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Çifçilerin borçları nasıl ödenecek.? o z r o R K ç E 

-- Havalarımtz t 
Dütmad uçaklinanı tehdidi al· 

tındadır • Bu.odan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir • 

ON IKINcl YIL -. SAYI ~ 

Herkesid öğrenmesi ·i 
Her gün beş sö·z 

-43-
.... a __ ._ çi borçlarının ödeme şekilleri etrafında Tarım 

'llkaaı, biJtün şube ve sandıklarına emir verdi . 
'Resmi makam ve· dairelerin türkçe adlar . . , 

f 

..ı..:.~ltıaı. Tanm Bankasına 
~nu uzun yıllua bölen 
"'>ılı kanun , Tarım Ban_ 
~f111a11aa yeni bif hız 

r.;._ .1\aDka t Türk köylü-

1-Muvafık , Mutabık - Uygun 
Muntabık - Uyuk 
Örnekler : 1- Fikirl"rimiz bir 

birine uygun 
değildir • 

Resmi makam ve dairelerin yeni adltr• için buluoao türkce ..... 
şu tekilete kararlMJDıstır: , .J 

..,.... .. riyetiD en büyük bir 
~ao kanunu en kıaa bir 

el Jeıitmelr için esasla ted 
'-, lllıktadır . 

ıradı borçları t•ksitlen 
olanlar hakkında yıpıl

GIQ kauuuii konlamanan 
111111 •e borçhdarm bay-

::ıı:._ .... _ 

ve llrüoleriaio hacze-

2 - Hareketiniz ka 

3 

nuoa uygun de 
ğildir . 

Bu maflllmo 
ayaklan yer· 
lerine uyuk 
değildir • 

2-Müeyyide - Berkite 
Ürnek : Bütün kanunlar devlet 

eavgıtsmm birer berki
tesi olmalıdırlar . 

, 3-Müldifat -- Ôden 
Örnek : Hayır ve hizmet işle

rinde en hüyük öden , 
vicdan rahatıdır . 

4-Satıh - Yüzey 

B için keıin emarler veril
; lllka , köylünün ahm 
.-.,ini kolayleştırmak , ve 
tt halderını muhafaza et 

'le ıabeleriae verdiği 
e Ziraat Ba .. kaaıaa borç· 

Ttirkiye Tarım bankası genel kurağı Örnek: Akşam üstü , su yüze· 
yindeki ıom ( muzi ) 
kırışıklara daldım • 

"; ___ _ 
~ • iaimlerini hemP.n bi 

laıtlade tıpu daireıiae 
~"'-111

1

1·._~· bildirmittir · 
~....alin tapu ve banka ile 

la itlerini koJaylıttarmak 
,,_ __ çok değerli olan bu 
eı.... deniliyor ki : 

Baılıamız alacaklılarının 
'' teminatla karfılanması 

Jllrdd•tlana tu.,ruf 
• LUe bir nevi tahdide tabi 
libi Kamuta1ın müesse 

ettiği yüksek himaye 
le kır11 kilçük ve büyük 
nılarımızıa, icabeder· 

4-hi ,alııaralrbu kuyu
"-•••.borçlulara münhasir 

1.; __ ~llÜD edecek olan ced· 
~ea h•zarlamalarr ve on 
••tel [tapu ve kadastro 

•ı tevdi eylem•leri en 
~r vazife ve vatandaşlık 

•llduğanu (ve mensup -[·•-' 1Düease1enin şerefi 

icabından olduğunu da hatırlı 
mak isteriz . 

Bankı bu İf için 361 sandığı
nı ve şübeaini seferber yapmış , 
ve gelen haberlere göre Ankara, 
Adana , Konya • lıtaobul gibi 
20 ye yakın bOyOk şube , listele
ri hazırlayarak tapu dairelerine 
vermiılerdir . 

Yurddaıların mükelliye\ hak
kını böylelikle muhıfaza altına 
alan baoka , 24 Hniranda yürür 
lüğe girta kanunun yt>tirilme ıek· 
lini g6sterea bir öğrenek bazarla
maktadar . 

Genelge taslağında köy lüle
rimizia • lrlin fiah ylk.ek iken 
tarımsal ibtiyaçlannı kal'fılamak 
gayesile aldıkları borç , 931 ve 
bundan ıonralci yıllarda DrDnün 
umulduğu gibi olnıaması ve d6n 
ya rkonomik buhranile fiallıraa 
çok düşilk olması dolıyısile öıle
mek içia 11kıntıya düştüklerine 
ifaret edilmekte ; yıldın yıla ge 

Yalan kale yakınında 
ban ırmağı içinde büyük bir 

Eti abidesi bulundu 
11 

.•l metre uzunluğunda, alh metre 
t. liğindeki kayada bir Eti hakanının 
~ ayakta kabartması var . 

t" lb6ıeRi dirr ktörü lın altında dallar ve sağ elinde 
... ~~· timdiye kadar ki- bakanlık tutamı : Çukurovadaki 
·~•lllit önlü bir Eti ise ayılılarantn ahanda Ceyhan 

h.al111uıtur • Bu bul - Geriıl d6rdıincıi sayfada -
•ldıtımız bilgi ıu-

'"-leeiınerletinden Selim 
• 

1 
'•lcla Ceyhan ırma 

'--t-~l'-lt ..... 1 ~Çef;lcea 11mağın içinde 

'ı 8 aGrfllmeai imkanı 
9

' bir kayanıa Oıtün-
1...:.tl lc•batm1111 görmOş 
~e11 ıehrimiz müze
;;.•~ bildirmittir . 

,... direktör Yıl 
' "9, glla oraya git 

L.ı... • Aydemirın haber 
"."l!lrı -

t l~lllÜf ve biiyük 
"-it Di çekmi§, plin 

lr • 

lı.a Y alvacıa doiu· 
tlbe• 1300 yıl önce 

J&netim merke
k~16nde yazılı ka 

İki dıt üzerine 
•n Gilnrn meı

llının hpkısıdar . 
Jıdıkl izerin ayık· 

ilbaylığımızın geliri 

934 içinde 2, 100,000 
lirayı geçmiştir .. 

Defterdarlıktan aldığımız ra 
kamlara g6re İtbaylığımızıa> 934 
yılı geliri 933 ve 932 yıllarırıa gö 
re yüzde 60 aiıbetiade artarak iki 
milyon yüz bin lirayı geçmittir • 

Tahsilattan ise 932 fılmdan 
yüzde 93 ve 933 yılından bir mis 
li geçerek yüzde 110 dereceyi 
bulmu§ olduğu anlaıılmıştar . 

934 yılı içinde arızi, bina, ka· 
zanç ve hayvan sayımı vergileri
ni vermiyen 4262 mükellef hak
kında h•piı karan çıkmıı ve bun· 
lardaa 1433 U h.klundaki karar 
tatbik olunmuı ve geriye kalan
ların büyük bir kıımı kendi ar
zulaıile vargiluıai &demiılerdir. 

ri bırakılan borcun liç , beş yılhk 
bölfilrre bığleomısıoın d• yeter 
bir tedbir olmadığı görüldüğün
den , bunlara ilAve olarak 2814 
sayılı kanunla bu borçlarm uzun 
yılJara bölOnm~k ıur~tile hem ban
kanın alacatıoın bir kat daba sağ. 

- Gerisi ikinci say{ ada - J 

5-Mnnavebe - Saralaıma 
Örnek : Gece nöbetçileri arala

rındaki eıralaşmaya gö
re çahoırlar . 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanhca· 
ları kullamlmamaeıoı dileriz • 

-------------------------..: 
Yıldız parkındaki konferans 
Niğde saylavı Cavit Oral, tayyare 
tehlikesi hakkındaki konferansını 
kalabalık bir dinleyici önünde verdi 

Önceden de haber verdiğimiz 
gibi, Niğde sıylavı Cavid Oral, 
uçak tehlikesi hakkındaki konfe
ranıını pazar gün& ıkıamı Yıldız 
parkıada çok kalabalık bir din· 
l"yici öoOnde vermiştir . 

