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·- Havalarımız ! 
Dü§m&n uçaklarmıu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Avrupadaki düğüm 
!rg Yılı i·· -

d;~,i~~v;·:::ri~~an;~.aef:r7nec~~ Şeker fiatlarının çok yüksek olmasında akla sığan bir Leh Dış Bakanının Almanya Dik-
o, Uyük varlığına yeni Lir f kf B • J D J f D • il "f t •• •• •ı •• •• ı • F 'tdtı~eaj daha ula)aCnkUr. an am yo ur. ır yan an ev e emıryo arının, o e atoru 1 e uzun goruşme erı ran• 
.··~:~;:b:~;b~ı::·ç;;~:ı~;;::~· yandan da Uraylığın bu işe daha özden ilgilenmesi gerek sız basınında yorumlara yol açıyor 
ifa\ u kararlnrile şimdiye 
}ar1~ kurumuna verdikleri 

"ııt•rılc >:.r Ürlinü ·veriıini h<':. 

& Yuıde iiçe çıkarmışlar· 
il lcırar 
ı~ r>" VP bu ) ükeek yıırd 

L ~0 leriş' . 
:ır~'lrıı k 1 yurdun hava telıh · 
~~ 1• Oruumasıııda harcana· 

l'u,~~ayı doğuracakıır . 
lar8 'Yede yaşn}an biitün 

eıı d Ve hele bütiio Türk çif
ege ı· ~eger(j r 1 bir andıcıdır • 

bıç le ve çok yüksek anlamlı 
· ••le ll§ku uz hir yurt ever· 
•dira~ ayni zamanda lıüyük 

ıı, de e ... Ne yurt (•\erliğin · 
,~•dar h~ağrıldıgı (idevdcrı şinı· 

1111 Çat ıç geri knlmıyau Adana 
•t 8ev?k~n çif~ilcri ; çok de· 
~~'tıi ~1 Başbakanlarının gös
~d"ttde 0 

evlt're de &)'nİ sıçra -
•ıı a1ııacokıı 1 • ~ • 

1 
'ltıl'" e Adana çifçi i; hundan 
~ ~e ~.Ur<luu 'e Türk ulusu-

' da be ır amaç oları kurıulu:s 
1 bildi r §eyini bu uğurda ver· 
11tıı1111 • Gerekıigi günde çift 
tıı uğ illa! Ve mülkünü yurdun 
~'"tı runda hiçe aydı ve is· 
lt §lu O . 1 b'' .. trinj • ~ , ışga lll uıun 

ve ' felaket ve tehlikeleri 
"'~k Old taıııgı için bunların 

ugunu herkesten çok 
'tda 
~d Yaıı g" 1 t •ııa h 0 z e hakorı nıı var-
lıt~d Ve er Va kıt he şeyi le hazır

. lı.•ıırı~lu bir fedakarlık mı 
~ttırd · 
t~ uı: kurıuluşa, Boymdırlı-
lll sunu d . %ı k en eğerlı ayıları 
~ ~t>ltı ll\•tışturan bir kurulun 

11
" tıan e ·ı· 1 1 ·· b""ll l'·· vgı ı met no-

'tdİ(jtıı İU~k ulu UDA e lendi: 
~ tr! Çın havadan bir tehli· 

Yetıi b' 
ltıııyo111

1~ avaşo çağırıştı. On· 
f~11 u Tlirkiye hemen 

~. ihı' 
,r~ııi a 'Yı8r, zeugin, yoksul her 
~ tltj~i ~1 

an bu '\' ıırd ödevine 
~td adar k d' . d ' Ve en mı \'er ı . 
Cöı ulu a h 1 . l . 

~Ilı>~ balcııı er ıangı ıır ya· 
1 ~• bi a ın. llavalarımızda 
'1t herr tehlike dolaşmasın , 
.. e . 

~ \' > ııniz lıu uğurda 
ıt .. 

~ı l.ınl'e 
-., .raı•rıtıd )apıığınıız büyük 
l.ıı1

1d;' boul~ danıarlarımızdaki 
.'it r . u de odur ve daha 

l ha, .. 
Q uı.ı 

ıı.t1 tı bava Yurddaşlarırı yeni 
,ll.ı Ve lehlikesi öniindc at· 
"d &Pvg'I' 
&·'nıı .· 1

• 
1 lla~bakanın ça~

•t d çıfçı ine . 
· iş e var · J 
11~ le 300 Jz · . şıe yüzde 
~ Q o . ,Ü()() lira dedi . 

•11 1 felıtk · . . 

Dün işten anlar bir tanıdığı
mız bize gelerek, ıeker meselesi 
etrafında dikkata değer bazı ra·· 
kamlar verdi. Halkımızın eo mü· 
lıim bir gıda mevzuuna dokun 
ması dolayısiyle biz aldığımız 
bilgileri şöylcec yayar ve ilgilile
rin bu işe önemle bakmalarını da 
dileyebiliriz. 

Bugün Adanada sandık şeke· 
ri perakende 34 ve toz şeker de 
perakende 31 kuruşa satılıyor. 

Hiç §Üphe yok ki Lu fiatlar çok 
pahalıdır ve ge.ıe ne yazık ki 
K"mutayın ve hükumetin, halka 
ucuz şeker yidirmek için güttük · 
leri amaca böylelikle ulaşılıpa 

mımıştır. 

Şrker, fabrikada 25 ve 28 ku
ruşa satıldığı halde huna Adana 
da kiloda altı kuruş fark binme
sine akıl erdiremiyeolere biz şu 
rakamlara veriyoruz: 

~~~------·---------~~ 
Devlet D,.miryolerı, şeker fab· 

rikalarınm işlerini kolaylatmak 
için bundım çok önce bir yardım 
olsun diye. kendi elleriyle yükle· 
oen şek erlerin navlunun :ian üçte 
bir tenzilat yapmış ve fahrika bu 
tenzilatı mÜ§terileri lehine kulla
nıyormuf. Gel zaman, git zaman, 
Kamutay bir kanun kabul ederek 

şeker fiatlarını indirince şeker 
fabrikaları bu üçte bir navlun 
teozilatını müşterileri lehioe de
ğil, kendi lehlerine kullaomağa 
başlamıı?lar. Bu hal, eskiye~ baka, 
şeker nakliye maarafıoın artma 
sına sebep olmuş. 

Mesela eskiden Uşaktan Ada· 
oaya gelen bir vagon şekerin nav· 
lunu üçte bir tenzilatlı olarak 406 
lira 85 kuruş tutarkeo, bugün 

~fabrika buoa 114, 34 kuruş 

daha t:kliyerek 521 lira 19 
kuruş ahyor. Hu fark, şekerin ki· 

Yüzde üç verit işi 

Çifçilerden kesilecek paranın santimi bile 
kaçırılmamak için özenli hareket edilecek ___ ,. .......... ___ _ 
Dün ilbayın başkanlığında toplanan 

komisyon bu işi görüştü • 
Yurdsever çifçilerimiıin evvel 

ki günkü büyük toplantıda hava 
tehlikesine karşı aldıkliırı karan 
dün yazmıştık. 

Yüzde yarım yer ürünü tay· 
yare his8csir.in yüzde üçe çı"arıl 
ması kararı verildikten sonra bu-
nun nasıl tahakkuk ve tılısil edi
leceği noktası işin en can alacak 
yeridir. 

Bunu sağlamak içirı dün Vali 
miz Te,·fik Hadi Baysılın başlı 
ğında saylavlarımız ve bazı 
alakalı kurumlar mümessilleri ve 
çifçiler yine hava kurumu yapısın 
da toplanarak konuştular. 

dan İlbayımıza geme tel yazısı ile 
bir karşılık verilerek Adımalıla· 
rın bu özveriliğiae teşekkür et
mektedir . 

İlbaylığa gelen telynısı ŞU· 
dur : 

Baysal 
Seyhan ILbayı 

Adana çifçilerinin hava teh· 
likesini önlemek yolundaki duy· 
ganluk ve özverenliklerini teşek· 
kür \le kıvanç duyarak değerle· 

tiz . Bütün Aôanalılara Türk Ha 
va kurumunun duygularını bildir· 
menizi saygılarımla bağarlar di
lerim. 

Türk Hava Kurwmı Başkam 
Vekili F. Dumtekin 

losuna 30 para bindiriyor demek
tir. 

Sonra, Tur bal fabrikası, Uşak 
fabrika'lına baka Adanaya 76 
kilometre daha yakın olduğu hal
de o da Adaoa tüccarından aynı 
navlunu alıyor. BıJ 76 kilomet
relik uzaklık f arkmıo navlunda 
yapması_icap eden eksiklik her 
halde şeker fatlerıne da az çok 
tesir edebilir. 

Şeker fabrilularınırı elbirliğilr, 
yoğaltıcılar (müstehliH~r) aley 
hine yürüttükleti bu usul karşı
sında tüccar şimdi başka hir yol 
aramış ve bulmuştur. Bu yol, 
dcıoiryollarmının zararına yürü 
yecektir. Anlatılım: 

lstanbuldulda depoda Şt!kc· 
rin kilosu fabrika fiatmıdır ve 
İstanbuldttn vıpurJa Meraioe, 
oradan da Adaoaya kadar ta§ıt 

-Gerisi üçlincıi say{ ada-

Bugünkü 

Atletizm yarışları -
Mıntıkımız atlatizim tf"§vik 

müsabakaları bugün şehir stad· 
yomunda bütün kulüplerin iştiri
kile yıpılacıktır . 

Havaların sıca" gitmesinden 
ötürü atletizm heyeti müsaba
kaları iki günde yapmağa karar 
vermiş ve bugün iJk kar~ılaşma; 

yarın da ikiod ve son yarıılar 
olacaktır . 

Bu koşuların yapılması için üç 
gündeoheri devauı eden sahi be· 
zarlıkları bitmiş ve her şet tı · 
mımlanmıştır . 

Bugün ve yarınki pazar günü 
yapılacak koşular , atlama ve ıt · 
malar şunlarchr : 

100, 200 , 400 , 800 1500 ve 
3000 metre sürat ve dayanıklı 

koıular; disk ve gülle atmı , uıuo, 
üç Rdım ve yükeek atlama ve Hal 
kan b•yrak yanşı 100+200+ 400 

><. 800 . .Müsabakalara tam saat 
16,30 da başlanacaktır . l\lıntaka 

~ tıf' k ctın • tf:hlıkeoın 
'Yi bo.r~urıç bir şey oldu- ı 

~ •lır .. 
~va ~k------, 

Tüccar tarıfıodao, çifçiden 
kesilen bu yüzdeler bundan böy
ı~ santimi dıhi kaçırılmadan ku
rum kasasına girmesinin sağlan -
ması için t(ıplaotıda değerli dü · 
şünceler ve formüller ortaya atıl
mııttır. 

------------------, mız dahilinde bulunan altmıf at· r- Ö Z T Ü R K Ç E letin iştirak edeceği bu müsaba-
kaların çok heyecanlı olacağı tah· 

''~~ .. urumu 
~, "i~ 

~'lrr. izde Uye 
Ol asına devam 

~ ~'°'UYor 
~~~ ~ 
~ 1 '!kçi s 
'~~ l(l!t atfet ()0 lira ü 

