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Yeni Y ugO~f~~y~ kabinesi 

~!-n Staydinoviç sonunda yeni 
•neyi kurmağa muvaffak oldu. 

~r11/an bu kabine geniş bir birlik 
~kameti olup iyi işler bekleniyor. 

~.~-~ : 24 (A.A) - Mılan Kommenoviç orman ve madenle, 
~ •ıç kabineyi teşkil et - bıkanı ; StaC.noviç kültür baka· 

k..t.bı. aı : Stoıoviç devlet bakını : 
,_: e 11•iıda gösterildiği gi·· Kabine sut 17 de and içmiş 

~~k.. Ve dıı hıkam Sta· tir· 
·~ • ı& d Belgrad : 24 (A.A) - yeni l'f ve eniz bakanı ; ; .. a:_ lc.oviç ; iç bıkını K.,0 • kabine geniş bir birlik hükôme 

.. ,, .. , __ lık lcılit bıkanı ; Spabo tidir . Y ugoslıv genel oyu yeni 
ş.,ba bakanı; Boliç, eski Bel· kabineyi çok iyi k..rşılımıkta -

"t1ılı, finanı bakanı ; Le dır · 
1--ı..; ba ıoayal bakanı ; Pre Hükumet üyeleri itibarile iç 

; t lcını ; Stankoviç tüze meıdelerin keflin olarak kotarıla. 
ltrbi ller tecim bakanı , Ur· bilmesi için gereken birliği elde 

Ye bedeniye bakını ; edebil~cektir . 

siyasası ileride Lokarno 
ı~·_lllasına ilgili bir hava uz
""'tlllası için çalışacaktır •• 
~, ··------~ 
'bl~~ (A.A) - Eden' in ğinden yardımın teknik şartları ;,.-...... 

"?,.,.~ıra ıonuçlarını ince- bak"ında karşılıklı in•ncayı vara 
il " gezeteıine göre bilmek için çelı§ılmahdır. 

, .. 181 ileride Lokarao 
~ ilgili bil\< hava uzlaş· 
~ ı..:••ı ~çio ç•h~ıcakur. 
' • dıyor ki: 

~yl~ bir söz bağı için 

' 
0

0111111alara girmeyi 

~': ılz boğıoıo 3 fD· 
...... .tı_....... d 1 haarlen•n genel 

~.•ıırade yapılmasını ka· 
;,,," 

oı_, raftan batıya bir sal -
&_~~" loluroo anlaşmaeı 

k ........ ıı...~ ... 
8•i Y•rdımıo b~k · 

'141•nın11ı lazımgeldi· 

Bir bava lokaıuosu elde etmek 
istenildiği takdirde lcau kuv · 
v~tleri mesele1inia haklı bir §e· 

kilde kotarılmasına Orta ve Do · 
ğu Avrupasına, ilgili anlaşmala· 
rın yapılmasına imkin nisbetinde 

çah§mak logilizlerio 11ığları 
(menfe1tlırı) icabıdır. 

Kara kuvvetleri mtsdesi ko 
tarılmadı"cı bu iote biç bir kesin 
elde edilemez. 

İngiliz nüfuzu bu . bakımdan 
Berlinde faydalı ıonuclara vara
bilecek bir ıol oynıy•bilir. 

-Bu halka yazık oluyor 
.s&ef "r· h l ·b · b · ·· b · d l' ecza ane er gı ı ır no etçı 

0ktor bulundurulamaz mı ? 
ele · • 

~I rı Yaralanan zavallılar kapu kapu 
"- aşhrılmaktan artık kurtanlmalı !.. 

~llt 
' ... Uoıuz ılün hize gözile 

tile btı •cıktı ötlı üyü a.1lat· 
)•tı)o nu olduğu gıLi aşı 

sokağı fırlayan bu znallı kadın 
da para ne gez· r . Polis sonunda 
hu k•drnı öoüoe kattı ve eczaba· ,.... tuz . 

Vtt · nenin yolunu tollu . Or.da g .. ce 

,~,_Ji~:~• S•al 21,30 du. rıio bu vaktinde bir doktor bul · 
IG~e,· Kın bulunduğu yer· m•k rıe mümkün'? Tabii Lu mu · 
t._ 1

" Y•nında saçları muva,kat tı davi işi ya eczacı ve· 
~"•tlı.ı~ Y· lın ayak , üstü ya kalfası tarafından yapılmış ı 

~ .. ,,;' başından kanlar tır . G celeri bu ve buna benzer 

"

t11 •rada altı yedi aylı'- bir çok acıklı hadiseler 0 1uyor ki 
'hn b· d '- b ı ı, ır kadm gör. gece yarılan o.tor u unamıyor 

lbG•:llı kadın kı.yın La ve bu suretle bir çoklarının ha 
~·La~, ~llltnel bir dayak yatları tehlikeye giriyor . 

, ı" \', kt• • Yarılm •ştı , Ge- P.rası olanlar gecenin Lu vak 
.... •1ıd b k l •••ra, c u durumda k ı tların<la bol para verme sure 

'' dajiip kıdmcağız hem tile doktor bıılahiliıler . Fakat 
'-ul)•k•l Y•r•lıyaoı şikayt t parası olmıyan fakirler ne yep 
.,}ot .,''•p Ctzalandınlma s.nlar? Hiç olm, zsa nölJetçi <c· 
,. .. , ' b. hl d 

""fı. •Polis . e yarasının zahaaeler gibi gectleıi dt! bir nö 
'-ıh 'll 1fYarı k t ndisine, betci doktorun bulundurulması 
~-._,, SYaralc o gece nö acaba miimkfıa olamaz mı ?,. 

tl y eyhan eczahane· Okurumuzun şu çok yeıinde -
•tasaQı t · ı ı· · •-· d"l ~ vık l L L. ı 'ÖJli •mıı et ırıp Ki, ı gıne sag ı ve soysa a "i' ~~ Yor · Ca ıoı kur kanlığının lazımg~len önemi ve 
1 •t;tlc, yalı ı a)ak rcceğiae ula filpbe etmiyoruz · 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

,. o z r o R K ç E ,, Ekmekciler ne 

Diiı:maıı uçaklarımu tf'hdidi al· 
ıındadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKiNCi YIL - SAYJ 3258 
. iSE_ -

diyorlar ! 
!S 

Her gün beş söz 
-32-

1 - Şimal - Kuzey 
Cenup - Günty 
Şark - Doğu 

Garp - Batı 

Meğer şimdi her furun giinde 
254 kuruş zarar ediyormuş ! . 

Hava kurumu 
Şehrimizde üye 
yazılmasına devam 

olunuyor -·-
--~-------·-----------

~elırimiıdc hava tehlikesini 
bilen kurumuna üye yazılmasma 
önemle devam olunmaktadar . 
Dün de şu yurd sevenler üye ye
zı l m şiardır : 

Şimali şarki - Doğu 
zeyi 

ku-
Yanlış hesaplı furuncularırı, Bağda
da varmadan dönmelerini bekleriz. 

Şimali Garbi - Batı kuzeyi 
Cenubu ~arki - Doğu ğü
ueyi 
Cenubu garbi - Batı gü
neyi 
Şarkı şimali - Kuzey do 
ğusu (1) 
Amerikayı Cenubi - Güney 
Amerikası 

2 - Sual - Soru 
İstintak - Sorgu 
Mesele - Mesele (f. Kö) 
Örnekler : 1 - Size bir soru-

da bulunmak isti· 
yorum . 
2 -Dün Lütün suç· 
lular sorguya çekil· 
diler . 

3 - Hikaye - Öykü 
Ücnek : Gazeıeleıin giindelik 

Öykülerinde sanat de· 
ğil, eğlence değeri ara· 
malısrnız. 

4 -İhtimam etmek - Kıyıtlan· 
mak 
İtina etmek - Özenmek 
İtinı - Özen 
Örnek.ler : 1 - Bu i§e daha 

iyi kayıtlanmaoız 
lazımdır . 

2 - Y azmızda ba§· 
haıa özensizlik gö· 
rünüyor . 

5- lkameteih - konut 
Muken - Otru 

Örnekler : 1 - Herkes bulun· 
du~u şehirde bir 
konut göstermek 

yükümündedir . 
2 - Hükumet An· 

karada işyarların 

otum meselP.sini 
de kotaracaklır. 