Hir çok yerlerinde alkıılarla 
kesilen bu heyecanlı konferans, a
drta bir hitabe h•linde devam 
etmiı ve çok güzel tesirler barak
maşlır • 

Bu temiz ifadeli konferansm 
aot halinde tutabildiğimiz kısım 
laranı aşağıya alıyoruz : 

"Sayan batanlar, baylar; 
Bugün size hava tehlikesi hak

kında bir kaç ıöz söylemek ish· 
yorum . GBzel ve neıeli vaktini· 
zia bir kaç dakıkHını alJığım 

için beni mazur görmenizi dile
rim . 

Biliyorsunuz ki büy6k harbin 
sonlarına doğru tayy.,e mühim 
ve kuvvetli bir harp silahı, harp 
vasıtası olmuştu . 

Fakat dört ıene ıiiren ve bin 
türlü facialarla dolu olan ve on 
dfüt mİl)OD İnSaDID bayatanı NiD
düren bu harbin bitmesi ve u 
luslaran yarış isteği, bu harp &i· 
lahınıa dabı çok ekonomsal ve 
kültürel alanda inkiııfında dotru 
bir meyi göıtermiıtı. Büyük har· 
bin kanla ve korkunç hadiseleri 
bir aralık yeni bir harp imkan ve 
ıbtimallerini ineanlığan düşiiace · 

sinden uzık tutuyordu . Bilhassa 
barı§ı köklendirmek ve esaslan 
dırmak içten kurulmu~ olan ulus
lar sosyetesi harp olması ımkio 
ve ihtimalleriri d.Jıa çok uzalc 
lıştmyordu . Fakat çok sürmedi, 
uluslar cemiyetinde galiplerle, 
mığlôplar arısında geçimsizlik, 
anlaıamamazlık bat göıteıdi . 

Galiplerin daima ıöz y6rüt 
mek iddiaları mağlüpların Ver11y· 
da iizer lrrine yükletilen aiır ıart
laran sonuna kıdar dayana maya· 
caklarına dair itirazlart ve mil-

ııyi hak istekleri grçimıizlijin 
ve didiımenin artmaaına, b&yü· 
mesine aebeb oldu • 

Geçimsizlik büy&dükçe galip
ler durumlarını korumak içia a · 
çıktan açıta mağluplar haklarını 
kazanmış içten giıhdea gizliye 
ailiblanmığa bışladılar . 

Bu ıilib)aomı bilhassa Hitle· 
ria Almınyada iktidar mevkiiae 
geçmesi Biemark devrinde daha 
lcöklU, d•ba temelli bir Alma11ı 
birliji,1in , bütüalüğilnüa e11slın
mast0dan ıonr. daha çok sınır ve 
kuvvet aldı . Bu ıilihlanma bü -
tün dlinyaya yayıldı . 

Fakat arkadaşlar ba defıld 
ailihlaama rekabeti karadan ve 
denizden daha çok havada ken· 
dini göıterdi . 

Çünkü tıyyarecilik bOyük harp
ten sonra akla, muhakemeye, dll
şünceye hayret ve Ptkıalılr ve
recek bir derecede ilerlemit ve 
te• imül etmiştir . 

Fennin bu alandaki ilerleyi· 
ıini anlamak içia §u istatiıtiklere 
dikkat ediaiz. • 

Hatip , burada tayyareciliğin 
süıati havada kalıtı ve ağırlık ta· 
şama hususunda bet OD seae ev
velisine nazaran ıoD ıenelerde 
gösterdiği ilerleyiıi mukayeaell 
rakamlula anlattıktan sonra s6 
zilne ıaylece devam etti : 

«İşte ırkadatlar, dilnyama finan
sal ve klltOrel alanlarında çok 
yararlı bir vasıta olmu§ olan tay-
)&r "'ler harp için de en korkunç, 1 

eo tehlikeli • ocık ıöadiiren bir 
araç olmuştur . 

Çünkü tecrübeler g6ıteriyor 
ki bir kıç tayyare için zehirli gaz
lı bombalarla koca bir ıehir yık. 
mık , harap etmek ve otnranla
rını ölüme sürüklemek İ§ltA bile 
değıldir . 

Bu önr.mli sebeplerden 6Ul· 

-Gerisi üçıincü sayfada-

Osma11lıcaları 'Türkçe karfilıkları 

Reisicumhur 
Riyaseti Cumhur 
Bilyük Millet Mec.lisi 
Heyeti Vekile 
Baıvekil 
Adliye Vekili 
Milli MOdafaı Vekili 
Hariciye Vekili 
Dahiliy Vekili 
Maliye Vekili 
Gilmılik ve İabiurlar Vtıkili 
Nafia Vekili 
İktisıt Vekili 
Maarif Vekili 
Ziraat Vekili 
Sibhat ve içtimai muHeoet 

Vekili 

Cumur Baıkaoı 
Cumar Bııkaolıtı 
Kamutay 
Bakınlar kuruly 
B1tbalcan 
Tüze Bak•nı 
SU Bakanı 
Dış Bakanı 

İç Bakaaı 
Finaaı Bakaaı 
Gümrük ve tekiller Bakanı 
Bayındırlık Bakanı 
Ekonomi Bakaaı 
Kiilt6r Bakaaı 
Tarım Bak,nı 
Satlak ve ıoyıal yar~ Bakıanı 

Erk4oıh<\rbiyei Mmumiye Genel kurumay 
Şurayi Devlet Danııtay 
Mahkemei Temyiz Y argutay 
Divanı Temyizi Askeri Süel yargutay 
Şurayi Askeri Süel daoııtıy 
Reia Vekili Aebatkaa 
Kitibi umumi Genel sekreter 
Müıteıar Yiin.etker 
Divanı Riyaset Ba§k•alık karUD ~ 
İdare Amiri Kestör 
Müdürü umumi Genel direktör 
Müdür Direktör 
Vilayet b 
Vali ilbay 
Kaza İlçe 
Kıymakaın (kaza kaymakamı) ilçebay (lıceba1) 
Nahiye Kaman 
Nahiye M&dürfl Kımunbıy 
Beledl1e Ur ay 
Belediye Reill Şarbay 
Belediye Riyaaetl Şarbıylak 
Şehir Şehir 
Kıuba Kent 
idare Yanetim, 1ö~tıtke 
EmoiyeU umumiye Kamat giivıQ 
Heyeti umumiye Geakarol 
Kalemi mıhıus • Özel Büre 
Levazım Gereç 
Evrak Arıiv 
Muba1ebe Sayıı 
Mah11ebcci Sayiıman 
Netriyat Yayın 
Dıire mlldürü Çevirğen direktör& 
Şübe mDdürü Böllm dhektörü 
Mümeyyiz Kalem bqı 
Memur ~y.ar 
Kltip Sekreter, Betime• 
Maavin ~ar 
Reis muavini Y arba,kaa 
Müdlr muavini Yar direktör 
Müddti Savımın 
Mllddei umumi G~nel Savamao 
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ker yiyen biziz.
1
ulusumuzun sağlığı Helyotis kurtları Atletizm yarışları ~;;~:lı~:~::iı~~:.i~İ: arlı"~ ... 

l•çı•D ıeker yog"' &ltJmJDJ artırmalıyız anlatılmıkta<lır . ,.evrtei iC' 

~~--------·---------~~ 
Çok ehemmiyetli bir gıda mıd 

deai olan ,ekeri• iıtihuli aoağı 
da iHb edeC4'1'imir bir zirai ietih 
Mle dayandı;ı için milli iktisat 
bakımıadın ebemmiydi çok bil 
yüktür • Gıdai ebemmi1eti ve zi · 
rai iıtibHldaki mnkii aezilditi 
içi• memll"ketimizde şeker fıbri 
kal•ranaa teıiei teoebbUıleri yarım 
aıır evveline kadar çılcar . Ancak 
lmtıyazlar bahouıa kıdar varaD 
miluadaler ve muvaffakiyetlere 
rağm•• tele er f abrikalan tee11üs 
edemiyordu. O Hmınlar itin pek 
b&yülc ilctiaadi ehemmiyetini la
Jilciyle takdir edip tatbik edebile
cek milli bir b&kiimetimiz yoktu. 
Bunda" dolayı ıeker sanıyiioin 
temelleri ( 5 NiHn 1925 ) tarihli 
teker kınuauau iedar eden Cu 
muriyet bükGmeti tatafından atıl· 
mık müyeıaer olmuıtur . 

