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Ha~r tehlikesini bilenler 
~ehr;rnizd .. / .. ı · b' e uye yazı masına onem ı 

rr 8 rırette devam olunmaktadır. 
~u ·---
1 ~de 66 yurtdaş üye yazılarak 
şth,i~runıa 1750 li:ra verdiler. 

• 

•~tır ~ilde hava tehlikesini 

h Uııııın:Ye Y~zılmuma uçık 
I·, d~ 8 devam oluamaktadır. 
'la aşa· d ~ •e, !r• a ad 1 arı bulunan 

ı. erler " 
•tılli \} uye yazılmışla•dır: 

~llıeq hl e• . sıırat f•brikasJrda 
'.a , U~l•f• , MarPrgoz A 'i 
d' ''''• 1 , ı, liı;ı 11 ustası .Must , fa , 
· 1t 1 ı, 1 ı~ıe~ı Veys. I , Alım<!. 
~· Ç,. 11• ~lık ustası lbrabim 

'Ilı, Şa~ d,hmet Ali , \.li İb 
~'lı baıı B•·1 · llı~ı İb 1 a , tarak usta· 
~d•ltab lıJ rahim , kola ustas ı 
~ .ı:ıuavi . •bınut , dokuma us
lı:ı liu,:1

• Yusuf Rccep , dü· 
~et A.tıı Eyup , İsa İzzet , 

1,1, tt ş ,~et , Ali Salih , 
ql\ •,ır S brıh· • alib Mubar e:n, 
'laıı y1rn • Süleyman Mab 

ı~}lı lb Uaııf , boyahane ustası 
.,ı ı.. rabıın f . 

ııa11 , ıtıl usta11 mu -
' bank

0

11 Ahınet , lbrabim Hur 
Uıta . . J 'J 

ı ' Çav ınuavını smaı 
qllı ııııa d S tt, lıt rın an üleymao 
~ 1~ ~tb Uatefa Bayram , Sü· 
1
' 1 8ab '?'1t • lbrabim lsa , 

11 brabim Hakkı , 

Süleymao Faik , tesviyeci Abdul 
lab Mustafa , iplık ustası Demir 
Ramazan, yağcı Osman Mustaf•, 
çavuş Süleyman Mehmet , Hasan 
Halı!, Ali H - sao , düzenci Mah
mut Hasan , usta başı muavioi 
Sabit Mtlırnet , İsa Mehmd , 
Demirci Hüse~in Avni , ustolar 
dan Ş •lıan , ynğc. l\1ustaf 1 , Kii· 
mil , Mcbmet , Emet , ş•ke;d 

Cumali , N•c.rao mahdl sind ıı 

Ata v e Riza , Mi ı z•ç lrbı nnlı ıl 

lt1inden Ntcmettin , s•rraf Mesuı 
Cemil , Ada.okoğından Sül, ym•o 
Salih, bezirgfıu Halıl Hikmet , 
lsa oğlu Ali , Abdulgaoi oğlu 
l\Iubittin, Hacı Mehmet oğlu Ali, 
Hasan oğlu İs .. , Goıon M z ahi, 
Uorsa civarında bakkal Öme o" 

" lu Hasan , ekmekci Has•o oğ u 
Mustafa , ekm•kci Bekt ·ş Adem, 
ekmekci Ahmet oğlu R•cep , ek 
mekci Mehmet oğlu Haı.ı , <k 
mekci Sait oğlu MLstafn yirmiştr 
ve Milli Mensucat fabrikası atel
ye şeflerinden. Ethem otuz lira 
üyelik vermişlerdir . 

İç işleri Bakanımız 
Kayseriden Ankaraya 

döndü ve durakda 
karşılandı 

Şıikrıi Kaya 

Ankara : 26 (A.A) - İki gün 
öoce Sümer Bankıo Kayseride 
kurduğu büyük dokuma kombi 
oasını görmeğe giden iç işleri Ba· 
kanı Aokaraya dönüşünde kendi 
sioi karşılayanlara görülerini ( in
tibalarını ) anlatırken oı ta Ana· 
doluda yükselen büyük eeerin bir 
kurtuluş anı olduğunu ve Türk 
endüstrileşme hareketinin başa 
rımma başlı başına bir örnek ol 
duğunu söylemiştir . 

Bıkanıo fabrikayı göreli do 
layısile fabrika tarefıodan veri· 
len şölen heyecan ve neş'e için
de geç vakıtlara kadar sürmü~ , 
toplantııla Türk ve Rus müben 
dis ve tekiosiyenleri hazır bulun· 
muştur . 

İç işleri Bakanımız tnrilıio bü 
yük tanıdığı iki ılost ulusun e!e
le vermeeioin bu güzel çe yük 
sek esuini değerledikten soora 
iki ulusun dostluğuna destek o· 
lan fıkirl.r basat ( bakim ) ol· 
makta devam ettikçe bu gibi cser 
lerin de her iki tarafta il er liyı ce
ğini söylemiş ve insan taıihinio 
en büyük hareketine ba7 olanla 
rı tebcil etmek gerektiğini ilave 
etmiştir · 

Fabrika üç güodeobeıi d < n~ · 
me işletmelerine başlamıştır . 

Deneme işletmeleri her gu· 
rnpda başarımla devam etmek
l>'dir . 

-- ·-
ADANA : GÜNLUK. GAZETE 

Havalarımız iJ 
Düşman ııçaklarrntu ı~hdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ~erekıir. 

ON İKİNCİ YIL - SA Y1 3260 

,..- ~-- - .. = 

ÖZTÜRKÇE --i Edenie MuSs~lini g-örüŞtüler.' Bir son verelim! 
Geçen baval11ın fazla sıcak ol· 

ması, sonra uzun bir gün&io yor
gunluğunu çıkarabilmek için ar· 
kadaşlarla birlikte Styban parkı· 
n• gitmiştim . 

Her gün beş söz 
-34-

1- Fıkra - 1 • Bölek. 
2 - Anlatık. 

Örnekler: 1- Kununuo ikinci mad
desinin üçüncü böle
j!;inde ... 

2- Yazıoı:ılııl soo böle· 
j!;iodt ... 

3- Hoca ısretıioin han 
gi anlatıklarını daha 
çok ~eversiniz? 

2- Feragat - Özgrçi 
Örork: Yurt işlerinde özg•çi ilk 

şartlardandır. 

3- Fıkri takip - Güdrrge. 
Örnek: G!!dn~es i olmıyan aılam, 

lıiç lıir işi lıaşararııa? .. 
1- Da,et - Ç•ğrı. 

Davetrame - Çağrılık 

Med' u - Ç ğrılık, ç-ğıılı. 

Örnl'kl .. r: 1- Yarın akşam ıçın 
kaç çaj!rılık yolladı· 

nız? 

2 - Düo akşamki Parti 
çaj!rısıoda bulundu· 
nuz mu? 

3- Yarınki lıüyük şiile· 

ne çağrılı (çuğrık)Jnıı· 
sınz? 

5- Ziyafeı - Şö!e,,. 

Noı: Gazetemize göodrrilecek 
yazılarda bu keli mel erin Osmanlıca 
!arı kullaoılmemaeını dileriz . 
~·~~~~--·~~~~~~~ 

Muğladan dışarıya 
çıkarılan madenler 

Muğla ; 26 (A.A) - Marlerı 

resminin indirilmesi yüzünden ili· 
miz madenleıiodr çok çalışmalar 
vardır . Dış memleketler• satış 

da artmıştır . Yalnız mayıs ayı 

içinde ilimiz madenleriudeo dış 
memleketlere 3410 too mangdntz 
7,629 tou krom, 1150 ton zımpa
,. madeni çıkarılmı~tır . 

Bu madenler yüzünden ilimi
ze 14 697 lıra girmişti• . Hozira 
na kadar bir yıl içinde de yalnız 
madenlerden ilimize 127.188 lira 
girmiştir . 

