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~PERŞEMBE 

~unuş 

fv\ersinde D~niz -Bayramı 
~ 
~tar ve Pazartesi günleri büyük 
etl~nceler ve yarışlar yapılacak. 

l l' Gti:::.el Mersinden bir göni1111ş 
rt er:nnı .; gem· .uz 935 Pazar günU 

~bil ıcılerinin "Kaputa1· ka 
~& e de · 1 '' 'bgnır· nıı erimize hakim ol -
' İçitı un 9ıldöoümüdür. Bn 
L,Ytı Mersinde büyük bir de-

~- ~,,,1111 Y•pılacaktır. 
,,., illa 30 

U b1aı haziran pazar 
~.. "•nac k t •ıtaj •. 1 ve 1 temmuz 
~~ y.,12~0~ denizde yelken, 
t ları ..,: •rıyle yüzme müsa· 
- hp1ı daha başka eğlence

tr f '('•~ 
A erıerı •gece denizdeki ge· 
~"da11, trle süsleoecektir. 

~--~trairı\'e ~aha haşka yerler· 
'tı'ld~ k e gıd, cek olanlar ogün 
~ ola,8?1k Ve motorlarla pa 

\ treiQ g'ıeceklerdir. 
11 dıı,ı.U~ıylığı ile Liman in
~il ~torJ "ğ" . •tıce bu u tarafından bü -

~•dec,k aııtlıkleu ve Mu· 
~ t taba ı°lan konukların is-
~ •lkır:n r> arı temin ~dilmiştir 
"'la • ııın· t 1 . 
'tıı ıı l&tif ' reu erın ucuzlu-
ttd~t)İ le •de eder~k bu güzel 
b1Yoruz •çıroıamalarını tavsi 

\, 'iliz · 
tıt ba 
'Yaı1 Yraıoı programını 
" Yoruz: 
uerf 

'l bayramı 
', l>roaramı 
'ba ....___ 
e~ Yroou 
Yleııc 

1 
§ercfine yapzla-

ıs ,,ı ı 91iıı,/' b{ 30/6!935 Pa:ar 
el f ' Sa rfncJ parll . 
ı.,1' l~ ıı •. babı~ .. 

1"1 -,1 Hket· Y•n saat sekizde 
ı ti tt' 1 nı 

( ., 1 d~ t ernur ve müstah-

Kayıkcı Vt Denizciler Limen Şir· 

keti öoilode Gümrük meydanında 
toplanaçaklar<lır . 

2 - Toplan•n bu kafile öoün· 
de bando ve eJlerinde bıyrakhr 
olduğu halde nümayişle yürüye
rek Deniz Feneri ve Plaj civarın· 
da hazırlanan yere gidecekler . 
Orada müsabakalara başlanma · 

dan evvel söylevler verilecektir . 
3 - Müsab,ka komitesi tara -

fındau tertip edilen Deniz yüzme 
yarışları saat onda yapılacak ve 
birinciliği kazananlara mükafatlar 
verilece\ıtir . Y artşlar yapılırken 

Denizciler tarafından muhtelif 
milli oyunlar oynanacak ve mo· 
aologlar EöyJeotccktir . 

Sa al ll,30do bütün tayfa ame
le ve Deniz işcileriı .e Liman Şir 
ketı tarafından bir öğle yemeği 

verilecek tir . 
1 - Saat 16 da Belediye bab-

çesinin umumi oturma yeıi önün
den idare edilmek üzere : 

A. - Y etkenli kayık yarışları 
8 . - Kürek yarışları yapıla 

caktır . 
5 - Üğleden sonra l\hrkrz 

gümrüğü isktlesinde baıır bu· 
lundurulacak olan Liman Şırketi 

ber \'asıtalatı ile serbrs motör 
ve sandallarla Denizde gezmek 
İ 'ikyenler gezdirilecektir . 

Saat 17,30 da İdman YL't'du 
·1ıc•' !\ •yFa vA b U .. iilünişçileri -Gerisi ıiçlincıi sayfada-

~klJ ~~,,.....,....----....,.---,,~---_.,..__,. .......... 
t~,i'--t\ıa fabrikası Isparta bayanlan 

'f' ııs"~ ,,, ı n ı n b ü .. k b . 
~. yu ır 

a snı, bitti 
~ 'ı Yılı """'"'~
t \~. ık 'lld'' 
Q'~l tltilınt . u lrileşme plfi· 
ti •tıflı,ş ıne 1934 senesin· 

~h •tılld \e hu plaoıo büyük 
1ıı, ,._ hi . 

)111 •ır.ı 1b ıı olan Kayseri 
l~/'~a •tıı leıneli ' o yılın 20 
ı1 '~1 ıııo itli •ştı · Şimdi fabil'i 
t ~ k , ıa 
11~ ~trç n:ı Ve yapık mad· 

tı~ ' fjth depola, ınm tu-
ttj . "tını ' 

h k t.ıı <lt .' su ve keptaj 
\ıı~tağla .. rnıryo}larııııa ' yö 

tf ·•tıı 
it 1lllli u Ve knntiain 
• · f Ve • l 'L . ış Pinıeye açıl 
1 tık 

t iti. •ıııb ıı 
fJ1 ~'llbba na kısını 33 Li , 
1 t,, ı ı Yer k l 
•IJ11k ıcu,ağla ap amakta 
y~t ~ erıstaıı rla beraber bü 

~ •ııd 1&e 5o .88youunun kap 
~l aıı r bırı ""'et .. l ltiı 111.I .ı .... re nıu 
ı ıc, iluır 
'ıı tıın ]{ 
~~ ~'kin 

1 
usyadnu getiril· 

1 ' ,. er· 
tt· 'tıt, 1ı1 1 yerlerine ko· 

I{•' lll IU . • 
~ı 1 k11\ 0ntaJı bıtmiş 

'~ .. uı, bu ~et ısoo kılovat 
., ijç lu L .uvveti 1500 ki t• 'oı 11 bl',i~ çık rmakta 

ı ~ ada 33 
~Jd /\Hr. • • 

1t ''V\.I ıg ve 1080 

Çarşaf ve peçeyi 
atlyorlar 

İsparta : 25 (AA) - Bugün 
::;aat saat 16 da Parti kurumu o
runtaklım ve üyeleri Cumuriyet 
Halk Paıtisi ile yö netim başka

nıııın başkanlığında bir toplantı 
yapmıştır . 

Bu toplantıda beşken Remzi 
Ünlü dördüncü büyük parti ku· 
rultnyrnda gördüklerini ve duy
duklarını anlatmış ve hava tehli
kesine karşı memleketimizin son· 
uz bir hızla yürümesini söylemiş 

tir . 
Konuşmalar arasında bayan

larımızın geyinti iş1eri de vardır. 
Bize yakışmayan p t çe , çar~af , 
mahrem gibi kıhklarıo sosyal bir 
şekle sokulması ve bu işin bir 
memleket ve rejim i~i kabul eıli 
terek bütün particilerin bu deoiş
medeki ödevlednio büyük oldu
ğu kararl11ştırılmıştır . 

Yugoslavya takımı Bal
kan şampiyonu,oldu 

Sofya : 25 (A.A) - Balkan 
kupa!'ı maçınıa Yugoslavya lakı
mt kazanmıştır • 

1 

•• -- Havalarımız iJ 
Dii man uçn kl ımrmı lehdidi al· 

ıındadır . Buodao kurtulmak iç in 
ı uçak kurumuna }nrdıın ~erektir. 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3259 ,. 
ÖZTÜRKÇE , D. demiryolları direkiörfüQü 
Her gün beş söz 

-33-
1 -llavayici zaruriye - Y • 

şatsk 

Örnek : Hükumet yaşa -
lık fiatlarını in· 
ciirmek için elin· 
den geleni yapı· 
yor . 

2 - Gıda - Besin 

İa~e - heslev 
Orrı e:-kler 1 - Çocuklar için süt 

2 -
en İ) i besindir . 
Bir ordunun Le • 
le:v mesele~i , en 
başta gelen işler

f]endir . 

3 - Cıpta - İmren 
Örnek : İmren güzel lıir 

şeydir • 

4 - Haset - günü 

Örnek : 

5 - J.,utfu 

Ürnek : 

Güoii en çirkin 
lıiilyalardandır . 

ihsan - Kayra 

Türk hava kuru· 
muna yardımınız , 
bir kayra değil, 
bir ödevdir . 

Not: Gazetemize gönderilecek 
ya1.llnrcla hu kelimelerin Q .. manlıca 
ları kullaoılmamaeını dileriz . 

--------------------------
Şükrü Kaya 

Kayseriden Ankaraya 
döndü 

Kayseri 24 ( A A ) - iç işleri 
l:akanı Ş:ikrü Kaya dün Halkevi
ni , müzeyi , uçak fabrikasmı ve 
yeni yapılan bez fabrikasını gez
miştir . 

Akşam Sümerbank bez fabri
kasının verdiği ıölende bolun· 
muş ve bugün 7 ,30 treniyle An · 
karaya dönmüştür . 

Zekai Apaydın 

Moskova büyük elçili
ğine akandı 

--- -
Ankara : 24 (A.A) l\Ioskova 

büyük elçiliğine Diyarhekir sav 
lavı Zekai Apaydının ataoımı Cu. 
mur bakanı tarafından onaylan· 
mıştır . 

