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ADANA : GUNLÜK GAZETE 

r ----------------------------------------,,-------------------, 
Cumuriyet halk partisi 0 z .r 0 

R K c E 
Her gün beş söz 

Başkanlığınca kendi öygüdleri _ 35_ 

için kelimeler onandı 

Ankara : 28 (A.A) - Cumuriyet Halk partisi gentl başbakan
lığı divaoı yalnız kendi öygüdleri için aşağıda yazıla kurul adlarını 
kıHca aolatara kelimeleri kabul etmiş ve bu kelimeler Ö)güdlerle 
ve parti genel sekreterliğince bildirilmiştir : 

Kısaca Türkcesi Osmanlıcası 

Hüyük kurultay Büyük kongre 
Kongre Vilayet, kazı, nahiye ve ocak 

Genel baş kurul 
Genyön kurul 
İlyen kurul 
llceyön kurul 
Kamunyön kurul 
Ocak yön kurul 
Onur kurul 
Parti kurul 
Genel kurul 

Kongreleri 
Umumi reislik divanı 
Umumi idare heyeti 
Vilayet idare heyeti 
Keza idare heyeti 
Nabiye idare heyeti 
Ocak idare heyeti 
Haysiyet divam 
Parti divanı 

Heyeti umumiye 

İngiltere petrol sos yet esi 
; 

Basra ile Bağdadı şimendüf er hattı 
ile Haydarpaşaya bağlamak istiyor 

~~--------· ..... ------~~ 
lraktaki isyanın bashnlmadığı ve aşiret 
reislerinin bunu körüklediği söyleniyor. 

İngiliz petrol şirketi Irakta da böyle bir lı11t yapılmasını iste· 
··Hayare,, mevkiindeki petrol ku- mesi Basra ve Bağdadı - Hay· 
yularından Bağdat haltının son darpaşadaki küçük bir deniz ak . 
istasyonu olan "Telköçelr,, e kadar tarması müsttsna olmak üzere -
bir demiryolu yapmak ve bunu resen Avrupaya bağlamak fikrin 
Toros battiyle birltştirmek fik- <le bulunmasından ileri gelmek· 

_ rinde bulunmaktadır. tedir. Zaten petrol şirketiyle ala· 
Ancak Irak hükumeti bu hat- kadar bir İngiliz şirketi Boğaz. 

tın Haynradan değil, vaktyile Al- içinde bir köprü yapmak için Tür. 

1 

1 

mınlann Bağdaddan başlıyarak kiye hükfımeliyle müzakerede bu-
yaptıklan detniryolunun son is· Juomaktıdır. Köprü de yapılırsa, 
tasyonu olan "Bıycı,, dan başla· bu fikir tamamen tahakkuk et-
masını istemekte ve oradan Mu · miş olacaktır. 
sula bir liol uzatılmasını şart koş - Son istatistiklere göre Mu· 
maktadır. ı-ıul petrol borularının açılı~ıodan 

İngiliz petrol şirketioin bu nisan sonuna kadar Tarıblus ve 
haltı yaptırmak istemtkteki mak. Hayfaya akan lıam peuollarm 
sadı şudur: mikdarı 980,250 tondur. 

Hayara ınırıtakasıoda bulunan . - Suriye Vezirler reisinin seya· 
petı ollar, maddece kalır. ve ağır ha tinden babsile Heisicumur aley· 
dır. Bunun ~usul p l' trollan gibi hinde birçok hücumlarla dolu 
borular vaı;ıtasiyle akatılması olan bir takım b<'yannameler da-
mümkün değildir. Bunun için ğıtılmıştır. Zabıta hu beyaoname· 
pet·ollar şimendıfer vasıtasiyle leri toplamış, dağıtanlar bakkın-
Avrupaya naklolacaktır. da tahkikata lıaşlamıştar. 1 

Bu hat rn aşağı 3 buçuk mil - Şımdaki Türkler, Berutta 
yon logiliz lırasına mal olacakhr. olduğu gibi hususi bir mektep 

Şirketin böyle bir hat yapabi açmak fikrinde bulunmaktadırlar. 
leceği imtiyaz muka\'t lesinde ya- Mektebia önümüzdeki birinci teş 
zılıdır. rinde açılması muhtemeldir . 

- İranJa şapkanın mecburi 
Şiı keti o bazı aksiyonetleri, 

bu hat vasıtasiyle n~kledilt·cek serpuş olarak kabul edilmesi üze 

petrolların - Toros hattı vasıla· - Gerisi dördtincü sayfada -
siyle - iskendcronda dcp(ı edıle · r , 
rek orada dtnize gönderilmesi Hava kurumu 
fikrindedirler. 

Diğer taraftan ltak lıükilme 
tinin (Baycı) ile (Telküçk) arasın-

il arp Vt' Eav~n ırnnııtlarıııı lwr · 
lıes tt•n iyi hilı·n ş··flnimiz , lıizim 

için , ve lıugün için • im kuvveti 
500 uçak olarak lıı•ı;ap t•ınıi şlt·rdir . 

;;11 halde 500 ll!;ak Tiirkiyl'oin 
;.:üvcnlil:!:i dcnH'ktir 500 ııı;akla , 
Lugürı , yalnız lwr harı~i hir lıa\a 
ku\'Hti elde ctmi~ olımyacal:!:ız ; 
Tiirkiycniıı giiVl'nlil:!:ini sal:!:lam•~ ola· 
cağız. 

Ba!ikalarına saldırmak ergesi ilt• 
yapılan kunet tilçü~ii ilı•, kendini 
-.avganıak için yapıları kuvvt't <>lçii 
:.ii a ~aı:ırıdıı lıüyiik lıic nyrını vardır. 

Biz rıreıulu:::.al sıyasada lıarı~cı)ıZ . 
Arwıık kendi korunmamızı <lii şiinü · 
yoruz . Ölçümüz hıma ~C>re<lir . 

• Ulus ı 

Şehrimizde üye 
yazılmasına devam 

olunuyor -·-Hava ıehlikeeİl i IJiluıler ku
rumuna dün aşağıda adlorı yazı 
lı vatanseverler üye yazılan~ 

lardır : 
Lüks bakkali~tsi sahibi Sa 

lih Sipahi 30 lira yardım 20 lı 

ra iiyelik , TohAfiytci Gügercio 
oğlu Sabri , Hırdevatr.ı Kadı oğ
la Büs .. yin Resmi , Ku tasiveci 
İsmail R~ cep , Bakkal H~san 
Ça,mş , Oturakcı Hacı , Bakkal 
1\ ~ ır oğlu ll:ıceli ve Manifatura 
cı İsmail Acemi yirmişer lira Ü· 

yrlik vermişlerdir . 

----------------------------~ 

1-Azm - Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 

Örnekler : 1 -- Türk havasının 
güvenliğini sağ· 

lamağa dölen· 
dik. 

2 - Dölen ve dura 
başlıca kuvvet· 
lerdendir. ( se
bat -dura ) . 

2-Mania - Eogel 

ı Mani - Ôoge 
Örn~kler : 1 - Yurt :Savgaı.n iş 

!erinde önümü· 
ze çıkan bütün 
engdleri yıkarız 

2 - Eğer bir önge· 
niz olmazsa ya· 
rm bana gelme 
nizi rica ederim. 

3 - Yurt savgasrnda 
ne engel , ne 
önge dinleriz • 

3 - Mahreç - 1 -Çıkıt 
2 -Sürüt 

Örnekler : 1 - Bu malın çıkıtı 
neresidir ? 

,. 
2 - Alman piyasası 

mallarımız için 
en iyi sürütler· 
den biri olmuş 
tor . 

4-Nailiyet , .Mazhariyet -Ergi 
Örnek : Sizinle konuşmak be
nim için en §erefli ergilerden· 
dir • 

5-Mecra - 1 - Yatak 
2 - Akağı 

Örnekler : 1 - Nehir yatağını 
temizlemek 

2 - Y 11ğmur suları 
için akağı yap
mak. 

