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s llJRuş 

Ürk dili araştır~a kurumu 

~dan üç yıl önce Atatürk tara
dan Y alovada kurulmuştu. 

~lırrı geneln sekreteri bunun için Ulu · 

1 
ere bir saygı telyazısı gönderdi. 

ıı.ııbtıı· ı 
ı t_, · A 2 (A.A) Cumur Baş 

'ttı,11!1 ~al Atatürk; Türk dili 
ı 'f 

1 
Uruınunu üç yıl önce 

a_ ,_ a 0'•dı kurmuşlardı. 
utlu g-u - ld"' - .. Stb,r nuo yı onumu 

~llın 1Yle Türk dili araştar 
~tem~ ı~oet sekreteri ibra 
~lato ılmeo, Yalova la bu

~~.... ~lre aşağıdaki telyazı-
1tlır: 

~19e ~0fllcl/ Alalürk 
' ıznıur IJuşlwm; l'alova 
ı. . Yarı tııı.ı 'I' - k 1 .. ğ . '"Ctll, llf li' ur u e yenı 

,,. U1 1darı açan kutsal eli-
l • Yl .. 
'Qtdn °nce bugün Yalova-

~llttıiutauı Türk dili araştır 
)~ ~u, o günden bugüne 
'tıkı Otuınaoıı ve yaltırık 

~'lıa •ndı~mıoızla atabildiği 
G1116ı gernşliğini de siz er. 

~~tel t borçlu olduğumu 
~, Yii~u se.viDç güoiio:ie ya 

t t ve t~·eltıci ellerinizi, içten 
• Ukeoaıez duygularla 
l6 
1 t~ dili 

le~ araştırma kurumu 
, ~tleri İbrahim ecmi 

ı ., .. 10IUr Başkanımız şu 
• 00der · · mıştır: 

Ulu önder Atatürk 

Tıir k dili araştırma kurumu 
Genel Se/\relerli!]lne 

Türk dili ara§lırma kurumu 
nun üç sene içinde y•ptığı iıler 
çok büyüktür. Kurum içinde ça· 
lıı•n ark•daşlar bununla öğüne
bilirler. Kamunuzu kutlular tam 
başauklıklar dilerim. 

Rclslcumur 
Kamil Atatürk 

~\lam Kamarasında .. 
~ ~«ltılar ; Avrupanın müşterek 
~tııi ile ilgili meseleler hak-
lıda diyevde bulundular 

~d .... 
Le dij ' 12 (AA) - Samuel oı tutan direkleri ıarımış olacak 
~İliı d' Avam kamarasın tır. 
~ · diy '§ •iyaaaıı hakkında Bundan dolayılhr ki egenı~n 

~~1111 t\·de bilhassa ir-rrilte· tiklerini kuvvetlendirmek ve ko 
•Q~ o 

'-iı '' arasında imzala ıumak hususunda Avusturya ulus 
tl~~ll\>\>e~~!·~lllasının Fransız ve hükômt'tinin sarfetme~te ol 
~-b d11ru rıoe büyük harpte o dukları gayretler? son derecede 

'"illbund~rı daha üstün ilgili göstermeğe devam edece-
bt''ı 1() •ın bır fjevkiğ sağ · 1 ğiz . 
~ •tıı Yltıniştir . Samuel Hoarc lalya · Habeş 

1111ba ı~ ~ "t ~I • ransız deniz kuv meselesini inceliyerek şunları söy 
~tı Gç d lbı11 deniz kuvvr tle. lrmişt'r : 

lt~'Qıe~~ftc .. sirıdc bir üstün İtalyanın genişltme arzuları 
~lb '-• tdi, . 
~ il"' lg oı daima en g.:ııiş bir tarzda tak-

'i l.._ilQ r· 31 Yılında Fıansız <lir ettik . logillcıe hükfımt-ti Ha· 
. •b11tiıad ılosundao yüzde o beş bükfımctine karşı tevcih etli. 
S. c ıayif bulunmakta len bazı tenkitlerin doğruluğ.unu 
''~"'"el lt kabul etmiştir . Fakat İfalyaoın 
\t~'ııı, IQ~•re bundan sonra somurgelerden geni~leme arzusi 
~b l,1,r· U~terrk istilemi ilgi· le Hıbeşistaoa karşı ileri sürü·I 
ıı, ~~~-.ı 1 ~•ncelemit ve logil · len ~ika)' etler bir harp için ye· 
ı .. ' etıo· d ~ 
"İt lltı. •d 

1 
• oğu randlaşma- ter seb~bl,.r değildir . 

'-.,,~" e,"t~'!11 Jecav.:iz pakti· 
ÇC}~ • lınza cdilrceğini 

1-.. . •stodiğini söylemiş 
"(llıı h,, d,1 B •t ~il a"anı bilhassa Aı 
'' anı ı il b() a1111aJau imzaya 

.. ,, Yle l · 
~.~ 11 da , 'lr hareketle Av 
~"t ~ il '

1 
aııana hiiyük bir 

t-. "1ıa • ~ Urın.. l w 

ı..ı"" ıılıt ~uş o acagırıı 
'ı 'Sil • 
\. ·~,.. •ıa..ıı 
Lı." ,.._ta ·~ıtaasile Tuna pak· 

''ı> l 11 l . b 1 il) •ır ava andlaş· 
~ '••oı k l 

~ ~'-•t o aylaştır;c•k· 
\--~~ llth 
11~ '-ltty

1 
~Vrupacla ekoııO· 

b. akımından en ö-..... tvk· 
~ ıı, .\ 1 işgal etmt kte 

dtlitik~t&turyada yı pı!a. 
k Avıupa barışı 

Samuel Hoare gr çmiş zaman
laıda bu gibi aulaşmazlıkl•rıo 
harpsiz kotarılmış olduğunu ve 
İtalyayı abluka etmek vcycı ltal· 
yaya karşı lazyik mahiyetinde 
ber baogi b!r ekonomik tedbir al
mak üzere İoıilterenin Fransa
dan el birliği istediği hakkın<lakı 
soo yayıolıları ( şayıaları ) yalıın 
lamı~ ; İtalya bizim dostumuzrlur 
demiştir . 