. 
iki Bakan Habeşistan meselesi hak-
kında bir uzlaşma elde edemediler. 

Mussolini; İngilterenin İtalya . Habeşistan 
işine karışmasını onaylamadı .. 

koma: 26 (A.A) - Dün ak
fım .Mussoliniyle Edcn ssat 17 
den 19,30 a kadar Nenedik sa•a· 
yında koouşmuşlaıdır. 

REsmi bildirıliğde deniyor ki: 
Avınpa mrselrleriııi gözden 

geçirdikten sonra .1 Şubat tarihli 
J,ondra bildiııği ve Stressı ~oo

feransiyle çizilmiş 01111 proğra 

mın Avrupa durluğund•n yau .• 
olarak Herdeki g lışmelere aç•k 
bu!uı.duğuuu gördük . Konferans 
larımu sırı sın da Habeş mrselroi 
de gö üşülmüştür. 

Roma: 26 (A.A) - Eden -
Mussolioi konuşmalarınıu sonuo 
d. Mossoliniııin, İogiltcıenin ara 
ya girmesini kesin olarak red 
detıiğı saoılm •ktadır. 

H.bcşistandan geçen bir de
miryolu ile biıleştirebilmesi bak· 
kında bir öaerge (teklif) yapmış 
tır. 

Bu yapıldığı takdirde İogilte· 
r" bu zaıaıa .karşılık, Habetista
oa Kırmızı denizde bir mabrtç 
verecektir. 

Habeşislan statüsünün kökün· 
den değiştirilmesini istiyeo Mas 
snliııi bu öoergdrri. (tcklifleıi) 
rtddetmiştir. 

Meseleoio a•sıulusal sonucu 
ouo İtalyanın uluslar kurumun
dan çıkması ve L.bistao ile l\fa. 
caristaoı kendisiyle beraber sü· 
rüklem • sİ ihtimali olduğu sanılı
yor. 

Roma: 26 (A.A) - Buiün 
saat 12 de bur ad en hareket ede
cek olan Eden Pariste duracak 
ve Fra~sız bükfımetine Romı 

kor fera~slarını izah edecektir. 
Eden bareketiodeo önce Su· 

. ,.. 
Mııso/1111 

viçte sou bir konuşma yapacaktır . 

Adisababa: 26 (A.A) - Ha
beş hükumeti dün ltolyanın Cim
ma Sultanlığı hakkındaki aotası· 
na cevap vermiştir. 

Bu covabtat İalyan sakin ka· 
yidJ.rioin yersiz ve esassoz oldu· 
ğu, Cimma Sultanlığmın öteden
beri Habeş imparatorluğu camia 
sının tamamiyle içinde bulundu 
ğu ve buradaki lıalyın bak ve 
asığlarıoın ancak lıalya - Habt' 
şistan andlaşması hükümlerine 
bağlı olduğu söyl,nmektedir. 

Atatürk 
Moskovayı ziyareti ta

rihi belli değildir. 

Paria: 26 (A.A) - "Anadolu,, 
ajansının özel ayları bildiriyoı : 

Mersinde 
rakende 

de 
34 

şekerin kilosu pe
satılıyor. 

Atatürk'üo Rusy•yı gid•ceği, 
Bükreş ve Belgrsde da uğrıyarak 
dönecrği haberi üzerine yazdığı 
bir betgl'de "E•nuvel,, gazetı si 
Ceoevrede Boğ•zfor mes•lesi ko- • 
ouşulıırkeo görülen tesanüdü lıa 
tıdotuak diyor ki: 

kuruştan 

Bu yüksek fiatın biricik sebebi De
miryolu navlununun fazlalığıdır. 
''Yeni Mersin,, arkadaşımız· 

dan: 
Hükumetin büyük feda kir lık 

yap•ıak hayatı ucuzlatmak yolun· 
da almak kararını verdıği tedbir
lerir. ikiodsi Ş•ker üz,.inde gö 
rüldü. 

l.laşbakaoııı iz•batındııo sonra 
kamuteyda ~ekerin ucuzlsması 

kanunu kal.ul tdildi ve aym on· 
yedisinden itibarao de taptama 
alanına konuldu. 

Kanuna gö e şekerin fab·ika 
da satış fiatı kesmeJe 28, tozda 
25 olecalı; diğer ye. )erdeki satı · 

şıo da 09\cliye üeıeti eklenecekti. 

Kanun gereğince IJelediyede 
ıızuo ir cel· mrlerdeo sooıa Mer· 
sindo ktsme şekeıio 32, toz şe 
kerin de 28 kuruştın satılması 
kaıarlaştırıldı ve eldeki stoklar da 
bu fiyat Üzerinden s!!oldı. 

Evvelki güo f.brikadan yeoi 
şeker gelınesi üzerine ış de değiş
ti Toptau şek.r gdireu Tecimer 

l:lele~iyeye beş vurarak tesbit e 

dilerı fiyatın idare etmeyeceğini 

bildirdi. Faturalar nakliye ücret· 
leıi yeniden incelenerek bu d~f•
da evvelce teebit edilen fıyata"2 

" 
kuruş deha Z•m yapılarak Gatıl · 
mssı kararlaştırıldı. ve bir gün 
önco "32. kııru~a satılan şeker 

dün "31,, e satıldı . 

Bu artış çevıe~iode yapt•ğımız 
areşlırmalarııı soouucu vo artışın 

sebebi şudur: 

Fabrikadan Meısioe kadar bir 
vagon ştkerio nakliye ücreti 
"522,, liradır. Devlet demir Yol· 
lan bu navlunda tenzilat yaparak 
şimdiye kadar bir vagonun nakli· 
ye ücreti olarak cı354ıı lira "65,, 
kuıuş almakta idi. Fabrika sou 
gönderı!iği şekerin faturasına 

nakliye ücreti olarak tenzilatsız 

522 lira koymuştur ki bu da bir 
vagonda 167 liıa 35 buruş fark 
ctmektedir. ve dünkü şeker satışı-

- Gerisi ikinci say[ ada -

Sey.bat ea litey~ dayanan 
Türk Huı dostluğunun yeluız 
savgal (t<dafüı) ve baıışsever 

(muslihooe) bir kıymeti olduğu
nu göstareo bir gö.teri (tezabur) 
olacaktır. 

~ot: gerçine (tahkikata) göre 
Moskova, Tabuu ve benzeri (mü 

' l 

Gerçl"kten söylemek lazımge · 
lirse , Seyhanın gökçekliğini ta· 
mamlıyan iyi bir eğlenti yeri . 

İnsan akşQmları geçirdiği üç 
br§ saatin farkında bile olmadan: 
«-aman ne kadar da çabuk bitti» 

diye talaş ediyor . 
Y alaız kulakları tırmabyan 

lıir hal var . Y anılıaşıuızda va -
tar. daşlarımızdao üç beşi bir ma 
soya oturmuş durup dinlrnmrden 
alalıildığine Arabca ve yabut da 
Must>viı·e d. lıa bilmem ıre lisanı 
ııı koouşup du. uyor . Hem de yük · 
srk s si~ . l:luular beıi tarafta böy-
1< bilmem lıorgi di ce ko ~ uşurken 

sıyıo drğer Halkevl rimizde mü· 
temadiyeo mrmleketin çevrelerine 
1 Vataodoş Türkç• konuş 1 yafta 
sını y•pıştırıyor , 

Bir iki :gün evvel ~ski İstas 
yoodan gelirken gö;ı;üme lıir yazı 

ilişti okudum : 
[ Dükkaoıoın , mağazanın adı· 

nı Türkçelaştir ! 1 
Bir yafta daha : 
[Türk diline yardım etmiyeo 

Türk sayılmaz ! 1 
İyi ama bu yazılan okuyan 

varını . Zan edersem bn yazı ve 
emekler yıloız üç btş okumuşa 
münbesir kalıyor 

Öte tarafı ya anlamak istemi
yor ve yabutda anlamaktan aciz. 