tljı_ " lcciler 1. ı • v. 10 
t l·~ 1 1\1 )Jı ıgı 
ıı 1 '-latı alımud ve oğlu 't li,kk :o lira üyc·lik , 

' tlık 
1
1 S lira ~·aıdım 25 

ttı 1 1a • 
ı,, •k , IJ Yen Naci) c 30 

" JCu • ' 
tı ~•t-t1 ll::ı 7.Jn.cı 1ehwed 

t tı,0 20 hra Ü)'elik 
' y c ' 'de Aı'· ,afal Edhem 

• l\l 1 ' 
~tb ŞGkrij tııa , Ahmed 

ı '-'"d 1 Mclımed Na-
"ı~ Vt İ ' , ~. ti l' •mail Kasap s',t!! eızi M ..,' 

ı 'b. ın'=d<J· • ebmed E 
'rll 11 

, fiııLhı Mesud , Ök-

: Şlıa N./'ddin , Zekeri· 
"~~ 'ha, .~ 1'eızi , Mus 
~ <..eki At· ğ 

)' 1 ~ ı o ,_ 
"~•''"ıieer uıa elbise bo· 

t liıa üyelık \er 

Bu toplantıda çifçiden kesilen 
yüzdeler için alıcaoın mal sahihi· 
ne hir makbuz vermesi de görü
şülmüştür . Çifçilerimiz dünden· 
beri yeni karara uyarak yüzde üc; 
tayyare hissesi vermeğe başlamış· 
lardır . 

Esaslı ve tatbiki daha kolay 
lıir toplama formülü bulmak ıçin 
lııı işle alal<alılardao luzıları önü 
müzdeki Pazartesi ~ünü saat on 
L ştle tekrar toplanacaktır . 

Çıfçilerimizin her yere Örnek 
olacak bu kararı mucibi nce yer 
urunu tayyare lıissrsi verilrcek 
mallar da şunlardır: 

Koza , pamuk , buğduy, arpa, 
şifan ve sisam . 

* * * Ötey gün çifçilerimizin topla· 
1 oarak hava kurumuna, ürünlerinin 

1 

yüzde üçünü seve seve bağışlamak 
kararını \'ermeleri üzerioe İlbayı· 
mız Tevfik Hadi bu kararı An 

1 

karada uçak kuıumu gerıel h•~ 
kanlığına tclyazısı ile bildirmişti. 
Diin, kurum genel başkanlığın· 

Her gün beş söz 
-41-

l - .Maznun - Sabık 
2 - Şahit - Tanık 
3 - Hurafe - 1 - Ura sa 

'> ( Evham 
ve hayalet) ~a. 
ıııka 

Ürrwkll'r l - 1 lalkı ura ·alar<ları 

2 -

kurıarınak lazım

dır. 

Uiz lıesaplurımızı 

snnıkalnr üzerirıe 

1 
kurmayız 

4 - Hassasiyet - duyganlık 
Ürnek : (;azcıeler bava sav

gası işinde büyük 
bir duyganlık gös· 
cerdiler 

5 - Şayanı 
değer 

Örnek : 

dikkat - Dikkat-

Üsliıbunuz dikkat 
değer bir gelişim 

içindedir . 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullanılmamaeıoı dileriz • 

min ediliyor . Ve herkesin gör
mesi için dt- alnna gelenlerden 
bir ücrd ahomıya<·ıktır . 

1 

Var şova : ı1 (A.A) - Beck 
Herlinde Alman Dış Bakanı Ba
ron Von Neurath ile görüştükten 
sonra Baron da hazır olduğu hal · 
de öğleden sonra tt'krar Bitlerle 
iki buçuk saat konuşmu:.:tur . 

1 Luluoarak onayılıyıbilectği rolden 
pek çok bahsedilmektedir di • 

Paris: 4 (A-A) - Basan, Ber
lin konuşmalarının gizliliğini 

kaydediyor . 

l\tateo diyorki : ı 
Beck Polonyanın icabederse 

Fransa Almanya arasmdı bir mu
tavssıt yolu oynayıp oynamıyaca

ğını öğrenmek istemektedir . 

Pöti Jurnal ela Fransız · Al 
mırı yakınlaşmasını sağlamak hu
susunda Polonyaoıo yardımda 

yor . 
J..ondra : 4 1{A.A) - Habeş -

İtalyan anlaşmazlığının barışcıl 
bir tarzda kotarılması için Eden 

tarafından yapılan teklifin redde· 
dilmesi ile İtalya süel hazırlıkle
rıoın devamı diplomatik durumu 

ağırlaştırmııtır . 

İngiliz kabinesi dünkü toplan· 
tısında bununla uğraşmıştır . Yet
kili övenlerin ıöyltdiğioe göre İn· 
giliz siyasuı ancak müşterek gli
venlik sistemi etkin ( mOeSIİr } 
olt.luğ'u müddetde tıiyasaya bağlı 
kalacaktır . 

İtalyanlarla İngilizlerin 
Habeş işinde birbirlerine yangözle 

bakışları artık gizlenemiyor 

İtalyanlar , İngilizlerin Habeşistanı 
kendine çekmeğe çalıştığını yazıyor. 

Roma : 4 ( A A ) - Doğu 
fırkHına asker sevkiyatı devam 
rtmektedir . 

yan basını 1ngilterenio halyayı 
ekonomik bakımdan boykot et-

Gerl•I dördıincıi say/ ada -
Roma : 4 ( A.A ) - Edenin r 

Avam kamansrndaki diyevi üze-

Bugün 
., 

rine alevlenen İtalyan İngiliz -
aytaşması gittikçe şiddetlenmek 
teclir · Bir takım lngiliz gaztle· 
lerioio yazdıklarına bakank hal-

r 

-

· 1 - Nüfus sayımına esas ol· 
mak üzere Belecliyeleree bütiin 
lıinnlara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükümete baber ver-
meğe mf'clıurdurlar . Oturduğu 
lıina numarasız olduğu halde 
haber vermiyt·nlerle bu oumara
hırı toıan ve silen ve kaldıraıı

l:ır içirı para cezası vardır . 