Bu kanunu mllteakip kurulaa 
Alpullu ve Upk fabrikelara , her 
yeai doA•• aanayi kolunun ma· 
ruz lildıiı çocuk baetaltklanoı 

,eçlrdikten ıonra Eekitchir ve 
Turhal f•brilcalarıoın ıeeeaüıBne 

imkin b111l olmut ve luaünkü 
bltlia ihtiyacımızı k•patabilt"cek 
iıtihıal kudretiae bir ft":ker en · 
dlatrimiz vücut bulmuştur . 

Bu f•brikalarıa iıtibsalleri aıa 
tadıki tabloda ıörllldOiü vecbile 
teı•Jfit etmittir . 

Sene Ton 
1926 615 
1927 5,284 
1928 4,~7 
1929 8,207 
1930 13,124 
1931 22,900 
1932 27,S7l 
1933 65,557 
1934 58,797 
Ayai Hileler zarfında ·d·tardın 

ı•tİrUiğimiı t•ker mikdularıoıo 
ıeyri •t•i•dalci tabloda g6rülür • 

Seee Too 
1926 62,970 
1927 61,514 
1928 63,473 
1929 69,588 
1930 63,291 
1931 44,342 
1932 29,336 
1933 17,756 
1934 3,718 
Yukında 1a~ıh ~eker iıtıhH · 

li•i &emla etmek için paqcar eki
mi•• tahıiı olunan Hbı ile alınan 
paacar mık.darları ııağıda göıte · 
rilmittir : 

Sene Saha 
d•kar 

1926 4.900 
1927 48,460 
1928 58,450 
1929 52,710 
1930 95,160 
1931 136,780 
1932 153.750 
1933 255,670 

Pancar 
Ton 
4,729 
34,931 
27,490 
53,518 
87,S71 

1S7,404 
178,280 
499,119 

1934 310,000 
M~mleketimizde teker sarfıya 

tı maatteuıOf bala çok dliıkün bir 
raddededir. Bu ietiblik 1929 ve 
1930 Hnelerinde 75,000 tonı , 
yani elfDe bıııaa S lciloyı çıkmıı 
ilaeo soa ıenelerde 53-55,000 to 
••, JIDİ •üfaı baııo• 3,4 kiloya 
dütmüt boluamaktadtr . Helbuki 
1933 1e•e1inde nüfuı b•ıına isa
bet eden ,eker ıarfiyah : 

Dani•,rkada 54,2 
lavcçte 42,12 
Bollan-ada 41,l 
Belçi~ad• Ti ,8 
Çeknelov..akyada 26, 7 
Avuturyıdı 2S,4 
Al••7ada 23,1 
Yutoalavyan S,7 

Roma oyada 
kilo olmuıtur . 

5,2 

Hububatın ve ale1umum top· 
rak mabaulatı ile ham m•ddelerin 
çok büyük sukutlara maruz kıl· 
dıiı son düoya buhrenı scnelcrio·l 
de biıde de azalan iştira kuvveti
nin bir neticesi olan yukuıki ıu· 
kutu tabii bulmak lazımdır . Zira 
bizde şe"er fiyatları 4 seneden 
beri bemen hl'men sabit bir sevi
yede kalmıt buluomakta idi . 

Bugüu şeku f abrikalarımmn 
istih1&I kabiliyeti 75 80,000 ton 
şekerdir • Buna mukabil bükfıme· 
timizin tatbikına karar verdiği 

ehemmiyetli tenzili fiyattan evvel. 
ki fiyatlar ~ muhafaza edilseydi 
11ıfiyatın elli bin tona ve belki 
daha az bir mikdara dü§mesinden 
korkulabilirdi . Halbuki yUksrk 
kabiliyette olan fabrikaların az 
istibiıl yapmak mecburiy~tinde 
kalmaları §tkeri g'ttikçe pahalıya 
m•I etmelerine müncer olabilirdi. 
Bunun ak!İbe ol, rak fiyatı ucuz · 
latmık ıayuinde halkın fazla şe
ker istihlak etmesi ve şekeri fazla 
iıtibsal ile ucuzlatmak mümkün 
olkcakhr . 

}<"'azla iıtiblak bir ioci planda 
milletin ııhhi büoyesioi kuvvet 
lendirmektir • Bundan sonra faz
la ietiblik fazla pancar istihsali 
demek olduğundan vasi toprakla • 
rımız1n pancar :ziraatiain büyük 
faydalarından bissemeod olarak 
iılih edılmeai demektir . Çünkü 
bu zira.ıt çifçiyi taılasını deıio 
bıfretmf'ğe , çok iyi bakmağa , 
gübresini hüsnü istimal ctmtğe 

mecbur rden bir ziraattir . Bu zi
ra•t çifçiyi dikkatli bir münave· 
be ve bunun neticeleri ile fayda 
laomaia mecbur bırakan bir ıira. 
attir • Ve nıhayet paı car toprak· 
tan , mtstla hububatı muhtaç ol· 
dutu gıdı maddr lerini , almadığı 
içio bu çok iyi hazırlanmıı top 
raklara pancerdan ıonra ekile~ek 
mıhıuHcrio ıaudmanı da aıtmak 
tadır . • 

Demekld çok pancar istihsali 
dolayııiyle geoi mıotakalırımızın 
umumi ıirai seviyesinin yü~ıtl· 

mesine hizmet etmektedir . 
Çok teker iıtıhtali ayni ıa

maodo fabrikaların yük.sek veya 
tım kapsite ile çalışabilmı leri 
demektir ki 35-40,000 lira milli 
ser mı yenin bağlandığı şeker fab· 
rikılarıoıo emniyet altıoda bu· 
lunmHı demektir . 

Çok ıeker istihlaki devlet va· 
ridatının yükselmesi demnktir . 
Vaıidıtın artmaaı evveli mil<da 
no ziyadeliğioden , ondan souıa 
da §ekrr istıbsalinin a tması ıle 
mütenasiben yüksel cek i"tihlak 
resmind a mütevr il ittir . 

Yapılan hesaplar göstermiştir 
ki fekeri toptan olauk yirmi bl"f 
kuru§ı satabilmek için bugüukü 
55000 ton iıtihsal<le yalnız 4,1 ku · 
ruş istihlik resmi almak kabıldır. 
Halbuki istihlak ve binaenaleyh 
istibHI 75,000 tooa çıka. sa ayni 
satış fiyatı muhafaza edilerek 3 
kuruı fazl• yani 7,1 kuruş ruim 
almak kabildir . Bu sayede halk 
biç btr faıla resim veya fiyat kül
feti yük lf meden b1Zineye 3,000,-~ 
000 lirayı afın bir faıla varidı t 
temioi mümkün olabilrc.ektir . 

Acaba bılkımızın fazla ı~ker 
eaıfede bilmesi imkanları temin 
edilmişmidir ? Süaline derhal 
evet cevabı verilebilir . Fıyıt ten 
ıtilieden evvelki Z•manda halkı 

mızın ıeker için Hrfettiği para 
yuvarlak bir beıap ile 20,000,000 
lin idi . Şekere yine yalD1z bu 

Tarlalarda yapılan sa 1 Taslakta' kaounun y k••., 
t t Y 1 h 1 ld T 1 . Jıuhıı• y• vaş e amam en arış ar eyecan 1 o u. oros u- ne gıren borçlar an,, d• ,opb'~ 

temizlend•. ne yolda iuap :lecagın l dit' 

Akdam, Ak değirmen, K•lhıa -
vur ve Kayarlı köy lHi tarlaların· 
da göıüleo Helyotis kurdları Ta· 
ram direktörlüğüoce yapılan sa· 
vaşt. tamamen trm:zıenmiştir. 

B· ı sava. ırasında iki bin dö .. 
nüm p•muk tarlası ilaçlanmış1 ır. 

Geçen sene görülen ve ilaçla 
n11n Suı Hamzalı köyü ile c~y· 
han mıotok"smıo bazı tarlalar rn · 
da bu yıl Helyotis ku;dlıuı gö · 
rülmemİ:.lir. 

Genel Güven 

Oirktörü Şükrü Suriye
den Ankaraya döndü. 

