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Uçak kurumu Başkanı 
~ ;"o t~hlikesi için onaylananyüzde' 

ç hıssenin tutarını anlatıyor .. 
~~ 
0 
'terifin (teberruun) bir santimi bile 
~acıların elinde bırakılmıyacaktır .. 

1ıt. Obak 
"'~., • 11ıın1z İımet İnönü'· 

.. ' tehlı' k ı · t• ·· · "il b es ışare ı uzerıne 

tGQ() '~ k&şeıinde olduğu gibi 
·~le eri Adanımııda da de· 
bi,~ll!Jalar başlamıştı. lı"akat 
te111'~.i6adeberi bu çalışma· 
dt•hf 1

' hız verilmiştir. Bu 
~ lt.di ~haftadır İlbayımız Tev
~~11 '° 1Y•ılm başkanlığında 

4-h plaıntılar yapılarak bu 
1~ . • Verimli bir duruma çı 
..... 6ı 
••lil . erinde dc~erli karar-

laıııtir. 

~ tiinl · • \ 
~ erıb toplantı ve çalrş-

•e tld lld, dtt e edilen sonuçlar 
~ '-Ilı 1 §ebrimiz han ku· 
le~0 •nı ırkadııımız Sabri 
.... :uıtuk. Tnrlll eorguları-
1'1sıda)[ · '-' 8u· 1 ••rıılıklar1 aldık: 
'-.ı ı)orsunuz ki Baıbakanı 

ı..."-de.~ te~likesioi ilk imledi
.~._. b erı fehrimizde de üye 

lttirı~~lınmı§tır. Bu, bepi
l6 1't<'elc kadar iyi ve 

Sb: 
.... ~buııızıa geçen haf ta 
~- -d•n o · • ~ • eçışı •e onun ea-

~ >'tı.i hı'ltıııları bize bu uğur
~'tdi, ~•tıhg yapmak kuvve

~'~ırı hi, ~G~denheri 11bayımİ· 
\ ''' y ılgısiyle her gün ya· 
~'~ tar:J>'rnızda ıaylavlarımı· 
~tiyle t kurutnlarm mümts
~t. 0P1•ntılar yaptık ve ya· 
'ı'tb· 
., •tdt 6 
~ b11ıd :e Yazımına yeni bir 

~İtdek~ • ? da şudur: 
~i "' f· turlü kurumların 

uıansal durumlaraoı 

•• 

Uçak kur11mu başkam 
Sabri GUI 

ve veıit kapasitelerini tesbit ettik 
ve bu önemli toplantılarda düşün
celerinden çok faydalandıiımız 
arkıdaılar arasıuda üç komite 
ayndık. İçlerinde sıylavlaumızın 
da bulunduğu bu üç komit~nin 

her birine üçer, dörder kurum 
verdik ve birkaç gündenb"ri de 
bu komitelerimiz hava tehlikesini 
bilen üye yazımına çıkmışlardır. 
Bu suretle yürüyüşten çok fayda 
bulacağız. 

Son günlerin hava tehlikesini 
5nlemek çahımılarmdaki en 
değerli ve büyük verim çifçileri-

mizin aldığı yüzde üç katarıdır. 
Öo\!e yer ürünlerinin yüzde ya
rımanı vermtkle olan çifçilerimi· 
zin bunu yüzde üçe çıkarmaları 
çok önemli bir karar olmakla 

-Gerisi dördıincıi. sayfada-

Ur., 
llcekde muhf ar seçimi 

~~ -
" )'Q Kahva secilen Sabih Ucok-
··~ ~ . . 
'ı erıi ve modern esetler bekleniyor 
1 

"Gt '- _. .... 
ell. 9 Ö 
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1 zel aylarımız· mi meydanında olmak üzere te 
.~'ltt \> ~I 8.. - b k ttl '"dıt uruceğe dıha çok miz , modc rn irer azino yaptıra 
d •tı ,.1 · Yayla yapmak i- rak güzel bir vakıt gı-çirmek is : 
t'i L 

1 ele b \ g'- oi, b r nrada yepyeni ti yen yaylacıları ve mi~afirleri 
'lerd, ~· Yaratmışlardır . çerclıan çöpten yapılmış ve einek 

. le'd' urıda muhtar seçi· yuvası halindt~ki yerlerden kur-
~li • 1 

Seçime herkes il - tarmıh . 
~t~~ ltı:b''ticede Avukat Sa. 4 - Çığşakdan Bozbayır is 
,7~ Oço~ar, seçildi • tikametine giden Hasbi hoca yo-
tıı,,1lld ' Bürüceğin son lunu cami meydanına kadar aç ıp 

ııib'-~ibi ' büyük emek ve otomobil işliyecek hale sokmalı. 
• ı.. 8tla ıı~ 1•nlarchn birisidir. 5 - Gelecek misafirler için 
~,,. uu, ij k 
~t~1 11lde k ce muhtarlığına büyükçe hir otel yaptırmalı. Çün-
~-- t~tk tndisinden çok şey lıü şimdiki şe"iz yataklı ot r lin 

'~~:'-t doğ~akıınıoda herkes· çok defa ihtiyaca yetmediği gö · 
'I' d- 11 

• rulmektedir. 
·~ . hpıı '-~~ •ıte,· acı.: yenilik ve 6 - Çarsının bugünkü peti-

~ 't\ 11a ~ 1 
.. baldunda ne dü· şan hıline bir düzıen vermeli. Pa· 

.ı 1J equz ·· -
·ı~iiıÇfl~ta · 0grenemediğim zar ve alış veriş işlerini ele alma 
', ıh .. Q •Yalnız kendi adı lı ; et , ekmek , sebze ihtiyacı 

1)) "'•d 1 ı . '-1 b· 1 oturan ve bu· daim• kontrol altındı bulundu 
•1~1~trı ~·Yayla kılığına gir rulmalı . 
~'lıl 'dıııa d •le~en Lir çok .ar- Devlet dtmiryolluının çok 
1 ~ ~lııa • §Uracıkta ba:tı di müsaadeleriyle ehemmiyeti bir kat 
~ c,~i lllak isterim : daha artan ve inkişaf imkanları 

~ ,~ buy{i~eydanlığında a bulan Bürüceğin en basit mtde 
~· d l>oıuı suyu ne yapup ni ihtiyaçlarından bir kaçı hak-
·~~l '~ §llb ara almalı ve ann kındaki ıu rastgele notların da-
~ 't~,e}j .' borularla tevzi•· ha genişletilmesi k11bildir . 
\" \o ~ Fakat yeni muhtaım bilgi , fL.,'5§llkd 

l 
ııq ı_ a Ve cami mey · gfügü ve kavrayışına inandığım 

be p k L &· :ı:tŞme yaptır· içio siizü uzatma tan çeıdniyorum . 

lti Ça" Çünkü Sabih Üçok , bemm ken-
ihkda, tlığeı i ca- disine hatırlatıcaklarımdan ela-

ADANA ,. 
ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-44-

1 - Müşahede- görüm 
Tırzi rütyet - göıüş 

Örnekler : 1 - Son Almanya 
gezisindeki görüm· 
leriniz hakkında bir 
konferans verir mi 
siniz • 
2 - Bu me ele.ie 
görüşlerimiz ayrı· 

ıhr. 

2 - ·Mecmua - Dergi 
Örnek : Niçin bizde fikir der· 

gileri az çıkıyor . 
3 Mozennei afi- Kırah 

Örnek : Dün tutulduğunu yaz
drğımız adamın karalı 
takımından olduğu tap· 
ıanınıştır • 

4 - Muaf - Bağııık 
Muafiyet -bağışıklık 
Örnek : Gazele kağıtlarının 

gümrük ba~rgıklığı 
kalktı 

5 - Muaytne - Bakı 

Örnek : Evlenecek olanlar dok
tor bakısmdan geçer· 
ler. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
ları kullanılmamaeıoı dileriz . 

Y uğoslavyada 

Üç parti başkana yar
dnnda bulunacaklar - --

Belgrad : 9 ( A.A) - Siyasal 
özgenlikleri ( Hürriyetleri ) ve 
htle basan (matbuat) toplantı ôz · 
genliğini bunlara ait kanunları 
yapmıdan önce filen kurmuı olan 
Stodazinbviç kabinesinin iş başma 
gelclidenberi iç siyasada büyük 
bir faaliyet görülmektedir . 

Geçen hafta ve dün önemli 
mitingler yapılmışhr . Eski bakan
lardan ve Sırp radikal fırkasmıa 

ileri gden üyesinden Lazue l\lar· 
koviç , fırkalı tarafından tertip 

edilmiş olan bir toplantıda ver· 
miş olduğu bir söylevde Şt>fi Sta· 
noyeviç olan Sırp radikalleriyle 

liderleri Korocbeus :olan Sloven 
katolikleri memat Spaho olan 
Bosna müslümanlara arasında sıkı 
bir ittifak ihtimali mevcut oldu 
guııu teyid etmiştir . 

Bu üç fırka Stanoviçin mulıte · 
mel başkanlığı altında büyük bir 
Yuioslav ~ kuıulmunu meydana 
getirerek mmtakavi ve mesleki 
meteleler ikinci planı alacaktır . 

