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Acun da yaylacılık 
• 
ıı· 1

trl ~üzel yaylalarımıza seyyah 
htirebilmek için yapılacak işler. 
l .. g,ı· --~~-............. ~~--

. •nc:e sıcak illerde du-
~li eren, gücü yeten yay· :·Bu görenek köçl'beJık 

.... ~ •n kalmııtır. Davar, ko 
~ÖCtbeler yay günleri ot

Cll. ~~D, Buları çekilen k•z· 
tha Önen ovalarda barına

'· Y avıı yavaı, Y" şil ot 
N' ~ir İ~im: eu ardından 

\.. t;~ ğlıra çekilirler. 

,_, •tt ~t•rııu gibi yanarken 
t-. '41 

oçrnak gibidir. 

~ 4•nıaın göçebeleri dP. 
ip dailara, )aylilara çe· ,. 
:erde, köylerde İ§İae, 

tl'otllı olanlar la ıebirlt!rde 
f'at baı.ırn evinden •yrıla· 

lttılerd"n, fabrika İş · 
'" b •ıka herkes yııyliya 
11• hatlara göçmüıtür. 

~I da zenginler boğ z 

, ö'"· Erenköyüne .. gı-
toaı nun adına sayfiye der· 

tanberi İstanbulu da rlbiz için ıayfiyeye gi

~ .... t!,,' Yazıyorum. Trahya
~~ da ı) topraktı köşk tu 

~ •ta l•ne vapura, trene 
'1.tdtt •ıra biı de dolaşıp 

~· 
\~ .her bucağında bir 

l\I&--,~ bir yaz gezintisi, 
~ •

1 vardır. 
• ..;..babç•lik köyıue gi

\ •nlık daflara gider · 
" ıyıların.-, plajlara gi 

~itle . 
'1 ~ ııkıc:ı havasıadao 

~~•• urtulup biraz geniı 
•lırJar Ve diolerıiıler !ttt-:" ~ . ı.. ~ ~ endi memleketiode-

J ~ 
11
•rleri •z görerek yad 

"~" Zınır. 

.... ~····· ,-,ı,, )'aylilık dağları, 

.lt ~lı~r~e kollarıdır. Pıij h k 
.~~ da sayısızdır. 
._ il.. baıı illerini, bilml'm .. ..,, .b 

'•• il i yakın komşu 
''bııı feldi mi Akdeoizin 

.~ 1 ~-ll~e alır, kimi Yunao 
ıtf~ıı t.:' lid ntalyaye, kimi de 
""' ~il •r. 
' '-d, hö • ttııaR· Yle yad illeı den 

•' !'>ıt~" ç~o gezgincileri ağır
ı ~ lb •ğalılclan arasın 

~~ ~bt ·~ ortasında köşklt"r, 
~l .. e er, gazinolar, •ğl n 

•• .,~ d 
(')un eo güne zrn· 

L.t"' ~er ~ .. 
·""'Ot oy bir sayfiye ol-

~ ~ı1;llıobn yolunu ulat 
'M.. Yorlar 
'·~·la~ ~ . ... ....._, 60lub~a~ gibi yerler 

tarı .. d enılıJır ki orada 
t•t,,d •ıardan gelen Sty-

L en & •• 
'- 6tÇıaıyor dene 

)...''· .. t''ı.tılıtÇın hükumet de 
~. t h (ıeyyahlara ra 

iti:· 'l. oturacak yer 
"4 ht. .. i ı) hır hükümet işi 

~ltg,._.i 1l•da pıra dökme 
.-.. ,, )or. 

~ b~{Yabı~rın ğetirdıği 
L IQ ke . . 

'~et h . ıtsıne gırer 
't~'· •zınuine de E.y . 

..,ı,I 

NıaL· 1lıc: 
"'" L • 

1 1•zmı ""a Sırbis· ) Qlr k 6 ' 
'tt•tıl k.t 0 11omik bülte 

~ 1 ?elsl&aıı sebep 

~~le,ı l' ~ g•ıetelerinde onun 
."'tlai't. ııeıini görmüştük 

1' ) llıa ( l . ) . b' tJi svıç• e gı ı 
01•cağını bu yeui 

reklamı görünciye kadar öğren 
memiştik. 

Okadar güzel yazılmış ki f'ğer 
gazetenin büklelerinden taşmasa 
reklam olduğunu bile bil.-, baş
tan başa türkçeye çevirecegimiz 
geldi. 

