam bir 

, 
Genel nüfus sayımı 

20 flkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta

rafında yapılacaktır . 

1 - Nllfus sayımına es11 ol· 
mak üzere Belediyelerce bütün 
binnlara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükumete haber ver· 
meğe mecburdurlar . Oturduğu 
bina numarasız olduğu halde 
haber vermiyenlerle bo oumara
Iarı bozan ve ailen ve kaldıran 
lar için para cezası vardır . 

Fılistin teşrii 
meclisi 

Eleyyam 17 Temmuz: 

Kudliı muhabirimizden : İngi
liz Komiserinin ağustosun birinde 
6 Haftalık mezuniyetini geçirmek 
üzere Londraya gideceği tıkarrur 
etmiştir. Komiser hu müddetin 
bir kısmını çiftliğinde geçirecek 

sonra beraber götürdüğü aiya!İ 
programıoı birlikte tetkik et
mek llzere mllstemleke nezareti 
vekillerile temaı edecektir. Prog
ram ondan ıonra mlbtemlekeler 
nazmnı arzedilecektir. Bu prog
rada Filistinin ıiyasi vaziyetinden 
bahsedildikten ıonra adetleri niı· 
betinde Araplarla Y abudilerdeo 

ve Hilkômet daireleri rilesasandan 
teıekkül edecek, azaaanıa yarısı 

tayin edilmek, diğer yar111 da Be· 
çilmelt ıuretiy le alınacak tetrii 
bir mecliı lsurulmaeını istemek 
ve reyler mOsavi kahaca Komiae
rin reyi ile ekseriyet temin edi-

leceği bildirilmektedir. İngiltere · 
nia diğer Devletlere karıı tteab 
hütleri ve mandanın yüklcdigi 
vazifeleri meclisin 11libiyeti ha
ricinda bırakmak ve bu itleri doğ
rudan doğruy Komiserlikçe yap
mak esasla bir şart olarak tutul 
muştur. Bu ıekil kabul edilmedi

ği taktirde ikinci bir usul da tek
lif edilecektir. Bunda Araplar 
ve Yahudiler için ayrı iki meclis 
bulunacak ve her iki tarafı alaka-

dar edecek mrseleler mfizakere 
edilirken iki unsur mllmesıilleri 
bir meclis halinde toplanacaklar· 
dır. Bir tarafın kabul diğer tara
fın reddine uğrayan meselelerin 

halli huıusu ayrı bir uıule tabi o 
lacaktır. Bazi kim.eler Yah udi
lerin muhaleft•ti ve İngilizlerin 
şimdilik müdafaa hızırhklarını 
işlerinin baıına almaları dolayisile 
bu tekliflerin kabinece bir tarafı 
bırak'.ilacağını söylemektedirler. 

Geneyön kurul toplandı. 

Ankara: 25 (A.A) - Geaeyön 
kurulu bugün belli toplantısını 

yaptı ve Yuıufeli, Bala, Manavgat, 
Arabıun ilceleri Parti Yönkurul 
baıkanlırmtn ödevlerini onayladı. 

Partinin iç iıleri üzerinde gö· 
rüılerde bulunarak kararlar ver · 
di. 

tekilde alrnabilmeıi içfo koza 
iıliyen çırç1r fabrikalarına yayım 
yapılacak ve çıkacak çiğitlerin 
yllıde üçll kurum adını fabrika · 
lar taraf1ndan al.konulacaktır . 

Gerek bava tehlikesini hilen 
üye yazımı i§leri ve gerekıe çifçi
lerimizin yüzde üç karin miloa
sebetiyle artan kurum iılerinio 

aksamaması ve kolaylaıtanlmaaı 

için şubemiz iıyar kadroso geniı· 
letilmittir • 



~ı:-··· ... 
...... ~ ,· 

Barbaros ve 
Şarlke~in bir Rüyası 

• •••••••• 
Çeviren : N. C. Gıiven 

-3-
• * * cebir Ye şiddetle, İspanyollar iıe 

Bu b&yük korsanın kar§ıırna I para ve mal barıile~ hareket edi
binat imparator Şarlkenin çık· yor ve yakaladıkl•rı zavallılara 
tıia glrülüyor . paralar.anin yerlerini göstermeleri 

Da bök.Omdar ııyasa ve aavaı için ölünceye kadar iıkence yapı-
:wpuada o kadar çok gezgi yap· yorlardı . 
911 ve o kadar çok yorulmuıtu Şehirden o kıdar köle ve ca-

i; elti J•ımda artık d~rmanı riye alınmııtı ki ; en flizel bir 
kalmamııtı . Birinci Fraosuvada genç kız iki , fiç dükadan fazı. 
avatlarda maiyetinde buluaan para etmiyordu . 
laer baoıi bir asılzade ıövalye Nihayet imparator Tunus• 

iri çalıtıyor ve tehlikeye giri· girdi . Şehirde korkunç bir 1esaiz· 
ordu . Fakat dalgalar üıtüode lit vardı . 
ilini denemek ceHretini ancak Ş.rlkea evvelce Barbaroeun 
rlbn glıteriyor ve ekseriya elinden tacı111 aldığı ve ıonra da 

aralıran bOyfiklerine boyun eğ· 
iyen denizi hiçten ıaymık ri 

i bir bat• da itli1ordu • 
l.S3S de Tunuıu almak iıte 
ve muvaffak oldu . 1541 de 

lj~yi elde etmek beveeiae döı 
bııar•madı . 
Şebir o zaman Barbaroıuadu. 

arbaroı hu ıebri k Hçük , Arap 
Jİnin elieden almıttı . Fakat bu· 

ıdalri dorumu p~k ••ilam detil· 
. Çftnkü yerli ulus korsanla 

aa "ddetli ve hakaret doln ege 
menlikt"rinden çok acı duyuyor

rdı ve artak 088nmatlardı , 
Şarlba eıki Arap beyine ta-

tekrar verm.,i ve kendiai
VMllll yepmayı kurdu . 
Denizden emia olmak için p· 

jeain tatbikine cemmuzda giri · 
di. Fakat m&freuler karaya 

bit ·-b tlltJmıl•• prtl•~ 
• seçe. bir durumla kalfl· ... 