Ktza üç fırkadan yeni çifçi 
demokrat kovalisyonu .Sırp de · 
mokrat fırkası ve çifçi hı kasın · 
dan mürekkep arısıklar kabine 
diyevincte bir iş meselesinden hah· 
stdilmemif olma11ndan dolayı bü 
kfımeti muabaze etmektedirler . 

Ayı-is fırkalar da buna karşı 

çalışma beraberliği yapmak isti· 
yorlarsa da proğramlarının özgiir· 
lüğünü ( eerbestisini ) muhafaza 
etmek istemektedirler. 

T ekirdağda dolu yağdı 

Tekirdağ: 8 (AA) - Dün bir 
saat süren şiddetli yağmurlardan 
15 dakika devam ec..len dolu bazı 
caml~-;I k.i"f mış, Ürüne çok zarar 
vermiştir. Birçok evleri su bas
mıştır 

ha iyisini düşünür kabiliyette bir 
ar kadaşdır . 

Bürüceğin yeni Kahyasrna ba· 
şarıklar diler ve kendısinden iş 

bekleriz . 
C· G. 

•• ·- Havalarımız !-;-;ı · 
Dü§man uçaklarımu tehdid i al· 

undadır . B undan ku rtu lmak için 
ı uçak kurumu na yordrm gerektir. 
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Habeşisf an sorumu 
" lngiliz bakanı Samuel; Avam kama-
rasında sorulara karşılık verdi ve .. ·------
Habeşlilere bırakılacak yerlerde Kabilelere 
tutakllk muamelesi yapılmiyacağını bildirdi 

Londra : 9 (A.A) - Avam cak öne gt çtbilecek yeni bir el 
kamarasında Sir Samuel demi§· hirJiğile yapılacak bir hareke tle 
tir ki : mümkün olacaktır . 

Habeşistana Zila limanı ile « Deyli Telgraf » da ~öyle ya· 
İogiliz Somalisinde bir geçid ve · zıyor : 
rilmesi hakkında yapılın teklif · İngiliz hükiimotinin uluslar 
ler daima bu topraklardaki aba- ıosyet~si andlaşmasının esaslarma 
liye aid menfaatların korunması ıiıyette devam etmesi ve mümkün 
şartına tabi tutulmuştur . olan badrle kadar ötekilerini de 

İngilizler tarafındın bırakıla bu yolda yllrümeğe teşvik eyle· 
cak topraklarda hiç bir suretle mesi lazımdır fikrindeyiz . Öbür 
~sir t"cimi yapılmıyıcağı Habeş uluslarla elbirliği etmek esasc..lır. 
hükumetine bildirilmi:. ve bugün " Morninge Post " şu mütalaa-
İogiliz himayesinde bulunan ka da bulunuyor : 
bilelerin şimdiye kadar olduğu Uluslar sosyetesinin başa çı-
gibi bundan böyle de otlaklardan kamıyacağı bir davada araya gir· 
istifade edebilmeleri içjn gereken m~ıini istiyeoler bu kurumun kö-

tü dostlarıdır . 
tedbirler alınmıştır . 

Londra : 9 (A.A) - Habeş 
durumunu tefsir etlen "Taymis .. 
gazetesi uluslar sosyetctıinin bu 
işde etkin ( müessir ) olup ol
mıyacağı meselesinin ortaya çık· 

tığmı kaydederek diyor ki : 
Bugünkü gflnde lngiliz siyasa 

sının temel noktalara uyanıklık 

danışma saknıeır ( İhtiyattır . ) 
Eğer faaliyete geçmek icabeder· 
se istenilen sonuca \'armak an-

E~asen o güciinüo üstaade 
bulunın bir çok işlere girmi7 ol· 
mak yüzünden çok çekmiştir • 

Şveningen : 9 (A.A) - İtal 
ya Habeş hekt m komit .. sinio 
toplant ıları sırasında çıkao güc· 
lüklerin ağır olduğu haber a lnı 
mı~tır . 

Gelecek toplımtılardan vaz 
geçmesi mümkündür • 

Komisyon buna dair bugün 
bir karar alacaktır . 

Moğol -Japonya arasında 
Moğol Başbakanı işler hakkında 

gazetecilere bir diyevde bulundu 

Ve Japonya Mançuri kuvvetlerinin sınır· 
daki tecavüzlerini acıklı bir dille anlattı 

Moskova : 9 (A.A) - Mon· 
golistan Cumurluğu başbakam 
Cayhelan Ulanbator gazetrlere şu 
ıöylevde bulunmuştur : 

rine teslim edilmişlerdir . Bu iki 
ı;ıüvari kendilerinin toprakların ız· 
da tutuldukrını, iy1 muamele gör· 

Geri&i dördüncü sayfada -

İnanılmıyacak bir ış .. 
Bir okurumuzun bize anlattı

ğına göre "iş limited,, Türk şir· 
keti , Ceyhan ve çevresinden mal 
satın almak üzere Türk olmıyan 
bazı adamları oraya göndermiştir . 

Türk yurdunda ayni işi göre-· 
cek bir çok öz Türk gençleri var· 
keo, bir T ürk şirketinin Türk ol-
mıyanlara bijyle k azanç lemin ~t
mesiode; ne rejime, ne de bug ün· 
kil hükumetin tuttuğu yola uygun · 
luk göremedik. 

Bunun çarçabuk d üzeltilece· 
ğini umarız. 

Hava tehlikesi 
Vatanseverler üye yazıl

makta devam ediyor. --Hava tehlikesini bilenler ku
rumuna şehrimizde düo de adla
rını s :.ağıda yazd ı ğımız vatanse
v"rler üy:1 yazılmışlardır: 

l\Iaoifatura tecimerlerioden 
Abdülkerim kardeşler önceden 
40 şimdi )'İne 160, Kurttepeli 
Ahmet önceden 20, şimdi 280, 

üleymno Nuri önceden 120 şim
di 180 , Abdfürezak Gürani önce 
den 20 şimdi 180, T erzi AH Rıza 
önceden 40 şimdi 20, Al tıkulaç 
Osman 20 , Helvacı oğlu Ak;f 150, 
Hamza oğlu Salih 40, Afgan Hü
seyin oğlu Mahmut 20, İbra'bim 
Nuri 100, Pir oğlu Süleyman Sa
mi 100, terzilerden Ahmet oğlu 
Kuddusi, Mustafa oğlu Abmt'l 
Hamdi, Ahmet Uamdı, Hasan 
oğlu Mustafa N aci, Muhiddin 20 
şer, Hasan oğlu Sabri 30, Veli 60, 

' Köşker Kara oğlan oğlu Halil 
25, Kara oğl an oğlu Mustafa , 
Mehmed oğlu Arif~ kahveci Çu\'ar 
oğlu Mehmet Şükrü, kebapçı ıb 
rhim ve Kptker Mehm~d oğlu 
Mustafa 20 şer lira vermi§lardir. 

• • • 
Hava tehlikesini bilenler kuru· 

muqa üye yazmak İçin ayrılan üç 
kol dünden itibaren çarşıd a ge
zerek esoafm bu kuruma verchi · 
lecekleri yardım miktarını tesbit 
başlamışlardır. Vatansever esna-· 
f ımız yanlarına gelen bu be yete 
güler yüzle karşılamakta ve bir-
bir lerile yarı:. edercesine fazla 
miktarda yardım yapmak suretilc 
üye yazılmaktadırlar. 

Gazetelerimizin ev\'eJce bil 
dirdiği gibi geçen ikinci kanun 
içinde Japon- Mançuri kuvvetle· 
ri topraklarımıza bir akın yapa· 
rak bazı yerleri almışlar ve sınır 
bekçilerimiz üzerine atef açarak 
sübayımız ve bir eri öldürmüş· 
lerdir . 

Havalanmızın egemenliğini koruyacak 
araç, uçakbr ! 

Hükumetimiz bir çarpı~manıa 
önüne geçmek için smar süel iı
yarlarımızın ateş açmarnalaranı 
ve ıolışmamazlığın konu§arak 
önüne geçilmesini emretmiıtir • 

Bunun üzerine 3 haziran tari
hinde iki memleket salkurları 
ara@ında konuşmaya başlanmış 

sa da Mançuri tarafmın anlaşmaz· 
lığı barış yolu ile halletmek is
teğiod e olmadığı daha ilk günler
de anlaşılmıştır . 

Mınçuri salkuru işi, üç hafta 
savsaklamış ve hu sırada iki süva 
n Sumbulda Moofolribının 70 ki 
lometre üzerinde halkın Zol ırma 
&ına yakın sınır subayımızın üıe 
rine ateş açmışlar ve bunun üze
rine gönderilen askerler tarafın 
dao tutulmuşlardır. Bunların iki 
si de Japon ordusu erlerindtn 
dir . 

Hükumetimiz yi.-ıe bütün ko111-
şulaı ile dost geçinmek istediğin 

de olduğundan yalnız bunları p
rotesto etmekle kalmış ve tutu
lanların geri veril.# .Jesini istemiş · 

tir . F'akat ~ Marıçuri kuvvetleri 
bunları vermek _istememişlerdir. 

