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-- -- -- Havalarımız ! 
Dü~men uçnklarıoıu lf•hclidi al

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
1 uçak kurumuna yardım ~nektir. r 
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birliği, halkı sıkıntıya soktu .. 
-------------------------------------------------rQy, şehir halkını ekmeksiz bırakmamak için yeniden 

dört furun actırdı ve daha geniş tedbirler aldı. 
• 

~ı· ~irliğin tuttuğu yol, narh~;ükseiflı> ha-v;dan para kazanmaktır 
- amma, Uray buna meydan vermiyecektir .. 

~it 
Jı ~rJ 11 ~1•aı, ~ebrimizdeki fu- ı 
ı~S ,1 1\ cktnek bulmakta halk 
ı~t 'Çek~· ~. · 1 td·ı ll. Şırket halinde ıda-

11 1.1 1 tn f 
1 ~Slk Utunlır, kaPJden az ek· 

diğimiz nar hm ekmekçiler lehin. 
de oluıuna en tüzel bir misaldir. 
Halk, ekmek bulmaİtta iorluk öek· 
meğe başlayınca, birlikciler, Ura
yın, fiatları yükseltmeğe mecbur 
olacağım sandılar· Halbuki hal
ktıi en ande. gelen b~r. ihtiyacı 
üzerinde böyle birbirliğin oyun 
oynairiasıoa asla göz yummayacak 
olan Uray, §irket dıŞmda kal~n 
dtlrt furundan bagka ayrıca d3rt 
furun daha açtırdı ve bu furu6-
ların aşağı yukarı 70-80 torba 
un işleyebilecek bir kuvvet kazan· 
masına arka oldu. 

ruya halkın kesesinden biraz da 
ha fazla para koparmak gibi ı;uç 
tegkil edecek bir makeatla kurul 
muşlur. Biz bu boktayı da kanu
niğ :bakımdan inceliyoruz. Vara
cağtmız son uçtan sonra bu bir. 
liğin dağıtılması için de hnuniğ 
yölla!ı tutacağız. 

1 
\ Q ''•rak buna sebep oldu-

/~ d~llub Yapaıakla . gü!!ükleri 
•arb' ra1ıo verüiği 'f ,S ku· 
1 ldı' Yükıeltrnek olduğu bes-

~•kıl h 

t' uray, furuncularan bu 
llt .- .. 

ıı 0 •~aıc:lar1b1 l:lıha Un 
~llt:ıuılQdıi, için h.llu böyle 

dQ llldı ek.ıneksiz bırakma• 
'çtı~Uncesiyle ayrica dört fu
'•td arak kendi gözü altında 

tı. \r ckan.ek Çıkarma~• unut
L ~ •kat ne de olsa dört 

Mevaim doln .. ile, bo.ııün ıeh-
• • r , .. J p U 

Qııı·· 
•tııu Uıı ~ehir balkınlD ekmek 
heı· k11 r§ılayamıyacığı için, 

rin ekmek ihtiyacı 150 torba un. 
dan fazla değildir. Demek ki al . 
dığımız ilk tedbirle, bu ihtiyacın 
yarısını lurıılamıı oluyoruz. 

Çünkü birkaç gıinlük sınama· 
larla da iyice öğrendik ki, bugün 
hirinti ekmek 1 ve ikinci ekmek 
6,5 ktiıu§a p~k ala id!lt.e etmek
tedir. Ekmekçiler bir1lğiıiin İiuo · 
lan 7 ,5 ve 7 kuruşa sattıkları hal
de zarar ettiİcİer:i;;en bahsetme

leri bizce asla varid deiildir. ı 
T~ktat ediY,6tum, ıebirde ek

mek şıkıntısı olmıyacal<tii . Hal
kın zararına grev yaparcaeın 

hareket eden fuıuncular hakkın· 
da da yapacağımız iş, kanunun 
çerçeve8i ic;inıle onlar için epeyce 

ınd 'd a)tı d e ı are edilen furuo 
lı~l~t a 1kları oyun, ötey sıün
~Gıı ıy. •ebep oİıtiu§tı.i. 

~hi N:•~a?leyio Şarbay vekili 
/ı ~ İUııj ~~hı kıtınela görüp ek-

ı ~•k~·ıı 0~utın bir vazarıtnı~, 
1 " ı - er l:ii ' & • • ' " 1~ Q~,. . rlıti hesıbına hie 

tt~ltıı Rıtnıiyecek bakikatlar 
,t~ l1q

1~ır. Daha sabahtan iti· 

1 ~hıı i n.~ray zabıta i~yarla
ef '~lk1 1 •c;ın ıeferber edilmi§ 

~ ~itı ekmeksiz bırakmkma· 
.j '•ltı11a . fnruoları~ hareketini 

~ ~l~t~,,•l~akıa ödevlendiril-

\~t l l lll8ıaa ütüntn vere . ' Q' d' tbb· ı. 
~ 1 Ne · 

'h•lk. cıp, bu durum kar-
~ ~Gınrı: ~lunelcıiz bırakma . 
rıttj eııyle urayıo aldığı 

1' 'kğ ~, Yarın için tasarladığı 
\it: 

1 
Yıtkırı aöylece anlat~ 

~~ l\,t . 
~ f~bi, ~ltnızda birlik halin· 

bıt t atkının zararına it 

-

~1ı1,;te~kül \'ar. Uray; ya-
1•tı g~· ~adar ekmek işine 

\~()Yıtıı oı kulak oluyor ve 
,d 1) ııı:•l'ak İfi önürde7lik 
'~ ~. lJ 11111

da serbest bıra-
,, ~l~~ı,:~~ın tuttuğu ~u yt>I, 

d~1• la~· lyi sonuÇlar da 
,1 f.ıtt fllt lrı •onradan, ıehrin 
, 
1
h 'te bıı1ıunun bir birlik ha 

~~.0tı •ek·u .0 tuz dört furundan 
I~ lZtQ' 
~- ~ 'Çık IQ Ç~lışhrılıp di-

le~ ~ ,1 b'tla taQ kar payı dağı · 
11,L ına 8 •• 

' h q' <!'d . 1 uzerine ekmek 
Vr 1 dı· 

- ı nı 'Y i . i surette iJgilen-r r ~ sı .. h 
1 f ' llttll a§tı gelen bir 
~~ ~ ' b~ııı~td ... 

, ~ 'tk e öz 1 b' . 
~ı 'ı -~ f e ar komıs 

"~,~~~lllat,,llrunda yaptardığı 
ı~i~ l:ı Ylik •oun11da ekmek 
'ıı. c~ ek~ekliğini öğrendik 
~t ij~etitıdc~e 7,S, ikinciye 

L~~t <ıldtık en nah koymağa 
.,, 'dı~ . 
1 ~ a"1 ttıı~ ( 
~~!ıt eıtı,Çl teabit ettiğimiz) 
'-'~i' fllturı an aldığımız son 

t ı b~ b,t il Cuların 1ehin':leydi 
" ~ f· Cde 

'~ ı•tı "•e furuncular 
ı (~ az b ı r1 tı tcbll . u dular. Ura· 
~~. 'tb, >'Uk'ht) karşısmda 
~' I~ A.~ tkh...Bcltrnek yolunu 
~ t '~ ..,.ek k 
~ ·~~ ll:ıtk Çı armağa, 
~'l~~~·~Ci"eld·ıhuhranı havası 

.ı, • · ı er 1111. lıt'- .. 
~ t f ~tte . . 
-~ b llttı., f gornemış bu· 

"'ı,, 11ldıı"' uruacular bir-
i hı; ~bu f' . 
~ ~~~ !)11,1>._ ıattan yır-
~- 'la ' Yaoi 7 ve 6.5 % t~rn k 

tlllt(J e •ahp parı 
ı. 8 h l u a de ver· 

1 

EFer §İrket furunlarından ve· 
lev kı bir lıniıeıl bile: ma.ki\l se
bebe dıytınmıyarak, işini bıraka
cak ve halkın ekmek ihtiyacını 
iörlamıiğ~ kalkıjacak olurs~, Uray 
derhal o f uruna el koyup kendi 
beaabına iıletmek kararını almış-
tır. 

f • " IJ.- 1'; 
ağu olacaıttır. ;; , 

* ı 
• • 

Şarb.ay vekilinin yukarıdaki 
anlettıklarıoa bizim ekliyeceği· 
mi! yok tür: Y a,loız, terlemeden 
ve balkın bir iôkm' e~iİieeinden 

. Şimdi, bil tün zabıta işyar lan, para kazanm11k isti yen ve adları 
furunları sıkı ıurettc göz altında bizce belli olan birkaç kiıin;n şe· 
tutuyorlar. Bu yola &'irecek her birde yarattıkları.bu zararlı& ha-
bangi bir -- veya bet. on ...._ luurn vayı 8İlmek için biz de onları 
görülürse Hu kararımı~ı yerine ge adım adım güd~feii! ve tıall!ın ea 
· / baştı g' elen g'idaaı üze.rinde f, ırıl -tireceğiz. , ... 

