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ADANA GüNLÜK GAZETE 

Türk denizciliği bayramı 

Kıyılarımızda yolcu ve eşya taşımak 
• 

hakkımızı Lozan sulhu ile almıştık. 

Yarın , Tüı k denizcileri , kur 1 
tuluş:A kavuştuklarının yıldönü 
münü içleıioden kopup gelen dt· 
rin bir istekle kutluluyacaklar
dır . 

Bu denizciler bayramı , çok 
önemli olduğıırıdan bunun anlat· 
tığı anlamın dl"ğeri üzr.rinde bir 
kaç satır yezmağı faydalı bulu
yorum . 

16 ıocı asır Osmanlı İmpara 
torlnğuouo en güdü bir devri idi. 
K11nuni Sülcymaoıo buyruğu, As
ya , Avrupa ve Afrikada saygı ve 
koı ku ile karşılanıtordu . 

Milyonlarca insan , çı-şit , çe· 
şit, renk renk mi 1. ıler , milyon

larca kilometre murabbalık toprak, 
biiyük Türk ulusuauo t"gemeoligini 
tanıyordu . Dünyada etine rastge
linmez utku ( zafer ) lar , ucu , 
bucağı görünmez ve varılmaz ün 
dalgaları bir kaeırga halinde ye · 
<li iklim dört bucakta kendi var
lığını sezdiriyordu . Krallar, Han
lar , beyler ve korsanlar bu ge. 

}'azan: Ömer Kemal i\,</ar 

niş ülkelerin egemeninin buyru
ğu altına girmeği y ışayabilmeleri 
için daha kazançlı ve faydalı gö· 
rüyorlardı . 

Irak üzerine büyük Türk or
dularının bir silindir gibi indiği 
bir sırada idi . Fransa İmparatoru 
birioci Fransovanın Sefiri (Lafo 
re) Bağdadı geldi. 

.Fransız hükümdarının selam
larını, saygı ve sevgilerini kanu· 
ni Sülrymana sundu. Şeytan ve 
ve kurnaz Diplomat Kanuninin 
ruhunu okşıyacak sözler söyledi. 

Doğu tecimini ele geçirmek 
ve yarınki genişlemesini şimdiden 
başarmak ist~ğile içi tutuşan La
fore ticari, mali ve adli madde
leri ihtiva eden bir fermanı im
zalattırmağa muvaffak oldu (1535). 

Artık, Fransız gemileri kıyıla
rımızda ser beske dolaşacak, eş 
ya ve yolcu taşıyabileceklerdi. 

Diğer yabancı gemiler, Fransız 

bavrağını takmak şartiyle yolcu 
- Gerisi dördüncü sayfada -

Çok güzel bir iş 
Dağlardaki sakız ağaçları istifade 

edilecel_ı bir şekle sokuluyor 

ÇiftEhanda hu yıl ekilen iki bin 
ağacın hemen hepsi tutmuştur. 

Çiftebın (Özel) - Bir kaç 
gündür Çiftehan kaplıcesıodayım. 
Bu kısa bulunuşum arasında çok 
güzel ve yarin için iki taraflı fay· 
dalı bir iş ve te~ebbüs duydum, 

Çıftehan şöyle böyle 1,5 saat 
uzaklıkta bulunan Koçak köyün
de ve civarrnda sayısı bemaa yüz 
bine varan sakız ağaçları var . 
Bunlardan şimdiye kadar iyi Lir 
surette fatdalanmak kimsenin akv 
lıoa gelmemiş . Fakat Ulukışla 
kaza ve köy okutanlarıuıo ve ba· 
zı yurdda~ların iştirakilc bir şir
ket yapılmış . Bu şirket vckai1..· 
te miıracaat cdert:k hu ağaçlara 

fıstık nşısı latlJ k rdec.klerini ve 
lm sak ızların bulunduğu sabala 
rın keodilerine \'t rilnıcsini iste
mişler . 

Veka!ct hu şaı t:ı, şi ı ketin tek 
lifini kabul ı lrni~ . Bu ~j, ket g e 
çeo yılcl:.ınberi çıdışmaya başlıya ,.. -, 
Hava kurumu 
Üye yazılanlaran 

yekunu 279 buldu 

Hava tehlikesini bilenler ku 
rumuna şimdiye kadar şehrimiz
de yazılan üyelerin yek unu 279 
u bulmuştur . 

Bu üyelerin yıllık taalılıüd 
leıioiıı y~kiinu 7937 Jira ve y8 · 

pılan yardımın miktarı dı 7745 li
rayı bulmuştur . 

ÜyP. yazmak için ayrılan ko
mİS}OD buradaki işini bitirdik· 
teo sonra liöylcrc çıkacaktır . 
Köyleıdc yapılacak yardımın 

daha önemli olacığı şüphesiz 
dir . 

rak Antepden fıstık ışııı getirt
miıler Koçak ve civarındaki sa
kız ağaçlarından bir k11mını ışı· 
lamışlar . Söylendiğine göre bu 
yıl yeniden iki binden fazla sakız 
aşılanmış ve bnnlarm heman hep
si de tutmuş. Şirketten bir adauı 
da bu işle meşgul olm .. k üzere 
ayrılmış. Şimdi bu arkadaş sık 

sık Antabe giderek aşı getirmek
le ve eşı~ıJara göz kulak olmakla 
meşguldur . 

llu müteşebbis yurtldaşların 

Lu i~te muvaffak olacakları şüp 

hesizdik . Üç dört yıl sonra ye 
tişec • k fıstıkdan hem kerıdilui 

hem de buıada~i köy halkı çok 
faydalarıacaktir . 