Burada birkaç satırla )'•yliicı 
lığa , yaz gnintileıin,., seyyahlara 
neler hazırladıklarını bir örnek 
olarak kısaltmaden geçemeyiz. 

Yugoslavyanın coğrafi duru · 
muodan başlıyarak doğu, batı 

~rasında, yol üstündt! kolay g~ zi 

lccek, yazın ço'k iyi yaşanacak 
yerleri olduğunu uzun uzadıya 
anlatıyor· 

Sıhhi faydalarını, şairane man 
zaralarını, eko .. u~ ık üstüolükleri · 
ri, eğlencelerini her §eyi ea_ymak
Ja bilinmiyor. Mavi Tunayı bir 
konser gibi satırları arasında din 
liyorsunuz .. Her kayanın dıLiode 
bir buz pınarı şır ıldıyaa kar:ı dağ 
lara Adananın 38 derccelık 
Çukurovastodan özenle bakarken 
Toroılerı unutur gibi oluyorsu 
nuz. 

Size, o dailara nasıl kolaylık 
la Ve ucutça gidilıceğini, orada 
her türlü ihtiyacınızın bol bol. 
kolay kolay ve dünyanın ber ye· 
rindeıa daha ucuz bulunacağını, 
sailı~ıaı!ın neler kazanacağını, 

oekadar eğleneceğınizi öyl! bal
landıra ballındııa anlatıyor ki ... 
inanıyorsunuz da. 

Evet, kua ve deniz yollarında 
yüzde 50 teozilit yapmıştır. Va
por ve şimendöfer robattır . P11sı 
poı t cotay ve ucuz veı ilir. 

Gideceğiniz yerlerde yurdsuz, 
yiyeceksiz kalmnsınız. 

Bunlar nasıl doğru ise Ö!eki
ler de hep öyle doğru olabilir. 

Ve böyle düşünürken işte 
diyorsunuz, İşte Toroslar Gözne· 
si, Namrunu, Güleği, Bürüceği .. 
ve daha yüzleıce yaylasıyle serin, 
yeıil güzel Toıoslar, Çukurova
oın uçmağı, koruyucu perisi vu
lık kaynağı olan o karlı dağlar .. 

Biz onları şimdi karşıdan sey· 
re derken İsviçre kadar uzak gö 
rüyoruz . 

Kaç kişi oraya g:debilir ve ar· 
tık göçer gitse acaba yer bnlurmu? 

Yer bulsa yol bulurmu . Yol 
bulsa binek buluı mu 1 binek bul
sa yeter para bulurmu ? 

Oıaya ı~yyab getirmeği dü
şünebilir miyiz . Yatacak yeriniz 
yok drrlerse ne kaııılık veririz . 

Az daha ötede bir kaplıcıımız 
var bir kaç yildır oııarmağa çalı· 
şıyo lar . Tren ücreli de yarıya 
indirildi Fııkat daha çok şeyler 

ister . 
Yuğoılavyanın'da bir yeıiade 

bir kaplıca bulmuşlar ıuyunu b h· 
lile göndeıiyoı lar m § . Ne gibi 
hastalıklara şif• ise anlayıp ona 
göre bir sanaloryom ' bir uen 
lik kendi yepacaklar . Ve insan 
çarşı hamamına gidr r gibi oraya 
gidebil t. cek, Sırbistan sayfiyeleıi 
nio maar1fı Adana ıehrind~ ( ye
me içme , yalt paruının ) yüzde ı 
ellısini geçmiyor dersem inanır· 

mı!'lınız . lıte ır yyah l öyle çekilir. 
Çiftebandı, Büıüctkte Karataşta 

ıöyle bir kalkınma var. Onu teıv . k 
t taıek, ona yardım etmek için üç 
sütun yazı yıızmıığa değme~di . Fo:
lcat Tü kiyede daha nt ler var ki 
kaç İsviçre kaç Lübnaa ve kaç 
Yuğoslıvya değer . 
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Her gün beş söz 
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1 - Havali - Dolay 
2-Banliyö - Yöre 

Ürnekl"r : 
1 - lstaobul dolayının orman· 
ları giuikçe azalmaktadır . 
2 - Demir yolları yöoetgcsi 
( idaresi ) , yöre trenleri tarİ· 

fesini ncuzlauı . 

3 Muhit - 1 - Çevre 
~ - Çeven 

Örnekler : 
1 - Evimiz. gt>Ç vakite kadar, 
yangın tehlikesinin çevresi dı· 
şınd11 görünüyordu . 
2 - Ankara hükumd Çeven· 
ininde söylendi.,,ine göre . 