Yugoslav başbakanı 

Hükumetin tutacağı 
yolu açıkça anlattl 

Belgrad : 25 (A.A) - Başba 

kan Stodiyanoviç yeni hükumetin 

bütün fırkalara d•yandığmı ve ge 
çcn iç s;yasa buhranı&Jın Yugos
lavyanın şimdiye kadar gördüğü 

dış siywsa üzerinde bir etkisi el 
mıyacagıoı ve Yugoslavyanın dost 
luklarına ve bağla9larıoa bayrı 

lıcalac11ğıoı bildirmi~tir . 

Eskisavaşctlar 

H ıtlere saygı ve sevgi telya· 
zıları gönderdiler -

Bcrlin : 26 (AA) - Eski İo
giliı ve Alman savaşcılara Hitlere 
bir saygı ve sevgi telgrafları gön
Jermişlerdir . 

Hitler buna cevabında yürek 
den trşekkür etmekte ve eski sa 
vaşcıların bu loplantısınıo uluslar 
anlaşmasına ve düı.ya barışına 

yardım dmesi dileğinde bulun
maktadır . 

Bozanh ve . . Çiftehana gidecek yolcular 
tarifenin tatbik edilmesi

ispektörlüğüne bildirdi 

ıçın en ucuz 
ni işletme 

~~--------·--------~~ 
Adana ve civar balkının Bü

rücek yaylasına kolayca ve uc•Jz 
ca gidebilmelrrint ve Çiftabl\n · 
daki kaplıcalarc:.lan istifade ede 
bılmelerini temin için devlet de· 
miryollAn Adana işletme ispek 
törlüğüne muracaat edilmiş 

ve İ!ıpektörlük de genel dirtktör· 
lük nezdinde teşebbüsatta bulun 
muştu . 

işletme iıpektörlüğüne gelen 
cevapta buralara gıdip gelecek 
yolcular için eo ucuz tarifenin 
onandığı bildirilmiştir . 

Buna göre Adaoadan Pozan
tıya gidip gelme birici mevki 
242 , ikinci mevki 177 ve üçüncü 
mevki 114 kuruştur . Ve bilet
ler dört gün için muteberdir . 

Evvelce Adanadıın Pozantıya 

gidip gelme birinci me~·ki 401, 
ikinci meyki 291 ve üçüncü mev
ki 186 kuru~tu ve on beş bün 
muteberdi . 

Şu bale nazaran birinci mev · 
kide 159 , ikinci mevkide 114 ve 
üçüncü mevkide 72 kuruş bir ek· 
siltme yapılmı§hr . 

Adanadan Çifteh•na gidip 
gelme birinci mevki 283 , ikinci 
mevki 206 , üçüncü mevki 132 
kuruştur ve yine dört gü11 mute 
herdir. 

Önceden bu fiatlar birinci 

Bağlaşık ajanslar 

mevki 468 , ikinci mevki 339 ve 
üçüncü mevki 217 kuruştu ve oo 
beş gün muteberdi . 

Bunda da birinci mevkide 
18!iı , ikinci mevkide 133 ve üçün 
cü mevkide 85 kuruş bir rksilt
me yapılmıştır . 

Yolcular beraberlerinde otuz 
kiloluk eşya da götürebilecekler· 
dir . 

Yalnız bu hatlarda gidip ge 
lecek olanlar bir defa,·a mahsus 
olmak üzere gişeden ~n kuruş 
karşılığında fotoğıaflı bir vesika 
alncaklıırdır . Bu vesikanın altına 
ayrıca on altı kuruşluk bir pul 
yapıştırılacaktır . Yolcular her 
gidip gelişlerinde biltt alırlarken 
hu vesikayı gişP-ye gösterecekler 
ve bunun için aynca lıiç para 
vermiyecck )erdir . 

Yolcular ekı.;presden m•da 
posta trenlerinde , otor•ylarda is 
tediklP.ri vakıt gidip gdebilecek
lerdir . 

Kamyon sab;pJeri yolcuları 
Bozantı ve BOrüceğe taşımak için 
duraklarda kafi migterda otomo
bil ve kamyon bulundurmaktadır 
lar ve buna mukabil simdilik .. 
adam başından her nekada yüz 
yirmi heş kuruş gihi bir taşıma 
ücreti alıyorlarsa da onlar da bu 

- Gerisi dördiincii sayfada -

italya hükumeti 

Konferans işlerini biti- lngilterenin önergesini 
rerek dağıldı. kabul etmiyecekmiş ! .. 

Prağ: 25 (A A) - Bağla~ık 
ajanslar konferansı işlerini biti 
rerek dağılmıştır. 

Çekoslavakya Dış işleri bakanı 
Beoes delegeler için bir öğle şö 
leoi vermiş ve şölen sonundaki 
diyevleıde şunlaıı söylemiştir: 

Haber alıp verme ajansların 

devlet adamlarıo işlerini kolay
laştırmaktadırlu . 

Bağlaşık e jaoslar ise arsıulu · 
sal yaklaşmalara ve barışın ko 
ruıımasına pek çok yardım et· 
miştir. 

Devletler arasındaki iyi bağ 
lar üzerinde t:Uikleri göıülen yan
lış abartımlı bab~rler verm~k hiç 
doğru değildir. Fakat soravlan
nı bilmekte olan hağleşık ajans
lar vnzifel~rini çok iyi surette 
yapmışlardır ve yapmaktadırlar. 

Küçük andlaşma 

Ekonomi konfer·ansı 
toplandı 

Bükreş : 25 ( A A )- Küçllk 
andlaıma ekonomik konseyi te 
cim ve demir yolları ve biT çok 
meseleleri gözden geçirmiş , Bal· 
kan andlaşması devletleriyle bir 
posta birliği yapmak içio tedbir· 
ler alınmıştır . 

8oluda hava tehlike
sini bilenler 

Bolu: 25 (A.A) - C. H. P. 
ocak yönetim kurulları merkez'! 
çağırılırak üyelerine parti salonun· 
da parti başkanı taraf1ndan ha 
va tehlikesi anlatalmıştır, Çifci 
Cizmen oğlu 100 lira vtrmiş

tir . 

Homa : 25 (A.A) - İtalya 
oın uluslar kurumun" kırşı du. 
rumu İngilte"' ile 25 Ağus\asda 
yapılacak konuşmalardan sonra 
belli ola~ak tır . 

lngilteıe ; İtalyanın Habeşiı;
tana karıı olan siyasasını uluslar 
kurumu andlaşmasına aykırı Lul. 
maktadır . 

Eğer lagillere meseleyi hu 
tarzda görmekte devam edPrle 
İtalya 25 Ağustosda Cenevrede 
bulunmıyacaktır . 

Roma : 25 (A.A) ~ Latı hava 
Hdla~ması meselesini 3 Şubat Lil-' 
diriğindt' gözfüıüude ~utulan me 
sd,Ierle ilgili gören İtalya ilk ön 
de bir bava andlaşmas nı i tiyen 
İngiltere önergesini kabul etmi 
yrcektir . 

1 - Nüfus sayımına esas ol· 
mak Üzere Beledıyelerce blitün 
binnlara numara konulmaktadır. 

2 - Numarasız bioalarda 
oturanlar hükumete haber ver· 
meğe mecburdurlar . Oturduğu 
bina numarasız olduğu halde 
haber vermiyf'nlerle bu oumara
ları bozan ve silen ve kaldıran
lar için para cezası vardır . 

Bir Doktorumuz 
anlahyor 

Yarahlar ge nal ve özel 
h"'stahanelerde tedavi 

edilebilirler. 

Geceleri yaralananların kapu 
kapu dola:.arak doktor aramaktan 
kuıtarılmaluı için e.czabanelerde 
olduğu gibi buralarda birer nöbet· 
ci doktoru bulundurulma11nı yaz
mıştık. 

Bir doktor dün kendisiyle ko· 
nuşaıı duymacımııa bu mesele 
hakkında ıunJnrı anlatmıştır: 

- Geceleıi yaralananları pv"' 
lis süe1, Memleket, Doğum ve 
llakım evi ve özel hastabauelere 
götürdüğii takdirde bu gibi yer· 
lerde hastalar geri çev rilmez 
ve hemen ilk tedavileri yapılır. 

Ağu olanlar Doğumevi hariç 
o\mak üzere diğer hastahaneler 
orada sahalın kadar yatırır ve er
tesi gün icap eden hastahanelere 

gönderir. 
811 böyle olduğu halde polis 

tarafından bu gibi hastahanelere 
göHlr ölmüş ilaç yaralı geri çevril
miştir. Hunu polisin göıönündt! 

tutmnıı lfizınıdır.,, 
Doktorun sözledikleri çok ye

rindedir. Fakat yine nöbrtci ec
zanelerde bir nöbetc.i doktorun 
lıulu"ndurulması mutlaka la~m
dır. Çünkü g .. celeri insan yalnız 
yaralanmaz, bir çok bastaltklara 
da tutulur. 