liu yurddaşları kutlamak ve 
muvaffakiyetlerini yakın zamao<lı 

görmek isteriz . 

~~~-------·------~-~ 
Moskova Elçimiz 

Başbakan ismet lnönü 
ile görüştü 

Ankara: 28 (A.A) - Mosko· 
va Büyük Elçisi Zekai Ap ıydın 
bugün öğle yemrğindc Başbakan 
ismet İrıöoüoün kü~küode çağı 
rılı olarak bulunmuş ve llaşbakao 
ile görüşmüştür . 

Çangırıda 

Yiyeceklere narh 
· konuldu 

Çangırı : 28 ( A .A ) -- Çan 
gırı Ş"hir kurulu ekm,.ğio sekiz, 
tiftik ve kuzu rtiııio onbeş , ioe
ğin dokuz ve mandanın yedi bu
çuktan satılmasına karar veril
miştir . 

,. 
ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-36-

1 - Makale - Betke 
Örnek : Tan gazf'tesinin ikin

ci betkeleri her vakıt 

iç işlerinden bahseder. 

2 - Mahıum - Yoksun 
Mahrum etmek - Yoksun
durmak 
l\labrum olmak - Yoksun
mak 
Örnekler : 1 Kaç zamandır sı

zin yoksunluğunu
zu çekiyoruz . 

2 - Bizi güzel ya· 
zılarınızdan yoksun· 
durmayınız • 
3 - Güzel yazıları
nızdan yoksunuyo
ruz • 

1
3 - Fesat - Bozut 

Müfsit - Bozutçu 
Örnekler : 1 - Halk arasına 

bozut sokmak 
2 - Bozutçuluk et· 

mek, 

4 - İddia - Sava 
İddia etmek - Savamak 
Dava - Dava (T. Kö.) 
Örnekler : 1 - Boş savalarla 

vakıt kaybetme 
2 - Herkes boş sa· 

veda bulunanların 
yanından kaçar . 

5 - Cebhe - Yö.ıey 
Örnek : Yatak odanız evinizin 

hangi yöneyindedir ? 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
ıorı kııllaoılmamaııını difAriz . • 

----------------------------
Celal Bayar 
Çağırı üzerine 

Moskovaya gidiyor 

Colal llayar 

Ar.kara : 28 (A.A) - <_.:ağırı 

üıt rioe yakında Sovyct Rusyacla 
hir t tüd gfZisioe çıkac~k olan 
Ekonomi B.ıkaı.ıı Celal lhyaı ', .. 
velsi gün öğle }'t"meğinde 8-tşha 

kan İsmet İoüııüoüu köşkünde 
çağırtı olarak bulunmuş ve dış i~ 
leri Bakanı Tevfik Ru~tü Ara· 

sın da bulunduğu hu yemekte 
yapmak üzere bulunduğu gezi 
konuşu etrafır. da ll~şbakan ile gü· 
rüşmüştür. 

Düa Atatürk ile 1stanbula git
miş olan Celal Bayar bu yolcu 
luk sırasında da büyük 7efin bu 
etrıfandaki yüksek dipektifleıini 
almıştır . 

Fransız orduları baş 

komutanı Pariste 

Homa: 28 (A.A) - "Matin,, 
gazetesinin özel aytarana şimdi 

Romada bulunmkta olan Fransız 
orduları baş komutanı General 
Gamelin General Balbo ile gö
rüşmüş ve l\tussolini tatafıodan 

kabulledilmiştir. 

-- Havalarımız ! 1 
Dü~man uçaklarırırn tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON IKİNCl YIL - SA Yl 3262 

Eden - Laval görüşmesi 
----------------------Göz önünde tutulan meselelerin ko-

tarılmasında bir son elde edilecek 

Londraya dönen Eden gazetecile
re '' her iş Allaha kalmıştır ,, dedi • 

Paris : 28 (A.A) - gazdeler 
dün Edenle Laval arasında yapılın 
görüşmelerin ilk konu~mada göz 
önünd~ tutulan meselelerin kota· 

' rılmasına doğru hiç bir ilerleme 
sağlamadığaoı yazmaktadır . 

Bunların kotarılması içio Lon· 
dre ve Paris arasında uzun danış
malar gerek görünmektedir . 

Loodra ·: 28 (A.A) - Eden 
uçakdan indikten soora demiştir 
ki : 

Dönüşümden çok mtmnu · 
num . Fakat başarmış olduğum 

<>dev hakkında kabineye izahat 
vermeden bir :.CY söyliyemcm . 
Yaptığım konuşmalar çok dost · 
ca idi . Buna bir şey ulayamam 
ilave edemem . 

Bir gazetecinin Parise yeni · 
den bir gUrsi yapıp yapmıyacağı 

hakkındaki sorusuna Eden şöyle 
cevap vermiştir : 

Bunu bilmem . Her şeyden 
önce yaptığını konuşmaların so 
nuçlarını arkadaşlarıma bildir· 
mek yükümündeyim • Her iş Al
laha kalmı:;tır • 

T arsusta bulunan izerler 
Yediyüzparçadan ibaret bulunan bu 
izerler şehrimiz müzesine getiriliyor 

Tarsusun bundan 4500 yıl önce bü
yük bir şehir olduğu anlaşıldı .. 

Amerikalı Mis Kosmanın baş
kanlığı altında lıiri er kek ve üçü 
kadın olmak üzere bir heyetin 

Tarsusta Gözlü kutede ekonomi 
bakanlığının delgesi şehrimiz 

müzesi müdürü Yalman Y algrnın 
önünde eski izerleri bulmak için 
eşme yaptıkl•u bellidır. 

Bu heyet üyeleri sıcaklarııı 

fazlalaşması üzerine çıhşmalarıtıı 
şubata kıdar bırakarak memle
ketlerine dönmek üzere lıtanbula 
gitmişlerdir. 

Bn heyetin tesbit eUiği proğ· 
rn:nEt gi)re kulenin bulunduğu 

yerde beş sene çalışılacaktır. 

Bu yıl yapılan eşme araştır
malarıoda bulunan yediyüz küsur 

parça eski izerlerden Tar us ka
sabasının bundan 4500 yıl önce 
Hititlerin hakimiyetinde ve Kili
kyanın en büyiik bayındırlıkla
rından biri oldu~u anla§ılmıştır. 

Miize direktörü Yalman Yal
gın Tarsıısta toplenAn bu yediyUz 

-Gerisi ıiçüncıi sayfada-__________________ ..., ____ ..... ______ ,... ________________ ~----
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i)ayfa 2 

Yunanistanda finans işleri 
Yuo•niıtanm dışarıya olao 

borçlarının en büyük kumı İogil 
terede ve İngilizlerin elindedir . 
Bu iıi bir sonuca bağla uk üze
re geçen Şubatta o za01an Yuna· 
oistaa .Finans bakanı olan Pesmez
oğlunun Londraya gitmiı olduğu 
da maltimdur ·. 

Geçen\er de Times gazetesi 
hu ite ait olarak İogilterenin dış 
memleketlere verilmiş borçlar ko 
miteleri • baıkanları Sir Auıtin 
Chamberlain ile Loubok'uu bir 
aıeldubu çıkmış ve bu mektupta 
her iki başkan , Yunaaıstanın dış 
borçlarını , Portekiz hükumetinin 
yaptığı gibi , faizleri indirerek 
nihai surette halletmeainin çok 
iyi olacağını ileri ıürmüşlerdır . 

rını ostronomik rakamları ve faiz 
leri ile ödeyeceğini düşünmek ve 
Yunanistan için bunun kabil oldu
ğunu sanmak kadar manasızlık 

olamaz. Bunun için alacakhlarımı
zm şarapiorrna biraz su katmaları 
ve borçlularına borçlarını ödeye
bilmeleri için yardım etmeleri la· 
zımdır. 

Yunanistan , borçlarını, ancak 
bugünkü hakiki imkAnlar derece
sine indirildiği takdirde ödeyebilir 
ve ancak bu suretle Yure.nistan 
eski ekonomik varlığını bulabilir. 
llem bizim hem de alacaklılarımı 
zın menfaati bunu icab~tmektedir. 

Yunanistan Fınans bakanı Pes
mezoğlu iki gün sonra AkropoHs 
gazetesine gönderdiği bir mek· 
tupla vaziyeti daha resmi bır dille 
izahetmiş ve demiştir ki : 

tiirk öSztt 

ŞEHiR DUYUKLARI Konyaya umumi bir bakış 

t935 
.10~ 

-· ·A~Y'!!!!!!'!z~s"!!!!!!!öz~çok ~an'. 
- - - ~ı jle 1° 

Sebze hali 
Salı günü törenle 

açılacaktır 

Yeo isebze hali 2 Temmuz 
935 Salı günü saat doku:ula tö