Nor: Gazetemize gönderiJecek 
yazılarda im kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullanılmamaemı dileriz . 

---------~---------------Atatürk lstanbula gitti 

Ankara : 27 ( A.A ) --Cumu· 
riyet başkanı Atatürk bu akşam 
Aokarıdau İstanhula barelıet et· 
mişlerdir . 

Recep Peker ital
yaya gitti 

~staobul : 27 (A.A) - Cum
hurıyct halk partisi genel sekre 
teri Rec~p Peker İtalya haodralı 
Karnro vapuru ile İtalyayı hare
ket etmiştir . 

Recep Peker Galata rıhtımın
da !lhay yardımcısı Rüknrttin, 
emıııytt direklöıü Salih Kılıç, 

şelııia..izde bulunan say)avlar ve 
bir çok dostları tarafından uğur· 
lanmıştır . 

~ li"'!"''5W..-. :;:Jiıı( 

-- Havalanmız ! ' Dii~man uçaklarımu tehdidi al· 
tıodadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKiNCi YIL - SAYI 3261 

Başbakan ismet inönü 
"( 

Yuğoslavya yeni başbakanı Stayad1.
moviçe kutlama telyazısı gönderdi . 

Yeni başbakan iki ulus arasında kurulu 
olan sıkı bağlıllktan bahsetti 

Ankara: 28 (A.A) - Yeni 
Yugoslavya Başbakanı Stayadi
moviçin iş hışıoa geçme&i müna· 
sebetiyle Başbakan ismet luön'üoe 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

Son ekselvns İsmet İnöıı'li 
/3a§balwn Ankara 

Yugoslav Başbakanlığı ödevini 
üstüme aldığım şu anda iki ulu· 
sumuz arasında teyemmünen te
essüs etmiş vt! Balkan pakıtırıa da. 
bil memleketlerin yapicı uğraşla· 
rına tam müesseriyet verr11iye ya· 
rayacak olan müsaJemetpervera
ne elbirliği siyasetine olan bağ
lılığını ekselanslarına arzetmekle 
mutluyum. 

Stayedimoviç 

B•şbakan İsmet İnönü bu tel
~rafa aşağıdaki cevabı vermiştir : 

Son ekst'lans Stayadlmoulç 
Başbakan Belgrat 

Dost mtmltket Başkanlığını 

derubde ettikleri bu anda bana 
lfıtfen giinderdikleri bazik tel· 
graflarındao dolayı ekselanılarına 
hararetle teşekkür ederim . Ekıe· 
lansları tarafından izlıar edilen 

duyguya hissiyatımla tamamen i§tİ· 

rak eder ve Cumurluk hükumeti
uin iki memleket arasında tees· 
süs etmiş olan güvtou verici çalış
ma beraberliğinin gelişimini bü
tün kalbiyl~ arzu ettiğini kendi· 
ferine saygılarımla temin ederim. 

• İki memleket kendilerini bir
birlerine ve Balkan bağlaılarmın 
menfaatlerinin verimli , müsmir 
birliğine bağlıyan sıkı ve sağlam 
bağ1ar içinde keadilefi için aziz 

olan barış dav1Sına hizmette de· 
vaım edeceklerine kaniim . Bu mü
oasebetle hararetle tebriklerimi 
ve tam başar dileklerimi arzede· 

rım. 

ea,bakan fsmet 

ilbaylık katı 

Şeker fiatlarında vurgunculuk ya
pan tecimer ve bakkalları ceza gör
meleri için genel savamanlığa verdi. 

----------... ·---------~--
(Belediyece şekerlerin satış 

fiatı Tüccar ve Bakkallara bildi
rildiği halde bunun hilafına satış 

yapanlar, ihtikar komisyonu ka
rariyle Cumuriyet Müddriumumi

liğioe tevdi olutıdular) 

IJıtikôr komisyonu Srylwn 
Valisi Tevfik H<ldi Baysalın Baş 
karılığı altrndcı 26/61935 gtinle
m eclmle toplanarak: 

İktisat Vckfiletincc toz şekeıin 
toptıtn satış fiaıı 25, kesme şeke 

rin toptao satış fialı 28 kuruş ola

rı k bı idi r ilme.si üzerin.e Beledi 
yece Lu fisllar üz,.rine oakliye 
masraftan ile teamülen alıomak

ta olan kar ila\'e edilerek, toz şe

kerin sahş fiatı 29, kesme şeke· 
rin ~atış fıalı 32 kuruş olarak tes· 
bit edilmiş ve bu fiatların 

17/6/935 günü ve saat l6daniti· 

haren tatbikine başlınmıı olduğu 
halde, bu karar harici satıı yapan 

-Gerisi ziçlincıi say( ada-

Genel nüfus sayımı 

20 llkteşrin 1935 Pazar 
günü memleketin her ta

rafmda yapılacaktır. --l - Nüfus sayımına esas ol
mak- iime Beledi)-:Cı;;;e bütün . 

hinnl:ıra numara konulmaktadır. 
2 - Numarasız bioalarda 

oıurımlar hükumete haber ver
meğc mecl.mrdurlar . Oturduğu 
bina numarasız olduğu halde 
haber vermiyl"nlerle bu oumara
ları bozan ve silen ve kaldıran-

-i8r,,iÇi11 ·para cezası vardır . -
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Kamutayca onanan yeni kanun- k llik,1.p fırl•' 
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------·------- ıtdeıi mister ~taoley '\l•hd0 

g.lecPği söyltniyordU · ııİrıııı;IU · - Diiııkii saı1ıdan arlan - Satışlarını yarindan iti· 
baren sebze halinde 

yapacaklar 
Ankara şehr/11/11 liayuıdrriıfjı 

ve nakil vasılıılarwııı lemiııi için 
Bayındırlık işlerioden bahse· 

derken , kaınutayııı kabul etmiş 
olduğu ve Ankaranıa gerek Ba 
ynıdırlığı, gerek nakil ve temizlik 
vasıtalariyle bunlara ait tamir 
atölyeleıi ve yedek parçalarının 
getirilmesine kolaylıklar gözeten 
kınunlara da yer vermek lazım

dır • 

Ankaranıo hükumet merkrzi 
olaıak seçilmesinden beri şebria 
Bayındırlığı ve umumi ihtiyaçla 
rını karşılamak yolunda alınmış 
olan bir seri tedb;rleri tamamla· 
yan bu kanunlardan ilki , Anka 
ranın geniş mikyuda su ihtiyacı· 
nı karşılamak için yıllardanberi 

yapılan sürekli çalışmanın müs· 
bet verimi olan ve şu bir kaç ay 
içinde inşaatı ve tesisatı tamami 
le bitecek bulunan çubuk barajı 
civarının ağaçlanmak ve düzt itil· 
mek surt tiyle bir gezinti ve eğ 
lence yeri haline g~tirilerek bu 
bakımdan da Ankaraoın bir yok
lağuou karşılamayı gözettiği gibi 
ıehrio dışında bulunan Gazi l\lu . 
allim eostitüsii , Gazi lisesi, yük 
sek bedfD ter biyesi enstitüsü gi 
hi kültür bakanlığına ait bir kı

sım mekteplerle Tarım l:akanlı
ğıoın fidanlıklarına ait suyun ir 
tifa farkı dolayısiyle Barajdan 
temini yüksek masıafı İcab ettir · 
diğiaden bu suyun o civarda bu· 
lunaa Kırkgözler kaynağıodan le 
minini gözetmektedir. 

Bütün bu işler için yapılması 
lflzımgelen masraflar karşılığı Le, 
bu kanun hükmüne göre , çubuk 

barajının tamamlanması için ve· 
rilmiş olan bir baçuk milyon 
lirad•n beşyüz bio liraya yakın 
bir taıarıuf ile temin edilmiştir . 