Türkiye - Suriye hudut tah· 
<lidi komiıyoounuo Şamdaki top 
laotısıoda bulunao Türk Laş del 
gesi genel güven direktörü Şük 
rli ile Le_rabeıinde gitmiş olan 1 

del~elerimiz ekspresle A1ıkueyı 
g tmişlerdir. 

Sivas ilbayı 

Gaziantep ilbaylığmdan Si\'ls 
ilbaylığıua atanan Akif Autepten 
tehrimiu grlmiş ve düakü rkis 
prtıle yroi ö<ltvi başına gitmiş 
ve iıtasyonda valimiz Tevfik Ha· 
di baysal ile dostları tarafından 

uğurlanmıştır . 

Gidenler 

Sayla\ larımızdaıı Esma Noy
mao, Urfa saylavı Ali Saip An
kanya, sağlık ve soysal yardım 

<lirelllörü Doktor Hüsoü Muhid 
din İımire , Urayhk üyrsındeo 

Aotakyalı Hasım ve Uıaylık zabıta 
clirelitöıü Mtmdub İıtanbula git

miılcı dir. 

Naci Aklan 

Güvenlik genci isp~kteri 1 ıci 
Aklen Ankaradan ıehrim;ze gel· 
mittir. 

itirazlar. inceleme 
komisyonu başkanı 

Jıbaylığımız finans itirazlara 
inceleme komisyonu Başkanı Şa 
diniu yeıine atanan TraLzoo iti
razlar incel~mc komisyoou Baı· 
kar.ı Ramiz Alp Doğao şehrimize 
gelmiş \'e ödtvine başlamıştır. 

Milli Mensucat 
Fabrikasında okuma 

öğrenenler 

Milıi . ltrısucat Fabrikasıo· 
da a!,'ılan halk der~lıaotsiade 
Gazipaşa ilk ilğıetmenlrrinden 
Kemfil taıafıodan ild R}'dauheri 
okutulıın 179 ışçi lr.o ff>H i tama 
men okuma ve yı-:1.-nı <>ğr~nmiş · 
lcrdir : 

Uraylık zabıta direk
törlüğü vekilliği 

Uir buçuk ay iziole lsıanlmla 
gitmiş ola:~ ura ylık zabıta di
rektörüne burada bulunmadığı 

müddetçe komiser Isa Göot n vekil· 
lik edecektir . 

parayı sarf ederek şimdiki fıyat 

lara göre 80,000 ton şeker sarf 
edebiliriz ki bundan evvelki istıb 
lake nazaran hemen yüzde 50 hir 
f.zlalık demektir . htiblakio Lu 
raddeye çıkacağını kuvvetlendi.en 
bir sebepte 929 ve 930 senelerio· 
de aaıf yatımızoı 75,000 tonu le· 

caviiz etmiı olmıısıdır , 

lar büyük bir ınuvaff akı yeti~ düşüleo meselelerin .g::;, .... kte" 
törlUktcn sorulması ış 

atletiznıde de en öne geçtiler. dir . b6,çı•r 
Bölüye bığlenacık ·od•• 

Mıatokom ı z atletizm miisoboko
ları cumıırlı•si ve pnuır gii ıılcri 
bir ~·ok mcroklılnr ö ı.ündc lıeye 
c • nlı bir surette ynpll lı . l ı k gün 
yopılon nıüsobııkoforın heyı conilc 
ikinci giin suhıı dııha kolabalık 

olmuştu . 
Müsobakulnr ınuntuznın vo gü

zel oldu. Salın eyi şoklo koruluğu 
idn koşular Joha zevkle seyre· 
clılJi vo bu sırada dn bir ~·ok yeni 
ve kabilıyctli otl· tlorde kazanmış 
olıluk . 

Bu nıiisulıakalord Mersinden 
llüseyin ve lrfıııı;Torostun Cumali, 
Orlıon , vo Mustafa ; Scylıandon 
Bürlıan ve Cah t bize gelPctıkte lıir 

çok iimiı! .. r vndettıler. Biz hu ya
rışınıılorın sık sık hilhossn kuliip 
lor orosıntlu yopılınosını cnn<lnn 
nrzu cıleriz. 

Bu sene Türkiye atletizm birin· 
cilıklcri oğUstos sonunda lstonbul
<lo yopılncoğındnn atletizm Ccdc· 
rosyonunun Adunadan d ı atlet is
tiyeceğini sevirı çle haber oldık ve 
hununlu kendimizi göstncceğiıniz
dıın ölürü kıvnflı(. tluyorız. 

Tt•knık bitme aşnğHla yazılıdır. 

Yalnız BOO m ı tre ile 100X200X 
400 X 800 llalkarı bayrak yar ışı 
önümüzdeki cumartesi günU saıt 

5 de yapılacakhr. 

Y arışrn odı 

1 100 K. 

Kazananrn acil 

1. Hü tyirı (:\lcr in) 
2. Ila nn (Seyhan) 

Saimbeylide 
----··---

Sakız ağaçları Fıstak 
aşılariyle aşllandıı --Gaziıotcp Jcn getirtil ·o üç a

ftl.!ı ustasiyle ıkiLi:ı b~şyüz kelem 
aşılarrnı ı1imbeyliye götürmüş 

olan Tarım direktörü Ali K .. mali 
aşı işi biltigiıdrn şehrim i ze dön 
müştilr. 

aimbeylide yirmi bt:. mulıte· 
lif bahçede ikibin brşyüz nğaca 

fıatık aşısı }Opılmıştır. 

Bu ıurdle fıstık ekimioiıı yer· 
lc~mcsi ve Ç(ığaltılması uzak ve 
dağhk olan Sainıheylı i 1cceine 
iyi bir knaoç temin edtrrktir. 

Gaziantepdeu istenilen ikinci 
pırıi 2200 fıstık kol"m a~ılaıı za· 
manırıcl göodcrilmediğiudcn hun
ların Saimlıeyliye gi)nderilnıcsiu

dro vıızg, çılmiş ve aşıcı 11 taları 

da mcr kt·zc gttirilmi,.lerdir. 
~ lııimizc göndeıilen hu ka 

lt'm aşıları aşıcı! r hnfındau h;ığ 
lardt ki ağaçlara aşılannıağa lıaş 
lanmıştır. 

Esat Ahmet Bozkaya 

T 11 ım bakanlığı yüksek tarım 
ınakir.elcri şefi Doktor E'lat Boz 
kaya makineler hakkm<la araştır 
malarda bulunmak için Anka · 
radnn şehrimize gelmiştir. 

İki hırsızhk iddiası 

lJrfo1lı Htşit oğlu lliiseyinle 
Mehmet oğlu Ka<liıin, ~1usbfa 
oğ lu Mcmedin ikiyüz doksJH ku · 
ru~unu ve Sugediği mahallesinde 
oturan Hasao k•zı ooiki yaşlarında 
Fatma i 1e Ünıer ve Em uc adla 
rındaki üç ki:;iııin 'fehmı t Ali 

ccntinin dükldirıodan mendil 
\ 'C çorap çıltlı~l"rı §ikayrt 'dil · 
miş olduğodau suçlular yakalan· 

mış ve tahkikata lııışlllomıştır. 

2 'J'l'k adım 

3 3000 M. 

4. 200 M. 

5. Üç a .lım 

6. 1500 1· 

7. Giillc 

8. Yiikeek 
aıhııa . 

3. Muzaffer (Seyhan) 
1. Mu. tafa (Toros) 
2. Mu:r.afftr (Seyhan) 
3 Joıt-f (Mercin) 
1. Burhan (Seyhan) 
2. Hukkı (Toro, ) 
3. Ahmet (l\.lerbin) 
1. CumııJi ('l'oroı:ı) 
2. Hu au (Seyhan) 
3. İzzet (~lersin) 
1. Mustafa (Toro~) 

2 . .Muzaffer (Seyhan) 
3. M. Ali (Mer .. in) 
]. İrfan (l\ter in) 
2. Rem!İ ( eyhau) 
3. H üı:ıcyin (foros) 
L. Orhan (Toros) 
2. M. li (Mersin) 
3. Süleyman(Seyhau) 
1. Kuddu i (Toro ) 

2. Halil (A<lana!!por) 
3. 'ırrı { Seyhan) 

9. 400 .M. 1. Calıit ( eyhan) 
2. Tur~ud (Mer in) 

3. Alıdürrahmao (Toro~) 

Yukarıdaki neticeye göre To 
ro atletleri iyi bir ı:J?llvaff akiyet 

le t n önde bulunuyorlar . Genel 
sıralamada Toroslular : 5 birin
cilik 1 ildncilik 2 üçüncülük. 