renle açılacakhr . Herkes bu tÖ· 

rene çağr,lı bulunmaktedar • 

Özel muhasebe 
Ücretli işyarların ay

hklar1nı verdi 
Özel muhasebe direktörlü

ğünce ücretli işyarJerın Haziran 
aylıkları verilmiştir . 

Öğretmen ve işyaılann Tem
muı aylıkları da yarın verilecek· 
tir . 

Konyanın kıs=ıı bir tarihi-- Cumuriyetten evvel \ 
ve sonra belediye bütcesi- Ne kadar binalan 

vardır- Spor sahası- llbayhkta faaliyet 
ve imar i•l•ri. 
~--•,••4••·._ __ _ 

Konya : [ Ôzel aytarum.tdan) 
Tarihten bir· say{ a : 
1'esis tarihi ~Uk uki i:aman· 

lara çıkan ( Konya ) Kadim Li 
konya Hiikumetioin paytahtı ol. 
mak üzere tarihde ilk defa ( İk· 
konyum ) namını alan bir ıebir
dir . 

diye ti!atro ve sinema yeri , 1 
oteli , 1 fabrikası , 60 İtırunu , 
lir iş bankası , bir yerli iktisat 
banka11 , bir ticaret bankası , bir 
ahali bankası , ik.i Mensucat ima 
lathancsi , 3565 dükkan ve ma
ğazası, 150den fazla mucidi,? bü 
yük camii , 6 adet pa~İıl , muh
telif ml si releri vardır . 

Elektrik ~lrketl ve su leslsait : 

Öün Hayan Huda Ş;;;ı ıfııyıı$· 
oi Türkiy.:nİD uyandı~ u:ıyıııı 
l.ırdan babsediyor~u D~biliYe 1e ~ıc 

· Türkıye ı tııhll \; 
Huda ŞaraVI, ~ bir rne ~ 
kilinden düu ald ııı -~1'1 
biz~ gösterdi • . \'ekili ~~. 

İürkiye dahihy~ dıo birlı~ ! ı 
k . b da Mısır K• . ol•11 l\tı~ 

me tu un ·ı etoııŞ d ~· Jıli . t·· kiyede temsı . ,,~ıı ., ıı~ •rı 
nı ur · e ,e e ~ıtı~ 
Bayan Huda Şaravıy ttltl'§ 1 ~ Uj 
)arına takdirioi beyan ıJlaıhı~~i .ar§; 

. . lVlı~ır 0ı, ont 
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Sir Henry Beaumont'nın da bir 
mektubunu neıretmiştir . Bazı 
bamillerin ite desteklik etme
diklerinden dolayı hamiller ko 
miteleri ile arsıulusal Finans ko· 
miteainden ıikiyet eden Sir Bea· 
umont , lazım olursa faiz yUzde · 
sini de indirerek Yunanistan borç 
ları ioinio bir soauça bağlanma· 
sının ber iki . taraf için hayırlı 

olacağını ve portekiz devleti için 
olduğu gibi , Yunanistan devleti 
fiaaaıının da ~bu ıurctle genel 
aava~tan evvelki haline gdirilme 
ıi mümlı:Uo ~buluoaceğını bildir· 
mektedir • 

« Gazetenizde ileri sürdüğünüz 
fikirlerle tamamen birlık bulunu· 
yorum. Bundan böyle genel borç· 
larımızın hfll çareleri ile sürünce 
mede bırakılması kabil değildir ve 
bu işi kati surette halletmek lA · 
zı.mgelmektedir. 

Ekmek yirmi para indi 

Rivayet Ve ~ıatlri ~adittıeye 
ve kamusallamdaki ma\fimata na 
zaran güya bu ~ehre bir ejderha 
musallat olmuı ~ arasıra kadın ve 
kı~lara hücum edermiş . Bunları 
parça lıyarak yermiş . Bunu ( İlah· 
lardan ( J ev itleri ) nin oğlu Piris 
yus görerek ejdarhayı öldürmüş 
ve şehri hu belAdan kurt~rmış · 
tır. 

İmtiyazı beiediye tarafıudan 
alınarak bilihaıe belediyeninde 
büyük bir hissesi bulunan ( Kon
ya (Anonim Tüik elektrik fİtktti) 
oamiyle bir ıirkd tesis edılerek 

metkfır şirkete devir ve bu ~ir· 
ket tarafından idare edilm~kte 
olan bir elektrik tirkeli ve doğ· 

tilo snmimiyetle ıne tııP 1'ti ~ dı '~t~ 
anlattım . Bu bryt•:: uyaod~'\'b 1~kı 1 

Bu mektupları mevzuubabsden 
proia ğazotui diyor ki 

" lnıiliz hamilleri baıkanları 
tarafından bu kcrre bu ıuretle 
ileri ıürOlen tahvil iti ve faiz yOı· 
deıiain indirilmeıi, geçen Şu· 
batta Peımeıoğlu tarafından Lon
drıda yapılı o tekliflere tım · ıuret· 
-e u_ymıktadır . 

Pesmezoğlu o zaman , İngiliz 
ekonomiatlcriuia bugün ileri sür · 
dükleri teklifioio gertk İngiliz 

hamiJleri~ için hı yır lı olacağmı ıöy· 
lemİi ve borçların konıol,de edil
meai eur•tiyle Yuoaniıtanm her 
yıl mukannen bir mikdar borcunu 
ödeyebilecf'ğioi bildirmişti . 

Diğer taraftan Yunanistanın 

finansı l mahafili , genel borçla 
halledilmesi ile birlikte Yunaniı 
tanrn ,, arsıulusal Finans kontro
lü ,, idaresinden de kurtulma11 
l•zımgeldiğioi söylemektedir . 
Çünkü yeni ekonomik durumda 
bu idarenin faydası kalmamıştır .• 
Yunanistan ekonomik mahafili , 
Uluslar Cemiyeti finansal komite· 
sinin arzuıu üıcrine kurulan Yu · 
nanistan Uluaal baokasıoın pek 
ili bu idarenin yerine geçebile
crği fikrindedir . 

Ayni işten bahseden Akropolis 
gezeteısi ise, Elen borçlarının Lon · 
drada plase edilmesinde büyük 
rol oynamış olan ingiliz baoger
lerinden B.llambornnıı Elen borç· 
!arının konsolide oılilmesi şartla· 
rını kararlnştırmak iizere Atinaya 
gelecek logiliz delegeleri arasınıla 
bulunmasındıın dolayı kederlon
mekte ve konuşmaların bu yüzden 
çok çetin olacağına ihtimal ver
m'3ktedir. 

Gazete yazısına şöyle dııvam 
etmektedir : 

llükümetin şimdiden mukabil 
tekliflerde bulunmak üzere hazır
lan mo.sı lbımgelir. Çeçici hal ça
releri ile işi idaı e etmek z:ımanı 

geçmiştir . Elen Ulusu artık ne 
fezlo bekleyebilir, ne ılo eski borç
lar için her yJl bütçesine taşına
mıyacak derecede büyük mebltlğ· 
lar koyabilir . Yunanistanın erzu 
ettiği tek lojik çııre , bütün borç
ların uzuo vadeli ve lojik faizli bir 
tek borca çevrilmesidir • Ou çare, 
bütün alacakların da menfaatine 
dir. Yooanista:un on beş yıldtr ge• 
çirdiği büyük fel4ketlerdeo sonra 
ve dünyanın bugünkü ekonomik 
halinde Yunaniıtanın altın borçla; 

Bugünkü Arsıu1usal ekonomik 
durum da genel borçlarımızın böy
le bir hal suret·ne be.ğlanınaaını 
icabeıtirmektedir Çünkü bu borç
larrn yapıldığı zamanki vcıziyt::tler 
tA temelinden değişm:ş ve bu su
retle o zaman üzerimize aldığımız 
tartlara yerine getirmek imkAnını 
yoketmiştir. 

istisnasız hor devlet muhtelif 
tekillerle genel borçlarını ya k ji k 
bir haddı, indirmiştir Ve yahut 
bugü o indirmek mecburiyeti kar
şısında bulunmaktadır Bu o dev
letlerin menfaati için ne kadar eyi 
ise altJcaklıların menfaati için de 
o kadar faydalıdır. Çünkü alacak
lılar bu suretle kapitalleri için mu· 
ayyen ve emin bir gelir temin et
mektedirler. 

Bugüne kadar hükumete hiç 
bir taraftan böyle bir lınl sureti 
için r~smen müracaat olunmamış· 
tır. Fakat zannediyorum ki son 
Loodraya gittiğim zaman söyle
diklerim~ gelen bir çok alacaklıla 
rın ve guruplurın böyle bir hal 
suretine doğru gitmekt~ ve böyle 
bir hol suretine varmak için gay
ret göstermektedirler.• 

Finans bakanı mektubunda İç 
borçları işine de <lokurıarak di
yor ki : 

e<Yazık ki bazı iç borçlar ha