Cerçek olan lıir şey varsa o 
da, çarşı ve pazarımızda muhtelif 
lısanların fazla rağbet bulması . 

Yeter! l:ıiı buna bir son vere 
lim . Bu adamlar hakikaten an· 
lamaktan aciz iıısıınlarsı oalaıa 
biz doğruyu ar.latalım . 

S r o• ler var . An karada Türk 
dili irdkik c•miyeti oımında Ata
tür k'üu korumasında bir toplan
tı yapıldı . Durmadan çalı~ılıyor. 
Her günde yevmi gazete sütunla· 
rıoda uzun uzun karşılıklı yazı

lar yazılıyor. Her halde bu •mek
lcr yalnız Türk barsınıo takviye
~; içindir . 

Ge"çlık ! korkacak çekinecek 
hiç bir şey yok . Sına bu işte 
işaret veren ve yapmanı onay· 
)ayan Önder Atatürktür . 

Adana geoçleıi! sizi bütün var· 
lığıml~ çağırıyorum . Biz az gay· 
rete gel~lim . Bu bayırlı işde biz 

- Gerisi dördıincıl say/uda -

.ııasili) göretiler mümkün ise de 
içind• buluodıığumuz yılda böyle 
bir gziye karar verildiğine dair 
herktici bir belge yoktur. 
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Aldığımız yeni hız 
Kamutayca onanan yeni kanun

ların Önemli ana çizgileri • 
- Dıinkii SalJıdarı artarı -

BA YINDIRLl/( İŞLERİ 
Yine kamutayın son toplantı 

sında kabul edilmiş ol~n kanun 
)ardan Bayındırlık Bakanlığı teş· 
kiliit ve vazifelerine dair kanunun 
gözettiği maksat bakımından da 
aynca üzerinde durulmaya layık ' 
bir değeri vardır . En haıiz vaafı 
ve hususiyeti milli mimarimızin 

inkişAh ve bütün memlekete şa 
mil inşaat ve Bayındırlık işlerinin 
tek elden idaresi suretiyle sıkı bir 
kontrola tilbi tutulmasını gözet 
mesindedir . 

Gerek kamutay toplant ı ların
da ve gerek C. H. Partisinin dör
düncü kurultayında Bayındırlık 
işleri üzerinde tgörüşülürken hü 
kumel ve hükümetle ilişik müeı. 
aeıelere aid inşaat ve şehirlerimi· 
zin Bayındırlık işlerinin sıkı bir 
k.ont~ole tabi tutulması için göste 
rılmış olan arzu ve dileklere ver . 
diği kuşılıkluda Bayındırlık Ba 
kanı Ali Çetinkaya umumi yapı 

işlerinin kifi derecede kontrolle 
yapılmamış olmasından ileri gel
miş olan yersiz masrafları ve bun 
ların bilhassa huauıi idareler ve 
Belediyeler cephesinden olau fe. 
caatini anlatarak bunun önüne 
geçilmek IJzere Bayındırlık Ba
kanlığı teşkilatına aid kanunla 
verilmiı olan salahiyeti , daha 
geniş bir sabaya intikalini temin 
adecek yeni bir kanunun kamula
ya verileceğini bıldirmisti . 

Halbuki gerek kamutayda ve 
kurultayda ·ileri sürülmüş olan 
endişelerin dayandığı noktalar 
şu idi : 

Vilayetlerde hükumet daire. 
leri, hapishaneler gibi bazı l:ina 
lar Maliye fer\ heyeti, orta ve yük 
sek mektep binaları Maarif Ba· 
kanlığı inşaat fen heyeti , evkaf 
binaları kendi fen heyeti tarafın · 
dan , Ziraat Bak•nlığı ile inhisar
lar umum müdlirlüğüoüo yaptır · 

dığı binaların bazıları kendı fen 
heyetleri tarafından ve bir çokla
rı da keşif yekünları ile ilave edi 

len yüzde üç veya beş nisbetindeki 
~cretlerle temin edilen mesuliyet
ıız eller tarafından idare ve müra
kabe edilmekte , vilayetlerde , 
ilk mektep binaları bazı yerlerde 
maarif mimarı adını alan tek bir 
memur ve bir çok vilayetlerde de 
esas vazifesi olmamak ve binaen
aleyh tam bir mesuliyet taşımamak 
ıartiyle Xafia fen memurları tara· 
fından , idarei hususiye binaları 
nın tamir ve inıaları da bazı vila 
yetlerde de kendisine mühendis 
veya mimar süsü veren adamlar 
veyahut da kalfalar tarafından 

idare ve mürakabe olunmaktadır. 
İnşaat veya tımirat kontrolleri 
de fenni hiç bir mesuliyet yükle· 
tilemiyecek komisyonlar elindedir 

Hasusi idareler Vt Belediyeler 
cephesinden bu mtsele daha acık 
lıdır. Bu idarelerde fen kabiliye· 
tinin mevcut olmama~ı ve iş ba· 
şında bulunanların bir iş yıpmış 

olmak hevesi bu fecaattı büyük 
mikya ta sebep olmakta ve bun
ların dışında ise , oldukca kıy
metli mühendis ve mimarlarımı 
zın yaptıkları proje, kcşıf ve şart· 
namelerde dahi kararlaşmış sabit 
bir usulüu yokluğu ayrı ayrı iki 
elden çıkan keşiflerin birbirini 
tutmaması neticesi olarak her şah. 
aın kendi kendine kabul ettiği 
usul ve sistemlerle yapılmış işler 
de iyi neticeler çıkması hemen 
hemen tesadüfe bağlı lıir şey olu 
yordu 

Bütün bu mahzur !arı ortadan 
kaldırmak ıerek yapı ve gerek 

Tlirlı: öSzll 

Tatlı işin acılığı 

- Blrlrıci sayf adarı artarı -· 
na bu fiyat farkı eklenmiştir. 
Devlet Demirycıllaruıın şekerin 
ucuzlamasile navlun ücretinden 
teuzilitı kardırdığuıı hiç sanını 

yoruz. llğili yerlerden yaptığımız 
araştırmalarda bu sonucu ver
mı§tir. 

Şimdi şekerio fabrikadan tüc· 
, carın eline gelinciye kader kilo 

da 6 kuru§ nakliye ücreti ve eair 
masrafı tutmaktadır ki bu da şe· 
kerio ucuzlamasındaki amacı kayb 
edecek kıdar ehemmiyetli bir 
yekundur • 

Devlet demiryolları tarife8in· 
de bir değitiklik olınadığına gö· 
re fabrikanın tenzilatsız tarife 
üzerinden 168 lira bir fazlalıkla 
nıkliye ücreti alması hele ıekerin 
ucuzlamaaındaki amacla taban ta· 
bana zıttır . Halkın ; Hükumetin 
dilediği şekilde şekeri ucuz yi. 
yebilmcai için fabrika bir defa 
yıkarıda anlatdığımır. 168 lirayı 

bırakmalıdır . 
Çünkü bunun fabrika ile bir 

ilgisi yoktur . Nihayet Devlet ıle· 
miryollarının nakliye licrrtinde 
yaptığı tentilaUır . 

İkinci olarak ta Devlet demi,. 
yolları şeker nakliye tuifrıinde 
hiç olmazsa yüzde elli bir teozi· 
lat yapmalıdır . O zaman tren uğ 
rağı yerlerde tekeri 30 - 32 ku
ruş aruındı yemek mümkün ola 
caktır ki şekeı in ucuzlamasında 
ki maksat da ancak bu ıekilde 
kendisini gösterebilir • 

Hüsnü Mühiddin 

Sığlık ve soysal yardım direk· 
törü Hüsnü Muhiddın teftiı için 
Kozan ilçesine ğitmiştir. 

geçenlerinin keşif, proje ve diğer 
fenni evrakıoı tetkik ve tasdik et
mek ve işin ikmalinde kabulleri için 
hey~tler intihap ve tayin etmuk. 