Halkımızm ıunu biJmes lazım· dak Çevirmek i~tenilirıse I>una 
dır ki §ebirde korkularak bir ek · açı~a vuracağız. . .. 
mek buhranı olmayacak ve olamıya- Bu da bizim ödevimitd!t. 

caktır. Elimizdeki kanun ve di· r' , 
ğer müeyyideler; balkı~ zaruri v~ Gök gözetlemesi 1 
gıdat maddeleri Qıerıade kötu 
rol oynamak iıtiyenleri ezmek 
için bize büyük salahiyetler ver-

mi!t!I · . . 
Ekmek~ileri makul ve meşru 

kıızançla iktifa edecek bir zihni
yete getirmek için uğra§acağız. 

Ve l!onra, bu son misalle de apa
çık anlaşılmıştır ki, bugünkü ek· 
mekı;iler birliği; doğrudan doğ· 

İJün öğledeD . sonra ekunan 
tazyiki nes~mi ~54,~ !1Jilimetrc 
Olap en 9ok Slfak g2,5 ve en iZ 

sıcak 22 aantiğratdi . 

1 

Y. el güney haUdatı . saniyede 
4,5 metre hızla eımiitir . 

Süel gök gözetleme duraği 
' 

Baladız - Burdur 
Başlama töreni Bayındırlık Bakanı 
Ali Çetinkaya tarafından yapıldı 

Bakan; İspartaya uzatılacak hattın 
başlangıcında incelemelerde bulundu 

Burdur : 29 (A.A) - Bugün ı 
Baladız • Burdur demiryolurıun 
Baladiz istasyonunda başlama tÖ· 

reni yapılmıştır . 
Törende Bayındırlık Bakanı 

Ali Çetinkaya , Afyon , Burdur, 
İsparta Jtbayları Aatalya ve İspar
ta Saylavları buluıımuolardır . 

Törende Antalyadan ve bil
hassa Burdurdan binlerce kişi bu-
luamuştur . 

Burdurda yaptırılan gümüş 

bir kazma ile Ali Çetinkaya ilk 
kazmayı vurmuştur . 

Törende bakan Türkan kurtu
luş hareketlerini ve ilerleme yo 
luou aydınlatao bir söylev ile bu 
yöndt! şimedüferin öoemini anlat· 
mış , içten gelen duygulıtrla du · 

lrakıız alkıılanmıştır . 
_..::.__Isparta : 29 (A.A) - Şehri-

mizde bulunan Bayıodırhk Baka· 
nı Ali Çetinkaya bugün saat 7,30 
da yeni yapılan istasyon binala
riyle istasyon yerini gezmi§ v~ 

oradan Eğridrre doğru yollan 'lı§· 
tır . 

Eğridirde kasabayı/ ve adayı 
gezecektir . Bakan ayrılmadan 

önce lspartaya gelecek hattın 
başlangıcı olan .Bozönünde ince· 
lemede bulunmuştur . 

Dinar : 29 (A.A) - Bayın. 
dırlık Bakanı AH Çetiokaya he-

raberinde bulunan zevatla birlik 
te bugün şehrimize geldiler . 

Bakan bayındırlık işlerini in
celedi ve bu arada yeni yapılan 
uray kurağı ~ile yapılmakta olan 

park ve halkevi kucağını gördük· 
ten sonra İzmire hareket etti • 

Hava kurumu 
Şehrimizde üye 
yazılmasına devam 

olunuyor 

Konseyde bulunacak olan delegele 
memleketlerinden yola çıktılar 

Hata tebli\c;eaini bilen Oye 
yazmak için ayrılan kol, dün de 
§ehirde icap eden yerleri dala
şarak yeni üye yazımına devam 
etmişlerdir . Aıağıya adlarını 

yazdığımız yurddsşlar , hizala· 
randa göstuilen paralarla hava 
tehlikesini bilen üye kaydedil
miılerdir . 

Lavaf ile Eden toplantıdan önce özel 
bir suretde konuşacaklar. 

Kssap Lord Mustafa 20 yar· 
dım 20 üyelik , Doktor Bahri , 
Kasap Osman , Kasap İbrahim, 
Hüseyin oğlu Mustafa , Kasap 
Abdo 20 ger lira üyelik vermiş
lerdir • 

----'~iiiiiiiıilliillııllilılım __________ __ 

Şehrimizde 
CG Y' ıa 

Büyük bir silo yapılacak 

Ankarı : ( Yeni Mersin ) -
Ad'töa, Afyon illerinde ve Polatlı 
·ı· ; ., J d ' .... ;İ ıı .!111 silo vıpıl · 
ı çesınac y rmıe uy , 

uıası tanm bakantığ~~eit ll~rarlaa 
tmlmıştır . · 

Bunların yapılarının üıtencile
re t erHme1i yakrndır . Adana 

ve foiatiı liİdlart d&rder bin Af
yon silosu bci bliı foıİfo~for. Öte
ki ıilolar gibi bunlarida tatittt 
bakanlığı hesabına tarım bankası 

ja{StırHaktır . 

Diyarbekirde tıc klar 

Londra : 29 (A.A) - İtalya 

1 ile Habeşistan arasında harb çık
mak ihtimaline dair Hull tara
fından İtalya büyük elçisine kar-
şı gösterilmiş olan endişeden 

bahseden "Nevyork Taymif,, ga
zetesi ber hılde Ruzvcltin rıza
sile hareket etmiı olacağını ya
zıyor . Bu gazete diyor ki : 

Bundan anlaşılıyor ki Cumur. 
Juk başkanı İtalyamo üzerinde 
manevi bir tazyik yapmak: üzere 
başkalarile elhirJiği etmeğe ha
zırdır . Harbin önüne geçmek 
için Ruzvelt ! uluslar kurumile 
birlikte reımiğ olmayan bir ıu· 
retle, fakat tamamile çahıacak
tır . 

Türkiye- Macaristan 

Tecim andlaşması 
uzabldı 

Ankara : 29 (A.A) - Türk6· 
lift batkaalıtından: 

§1 Temmoı 1935 de meriyet
ten çıkma~ 1iz~re hük6metimiz ta
rafından feshedilen 18 isaD 19341 
tarihli Türk - Macar tiraref atJ
refm"ıile (Bu anlatmanın .. devamı 

" Diyarbekir " arkadagımtzda muddetincc! tna!ılmıg bulunan 1 

ö~rendiğimize sıöre bir müddet- Ağastoı 1933 tarihli klirinğ an· 
teoberi Üiyarbe\d.r ~evr•~iade çok laıma.ı bitim tarihlarr ola 31 
bllyUk ııcıklar hükl\m iilrııttel!te· Temmuz 1935 den itibaren bira)' 

dir . miiddetle yani 31 Ağuetoı 1935 e 
Bet altı . yıldanberi Diyarbe· k•dar temdit ediJmittir. 

kirde hiç h!t!e •!caklar görülme· ispanyaya yapılacak 
miıtir . • dh 1 t 

Tarım Direktörlüğünün aşa· 1 8 a 
iıdaki yedi aünlük Rasat kıydin· Ankara : 29 (A.A> - Türko· 
den de anlııtıla(!a~ı gibi aıcaklar fis baıkanlığından: 
afm ön beşinde . otui_ sekiZ iken ispanya 'hükftmeti tarafından 
otı altıstncfa 4i,4 v~ 17 siode 43, l memlekıtlmizden yapılan ithılita 
dereceye yükselmi§tlr : yeniden dü§ük ~Para konfiıyan1n 

Bir çok aileler bu hünaltıci tatbikine kırar verildji Madrid · 
sıcakları geQirmek üzere başka den telgrnfıa bildirilmiştir. 
y~rlere kaçmağa ba41atsiıı; lstan· Konyada baraj işleri 
bula gidemiyenler yakın kazalar- ~On ya : 20 (A.A) - Y apılm•· 
dan Osmaniye ve Çcrmiğe akın ıı onaylatfati baraj ile sarı suyu-
etmeğe ha§lamıılardır . oun Benebir göİline altıtılması i 

d ~L".. ~ çin incelemeler yapılmakt.d1r. 14 Temmuz a <>u,u 
15 » 38,0 1aee!eme iıteri ilbay ile tarım ba-
16 )) 41,4 kanlığı 01-l!l D' tarafıDdlD yapıl · 
17 » 43,1 maktadır, 

ıs » 42,8 Arzurumde ilk 
19 • 41~ 
20 .,, 41,4 
21 , 41~ 

22 » 41,2 
23 'fi 40,0 

Gazi Antepte de ... 

Bir haftadanberi Cazi Antep· 
te eıcaklar bunaltıcı bir hal al
mııtır . 

Hararet •derecesi sıfırdan yu
karı 37,38 dir . Geceleri havalar 

sıc'*k gittiğinden geç vakıtlara 

kadar halk bahçelerde vakıt ge· 

çirmektedir ler • 

Hükumet borçları 
1927 finans yılı sonuna kadar 

ulusal hükumet büdceleriyle ili-
§ilcli belgelere dayansın dayan· 
masın , 1513 sayılı kanununu hü
kümlerine uydurulacağını finans 

Bakanlığı llb•yhklara bildirmiş· 
tir , 

Arpa ürünü 
Arzurum : 29 (A.A) - ilk ar· 

pa ürilnü gelmiş, kilosu 55 kuruş· 
tan satılmıştır. Kurak yüzünden 
bu Yıl ürün azdır. 