.. Bunlar ancık 28 haziranda İsra· 
l rımız üzerine Mınçu•i oöbetçila 
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Tarım bankası 

day_ satın alınacağını kararlaştırdı . Bir ay içinde Manitacı Nusret yakalandı 
Hükumetçe THım Bankasına 

1&tın aldırılacak buidaylar bek 
kıada yeaideA hazırlanan öğrenek 
Bakanlar Kurulunca onaylanmı§· 
br • Bu iiğrenrğio özeti şudur : 

Tarım Bınkası . yüzde üçten 
fazla çavdarlı ve yüzde üçten fızla 
7abaocı maddeli olmıyan buğday· 
lau 3,80 den ; yüzde birden fızla 
••dar ve yüzde birden fezla yaban 
cı madde teri olmayıp hekto litrui 
78 den yukarı bulanan buğdayla· 
ıı 4,25 den satın alar . Taram Ban -
kaıı gerekirao bu fiyatlarda drği -
tiklik yapabilir . 

Satan alınabilme şartlara ile 
kalite farkı ve yabancı maddeler 
lıtı nlıol , İzmir , Menin , Sam 
ıüa gibi yerlerdeki borealsrın ge
ael büküm ve g5rentklcri , eaae
lara aöz önünde tutular ak lıomis· 
yonca Hptaım . 

Bujday alım aatımı , Tarım 

Bak.anlıtına bağlı ve Tarım Baka -
nınan , o bulunmazsa ıeçeceği bir 
pb11n h•ıkanhğındaki !ilo komis
yonu , alım Batım bllkkındaki bü
tDn bükümleri kararlaştırır .. Bu 
komiıyon yetkiolerinio kararlaştı· 
racağı buçlar içinde , baıka bir 
aekomiıyonı devredebilir . 

Buğdaylar bouafarda~, borıa 
buluomıyan yerlerde veya tren 

duraklarında doğrudan doğruya 
köylüden alınır . 

Buğday alım satım.merkezleri 
şunlardır : 

Aokara , Polatlı , Eskişehir , 
Kütahya , Afyon , Akşthir, Kon
ya , Ereğli , Çerikli , Y crköy , 
Sıvıs , Şarkışla , Hacı , Şefaatli, 

Denizli , Tekirdağ , Uzunköprü , 
Adana , Zıle , Balıkesir , Havza , 
Fakılı , Yabşıhan , Ç•nkırı , lley 
likabır , Alpullıı, Bozüyük, Çay, 
Saıayönü , Çumra , Bor, Tarsuı, 
Ceyhan , Ilgın , Aotalya, Baladiz, 
Çardak , Uçak , Bandırma , Ka
rabiğa , Çanakkale , Babaeskı , 
Lüleburgaz, Çorlu , Bursa , Göl· 
başı , Çivril , Söke , Dildli , Ka 
rehan , Küllük, Bayburt , .Malat 
ya , Diyarbekir , Uıfa, Sarımsak· 
lı , Çablca , 

Gerekirse bu yerler komisyon 
ca değiştirilebilir. 

Tarım Bankası istase , de 
miryollar yönctgrsl kendi depo , 
ıilo ve hangarları banka emrine 
bırakacaktır . 

Banka ayda bir alım satım 

hakkında komisyona besab verir. 
Banka hu iş için Tarım Bakanlı· 
ğıoın izniyle gerr.ktiği kadar iş· 
yar alabilir ve merkezde dı guek
tiği kadar işyar kullaoabılir . 

._ ........................... ------------------------------------
Haziran ayı içinde 

hayvan ile 287 Mersinden 2984 
kaplumbağa dışarıya çıkarıldı. 

Haziran ayında Mersin iskele· 
ıioden yabancı illere 10707 lira 

kıymetinde hayvan ve hayvan mad 
deleri gitmiştir . Bunun içiode 
1094 koyua ile 1890 keçi ve 287 
tane de deniz kablumlağası var . 
d1r . Bualardın başka 113 taoe 
de av deriıi çıkm•ıtır . 

Buna karıılık olarak Avufltu· 
rıtyıdan 1085 lira değerinde 5000 
lsilo bam manda derisi girmiştir . 

HayHnlardan kıblumbağalar 

lskenderyey~. 284 koyun Beıuh, 
geri kalan 2700 baş hayvan da 
Hayfaya gitmiştir . 

Hunların hepsi Mersin, Adane, 
Tarsus ve Silifke çevresinden 
toplanmışlardır . 

iç ticaret olarak İstanbul ve 
İzmir limanlarına da 50170 kilo 

yapağı ile 6000 ,kilo tiftik ve 420 
kilo tuzlu barsak gitmiştır . 

- Yeni Ml'rsln -

-----------------------------------------------------
Yılda yoğalttığımız tuz 

Tuz fiabnın indirilmesile bütçe
den 4 milyon liraya yakın 
fedakirlık yapılmıştır • 

1935 yılı inhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesinde 127,000 too 
\uz satılacağı oranlanmıştır . Kilo 
faatında 3 kuruı ( tonda 30 lira ) 
indirme, istihsal ve satış için ayni 
masraf yapılacağına göre gelirde 
127,000xJ0-3,810,000 lira feda. 
karlık yapıl<lığını gösterir. 

Bet yıllık vasati istihsal mik
tarı 176,000 ve iftihlakAt miktarı 
iıe 125,000 tondur. 

Tuıun ucuzlama11 üzerine Kulp 
ve Kağızmen mıntakasında satış 

miktarı yüzde yirmi derecesinde 
artmıştır . Bu vaıiytte göre tuz 
11cuıluğunun,istihlAki yüzde yirmi 
derecesinde artıracağı düşünüle

bilir. 
Fenni hesaplara göre bir insa

nın yılda tuz islihlAki 5, büyü hoş 
hayvanın 10, küçük baş hayvanın 
1,8 kilodur. 

MamlekeUe yılda 125 milyon 
kilo iatıhlAk edıldiğine göre , bu· 
nun beş milyon kilosu sanayide ve 
1üz yirmi milyon kilosu da insan 

ve hayvan torarındun istilıhlk olun
maktadır. 

1934 yılında y::ıpılan bir araş
tırma, Aokarn, Rr zıırum , ı< o .ya, 

Kayseri, Sivas, E· ziocan , ~iirt ve 
Bitlis mıntakıılnrındaki tuzlal rda 

entılon 56 milyon kilo tuzun 12 5 
milyonuoun köylüye 24, ndyonu · 
nun tüccar vo esnofn ait olduğu 

anlaşılmıştır Sahil onbarlarıod •ki 
satışın ise yüzde 31 i köylüye yüz

"do 69 da esne.tadır. 

Tuzun köylü için önemi lıii
yüktür. Peynir, yağ ve saire gibi 
tuza ihtiyaç gösteren mcvattan 
mcıdd hayvan dn tıızn ıniihtaçtır. 

Köylü Lunu do diişünrneğe mec
burdur. Tuz yı:miycn hc.ıyv:ının de 
risinin sağlam , yününiin iyi ola. 
mıyacağı gibi etinin lezzeti <le ol 
nıoz Kdfi miktorıln tuz olAmıyan 

hayvanın bağırsağı da çüriik olur. 
Bu itıharla tuzun önemi hem sıh-
hat vo hem do ekonomi bakımın 
J.aoJır • 

Urayhkca 802 hasta 
tedavi edildi Hakkı adında Bir vatandaşı dolandıran bu 

U D •ı • 
G"çen Haziran ayı içinde uray

lık dispanser ine 802 basta baş 
vurmuş bunlardan 617 sine bede 
va ilaç veıilmiş ve 185 i memle
ket bastabantsine yatırılmıştır . 

Yine bu ay içinde 14 7kişi öl 
müş, 40 çocuk doğmuş ve 147 kö-

pek öldürülmüştür . l 
.Başka ebeler tarafından do 

ğurtturulan doğumlar yukarıki l 
doğum rakamının içinde bulun 
muyor. 

Borsa encümeni 
üyelikleri 

Müddetleri biten Borsa tncü· 
meni üyeliklerine yenilerinin se· 
çildiklerini butıdan önce ynmış
tık . 

Tecim ve ecdüstri odasından 
da borsa üytliklerine eski üye
lerden İzzet ve Salih Huntanıo 
seçildıkleri bildirilmiştir . 

Bir kısmı şimdi Adanada bu 
lunmıyan üyeler Ağı..slos ayında 
toplanarak llışkau Vt: Başkan ve 
kilini seçeceklerdir . 

Daimi encümen 

Daimi encümtn dün öğledeıı 
sonra Valı Tcvfık Hadi Baysalın 
bışkaolığı altında toplanmış ve 
eodimene gönderilen kağıtlar ÜZ$ 

rinde görüşerek kararlar vermiş 

tir . 

Süel gök gözetleme 
durağı 

Şimdiye degin Bebekli kilese
nin yanıada bulunmakta olan sü 
el gök gözetleme durağı Abidin 
paşa caddesinde dişcı Rifatın mu
ayenebanrsinia üstündeki hioaya 

taşın mışlır . 