2290 sayılı belediye ve yol yapı 
kanununun esasları dahiliode be
lediyelerin yaptıracakları şehir ve
yn kasaba halihazır ve müstakbel 
imAr hnritalarını tetkik ve tasdik 
etmek ve bu haritaların tanzim ve 
tatbikıoda takibediiecek usulleri 
göstPren nizamnameler ve talimat
nameler yapmak 

Millığ müdafaa bakanlığına ait 
b ılumum inşaat nafia bakanlığının 
tert'p ve tanzım edeceği nizamna
me , talimatname ve şartnameler 
hükümlarine riayet edilmek üzere 
milliğ müdafaet bakanlığı len he
yeti tarafıodan yapılır. 

Mühak bütçolerle idore olunan 
devi et demiryollarile ev kal umum 
müdürlüğü yapı işleri • nalia ba
kanlığının bu husustaki nizam . 
name, talimatnJme ve şartname
leri hükümleri de hilintle kendi fen 
heyetleri tarafın,Jan yapılır. 

Bütün işlerin yapı işleri geoel 
dirrktörlüğüne bırakılması dola
yısile 1936 moli yılından itibaren 
devlet daire ve müesseselerine ait 
inş •ıet ve esaslı tamirat tahsisat 
her d~'.•e. nom•nn ayrı ayrı mad~ 
ılelerı ılıtıva etmek üzere Bıyın
dırlık bakanlığı bütçesinde a 1 ÇI a-
cek b 'r fasılda toplanecok ve b . u 
ı ŞRet ve esaslı tamirata ait her 
lu lü masr. fıor bu tarihten itiba
rc ı iş ' n tnolluk etliği inşaat ve 
tamirat tahsisatlarından verile
cektir . 

Konunun diğer hükümlerine 
göre de lMlediyel• rtle t•şkil eılitq. 
c"k fen heyetleri kaılrolarında bu
lunan mühenılis, mi mor ve fen ırıe. 

murları belediyelerin inhası üze 
rine Boyınılırlık bakanlığınca tayin 

ol unecoktır . 

. Ya~ı ve yollor kanununa göre, 
lçışl~rı bakanlığı ile >\ııkaro imAr 
direktörlüğüne ait işler de Bayın
dırlık bokanlığıoo geçmektedir. 

-So• u var-

1 

1 
Şeblr Dayakları , ________ , 

Helyotis kurdlarile 
mücadele devam 

ediliyor 

Akdam ve Akdcğirmen k6yle· 
rile çevrelerindeki tarlalarda gö· 
rülcn Helyotis kuıdlarile yapılan 
mücadele bitmiş ve buraya gön
derilmiş olan tarım işyarı Talat 
ile amele baıılar ıehrimize dön 
müılerdir • 

'l'arım ifyırı 'l'allt ve attıcle 
hıtılu bug-ün kilavur ve çeV.e 
sinde görlilen Helyotiı kurdlari · 
le mücadele yapmak üzere oraya 
gönderıleceklerdir • 

Kırba~an köyile çevresindeki 
tarlalarda da Helyotis kurdları 

görülmüı ve mücadele yapmak 
üzere Ceyhan tarım işyarile on 
iki Pülverizatör ve ytter dcrtcede 
ilaç iÖnderilmittir • 

Fıstık kalem aşıları 

Tatım ditektörİüğlitlbe Ooziatl
tebe ismarlanmlş olan fıstık kalem 
aşılarile aşıcı ustahrının bugün 
yola çıkarıldıkları Gaziantep tarım 
direktörlüğüoden bilJirilmiştir. 

Cumuriyet genel 
savamanlığı 

Şehrimiz Cumuriyet ıenel ıavama
nı Münir Altıok yargotay, (temyiz) 
raportör llJjilJne ve yerine de Kır 
tehir eski cu:a bak yeri bllkmeni 
YümnlJ atanmışlardır. 

Emniyet direktörlüğü 

İlbaylığımız emniyet direktörü 
Mehmet Ali, fstadhul polis oku · 
lası direktörlüğüne ve yerine de 
o okulanın direktörü Bahri atan· 
mışl11dır. • 

Halkavi okuma odası 

Yağcami yanında bulunmakta 
olan Hılkevi okuma odası Cu
muriyet hılk partiıinin yeni ya· 
pılan binasının altındaki yere 
taşınmı§tır . 

Yeni ilcebaylar 
Karaisalı İlçebaylığına sıyaıal 

bilgiçler okulumdan diplomalı 

Hıfzı , Osmaniye İlcehaylığına Ti
re İlcebayı Gafur ve Cryhan İIC'e· 
bayı Hayri de Mustafa Kemal 
Paşa l!cebaylığına ve Karaisalı 
llcebayı Rebii Menemen ilce· 
baylığına atanmışlardır . 

Cumuriyet Halk 
Partisinin yeni binası 

Belediyenin karşısında t r cim 
ve endüstri odasının bitişiğinde 
yapılmakda olan Cumuriyet Halk 
Partisinin yeni binası bitmiıtir , 
Parti bürosu yakında Halkevi bi· 
naslndan buraya taşınacaktır . 

lıbaylığımız mektupculuğu 

Gaziantrp İlbaylığı mektup 
culuğuna tayin edildiğini yazdı 
ğımız Raif Akmanın yerine Gazi· 
antep mektupcusu Bil 1i atanmış· 
tır . 

Bir düzeltme 

İıbaylığımız hukuk işleri di
rektörü Nebilin Bala ilcebaylığı 
na tayin edildiği \ıbaylığa şelı lin 
de çıkmıştır. Bu yaolıtlığı düzel
ıiriz, 

Yeni bir eczacımız 

Lisemizin üç sene evvelki me
zunlarından Sadiniu ecucı şube 
sini ikmal etliğini öğreodık . 
Memlektte haluk ve z•ki bir gerç 
eczacı kazandıran yeni eczane 
sahibi kimyager Ahmet Rrz•yı 
tebrik ederiz • 

Meyve fit'ıtları 

Gerek komıu kaaabalardan 
ve ırenkae bağ, bahçe ve köyler· 
den ı~hrimil!e hol oıikdarda mey
ve getirilmektedir. 

Bir lıilo İtibariyle karpuz 7,5-
10, kavun 12,5-15, üzüm 715-
10, L.aysı 15, Tokelı oğlu kayıı 20, 
!erdali S, kirU ve viıne 10-15 
kuruıtut. 

Aftl~le Utretleri 

Dün köylerde çalışan çapa 
amelesine 350 - 400, Kızak 
amelesioe 450-500 ve makinede 
çalışacaklna 550 600 kuruı haf 
talık verilmittlr. 

ISpekter Osman Nuri 

Oımaniye lıcehayı ik"n Mül 
kiye Spekıörlüğiine tııyio edilmi§ 
olan Osman Nuri, Kars lıbaylığı 
V'ekilli~lne atınmı~tır. 

içel llbaylığı 

lç.J İlbaylığına İstanlıul lı
baylığı yudımcılarınden Rükned 
din atanmıttlr. 

A· ukat Rifat Yaveroğlu 

Şehrimiz barosunda kayıtlı ve 
eıki Gelibolu· aıliye hak yeri 
bükmini avukat Rifat Yaveroğlu, 
Bitliı hık yeri bükınenliğine 
ıtın mı§tır . 

Kozan genrl savamanlıA-ı 

Kozan İlcesi aavamanlığına 
yargotay hak yeri genel savaman 

Yardımcılarından Emin Ferdi atan-
mıştır . 

Türkiye - lngiltere 
ticaret anlaşması 

Tüıkiye Cumburiyeıi ile Bü 
yük Britanya ve Şimali İranda 
hirletık krallıiı ıruında 4 Hızi· 
ran 1935 de Ankarada imzala
nan anlaşmanın nasları Türko
fisden ticaret odamıza bildirilmiş 
tir . 

İlgili tecimenlerimizin odaya 
müracaatla bu hususda malômat 
almaları menfaatlr ri iktizasından 
dır . 