• eybaolılar~ 2 birincilik, 5 ikin 
cilik, 3 üçUocülilk . 

Mersinliler : 2 birincilik , 
2 ikincilik , 4 üçüncül :ik ve A 
danasoporhılar: 1 iki"cilik aldılar. 

Bize heyecanlı müsahakalır 

göstt~reo atletizm heyetini ve ka
zanan atletlcıi candan kutlarız . 

Uraylık tarifeleri 
Uraylığıo berberlrrc lokanta 

l aı a v~ ba mam lar a , ar aLacıla ra 
nark koy.arak tarifeler astırdıiı 
malumdur . Baş'ıca lokıotacılarla 
bamamcılaıdan bir takımının Lu 
br fedco üılilo p..ra istcdıkleri 
haber alındı . 

Uraylık güven İ§yarlarının bu 
nu daha sıkı hkip etmesi bekle-
ııi ( . 

iki imza ile aJacağımıı ıikayet 
yezıla · ı iiz·riuc höyle tarife üs· 

tOndt n para alauların adlısrını gaze 
teye yıııarağız . 

Kireç ocağı davasına 
başlandı 

Kireç ocağırıda yapı1an bir 
kavgada Şevki ve Zekeriya aılıo· 
da iki kişihin i>ldüğü ve Lu suç · 
dan Halil ilo bt ş ki,.ioin tevkif 
cdılıliğini yazmıştık . 

Bu davaya dün öğl ~ den önce 
Ağır ı•eze hakyet'incle lıaşlanmiş 
tır . 

uçluların hüv;yetleri llışkan 
vekilı Kil:t. m tarafından tesbit o · 
lunmuş ve suçlular hakkında son 

tahkikatın açılmasına dair olan 
so•gu lıakimliğioio kararı okun

du . Suçlular keodılerine isoad o 
luoao ıuçu inkar ettiler . Hundan 
SOIHA altı yedi tane şahi t dınlen· 

mi~ ve gelmiyeo ~a.bitltrin gtti 
rilmuİ!ıe kırar verilerek duıUf· 

ma 19 Temmuz 935 tarihine bı 
rakılmısttr . .. 

Şakir Bozdoğan 

K~ndisi .. e Ün e mii hir ameliyat 
yapılmış olan hnara direktörü 
nı kad,.şımız Şakir Bozdoğan tc· 
mameo iyilt şmiş ve lstın bul da o 
şehrimiz,. gelmi§tir . 
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parkındaki konferans 
- Birinci sayfadan arian _ 

it' d 
I~~ evJelfer hava belasına, lerin ; dosıluk_:veya gerginliklHin 
ıkl ittik, !:ok uyMoık dav eıkl.t merkezi o devletlerin hava 
ah~~ Ve koıonma hazırlıkla- kuvvetlerine dayandığım misal· 
_8ug6:0ıııatıdırlar . • !arlı ınlattıktun eonra ; 
lbv h_eıneu her devletin as· « İsmet İnönü , yurdumu· 

ilı İilv~.tı tıyyarelerinin sayı- zun coğrafi ve siyasal önemli du 
liıı Çulnıektedir . romunu ~mniyetle müdafaa ede· 
tk ~u bakikıt olmuştur ki bilmemiz için de en azdan beşyüz 

ı1 lo •tbi Yıpıcak , kazına tayyareye ihtiyacımız olduğunu ve 

1h 1111 erdirecek tıyyareler- bu ihtiyacı temin için de ulıısu 
8 1Yar•cilikt" muzun yüksr k )Urd severliğini 
Q hı'-· ır · f 
eler· "ikaı karşısında devlet ve cdılıarlığını göstermesi icap-

1lltle ettiğini ilave etmiştir . 
~'Yar •n kabarık kısımla · 

e lıh · Aı kadularım ; · aııatları teşkil edi 
ı İsmet İnönü gibi hadiııelerin 
"'la~ıı F 
222 ranaauın havı blld ve l< crübelerin yetiştirdiği realist 
1% '}ngileıeoin 149 , İtal· bir devlet adımının ağzından da 
ı ' 8Ponyanın 150 milyon bu sözleri iıttikten sonra tayya-

U•' rccilığin önemini ve manasını an. onrad ı.. 
ileri •Kı kllçük ve büyllk lamamıı bir yurdlu kılmamış sa· 

0 de du 1 - .• narım . 
. •lırık rum arını goz o· Şu halde 
ıııı, onıı göre tayyare ietiklalımı -

~liıi;ıaı lıesdirebiliriz, dll
~•k . 
~ a bu .. 1 
ll'i de .. s?y enen rakımlar 
dab iıldır ve belki bunlar
\tj: Çok fazladır . 
· ıev' §udu, ki bugün ergin· 
~lu1 ~ıı • Yurduna bağlı olan 
llıık '.YYaıe ıaldırmalarındın 

'
1
• ı ıçin b··ı•· ·· -' ay u un gutu ve ye· 
'dcıı,~~'.e edinm•ğe ve tayya. 
lıı 1 •rtırınığa çalı§malı-
~ıı d 

1 evlet b .. ı· ·ı 'h a 'it ' ıı onem ı sı a a 
oııı, 'rlllık için hava orga 

rı ' kulübler açılmakta· 
1 ~l)I 

1 'tıdiı<• 
" o0, ;;ıne göre Sovye t Rus
·~ 18,ını tay, k g•çen çocuklara 
, 'ııuıııe~dar tıyyarecilik de11-
~akt, , t~ , ekureizleri yap 
'°'Vit Qllıış .)) 
l'~r 

8 
raı • bundan sonra , 
'anııdıki münasebet• 

zın ebediyen elmizde kalması 
Yurdumuzun rahatsız edılme -
mesine ve krndi yuvamızda egemen 
yoşayabilmemiz için başbakaoın 

gösterdiği yoldan gıtmek , söyle
diklerini yn pmak lazımdır 

Yaoi d1ha açıkçası bu beşyüz 
tayyareyi almak, tAm;n etmek ge· 
rekmektedir . 

Demek ki bugün ulusal hır va
zife ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; 

Takdir edersiniz ki bu beşyüz 
tayyareyi devlet bütçesiııden temin 
etmek lıayli güç bir iştir. 

Çünkü biz saltanattan ve düş
manlardan, bakımsız ve yıkık bir 
halde aldığımız yurdumuzun ha 
yı'ldırlık alanında çalışmak , eko 
nomik alanda işlemek , kültür 
alanında uğraşmalı: zaruretindeyiz. 
Bin bir çeşit ihtiyaçlarımız vardır. 
Sonra, yaptığımız dünyanın eşsiz , 
örneksiz inkılıl.bımızın yapmak 

dindirmek, ~UkQn 9Crmek- (Fr.) 
Apaise•, calmer 

İeslib etmek - Silahlanmak 
- Armer 

Teılim -- Teelim ( T. Kö. ] -
(Fr) L;v,. r 

TuellUm etmek - 'l'ealım al 
mak 

Teslimiyet - Verinim, verio 
selik - ( Fr. ) Capitulatirr , re 
1İgn3tion 

Tealim tuellüm - Alaca ve· 
rece - (Fr.ı Formalite de livre 
et de rrçu 

Teslis - Üçleme - ( Fr. ) 
Tripler, trioite 

Tesmiye etmek -- lsimlcmek 
adlamak, ıd koym'ak, isim -.ıer· 

mek - (Fr) Nommtr, denommer 

Annelere öğüd 
Çocuk esirgeme lıurumu ge

nel merkezi; yeni doğan çocukla· 
rın bir yaşıua gelinceye lıadar na-
111 bıkıhcağını öğreten "Anne
lere öğüt,, ün 1 inci sayısıuı bas
tırmıştır . 

Ayrıca çocukların nasıl bes 
lenrceğl de mamalarının nasıl ha
zırlanacağını öğreten "Annelere 
öğüt,, ün 2 inci sayısıuı dı bastır
mıştır . 

