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ADANA GÜNLÜK GAZETE 

İsmet İnönü şehrimizde 
Başbakanımız, Pazar günü belediye bah

Çesine uğrayarak memleket dileklerini 
dinledi ve yoluna devam etti. 

Sevimli Başbakanımız İsmet 
İnönü yanında dış işler bakanı
mız Tevfık Rüştü Aras ve diğer 

utlar olduğu halde Pazar günü 
saat 15,35 de şehrimize geimişler 
ve saat 16.36 de hareket etmiş
lerdir . 

Konuklarımızı İlbayımız Tev
fik Hadi Baysıl 1 ıarhayımız ve 
saylavlırımız ve C. H. P. reis ve· 
kili Yenice istasyonunda karşıla· 
mışlardır . 

Başbakanımızı getiren tren 
iıtasyona girerken bir bölük asker 
ve hükumet ve muhtelif kurum· 
lara mensup zev11t alkışlarla karşı-

lamışlardır . Askeri muzikanın 

çaldığı selam havası ve sürek· 
Ji alkışlar arasında Başbaka -
nımız trendecı inmişler ve karşıla· 
yıcılar la biriken binlerce halkı 

güler yüzle ıt:lamlamışlardır . 

Başbakanımız ve diğer konuk
lar lmız Duraktan çıkarak hazırla 
nan otomobillerle şehrimize ine. 

rek belediye bahçesine gitmişler· 
dir . Orada yarım sakt kadar isti
rahat edilmiş ve Bışbakaoımız 
etrafında oturanlarla meml~ket ve 
çifçilik işleri üzerinde 1amimi ko· 
nuşmalar yapmıılardır . 

Buradan trkrar çıktlarak yine 

otomobillerle ırmak kenarı ve 
ıet boyu yoliyle iıtasyoııa döaül· 
müştür. 

Konuklarımızın geldıkini duyan 
halk Pazar olmasına rağmen so · 
kaklara dökülmüş, ve gördükleri 
yerde şiddetle alkıılamııtır . 

Konuklarımız istasyona dön
düklerinde sürekli alkışlaı la mn· 
kabele etmişler ve saat 16,35 de 
hususi trenlerine binerek yolla 
rına devam etmişlerdir . 

---------------------------------------------------
Güney toprağımızın 

ötesinde 

Asurilerin Suriye topraklarında 
·yerleştirilmesi için karar verildi 

Şamda toplanan sınır komisyonu 
işini bitirerek Beruta döndü 

- Bugünkü bir yayıma ( ş!l· 
yıayıt ) göre Başbakan Taceddin 
aşağıdaki üç önemli işi başarmak 
için Fraosaya gitmiştir . 

1 - Cumuriyctin ilğası 
2 - Suriye amareti · adile 

yeni yönetim ( idare ) kurulması 
3 - llakanlıklarm ilğasile 

bunların yerine bir Müdebbir ler 

meclisi ihduı 
Müşarünleyhia im seyahatı iki 

ay kadar sürecektir . 

- Ankaradao bir Türk tüc 
car tieyrti Beruta grlmiştir . Üye· 
Jerioden birisi Berut gazetecile · 
rine şu beyanıtta bulunmuıtur : 

- Bizde ( Türkofiı ) adında 
ticaret ve iktisat bakanlığına bağ· 
lı resmi bir ticaret kürumuz var- ' 
dır . Bu kurumun vazifesi Türki

ye ile komşu memleketler ara·I 
sınt.fa ekonomik münasebetlerini 
gdittirmektir . 

Geriıi dördıincıi sayfada -

ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-36-

1 - İbda - Yaratı 

, 

Ürnek : Yaratı kuvvetinden 
yoksun olandan bü
yük eser bekleme· 
yiniz • 

2 - JhalP. etmek - Üstermek 
İhale - Üsterim 

Örnek : Hu yolun kime iis
terildi~ini biliyor· 
muaunuz ? 

3 - Güz""rgab - Geçek 
Örnek : Vasıf Çınar bütün 

demiryolu geçe~in· 

de kendini ıaoıyan 
ve ıammıyanlar ta· 
rafmdao selamlan
mıştır . 

4 - Seyıhat - Gui 
Seyyah - Gezen 

Ürnek : Gazetecilerimiz son 
Moskova ğezisioden 
çok iyi duyuşlar 

geıirdilf"'r . 

5 - intiba - Duyu§ 

Not: Gazetemize gHnderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullanılmamaeını dileriz . 

Kibrit bulunmuyor 
Kibrit fiatlarınm onar para 

inmesi üzerine ötty gün şehzimiz 

de tek bir kibrit aattlmamış ve 
şehir halkı kibritsiz kalmıştır . 
Bunun da sebebi araya giren haf 
ta tatili dolayısiyle esnafın, tlınde 
bulunan kibritlerini ıoıyelenia 

mesul işyarına tesbit ettirtmeme
lerınnen ılerı gelmiştir . Mamafih 
sosyete dün de esnafın elinde bu· 
lı..nan kibrit mikdarını tespit etti· 
remediğindea ıehirde kibrit bu
lunamamıttır . Bundan böyle hü
yllk kutusu 50 ve küçük kutuıu 
40 paradan satılacak olan kibrit· 
lerio biran önce piyasaya çıkarıla
rak balkı kibrit ihtiyacından kur
tarmak lizunıhr . 

Türkiye - Fransa te· 
cim mondus vivendisi 

Paris : 29 ( A.A ) - Yarın 
suresi bitmekte olan Türk -

Fransız tecim moadus viveadisi · 
nio 13 Ağustosa kadar uzatılması 
hakkında iki taraf anlaşmıştcr . 

- Başbakanın bindiği vapur 
Yafa limanına uğradığı eırada 
kendiııle bir mülakat yapan ( Elif 
ba ) gazetesi aylarına ( muhabiri · 
ne şu beyarıatta bulunmuştur : 

Devlet fabrikaları 
« - Ben yurdun iyiliği ve sa

adeti için çalışıyorum . 
Bilaistisna bütün Suriyelileri 

iyi bir vatansever olarak tanıyo
rum. 

Hiç kismeye hıyanet yüklrte 
mem . Yurduma elimden gtleo 
iyiliği yapacağım . Yakın bir ge
lecek ( istikbal ) her şeyi meyda-
01 ko} acakur. 

- Şamda Türkiye ve Suriye
lilerin emlaki işine hakan büru 
heyeti dün işioi bitirmiş ve Türk
lere aid emlak Ji:;telerini ikmal 
ederek Komiserlik siyasi büru baş· 
kanlığına tıkririoi vermiştir . 

Ma:umdnr ki , hu husustaki 
ittifakname müddeti 11 Trmmuz 
da bitt>cektir . 

.Fakat bu işlerin henfiz bitiril 
mediği közöoüoe alınırda , müd
deti~ biraz daha uzatılması muh 
temeldir . 