Boğularak öldiiğü :ınlaşıldı 

llavutlu bucağında oturan Ali 
kızı yirmi beş yaşlarında ZekiyA, 
bundan dört gün önce Sey hnn ır· 
mağına düşmüş ve ölmüştür . Ze· 

J 

kiyı,nin cesedı üç gün sonra bu
lunmuş ve ŞPhrimize g.tirilerek 
sulh hekimlerinden Fevzinin önün
de hükumet doktoru Hılmit tara-
fından otopsi yapılmış ve vücu· 
dunda b~re ve yara gibi izler gö. 
rülmediğinden bunun boğularak 

öldüğü anlaşılmış ve gömülmesioe 
izın verilmiştir. 

iki hırsız yakalandı 

Ameleden Rüstem ve llüseyin 
oğlu Mehmet adlarında iki kişi be 
rab•rc~ bir odada yatııkları dö 
şeme mahollesinıle oturan amele
den Karamanlı Mehmet Emin oğlu 
Mustafanın caketi, y~lek vu göm
leğini çııldıkları şikdyet etlilmı si 
üzerine bunlar yalı.olanmış ve to h· 
kikah başlarmıştır; 

Bisiklet dayanıklık 

koşusu 

Çukuroyı mıotakuı bisiklet 
heyeti başkınlığıodan ; 

7 - 7- 935 pazar güı.ü saat 
18 de eski istasyon tütün fobrika· 
sı yınınrlan Yeni.;eye kadar gid•p 
gelme bisiklet dayanıklık koşusu 
yapılacaktır • 

28 Haziran J9jS ---
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Çinde 
genişlemesi. 

L.._ rGtlerd .. ç· . . 1. ,. bit ... muı şıma ın- 1 
~'illi :a. feyler çok büyük 
~... ~ız bulunm•ktadır . 

Taokcu,da 31 Mayıs 1933 ta
rihinde yapılan mütareke ile ye
ni durom olduğu gibi tanındı • 
Bunda,, ha§ka bu mütareke Bü· 
yük Çio duvarının cenubunda Ja
poolar için karlı bir süellıkteo u
zak bö1ge kurdu . Bunden başka 
Japoo ordusu t haydutların arka· 
sından lcaştuğunu ileı i !Ürerek 
kslgan yöbüo<le buraya Lir akın 
yaptılar ve fakat yerleşemedıler. 
Son Nisan ayındııı yeni ve tamam 
layıcı bir anlaşma yapıHı , 

lıla11 h Çınin ıimalinde orta-
.... &diseJ · b - b ' "'tp1 erın uguo ır 

~rıdlrna tehlikesini yarata 
t ı: dt ~ ·ı J 'ııııleQJ gı apony•nın Çın · 
~ ~ ' ııyaaaaın ın hiç bir 

~
ttt •titılaıtnadaıı metodlu 

' le ı· b llded· ' 1Yt ilece;ini g6s· 
11.. ır 
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ıııı,11 suılar dünyasın• 
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•ıı syanıo yarın ba 

'tt~u, Çok onemli sonuçlar 
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1 
·le l<endi güçlülderile 

oı .. 8 ·~ tehlikelerle çok .. n A 
g't vrupa ve Amerika 

~i'l 1 ttlcçe hızlanan bu ev · 
1 ,, • • 

t oldult Ylrcı kalmak iste· 
~~fi b~~'.1 görülüyor . Ô· 
"-ııı 0 YI@ bir evrim ba~· 

•rda A eok b VrUf>a ve Anıc-
~~ 'Yecıolaadırdi . 
1.a· ~· ~ ,,~likı ••çulwyu kurduğu 
~•Poı.y: A~ançuriyi aldığı Z• 

tı>ı1.._ •le Husya arasında 
• -.· a 01ınasında korkulu-

~l1Gad 
t. 8 an durum temel 

ilttı, u böyle olmakla be 

1 
e k:~~e kendiıerini kafi 

~ tt-..,: u kuvvetli bisıiet -
~,a~la Japonların , bazı 
li vi~~a ve hele deniı kı 

~~İtti •9oıtok vilayetioe 
liraıd rceklui söylen~mez. 
lo~ı,' ık: bütün ğayretleri 
1 lltn •ı iıt j bulunmaktadır. 
~ ı, .. ,'8 ehol'a el atmağa 

( •ç,.. tarasını Mançurioio 
8ıt. 

ı •Yorla rdı . 

Şimdi de Japonlar buralarda 
yeni ve birdenbire yedi konak aşan 
bir adım attılar . Japon başku
man<laolığı , Hopey vilayetinin 
bütününü boşaltması için Nankin 
hükumetini sıkı§tırdı . 145 bin ki· 
lometre geni§liğiode olan bu böl 
ge sara nehre kadar uzanmakta 
ve bazı noktaluda sarı nehre ka
dar dayanmakhdar . 

Bu bölge ıin ne kadar Önemli 
olduğunu anlamak için Pekin ve 
Tien Tsin şularının bu bölgede 
bulunduğunu göz öuüoe almak 
yettrdir . Çin hükumetine vHilen 
bir ültimatom ile kendisinden , 
biç bir itirazda bulunmaması Js 
teği ileri sürülerek , ne1er isteıı 

dığı anlatıldı . Naokin hükumeti 
hemen yelkenleri suya iodirdi ; 
boşaltmığa başladı . Bo boşalt
manın yapılması için bir ay müh· 
let veıilmişti . 

Bu hadiselerin Amerika ve 
logiltere de iyi bir gözle görüldü 
ğü söylenemez. Bununla beraber 
ne lnhiltcrede ve ne de Amerika 
da Japonyayı karşı gelmek dü· 
-Gerisi dördüncü sayfada-

fTfirkSôzfl) 
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PA~tUK \'t" KOZA 
Yunanistan isyanında 

-----·-
Ödevlerinden çıkHrılan su, 

bay ve işyarlar 

Atina ! 27 (A.A) - Mart a
yaklanmasının sonucu şu olmuş 
tur : 

262 si yüksek ı üt bı:li olmak 
üzere 935 subay ordudan uzak 
laştırılmış, bakanhk ve genel ku · 
rumlar işyarlarıodao bir çoğu da 
işten çıka_rılmışlardır . 

Başbakan Laval 

Bugün soruıan sorulBra 

kctrşılık verecek 

·-• Paris : Z7 (AA) - Hükume 
tin siyasi birliklrr hakkında ta
kınacağı durumu soran son par· 
tiler salkuruoa Lival cuma ğunu 
bir diyev yapacağını , bunun baz 
birlıkl.:rinin topfontılaunın uyan
dırdığı kayguyu gidereceğioi söy· 
lemiştir • 

Laval parlemeııto tarafından 
verilen ayral (istisnai) yetki lerin 
finansıl kalkıomayı başarmak için 
gerek olan genel düzenin korun 
masını elde ttmek imkanını ver
diğini bildirmiştir . 

Çankırıda faydah 
yağmurlar yağdı 

Çaokırt : 27 (A.A) - dünden· 
beri şehrimize ara ile çok fay
dalı yığmurlar düşmüştür . 

Bugüo kurulAo şehir pazarına 
çok füuo geldi . .Fiatlar düştü . 
Bu dllşüş çif çiye karşı oldu . Ar
pa yüz paraya , buğday dört ku 
ruşa indi . 

Londrada 

Büyük bir hava bay
ramı yapıldı -

Londra : 27 (A.A) - Cumar
tesi günkü bava kuvvetleri bay· 
ramıoda yalnız radyo dalgalarile 
kontrol ediJen bir bedtf uçak gö 
r ölecektir . Bu uçakta 130 beygir 
kuvvetinde bir motör vardır . U· 
çaklara kar,ı yayım merkf'ıioin 
on millik bir çevresi İÇf'risinde 
pilotsuz uça bilmek tr dir . 
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Bununla beraber içinde bir il ,. 
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raçlar {aletle) listesinde bulunu 
yordu . Onun için belki halka 
göstuiltctk fakat uçmıyıcak 

tır . 