Bundan sonra Samud Haoıe 
Fı ansa ile İogilteıcyi birbirine 
bağlıyao dostluktan nzuo uzadı
ya ve teveccühler Lah~etmi~ ve 
İogiltere ile FransaıtJo 1919 }t· 

lıııdaki andlaşmalardan başlıc• 

-Gerisi dürdtincii sayf uda-

1 

1 

-- -- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al

ıındadır . Bıındnn kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-48-

, 

1 - ihtikar - Vurguoculuk 

Mulıtekir - Vurguocu 

Ôrru·kler : l - Fransız hü· 
kilmeti borsa vur· 
guncuJarına kar§ı 
sert davranıyor . 

2- Yaşa tık mad
delerinde vurguo
caluk en ağır suç
lardan olmak la· 
zımdır . 

2 - Müsadere - Alanç 
Müı;;adere etmek - Ala ne· 
etmek 
Ümcklcr : 1 - o~maolı lm· 

paraıorluğunun 

on zamanfarına 

ka<lar alanç usulü 1 
devam etti . 
2 - Kanun cınr·: 
ı• tmcksizİQ kim· 
enin malı alaoç

edilemez . 

3 - .Müsrif - Savuıgan 

İsr.f - Savurganlık 
l'>rnckln : 1 - Savurgaııh· 

ğm 11onu , avuç 
açmaktır • 

2 - Savurgan iki 
yaka&ım bir ara
ya getiremez . 

4 - Mülahaza - Düıün 
Ornek : llu işte ne düşünde 

olduğunuzu SÖ)'le-
ınediniz . 

5 - N•sihat - Öğut 
1'isih - Ôğütçeo 
Örnek : Ö~ütçeoler çaLuk 

baş eğrııırlar . 

Son 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Oıunanlıca 
ları kullaoılmama!ını dileriz . 1 

Tarsuslular da 
Uçak kurumuna yüzde üç 

verecekler 
- - ..... ~ .,___.__ 

_Aldığımız bir haber üzerine 
Tarsus çifçilcrinio Uçak kurumu
na; ürünlerinin yüzde ikiıini ver
meyi kararlaştırdıklarını yazmış
tık. 

Tarsus ve c .. yban gibi önemli 
merkezlerin Uçak kurumuna yüz 
ele iki vermeyi kı bul edişinin bir 
çcık yolsuzluklara yol açacak kö
tü bir örnek olacağını düşünen 
şehrimizin ileri gcleıı bazı çifçi
lcriyle Saylavlarımız, Şarbayları-

mız, Halkevi ve Uçak kurumu 
llaşkınlaıiyle diğer ilgıli yatlar, 
dün bir heyet halinde Tarsusa 
gitmişler ve Tuıus çifçileriyle 
görüşerek bu yoldaki düşüllcelc

rini onlara anlatmışlardır. 

Tarsusun lh•miyetli çifcileri 
bu anlatış üzerine, yurd tehlike
si• kaşısmda Çukurovada şahla
nan hamiyet yarışında asli geri 
kalmıyacamızı ileri sürerek ken
dileı inin de diğer yerlerimiz gibi 
örüolcrioiu yünde üçünü uçak 
kurumuna seve seve vermeyi ka· 
bul cttikl~rini ıöyl•~mişler ve böy· 
lece Çukurova çocuklarının ieş· 

kil ettiği yüksek yurdıeverlik sa
fından ayrılmayacaklarını isbat el· 
mişlerdir . 

Tarsuslulardan zaten umdu
ğumuz ve beklediğimiz de bu ıdi. 
Kendilerini bütün takdir duygu 
muzla kutlaıız . 

Gene haba aldığımıza göre, 
Ceyhan ve Kadirlinin çeltik müs
tabsillt ri de örünleriniıı yüzde o · I 
ounu uçak kurumuna vermek için 

Y uğoslavya krallık naibi 
Prens Pol Bükreşe vardı ve Kral 

Karol ile görüştü . 
_ ....._ __ . ·•·•· ·----

Bu görüşmelerde Avusfuryanın aldığı du
rum ha~kında konuşulduğu zannediliyor 

Hükreı: 12 ( AA ) - " Ana
dolu ııjan1ıom hususi muhahiri 
bildiriyor : 

Bu sabah sioayaya gelen Yu· 
ğoslavya naibi Prens Polun şnr· 

fiııe kıal Karoluu Sinayada \'er 
diği öğle yemeğinde bütun nazır 
lar bulunmuştur . Yemek.ten son 
ra Romeo nazırlar m ~clisi top. 
Jaomıştır . Meclisde Haşvekıl l'a 
tarrsko Titülebkoya Romauyaoın 
menfoatlerioi gözetmek hususun 
ılaki gayretlerinden dolayı teşek · 
lcü r el miştir . 

Kral ile Preı s Polun müla· 
katlarına dıııir hatta Pıeos Poluo 
ziyar. tinin ııe maluatla olduğuna 
dair daha resmi Lir bildirik yok 
hır . Prensin ziyaretinb slyasal 
olmadığına delil olarak gazelciler 
Prf'D8İo refakatinde sadece saray 
Maretalının bulunmasını göıteri 
yorlar . Fakat bu ziyaretten is!İ . 

fade edNek bu aralık Avrupa si -
yasasını işkal ,. den meselelerden 
bahusus HabıLurgların Avnslur· 
yaya dönmek ihtimali karşısında 
küçük anlaşmanın alacağı duru · 

ma dair iki hükümdarco bahsede-

Romanya kralı Karo[ . 
c~klerini g•ıetelcı muhtemel 
görüyorlar . 