- Suriye hükumeti , iki bü. 
yük hububat s losu inıısıoa ka- 1 
rar veımiştir . 

liu silolar uriye · Lübnan 
banlcasına icar edıhcek ve malı 

ıulatıo hüsnü mubaf ızasıuı yar 
dım edccf.ktir · 

Beş yıllık endüstri planımızı her gün 
biraz daha gerçekleştiren eserler 

Yıırdumuzıla Siimerbonk elh·le 1 
yapı I nıakıa olan hliyiik fahrikaİar 
hakkında aşağıdaki bil~ileri öğren· 
dik: 

f amuklu fabrikalar bakımından 
Balkanlarda e~i bulunmıyan ve 
teknik cephe ve grtçlerinin yenili 
ği bakımından da Avrupada eşi
ne az rastlanan Kayseri fabrikası 
33 bin iğli ve 1082 mtıkaoik do· 
kuma tezgablarıdu. 

Şimdiye kadar bizde iğ sayısı 
10,000 i aşın fabrika kurulma
mıştı. 

Fabrikanın bir yılda yogalta 
cağı pamuk 5 milyon kiloğram 

yani 25 bin bılyadır ki fabrika 
sının yo~altacağı pamuk bü~ür. 

yurdun pamuk üretiminin yüzde 
yirmi lırşioi buluyor demektir. 

Fahrikaoın dokuyacağı hezier 
kalırı Kaput bni, alacıt , Kara 
mandol, Japon dimiıidfr. 

Fahril&a kurağlarınıo kapladı · 

ğı yer 33 bin metre muaabbaıdar. 

Fabrikama tamamlayıcı ku 
raağlari ile beraber bu yer 50,000 
m~tr~ murabb11na varmaktadır. 

Fabrikanın itletgesi en fazla 
4500 kilovattır. Her biri 1500 
kitovathk olao üç tiirbiole işlet
mektedir. 

Fabrika pımuk satış sesonu 
olan kış aylarında piyaaıya pa
muklu çıkarmaya başlıyacaktır. 

Hreğli f abrlkası: 
16,200 iğ ve 250 dokuma ·tez. 

gabiyle çalışıcr k olan Errğli fab. 
rikaaınıo da yap1sı oldukça iler
lemittir. 1936 yıla başıııd.e aç·l 
maya balıyacaktır. 

Bu fabrikanın yapacağı ku 
maşlarıo cioı'eı i irıc~ Patiska, 
Mendıl, saleşpur, Astarlık, M ... r 
merşabı, 11aten ıifirlerdir . 

Na:llli fcıbri/\ası: 
Nazilli f 11h ikası K•yseriden 

sonra ikiı.ci derecede gelen bü 
-Gerlsi liçlincli sayfada-

-- Havalarımız ! 1 
Düşman uçaklarınıu lt>hdidi al· 

ıındadır. Bundan kurtıılınnk için 

' uçak kurumuna )"ardım gerekrir. 

ON İKİNCi YIL - SA YJ 326.~ 

ilbaylıkta bir toplantı 
Hava tehlikesini bilenler kurumuna 

üye yazılması için konuşuldu 

Dün ögledeo ıonra ilbay Tev 
fik Hadi Baysalın başkanlığında 
Saylavlarımızdan Ali Münif Ye 
ğenoğlu, Maraş saylavı Kemal 
Knsun, Niğdt saylavı Cevid Oral , 
Şarbay Turban Cemal Beriker, 
C H. partisi başkan vekili Fahri 
Uğurlu, İsmail Sf'fa Özler. Tccmı 
ve endüstri odası başkanı izzet, 
Hava kurumu baıkanı Sabri Gül, 
Çıftciler birliği başkanı Ekrem 
Avni , Tevfik Kadri, Eczacı Bas-

ri , borsa komiseri vt: İbrahim 
Burduroğlu toplanarak şehrimiz 

de hava telılikesıni bilenler üye 

yazılması için dı:ılıa esaslı bir suret 

te çalışılması ı:trafıoda görüşmüş· 
leı ve kararlar vermişlerdir . 

Bu zr.vot bugün öğleden sonra 

yine İlbı:ıy 1 evfik mı(li Baysnlın 

ho~kanJığınd:ı hnvo kurumu bi11n
sındn toplnnncak ve üycı yoz:ıcnk 
olan kolları ayıracaktır. 

Mersinde deniz bayramı 
Binlerce 

büyük 
halk bulunduğu halde 
bir törenle yapıldı -------· 

Pazar 
yanşlan 

günü yapılan yüzme, yelken 
çok güzel ve düzgün oldu 

Mersin : l 'l'('mmuz ( özel u. 
retle gönderdiğimiz. yazgaoımız· 
dan ) -Denizlerim1zio Türk lı:ı 

kimiyeti altına geçtiği 1 Tem. 
muz taıihinde büyük bir Wrenle 
kutlamak açin uraylık ve lım:ıu 

inhisarı sosyt>tesioce bazıı la 
nan program dün Adanıı, Tar 
sus , Ceyhan ve sair kasabalardan 
gelen yüzlerce hılkın iştirakile 

büyük bir intizam içinde tatbik 
~dildi . 

Dılıa sabahleyin saat sekizce 
bioleıce halk liman şirketi hinası 
önünde toplanm•ı buluauyoıdu . 
Binanın önü , caddeler hep bu 
günü kutlamak için .en güzel eJ 
hisrleriai geymiş kadın , erkek 
ve çocuklarla dolu idi . Bütün 
Mersin, konuklarile bugünü içten 
gelen bir sevinçle kutlamağa Çil · 

lı~ıyordu • Şehir baştıta başa bay 
rak ve ağaç dallarile süslenmiş 
ıi . 

Bu sırada liman şirke~i işyar· 
larnıdan Hakkı Deniz , alkışlar 
uusında balkona çıkmış ve bu 
bayramın malıiyeıioi kendine bas 
olıın güzel s(izlerile halka anlat
mıştır . Hakkı Deııizin bu söyle· 
vindrrı sonra orada buluoan halk 
başta mfödka oldıığu halde cad
deJeıde dolaşarak büyiilc lezahü· 

ratla buluomu:t çe pJaja doğru 
yollaomışlardır . 

PJiijda ba kalabahğıa önünde 
şu suretle deniz yarışları yapıl 
mışCır : 

100 metre düz yüzmtde üç 
buçuk dakikada Mustafa birinf·i, 
Ahmed Şükrü ikinci , Kemal ü · 
çüocü vıe Çolak Ali dörıliincü gel· 
mişlrrdir . 

100 metre kayıklama yüzü· 
şüotJe iiç dakikada Turgut birin· 
ci , Abmed Şükrü ikinci , süel 

- Gerisi ikinci say{ ada 

Havalar.mızın egemenliğini koruyacak 
araç, uçaktlr 1 



~.,ta 2 Ttlrk öSd 

~K:-;-o-n_y_a_y~aB!!!!!!!!l!u~m~u~m~i~b~i~rb~a~k~ış~~E~n~du~·st~ri~p~a~na~y~1r~ı ~==~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'-!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~·-~~~~ 

Konyrının kısa bir tarihi-Cumuriyetten evvel 
ve sonra belediye bütcesi-Ne kadar binalar1 
vardır- Spor sahası - llbayhkta faaliyet 

ve imAr işleri . 