Trabzonda fındık 
sat.şiarı 

Tr, bzoo : 27 (A.A) -· 935 
ürününden etok faodık kalmamış 
tır . 935 ürünü iç fındık aline 
ağustos yüksrlmt si 50 - 55 ku· 
ıuş arasında oyuamakt•dır . Hal 
buki fındık ağ•ıstos 22-23 ve 
eylfıl 19- 20 kuruştan aranmak 
ve sa tılm11k tadır . 

Yumurte, ova malları 400 tane 
si 160 kuruştur . 

Sinema aleminde 
yeni bir buluş 

Moskova : 27 (AA) - Sov 
ytt bulmanluındao ( mucidlerio 
den ) Novitski gündüz aydtnlı · 

gıoda sinema gösterecek bir acın 
( keşif ) de bulunmuştur . 
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ÇiltebaD kaplıcası 

-----------------------------------
Refakatinde - Bılesir,ce 

Rı ftar - Yürüyüı. gidiı 
Hefte rrfte - Gide gidt>, git· 

gide, yavaş yavaş 
Reha - Kurtuluş 
Rehavet - Gevşeklık -(Fr.) 

Relichement 
Rehber - Kılavuz - ( Fr. ) 

Guide 
Rehberlık etmek - Kılavuz 

lamak - (Fr.) Guider 
Rehgüzar - Uğruk 
Rehn - Tulu 
Rrlmüma - Yolgöster<"n 
Rt"hzen - Yolkesen 
Reis - Başkan 

Rekaket - Kekelik, kekeme· 
lik, ptpelik - (Fr.) Begayement 

Rekik - Kekeme 
Rekzelmt'k - Dikmek 
Remsd - Kül 
Remak kalmak - Azkalmak, 

.. yazmak 

Örnek : Diişıııı·aine reınak 
kaldı - Az kaldı diişiiyordu ( dii· 
şeyazdı ) • · 

Rtmmal - Falcı 

Remı - imge 
Rer,cide - Kırgın 
Renk - Renk [ T . Kö.] 
Reogarrnk - R tnk r('ok 
Ht-si kar - İşbaşı - ( Fr. ) 

Pouvoir 
Hesm - Rcsiııı [ T. Kö J 
H, smi geçid - Gcçid aiayı 
Humi - U1 uı<al 

Rf'ş · ı;-~ - Çisrnti 
Rqha - S rzır•lı 

R · şid - E· gin 
Heşk - Kıskıınma 
Hcva [ Bak : Layık ) 
Revaç - Geçt~rlık, sürüm 
Revan - Akar, g"der 
R· viş - Gid•ş, -vüriiyüş 
Rı•vn&k • - Y .B.ıo, örüag 
Rey - Oy 
R<"yül'ayıo - Gözgö c 

Rezil - Yüzsüz, sıyrık 
Hiayet etmek - Saymak, gö· 

zetmek, ağırlamak 
Ribka - Soyunsa 
Rical - Büyükler 
Ric'at - Çekilme, çekilim -

(Fr) Rehaite 
Hic'at etmek - Çekilmek 
Rida - Bürgü 
Rihlet - Göç 
Rikab - Üzengi 
Risale - Cöok - ( Fr. ) Bro· 

chure 
Riıte - İplik, tire 
Serrişte-İpucu 
Rivayet - 1 - Söylenti -

(Fr) Bruit 
2 - [ Bak : Hikaye J 
Riya - ikiyüzlülük 
Riyakar - İkiyüzlü 
Rızk - Azık 

Ruam - Maokafa 
Rububiyet - İdilik, izilik -

(f r.) Divinite 
Ruh - Ruh [ l'. Kö ] 
Ruhsar - Yanak 
Ruhsat - İzin 
Rutubet - Y •ıakl ı k 
Ruy - Yüz 
Ru.Yu zemin - Ye.yüzü 
Rücban - Üstünlük, yeğlik 
Rücu -- Döome, caym• 
Rükn - Öı kün 
RükfıS \'aslta!:i - Biuit 
Riiya - Rüya [ T. Kö ]. Oii~ 
H lisub - Tortu, çökı 11tı 
Rüsuh [ M:. lcke] - Yo d .n•, 

pratik - (Fı.) Halıil ıe 
Riisunı - BJç1a r 
Rüşd - Ergiıılık, rrışk. rılık 

Rütlı~ - Eercce 

s 
Sacıtlet - Mut, lı lııı;arlık 
SıJadete nail olmak, ınesutl 

olıııık Göoerımclr, lııtbtiyar 
olwJk 

Saat - Saat [ T. Kö. ] 
Sah - Ç~tin, zor, güç 
Sabah - Sabah ( T. Kö. ] 
Sabahat [Bak : Hüsnü letafet] 
Saba - Tanyeli 
Sabavet · Çocukl.Jk 
Sabih - Yüzen, yüzer 

Örnrk : Salıih havuz - Yü· 
zer havuz . 

lım 
Sabr- Sabır [ T. Kö. ], bek 

Sacla - Ku, ses 
Sadaka - Sadaka [ T . Kö. ] 
Sadakat - Bayrılık 
Sadık - Bayrı 
Sade - Sağde - ( Fr. ) 

Simple 
Sadır olmak - Çıkmak 
Sadme - Çarpı, tokuş 

(Fr.) Cboc 
Sadr - Göğüs, sıııe 
Saf - Arı, eforu - ( Fr. ) 

Clair, limpidr, pur 
Saf - Dizi - (Fr.) Raog 
Safderun - Bön 
Safşiken - Sökmen 
Safha - 1 - Yüz - ( Fr. ) 

.Face 

2 - Evre - {Fr.) Pbase 

Ürock : Dil i~inio ı·ıı ilı·ri 
safbaınnda lıulurıuyorıız - Dil işi
nin t'n ileri cvn sinde hulunuyonız. 

S ,fir - lslık 

Safsata - 1- Saçma - (Fr.) 
P .. rolı·s fu•ilC's, halivero< s 

2 - Sofizm ( Fr. ) So 
ph sm · 

Salıa - A l.111 

Salıaı iı Iİ~ . r - Yayı'am 
Sahalı t K .. yı•mak, ko, n 

nııok (fı) Proleg r, soııttn r 
S .. hi - Cö ııcrd 
Salıih ly .. (Fr) p, oprie 

ıaire 

Sdhil> çıkmak, l ı s. lıüp etmek 
- Ber ims ıııek - ( Fr ) 

S'apprupricr, sppuycr 

---------------------------------------------------------------------------------.::. 

1 

açıldı. 
Eğer Homatizmo. siyatik, karaciğer ve böbrek ~umları mesane taş-ı 

lurı ıığrılarıoo muztaripseniz vokıt geçirmeden Çıfte han ı 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri ha!'tnlıklarına. ınuonnit ekznmalurn şifo verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Scıliye ile gelen Lir \'Ok kötürıınıler yiirüycrck dönmiişlcr.fir • ller 

no kadar fennen kabili izoh değilse de 8enclerce gebo olmamış hnzı 

kadınların 15-20 güııluk b~nyod rn sonra hamile kı.ıldıklorı görül 
mü~tiir . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo oktifitesi dünyadıı mov(·ut bütün koı lıcolorı.lon ıhıho yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
~li ... ıfırlo riın'zin lıın dür lü ilıtipd rı dü ünülerek loknııtomızdıı te

miz y• mek yopılmııktudır. Furuou, bnkk ıliy~si gazinosu, kasabı, ÜPr-

heri vnrdır. Fintlar çok ucuzdur. 21 

Tiren ücretleri yar1 yarıya tenzilathdır. 5512 
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!)ayla 4 

Bayan uçaklar 

Paraşütle 600 metre
den bir sınanç yaptllar 

,. •• J ,. 