Uundan başka müzakere ha· 
linde olao Romen Sovyetler ırası 
miitf"kabil yardım andlaımasıoın 
da koouşulaca~ı söyleniyor . 

Ceyhanlıların yurtseverliği 
Ceyhanlılar, toprak ürünlerinin yüz· 
de ücünü ucak kurumuna verdiler • • 

~~--------·--------~~ 

Ceyhan belediyesi park, kanara ve hela 
yaphnyor, sokaklar lüksle aydınlandı 

İsmet İnönü 

Yandan ayrılarak Ahla· 
ta geldi --Ahlat : 12 ( A.A) - Başba · 

kan ismet 1 o önü V andan hareket 
ed~rek eniş tersanesini tedkik et
tikten sonra Etciş Kaza merke
zin«" gelmiş ve Ercişlilerle uzun 
boylu göıüşmüştür . 

Bumdan sonra Adilcavaza uğ
, rayarak 11 Temmuz akşamı Ah· 

lata varmıştır 

C. H. Partisi 
Genyönkurulu haftahk 

topla ntlsını yaptı ·-Ankara: 12 (A A) - Düo 
Parti gtrnyöokuıulu haftalık lop 
ı , ntısıoı yaparuk ~üıh~emi :izcıin

d ~ gii • lişıii Par:i işleri üzerin
d ~ ka ı arl:ır verdi ve İlyönkurul · 
lardnrı gelen önergelerin tüzeye 
U)'",lln ol a ıılarıoı onadı. 

Urf adaki hadise 

Siçaklanan Halkevi 
Başkanı değilmiş .. -Ankara : 12 ( A.A ) - Son 

posta gal.etc.sioia 11 Temmuz 35 
tarihli sayısmda üçiincü sayfa~ıo· 
ela [ Urfada Halkevi Haşkanmı 
vurdular ] h:ışlığı altında bir ya· 
zı gijrülmüştiir . Bu yazıda adı 

gtçeıı ve biçakla yaralandığından 
bahsedilen Kazım yızganın Halk. 
evi Başkarıhğı ile bir ilgisi olma-
dığın ı ve Be§kanlığıo Dr. Muzaf · 
fer Ak•hn tıırafınd•n yönetildiği
ni aydınlatırız . 

Türkiye - Suriye 
Emlak mukavelename

si uzatlldı .. ~. 
Ankara: 12 ( A.A ) - Tür

kiye - Suriye emlak itilafname
sinin meriyet müddeti iki taraf 

Ceyhan : 13 { Öul aylarımız. 
dan J - Havıt tehlikesine k11şı 
yurdumuzun ber tarafında yurd 
daşlarımızın gösterdiklrri büyük 
ilgiye Ct>ylıanlılar da karıştılar ve 
dün Uçak Kurumu Başkanı Hio
bışı İzzetin Başkanlığında Cumu-

bir durum göstereo yerleri <lü- arasında teati cdılen mektuplarla 
zelterek balkın hava alması ve ra 1 ı -7- 935 eten itibnrcn üç 

ı iyet Halk Partisi kurağında ile· 

ri gelt>n çif çilerimiz toplanarak 
Adana çifçileri gibi keodileri de 
toprak Ürüulerinio yüzde üçünü 
uçak kurumuna vermeği biiyük 
gösterilerle karaı laştırdılar . 

Ce}•hamo büyük bir tarım 
yuıdu oluşu ve geoiş ölçüde top· 
rak ürüoü elde cdişı göz önüoc 
getirilirse bu, yüzde üçün, çok ö
nemli bir tutara ulaşacağa kolay · 
ca anla~ılır . 

Ceyhanlılarao bu temiz ve ü:ı · 

tün yunl severliğini takdir ve 
ıükıanla karşılamak hepimize 
botçdur . 

Belediye işi ai: 

Belediyemiz, son günlerde hal 
kın sağlığı ve rahatlığa içio bir 
takım kararlar verdi. Bu arada, 
kasabanın en işlek bir yerinde 
ihtiyaca yet~cek büyüklükte bir 
genel Hela yaptırılması ve sonra, 
kasabanın uygun bir yerine temiz 
ve modern biçimde bır kanara 
(mezbahı) k•ırulması ve daha son· 
ra, ıı mitk keoaııoda şimdi çirkin 

--------------------------aralarında konuşmalara başlamı~r 

lardır . 
Biz hunu da şimdiden , ta· 

bakkuk etmiş bir netice olarak 
sayıyor ve kendilerini kutlayonız. 

- Gerisi ıiçrincii sayafdu -· ay daha uıatılmıştır . 

------------------Havalarımızı n egemenliğini koruyacak 
araç, uçaktır! 
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anıaşması J_S_O_N __ D_U_Y_U_K_i;!~ Ceyhanlıların Hamiyet örneği Adana Borsası Muam0 1eleri 
v•ti1e;:---- yurd severliği bir köyümüz 
di~~ ın lbüsbt>tşeklinina- Afrika hükumeti 
l,y ;:e •lalını : 

PAMUK \'e KOZA 
Kilo F'iyatı 

~eııd d~n bugün Parise geJi-
ısı F l h l İçi ransız arı oşnm 

'•id: hvzif edilmiştir. Ve 
106 fevkalade h;r hüsnü 
• rec,kr 

ll~lla ır, Bununla bera 
ta~ıt f tle_cek görüşmeleHle 

~e 0 
dugu gibi tam bir a 

8•ı:ni . . 1 1 ı fark rnıyetın m un m a 
~ .. : ed,cektir 

""Ilı A . 
-~ 1

11 
• v.rupa sıyasası duru 

itti } 1hderin daima takip 

lirl'ı Extakonti · nental ,, 
Q te · · tdeQI 5ırınde kalmağa de· 

"teLLG ',z. ~andan böyle, siya 
tdeı 8 ~rırnizde şimdiye ka
~ CdıQd'ğ• • 
'l'teıı· ı ımız gibi her an 
baı lrı fıkrini almak ve on 