Geçen May11 ayında Brimin 1 Reldr Da1ald ·--
gam Bromviç da kasrında İngiliz ., .. • 
endüıtri panayırı aç~mııh . Bu · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Sebze hili açıldı 

- Dıinkıi salJıdan arlan -

aun eociorre ve ağır işler bu soy· 
dan sergiler arHında en önemlisi 
ve en iılek olaoi idi . Şimdiye 
kadar lnıilterede açılan endner 
sergilerinin hepsini geçmişti . ilk 
açılan 1920 sergisinin alanı do
kuz akırlık iken bu kez bu sngi 

Sebzeciler; dilkkan kiralarını bahane 
ederek bir misli ek yaptılar Ne kadar kurum 11e birlik : 

Şarımızda bir ~parti teıkilitı 
ile Hallcevi teşkilatından haıka 

bir uçak kurumu K1Z1lay kurumu, 
Kültür kurumu , Muallimler bir
liği kurumu , Spor teşkilatından 

idman kurumu , Selçuk spor ku· 
rumu , Gençler ltirliği kurumu , 
YeDİ te§kil edilen oralıpor ku· 
rumu , Asara atika muhibler ku
rumu , Malul gaziler kurumu , 
milli iktisat ve tasarruf ktırumu, 
23 Esnaf cemiyetlerinden mürek 
kep bir esnaf cemiyetleri birliği 
kurumu , Etıbba od•sı ve bir Za
bitan yurdundan ibaret teıekkül
ler vardır . 

Selçukiler deurlııe ali neler var: 
Selçukiler devrine ait sahibi 

Ata Camii HH darlllhiffazı , Sır· 
çalı medrese , Alieddin Camii , 
Şeyh Sadnddini Kunevi Camii , 

Darülbaaiı namdıaeri ( İnce Mi 
aare ) Karatay medreseai , Hoca 
Fakı meıcidi vardır . 

Oımanlı drvrine ali olanlar : 
Kapu Camii , Aziziye , Sultan 

Selim , Şerefeddio Camileri var
d1r • 

Cumuriyel devrine alt olanlar : 
Atatürk Heykeli ile bu Hey· 

kele pek nefiı bir kaide olan Zi· 
raat ibideıi , F cani furun , Mem
leket baıt•nesi , Askeri mahfe( , 
Atatürk , ismet İnönü , Hakimi 
yeti Milliye , Erkek lisesi , As 
9'erl orta mektebi binaaiyle elek 
trilc fabrikası , Belediye mezbe -
hası , İnhisar idaresi hioası , Silo 
ıibi mebıni de bu devrin aörül
mete llJık ktlltlr ve fenol olaa 
..,.ıac.k aArıadadır . 

Belediye bütçesi ve yenilikleri : 
Şehir dahilinde Cumuriyetten 

evvelki devirlere ait imar faali· 
yeti ile Camuriıetten ıonraki imar 
faaliıetiai mukayeae için yalnız 
bu devirlere aid Belediye bütçe· 
lerioin tetkik edilmesi bu itin te
rekkiaioi en kifi bir delildir . 

Cumuriyetlen 'euuel ve sonra 
ıcırlık bütçesi : 

Cumuriyetten evtel azami 40-
45 bin lira arasında temevvüç eden 

belediJ• biitcesi , Cumuriyetin 
illnındaa eoilra artarak memleket 
ikti11diyaıı umumi buhrandan 
batkı mGtemadi bir kuraklrkdan 
ela •• clarhkdan da tiddetle müte 
eair balu•ma11na rağ ·ıea 1932 
.-eainde. varidat:iılerine (30350), 
li•h•I itlerine ( 11822 ),'temizlik 
ifleriae ( 24418) lira tahsisat ay
nlmıflır. 

Cumuri1et meydanı diye tu
miye edilen bu meydanm bazı 
rerleri iatimlilc edilerek daha ge 
Dİi bir sabaya pek yakında malik 
olacak olaa belediyemiz bütce 
JOk&uzlutuna raimtD ve derin 

bir buhranı mali içiade çalkalan
malcta olmaııoı nızaran yine ıeh 
rin ıertfiyle mütenasip bir Cumu· 
ri1et ibideai meydand• yapllra
cak ve bunun için 935 b&tçui1te 
bu parayı da koyarak yalcuada bu 
inpatına da baılay•caktır . 

Memleket /aallyeti ve imarı : 
Kıymetli idarecilerimizden 

kudretli bir lıerrfle ç&h§malcda 
olan Valimiz Ce~al Bardakçı , 
idlar ıelıa11ında yıne memleketin 
buhranına ve iktiıadt yokıualuğa 
na g6re viliyetimizla Nafıa itle· 
rinde ve imar busuılarında göıter 
mekte olduiD hizmet takdire ı•· 
andır . 

elli akır büyüklüğündedir . 
O günden bugürıe dek İngiliz 

Şarhayımız Şevki Ergun , genç 
olmakla berabeı· çalışkan ve bele
diye idaresini muhtelıf banka ve 
müesseaata ( 361165 lira brş ku· 
ruş ) borçlu olarak eline almış ve 
bu borç belediyeye büyük bir rah
ne açmış ve gayri kabilı idare va
ziyetini almış olan belediyeyi meh
maimkAn düzeltmekle ve beledi
yeyi borçtan kurtarmak çarelerine 
tevessül hu bapta vilAyetle t~ş 
riki mr.sai ederek bu be 
lediye işini bir hükumtt işi yap. 
mıık sur11tile halletmek cilıetlnini 
temin etmekte ve bir taraftan da 
halihazır memleketin kanun ve ni 

endüstrisinin ilerlemesine bir 61çü 
olduğu gibi İngiliz panayırcıltğ1-
nan da ne denli geniıleditiai gös· 

zamlarına ve yevmi yapılması icap 
eden r:ııruri mosraflarmı idare et
mek üzere momleketi11 belediye 
imar ve kabiliyet ve kudretini 
rağmen gösıermekte gecikmelJl.elı

teJir .. 
Belediyenin 1935 bütçesi vari -

dat ve masrafı 195 hin lira ola · 
rak tesbit edilmiş ve onaylonmış · 
tır . 

Belediye borcu bu memlı:ıkeı 
için acınacak ve derin b r teessü
rün mahsulü olarak te\a.k~ i edil
mPsi ve bu keyfiyet vildyet yüksek 
makamından iç işleri bakanh~ına 
bıldirılmiş ve vuzuh ile yazılmıştır. 
Merceinin bn husustaki nazarı dik
katlerini celbetmek için yazmağı 
da bir derin vecibe addediyorum. 
Memleket hesabına pek acıklı olan 
Lu vaziyetten belediyenin kurtul
masını derin bir yürekle dilerim. 
Faizi müNltkep usulü olan bu bor
cun durumu da günden güne bele
diyeyi derin bir uçuruma sürükle
melde olduğa itleri de ayrıca dik
kııte ahnacak iştendir . 