~~-------·--------~~ Boluda faydah yağmur
lar yağdı 

Bolu : 25_( A.A ) - Geçen 
haf ta kilosu 1 O kuruşa kadar çı
kan buğday bugün pazarda be§ 
kuruşa düşmüştür. Yağmur üç 
güodür aralıklı yağmaktadır . 
Kuraklık ziyanı kalmamıştır . 
Köylünün yüzü gülmüştür . 



Aldığımız yeni hız 
Kamutayca onanan yeni kanun

laı ın önemli ana çizgileri. 
~~---------------------~-- Dürıkü sııı1ufo11 arlan -

Ancak bu su etle kullar ıla· 
c .. k her • cıı • bi işçi için maden 
sahipleriyle Ta~orakları iıleten
ı,., b•kanlar &rnrulıı tanfından 
hQr s nıf t cnehi mütehusıs için 
ftV' ı ayrı tayin edilecek Lir ücreti 
h . :z:neyc yatıı ı.ı caldard ı r . 

Bu pa ı a maden tetkik ve ara· 
ma e •. st'tüsünüa kuruluşuna aid 
kınıuula , alındığı maksada sar· 
f ~dılmek üzere • bu enstitünün 
gelir kaynaklarına katılacaktır . 

Maden rıizamnamesiodcki ta· 
dı : atın ve buounla gözetilen mak
sadrn ana hatlarını bu suretle kay
d:ttikteıı ı<oora : 

Etihaok . 

Madeo tetkik ve arama enstı · 
tüsü . 

Elektrik işleri etüd idaresi . 

Teşkiline aid kanunları ve on 
ların milli servetlerimizden fay 

d ıı la ma yolunda birbirini ta 11m 
layao özel değer Jerioi gözd ı n 
g~çirmek yerinde bir iı olur . 

Fıfhakika , 20 milyoa liraLk 
itib.ui bir sermaye ile kurulm4k 
üır.re bulunan etibank , memleke 
timizclcki madeolerin aranması, 

d,..ğ · rle ı inin teıbiti ve bnnlarıa 

iş'etiLnesi gibi islerde " mcıden 

tetkik ve arama enstitlisü ., ile 
j!g ı li bulunduğu gibi su , linyit 
taı kömü Ü gibi tı.lii kuvvt"t kıy 
naklıırından istifade eder ek yur 
domuzun muhtelif yerlerinde 

Plektrik santr"lları kurmak ve 
bunlarl11 şehir ve köylerimizi ay 
dınlatmak , endüstri ve maden 
mıntakalarmın muhtaç olduk l arı 
elektrik enerjisini temiu etm f k 

gibi Rişleri tahakkuk eltiım . k 
bakımından da'' elektrik işleıi 
etüd idaresi ,. ile ilgili bulunmak 
ta 1ır • 

Çünkü , maden cevhrrlcri , 
taşocığı maddeleri , madeııi ham 
maddelerle mıııden m ıılıemesi al 
m .. k ve satmak ''~ buolarırı alım 
ve utımıaa tavassut etmek . 

Ut"lon ve petıol ve tabii müş 
takları için iptidai istikıaf ve ta 
harri ruhsatnameleri , maden ta· 
h~rri ruheataameleri veya buub 
no h isselerini is1 ihsal veya tefu 
rü etmek ve elde ed ceği bu gibi 
haklar1 başkalarına devreylemek, 

Maden imtiyazları , mad c: o 
ocağı imal ve ruhsill t,.zkcreleri, 
t ıı ş ocağı ruhsatnameleri vrya bua 
la.an biaselerini istihsal ve tefer 
rü veya istical etmek ve elde ede 
C· ği bu gibi hakları başk ıı larıoa 

devir veya icar etmek . 

El~ktrik istihsal , nakil ve te.v 
zi imtiyazl a rı almak ve işll'lmek , 
el ktrik ıaotra llnrı kurmak , h at 
1 . rı yapm•k, eJe~tıık eı t>ıjisini 
dağıtmak , bunlarla a:ikasi olan 
her türlü işlerle uğraşm tı k , her 

nevi elektrik mılıe mesi alatı veya 
mıkineleri alım satımını y; pmak. 

Başlıboşınn veya başlrnltı ril q 
bir1ik1e yukarıda yozılı işleri gö· 
rccek ticari teşekküller kurmak , 
memleket içinde Vd dışındu kurul 
muş olan bıı gibi tr şekküllı r t~ iş 

t 1rak etmek ve her nevi banka iş 
lerile uğraşacak olan Et ı bnnk . 

Maden tetkik ve arama cns 
lilıisıimi11 , 

ll"r hangi hir eohaılo maden 
ce\'herleri veya taşocoğı m ı d . 
efeleri için yapmış olduğu nını li 

1 at neticesinde elve rişli görec ği 

maden vAya taşocı1 k 1 nrih-, 
Elı•ktrik işlcrı elüd ıloir s ııin , 

kendisine bırakılo 1 1 7 işle ' iiz('rintl e 

hazırhyacoğı projeler ekonomi h • 
k ,nlığıncu tetkik vr, tatbiki tusvip 

0 Jih·rek ke-disine t 1 nli rd i ld iği 

takd irde bunları tahakkuk ettir
meğe mecburılur. 

Etibank, yapacağı bu işlerin 

herbir i için kefülisine ba ğlı ve 
muhdut mesuliyetli şahsi hükrni
Yl ti lı ai ı miie-:scseln ku rabi'ecek 

' tir . 

Maden frikik ue arıınııı cns 
liltisü ne gell nce : 

Bu enstitü meml l'kef mizde işle
mt'ğe elverişli maden ve toşocağı 
sahalurım ara.um ve hal en i~lotil
n ekte Olanları ıfaha f<iy<lafı b•r SU· 

rette işletılmelorinin nelere bağlı 

olduğuı ı u araştırrn :ıyu , fenni ve 
jP okjık tetkikler , kimyevi tahlil 
v11 fonııi tecıül.ıeln yopmıı , harita 
alma , plan , nıiirtesem moktolar 
res·nt tme, proje , fenni ruporlıır , 
rantohl ı tu he:rnpları lı nz ım gibi 
teknik işlı-rlo uğraşıcuk ve bu iş
leri ekonomi bnkanının müı;aocio 

sile hıışkola,.ı h s:ı!.ıınn ıln ynpa
coktır . 

Efrldrik işleri ctiicl idaresi 
ise : 

Bu i<lare de meınl~kctte mev
cut su kuvvetleri ve sair enerji 
menbalarını te tkık ederuk elektrik 
istıhso.lıni en elv ı r şli ot .. rıları tes 
bit etmek, şehir ve kasub: 1 ::ırlu , 
f 1 brikalarn, ma<ltınleru, ve J e mir
yoliur.n ' e ç fliklere lılz ı m olan 
ı lektrik "nerj s ni okoııomik b r 
sur c:ı tto lemin Olle c ..ık etü Her ve 
rantabilite ho:rnpları yap uak müs
takbel a:ı n: .yi proğr .ımlarınd ı ki 

ele ktrikleştirme kısımlurını hazır -
lumıı k memlekette mevcut elektrik 
İı·tıhsnl vtt tevzi kururnlıırının mun
tazam •stati8l klerini yupoıak, elek
trik so ııtrallur nı mı:ıliy ct ve sutış 
hPSoplurını tetkık dmek ve Lun
!<ırın r .. syonel vo vı-rin li çakış ça 
lışmuılıkla rını kontrol c tınek, ileri 
memleketlerJ ki bu g bi kıırıım

lorın verimliklorilA mukayese ey
lt! mek ve santrn llanınız ı n verimini 
artırmak için hüln1 · ıı etçe alınarak 
çareleri or.ı ştırmak işlerile uğru. 

şacaktır . 

Etıhank, rnaJou tetk•k ve ara
ma enstitüsilt.ı ı1 l~ktrik işlı ri etüd 
id ı ırı leri devldt mü· so; ı ·s · lı ri ı e,sü 
mer, Ziraut, Pnıldk vo oylı m lı o n · 
kııları gibi milliğ müesses ·!ere 
mnh~us haklıı r ve imtiyaz!. rılnn 
ist ı fude etmek hakkını haiz !,,ulun 
m •ıktadır . 

ller üç miiess rısımi n umumi he

yetleri knmuhym büt\·e , ekonomi 
vı• d vanı muhos~bat komisyonları 

üyeler ı hı boşbukanlıktnn görlll ı ri
lecek üç muruhhastnn teş kkül 
edec··ktir. 

Maden tı·tkik ve arama ensti 
tiisünün kurulrna~ına ait knr ur un 

bir mad !esil · p•· trol \.'C alt n ı r.ı 

ma ve işi t " <' iıhır Pıı i t şkili lıak 

k ı nılıık knnun lıükıiml ri ılg.ı cdil 
mı• kted r 

-So• u vnr-
_ _.........,. . ----

H.ıyırlı bir yeğen 

rnucami ynnın<l a oturan ~oför 
Celal hir pnro ulıp vermek yıızÜR 

den ~·ıkan iwvgnda amcaı;ıı olt
nıış yoşlorıncln Ali hoca oğlu Mus
taray. sopn ilo hnşın.l ın bir hafta 
so:ıra l • krıır mu . yent•siırn liizum 
görül c k ,h•rcced~ yıırulııdığıııd..ın 
yokalunmı ; t ı r . 