8ir manifaturacı dük· 
kanında kaçak ipekli 

bulundu . --
Kapalı çuşıda manifaturacı

lık yapan Hüseyin oğlu Alinin 

mağazasında 376 metre k11çek 
ipek kumrşla oo dört tane ipekli 

ku;,;ak bulunarak alınmış ve eşya
larla biı likte ihtisas mab1'tml'si

ue verilmiştir . 

İhti:'as hak yerinde 

c1 ~·en lıuziran ııyı k'nJo şehri 

miz ihtisas hak yerine 28 Ja~·n 
gelmiş burılarılan önceden Jcredi 
lenlerle birlikt'd 39 dava lıükm~ 
bağlanmış ve 1 1 kaçakcı hakkında 
tevkif kararı varilmiştir. 

Ko~·akçılığın içinde en ziyııdc 

esrar İçmt k ve gümrük koçokcılı· 
ğı gibi ırnçlıır vardır . 

l(ııçakcılık suçlarının ihtisas hnk 
yerinin ııııntokası içindeki yerlcnlt 
oyılı:ın oy ı azalmakta olduğu tu
tulan iı:t ıtistik raklimlarınd m nn
lu~ lmaktudır 

Doğumevi baş hekimi 

Şehrimiz doğumevi baş bekim· 
lıği ve uzmanlığına atandığını yaz· 
dığımız doktor Hamdi şehrimize 

gr.lmiş ve ödevine başlamı§tır . 

Kozan hastahanesi 
doktorluğu 

Açık bulunan•, Kozan b11tı1ba
nui doktorluğyna şimdi istanbul

da bulunan Siird hastahanesi eski 
opetatörü Muzaffer tayin edilıniş· 
tir . 

manitacı Adanadan nasd kaçmışh? 
Bundan bir hafta önce bir 

manitAcınıo subay mütekaidi Hak· 
kı adında birisine altıdl\De bakır 
külçr.yi altuo diy"rek beşyüz 
seksen liraya Bıı tıp paraf arı da 
c,.bine koyduktan sonra savuşup 
ğittiğini ve verilen haber ür;erine 
polisimizin işe e\ koyduğunu za
bıta haberleri sütunumuzda yaz 
mıştık. 

-
Şimdi Nuerat_ile arkadaşlarının 

bu cüretkarane dolandırıcılığı na
sı 1 yaptıklarını okur larımızıa bu 
gibi s1tflığa kapatmamaları içio 
bir ket daha aıai•ya yazıyoruz; 

Ooldndırtt:ılar dolandırmak is 
teytcekleı i saf adamları gözle
rine kestirmtkte gecikmrz ve he· 
men onun yanına gizlice sokulur 
ve kendinde eski iıerlerden al 
tun külçesi bulundugunu ve hun· 
lar1 Ucuzca ellerinden çıkarmak 
iıtedıklerloi söylerler . Oradan 
tenha bir yere giderler ve ccble
rinden bir dane külçe çıkarırlar . 
Bu bir cep tabakası büyükli:ğüode 
ve muıtatil bir 4ekilde olup ağır· 
lığı da hemen bir kilo kadardır. 
Bunun bir tarafında btş altı do
muz veya diğer hayvan resimleri 

Zabıta, ilk Uoce huııdan epey 
ce evvel Ceyhan ve Adanada es· 
ki izerlerdcn diye bakır kül!;ele 
rinl altun külçeler yerioe aüıten 
ve bu yüzden yakalanarak bak 
yerine tes'im edi) .. n ve bu yüzden 
mabküm olup bugün şehrimiz 
crza evinde mahpus bulunan 
Mehmet Ali adındalil adattidan 
§Üpbehottıiş ve işi incf'lemeye 
başlamıştır. Fakat bu bakırları 
satan adamın o adam olmadığını 
anlayınca e!de bulunan geçmişi 
bozukların resimleri Hakkıya 

gösterilmiı ve bu da ıresimler a
raıhnda lstanbulun meşhur ma
nitacı1aı ındao Rizeli Ahmet oğlu 
Nusreti erçmi§tir. 

ve öte tarafında da bir insan başı 
resmi vardır . 

Bunun üzeıine güvro Direk 
törlüğü bütün lıbaylıldar gü\·eo 
Direktörlüklerine birer tel yazı· 
sile buDuo şekıllcrioi lıildirmit· 

tir . 
Nusret hu bakırları satıp beş 

yüz seksen lirayı da cebine koy· 
duktao sonra şehirde durmamış 
ve yaya olarak Kayserinin yolu
nu tutmu§ ur . 

Dün güven Direktörlüğüne 
geltn cevapda bu meşhur mani· 
tacı Nusretin Kayseride dolandır
dığı paralarla birlıkte yakalana 
rak oratıın Cumuriyet genel sa 
vamanlığına tulim edildiği bildi· 
rilmiştir . 

Yine dün güvro dirtktörlüğü 
ne Ankarad•n ge!eo ikinci bir 
tsl yazısında da bu manitacının 

arkadaşlarıodao Elbüstanlı Musa 
oğlu Yusufla Pazarcıklı Yu~uf 

oğlu Şükrünün dört parça ahun 
kırıntısı ve altı parça bakır kölçe· 
siyle Aok1rada yakalandıkları ve 
bunlarm duruımalarıoıo Nusıetle 
birlikte yapılması için Kayseıiye 
gönderilmekte oldukları bildiri! 
miıtir. 

Bunlardan Nuarat yıkalaodı· 
ğı sırada namuslu jandarmamı · 

za rüpet veımek teklifinde de 
bulunmuştur . 

Doktor Cbvat Sargın 

Zührevi hastalıklar muayene 
uzmanı doktor Cevat Sargan onbeş 
gün izin müddetini "eçiı mek için 

bugünkü ekspresle İstaobula gide 
ctk ve burada bulunmadığı zaman 
içinde keDdisjne uraylık baş he 
kimi Nizamettin vekillik edertk 
tir . 

iki hjrsızhk 

Lokantacı Mehmet ; yanında 
çalışmakta olan Hüseyio oğlu Be
kir tarafından lokantadan iki ka 
şık , iki çatal , dört kilit , bir 
musluk Hilesi ve onaltı anahtarın 
çalıod1ğı şikayet edilmesi üzerioe 
Bekir yakalanmııtır . 

§ Vdi oğlu Mehmet , kapısı 
açık bulunan evinin avlusunda 
bulunan yr-ı li bezinden yapılmış 

bir caketle bir pantalonunun bil
mediği hir adam tarafından ç .1ı"' 
dığınJ Ş!İkayet etmesi fizeı int t1h I 
kikata başlanmıştır . 

Monitocı elindeki ego ile bunun 
bir köşesini ogtılem~e başlor ve 
buradan topladığı ıuıları ufak bir 
kAğtılın içine kor ve karşısında· 
kini bir şeyle uğraştırarok daha 
öocı·dan hazırlayıp yeleğinin ce 
binde buluoJurJ.uğu ve içinde ha
kiki altın tozu ile hemen değiştirir 
ve adnmcağ zın tlmo tuluşturerak 

bunu bir kuyumcuya götürüp gös· 
termesioi söyler. Bu edam da epİ· 
c~ giıvenlik gelsin diye dolandırı
cının <ledıği gibi yopor, kuyumcu· 
ya g;Jer ve kdğıdın içindeki toz
ları muayene ettirir. kdğ'tdm için 
dı-ki tozlar hal ıs lngiliz altını to· 
zudur. 

adam ukıllı güveolenen adam
cağız bu kelepiri kaçırmamak 

için kimst-ye bir ıey açma -
dnn bu aJ.nmların bulundukları 
yere gt)lir 1 pazarlığa girişir ve so· 
nunda eski altın izerlerden olduğu 
söylenen bu hulis bakır külçele· 
rini epeyce bir para karışıklığında 

alır. Bir kaç gün sonra işin &1lını 

öğrenen znallı neye uğradığım 
bilmez ve hemım zcıbıtoya başvu

rarak bRşından gı>~·"nltıri anlatır. 
Dolandırıcılar takibnt nttİct>.Sİnde 

yakalan r, Üstleri başları aranır ya 
dolandırdıkları pııralar bulunarak 
sahiplArine geri verilir ve yahut 
<la par dnın yerinde yeller CS'!r. 

Halkımızın şu yukarıda yazdı 

ğımız yazıyı önemle göz önünde 
tutmnlarını b:rkez uaha tavsiye 
edriz. 

Mersinde liman 
hareketleri 

Belçika baadralı Egypte va 

puru ray boşaltm•kta ve hubu
bat almaktadır. Yuuao bandıralı 

Osimina vap•ıru hububat yükle

mektedır. GJnlerdenberi limanda 

boş bekleyen Kutlu vapuru Paya· 

sa gitmiştir . 

Toroslarda orma n 
yanıyor 

Gülek orayındaki gı-nı~ or
mından büyük bir yangıo çık

mıştır . 

Yaogıo ,hemmiyetle devam 

etmektedir . Söndürülmek üzere 

jaadaıma ile kamunb~y 'nahiye 

müdürü) vekili yangın yerine git· 

mişlerdir . 