Diğerine gelince , bu da An
kara belediyesinin nakil ve temiz· 
lik vasıtalariyle bunlar içiu geti 
rilrcek yedtk malumeoio resim
siz olarak memlakete sokulmasıoa 
aittir . 

Hatırlaıdadır ki , lıüliiımetin 

teı..lifi ü:terine kamut~y , 193·1 
yılında kabul edilmiş bir kanunla 

Ankara belediyesinin hüb.iımet 

merkezi olmısı itibariyle lıütüo 

diğer belediyelerden faı klı mas· 
rafları icabeıtirea bir çok ışleri 
bulunması ve hanları karş•layacık 

gelirlerinin kifayetsiıJiği dolayı 

siyle Sovyet hiikiımeti ile akdedil 
miş olan istikrazdan bir milyon 
lirayı şehrin lıiziımlu olan nakil 
ve ttmizlik vasıtalarının temini 
için Ankara belediyesine ayır
mıştı. 

Ankara beledıyr~i kendisine 
veril•n bu para ile ilk saf o şeh 
rin nakliyatı ve temizlik işleriyle 
ysogına karşı alınacak tedbirlerin 
teminine çalışmış bu maksatla 
şunlaıı sipariş et ıişti 

200 Otobüs 
25 Viıla:lj 

25 Arazöz 
25 Kamyoo 

Ve tamir otelyesine lıizuınlu olııt 

ve eılevat . 

Beleıliyenin getirtmekte olıluğu 
bu vasıtalar ilo şehrin lıir çok ilı
yaçlarının karşılandığını göz önüne 

alon hükumet , Ankarnnın ılevlet 

merkezi olmosıouan doğan hususi 
vuziyeti karşısında d~vtetç" yapıl
masında zaruret gördtiğü vo yap
makta bulunduğu yarılımlarn ild
veten lıu malzem>ııin yurJumuza 
resimsiz sokulmasını ıla lüzumlu 
gormüş ve kamutay da bunu tas 

vip etmiştir. 

Ankaradıı dil ııc tarih- Cof}· 
rafya faliıillesl : 

Aılkarada siyasi bilgiler oku

lası kurulması hakkındaki geçen· ı 
lerdıı kabul edilmiş olan bir ka
nundan sonra, kamutay kabul et· 
tiğı •Iİğer bır kanunla da Ankarada • 
bir dil ve tarih-Co~rafya fakül 
t• ~inin kuı ulınasına karar vermiı 
bulunuyor 

Bir taraftan Türk kültürünü 
bilgi metodu il~ işliyecek tetkik ve 
araştırma müessesesine olan ihti· 
yacı karşılamak , dığer taraftan 
orta t«hsil müesse~eleriınize ulu
sal ılil ve tarihimizin ilmi ve yeni 
telakkilerine göre hazırlanmış mu· 
allim yetiştirmek ve mııvcut mual· 
!imlerin bu yönılen bilgilerini te
mamlamak gibi milliğ kültürümüz 
bakımından bir çok önemli amacı 
olan bu fakülteye 150 bin lira tah
sisat verilmiş Vo kadroları ıla ıes

bit olunmuştur. 

Ankara-İslııııbul - Avrupa 
telefon devrelerlıılıı lslô.lıı : 

Aakara ilrı İstanbul ve Avrupa 
arasınıla gün geçtikçe telefon gö 
rüşmtlerioin arttığını ve giinde 
400-500 görüşmeye vardığını gö· 
ren posta Ye telgraf ve tele! Jn ida
resi Ankara ıle bu merllezler ara 
sınılo bugün mevcut olan iki dev· 
relik irtibatın telefonılan beklenen 
sürati karşılamağa kafi gelmedi
ğini görerek bu devrelerin islAhına 
ve artırılmasıaa aiı bir kanun lıı.

yihesını kamulaya vermiş~i. 
Kamutay , Ankarn ile 1-tanhul 

ve Avrupa arasıntlaki telefon dev· 
relerinin göruşmeyi seriğ ve mü· 
kı,mmı·I bir surette gPçirebilecek 
bir dereceye getirilm·sini ve bu 
arada bu devrel,rin en eyi bir su
rette çoğaltılmasını devre başla
rında ve orta, merkezlerıle kuron 
portörler konulmasını ve bunlara 
ait binalur.n bir an evvel yapılma
sıntlaki lüzum ve ehemmiyeti na· 
zarı Jıkkato alarak idürenin 1935 
yılı bütçesinde bu işler İçin ayrıl
mış olan 150 bin liroya illlveten 
200 bin lırulık tenlıhiiılata girişil. 
me8i hususunılo llayındırlık bak:ı.. 

ııına mezuniyet vermiştir. 

-Bıtti-

------·------
ucuz köylü elbisesi 

Feslıane ve Hereke fabıikala-
11 idarel~rinin birleştirilmesi iize
rine , genel bir satı7 depocu açıl 
ması kararlaştırılmıştır . Bunun 
için hazırlıklara başlaomıştır. He
reke fahrikısı direktörii Ht~ad , 
l"cslıaDe şirketi illere meclisi üye
lıkine seçilnıistir. Buısadoki gam 
korn fabrikası kurulduktan son· 
ra o fabrikanın diıektöılüğüoe a
tanacaktır . 

Aldığım malumata görr, Fes· 
baae fabrikası , halk için piyasa· 
ya çıkaıılao ucuz elbiselerin 5,5 
liradan daha aşağı fiat\a satılma· 
sı imkanını le kike başlamıştır . 
Yapılan denemeler , kumaşının 
sağlamlığına dokunulmamak şar 
tile , fialın· biraz daha ucuzla
tılıbilt>ceğioi göstermiştir . fab 
rikat·a hazırlanarak Ankaraya gön· 
ılcıilen mulıtif köylü elhi~esi tip· 
leri ÜZf"ıiode Siimer Bank gPnel 
direktörlüğü tetkikler yaptırmak 
tadır . Bu tetkiklrri neticesıae 

gore , bar.ı kararlar alınacaktır . 
Ucuz köylü elbiselerioio memlc· 
k.tio her köş<siae göaderilmrsi 
it;io yapılm~sı düşüoüleo tr~ki

lat ta bu soaııca bağlıdır . 
Diğer taraftan , Sümer Bank· 

ın Btykoz fabrikası da ucuz halk 
kuoJuraları çıkarmık üzere giriş-

Uraylık tarafından siptillide 
yaptırılmakta olan yeni ıebz~ bii 
lioia yeni yapı İ§leri bilmit ol· 
d uğuodao bal dııında sebze h. 
tanlar yaritid~ıi itibaren ıatışla· 
rini buradaki dükkanlar içinde 
yapıcaklardır . Bunun için kea· 
dilerine söylenmiştir . Yarinden 
itibaren halin dışında sebze sal 
mak kati suretde yas.ktır . 

1 Temmuz 935 pezartesi gü 
nünden itibaren toptan s0bıe 
satış yeri ıimdiki hayvan paza· 
rında ayrılan yerde kıııulatak· 
lir , 

Bundan ba~ka şehrin muhte
lif yerlerinde parzar yerleri kuru· 
lacak ve buralarda sabahdan ak
şama karlar siirmek üzere her 
ş•y satılacaktır . Pızar yerleri 
şu güolerde ve fU y•rleıde ktiru
laraktır : 

Peışeobe Kömiir pazarında 
(Eski gön baoı), Cuma Karşıyaka· 
de, Cumartesi Kolcrdu yanında 
buğday pazarında, par.ar Kuruköp· 

ıüde, pazart•ai Oebboyun yanın· 
da ki meydanlıkda, salı eski is· 
tasyon meydanında ve çar~anbı 
günü de kalekapu~uoda . 

Yukarıda yazdığımıg yerlerden 
ve günlerden başka yerlerde satış 
yapaolaıdan para cezası alinacak 
lır . 