4-Zelzele - Dtpr('m 
ÖrnP.k : Bu kış Türkiye srk sık 

depr«>m felaketini gördii. 
5-Zaruret - Zoui, lnstam 

Örnekler : 
1 - Havam1zı 1000 Türk ka· 
.nadı ile silablııwıık , rahat ne
fes almamız için hir zorağ ha
line gt-ldi • 
2 - İnsan böyle bir barekt-rte 
bulunmak için naeıl hir kıstıtm 
içinde kalmalr : 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullanılmamasını rica ederiz. ________________________ ..... 

Japonya hükumeti 

Çine yeni bir nota 
verdi ---

Ankara : 10 (A.A) - Tökyo 
dan bildirildiğine göre Japonya 

·yeni bir ültimatom veımiıtir . 
Çin hülcı1ıntıti bu ültimatom· 

da ilerı sürülen şartları kabul et· 
mezıe Japonlar lcuzey içinde be 
men ilt>rliyeceklerdır . 

Habeş İmparatoru 

Bindiği trene bir· 
kıyınç yapılmamış 

Ankara : 10 (A.A) - Aııka

ra vo Paris Habeş Elçileıi İmpa· 
rı.torun bindiği t•ene bir kıyınç 
yapıldığı hakkında Romadao ve 
tile-o lıabt rlcrin doğru olmadığı 
oı bildirmektedirler . 

N&vşehirde elektirik 
tesisatı yapıhyor . 

Aksaray : 10 (A.A) - el-.>k· 
tirik eııerjisinden Ncvşehire ve· 
ıilrcek eltktiriğe aid ıi;mer ve 
ziraat baokalarile yıpılın görüş 
meler bitmiı ve dün Aksarayda 
kontrat imzalanmıştır . İş üç ay 
da bitt cek ve evş,hir belediye 
si üç yılda kırk bio lira ödeye 
cektir . 

Ben es 
Stalin ve Molotofla 

görüştü 
-

Moskova: 10 (A.A) - Mos 
kovada bulunan Çekoı1lovakya 
dış hakanı ile Sıalin ve Molotof 
uzun göıüşmeler<le bulunmuş 
lısrdır . 

Fransada 
Bir şölende yüz 
doktor zehirlendi 

-~-
Paris : 10 (AA) - Amyans· 

da toplao1n t L korıgr si illds le 
verılt o şüleıı<le koouk!aıd&n yüz 
kişi zehirlenmiştir . İıiıı içiııde 
gizli arge olmuına ibtimel voi:

mektedir . 
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Lübnanda işsizlik artıyor 
Yol uğraklarırıda : 

Gülümseyen Sayhan ! . 
- .. c .. 

Mebusan meclisi; bunun önüne geçe
bilmek için hiç birşey yapamayor 

Yazan : Taha Toros 

Oou ağlarken dP. severim ıü
lerlcen de .. 

Berurda çıkın " Savtulah-
rar ,, geıttesinin 3 Haziran taıih 

li başmakalesinin özü : 

« Bir ay P.Vvl işsiz gerıçlerdt>o 
bir kafile Mebuslar Meclisioe bir 
istida vererek mı mleketin işs'z . 

lerioe i§ hulmak çarelerini aramı· 
larım istemİ§lerdi . Hu istidanın 
okunduğu celsede bulunarak Meh· 
usların ateşli nutuklarını ve vaad. 
lerini işitenler mrcliııin iki gün
den ız bir müddet içiode genç
lere it bulacağına inanmışlardı . 

Fakat ne yazık ki Mebuılaııo gay 
reli meclis devresinin bitme~ile 
yok oldu . » Mebuslar şimdi , 
memlelu t tarihinde gördüğü da
vaların en mühimi olduğunu ya· 
kın bir atide gCSrt"ceklai bu iş 
hakkında ağız açmaz olJulıu . 
.Memleket hugüokü i~sizlık huh· 
raaı gibi bir buhran g .. çirmemiş 
tlr . 