1 ve 2 ıayılı öğüdleri isteyen
i.re Kurum parasız olarak gön 
derir . Anlıarada bulunan çocuk 
esirgeme kurumu genel merkezi 
başkanlığını yazı ile adres bildir
mek yeter . 

mecburiyetinde olduğumuz bir çok 
icabntı vardır. Bunian hep devlet 
bütçesile karşılıyoruz . 

Onun için bu işte bizim fazla bir 
fedakıl.rlık göste rmemiz , dişimiz· 
den, tırnoğımızdan, eğlencemizden 
ayırarak ve artırarak bu işe ver
memiz lılzımdır. 

Arkadaşlar ; 
Az vereceğiz, çok kazanacağız. 

Kendimizi biraz sıka~ağız, kazan -
cımızdan az bir kısmını feda ede
ceğiz. Faks t buna karşı malımızı, 
canımızı mukaddesatımızı, henlıği

mizi, Türklüğümüzü emniyette bu
lunduracak,korumuş ve kurtarmış 
olacağız. 

Onun için tayy~re cemiyetine 
karşı çok ilgili ve çok hassas ol
mamız ldzımdır. 

Hava tehlıkesini her un hafızn· 
mızda,hayalimizde yaşatmalı , ço
cuklarımızı , mukaddesatımızı göz 
önünde tutmalı ve hava kurumuna 
yardımda bulunmalıy.z, üye olma 
lıyız . 

Kahramanlı1~ın, yurtseverliğin ve 
erginlik taparlığın dünyaya Ör· 
neği olan ulusumuza ve Atatürk 
nesline, çocuklarına yaraşan düşen 

budur arkadaşlar. 

Trşebbüş etmek - Girişmek 
(Fr.) Enıreprendre 

Teşekkül - Şekillenılle -
(Fr.) Formation 

Tc9ekkül etmek - Şekilleş
m•k, ıelıil almak, meydanı gel 
melı, kurulmak - ( Fr. ) Se for· 
mer, se conıtitue•, e'orgaoi~er, se 
compoeer 

Örnek : 1 - s~muda bir kav
si kuzak trşşekkül eııi - Gök yü
zünde bir alkrn şekilleşti ( şekil 
aldı ) . 

2 - Yedi iizadau ıeşekkül e· 
den lıeyeıi murahhasa - Yedi üye· 
den meydana gelen •alkur . 

3 - .Milli itimada isıinaden 

teşekkül eden şu banka - Ulusal 
güvene dayanarak kurulan şu lıaoka 

Teşekkür - Teşeklıü · [ T 
Tesmiye olunmak - İsimlen· 

mek, adlanmak, aıl konulmak, i
sim verilmek, denmek - ( Fr. ) 
Se nommer, s'app•ler 

1 Kö.] 

Örnek : Aaadolunun bir çok 
yerleriode Vereme İnce hastalık tes
miye olunur - Anadolunun bir çok 
yerlerinde v~rem lncı· hastalık de· 
oir • 

Tesri etmek 
mek, hızlandırm•k, 
(Fr.) Accelerrr 

Süratlendir
tezleştirmck 

Tesrir etmek -Sevindirmek 

Tesvid etmek - Karalamak 

Tesviye rtmck - Düzlemek 
(Fr.) Niveler 

Tesviye ruhu - Düzeygiç 

Trşaub etmek - Kol salmak 
dallanmak - (Fr.) Se ramifier 

Teşbih - Benzetiş 

Teşbih etmelı - Beozdmck 

Trşdid etmek - Sertlendir-
mck, sertlemelı, artırmalı, ağır

laştırmak - (Fr.) Rendre dur, ag
graver 

Teşebbüs - 1 - Giriıme 

2 - Girişit - (Fr.) Entreprise 

Teşennüç ·- Buruş 

Tcsennüç etmek - Buruş· 

mak, burunmak 
TeşHıüf etmek - Onurlan 

mık, şereflenmek 

T. şettüt - Ayrılaşma, d•ğıl-

ma 

Teşı üm etmek - Kötiimse
melr, şomsamak, lıötüye yoı mak 

Teşevvü§ - Kar maşlık, kan· 
şıklık - (Fr.) Eıobrouillemenl 

Teşviş etmek - Karıştırmak, 
bulanılirmak 

Teşhir etmek - 1 - Gös 
tcrmek 

2 - Çekmek [ Silah ) 
3 - Scrgemck - ( Fr. ) Ex

poser 
Trşhiı etmek - Tanımak , 

srçmek - (Fr) Recoonaitrc 
Teşkil etm · k - Şekillemek, 

şekil vermek, meydane getirmek, 
kurmak, hükmünde olmak, demrk 
olmak - (Fr) Former, constiıuer 
organiser, composer 

Kahraman 
Süvarilerimiz 

Avrupadan lstanbula 
döndüler. 

Edirne: 8 (AA) - Avrupamn 
en ileri memlcketleriode Türk 
bayrağım şeıefle dalgalandıran 
auvarilerimiz bu gece saat 23 le 
Karaağaç durağmda başta muzi
ka olmak üzere bir Asker müf· 
rezeai ve on bio kişiye yakıu bir 
halk kütlesi tarafından çolı coı
lıun gösteriyle karşılanmış ve u 
ğurlanmışbrdır. 

İstanbul: 8 (A.A) - Avrupa· 
nın muhtelit seğirelerinde atlı 
müsabakıılar yaparak muvaffaki
yetli sonurlar alın subaylarımız 
bugünkü konvasiyon tı·enile şehri-

mize döndüler ve çok candan ttza 

Adana Borsası Muamı?leleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

CİNSİ En az 1 En çol.. 
K. S. K. S. 
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Satılan 1ikdar 
Kilo 

1 Kapımalr pamuk 
Piyasa parlaj!ı .. 
Piyasa temizi ,, ----·--
lane J 
iane il 
EkspreR 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz ı -, 

• Sivah 

Ç İ G 1 T 

1 

-

1 

1 

ı-1 l: 

Ekspres 
fa ne 

,, "Toh nıolnk,, 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 2,62,5 ;ı,2.; ·-- - -

--.-. ~~Y~e-r=ı;~---<---3,...----- .l2.5 __ _ 
ı-----.,.--,----ı-----ı--------------

boratla 1$arşılanmışlardır. " 2 62 ~ -2 "7·5-
,_~A~r~p-a _______ r___:___!"!. __ "" '-ı--------

l\1entane 

Bir Fransız gazetesi .......,Fa,.su...,ıy_a ____ ı~=,.---ı---- - ·-----• 
Yulaf 2,62,51 