Ekmekciler trostu mümusille- 1 
rinden iki yurtdaı, dünkü neıri 

yatımız üzerine matbaamıza gele- ı 
rek bize bir takım hesap vecdiler 

Bu hesabı kalem kılem bura· l 
ya geçirmeyi ve höylrce, verilen 
rakamların hakikata uygun olma 
dığını isbat etm .. yi çok isterdik. 
Fakat bu avm zamanda uzun 
uzadıya durulacak biç bir faslı 
verim kazandırmayacak bir mev 
zu olduğu için bugün ekmekc.ile, 
trostunun mümeiıillerinin bize 
verdiği son rakamı yazıp buııun 

karıısmda düoDncemizi söylemtk 
le kalıcığız: 

72 kiloluk bir çuval undan 
üst üste randmanlı 91 kilo ekmr k 
alınırmış! 

El.meğin kilosu 8,5 kuıuşa 
satıldığına göre 675 kuruşa alı
nan bir çuval dört yaldız unun 
ekmek olarak eat•şından fırıncıya 
124 kurut kılırmıt! 

Bir furun gliode beş torba un 
iılediğine göre de kir tulart 620 
kuruş imiı l 

vapurculuk sosyetesi 
Üyelerinden ikisini 

sıu~yAfARİnden cıkardı . 
İstanbul : 24 (A.AJ - vapur 

culuk soıyetui gtncl beytti bu 
glin ekonomi bıkanlıj'ı baş ispek· 
törü Hüsnü de bulunduğu halde 
toplanmıştır . , 

Gazetelrrde sosyeteye k•rtı 
yazılar yudıraa ve bıkınhia da 
bu yolda başvuran yönetim kuru
lu idare mfclisi üyelerinden iki 

( l) Örekiler de bunlara kıyas • kişinin bu hareketleri doğru bu-
lanarak yapılabilir . lunamıyarRk yönetim kurulundan 

Noı: Gazeıemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca 
lan kullanılmamaı!mı dileriz . 

çıkarılmıştır , 
Genel heyet bu meseleyi ko · 

nuşuşun<lan sonra toplantıya son 
\'ermişt: r . 

j. l . b k 1 rz Habeş İmparatoru 
ıcış erı a an m _ ___ _ 

• - s~vaş yapmak taraftar1 
Tetkikatta bulunmak olmadıGını söylüyor 
üzere Kayseriye gitti. •-.ı •• -

Adisababa : 24 (A.A) - "Ha· 

K•yseri: 24 (A.A) - iç işleri 
hakanı Şükrü Kaya lteraberinde 
Sümf"ı baok U. Md. uıullab Eut 
Sümer olduğu halele-, bugün sa 
balıleyin ıaat 6,40 da Kayseriye 
geldiler. İlbay; Bakanı Boğazö· 
nünde kaıııladı · 

Şükrü Kaya lloğazönünde ine· 
rek İlLay ile h ·raber otomobille 
ş .. bre girdiler. Ş .. hir dıııoda Kol· 
oıdu komotaaı vekili Geoeral Sa 
lih v~ kalabalık Lir halk tarafın · 
den kıarşllandı . 

Bakan 1 ı Laylığı, Şaı baylığı, 
Halk Partisini ve Kolordu kn· 
mandanlığmı göreğe g. tmiş, lı: 
bayla şehirde birde bir g~zinll 
yaparak Bayındırlık kıoavını ya 
hodao incelemiştir. 

Giresonda 
Hava tehlikesini bilen
ler büyük bir toplantı 

yaptılar .. --(;i esoo: 2 J (A ı\) - Halk. vi 
tarafından luzırl .. n ıı n lıüyük top· 
lantı huğüıı Cuaıuriyt t atdnıııda 
yapılmıştır. Alanı dolduran yüz· 
terce balk, kültür direktörü Rifat 

vas,, ,. jansı bilJiriyor : 
İmparator Haile Selasiye ' 'Mı. 

tio,. aytanoa şunları söylcmiş:ir : 
HarLe tu<uıduğumuz takdircle 

de komşu İslam ülkesioden Ma· 
diğcl•n yaıdım göreceğimiz b ir 

senıdırn ( zandan ) iLarettir · 
Kimseden bir ş~y dilemiş dc·ğiliz. 
Eski Osmaolı Generalı Mrhmed 
Velıib buradadır . Fakat söylen· 
diği gibi Habtş ordusunda komu· 
tanlık t tmiyrcektir . .Masraf bi 
zioı tarafımızd•n ödenmek üzere 
ötre bir heyetin buraya gelipde 
İtalyanın sandığı gilJi s;ldırıma 
bazulanmaJığımıu yerinde ger-
çioleş nes"nde tahkik dm sini is · 
tiyo uz . 

Habeşistan barışsıd diyevleri
ni bir kerre ela ha isb ıt etmek için 
Ön• egeyi yapıyorum . 

gen .. ı kurul üyesiodeo doğan, ilk 
olrnl öğ · elmr ni ş,lı . n taıafı .dau 
söylt·vler Ve rilmiş; bu ı<>ylevlerJe 
bav .. ıelı 1 1k !erinin öı.aemi, yuı t · 

d•şlaıın Lu tehlıke kaışıs111d ıt ki 
<>de,•( .. ri anbtılmış ve İsmet lu · 
önü'ı ün söylc:v'erinde 1 parçalar 
okunmuş• ur. 

Top antı l.alkııı [y•şasıu Cu
muriyet, varolsun Atatü jl) s. S· 

leri arasında son lomuştur. 

Şimdi bu 620 kuru,a karşı bir 
furur.cunun günlük masrafı 

100 lcuruş pişirici 

80 • bamurkar 
75 ,, ,, yardımcısı 
60 ,, kesici 
50 ,, çuak 
9 ,, tuz 

200 ,, odun 
200 ,, dllkkin icart 
100 ,, vergi Vf' rüsilm 

Cumuriyet fabrikası sahiple
ri Ahmed Hımazan , H•sao , 
Selim , Muhiddin Hasan , .Fet· 
hi A lımed . ve Doğan Selim 500 
lira yardım ve yirmişer lira üye. 
lik , Yeni eczane sahibi Kimya· 
gu Ahmed Hıza lşren 100 lire 
üyelik , Milli Mensucat fabrika 
sı Direktörü İbrahim Halil , uı· 
talardan Mtlım"d, Şükrü \ e dok· 

toru Zeynel Ahidio kırkar lira 
üyelık , memurlarından Sabri • 

874 kuruıa ulaşıyormuş l ];utfı , Zekeriya , Abdiirrabim, 

Yani sizin anlay•cağıoız; beı Ve) sel , Burhan , Mustafa, Meh 
çuval uo işliy"n bir furuncu, rk· med , .Muhtar , Hikmet Alusta· 
meğin kilosunu 8,5 kuruştan sa fa , Alieddio , Vahap, He~it , 

taru on para kaz.nç şöyle dursun İhrnh~m Hifat~: ustaları~dan ~li. 
bilakis günde 254 kuruş d8 zarar l lbralnm , Talat · Hareh , ıhb, 
ediyormuş ı çırçır katipleri Abmed , !Edhem 

. b Mesud usta ve kapncu Kazım 
Bınaenalr-yb furuncularımızı u ı . . 

1
. .. .k B v d d 

yumışer ıra uyelı ag a 
dayanılmaz zarard•n kurtarmak ' 
· · ı · ı h lk k"I oteli ahibi Ahmet Kemal, te •çm ııç o mazsa a ımızın ı o ,. 

. cimcrlerdt>ıı l umurtacı oğlu Sa-
başına oıuz para daha verıp ek· 1• l t " '-1 ~ 1 b il · d H . ım ve s '" a m• a esın en ı 
meği 9~25 saatımden alması icaıı 1 ,., S ı · ı · · ı· ii d · f aç 0 15 u a ı ı yırmışer ıra ye 
e ermış lik vermişlerdir , 

Bu hesap bize şu flkrayı hatır· Yalnız .diin· yapılan yardım 
ı.ttı : 

ve üyeJik kıydi tutarı 920 lira· 
Köylülerdeo birisi ıehirde bir yı bulmuştur • 

Yahudi ile veresiye alıı veriş Üye yazılmasına devam ofun 

ede, ve her muamele için tle Ya 
ı ... .J:,._ ..... _..,.. "A•lr"'İ!ll • enedi 
yazmıd•n önce Yabudı v xı.uucu 
alış veriş tutarını şöyle h•s•plar· 
mış: 

" Altmış iki , yetmiş üç daha 
1.15 eder ; ıeo şunu 150 say Üç 
aylık faizi 36 kuruş eder , 1ien 
onu da 50 kuruş say . Simdi . bu 
ikisinin tutarı 200 kuruş tder 
amma ; yaz katip ef eodi 250 ku· 
rota bir unet bizim Mehmet 

maktadır . 