Memfrketle kaç gazete çtk -
maktadır: 

Konya şehrinde yevmi olar~k 
bir bebalık,bir Ekekon bir de Yeııi 
ses nıımile üç adet yevmi gazetesi 
vıırdır. 

Hepsinin kendi namlarına ku. 
rulmuş bir~r matbaası olup gaze
telerini keııdi mnt bealaı ında has
mak todırlar . Gazetelerin en bü
yüğü Ekekon gazetesidir . Gazete· 
lerimiz memleket uçak işlı· rinde 
ayrı, ayrı faaliyet göst•rmekte ve 
memleket işlerinde ve bilhasaa 
hava tehlikesine karıı olan yayım 
ve teşvik ödevlerinde "Ye konforans 
işlerinde tahsl işler ve tPşebbüs· 
lerde bulunmakta oldukları mem
nuniyetle müşqhede edilmekted•r. 

- Bitti -

------·----~--
Mersinde deniz 

bayramı 

- Birinci say{ adan arlan -

doktor Osman üçüncü g,lmişler. 

dir . 
100 metre sırt üstü yüzmtde 

üç buçuk dalıikada Turgut birin· 
ci , doktor Osman ikinci , Çolak 
Ali üçiin~ü ve Abmrd dördüncü 
gelmişlerdir . 

400 metre yüzmede alh bu
çuk dakik•da Turgut birinci, dok 
tor Oamaa iki-.ci gelmiılerdir . 

1500 metre yllzmede oa yedi 
dakilıada T11rıut biri&ci. ve dok· 
tor Oım•n ilıioci gdmiılerdir . 

Y ıpılan bitıtia bn yllzme ya· 
rışlarıoa tam altmış yüzücü işti 

Irak etmitti • 
Öileden IOara at oadörlte 

denlade alta ~..ti . . . 
tiraklle bir --~-~nın bı§ 

~--·· u da be7ecaala Hfr .... ı111r • 

terir . 
Bu sergiye 1030 endOstri evi 

ortak oldu ve yeni yeni mallar 
yolladı . Altmış d6rt memlekettrn 
hinlcıce germen geldi . 

Sergide dört gurup vardı . 
Bunlann geçici yapılarıuı bir a1 
da kurdu1ar . Panay1rda gezmen
ler için çok rab•t yeme , yatma 
kurumlara da vardı . 

Mal alıcı gezmenlerin yaıama 
istekleri gibi alıı verit dUekleri 
nin de hiç biri eksik değıldi . 

logilterede t-ndüstri panayır 
lan yıldan yıla ynğelmektedir . 

Bu pıoaytrlarda acunun ber 
bucağından gelen g,.zmenlere , 
trcimerlne İngiliz tndüstrisİ•İa 
ilerlemeleri bir sinema fılmi ıibi 
g6sterilmektedir . 

Bu panayırlar dın luıiliz endüs· 
ıricileri de baagi mallar tlaha iyi 
11tılıyor , hangi mallardı alıcllar 
ae gibi eksiklikler buluyo~ gibi 
kurumları ar.ıtırlp asığlaamakta 
ve ileride ona göre çahımakta 
dır . 

Her yıl yapılan serıilerin is · 
talistikleri raporları yapılır sak.la 
nar ve birbiriyle mukayese edilir. 
( lcaııılaıtıralır ) ve bunlardaa 
endüstri bakımından , tecim ba 
kamından faydrlı neticeler çıka· 
rılır . 

Mrktup kısaltmı11 burada 
bitti . 

Bu 1Pektubun bir bavadıs ol
duğu kadar bir propığanda ve 
reklim olduğu besbelli iken hunu 
besbcdeva yazmamızın sebebi var· 
dır • 

Bir kez bu ıibi mektuplar bi 
ze de pek gerekli olan rekllmcı
hğa bir lrnektir . Ancak claba 
önemlisi bu panayerlauo bizdeki 
sergicilik ve panayucıhklarda da· 
ba nder yapılmaıı gerekli oldu 
juDa bir örnek olm11ıdır . __ . .,. ___ _ 
Arabacılar arabalar1n· 

dan inamiyecekler 

Ôtey aDa bir arabacıeıa bak· 
k•ldan ahı verit ,drrken bqlca 
bir arabacının vutduğu bir kırbıç 
la bayvaaların ürkerek Ülvi adın 
ıfa bir genci çiğneyip 61dürdüğü. 
nü bu sütunlarda yazmııtılc • 

Bundan böyle her haDıi bir 
kazaya meydan verilmemni için 
uabacılar1n arabalaneın &zerin· 
den inmemeleri ve bir ihtiyaç ba 
linde inecekleri takdirde yerlerioe 
baıkı bir lıimıenin otuıtulması 
hıkkuıda uraylık iıyarları tara_ 
fından krndilerine tenbib edilmit 
tir . 

Saat onyedi buçukta süel kıt· 
la cıdduinde Merıin İdma., yur
d~nun denizcilik koluuun yeai 
bınas nın açılı§ reımi binlerce da· 
vctlioio önünde ve yurdun ikinci 
Baıka•ı Hakkı Cemalın bir di· 
yevile açıldı . DavctM~re limon• 
ta verildi ve liman iolıisan ıosye· 
lesi Direkıörü ve Halkevi Başka· 
nı Mansur 'Bozdoğan tH&fından 
kurdele kuılertk yuıdun bioası 
açıldı . Bundan sonra ka71k ya· 
r•şları yapıldı ve büy&k zevkle 
ıeyıedildi . 

Törene yıru• da deva• o!u 
Dtcalıtır , 

30 Hazirandan itibart-n bOtOıı 
sebzeciler b, lediyenia yeni yap
tırdığı sebıte bAtlne talınmıt ve 
bunan dıı nda p raktade lsebıe 
satmak yasak edilmittir . 

İlk glln gerek aebzeciler ve 
gerekse halk epeyce şaık.ınlık bal 
leri g6sttrmişlerdir . Oıün seb-

zeciler daimi müşterilerini ve mOı· 
teriler de daimi sebzecilerini ğilç 
bal ile bulabilmi!21erdir . Hilde-

ki galeb•lil' de görülecek bir 
manzara idi . Yeni taııtıan Bebte 
eller bir tarafdan ıebzel.nioi tab-

laları yerleıtirmekte ve bir taraf 
dan da satıı yapmakta idiler. Ôa 
ceden pis topraklar flıeriade aa
tılan sebzeler burada yık.anmıı ve 

tablılard• iıtil edilmi• bir halde 
göze tarpiyördü . 

Y t lnız ıebzeciler balkın bu 
ıaılunl.imdan istifade yolunu 
kaç1rmamıı ve hemen sebze fi 
atlarını bir ve bir buçuk mialioe 
çıkararak çok fızla bir drğerde 
satmıtlardır. Bu hal ayni suretde 
dün de devam etmitlir • Buaua 
sebt bini ıoran bir yazmaaımıze 
bir sebzeci : 

' 
- e yapalım hayım . Dü"kin 

lart iki yüz ehi. üç yüz hraya tut 
tuk . Üunu nered~n çıkıncajız, 
demiıtir . 