~ •urrn 
"İiııaiı ağa devam ed~mi-
'-teti :•Yet tabiidir . Bilhassa 
ktki .a~eket Tuna ve ceou · 

b,, ~ıl~fları mtsailindeki 
llıt e etıoıiz içio bundan 

ı "zıu b 
llltilt u ahs olmamalıdır. 

ereıı· 
•i)asi ıo bu son hareketi 
''hb~ durumunda serbrst 
it, \1 ~· Vaziyeti ihdas et· 
ti iı,;:•~etlerin meydana ge 

'" höYı koruma siyasetimiz 
la,1.;le •ncak bizim ve ta-

4ııd,r ~zın görüşlerine bağlı 
\',, .. 
p ,:

0
Phe yokki kendısine 

...... , eo Vezaifin ehemmi 
f'"q 1 d'k ıo,6 1 kate alınırsa çok 
~llııı nrntktedir. 
liı,1 a b.erıber vekayı onun 

'· lb/tıızlitine üstün gele· 
ı. ~her 1Y•tı12lığını bundan ev· 
'ff ~e · 1

tll Off '°:1.ış olduğumuz ve 
~ ~ll~af ~ce .ı.n büyük bir isti 

l'lbe 
1 gordüğü Lokarno'

"ıııhtı:lınao Hen paktına ait 
, iııd, 1111

0 Berline tevdi e 
'~dGt~ıı' •arfı oazar edilece 

ln~k . 
' tn , ısteriz . 

~ •aı1·.,,, 0 
llun ihdas ettigw i mt!'· a ,,u .. 

ı· l' 'it,
11 

tre bağlanarak bir 
~~. Ya bioı . w . -.aı"• ayesı arımaga • ı .. c,... . 

lt, () rıoıız tabii görün-
- •va ''Q•k rn ed~gcJmt-kte olın 
~ f~,~~Jar bizi ileride yi-
1~ bl'iy,tin arlıklarda bulunmak 
QJ hu fed d~ bırakacaktır . 
dııiu •karfıklarıo mevsim 

~.. ııu dü .. 
''~18lıın. !ı fUamekten uzak 

deııi Undan böyle Lon 
•9ı, b l tltıperlerimizin bu· 
l t ava 1 u~ı11 an aşmaları için 

f' §ınaların lüzumu yok· 
~'~6 ,t, fıkti . 
1 tleı.. . Oıızce deniz ve ha· 
't' "'l 8 lb ı-. 1 •ta u un umumi baJ 

1\ ''lid~ak gıyesin<len ayırt 
IJ~h· 1r .... ~ . 
•t~ Pfog 
ııt bir d, .. '.8?1ırıa gelince im 

t dıı~u gışıklik vukun gel-
. rııı k. b 1 '1 " u t tmek icap 

11da._ bö 
1tL ltaı Yle lituanya',a İn 
~il Y•o 
ı11°ta,1 " - Fıansız müş 
'" •tr11ı .. I" k ~ ıa ' l:I 1 ge uzum yo . 

'd •ttık ~· a.b~ş ihtilafına ka· 
•iiı.ı. •ıı rn için mevzuu· 

~ır. 

•l' '-~ r..cho de Paris• 

ltalyan - Habeş mese
lesine ilgi gösteriyor 

Vaşington : 13 ( A.A) - İtal 
yan - HaLf'ş anlaşmazlığı kar 
~ısıada Avıupanın durumu ve bu 
anlaşmazlığın harışcıl bir şekilde 
kotarılması için bir İngiliz , Fren· 
ı:;ız , İtalyan konferansı ihtimali 
hakkında maliimst almak isteyen 
Hullun dileği iizerioe İngillc'e ve 
Fransa büyük elçileri kendisini 
görele gitmişlerdir . Görüşmenin 
sonunda biç bir diyev yapılma
mıştır . 

Bulgaristandaki tev-
kifat etrafında 

Sof yı: 13 (A.A) - Evvelce· 
yapılmış olduğu haber verilen tev
kifat ile dün ve evvelki gün ya
pılmış o:ao tevkifat münasehetiv
le resmi bir kaynaktan bütüo tev· 
kıf edılen tşhas hakkında ağır 

ithamlar mevcut olduğu, bu e~ 
basın memleketin meşru nizamı 

ile bağlanması k . lıil olmıyan ve 
gerek fukaJarıo siyaset faaliyet 
lerinin menirıc ve gerek ihtilalci 
Makedonya trşkilatınıo feshine 
(ilgasına) dair olan kanunlara kar· 
şı hareketlerde buluomuş olduk
ları beyan edılmektedir. 

Bu illihamlar teeyyüt ettiği 

takdirde . suçlular bakkkında ka· 
nuo dairesinde muamel~ yapıla 
caktır. 

Bu tevkifatıo yapılmasına se· 
bep olarak ileti süıülen diğer ba· 
haneler bayıl mahsulüdür. 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
tevkifattan baş"a tevkifat yapıl
mış değildir. 

General Kondilis 
İtalya B:ışbakam Mussolini 

ile görüştü .. -
Homa: 13 (A.A) - Kondilis 

hareketinden evvel Mussoliniyi 
ziyaret etmiş ve kP.ndhiiyle bir 
saat göıüşmütür. 

Bu görüşmede iki ülkeyi ilgi
lendiren dostluk ve daha sıkı Lir 
d birliği meselelrri hakkında 
konuşulmuştur. 