Moıkova : 27 (A .A) - l>ün 
altı paraştüçü kadın Moskova 
yakınındaki Sint-je gölü üzerinde 
600 metre yülrseklikten paratüt 
le muvaffakıyetli atlamalar yap
mıılardu . Athyan paraıütçüler 
vapurlara alınmışlardır . 

boks şampiyonluğu 
Amerikah zenci Luis 

ltalyan Karnerayı 
yendi 

evyork : 27 (A.A) - Ame
rikalı Zenci Boksör Yoe Luhı es· 
ki acun ıampiyoou İtalyan Kar
nerayı yenmiştir · 

Birinci , ikinci , üçüncü ve 
beşinci raımdlar<la I...uis üst ol· 
muş dördüncüde berabue kal
mııtır . 

Altıncı ve sonuncu ıaundda 
KarnHa üç kez yae yuvarlan 
mışhr . Hakem nakaotu bildirdi
ği zaman Karnera sersemlemiş 
ti . ---- -

CellAt gölü kurutuluyor 

Torbalıda Cellat gölüoün ku 
rutulması devam etmektedir . 

Kuıadası ilcesinrle deniz ke
narından açılmağa başlanan 90 
kilometrelık ana kanaldan ıimdi
ye kadar üç kilometreye _yakın 
bir kısım bitmi~tir . Bu kanal el 
li metre geoişlığinde , 16 metre 
derinliiindedir . 

Kanalın derinHkJerinden su 
lar fışkırmaktadır . Kanalın açı 
mında dört ekskavatör makioisi 
çalıştırılmaktaJır . İki makinest 
kulJanmak ıuretile hu makinele· 

rin kündeJik çalı§ması yirmi saat
ıar . 

Oranlandığına göre gi>lün ku· 
rutma iıi holitileo zaman içinde 
bitirilecektir . Omm için , bir 
yıllık sürenin uzehlması için Ba· 
yuıdulık Bakanlığına b•şvurulma-

11 ihtimali vardır . Üstenci daha 
üç ekskavatör ısmarlanmıştır. Bun · 
lar da gddikten sonra yedi ma· 
ki na gtct li giindüzlü kazıya de. 
vam edecc·ktir . 

--~-------·--------~-
Bir son verelim 
-Birinci say/ adan arlan -

de çalı§alım . İstek ve durgu in 
aanları her şeye kavuşturur . 

İşte size canlı bir örnek : 
1 Mersin Halkevi . J 

Mersinde bir arap , bir mu 
sevi ve yahutda başka ırka men· 
sup v11ladeşluımız yalnız Türkçe 
konuşmaya and içmiş , başka bir 
Jil konuşmuyor . Bir arkadaşım. 
la, saklı konuşmak icabetti. Fran 
sızca söyledimde beni ayıpladı . 
Bunu yapan bir musevidir . 

Hatti temin ettiğine göre ev
de bile konuşmak icabetse kim· 
senin işitmemesi için pcn<'ereye 
gözcü koyuyorlarmış . 

Bu işte Mersin Halkcvi Reisi 
ni ve Mersin g,.nçliğini kıska
narak alkışlarım . 

Japonyanın Çin
de genişlemesi 

- Üçlincıi say{ adan arlan-

tünülmemektedir. Japonya ise yü 
rümekte olduğu yolda , karşısın
da büyük bir kuvvet görmedikce 
durmak dü§üııceıinde d~ğildir. 

Bugün gerek Londra ve gerek 
Vaşiogtoodı, uzak doğuda tehli 
keleri göze alacak bir kimse var 
mıdıır? 

Londradan gelen bir telgraf 
hunun aksini, )iDİ Amerikanın 
her karışıklığın önüne geçmek 
için ihtiyat tedbirleri aldığını 

göstkriyor. 
Yakında bOyük elçiliğe çevri

lecek olan Pekin elçiliğini Nankine 
kaldırmak için hazırlık yapmak
tadırlar. Bu taşınmanın doğrulu 
ğunu göstermek için, diplomatik 
mümessilliklerin hükumetin bu
lunduğu ıarda bu lunmasınıa 
doğru olduğu ortaya süıülecektir. 

Bu suretle vilayette bulunan 
süel kıtal•rın geri çekilmefıİ im 
kanı da elde ed!lmlt oıac:tkhr. 

Vazıyeti yukarıda adı ğeçen 
telgraJın bu pııçasından daha 
güzd • aydınlata& bir ıey olamaz. 
"Amerika bülrfimeti Japonyanın 
Şimali Çin ie bulunan Amerika 
kuvvetlerini geri Çf'kmesıni iste
mesi halinde kötü bir duıuma 
düşmekkn korktuğu için, Ti~n
ısin'de bulunan piyade a:ayını 
geri çekmeyi ve elçiliği korumak 
içio Nankine bir deniz piyade ala
yı göndermeği daha uygun bulun
muştur:" 

Bundan haıka Fran11zlar da, 
Boxer'Jer aavaııadaoheri Pekin 
ve Tieu · Tıio'de bulunan garni 
zonları hakkında bi karar olmak 
meeburiyetir.deyiz. 

Biıtün görünüşlere bakılırsa ge
niş bir surettlj yeni ve Lüyük bir 
muvoffakıyf.lt eldo edilmiş oluyor: 
Japonynnın. Çin kıtttları yönünden 
hoşaltıl..tn yerlere bir müddet yt•ni 
süel kıtahır gönde rm~m'3sİ umu
lur. Hoş, bu Ja muhakkak (lPğil

dir; her holde uklına estiği zaman 
işgalini tnmomlırnıası için ileri sü
rebileceği sebdpler yok değıldir . 
Japonların haydutluğun her tarafta 
eg~men oldu1~unu wyııhut Japonya 
al ı,yhinda propağarıJaların yeni<lon 
başladığını ileri atması yı-ter ola
caktır . 

« Timcs » gazet~sinin Tokyo 
ayları elde edılen sonuçları şu söz
le ri~ anlatıyor : 

l\ter kezi Çin hükflmetini, Japonya 
giiçlük veren sül'I kıtalıırın gAri 
çekilmesine mecbur etmek suretile 
bir pr~sedan yı.rntılmıştır. Monçu
koda yerleşmiş bulunun Japon 
ordusuna dayaoan Japon garni· 
zonu Çinin şimalinde rakipsizce 
egemen olan bir tek kuvvettir.» 

Belki ynkında bir gün gelecek 
Japonya, Çinin şimalindeki duru
mnoun kuvvetlendirmek İçin, bu · 
ralarda kendi idaresi altında bir 
şimali Çin devleti kurmak Te vak
tile Mançuriıle kullandığı imp·rn
tor Pu Yı'yi Pekin tahtına oturt 
mak istiyecektir . Bugünkü fu li 
yeti büıiin bir faaliyet zincirinin 
bir halkasından başka bir ŞAY de-

Dün kabadayı gençlerimizden ğildir . » .... 
birinin kafaıına esmiş, söyleyi-
ci kadınlardan arabca ıaıkı iste
miş ! Tabii onlar da bizim kafa· 

Plı rre Berrıus 

-------·-------

( Ttlrk Shtl ) 

~, ___ B __ e_ı_e_d, __ i_y_e __ i_I_a_n __ ıa __ r_• __ f 
Belediyeye bir sene içerisinde lazım olan illç

ların yaptlrılması açık eksiltmeye konuldu. 
1 - Belediyenin bir sPnelik ilAç ihtiyacı şartnamt>Sİ hükmü içinde 

ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2- EksiltmeyeAıncak Adanadaki eczahane sahipleri girPbilirler. 
3- İğreti tutum parası (105) liradır. ihale 29-heziran-935 cu

martesi günü saat onda beledi1e dniresiode daimi encümen oJasınJa 
yapılacaktır. ist .. klilerin şartnamesini görmek üzere her gün brlediye 
baş tabipliğine ve ihale günü de tutum parasile belediye daimi encü-
menine gelmeleri ilAn oluour.5552 16-~0-25-28 

Yeni mezarhkta bekçi evi yaptlrıhyor. 
Karşıyakada yeni mezarlıkta 2628 lira bedeli kPşifli bir bekçi evi

nin inşası açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
A) ihalesi t• mmuzun 9 uncu salı günü saat on beşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır. 