Bir kadın ~ üzüaden 

Boş gı·zpr tu kımırııl ın Kadirle 
kö rııiir pazarınılu kcrcstecılik cılen 
Yu.;; uf oğlu ~h· lım• l bir knd n yii 

ziincl"n çıkan kovgaJa Morılinli Ali 
o.~hı l lüsnüyii ta şla göziinü!l üzerin

den yarı luJıklarındo.n yakalo.n
mışlnrdır , 

l'ürk öSzü 27 
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Konyada 

Spor işleri nasudır - Şehir Duyu ki arı,/~: 
----------Konya : (Özrl Aytarımızdıo) 

Konyada iki senedir çok durgun 
giden spor hart-ketleri bu sene 
de ayni vaziyetde drvam etmek 

tedir · 
Konya mıııtakasınıo sıraıile 

idman beyt tleriniıı b3laları ve ıa 
marında maçlar tertip etmiye 
rek k~}'fi h.ıreketleri buradaki 
sporcn bevcstilerioi gittikçe azal 
tılmı:,sına scbeLiyd vermekte · 
dir . 

Konyadd üç federe edilmiş 
sopr kulübü vardır . 

1 - İdman Yurdu 
2 - Ger çit r Lirıigi 
3 - Selçuk spor kulü"u 
H"oüz yt<ı i trşı.-kkül etm;§ ve 

şimdilik Koııya gençl ·rine mem· 
leketio ılıni sahasında faydalı 
konferanslar verdirmekte ve de 
ha oyuncu kısımlarını ihzar et · 
mekle çalışm•kda olan fakat biç 
bir surttl.- mıotaka V..! umumi 
merkezce fedeıe c.rlılmiy('D Oral 
spor kulübü vardır ki bu da atlı 
cirit oyunları yapmak üze e teş 

vık etmt ktedir . 
Üç kuiübüo iştir.Jkıle temini · 

na çahşı•maLta olan mıntaka 

şampiyonluğu da hiriııçi lik ma· 
çında devam ına imkio buluo
mamasında:ı dol.ayı maç yapılma 
dan şampiyooluğu almak isıiytn 
ve lu ndi kendine şampiyon olma
sı muhtt:mel ol.tn İdman Yurdu 
ile macl.uıo tam l' mlanmama -'ı 

yüzünden yarıda kalmıştır , 
Bu sene için henüz biriocili 

ğin nasıl teayyün ed . ceği henüz 
ma 1üm d ı-ğı ldir . Spor f•aliyP.tj, 
yalnız bir dedi \rndudan Ve bunun 
bir sabnesi olarak süıüııüp git 
mektrdir . 

Bu işle umumi merkeıio bi 
raz alakadar olmıııı ve önümüz · 

deki temmuz 15 dt!n sonra mın· 
tıaka işl ı- ri intihabında ve koog 
re ve heyetlerinin iotibop za
manLtrmda !Jir müfettiş göoder· 
mtk surecile alak lldar olmuı pek 
arzu erlılectk spor i11eriııdt n bi
ridir zannediyorum - Bu olmadı 
ğı takdirde önümüzdeki senede 
vaziyet ayni şekilde kalacağını 
şimditlen spyliyebilirim . 

Birir.ci lık m11çı, idman yur · 
dunun S~ lçuk spora ka·şı sıfıra 
dört galebuile ndiceltnmiştir . 
Hu oyunda hakemin idaresizliği 
gözr. p · k "çık bir şekilde bat 

mr k ı adır . 
Selçuk spor kulübü bu oyu08 

fen ı i ve ida ı i ş · killerle mıota · 
ka fütbolı1na keyfıydi bildiı mit 
ve henüz c~vabıoı alamamıştır . 

Futbol beydi tarafından in· 
tihap ihmal edilerek sabada bu
lunan ve intihıtp olunab lıöyl e 

bir hakl'min yapacağı iş de bu 
kad.•r olur z1nnederim . 

İkinci m crla Jdman Yuıdu
Gençlerbirliği arasmdc1 yapıla . 

caktı . Bunda da bak ... min intihap 
edi ' m t'mesi yüzüodt'n geri kal
ını~ ve bir daha yapılması imkan 
o:U\ıyan bir maçtır ki idaresizli
ğio du derccrsi de bu kadar olur 

diyorum . 

Konyada ihracat, 
idhalat 

llıracai : 
Korıya merkı z ve mülhakatı 

dah 1 olmak iizere 467,426 kilo 
yüu , 155132 kilo tiftik yün, 93114 

acle t mubt.,lıf hayvanat derisi , 
5984 lıilo kıl , 1469 haş hfıy 

vuat haşlıı r , 2970 ki' o mao..vl 
sucuk, , 9147 kilo pııstırma, 10 
kilo labim, 1564 ad. t kesilen hay
van&tın muayene edifm ;ş ciğnle

ri , 39112 a<!et h.zlu hayvanat 
hağı ı sağı , 31 baş katır , 263 baş 
brygir, 79 ha ş kıs·ak , 2264 baş 
öküz , 567 baş inek 79 baş man
da, 8 ha~ boğa 47851 baş boyun, 

.. 
Olüleri gömme 

Bunun için Belediyece 
bir tarife onandı .• 

Uraylıkca gömülecı-k ö lüler 
için ktfen, tahta, odun, ubuo, 
taşıma, gömme ve yıkama tutarı 
olarak aşağıda yazılı tarife üze- · 
rinden para alına csktır: 

Blriııcl ue lldııcl sırnflardan: 
Üç yaşına kadar 850, on yafı 

na kadar 1000 ve büyükl rden 
1500 kuruş•ur. 

i"çıincü sınıflardan; 

Üç yaşına kadar 450, o ı ya· 
şıoa kadar 550 ve büyükler için 

800 kuruızttır. 
Ai e mrzar lığı yapmak isti

yeoler için metre murabbıı bir 
liradan olmak üzere ooıki metre 
\e şahsi mezarlık için yine metre 
murabbaı bir !iradan olmak üze 

re dö· tbuçuk metre murabbaı yer 
verı imek tedir. 

Ölü gömme işiode kefeo, tah
ta ve < msalı ölü ı h 'pleri tarafın 
dan verilecek olursa tarifı de ya 
zıh paıall'f indirilir. 

Ölülerio özel otomobil, kam 
yon ve araba'aı lıa mezarlığa gö 
türülmesi kanuoen yasak olduğun· 
dan halkın ölülerinin ylllmz uray
lık arabalariyle rıakledilebilcce

ğinio gözönüode tutulmuı lazım · 

dır. 
A 

Ayinci/erin 
duruşmaları 

Yakında asliye ceza hak 
yerinde yapılacak 

Kızılbaşlık iaini yapmaktan 
suçlu vt: m evkuf Fabrikatör lsa 
Şakide biri kadıo olmak üzere 

onbeş P.rkad<Şı hakkındaki ince 
leme so gu hakimliğinde bitmiş 

ve do!ya asliy~ ceza hak yerir.e 

verilm:~tir. 

Yakında bunların duruşma

laııoa b. şlen . caktır. 

Okurlarımızın 
şikayetleri 

Elektrikler gı•ç yamyor : 

« Oraylığ ı ait sokuk lambaları 
Raot sekiz veya dolcuzılt yanıyor 
ve burılarJon bir kısmı s·llit o .1ıla 
söndürülüyor . Eğer bıı t·lektrik 
lumbalurı yalnız bir t1ant için yo. · 
kılacaksa l>una hiç zuhmı-t eJ •l
mesin, yoksa her yer de olıhğu 

gibi şehrim : zıle de bunların tam 
zamanırıd ı yakılmosı ldzımdır » 

Or..ıylığ • n bu i~e önr m vermesini 
bekliyoruz . 

16549 beş tiftik, ~ec;i , 10595 baş 
kıl kt.çi, 439 bı;ş kuzu 58 baş ıa 
vuk, 55 baş horozdan ibard olan 
lıayunat \em v.t<ldı hayvaniye 
ihrtcatı yapı 1 dığı haber 11lınmış· 
tır . 

idlıcılô.l ; 
Konya merkez ve mülhakıtı 

dahil olmık üzt-re 932 se .. esi zar· 
fında 6015 koyun . 11,109 kıl 
krçi . 3188 öküz , 135 maada , 
307 beygır , 474 merkı·p ki ce
m rn 21518 Laş hayvan idh 1 e· 
dilmiştir . . 

Kesilen lıayuanlar : 
Koııya vilayeti ve mülbaka 

tında 1932 seor si zarfında 5L 134 
koyun , 472 kuzu, 1519 tiftik kc 
çi , 35258 kilo hçi , 3 •169 öküz, 
1223 iı ek, 336 dana, 76 marıcla 

5 d~veki c~mau 9555 l baş b Ry 
vao kesilmiş ve etleri vilayet da 
bilinde i5tıhlak edilmistir . 

M. Oskay 

Furuncular tıostu 

Sattıktan ekmeklt·rden 
zarar etmt>diklerini 

~öyliyorlar •. 
Fur uncular trostunda iki yuı t 

claşın basın evımıze gelerek 
c kme k fiaı ları lıakkıocla bize bazı 
rakımlar verdiklerini dünkü sayı· 
mızda yazmıştık. 