millt>ri ulusal borçlarını unutarak 
ecnebilerin bile kabul ettikleri bu 
hal ~·aresioe yanaşmak isterntmek· 
tedirler . Fnkat böyle düşüı enler 
azdır ve eğer bunlar düştükleri 

hatalı yolu znmanınd'l anlamaz· 
tarsa hükumetin elinıle böyle dü · 
şünenleri ken(li menfaatleri nley
hinc çalışmakta olJuklnrını gösttı
rebilecek ~·orclcr vardır. Ve hiikCl
met bu çarelere boş ·vurac..ıktır. 

Çünkü lıiikümet ulusal menf ıatin 
ic11hettirdiğini yn pmugn karar vt·r
miş bulunmaktaılır. 

Milas ta 
Kıymetli eserler 

İsveç'in Opsaler Üniversitcei 
Profesörlerinden Ar keoloğ A. 
Person Milis civarındaki Gencik 
lepesiode beş sondaj am~liyesi ya· 
parak ıebrimize dönmüştür.' Ya· 
pılan sunajlar sonucuod• Mılit· 
dan on dört asır öncesine ait Mü
ıinyen ve Elrnistik drvirlerinio 
çok kıymetli Terkuit parçaları 
bulumuştur. 

Profe!!ör dün akıam Atinaya 
hareket ederken kendisiyle görü 
şen bir yazgenım1za bulunan t"ser 
lerin çök kıymı"tli olduğunu, Mart 
ayında tttkrn Milasa giderrk haf 
riyat y•pıcağını söylemiştir. 

"Sabah Postası,, 

Fıbrikalarca Un çovallanadan 
elli kuruş inditilmeıi üzerine fu 
runcular da ekmek İiatlaıından 
yirmi para indirmek suretiyle 
birinci türlü ekmrğio kilosu 90 

kiz ve ikinci türlü ekmeğin kilo 
euou da yedibuçuk kt.ı uştan sat· 
mata başlamışlardır . 

Bürücek ve Çiftehan 
abonelerimiz 

Çiftehan ve Bürücekte bulu
nan abonelerimlıin gazrteleıini 
mnateıam bir : surette almadık 
1arını ve bir çoğunun postada bit
t,ği gönderilen şikayet mektup 
larından anlaşılmıştır . Posta ve 
telgraf ve telefon bat direktörlü
ğünün bu işi bir düzenine koya· 
caiını umuyoruz . 

Macit Sadi Güclü 

Trabzon atar ceza hak yeri 
üyesinden hemşehrimiz Macit 
Sadi Güclü izin milddetini geçir 
mek üzere şehrimize gelmiştir . 

Baytar direktörü -----
Baytar direktörü Adil yaylala

ra gitmekte olen aşiretlerin hay. 
vaolarını geçitlerinde gözden ge 
çirmı'k için Bozantıya gitmiştir . 

Teşviki sanayi 
Kanunundan istifade edPcek 

müessese sahiplerine 

Ekonomi bakanlığından ilbay 
lığımıza geleo bir askitte sa
nayi müesseselerine gönderilmiş 
olan sual varakaları mucibince 
teı tip edilecek 1934 ticari ıenesi 
iş cedvrllerinin beş oüsba olarak 
tanzim edilmesi ve bir nüshası 
nın v•kaletimize gönderilmrk ü 
Zt!re en grç 1- 7-935 tarihine 
kadar postaya verilmesi, diğer 
dö·t oüsbasının ise yine ayni ta 
ribe kadar mahallin en büyük 
mülkiye mfmuruoa verilmuı lü
zumu bildirilmiştir . 

Kaçarken yakalandı 

Mılli Mensucat fabrikasında 
amelelik tden Ali oğlu Ahmed 
bir miktar bez ve oodört metre 
kc:ytan ipi ve bir önlüğü beline 
sa •. p fabrikadan çıkarken yaka
lanmı~tır . - , 
Gök gözetlemesi 

Şehir abaliıi kapulaıından bi· 
rioin üzerine bunun resmini koy
muşlar , re8İm ve t>Ul maaoasıaa 
olan İlü•odan alarak Şehre İkon. 
yum ismini vrrmişlerdir . 

Selçuklar ihtisar ederek hu · 
na ( Konya ) naoıınt vermitler· 

dir . 
İşte kedim tarihi eaatir de· 

vir lerine kadar çıkan Konya , Li· 
kaunyahlardan l!oora Asuriler ; 
Hititler , Lidyalılar , eski İra· 
niler , büyük İ.ıkeoder , Berga 
malılar , Romalılar ve nihayet 
Rumlar ve Tüı kler tarafından İtal 
ya ve 479 hicret ıeneaioden 699 
hicret senesine kadar Selçuklar , 
699 dan 880 hicret senesine ka
dar Karamanhlar , 880 eeoesio · 
den itibaren Osmanlılar tarafın· 
dan idare ıdilerek miladi 1920 
eeneıioden itibaren Türkiye Bü 
yük Millet Meclitıioio ve 1923 
senesinden itibaren Türkiye Cu 
muriyetinin adil idaresine geç 
miştir . 

Konya Beledlyt'si: 
Konya Belediyesinin te~is tari· 

ibi hakkında mazbut bir kıyıt yok· 
11 da diğer Anadolu vilayetleri 
gibi burada da muntazam Beledi
ye11 teşkilatıoın ancak 23 eylfil 
1923 tarihli belediye kanununun 
neşrinden sonra tesis edilmiş hu
lunması kuvvetle mubtemtl gö · 
rülmektedir. 

Nüfus ııe mesahası: 

Şehrin meaahai satbiyesi 49 
buçuk kilometre olup r.üfusu elli 
beşbin dir. 

180 kilometre yol ve ~3 kilo· 
metre Parke ve adi kaldumlara 
malik bir şehirdir. 

Resmi binnları nrlwdar dır? 
Resmi binalardan büyük bir 

hlikiimct konağı ile (askeri kışla 
uamıyle ma•uf) kışla ve karargah 
ve biualan, kültür bakanlığıoa 
bağlı bir laıaıı atika Müze binası, 
bir kız Muallim mektebi, Orta 
mektebi, bir askeri Orta mektebi, 
erkek Muallim mektebini havi 
tam devreli bir Lisl", bir gedikli 
ihzari küçük Z1bit mektebi, bir 
Ticaret ve zahire borsası, hayvan 
mrvaddına mabsus bir yün ve 
y11pağı ve dui borsası, bir Ziraat 
bankası, bir posta ve telgraf bi · 
nası, 17 ilk mektebi, bir rrtm· 
leket hastahanesi, bir askeri bRs
tehaneıi, bir 1anatlar mektebi, 
iki kütüpban ~ si, demiryollaııoa 
ait muhtelif büyük binalar ile ye· 

Düo öğleden sonra okunao oi ve asri bir surtllc yapılan bit 
tazyiki nesimi 756,15 milimetre doğumevi vardır. 

olup rn çok sıcak 33 ve en az Unmma mahsus mulh.ıller: 
20 santigrattı · Umuma malııus muballerden 

Rutub: t vaeati yüzde 79 olup 15 han , eıkek ve kadınlara ayrı 
rüzgar güneyden saniyede '1,5 olmak üzere 4 adet çifte hamamı, 
metre hızlı ölçülmüştür . bir doğum ve çocuk bakımı evi, 

Stiel gök gözrlfrrne 12 dispanser ve mueyenebaneei , 

rodan doğruya belediyeye1 ait olan 
ve şehre 30 kilo metre mesafeden 
ibaret 24 saat zarfmde 3900 met· 
re mikabi su celp ve tevzi etmek
tedir. 

Demir ve muntazam su botula
riyle döşenmit olan bu tcvziatın 
hu yakıolarda ( su Aoonim §İr· 

keti) namiyie bir ıirkesin tesis 
ve t~f kil ölunacağı ve şehre bir 
su daha celp ederek ve bu şclıe 
keye idhal edileceği ve su işide 
daha iyi ve muntazam bir suretle 
idare ve ifrağ edilerek yıpılaca
ğıoı büyük bir Sevinç ile haber 
alınmııtır . Husu-.i idareninde da 
bil olacağı bu tirketin tesisine 
kıymetli llbayıını:ı: ve Şarbayimız 
bitzat mtfgul olmaktadu lar . 

Memlı>kete bu su işinin böfında 
idar::cilikte gösterdiği ve göster
mekt9 ohluğu kudret ve kabiliyet 
ve bir çok fazilet ve meziyetlerile 
temayüz edfın Velimiz Bay Cemul 

Bardakçının ve vildyetimiz partisi 
iJare heyeti ve belediye başkanı 
Uay Şevki Ergunun şirketin tesi 
sine doğru athkları ileri Adımlar 
gittikçe inkiŞRf etmektedir • Pt'.k 
yakm bir zamanda göstfreC·•ği ve 