I 

Atletizm yar1şları saat 
16,30 şehir alanında 

başhyor. 

Giriş parasızdır. 

Konferans ----
Halk~vimiz, halkımızl Uçak 

tehlık'!Sİ etrafında aydınlatmak 
için bir konf euns yıpmığa ka · 
ur vermiştir. 

Bu konferans Pazar günll 
saat 20,30 da Seyhan Parkında, 
Niğde saylavı Cavid Oral tarafın
dan verilecektir. 

Halkımızııı bu fırsatı kaçırma· 
rnalarını tavsiye edt!riz. 
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Havacılıkta başan şart. Kalite gazet~~T" ı >± Reblr DESaya= •·ıarı !.il 
Geçenlerde wpıonmış olfln ha- 1 .,. il. 1 

Devlet ve devletin yardımına 
lsoımakta olan yurtdat Türk ha' a 
ordusunu gerçelıdtflirmrk yoluu· 
dadır . Durum iç ıçıcı ve umud 

ver•idir. 
Bununla beraber , bu çok lca · 

rıtıl meselede , dilrdığimiz gibi 
elr11•1İı ve kutlu bir sonuca var · 
m•k için Hy111z güçlnkler devir· 
mek ZOr•ğında buluoaceğımızı da 
llylememiz ve bilmemiz lizımgf!
liyor . Gırittiğimil biiyük iıi is
teklerimizden bir tek parça bile 
kaybetmeden haıerıya ulaştırırken 
ea bllyük ve çrtin güçlüklerin 
bile bizi yolumuzden ve hızımız 
dan edemiyecrğine inanmaktayız. 
Bu İn•n bize , birer tehlike olan 
bunları ince)eJİP araıtlrmak ce
Aretini nrmektedir. SonrJI, unut 
•oyoroı ki , peıindea bilinen bir 
tehhke , blltbn kuvvet ve deieıi · 
•İ k•ybedecektir. 

• • • 
.. Para hu ıeyi yapar ,. der 

ler, doğrudur. Fakat zamamn da 
damardan hoıanan kın kadar de· 
jerlı bulunduğu bir ç~ğda , teh· 
lilceleri karıılayabılmek için mı 
zamanda ez para ilf! ve ulusal 
adamı~ çok it görmek , yani para 
ve zaa1andan ezemi randua•o al 
mık , g'"rçek , araoılecak ve ara1-
tml•c•k t•k yoldur • Likin bu 
tek olan dogru yol , ancak bilgi 
ılrıü •~ 6rg0tle bulunup de ge 
çmlebılir .. oırım · 

En bGyük lcuvvd olan bilginin 
önem kertesini •Dlat11bilmek için 
ıurıları ılyJ,.m,.kte fayda vardır: 
" Eğ,.r geael savaıta komutenlar 
b"8· -.llhı•ı• &cullınma ~ollaıım 
bılmif ol•ıoydılar bup daha kııa 
hir nmeoda hit•bilirdi . ,, Bu 
ılılerim , hiç ıüpbe yok , hava 
orduıuaun ·~•mi ,randıman vere
cek gihı kulhnılmaııoa deyaoan 
biıgrnin, uluıal ıavp bakımından 

olın yilkıek deierıoı de a •• l.ıacak· 
h'r. 

Geu"l ıı,.., bava oıduıunua 
bırptn gireceği işleri meydana 

koyan C(Ok takat küçük 6raekçıklcr 
&zerinde iıleyip , artık ptk çok 
r.tiımit olan bava areçlurna , 
ıelecekte verilecek bızmdleri §e 
killeadir mekte ve bau ordusunu 
l»u bilmetleı bakımından ö güt 
lemektedir . Baıarının sırrı hun 
tlN.r .. 

Sipo,lerde difman aıker lui 
le lopçularını su•turan , ilerl;yen 
l~ıini durduran bir hava ordusu 
dun harp elaaıada kara ordusuna 

J•p•c•t• yardıma pıba biçmtğe 
imkla yoktur . Hava oıdusu ka· 
ra ordoıunu ayalcta tutan kuvvet 
olmuıtor • Dütman ordusunu , 11ç 
tUıuı , cepbanuiz ve ibtiyat11z bı
ıakhracak bir bava orduıunda 
beprıaua özüoli ıumr m"k ancak 
bir anlayıı11zlıktır . Fakat , dOş-

. man uluıuna , tlblO çalışma •lan
lara ff'Ce rGndlı •ıkııtırıp onun 
zafere olaa ia•nıaı kırarak harbı 
kıH bir zamanda bitıncek bir 
bava olduıuada en randımanlı ve 
ekonomik uluıal aavp kuvve tinin 
bealitini ıezmemek Y• tıdığımız 
laava çat••• yalsıımayao adam ol
mak ••lam .. a .. lir. 

Aıadıt11nız bilgi ltagtin , gör
•• gibi itlek ve doğru kerarlar 
çıkaran kaf.lara dayanıyor .. Ya 
rıDJ8 h.rbıaa fİrec .. k oıdularda 
baprı, yanında ılrıüıo, kafa11 
lıley~D Hl bilgıli bir bava ordu-
80 komutanı ol.o baı komuta· 
nıa otac•ktır drıken biç de yan 
111 oldugunu sanmıyorum . Yıl· 
1.rca deli ve bayıl ıüdrn diye 
..ı. umu•ıenmad•n anılmış bir 
Doabetnin çok kitiltrio aldırış 
etmeden lso•uıtuklsrı bir Han• 
Ritterin, yallud yul.ra ıifik kal· 
m 1 1.i• Je•uneadı•.. Ve bunlar 
bt dıba,, ba9kalırıoın deirci İf-

le bunun içihclir ki bugün pek 
çok aı tmış buJuuuyor . 

sın kongresinde ileri sürülPn ~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ 

Artık talimatnameye ayak uy· 
duran değil, oturduğu yerde gü 
nün iftt'ğioe uyarak talimalname
leı pızıo sayılı adamı bulmak 
peşinde konuşulmaktadır .. Ve 
bunlar bavacılılıta batın yabud 
bir hava genel kurmayı şerefınio 
kı~a laıifeleridir .. 

önemli dilekler den biri de Kelıte 

me·;ı;·~:.ielenin kuhte•İ•İ yfık- Bir Sübay nasıl dolandırıldı 
SHltmek kin neln yupılmtılıdır ,.e 

Genel savaı başladigı güo F 
ransıı uçmınJarıoa baloncular, 
Almın uçmanlarıııa otomobilci 
lu kumanda ediyordu . Pah11hya 
m .. Iolan bu zavallı yanlışlıklar•, 
bir daha düşülemtz Bugüo Fren 
sada , 1ıalyada, Almaoyada ve her 
yerde bava ıtfi ııkemlelerioe e · 
ğer uçmanlu oturmuıs•, bu u 
çakcılık kadar yarının lıarbının 
da karııık ve ancak uçmaaların 

bite bilecekleri gibi bir konu ol· 
duğuodander . Yıllarca , kel)dini, 
bilir biye 11tmıılarır. ve bu suret
le uluslara pı.lıelıya mal olmuş
ların artık aynı Sahtı kolayca ba
ıaramadıklarını görüyoruz . Bu, 
uluıal havacılık davasının devleti 
çevirtnleri çok düıündüreo bir 
önem a lmı' buluo'D&sındandıı , 

İyi öığütü b lgi doğurur. Bir 
araç ne kacfar iyı f'lursa olsun 
ancak adamınan eJindr iyidir . 
Havactlık d•, ancak kııpasit~li ıe 
fio elınde güverıilehılir bir değer 
ve önem alebılır . 

Ancak böyle bir ş .. fiu li al
tında yetieir ve güverıilebılir o
lur . 

Bozuk bir 6gütden ne umabi 
li11ioiz ?. Bozuk öğütüo para ve 
zaman yutan ve harp günü hir 
ulusu korkunç durumda bırakan 
özüoü anl11mekta ne güçlük var· 
dır. 

Kötii hava Ş • fı, bozuk örgüt 
anlamına geldiği kadar ulusal yı
kım doğuıao da demektirl Bozuk 
öıkütün de kötü bava ıdi demek 
olduiu ıibi 1. 

Bızim anlayışımıza gör,., bir 
hava ordusu bilgi SıfÖrlfÜ-Ö• sıDt te
mrline dayanmusa, İf, zaman ve 
para yutan ÖZÜ) le grrçek bir yı 
kımla ıonuçlanacakter . 