Genel nüfus sayımı 
hazırhklar1 

Genel nüfus sayımı haıırlık · 
ları hakkında ~Başbakinlık genel 
istatistik direktörlüğünden ilbay
lığa yeni bir bildirim gelmi§~ir . 
Bunda ıchir ve köylerdeki yapı 
ların cetvelleri bnzırlaoıp gönde
rildikten sonra inşut ve tamirat 
yapıldığı takdirde vukua gele
cek numara ilavelerinin nasıl ya· 
pılacağı bildirilmektedir . 

Bu gibi numaralar ayni cet
vellere ııkıştırılacak ve sıkıştır· 
mak mümkün olmadığı takdirde 
ayrıca ek ':etveller yapılarak sak· 
(anacaktır • Bu cetveller ilk Taı 
rinde istatistik genel direktörlü
ğüne yollanacaktır . 

Londra : 29 (A.A) - Uluslar 
soıyetesi işleri bakana Aotbony 
Eden konsey toplantısındaki İn· 
iilİz delegasyonuna baıkaolık 
edecektir . Eden yarın Ceuevre· 
ye gidecektir . 

Laval da yarin Pariıteo hare
ket edecektir . İki hükümet ada 
mınıo ya Pariıte, yabud seyahat 
esnasında konuşmaları muhtemel 
görünm(ıktedir . 

Söylendiğine göre Laval ve 
Eden Cenevrede Aloisi ile özel 
konuşmalarda bulunacaklardır . 

Bu konuşmalar konıeyin çar · 
oanbaya yapılma~ı kararlaştlrı
Jan toplantısından evvel cereyan 
edecektir . 

Kırtasiyecilik 
azalacak 

Devlet dayrelerinde kırtasiye 
işlerini basitleştirmek için yapıla

cak talimatnameyi hazırlamak ü
zera Başbakanlık müsteşarının 

Başkanlığında müsteşarlardan mü -
rekkep komisyon bugünlerde top
lanacaktır . 

Komisyon hu iı için Bakanlıkta 
ieşe'kkül etmiş olan tali komisyo· 
nun hazırladığı projeyi tetkik ede
cektir. Bu projede Alman devleti
nin takip ettiği usul esas tutulmuş
tur. 

Süt icin 
• 

talimatname yapıldı 
Sütlerin nevilerini , vasıflarını 

ve sıhhi şutlarını bildiren bıfzıı· 
sıhba kanununun 171 inci mad· 
desine göre tanzim olunan tali -
matname bakanlar heyetinin t11 
dikinden geçti . Buna göre baı· 
ka bir vasıf ilave edilmekBizin 
yalnız süt tabiri inek &ütOne dela
let eder . loekten baıka sütlerin 
hangi hayvandan alındığmıa tas
rihi mecburidir • 

Bunun içia ıüt nakil ve mu -
bdazasına mahsus kapların üze
rine sütün nevini , halis olup ol· 
madığını bildirir birer etiket ya
pııtırılacaktır . Talimatnamede 
yoğurt , kaymak ve pastorize ıOt· 
lerin evsıfı ayrı ayrı gösterilmiş -
tir . Talimataameye riayet etmi· 
yecek olanlar şiddetle cezalandı

rılacaklardu · 

Y ağcamiinde 
Hastaların Sıtmah olduk

ları anlaşıldı. 

Gazetemizin 28 temmuz 935 
tarih ve 3286 sayılı günlemeciode 
( Bakımsızlar) başlığı altlnda Yağ
camiinde bulunan ağrılılar arasında 
hastalar bulunduğunu yazmıştık. 

Sağlık ve soysal yardım direk
törlüğü bu yazımız üzerine hüku
met dokterunu oraya göndere~ok 
bunlaran bepisi sıkı bir muayene
den geçirtilmiş ve bunların ha8ta
lıklarının Sıtma olduğu tesbit edi · 
terek tedavileri için Sıtma müca · 
dele başk:anlığrna yazılmıştır. 

Bu hastalar Sıtma mücadele 
teşkil~tı doktorları tarafından te
davi edileceklerdir . 



Barbaros ve 
Şarlkenin bir Rüyası 

Çeviren : N. C. Güven 

6-
30 birinci Tetrinde Ordu Ma· 

tif .. kö•fezioe bir çok tehlike at 
lat•rak güçlükle girebildi. D<ırya 
askerlere yiyecek ve giyecek gön 
d"rmifti. 

Ruzgir durmuıdu. Fakat de· 

Klavuzun içinde 

niz bala kabarık ve azğındı. İmpa· 
rator burada kumandanlarile mil· 
şavere etti. iki kiıi ıava§• denm· 
da israr ediyordu. fa.kat Şeri geri 
dCSnmeyi kararlaştndı. 

Son 

Yeni gramer 
6 

( ı - c ) harfleriyle baılıyan 
klawz IÖzlerinin içinde Cin ekle 
yapılmıı ıunlar var : 

Dııaormal - ıayri tabii 
Ôataaar - aYaa proje ( anat 

projet ) . 

Klavozu gHeteye tefrika eder 
ken okuduk , ancak tabii ezber. 
lemedik • Hıhr•mızda kalan fU · 
dur ki ldavuıda ön ek kullammı 
o kadar geoit detildi . Ve bCSyle 
ol.aaeı da çok doğrudur . 

Ôo ekler lıtlnde daha uzun 
etütler yapmak gerek . 

Buedan dolayı bizi kandarma
dığlaı yazdığımız ( Tilrkçe hak · 
kında bir töz ) bu gerekliğe bir 
kitap bHbrmak dereceıinde bir 
önem verdiğinden dolayı değer· 
ildir . 

Gramer anketinde la eleler· 

den ayıt yoktur . 
Klavuzda &a ekli sözlerin ör 

neği geliace in ekler üıtüne ye· 
niden araıtırmalar yapmıoıa da 
• .,... geldi • 

Batı dillerine geçmeden do
iu dillerinden baılayalım : 

Fariside on ekler vardır . 
hemen batna gelea bir kaçım 
1ayahm: 

Be - Beca (yerinde) 
Bi - Bi perva (Korkusuz, al

dırmıyao) 

Na - Na beca (yeriode olmı-
yau) 

Der - · Dermande 
Pür - Pür eda 
Ber - Berıüzar , 
Fariside terkibi tanifi ve tn

kib izafiln de mürekkep kelime 
yapmak içio zengindir . 

Arabi ekler kelimenin başın• 
ve ort11ına ve sonuna g~l " bilir. 

(Elyevme teosabü) deki on berf· 
den ıbarettir . A·apça taarıfi 

dillerin klasik örneğidir . Söz 
turetm~si (Muayyen veziuler vr. 
kalıplar• la olnr . Bu ıırada bir 
takım ilil, idgamlar da araya ka · 
rsıır . 

Vak tile Arapca sarfin en bü
yük kitapları ıuasmda olan (me· 
rab - felib) okurken o kadar 
ia~e elemeyi çok giSrDyorduk . 
Meter orada (İlmi lisan) baılıyor
muı • Fakat orada kalmııtır . 

Eıki Litincenin Arapca gibi 

ilillara falln varmit . Almanca· 
1ada bundan biraz miraı kalmıt· 
t1r. lrapları aul •r•ıtarma kay· 
.. tımız olacak yeni garp dille . 
riade 6n ek ve ıon ek ile it biti
JOf denebilir . 

O kadar ale.tiki olmaaına rat· 

men Arapça•ın öa barfi bir dil 
için ltütlo ıalamlara ••remi1•· 
ceji kolayca aDIAfllabilir , Y alaız 

harfi cerleri• yardımı olacak •e 
izafi terkiplerde:ı asığlanacaklar
dır . 

Ba yolu (İlmi istılahlar) da 
meseli boca İıbaktan başhyarak 
Tnrk alimleri açmıştır . 

(ilmi ıetilib) derken garp dil
lerinin bunlara Litince ve Yu
nancadan aldığını da hatırlayalım. 

Arsı ulasal olan bu iıtilahla
rın çoğunu aynen kullanmağı 

başlamıştık. Bunlar içinde (Popu
laire) genel ı6zleridir ki en baş
tan TOrkçelırini aramah oimdi · 
lik yeter :göreceğiz eanmm . 

Öa ek sorumunun kökel kar
ııltğı : 

Bizde garp dillerinin Prefika
leri olmamasının k6kcl sebebi 
vardır • 

Türkçeain sentaksı batk• tür
UldOr . Türkçed~ cümle teıkili 

failini en bap filiai en sona ıe · 
tirir . Harfi cerler isimlerin ha· 
ımda değil sonunda gelir. 

Türkçede : 
Var bir kit.p üıtüade ma11nın 

denmez. 
Ma1anıa üıtiinden bir kitap var 

denir. 
Ben gittim bugün çarııy• 

için satın almak biraz zerzevat 
denmez. 

Ben bugün bıraz zerzevat sa
tın alm"k için Ç&rf•Y• gittim 
denir. 