Gençler , caddelerde gezerek, 
kahveleri ve kulübleri doldura
rak mrmleketi idare edenlerin 
mf'mlekdte imar ve oafia işleri· 
ni canlan :fıra mamalara , bankalar, 
ecnebi şirketleri ve müeseueleri 
batta bazı resmi dairelerde vızi· 
f eler bu memlekete , memleket 

çocuklarıoın Jokmaıında yarışa 

girişmek içio gelen mültecile· 
re verilmtokle yüzlerine kapanan 
günlük geçim kapısını arayıp du
ruyoı lar . Eğer idare adamlarımız 
yakuah bu çıbanın tedavisine bak 
maz ve güoden güne adedleri ar· 
tan bu işsiz g .. nçleıe iş sahası 

açmaıfla m,.mlekt t ekscriyetioin 
boş kallmamesı için umumi me 
nafii tehlikede bırelcacık bir va
ziyetin uğrak olmıyscağına kani· 
iz . Geçenlerde tütün iyçileri cad· 
dtleri g,.zerek hükumet dairesi 

ne hücum etmiıler geçinecek it 

istemişler ve öğle vakte devlet 
sekreteri ile Maliye Müdürünün 
evlerioe girerek yiyecek ekmek 
iıtemişlrı dir . HükumetJe,,., bu 
acıklı tuabürleıi göıdükten soo 
ra memleket e\·ladlarmın g-eçim 
yollarını düşüamiyertk kolları 
bağlı kalınası doğrumudur ? Hü· 
kumttlerin bu hubraoi hafiflet 
mtk için muhtP,lif itler vardır . 
Ne kadar yazJkki memleketlerin 
dı::n kovulan mültecilere gt ~im
lerini çıkaracak "azifeler ve ge
ni§ ar:ııiler veriliyor ve bir tek 
kuruşa ihtiyacı oları memleket ço· 

- Gerisi ikinci sayfada --

Öyle içli aRiardı ki derdini 
anlayan da gönlile uyar vt> g-öz 
birliğile yanardı 1 

Öyle deli ve bııçın gllerdi ki 
nisan ayının elf'l avuca sığmaz 

yaramazlığını o yaratırdı ıltuo O· 

v•da .. 
Onun asılı tarihi bile doğuran 

karlı ve ulu dağlard .. nch 1. Aslı 
en kabadayı ve yurdun bayat bay· 
rağı olan dağlardan kopmaydı .. 

Yeşillıklerden süzülüp toprak 
kokularını tirin servi dallarına a
şılayarak akan bir sudur Seybanl. 
Yar )arı yıkan, yılları yakan ve o · 
v11yı donatan bir sudur Seybanl .. 

Ünlü tarihçi "Şarl Teksiye,, 
nin bildirişin~ göıe, oe Adanı 

"Adanoı,, dan ve ne de Seyhan 
"Saros,, dan gtldi . Ben buna i

l'anmıyorum ve bu bir mas .. ldır 
diyorum .. 

V r- yine dllıünüyorum ki Sey
han şımcfiyf'l kadar o kadar çok 
masallara süt analik yapmııtır ki 
bu masallardan bir tarih yapıla

bilir , 

* * • 
Dün akşam güneıi ujurlayan 

kıyılarındın bu Onlü ırmığa dal 
dım .. o uy ıldız parkının kml

mış ııık sütunJarı arasında taze 
bir bahar kızı olarak karııma 

çıktı ... 
Gittikçe koyu karanlıklar ye 

C. H. partisi nasıl doğdu? 

re, keskin ışıklar ıuya düştü .. 

Bilmem bu ne kadar ıürdü .. Sey· 
ban ışıklarla tncaklaıh .. Bl~~-
lerioe gönüllerinin en tıhsımlı 
ve gizli yerlerini açıyormuş gibi 
daldılar v., en sonunda Seyhan 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkdaplarla ulusumuzu yükseHiyor 

dudaklarını tatlı bir oynatııla bllk 
dü ve ince bir gülümeeyiıle uzak

lara kaçtı !.. 
• 

* * 
Onu ağlarken de bilirim gü-

~--~------·-ııııı--------~ lerken de ... Fakat artık ·•Seyhan,. 
ın ığlamasıuı drğil , gülmesini İl· 
tiyorum .. Ve o gtild&kçe berke. 
guleçek , dübya ğölecek eanıyo

rum ! 
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Devll'lçlyiz 
Pat ti , neden -lolayı devletçi · 

l 1ği kabul ediyor? Bunun sebep· 
leıioi genel s . kıeter Rı c .. p Pe 
kerin ağımdan açık bir dilJe din· 
leyelim : 

11 Ondan sonra arkadaşlar , 
biz devir ıçiyiz . Fıliğ olarak hü
kumetçe de , partice de devletçi 
yiz . Bnna karıı olanlar - liberal
lık da ıerbeft olsun - diyorlar . 
Arkadaılar , bunun ne demek ol 
duğunu , davanın ehemmiyet ve 
değerini hepiniz anJarsıaız . Libe 
ral sistem demek bugün bu ulu· 
sun varlığında gözlerimizi kamı:: ş 

tıran , en büyük muvaff akiyet yol 
larını kapamak demektır . 