Ş. H. fi6kme11 

--~--------·--~----~~ 
May s 1935 de Alman 

dış ticareti . 

Berlınde Ttirk ticaret odası 
Bülleninden : 

Moyıs 1935 de Alman dış t ica 
r~ti Jıir ay öncesine karşı hem 
ithaldt lıem do ılıracatça g e• ile
miştir. i·lhulfit 26 milyon geriliye
rek 333 mıiyona in ıniş , ihrocntça 
3 milyon azalarak 337 mılyon düş
müştür BunA göre moııs 1935 de 
Alman dış tıcnreti 4 milyo1la nk 
tıf olaıak kapanın ştır. Tıcar\ t bi
lançosu n san 1935 de !9 mılyorılu 
passıf bulunuyordu . 

Mayıs 1935 deki Alman dış tica 
caretiııin bir yıl öncesi ile k ar~ ı laş

neler yapılabilir? Bu, üzerinde (lur
mıya yı rimiıin yetmiyeceği ktıdor 
uzun bir hohistir. Fokot hnncr, lü 
zumunu hcpimız'n hirlikt~ inandı 
ğımız bU gayeye doğru yürümek 
için en bıışta yapılmadı gereken 
bir iş vardır ki bütün goz·t~lorİ· 
miz, bugünkü şortlorı içintle , pe
kfilô vo kolayca yerine g{ltirebi 
lırler : 

De.lıkodularıı yı1 r vermı:. k. 
Bu dedikoduların şekli , bazı 

öyl~ aşkın bir dereceye vaı ıyor ki, 
o sahifeleri okurkPn yüzüıııüzıin 

kızardığını ve başkaları h• sııbına 
ut ırndığımızı duyuyoruz. 

Bir çok çocuk babııları tonıyo 

ruz ki bu yüz•lıın evlerine goz te 
götüremiyorlar • 

Bu ded ı koılu haberciliğinin bü
tün okurlar için olan ahlfiki:{ za
rarlArından başka bir do özel ha· 
yatile u~raştığı insanlara yaptığı 
zararlar vunlır ki bunun d reco 
sıni diişiiniirk• n dehşetle iirper
mcmek iıııkdneız oluyor 

Bir genç kız çHkin bir solılır1-

mn uğramış olab lır . Böyle bir 
hudıseııin onun ruhunda açmış ol 
duğu hüyi.ık yarayı göz önüne ge 
tırmiz ve bir de, l1 irkeç kişi ora 
ıunda knlıp, örtbas edilmesı, uııU· 
tulmoeı Jôzırngelen hu hadisenin 
gazele sütunlarında günlerce de
vam eden yozı l ır ve resimlerle on 
binlerce insonn yayılmasındaki da 
ha biiyük kötülüğü düşürıünüz. 

İki genç kız arosındaki bir da
vanın son oy içinıJe lwzı ~ozetele 
rim'ze no kador Sllyfalor doldurmuş 
olduğunu hatırlatmak yeter. 

Beş On okura bir haber yetiş 

tirmek, bir kaç <lı-jeneru mı-rak iş
tahını doyurmak için bir ins ıııın 
bütiin hayaıile ve ılerısile oynom ık 
hl\kkını kendımizd( nasıl bulııbılı

yoruz, ve bu işi , hiç bir vicdan 
ez si duymndan yapmaya elimiz 
n ısıl varıyor ~ 

Ded ıkodu eılebiyatını k~ndile. 

rine sıirüm aracı yopmrş olan ayni 
goz,•telerin çok <leCu f, rd ve gazete 
hürriyetini , bir sosyal gcreklık 
gibi ınüdafı a ettıklerini gö•üyo
ruz. l~yi fakat, ferıl hürriyetınderı 
faydalnnaı·ak hır ş1hsın özı:-1 haye
tile uğraşmak , başına gelen bir 
hedıs<•yi m1-1ydnn3 koyarak onıı 
ı.ütün hayatınca lekelemek doğru
dan doğruya fenl hürriyetıno kor 
şı yrı p ı lmış bfr lıiioum değil midir? 

lrıgılt<'redeki g .. zete hürriy.ı ti

nin foy\hılorını ileri sürenler ora
daki gazeteci düz •yinin ne oldu 
ğunu unutuyorlar sanırım . (iaze
tecilıkte lıu düzeye ve bu kolite 
ve uhldk derec~siııe vArmaJon tttm 
v sınırsız bir l\Dsııı hürriyAti , bir 
('Ok fayduları yanı •ula daha büyük 
zararlar toşımakton kurlulamıya
ctıktır . 

Yaıar Nabi Nı ylr 
tırılm rıs no gelınce, mayıs 1934 do---·-----------
idhalAt 380 milyon , ıhracot ise leri dhı.ıll\tı 15,7 miiyon Rzalmış, 
337 mılyon tutmuştu . Yani idha- ham maJd~lerirıki iso haf fco ıki 

ltH bir yıl öne sino karşı 47 mil · milyon g rilemistir . llazır mallar 
yon n•ark kollar gorilPmi~, ihracat idhalAt nda isı3 9 2 milyonluk bir 
İl6 oyni seviyede kttlmıştır . Mayıs azalma göze çarpmaktadır . ihra 
1934 de AlmRn d ş ticareti 42 mil- crıtıı gelince. y;yecek içec k ihra-
yonla passif kapanmıştı. cı tıı da 0,6 milyonluk bir azalınR, 

Geııe! dış t caret yani idh1tlAt ve buna kaışı hıJm maddt'leriDkiı de 
ihrttcatın birlıkt görümü itibarile ise 2,9 mılyonluk bir ertuın var-
mayıs 1935 sonuclor 670 m ılyon dır . ll•Z•r malların ihracatında dı 
mark yı pmıştır . Bir ay önct'ki gd- 5,7 m lyoııluk bir nzalma vardır. 
nel dış t car t 699. b r yıl öncı>ki İdh ılatın azıtlmas nda başlıc11 
dış tıcıır~t ise 717 mılyon oıaık Avrııpa m< mleketleri 'e hu arada 
tutmuş ıdi. Şu halde mıtyıs 1935 da en çok 14'ronsn, ltelya , Norv. ç, 
de Alınan genel dış ticıır tı bir ay lspan.ya . Biiyiik Britanyo, ve Rus. 
öncesine karşı 29 ın iyon mark , ya ınuteı ss•r olrnu )ardır. 

bir yıl öncesıne karşı is 1 47 milyon r 
mark g,.rıl~miş hulunmukt ıd r. ~acakcılar 
Moyıs 1935 de Alman dış tice- • • 

retinın tirim guruplarına göre aroş vatan hainidir 
tırıl mil larına gelınce gıda madde· 

Altun külçelerin bitaz •onra bakır 
oldugu meydana çıktı 

Tekeüd olmuş sübaylardan 
olup uraylık f'§Va satış yeri yıııın· 
da halıcılık yapmakta olan Meh
med oğlu Hakkı bundan bir haf
ta önce: eski iıerlerdeo olduğu 

ıöylenen r. ltı dan~ ahun külçesini, 
taoınıadığı bir adamdan 585 lira 
ve bir nagant tabancası karşı

lığuıda 11tın ılm · şlır . Bir kaç 
gün sonra bunların ahun rengine 
boyanmıı bakır olduğuau anlıyan 
Hakkı h~men polise baı vurmuı 
tur • 

Zabıtaca yepılan incelemede 

bunlaun İslonbulda özel bir su
rttlf' yapılarak ~rhrimize getiril
diği ve bugün bir suçtan dola· 
yı ceza evinde hapis yatıın Ali ı 
dında birisi tarafından balurtr 
Yusufa ve bu adamdan da Hak
kıya g~çt ği ve bu baln;ları İs· 
tanlml polisinde adı sanı belli o 
lan grçm: şi bozuklardan define
ci ad ı le anılan Rızeli Mehmtd oğ
lu Nusrat tarafından tehrimiıe 
getirilerek adamları vastasile eür 
düğü anlaıılmışlır . Tahkikata 
devem olunmaktadır. ----------------$' 5 r r p r 

Ziraat bankası 1 Kaçak ipekli meselesi 

ı Mensucat fabrıkasmda gü 
1 rültüler dev':lm ~dip gidiyor. -

Ziraat bnnkosı mf'nSııcat fdb 
rikasındaki makinelı·tın f'g!oz 
borlllarında pntlaınal ır olduğuve 

bu yüzJen o çevrede oturaı.lurın 

rahatsız oldukloıı g6riilmüş '\'e za 
bıtac ı bunun önüne geçilmesi için 
f.ılnika d•rektörlüğiinc yo:zılmış ve 
hu işiu örıüne gı çılmediği için burıa 
sebebiyet verPnler lıokkında bir 
zabıt tutulı·Uk Curnuriyet genel 
savamanlığına vorilınişti. 