başaracaklaıı bu su işinin bir nn 
ovel bitmesinde kendile iııin te-
şebbüslerindPn hekleriz. 

Sipor saha.ı;;z : 
Daimi bir spor sahasıoa malik 

olamıyan memleket gençl rine par 
tinin vıldyet idaresi heyetinin bü 
yük Lir yardım ve muavenetile sa
tın almarak sipor teşkılAtının isti
fadesine terk ve tahsis edilmiş ve 
spor sahası belediye tarafından 
ayrıca tanzim edilerek mıntaka 

sporl heyeti emrırıe verilmiştir. 

Fenni mezbaha : 
Konya belediyesinin pek kötü 

olan ve hususi muhasebesilo şim
tl iye kadPr varidatı payl3şılan 

eski mezbehonın Konyanın sıhhi 
ve fenni şartlarına uyg.m olma
ması keyfiyeti nazarı dikkato alan 
şarbayımız bı-lediyen in yoksuzluğu 
karşısıadaki mali vaziyetin ademi 
müsaadesi yüzünden şimllİJC ka · 
dar yapılmıyan hıı mezbeha bele
diyenin veznPsioden on partt çık· 
madıın bu işi münakasaya koymuş 
ve buna karşı dn ıuhur edecek 
gelirinin yiue belediye tarafından 

cibuyet edilmek surE'.tile her gün 
müteahhidine b'r mnkh'.lZ muka 

1 durağı 1 7 tcıanui , dört matbaası , 18 
·~--~-------_..,~ lokantası, 15 gaıioosu, bir bele· 

hilin<le t slim edilmek üzere tulip
leri zuhur ederek ·münakas l Ye 

müzaycue şartname ve talimatna · 
meler ine tevf kan neticede inşaatı 

hitam bulmuş ve 934 senesinde 
kanunusani birintlırn itibaren faa
liyı-te geçmiş olan fenni mczb~hada 
ü~· sene sonra bütün voıiuatıle 

altı parçadan ibaret binalorile bir· 
likte bt:lediyeye geçı>c,.ktir. B~ic

diyemizin mühim varidat kaynak 
!arından birisi olan fenni mezbe· 
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dı>n lıirısı "' tıohtı ı;e ıı 

J A 111 ez ~ço ııı 
bina ve foouı eı.·tı ~cıfl ~ 

. anıan g .fl ıe ,,o 
mol:ırı vo ı biitL1 • ~c 1 J 
s,, it bul unıl uk1,'J,11"lı'ceğifl' ., ,,eıe ~ 

1 t' 1 , pı• b' 
ldtının ikmu ı·ıda o otıtl' ı' 
rııınlurıoın ~~ş. ilk fır!! ci~rıı) 

ıçtO • ctC 

Yede bunun akto. r 
Yııprtl 

lemcktc ve / ..,o.r 
c.oo" _..., cuktir . 
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Mersin idman Yurdu Adana Borsası Muamt:'leleri Son duyuklar 

.: :erı--i~--k-la_v_u_z_l_a_r __ ..... itiiiiOıiiial._y._.a_n;;.;.;;.;ordu~: .. . Çinde karışıklık 
1{1'1d . • 

1~;. ç ~ kıtap şeklinde Büyük sUel manevra- Pekinde örfi yönetke 
I•" 4ıık.'"arılacak lara başhyor .. bilitilmiftir. 
dır 1,,

1 
r, 29 ( A.A ) :~ Türk 

•• ~tln,.!lırrnı kurulu genel sek-
ır g11nden . 

..... "'fllık . 
iJ' Öııer lar klavuzu üzerine ge· 

.,Ji' lııt~li ~cl:r gözden geçirilerek 
~jl· 'eı., 8 ıulea katma ve düzelt 
riıtİ Wıtı /ö•kıiaııştır. Klavuzda kar-

~ !) •l· · ı 1~1ı~ı rı nıeaıiş sözlerle yeni 
r~· hpıı'rırı şekilde birliği üzeri 

~~•ı aııtıakta olan stln iodelleıin 
bıl ~arıı ııur alınmaz klavuz biri 

b~· lt~Çedıc,dan Türkceye öteki 

d• ıı.1t ik·'~ Os1n•nlıcaya olmak 
'ıı: b 

1 181 111 olup klavuzu ha· 
\ '•ılac k ~tun 1 tır . Karşılıklar 
'~l ı Urı kitap şeklinde bısma 
ı 'u·unıo 

• d• 
1)le •I rnuzca lkaoon yol. 

~~ ''mı ld tı11 111 b § o uğundan baş-

~. 'ııllıaı u Yolda kitap basmağa 
,ı/I' "'I L lrt '-

I ı , '-· 11eık • •anuaa karşı olaca. 
i lı' .. ,. eııo g.. .. .. .. k , ~ Cide ozu oouoe oy-
.~ır il., v hyarız • 
bi' rurn C H P ı· . 
90 b . . ar ısı 

1
8 ~' --!_tkanhğı 

'~ t1.1,~Qı 2 .. t 11 .._ : 9 ( AA ) - Erzu· 
"'~ı .... u,· 
it 11lı,,. •yet Halk Partisi baş
~~ ~se ·ı '•teJ çı ea general Osman 

• ~t "b· bugüu b · · I · irıtt ~t lr il . Şe rımıze ge mış 
~laııın1~;~ gelenleri tarafından 

rıl· ',~i~lid.e bug'"' day 
1110

1
' l.:ıı.tl 

lr • h "' arı d"" ı·· L ~h. UŞ U 
1~' "( hi, lllıJi : 29 . 
k 

,, q
11 

dt•b· (A.A) - Dır ara 
~ •tı dQ lre . yükselen buğday 

1r'" "ııllıdi be foıüşt ür . 
ıdl 1 ~-~t fd, beş buçuk arasında 
,d•- • ır . 
d~~ 

~·~· 

Roma: 2~ (AA) - Yakında 
büyük süel kuvvetlerle maoevra
lır yapılacakhr . 

"Gazetele P<?polo,, diyor kı: 
Bu manevralar, kuvvetler sö 

ttıürğeler 10 korunması içi o . Doğu 
Afrikasını gittikleri halde İtalya
nın süel etkisini tutmağa ve ülke· 
deki kuvvetlerimizin öğretim (ta 
lim) görmelefine yardım edecek 
tir. 

Fransada 
Onsekiz yaşını bitiren 

lar gündelikfs 
çallştırılacakiar 

Paris : 29 (AA) Saylavlar ku 
rumuna harp zamanında ulusun 
teşkilatlandırılmuı h11kkında bir 
kanun projesı vuwistir . Ulusal 
11avga ( mü<laf.ıa ) yüksek konse 
yi tarafında ou.ına11 bu pıoje harp 
zamanındı ulusun alabilecrği bü
tün tedbirleıirı mümkün olduğu 

çabuk uygutlanması ergesioi güt
mektedir . 

Ah111i ile hükumet arasmdıki 
ilkilert> kanuniğ bir temel ver
mek gereği bu kırnuıı proj ,. sini 
doğurmuştur . 

Halktan hükfünt tle uyuşama
mış olanların ancak mallar ma el 
konulabihcektir . 

Projeye göre hu p zamanın· 
da onsekiz yaşını bitirmiş kadın~ 

--
Moskova: 29 (A.A) - Şang 

liayclan •'Pravoda,, gazetesine bil· 
dirildiğine göre Jıponyanın erge 
si asığları Sovyet Husyanıokiler
le sıkı bir şekilde ilgili olan Mon · 
go\istan Cumurluğunu göstermek 
tedir. · 

Bu sönuca varmak için Je 
ponyıaın yeloız sarayı ele geçirip 
teşkilatlandırılması drğil Sensi ve 
Si.tgluan illerini de almttsı bahse 
konuldu. 

Çin ve Japon kuvvetlerinin 
çarpışması ile sonuçlardan Ked· 
gauı hadisesinin önceden t.ısarlan 
mış oldutu tasınılmaktadır . 

Şaogbayclan Jiravod~ya yaııl· 
dığına gÖre Japooyada dört Çio 
ilinin ele geçiril mesioden sonra 
süel kuvvetleıin yardımı ile Orta 
Çiode bir ekooomik yayılma yap 
mayı dü§ünmektedir. 

Tokyo: 29 (A.A) - Gece ya
nsı Çin ask"r leri ıarafıodan çıka 
rıl111 kargaşalıklar üzerine Pl'kin· 
de ürfi yöoetke bilitilmiştir. (ılan 
edilmiştir.) 

Japon kuvvetleri düuoi koru 
mak için tedbirler almaktadırlar. 

Macaristanda hava ko
runmasına karşı 

Peşte: 29 (AA, - Saylavlar 
kurulu hava koıunması k&nun 
proj~sioi kabul etmiştir. 

ve erkek bütiio Fransızlar günde· 
lik le çal ı§hrıtabiltcektir 

~enizcilik kolunun açıl- ı~~~~~~~~PA~X"ı~u~K~v-e~K~O~Z~A·~~~~~~~ 
ması bugUn törenle Kilo Fiyatı 

CİNSİ 1 Satılan Mikdnr 

Yapllacacak.. En az En çol.. 
K. S. K. S . Kilo .... ,...._ 

Mersin idman Yurdunun kı~ 
la caddesindeki denizcilik kolu 
ouo açılma tö. erıi bugün ~ler~in
de saat 17,30 da yapılacaktır. 

Bunun için Tar !Us ve şehri 
mizden birçok kimseler ça~ırıl