B) iğreti tutum parası 197, 10 lirııdır. 
C) lsteklilrıin şartrıomcsini görmek üzere her giin bele~iye yazı 

işleri kalemire ve ihfllc günü de iğreti ltıtum parası aıokbuzlarile be-
lediye daimi er.cüm~nine gelmeleri ilAn olunur 5570 22-26- 30- 4 

Adana pamuk mUstah
silleri sabş kooperati
finden: 

2 l-flaıfran-935 günü yapıla
cağı ilA n edıleo fakat zuhur edeo 
mani dolayısile geri kalan şirketi
mizin 934 senesi h .. ycti umumiye 
İçtimaı 5 temmuz 935 cuma günü 
saat 15 de Adaııa kulübünde top 
lanacaktır. 
uz NAMBi MÜZAKERAT AŞ.\ÜIDA 

OLDUGU ulBIDlR 
1 - İdare heyeti ve mürokip ra

porlarının okunması 

2- llesabatı:ı tetkik ile hı lan~ 
çonun tastiki ve h..-y(·ti i<larerıin 

ibrası. 

:i- Yeııi idare heyetinin intihttbı 
4- Yeni mürakiplerin int ı habı. 
5- Yeni hey~ıi idar.ıye veri· 

lectk talimat ve ealA.hiytAlerin 
tayini . 

6 - lleyPti id ıre azasının hukkı 
huzurlarile mürukip ücn·tlerinin 
"c müdür, kAtip ve odacı moaşla
rının tayini.51189 

Dolum Y8 çocuk bakım 8Yİ baştaba
batinden : 

Adana doğum ve çocuk bakım 

evinin bir yıllık yiyecek ve yaka· 

cak ihtiyacı 30-6-935 gününde 
üstf11 mek kesi mı icra edileceğinden 

P.ksıltmeye konulmuştur. lst .. kl ı~r 
şaı toameyi görmek ve taıs·ıat al-

mak için kurumU'DUZ baştababetioe 
müracaatları ilAn olunur. 5545 

13-15-16 18-20-22-25 27 28 30 

Sayhan dafterdarlıltndaa . 
Hacı Hab:pli köyüne bağlı Ağba 

çilliği denilen ~m hin Jönüoı m k
tarındeki arazinin nevıleri itibarile 
bir kaç parça üzerine ö'çülüp ha · 
rilasmın yapılması t hliyet vesikası 
olan mrsııha fen n emuı larındarı 
en müsait şort teklif e lccek biri
sine pazarlıkla verilecektir. istek
lil rin izAhıt almak Uzere temmu
zun b 'l}İhe kati .r dArtı>rılarlı~n mü
rııcaatları ilArı olunur .5588 

28-30-2-4 

M~ Ned~:ç~ urtma) 
/ ·=-;.~~.:;;-, 
1 Eczane ~ 

Yeni Ot~l karşısında açtığım 1 
diş ınuayenPhanemde saat 6 dan ' Orozdibak C'ivarıuda ' 
21 re kadar hasta kobuı ettiğimi 1 Merkaz ~czaıwsitlir 
ve tedavi ve diş imali hususunda _,1111111llllllHllllllll 1111••=••• ,,.11111• 121

• 

muhterem müşterilerime aıaml 
teshilAtı gö:;tuJiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 

30- 30 

Satılık ev 

Evkaf müdOrl ülünden : 
Siptilli mevkiiode Evkafa ait 

Mutaa hamamının k•tfi mucibince 
tamiri 13 haziran 935 den itibaren 
yirmi ğün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmuıtur. 4 Temmfiz 935 
Pertmbe ğünü &ğleden evvel aaat 
onbirde evkaf daireıiode ihalesi 
yapılacaktır. keşif bedeli <2720) 
liracJır. Taliplerin efkaf dairesine 
milracaatluı. 5544 

13- 19 26 - 3 

• "" 'lf'.J//I.. 
~- ·' 

t:".'I - • 

-· 

sr~"' 
t_;olAl "1' 

. . . ( cczı c• 1 ~ırı•" 
llakiki Grip ilAcını bultlum ! Bırıncı sını . 1 09ttı ıg ~ 

bAyin on iki senedenberi yaptıgı ( Novrozin ) Urıp 
1 

ill. 
. oZ 

gAne ilAcıdır. Kalbo katıyen zAran yoktur. kesen No~r 
Baş , dit ve romatizma ve bel ağrılarını hemen 

halde alınız. 537 30 

Eski istasyon bioosıoın karşı
smdtt Joğum evine g:den cadılenin 
üzerinde etrafı tel ile çevrilmiı hah 
çeli ve (lört o fa bir mutbah su tu
lumbnı ve elektrik techizatını ha
vi 962 ırşınlı ynrım fevkani kArgir 
b r ev hem satılık ve heın de 
kir .ıya verilect'klir. ieteklıler idare 
hanemize uğrasırlar.5587 

Tarsus beled~e riyasetinden. Bor Okcu menba suyu 
Tarsus şehri yolları kaldırımları · ' 

İçin yüz binden yüz elli hine kadar satılmaktadır• rU 
1
JtJ efl 

darın arzusunu yerine getirmek Paranı '---.. 
istemı~lerse de ak saçlı gençler- 1 • 

1-5 paket taşı kap:ılı zarf usulile mü- . . tıı hlil rar0 "" 

nakaB&ya çıkarılmışsa da talip zu Okçu menba suyu lstanhul ştıhromanetıııın 
1 

ric1 

hur etmediğinden artırma ve ek· bir su ohluğu tahakkuk etmiştir. . 1 .yo i~tııhıc~" b" 
dea birisi buna mani olmak iste· Boş yere h~rcama ve har• 

miş . Ve olmuş . y 
0
•• arkada, ! ·---c-•y_a_c_a_k_sa_n ..... y_e_r_li_m_a_ı_. _aı_ı_ yitik Rehadetname Bari sen bize ön ayak ol. Sen böy· _ y 

le yap ki biz de gayrete gelelim. Ell>ustan kazasının Rüştüytt 
Şu işt- bir son verelim · Türki)'e hilaliahmer mektebinden 328 yılında aldı~ım 

M. Bozdoğan şehadetnamAmi yitirdim Yenisini 
mecmuası. 

-·------------•-.. alarağımdan yitik t"hndf'toam~nin 

Kaçakçılar 
vat~n hainidir 

Türkiye HilAliahm ~r mecmua
sının 142 inci sAyısı çok zengin 
yazılarla çıkmıstır . Okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

hükmü kalmadığını ilAn eylerim. 
Adananın Sofu bahçe 
mahallesinden Musa oğ. 

Alımet Hamdi 

. ı · n1 il c 1 r l r 
siltme kanununun 40-ıncı mad. Ok Sılıhuı.. olvorış ı vu .. t rih r •' tt•C. 
desi mucibince yeniden münaka- çu suyu ı;U tlur Muhtı.ırı lll nıUŞ.' l\'r lıefıJ 
saya çıkarılmıştır . Temm•ızun 12 yu İçtiklerinde bir Jahn başka su içm ııyo.cckler~ır 
inci cuma günü salit 1 1 de ihale sozlurimizi ishal cdcc tktir . 5433 35 -

7 r ,ıt•" 
edilecektir. Şartoame örnekleri ile k % ote 1 

bu bapta malumat atmak istiyan- Satlş yeri : tarsus kapıda me r 8 

lArln. belediye mühenJi~liğiı e mü ---·------------~ .______ riy•l 
racaatları ve taş nümunelerini iha_ Umumi ptfJjakl' ~ 
leden üç gün evvel belediy .. yd tes- M. s()ıD tP1 

lim etmeleri lüzumu ilan olunur. ~dana Türk 
27-30-3-ô • 5584 