Fabrikada bu hal devam eılip 

gitmekte olduğundan zabıtaca ) e
niderı fobrika direk.törlüğüne baş 
vurulmuş ve bunun mut1ak surette 
önüne g çılmesi istenmişti . 

Alı9an cevapta makinelerin ono
rılmua kin IAlımgeleo paranın 

vı-rılmesi için genel direktörlüğe 
yazıldığı Yo para g ... l•r gelmez ma 
kinelerin onarılacağı bildirilmiştir. 

Giirültü ytıpmıık sur. tile çtıv
rcde oturonlıırın rahfltırıı bozan 
fabrıka dırclctö:lüğü hakkında ye
niden zabıt tutulmuş , e Cumuriyt·t 
genel savamanlığına bilılir l rrıiştir. 

Gitti •. 
--

İstanbul poliı okuluı direk 
törü Mehmet Ali bugünkü sabah 
trrniyle yeni ödevi b&şına gidiyor. 
Gıttiği yerde iyi lir Ç ı! Vı e hazar· 
lamasıoı dıleriı . 

Saylav Cemal Tekin 

Konya sıylavların<l&n Cemal 
Tekin şr hrımize gelmiş ve Yeni 
otelr konuk olmuııur. 

Güven direktörümüz 
geliyor 

İlbaylığımız Güvt ıı direktör 
lüğüne İstaubul polis okula11 di 

r~ktöıü Bahrinin atandığı iıbaylığ .. 
bildiıılmiştir . Y toi dirtktör ya· 
kında şehrimize gelecelcfr 

izin alanlar 

Zührevi hastalıklar hastaba 
nesi uzmanlarından doktor Ce
vad• on be~, Sıtma mücadelui 
sıhhat memurlarından Bekire 011 

beş v~ azıma bir hafta izio ve
rılmiştir . 

Çahp kaçarlarken 
yakalandılar 

H kkı oğlu Mustafa ve Meb 
nıed oğlu Zülfikar adlar ınde iki 
kişi .Mebmed oğlu Mebmedin 
dükkanından ıtkıen kuruş dfğe 

rind, iki §"pka çalıp kaçaı hr 
ken yakılıomııludır • 

Dünkü yazımızda bir kaçak 
çıhk hadisesi hakkında okurlıtr.· 
mız.s bazı malômıt vermişlik. 

Mahkemeye intikal ,den bu mev 
zu hakkıcde 'alakalı gösterilen 
Şükı üden diio biı tavzih mektu 
bu aldık o'duğu gıbi aısğıya ya
tıyoruz : 

Tür/\ Süzli. yazı işleri Direk· 
törltiğii.ne : 

o~ğerli gazetenizit• dünkü 
4266 numaralı say1S1nın ikinci 
seyfasınd" " kaçak ipekli kumaı· 

lar ,, başlıklı yazıda , polistt n ay· 
nen alındığı söylenen raporda ha 
ki"ata uymıyan iki noktanın doğ· 
rusunu aeığıya yazarak aydınlat· 
maya m ... cbuıum : 

1-"S·ybao patlunda ıarkı ıöy
leyici kadınlardı o GOldane ... 
ıöıüode bir yanlıthk vardır, çOn
kü GUldıne sahnede ıarkı söyle
yen kıdınlırdan drğildir ve benim 
rtfikımdır. Sahneye çıkmız . 

2 - " .. . Kemancı Şükrüoiln 
yatakları arasında yirmi metre ka 
çak ipek .. ,, Sözü de doğru detıl
dir . Araıtırma ııruıocta . benim 
odımda kaçak eıya h·•lunmamış 

tır ve gazetenizin de dOollü sayı 
sında bana atfeo yızdığı vrchile 
ben kaçakcılığa tenezzül tlmiycn, 
yurdunu sever bir aanatkirım . 
Bu cıh~tle tavzihir e delildanizi 
rica ederim . 

Kemaı.cı 

Şıikrıi. 

Durakta kanepeler bulun
durmak lazımdır. 

Şehrimiz Yeni islaSJOn tlurı· 
ğınıla yolcularını uğurlıyacok ve 
korşıJıyacak olanlar için Durakta 
yeter derer.ede kanep"'lerın bulun
madığı ve yüzdf'n halkın saatlerce 
ayakta beklediklrri görül oekte · 
<lir. 

Şehıiınize gelıli~i gündenberi 
halkın eyiliği için eli·.d .. n gelen 
h~r yardımı yopmış olan işletm~ 

İttpekteri SuiJin bu çok gerekli işi 

de yapacağırıa şüphemiz yoktur. 

lşyara da karşı gelmiş 

Aşçı MPhmet oğlu Rrşidin reza
ld çıkaracak derecede serhoı ol 
duğU görülertk yekRIBnffil§ ve ka
rakola götürül ıfüğünJe polis itya
rını ıla tahkir et!iğindcn hakkında 
bu yönden de zabıt tutularak Cu
muriyct g'nel savnmanlığına v~

rilıniŞ'l.İr. 

Sopa ile yaralamış 

Kanlı f .. brikaoıo yaoıoda otu
ran Ali ojlu Haıaa bir kavga so
nunda aynı maball,dc ot•r•D Ali 
kızı Hanifeyi ıopa ile batından 

yarahcbjıodaa 1ıkıl•dmı9tar • 

Berinde 
Patlıcanı - .......... 

Berlinde Tıirk r;carel 
bı1lte11/11dew .,r 

Ziya ve Kenan KıfıCO~• &-' 
de§ler Firmasının geçe~lederdi; 
line tayyare ile çilek göD 

ni yazmı§tik. Eti,.-. 
Kılıcoğlu Kardrşler al# 

1 · · · Alıoı•Y ve meyve crımızı bJll 
nıtmak bususuodı ba ,daı 
mühim adımler at1111ıla .:u 

. e ,,,..,... 
Bu ev be iki yın 81' 

d,.fa o1arak İıtanbuld•Dp, 
patlıcan göndermlıtir. liif 
Çilek gihi tabuk böıd fı 'il_ 
rüo olmadığından bu r 

1 
~ 

reden vazgeçilerek t•l'111,ı1ıe 
dan doğruyu ekıpreı tre 

pılmııtır, . .,, 
P.,tlıcanlar ıı.B•~':W 

günü P.kspr~sc verılıoll d 
Numunelik b.ı ilk "::.

birisi 5 - 6 kiloluk 8 tı~ 
ret bulunuyordu. Sepe~ pı 
sinde buna göre 35:- tttt' 
istif cdilmiıdi. iyi bır ~ 
yapılant P'tlicanlır ~td•'· 
sabahı Bereline vırlll bif. 

Pıtlicanlar aresınd• k 
si bile t zik veya boıuk 91

170 
dır. Tthk pıtlicanlarıo•~,; 
iyi bir surette, hem d•

1 
k• 

line getirilebilmesi 1 
• .. 

t• gerfck.teo hsyrel ve 

kaiandiı§ht. -bil' 
Petlıcınlar hemen 

1110 

leıe dağıt.lmış ue baol•;,, 
dan mtmnuoiyetle k•~:.. ~ 
Türk panlıcanları ~erl~11,,.,S 
lerc topdan fiyat kılo 20 k 
40 Muk yani 100-1 
., tılmr§hr . ~ 

Zıya ve Kenan t'•1
1
1 ıı• 

Db• t.• d•olerin ıu ilk tecr 1• 

ff 1 • -ıe b•• va ak o mut guıu • 
rektir . Bundan dol•1' 
tebrike layıkdırlır • 

Bu tecrübeden de :.. 
üzere Tüıkiyed~o. A::: 
racat işlerinde ıstıfa "' 
daha bir çok imki0_1~t bO 
in vardır . Söı gelıt k tıl 
boyunca Almany•J8 pe 
lıcın ihraç edilebilir ' 

1
.,, 

rye 1 
Anc•k ıuou ıöY 1 il' 

hcan ~lmaaya da bed•' 
büyOk bölümü tarafıD 
memekde ve bunda• iti 
yenilmem,ktedir · şu ... ~ 
yülc mikdarda birde• 
mui tavsiye ediltıP~'1,' .. k• 
her gün bir kaç yuı .