Şu halde harfi cer kabilindea 
olan ( Prefıks ) leri taklit edemi· 
y~ceğiz . Zaten onların çofıu fiil 
ekleri olarak maddei asliye sonu· 
na yani fiilin ortrısıua düıüyor • 

On eklerden yalnız ( adverb) 
zarf neviden olanlano karşılığını 
arayacağız . Klavuzun kullandık· 
lan hu türlüdür · 

Türkçe hakkında öz kitabının 
yazdıkları buna aykırıdır . Ora
dan bır örnek yazıyoruz : 

Öz örnt>ği klavuz sözü maana j 
bilbed•be - tasaraız atH&r · ay
t11ar 

( A, ap, ay ) sız yani menfi 
manasına diyot ) 

( An, in, en ile, beraber yarıi 
aisbet manasma diyor ) 

Bilvasıta ( Araçlı ) - auaraç 
Lı Mana ( anlamsız, yavan ) 

karıılığı yıdaolam , apanlam di 
yor. 

Sonsuz ( li yapan ) yerine ap
ıoo , ason , aptDk 

Cahilane ( bilmezçe ) yerine 

abilce . ( Cehalet ) e karıı abilik. 
Cazibeli ( sevimli ) yerine in· 

sev , lfDgöz 

Can canıız , donmuı -
acın apçan bunlar f anlama11 ko 
la y 6rnelderden ayrılmııtır . 

Muvaffak olıun olmaaıa bu 
bir denemedea ibarettir we bu der· . 

Ttlrlc 6Szft 31 Temmı# ~ 
Trahom savaşı 1 

Kamyonetli hastahane köy· 1 

IOnfin ayağı~:.götürGlüyor ı 

Almanyada işsizliğe karşı 
açılan savaş .. 

"'~ Moskova şarı 

" Y enidcn kuruluşu P 
___.,-

Sovyetler birliği b•!kt 
leri korulu ve kollll~.:. Trahom mücadele teıkilitı 

bastabanelerini k6ylerde köylllnlln \ Berlin 24 : ( Özel yazırımız· 
ayağına götürmek için ıağlık ve ı ldan) - 1932 sonunda Almanya
ıoysal yardım bakanlığınca kam- da itsizlerin saytsı alta milyonu 

yonetJer içinde gezgin hastahaneler 1 bulmuştu . Resmi istatistikte gö 
kullanılması kararlaıtırılmı§ ve rülen hu sayıdan başka, itsizlerin 
bn kamyonetlerderı bir taneşi di - aileleri gibi daha ne milyon-
neç mahiyette olıtrak Gaziantebe lar vardı . Bu durum Avrupada 
gönderilmiıtir . Bu kamyonetler e§i bulunmıyan ve Almanyanın iç 
de hastahane çadırı , ameliyat i§lerini alt üst edecek bir durum · 
masası , ameliyat lletleri , ufak du . Bu yüzden komilnistlerin sa· 
bir eczane , lavabo gibi ameliyat yısı ıüratle artıyor , buna ne Brü 
için lazım olan araçlar bulunmak- niog, ne de General Scbleicher 
tadır . karşı koyabiliyorlar dı. Devletin 

Gezgin mücadele hekimi ya· kurmağa çabıtığı genel işlerle 
nında sağlık işyarları olduğu hal- ne teblikt"li işsizliğin ve ne de 
de bu kamyonetle trahomun en komünistliğin önüne geçilmiyor· 
çok salgın olduğu bir köyün orta. du . Hükümet büyük işlere giri· 
ıına giderek orada çadır kuracak şerek iısizliğin tehlikesini kö 
ve bir ıeyyar hastahane açacak- künden kotaracak kuvvette değil 
tır . di , İıte Adolf Hitler idareyi eli 

Kamyonet, Ç6Vredeki köylere ne aldığı zaman bu i§ıizler milyo· 
giderek ameliyata muhtaç basta- nu kütlesinin kırııaıada bulunu· 

lara çadıra getirecek ve burada yordu · 
ameliyat yapılacaktır . Kamyo- Bir Şubat 1933 hükümet s6y· 
detle köylerdeki yapılan bu gezi. (evinde Bitler dört seneye kadar 
lerde basta gözler de iliçlanacık· Almanyada iısizliğin önüne geçil-
tır . mdidir dediği zaman Almanya-

Mısır ve Avrupa memleketle· nın en mObim bir isteğini ıöyle· 
rintle toplanan bu seyyar bastaha- miş oluyordu . Her ıeyden evvel 
nelerden çok fayda görülmüttilr. işıizlikle uğraımağa mecbur olan 
Dineç mahiyette gelen bu kam- yalnız Almınya değildi . Hemen 
yondan bizde de fayda g&rtıld6ğü ber hDkumet iç itlerinin düzenlik 
takdird., her gezgin milcadele he- içinde olması için iıcilere İl ve 
kimi için birer kamyonet verile · ekmek bulmakla uğraşıyordu . 
cektir . Herkes iııiz ve memnuniyet· 

- (1aziantep - sizlere hiç olmazsa yaşayacak ve 

Yeni paralar şikayet etmiyecek kadar iş bul-
mağa ve bu iti kökünden kotara · 

Basım işi üç yıl sürecek 
•• a" 

Şimdiye kadar daı phanede ba
sılıp da pıyasaya çıkarılan gümüş 
lira 5 milyonu bulmuştur. lngiliz 
kalıp mütehassısı Siyr Persinin 
yaptı~ı 50, 20, 10 ve 5 kuruşluk
lara ait kalıplar B'lkanlığa gönde
rilmiştir. Bakan seyahatta olduğu 
için basktya ait bir tebliğ yapıl

mamıştır . 

Amerika ya ısmarlanmış olan 
(100) ton bakır gelmiştir. Bu ba
kırlar, yüzde yetmiş beş nisbetinde 
yeni peralarm hamuruna karıştı

ralacaktır . 

Bu bakırın kilosu 60 kuruş üze
rinden alınmış ve 100 ton için (60) 
bin lira verilmiştir . Bundan sonra 
daha 300 ton kadar bakır ahnecak 
ve yeni paraların basılması 3-4 
sene sürecektir . lngiltereden de 
şimdiye kadar 50 ton gümüş alın · 

mışt• r. 

Maltlm olduA-u üzere Finans 
bakanlığına iki portide çıkarılmak 
üzPre 16 milyon liralık ufaklık bas· ı 
me se)Abiyeti verilmiştir . Bunun 
dört milyonu bir liralık, ~kişer mil-, 
yonu 50 ve 25 kuruşluk olacaktır. 
Birinci partinin dört milyonlu~u da 
kAmılen çıkmış ve piyasada mas ! 
edilmiştir . 1 

Maliye bakanlığı , bu sebeple , ı 

ikinci partiye mahsup eılilmek üze· I 
ı e liralıkların besılmasına devam 
emrini vermiştir. 

me ( icabı ve selbi nishet ) an 
lamlarını hemen geçmemiıtir . 

Halbuki &n köklerde gtael 
olan heı joo tlirlll anlam daha 
çıkıyor . Bunları kısaca gelecek 
betkede yazacacağız . 

Düzeltme: 
A. Bakşı 

cak çareler bulmaia çalışıyordn . 
Fakat hiç bir yerde Almanyadaki 
gibi yalmz maddi manevi canlı 
ve kuvvetli vasıtalar ve çareler 
bulamadı . 

Adolf Bitler, daba ilk günden 
biliyordu ki Almanyaoın istikbali 
ve her teyi aacak kendiıinin söz 
verdiği dört sene içinde iısizlifri 
ortadan kaldırma itinde muvaf· 
fak olmasına bağlı idi . Bunun 
için hemen , büytık it uğraımHi 
için bOylik maddi vaaatalarla ve 
yapıcı ve ahlaki kuvvetlerle ite 
baıladı . İki senedenberi Alman
yada iısizliğe kar11 açılın büyük 
ıavaıın inceliklerini herket bili · 
yor . Reich maliye vekili daha 
ıon söylevinde 1934 /35 bütçesi 
nin milyarlarının nasıl işsizler 
milyonları için verileceğini söyle 
mitti . 

Bitler durumunda ber işin 
kölı.il , temeli bulma üzerine ku· 
rulmuştur . Her teıebbüs bu ga· 
yeye ıötürüyor . 

Büyük iş ıava11nın bugüne 
kadar elde ettiği erkeklere it ve 
ekmek bulmek , kadınları ger
çek iılerinin başına , kadıolık ve 
anahk itlerin~ göndermek oldu. 
Bunlar ilk defa yapılan ve görü
len işle rdir . Bu fikirleri nasyo· 
nal sosyalistlik yeni Almanyayı 

kurmak için ortaya atıldığı güa· 
denberi birlikte getirmiş ve bü 
yütmüıtü . İki buçuk sene sonra 
söylenen işte bu güne kad•r ya· 
palan itsizlik savaıımo muvaffaki 
yetli sonucunu bildiriyor . 

Resmi bir bildiriğ diyor ki; 
1933 ten bu göne kadar dört mil 
yon iısiz yine iı buldu · lşıizlerin 
sayısı 1,877,000 ye indi . 

Bu da hAIA büyük b!r sayı ise 
2de hiç olmazsa altı milyonluk iş· 

sizler ordusuna ancak üçte biridir . 
Bundan evvelk.i 

kaç yanlış var . 
betkede bir Şimdiye kadar elde edilen gerçek· 

}'ariside ıu değirmeni ( uiyap ) 
dır. 