-Yeni Mertin-
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g~,. ~~ lcüÇük anlaşma Ha· 
4 .. "8t'~ 

tı .'l'tıP•d· 1 surette sarılmış 
~ 'Cir.ı b a karışıklıklar çık-

rı ıt;:., .. u hanedanm neler 
b '" ... Qo •• o arıgi c· Uude tutulmalıdır • 
hıırıtı •ddi bir görmen için 

cır 1 ı• trıQ rn il 
ıu01 " anam geri ve· 

~ • ._/ra haaedaohk pro-
~ Q Cll fi illıka Ço6 unu yapma· 
~~~&l 11 vermek ve bu su 
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s· ''k'lld (A.A) - Kral Kı· 
~· ~itan • Sinaiıda Yuios· 
Jı at 'aibi Pren Pol 

(TürkSözü) Sayfa : :J 

duyuklar 
Hava tehlikesini bilenler 

Yurdun her yönünde vatanseverler 
üye yazılmakta devam ediyorlar. 

Antalya : 9 (A.A) - - Gök. 
lerimizin korunması davasina kar
şı halkımızın ilgisi, gün •geçtik 
çe artmaktadJr . 

Dün büyük bir miting yapıl 
mıştır . Binlerce halk uçak sev
gisioe ve Türk göklerinin erkin
liğine kar§ı içten ilgisini glSster
miştir . Veıilen söylevler balkın 
birgc (müşterek) duygusuna ter 
cümao olmuştur . 

Antalya bugünün en önemli 
konusu öniinde çok ileri ve yük
sek yurt everliğinı göstermiştir . 

Sarı ırmak Adana Borsası Muame'leleri 
PA 1 UK ve KOZA Gittikçe yükseliyor. Halk 

telaş içinde bulunuyor. 
--.;__-~----o-~ Kilo l<'iya tı ---

Han kov: 9 (A.A) - Y angtııe 
nehrinin sulRrı korkunç bir yük
sekHğe çıktığından Oı ta Çin su 
lar altında kalmak tehlikesi için· 
dedir. 

CİNSİ 

Piyasa parlal!:ı •• 
Piyasa temizi ,, 
iane 1. 
iane il 
EksJ>l'eR 
Kfovlant 

En az En çol 
K. S. 

41 25 , ___ _ 

YAPAGI 

Geçenlerde 20 bin işçi Vuu· 
eide yeni bir beod yapmışlardır. 

Bu bendin yıkılmuı Vusao~ ve 
Bankov için bir felaket olacaktır. 

Nehrin kaynağına doğru olan 
arazi şimdiden sular altında kal· 
mış, ekinler mahvolmuş ve ahali 
acıklı bir durumda kolmııtır. 

_B_e..:...ya_z __________ , 4.3 ı 
Si vah _ 

Aclıktan korkan merkez iHeri 
Nankioden yardım istemişlerdir. 

Başbaknnımız Vana vardılar 

Ekspres 
iane 
Yerli "Y emJik" 

,, "Toh urnluk., 

Buıtday Kıbrıs .. Yerli 

" 
Mentnne Van: 9 (A.A) - Başbakan 

lemet loönü bugün Vana gelmi~tir . • _A_,_rp_a _____ _ 
Fn ulya 

Eski İspanya kralı Pariste Yulaf 
Delice 

Paris: 9 (A.A) - Eski lspan- Kuş yemi 
K eten tohumu 

ya kralı Alfons yanında yaveri Mercimek 
olduğu halde hu sabah Parise Sisam 

gelmiştir. 

•••• Salih ... 
• !::: .:: .. 

Ç 1G1 T 

HUBUBAT 
3 3,37,5 
3 3,37,5 

2,62,5 2,70 

2,62,!l, 

UN 
625 
575 

.ı::ı ftl -Düz kırma ,. 
~·~ _.,,.,..-~-___.;.--~~----

500 

Satılan l\fikdar 

Kilo 

Ankara : 9 (AA) - Hava teh 
likesini bilen üyeler listesi : Ak
şehirden 5287 Mustfe Erdoğdu 
50 , 5288 :ı-ıbal 20, 5289 Arif Al
tıok 24, 5289 Yılmaz 20, 5291 
Ruım Ak 20 · 6292 Halili Hilmi 
Çallı 20, 529j Ali Hıza Altıncı 
24, 5294 Sabri Akyalçıo 20, 5295 
Necati İbrahim 20, 5296 Vehbi 
Duğru 20, 5297 Ata Ayna 20, 
5298 Emin 20, 5299 Hilmi Al 
pan 20 , 5300 Sadri Çakıroğlu 
20, 5301 İhsan Ural 20, 5302 Ö-

mer Öz 30. 5303 Kamil Korge 
20 • 5304 Mus~efi 21, 5305 Naz
mi Bulut 21 , 5306 İsmail Tozlu 
21, 5307 Tevfık Yaman 21, 5308 
Rıza Tütüncü 21, 5309 Rıza Se
rim 21, 5310 Tahir Alp 21, 5311 
Haydar Tuna 500 ; 4BO lırası yar
dım , 5.312 Ha§im Sentürk 100; 
80 lirası yatdım, 5312 Melımed 
Odabaşı 100; 80 lirası yardım , 
5314 Yunus Çelikel 100 ; 80 lira· 
sı yardım, 5315 Kamil Halit Sez· 
gin 100 ; 80 lirası yardım , 5316 
Mustafa Kılıç 50, 5317 Halis Kı 
lıç 50, 5318 Kemal Yücel 20, 
5319 Hayrı Odabaşı 21, 5320 Hü· 
seyiu Yallakkoz 20, 5321 Anka
radan R•cai 100, 5322 Yusuf Ke· 
nan 20 , 5339 Rıza Uysal 20, 
5340 Ziya 50, Sungurludan 5341 
Mustafa Emirali 100, 5342 Mus
fa Tarhan 50, 5343 Saffet Hüse· 
yin 2(•, 5344 Hanefi Makin 20, 
5345 Hidayet 20, 5346 Ali Hacı 
İbrahim 20 , 5347 Durmuş Ktsim 
20 , Kulada 5340 Hefik 20, 
5349 Cfmal 20 , 5350 Memet İh · 
san 20 , 5385 Veli 20, S:i86 Me· 
met Polandız 20 , 5387 Memet 
Hocacı 20, 5388 Memct Citeroğ· 
lu 20, 5390 Ahmed Bersok 20 , 
5391 Şerıf 20, 5392 İbrahim 
Türkoğlu 20, 5393 Süleyman Me 
mi~ oğlu 20, 5394 Rıza Halil Pa 
t.ıa 20 , 5394 Osman Gülmt z 20, 
5396 Elem Ertem 20 , 5397 Fa · 
dıl 20, Boivadmda 5398 Hıfzı 

20, 5399 Kadir 30, 5401 Kazım 
başkan 30, 5102 Ali Çekiç 20, 
5403 Ali Rıza 20 , 540·"- Ahmed 
Hacı Ahmet 20, 5405 Salih Ke· 
lek 20 , ;;406 Hami 20 , 5407 
İızf't Gemici · 20, 5408 Sadık 20, 
5409 Ahdil Emrullah 20 ~ 5410 
Mevlut 20, 5411 Hasan Saracoğ 

::ı- Simit ., - - _____ ........,. _____ ----·------------------' 
~ E ••° Cumhmiyet 625 

ile görüşeceği söylenmektedir . 
Romanya dış bakanı Tıtüles 

konun bu görü~mede bızır bu · 
luomak üzere memlekete dönece 
ği bildiriliyor . 

Siyasal mRhafii bu görüşme 
ile Anısturyanın Habsbuıglar 
hakkında almış olduğu tedbirler 
arasında bir ilgi görmektedir . 

karşılıklar 

1'eveccUh etmek - Çevril - Tevzin etmek - Denkleştir 
mek, doğr ulmık, dönmek, yönel· mek, dengelemek 
mek - (l~r.) Se diriger Teyakkuz - Uyanıklık, te· 

Tevdiat - Y atiıi - ( li'r. ) tiklik, ayma 

lu 20, 5413 Hakkı Totu 20, 
5414 Mustafa 20, 5415 Mevlut 
30, 5416 Amucu oğlu Mubtafa 
50, 5417 SadeUio 20, 5418 Hüs~ 

yin 20 , 54 J 9 İsmail Avni Yalçın 
25, 5420 Süleyman 20, 5421 İb · 
rahim fsaoğlu 20, 5422 İsmail • 
Kol cıoğlu 20. 

kılavuzu 

Tezyini ·- Bezekscl - ( Fr. ) 
Uecoratif 

Ürnck : Sanayii trzyiniye -
Bezek el urlar - ( Fr. ) Art dcco· 
raıife Depot Teyid etmek [ Bak : Müeyyi-

Tevdi etmek [Bak : Emanet de ) - Berkitmek, sağlamk Tıbkı - Tıpkı { T. Kö. ] 
etmek J - tFr.) Depoeer (Fr.) Confirmer Tılii etmek - Sürmek 

~ ~ -...,...,..----,.--:.---- 575 

~ g. 400 • - Düz kırma ,, 
Alfa •• 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
9 I 7 / 1935 l~ Banka ıodan alınmıştır. 

Santim Peııe 

Temmuz Vadeli 6 ·1B Lirl't 9 

15 Ranmark l 

-- Frank"Fra'osız,, 90 Sterlin "lngiliz,. 623 
70 D~lar "Amerikan., 79 
95 .Frank "lsviçre,. 

-~-ı 

1 inci T. V11dcli 6 
Hazır 6 , ___ , 
Hint hazır 5 

----'-"'-1 

Ncvyork 11 

) 
Ayran gazozu 

~Yeniurıçıktı 

...... aflıH; 

60 
98 

Tevehhüm etmek - Kurun· 'f•zalıu"r - Go"sterı" T 1 'f 1 [ T K" ] 
~ ı ıFım - ı ısım . o. 

ya düşmek, vehme düşmd:, ve- Tezahurat - Gösterim Tıyn - Balçık, çamur -(Fr.) 
himleomek 

(Fr.) Demonstration Lı boue 

°AYR,.AN Gazozu 
-Av~AN &elası 

..... :~ . . :AYRAN 8uy_u 
J) iÇMEK iÇiN - \ 

Tevekkül etmek - Belbağlı 
Tezebur etmek - Görünmek Tıynet [ Bak : Hilkat, cibi!let] mak - (Fr.) Se resigoer Du MRRKr-TYR oiKi<ilT eoif'iiz ) 