1 leı ia koleyca eıtıla~J 
malı lcuv9etlidir laı I 
ekspıl'S\e pek ala )'9P'" 

Bir d, ıunu bı)O'lt ıil' 
ki, Almaoyaya göod• 

1 • 111r• lıcanlaran amha •J b 
bilir . Buaua gibı ~eli 
maksada dalı• elv~';rt~ 
te toplanma1ıoa gıd._, 
oi patlıcanlar Berll

1 
,,~ 

h 1 k o. 
lı ve da a par • I 
melidirler . Dığer ı6S e 

lann bur uııoalarenuı ,ı f 
melidır ve buna b~o• 1' 
riayf'l edilırRe Alnı•01' 

1 bilit. 
ep~yce mal ıatı • l 

Almanyayı idb~IO 
hcaıtlar için 100 ki 
mark ıümrilk reııoi 

frenlerde h~ 
çoğal _,,, 

etJj 
Okorl:ırımızın " it 

ber lere göre AdaO• 
aıoda bilhaeaa AfJ0d, 
Eık;tehir durakları• 

b'f çoğ•ldığını , ufak 1 

vul ve ~ıyalar çahO 

Drvlet demiıyollı 1 

t6rlüiüoüo bu iıio 
ıeçmui için JizılPf' 
ri almuı lazımdır • 
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'tı 111 l E d ·---~}. ~··tfı kiloda en çok dığın a göre Dlivlundan başka , oe Celal Bayar rzurum a 
lS ~e ~ uyor. Şu hald e d~ ktrin istoııyondan toptancı mata· 

PAMUK ve KOZA 
------=--- Kilo }'iyatı 

C1NS1 E n az 1 E n çoL. 
Satılan Mikdar 

Kilo 
~d, ~Uruşa alıoao şe ZtS.oa kadar taşıtı için de bir teşekkür ediyor Atatürk günü kutlandı 
• 11•dı . d .) \' • ıstaayoo a tücca ma!oJraf hesap edilerek buğünkü 

De.~ 30 S uğa mal oluyor satış fiatı tesbit edilmiştir. İlal· 
hk '\ıDemityollariy le l?c- buki bu işte aİdanıhyor: 

lr, N er en daha ucuz de- Bir kerre, bir sandık şeker, safi 
tıi \aıı ~~kitn Mersin tüccar- elli kilodur. Sandık aatıCıya Jla 

le~tr' hıterland için gerekli rasız bırakılıyor. Bir sındık şek.er, 
\tı 1 

Lu Yoldan getirtmeğe bugünkü navlun üzerinden fabri · 
ıı ; 1 

da ekJiyerek şekerin kadan Adına istasyonuna kadar 
ı 31 ~Plan Mersin istaHyon 28 kuru§• geliyor. Boş şeker san· 
td Uıuştan satmeğa bJş dığı ise buıı:ün .35 kuru•a harıl L ··~t bile.. ..., "' 

'lil .. Ad harıl müşt~ri bulmaktadır. Şu 

Ankara : O (A.A) - tkonomi 
bakanı Celal Bayar kapotaJ bay 

ramının onuocu yıl dönümünden 
titütü kendieine gönderilen teb
rik telyazılarına kar§ı tetekkür 
brioio iletilmesini Anadolu ajan· 
sından tlilemişlir . 

Bursa da 
ttdit' . •nada 31 \ e 3~ ku - halde şekerin tüccara maliytti 
~•r ~rtıız şekerin, b i ı kaç sü liesap edili rken şekere navlun Bisiklet yarışları oldu 

İt :ha Ucuza satılacağıoa zammı 1lrğil , hatıa sandıktı 7 ku-
' ,~

0

·11>3 tnkla beraber biz ruş inditilmeıi lazımgeliyor. Bun-Uccı . 
lUrGkı '

1 yenı çaı eler ara· dan haydi tüccar lehine vazgeçe· 

--
Bursa : 5 (A.A) - Büyük tu

ra çıkan Ankara bisikletçileri 
dün Atatürk stadında kalabalık bir 
seyirci önünde Burea yaraılarıoa 
yıptıla r . Birinci, ikinci ve üçlln 
cülüğü Aokaradan Orbao, Galip 
Eyup dördüncülüğü Bursadan Be
kir aldıler· 

dııy CYeo şeker fabrikala- lim. Çünkü siguıta v~ benzeri 
lar1~~Zlığı ile Devlet De masraf arı da var .. 
·, 1• 

1 
aresinin bu işteki az 

lll Daha sonra. bir sandık ıeke-eydaoa koymak isti · 
rio istasyoodan mağazaya kadar 

~Qıit laşrt masrafı 60 para, mağaza 
•ıı · ''1dur: hevlet de· önünden mağaza içine adam sır-

~brikleker taşıta için daha tında taşınması i~io de 30 para 
'-\'111 dılara bağışladığı üçte olduğııoa göre, bir sandığın i!'.ltasy{lll 

İstinye bisikleıcileriodeo üç genç 
de dün Yalova üzerinden Bursa 
ya gitmişlerdif . 

ıı •n . . kk '4 '•brik ıstıtade ha - ıoı 
,j •lan t .. alara değil, vagonla 
11.t ~lld·. Uccarlara da versin ... 
P" 181 • • 
,,• 'ttiı . 'Çıa zazarlı bir ş•y 

2tbi t'" .J • 1 
,ı b iıtifa • uccara ... coız yo 

'tııir deye baı vurdura 
'd, Yolları taşıtıoın azal

tbgeı olacaktır . 
,,, .. \ 

I •. heltd ' · · h · 
L.-•tı ıyemızın argı 

.-ı~: lle Şekilde beup ede· 
• 8 hkerin 31 ve 34 ku· 
1 •lıltn 
tice b· aaıııı uygun buldu -
'~d, d •ltnenıekle beraber 
\4aıtyb~, bilrniyerek, yoğalt ı 

~,, Çn~:~ YÜt ündüğünti sa· 
u, hatırımızda k.ı . 

Başsağla · 

dan mnğaza içiot~ kadar getirilmesi 
için masraf tutaı ı 90 p;ırayı buluyor. -----------·--

Haydi biz bunu da yuvarlak ol· için de 40 para kar bıralurs~k de· 
sun ciiye yüz p.ıra sayalım . Şim mek ki biz Adaoada küp şekain 
di , bir sandıkta safi 50 kilo şe· kiloııunu 29 buçukkuruşa rahat 
kcr olduğuna göre elemek ki tJc rahat yiyebiliriz . 
carın fabrikadan haşlıyarak ta Htm böylelikle toptıncıya 
mağazasının içine kadar getirtmek yüzde birbuçuğa yakın ve pera-

için yaptığı bütün mesraf, bir ki· kendeciye de yüzde Uçden fazla 
lo şekere 20 paradır . bir kazanç bır:ıkmı§ da oluruz . 

Eger bize verilen bu hrsap Hulasa , bir taraftan Devlet 
ıloğru ise Adanada şekerin pera. demiryolları , diğer taraftan da 
kende ııatışı şu ~ekilde olmak ge- belediyenin şeker işini daha in 
rektir : celiyHek Kamutayın ve Hükumetin 

2H kuruş 20 paıa ; sandık şe- halkımızı ucuz ıeker yedirmek 
keıinio tüccnra maliyeti . Buna yönünıleki güzel maksadını yeri 
toptarıcı için 18 ve perakendeci ne gdirmeleriui candan dileriz . 

1 
Tebessüm etmek - Gülüm-

semek 
T' bey yün etmek - Belgirmek 
Tebeyyün ettirmek - Bel

girtmek - (Fr.) Etablir, prouver 
Tebbir etmek - Buğulamak 
Tebid etmek - Bengile§tir

mek - (Fr.) Eterniıer 
Ebedi - Bengi - (Fr.) Eter· 

nel 
Teb'id etmek - Sürmek ı· 

ıaklamak 

Tebliğ - Bildiriğ - ( Fr. ) 
Communique 

Tebligat - Bilgirit - ( Fr. ) 
lustruction 

Tebrid etmek - Soğutmak -
(Fr.) Hefroidir 

Tebrik etmek - Kutlamak -
<Fr.} Feliciter 

Tebşir etmek - Müjdelemek 
Tecahül etmek - Bilmeden · 

mek - (Fr.) Feindre 
Tecavüz [ Bak : Taarruz] 
Tecavüz etmf!k - Aşmak , 

g çmek, dokunmak 
Mütecaviz, tecavüzkar - Sal· 

dırgao -(Fr.) Agrrsseur, agrcesif 
Trcdid etmek - Yenilemek 

- (Fr.) Renouveler 
Teceddüd - Yenileşme -

(F.) Rrnouvellemeot 
Tecelli etmtk [ Bak : Zuhur 

etmek ] 
Tecellüd göstermek - Batır · 

!anmak. batıısımak 
Tecemmu - Toplıntı, birikit 
Tecemmu etmek Toplan· 

mık, birikmek, yığılmak 
TecenoUa etmek - Çıldırmhk 

delirmek 
Tecer rüd etmek - Yalınmak, 

elçekmek, soyutlanmak - ( Fr. ) 
S'iso)er 

Trcrid etmrk - Ayırmak, 

soyutlamak - ( Fr. ) lsoler, de · 
nuder 

Tecessüs etmek - Gözetmek, 
çaşıtlamak - cFr.) Espionner 

Tecezzi etmek - Cüı.leomtk 
tikelenmek 

T(cil - Sonratım - ( Fr. ) 
Ajourorment 

Tecil etmek - Sonratmak -
(Fr.) Ajourner. ıemettre 

Tecrim etmek - Suçlandır
mak 

Tecrübe - Deneç - ( f4'r . ) 
Essai 

Tecrübe etmek - Denemek 
- (Fr.) Essayer 

Tecviz etmek - Ooemak, i
zin vermek 

Örnek : Ben bu hareketinizi 
onamıyorum ( tecviz etmiyorum ) 
- Kanun böyle hareketler~ izin 
vermez ( tecviz etmez ) . 