Vatan Almanca ( haymat )dır. 
Türlcçerle m harfi benzetme, 

azlık ifıde ediyor . 
( Detiımen - mübadil ) ola 

caktar . 

A. B. 

teo pek büyüktür. iş bulanların an
cak büyük bir kısmı muntazaman 
çalışıp para kazanıyor. Küçiik bir 
kısmı ancak mevsim işlerile meş 

guldurlar. LAkin ne de olsn bu ka
dar kocaman bir yektlnun t ekrar 
çahştırılmasman moral ve ruhlar 
üzerindeki tesiri pek büyüktür. 

Geçen senenin haziranına kıyu 

edilirse işsizleria sayısı nncak T uz "'r tı.t 142 y6netimi 10 e111m J,,,. 
,000 azalmış ise de her yerde Moıkova ıchrinlu b•Y1 ~ 

sürüp giden güdükler ve iktisadi lcri ve yeniden karalut• _.. 
karışıklıklar ortasında bu ileri de- ı oı ~ 

· b 1 k d zırlaoan on yılhk P 
1 

• 
receyı u ma a takdire değer.Bu 3rf 
muvaffakıyet yeni Alman sistemi· mıştır . Bu plin•. g ...... 

28000 belc:tarhk bır ,. 
nin ne kadar iyi işlediğini ve Al- M kof• . 
manyaya idare edenlerin nasıl ül- kurulmuş olan oı l ~ bit 
külerini bilerek tek bir ideal uğ- içinde 60,000 bekti~ 

1 

~· 
ruoa çal ıştıklarını bir defa daha üstfüıe geniıliyecektır . 'bli 
isbat ediyor . şehrin çevresinde oli' 

işsizl i k savaşının bütün ince- mahalle ve katı~~!·~~ 
Jiklerini gösteren son bir bildiriğde hirleşecektir · Şe rı d'" ~ 
çok enteresan sayılar görünüyor. yük nüfuı kalabalı#'~ 0 

Eskiden dışardan Sl' thestçebu- takım küçük binalıt ; .... 
lunan işle rle meşgul olanların sa· caktır . Moıkova ve , 
yısı en çok iken şimdi konyunktur leri deriale§tirilecek " 
i şl~rine hıı ğlı olan guruplar en çok kıyıları 64 kiJ0111etr• 
iş bulanlardır. Böylece 30 haziran da granit rıhtıml•r_1' ~ 
I 934 ten 30 haziran 1935 e kadar tir . Moskovanıo bır -~ 
serbest bulunan işlerde işsizlik an- lan ve burada kıııl 
cak 165,000 azalmış ise de kon. mi ılı geniıletilecek ~ 
yunktur işlerinde 439,000 işsiz , tir . 

1 iş bulmuştur . Diğer taraftan bu· Cadde ve ıok•k~ 
ğazı tokluğuna çalışan işçilerin cek ve atf alt daıeP ~ 
sayısı 400,000 azalmıştır . Hüktl- kova tarının bir 111isl 1',f. 
met parası ile görülen bir çok işler b kmıY' ~;J ıeniılemeıine a 1.,,.-~ yerine hususi işler kurulmuş ve kımn sayıaı çok artır~,. j 
işsizlerin sayısı azaldıkça hüktlmet ancak 5 milyona çı~çi~ 
bütçesinin boş masraflardan kur- Bu suretle 1ır 1 -

tulduğu pek açık bir gerçektir. 1935 sıkhg· 
1 

hektar bışı~~tı1 ~ 
haziranı sonunda, Almanyada yar- H IJ)ll"' ' 

dım gören işsizlerin sayısı J ,388,000 aımıyacaktır . • k•"' 
rıa merkezinde bu .,,; 

dil'. Bundan 251,000 i işsizlik sı - ı 

ğortasındao,· 716,000 i buhran yar fazla Hyılmaktadır :1ııı1 I' . ..k ....... ~· 
dımından para almaktadırlar. 1933 lacak evlerıu yu ktı"' 
tenberi hu sayıların bir derece azal- tan ekıik olıoıyac• bO 
<lığı görülmektedir . rin merkezinde de .,.,. 

Hayır işleri organizasyonundan ancak on d6rt kıt• de; 
para alanlaran sayısı da 421,000 Kalabahk ol~~e t 
kişidir. ôütün bu sayılar 193J sa- istasyonları birb•'., 
yılarının ancak üçte biri veya daha bağlanacaktır. Şeblfr. 
azdı rlar. Bütün beğendiğimiz dere- elektrikle iıliyeeekı~tt,P ~ 
r.enin elde edılmeeine, bu sene zi- 1936 -t94S yı • 15 
raat işlerinin vı>rilen önemin de odalı alta yeni otel f• ~ 

d yrıC 
yardımı olmu~tur . Diğer taraftan rabbaı alan a • aıcır . 
yapı işlerine de büyük gayret sar- ev daha kurulac~P •' 
fedilmektedir. Yapı işlerinde bil- larıa , otobüsler• c .. ot · 
hassı genç ve henüz usta olmıyan sayııı çok artuıl• 
işsizler <le kullanıldı~ındao,böylece Tramvay ~ol~:;: 
bir çok kimseler de iş bulmuştur. yeniden 100 kılo-

Demir endüstrisi hAIA yeni işçi caktır. deı•tf -
almakta devam ediyor. SilAh en- Oa yılda cad f ı"'c _ııt 
döstrısi ve Kiel, Hambur~ ve Lü- 11 • _ .. 1, 
beckteki t ersanelerde,gemi ve harp murabba ınetre rtJf>P ~ ",/ 
gemileri yapılmakta olduğundan tir. Şehrin. ~ob:g1ı1.-' 
buralarda bilhassa bilgili amele larını birbırıoe O ""' 
yer bulmaktadır. Kimya endüstri- yeni hliyük k&pr • fi ~ 

Şehrin kuUaPIPdıe6 sindeki işçi sayısı da çok yüksek- . kO fi 

tir. Daha di~er işlerde de bir çok i::~,;:1~o~•f,' çı~ 
işçiler iş buluyor, Yalnız dokuma 

180 000 
()()O ko'1•1 ~ ti 

işleri gibi bazı işler de ara sıra iş ' ' J ıııa• ~~ 
azlığı görülmektedir. Gemi ve ge· Şehri aydın ' o''' ~e 

. ·1·k . 1 . d d k ı"ıler ı'çin ıaz_ıoı ...nli ~ mıcı ı 111 erm e e ço canhhk 89 lJV" 
y • • dı 1 d 

vardır. Dikkate değen bir de hu- kuvveti şılll 945 1 

susi memurların artmasıdır . Bil- doğu halde lktıt· 
hassa daktilolar için pek çok it kilovata çıkıca 1 8'~ 
vardır. G eDç yapı teknisiyenleri de Gündelik ~f()(JO 
çok aranmaktadır. Resmt bildiriğin 1945 de 6()0, ' ," 
daima tekrar elliği "genç" kelime- bı olacaktır. . e ~•1',) 
si de dikkate değer. Halkın terbı1 k;,r~ 

Kısaca söylemek IAzımgelirse lık ibtiyaçlarıo~ ~ ~ 
Alman iş durumunun genel görünüşü 530 yeni okul•'. 0edl" ~ 

pek eyidir. K ışa doğru işsizlerin batehaoe, 
5o ;~ı, 6 '~I 

sayısı şüphtsiz yine iki milyona ve 7 kulüp~ \'C ,ait' t 
yaklaşacaktır. LAkin ne de olsa kası, bal'.ll• 
dört milyon iş•,izden kurtulmanın 1 rulacaktır. ııo fi t/ 

B Plan, St• f• J 
rahatlığı kalacaktı r. Denıek oluyor u ı .,ııa•• ,, 
ki Jnümüzdeki bir buçuk sene için- rafından on•:·~jtı id-' J Aı· 
de bu geriye kalan iki milyona da rolll Std tef 

1 
t'.. ·~ . . fr' !uc 

iş bnlunmahdır ki « Hitler » in•ni- mıştır. ..,,,,. 

hoyet dört sene içinde işsizlik or- ~--~ ~ 
tadan kalkmalıdır ,, sözü yerini Qen~I s•aı ~ ~ 
bulsun . durtCIP ~~ \ 

" l•.ı ~J. Osmaniye ilcebayı lzioli oıır• g'-
1
0 

k lol•O 6'' 
O smaniye ilcebıyı Gafur izin- lunma t• .1 şer•f . :J 

le ıehrimize gelmittir . yardunC11
1 ıaridJil'.&P' 
ıle ı• t r 

Daimi Encümen pın ıri(~ 
Daimi Eociimen din 6ğledcn ilioti' • ~ 

öoce Vali vekili Zeki Y ılmaz'in lstanbuldaD d 0ıll~wl---
!>aıkanhğında toplanmıı ve tocü- törlilğÜ ka. r ı ~ 