Boyama işleri 
Verilen mühlet yarın 

akşam bitiyor 

Uraylık cncllmenioce düklıan
laıın öulerioe serpme sıvı ve 
damlarına korkuluk yıplırnıala 

rı demir v" tahta kısımlarını ko· 
' 

yu kurşuni renkteki boy~ ile bo 
yamaları karar altına alınmış ve 
dükkan sahiplerile içinde oturan 
laıa bir gün verilmi§ti . 

Verilen bugün 1 temmuı sa
bahından itibaren bitmit olaca· 

ğından bu gibi i~leri yaptırma 
yanlardan para cezası alınacak

tır . 

Bu yıl içinde 

İlk okullardan 614 öğrenici 
çıktı • 

\\Lı yıl beş sınıflı ilk okullarJun 
153 ü kız vo 461 eı kek olmak 
üzere 614 öğrenici çı 1<mıştır. 

Sınamalar bugün bitiyor. 

Orta tahsil okulnla>Jnıla ılevum 
eden sıoamalur bugün akşam bite
cektir. 

lıbayımız Ceyhana gitti. 

İlbayım.z Tevfik llaıli Baysal 
ılü11 öğlcuen sonra Ceyhann gitmiş 
v,. akşam üzeri şehrimize uönmüş
IÜr. 

Hüsnü Muhiddin 

llastane işlıırini görmek üzere 
Krzana gitmiş olan ::ıağlık ve Soy
sal yarılım ılirektö·ü Hüsnü Mu
hiddin şehrimiz~ ılönmüştiir. 

tiği tecı übeleri tamamlamak ka· 
rarını vermiştir . Bunun için, bir 
mutahassıs çağırılmışlır ' Bu mu 
tabassıs yakında şehrimize gele· 

cektir · 

" Taıı 
" 

k boZ ·rııı 
Paldın sıhhatı ço . dell izli 
Yıllarda!lberi gözlerın 

•• 
ürken hayvanlar; arabayı Arzuhalcı Ulviye 

çarptırarak ölümüne sebeb oldular. ç•kiyordu. d ııir•rıı'tıt 
l:lykusuzluj~ i 

8
. 1iJııo• rı 

H k ' ( , biitUD ıhtılll .. 1eııO uo tor arın n guo . 

Kara Mebl:l:ıed adlnıla birinin 
arabasını bir gence çarptırarak 
ölümüne sebebiyd verdiğini dün· 
kü soyımızda kısaca yazmıştık. Bu 
acıklı öliim hakkında aldığımız 

bilgileri aşağıya yazıyoruz : 
Hadiseden örıce t 

tliiŞürüyor beyni zedelenerek 
hemeP oracıkda nezfi dimaiden 
ölüyor . 

Zabıta iş başında; 

l§e z• bıta r 1 koyuyor . Ölüyü 
memlek, t buıabıinesint kaldın 
lıydr . Atabat. Kara Mehmed \"e 

Nusret yakalanıyor , bir taraftan Saat 20 . ltaoedan mıballesin 
de oıuraa Ahmed oglu kara Meh 
med 33 sayılı kBıük arabasile di 
van yolundan ıteÇerken bir bak
kal dükkanioın önünde duruyor 
ve alış •eriş etmek üzere iniyor. 
Bu Slrada 60 s•yılı körük araba
sını süımekte olan Nusret araba
nın yanına yaklaşıyor ve üzerin 
de arabacıAı buluntllayıtı bay· 
Yanlara bir kırba~ •liruyc!i" . 

hadise inceleomağe başlanılıyor ve 
diğer taraftan da ğ•ı.eİ sa•lillian· 
lığa habar •eıiİiyor. 

neııel savamon iş başında ; 
Me~eleyi haber alan genel sa

vaman yardımcısı Baha , dllo sa· 
bahleyin erkenden ilk önce hodise 
yerine ve sonra da Memleket has· 
tabaoeBine ~iderek liadis.yi ince
liyor ve ölüyü Hükumel Dokto· 
ru Hamide muayene ettiriyor ve Acıklı hadise oluyor ; 

Kırbacı yiyen hayvanlar bir 
deobire şahlanıyor ve alabildik· 
lerine arabayı Asri sinemanın bu· 
lunduğu caddeye doğru süıükle
meğe ba§lıyor . Yakıt henüz ak 
ıam olmakla beraber bu cadde
de o kadar galabalık yok . Ara 
banın ıırkasındao kotuluyor . fa 
kat yetiımek tııürtıkünmü ? Kızan 
bu hııyvanlar arabayı sfüüklemek 
te devam ediyor ve bu sırada o 
cadde ;jzerinden gelmekte olan 
hukuk hak yeri Başyazganı Os
manıo kardeşi •e hükumtt lı.ona· 
ğı yanında aızuhalcılık yapmakla 
olan V diddin oğlu otuz beş yaş· 
larında Ulvinin başının sağ 
tarafnıa hızla çarpıyor ve yere 

Ülvinin ntzfi dimağidtn öldüğünü 
teıbit ettirdikten sonra gömiilme 

Buğday randmanı 
Uraylık komisyonu bu

gün işe başlıyor --
Y<ni buğday ürünüoüo raod

manını trsbit etmek üzere uraylık 

rncümeni üyelerinden Hüseyin 
Daimin başkanlığı altında bir ko 
misyon teşkil edildiğini yazmış

tık . 
1 

Bu komisyon buglln aldığı ye·: 
oi üıllo buğdayı bir fabrikıda 

üğüttiiı ecek ve raodmanı tesbit 
edecektir. 

Bundan soora encümence 
ekmtğe uarh konulup konulmıya 

cağı düşünülecektir . Komisyon 
üyeleri bundan başka şimdiki uo 
ve ekmek fiatlarını da gözden ge· 

çirecek ve bunda bir vurguncu
luk olcp olmadığını anlayacaktır. 

Ceyhan çevresine bol 
yağmur yağdı 

Evvelki gün Ceyhanın bir çok 
yerlerine kozalara yarayışlı bol 
yağmurlar yağmıştır . 

Diğer ilcelere de yağıp yağmadı· 
ğı llbaylığa bildırilmcdiğiııden 
anlaşılamamıştır 

~-------.._., ____ _ 
1 Gök gözetlemesi 

Dün öğleden sonra okunan 
t8zyik nesimi 759,3 milimetre 
olup en çok sıcak 34,5 ve en az 
19,5 santiğrolt•. 

sine izin ,veriyor . 
Ülvinio creedi dün öğlrdeo 

eoora kardaşları 'e Osmanın mrs· 
lek arkadaşları ve dostları tarll· 
fından hastahatıedeil krldirilarak 
yrni mezarİığa ğömülmÜştilr . 

Arabacılar hapse tıkıldılar ; 
Arabacı Kara Mebmedle us· 

rtt haklarındaki tahkikat kağıtla· 
rile dün tüzeoliğe tı elim ve sor
guya çekildikten sonra hakların 
da bapie kararı verilerek l'rZa 
evine gönderilmi§lerdir . 

K•ıd. şini acıklı bir şekilde 
gaybedeo Başyazgao Osmaaa baş· 
sağlığı dileriz . 

Uraylık zabıta komiserliği 

Yapılan sınamada kazaı,ao 

Celal Çalım uraylık zabıta komi· 
ser muavinliğine atanmı§lır . 

Karaisalı sağlık işyarı 

K ı.rııis•ılı Sağlık İşyarı Yusuf 
Sivas Merkez sıhhat lşyarlığına 

atanmıştır . 

Bu da bir bisikletle 
yaralama 

Kuıuköprü mahallesinde otu 
ran Mehmc:t oğlu Sadık adında 
birisi binmekte olduğu bisikleti
ni Hasan oğl u Zıyayı çarptırıp 
yarılanmasına sebebiyet verdiğin· 
den yakalaumıştır. 

ikisi bir olmuşlar ve 
başını yaralamışlar .. 

istiklal mahallrsinde oturaıı 
Hasan oğlu Öm.rle kaıı~ı Fatma 
o mahallede oturan komşuları 
Raşit kızı Rabia ile kavga ederek 
taşla başını yardıklarından yaka· 
!anmışlardır. 