-------------~-----------. 
""15""1~'" 

Ve zavallı Mebmet ağa 135 
kuruşluk üç ay vadeli vereeiye 

alış veriıi için Yahudiye 250 ku 
ruş borçlıaarmıı . 

Şimdi soruyoruz biz , ıu ~k· 
mekciler trostundan : 

Madamki bugün bu kadar 
zararda11nız . Niçin dükkanları· 
nazı kapatmıyorsunuz ? 

Havalarımızın egemenliğini 
koruyacak araç , uçaktır! 



Sayfa 2 Türk öSzft 
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Aldığımız yeni hız 
Kamutayca onanan yeni kanun

ların önemli ana çizgileri. 

lranın ekonomik 
kalkınması 

lran ahı Majeste Hıza Pelı · 
levi idaresinde İran eski devirler 
le ölçülmiy,cek bir hızla ilerle· 
mektedir. 

l,_Ş_e_bl_r_D_a_y_a_kl_a_rı._. 
Konyada 

----:- all•r 
Dördüncü ye~lı r;'çud• 

sergisi bugun 

' ________ , ______ _ 
Kamutay tatil devre.sıne girmedeh eko· 
nomi , Ba;ındırlık ıı Finans bakımın
dan önemli bir takım kanun liiyihalan 
kabul etmi§ti . Memleket içine yayıl
masında büyük bir deger gördüğümüz 
hu kanunların ana Jıaıla11m özel bir 
urvüle memleket ıçi gazetelerine bıldır· 
mtği yerinde gördük . 

ANADOLU AJAMSI 

Kamutayın beıinci seçim dev leyen bütün manileri ortadan kal-
reainin ilk Ç•lııma yılına son ve- dırtm şu esasları ihtiva etmekte· 
rirkeo onaylamış olduğu bir soru dir . 
kanun layihaları arasında maden Madenin teslimi tarihinden iti-
lerimizin hakiki drğerlerinio tı· haren en geç bir buçuk yıl içinde 
y;oi bunların işletilmek suretiyle mültı>zimlere madenin işletiJm, si 
milli servetin artırılması yolunda için vücuıla getirilecek bıışlıca te-
bUkümetimizce gözetilen amacı sisotı ynpılltcok ihzori ameliyatı 
co yakın bir zımanda tahakkuk bu tesis·ıt ile ameliyatın b itecPği 

ettirecek şu dört kanun layihası znınonı ve mal olacıığı tahmini kıy-
vardır : meli tosisat ve nnıt•liyat bittikten 

Etibank , sonra kullanılacak günlük vasııti 
Maden tetkik ve aramı eosti işci soyısile çıkorı!acnk ve imal 

tilıü • edilecek maden cevherlerinin mik-
Elektrik itleri etüd idaresi torandıın ibaret normal işletme 

teıkili , esasloranın asgari hııtlorını ve im-
Maden niramnameıinin tadili. rorına kadar çıkarılan maden cev
Şumfıl ve ehemmiyet itibariyle herlorinin görecelcleri munıırnlelori 

lizerleriode durulmasında değer muhtevi olmak üzere ekonomi bn-
olao ve birbirini tamımlıyan bu konlığına tesisat ve iğlctme hak 
dört kanuuua ana hatlarını tetkik kında iki fen raporu vormeğo mec 
ederken ilk oluak maden nizam bur tutulmoktodırlor. 
namuinde yapılmıı olan dtğiıik- Bu raporlarla beraber tesisetm 
lik üzerinde durmak lazımdır . umumi vaziyetini göst .. ren iki ha-

Nizamoameain eski hükümle. rita ile ihzari ameliyatın ikişer 
riyle bunların tadil ediliş tekille plan ve mürtesemlerini ve ma<lcn 
ri arasındaki fark nedir ; Bu ta yatağının şeklini izah e<lcn jeolojik 
dili icıp ettiren sebepler ne idi ? kroki vo maktalllrı verilı·cı>k ve bu 

Geçen yıl içinde ıanayi pıoğ tesisat işletme vo fen raporu ica-
ramımızın tatbik sahasına konul· Lında ekonomi Lı1konlığı tarı.ıfıntlan 
ması neticesi olarak birbirini mü- mültezim hesabıan mahallinde tet· 
teakip kurulmalarına ıanayi mü- kikat yııptırılmok ve kendisinden 
esseıelerimizden Keçiborlu kil mütemmim izahat alınmak suretile 
kürt fabikısınıo temelini atarken tetkik odildiktı>n sonra ayniyle ve 
ıötled·&• 1-ı- -·-'··L..l'-1 ~knnnmi va tadil surP.tilA tı:>o.ı 1 ı, ,.,:ı;ı .... ,,ı,. 
bakanı Celal Bayar bu tadilatı mültezıme verilecektir. 
icabettiren sebebleri ıu sözlerle Teaisat, işletme ve fen rııporhı-
izab etmişti : rının tck,·mmül ettiği tarihten iti-

Ba yeraltı servetimiz şimdiye buren on geç bir yıl içinde mültc-
kıdar büyük bir kısmı itibariyle zim tesisata vo ihzari ameliyata 
sergüuşt arlıaaında koşan kimse raporundan yazılı müddet içinde 
lerin elinde bir spekülasyon mev- ~u işleri bit rmeğo ve mo<leni nor-
zuu idi . mal surette işlotmeğo mecburdur. 

Maden sahasında bir iki gün Müdılctleri içinde tefiİsat ve 
bir kaç •mele çalıştırıp kanuıı işletme fen raporunun istenilen 
lcartısında zevahiri kur!araolar vosıf Vf?. şcırtluro uygun olarak ve 
madenleri karlı bir surette dev· rilmemesi vrıya tesisata ve ihzari 
rctmek için fırsat kollamışlar ve ameliyata boşlonmamosı veya bun-
iş görmek kabiliyeti olanları da lorın bitirılmem si veya normal iş 
abadan Lzaklaıtırmışlardır . Bu lt'tmeğe gf'çilmemesi halinde ih ılo 

ıuretle madenlerimizin kiymeti losholunur . 
spekülatörlerin arzu ve menfaati Konunda yı•ni bazı hükümler de 
ne göre hazan çok yüksek ve hı- var<lır: 

zan d• çok aıağı gösteıilmiş bun· Maden ihalesi imtiyazlarına veya 
lara inanan sermayedarlaıın bü Ereğli havzosı kömür ocağı ruhsat 
yük zararlarını mucip olmuş ve t(\zkorelerine suhip olanlar mnden 
yahut da biç işletilmeden fen• ı, rini veya kömür ocaklarını kimya 
töhret kazanmışlardır. veremiyrcekler<lir. Vaziyetleri ka · 

Saltanat devrinde l\fadenledo nunun hu hükmüne uymıynnların 
devlet bakımından vergi resmi maden voyo. kömür ocakları üze-
toplamak için ancak mali kiymeti rindeki alakaları kcsı)Prok ellurin· 
vardı . Bizim telekkimiıe göre deki ihale imtiyazları ile ruhsat 
madenler bir milli gelır kayna tı zkereleri devlete geçn va ken 
ğıdar . Bunun için madenleri İŞ · dilerine muayyen n:sbetl'"'r.de para 
letmek için müracaat edenlerde verilir . 
milli ve fenni rhliyet arayacağız . Bu gibi şohıslorın maden veya 

Bizimle çalışanların meıru kömür ocnğı işletenlerle yopmış 
ve mükteseb haklarına ve bu hu- olduklorı mukovoleden doğan men· 
dut dairesindeki kazanç arzularına faatleri ele oyrı i su,etto d .. vJete gc 
dokunmak asla batuımızdao grç çt:r . 
mez . Bitüm ve petrol ve müştoklorı 

Falcat bunun yanında maden iptidoi ist1kşof ve 1nhorri ruhsot-
ser\f!tlcrim•zi aad~ce spellülatif namesi, mnden toharri rühsatna-
mahiyette ele alarak umumi men mesi, maden ocoğı imAI ruhsat tez 
faatler.i ihli~ etmek isteyenlere _ keresi, ma<l· n imtiyoznomcsi ve 
kar§ı ııddet.h .b~lunacağıı . • - tıış oc ğı r1Jhsotnamesi soh.i plerile 

Mndhnlerımızı işletenlerin de dev- moılı n ve toşocoğ'ı işle t 'rıtlerin 
Jete karşı olan taalıhütlerini yerine k ulJonncakları işçılcrirı Türk o•ması 
get~rip gotir~odiklurini dikkatle gibi kayıtlur hu htikıımlorılendir. 
takıp eJeceğız. Şıı ka•ltır vu k' ·· ·· ı k ı · . , r ı, goru eco uzum 

. işte maılen ~ızo~namıısindcki uzrırine lıu yerlerde r konomi bn 
• todılllt ve bu tadılAt. ıle göz .. ıilmiş karılığına vcrilocnk müsonılo ile 

Hükumet idaresi kurumları 
kanunlar, Maarif işleri btp yt:ni 
den tanzim Yf' islah edilmektedir. 