Şiddetli bir ııcak erleri kavu
Olda. Ordu her ıeyd~n ev· 

aa,a rastlayıp kaaa kana iç-
•JI düfllnlyorda • 

• • • 
8-baros çok güz~ı ak bir kıı 
D iizeriade ipekli kaftanı ve 

Uatie ,.ldız)ı HIU oJduja bal
Tuautın çıktı te Hııistiyan· 

la &av• tutuıtu • 
YeoiJdiii zaman tebre air

ek i.tedi. fakat hUtüa aurlana 
ıplaranı kapah buldu . İçer. e 
•laaaa yedi hin Hıriıtiyan köle 

dıaiııin yoklutundan istifade 
rek böriyetlerini ilin etmiı 

dl . Surların &zeri bu esirlerle 
a idi. Barbarosun ae emirleri 
vaidleri ve hatta ne de rica

n kir etmedi . Bunun Dzerine 
duunu alarak Aljeye dotru 

lmpnator Tunuf'a artık gire 
lirdi . Fakat girmeden evvel ıeb· 

yajma edilip edilMiyeceği 

lduada mtiıavereyi münaıip 
lda . K.endiııne kalı.aydı böyle 

lr fP.Jİ• olmasını yasak ederdi. 
Çaalli .. bir müıllimaal•rdan 
mamıf içindeki Hariıtiyaa eair

r tarafındaa tesli1D edilmi§ti . 
akıt biç kimse erleri bö)le bir 
azançtaa alakoymaya razı olma· 

• Şehire ıirildiği zamaa yağma 
• çapalcnluk iki gla iki ıece 
nli. 

Şarlktn 

keadiıine isyan eden oğlu taraf tn· 
dan tekr•r tahttan kovulacek olan 
Mevlay Hiııanı memleketin ba
tını getireli . Mevlıy Haıan tari · 
hin , b*kaalla bir kmç kelime 
töylemedea geçilemiyecek olan 
r•rip ıabıiyetlerind• biridir . 
Kendisi pek de değeraiz bir ad .. 
detildi . 

Yalnız hUkBmdarlığın• kor · 
lcunç ve tüyler Drpertici bir hare· 
ketle baılamııtı . Tahta çıkar çık 
m1Z bütün kardetlerini öldürttll . 

Zaten ltir çok müslüman Sul -
ta11ları , İıtanbalda ve daha bir 
çok yerlerde olduiu gibi bilkllm· 
darlıklarına b6yle kanla bir iıle 
ba§lıyorlardı . ÇllnkD tahtlarının 
güvenini temin için bundan baıka 
çareleri de yokt11 . 

Mevlay 8&11010 kırk bet kar
deıi vardı . Bu sayı onun g6z0oö 
korkutmımıı lı:ardeıleriaden Lurk 
dördünü birdea ortadan kaldırt· 
mııtı . Yalnız bir taaesi mucize 
ribi bir ıeyle &ilimden kurtulmuı 
ve ıoara da onan batİna bela 
keailmekte recikmemitti . 

Bize vabti •e eli yllzü kanla 
bo1ah gör&oen hu adamın ince 
zevkleıi vardı . Kendisi çok me 
raklı bir değerli el yazılan koli ek. 
siyoncasu idi . Mağazalarında na. 
dide elmaslar , ve bir çok ötebe 
riler dolu idi . 

- Sonu var -

Beyşehir --
Gölüne Sarısu akıtılacak 

Koaya - Bey,ehlr çevNlia
den geçea ve göl içia pek biJük 
ltir kaynak olan Sarıeu1aa Be,.e
bir gölüne akılatılac .. ğı öncedea 
yazalmıftl. Bu önemli İf, tarım ba· 
lcanlıjınca onaylaamııtır. 

Habeşistana sildh 
satılacak l•lllrDaJ lan I. _______ _. 

Kırallar kıra 
bir göriifl111 

.;:-f 

Bizim memleketı. ~ 
dam Timhakto bıklrrn4 

de• daha çok Habep.tall 
dı lalia. 

-Birinci ~ay/adan artan 

Cenevrede , Kanada , Dani
marka , ispanya mümeııillerinia 
uluılar kaman konteyinde laıi
liz tezlerine müzaharet ede"celderi 
kabul edilmektedir . 

Litvinof ile Tevfık Riittü A
rasın da misakın harfiyen tatbiki 
hususunda israr edtcekleri tahmin 
edilmektedir • 

Çelcoılovakya ltalyayt daha 
geniı bir mikyHta tatmin eden 
bir uzleıma aramak hususunda 
Fnasay• müzaheret edecektir . 

Cennbi Amerika devletleri de 
aynı nebile hareket edecekler 

Ortada dolaıın bir şıyıaya 
göre Birletik Amerika İtalyaya 
Kellog miı•lctnın tahmil etmek· 
te olduğu taabhüdleri ihtar eclen 
bir beyanneme neıretmek niye· 
tindedir , 

Londra : 24 (A,A) - « Daily 
Telgraf» gezetesinin diplomatik 
aytarınıu ıaadığına göre F raaıız 
BlyUlr El~si ; İtalyan · Fran1tz 
konoımalırından doğan teklifle 
ri Samuel Hoara bildirmek içia 
diln dıı bakanlıtına gitmiftir . 

İtalya uluılar sosyetesinin ge 
lecek fevkalide toplaahıında Ha· 
beı İtalyan •blaım•zlığının blltüo 

evrelerini (afbalar1nı) iacelemeıine 

engel ohnıya çalıııyor . 

İt•IJ•DID relecelt dört bıfta 
içinde hükumetler araııada ko
nuımalar yapılmasını ve uzlaımı 
komisyonunun f H liyeti müdde
tinin uzatılmasını istediği söylen 
m~ktedır · 

Roma : 25 (A.A) - diploma· 
tik çevenler loıiltere Büyük El· 
çial ErJç Dııımımooduo İtalyan 
Hlsôaftti He yeniden temn ~t
mek içia LOIMlndee t.ılimat bek· 
lediğini ıaamaktadırlar . 

Eriç Drummond Musıollni 

ile ıon defa bu ayın OD 1ıdiıia· 
konuımuıtur . 

Reımii ltalyaa çevenleriaia 
aandıklarıaa göre uluılar soıye· 
teıinin otoriteıine indirilecek her 
darbeni• Lokarao paktının ölB
ml demek olaeağıaa Franeaya 
ı6yliyen İngiltere bu ıuretle Fran
ıayı ııkııtarm+ dı çahpcakhr. 
Bu çeveoler İtalyaam Lokarao 
paktı ile doğradan doiruya ilgili 
olmadlğıaı •• FranUDID İngilte-

re ile İt.lyadao birini tercih etmeai 
nin gerektığini ilave etmektedirler. 