-------·._,---~--
Çocuk esirgeme kuru

munun çocuk bakıcı 
okulu 

Çocuk esirgeme kurumunun 
Ankaradaki (çocuk bakıcı okulu) 
na öğrenici yazılmasına brşlao 

mıştır. 

Çocuk bakıcı .okulu yatılıdır 
ve parasızdır . 

Üğretimi iki yıldır .~~dersler 
hem teorik ( oazeıi ) hem dıı 

pratiktir. Bu okulu başarıkla bitire
ıek dip1oma alanlar hastahaneler· 
de hasta bak•C'ı , aileler yanında 

Rutubet vasati % 40 olup 
rüzgar güneyılen süroti saniyede 
3,5 motre olarak ölçülmüştür. 

Sı!el gök göullemc 

dıırafjı 1 

çocuk bakıcı ve çocuk esirgeme 
kurunılırına atauıı lar . 

Okule yazılma ve olıoma şırt 

-------------- ları şunlardır: 

•• 1 di ve so . ce 
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s O n d U Y U k 1 a r ilbaylık kah 
- /Jirlncl sayfadan arlan -

ıecr' h 
1 r 'ltk .-._ ________ .... _.. ..... ııiililiôr::;.ı••zıiiicaliiiiiıııı1ııı1rlıiııııiıııııln-· ve isimleri aşağıya yazılanlar 

sr • ~Sin bildirikleri ı l · hakkında takibata kanuniye yapıl 
ı,iıı tf Güc bisik etci eri 11abeş hükumeti mas• içıa 2sı6193s günlemrcinde 
do ırne~ı l . • • 
ııl. atının er ngıltereye mal~ f zmİle vardılar ve sporcu- ltalyaya bir karış top- fil~~irl~~:tir. Müddeiumumiliğine 
•1' asıl göndercPkler? lar tarafından karşılandılar rak vermiyecek Ceza gôteııler 
h. ~ıık, --.eı.o..- _. _ --- Alasonyalı, Çaı çabuk mahal 
• f.. ~~ h/ıda. =. 28 (A.A) - Türk o İzmit: 2B (A.A) _ iki O-ün Ön· Londra ; 28 (A.A) - Adi sa- luinde bakkallık yapan Ahmet 
r.'5 1 ırılmi•tir ·• • b b d D · f b·ıd ogv lu Rımazao, Bafckaf Ali, hak· o tıt ,.. ce Aokaradan bisikletle yola çı 8 11 an " aıly telgra a,, ı iril-
;:. '~ııbbui~a Kauıağa~ mezba- kah Aokara ğücU bisikİetcilerl diğine göre Habtı hükumeti ; kal Kelle Şeker zade Mehmet öğ 
A.I· ııa, ıtı. agırsak tecı·m·nı" ı'le uğ . Edenin ~alışmalarına yardım e lu lbralıim ile Tarsus kapusunda 
,. ,. , bugün 13,30 da şehrimh~e gel~i d b ı k ' · '- k 

t. , 1• '· ıLa:nıeya0 ın :ıev)'orkda bir e i ece ôir kU.um taıutıttıa is- bakkaHık yapan Süleyman oğlu 
•, "tı , .. f !er. Mıntaka bısiklt'tCileri tarafın- teğindedir , Mrhmet, ıiraat Mensucat fahri 

''•ki trınasııJa gönderdiği daıJ karşılanarak misafir edildiler. Gazete Habe~istamn ülkenin k '- d b kk ı O 
ı.,e '-dr •tın ö • . k ~ ası 11 aı şııır. a e a sman 
'.J il le (j rnegıne uygua çı · Bieikletciler havanm fırtıoah erkinliğine ve toprak bütünlüğü- oğlu Ahmet, Saathane civarında 
,ıu ftııiol ~ rük oldur,u evyork " ı 1 · ·· d ·ı İ I . oaıu.. . o ve yagmur u o maeı yüzun en ne zarar vf-!rmımesi şartı e ta baklııl Mehmet oğlu Ali, Salibi 
'1' •11 ,01, RUttıuzun verdiği bi1 yollarda çok tahmet çekmişlerse yaya Habe§İstandan ekonomik ye mıballcsinde bakkal Hacı Ah 
rJ•·t İııtel tıfrıuı, meselenin içyü- de f>roğramları aksatmatnışlaıdır. asığlar, Yrrilmesine kartı gelmi· met oilu Muıtafa. 

Adana Borsası Muamc:'leleri 
PAMUK \'e KOZA 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

En az En çoL 
K. S. K. S. 

-Xapıınalı pamuk 
PiyaM parla~ı .. 
Piyaea temizi •• 
iane I 
iane İl 
Ekspreıı 

Klt>vlant 

YAPAGI 

·~~----------· 

Satılan Mikdar 

KLW 

Beyaz ı 
Si vah 

--------------------~ Ç 1G1 T 
Ekspres 
İane 
Yerli .. Yemlik,. 1,75 ·----,. "Toh nrolnk., 

HUBUBAT 
'b ııh~:rırntk üzere ekonomik ytcekhr · 
ııı•;: ''İtt{'ca Sürmeyao ıtJiiyeye Vsroşİfof Gazete Habeş1istında tren yo- ~Paranı/ 

1 

.. ;:~g 
~· a_ ' --~--- lu yapmak için talyaya bir top· Mentane 
diff l,lllılı b . . . - l rak ktfridorlara s~hip olmak ve Boş yere harcama ve har- ,_...,..A_.:..:...''-------•--2-=-00--- -..,,.3"""1..,,..2·s=---•·---------ı1 
..il· tıııll (b u gibi ışleıde çok 1 zmir şa rbayhg'"' ına te b I_ 'd ' d k l il k ı· ' 11 =--r"-pa_____ ' 1 

' g·~ •ı ) U Korı Oru Ken İ U\'Vet ~t e ~tyaca san yer 1 ma 1 a }'aeulya 
dl' he1ı sas .davranmaktadır. şekkür tel yazısı korumak yetkisini vermemrsi la ,_....,Y,_u,,_la.,,..f------•-=2,~87=-,~=-·-- 2,90 

Bu~day Kıbrıs 3,75 
---ı----~----ı 3,80 

1
1 .. 111 

~lı:r Zer (mümasıl) daha bir }d·~· · k d 8 k Ed D .. Jı'ce -.;..._·---ı-------
to• ıe . 1 gönderdi zım ge ıgıoı yazma ta ır . a an en ' 
°'6~ ~llk11,,, ;~ın emektedir ' - Çank11:1da yer depren- Kuş yt:mi 

jJıı· rı tebug' (A.A) - Türko lzmir: 28 ( AA ) - Şehrimi mesi oldn F ramsız Başbakanı Laval ile ·-~~a-e~-~:----•o_h_n_m_u ___ ,_
6
-·--··-----------1 

;J' ~ ~ . ofunmti~lur = ıin yeni açılan t1addelerden birine 1 ? 
ı.I ı 'tı'•n ı ~. Çankırı : 28 (AA) - Bu sa- ne Pr görüştü· 

~irr •rıan 935 de Aukarada VoroşHof adtnın kônması dolayı. 
.-.'.. "•t· ".e 20 haz'ıran 1935 de I S l' Lalı bir buçukta kuzeyden güne 
r ı .. . siy e ovyet 'usyll ~ii komiseri d -i ı b 
O 

if e ~.... fıten l'u·· k. 
1
. .