Yine bu iki yurttaş düo bize 

şun la rı anlata ııtır: 
- Mesele yazdığınız gibi de 

ğrldir. Uiz sattığım ız ekmeklrr· 
de !"zarar görmiyo; uz. Çüı.kü şe· 
hi·de mevcud bulunan otuz bir 
fu . unu on sekize indirmek sureti 
yle amt'ltdeo V ô) masraftan kes· 
dık. Oo üç furun.:fa yapılması lô
z ımgelen altmış bf' Ş çuvalı bu on 
sekız furunda çıkar p satıyor ve' 
bu suretle karımızı buralardan 
temio ediyoruz. Karımız pek az 
dır, Un fıatları gözöoüode tu· 
tutmak suretiylo gerekli katlar 
üyelt:lerinden bir komisyon teşkil 
edilsin: Eğn belediyenin formü -
tünden fazlaya satış yapıyorsak 
o vakıt verilecrk CP.zalara razıyız. 

Başka yerlerde ekmek sattır · 

madığcmızın s~bebi de buolaıdar. 
bir kısmının bizden aldıkları ek· 
meklerirı fıatlıraoı vermedikle
rinden ileri gelmiştir. Servetimiz 
şeh in her yerinde furunlarda ve 
satış yerlerinde ekmek bulundu
ruyor ve şehri ekmeksiz bırakma
mağa elden g ldiği kRdar çalışı· 
yor. 

fRbrikal ar bize ikir ci nevi 
ekmf'k için lazımge:ı o üç yıldız 
unu sb tmıyorlıır . Biz de fedakir-
1.k yap.aıak bu ekmekleri dört 
yıldıı. undan yap 1 p yine 8 ku;uşa 
satıyoruz. 

Debbağlar için 

Yeni bir yer gösterildi 
D , bbağ esoafı için l<aaaranın 

bir kilomelr~ güneyinde uraylık · 

ca bir yer gösterildiğini ve buna 
ıit krokilerin ve encüm~n kara · 
rınıb zabt suretinin İlbı ğliğe gön

dcrildiğioi yazmıştık. 
Debh~ğ esnafı hu yerin uzak 

lığını ve d11ima su basmak tehli 
kesini gözöoiinde tutaıuk mağ 
dur olmamaları için ker. ılilcrine 
başka bir yeriu göst rıl.n si içın 
ilgili katlara bıo ş vurmuşlardı. 

Hunun üzerine ş~ı bay Tur hın 
Cemal Herikerin b .. şkanlığında 
uraylık üyelerinden , Zıtbıta di 
rektörü va dabbPğ fSnafından mü· 
rekkep bir komisyon lazımgelen 
arııştırmaları yapmış ve bunlar 
için şimdiki debbağhaneoiıı •§a 
ğısında ve ırmak kcnarıuda Re
cai Niyazioio bahçesi gösteıilmiş 
tir . E~nef hurndan iste likleti 
miktarda yer satın alacak ve san 
atlarına burada devam edı erk

lerdir , 

Ura) 1.kda tayinltır 

Uraylıkda açık bulunan inar 
lıklar için bundan bir müddt:t ön· 
ce sınama yapıi<lığıoı yazmıştık . 
Bu sınamada adları aşağıda yazılı 

olanlar tayin edilmişlerdir . 
Zal>ıh işyarlıkl arına Celal 

Çal m , Envt'f oğlu Vehap , Nuri 
D kmen , Mustafa Deniz, Hikmet 
Aksoy , yazı işleri .mukayyitliğiDL 
Cevbt Bozkurt , temizlik iş!eıi 
tnhsildaılığına H.uao , Sadık Ah
met , yeığanl.ğıoa Hüseyin Avni. 

Buııların tayiniyle u r ıtylık<la 
la ş işya lık kalmamıştır . 

Ziraat b·1 nkası ekisperi 

Zirııot bankas ı ckispe ıl e: inden 
Yaşar Özcıın Kütııhyndan ~elıri 
mizc gelmi§tir. 

Tren kazası 
--------: irı .. d.. abahleY 

Hir t•sk:cı un 5 ıdt 
tren altında ka ,b· ~ 

. ad•'' ş . 111 

.. b h fevııp•Ş \'er ~ 
Duo sa a 

1 
rrell . ı.. 

l kte o • 0 
•'11 ,le rimize ge me kları ır• 

ı dur• l)t 
siye - Ccy ıan kta olsll ıı 
da eskicilik yapın910 doğtııı>1k 

1 b d ogv lu 3 ••• 
falı ~ e me . çarP ,, 

d b. isıııe d rı il 
Hanifi adın a ır ıerifJ e 

b. ok yer tır · tııı· 
vücudunun ır ç ,ıaıo•~ Jı 
nemli bir surette dyarctde 1''',, l.dC 

. k ere ıoıı '! 
S .. .. lemıycce bU ~ oz soy d ·şyar b· , 
olan Haoifi tren e ı. ıreıılt td~I· 

f _ı a Y ııı . e ı il po'b t.tra ınunn davı . · ı . ve te b,ııe 
r imiza ge:tırı mıŞ b••'' 

lekef mek üzere melll . jO 
ıfı' t 

sine yatırılmıştır · de tl•0 f'' 
Yapılan incclellle oyuduJıı ,,. 

tren hatlı üz~riode f rıd•ll ç ğO.d' 
tafl ı ıı>'" bu suıetle tren ayııi ıs. ı• 

diği ve bu adaıP"1 0ıdug" 
k ıad•11 

esrar içer ta ıın 
mf'ydana çıkarmıştır . .. 

'"ılU 
Okulalt1rdc so ~ 

klaınalar \it 
yo - ,,,.- \ 

- 'b•., ~ 
··zil irntı ıt1 ' 

Okulalard• 80 
v 'pi yaso> 11~ b'tccri1 ıı• ayıo 29 unda 1 
• ttlJldl 

t . eticesı "tıt · 
mtıbaolı.rın ° il' olaC• 1 

ilk baftesıodı be 1 ..,...,.~ ._,,.a ·t A,.••· 11 

Mektupçu Ra~ 11ıı· ı 
__:_---- ! tıb•Y ~iı ı 

Uzun yıUardaober: bii)iik ,,ı l 
ul1J1'uo Jiirıl J 

mızın l\lektupç " iz .;e ~,o ., 
bilgi ile y11pao, teııı b,ılı• >-k' ltı 
durumlariyle işyır 

1
"e Jhif .MI" ı d 

. · o • P ıw 1 ~· disini sevdırmıt ı.t 11 pc1l _11 'Ilı 
Ole~ tıı•lıt " 

man'ıo Gazlant•P karii' ) • 
.. pJD 

na kaldırılıc•g• 

hı ber alın oıı~tır ·. di rektÖrO 
Huku~ .J,I 

k k İ§ıer• ·ii'' 
ltbeğli~imiz bu u 1Jbti!1ı:! 

törü Nebil'in Aok•~~pt tBY1" 
b yııgı bağlı Bala ilce e 

diği işitilmiştir. esi 
G .. k gözrtlefll ıı'' 

o __._...- o~o ıı' t 
90P'' J'l11e 

Dün öğleden 05 rııi J ı' 
· i 753, e efl 

tazyiki nesıo> 29 5 f 
cak ' olup en çok 8 1 ol• 

18 5 santiğratt•· .. 0 1
0 

6.1 .11r.d 
' asatı 1o•ı 
Rutubet " .. fi • 

d su• 1 jjf· 
rüzgar güntY eo .. ıçoıoıO§' d 
8 metı e ol11ak 

0 k 8 

Bir kadın ıroıa 
boğuldu ,,,,ı• 
__ ----:-- k•'' -l bçes• "ııt ' 

Bele iy r. ~a. y011 ıJ•ıJ .,e•f 
bisıklet t•ınirc.sıll y&JtlıJ b 0 

di • ve 
şiresi11in c"'ıe ıuaıı>''' tPt~ 
da ırmakta bu brİOliS it''' 
Yapılmak üzerr şe .,etiril'° ~,ı' 

'pe " • ket lustahaoes: tl ı1eY. ,e 
l · cıo8Y '"'' ,,.t Bunııu >!f lb balı• yfr 

oınp olmadığı tıJ afıods" .. . dt~ 
• tir ~CP 

kümtt dok.toru IJl'°''' 
\ ' C 1 

lacak tabk ı;a~ ktır . ri" 
sonra anlıışı acd 111irlB 

Araba de c: ı• 
Çalrf11y e~ıe 
~· derıO' tl•"' 
b bç"sı b cı ı' PJp z,p 8 8,ı ' 8 tı' 1ı 

d otu• ao o> -nıoan yeör e Seyba"ll'ıu t1\ıı 
"' l ıııer t 01'" çı 

za og u Al ıoe' o ' f 
sinde otur ııo "la g4sııı>' bİ' pı~• 

d o'' 0 oı> ı"' 
ve l\leboıe do klıt • l b' 11' 

ol ll •'' Jlı bırakwaış b ıuoall ldıf' l 
· ı ıı r t u . ç ı ~· çııdan ı J ' ' . 1 riol l'jr f 

gili ve elen••· ç 4110110 "'11111' 

yakahD(I)'~ ve . Jaı11.1 çı Ş 
daa sekizi 111· yt tıfılı d 
tar . . • i çarP ,~ 
Otomobılıo ıııı0"" · ı' 

d 1'11 ·ıi"1 1 
M ı 111e obı 1 

Şöfö r e 0 co•11 ;ıe' ..a 
23 sayılı .~ç ,. 