Medeni kanun, nizami asker
lik usulü gibi soysal ve asri leş 
kilat birbirini ta"ip etmektP.dir. 

Jranda ekononıi işltrioe de 
çok önem veriliyor. 

Ziraat ve sanayi için öormli 
yeltenmeler vardır. 

::on haber ald ğımıza göre 
lran şimdi Rusya ile yeni ticaret 
muahedesi yBpmak üzere miizı

kereye giritmiştir. 
Irandan Husye ya bir f rn he· 

yeti gitmiştir. Üıadaki sanayi mü 
essuelerini gezip tetkikat yapa 
caktır. 

İranda Tür kiye gibi büyük pa 
muk iplik ve mensucat fabrikası, 
şeker fabrikası ve Maire yepmak 
için Sovyct Husyaoın saoayi ve 
fen adımlarından ve kurumlarao· 
dan istifade edecektir. • 

Bu işler üç yıl içinde tamam· 
!anacaktır. - -- -

37 çocuk 
babası 

Dün 37 çocuk babası : ~lusta 
fa Canholat adında birisi basm 
evimizi gfümeğe gt>lmiştir . 

Canbolat Hekimhaoın yukarı 
cüzüngüt koyünden ve 303 do· 
ğumludur . Kendisi orta boylu 
esmer ve sağlam y•pılı bir genç 
tir . Göıüoüılinde ~hiç de 37 ço
cuk bahası olduğu belli bile de 
o'Jd' 
0

1 ır . 
Köyünün muhtara olan Can

bolat 17 yaşında evlenmiş ve dört 
Kaaın aııwışllr , 

Dört kadın da birbiri ardı sı
ra ve sanki birbirini kıskanırcası
na her yıl doğurmaya başlımrş 

lar ve 23 Ü erkek 14 ü kız olmak 
üzre tam 37 çocuk yapmışlardır . 
Bunlardan 23 çocuk sağ olup 14 
ü ölmü§tür . En büyük çocuk 20 
yaşında olup evli ve Adaua Ka· 
dirlide ilk okula öğretmenidir . 

Çocukların dokuzu okumak
tadır . Büyük kızı da nişınlıdır . 
Caoboladın ıınlatdığıoa göre evde 
üç brşiğin birden sallandığı çok 
olmuş .. Kendi çocuklaı ından h::ış 
ka ölü kardrşioio çocuğıı dq Can
boladm üstiind.-:dır . 

Güler yüzlü ve daima sen 
;> 

görünen Caobolat Balkana , bü· 
yük ~avışıa iştirak etttiği gibi is 
tiklal saYaıında da Adana Cl'plıc
sindc Kadirli savruo Lölüğünde 
çalışmış ve büyük yararlıklar gös· 
teımiştir . 

Hü~daıet krndisine bir kaç 
paıça tarla vermişsede tohum ve 
çift bakımındın rziyet çektiğin· 
den hükümetten tohum ve öküz 
istemek üzere buraya gt>lmiştir . 
Yakında büyük bııba olacağı için 
de sorısuz bir sevinç duymals.t:ı 

dır . 
Daha çocuk yapmak niyt.li 

olup olmadığını sorduğumuz ıa· 

ao göğsünü kabarlaıak ve gü. 
'seyerek Tanrı vdrirse beu ne 

y aıım demiştir . 

- Frai-

-----------·----------
Parasım çalmışlar 

Borsrı ynnınıla lıerLcrl ı k ı d n 
Kasımın diikkl\nı kıliılırıin lıal 

kulorl yorinılcn OyrıntıJın ık tıU
rı· tİ)C n~·ılnıış vo ~·ekmecı•rıiıı iı·<,ı 
rİ:!inılo bulunun on iki lira par~sı 
oşırılnıışlır . 

olan amaç ekonomı bakunımızın f!tnoLi mühendisluriyle fen · . , me-
temos etmış olduğu bu pn·nsıplere murıı, ustabaşı ve mütehassıs işri 
dayanmakta ve bu mılliğ servet kllanılobilir . 
kaynsklar1mızın işletiJmesin_i ön· _ Sonu var _ 

Yııp.lon tolıkikottı:ı parnyı çu
larılorın Ctıbhar ve Zuki oJlarındo 

j iki kjşi olduğu onloşılmış ve Lun
l or ya keloııo ıştır. 

Yine buz meselesi 

iki gündür akşamları 
satacılarda buz 

bulunmuyor 

Buz satı§ı hakkıı:ıda hu sütun 
lar<la bir kaç kere yazmış ve u· 
raylığm işe el koymaııı üzerioe sa
tış işi bir yoluna koomuıhı . 

Öğreodığimize göre iki gün 
deobtri akşamlau saat ondokuz 
elan 80llra satıcılarda buz bulu 
namamaktadır . Şehirde oturan· 
lar ancak bu saatta buz lılmak 

mecburiyetindedirler . Bu saat 
fardan öaı·e alınacak buzlar itıe 

yemek zamanına kadar ~rir ve 
tabiatile de istifade eılılemez . 

Bunun için önctden olduğu 
gibi bir zabite işyarının buz satış 
yerl~rioi en ziyade satış zaman· 
lıtra olan öğleyin 1e akşamdan 
eonra sıkı bir 1'ootrol altındı bu 
lundurması ve bu suretle şehıi 

buzsuz bırakmaması lazımdır . 
Kanaradan yaptığımız araştır

mada bundrın beş altı gün önr.e 
sine değin güode 1050 , 1100 ve 
1200 kalıp buz satılırken bu sa· 
tış ayın yirmi dördünde 800 ve 
yirmi üçünde 750 kalıba düşınüş· 
tür . 

Bunun Çifçi ve Dimitri Koko· 
naki fabrıkalarının da Luz çıkara. 
rak sıttıklarından ileri geldiği 
söyleniyors:ı da ·yine pptığımız 
araştırmada bu fabrikaların çı 

kardıklatı buzlar yalnız , bir kı· 
sım dondurmacı ve şerl;etçiler ta
rafından kullanmakta ve halk ise 
kanar• buzuna daha fazla önem 
vermekte ve ut n almaktadır . 

Gazi Antepden 
Fıstak aşısı kalemleri 

ve aşıcı getiriliyor 

Tarım diroktö· lüğünc~ Saim 
beyli ilcesinde yı pılacak fıstık a· 
şıları iç'o Cazi Antep Tarim Mü· 
dürlüğüoe yeter derecede f ı~tık · 
kalem aşıla r ı ve aıj ı CI gönderilme 
si ı marlınmış ve huna lazım 

olunan para da gön<leıilmiştir . 

Bir kaç güne kadar bunların 
şehrimize gö~derilmel~ri beklen. 
mektedir . Burılar g~ lır gelmez 
lıemen Saiı.obeyliye gö 1derile
ccklerdir . 

Aşı ustaları ; şimdilik c":O az 
bir hafta ve en çok onLeş gün için 
getirilmektedirler . Bunlardan ta. 
zımgelen fayda elde edildiği gö 
rülürse çalıştırma zamaıılaıı uza 
talacaktır . 

Kadim komisyon 
toplandı 

Kadim komİS}on rlün ögle 
dl ıı sonra il beyi T· ,fik Hadi 
Baysajın Laşkaıılığı altıuda top 
lanmış ve bazı dairelerin gerekli 
olan ihtiyaçları111 mütedlılıidleri 
ne vermiştir . 

Helyotis haşeresi 

Mücadeleye önemle devam 
olunuvor • 

Akdam köyü çevresindt; ğö 
rülcn Helyotis haşresile mücade 
l~ye önemle devam olunmaktadu . 

Y"pılnn latlıikatta arabalı pül 
virizalÖ ün atli pülvirizatö e göre 
daha çıık iş yı plığı gö ülmü~ ol 
duğundan frvkaHHe zemarılard .. 
geniş ve lesiıli mücııdelr yapa
bilmek için aralıalı pülviıizrtör 

mikdarıuın dört beş deneye ç ı ka
rılması lazımgeleceği anlaşılın ı
ıar . 