Uraylığın at-bze fiatlarant sıkı 
bir kontrol altında bulunduraıak 
vurguDculağa meydan vermeme 
sini bekliyoruz . 

Araba kazalan çoğalıyor. 
Dan yine bir hayoan iirlıtiJ ve araba:. 

yı s6rlikleyerek parçaladı . • 

Şehrimizde son ıünlerde araba 
kuaları çoğlmıia baıladı. Dlln 
yine tek atla bir arabının bayva· 
nı OrkmOt ve arAbayı son hızla 
Tıııuı k•pı11ndan İıtiklil mekte 
hine doAru ıürüklemeie bat1a
mıtttar. 

Burada araha ikiye bölünmüı 
ve bayvan ayni hızla matbaamı

za dotru ~llerl"mete baılamıı, 
bu sırada 6aüne ğıkan Oıman 
adında bir hamala çarparak yere 
düıürmüıtllr. Hamal Osman bu 

Bakkallar ekmeği 
kaça sahyorlar? 
Şehrimizde ıerek birinci ve 

ıerek iklntl dirili undan yapılan 
ekmekleria kilosu sekiz kuruıtan 
ıatılmaktad1r. BuDa Hbeb de fab· 
rikacıları,ı furunculara ikioci dür
ID unu satmamalartGdan ileıl 

gelmektedir. 
Bir kııım bakkallar-Juıuncula· 

rın dıtanda ekmek ııdllrmamaları 
lcar&rtDa rağlben-Da~ılSJ ellerine 
geçirebildikleri küncülü veya kilo 
ciıüz ekmekleri tı•Uuu hildıkleıi
ne ' kilosun• 9 - 10 luıuıa aat
makta olduk.tarı görüla.lıtlr . 

Ur•yhğın bu vurguoculuiun 
bemra önüne g~çmesiai istiyo 
ruz . 

Talebeler yarın k:ımp ku
racaklar. 

Orta ltıhsll okulalarmda sınanç

lorm bittiğini yazmıştık. 
Erk"k liıt-SinJeo iki yüz ,,1Ji ve 

muallim okulasından yüz seksen 
öğrenici yarınd n itibaren mektep 
lerinJe süel kamp kuracaklardır . 
Kamp 18 temmuza kadur sürecek· 
tir . 

Okulıtlnrm pnydos olmaaı Jola
yısile öğretmeni• rden bazıları izinli 
olarak lstanbula gitmişlerdir. 

Saylav Ali Rıza 

Marılın saylııvl Ali Rıza lstan
buldan şehrimize gelmiştir. 

Maliyflnin kadrosu geldi 

Maliytmin bu yılki kadrosu fi 
nanı bakanlığ-mdan deft rılorlığ-a 
gönderilmiştir. Yeni kadıo ta hiç 
~ir dfğitiklik yoltur. 

dütiitte hıfıfçe yarelınm.,tlr. 
Uraylık Zabıta i1yarl111ndaa 

Hüaall Aktaı voloıpidiyle ar1ba
ya yetitmit ve hem·n yere atlıya 
uk belioclen çıkardı~ı t>•laskuını 
bayvaDın hoi•ıına alarak durd11-
rabilmit ve bu ıardle büyük blr 
ka&.aaıo öaOuü alanağa mu•aİfak 
UlmtıfUır. 

Hayvaaın bıııaı bot buakan 
arabacı para cezaaiyle cezalandı· 
rırılğı gibi ayrıca hakkıDda ııabıt 
tutulmuıtur. 

İşyarlarımız 
Aylaklarının yUzde 

ikisini hava kurumuna 
verdiler 

Din Temmuz aylıklarıD-1 alın 
bnıün İ§Y&rlaum z ıyhklarınıD 
yilzde ikisini bava t•blikesini bi· 
lenler kurumuna vermek auretile 
Jardımcı IJe yazılmıtlardır • 

Hava kurumun• 
bye yaz.tanlar 

Yeni otel karıısında bakkal 
Ahmet Bulc•, Abdullah Giclem, 
Abidinpaıa ceddtsinde içki ıan 
trah matıza81 sahibi Hufôsi ve 

Sarraf Zihni yirmit r lira vermtk 
ıuıetiyıe bava teblikt>ıioi bilea 
Dye yızılmıılardır. 

DöOUlenler , 
yaralananlar 

Döırmr. maballı ıinde oturan 
Abdülkadir kızı Mrlek.bir l&avıa 

ıynunda Hüıeyin karası Nimeti na· 
ala batından ; Milli menıucat 

fabrika11nda amele lımıil oğlu 
Zekii ımı le den Sait oğlu R•ııbı 
d6iüp bıçakı. da korkuttujundaa, 
Sebzrci Kamil oila Rahim , Mu• 
taf a ojlu Hüseyin, Hüıeyin oila 
Haun ve Hüseyin oğlu Mahmud 
bir sebze alı§ ~c riti ,1z&adeo 
kevg• edip bualardao J;tabim ilr 
Hüseyin oğlu Hasın Mahmudu 
dliilp ditini de kudıldarındaD, 
Ak Mehmed mabılleaiade otarao 
Ömer oğlu Mahmud da ayni yer· 
de oturıa Ali otla durmuıu us 
tura ile etiadea yar .. la•ttlardır. 

Suçlular yakalaamıı ve yara 
lalar tedavi ahına ahnmttlar.dar , 
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p;~ns Dö Galin söylevi 
sa - ~-- "S 

8ayınd1rhk Başmühen- Devlet fabrikaları 
dislik adı 

- r, 

nuçları tl:\ vardır . Şimdiyo koJor 
gelip geçen İ 1 birinci teşrinlPi n 
t-n foı•a günü olmasına fılğmen 

yine geçen yıldakine yakın sonuç
lar v~r<li . Sosyetnmiz • G~lincik 
günil » nün ön11mini daima hatırda 
tutmalı ve gayretlerini h!ç bir za
man az ıltn1aınalıdır. « Birleşik hiz
met vakfı 1' nın yavaş yavaş sön
mesile sosyetemizin mesuliyetlı>ri 
de artmaktadır. Eski sav<.tşçılar •n 

yaşlarının ilerlemesi yüzünden bi 
zim yarJımJarımıza olan ihtiyaç
ları Ja günden güne artmaktadır. 

Bu münasebetle benim adımı 
taııyan ntf•ka yudımı muelui
ne dokuoaçağım. Yapılan nafaka 
yardımları 1.750 kitiyi , yani 43. 
000 logaliz liraeını buluyor · Esa
sen yapabileceğimiz aıamJ yard m 
ant•k 1,900 kişiytdit . ".birleşik 
hizmet vakfı,, nın Hıkenmekte ve 

İıbuylığımıı Bayındırlık Mü 
htndiılik ıdı; Bayındırlık direk
törlüğüne ÇevriÜniŞtir • 

Tahakkuk ispektörıaau 
Şehrimiz Maliye tahsil ispek

törll Raif Görgülü terfi ettiril 
mrk auretıle tıb.ıklrnk ispektör
lüğüne atanmıştır . 