Güç bisikletcileri 
Bahkesirde 
--

Balakesir : 13 ( A.A ) - Batı 
Aoıdoludı Turnaya çıkmış bulu
nan Ankara bisikletcileıi dün Ça· 
nakkale üıerioden Balıkesire gel· 
mişler<lir . 
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Orozdibak t·i,arırnia 1 
Merkez t•czarıt~~idir İ 
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-Birl11ci sayfadan arlan -

bat etmı si için geniş bir park onar· 
ması gibi işler vardır . Bunların 
Lir ao öııce başarılması için ge· 
rekli hazırlıklar yapılmıştır . 

Yine Belediyemiz, hiç olmazsa 
büyük cadde ve sokakları gece· 
Jeri zifiri karanlıktan kurtarmak 
düşüııcesyile ayrı ayrı 14 yere 
kuv\'etli lüks lambaları koymuş
tur. Kasabanın elektirikle aydın
latılması işi b~şarılıncıya kadu 
belediyenin baş vurduğu bu 'çau, 
günün ihtiyar.ıoı çok eyi karşıla

mıştır . 
Bütün bu lıareketlerd~n ko 

layca anlaşılır ki C:eybanda bilen, 
gören ve aolıyan enerjık bir bele
diyecilik ruhu şahlanmıştır. Ha I · 
kımız bu kımıldanış ve ilerileyiş 
ten memnundur . 

Kaçakçılıkla savaş : 

Burada eskidrn sık sık ve ge · 
niş ölçiide kaçak vakaları olurdu. 

Tekitler (inhisarlar ) direk· 
törünün ve işyırliuının sürekli 
ilgi ve çılışmalariyle kaçakçılık 
işioio hemen tamamiyle önü alın
mıştır denebilir . İşte bu btcerik 
liliği göz ö ıüode tutan t~ktilcı ge
nel direktörlüğü direktör ile iş 
yerlarınt dir etmiş ve kendi 
lerine bu takdıri anlatan birrr 

belge 1'öndermiştir . 
Hu çalışkan işyarları biz de 

kutlarız . 

~-~------·----------
Konyada çekirge 

işleri 

Ötey giio yazdığımız ve okur· 
larımıza haber vudiğimiz Çekir· 
ge işlr-ri lıakkıa<la ·.aytanmızın 

öğrendiğine güıe Kızılviran l<a· 
muounun lnJüce , Hasan Şeyh , 
Yatağan küyleıiodc hava bölüm· 
leıiode çıkan ç~kirgı~ ıav8Ş işle· 

ri sürmektedir . 
Kamun yakınındaki alanda çe· 

kirge savaşı yapılmakta ise de bu 
güo yarın bu kısımlardaki çekir· 
genin yokıltılaceğı umulmakta· 
dır . 

Yaylnız deg kısımlarında biraz 
fazla çekirge varsa da buralarda 
hububat ve ekin i~leri o!mıdığın
dan önemli değildir . 

Ova kısmındaki mü•:atlelenin 
ar kuı alındıktan sonra buna da 
devam edilecektir . 

Konyada yağan yağmur 

Dün ve ötcy gün şehrimize 

yağan yağmur hububat kısımlan· 
na bir faide temio etmemiştir. Y ıtl· 
nız; dağ kısımlarında olan bubu
hata faidcsi olmuştur. 

Yağın yağmurlar, btş mili· 
metre toprağa işlemiştir. 

"Ekegon,, 

Paranı! 

1 
Boş yere h:ırcama ve har· 
cıyacaksan yerli malı al 1 

Mersin mt-rkrzine bağlı Arpaç 
Sakarlar köyü muhtarı Mehmet, 

CJNSt En az En çol 
K. S. 

köyliileri toplayarak Türk Hava l_.:K.:..:a:..?.p_ım_a_lı~p~a_m_t_ık __ 
1 
_____ 

1 
____ _ 

Kurumu için bir aradı görüşmüş Piyasa parla~ı .. 
ve aralarında kuruma yardımı o Piyasa temizi " 

Satılan Mikdar 

Kilo 

k lanf': 1 
naylamışlardır. Bundan sonra öy -=1.::.a:.:..nP.:.:... ~1=-1 ------ı·-----ı----- ----------• 
lüler hallerine göre Arpa ore Buğ· ., Ekspreq 
day verme yükümünde bulunmuş· Klevlant 
lal dır. 

Verilmesi yüklenilen buğday 
ve Arpa 12 bin kiloyu bulmu~tur. 

Bu teşebbüslerinden Türk H.;va 
Kurumu Mt rsin koluouda da ha 
ber verildiğini öğrendik. Yurt s e· 

ver Arpaç sıkarhları değvle kar· 
şilarız. 

inhisarlar baş Müdürlüğünden 
llnlkımızın Tütün vo içki z~vk 

ve isteklerini geniş ölçü<le karşı
lnmok, mnayyen zevk vo temayül 

terine iııtibııki gözetmek, momullit 
ve meşrubatımıza gösterilmekte 
olan itimadı artırmak, umumi sıh· 
hatı korumak ülküsilc çolışmaktıı 

ı olan idaremiz: 
1- lto.roıanı memlPketimizin en 

nefıs tütünl,·rinden tertip ve ihzar 
edilmek ve aJınu ocundn tütünle
rinin nefıısetile tnnınmış olan(Sam · 
sun) Jenilmek üzere yeni bir nevi 
siğarn imnline başlomışt r 

2 Scnelerdenheri hususi fıçı 
lar i~inde bek !ettirilerek ~·ok nefis 
bir idm vasfı iktisap t'tmiş olan 
hakiki tulıii konyakların da mem-
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Liv~rpul Telgrafları 
13 / 7 / 1935 

Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Uarıkasındao alıomıştlr. 