mı§hr. 

Mersinde Deniz Bayr.ımı 

1 Temmuzdan itibaren Türk 
gemicilerine geçen deniz hakimi
yetinin yıldönümü dolayısiyle 
l\leısinde yapılacak olen Uc niz 
Bayramı proğram mucibince bu
ğüa başlıyacak ve yarın akşama 
kadar sürecek deniz efılentilerin· 
den sonra son bulacaktır. ------·------

Aydın Demiryolu 

Aydın haltının te81im m•ıame
lesi iki ay sonraya kılmıştır. 

Bu müddtt içinde Devlet de 
miryolları idaresi memur kadro 
su ile dokuz aylık bütçesini ha· 
zırlıyarak bayın dıı lık bakanlığına 

göodertcektir. 
Devlet demiryollaıı idaresin

ce açığa çıkarılacak memurlara 
istihkakları drrc:cesinde ikrami 
ye vuileetktir. 

Arabasını çarptarmış 

Abbas oğlu Süleyman sürmek· 
te olduğu arabasile İstikliil ma· 
baJlesindt n geçe• ken sokakta oy 
namakda olan alta yaşlarında Sa· 
bılıaya ı;aıptıraıak başından ya 

~ ralanmasına s~behiyet verdiğin

den yakalanmıştır. 

Piya!!a parla~ı .. 
Piyasa temizi ,, 
iane I 
iane il 

Klı>vlant 

YAPAGI 

Beya2 ' ı ı ---...---"-----------· Si vah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 
iane 
Yerli .. Yı>mlik,, 

,. "Toh ınoluk .. 
HUBUBAT 

- 3,95 __ _ 
-------Arpa - 2,85 

:--F=a~e~u~ly_a _______ _ 

Yulaf ~8;)'. •-=-,..,.-------------Delice 
•-=--------------·--~-1-----------------· Kuş yemi 

Keren tohumu 1-=-::-:----------- --------- ___________ _, 

Bakla 
Si sam 

.... Salih Efendi --- -------------1 -... - " :.ö ~ -o·· k >- uz ırma •• 
~:::: Simit 
- ~-=-~ ·-· --------- -------------------ı ~ ~ -=.,. Cumhuriyer 
N ::J ,. 
r-. u- - Düz kırma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

29 I 6 I 1935 
Santim 

---- - ------------1 

Kambiyo ve Para 
İ;: Bankasından alınmıştır. 

/'ene 

Temmuz Vadeli 6 42 iret 
1 iıwi T. V11ddi 6 10 Rayşmark 

6 
BS _,F,_r_ao..,..,.k_··.....,F--ra_o....,s=ız:-"'"'., __ __ 

Ha:zır 1 Sterlin "lııı!İIİZ" 
1_R_iı_ıt_h_a_z_ır ______ -

1
S-
1 

1 <
8
):
7
3 --=-D=-o_la_,r_'_' A~•-n.,...er_i_ka=n=,,=~= __ _ 

Nevyork Frank "lsviçre,. 

:/ 
tıof 

karşılıklar kılavuzu 
Ayran 

Yeni 
gazozu 
çıktı e b' 

------------------------------------~--
Sryyal - Akıcı, akız 

Scyyale - Akı 

Seyr - Seyir ( r. Kö. ) 
Seyran - Gezinti 
Seyran~ab - Seyirlik 
~cyyar - Gezgio 
Seyyar satıcı - Gezinci 
Seyyibe - Dul 
Seyyie - Kötülük, yaz·ğ 
Seyyid - Sayıt 
Seza ıar ( Bak : Kayık ) 
Sıdk ( Bak : Sadakat ) 
S1fat - Sıfat ( T. Kö. ) 
Sıfır - Sıfır l T. Kö.) 
Sıhhat - 1 ( T. Kö, ) , Sağ· 

lık - (Fr.) Sanle 
2 Gerç"klik ( vüsuk 

anlamına ) - (Fr.) Authenticitc 
Sıhhi - Sılıiğ, sağlısal 
!;ıbr - Dünür 
Sıhriyet - Dünürlük 
Sıkltt - Ağırlık 

Sınıf - Sıoıf ( T. Kö ) 
Sırat -- Yol 
Sırf - Salt 
Sıyanet - Kayırma, 
Sıyt - Ad, ün 
Sia - Genişlik 
Sicil - Kütük 

koruma 

S·cilli nufus - Soysallık kü· ... ...... 
Lugu 

Silıan - Kaholık, çap 
Sihir - llağı, gözbağı, büyü 
s~hlıar - Büyücü, büyulcyici 
Sikke - Akça 
Silah - Silah ' T. Kö. ) 
Sılindir - Yuvu 
Sılk ( Bak : Meslek ) - Dizi, 

sıra, takım, yol 

Sılsile - Kol, ziocir, soysap 
Sima - Beniz, bet, çehre, su-

rat, yüı, cırey, sırey 
Sin - Yaş 
Sine - Bağır, göğüs 

Sip.ui~ - Ismarlama 
Sıp~r - Siper ( T. Kö ) 
Siperi saika -:Yıldmmhk 

Siraç - Işık, yala, kandil 
Siıayet etmt>k - Bulffşmak, 

geçmek, sıvaşmak 
Sitare - Yıldız 

Sıtayiş ( Bak: Medb ) 
Sitem - Güccm 

Siyak - 1 · Ttvi, 2 
( Siyagu sibak ) 

geliş 

Örnek : Bu siyokta - Bu tcvıJc 

Sohbet - Konuşu, konu,, söy
lı şme 

Sudur etmek - ( Bak : Sadır 
olmak) 

Sulıunet [ Bak : Hararet ] -
Isı, lsılılı , ısığ 

Sui kasd - Y ağınç 

Sulb - Katı 
Sulh - Barış 

Sulhperver - llarış~~ı 

Sulbü müsalemel 1 Bak : Mü-
saleha 1 - Barış ve Baysallı~: 

Sun'i - Yapma, takma 
Sur - Kale 
Suret - Sıray, suret [T. Kit] 
Suubet - Güçlük, zorluk, çe· 

tinlik 
Suud - Ağım, Yükseliş 
Sual - Soıu 
Sühulet - Kolaylık 

SülalP. [Bak: Hanedan, silsilt>] 
Sünbüle - Başak 
Sürı-yya - Ülker 
Sürud 1 Bak : Nağme ] 
Sürur - Sevinç 
Süst - Gevşek, Sölpük 
Sütre - Ö.tü 
Siitun - Dıki, <lırek, dir("kçe 

bölme ! Gazete teı imi ] 
Süvari - Atlı, İhpahi , binici 

ş 
Şah - Genç 
Şad, şadan, şadgfim , ~adınan 

S:vioçli 
Şadetmek - Sevindirmek 

...... afl;H; 
Av~AN Gazozu 
- AY~AN Sodası 

•...•• 'fi , • AYRAN 8uy.!!. 
J) f ÇMEJ< iÇiN - \ 
Vu MRRKQYR oix'Kl:!cr eoiNiz_, 

İş bankası alhnda 2 

50 5370 

1 arsusta bulu
inan izerler 

- /Jlrincl sayfadan artan -

küsur parça eski izer leri şebrimiz 
milztsine ta§ılmak için Tarsusta 

bulunmaktadır. Buolar bfşaltı 

güne kadar tamamen şehrimİZP. 
getirilmi§ olacaktır. 

Memleketlerine dönen Amc· 
rikalı Liiginlt>r şubatta Tarsusa 
gelecekler ve e~me iıl~rioe de
vım tdt.ccklcıdir. 

vilayet daimi encümeninden. 
Atlı.na hükumet konı-ığıodo. yo

pılnıo.kta olnn Daimi encümen odn
lorı, umumi mecl•s solonu , llolk 

müracaat hürosu duvorlnrının soğ
lamloştırılınası ( 769 ) lira ( 90 ) 
kuruş kPşif tııturı ile pazarlıkla 
eksiltıneyo konulmuştur . 

Pazarlık 935 s ıııcsi tflmmuzun 
ikinci gi.ini.i suut onJn yopılaMk· 
tır İsteyenler Vılayct Jaimi encü-

menine ve keşCıni görmek i~·in d J 

Narın b1şınühendisliğine müracaat 
~ımelcri ıldn olunur. 5595 



!>ayfa 4 ( Türk ı:;özfi ) 
== El 

Yun;ırıistan ulusal kıırumu ,- 1 Tarsus belediye riyasetinden . 
Yunsnistandıı ulusol kurul bir B e 1 e d i y e i 1 a n 1 a r 1 Tersuı:ı şehri yolları kolJmmları 

için yüz binJenyüz elli bine k c <lor 
koç gün evvel Bııkonlor kurulunılo ------------------------- -- pokot loşı kapalı zarf uırnlile mü-
verilen kararlı ra göre- 1 Temmuz-
da toplanocrıktır . f emmuzun 2 1- Şc hrim izde bulunan ev, dükkfin, hon vesaire bütün bin:ı ve ar naluısoya çıkarılmışsa <la talip zu 
sinde boşkanlık divanı sc~·imi y:ı · \ salaro lıir koç oy evvel numaralar yuzılınışlı. hur etmediğinden artırma ve ek· 

So \ ··nı ley t 1 t · 1 ı ·ı 1 · k 1 · siltmo kanununun 40-ıncı rnaJ-pılacak,ertcsi güniı b::ışbokan B.Çul- 1 gu er{ np ır• nn amırGt l o ayı.sı o ıır ·ısım nu·nauı arın sı-

d · ı k · · lindie-... wi !!ÖriilmektPJir. Ger~k bu sehC'(llPn vo gerr·k her lın.ngi bir s~- desi mucibince yeniden münoka· orıs ıü fımctin b yannomesını ... 