Roma : 25 <AA) - "Giorna- , 
le Ditalya ,, İtalya - Hab91 an
laımazhjanı ulaslar I09yeteaine 
ıötürmelm iOin yapılmakta elan 
harekette ve bu anla§mazhkta 
Jıponyaaıa muhtemel durumun · 
daa bahsederek diyor iri : 

Devletler ba meıeleyi uln
lar 10syete1inin yargıçhtına IUD· 

madaa önee Japonya Mançnriyi 
ele geçirirken ne için ba eoı1e
tenin ıeyirci kalmıı olduğunu an
latmalıdırlar • 

Japonyaya relince ; komtn 
maun topr•klarıaa uldıran ha 
memleketin İtalya- Habeı an
laımazhğanda töze adına ı6z say
lemeğe balckı çMtar . Japonya
nın ber ne tekilde olurıa olıon 
bu İ§e k.rışmaaı yala1z İt•lya 
fa karıı bir düımanlık hareke· 
ti olmak Ue kalmaz . Fakat ayni 
zamanda JıpoDJanıa ekonomi ve 
yaatıav .. 01»al amlÇ&.rla A&ika a· 
hıalar19111 topnldannı ele g•· 
çirmek İÇİ• bealetliği J••i ttm• 
peryau.t diitlncelerin hir bel
geıi olur. 

A iyncilerin 
duruşmaları 
Akkapıda bu bahçede iyin 

yapmaktan ıaçlu oa altı ldfini• 
daruımalaran• dün öğleden eoon 
asliye ceza hak yerinde davam 
olwımuıtur. Bu cloıutm•da Cumu
rİJ!el renel ıavam•n 1ardımcı11 
Beha eaaı hakkında diyevini ya· t 
pacakta . J 

Kendi yerine çıkan Cumuriyet 
geael ıavaman yardımcısı Nadide; 
Babanın bir cürüm meıhada ait· 
tiğioi eöyliyerek duruşmanın bat· 
kı bir fiine bırakılmaam ıö1ledi. 

Hakim Fuat ; bu durut .. aıa 
çabuk görülmeıi lizımgelea dava 
lardan olmadığından duruımanı• 
17 eylill 93S tarihine barakıldığı 
kararanı suçlulara ve v«:killeriae 
bildirdi . 

Yeni gOmUf liraları 
geldi .. 

Finan• bak•hiından Defteı
d•rlığa yeniden altauo altı bin 
liralık ıilmilt linlar ıwlmiıt " 
l:unlardan bir laıımı ilcelere gön· 
derilmiıtir . 

Bu para ile timdiye kadar 
ilimize ıönderilta birer liralık 
rümDt liralar tutan ylzelli bin 
lirayı bulm&ıftur • Bu suretle §İm· 
diye kadar g&rDlea ufak para 
buhranı kalmamııhr . 

Uray lşyerımAı önUne 
çıkmıştarr 

Uray zabıta ityarlariadl\n Re· 
fik bundan birkaç gün önce Deb
bağ M11ıtafa adında birinden ka
nara bflDda kaçak olarak keıtiti 
hıyvanın derisiyle baıını yakalı· 
mıı ve haklwı~ir de zabıt tut
muttur. 

Refik ötey glln akıam Uzeri 
bağına giderken Muıtafa ile ayleti 
efradı hüae çıkmıt •• kendiliai 
s6zle paylım11lardtr. 

Refık düa dir dilekçe ile Cn· 
mariyet genel aavamanlıj'lna baı 
vmaralı: bunlana cezalandınlma
lannı iıtemiftir. 

Profesör Freundlich 

İıtanbul üniversiteli Fen Fa
kültesi Profesörlerinden Freund· 
lich lıtanbaldaa tehrimize gel· 
mittir . 

Anadolu gazetesi 

İzmitde çdmıakta olan "' Aaa· 
dolu ,, arkadatımız yirmi bet 
yaıına girmittir . Arlred1111mnıı 
kotlar ve daha uzun yıllar Jaıa 
masıDI dileriz . 

Özel mulNtsebe 
direktörü 

Konya 6zel mubnebe direk
törlüiüae ataaan ilimiz özel mu 
baeebe direktörü Kini bugioktt 
trenJe yeni ödevi batına gidecek
tir . 

Kini dün dayre arkadaıları · 
oa, doalarına ve baBın arkadaı · 
lır11Dıza ayrıbk ziyaretlerinde 
bulunmu11tur . 

Hayırh bir arkad•t 

Borsada 
Dnn Başkan ve Başbakaa 

vekili seçildi. -
Geç~alerde Boru eaciimaal 

&yeli;ine aeçilealer dlla Boraada 
toplanmıı, Bqkaalıt• Raaıh oğ
lu Feyzi Duralı ve vekilliie de 
Ekrem Avniyi .eçmiflerdir. 

Kendilerini kutlar ve muvaf
fakiyetler dileriz. 

Ücrtlilerin ayhklan 
dün veJildi. 

Def terdarbk ve özel mubue 
bede lcrtli i§Jarlaran temmuz ay· 
lıldarı düa verildi. 

Ankaradan gelen finans 
işyarları 

Ankarada finaaı meılek oku
laaında okamaltta olan telnlmil 
finall9 ı11arlar11lllH Rın •• 
Abmet Hamdi .ı.Jnimise cta.m~ 
ler ve Defter4arlakta bher ödeve 
atan mıılardır. 

Bu•ludlD Rıa okulayı bitir
miıtir. Ahmet Hamdi a:ut mDd
deti batiacrtelrrar .......,. die 
cektir. 

Bir tavzih 

Hab .. liler, kendile ... 
oğullannın kaybolmnı o 
dm &il-it olıılulllr9U -k 
rek öjtlaiirler. BorunlaJ'I r:. 
vaclatl• " pek liyed• 
bakarlaı ve kanunlarını 
tapıaağandaa Sebe melik 
fından çalıamlf lev~ 
düzmüı olduk.lannı IÖJl 

Habefler, clllayaaıP 
hiriıtiyanlarıdır ve Y 
bütün karakteristikleriol 
rirl.er . 

Hıhetler, orta balli Wt 
ıttırtacak derecede ~ 
rek inaanlardll'. 