Tev'em - Eş, ikiz gözükmek, meydana çıkmak Ticarethane - Tecimge -
(Fr.} Se demontrer (F ) M · d Tevessü etmek - Geoiş,cmek r aıson e commerce 

Tezad - Kaşıtlık Ticari - Tccimel - ( Fr. ) 
Teveuül etmek - Sarılmak Zıt_ Karşıt 

,iş bankası altJnda 
.l!!!!!I~--=~-

5593 10 

F ı,• d Commercial ( r.) ı.!.atrt!pren re Tezayüd etmek - Artmak-
T tl .. tm k G ·ı k ihracat - Çıka - (Fr.) Eg-eve ur e e - eıı eme (Fr.) S'accroitre augmenter 

(Fr.) Se teıııdre portntion 
T .. k 1) ) k Tezehzüb 1 Bık: Ttşevvüş] İdlıaJa•t - Gı·rn, - (l:-r.) İm-t:V"ZZU ı tme - ağı ma - .. ' 
T f'k .. F ) Tezebhür etmek - Çiçe~len· portution 

ev 1 an - ... e gore - ( r. mek - (Fr.J Fleurir 

DİŞ MACUNU 
V~ F·IRÇANIZI 

D'apres Tilavet - Okuma 
Tezekkür - Görüşme İ 

Tevfık etmek - Uydurmak, Tilmiz - zdemcn - ( Fr. ) 
uygunlaştırmak, yarıştırmak - Tezf'yyün etmek - Bezen- Disciple 
( Fr. ) Conformer mek, süslenmek - (Fr.) Se parcr Timsal - Sim, s mbol EC ZANESINOEN ALiNiZ 

Tevhid - Biret, birleştirme Tezhib etmek - yaldızlamak (Fr.) Symbole 
- (Fr.) Uoifikation - (Fr.) Dorer Şebib - Simi, simil 

Tezkar [Yad] etmek - Ao 
OOG-Rll!sUK UCUZlsU/C • 

Tevhid ttmek - Birlrştirmek mak Töhmet - Suç - (Fr.) Delit 

biretmek - (Fr) Uoifier Tezkar etmek _ Anmak _ Tufeyli - Karaboğaz, ekti- 58 5307 
Tevil - Evele, çevri (Fr.) ParasHe 

(Fr.) Mentionner 
Tevil etmek - Evelemek, Tuğyan [ Bak : Feyezan] 

Tezkere [Tahrirat J - Bıtik 
çevrilemek Tuhafiye - Türlüç 

Tezvir - Dohn, yalın dolao, 
Tevkif - Tutsama - ( Fr. ) _ (Fr) İotrigue, macination Tulıaf - Tuhaf ( T. Kö. ] 

Ar estat. n Tubfo - Armagw an - ' Fr. ) 
r ıo Miizevvir - drılanc• ' 
Tevkif etmek - Durdurmak, Tezyid etmek _ Artırmak _ Souvenir, cadeau 

Japon İmperatörü 

Çinliler tarafından ha· 
karate uğramış alıkoymak, lutsamak - ( Fr. ) (Fr.} Augmenter Tul -- Boy, uzunluk - (fr.) 

Arı eter Tezyif ttmdr - Alaya almak, Loogueur Şanghay : 9 ( AA ) - Çin 
Tevkifhane - TutsaJık a~ ag'reamak - ( Fr. ) Dedaigner, Türbe - Türbe [ Yakutçe gazetelerind~ nrşredilen\ Japon 

--· .. 

" tü .. b ] Tevkil etmek - Vekil etmek mepriser Or e " iınparatörüoe karşı hareket sayı 
vekil bırakmak, yerine bırakmak 'J'ezyil etmek _ Ulamak, ek- Türş - Elsşi - Wr) Aigre lan bir betkedeo ılolayı Japon hii-

Tevlid etmek - Doğurmak Jem~k Türübnt - Abuk sabuk kfımeti nezdinde teşebbü~te bu· 
Tevışi etmek - Geni~letmek Zeyl - Ardala - (Fr.) Ap- Tütuk - Bürgü, duvak luomuştur. Japon büyük elçisi 

(Fr.} Elargir pendice, supplement (Fr) Voile adına söz söylemek yetkisini haiz 
Tevsik etmek - Brlgelemrk Tezyinat [ Zıynet J _ Bezek Tü..,an [ Bak : Takat ] olan bir zat bu h·şebbüs üzerine 
Tevsim etmek -- İsim koy '1\.zyınatçı - ilezckçi N.tüvaıı - Halsiz Çin hükumeti tarafından alınaca-

m ık Tczyio etmek - Bezemek, Tüveyç - Tüm ek - ( Fr. ) ğı bildirilen tedbiı lerdeo mem· 

General Kondilis 
Romaya gitti 

Uoma: 9 (A.A.) - Yunanis
tan Sü bakanı General Kondili 
RQmaya gelmiştit. 

Onursal fahri üyesinden bu· 
lunduğu snvaş gönüllüleri ulusnl 
birliği taraf1Ddao çağırılan Gene 
ralıo lıu gezişi resmi değildir. 

Dünyanın en zengin 
adamı öldü .. 

Lakevocl: 9 (A.A) - [New -

Tevzi etmek - Dağıtmak süslr111ek - (Fr.) Partr, orncr Corolle aun olduğunu" Royteı,, ajansı ny-
____________ , ____________ ......, ____ ·------------------:. t arına söylemiştir . 

J ersey] dünyanm eo zengin ada
mı . olan D . • ' RalUeller bugünl96 
ya~ında oldugu~halae lnıüşıur.~ 



~fa 4 ( Tftrk S6ztl ) 

Uçak kurumu 
başkanı 

Kongreye çağrılış·ı Ziraat bankası ilanları 1 Be 1 e d İ Ye 
1 T. 1. C. 1. Çukurova bölge- -------------------... •---------------..--

- Birinci say( adan artan -
beraber, bütün yurtd•ılar için 
de bir ÖrGektir. 

Bu karar üzerine biz içinde 
bulaaduğumuz yılda ortelama bir 
heaapla 300,000 lira tophyacağı
mı11 baldı olar.le umuyoruz. 

Adana ıuhemizia 934-935 
J•r lrüal geliri 30,000 liraya U· 

ı .. mııtır. Aa rakem geçen yıl 
17,000 lira Mi. 

sinden: 
Çukurova bölgPsi yılhk kon

gresi 27 temmuzda toplanacaktır. 
f\ ulüpl<'r saldhiyetli murahhasları 
nın ogün saat 15 (lo bölge evıne 

g tt lmeleri . 
Görüşülecek şeyler : 
1- Koogre başkan ve SP.kreter

lerinin seçimi. 
2 Bölge ve heıetler raporla· 

rının okunması. 

3 - Hesap a üfettişleri raporla
rının okunmast. 

4- Bölge ve h(•yetler)e hesap 
müfettişlerinin seçimi. 

5- Bölge hütçesinin görüşül
mesi ve tasdiki. 

Evkaf müdürlülünden · 
l '5 lira ücrttli Şilıoğlu camii mü

nzinli~i •çıktır . isteklilerin 11 
temmuz 935 perşerube gününe ka
dar evkaf deiresiı.e müracııatları. 

5620 

Yalnız bir noktayı uautmemılı 
ki bu 30,000 lir•aın ao<'ak 2000 
lirası türlB sebeplerle buğdeydan 
alınıbilmiıtir. Gerisif pamuktand1r. 
Şu halde - Drün geçen yılki gibi 
bol ve fiat da iyi olursa - yalnız 
Adana çifçiıi hava kurumuna 180 
bin lira verecek demektit. Bizi 
en çok dBtDadüren ıey buğday, 
arpa. pfaa ve ıiaam gibi yer ürüa
lerindea ylzde iç t•yyare biueai
nin bir ıantimini bile kaçırma
mak, ortacılana elinde buakma· 
makhr. Buaa hu yıl katiy~o mey· 
dın veeilmiyecektir. Bilh111a bu Sayhan ik\nci sulh hukuk hakimlilin-
aoktayı aağlamak için kolay ve den , 
ıajlam bir yol bulıcajız . Çünkü Amerikan httstanesinde Muhsin 
ita yılki çahımamız, g,.çmiı yılla- kızı Zıkriye vekilı kardeşı Naci ile 
ra töre çok aıkı ve bamhaıke ola- eski hıığday pazrırında müze Ctva-
çakıır. rındo 180 numaralı avda kiracı 

Çifçlnin ıne aeye verdiği Ozeyio Eskinazi meyanelerinde mü-
Jilade üçlerin tamamea kasımıza teheddis alucak davasının cari 
gir•eıi için tebrimizin hu iıle duruşması sırasında müddeialeyh 
ilgili adamlarından bazı arkadaı - namma çıkarılan davetiyonin ma-
larla ııkı temHta bulunacağız. halli ikametinin meçhul bulunduğu 
Sıkı tedbir ve çahfmalarla yalnız şerhilo mübaşir tarafından iade 
•ubub.t dedıjimiz buğday, arpa edildiği anlaşılmakla ilAnen tebli-
fifan ve ıiaam sat.ılarındao orti ğat. ifasına ve muhakemenin 15-
ltir heıapla 20 2.5,000 lira alabi· 7-935 tarihine saat 9 lalikına 
liriz • karar verilJığinden müddeialeyhin 

Şu halde wilAyetimizin yalnız mezkur gün ve saatte gelmediği ve 
merkez keza11 çifçileri 200,000 li· YA taraf,nJan bir vekil gönderil· 
ra JCr ürlnü bisıeai verecekler mediği tnkJırde muhakemenin gı-
demektir • yaben devam tıdeceği ılAn olunur. 

Dlter kaularımızın özel do - 5617 
ramları ve orel•rda 'ıkacalc yer Orü· 
al çeltik tlrünleriaden de ortatama l ldlll ikilCİ \cra memU~UIUOdan. 

he1abile 100,000 lira11 temin tde. ı 935/4 ihtiyti hac;z 