okuyacaktır. Buııdon sonre yopı· b(lple şimdiye kadar numnro.sı yozılınomış yorlcr vnrsll Sllhipl»rinin be, saya ~~ıkarılmıştır . Temmıızun 12 
lncok bir iki toplrıntıtla ise son por· f,,diyeye mürocaat!a mülklerine yı1zdırmaları gı roktir inci cumo günü saat 11 de ihale 

ı d. k 2 - içinde bulunduklorı bino.larııı numarolarını silen , konulı:ın nu cılilecektir. Şartname örnekleri ilo nmentonun ft·shirıd n şirn ıye a 

.w 
2222XSk! -=--=--. Jen: 

1 D. D. Yolları A dana işletmes~n b' resi 

30 - 6-935 tarihinıl(müudcti lıitecck olun Yenice istı;~~~ui;.e 3 
muhammen· bedel ican·aylık 25 lira hcı5olıilc şartnıımePI 

· · k':' • ·ı .. k ·· k rt a ko ııııuşıut. ı iş s~ne ıçın ıraya vorı mo .uzere açı u ırmay AJaool o 
Attırm( IO)emmuz.935 çorşomba günü saat 10 Ja 

letme müfettişlıği merkezinde y11pılrcakıır. 
Şaı tnaıııcsi~işldmc<le bedelsis oloruk görülehil•r. en hrdel · ·ı · 1ulıaoır.ı o lsteklilnin 2490 No.lu ihale konunu mucı ıınce n .

1 
VL' kanu 

üzerirıden yüzde 7,5 hesahile 67,5 lira sağlamlık akç·ası 0 
in iş1ı>t1110 

<loiresindo vesaiki lfizımcyi hamilen turihi mezkfırda Allo;~_ 4 
müfettişlığine bizzat müracaotlorı.5561 20- 25 

dar hükumet torofından çıkarılan moralorı muhafaza etmiye.nler. nu narası silindiği halı.le yenisini yaz bu hopta malumat almak istiyen-
kararnomeler tasdık olunacaktır. d.ıtmıyo.nlıırın ve bu hususta boh•diy;ıye 10 giin zarfında miirocaot ot- lerin belediye mühendisliğine mü· ______,, 

UI l k 1 · l .. m")'enler:n sayım kJnuırnnun 6 ıncı maddesi ınucilıinc~ 5 l.iro.dan 25 racaotları ve toş nümunelerini iha_ 1, _______ _._..---
usa uru , aynı zamant o reJım' ------------

işi için bir grneloy yııpılmasma ka- liraya kadar para c<zosına ç:ırptırılncok1ar3ı0ildn4olu7ntır105594 ~~,~~0~~~:1~:\0 l~:::~)~:~~i~~~~u:~s- çı·ıtebaa kaplıcası 
r r verecek ve· 15 teşrinievvelde - -

1 ı. . l l 27--30-3-6 5584 top onma" uz"re l nğı acaktır. 

Pı1 tri 9 g zıtesino görtı, Kralcı- feni mezarhk için ( 5000) m&tre tahta(9000) ld 
lurııı Bnşknı ı B. ~lı toksasın boş· kilo odun, (200) kilo salJun ve ( 2000) metre Doğum ve çocuk bakım evi baştaba- açı 1 
kanlık seçimi yapılır yapılmaz ulu- kefenlik bez ahnacak . belinden: 1 

sol kurula bır teklifte bulunacak 
• vo bu teklıfle <'ski kral Yorginin 

tahta gPçrnek üzere dı:n et eılilme8i 
hakkıoua karar verılmesini istiyc
cektir . 

B.Motaksııs hu teklifi yapmakla 
bir kısmı derhal krallığın geri go 
tirilmesinı istı-r gibi gözükf'n p.ır
leuwntodoki hükumet guruhımda 
ıkilik ynrutmoyı gözetmekt dir. 

Diğer tanıftnn gazc>telcr, Ulusal 
kurul toplanmadan flVvel kabinede 
bazı değişiklikler yapılocoğını da 
yozmaktodırlar.Söylendığın" göre, 
:)e)llnik Saylavı Teocloridis, llerok· 
liyon snylavı Fropgindakis v Ro
dop soylovı Popndinıos kabincıyo 
gireceklerdir. 

B.Kondılis 8 Temmuzda hulyaya 
gidecek, f:ıkat or da fazln kalam1-
yıırak bir hflfta sonra Bclgr ıt y0-
1ile <lönecoktir. Çünkü toınmuz or
talarına doğru teduvi için Alman -
yaya gidecek olan bnşbakun B Çal-
clarise vekfilet edecektir. 1 

Y ni mez ırlığın altı :ıylık ilıtiycıcı olan <5000) metre talıt:ı (9000) 
kilo odu (200) kilo s:ıbun ve (2000) metre kr-ft..nlik hez şnrtnamesi 
hukmii çin lo r.çık olorıık eksiltmeye konmuştur. eğreti tutum pornsı 

olun \e tohta için altmış beş lira sabun i~·in dört lira vo bez i~·in ılc 
k rk boş lir:ıdır . • 

İhol<'si 2- tr>mınuz-935 snlı güııii saat on heştC' daimi <'nCiimen 
ol 1sır ıJu ycıpıloroktır. i~tt>klilcrin şortnnmcsiııi görmek üzoro her gün 
h lcdiye yazı işi ri kalemine ve ıhnle güııü ue tı tunı parıısilıı belediye 
tinimi cnciimcninc gelmeleri ildn olunur .5553 16-21-26-30 

iki ton mazot ahnacak 
Belediyeye gerekli ol.ın iki toıı mozolun alınrnıısı ş•ırtnomesi lıükmü 

İ<·in le açık olar .ık l ksiltınAyo konmuş' ur . lğrC'ti tutum parnsı on iki 
lirtıdır . 

lholeısi 16-Temmuz-935 sah günü saat on beşte heıı diyede Ja 
imi encümen o<lnsında ytıpılacoktır. 

İ!-t1>klilerin şoıtnnmesini görnH k üzere her gün hele diye yazı işlı·ri 
kalemin , ıholo günü de iğr.ıti tutum paralorilo belediye Jaimi encü · 
uıen M gelmuleri ildo olunu"· 5585 27-30-3 - 6 

Yenğ mezarhkta bekçi evi yaptırıhyor. 
Karşıyokolla Y"rıj mcznrl·kta 2628 lirn bt!deli keşifli bir hekçi evi

nin irışası nçık olorak eksiltmeye konuhnııştur. 

A) lhnll\Sİ t mmuzun 9 uncu s::ılı günü soot orı heşto belediye daimi 
enciimenindo yapılacaktır. 

B) lğr ti tutum parası 197, 10 lirtldır. 
C) istekli! ı in ş:ırtmımesini görmek üzero her ['iİn belediye yazı 

işloi kolernino ve ihale günü de iğreti t ııtum po.rosı nıokbuzlarile be
le<liye daimi encümenine gelmeleri iMn olunur.5570 22-26-30- 4 

Adano doğum ve çocuk bakım 

evinin bir yı!lık yiyecek ve yaka-

cak ihtiyacı 30-6-935 gilnünde 
üstrıı mek kesimi icra edileceğinden 

eksıltmoye konulmuştur. iı:ıteklıler 
şartnameyi görmek ve tafsilat al-
mak kin kurumumuz baştnbabetine 
müracaotlorı itôn olunur. 5545 

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

Borsa komiserliğinden : 
Borsa encümeni seçimi 2 tem 

muz 935 salı günü snbah saatse· 
kizdo beşlıynrek akşama kadar 
devam edecektir. Birinci 'e ikir ci 
sınıfta koyıtlı abonelerimizin rey
lerini kullııomak üzere o glin bor· 
5nya teşrifiı'rİni clilerim.5591 

29- 30 

e t ı' 
oıosotl 

, R · · 'k k ·- ı ··br k kumhırı O l~ğcr omatızmn. sıyatı , aracıger ve JO d • b8 
ları 11ğrılarırın muztaripseniz vakıt ge~·irmoJon Çıfte 
koplıcasına koşunuz. 'f verir. 

Bir çok deri h:ı~talıklarırıa, muannit ekzemalarn şı 11 

Çifte han kaphcasına .. ıcrJir . ıı~~ 
S l. ·ı l b. k k"t·· .. l .. .. ek <lönmUŞ lıllı 

Cl tye ı e ge en ır ço o urunı ur yuruyer ıııınırı'Ş 
1 

ne kaJo.r fennen kahili izııh dıığih~e ıle senelerce geho 
0
kl rı görU 

kadınların 15-20 günlük bıınyodıın sonra hamile k11Id ı 
0 

müştür . 

Çifte han ko.p lıcasının fil,~· 
il Hadyo aktiCıtesi Jünyada mevcut bütün koı lıcnlorJıın 
! sekt ir . 
1 

. Çiftehan kaplıcasında ,,d• ~· 

dııh" • 

1\1" r· l . . . ı u·· ı ·· 'h . 1 ı·· .. ··1erek JoknntaıJl bcr· ıı ıso ır or1mızın ıer ur u ı tıyoç orı t uşunu kasahl. 
nıiz yemek yapılmaktadı r . Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, 23 