Bea, Hahetleri• 
zamanlar geçirdim ye 
ylk değerlerini bei..-.9".!! 
dlm. 

Sawatçı olarak Ha 
tDne yoktu~. o.ı... -
kerkarlar, ae kılıçta .. 
da eakiden kılaca ve 
ıı göıterdW.ri 1dı ... ı...JSC 
neli tüfete karıı da 
bapadılar. 

Halle. SelMi• • •. , .......... .. 
111a&lak lıı'klrdıtdaa bit 
llir • 

Bir bç yTJ enee 
aidlttl&. O. uman . ....,.......,.ı 
bilmedlllıll ilyledfler • 

Sayın gazeteaiıin. 2Q I 1 / 935 
il•ll ve 3279 .,ata .a.ı.a•• 
birinci ıahifeıinio içüncB eitn· 
onllft. "ÖZENt.ER,, 11tma ~ol• 
lıyor Bıthi& altandaki JIZada .._ .... 
fazla '•A•• yaımurlardaa .. tlelaJı 
Sıtmaaıa çopl<lıiı, Kö,&erdan .. 
li•an' baberleria can llldcı oldu· 
";a v~ Blrlcei• gideaieria Anofel 
we aıı.a be1-adan kortal•Hlit 
yazılı iae de _... p.lercle mınta
kanın bir çok k8Jleriade yaptıgı · 
mız tetktlratta kıım nehirletin 
taımınndaa dolayı ovada tetek
kül eden ıeniı Bataklıklara rağ· 
men vaktında alınan tedbirler 18· 

J•İnde aıtma vaziJetinla ıeçan 
ıeneden daba mn.a;t olduju mem· 
nunlyetle g6rlllmüıtür. 

BlrDceje gelince ; Sıtma mü· 
cadele mıntakaıı haricinde kalan 
direr mahıller ıihi boı•ile de 
teıkilatım,zın alikalanmuıaa im
kia olmamakla beraber oranın da 
ıu vaziıyeti tetkik .ttirilmit •• ya
pılma11 lüzualu glıülea ıu iılalaata 
bir raporla makamı aidine bildiril· 
mit ve bir memaEa ... zuo -..ıeti 
altmda muayyea gloleri.de eürfe 
m&cadelesine devam edilclitinia 
ayni •tmstla be•l-••I ıaYlflla
rımla rica ederim . 

Seyhn mıntakaıı 11tma 
mtıcadele reisi 

Dr. Kini Berkin 

Çocuaunu atmak 
isterken 

Ali dede uramıeda otana Ha•• 
o;ta Fabriain ıokakta oynamakta 
olan Çocuğunu korkutmak için 
attığı bir taı parçuı yine orada 
eynamakde olan Ahmet ojlu MUJ 
tafa111a baıına r.aat ıelerek bir 
bıfta eonra yeaiden muayeneıine 
lllzum görülecek d"recede yara· 
(aamuma ıebebiyet verditindea 
Fahri yakalanmııtır. 

IMSaııG •. ..,...., 
etd • Bara11 , duyarları ,,Jf_ 
pembe.ıenklerle ılal• 
yük eeınlt, bir ... 
bir y.rtllr • 

Hllfle Seı..te, af 
adamc:br. fakld ,...., 
dır. 

Dilme~ hn• cledl .. • 
- Haımettt bal ' 

nid biç konopmas · sı
ceklerlnfzl .a,feyin ; W' 
krallar lrralau aall 
diyeeetlnl der • 

Nıuket 0111111 dir• 
ıal soralar aormaktaD 
bir takım 10ralar sord ... 

Dün öğleden &nara ok~mre.._ Çıpulculuk ve zulam o kadar 
ler lrperridlwe can yakıcı ol· 
ki ; pbir uluıundan oa bin Bundan ötürD, gereken parojeleıin . ..-..------------....... J 

Memlelc•t laaltahaaeeiade it
cilik yapan Hüseyin otla Meh
medin ırlcadatı .Mebmed ojlu 
Narinin, ameliJat odaııada bu
luamaıını fır•t bilerek peacel'e• 
den od•ı•a tiıdiii •• yatıtıaıa 
altında buluna yirmi yecli llra pa· 
raıile bir not defterini çıldıği ıi · 
kiyet edilmeai lıerine ıuçlu ya
kalaamıı ve muele incelenmeje 
bıtlaamııtar. 

tazyiki •••İmi 754,1 DJilimetre 
olup en çok ııcak 32,S ve ea as 

INii 'Ve otuz bin kiti lc61e ol•· 
uir edildi • Ba mlum ve 
ettr her millet &sel bnktert-
ıaklıyorda : 
ltalynlar .. bvMleriae et.hı 
kfl• , Alm6mler diılaa llyade 

yaplma11aa haılanmııtar. Gale a 
kıtılmaıı kararlaıtırılrn Sarııu ile 
gölün BU leVİyHini yükıeltecek 
ve ba hatamdan da ıulama kanal· 
larıaa preken anlar verilebile· 
c«!kdr. 

Yarın 
Sebze ve eıya eergiai Bliiday 

p1ur1nda açılacak ve alcıama 
kadar sDrecektir. 

•cak 22 ADtirraddı. 
Rutubet VaHti 7flzcle 6.l olup 

yel göney batadaa 18DIJade 4,5 
metre hızla eımiıtir. 

Süel gf>k g6utleme durağı 



Yeni gramer 

~ ıo ..... &t 
5 

C,. •n .. men 
iller •n'-et· . 41 • . 
( il: ının ıncı ıay-

~ İt~e1a lihik111 ile türemit 
ta ll:ı 9ardır . Kocaman , ~aı ' , ~6-e 11Den , değirmen , 

'- Dıen ve s 
ı., ltkiJd . 
"llt ~•ç 1/ ve halktan müt., •nı vardır : Dal•§· 
· • , •ğ 11aa , toraman 

. _.. ~,, . 
' ta,, 1. 1.liveıile deleımen 

'-ıı,11111hr diyor . Bu libi-
. toc 00rınaaı muayyen de· 
~ide 1111111 da hilylltilcü ol
~' ._.!•liı111endea kllçülütü

gibi ~ . •nlaırlır. Sarman, 
• 1111Dlerde niabet de;. 
ıae ı , -

'lr 8 et lihk.aıdır . Fi 
-.,. '~en . isimlerde ise iş· 

) lfletıci bir man• ile 
~· 

~~utuaıuz ( Tllrkçe 
• '- ır töz ) kitabında 
~~) •lelerini doğuru· 
~ •dıın anlımına ılı-