Tecziye etmek - Cezalan 
dırmak - (Fr.) Punir. 

Teçhiz etmek - Donatmak 
- (Fr ) Armer, tquiper 

Teçhizat - Donatı 

Örnek : Süel donatı - Teç· 
hizatı askeriye . 

Tedahül - Girinç, geıi kalan 

Örnek : Geri kalan aylıklar 
- Tedahülde kalan maa§lar . 

Tedarik etmek - Edinmek, 
hazırlamak 

Tedavi etmek - Sağılmak, 
ba~:mak, eyilemek -(Fr.) Soigner 

Tedavül etmek - G rçmek, 
dönmek, dolaşmak 

Tedbir - Tedbir l T. Kö. ] 

Tedhiş dmek - Ürkütmek, 
yıldırmak - (Fr) Effrayycr 

Tcdebbüş - Yıhm, Yılgınlık 
- (Fr) Epouvanter 

Tedebbüı etmek - Yılmak 

Tedenni etmek - Alçalmak, 
gerilmck-(Fr.) Baisser, dimiouer, 
etre en decadence 

--
~rzurum S (A.A) - Halkevi 

tarafından aylardaoberi hazırlık
ları yapılan) Temmuz Atatürk 
günü dün kutlulanmııtır . 

Şarbay ve bir ögretmen tara 
fındoo heyecanlı söylevler veril~ 
miştir . Bugünün Türk varlığı ve 
hay11tı üz~rindeki önemini tama· 
mile kavr•mış ve benim8emiı o 
lan Erzurumlular Atatürk günü· 
nü hakiki bir hayram olarak ya
şıtmı§lard1r . Öğleden sonra Azi· 
ziye mez.rhğıoa gidilerek şehit · 

ler antlmııt•r . Gündüzkü tören . 
der. bışka gece de şenlikler ya 
pılmıştır . 

Çar şan hada 
Hava tehlikesini 

bilenler 

Çarşınba : 5 (A.A) - İlçeye 
baah bulunan köylerde hü · 
yük bir toplantı yapılarak hava 
tehlikesi hakkında izahat veril 
miş ve üye kaydedilmiştir . 

Yazı lan üye ııay.sı 1102 yi bul 
muıtur . 

toplantıda zehirli gaz daoe-
meleri de yapılmıştır . 

Çukurova fabJika~ı tayyare
ye 12530 lira verdi 

Mersin : 5 (A.A) - 'farsuı 
Çukurova JehrikHı üyeleri ( sa 
hiplt'ti ) Sadık , Kara Mebmed ve 
Hısın , hava kurumuna 12530 
lira vermiılerdir . 

Tedeyyüo - Borçlanma-(.Fr· 
S'endetter 

Tedfin etmek - Gömmek -
(Fr.) Enıevelir, en terrer 

Tedfin meraeimi - Gömme 
alayı - cFr.) Enterrement 

Tedib etmek - Uslandırmak , 
yola aetirmek 

Tediye ödeme 
Ttdiye etmek-Ödemek, bor 

cunu vermek - (Fr.) Payer 

Tedkik etmek (Bak: Tetebbu) 
- İoceleme-k, inceden inceye ara· 

mak - (Fr.) Etudier. examiner 
minutieusemen t 

Tedmir etmek - Sındırmak, 
teptlemek 

Tedrici - derecel - ( Fr. ) 
GradueJ, progressif 

Tedricen - Azar azar, dere
ce dtrecc - ( Fr. ) Graduelle
ment 

Ted,in etmek - Dergimek -
(Fr.) Codifırr, former un recueil 

r,dvir etmtk -- Çevirmek, 
döndürmek - ( .Fr. ) Diriger , 
tourncr 

Tecddüb etmek - Utanmak, 
edehlcnmek 

Teehhül etmek - Evlenmek 

Ter llüm etmek - Acınmak, 

elemlenmek - (Fr.) Se cbagriner 

Teemmül etmek - Düş'ün 
mek, düşiinüb taşınmak - ( Fr. ) 
Refıechir, mediter 

Teenni etmek - l - Ağır 

davranmak - ( Fr.) Agir avec 
pıecaution 

2 - 1 Bık : İhtiva ] 
Tee&süf etmek - Eseflenmek 

Teessür ( Bak : Hüzün ] -
Üzün 

Teessüs etmek - Kurulmak, 
yerleşmek 

----------------------------------------------------------------------------

K. S. :K. S. 
Kapımah-pamnk: 
Piyasa parlaı?ı .. 44.75 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane il 
:EkepreA 
Klevlant .. 

YAPAGI 
Beyaz ı ---..,.,......:--::-------- ----------· 
Si vah ------------. 

Ç t G I T 

iane 
Ekspres ~ 

·~·- .- -Yerli "Yemlik,. 
,, .. Toh nmluk., 

Buttday Kıbrıs 

Yerli 
Men tane 

Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
~fercimek 

Si sam 

•••• Salih -- " :.C ~ - Diiz kırma •• 

HUB UBAT 
2,80 
2,0.:; 

2,55 

2,SO 

6 ... 
I 

UN 

3.20 
3,07,5 

2,62,5 

2,57,5 

62S 
575 
500 >. 

~-= ~S..,,.i m--=-it---,,-----

0 5 - •• n Cumhuriyet 625 
!":: Cö 
~ :> ... 575 
N ::1 ::-----:---'-' ------ ...._,..()()=-----1----------1 
r-- ~ - Düz kırma ,, l 

Alfa •• 

Liverpul Telgrafları 
s / 7 / 1935 

Kambiyo ve Para 
lş Banka rndan ahnmıştır. 

Santim Pene 

57 Liret 

26 Rayşmark 

97 
1',ran k"Fransız,, 

Sterlin "ln2iliz,, 
81 Dolar ••Amerikan,, 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. Vtıdeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 12 12 Frank "lsviçre,. 

Ayran gazozu 
Yeni çıktı 

-.aHıH; 

9 
1 

621 
79 

°AYR,AN Gazozu 
- AY~AN Sodası 

.... :~ , . -:A,YRAN 8uy~ 
J)• iÇMEK iÇiN - \ , . 
Du MRRKnYR oiK'KR~ eDıNız , 

İş bankası alhnda 5593 7 

DİŞ MACUNU 
v~ FIRÇAN 1 zı 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

62 
97 

50 
61 

UCUZlıU/C DOGRll&Uk 

5!) 5307 

Amerika da 
Yeni bir kanun çıktl 

-
Vaşiogtoo : 5 (A.A) - Say 

lavlar kurumu dış işleri komisyo· 
nu , harbeden ulu hükiimetlcrile 
yurddaşl•rıoa ödünç para verme· 
yi ve yahut ki kredi açmayı ya 
sak eden yasa taslağını onaylamış 
tır . 

Bu yısaya her ne türlü olur 
11 olsun kaı şı duranlar 10,000 

( · Paranı! 

' 

Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerli mah al 1 

dolar para ve beş yıl hapis ceza· 

sına çarptırılıca ki ardır . 

Bunlarla beraber yasanın hü· 
kümleri harp olduğu zaman A· 

merika ile birlik olacak ülkelere 
1 

ıımil değildir . 