o'cluftu ıuocl' ıa I' .ı ~ yo c ç ,,. 
ni iııtaS} o~l cuıtla'İ~ b )et ~,11 
Hilıeyirı oglu c:dıC b~' 

.:108 t• rak yto ralıınms ~ c: ,,c 
k lıtr · O' :> 

diğindeo ya 8 

başlanmıştır . 
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Yeni lngiliz kabinesi ' Eski Habeş imparatoru Mersinde deniz Adana Borsası Muam<"'leleri 

~ldon.ıd k b" · · k' l flıe . a ınesının çe ı · 
, ~ ti"le Baldvinin bak"nhğı 

"-i , ııruıan yeni fngiliz kabi· 
' '"'ru lıııtG l pa gazetelerine bakılır-

rİP "ııı1111:· Ogiliz basını tarafından 
~ b 1

Yetle lıarşılzanmıştır. 
~' ~·~•oa g~çer g,.çmeı bir 

,,•· io~'' 11 llalrlivin demokrasi 
ef e kabinelerin temelli ol· 

•o 
O' le111elli '. zor lulda elde edilen 

11 ha ğı koıumanın gert:kli
~ .. tı hs hniş ve " biz , de

ı•k -._.,, L k ve düzenli lıüriy~tlerin 
~ _. ıı:oruy 1 

o ıl'tın k Ucu anyız u bu ku-
ıt · ~iti orunnıası lazımdır ,, 
,,lı ~r. ,- 'hı '1 siyasasından bahseden 
b· ~ t .. _ deaaiştir ki : 

,,iter · 
ı e11ın gttyesi dışarıda 

' og-ı-' '1.eı 1 ıı ulusn arasında ba 
~~il ulusumuz için emniyet 

~ıi!'010 bütün ulusları için 
A ıCt te · J ı. 'ltr-. hlın o aCaKhr . ,, 

t ~~:ın g .. çirdiği üzüntülü 
• ı·ıabı •oda ise yeni Başba -
Y'td 1'DlRnın tahdidine de 
,111~0 korunması çareletioi 
lı tı geri kalmıyaı:&ğını 

~ llı111 •e Junluı eklemiştir : 
t:ı '- llırıu ıı:ııda zu ' ne kadar gerek 
it.~ ~0rurnak mecburiye· 

"' 9'rııa "günkü hava korun 
".! ~~'.hi 8~'.lOız n bize gerek oldu 
•°' "'iii · 01 8Öylemek imkanını 

ıı· oı e 
lillld .. · 111 rnıyoruy ,, 

•ıo b" 
- ~ 101 ır taraf tan korunma 

,, :.~uvvetlendirilmesine 
,, 'libı1 ıte: taraftan Cenevre. 

k bi' 1 '1yı,
11'?1 lşi için uğraıılaca· 

o/- "ai. tılıttir . 
' l ıa, A 
~- . ~gilte 9 

vrupa geoel fıkir 
>-°' ~fi~ İtit~de yapılan son kabine 
of ~'1r11 b~ın y,ni sayla~ seçirni-
ct.r "~'. lr adım olduğu fikrin

(e.ı· 
l ., . . 

Çırnıo Önümüzdeki son 

baharda yapılmASI umulmakta · 
dır. 

Bunu , Gosport'da yapılın mu 
bıtfaz lıarlar toplantısında söyle 
diği bir söylev ile Sir T o mas İns 
kip Jahi teyid etmiştir . 

İngiliz gazetelerinden bir çok· 
lan kabine d"ğişmesinin bir şe 
kild~o Laıka bir şıay olmadığını . 
yalnız .Makdonaldın çekilip yeri· 
ne Baldvinin geçtiğini , hakikat 
te ise kabineoin olduğu gibi " u· 
lusal kabine ,, kaldığını ytzmak 
tadar . 

Makdonaldın çekilmesindtn 
babsedea İfÇİler fırkasının ' Da
ily Herald ,, adlı gazetesi bunun 
yiue az çok siyasal bir anlamı ol 
doğunu yazmakta ve yeni kabi 
nenin bit· otorite taraftarları b
binesi olduğunu iddıa ttmekte· 
dır . 

Hu gazete Makdonaldın işçi 

fukası liderliğioden ayrılDJakla 
bütün İogiliz ulusunun mukadde
ratına ~g~men , Mrıssolini gibi 
bir Duçl! olabilmek ümidine düş· 
tüğünü ve fakat bu hayalin acık 
lı sonuçlar verdiğini , sevk ve ida 
re edeyim derken kendisinin gem 
altına girdiğiuı }azJıktan sonra 
şu sözleri eklemiştir : 

Mokdonnl dört yıl , otoritesini 
kullnııomndnn başkanlık şerefini 

toşıdı Siyasa alanında diktatör ol 
mosı şöyle dur:ıun, etkide bulun
mağa bile gücü yoktu. 

Makdonoldın başbakan olar k 
yaptığı rol kontrol dl·ğil, nra bul 
ma oldu. Şimdi bir taraftan sıhha · 
tının bozukluğu, diğer toraftan da 
entrikaların baskısı altında te3lim 
oluyor. Yeni kabinodo aldığı ödev 
köş••ye çekilmesinin ilk adımıdır . 

« Daily Telgraf » Baldvin iş 

bıışına geçmesi ile gemi kapitanı -

Adisababadan uzak bir 
kalede hapis edildi 

Milano : 26 ( AA )- 11Corriera 
Delleseranın ,. yazdığına göre 
eski Habeş imperatoru hğyası 
Ualual hadisı-si çıkar çıkmaz 
kuvvetli bir asker kolunun gözü 
altında Adisababadao elli kilo 
metre uzakta bulunan Adisalem 
kalesinr görıdeıilmiıtir . ------· Benesin Moskova 

yolculuğu 

Geçenlerde Çe.koslovak ordu 
su hava kuvvetlt'rİ erkanından 
mühim btzı kimseler Sovyetler 
hava kuvvetlerini ziyaret el mek 
içio Moskovaya gitmişlerdi . Bu 
hefta içinde Çekoslovakya dış 
işla bakanı Beues de resmen 
Moskovayı ziyaret etti • Avrupa 
ve Fransa gazeteleri bu ziyarete 
bir önem vermektediı ler . 

Beoes ayın on birinci günü 
l\loıkovadın döomü§tür. Ç"kos
lovakya dış işler bakanının Mos 
kova yolculuğunun ıonuad ya
pılan bir bildirimde s,nf'ŞİO Mos 
kovada yıptığı konuşmaların sa 
miyet ve karşılıklı anlaşma çer
çivesi içinde olduğu , iki memle
ket ar11ıodaki münast' betlerin 
her iki yönü memnun edect k 
durumda olduğunun göıüldüğil , 
Ruı ve Çekoslovak uluslarının gü 
zel sanatlar , bi'gi ve edebiyat 
.alamında birbitleriDe yaklaşma 
latı işine bilhHBa önem verildiği, 
iki yöoiln görUı tarzlarınm bir
birine tamamen uyduğu btyan 
olunmaktadır . 

nın değiştiğinin hiss,,dilrceğini ve 
fakat istikametıo eski istıkametten 

başka bir şey olmıyacağını yazı

yor. 

bayramı 

-Birinci sayfadan arlan -

Derıiz kolunun açılma töreni ya
pılac~ktır . 

Deniz bayramı kutlu/ama proğ· 
ramı 1-7-935 pazartesi glinıi 

ikinci parll. 

CİNSİ 

Kapınıalı pamuk 
Piyasa parlaıı;ı •• 
Piyasa temizi ,, 
lanfl 1 
iane II 
Ekcıpreıı 

Klıwlant 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyata 

En az 1 Jfo çoL. 
K. S. K. S. 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

1- Sabahleyin şehir bayrak
larla. süslenecek ve denize karş · 

olan limau şirketi binası ve atel
ye~i ile tiCRret odı..sı binası deniz 
yolları vapurculuk şirketi acente
leri dnhil olduğu ho.lde bütün bu 
binular gı>ce elektrikle ışıklatılf\

caktır . 