· k"nci koOl•I" .td ' 
mene gönderilen kağıtlar üzerin- ı ı .1adlı,...-

de g6r&ferek kaıular verm ittir. adevine bav-
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lle..ıelcetimlzde kendiıiei u · İtte bu bakımlardan TOrldye 
..., tar, tla•a teklinde ıa.teren cumariyeti memleketteki n&füı 
' 1'rdlandırma me1eleai vardır. ııldığını çofaltmak iıtiyor. Ye bu 
"9 ~leDtn doğdup lcayaaklar iıtek kendiıini aludl bir dava ha· 

;"lardar: linde g6ıterti1or. 
~ Yıbı.ncı memleketlerdeki Tfirlri1ede 28,10,1927 de ya-
~tlanmıza m"mleketin ka· pılan ıon ıa,1ma göre 13,648,270 
~ 6-•~rılr, onları topla olan 1 nüfnıu vardı: Bu mikdar h&tün 
' 'ti içeriıine ıokmak ve toprata niıbet edilecek olursa, 
~belli olan ulaaal ekonomik ber kilometre murabbaı baıaa 

2ı, i fızlalatbrmak. aı•tı yallan 18 kiei düıer. Budu-
~762,730 kilometre murabbaı rom bugtln biç tOphe yok iri, çok 
~ ~•de bulunan memleketi· defitmiştir. G,çen ıekiw: yıllık bir 

3) •ufaı ııkhjını çoğaltmak. zaman fçerİ§iade memleketimizin 
bit Nllfuıumuzun yayılıı ıekli· nOfuıu çok yükıelmiıtir. Fakat 

4 
1111111l •ermelc. haau daha pekçok yükMltmek bl 

~ ~leketimizin bazı yerle- kümetimizia aaa prealİplerindea 
h&kôm ıllrmekte olaa dir. 

~:ıı•uaı,1L tekildeki J•fayı§8 ar- Nüfuıumuzun durumuna da· 
tJı loıuç vermf!k. h• iyi girebilmek için komıa deY-

- ol -.1 ekonomi bakımından letleria nfifu duramlarile kıy•• 
la llle1nlekelte ilatan bolla- lamak iyi olur : 

Nilbet 9" • o i•11alarıa beden , fikir u,, Nlfu _ 

hekıa11ndan harcadıkları 1trkiyı 762.TIO 13.948,270 ıs 
.,._ l: anlamdaki enerjilerin hal1• 310.000 41,477,000 133 
~ı:ı . k ~ 1 d v-.-.... 130,000 6,480,000 49 •rıa enui erin en ve Balpriltu ıoa.ooo 6.092,000 sa 

"1ilanndan daha yüksele bir a ..... ,.. 295,000 ıa.300.ooo 62 
etrafıada top!anmaııd.r. =-de.a

1
,:;:: ~== ~7 

._ e,_ cak ayaı tekilde doya• 1ra1r aoı,ooo 1,300,000 ıı 
1 
tekilde d&ıünen bir uluı Tllrkiyede nOfua 11ldıtı diill· 

brtltf\ O.manh impa· ya Dlfua ıılslığı ortelama11nıa 
~ de~riade bir an• yurdun (13,2) yfiksegindedir . Fakat ba-

Resmiğ dayreler 
Posta Ucretterlnl nasıl 

verecekler ? 
Poıta Ocret muafiyetlerinin 

kaldırılmaıı mllouehetile has11la
aıcak cetveller bakk1Dda finaaı 
bıkınlıi1adan İlbaylıldara bir bil
dirim wetmııtir . 

2721 numaralı kanun gere;in· 
ce Poıta Bcreti muafiyetleri 1936 
ıeaeıi iptidaaındaa itibaren kal
dnalmıı bulunacağı ve yine bu 

kanuna ıBre ietiyen d•yrelere pos
ta ilcretleriain maktuan adenme
al tatbik edileceği cihetle özel 
kayıtlar tutulması lizımıelmelc
tedir . 

Heeaba eeaa teıkil edr.cek olan 
bu kayıtlar anımda post.neye 
verilmekte olan idi ve taahhütlü 
mllraeelitın mukayyet bulunacığı 
Jiıteleria poıtaneleree kıymetlen · 
dirilmeıi liıımkelecfğiae göre Ha. 
zirandan itibaren aJrl listeler )1 

pılacaktar . Bununla beraber .ge-
rek idi ve gerekse t•shhlitlö mü
raeelit içia hazarlenaeak olan bu 
liıtrlerden biri poıtaaelere mübür
lettirilerek geri at.nacak , dlferi 
de poıtanelere bırakılmak llzere 
kopya kltıdiyle ikiıer tane olaralc 
doldurulacaktır • Bit&• devair 
için bu ıelcilde iıler yapılmoıı 

bildirilmiıtir . 

Sovyetlerde Türk 
uçakları ,.t, faatcı111 ulu111a bDlunmama· b •• &finey Avrupaııaa, Yanı-

~ l11ıparatorlufun aıyaul nistan , İtalya, Buigariıtaa ve Ro· 13 - VU de Odeeaya ıekiz 
~l'illnde yabancı dillerle manya fibi komıu devletlere Türk uçakcıeı ıelmiftir . Bunla-
• Jabancı ırktan olaa Ye nisbetle sık delildir . Fakat bu rıa biri Sıhibe Gakçen adında 
Qrakt6r ta§IJaD ioıan kıya1lamanın ilml olabilmeai için ıenç bir Tllrk bayaaıdır • Bun· 

-,.., ..... in lialunmaıı, memlelre· ayno ıartları ılıteren memleket· lar Tlirkiyede motorsuz tayyare 
.._., olan bir ulu•I ekoao lerl ,az önBade tutmak gerek- ile uçma kurslarını Sovyet uçak-

S., "•1daaa ıelmeeiae enıel tir. Meseli batı Anadolu ile Yo.. Glara A•bt. ve Roı;a•afclan 
4ha. Bugfla bltüa dünyadaki aanietanı kıyHlarulc, Yunaniıtan· pçmiılerdir . Bunlar Kolltebel
~U.i• ve memleket- da"i Dlfaı eıldıfrtn• claha fazla de Dç ay mDddetle uçak derıle· 
~.,-dıdu d~kaaan bir ulu- oldufanu alrürDz . rfne devam edeceklerdir . 
l illi politikaaı güdüyorlar. balyada da durum aynidir • Gelen TDrk uçakları Pıavda 
8 laci aerın etrafa Mçtığı Oradaki nüfuı ııklıjı da mem- aytarına Sovyetler birliğinde u-

•e liberal ffldrlerln lekedmize niıbetle pek çoktur, çakcilık hareketlerini çolc talc-
e;lrGmep bqladı. hılbaki batı Anadolu ildiadle dir ettiklerini ea1liyerek, Tür· 
l•rek ekonomik ve p qajı 1ukarı aynidir • kiye Cumurlafunda da uçakcılı · 

balumlud.. ••c•k Bunlardan cabrıçatımız IO- f'n ilerilediglni blldlrmiılerdir • 
...,..ll,.Lı bir iman bollapna nunca pre, Tllrkiyenia nüfuıa- Sahibe Tflrk uçakcı bayanlara · 

•ardır. Tlrltiye cumo· nu arttırmuı lbamdar · Ve dava Dm yllkrelc ce111etlerini iıaret e· 
.. fua •• yordlandarmı da ıaten bu detil midir ? Ekı· derek onlar ıibi yetiıeceğini 
..._. tüttüil amaç ;ta taaıif ekonomi itletmf!lindea ea- ıöylemiıtir . 
~ w., detUdir . tanıif bir itletmeye geçmek iıte- 14- vn de lacazyı vapaıile 

.•. dilimiz bu aralarda da bu lfl- Türk gedçleri Koktebele haR· 
ilerleme (için bu zum kendhli daha kuvvetli olank ket etmiılerclir . 

~ nlfua (olclopnun üç ıöatermez mi? -Pravada--

1) ~I Y9rdır: • • • llemleketimiHelıi -·d•l-ık•, ti politik... bak1mıD· Nöfuumus •khk bakımuıclaa 
•• ~Olaoaaik erki• bir te t6rlü yerlerde tiri& farkbbldar röçebelik lia,ab bir çolc bık•m-

.. L.ı. ·~111111 k b
0 

d J d ff 0 •• h k k. lardan hiç de faydalı olmıyan bir .... ~ lı • Ço ır ev et a- pateriyor . ıç ıup e yo ı, 
''tlret eder ve ekonomi dünyanın her ~yerinde ve her §ekilde en çok Aaadolunun iç 
dlJıa büylk ko,açlar memleketinde böyle ~farklalıklar dop .lmemlaneda ~· 

l)j l•tlr~bilir. rurddatlara ı&ze çarpıyor . Ba farldıhtı do- raıtgelinir . Bunlar ıDrüledJe hit• 
hrdı.a iaalclıuna bulur ve juran ıeb~pler ele ya tabiat ••JI likte tlkbaharda az yllk1ek yay· 

ıl,s ~~O•ik vısiy.tleıine ıartlırıdır ve yahud da ekono- laları ve yaz gelince de daha 
~:~er yapabilir. mik ıutlar ve düllelllerdlr. Mem• 1Bkıek tepelere çıkarlar . Kıtı• 
~ L illik •rıaaluayoa ve leketimize baktıjımız zaman eD IH tekrn ovalara inerler . Bu 

""'••mdadan olup, • · ıık yerlerin Ksrıdeai:ıie dolu ıekildeki gellı ve gidiı aolaraoda 
.:.~• bir temeldir. NI kıyılarındaki memleketler (Trab aalerine çıkan ormanlaa ve fun• 
liJi lretimia büyllklüifi zoa 62,7, Giresun ~1,4, Sinop 20, dalıklara znır verirler, tarım S:li lıetinde pelc etkin· S) ile Marmara te Adalar deni- yerlerini bozarlar . 