!J' uıııııuııııııııııııııııııuınuıııınııııııııuıııv.ıııııı1111111nıııııııııııııııııııı.11111uıuu111~ d 
-= ~ bni vard r. Fintlar çok ucuz ur. " 
~ bu gece nöbetçi 1 5511-
I Eczane ~' firen ücretleri yarı yarıya tenzilathdır. ,,,,/ 
e }ı 

I
Tarsuskapısı eivaruu.ial ·-------

Halk ecza ı ıt'sidir ı 
1111 ıııuııımmııınmua-ııııuııwınaıı:ıııuııuıı 111ılliuıuıuıııııuımını 

IJükOmet, verdiği karara göre, 
geneloy esnasındado tam sur tte 
nötür kalaMk, fakat bu hal , hü
kdmı ti tutan saylavl.ınn halkın 
arzusu öniıno konan bu işto kendi 
düşündükleri gibi harckt>t etmele· 

.rfoi menetmiyccektır . 1-------.. ----------------------
l Seyhan defterdarlığından • 

Türk denizciliği 
bayramı 

-Birinci say/ adan arlan 

ve e:.ya taşımak hakkma kavuşu 
yorlardı. 

En güçlü, ea ileriden uf ak hir 
kuşkunuo buluomadığı bir d , ir
de çok der iz gfö üJerek Hrıleo 
bu imtiyaz, uzun asırlar ba~ımıza 
püsküllü Lir bela oldu Bucuo 

derin acı ve sızılarını uzun yüz 
yılllnr çektik. 

1 

Seybaa 
i l d e v • 

l c • 
Reçetelerinizi 

E ~ ı buğday pazarında Seyhan lltlçE·vinılc yaptırınız lld<· tortiplfriııi 

Elimle yaparım 

Fiatlorım zJoki ucuzl:.ığu Lir Jofı.ı görmek kt\fıılir. lltiçlur ~·uk yorıi 

V( to cdir. 

5586 2 

Eczacı kinıyııger 

Cc/tll Bayer 

lh.<·ı llub'plı köyüne bnğlı Ağba 
çifliği denilen Plli bin dönünı m ık- 1 
tarın<luki arazinin nevılori itibarile 
bir ko~~ pıırça üzerine ölçülüp ha
ritasının yopılmosı ı-hl iyot voE!i k osı 
olan mrsoha fen memurlarından 
on müHait şort teklif cılccek biri
sine pazarl ıkla verilecektir. istek
lit .. rin iznhıt :ılmok üzero temmu
zun heşine kaıltır JeftPrdarlığn mü
rocuntlurı illlıı olunur .5588 

28-30-2- 4 

Seyhan Defterdarlığından : 
1739 da inı;1,ol rıon BcJgrad 1 

~uahcdc iade Fraosızlar bıze b!-ı~~~~~~~~--~·~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
raz yardım eder gibi görüuı.iük
lcriudt n 1740 da öocedeıı veri· 
len imtiyazlar tekrar teyid oluna-I 
rak genişletıldi , Tic ri meof 
atları artırıldı . K lolik mües e 
seleri \'C ıuhbeu hakkındaki mü 
sadeler çoğ ltıldı . Hu imtiyuzlar 
sooralnrı başka devleti re de v • 

1 
Alıdi oğlu köyünde 5U Jönümlü 

tuıluııırı beduli sekiz müsavi tok
sillo ii Joııınck sıırctilc 24-6 - 935 
turilıiı den itibaren 15 giin ıııüJ 
dotıo urtırmrığa rıkarılmış ve 9 -
7 9311 torilıino müsad f salı günii 
ı;ont 15 de o~·.k ar tırm:ı ile ilıo l esi 

rildi . 

Yurdumuzd gemiçi ık sön 

v arataş pilajına gidelim 
1 

llalkırnızın ılf'rıİz banyosuı d>rn istifade elmı•lcri kin 18 , 43 , 10~ ve . 'il'ra blırw<·ı ğındaıı tulipl• rin yüzdo · 

123 nıım ralı k::ı.ıııyo1ılur lu·r g-un su ıt :ıltııl:ın lı ru knıl r Aeoın lıunııı<.loıı ı 7,5 trnıinat uk~·ııl.ırilo lıirliklo ıııilli 1 

erıılt\k idurı sine ırıürııc :ıtları ilı1n 
yolcularını allj ll.) ı ı uyrı hor •kl't e lceokler,lir. Bu krı 111 ) uıılor giJiş vo olııntır.559'- 2~_ 2 _ 5 7 
dönüş her odoıııJ ırı IOO kıırı ş alucaklordır 

Puzar giırıl• ri dC' Oklar t ~lustııfonın lıııyıık kcııııyıııııı s ılıalılnyin Haııt 

.,.;11 

T(jRKiYE iŞ BAN I(.~ I 
ııltıda yo culurıııı olurak b(\hdyu o·;:_,~·ıı lınrek• t Clkcoktir.5573 ----Paranı/ !-----------·---------------

------.. ----------- --= Boş yere h:ırcama ve har- ı 
tı· olJuğuou nolamı.Lı . Uwn yıl· 1 • lirdi . Veıileu hütiin •nıtiyaı; 
lar • Türk ul sııııu ilerlı lllt'den le 1 ScHIC öliiuıe götürülen Türk cıyacaksan yerli ma\ı al 1 Bor Okçu menba suyu 

Satılmaktadır• 
11 1

Jo oP C)ı alıkoy bu ınıti}'az bilğlarını ko· v&.lıgının önünde eriyip giıti. 1 

p r p uırn::ının lıir valan yaratmak Jşte yarırı, Türk deniıcilt·ri kıyı-
l adar değeri olduğunu takdir et- larımızda yalnız ve yalnız Türk 

mi~ti . bayrağını taşıyan gemilerin )Olcu 
A \ ı upnıııo en lwrnaz diplo- ve eşya taşıyabilrceklerinin kabul 

matları öııii,,dc Türk 'n rhğının e<lıldıği lıuglinü kutlayacaklar . 

. • t lil rııpor 
Ok\·U menim suyu lstanhul §ıJhromunetıııın t. ı 1 ·ci ııı 

S l k L. 11 ... 1 kk k · · ı ,,efl ' 1 

a t tl l ev ır su o\ ugu ta ıa u etını§lı r . "ı.:lll 1 ııı• 
a ı · · ıiıiı'Y0 ı.,. lefıı ııı· 

Ok . 8ılı lı ut11 ulvorışlı vıı __ fJ ·rilı r 1ı·r 1 v·cr11 

dü . 16 ıncı osrın n guclü ve en 
çok ticaret gt:mılerine ve donan
masına sahip olan Türk ulusu 
sonu dü~ünülmeden veril n bu ka 
PitülosyonJ arı o elind t! ticaı etioio 
diiştüğünü , pnarların yaban 
cılar tar:ıfından işg l rdıldiğini 

gördü . J~n geri devle-tlrr yaııınd 
yer aldı . On h<"ş yıl önceye ge 
linceye kadar Karadenizcf<", Mar 
mara , Ege ve Akdeoizdc Eransız, 
Rus , Avusturya, İrdlya, İogilız ve 
Alman gemileri yolcu ve eşya la 
ş.ıyarak zeııgın oluyorlardı . Bizim 
kırık dökük bir kaç paı çadan baş
ka ath sayılabilen nemiz \'ar · 

i teldcr iııi korumağa çıılışırkeu Lü- llak lı olarak , Lüyiik bir istek 
fü;ki iBtusyon biııusının karsı- I ÇU SUYU ım lu r Mııhlurı ın nıo~t· ıcltı 

• · J' Bı r l 
sırıd·ı doğum cvino gi<len caıhlcnin yu i~·tikl crin<le bir Jaha başk a HU içııwycecklen ır 
iizorinılo et rufı tı· I ile ~:ev r il miş Luh 

1 
sozlurimizi isbat rJec ,kti r . 5433 36 - 7S , . altıf1d~ 

dt ? 
Kurtuluş sava~ının onunda 

ııteş lıattından alınara1' L~znneı 
gönderilen Jsmrt İnönüoü , hu ya

ranın ne derin sızılar la işlemek-

ilin ulusun kendi İ} le birlik oldl!· duyarak kuthıyocağımıı bugünü 
ğunu bilıyordu . Kendisine gös yaşar krn , bize bütün bağlardan 
terilen zorlukl rı , çıkarılan eu- uzak bir Tlirk ulusunun varlığını 
gelleri hır tarafa bıraktırmanın kabul ettiren hü)ük yapıcı İs-
yoln u buldu. Lozonda e'1eri kol met İuöniinc karşı kalplerimizde 
1 rı , bacakları bağla , egemenlik - uışıdığımız derin sevgi ve saygı 
den uzak )aşayan Türk ulusunun !arı-sunmayı da bir ödev biliyo 
dıleklerini karşısındakilere kabul ru1. . 

\'Pli Ve lliirt OUU hİf mUtbulı SU tU· , ote 1 
l umbası vu ı•lı·ktrik tcchizı.tu ı ha- J Satlş yeri : tarsus kapıda me rkeZ 
vi 962 ·ırşınlı ynrım fevknni kfirgir j ----- -------:-- "diİ' ii 
bir ev lıcm satılık ve hem Je --------- ~ rşriyıı l o:ıtJ 
kirayo verilecektir. isteklıler i<lore Umu mı " BaflŞl a..A,sı 

l 
.u. ,,..,.. 

hurıcmize uğrosıc: ar.5587 ··ıii ıtı 
Adana Türk so 3-5 