1_~B~Py~a~z~-~--~\,~----I---_-_-_-_-:~~~--~~----~ Si vah 

Ç t G 1 T 

2- Saat 8 de limanda bulunan 
vapurlar ve Jiman şir kııti CPT va
sttııln rı karadııki fabrikalar iki da· 
kikıı devam etmek Üzı>re düdük
lerile bayramın haş\aıhğım 11lusa 

Ekspr~s ı-
lane ı---------1 •-~y~~r~l~i--. .. y=f'-m-=lik~,-,-~ 1~1-,7-5---ı-----

,. "Toh nrnluk., 

HUBUBAT 
Bu~<fay Kıbrıs 

~---~-~~---· T.62,5 3,87:5 

bilciireccklord:r. Arpa 
3 - Sn.t dokuzJa Liman reisi Fasulya 

3,62.S-- __ 3.:._,7_5 ____ , _________ __ ,. Yerli 
l\1t>ntnne 

" 3,05 3,20 

liman şirketi idare meclisi reisi ve Yulaf 3,02,5 2,95 --
azaları, Lb1an şirketi umum mü· Dt>lice 
dürüt Şube müdür ve ş~flerile de- Kuş yemi 

Kt>ten tohumu 
niz yollar vapurculuk şirketi ar.en- llakla 

te\eri, ismet l~evi acentesi L imantla Sisam __ -Jlb----"--------~ 
bulurıocnk Türk vapur süvarileri fj N ... 
deniz isdlori ni temsilen bir zat Li- 1---=-=••""'••,,...-'s:., a-;-h:o.h--..:;E;;;'fe-n'di----=--ı-----r 
man şirketinde toplanarak önce il- ... - •• ----------11 
bayı ziyarPt edeceklerdir. Ve do- '..ô iil _..;D:...:iı:.:'z:._::k..:..:ır..:..:m_a___:•.:.__• ____ _ 

.:ırt.·~ 
nizcilikto keznn m • ş olduğu muz ..2-:; S_i_m_iı __ _. ,,:..___ _____ ------•--------....-·--11 
yüksek haklordon ötürü şük anla- ~ ~ :· Cuml.criyet 

rını ve minnet duygularını arzeıle ~ s, ·• 
• - Uiiz kırma ,, cekler s ra ilo belediye ve partiyi .-!.:::.::....=:;.:..::.:.::...!!__-----

Alfa ., 
ziyarnt edeceklerdir tiverpul Telgrafları 

4- O gece Jeniz<le bulunan va 26 / 6 / 1935 
Kambiyo ve Para 

s talar da feııerlarle ışıklandırıla-
caktır . 

5 - Saat 20 de Denizciler 
Halk Partisi önande toplanarak 
DlC§'ale ve fenerlerle şıran cadde 
sinden g• çeceklerdir . .Ft!ner ala 
yı önünde Halkevi bar.dosu bulu· 
nacaktır. 

iş Bankasmdao alanmıştır. 
Santim Perıe 

6 31 -Liret Temmuz Vadeli 
~1:..::.::ir:.:.:ıc::.:i .::.,J::.'.....;V;..;tt:..:.d~e-:-:li:---- :--6--' 02 - Rayşmark 
__::.._:.:~_;_------1---;;:-- -.- F raok"Fransız,. 
Hazır 6 731 Sıerlin "Jnı?ili:ı,, 
Hint hazır 5 5} Dolar "Amerikan,, 
Nevyork -1-1--ı 52 l<'rank "lsvi re,, 

9 63 
1 (T/ 

602 50 
--ı9 70 

-----------------------,------------------------------------------~ 
Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

~ o 
() '-•tıs 
'dtı erk - Okan 

-.,, inıharbiyeAi - Or 
(),d .. 

~u .... 
il ... andanı - Orko 

~ ö 
Gtf[t - Ôrnür ( T K·· ] 'l n k • o 

~~llt11 • : Adet ) - Tfüü -
ro~ 

~ ......_ • uaege 
t ......_~Odalık 

"ıür 

----------------------------~ 
Penlıa - 1 - Sığınak ( Bak: 

Melce ] - (F' ) Refuge 
2 - Arka - (Fr) Appui 
Pcod - Ôğüd 
Per - Kanat 

Per6keııde - 1- Dağınık -
(Fr.) Disperse 

2 - Parça [ Ticaret terimi ] 
- (Fr} En detail 

Oroek : 1 - Bu perakende 
kitabları wplayınız - Bu dıığanık 

'ı kitalılıırı toplayımz . 
2 - Perakende satış - Par-

ça satış . 

Pt:rende - Takla 
Peıea<lebaz - Taklabaz 

Perrst - Tapan, tıpman 

Perestiı - Tapınç 

Perestiş ( Taabbiid ] etmck
Tapınmak, tapmak 

Peri - Peri [ T. Kö ] 
Perişan - Darmadağın, da 

ğıoık 

Perran - Uçao, uçucu 

Pertev - Işık, pırıltı 

Pertevıuz - Bilyütçe 
Perva - Korku, çekin 

Biperva - çddosiz 

Pervaz - Uçma 

Peı vaz - Uçan, uçucu 

Peıver - Besliytn, besleyici, 
sever, yetiştirrn, cimeo, cil 

Ürnt•k : l - Fıkarııpern·r -
Yoksul besliyto 

2 - Vatanpt"rvcr - Yurd
scver . 

3 - Hayırpnvn - Hayırcil 
4 - EvpPrvt:r - Evciınt"n 

Peı verde - Beslem .. , yetiş 
tirme 

Perverşiyab olmak - Y t'tiş 
mek 

P~s - Geri, aıka 
P,s - lmcli 
Peseot - Brğenir, heğenrn 

Ürnek : Müşkülpeseod 
Güçbt>ğ~ııir 

Müşkülpesendlik - Güçbe 
~enirlik 

Pesendide - Beğenilmiş, be 
ğenik 

Pest - Alçak, aşağı, yavsı 
Pumande - Artık, artmış, 

geri kalmış 
Peşiman - Pişman 
Pey - 1 - Arkı, ardı , iz -

(Fr.) Derriere 
Pey akçesi - Pey akçesi 
Pl"yman - Haber, duyuk 
Peyap ·y, peyderpey - Birbi· 

ri ardınca, bir biri ar kasandan 
Peyda etmek - Çıkarmak, 

ortaya koymak 
1 Peyda olmak - Görünmek, 
belirm~k, çıkmak, türemek 

Peyda oluvermek - Görünü· 
vermek, çıkıvermekt çıkagelmek 

Peydayı karabet etmek - Hı · 

sımlaşmak 

Peydayt sıhıiyet etmek - Dü 
nürle§mek, dünilr olmak 

Peyderpey - Arka aıkaya, 
birbiri ardınca 

Peygamber - Yalvaç 
Peygin - Tcmrrn 
Peyk - Ardaç 
Peyker - Yüz, çehre [ 1'. Kö] 

surat [ T· Kö. ] 
Peyman - And 
Peymane - Kadt"h 
Peyrev - fzdemrn 
Peyvtnt - Ulışma 
Peyveıte - Ulaşmış, ulaşm1t, 

ulaıık 
Pezir - alan, bulan 
Pinkan - Gizli, saklı 
Pir - Koca, ihtiyar 
Piri - Bezeyen, donatan 
Piraheu, pirehen - Gömlek 
Puamen - Ettk 
Piraye - Süs, doflah 
Pis~er - Döırk 
Piş - Ön, ileri 

Pişdar - Öncü 
Pişkeş - Armağan 

Piıva - Önder 
Piyade - Yaya 
Piyale - Ayeğ 
Postahane - Postaevi 
Profıl - Y•nal 
Proje - Tasar 
Puhte - Pişmiı, pişkin 
Puş - Giyen, giyinmiş 
Puş:de - Öıtü 
Puyan - O.lmış, koşan 

Pür - Dolu 
Pürgi'ı - Şakrak, konuşkan 
Püser - Oğul, çocuk, oğlan 
Püıte - Bayır, tepe 

R 
Habıta - Bağ, bağlılık -

(Er.) Lien 
. 1 1 

Rabıtalı - Düzgüo, tutum u, 
tavrı yerinde - (.Fr.) Comme il 
fa ut 

gür 

Raptetmek - Bağlamak 
Raptiye - Bağlaç 

Raci [ Bak : Aid ] 
Racih - Üstün, yeğ, yeğin 
Recil - Yaya 
Rid - Gök gür lem< si, gök 

Radde - Kerte, derece 

Raubet - 1 - İstek, beğeni e 
2 - 1 Bak : Revaç ] 

Rağmen - Aldırmadan, al · 
dırmı) ar,.k, bakmayarak, bununla 
berabtr 

Rahat - Rahat ( T. Kö. ] 
Rıthib - J>apas 
Rahibe - Pıpas - kadın 

Rahim [ Müşfılc ] - Seve<'en, 
sev•gen 

Rahne - Gedik, yarık 
Rai - Çoban 
Rayetmrk - Gütmt"lc, otlat 

mak 
Rakaba - Boyun 

~-----------------------,------------------------------------------------------------------------...... 

ı çııtebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, korociğı~r ve böbrek kumları mesane tat 

lurı 11ğrılarıoa muztaripseniz vakıt gecirme<lon Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haPto.lıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kapllcasına 
Seıliye ile gı~len bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . Her 

ne kndar ft-nrıoıı kabili izah değilse ıle senelerce geho olmamış bazı 

kadınl mn 15- 20 günlük bnnyodıın sonru hamile kııldıklorı görül 
müştür . 