-
leketimizde ilk dl•fa olarak imalına Temmuz Vadeli 6 Lin·t 9 79 58 

Hayşmark · ı 97 
İıluromizce ıııuvoffukıyet elvermiş· 1 inci T. Vadeli 6 
tir. Bu ~·eşit Kanyaklarımız da ya- Hazır 6 
kınıla piya~rnya ~·ıkarılacaktır. Hint hazır 5 

26 
94 

Fraok .. Fraosız,, 
Sterlin "lngiliz,. 622 50 

80 Dolar "Amerikan,. 79 70 
12 3- MonılekPtimiz in meyvulnrile ,_;,,;N.;,ev.;..y-.;oiıilırk-... _____ ,_.;:_..ı..;;;.;..ı1-.;.;.;;;;;..._.;.;;.;.iıılıiıı~--...ı.--..,-09 ,frank .. hvi ·re,, 

yapılıno.ktu olan lıer \~esit likör ve 
vermutlurımızın ailo Balonlar.mızıln 
daha ziyrulo yor lutııb•lınesi, mey 
vocılığıınıza <lahıı geniş bir istihltlk 
sahası açılabilmesi için bu çeşit 

içki fıntların<la da çok mühim ten· 
zildt yapılmıştır. Bu tenzilAtlı fiııt_ 
larla ürrıit eJı)riz ki kibar aile sa

lonlarımızda kahve, ~~ay gibi ha
riçten gelen ve bir itiyat neticesi 
kullanılmakta olan meşrub 1tın ye 
rini bıı güzel kokulu , nefıs ve 
meyvolurınıızılo o ya pılınış meşru· 

batımız tutacııktır. 

Yeni fwtlarlıı satışı önürni.izdeki 
Ağustosun birintlen il ibnrı-n baş 

lona<'aktır . 

Satıc• ılnrıınızın; ellerinde bulunun 
Likör va vermutlnrın nevi ve mik
tarını gösterir pullu biror boynn
namoyi tcımmuzun son gününe ku· 
dar İtlarcmize vermek suretile 

mevtu mallı.ırını bildirmelerini ve 
Ağustosun ilk gününden itibaren 
buniarı idaremize getirerek yeni 

fio.tlorln t••ptil ettirmelerini diler 
ve hu dileğimiz dairesinde hare
ket ctmiycnlcre fozlıı fiatla sattı

rılmıyocoğı V'?. munyyen tarihten 
sonra da teptıl muıımelesioia ya 
pılamıyacoğı bıldirilir.56] 1 
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Ayran gazozu 
Yeni .. ~çıktı 
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AYRAN Av~AN Gazozu 
- AY~AN Sodası 

__ .]I , . AYRAN 8uy_u 
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İş bankası altında':. · 5593 14 
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~ sınan ıca an ur çeye arşı ı ar ı avuzu 

l?.ıd --------------
"' 'I\ 1 ••şıt - ( Fr ) Con 

'dd· . 
'"' •tet l n 

~ '•ı r' lki kale : 1'czad J 
"\~ ~11 • 1 at 

' a ) 1ı"' - Gölge - (Fr.) 
' llt .. 

~ n'•.) 'ı Dolayısiylr alttao 
~ ' Gdi ' ~ıy Ilı ......_ #\ tectement 

't~ı' ı,,k'tık - (Fr.) Tacile 
~)~ tt ......., • Y•l 
'•l ' 1) Doy, şölen 
ı ) ' h artııc (F G A ı~ 11,ı lr - r.) erıe 

~..1,; ' ~1 e. , süs 
·" ttlh hırı ( T K" ı .... ," . o. J 

- Söylemek, an- \ 

Zıllet - Bayağılık, alçaklık 

- (Fr.) Bassesse 
Zimmet - Verecek, açık -

(Fr.) Dette 
Zinde w- Dirik, canlı, dinç 
Zıohar - Sakın 
Zir - Alt, ast 
Zıra - Çünkü 
Ziraat - Taıım 
Ziraat vekaleti - Tarım Ln 

kanlığı 

Zırüzeber - · Altüst - ( Fr. ) 

Ziyarrt - Göret l lık - (Fr.) Crepuscu~e 
Ziyaret rtmek - Görevar- Zübde - [ Bak : Hulasa ] 

mak, göregitmrk Zücaç - Sırça 
Ziyba - Bezekli, hezer.miş, Zühre - Çoban yıldızı İskenderunla Bağdat ara-

62 5370 

süslü (Fr.) Venus smda demiryolu: 
Ziyoet - Süs Zühul - Atlama, yınılm•, u· Eşşaap !J Temnm: : 
Zucret - Sıkılcım - ( Fr. ) nutsama _ (Fr.) Erreur Musul - Bı . O. Di ~irkelinin 

Eonui Zühul ctmrk - Atlamak, ya · gönılerJiği lıir Alınan mühendis , 
Zubr - Öğle nılm:ık, unutsamak Irak demiryollarının sonu olan 
Zuhur etmek - Görüomek, Zümre - Köm~, klas Bici den Suriye hattının sou olan 

mcyd•na çıkmak, baş göstermek Zürra _ Çifçi, ekinci Telküçiik afasındaki yolu mesaha 
- (Fr.) P .. raitre Zürriyet _ Döl _ {Fr) Ge etmiş vo Avrupayu hareket otmi~ 

S em; dcssus dessous Zulın - Zulüm [ 1'. Kö. ] neration, dtscendınce ~ tir. Mühendis, kendisi ile görüş<.'n · 

Ziyade - Artık, fazla [T.Kö.) o~ scurite s o N Şasına yakında başlanacağını ve bir 
Zuve Tt'pt, doruk Zulmet - Karanlık - ( Fr. ) 1 tere Musul-Telküçük hattının in-

Ziyan - Zarar Nım zulmet - Alaca karan- ' sene müddet içindş ikmal edilece-
________________________________________________ , __________________________ __ 