Bir heğbe çamaşır çalmış .• 

Karşıyıkıda öturaiı Mt İ:imd 
oğlu Cumali, Mehmet kızı Emi
oenin bir heğbe çamaşırı ile yir 
mibeş lirasını çaldığı tikiyet 
edilm"si üzerine Cumali yakalan 
mıı ve tahkikıta baglanmıştır. 

Kama taşıdıGından 

Ahmet dğlu Ra§İt adında biri
nin üzerinde kama taşıdığı glhül
mDıı elinden alınmış ve hakkın 
da tabıt tutuhnu§tut. 

kıpaottiakla o!ma81 Ve ber birİ· ---iiiiıiiiliiiiıiiıiiiİİıiııiiıiii.ııiiiiiiiiiiiiiiiiiiliııııiııiıı-iıiiiiiin:iiıiiiiTCT-., 

mizia günden güne 5'•1İanmökta mit en iyi yardım yolu hudur.,, 
olup sıbbatimizio de git gide iti. Prens butıdatı sonra ııoıyete 
oayıt ihtiyaç gösttrecek dertce- nin Helisioden ııöz açarak de 
de bozulması dolayıııile strmaye di ki : 
mizi artırmağa ve bu surdle na· " Zannedcıaem bu toplantıda 
fıkı yardımlarımızı da çoğaltma- görüıtüii'inüı işlerden biri de bu 
ğa muvaffak ol<1cağımıza ümit c· dur . Böyle büyUk bir kurumun 
derim . uznn zıman yaş•ması Jazımder . 

Bada geliocr; Bu yurduo '' Bunun için aramızı deha genç 
sizledne ne g.bi yardımda bulu n"sildeo bir kıaım ili~esi fıkrioi 
nıcağimı sizlere sordıığum za- bOyilk bir iet kle teyid edtrim . 
man ~absıma karşı gÖsterdığioiı Nıbaytt bi~ler faı.lı yaılandı 
yardım ve beraberliktea ötürü dığımız zaman bu işi oolarn devr· 
hepinize ayrı $yrı teıekkürlerrmi edeceğiz . Onları bizltr gibi va-
ımnarım. Sosyettmiz yurdun her tana hizmet idealleri ve ülküleri 
yl>oüode iı rnerktzleı i açmııtır ve ile yetittirirsek büyük bir it gör 
şimale nazaran durumu daha iyi müş olacağız . 
olan cenuptıki kollarımız müu· Buradan ayrılıp yeı lerioize 
yıkı ıltındeki hav.tide bir çok gittiğiniz zımın bütün kollarımız 
kollar açmıştır . daki arkadaşlarınıza en samimi 

B•nı kalırsa timalde sıkıntı dıleklerimi bildirmenizi rica ede 
içinde yaşayanlara yıpebileecl'ği · rim . Londrada geçirmiş olduğu· 

-l:Jitlnci tayfadan arlan -
yük pamuklu kombinasıdır. 25 
bin iğ 7~0 l· gihla çalışacaklar. 
Dokuyıcagı beiİer pamuklu ve 
basma olac-4ktır. 937 yılı başında 
iılemiye başlıyacaktır. 

Şimdi lıir kııım kurağlum 

yapılmasına başlanacaktır · 

l:mlt kd!/ıl f abrllwlurı: 
934 yılı rylü üııde yapılması· 

na başlanın İzınit kağıt fabrika
sının t•fn!!ı lıitmiş ve makineleri 
yerleştirilmiştir . 

Fabrika, gazete kağıdı ile be 
rabrr her cins ve türlli kağıt ya 
pacak ve yurdun kağıt ihtiyacı· 
nm yüzde altmışıııı 'lağhyacııktır. 

11uraa lrnmgarm fabrikası: 
Slimerbaokıo dok•ıma işleri 

alanındaki büyük girişmeJ,.rindtıı 
biri de Burea·ua kuracııoğı kem 
garo fabrikalard1r. 

Fabrika yıldı 1 milyon 58 bin 
kilo yün ipUği yapııcak ve 4 mil · 
yon kilo merinos yünü bucı)B · 

caktır. 

Memleketteki .Meriı>os koyu 
ou ihtiyaca yeter ı~ımediğinden; 
Balıkesir, Bursa bÖlgelnfodt" Me· 
rinos koyunu yetiştirilm~sioe 

bıtlınıDJŞ ır. 
Almanyadao getiı ıileo uzman, 

fabrikanın t tüdlP.rioi yapmıştır. 

Yıl sonunda fabrikanın yapılması
na baılanaca~tır. 

Ariiflslyel ipek fabrikaları: 
Q,mlikte kurulacak olan Ar

tifiıiyel ipek f b ihmız üzerinde~i 
incelemeler ileı lrmeldedir. Bu 
iocelemrler socucu11da ptoje bıt
zırlanıcak ve vakit g .. çirmedcn 
fabrimaoıo kurulmasını br ~lana 
caktır. 

nu:ı fiç günün nr§'e içindo g'çmi9 
olmasını temı nni ederim . ,, 
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'"' ~'Yret _ 
Şaıılacak, 

-------------------------------------------
Şayanı ihtiıam - Sayğı değer 
Şayanı hürmet -S•yıhr, ıayı

lacak 
Şayaoı itimad - Güv. nilir,

günnil,cek 
Şayanı merhamet - Acınacak 

Ş .. yanı takdır - Beğenilir, 

bl!ğendeğcr 
Şayeste (Bak: Şayan) 
Şayet - Eğer, ise, - se 
Şiyi - Yayılmış - <F ,·) Re

pandu 
Şayia - Yanıtı - (Fr) Bruit 
Şayi olmak, şüyu bulmak -

Yayılmak 

Şüyu - Yayılma 
Şaz (Balı: Müsturıa) - Ayıam 
Ş air (Bak: Şıtiı) 
Şe.met - Uğursuzluk, yüm 

süzliık 

Meı'um - Uğursuz, yümE>Üz 
ŞeL - G ce 
Ş •h.ılı, şclubel - G"oçlık 
~eblıun G. ce baskıoı .. 
Ş beke - Ağ 

~ebib - lleı z !r 
Şebn · m (Bak: Jalt) - Ç•ğ 
~eLpere - Y 11ras1 
Şel>tab - Yaldız Löcrği 

Şecaat .. - Yiğitlık 

Şeci - Yiğ. t 
Şecer - Ağaç 
ş,cere - Kütük 
Şedid -- Seı t, çelin 
Şiddet - Scı tlik, çetiolılc 

Şef - Ôoder 
Şefaat - Ötün 
Şefıat dmek - Ôtünmek, -

(Fr.) lnterceder 
Şefe - Dudak 
Şeffaf - . Saydım 
Şefkat - Sevgeolık 

Şefik (Bak: Müşfık) - Sevgen 
Ş fkat göstermek - Şevg.-o-

mek 
Şebab - Ağao, ığma 
Şebadetoame - Diploma 

Ş ·bamrt - (Bak: Şecıal) 
Yiğıtlik 

Şehbal - Kanad 
Şehka - Hıçkınk 
Şeblevend - Boylu ooslu, 

taylan 
Şehper - K1nad 
Şehr - Şehir 
Ş biı ci _ - ~ebi ci, ürbaoist 

(Teıim) 
Şrbircilık - Ş .. bı c.lik, ürba 

nizm 
Şehirciliğe mllteallık - Ur 

baoik 
Belediye - Şarbaylık 
Belediye reisi - Şarbay 
Şebrab - Aoayol 
Şehrayio - Douanma 
Şehri, şehriye - Aylık 