1 
ye oğru oluukça şidd.>t i ir yer 

b~ "lll'et r ıye - ogı - Voroşilof İzmir şarbaylığına aşa depremi oldu. 
1 'ıd,1 ~nlaşının 7 ve 8 in- ğıdaki trl yazısıoı göndermiıtır . Depremi uyku arasında i~i-ot'" erı h" k A l · .. d l h ( d 8 u um rrıne gore Şar kurulumun ve gu··zel lzmı'r rn er eytcana kapılmış ar ır · 

,.,. • tıtaıı . • 1 B k it 'lıiai ya ve Şımalı rlan balkının hakkımda gösttrdiği il u sıralarda depr<'mler eksi ol 
l 'ı•. rıe bilfiil idlıal olua · muyor · 
dl•'' l ~e l!lıJ .. giden çok m('mnun oldum. Selam M · f d 1 

"atlt gonderen ttcimea- ve şükranlarımın ktndilerine bil- ersıne ay a 1 
t~ tı..._,11'ted~ki borı;lularıua, dirilmesini rica ederim . yağmurlar yağdı 

ç 'l'&ık 0gıltere bankası nez 1\1 8 
iti" l~'•ı 'Ye Cumuriyet merkez Fransanın harp borçlarJ ersin: 2 (A.A) - dün ge 
b'f ı"b llırn ce Mersio ve çevresine bir bu-
J' •rı. •na açılan sterliog masr•}fla ·.,ı Yat 1 ' 0 fi çnk saat devam eden şilrekli ve 1 
•• ,. llca~1 ırı ID18ı ile ödenmiş bereketli yagv mur düşmüştür . 

,,,.. 15 nı hild · · " 
I.~ ltdir ırmelerı lazım Paris: 28 (A.A) - Paı )emen- Yagv murdao pamuk kozaları 

•' , ~il ' '!1 . 1 . . . ,t de b tcımen erımızın to Finansal komisyonu harp borç· çok faydalanmış ve kuraklık teh· 
•• t areket etmeleri rica Jarı bak._ d k' 1" h d' J 1" Kın a ı ayı ayı ye ı oya ia.esi ortadan kalkmıştır. Çifçi 

karşı oodört oyla kabul etmiştir. sevinç içindedir . 

I Salih 1 Bak : isi ah ] - Y r-ğ 

1

. rem - cFr.) Ameliortion 

Örnek : Siyasi vaziyet sala· 
ha <loğru gidiyor - Siyasal durum 
""'eğrenıe do~rn gidiyor . 

Salalı _bulmak [ Bak : Islah J 

Yeğremek - (~r.) S'ameliorer 

Salahiyet - Yetke 
Salhane - Kanara 
Salih [ Bak : Islah ] - iyi, el· 

voişli, yarar - (Fr.) CapaLle 
Salim - Sağ, sağlam 
Salisen - Üçün , 
Sam - lsıyel 
Sami - Dinleyici 
Samimi - İçten - (Fr.) Sin 

cere 
Samimiyet - içtenlik 
S:ıwt - .:. Üküt, susma 

Sanat [ Meslek ve hı · fet anla· 
mına ] - E•tik 

Sanat - Sanat 
Sanatkar - Aıtist 
Sanem - Sınam, put 
Sani' - Yarada o 
::iania [Bak : Hile, lıud'a· ] -

Düzenlik - (Fr.) Huıe 
Saniha [ Bak : İlham ] - Do-

ğaç - (Fr.) losnpiration 

Sar - Öç, öcüt 
Sar'a - Tutarak 
Saıfetmek - Harcamak, say· 

pamak ·- (Fr.) Depeoscr 

Masraf - Harç, harca, gider 
Sarfı nazar etmek - Vazgeç· 

mek 
Sari - Bulaşık, bulaşkan, ge· 

çea 
Sarih - Apaçık 
Sarahaten - Açıkça, açıktan 

açığa 

Sarım - Kesici, keskin 
Sarraf - Kırımcı 
Sarsar - Bora 
Sath ( Bak : Muuttalı ] -

Yüzey, üzer, eodek 

Sathi - 1 Üstünkörü, 2 -
Yüzlük - (Fr.) Supetficiel 

Sathı mail - Aklan 
Satır - Satır (T. Kö ) 
Satvet (Bak: küdret) 

Savab - Doğru 
Nasavab - Yanlış 
.Savlet-Hücüm, atılış, saldırış 
sıldırma - (Fr.) Attaque 
Savt - Ses 
Say-Çalışma, i~, rmek, çapa 
Saye - Gölge, güzey 
Sayfiye - Yazlık, yazlama 

- (Fr.) Villegiature 

Örnek: Biiyük ~ adadaki sayfi
yenıiz - Büyük Adadaki )'azlı~ımız 

Sayfiyeye çıkmak, gitmek -
Yazlamak, yazlığa çıkmak 

Örnek: Geçen yıl Biiyükadaya 
sayfiyeye giııik - Gcç,.n yıl Büyiik 
adada yazlaılık. 

Sayha - Çığlık 
Sayıl - Av 
Sayyad - Avcı 

Sıyd melıallı - Avlak 
Seb - Sövgü, sövü, sövme 
Sepbetmek - Sövmek 
Sebat - Dura 
SeLeb - Sebtp (T. Kö.) 
Sebilini tabliye etmek -- A 

zatlamak 
Seddetmek - Kapamak 
Seciye - Ira 
Seddade - Kapaç 
Sedye - Teskere 
Srfahat - Şayga, yiyincihk 

Stfalet - Yoksu, sefillık 
Sefid - Ak, beyaz 
Sefil - Sefil (T. Kö ) 
Seher - seher (T. Kö) 
Stfine - Gemi 
Sefir - Elçi 
Srlıab - Bulut 
Sther - Taa 
Sehl - Kolay, akkıo 
Sehpa - Üçayak 

Parjs: 28 (A. A) - Lav"I, 
Edenle görü§tükten ıonra şu di
ycvde h11lunmuştur: 

Dden; Mussolini ile yaptığı 
görüşmcl~r hakkında bir bilge 
vermiştir. 

3 Şubat proğramının gerçek-
leşmesı için hükumet tarafından 
görülen kuıuları bağlamak için 
Eden ve bto 11yni arzuda bulu-
ouyoruz. 

Eden ayni zamanda ltalya -
Habeş anlaşmamazhğı hakkında 
Mussolini ile yaptığı görüşmeler 
hakkında bilge vermiştir. 

Edeo'ıo bugün Paristeo ayrıl· 
ması ihtimali vardır. 

Sehv - Yaohş, '>anılı, süreç 
- (Fr.) Faute, erreur 

Sekte - Durgu, ket 
Sektedar etmek - Ketvurmak 
Selam - Esen 
Selamlaşmak - Esenleşmek 
Selamet - Sağım - (Fr.) 

Salut 

Örnek: Varanın saadet ve seJa· 
metine - Yurdun mutluğuna ve sa
gımına .. 

Selaset - Akkınlık 
Selis - Akkın 
Selb - Çele 
Selbbetmek - Çclemek 
Selef - Öncel 
Srma - Gök 
Semahat - Cömerdlik, eli a· 

çıklık 

s~mavi - Göksel, gökçe 
Seuıa\ i kudrrt Tanrıkut 

S~men - semizlik, yağ 
Semtn - Karş lık 
Stmtre - Yemiş, ürün, verim 
Semer, dar (Bak: Müsmir) -
Yemişli, verimli 
Sena (Bak: Mrdh) 
Sene - Yıl 
Senevi - Yıllık 
Senei kameriye (Bek: Kamer) 

-Ayyıl 

Senei şemsiye (Bak: Kamer) -
Güoyıl 

Sened - llelgit 
Seıab - Yalgın 
Serapa - Baştan ıtağı, baş 

tan ayağ•, baştan başa, boydan 
boya, tepeden tırnağa 

Serazad (Hak: Hür) - Özgür 
Serbest (Bak: Hür) - Özgen 
Serbest bırrakmak - Boşar· 

mak 

Serbest serbest - Seleserpe 
Serdu - llaşbJğ - (Fr ) 

Generalissime 
Serdetmek (Delil iradı anlamı 

oa) - Getirmek 

Si sam - ... 
UN 

•••• Salih Efendi 
••• 

~ " ·r:-e - D k ..... >. üz ırma •• 
3u: Simiı .. 
0 5 - •• "'* Cumbn.;_r_iy_e_t ___ _ 
~ ~ ... - ------· 
~ ~ n --·---ı--~~--~---1 
r-- v- -Düz kırma ,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

28 / 6 / 1935 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
Santim l'ene 

Temmuz Vat.idi 6 38 - Liret 9 62 
-6.,_-·ı 08 --R,_a ...... vş"""m.,...a=r_k _____ ,. 1 97 1 inci T. Vttdeli 1 -~-• ---------•----=-- Fruok."Fransız,, 12 03 

Hazır 6 BO 1 Stnlin "lnıiliı ,, 620 50 
.- ın azır ..., Dolar "Amerikan,. __ ı_ı_· ..!._h ________ s __ , 

68

r,.7 ---· 19 1s 
Nevyork 11 Frank "lsvi ~re,. 