ğini söylemiştir. O takdirJo Bnsrıı · 
dan binon bir yolcu Barutta ine· 

cektir. Bu hülyalaı' tahakkuk ede
cek mi ? Biz , müteadJit defalar, 

lruk halları ile hirleştirilmedıkçc 
Telıivan hattınm fnydnsı olmıya

coğıııı tekror etmiştik . Fakat lngi · 
liz müstemlekeler nazarının son 
beyanatıuılnn sonra Suriye ve Irak 
hatlarının birleşmesini uzak gör-

müştük. Çünkü lngiliz siyaseti Bağ
dat- Hayfa hattının inşasına igti-1 
nat etmektedir. 
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Avam 
kamarasında 

- Birinci say/ adan artan -
ıorıvı ola11 me11ıliyeti olaniki bü
yük bıta devleti oldukl11ını ba. 
tarlıtar1k ıuoları söylemiştir : 

Bu andlaımılarda yapılacak 
bütlln değieikliklerde logiltere 
il* Franıanın ilgiıi vırdır . 

logiliz Dış Bakını Fransa 
loıiltcrenia Stresa konferasında 
ve 3 Şubat tarihli kararını ılın 
11ığı toplar aki içtea gcltn el bir
liğini bıtırlatarak eski dostluk
ların yeni doıtluklar kurmaya 
engel olmıdığını kaydetmiştir . 

Sımuel Bo1re, nihayet lngiliz
Japon dostluiundan bıhsetmiş ve 
togilterenin bu ülkenin bütün a· 
lanlarında elde cttiiı büyük iler-

lemelerden dolayı duyduğu hayran· 
laia söyledikten son'a ıunlara ili 
ve ctmi§tir : 
-Çın kuzeyindeki hıdiıcler bu 

doatluğo biraz bulandırmıştı. Fa
llat omaram ki bu bir geçici bu 
lattur . Çin ile J11poya 1rasında 
ki aon bıdiıelerin tamamen ko· 
tıralmuı İngiliz - J.pon dostluk 
larınıa ıeliemesine yardım ede· 
cektir • 

Londra : 12 (A · A) - Eden, 
Avam kımarHıada İngiliz - Al 
maa deniz uzlıtmHıDI müdafaa 
ettıktea ıonra ,hükumetin diplo
mHi yolu ile alakadar hükumet· 
lırle bıtıy• aid bir hava pakta 
vtlcude getirmek meıelesini bu 
paktio oası 1 bir §ekil alıcağına 

ve eark ve Tuna p•ktları ile ne 
gibi münasebetleri bulunacağın• 
dıir m~zakneler devam etmekte 
olduğunu söylemiş ve demiştir 
ki : 

Akdedilecek hava pakti gö -
ıtıleri a1r111nda bir de bir kon
trol ıekli te!bit etmek gerek
tir. 

Sö&I Hab.-!ıiataaa ıetiıeEden, 
ftkômetin kendiıine ıaallukn ol

mıyan bir anlaşmazlığa müdalıı· 
le etmekte oldutu ıuretiodeld 
iddia11 çörötmüt •• eiyHHIDI u

lf 109Jeteıioe istinat ettiren 
ldlmetin barıtı bozmak tehli

keıini gösteren her §ey ile tam•
mile ıllkıdar olduğunu ıöylemiş
tir. 

Dııarı itleri bakanlığı hüdce· 
ıinin azaltalmas1Da dair işçi par· 
tiıi tarafındın verilen telslif 40 

karıı 236 re1Je rededilmiı-

Talebe velilerin 
miJjde ! 

ikmale kalan hii\iin 1-so sı
nıfları talebPIPrini eyhil yoklama 
stna hazırlamak için S yfıı n mck
t binJe Jı•rs 'Hriyoıuz 

Verilen dersler : 

Ri1aziye dert41Pri, kınıyn,r zile, 
n hılgisi, b'yo'ojı, tı biıyı• ( Nc

tiatf VO hnyvaı İ ( Z) o1oji Va trş-
l'lhl ) dır. 

Arzu eJenJ.- rin fü·y lıan mekte
ınde aşağıdaki rumuzlaru ırıüraca. 
alları . Saat 9 dan 12 ye ka<lar 

On/ılerslte talebelerinden 

N. D-C. G 

araş C. mUddei umu
Hlğinden : 

935 sen~si hazıranıntla 936 
.enesi mayıs ayı sonuna kadar Ma-
•I hapishanesine gerekli olan 
0,000) küsur kilo ikinci nevi ek

.meb yapılan eksiltme sonunda be
er kilosu (7) kuruş -97 - · son· 

• ÜHrinde kal:nış ve bu;tla had
IAyiki LulmadığımJan ihalei ka

yeai 25-7 93'; pertembo gii -
ftne bırakılmıı olduğuodııo lt\n
itino talip olduğu takdirde (368) 
ı muvakkat teminat ile memu
etimize müracaat eylemeltri ilAn 

uour .5632 

( Ttlrk Sha ) 

Mide ve bağırsak hastalığından 
korkunuz. 

Bütün kimyevi ve fiziki evsefi)e berobH hayati havasının çok mü

kPmmel olmasile dünya sularının birincileri arasında bulunan K a -

el l suyu daima en te:niz tarzdıı on sal olarak daima kim
ya e en ya mütehassısımızın nezareti altında satışa çıkarıl
maktadır. 

Kayadelen suyu eşi bulunmıyan bir sudur . KA YADELEN 
suyunun solabet derecesi bir buçuktur. 

K d 1 suyunda bulunan bazı mcvadı kimyoviye dc•layısile 
aya e en mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına ölçülmiye

cek kadar eyi tesirler yapar . 
V d / suyunu icmiyonler hszımsızlı~a böbrek ve kum 
~aya e en sancılarına uğramazlar. Kı.\ YAD~LEN suyuudıın 

1 K d ) knzozlar , yalnız şekerle yapılan ve 
ynpı an aya e en içerisinde hiç bir muzir madJa bu-
lıınmıyan bir kazozdur. 