Posta idaresinden 
bir dilek 

Bir okurumuz şehrimiz posta 
ı laresınden şöyle bir dılekte bu
lunuyor: 

u - Şehrimiz postalıanesinde 

akşamları saat yirmiden sonra 
taşraya gönderilecek m~ktup, 

gızele gibi şeyler kı-bul edilmi 
yor. Halbuki lıurada lstanbul pos 
tısını bekliyeo işyarlar vardır. 

Bunlar gelen postamn arkasını 

aldıktan soora daireden ayrılıyor 
lar. 

Acaba lstanhu\da olduğu gibi 
burada da ,1istiyeoler pullanmış 

mektup ve gezetele iui iıyarlar 

orada bulundukları müddetçe 
damg;t(atıp: kutulara atsalar da 
buolarro sabah postalarına yeti§ 
tirilmesine kolaylak gösterilse ol 
maz mı? Bu suretle mektup ve 
gazeteler bir gün önceden gön 
<leı ilenlerin ellerine varmış 
ve b .. lka da büyük bir yardımda 
bulunulmuş olur. 

lluouo için posta idaresinin 
bu iıe önem vermesioi yazmanızı 
dile yorum.,, 

B·z okurumuzun dileğini yuka· 
rıya ol<lnğu gibi yazdık. 

Baş direkiör Bekir V rf•nın 
ıehıimize geldikleri gündenbcri 
post•, telgraf ve telefon işlerinde 
yapmış oldukları düzenlığe bir ek 
olarak okuıumuzun bu çok yerin· 
deki dileğioi!de önemle gözönün
de tatacaiaııt ve ioar larır. a bu 
hususta Jazımgelcn emirleri ve
receğiniumuyoıuz . 

Yol parası 

Genel meclisce ooand•ğı Oze· 
re l>U yıl yvl }'H•a• altı lıPQ Üae-

rinden alınacaktır . 
Üç liradan ibaret bulunan 

birinci taksit önümüzdeki Tem-
muz ve yine üç liradan ibaret bu
lunan ikinci taks•t dfı Birinci 
Te$rio aylara içerisinde alınacak· 
hr . 

Ücretli işyarların ayhk
ları verildi 

Kadroları gelen ücretli işyar· 

larıo Haziran aylıkları dün def· 
terdaılıkca verilmiştir . Dığeı le
rıoin de kad• oları geldikce ve İ· 
lecektir . 

Kurun gazetesi 
- • :er 

lstanbulda çok d~ğer li ybzl 
cılırın yazılaıiyle çıkau ve her 
kcsçe büyük bir iıte klc okun 
makta olan "Kuıun,, arkad•şımı· 
uo sahibi , okurlarıoan bu istekle 
rini ucuz bir sureti~ elde edebil 
meleri için satış fiatını beş ku· 
ruştan yüz paraya indirmiştir. 

Bundan böyle her tarafta yüz 
paraya satılacak olan bu d .. ğeı li 
arkadaşımızı bütün arkıd1 şla·ı 
mıza önemle tavsiye rderiz. 

Tarım mücadele işyarlığı 

llb ıylığımız tarım di rokıödiiğii 
kadrosuna bir müca<lelo işynr lığı 

eklendiği turım bakaıılığıııdan hil
<lirilıniştir . 
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Boğazlar yine arsıulusal 
bir mes~le oluyor . 

tTftrkSôzfl) 

Fransa gümrügünde 
Tarifelerde bazı değişiklikler yapıldı. 

ıl· ' Soıı .. • 
, ııı '' Ça guolrrin haberleri arasın· 

l ıa· " llakkole 1·ı b • • · · ~ .. , ön . e ogaz ıçı yıne 

l1 ce~ ~iyt d~:~leıi ırrasına girdi . Tür
ayel 110 Bük •kanı T evfık Rüştü Ara-

'ılır ~'!te Sovyet elçisi ile bo 
de' ·;triıı~e •81.~abla ndırmak mevzuu 
aıe· ~, ~, ~ goıüşmesi Loı.dra , Pa
e~ o· IQQltra 0111 •dan şiddetli ı eaksi 
l1Jl1 ~ Bıılin j~I açdı . Buna mukabil 
3\10

1 16lUk b·Utkiyeye karşı bu işde 
,ıı• di,. C: ır •eınpati göstermekte

;er· ~ ıııe,:~:v'.edeki kanaata göre 
11 t yı halletmek için yeni 

1 Otın k f 
oı• 11d11 • On eransıoa ihtıyaç 

ya g•· l6 N· 
(Jıd1 ~ııııı k~s:o ~3~ de uluslar ku 

l
Urk s .. yıoın toplantısında 

•ıO 11 llıiiı:ııe · ı· . 
Y,o Cı 11• ssı ının Avusturya 

dı •tıo B rııoı 
1 

Q sif• Ve ufgaristaoın y<ni 
cı~· ~ 11diğ· abtanınasına müsaade 

•> ı tıkdird T·· k' . d ~· •aılırı . e uı ıyeoın e 
pıııO' ~1 1lıe1i h ''.lah 'andıracağını bil-

0,lôl I hdidııı •h hazırdı ki can sıkıcı 
e~ı• ')''in 811 kurtulmak için Tür-

~'1ı llıiislıet .. ·• td· ııyasasını goster-r· ı, . ır T" . 
y• ,ı a '•Ytti . . urkıyenin maksat 
ıecıl ~ık,~ dnı teyit etmesi bu işi 

'
1 1 ~dııı d evletferinin isilablanma 

~· ı İQ •ha " ' ı 11ı 1 ol · ~Ot L. 0 oemli bir şekle so-
o 0 <>ılh eıir'1 ~ lal k assa akdenizde arsı-

jr. 1 ~d,~ ;:~et ınuvazencsi bakı. 
Adi .'.tiill!; , 1 .~tferce yıl süıeo tarihi 

r. "'' • lıde · 
9,,ı • ~e/eQiıı fi hatırlatırsak bu 

0 } 1 hıp th•ınıniyeti daha ziyade o , ır h ,, • 
·I•• l Q~Od 

•Y bir •ı •ıı 
~9 • \ı gaıı 1 !<: Sonra Japon Timesin 
ı . 1ı il~ ırı 111 e~ı ı h1~k savaşı zamanından 
ıacd'' 1~~1ıı,, 800 zamanlua kadar 

~l~J •ıı o 'b' ~- oe11 • b e gı ı safhalar geçir 
~·' ''• ' alıs tt'k h Y• •ıo. ' ı tnı soora arp 

o .ı.ı " • ge 
ı6 ,

1

-,. "eııeı Çerek diyor ki : 

0r~ •avaıtan ıonra boğaz-

!ar meselesi yeniden münakaşa 
mtvzuu oldu . Hatırlardadır ki 
Vilsonuo on dört maddesi ara
sında boğ.zluın ulusal rekabct· 
lere ve diişınanlıklara yol açma 
sına maroi olabilmek üzere Ça · 
nakkaleoin ıinıulu~allaştırılması 
ileri sürülmüştilr . 

İtılaf kuvvetleri büyük 11vaş 
tan aldıkları acı trcrübe dolayı· 
siyle boğazlar meselesinde endi 
şeye düştüler . 

Gcoeral Ludendorf boğazların 
kapatılmasının savaşı en aşağı 
iki yıl uzattığını sşylemışti . İti· 
laf kuvvctleri bütün savaş boyun· 
ca Rusyıdan bir yardım göreme 
dikleri gibi kendilerinin de Rus 
yaya hiç bir yardımda bulunama· 
dıklarıoa göre böyle bir hatırlat 
maya ıhtiyaçftrı yoktur . 

İtilaf dP,vfetleıi ile Türk oh· 

yonal devleti arasındaki belli baş· 
h meselcleri halletmiş ve bu me 
yan la Sevr andlışmasını ortadan 
kaldırmış olan 1923 Lozan and· 
!atması diğer İ.>ıızı kayıtlar ara 
1111da Çanakkale , Marmara de 
nizi ve Keradeni.ı: boğazının kcr 
türlü gemilerin geçmesi için açılı: 
tutulmasını , uluslar kurumunun 
boğazlar komisyonunun bu işi 
kontrol rtmesini , boğazların her 
iki sahilinin gayıi askeıi bölg•ler 
olmak şartile Türk hakimiyrti ıl 
tında kalmasını kaıarlaştıdmıştı . 