Ayran gazozu 
Yeni çıktı 

....... afl;H; 
Av~AN Gazozu 

- Av~AN Soclası 
•••••• "1i , • AYRAN 8uyp_ 

J) iÇMEK iÇiN - \ 

Ou MRRKnYR oiK"Kilcr eoiNiz J 

İş~ bankası alhnda 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN 1 ZI 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZlsU/C ooGRll&UI< 

49 5307 

Polonya Lwow 
doğu panayırı 

Ankara Türkofls/11 bildirdi
ğine güre : 

3 J Ağustos- 15 eyhlla kodor 
dovam Pdecek olan hu beynelmilel 
panayırın Türkiye mümeasilliğin· 

den alınan bir yozula, Türkiye res· 
mi vo hususi c>konomik idaro ve 
teşekküllerini ponnyire iştiraki te
mrnni edilmektedir. 

Panoyirde teşhir edilecek eş
yanın dönüş nakliyatı , ayni hnı 
üzerinden yapılmak şartile, gerek 
Polonya ve gerekse yabnncıf§imen· 

diferlerde meccanidir. Pannyiri zi
yaret edecekler, dönüşte Polonya 
şimendifer tarifelerinin yüzde 50 
tenzilAtındon istifade edeceklerdir. 

Pıınnyirde teşhir edilecek eşya, 
Polonyn gümrük idaresince mu
vakkat itlıol muamelesine tabi tu
tulacak ve bunun için bir müsn
udei cvveliyo muamelesi y11pılm1· 
yocoktır . 

Panayir hokkında fazla maJU • 
mat ıılmok istiyenlcr şu adrt>se 
müracaat edebilirler : 

wtodystaw Kerpinski 
Toksim,Sıro-Selviler No.42 J 

lstanbul ı 



~ayfa 4 ( Tftrk S&ztl ) 
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29 Haziran 19-'!, 

KAGıt :fabrikası 
Eylulda açıhyor 

:::s 

İzmi tte kurulaıı kaad fahri 
ka11 in§aah bitirilmiş , makine 
lerin montajı iıleri bir hayli Her· 
}emiştir . Eylül sonların• doğ• u 
t~crübe iŞl<'meleri b•şhyaca\c, f .. L· 
rika 29 Te9ıinevvel Cumuriyet 
bayramında büyük törenle açıla 

caktır . 
Yapısı biten fabrika , bir çatı 

altında 11 bölüme ayrılmııtır . 
Makineler 8alonu , odun hamuru 
yapılan yer ve kazın dairesi bu 
bölümler arasındadır . 

Kaad imali de iptidai madde 
olarak kullanılacak olan Köknar, 
_,8ld kiad , kaolin , reçine , sap 
ve toprak boyası clahilde istihsal 
edilecek . anilin ve selloz şimdi· 

lik dııarıdan getirilecektir . Odun· 
)arın hamur haline getirilmesi ve 
eılci kiadların iılenmesi de fab · 
rikıda yapılacaktır . 

600 i§çinin çalışacağı İzmit 
kiad fabrikası , yerli maden kö 
mürlerimizle iıliyccektir . Bunun 
için , ileride Zonguldaktao İzmi
te bir demir battı uzatılm&1ı da 

== 
İngiltere petrol 

sosyetesi 
-Birinci say{ ad cin arlan -

rioe bir çok lrao tacirleri Bağda· 
da grl<'ıek piyasada bulunan şap

kalara satın almışlar ve İrana gön
dermeye başlımışlaıdır. 

İran hükfımetiniu yakındı Talı 
ran civarında bir şapkR fabrikası 
yaptıracağı işitilmiştir. 

- Hükumet makamlarının 

nikbin bulunmasına rağmen Irak· 

ta isyan ateşinin henüz sönmedi· 
ği anlaşılmaktadır. 

Kürt aşiret reislerinin hüku
mete karşı gösterdiklrri zahiri 

sadakata rağmen alttan alta isya 
nı körükledikleri söyleniyor. 

Aşiretler arasında silah kaçak
çıhğı gittikçe çoğalmaktadır. Bu 
ııun bir tcııehi kaynaktan geldi 

ğini iddia e ienler çoktur. Hüku
met, iıyaoı kökünden bastırmak 
için mecburi askerlik kanununun 

biran evvtl tatbikine \'e Loodra 
ya ısmarlanan tayyarelerin g<'lme· 
sine intizar etmektr.dir. 

EZ 

Sop:ı ile yaralamışlar 

J< o rtiıyokadu oturan Cosim oğlu 
llasnnla kardıışı Beı ho o mahol- 1 

leı lo oturan hemşcırileri Htılıim oğ-' 
lu lfosıını sopa ile döğüp yarala · 
dıklorındon yakolanmışla.rJır. 

Borsa komiserliğinden : 
Borso eocümeni seçimi 2 tem· 

muz 935 salı günü sD b9l1~ snatse
kizde başlayarak akşama kadar 
devam edecektir. Birinci ve ikinci 
s ınıfta kayıtlı abonelerimizin rey
lerini kullaamak üzere o gün hor· 
saya teşrifinini dilerim.5591 

29-30 

Sayhan Defterdarlığından : 
Abdi oğlu köyünde 59 dönümlü 

tarlanın bedeli sekiz müsavi tak- 1 
sitte öleomek suretile 24-6 - 935 
tarihinden itibaren 15 gün müd
detle artırmağa çıkarılmış ve 9 -
7 931) tarihine müsndif salı günü 
saat 15 de ocık artırma ile ihalesi 1 

icra kılınacoğındon taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçolarile birlikte milli 
emldk idaresine müracaatları ilAn 
olunur.5592 29-2-5 -·7 ı dfttünillecektir . 

Fabrika , yazı , matbaa ve sün [ 1 
ger kiadluı ile kaıtoo çeoitleri 8 e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r 1 il 

çıkaracaktır . 

~y"ca ~etre murabbaı siır ~--~--~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hiı 30 g•amdaq yukau her tfülü 
urgıhk kiad da yıpılacıkter . Ga· 
ztte kladı imali için , fabrika it 
lrmeğ• hıtlııhktan ıon'a t< crü 
beler vakılacak ve bu da k11a za . 
manda temin edilecektir · 

Klıd fabrik111nın ıçılıö Öre· 

ninde Baıbakan Ekonomi Bakanı 
Celil Bayır bulunacaklardır . 

•• Tan ,, 

---~----~ ... ·---------~~ 
Çekoslovaklar1n Sov

yetlere ilgisi. 

Çekoslovakların Sovyetler birli 
ğine alakası hakkında Prağer 
Preıse g~zetesinin bu günkü nüs
hası Sovye\lere tahsis edilmiş ve 
gazete on iki sahifelik bir ilAve ile 
çıkmıştır. Gazetede Çek VP. Sovyet 
yeımanlormm on dört büyük ma 
ka!esi ve a,rıcn Sovyetlere ait re
simli eahift•ler vardır . 