hllec•limlzi kuıkuıuz aayayoruz. Mahcuz olup büyük küpeli hn· 

Bütün bunlardan anlatılıyor· nında emanete b ı 'k' · h _ 
k Ç'f .1 . . . d h n u unan ı ısı a 

ı : ı çı ~rımızın yor on ava vutlu u"çu·· h • b d k • • • avu.suz eş eve açı 
tebUkesını önlemek içın verdik- artırma 1·ı d il ı 1· • ~ e ve ayrı ayı·ı e a ye 
lerı ba JÜk~e .. k ~ar~rda~. sonra ve pul per88ı müşteriye ait olmak 
SeJban . Vıl~yrtı utltnu tay. üzero satılığa çıkarılmıştır. Herl i-
yıre hııaeıı 300,000 liraya rınin tahmin tdilmit kıymeti yüzer 
ulapcak. ve belki de bu rakamı liradır . 11-7-935 perşembe gü 
g,.çrcektır · nü sabahleyin snet beşten sekize 

Bu rakamda•, teblikt-yi bilen 
1 

kadar birinci art ırması hayvan pa-
ve yardımcı &ye yazımlDdao ala- zarıoda icra edılecektir. Tahmin 
cajımız p.ralar dışaradır · edilmiş kıymetlerinin yüzde yetmiş 

Moğol - Japonya 
arasında 

- Birinci sayfadan artan -

dtHderiui yazı ile bildirmiıler"' 
dlr • 

26 Haziran Bulaadıra tara 
fıaclaa iki defı •tet açılmıştır . 
Artık hükumetimiz Maaçuri hB· 
k6metinio hududu ıeçenleri ceza· 
lıadırmaaıaı beklerken Mançuri 
hlkômetialn İJİ komşuluk duygu 
ları bealemedijini görmüttlir . 

llaaçari aakerleri tuttuklar1 iki 
Sov1et eriai geri •ermek iateme
mitler • Maoçuri dıt bakanlığı al 
yllal büro tefi bunların hemea 
geri YerUmeaini ve oaaruoma11· 
nı (tarziye deılmeaini) iıttımiı we 
4 temmuıda ıo iılelderd" bulun 
muttur. 

1 - MoDjol CumurluAa bükü 
meti hadiaeoin bütün ıorıvioi O 
aerine almelıdır . 

2- Hlkômet aoravMar• ne 
Jlptldıjl•ı bildirmelidir · 

3 - Maoçuri bük6mdi Mon 
ıol topntında belli yerleıe kea 
elimle her zamıa konutmık üze 

re oruntaklır glndermek bıkkını 
ilter • Bu oruntaklar istedikleri 
yeıleıe gidip ıelebilmelidirler . 

Bu ietelder, 1erin• getirilmez-

beşini bulmadığı takdirde ikinci 
artırma gıir,ü 15-7- 935 pazar
tesi günü ayni mahal.Je ve saat 
bıışten stıkize kadar icra edilece
ğinden almak istiyenlerin yazılı 
gün ve saatte hayvan pazarında 

hazır bulunacak memura miiraca
atları ilan olunur.5618 

ı --ıaı _ _ _ _ llfillllllllllll.., 

1 
bu gece nöbetçi ' 

Eczane # 

ı 

1 
Kalekapı t•ivar11uia f 
M. Rifat eczarıt~sitlir i 

.... 11111111•11111•- m111m11111M111111U11a IUUIHHUIWllllUlllll ' 

ıe Maoçuri hükumeti tam Sıkıu· 
ouo dojusuoda bulunan bütüa 
kuvvetleri bu ookhya gelmemizi 
iaıiyecektir . 

.Mançat i -de Japon aüel heye
ti baık,ı1aı Koantuog ordusu var. 
mayı adına istekleriDi tekrulıya 
rak buna ordu Morıgoliıtana bir 
oruDtak göndermek ve bununu 
da bağlauyı kırmak için Mongol 
topraklareadedır . Telgr•f hattı 
uz.ımak h•kkıaıa iıtedijioi de 
bildirmiıtir • 

Bu diyev, çok eoteres88nclır. 
Çünkü bu istek Maaçuri ve Japon 
bükümeti adına dejil Mongolis· 
tanın hiç ilgili olmadığı güney 
Maaçuride bulunan Kvaatuog or 
duıu adıaa Jıpılmııhr , 

.~atılık ev 
İstanbul Ziraat bankasandan : 

Ada nada Yeni istasyon civarınıla Narlıca mevkiinde kAin Ziraat ban 
kosma bir inci derece ve sırada ipotekli bulunan Şinasiler fubrikası na

m ile maruf pamuk ve nttbati yağlar s ınayii Türk anonim şirketinin malı 
olan t numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullamlan çimento 
bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev 

lstonbul 6 ıncı noterliğince tsstik edilmiş 9-1 1-93 l tarih ve 15142 
numaralı ve Beyoğlu 4 üncü noterliğince tastik edilmiş 11- 2 - 933 
tarih ve 640/33 numaralı mukavelelerle pamuk ve nebati yağlar sıJna
yii Türk Anonim şirketinin bankamıza olan miktarı malQm borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderild 1ği k~yden müsbet ihbarnaml" üz~ıine 
de tesviye t-tmemış ol<luğuudıtn işb 11 borcun ihale tarih;ne kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücrt>ti, hesnp masrttfı nakli nukut, 
muamele nrgisi, avukat ücreti vesoir bilumum masarifle birlikte tah
sili için bu bor~ mu'<abilinde bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve 
sair evsafı ve müştemilAtı yazılı Adana tapu müdürlüğünün 2-4-930 
tarih ve 87 numaralı tapu senedile ş ' rkelin lasarıufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı konuna tevfıkan üç yeminli ehli vukuf tar ıfından 
8000 lira kıymet t.aUir olunan mezkur ev 1697 numarala Ziraat ban
kası karıunu hükümlerı dairesinde J0-7- 935 tarihinden itibaren bir 
buçuk oy müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 26-
8-935 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 2 de lstınbul Ziraat ban
kasında yapılacaktır. 

Temi not akçası yüzde 7 ,5 tur 
Şartname Gulatada kdin bankamızla Adanu, Mersin • Ankara ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
İstanbul ziraat bankasındtm : 
Adana yeni istasyon civarında Nıırhca mevkiinde bulunan ve ceman 

57915 metro murabbaı arazi üzerind" kAin ve Şinasiler fabrikası na
mile maruf : 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numarala di
zel motör dairesi, şilteme dairosi, çırçır dairesi, platforma J ..ı.. 2 diıel 
mOtörler dairesi,buhar kazanı daireaitbiderllk,çiğit anbarı,çiğit anbarı, 
balya anharı, temiıleme p~Çel ve prese dairuleri, malzemtı anbarı, zibil 
anbarı, otomobil gıırajı, kütlü aobarı, müberrit su d .. posn , müberrit 
kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurutma dairesi , yazıha
neler, 1 No. pavyon ( fen müdürü hanesi), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi), 3 No. pavyon ( tamirat dmiri hanesi ) , -4 No. pavyon 
( ustabaşı hanesi ), amele helbı au motörü dairesi, su deposu binala· 
rından müteşekkil içinde bulunun ve fabrikanın kuvvei muharrekesini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markala beheri 150 beygirlik üç 
adet dizel motörü, ç ırçır makineleri, ıifleme makioeleri , temizleme ve 
ve prese makineleri, vantilAtörlcr, tımumi transmisyon , kırıcı makine· 
ter, pamuk presesi, nemleme Aleti, kantAr, kütlü kırmaaı t eu d .. .{)Osu ; 
hühıır kazanı, demirhane makineleri , marangozhane makinelı-ri , plat 
çır~arları, plat çırçırlarının kuvvei muharrekı>si , lokomobil, roller gin 
atı,Jyesi , yedek dlt't Pdev11ttan ıbaret ve pamuk ve nebati ytığl.ır ssnıı· 
yii Türk Anonim şirketinin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 
letanbul 6 ıncı notaı liflince tasdik edilmiş 30-1 l -931 tarih ve 

15142 numarol~ mukavele ile pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk A· 
nonim şirketinin bankamıza elan miktarı malum hrrcunun IO -4-935 
tarihinde gönderildiği kayJen müsbet ihbarname üzerine de tesviye et· 