Türkiyenin kabul cttiği bu şe
raite uygun evvelce g•çmiş bir 
örnek olmadığı için Lozan and 
!aşmasına « ya5a yapan andlaş 
ma » adı verildi . Boğazların gay 
- Gerisi dördüncıi sayfada -

27 /5/1935 tarihlı kararnam" ile Fransız gümrük taıifesinde bazı 
değişiklikler yepılmıştır. 

İhracat mallarımızı alakadar edenler aşağıya yazılmıştır: 
Fransız gümrü il tarifesi 

Ex 88 Keten tohumu 
Hardal ., 
Haşhat ,, 
Pamuk ., 

Susam ,, 
Ex 110 A Zeytin yağı 

Sabun imali için 
S .irc için 
su~am yağı: 

Asgari tarife 

(100 kilo gayri S) 

Eski rsim 

Muaf 

.. 
" 
" .. 

12,90 
47,-

Yeni resim 

16,30 
20,15 
20,40 
10,60 
27,90 

65.-
101.-

Sabun imali için :10,60 
Yemekte kullanılao gres 10,20 
yağları için 

83.-
63 

Saire için 40,80 94.-
Türk - Fransız, Modüs .,ivendisi uzatıldı 

31 Mayıs 1935 de meriyetten çıkan Fransız Modüı vivendiıinin 

30 Haziran 1935 c kadu bir ay müddetle uz~tılmuı icra vekilleıi 
heyetince kabul edildiği Türkofisden Ticaret od.sına bildirilmiıtir . 

Kısırlaştırılanlara ait 
sırrın gizli tutulması 

irsi hastalıklarla malul kimse· 
!erin nesillerini üectmemtk mok 
sadiyle vazedilan kanunun hüküm 
!erine göre kısırlaştırma ameliya 
tını yapan ve buna iştirak tden
lerin bu işi gizli bir sır olarak 
saklamağa mı cbur olduklaıı hak
kıodaki mezkur kanundaki kaydı 
son zamanda Reich dahiliye na
zırı bir tamhnle tası ih ve tefsir 
etcniştiı 1 

Bu tamime göre esas ameli 
yat hariciade vazifetco bu işten 
malumat edinenlerin de bu işi 

gizli bir sır olarak salamaları 

Çin ve sivil savaş 
Tokyö : Japon gazetelerinin 

baberl rine göre 50,000 askeıden 
mürekkep Çın kızıl ordusu Siço
van vilayetine doğru yü •iiyerek 
Y usson şehrini işgal etmiştir . 

Kızıl ordunun ikinci bir kolu 
Vakçoyan şehıioio altmış mil u
zaklığındadır . Yaloo nrhri havza. 
sında hareket tden 10,000 kızıl 
uker Sıkan vilayeti m< rkrzine 
yaklaşmıştır . 

Nankin Çin hükümeti buolaıa 
karşı ::ıiçuau şehrinde 300,000 
asker toplamaktıdır . 

mecburiyeti bildirilmiştir. 

"Berllrıer Tağeblııt., 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

'I 
ı 1 

&ıt11' ·~· .,, e'' 
,ı·· ·~· 
ı' '· 

Gayrimeşru - Törümsüz, ka. (Fr.) Oter, arracher, enlever 
nunsuz, yolsuz - (Fr.) İllegilme, Nezf - Kanama 

iilegal Nezih - Akman, t•miz 
Kuvvei t•şriiye - Törütg•n Nezr - Adak 
kuvvet -(Fr.) L•pouvoir rxe · Nrzretmek - Adamak 

cutif Nısf - Yarı, yarım 
Kuvvei icraiye - Yüıütg•n Nısfet (Bak: insaf) - Ekit 

kuvvet-(Fr )Le pouvoir legislatif Nısfet göstermek - Ekitmck 
Kuvvei adliye-Tüzetg•n kuv- Nida - Bağırıt, üodt, se~lenmc 

vet - (Fr.) Lepouvoir juridique Nida dmek - Bağırmak, ün 
Teşri' etmek - Yasamak, ka· demek, seslenmek 

ouu koymak - (Fr) Legiferer N.fak - Arabozukluğu 
Mütrfekkir - Düşünür, idman Nifaku şikak (Bak: Fesad, tef -

esç - Doku, örü (terim) rike) 
Mensucat - Dokuma Niaahban - Gözcü 
Nesep - Say Nıhal - Dal 
Ntsim - Eıin Nıhan: (Bak: Hafi) 
N tsir - Serpin 1 Nihari - Yatısız 
Nesi - Üıen, nesil (T. Kö.) Nihari mekt•p - Yatısız 
Neşat - Sevioç, şevk (T. Kö) mekt•p 
Neş' e - Keyf Nıhayet - Son, sonunda 

Neşet - Çıkma Nihayet bulmak - Bitmek, 
N•şretmek - yaymak, çıkar- sona eımek 

mak - (Fr) Pıopager, poblier Nikıb _ Yülük 

Neşvü nema - Serpilme, ge Nıkah - Bağlaşma 
lişme, büyüme Nikbin - Ahmsar 

Netice - Sonuç, bitme, sor Optimiste 
Nevale - Yiyecek ikü bed - İyi kötü 
Nevaziş - Okşama Nim - Yarım 

(Fr) 

cvbtt - l öb, t (T. Kö) Bednam - Kemad, ktmsan 
Nevi - Türlü, çeşit Name - Mektup 
Nevin 1 Yeni Namus - Namus, (T. Kö) 
Nevcivan - Delikanlı Nimmuzlim - Yarıkaranlık 
Nevba - Ağıt Nimet - iyilik, etinç 

1evzad - Yenidoğan Nimetşinas - iyilikbilir 
Neylgüo Gökçül Nimeoişiaas ~- İyilıkbilmrz 

' Nezahet, ıafvet - Arılık, te l\isab - Yeı.i 
mizlik - n'sar - S ç.n 

N aakeı - Naziklık Nisı,eı - Nisl.ıet (T Kö) 
zare - 1 - Bakaı l•k Ni,lıi - N ,lJiğ 

(Fı) Mır.is'e e, - 2 - Gözet -
(Fr) Surveillanc·, 3 -(B k; Man 
za,.) - (Fr.) Vue 

N,zd - Yan, kat, kıt 

N sya ı - Unutum 
N şter - Karağı 
Nıyaz - Yakarma 
Niı et - Niyct lT Kö) 
Nıza - Kavğa, lıozuşma, çe 

k;şme 

Nızam - Düzen 

Nizamnane - Tüzük 
Nize - Kargı 
Noksan - Eksiklik 
Nakıs -- 1 - Eksik, 2 -Ekse 

(Terim) 

Örnek :Brş nakıs üç müsavi iki 
- Beş eksr üç dt§ iki. 

Zaid - 1- Artık, 2- Arta 
(Teıim) 

Örnek : Brş zait iiç müavi se-
kiz - Beş arıa uç deş sekiz. 

Nokta - okta (T. Kö) 

Noktai nozar - Görüş 

Normal - Nomal 
ufus kasılı - Özbefek -

(Fr.) Acte de naissance 
Nüfuz (Bak: İofez) -Etgeı lık 

- (F t ) lnfluenc~ 

Nüfuz (Bak: İnfaz) - G çme,• 
işleme - (Ih.) Penetration 

Nüfuz etmek - Geçmek, iş 
temek 

Nuba - Akilik - (Fr.)Moelle 
Nuhas - Bakır 
Nuhuset - Uğuısuzfuk 
Nur - Yaltırık 
Nusret - Yardım 
N..ıtuk - Söylev 

Nııı ku iftitabi (Bak: Iftitah) 
- Açım söylevi 

Nübüvvet - Yalvaçlık 
Nüks - Üstelme - (Fr.) Rec

hute 

Nükte - Nükte (T. Kö ) -
(Fr.) Esp il 

Nükül eımek - Ceymak 
Nüm yan - Go ii "n 

ii-n?y ş - Göslı'r ~ 

'ıiinıü r ·- Gö.ı ını 1 k -
(Fı-., Ecbu ı. t Jo, 

Nümünı i im•isal - Uyan -
(l'r,) Ex•mple 

Nüsg - Özsu - (Fr) Seve 
üve - Özek, çekirdek 

N z' •imek - Almak, elin
den almak, ayırmak, çekip kopar 
mak, çekip almak, kaldırmak _____________ ..:.,_ ________________________ , ____________________ __ Nüzul - inme 

G 
Sayfa 3 

Adana Borsası Muam~leleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyaıı 

CİNSİ En ez 1 En çot.. Satılan Mikdar 

K. S. K. S. 
~Kapımelı pamuk 
Piyasa parlal!ı .. 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
Iane II 
EkspreR 
KIPvlanı 