~syf11 4 

Pamuk 
Alakadar Alman dairesi Türk 

pamukları fiatJarınt bu aralık 
biraz daha yükseltmiştir . Şöyle 
ki pamuklarımız için geçen hafta 
100 kilo başına cif H.mhurg ve 
ya Bremen 90 Mark - 103 Mark 
ödenmesine mibade olunurken 
bu hafta içiode 95 105 Mark 
üzerinden muamele )&pılmasına 

mOsade olunmuıtur . Bu fiatlar 
üzerindP-n hafta içinde az çok iş 
leı yapıldığı haber veriliyor , 

Bu hafta ilk defa olerak 1935 
ürüuü Türk pamukları üzerindeo 
teklif alınmıştır . Fakat alakadar 
Alman d11ireai 1935 pamukların 
dan İl yapılmasına şımdilık mü
s11de vermeğe pek y11naşmamak· 
t;ıdır . Çünkü yeni mal için es
kiye göre daha yüksek olarak 
110 Mark istenmf'ktadir . 

~----------··-----------~ 
İtalyanlarla İngilizler 

- Birinci sayfadan arforı -
meye g~rçekten niyetli olduğunu 
söylemektedır . Amiraller komi 
tesinio fevkalade toplanhya çağı
rılmaaının ayrıca anlamı vardır . 
Bunun İtalyan - Habeş mes,.Ie • 
si ve arsıuh.ul durumla ilgili ol 
duğu eöyleniy9r . Deniz yüce ko 
miıeri İaıiliı - Alm•n deniz 
anlaımaeındıao doğan durumu 
teknik balumandan inC'eleme ve 
bir yandan da Habetiıtanla bir 
harp başladıjı takdirde alcdeoiz 
meselesıoi gözden geçirmeye me 
mur edilecektir . İtalyan basını 
l11gilız teklıflerioi Habeşiıtaoı 
lngılbreye c, ekm,ye ve İtalyaoan 
durumunu zaıffetm,.ye yarayacak 
bir perde mahiyetinde göstermt k· 
te devam ediyor . 

Londra : 4 { A.A) - Avus 
taryamo Londra elçisi Baron Fısa· 
kenıtf'İD , Edenle göıütmUıtür . 
Bu ıöıüıme batlıca Avuaturyanm 
•urumuyla ilgilenmiş ve İngiliz 
bakanı Romadaki konuşmaları 
hakkında Baron }~ranlıeıteıni ay 

clınlatmıthr . Avuaıtarya elçııi ay
Di zamanda Tıtüleekonuoda İn 

( Türk 86ztl ) .. .. . . 

r-ôRKiYE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

.pAOA· 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT (;Dl;Q 

~lız bakanlıriyle ne görüşt6ğilnü ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§~~~--~~--~~~~~~~~~--~~~ 
anlaıoak iıtiyoıdu • ==-

'' M e l e k ,, 
Markalı sabur•lar ; saçların dökülmesine • kPpek yapmasına mani 

olur. Sıhhatınızı, keaenizı korumak ve çamaşırlarmızın çürümemesini 

arzu (•ders~niz mutlaka" Me/ekn subunu kullanınız . 

Ka.tkıaız ve temiz zAytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek m~r~asırıa dıkkat ediniz Ve bu sobunu ıaı ... pte ısrar 
'' edınıı . 

Melek Markalı sabunlarınızı perokendo s'Jretıle bütün bak-
tı kall111 da bulabilırsiniz 5b00 4-30 

Bn temiz saıfı Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

At•duHrndir Mel•·k ev14tlurı tıcf\rE:thanesinılen 

tıruym z . 

loptan sat •ş Mel~k 
Ab din p şo cad le 
s•nıle Ziraııt baı kası 
bitiş•ğınde Ab lulka
,ljr Melek ve e"IAt 
ları ticarethanesindo 
dır . 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu lstanhul Şdhremanetinin tahlil raporu ıle eo eyı 

bir ıu olduğu tahakkuk etmiştır. 

Ok Sıhhate elverişlı v" mideye iştah verici hır çu suyu SUıJUr ~fuhterPm mÜŞl'•riler hır defa bu SU· 

)'U içtiklerinde bir daha başka su içmoyeceklerdir. Bır dela tecrübe 
aoslemmısı iaba\ edeo.tk\ir. 5433 39 - 78 

Satıt yeri : tarsus kapıda merkez oteli altında 

• i ı a c e v ı 
' 

Reçetelerinizi 

Eski buğday pazarında Seyhan llAçtıvinJe yaptırınız llAç tertiph ri'li 

Elimle yaparım 
Fiatlarımızdaki ucuzl:ığll bir defa görmek kAfıdir. llAçlar çok yeni 

VA to f'dir. 

5586 6 

ooıum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( Doğum ve çocuk bakım evi· 
1 i rı bir yıllık yiyecek ve yakacak 
ilı lesi 8 - 7 - 935 pazartesi giinü

ne kHdar bir hafta temdit edilmiş . 

tir. is\ekliJer kuruna uğrasınlnr. 
4-6 5606 

Etkaf müdOrlülünden : 
:>iptillide evkııfa ait mestan ha . 

momının 2700 lira keşifli tamiri 
eksiltmesine.le ist .. kl i çıkmadığından 

IO gün müd·lotle uzatılmıştır . 15-
7- 935 pazartesi günü öğle J(\n 
evvel soot 11 de ihalesi y ıpılnca
ğından isteklilt rin evkaf dairesine 
müracaatlar•. 5609 

lfozacı kimyager 

Cellıl Bayer 

Tarsus belediye riyasetinden • 
Tarsus şehri yolları kaldırımları 

i~·in yüz bindenyüz elli bine keder 
pııkct taşı kapalı zarf usulile mü
nakasaya çıkarılmışsa da talip zu 
hur etmediğinden artırma ve ek· 

siltme kanununun 40-ıncı mad
desi mucibince yeniden münaka· 

saya çıkarılmıştır . Temm•ızon 12 
inci cuma günü saat 11 de ihale 
edill'coktir. Şartname örnekleri ile 

bu bapta malumat almak istiyım

l ı•rin belediye mühendisliğiı e mü 

racaaıları ve taş nümunelerini ıha . 

leden üç gün evvel helediyf y11 tes· 
Jim etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

27-30-3-6 5584 

Belediye 

Satal.ı k . a~sa . . u •1 p• 
Voli .konng;ı caddesinde terıı Zf.llııdenın ovının bulunıl ğ 1 ~•çık 'l satı '"' belediyeye ait 605 metrd murabbaı nrsa açık artırma ı e ıııt0tt"' 

. . ·· uza 
rılmış ve isteklisi olmadığın<ları artırma miıddctı on gun d'ye dJ1 

ihalesi temmuzun 16 ıncı salı günii snat on beşte bele 
1 

encümeninde yapılacaktır . . beltdiyt 
isteklilrrin o gün kırk bir lira iğreti tutuın pRralarıle 

cümenine gelmeleri ildo olunur. 561 O 

iki ton mazot ahnacak i b~ 
Belediyeye gerekli olan iki ton mozotun alınması Ş ırtnaıne!fı acı 

• 1 • t paras içinıJe açık olarak eksıltmeye konmuş~ur . ğrelı tu um 
liradır . diyede 

ihalesi 16-Temmuz-935 salı günü saat on beşte bek 
imi encüıneo odasında yap.lacaktır. . yoJı ift 

lstı·klilerin şartnıımesini görmek üzere her gün beledıye ·oıt tO 

kalemine, ihole g.ü~ü Je iğreti tutum paralflrile b7)ı>diye ~~ 6 
wonine gelmelcrı ıldo olunur. 5585 :l7-30 

çııtebaa kaplıcaSI 
açıldı. 

Eğer Romatizma. siyatik, karaciğer ve böbrek kumları 111 

ları tığrılarrna muztaripseniz vskıt geçirmeden Çifte 
kaplıcasına koıunuz. . verir· 

Bir çok deri hal!talıklarıoa, muannit ekzemalara şıfa 

Çifte han kaplıcasına 
.. •etd f 

Sediye ile gelen bir çok kötürümJ13r yürüyerek döomUfua-". 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 0 

1 11 kadınların 15-20 günlük banyod11n 'sonra hamile kdldık' 
müıtür. 

Çifte han kop lıcasının 
d•~ 

1 Radyo aktifitesi dünyadt1 mevcut bütün kaı.lıcalar~aP 
sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek Iokant• 

. . su k• .fi. miz yemek yapılmaktadır. Furuou, hakkaliyesı, gezıno ' Jf:' 

bni vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

nren ücretleri yar1 yarıya tenzilAtlldır. 

.~ 

7 ~ ~KiYE iŞ BAN 1(, 
5586 

.,.ı 
Umumi neır• 

M. Baki' 
A.dana Türk sa-' 