Çf'koslovakya dışişler bekam 
Benes « Sovyetler birliği ve ulus . 
lu sosyetfSİ» adJı yazıda diyor ki: 

« Avrupn siyaseti ve A\•rupa 
barışı Sovyetlcr birliği dışarııla 
kaldıkça olıımaz . Sovyetler bir 
liğinin Avrupa dovletlt>Tİ tarafın · 
dan ablokn edilmesi lıarış mesele
sini zorlaştırmaktan heşka bir ne
tice veremezJi: Sovyetler birliği
nin uluslar sosyetesine üye olma · 
sının büyük önemi vardır. Almanya 
ve Japonyanın çckilmesile zayıf· 

lamış olan uluslar sosyetesi Sov
yetler birliğinin girmesile yenidt n 
sağlamlanılı. O andan itibaren Av
rupa siyasas nın istıkamet değişti. 
Sovyetlerin uluslar sosyetesine gir 
mesi küçuk anlaşmaya ve Çekos
lovakyaya büyük fay<lsılor verdi 
Sovyetlcrin birlikte hareketleri Av
rupa siyasal kuvvetlerinin muva
zenesine yardım ediyor. 

Dıtitler bakan yardımcısı eKrof
ta» da bir yazısında Sovyctler bir · 
liği siyaseaının esosen eski çar 
Rusyanın siyasasındon tumamile 
ayrı olduğunu yazıyor ve diyor ki: 

Bu siyasada artık eski romantik 
panis14vizm duygularının hiç bir 
yeri yoktur. Binaen ıleyh biz]Sov . • 
yetlerle gittikçe dahıı sıkı ilgilerle 
bağl&nmalıyız. Biz ancak batı dev
letlerinin Sovyetlerle yaklaıması 

•iyeeaın iledir ki muvez"neyi k<'· 
ruya bil'riz. 

Bu gazı tede ayr.ca Çe~oslovak 
iktiHt ve tecim hayatı ile ı ... kinik 
ınilmf'&8i1Jerinin Sovyetler ve Çe· 
koslovak iktieat ve tecim ilgi'erinA 
ait bir cok yezılorı v&rJır 

•Pra'1da• 

Satıhk arsa 
llüriyet oıahullesincle Şeyh Mustafa mezarlığı denilen yerde beledi

yeyfJ ait 225 metre murab~uı arsa açık nrlırmo ile salılığa ~·ıkarıl
mıştır. 

.A) iğreti tutum parası allı lira yetmiş lıeş kuruştur . 
8) ihale temmuzun 16 ıncı salı günü saat on beşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır . 

C) isteklilt3rin şartnamesini görmek için hor gün yozı işlori kalemine 
ve ihale günü J.e iğreti tutum paralaril9 daimi encümene gelmeleri 
ilan olunur . 5590 29-3-7 - 1 ı 

Sallhk arsa 
Vali konağı caıhlesi nde terzi Z'lhidenin yeni yaptırdığı evin bulun · 

<luA-u adada altı yüz beş met· o murabbaındn bir parça orsanın SRtıl 
ması açık olarak artarmaya konulmuştur. 

A) ihalesi temmuzun dördüncü perşe mbe günü sn1.1t on beşte bele 
diye doimi encümeninde yapılacaktır. 

B) lğreti tutum parası 4 t lira<lır. 
C) Şartname belediye yazı işleri kalemind<Jdir. istiyenlcr hor gün gö 

rebilirler . 
Ç) İsteklilerin ihule günü iğreti tutum parası mokbuzlorile birlikte 

belediye encümenine gelmeleri ildn olunur .5562 20-23 - 26-29 

Emaye numarataj levhalar. yaptırıhyor 
Bı lediy( miz hududu dahilindeki bin~lar için (27240) tane emaye 

numara Jovhası yoptırıfmosı açık eksiltmeye kooulmuştur. 
A) ihalesi temmuzun <lokuzuııcu salı günü saot on beşte belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
B) İğreti tutum par'lSı yapılacak te"lifın yüzd., yodi bU<\Uğuılur. 
C) Şartnonıcsi yazı işleri koleminden purasız verilir. 
lst"klılerin ihale günü iğr eti tutum pnrosı ıno kbıızl:ırile bt·lediye 

encümenine gelmolori ilfin olıınur.5567 2 J- 25-29-3 
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Satılık ev 

Eski istasyon birıosının kaışı 

sında doğum evine giden cacldenin 
üzerinde etrafı tel ile çevrilmiş balı 
çeli ve dört o ta bir mutbah su tu 
lumbası ve elektrik teclıizatını ha
vi 962 ·ırşınlı yarım fevkani kfirgir 
bir ev hem satılık vn hem de 
kirııya verilecektir. isteklılcr idoro 
hanemize uğrasıdar.5587 

2-5 

Sayhan defterdarlığından • 
llocı llubiplı köyiino boğlı Ağba 

~·ifliği denilen C'lli hin <lönünı mık
tarındeki arazinin nevıleri itiborilo 
bir koç parça üzerin" ö1çiiliip h~ . 
ritosının ynpılmosı ı hliynt vcEdkosı 
olan mesaha fen mcmuılnrından 

ÇlltebaD kapııc•" 
açıldı. 

o!jlflC" 
hır• ıJJ illlf 

,_ • . . ... •· kUl11 V hgcr Homatızmo, sıyntık, koracıgcr ve bobrek • bıl 
lurı sığrılanno muztaripscniz vukıt geçirmodcn Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. ~jf.ı vcıir· 

Bir <·ok deri ha~tnlıklarına, muannit ckzoıualuı3 " 

Çifte han kaplıcasına ıerdir· 1"' 
S 1. · ı l ı · k k ··ı ·· ·· l ·· "iyerek Jöof1'ltll~ftlsdl 1f: cı ıyo ı e gc en >ır ço o urum er yurt bo o ır 

ne kaılar fı•nnon knhili izoh def"rilse de senelerce ge Jdıklstl " ·ı .. kıJ 
kadınlnrın 15- 20 günlük bıınyodan sonru huoıı 0 

müştür . 

Çifte han koplıcası11'11 J•h'! 1 

lıırJBfl 
on müsait şart teklif c.lccck biri- 1 
sino pazarlıkla vorilccektir. istok- i 
lil•·rin iznhıt almok üzcro tıımrnu- 1 
zun lı"şine kaılıır d~ft e nlnrlığa rnıi 

rucuetlurı iltln olunur .5588 

Hadyo uktifıtosi ılünyudıı mevcut lıiitiin kııı lıca 
sok\İr . 

Çiftehan kapbcasınd: ....... ~·/ 
. .. .. .. , ~rt•k 1° s•Jı' 

28-30-2-4 

Evkaf müdürlüğünden : 

l\1ısofırl orimiz in lıor ıliir hi ilıtiyı do rı ılıı~urıU ı.: • ,tJ, k8 "" 
. . · ,r,1zıııO "" 

nıız Y"nıek yopılmakt•ıılır. Furuou, hakkıılıyesı 0 I 
lıni vnrdır. I?iatl:ır çok tıl'uzdur. 661 

·ı"tlıd•'· 
Tiren ücretleri yarı yarıya tenzı a 

Siptilli mevkiinde Evkafa ait 
Mestao hamamırı ın keşfi mucil>iocc --------------------=-.... ~----
tamiri 13 haziran 935 den itibareıı 
yirmi ğiin müddetle açık cksiltmf'· 
ye konulmuştur. 4 Temmüz 93!l 
Pcı .,mbe ğünü öğledl" n evvel sut 
onlıi ı de : vkaf dairesinde ih .. lt'sİ 
Y" P•1aca ktır. l<t·~ · f brd .. li c2720) 
lir aılır Taliplerin ~vkaf dair sine• 

müncaaılara. 5544 
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