..... - ( kırmızı adım ) , 
l, •ı.... ( göçen adam - mu

lıilg ' 11-uman (Aıi) , yi
') ,;nıea gibi . Alman· 

~u·'Dı • insan demek 
) tlbi 11°ruı . lnıilizcede 

-.._ 
0 k11aarak yiae aynı 

Cet~ decnelctir . Ancak 

b...'~ t~n ( men . man ) 
ı., llltdir ? 

eı,,d · 
~ e ıanlar1 hulmuı-

~;: ~•rekt, reviı 
~ Lltbı , mıataka 
~ lllfıın 

·~ - . tatical etmek 
1 Qıı 
·~ Dcı, mandal, man-

J., l 111 .. rıffa yemek ye-

~.~ 
~:' ~ ... (ll:ıınger - •i•ç
~ ....,. ) lllaakıfa '"....,. ':c~ baıınıa hi11esi 
~' lf..ıı ' la bıraka, büyGk 

\&ate, ~B) barfile deiiıe
t-.,~ . IJl- ıulu, banmak 

\ 't ~ili Alman 
lL~' 2{) 
~'~ de <. Özel ) - Son in
~ 111~ siJahıarı anlaş· 
~ '4ı~ıi4bla1'ını düzeltme 

-···--ıı~lrı d ~ba atılmış ol· 
, , e ~ol enız silAhlarını 
~ ~.diiı.111~11~ki anlaşma . 't a,11ekR~n1 elde etmek 
'd~~ denı!•r .. Son Lildirilen 
~illik •ılahları proğ
)Qı'tli ~.olunda elde edi
~ ~ı 1 ~ .sonuçtur. Bu 
~· detliı it •cın İngilizlerin 
~ltıcej 14 '1YVetlerinin açık 

'1,, d zırngeldiği pren· 
8 

doRru buluyor-

' ~'llırı b 
~'tıı11rı uf~nkü gemile-
. llıınıt,k·Uyüklüğü ge-

~1<1 den co~ rnuahedelerin 
e, .\l daha fazla 

''-lt.._~•nyanın deniz 
~Qı,11 Yolundaki te
ılt, ~.. •00un bu yol-tt.:. 8' 1

111 ı>;t lıı...~ Qlil~ .. · ~uıteriyor . 
il ~,ı_. 1 ltlvaııoı büs
, 'lllfoı L 

' bi 8
& ve deni . 

I~ c lrnllanınamak 
t )'Ilı" girif tnek ı· t • .. ey- ~ s e-
~ "" 

1 duıünmesini 
'" el.._ hn· 

,.,~it i~ıY•pılacak si . 
~ır,1 -., •ti u 

h...~ 1111 Q,d Zoıaoı es-
~ . .,_, ow diyor ki : 

" ' 'gör tr· ı .~ b' e yapıla-

Bank- ee1, banma - pekmez 
kazanı. 

Fariıide (maa) benzetme eki 
(Teıhib edat.) ve ismi mekan e
datıdır . 

Mea - Tllrkçe ve Fariside 
(ben) demektir • 

Asman - gök ı&zü . 
Fariıide ( aı ) deiirmea oldu ~ 

ğuna göre değirmene beoziyen 
ıey demek oluyor . 

Su değirmenine ( asiyalis di · 
yorlar .) 

( Dudaman) - baca - du
man yeri demek . 

Hanüman - yurt ( İngilizce 
home ), ( Almanca heiaat ) • 

Fariıide (hın ) iımi fail eki
dir . 

Dideban - gözcü, gözdemci. 
Araıtarmılarım bundan öte 

ıeçemedi. 
Türkçe ( m ) harfi sıfatlarda 

11rımtır•k , kekremıi sözlerinde 
olduia gibi ( benze1ia , azmk ) 
ifade ediyor • Fiillerde iıe İagi· 
lizce to get , Fraoıızca devenir, 
Arapç* ( ıiyruret ) anlamı veri
yor: 

Büyllme - büyilk olmak ( to 
get big , devenir grınd ) • 

( N ) harfinde de mutavaıt 
anlamı vardır . Bir de ismi fail 
ve iımi meful de vardır . 

4- Bu ik harfi birle§tİrince 
(Man - men) benzemek - ça· 
lınmak anlam norm111na yakla11r. 
Fariıideki (te§bih ve melrin) eki 
olan man türkçe ile müıterek 
ve tllrkçeden alınma oluyor. 

(A. C.) ilen bıılıyan kılavuz 
sözleri içinde (man) lı ıualar nr· 
dır: 

Aamaa - avize, 
Değiıme - mllbadil. 
Türkçemizde eıkiden mevcut 

sözlerde bu yeni ıözler aykırı 
olmamakla beraber (t6z kitabı) 
gibi (man) a adam manaeı ver
mekten saluamak getekliğioi hu
gllakll ıraıtırma ortaya koymuı· 
tur aaaırım. 

A. Bakıı 

donanması 

kirchen • tipinde 26000 ton bü · 
yüklüğünde ve 33 santimetrelik 
toplara rağmen yine çok büyük bir 
sureti vardır. Bundan baıka torpi
dolara kartı korunmak içia de J 6 
orta topu ve uçaklara karşı da 40 
hafif topu ve 6 torpil koğa nı bu· 
lunuyor. Bu gemil~r su kesimi hi· 
zasında ve tehlikeli yerleriodeki 
zırhlılarla deniz huplarıoda büyük 
harp gemileri derecesinde olmasa 
bile onlara pek yakm bir işi göre -
bileceklerdir . Alman gemilerinin 
silahları henüz açıktan açığa bü
tün inceliklerine kadar bildirilme
miştir . 

Bunların esas topları 28 santİ· 
metrelik olacak ve s&ldırmaktan 
ziyade korunmağa yarayacaklar
dır. Genel savaştan evvel 28 lik 
tonlara 1&ldırma silahı olarak ka
lıyordu. Deniz savaşlarında da bu 
toplar gerçekten ağır toplara ya· 
km bir iş görehilmitlerdi. Fransız 
gemilerinde olduğu gibi her dört 
top bir zırh kuleıinde ve lıer iki 
kule geminin önünde olarak top
ların daha ziyade geminio önünde 
ortalanması dlfer memleketlerin 
denizciliğinde heofiz bulmamıştır. 