YAPAGI 

ı-..;;B.c:e,_y•~z-------1-----1-----ı 
Siyah 

Ç 1 G t T 
l-~E=k::.sp~r=e::.s ______ I---~ -----1 

Kilo 

iane 1 
--=Y=e=r=li~"~Y~e~m=-l~ik~·~·.---ı-~1~~=5--------ı--------· 

,. "Tob uroluk., 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 3,50 4 --~---------· 

.. Yerli 3,S:l 3,85 .. MPnlane 
Arpa 3,05 
Fasulya 
Yulaf 2,95 3 
Delice 
Kuş yPmi 
Keten ıobumu 
Bakla 
Si sam 

UN 
-· Salih Efendi ı 

.?::: .&:J ... ~----'"-'------ :::::::::-~_-_-_ -_ -_,, ______ _ 

.a ~ Dliz kırma ,. 
~~ __:S~i=m~iı.::.....::....--'"-------
o c ... =.-~c~~h''-' ~. ------•---·---1-----------1 
,.,, ~ l-~--=="=m=o::r::;ıfc..::e::.ı __ _ 
:.: > -
C'>I ::ı .. 
r-... c.> Düz kırma ,, ,_:::..::::....:::::::::::....!!..-----

A ifa ,, 

Liverpul Telgrafları 
25 / 6 / 1935 

Santim Pen< 

----
Kambiyo ve Para 

iş Baukasıodan alınmıştır. 

Temmuz Vadeli 6 30 Liret 9 66 
1-~==:.......:...:..c.,-,---- --- Rayşmark 1 96 
, _;_l .c:iu::.c:::.i..cT::..:._V_a_d_e_li ___ 

1
_-,6 __ 

1 
01 •-=F-'-'"'"k-F~-----;·-~1~2~1 06 ,. rao " raosız,, 

Ilazır 6 801 Sıerlin "Ioe:ili:ıı!!.."---l---'6:;;2;;1.J~,.,,..i 
Hint hazır 5 58 Dolar "Amerikan., 79 50 