'-a.~ ~Yümeai eldeki llre zindelfİ memleketler (Buna 29,6, Bizde henüz &unt ıekiJde çı · 

Japonya ve Kuzey 
Çin MlkOmetl 

Japonlara doıt Çin geaeralı 
San • Ştn busrttn K-uzey Çin hilkft · 
metinin '!feemi baıkanı olarak Jı· 
ponlar tarafından tanıamııur. 

A1ahi gazetesinin haberleri· 
ne göre. Kuzey Çinin ekonomik 
ilerlemeli için Japonya Kuzey 
Çlnda Mançuko paraeınan kulla
nılma11nı kararlıtbrmıetır. 

Bo suretle Çiuio Kuzey vili· 
yetleriade Maaçuko yeoi ademe 
vasıtası olacaktır. 

Japonya aleybin:le San · Şen 
gazcteeinde çıkan · 1ıulın betke 
yüzünden Şankbay sanı6rü daj'a 
talmııtar, Mamafıh Japonlu bu · 
nunla kalmıyarak bütün Çinde 
Gamiudea p•rtİıioin dağıblma11-
nı ve bu partiye b•ih bDtün ga· 
zetelerin kapatılmHını istemitler· 
dir. BütOn Çinde Jıpooya aley· 
hinde yaun bütlln gazeteler ka· 
patalmıı ve yalnız ŞJnkh.yda 100 
den fazlı bu çceıit gazete we risa
le kapetJmııtır. 

osmanh Damlryollar1 .. 
nm satış anlaşması 

İzmir . Aydın demiryolu his• 
aedarları ile tahvilat sahipleri 
neırettikleri beyeaaame ile bir 
May• tarihli aat11 anlaımaaının 

Tllrkiye hflkOmeti ve kampanya 
tarahodaa tasdik edildiğini bil
dtrmiılerdir . Aalaımap aid bO 
tin formaliteler tamımlanmıı-
tır . 

Demiryola kumpanya tarafın· 
daa bir mıyııteo itibaren Türki
ye h&kOmıti heeabına iıletilmit 
ve 1 Temmuzdan itibaren bilfiil 
hllrlmet khıt-ıline devr edilmiı· 
tir . 

Her ae kadar anlaıma proje· 
ıi kiimpaDyanıD hiıeedırlar ve 
tahvilltı.ıalaıpleri tarafından kabul 
edilmiı iee dr. 1&rıı bedeli olan 
yüzde yedi buçuk filizli 1935 Tllrk 
borçlar senetlerinin tutarı olan 
1,825.,840 lngiliz 1liraııa1n Load· 
rada Oemanlı Banka11na ~tevdi 
edileceği taribtea ıoura lcat'iyet 
ketıp edecektir . 

Bu tediyatın Eyhll 1935 de 
yapılması kararlaıbrılmııtır ·. Bu 
tediyatı müteakip ıirket h11se· 
darlanaa mal6mıt vererek hi9ıe 
aenetleril" tahvilitlaraaın tutaıına 

nakit olarak kendilerine iade ede-
cektir . 

Tahvilat : sahiplerinin 31 iDci 
Kin&a 1934 • kadar toplanmlf 
faizleri de kendilerine verilecek-
tir . 

Türk tahvillhaın f•izleri ve 
1eni varidat Jebentur tahvilleri 
1 Haziren 1935 den itibaren he
saplanacaktır . 

- Flnanslyal Taymls -

~- daima inteaıif Balıkesir 29,4 , Çanakkaıe 20,1, ,ır yetiıtirmek idet olmadıiJ.n. 
tı' •llanılmaeına IOzum ~mir 40,0) ve buadan ıoara da dan ve ba hayvan aahipleriain 1 - NUfuı eayımana eıas ol· 
~ bulHan it kuvvet· Seyhan 15,3, Gaziantep 19,S, Ye de tabit çayırları hiçerek otla · malt üzere Belediyelerce b&tün 
~ ..... , topl• olarak it Tokat 25,2 gelir . rını bir yere ytlmalc için ellerin· binnlara numara konulmaktadır. 
~ IÖllterea airiımele· NOfaıamuzun bu tarzdaki da· de vıııtılan olmıdttsndali hay- 2 - Numara11z bioalarda 
L_ 'lf.a 

1 
iaakiate1b11r. Bil idJttada hilcim olan tabiat ve vanlannı hn ırne yaylak ve kıı· oturanlar b&k8mete haber Yer-

~"ttd ı, İf bölllmlDB en yer .. rtlaradar, Fakaı bunda tam lalrlara gltiirürler •Gerek orman• meğe mecburdurlar. Oturduiu 
• tenıin eder. Ve bu Wr uyum oldutu tim •llrüle- cıhlr ve gerekse kflltür bakım bina numarasız olduğu halde 

61 biti• t... mez, çllnkll nüfuı ııklıtı pek larında• bunun lnllne geçifmed haber Yermiyenlerle bu auman-
• t D •ide edilmesine ıe· a olan yerler an11nda eko.omik ve bu•lara• ııbit yerlere yardlın· (ar1 buan ve ıilea ve kıldıran-
hı la1Danda çoğala• ı•lifime UJfDır ,erlar vardır . d1rılmHı icap ider · l ıar için para cez111 vardır . ~ •rtmınna sebeb Buna karıılık Trabıonda toprak lıte bu dört nokta memleke-

Adana Borsası Muam~leleri 

CiNSi 

ıpıma ı pamu 
Piy11• parJafl " 
Piyaeı temizi " 
lıne 1 
İlne İl 
Ekepre1 

lf"vlant 

En ız 
s. /{, 

38 
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l i -Dti. klrma .. 
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Alfa " 
Liverpul Telgraflan 

ZT 11 I 1935 

HU1r 

1 inci:. T. V ıdeli 
1 inci K. Vadeli 
Hint huır 
Nevyork 

6.84 
6.59 
621 
5.74 

tl.SO 

UN 

600 
550 

Kambiyo ve Para 
lı Bınkanndın almmııur. 

Adanamızın en güzel ve en temiz eğlence yeri olan 

Tazbll sble•ad 

bu akıamdan itibaren 
Büyük fedakArlıklarla retirtmit olduğumuz Rus Rejisörü Tourjtn 

nin ıaheseri ve kıymetli Fransız f eooro C MURATORE tarafından te 

sil edilen fevkalAde proğram 

Meçllal •agan•I 
Bir kaıa neticesinde hafızaeını kaybeden büyük bir artistin maoe 

Çok güzel müaik ve şarkılarla dolu olan bu filmi muhterem halkı 

hrsat· kaçırmadan mutlaka görmelerini tavsiye ederiı 

pek yakında 
Meıhor Fnn11a romıocııı 

"Gastone Loroux,,1111 
şaheseri serapa hayecan dolu olan : 

San odanın esran 
VE 

Siy alalı kadının kokusu 
5680 

-· ---
Yarın ı bu gece nöbetçi 

Sebze ve e11a 1ergiıi Kala Eczane 

lt... ~rta.cı da ma11aflı sıkıntiaı tek.ilmektedir • . dmlsde utaıal "tlıva teklinde İzni biffi 
~~ lablllr. Şu halde yurtland1rma meıe- g&rünea yurdlandırma meaeleai 

lcap11ıada açılacak ve alcpma l Posta 8 dvarınd 
kadar ılreciktir. 

11..------!~-...,-~-- eni f.'C'J;ınesidir 
Doktor Üllnan İsmail _ _ , .. 

1 
w 1

lto1ao1ni balummdan leeini dotaran ka1nıklardan bi- dart çeıid kaynafıdar. 
~ erkin temeldir. rili de budar: Hlkilmet bana dtianli " 
•Gfoıun rekabete Sılcınb çekilea yerlMdea n8· plinlı ıekilde ıonlaa ırmak içid 
.a..._ .... r •• fuı ıılrlıtanıa az bulnndufu ve kendiıinio yurtland1rm• politika-

~la. .... dımanh çahıma· fakat ekonomik ıılifmeye ve ya 11111 gayet aç* ıarette gllteıen 
it-.~. hareket et- flm• prtlınna DJiöd ,.r1ere ta 21.6.1934 r•rJlltl tıkla kununa· 

ıınmak • 4 nu çıkartmııtır. 

Haıtalıtından dolayı kendi· 
ıine on gün izin verilmie olan llö
kimet doktbru ve uthk ve eoy· 
ul yardım direktör wekili Hamid 
iznini bitrmit ve öclni baıına 
gelmiıtir. 