Bu yeni gemiler Vaıington mu
ahedesile ağır zırhlılardan A sını
fında sayılanlardır ki hunlar sonra 
yapılan Loodra muahedeıinde 

10,000 ton ve 20,3 santimetrelik ~ late~i~n tonluk ola 
llioder' uygun, fa

' a-. ı> il Yenilfklerle 
o'llliler " O . uo-

öiöfak tubi& edilmiftir . Bu cins 
gemilerden bugün bütan deniz hü
kdme&lerinde 59 dane vardır. Fran-

('l'tlrkSktl) 

Kültür Bakanlığı; müfredat pro· 
gramları üzerinde öğretmenler • · 
rat0da bir anket açmııtır. Bu an
kete öğretmenlerin gönderdikleri 
cevaplar araıında çok fayd•la O· 

tanlar vardır. Ankete verilmekte 
olın cevaplar toplaamıktadır. Ya
kanda Kültür. Balcanlağında önem
li bir toplanb yapılacık ve anke
te gelen cevaplar tetkik edilecek· 
tir. Bunun için bir komisyon top
lanacaktır. 

Kültnr Bakam, kültür işlerimiz 
üzerinde uımanlarla ,görüımeler 
yapmı,tır.Bu dera yılı baııada kül· 
tür işlerimizde bir çok yenilikler 
yapılma11 beklenmektedir. 

Kızılay 

30 bin kilo kinin 
ah yor 

Kızılay cemiyetinin monopo· 
lu altında bulunan ve memle
ketin esenlik ihtiyacı için dışı 

ndın getirilmesine teıebbils edi
len 30 bin kilo kinin biı konser· 
ıiyom bulunm111 münasebetile 
baıka bir memleketten getirilme
ıi imkanı olmadıiı anlışıdığın:
dan ve bedelinin yarıııaıa kliring 
ıeriye kalan 250 - 400 bin Jir•· 
sının da Holanda ile mOnakit k
lirin mukaveleıi mucibince Ho
laoda takas ofisinde birikmiı ve 
birikecek olıa yilzde 30 İlpolini· 
biniteleriain merkez bankasınca 
haıka yerlere traoıfere edilmi
yerek tabaiaen bu mıl bedelinin 
itfasına 11rfolunmısi ıuretile A · 
msterdımda bulunan kinin fab· 
rikaıından serbeıt dövizle teda
riki bakanlar heyetince kararlaş
tırıldı. 

iki çocuk arasında 

Hamam kurbu unmıodı otu
ran Dahil oğlu on yaılarında Üs· 
m•n bir oyun yllzOnden çıkan 
ka9gıda yine o oramda otnr•n 
Rıza otlu on iki yaşlarandı Ercü
meadi bıçakla sol kolundan yara· 
lamııt1r. 

sa ve İtalyanın yedişer; Japonya 12 
lngilterenin 18 ve Amerikanın 15 
böyle gemisi vardır . Bu gemiler 
ilk zamanlarda zırhları zayıf ve 
topları cok olarak yapılmıştı .Şimdi 

Adana Borsası Muame'le~eri 

PAMUK v e KOZA 
Hükftmetin ciddi gazetelerinden 

Pronya yazdığı bir başmakalesinde 
CiNSi 

Kilo :Fiyatı 
Satıı,an Mikdar 

En az 1 En çol.. 

diyor ki: •=K=ap=ı=m=;al;::::ı =p=am=uıt~= 
• Bir ·fürk gazetesi bazı endi- Piyasa parla~ı •. 

şeler izhar etmiştir . Bu yolculuk Piyasa temizi .. 

K. S. K. S. 

hususi mahiyettedir . Türkiye ile iane 1 
İtalya arasında bulunan dostluk iane il 
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misakı gibi Yunanistanla İtalya ~~:~::t 
arasında da bu cinsten bir misak y A p A G 

1 mevcut bulunduğundan , Kondilis 
Musolini ve arkadaşları ile de te- Beyaz 1-----ı 

Siyah 

.?::::: .ı:ı " 

.o ftl -Düz kırma •• 
~~ Simit " 
ö 5 -• Cumhuriyet 
~~ 
N f3. r-. 

- " Düz kırma .. 
Alfa " 

2.55 

2,62,5 

tJ N 
600 
550 

600 
550 

Kilo 

Kam biyo ve Para Liverpul Telgrafları 
26 / 7 I 1935 İş Bank.asından alınmıştır. 

Yeni gUmrUk tarifelerı 

Savtulahrar 17 Temmuz: 

Fraaqya hareketinden önce 
Komeserlo imza)adıtı gümriik 
rllıumunu indirme kararnameıine 
nazaraa her çetit C§yadan alınacak 
gümrilk mikdarıDI göıteren liıte· 
ler gazetelerle ne§redilmiıfir. Bu
na göre ticaret eıy11ının gümrllk 
rüsumu cinsine ılre yüzde 50, 30, 
20 ve 10 niıbelinde azaltılmııbr. 
Bu karar tüccarlar llıerinde iyi 
tesir Y•pmıttır· 

Scınıim Pene 

64 Liret 10 

22 Ran mark ı 

Frank." Fransız,, 
91 Sterlin "logili:ı,, 623 
75 Dolar "Amerikan,. 79 
85 Frank "İsvi çre,. 

Temmuz Vadeli 6 
--.,::----- 1 

1 inci T. V11deli 6 
Bazrr 6 
Hint hazır 5 

-.,,,..,,,..--1 

Nev ork 11 

Yazlık sinemada 

bu akşam 
Günlerdenberi beklenilen Bertin operası Tenoru 

Richard 1 auber 
tarafından temsil edilen 

03 
98 

50 
60 

bu yanlış düzeltilmiş ve zırhıar ile 500() Senelik Bira 
toplar daha eyi denkleştirilmiştir. Kadınlara inanmam 

~i2 ilA34 deniz mili gibi büyük 
sürat ve 8 ilA 10 ağır toplarile ağır 
zırhlılar eskidenberi ticaret bek
çisi olarak tanınmışlardır. Öyle ki 
bu ceşit gemilerin buluşup çarpış· 
ması bundan sonra engin de
nizlerde olacak deniz savaşlarının 
esasını teşkil edecektir. Almanya
nın şimdiye kadar tecimenliğini ko
ruyacak ancak 5 zırhlı gemisi var
dı. Son biten bir gemi ile bunların 
sayısı 6 olmuştur. 