ş. hvet - Kösne 
~ek . Jşkıl, şüphe 
1 f'r• <ldiiJ - Dııruiııa 

T"rııl<lücl elln·k -D uıtıksa 
mak 

ş ki - Ş·kıl 
Şelale - Ç ğl .. y. n 
Şcm' •. ıl u• - Çır, kmaıı 

:_.emıtil - 1 - Kı'ık, 2 -
(Bıık: S ciyr) 

Şrmatet - Güı ültü, pııtırdı 
Ş~mı - Gün• t 
Siperi şrms - Güneıhk 

Şemıibid - Güoeşli 
Şenaat:- A1çıtklak 
Şeoi .-- Alçak 
Şer - Kötülük, şer 
Şer' - Şeriat, yol, ooma 
Şeref - Şeref 
Şerif - Şer~fli 
Şerh - Geoit - (Fr .. Com 

mentaire 
Şerhetmek - Genitmek -

(Fr.) .Commenrer 
Şerha - D Jim 
Şerik - Oıtak - (Fr.) Asso 

cie 
Şirket - Ortaklık, sosyete -

(F r ) Associ1tioo 

~erir - Köıügen 

Ştrm (Bak: U .. ya), - Utuç 
ş .. ı msar , Ştrmoik , ıermer.d~ 

- Ulaugaç 

~ etm ( seb , kadb ) - Sövmr, 
sövgü 

Şevk - Şevk ( T. Kö. ) 
Şevk .. t ( B.ık: n:ımd, kudreı) 

Şey - Şey ( T Kö ) 
• Ş~yda - ~:ı lgın 

Şeyh - 1 - Koca, ihtiyar, 2 
llaba (tekkede) 

Ş"ybuhat - Kocalık, ibti · 
yaıhk 

Şeyn (Bık: ayb) 
Şeytan - ş~yt .. n 

Ş"ytanet - Şeyhulılc 
Şiaı - Uyak 
Ş fahi iınıilum -Söılü ınaç 

Şii<af - Ya ık 
Şil.:af - Y .. , .. n 

Ş kf•· Ao1 
~ikargtı~ - A,,l.ık 

Şiküy t , ş leva - Y ,. ı, ~ z:I ı 

Şk.n-K•rın 

Şil~c·rrıpc v ı - O ıur 
Şi .. c~lc - :(ırık 

~ır - l · A~lan , 2 Sü.J 
Şira - Alım 

Şirare - K ~ .lcım , çakın 
Şirio Tatlı , sevimlı 
Şitı -- kış 
Şitıb - Koımı , atılma 
Şitab etmek - Koşmak, aııl-

mık 

Şive - Ağız , ıiyve 
Şı .te ( B•k : işve , cilve ) -

Bayla 
Şıvekar - Baylan 
Şuı - Şuv:lğ 
Şube - Kol şuğhe 
Şuhı de - Hokkabazlık 
Şubedebaz - Hokkabaz 
Şuh - Oynak , şen 
Şule - Şuğle ( T. K ) alev 
Şum - Şom 
Şura - Oımışıt 

----------------------~------------------------.-.--,_, ____________________________ _ 
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Sıerlin "lııırili7., 621 
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ALİ NASİBİ ECZAIESiNDEN : . . 
-~~ ,. ~ 

ALiNiZ .:,;; .· 
UCUZLUK 

Seyhan defterdarlığından • 
llı:ıcı llub plı köyüne bn~l· \ğba 

çifliği deııilı· n • llı hin döniiııı ınık
tarındukı .nruz ı iıı n<'v ı lori itilıı:ırile 

bir koı\' p . ır\'3 iizı'rİnı• Ö1\·ülüp ho · 
ritnsıııın yrıpılıııosı ı hliyot veı-ikosı 

oları ıııtsı:ıhu ren ırcnıurları nıları 

en miis'l iı şort tt-klıf e lecek hiti
sino pazarlıklu verilecektir. istck
lilnin iznhat almak üzere temmu
zun beşine kad r ılı·ftndarlığa mü
racon ı lu rı nan o1unur .5588 

28-30-2-4 

TEMİZLİK ··~ 

51 5307 

Seyhan Defterdarlığından : 
Alıdi o~lıı köyüı de 59 dönu1nlü 

turlnııın bndı-li sek z müsııvi tuk-

sitto ö J eıı ım•k sıırPtile 24-6 935 
torilıiı dı·n itıbar •n 15 gıh ıııfül

.!cllL• :ırlırm ığn \'l k arılınt:? \ C 9 
7 9311 tarilıın~ mi.ısnd f salı guııü 

snot 15 d·· o~··k a•tırma ile ihulc ı 
icıa l:ılınucı ğın l oıı tııliplt-rin yuzılc 

7,5 teminat nkçnlıırıl~ lıirlıkln mılli 
emlıik iılorrsine ıııtinı<'uotları ildn 

olu r.ur.559" 29 - 2 - !:>- ·7 



- Blrlrıcl sayfadan arlan -

Bu maksatla kurumumuz Hay 
fada ticaret sekreterliği nam ile bir 
mümessil bu]undurmağı karar· 
laştırdı . Müm~ssil gelecek ay ba 
şından itibaren işe başlıyacaktır. 

Türkiye ile daha yakın kom
şu olan Suriyede de böyle bir mü• 
messillik ihdasına lüzum görül· 
mediği sualine karşı Türk üyesi 
demi§tir ki: 

- Hayfadaki müm~seilimiz 
bu meseleyi tetkik edecektir. Ya
pacağı tetkikatın vereceği neti 
ceye göre , bem Suriyede ve hem 
de İrakda böyle bir teşekkül yap 
maklığımız muhtemeldir . Ancak 
şimdilık Uet ut<la böyle bir , §ey 
yapmağı düşünmüyoruz . 

Heyet lierutdan Filistinc git· 
miştir . 

- Bütün Lübnao halkını he· 
yecana düşürmeğe başlıyan :ço 
cuk kaçırma hadisesi , yeni vak'
alarla tekerrür etmektedir . Yal· 
nız Haziran ayı içinde ka)bola· 
rak izlerine hile rastgclinemiyen 
kız ve oğlan çocukların sayısı 14 
ü bulmuıtur . Bu mühim esrar 
işinde oynayan eller keşf oluna
mamaktadır . Çocukların akibet 
leri meçlıuldur . 

- Suriye - Türkiye hudut 
komisyonu Türk heyetı Şamda 

i§lerini bitirerek BHuta dönmüş
tür . 