AelrtıNcla aerbeıt doktorluk 
yapmak&. iken tebrimiı Memle 
ket bastıbaneai iç. lautaiakları uz· 
manlıj'ln• ataean Doktor Osman 
lımail ıebimlı'e selmiı ve yeni 
ödeviDe batlamııtır. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 
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çııtebaa kaplıcası 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumlan mesane ta~

larl .ağrılarına muztaripseniz vaklt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarıoa, muannit ekzomalaro. şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebo olmamış bazı 

kadmların 15-20 günlük banyodan sonra hamile ktıldıkları görül· 
müştür. 

Çifte han ktJplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaf hcalardan daha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçlarl düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. FiatJar çok ucuzdur. 46 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithdu. 5512 

--------------------------------------------------
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( Tftrk Sözfı ) 
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Saban meraklılarına ı ....... -_B_e;;;_;l ;..;..;e ;..d __ i r_e_ı_ı _i _n _i 
8---'~1 

'' M e l e k ,, 
Markalı so.bunlar ; saçların dökülmesine , kepek yapmasına mani 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemesini 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış ~ahun atzl.l ederseniz 

"Melek m~r~e!ıno dikkat ediniz.Ve bu sabunu talepte ısrar 
tJ edınıı: . 

'Melek Markalı sabunlarımızı perakende suretile bütün bak-
'' kallarda bulabilirsiniz .5b00 23-30 

................................. , .......... ... 
Toptaa satış Melek 

En temiz safi Urfo. sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evJAtları ticarethanesinden 

Abidin pttşa cadde
sinıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt· 
ları ticarethanesinde
dir • 

arayınız . 

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

~aR;H; 

Av~AN Gazozu 
A.v~AN Sodası 

.... ~ , . -AYRAN 8uY-u 
J)•· iÇMEK iÇİN - \ -
D1.1 MRRKnYn DiKKt:lcr eo!Niz ) 

İş bankası alhnda 5593 24 

taş ahnacak ar· 
1 _ Hükumet konağı önünden geç.erek taş köprüye varan Y019~ıp~a· 

keye çevrile~ektir. Bu i!i~ ~apılması için 110,0~0 tane park:1~0,ıur· 
pah zarfla, ılk müteahhıdının namı hesabına eksıltmeye ko~ ta.,•· 

2 - Bu taşın çinsi, fen işleri müdürlüğündeki şartnaınesıode 
mile yazılmıştır. 

3- Bir taşın tahmin edilen bedeli yedi buçuk kuruştur. 
4- Taşın modeli, Belediye fen işleri müdürlüğündedir. 8~ fıO 
5- Bu işin şartnamesi ve mukavelename sureti bedelsiz olar 

işlAri müdürlüğünden ahnabilir: . .. .. 00 betti 
6- Eksiltme, 9-8-935 tarıhıne gelen cuma gunu saat 

belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
7- Eksiltme, kapalı zarflı yapılacaktır. 
8- Muvakkat teminat : 619 lira<hr . . .. if eı1'Jll~ 
9- Teklif mektupları, en geç 8-8-935 tarıhıne mus~d .. pane ,, 

günü saat on yedi buçuğa kadar, bale<l.iye yazı işleri müdurluğ 
ril<'coktir.5649 20-23-27-31 

Kanara işçilerine tulum yapbrıhyor .. 11116~, 
Kanara işçileri için elli adet yazlık tulum ve yirmi a~e~ ~

0

i,ı'I· 
kasket ve elbisenin dairede mevcut örnekten kumaş ve dılut'01uar· 
sine ait olmak üzere yapılması açık olarak eksiltmeye konulıtı 

iğreti tu\um parası yirmi bir buçuk liradır. J' e tıı" 
ihalesi Ağustosun 13 üncü salı günü saat on beşte bele ıy 

meninde yapılacaktır. . kateııı1°' 
isteklilerin şartnamesini görmek için be.r. gün yaıı iŞlerı74 

ve ihale günü de daimi encümene gelmelerl ılAn olunur.56 
28-31-3-8 

""CT'r .... --_...-./ , ·~~ -- Ja 
Bor Okçu menba suyu şarırrııt. 

·--------

satılmaktadır. "•f 
Okçu menba suyu Istanbul şehremanetinin tahlil raporu ıle e . bıl 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. ~erici 9 

Ok Sıhhato elverişli ve mideye iş.te~ef• b11 lı' 
ÇU SUYU sudur. Muhterem müşteriler bı~t \eerö 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmeyeceklerdit. Bir d'e 8 

sozlttrimizi is bat edecı1ktir. 5433 'l~ - 7tl 

T~R.KiYE 
Mercimek Aygır deposu satın alma 
komisyonundan : 

r aıtı~d 
Sabş yeri : tarsus kapıda merkez ote 1 

' Z:IRAAT 
: 

BANKA51 

Mercimek aygır deposunun ihti · 
yacı olan 80000 seksen bin kilo 
yulaf açık eksiltme suretile beher 
kilosu ıki kuruş 33 paradan mü
nakasaya konulmuştur . Talipler 
muvakkat teminat akçaSl olan 180 
yüz seksen lirayı ihale saatinden 
önce Ceyhl\n malsandığına yatıra
caktır. ihale Ceyhan belediye sa
lonunda 1-8-935 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat 14 on 
dörtte toplanacak komisyonun hu· 
zurile yapılacaktır Şartnameyi gör
mek ve fazla malOmat almak isti. 
yenlerin Mercimek Aygır deposu 
müdürlüğünü veya belediye baş
kAtipliğine müracaat etmeleri ilAn 

At,ı 
75 5370 ,,.. 

~E~m-e-vı-.--«-E-cz-.o-e-»~ kiralık mlJked' olunur.5636 16-21a ı26-31 

Sayhan birinci sulh Hukuk hakimli
lindan : 

Adananın Ulucami M. de otu
ran Mehmet km Şadiye ile Sof ll 
bahça M. de oturan yapıcı Abdul-
lah oğlu Süleyman aras ında müte· 
heddis afaka davasının Adana bi
rinci sulh hukuk mahkemesinde 
cereyan etmekte olan muhakomasi 
sırasında, m. aleyh namına çıkarı. 
lan davetiyenin mumaileyhin ma· 
halli ikametinin meçhul bulundu
ğundan bahsile mübaşir tarafın· 
don hilA tebliğ iade edildiği anla
şılmakla ildoen tebliğat ifasına ve 
muhakemenin 4-9-935 tarihine 
çarşamba glinü saat 9.30 talikına 
kurar verildiği cihetle M. aleyhin 
mezkilr gün ve saatta bizzat gel· 
madiği veya tarafından bir vekil 
göndermediği takdirde muhake
menin gıyaben devam edec~ği ma
lumu olmak üzere illn olunur.5681 

Reçeteler 

Taze - IIAçlarla 

Ucuz - Fiyatta 

Çabuk- Elle 

• 
emız- An bala jlarla 

Dikkat ve itina 

yapılır 
Adres 

ile 

Yeni cami civarında Seyhan 
Eczanesi 
Kimyager ve Eczacı 

Baye 

-----------------------~ Bürücekte satılık . 
yayla yurdu. 
Çağşak başında etrafı partı ile 

---Paranı 1 cevrilmış yük&sk iki ve alt katta bir 

1 

• 1 odalı,elli metre geride bir selAmlık 
Boş yere harcama ve har• havlu tahta ile çevrilmiş suyu için 
cıyacaksan yerli mah al 1 de gayet iyi bir ev satılıktır. isti

yenler uat kule bakanı V chbiye 
uğraeınlar • 

E \/ .,t•t ~ 
ReJ'i fabrikası ve ., jÇ dr:.i' r eçı• .... 

Yanında her tara 1 .,er•:~ 
· kir•Y8 _,,, ,1, 

mükemmel hır ev bir .J r 
tir. Dört odası, genlf •1'~ 

oda91 ' ,ro)I 
banyo ve hamam ,,oa• it.,. 
mek odcısı, mutbah ~e ti• ~'I 
suyu taılı bir t0;lom~dı; . , ~ 
kuyu'l-ve bahçesı v~ •1rı0 f' 
katl kijra döşemeb vb\ "~' ~,t 

·· ait 1 'fi ,.'I 
met etme~e muaJ rı11' &'"' 

Pılmışıır. Damı betooa ıı:c•••''ı-'~ 
. pılcP1t'" ~: ...... tarafı yenıden ~8 • J{ir•1' cJIP .. a 

ve tezyin edil.~ışt~.r.U idsr• ~ 
istiyenlerin TurkSoZ eotltO~~.ıor.. 
t .. ·· 8dy Tevfik . ~ il'' oru ... şakır o 
Kanara direktoru . liifodl 
mür.ıcaat etmelerı 
oluııur . 

8
ff". 

yitik şehadef~;.4'~' 
·kJAI nıekt' ·rdi~,s 

. Adana lstı eıııi yi'',,~~-
dığım ıehadetoacP yf tılt Ol ,,.. 
nisini alaceA'ıın.~sokal&JJ'dıf ' 
namenin büktnU _, 

5682 b'ıı' ... g. 
eylerim . . dab8ğ r ~ır 

Eskı . deıı /t ı / 

hslle~a 
---~~~·at dl 

Uoıuıai ;~';!ki'/ 
Adana Türk ,611 