Almanya 800 tonluk 8 torpido 
muhribi ile bir kaç küçük ve eski 
torpido gemisi olan donanmasına 
16 daue 1625 tenluk muhrip ilAve 
ederek deniz kuvvetlerini adam 
akıllı arıırmı§ oldu. Muhripler için 
muahedeoin kabul ettiği en yukarı 
derece 1825 ton ve 13 büyük top
tan ibaret idi . Bunlardan daha 
ağır ve büyük olan gemiler zırh
lılar hesabına geçirilecekti. LAkin 
Almanyının da Fransa ve Jtalya 
gibi zırhlı ve muhripleri bir sınıfta 
saymak hakkı vardır . 

Bu gibi biıyük muhripleri Al· 
manya; ancak son zamanlarda en 
küçük deniz devletleri bile bunlara 
malik olduktan sonra yapmıştır . 
Nihııyet denizaltı gemilerine ge
lince, bunların ilk serisinin yapılıp 
bitirildiğini herkee biliyor. Bunla-

- Gerlıl dôrdüncü aayf ada -

--
Bilbaua [ Arkeoloji biyolojik] 

alınında büyük ün kHaamış olan 

profeaör j . Gruen Son günlerde 
bir konferanı vermiş ve bu alande 
atılan son adııiilar1 anlatmııtır. 

Bu Clmleden olmak ilzere 
profeıör, Mısırda bafriyıd yapmak· 

taolan bir Alman heyeti tarafından 
g6nderilea kırık bir Çömlek al-

mııtır. Bu çömlej'in içinde mabi· 
yeti anl8fllmnı çok gllç olan bir 
mayi bulunmakta idi . 

Çömlek bundan 50 Aıır evvel 
yaşımış Zoser adındaki Firavn 
devrine aitdir. Uzun, ince bir ted
kikden aonra bu mayiin Bira oldu 
ğu anlııılmışhr. 

Profesör Gruea Mısırhlann 
Tahammür fiilini taoımadddarı 
halde nasıl Bira yaptıklarını izah 
etmiıtir. Bu izabe g6re: ulci Mı. 
ıırlılar Arpa tanelerini ytıerin 
ceye kadar serbest bırakiorlar 

ve ıonra hafif ıurctte piıiriyorlar. 
dı. ve daba ıonra de suya ıslayor 
lar•lı. bir zaman ıonra tabammur 
baıliyordu. 

Kraliçe [ Merit - Aman )ua 
mezarından çıkarılan diier bir 
Ç6mlekteki Biradan anlaıılyor ki 
Firnnın Saray1Dda Biıa bOyük 
bir zevkle içilmekte idi. 

büyük film 
Gerek mevzu ve gerekse şarkılnr ı ile halkımızın günlerce dilinde do

laşacağı bu filmi görmemek en büyük fırsatı kaçırmak demektir. Dahi 
artistin bu film de söylediği şarkılar şöhretinin bir knt daha nrlmnsına 
sebep olmuştur. 

pek yakında 
Sarı odanın Esrarı, Siyahla Kadının Kokusu, fi'ransız muharrirlerin· 

den OSTON Loroux un serapn heyecan dolu eseri. 

izdihama muhal kalmamak için kişemiz 7,5 dan itibaren açık 
bulundurulacaktır . 

5672 
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!)ayfa 4 

Yeni Alman 
donanması 

- Oçıincli sayfadan artan
rm biraz daha büyük ve dalın kuv
vetli cinsi de yapılmak üzeredir. 

Bu gemiler şimdiye kadar de· 
niz hükumetleri arasanda yapılan 
muabedelerin verdiği izinden da· 
.ha az yapılmı§lardır . 

Gerçekten Fraoıızların 2880 
tonluk ağar toplu " Surcoup ,, 
denizaltı gemisinden başka muı· 
bedeler ; 2000 toaluk ve 13 cm, 
lik topları olan denizıltı gemile· 
rinin yapılmasına izin verdiği 

halde ; deniz devletleri donanma· 
ları vasati denizaltı gemileri bil· 
yüklüğü 800 ili 1500 tonu geç
miyor . Konteramiral Gadov 
nihayet bir de uçak gemisi ve ka
litedeki denkliğe de uygun olacak 
yeni zırhhlu yapılacağını ıöylll
yor • Bu yeni yapılacak gemiler 
İngiliz - Alman deniz kuvvetleri 
anlaşması esHına uygun olacak 
ve her gemi §İmdiye kadar yapı· 
lan deniz muahedelerinin izin ver 
diği derecede olacağı gibi Al· 
manyanın biltila deniz kuvvetle · 
riade tagiltere ile 100 de 35 nis
betini geçmiyecektir . {Almanya · 
nıa milbim ıdamları bundan son
ra da deniz anlaım11ları itinin iler
lemesi için elden gelen ber şeyin 
J&pılacağını ıöylüyorl1r . Alman
ya da acanda Alman namus ve sa· 
dak.atine karıı gösterilen bakıız 
inaasızlığın pek yakında ortadaa 
kalkacağı ; ve bilhassa zamaaı
mızıa ancak inan üzerine kurula
bilecek dllzealiğine doğru geniş 
adımlar atılacağı beklenmekte · 
tir . 

Em evi « Eczane » 

Reçeteler 
Taze - IIAçlarla 

Ucuz - Fiyatla 

Çabuk- Elle 

Anhalajlarln 

Dikkat ve itina ile 

yapılır 
Adres 

Seyhan 
Eczanesi 
Kimyager ve Eczacı Celal 

c586 Baye 
17 

Sayhan Tapu direktörlüğünden. 
Giın doğu Halil vereseleri vo 

Mansur zade Haydar gün ~atısı 
Mehmet: ağa. 

Poyrazı Garip ve R•gıbe ve 
Şerife veresesi kıblesi Yunus oğlu 
Salih. 

Gün doğusu ~alih efendi 
Gün batısı lhrahim oğulları Ha

mit ve Salih 
Poyrazı Bayram zade KAmil 

efendi. 

Kıblesi Bedir. 