Gerek su ve gerekse kazozların daima kimya mütehassıslarının mü
temadi dikkatleri altında sıt\Jşta bulunuyor. 

Kayadelen suyu ve kazozunun Adanada satılan suların ve ka

zozların en temiz ve en eyisi olduğunu emoiyetlo ve iftiharla bildiririz. 

5634 

Kelvlaatir 
Elektrikle soğuk hava dolapları 

ller gün veı eceğiniz huz parasile en güzel Kelvinatör alabilirsiniz. 
Kelvin~İörün girJiği yerden hastalık kHÇHf. K"lvinatör lüks eşya d1•ğil 
en fazla mübtaç olduğunuz ev eşyanızdır . Adana ve Elbize kader 
acent ... si .5629 Yeni Eczanedir. 

Saban •eraklılarıa 
'' M e le k ,, 

Markalı sabunlar ; saçların dökülmeıioe • kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınııı, kesenizi korumak ve ça111aşırlar1Pızın çürümemesini 

arzu rderSl3Dİz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız . 

f<etkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek m~r~asına dikkat ediniz Ve bu sabunu talepte ısra 
'' edınız . 

M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende s·ıretilo bütün hak-e e ,, kallardı bulabilirsiniz 5bOO 10-30 

En temiz safi Urfa sade yağw arzu ederseniz. 

Abdulkudir Melek evlatları ticarethanesinden 

arayınız . 

Toptan sat•ş Me e 
Abidin p ·şa cadde . 
sinıle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdullra
dlr Melek ve evlAt · 
tarı ticarethanesinde
dir . 
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Dolum Y8 çocuk bakım BYİ baştaba· ı 
baflnden : 

(Müessesemizin hahçeSinJe ye. 
niden yapılacak çamaşırhane ve 
binaların keşfi mucibince dahil ve 
harici tamiri münakasaya konul· 
muştur. Münakasa 20 _ 7-935 gü · 
nü doğum evinde öğleden sonra 
yapılacaktır. KoşiCname 1 mukave · 
lename ve projeleri görmek ve an· 
inmek arzu e lf'nlerin doğum evi 
b~ştohipliğine mürı:.coat etmeleri 
vo isteklilerin iholo günü, ııs11liine 

SAN 

güre P"'yleriııi ı•vvel ı. n rı aliyoyo 
y tıruruk, ihalı•yl' iştir:lk c lı · hi 1e 

1 
<· .. klı·ri i"flrıoluııur.) 5615 

. 9. 10 11·12 13 14 16 17 ıs HJ. 20 ... 

., 
Merkezli müflis çolak Ahmet iflas ma
sası idare heyetinden : 

lcı a veznesinde mevcut bulunun 
ifJAs müeasır·a ait paraJan şimJ, liJı 

hir kısmanın ela<·aklılara ulacakla
rıııın yüzde bir kuruş otuz po ra 

hesabile tutarının muvakkat d'lğ'ıt 
ma.,ının yapılmasına İtfaremizce ka. 
rar verilmiş ve bu bapta tanzim 

_, 

T~RKiYe 

Z:IRAAT 
B~NKA91 

·DARA· 
BiRiKTiRE~ 
RA~T ~D't< 

( 

Çlltebaa llapb 
aÇlldl. 

t 11 R · · 'k k 0 & b''brek kumları _,,,.,, i r.ğcr omatızma. sıyatı , aracı6or ve o • 

ları ıığrılarıno muztaripseniz vakıt geçirme lrn Çıfte 
koplıcasına koıunuz. 

Bir ~·ok deri haetalıklarıoa, muannit ckzomalara 

ÇiUe han kaplıcasına ,,. 
S 1. ·ı 1 1 k L .. t .... 1 .. ··ycrek Jönnıtıtlol'.ııtf et ıye ı e go en ıir ço ao urum er yımı h 
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ne katlar fttnntrn kobiij.izah değilse de scnolerce_ ge :ıdıkl•fl 
kadııılurın 15 - 20 günlük banyodan sonrıa homılc k 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
d p d• ... 

Hodyo aktifitesi Jünyada mevcut bütün koı lıcalar 8 

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
·ı· r· l . . . h ı·· I"' ., . l d" "nu··1erek lok••t• _MJ 
11 ıs11 ır orım zın er l ur u ı ıtıyeç arı uşu 
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miz y• mck yapılmakhdır. fi'uruou, 
bı·ri VArdır. Fiatlar çok ucuzdur. 

. os. ... 
bakkoliyesi, gaıın " 

! 
o lilmiş o'ao cfldvcltld İ(lh memur· 
luğuna bırakılmış olJuğundan mn 
sarnızlo al~kası olan oshah• mat· 
IObun iflds memurluğuna müro
cııatlA mezkt'lr ceılveli tJÖı • bilccl'k 
leri g bi gerek pay cedvcline vo 
gcrokso PJY coJv, lintle ismi h ;z ı
s·nıltl yazılı ohn hissesi miktarına 
karşı b r .ı:r.azları olaıılıırın tla 
İıj 1ıu ilılrı t r.hidılcn itib:ıren geçıJ· 

cck b ş gün içind., bu itizazlarını 
kununun tayin eltıği makama mü
racaatla yapabileceklı ri bu yuka-

1 nren ücretleri yarı yarıya tenzilAtlıd•'· 
et. 
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rıda,, yazılı on günlük mtitldel Lit
tiktı n vo hu bupta bir şikayet ya 
pılmı~ hıe o da hulledilJiktoo son 
rıı işbu muvokknt d •ğ.tma kin 
tefrik eıJil •n paranın ifllls mrmur
luğuua tevJi tdılen pııy cedvelı 
mucibince tevziatınm yapılar.ağı 1 
alacakblarınJDalQmu bulunmak ve 

~ •e11Jilel 
icLu ilıluıoıız I ,k. 
" L ·noll makamına .aıı 
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