Berul Türk baş konsolosu he· 
yet şerefine bir ziyafet vermiı , 
Ziyafette yüce komiserlik erka· 
nıudau bazı zevatta bulunmuş

tur • 
Hudud lıcamisyonu toplarıtı · 

!arının çok dostane bir hava i
çinde geçtiği ve iki taraf heyet 

· Jeri arasında tam bir noktaioa 
zar anlaşması olduğu görülmüş 
tür . 

Londrada bulunan Hicaz \'eli 
ahdi Emir Suud ile Hicaz d11~ ba
kanı (Fuat Hamzanın İngiltere 
hükumetilc iki hükumeti ilgi -
lendiren önemli meseleler üze 
rinde konuşmakta olduklau haber 
verilmektedir . 

Görüşiilen meselelerin en ö 
nemlisi şunlardır : 

Hicız hükumeti Akabe ile 
l\taaom Hicaza ait iki şehir ol 
duğunu ileri ürerek bunların 
Hicaza verilmeaini logilterrden 
istemektedir , 

Bıına kar ılık, Hicazdaki m1ı
den ve petrol imtiyazf.rınm ln
giltereye verilmesi tekhf edildiği 
de söylenmektedir • 

Bundan ~ada, Hicaz hükfıme· 
ti kıyılarını korumak için 1ogil
tereden 3 parça küçük harp ge· 
misi ile bir miktar silah ve cep
hane de satın alacaktır . 

- Gazele muhabirleri Hicaz 
bakam Fuad Hamza ile bir müla
kat yaparak , Parisde Fransa hü
kumeti ile yapılan konu .. malar 
da Emir Suu<lun Suriye tabtma 
getirilmesi meselesinin onaylan
dığına dair çıkan haberlerin as
lını sormuşlardır . 

Fuad Hımza, Parisdc böyle
bir şeyin katiyen konuşulmadı
ğını ve ne kralın ne de Emirsuu · 
dun Suriye tahtı için bir emel 
bealemedıkJerini söyl~dikteo son 
ra demiştir ki : 

" - Veliabd yakında Suriye, 
Lübnan , Filistin ve Şarki Erde 
ni ziyaret edecektir . Arıcak bu 
ziyaret biç bir zaman Suriye tab 
tı meeel .. sile ilgili olmayup , Bu 
memleketlerle HicPZ nrasıodaki 
müoasebatı kuvvetlendirmek ama -
cını gütmektedir . 

- Filistin hükumetinin u -
luslar birliğine verdiği ulusal 
bir istatistiğe göre, Y abudilerin 
geçen yılJar kadar Filiıtinde e 
m ~ elverişli olarak &1tın aldık· 

Belediyenin bir senelik ilacı ihale edilecek 
Yopılon açık eksiltmede verilen fiatlar IAyik hadde görülmediğinden 

bclediyunin bir senelik iltiç ihtiyacının ihalesi on beş gün daha uza
tılmıştır. 

1- lholo temmuzun on birinci perşembe günü saat on beşte bele· 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. 

2- Bu cksiltnıtye yalnız Adanaılaki eczane sahipleri bizzat veya 
tahriren seltıhiyet verdikleri vekilleri vosıtasile girebilirler. lşlir~k ede
ceklerin oczanrlerinin sıhhiye vekAletince tasdik edileceğine daır ve
sika ibruz etmeleri şarttır. 

3- Muvakkat teminat parası yüz beş l iradır. 
4- Şartnnmoyi görmek istiyenlerin her gün belediye yazı işleri mü

Jurlüğüne müracaat utmeleri ildn olunur.5596 

çııtebaa kaplıcası 
açıldı. 

Bğer Romatizmo, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taı 

ları oğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalarh şifa verir. 

Ç ifte han kaplıcası na 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her · 

ne kadar fonnen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodıın soorB hamile kllldıkları görül 
müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktiCitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan daha yük- ' 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her <lürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yt'mek yapılmn\ttadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı. ber-

i 
bPrİ vardır. Fintlar çok ucuzdur. 24 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır. 5512 

-

Bürücek köyü 
halkına ! 

Temmuzun yedinci pazor günü 
Bürücek köyünün ihtiyar heyeti 
seçimi vardır. O gün sayın köylü 
lerimizin reylerini kullanmak üzere 

Büriicekte bulunmaları ilan olu 
nur. C 

! Cebelib&reket sulh H. mahkemesinden. 

T iR 
TlJRKiYE i~ BAN k~ i 

lan toprak iki milyon 58 bin dö· 
niime ulaşmııtır . Yalnız 1934 yı
lında satın altn'an 156 bin dönüm 

toprak içın 8 milyon, 58 dönümün 
değeri yüz milyon tahmin edil
mektedir . Bütün Filiıtinde eki
len toprağın 6 ile 11 milyon dö
nüm arasında olduğu anlaııl 

maktadır . 

Bn toprağa dığ, sahra ve Bi
rüsatbi toprakları dahil değil 
dir . 

Yine ulusal iıtalietilder Ya 

5586 5 

hudi tar.fındın Filistinde kurulao 
muhtelif sanıyie aid fabrikaların 
17 sırf Yahudilere mahsus olarak 
kurulan tehir ve köylerin de 161 
oldu~unu göstermekterlir . 

- Irak hükumeti , Suriyeye 
nakilleri mukaırcr bulunan Asn · 
rile-rin kendi hesabına sevklerini 
kararlaştırmıfhr . Buaun için Mu
sul mutasarrıflığı Lu oa"il iıini 
otomobilciler arasu.da müna"a 
.. ya koymuştur . Asuriler; bura 
dan Hasiçtye gönderilectkler
dir . 

Osmaniyede şehit Sıileymıın 

kızı Ferdanenin vasisi ilacı Server 

tarafrndan Osmaniyenin Ali beyli 

mahal 'esi aholisinden olup Anka· 
rada M11liye Vekal.,tiode tı>tkik ka· 

leminde odacılık hizmetinde bu 
lunan ~·ınkıl Hüseyin oğlu 1 lasan 
aleyhine ikame eylediği alacak 

davasından dolayı yapılan tebli 
ğatta llıtsanın odacılık hizmetini 
terkc:ttiği ve ikametgahı ve mes-

keni meçhul bulunduğu anlaşılmış 
olduğundan ve muhakeme bu se
beple eyltllün 16 ıncı pazorl('si gü-
nüne talik kılınmış olduğundan 

merkum llaPanın vaktı nıezkılrıla 
mohkemetlo hazır bulunması lüzu-

muna hukuk usul muhakemelPTi 
kanununun 141 inci maddesine 
tevfikan illln suretılo t~lıliğino Oe 
maniye asliye hukuk mahkemesi 
tnhkıket hakimliğince karar ve
rilmiş olduğundan rnezkfır giinJe 
gelmediği veye m•ısaıhlak hir vo 
kil göndı:rmediği takdirde hrık · 
kında muamAJei gıyebiye İ<'rn olu 
nacağı ilAnen tebliğ oluour.5598 
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Fiatlarımızdnki ucuzbğu hir dofu görmek kôfıdır. 
ve tazedir. lfozacı kiınyııger 
5586 3 Celfıl Bayer 
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