, --------
~~~------• --·------.-Delice Avusturya hükumetinin ı ı--..,K,....u-ş -y-em..._,i----ı----ı---- -

50 n kararını nası 1 :::::::K:•~te:n::::t:o:=hu::::m::::u::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::==::::::=-_ ;-_-_-_-.:_-_~-----ı---~:~~~~~:~~~---ı 
karşılıyor? Mercimek 

Si sam 
Paris: 8 (A. A) - Hasburg 

hınedanımn durumunu değiıtiren 
yasayı tefsir eden • Debats" gaze
tesi küçük antantıu asalarını kay 
deltikten sonra diyor ki: 

Avuıtuıya yaşamalıdır. Bu 
Avrupa için elzemdir. Halbuki 
Avusturyanıu varlığıuı krallığın 
iadesiyle Tuna havzasında mubak 
kak surette basil olacak büvük 
bir karışıklık kadar hiç birş•y 
korkutmaz. 

Öbür yandan Krallığın iadesi 
sanıldığı gibi arsıulusal tehlikesini 
ortıdan kaldıracak bir araç ola
maz. 

Avrupanıu bugünkü durumun
da hepsinden önce çok tehlikeli 
bir buhran yaratıcak her şeyden 
çekiomek gerektir. 

üçlı· ıne şekilliydim ( buna bir üç 
leme ıekli verelim ) 

2 - Bu lıarekrt çalı§nıanııza 
eyi bir mebde ıe§kil eder - Bu 
barckeı çah§maııııza iyi bir ba~lan• 
gıç meydana geıirir , 

3 - Bir §irkı·ı t<tkil etmek 
- Bir •osyeıe kurmak 

4 - Bu har<'keıiuiz kaouoeu 
bir cürüm trtkil eder - Bu hare· 
keıiaiz kanunca bir snç hükmünde· 
dir ( demektir ) . 

Taazıi - Örg t 
Taazzi etmek [Teşekkül et 

mek ] - Örgelenın<k, örg.nmek 
- (Fr.) S'orgaoher 

Taazzi ettirmek - Öğremek, 
örgelemek 

Müteuzi - ö. gen - ( Fr. ) 
Ürganise 

Uzuv - Öge -(Fr.) Orgaue 
Teşne - Susamış, susuz, su 

sak (F r ) Alıe e, assoilfe 
Ttş•i etmek, tekoio etmek -

Yasamak, kaııun koymak - {Fr) 
Legıferer 

Kuvvei adliye - Tüzetgrn 
kuvvet - (Fr) Pouvoir jııdiciaire 

Kuvvei icraiye - Yürütgen 
kuvvet - (Fr) Pouvoir executıf 

Kuvvei teşriiye - Türülgerı 

kuvvet - (Fr.) Pouvoir legislatif 
Mtşru - 1 - Törümlll -

(Fr.) Legitim 
2 - Kanunlu, yollu - ( Fr. ) 

Legal 
Gayıi meşru - 1 - Törüm 

süz - (Fr.) lllegitime 

2 - Kanunsuz, yolsuz 
(Fr) Illegal 

Teşrifat - Protokol 
Teşrif etmek - Şcrtflendir· 

ıuck, onurlandırmak - (Fr.) Ho
norcr 

Teşrih - 1 - Dilge [terim) 
2 - 1 Bak : Şerbetmek J 

Commrntairc 

VN . ' 
**** Salih 625 ... - .. - sis-- ______ _ 

:.O~ -D~u~.z~k-ır_m_a-,-.------r----soo-
.!ıı:·~ --·--------· 
::ı- Simit 

" 

-o~ =:-...,....-,'-'.,.------r 62.-~ Q ~ -• Cumlmriyeı " > - - 57.5 ___ -
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r- Duz kırma ,, 400 

1----- -1 
Alfa 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
8 / 7 / 1935 

Sanı im 

-Lirrt 9 62_ 

t~ Harıka~ıod&rı alınmıştır. 

1 Temmuz Vadeli 6 54 
d 1 ı--,6.---ı 22 

Kayşmark 1 97 1 iuci T. V• e i 
l.ı"ruok"~'ransız,, 

H uzr r 6 9 l :-S;;., ı.:..:r'rl"'i o-'-:-"'"l-ng-i""I i""z-,, ---ı ~-,.,ın-ı 
Hiuı lıazır 5 76 Dolar "Amerika"""n-,,--ı 
Nevyork 12 115 ı-F;;,'..:cro_o~k_c."l;...s-v~iç-r~-,-, --"---ı---

Ayran gazozu 

.....,aRıG; A 
y 

AYRAN 
A 

Av~AN Gazozu 
- Av15.AN Soclas.ı 

____ .:;t , , :AYRAN 8uY-~ N 

J) iÇMEK iÇiN - ' I • 

'Du MRRKl-TYR DiKKilr EDiNiZ ) 

İş bankası altında 5593 9 

8unlarda mahalle ara
sında bağırmışlar 

57 5307 

Sahneye kadeh ve pa
ra attıklarından 

Örnek : 1 - Şurada bir mü
selles ıeşkil edelim - Şurada bir 

-----------------------------------------·------------------------· 

Reşatbey mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Hısanla arkadaşı 
Basıi• ve bışkı adı Vasfi sar
hoş olup maballe aralaııuda ha 
ğırıp çağırmak suretiyle balkın 

rahatını kaçırdıklarıodau yakalan 
mış ve karakola götürür )erken de 
polis i~yarıua ağızlarını bozduk· 
!arından hıldarında takibat yapıl
mıştır . 

Kayserili Ali oğl'!,. İlısan adın· 
da birisi sarhoş olduğu halde 

Seyhan parkında •ahneye kadeh 
atmak ve Zihni oğlu Ahmetle 

Hamza oğlu Mabmut ıla taş n 

para atmak suretiyle sahneniıı 

düzenini ve balkın da istirahatini 

bozduklarından yakalanmış ve 
haklarında.kanuni i~ yapılmıştır 



~.,ı. 4 ( Türk :Sözü ) 

Yılan kale 
yakınında - -

- Birinci sayfadan artan -
ıuyu ve Hi elinde büyük bir d•ğ· 
Dek ve ıol elinde Yazılı kayada 
ki oldutu gi!.li kırbaç ve fazla 
olarak k•bartmanın arka tuefın· 
da bet altı harfi okuoabilen hir 
Eti yaı111 görülmektedir . 

Bulunan bu kabartma, Yılan 
lcalenia tam riioeyinde ve Sirke· 
li köyünün bir kilometre kuze· 
yinde y[zii güneye ve göğd<'Bİ do· 
inya doğru dönm6§ ve yalnız ır
matıa içinde ıörülebil•n sekiz 
metre uzunluğunda ve eltı met 
re geniıliğinde bir kayanın üs
tünde iki metıelik bir k•bart
madır. 

"r l b ı·ı . 1 
ı a e e ve ı erıne ' 

müjde ! 
ikmale kalan bütün lise sı

nıfları talebelnini eylül yoklama 
ama hazırlamak için Kız lis1:1si bi 
nasında ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Riyaziye derı5leri, kimya,fızik, 
len bilgisi, biyoloji, tobiiye ( Ne
bati ve h11yvani fızyoloji ve teş
rihi ) dir. 

Arzu e<lenl..rin Kız liseGinıle 
aşağıdaki rumuzlara müraca -
atları 

Ünlııersite talebelerinden 
N. D-C. G 

Adana birinci icra dairesinden. 
Dosya No. 935-987 

D. demiryolları Adana işletme 

fettişliğinden: 

•• mu-

Mersin ı>şyayı tüccariye anbarı tahmil vo tohliyo işi mukovelo okdi 
tarihinden itibaren bir sone miiddetle müteahhide verilmek üzero kıı
pıılı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

ScnAVİ yapılacıık tıılımil ve tohliye işi vamti 250 bin ton miktıı
nnda tahmin edilmiş olup beher ton için muhammen ücreti 9,5 kuruştur 

Muvakkat teminat akçası yüzde 7,5 hesnbile 1781 lira 25 kuruştur 
Eksiltme 25 temmuz 935 cuma günü Adnnoda işfotmo müfettişliği 

lmerkezindo saot 10,30 da yapılocaklır. 

Teahhüt edıl"ct>k ve ynpılncak işin mufassal şartnamusi Mersinde 
istasyon müdürü ile Adauoda işletme müfottişliğinJen ve Ankarcıda 
O O. yolları lı ıreket miiclürliiğündcn Lo lt•ls'z toclarik edılebilir. 

Muvakkot teminat akçası Ankara vo Adonoda idoremiz veznelerine 
yotırılabıleCPği gibi kanuna uygun tominot ılu kolıuJ cıl lir. 

isteklilerin 2490 No.lu A. eksiltme vo ihalo kanunu moddei mah
ııusalnrı mucibirce teklif ve tcminn' ve vesaıkleri havi m~mhur kop:ılı 
znrClarını eksiltme günü saat 9,30 z ı kadar işletme müfultişliğirı<leki 