menıiş olduğundan işbu borcıın ihale tarihine kadar yilzJe 9 faiz Ve 
yüzdo 3 komisyon, sikorta ücreti, hı Bap masrafı, nakli nukut, muamele 
vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla birlikte tahsili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipot"kli olup yukarda hudut, cins vrsair 
evsafı ve müştemi14tı yazılı Adana tapu müdürlüğünürı 22-9-929 ta· 
rih 64 numaralr tapu seneJile şirketin tasarrufu altın.la ve 2280 numa
ralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72,000 
lira kıymet takdir olunan mezkur fabrika 1697 numarulı ziraat ban
kusı kanununun hükümleri dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müJJetle açık artırmaya çıkarılmıştır Muvakkat ihalesi 
26-8-935 hrihine müeadif pazartesi giioü saat 2 de lstanhut Ziraat 
bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7 ,5 tur. 
Şartname Galatada kAin ba:ıkamız, Adana , Mersin , Ankara Ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

Satlık fabrika 
istanbul Ziraat bankasından : 
Adanada eski istasyon civarınıla zincirli mevkiindf> cem'an 45013, 

3250 metı c murabbaı arazi üzer;nıJo kilin Belçika fabrikası namilo ma
ruf : 

Makine dairesi , kflzan Jairt'si , ıskarta dairesi , çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairl•Si , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit ı· nha 1 ı , koza mağazası nıalıenıe anbarı • petrol va benzin mağa
zası , atıılyeler , h.·IA otomobil garajı ve atalyesi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası • müdüriy··t ikamet binası , başmuhase
beci binasından ibaret ve içinde bi adet 350 bdygir kuvvetinde bol. 
li?cik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gır kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi 1 bir adet 50 bey~ir 
kuvvetinde Villiams maı kalı buharlı gurup alPktrojen , bir ad•·t 20 
b~ygir kuvveti?do. kan.yon motörü ve o kudrette mütemadi cı•reyanlı 
danamo , benzın cıhazı , rntobetlentlirme tesisatı , bilOmum transmis
r~n ' çır~ır makin~leri , şifleme makinelPri Ve elyafın tozlarinı almak 
ıçın makıneler , vantilatürl"r , su cihazları , yangın tesisatı • çenber 
kesme ve delme aletlnı , tozları nakil vasıtaları , bilOmum malzeme ve 
yedeklrr ve sair al4tı edevat bulunan v~ pamuk ve nebati yağlar sana
yii Türk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numarall çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadı si biten yedi kıta s nı:tle 

Dorçlu bulunan pamuk ve nebatı yağlar sanayii Türk A· onim şirke, 

· b"'t"n bio• 1- Şehrimizde bulunan ev, dükkAo, han veaaıre u u 
. salera bir kaç ay evvd numaralar yazılmıştı. ·-

Son günlerde yeptır•lıın tsmirat dolayısile bir lusım num•' i ~ f"' 

lindiği görülmektedir. Gerek bu sebepttın ve gerek her ha~~,,,~~ 
heple şimdiye kadar numarası yazılmamış yerler varsa sah•r 
le<liyeye müracaat!a mülklerine yAzdırmaları gf'raktir. ~ ı' 

2 - içinde bulundukları binaların numaralarını silen ' k~ ~ 
maralara muhafaza etmiyenler, numar111 silindiRi halde ~~ 
dırtmıyanlarm ve bu hususta belediyeye IO giln zarfında 

0
,.-. 

meyenler;n sayım kı1nueunun 6 ıncı maddesi mucibince 5 
liraya kadar para cezasına çarptırılscakları ilAn oluaur.5594 

30-4-7-10 

Çlltebaa llapbc 
açddl. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve höbr~k kumları 

ları sğrılanna muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte 
kaplıcasana koşunuz. 

Bir çok deri hal!lalık1arına, muannit ekzemalara 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen. bir çok kötUrümler yürüyerek t•a:.::, 

ne kadar fennen kabili izah değ'ilse de senelerce ge • kltfl 
kadınlaran 15- 20 günlük banyodan ıonra hamile k•lclı 
mllıtür. 

Çifte han kaplıcasının 
d,.. 

Radyo aldiliteıi dünyada mevcut bütün kaı-1ıcalardaD 
sektir. 

Çiftehan kaphcasında """-
MiBBlirtetitttizin her dürlü ihtiyaçları dütüniilerek lokaD: ı-.bl

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gaıin°•11• 1 
'Jf 

bPrİ vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

nren Ucretlerl yar1 yarıya tenzllAtlldtr• 

Suıtansuyu harası dlrıkllrlDIOnd•. 1 
Kurumumuzun 935 ıenesi hay

van yemleri ihtiyııcı olan 80000-
100000 kilo Yulaf 1500-2000 1 
kilo bakla 500-1000 kılo keten 
tohumuoun 27 - 6-935 tarihinden 
itibaren ve on beş gHn ntüdd .. tle 
açık eksiltmeye kooalmuş olJu
ğundan ta~p olanlartrr 11-1-935 
totihine teıaadüf eJeaı perşeobe gü· 
nüne ka<lttr hara mt'rkezindeki ko
misyonu mahsusuna müracaat et · 
meleri ilin olunur. 5598 

2 5-7-IO 

yitik tastikname 
933-934 senel'İ Tarsusta 6 se

nelık ittihft ve terakki rüştilye
sinden allQıf olduğum m•·zuniyet 
tast iknam esini kazaen yitirdim. 
Yenisini alacağımdan hükmü ol· 
madığmı illn ederim.5619 

Dota il çoclk - lll 
batlndln: ~ 

( MüesıesePJiıio _.,~;. 
niden J8pılacık ç~b~~ .. • _,. uc• ıllP'"' 
binaların keır• ~ kd'1' 
harici tamiri pıuoa 1.,,tt 

20-
muıtur. MQnakel& atJed .. 
nü do"um e•fnde ..... 

ll!i ·10111 .... t 
yapılacaktır. Keti . gö~ 
loname ve pcojelerı ~ 
lama k arın eJtnlerioc••' 

. 1 . .,,.. e 111tir• 
baştebıp •e1D ...ııaO • 

· 'bale 8~ ve isteklilerıo 1 
• • ,veldtll 

göre peylerıoı e • titA~ 5 
yatırarak, ihale1e lf) 56' 
cckleri ilAo olunur· ı1 18 
9-10 IJ-12 lJ-14·16 

Kale kap<ı ıubesi vezne
darı Ba7sadık yalçın o. 

Necmettin Sadı/c Yalçın~~~------~ 

J o~ . Jcs)' e 
· b b "J · · · 1 goo·· J .. riıdiğı • 0Jd tıne u orcu o em«>sı ıçın yaz ı.n ve . ıoaedl•f 0 • 
IO. 4. 935 tarihli ihbarname üzerine de tı' svıye e ··.zde 3 ~ "' ~ 
işbu borcun ihale tarihin~ kadar yüzde 9 faiz ve 1:ir bflaJdl 
sigorta ücreti , muamele vergisi, avukat ü~Nti v: :kalll',a )'I 
sarifıle birlakte tahsili için bu borç mukabılloıle .. t:IPifAU ff ~,# 
olup yukıuda hudut, cins ve sııir evsafı ve ~uş ıh tapd ,e ,ıt?,j 
Tapu müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 numar h k•lldJI,,; 
ketin tasarrufu altılillıı bulunan ve 2280 nuıne;;o liri it1 ~· 
ce üç yeminli ehli vukuf taralanden cemon r~7, t baok~, 
dır olun arı ":1ezk~r !ahrikıı 1697 numa~a!ı ıırA~t)bareO i 'le fi 
nun hükumlerı dııresınde IO. 1. 935 tarıhıoden kkat ihal• 11 

ay müdJatle açık a!tırmaya çıkarılmıştır • M0
"

8 
bul z·r-

tarihine müs ıdif pJZartesi günb saat 2 de 18&8° 
da yapılacaktır . """ 

Teminat akçesi yüzJ" 7,5 dur . Mersin • /1 
Şartname GalataJe kdin Bankamız. Ankara, j5 

banknları kapılarına asılmıttır . 5601 
21_.23 -
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