ı__::::.:.:..::....=.=:.----ll--.cllo---I 5'' F Nevyork .:. raok "lsviçre., 

~~~~~~~~-~·~~~~~~~~~~~--ı 

ı çııteban kaplıcası 
açıldı. 

Rğcr Romatizma, siyatik, karaciğer ve lıöbrek kumları mesane taş

ları ~ğrılarıno muztaripseniz vokıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri ha~talıklarına, muannit ekzenıalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sodiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . ller 

ne kaJur fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınl •rın 15- 20 günlük banyodan sonru hamile k~ldıkları görül 
müştür . 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 .................. _________ , ____________________________________ __ 

DİŞ MACUNU 
v~ FIRÇAN 1 zl 

.A..Li N..A..!EiiBi 
ECZANESiNDEN ALiNiZ 

• 

UÇUZlsU/C ---- OOGRlllsUK 

46 5 307 



!)ayfa 4 ( -;'nırk Sözft ) 
5 

Be ğazlar yine arsıulu-
sal bir mesele oluyor 

- Üçıincıi sayfadan artarı

ıi 11kerileştirilmesi mevzuu Lo · 
zınrla çok hararetle münakaşa P.· 

dildi . Ve neticede Tlirkiye ile 
Sovyet Ruı:ıyaoın itirazluıoa rağ
men İngiltere ile İtalyaoın· arzu
luı hakim oldu . 

[ Belediye ilanı ar 1 1· 

Bu suretle Lozın ındlaşması 
boğazlar meselesi etrafında uzun 
zamandao beri buleneo düşman 
Jık hislerini meydana çıkardı . 

Çünkü Türk bakımından 
bu ıekildeki tahdidat ulusal tge· 
menliği haltılayan bir b.,eket· 
ti . ,Filhakika bu hangi aoi bjr 
taarruz karşısanda Türkiyeyi yurd 
larının müdafaası işinde elleri 
bığh bir vuiyete sokuyordu . 

Türkiytnia noktainızarına la· 
zımgtlen saygıyı göstermekle be
raber bize kalırsa Lozan andlaş
musını imza tdcn devletl~rle mü· 
zakere etmeden boğazları yeniden 
ıilahlındirmak Lozanda yapılan 
teıbhOdleri inkir mahiyetinde 
olacağı 1üpbt1izdir · Türkiyenio 
bu gibi taabbüdlerioi feshetme· 
den evvel hiç olm1Zsa diplomatik ' 
vasıtaların hepsine müracaat et 
meıioi candan dHeriz . 

Bu mesdenia müzakeresinde 
iae Sovyet Rusyanın yardımına 
mazhar olacağı için Türkiye büs 
bütün dostsuz kılamıyacaktır . 
Franaa , İt•lya ve İngiltere bo 
ğazlarıb ye11iden ıilihlanmaaını 

kabul buausunda oldukca kıskanç 
davıaaıcaklardır . Bununla be
raber bugünkü hakikatler kar· 
111anda biç ıüpheıiz oolar da mu
vafakat edeceklerdir . Asıl ehem
miyetli olan ıey, Avrupıda bıı gi 
bi [ noktainızar .. değişikliklerini 
hallederken bu gibi itilaflar ve 
sureliballcri ile alakadar devlet 
lerin makul bir yol tutmalara 
dır . 

"Japon Tlmes., 

--~------.... ·--------~~ 

Sabhk arsa 
Vali konağı caddasin<lc terzi Za hiılenin yeni yap

1

tırdığı evin bulun· 
duğu adada altı yüz beş metro murııhbaıntla biı parça arsanın Slltıl · 
ması açık olarak artırmaya konulmııştıır. 

A) ihalesi temmuzun dördüncü perşembe günü saat on beşte bele 
diye Jaimi encümeninde yepılacakt·r. 

B) iğreti tulum parası 41 lira<lır. 
C) Şartname belediye yazı işleri kalemindedir. istiyerıler her gün gö 

rebilirler . 
Ç) isteklilerin ihule günü iğreti tutum parası makbuzlarile birlikte 

belediye encümenine gelmeleri ilıln oluour.5562 20-23-26-29 

Yeni mezarhkta bekçi evi yaptırıhyor. 
Karşıyaka<la yeni mezarlıkta 2628 lira bedeli kPşifli bir hekçi evi

nin inşası aç·ık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

A) ihalesi temmuzun 9 uncu salı günü saat on brşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

B) iğreti tutum parası 197,10 liradır. 
C) lsteklil~ı·in şartnamesini görmek üzere her giin belediye yozı 

işleri kalemine ve ihale günü do iğreti tutum parası makbuzlarile be
lediye daimi encümt:nine gelmeleri ildn olunur 5570 22-26-30- 4 

Yeni mezarhk için ( 5000) m&tre tahta(9000) 
kilo odun, (200) kilo sabun ve ( 2000) metre 

kefenlik bez ahnacak . 
Yeni mezarlığın altı ayhk ihtiyacı olan (5000) metre tahta (9000) 

kilo odun (200) kilo sabun ve (2000) metre kt<ft!nlik hez şortoamesi 
hükmü içinde açık olarak eksiltmeye konmuştur. o~reti tutum parası 

odun ve tahta için altmış beş lira sabun için dört lira ve bez için <le 
kırk brJş liradır . 

İhalesi 2- temmuz-935 salı güoii saat on beşte daimi encümen 
otlasuıdu yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün 
belediye yazı işl,.ri kalemine ve ıhale günü de tlrtum parıısile belediye 
daimi encümenine gelmeleri ildn olunur .5553 16-21-26-30 

Emaye numarataj levhaları yaptırıhyor 
Be1ediyemiz hududu c.lahilindt-ki binalıır iç'. n (27240) tane emaye 

numarıı levhası yaptırı1mosı açık eksiltmeye koaulmuştur. 

A) ihalesi temmuzun dokuzuDCU salı günü saat on beşto belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

B) iğreti tutum par'lSı yapılacak teklifın yüzd~ yedi buçuğudur. 
C) Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız verilir. 
isteklilerin ihale günü iğreti tutum parası ma kbuzlarile belediye 

encümenine gelmelori i!An olunur.5567 21-25-29-3 

kozan sulh hukuk hakimliğinden: 
Gayri menkul satış ilanı. 

Cinsi: Bir bap üç katlı fevkani 
ve tahtani hane . 

, Belediyeye bir sene içerisinde lazım olan ilaç
ların yaptırılması açık eksiltmeye konuldu. 

Cinsi: Mezkur hane bif şiğin de 
150 arşın arsa. 

Hudutları : Hacı uşağı .\1. bey 
oğlu mevkiinde kdin canibi yemini 
kısacık zade lbrahim ağa arsası 
yt>sarı aşık Yue.uf vereseleri ha
nesi arkası Şehzade Mııhmet ha
nesi cephesi t~rikıAm . 

Hııdudu: Oerben Şeb zade Meh· 
met sığa hanı.si · şimalen sarraf 
hanesi cenuben şih zade Ahmet 
ağa arsasile mahdut . 

Evin tapu kaydı : ve kıyme4 i: 

kayıt Bekir oğlu mevkii llE-cı uşağı 
M. umum 151 8-şuhat--926 ta
rih ve No 600 lira. kıymetli arsa 
ayni tarih ve Nu mevki mahalltı 

20 lira kıymetli. 

Evin muhommen kıymeti : 400 
lira . 

Arsanın muhanıınen kıymf'ti: 

100 lira. 
Yukarıda gösterilen iki kalem 

kayri menkulün izıılei şuyu kanu 
nu mucibince kabili taksim olma
dığından açık ertır:nn suretile pa · 
raya çevrilmesine va tutarının kı 
eacık zade Mahmut vereı.ıelerine 

taksimine karar verilmiş ve ihalesi 
22- 7-935 pazartesi günü saat 
21 de icrası tensip edilmiş oldu
ğunda o açık bulunan mezat kay_ 
mesini görmek ve şimdidon tafsi
lAt almak ve pey sürmok isteyen-

lerin mnhammen kıymetin yüzde ye .. 
di buçuk depozito ak\·osile birlikte 

Kozan sulh hukuk lıokimliğinc 
üracaatları ve kanuni masrafların 

(~hi alıcıya ait olduğu ilAn olunur. 

5579 

1- Belediyenin bir sfnelik ilAç ihtiyı cı şartnamesi hükmü içinde 
ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye ancak: Adanadaki eczahane sahipleri girebilirler. 

3- İğreti tutum parosı (105) liradır. lhalo 29-haziran-935 cu. 
martesi günü saı:ıt onda bP.lediye c.lairesindo ı..loimi encümen odosınJa 
yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek iizcr" her giin beleJiye 
beş tabipliğine ve ihale günü ele tutum pnrıısile heledıye Jainıi cr.cii-
ınenine gelmeleri illln oluour.5552 16-~0-25-28 

• 

Karataş pilajına gidelim 

Halkımızın Joniz banyosundan istifııde etmeleri irin 18 , 43 , 102 ve 

123 numıınılı kamyonlar her gün saat nltıJan h•ro kııtlor Acem lıaııındar. 

yolcularını alıp nyrı ayrı hareket cJcceklenlir. Bu kamyonlar gidiş vo 

dönüş her ndıımdon IOO kurı.ş nlocaklorl1ır . 

Puzar giınlı ri de Oktant ~lustafunın biiyük kamyonu s ıbahleyin ı:ı:ıııt 

vltıda yolculurını alarak belrdıye ö :ıiindcrı har<~kı t edecoktir.5573 
3-5 

Bor Okcu menba suyu şarımızda 
' 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu lstanhul Şdhremanetinin t •ı hlil raporu ıltı en eyı 

bir su olıluğu tahakkuk etmiştir . 

Ok SıhhatA ulverişli vı• mideye iştulı vı rwi bir çu suyu sudur Muhtorı·m mtişt· rilPr bir Jofa lıu su 
yu içtikleriflllo bir · daha başka su içmay ... ccklcrtlir Bır defo tecrübe 
sozlurimizi ishal eılec.ıktir. 5433 33 - 78 

Satlş yeri: tarsus kapıda merkez oteli albnda 

•, -

.... -

Adana üçüncü icra memurluğundan. 
Ölü Mehmet Akılın ~nkara em -

lAk eytam bankasına 5687 lira 50 
kuruşa ipotek ettiği Adanrıda brı

leJiye catldesi üzerinde ve halım 
ikinci noter bay Asımın tahtı isti
cıırında olan şıırka:-ı garben ve şi
malon sııhı!ıi senet cenuh ım tnrik 
ile mahdut ve - ı 800-lira kıymet 
taktir olunan bir bap Jiikkfin il~ 
yine mnkOr bankaya - 4504 -
lira -95 _ kuruşa ipotekli bu 
Jükkanın hitişiğirıto va fotoğraf~·ı 
Ekrcmio tahtı isticıırıı tlu ikL•n ha
len bı-rbcr Meh •ııcılin kirası nltındo 

lıulunı:m !;ill rkn11,g:ırLcn vo !jim:ılon 
snhihi senet ve cenubun turikiAm 
ila ınalıd1Jt ve -2500- lira mu· 
haınrnon kıymeticdc Lir bup ılük· 
kanın paraya rcvrılınos'nc karar 
vrrilmiştir . 

Artırını.ı 29-7-935 puzaıtesi 

giinü Ruut 10 dun 12 yo ktıdıır 

Adanaıla 3 üncii icra da·rosind • 
yapıloeak vo işhu dıikkanl.ıru tak
dir edil~n kıymetin yüzdo 75 irıi 

bul ınak şa rlile en fı.ızla ur lı r anın 
üznrir e lıırukılııcaktır. 

Ak!!İ takd·rlle y ıni mulıaınm ·n 
kıymetin yüzde 75 ini b ılmndığ"ı 
takdirde - 2280 - No.lu k •ınun:ı 
tevfıknn satış g ri bırnkılac:Jk ve 
ortırımlı•r taahhüdünden k urtuln 
cakla•ılır. Şortn:ımo ılan turihinılen 

itıbaren duiremizin 935 -28 VI' 29 
No lu dosyas.nda he. kcs·n göre
bilmesi için uçık hulund •ırulucuk 

ve ortırrııayıı i:;;t' rt\k oıl<"nlerdcn 

muhomrnen kıymeıiıı yiizd' onu 
nisbctirde p '.\y akçası ulınrıcnktır. 
l~bu gayri ınenkullı r üzer;rı,lo bir 
hak id<l ia edenlerin iJJl n tari lı inılon 
itıbaren yirmi gün içinde evrcıkı 
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inhisarlar baş Müdürlüğünden . 
G. Antep iç·ki fabrika~ı idn 25 

santilitrelık veya 250 gramlık in 
hisarlvr markalı üçyüz bin boş şişe 
ile 3750 rakı s·rndığının alınmvsı 

3-7-935 ç ırşamba giinü s1at 
14 de G. AotPpto ihalesi yapılmak 
özem o çık eksili meye k onıılmuş
tur. l\fol temmuz, Ağustos ve ry 
lfı\, 935 ayların·ln müsavi miktnr 
lıır<la kslim edilccelıtir. Ta;iplerin 
535 liro muvnkkııt teıninat pıırasilc 
tı. Arıtep inhisarlor boşmüdürlü· 
ğüoe müracaat eylomclori.5581 

Adana sulh H. hakimliğinden. 
11 ziııci maliye ile Adonanın ico

d iyo ıntı halll'sınJ•·n lı:ılııık oğull ı
rındun g,ıip Ali ç-avu~ oğlu M··h · 
cret nrosınduki a!ocak davasının 

km kılınan duruşması sonunda 
rııiiılıleabih Ökiiz he lııli olun 30 
liranın müddcialııylı ~1f.fırneıt .. n 
tulısil iyle mliıldei hazineye voril
mıısirıc v~ bir hı.ftn zu rfınJn kııntırı 

yolunu ınürucu<.ıt h kkıı ı nınhfu

ziy~tino vo keyfiydt.ın mtımuilı~y

hin lıabu rdur edilmesine Jair g-ıya 
ben ~aılır olun: 12 ~layıs-935 ln 

rıhli karorın g:ızete ilo ilıln sure 
tile tPLliği iktiza etmeklo mukta
zas nın ifıısını clilNiın.5580 

müshitclcrilo birı i ktn ıneıııu riyo· 
timize mürocautları lnzımılır. 

Aksi lıalıl<~ lıaklorı lııpu 8İcilil 1 

ırnbit olmay:ınlnr sat ı !? hl'ddi puy
laşınrisın.lan lı :ıri<' hırukılııcaklar
llır. ~\lıcı olıınlorın tayin olunan 
giin ve s:ıatt:ı ve dalıa fazlu rııah1 · 
mat almok istiyenlerin lıcr znmnrı 

dairemize müracaat etınclcrı ıl:lıı 
olucıur.5578 
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