komisyona mak~uz karşılığınıla vermeleri vo eksiltme sn ati sııat 10,30 
da komisyondu hulunmaları lfizıındır.5612 9-12 16 - 21 

--------------·----
Bor Okçu menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menbn suyu lstonlıul şehremanetinin hhlil raporu ılc en oyi 

bir su olduğu tohokkuk etmiştir. 

Okçu suyu Sıhlıote elv~rişli \'C miılcye iştulı vHİCİ hır 
sudur. Muhtnrc m müşt.,riler bir ılcfu hu su-

yu İçtiklerinJe bir dnhsı hnşkn su içmeyeccklerdir. Bir Jefa tecrübe 
sozlerimizi isbnt edec ıktir . 5433 40 - 78 

Satış yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

Saban meraklılarına 
,, 

"'1 e L e ~ ,, 
Mnrkalı sabuı lar ; saçların dökülmesine , k11pek yapmasına mnnı 

olur. Sıhhntınızı, kesenizi korunıok vıı çamoşırlarmızırı çürümı mesini 

arzu edcrs 1niz mutlaka'' Melek,, srıbunu kullanınız. 

Katkısız ve temiz zeytin yağın<lnn yapılmış sabun orzu ederseniz 

''Melek m~ı ~osırın dikkut ediniz Ve bu sabıınu t.ılPpte ısrar 
'' edınıı . 

''Melek Markalı sabunlerım zı pcrı kenJc s•Jrctilo bütün bak-
'' kallar da bulııhilirsirıiz 5b00 6-30 ................................. ~mi!'~~--· 

l opton snt· ş Melek 

En leuıiz ~afı Urfa suıle yağı orzu cılcrı-;eniz. 

Alıdulkud!r Melek evlAtlurı ticnrethancsinlleo 

ornyınız . 

Ab Jin p şo cadde 
sin.ıo Ziraat barıkası 
bitişiğinde Abdulka
<lir Melek ve evlfit 
lnrı ticnrothanosinde 
dır . 

Adaı;ada mukim takı zade Mus· 
taranın emlak itam bankasına olau 
15750 liraya ipotek ettiği Adaneda 
döıeme mahalleaind" yani İstiklill 
maballf'ISi babuççu oğlu fabrikası 

namile maruf şarkan yirik lbrahim 
verPS0 sl Ahmet ve çocukları Me'ut 
ve Nazla garben Hamit Ş1di şima
len yol cenul.>en Hamit Şadi ile 
mahdut ve J 2000 lira kıymet tak
dir ~tuna~ bir fı.brikanın paraya 
çevrılmesıne karar verilmiştir.Ar
tırma 9-·8-935 tarih ve cuma 
günü saat 15 don 17 Ytl kadar 
Adana birinci icra dairesinde ya
pılacağı ve fabrikaya takdir edilen 
kıymetin yüzde 75 oi bulmak şnr
tile en fazla artıranın üzerine bıra 
lrılacektır. Aksi takdirdt: yani mu
hammen kıymetin yüzde 75 şi bul
madığı takdirde 2280 numaralı ka-
nuna tov~kan sabş geri bırükılacıkl~--~~----~--~~--~----·~~--~~~--~~~~~~ 
ve artıranlar taahhudundan kur· 
taralaeaktır. Artırmaya iştirôk ede
ceklerden muhammen kıymetin 
yüzıJe yedi buçuk nisbetinde pey 
akça11 alaoacaktır. işbu gayri men. 
kul üzerinde bir hak iddia edenle 
rin il4n tarihinden itibaren evrakı 
müabitelerile birlikte mı,m•ıriyeti. 
miıe mürecsatJ.,rı lazımdır . Aksi 
halde hakları llpu sicilile sahit ol
mayanlar satış bPdeli payluşmasın
don hariç bırakıloc:ıklardır . Alıcı 
olanların tayin olunan gün ve soı 
atta satış mahalli bulunan icra da. 
ireıirıde hozır bulunmoları ilan 
olunur.5616 

Kadirli icra memurlu
ğundan: 

SAN 

_,,_ 
ı ~w.ır 

'7 , 
UT.a ...... 

TiR 
T(jRKiW i~ BAN l<.M ~ 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( ~1üesseSAmizin lıohçesirıde ye_ 
niden ) apılacok ~·a nnşırhıınc ve 
binalorın kPşfi nıucibinco dnlıil vo 
lıar'ci tamiri miinakasayn konul 
muştur. Münakosa 20 7-935 gü · 
nü doğum evinde öğleı.len sonra 
yapılucaklır. Kc~ifnume muk ıv.l j 
lonaıııe ve projelert görmı k ve un -
lumak arzu cJenlerin doğum evi 
hrı~tob pliğine miirocaat clmclori 
vo ısteklilerin iholo güııiı , ıısulünn 
göre peylcrirıi evvelden n·aliyeyo 
yııtırarok. iholoye iştirak Cdt·bi 1c 
cekleri itfüı olunur.) 5615 
9-10 11-12 13 14· 16 17 18 19-20 

'

r Kacakcılar ,ı 
vata~ h~inidir 

Seyhan Tapu müdürlüğünden. 
J 

Knrııhncılı nnlıiyesiniıı 1\.zılkaş 1 
koyiınıl"n lliisoyin oğlu lsmailin 
ıuazi ıııevuttuıı imar ve ihy.ı cttiğı 
çoy nH vkiiod•J (doğusu dağ batısı 
iki yar kuzay kard t.loıle kızı z, 
lilıo Oi>ncy dnğ) ile ~·evrili iki lıok 
lor yedi bin b 'şyüz yetuıi~ tlokuz 
ıııctre tnı lanın odınıı t cili içiıı Kı

z lkoş köyü lıeyetı torııfındon ılınii 

DARA• 
BiRiKTiQt:Na 
RA~T ~Db 

Çllteban kapııc 
açıldı. 

""Eğer Homatizıno, siyotik, karaciğer ve böbrek kuınfor• .., Jtl-
lrırı sığrılarıno muztaripseniz vakıt ge~·irmeılcn Çi~e 
koplıcasıno. koşunuz. .1 verir· 

Bir çok deri lınPtalıklarına, muonnit ckzPnıalar u şı J 

Çifte han kapllcasına . 10,Jr· 

S ı. ·ı 1 l . k k .. t·· .. l .. ··y >rck lJöorrıUŞ •" enıyo ı e gC' en ıır ~·o· o urum er yuru ı.: 0ırra 

ne kııclor f•·nneıı knbili izah deirilse tle senelerce gebe d a.ıııfl 
t'.' • kııl ·~ 

kadıol rın 15- 20 crii rılük b ınyodan soıır.ı humıle r... 
müştür . 

Çifte han kap/ıcasırıtfl d•~·· 
l rJon 

Hudyo uktifılesi dünyndrı mevcut hiitün knı lıcD 0 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasınd• 1 ... ,6' 
:\lı' r· J ••• l ı·· ı·· ·ı . ı·· .. ülortk ıokıı" .. e•IJ'• • sıı ır orımız•n ıor l lir u ı ıtıyodorı t uşun •' 

· · <tozioostJr 28 
rııız y<nıck yopılınnktadır. Fururıu, lıukk ıliyr.sı , ı:ı 

lif ri vrırd•r. Fintlnr çok ucuzdur. 66tl 

Tiren ücretle.ri yarı yarıya tenzilatlıd•'· 
lıober verılıniştir. M·,zkur larJunı ı - f 
surut. ~o sebebi tasarrufu hakkında atı•. ıurı111 ııand lfi on gün sonr ... ki g l- ııımnıııumınııuı.mnnıllD', Po r "e lı'; 
lc~ek pnzor güniiotl•, keşif ve talı - bu gece nöbetçi 11 e b:ırcatı1~ ıP'& 
kıkcıt ynpılocoğıııdıın hu t ırlu ıc ;;; E A Boş yer yerh 
lopuyn lı:ığltınıııosı kin hır iddia ı - c zan e ıt cıyac;ıksaaı 

gesilo malıolliııde hnzır bulunma- enıcamı ('ıvarıruı.ı 

Kadirlinin Anberin arkı köyün
da teşrini ıani 932 tarih JO sıra 1 

numaralı evvelce tarla iken şimdi ı 
üç tatlık değirmen halinde t.ulu. 
nan dört sehim itibarile bir sehmi 
Maraşlı kirişçi Mehmet oğlu Meh
mede ait olan hissenin açık artırma 
suretile 4- 7-935 tarihindbn iti- ı 
beren bir ay müddetle satışa çı . 
kerılmış olduğundan taliplerin yüz
de 7/50 depolarını Kadirli icra Ja 1 
ireıine yıtırap müzayedeye iştirAk 
etmeleri ve kati satışın 4-8-93'i 1 

tarihinde yapılac•A'• il4o olunur. ı 
5614 5586 9 

t•den vı:ırsn el'n•leki tnsarruf b 1• 1 y ' . . . il 
s nı vo. ta.P? mü.Jü~iyetinc ılu iJılıu- Seyhan rcz tfıt~ı-idi r 1 

~ sının bıl<lırıla:esı ıldrı olıınur.5613 mımııı111111111111Mır111J-uıımnuıwr.J1· ıuı nı ııuııuu ı ıuıııu 