Çifte han ko.plıcasının 
Radyo oktifıtesi dünyada mevcut bütün koı hcnlardan duho vük

scktir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misofırleriın izin her dürlü ihtiyodarı düşünülerek loko.ntamızdo te

miz yemek yapılmaktadtr. Furunu, hnkkoliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

bni vnrdır. Fiatlar çok ucuzdur. 20 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilithdn. 5512 

-----------------,-------------------------------------

47 5370 
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iran duyukları [ __ B_e_ı_e_d_i_y_e __ i _I_a_n_ı_a_r_ı_I· 
Tahran 16 - İran mebuıiın 

meclisinin onuncu devresi açıldı 
seçme ve antiçmeler yapıldı . 
İran şahının nutkunaa cevap aıi 

zası sunuldu • 
Adını söylemeyen bir bılik 

ıever kültür işlerine ve mektep 
yaptırmağa harcanmak için onbin 
riyal verdi . 

han mekteplerin imtibanlaıı 

bitmek üzeredir • 
Şirvan , Meşh~d ve başka ko. 

zey İran bucaklarında çok şiddetli 
yağmurlar yağmıştır . 

Viyana sonbahar 
sergisi 

1935 Senesi Viyana sonbahar 
sergisi her sene olduğu gibi Lly· 
pıcık sergisini müteakıben Eylfi
lon 1 inci gününden 8 inci günü 
ne kadar akdedilecektır . 

D. demir yolları 
direktörluğu 

- Blrlııcl say{ adan arlan -

ucua tarifeyi gözönünde tutarak 
bunu daha aşağı indirecekleri 
şüphesizdir. 

Bu tarifenin tatbik!nden son 
ra izdihamın pek fazla olacağını 
gözönüade tutacak oları Spektör
lüll balkın rahatca gidebilmeleri 
nin temin için icabıada iki oto
ray ve yahut hususi tren tertip 
edeceği kıvançla haber alıomı§tır. 

Bozaotıya trenle götürülecek 
efyalar için de ucuz bir ıaııma 
tarifesi yapılmıştır. 

Eşyalar, Bozantıdan Bürüceğe 
kamyon ve hayvanlarla da ucuz
ca taııomaktatadır. 

Tarifeyi aşığıya yazıyoruz: 
K. G. Kuruı 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 

37 
63 
90 

115 
141 
168 
193 
219 
256 
271 
297 
325 
350 
376 
402 
428 
454 
480 
506 
532 

Bunlar için yapılacak irsaliye 
liıtesine yapıştırılacak on kuruş-
luk pul bedeli yolculardan ah-
nır . 

Adanadan Bozanlı ya mesa jeri 
olarak gönderilecek eıyanın lis-
lesi de ıudur: 

Kilo Ku.uş 

5 15 
10 15 
15 20 
20 20 
25 25 
30 30 
35 35 
40 40 
45 45 
50 50 

~ No. hı sebze 
ve mryva S. H. III 
tarifeıi 

kilo kurut kilo kurut 

10 14 50 28 Un 
20 17 100 45 Bulgur 

30 20 150 64 Buiday 

40 23 200 80 Arpa 

50 26 250 98 Kepek 

60 29 300 116 Veuire 

70 33 350 132 ler 

80 35 400 150 Fasulye 

90 39 450 168 Mercimek 

1 

1 

iki ton mazot alınacak 
Belediyeye gerekli olan iki ton mazotun alınması şartnameai hükmü 

için le açık olarak eksiltmeye konmuı•ur . lğr~ti tutum parası on iki 
liradır . 

ihalesi 16-Temmuz-935 salı günü saat on beşte belediyede da· 
imi encümen odasında yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün belediye yazı işlHi 
kaleminA, ihale giinü de iğreti tutum paralarile bel ,. diye daimi encü-
menine gelmeleri ilı\n olunur. 5585 27-30-3-6 

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

kefenlik bez alınacak . 
Yeni mezarlığın altı aylık ihtiyı cı olan (5000) metre tahta (9000) 

kilo odun (200) kılo sabun ve (2000) metre kPfenlik bez şartnamesi 
hükmü içinde açık olarak eksiltmeye konmuştur. eğreti tutum parası 

odun ve tahta için altmış beş lira sabun için dört lira ve bez için de 
kırk b~ş liradır . 

İhalesi 2- temmuz-935 salı günii saat on beşto daimi encümen 
odasındu yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görerek üzere her gün 
belediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de tutum parasile belediye 
daimt encümenine gelmeleri ilıın olunur .5553 16-21-26-30 

Emaye numarataj levhaları yaptırılıyor 
Belediyemiz hududu dahilindeki binlılar iç:n (27240) tane emaye 

numara levhası yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

A) ihalesi terrmuzun dokuzuncu salı günü saat on beşte !ıblediye 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

B) iğreti tutum par'lS yapılacak tekliCın yüzd~ yedi buçuğuJur. 
C) Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız verilir. 
isteklilerin ihale günü iğreti tutum parası makbuzlarile belediye 

encümenine gelmeleri ildn olunur.5567 21-25-29-3 

Karataş pilajına gidelim 

Halkımızın deniz banyosundan istifade rtmeleri için 18 , 43 , 102 ve 

123 numHalı kamyonlar her gün saat altıdan b;re kndar Acem hanından 

yolcularını alıp ayrı ayrı hareket edeceklerJir. Bu kamyonlar gidiş ve 

dönüş her adamdan 100 kuruş ıılacaklardır . 

Pazar günl• ri de Okla ot Mustafanın büyük kamyonu sobahleyin saat 

altıda yolculıırını olarak belrd yo öoünJen hareht edecektir.5573 
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500 184 Pirinç 

B•ğ•j ücret 
Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
belinden : Kilo 

10 17 
20 30 
30 44 
40 57 
50 70 
60 84 
70 97 
80 t ı o 
90 124 
00 137 

550 202 Patate. 
600 220 Soğan 

650 237 
700 254 
750 272 
800 289 
850 306 
900 324 
950 3t2 
ıooo 358 

Adana doğum vo \"Ocuk bakım 
evinin bir yıllık yiyecek ve yaka

cak ihtiyacı 30-6-935 gününde 
iistııı mak kesimi icra edilece((inılen 

~ksıltmeye konulmuştur. lstPkl ı~r 
şartnameyi görmek ve tars:lat al· 

mak kin kurumumuz boştahabetinP 
müracaatları ilAn 0 1unur. 5545 
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Tarsus belediye riyasetinden • 1-------------------
Seybaa 

i l a c e 
• v ı 

• 

ı,, 
! ı, 
~1 11 
ııia 
1tı rarsus şehri yolları kaldırımları ı I 

için yüz binden yüz elli bine kadar I 
paket taşı kapalı zarf usulile mü- 1 

nakasaya çıkarılmışsa da talip zu. 
bur etmediğinden artırma ve ek· 

slltme kanununun 40-ıncı mad
desi mucibince yeniden münaka· 
saya çıkarılmıştır . Temmuzun 12 
inci cuma günü saıit 11 de ihale 
edilecektir. Şartname örnekleri ile 

Reçetelerinizi 1,1.1" ı. 
, . ıcr '11iı 

bu bapta malO.mat almak istiyen
lerin belediye mühendisliğine mü 
racaatları ve taş nümunelerini iha. 
leden üç gün evvel belediyeyd tes · 
lim etmeleri lüzumu ilıln olunur. 

27-30-3-6 5584 

Adana asliye H. Mahkemesinden 
Dosya No : 576 

Adananın llacıhamit mahall •sin
den 95 No lu hanede Zülfigıır kızı 
Makbulonin müddeaaleyh Gazipaşa 
mektebi civarında 20 No.lu hanı:de 

Kadı Bekir oğlu Durdu Mehmet 
aleyhine asliye hukuk mahkeme 
sine açtığı boşanma davasının cari 
muhakemesinde:Müddeaııleyhin ika. 
metgAhı meçhul olduğu namına çı
karılan davetiyenin arkasına mah 
keme mübaşirinin verdiği m şrıı 
hattan anlaşılmasına binaen dn. 
vetiyPn;n ildnen tebliğine ve mu 
hakemenin 10_ 9-935 tJrihine 

Eslıi 1 · l uı• buğ<luy pazarınJa Seyhan IA.çı.vın• c Y tlrlll ız lJ;ı\ 

Elimle yaparım 
. ııııçtor 

Fiatlarımızdaki ucuzl:ığu bir defa görmek kılf,dır. 
. yı•g~r 

Eczacı kını ve tn ·~rdir. 

5586 Celıil Bııycr 

Bor Okcu menba suyu 
• 

satılmaktadır· rıl .ı~ , .• 
1 ll·ı rul'o . . t-ı ı 

Okçu ıncnba suyu lstanbu/ ş~lıremnııet ı uın · 
1 

,., r 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . 1 ·V'' i·1'

1 ;,.f 
. 1 , , nııı ı. 1 ır' ,r 

Ok Sıhhat, elvorış 1 " .• t rilı'r ' .1 1• çu suyu ~u iur ~luhtercın mu~. il r .1~ 1 · 
yu İçtiklerinde bir daha başka sıı içnı»yorekler~ır 
sozluriınizi is bat rdec ık tir. 5433 34 

7 

müsa.ıir salı günü saat 9 za tali- Satış yeri : ta rsus kapı Lla m e rkeı 
kına karar verilmiş olduğundan ve __________ .---

bir nüshası do mahkeme divonlıa- --------
"' S;ne ynpıştırıldıgınılan y• vınü 
mı· zk Orda bizzat gı>lnır-si veya bir 
vekil göndermesi tebliğat maka
mına kaim olmak üzere ildn olu
nur .5583 