Hudut ve evsafı sairesi yokarda 
iki ltıtada 25 dönüoı tarla Cedit 
Nafia mahallesinden Yusuf kızı 
Fatmanın ötedenberi senetsiz ta
sarrufunda olup senede bağlan· 

maaını talep etmekte old~ğundan 
ilAn gününden on gün sonra gele
cek pazar günü mahallinde keşif 
Ti tahkikat yapılacaktır . Bu tar
lalarda tasarruf ve 11ni bir hak id· 
dia eden varsa vesaiklerile birlikte 
bu müddet içinde tapu dairesine 
müracaat ve keıif gününde mahal
linde isbatı 1ücut etmeleri ilAo 
olunur. C. 

( Tllrk 5&111 t 
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1 
Belediye ilanları 

taş ahnacak 
1 - Hükumet konağı önünden geçerek taş köprüye varan yol , par

keye çevrilecektir. Bu işin yapılması için 110,000 tane parke taşı ka
palı zarfla, ilk müteahhidinin namı hesabına eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu taıın cinsi, fen işleri müdürlüğündeki şartnamesinde tama· 
mile yazılmıştır. . 

3- Bir taşan tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur . 
4- Taşm modeli, Belediye fen işleri müdürlüğündedir. 
5- Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olarak fen 

işlArİ müdürlüğünden alınabilir. 
6- Eksiltme, 9-8-935 tarihine gelen cuma günü saat on beşte 

belediye daimi encümeninde yapılacakbr. 
7- Eksiltme, kapalı zarflı yapılacıktır. 
8- Muvakkat teminat : 619 liradır 
9- Teklif mektupları, en geç 8-8-935 tarihine müsadif perşembe 

günü saat on yedi buçuğa kgdar, btılediye yazı işleri müdürlüğüne ve-
rilf'cektir.5649 20-23-27-31 

Saban merallblarıa 
'' M e le k ,, 

Markalı sabunlar ; saçların dökülmesine , kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemesini 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız . 

1 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseoiı 

''Melek m~r~asına dikkat ediniz.Ve bu sabunu talepte ısrar 
tı cdınız . 

Melek Markalı srıbunlarımızı perakende ıuretile bütün bak-
'' kallarda bulabilirsiniz .5600 2Ct-30 

Eo temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlAtları ticarethaneslnden 

arayınız . 

'f optao satış Me e 
Abidin paşa cadde
sinıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt· 
ları ticarethaneıinde
dir . 

' ,, 
J 

~if.~,;~~~B.~K·~ ~ 
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Kwlay başkanllif ndan. 
Yrni sene pamuk mahsulünün 

borsı ya ilk defa gelmesi şe .. efine 
yapılan müzayedede bu mahsulü 
sltın alan Milli Mensucat fabrikası 
direktörü bay Noh Naci tarafından 
Kızıla ya 40 lirıı teberru edilmiotir. 
Gertk kendisine ve gerek borsa 
idare heyetine bu vesile ile Kızıla· 
yın derin şükranlarını bildiririz. 

Adana spor KulObO baştaılpdan. 
Müddetleri biten idare heyeti 

yerine yeni heyet intihabı için 28 
temmuz 1935 pazar giinü saat on 
beşte bütün üyeleı in Kulük bina
sında bul11Dmaların1 diltrim.1-2 

ooıum Y8 çocuk bakim an baıtaba
batindao : 

Müessetlemizin b'.lbçesinde yeni 
bir çamaşırhane yapılması ve bi
naların İç ve dış sıva ve badanası 
1 - 8-935 perşembe gününe bı
rak•lmıştır. Eksiltmeye iştirAk ede· 
ceklerin saat 14 de doğum evine 
gelmeleri ilAn olunur 5668 

25-28-30 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

1 

Talebe velilerine 
miJjde ! 

ikmale kalan bütün lise sı
nıfları talebelerini eyltll yoklama
sına hazırlamak için Seyh~n mek
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler t 

Ri1&1iye dersleri, kimfa,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
batt ve hayvani fızyotoji ve teş
rihi ) dir. 

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

Ün/ılerıite talebelerinden 

N. D-C. G 

!kiralık mükemmel 
EV 

Reji fabrikası ve erkek lisesi 
yanında her tarafı açık iç düzeni 
mükemmel bir ev kiraya verilecek
tir. Dört odası, geniş bir salonu, 
banyo ve hamam odası , ayrıca ye 
mek odası, mutbah ve çamaşırlıflı, 
suyu tatlı bir tulumba , ile bir de 
kuyu ve bahçesi vardır . Bodrum 
katı k11ra döşemeli ve ayrıctl ika
met etmeğe mü11ait bir tarzda ya· 
pılmıştır. Damı betonarma ve her 
tarafı yeniden yapılmışçasına tamir 
ve tezyin edilmiştir. Kiraya almak 
istiyenlerin Türk&özü idare direk
törü Bay Tevfik Coşkun ı veya 
Kanara direktörü Şakir Boıdoğana 
mür ıcaat etmeleri lüıumu ilAn 
oluıiur . 

.. 
Tl!!J D.. K ;y~ 
llRAAT. 
E3ANKA51 

. . ,, ' 

Çllteba llapbc 
açddl. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciter ve böbrek kumları 

ları 8ğrılatıne muztaripseniı vakıt ieçirmeden Çifte 
kaplıcasına koıunuı. rif' 

Bir çok deri hastalıklarına, muannit ekzemalara tifa tJe 

Çihe han kaplıcasına . ""' 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek d6n1Diif 

ne kadar fennen kabili izah değilse de ıenelerce gebe ~ 

kadınların 15- 20 günlük banyodan ıonra hamile k•ldı 
mlittür. 

Çifte han kt!plıcasınıtı 
Radyo aktifitosi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardaB 

sektir • 

Çiftehan kapbcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları dütünülerek lok•

0 

miz Y"mck yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gasinoıUı ~'' 
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

Tiren Ucratlerl yan yarır• tenzilitlld•'· 

Adilna hava kurumu 
baokanhğından: 

Tayyare ianesi kesilmelerinde 
çifçi ve tüccarluımızın bazan te· 
reddüde düştükleri görülmektedir. 
Son alınan yazıya göre 4-7-935 
güoldi büyük toplantıda çifçileri
miz yalnız ( pamuk, koza , buğday, 
arpa, ıilın, ıiaam 1e çiliUen yüz-

de üç tayyare ianeıi ,,. 
rarlaştırmıılardır. 8;. 
ğer mahsullerde& 1 
cakbr )5665 ~..-. 

24-25-P' 

Umumi neıri11~ 
M. Bakr 

&dana Türk .a-' 