Biz devletçi olmasaydık para· 
mızın bugüı kü kıymeti temin edi
leLİ'ir mi idi? D.t ticaret ve öde 
me dtnkliğimiz iç Bıınayiin koruma 
altında doğması ve yaıaması müm
lıü:ı olurmuydu ? Biz devletçi ol 
masaydık memleket evlatlarıoın 

akıtılmıı olan yüce kanları baba
sına elde edilen Türk vatarıı .. da 
mt mleket mah yerine ecnebi ma· 
lıom ı ~ rb · 81Ç~ satışına yurt ka· 
pılara açık kafir , r coebi malları 
Tü k pazaılaıını istila ederdi . 
Bir devleıin tam mınasiyle müs 
takil sayılması için sınırlarıoın 

düşw Jn s'.' ahlurıodan ve o ı dusun

dan m.lıfuz olması kafi dt ğildir . 
Ayni Z•maoda milli pazarları ec · 
"' bi manifaktürüoüo btilasındao 
da mabfur kılm!k lizımdır . Bu-.. 

Yaza n : Ömer Kl'mal Ağar 

-------------·----------~ 
Hava kurumu 

Üye yazılanların yekQnu 
günden güne artıyor. _ _......,_ __ 

Hava teblikuini bilenler ku
rumuna dün de aşağıda adlan ba · 
lunanlar Oye yazılmı§lardır : 

Ada sokağından Salih otlu 
Mahmut 10 lira yardım 20 lira 
üyclilc,Hasan o~lu İbrahim 10 lira 

Partioin vasıfları arasında li-
iklık ve devrimcilik de önemli yardım 20 lira üyelik,Şıbaa oğlu 

gün rahat yaşıyoruz , yurt kurtul· 
muştur , derk"n iç paz.r ~cnebi 
ürüoüniio istilası altında mahvol 
maya mahkum oldukça yarınımız 
için en deriu yoksulluk ve felaket
lerin varlığımızı saracağına tllphe 
etmemelidir . Şu halde , devletçi· 
lık de Lir parti vasfı olarak kalma· 
mah devletin vasıfları aruında 
yerini almalıdır . Bunu bir ıöz 

değil , i~inde bulunduğumuz dev· 
rin bir hayat meselesi olarak k,y 
detmeliyiz . 

I..alkltk ve dt'vrlmcllik 

Bılil SO lira yardım 50 lira üye· 
Lir ytr tutar. 

Parti sekreteri bu vasıfları lik, Garip oglu İbrahim lO lira 
yardım 20 lira Oy.:lik, Kôprll so-

ıöyle anlatıyor : 1 
kağındaa Hnım oğlu Ali 10 ira 

" Liiklık ve devrimcilik bak - yardım 20 lira üye-lik,Savatla otlu 
kında söz söylemeyi artık zait bu· Halil 50 lira yardım 20 U.a üye-

luıum . Çünkü bu ilıi mpfbum li~, Ada sokağından Atçı ' oilu 
olmayınca yeni devlet vırl_ığrnm Hasaıı 20 lira yırdım 20 lira Uye-

dayandığı iki dayannk dirrği kö lik, Helvacı oğlu Hamit , Aıçı 
kürıden yıkılmıt olur · B .. r f"Yİ· oğlu Garip, Süaeydi, Hamit 
miz tamdır , düzenimiz yolunda- oğlu Hasan onar lira yardım yir-
dır . Devletio tekamül usuliyle mişer lira üyeli", Hrcı Mehm~t 
ile'i gitmesini muvafık bulacak oğlu Adil 50 lira yudım 25 lira 
olursak , ileri gitmek için bütlln liyelik, Bahaettio otlu Mustafa 
müıkülleri yenmek hususunda da 50 liıa yardım 20 lira üyelik, Bak· 
bu sureti<" haıeket t dersek , yal· kıl Hasan 25 lira üyelik, Bık· 
nız ileriyi df'ğil , şimdiye kadar kal Nalbant oğlu Oıman 20 lira 
tirle ettiğimiz bütün inkılap neti· üyelik, Ada sokağından Yusuf oğ· 
celerini de teblikeyt! düşürmüı lu Mehmet 20 lira liyelık, elek-

oluruz • trik şirketinde saat kontrol memu· 

- Gerisi ıiçıincü sayfada - .1 :;u.Zülfllkar 25 lira üyrlik. 
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yaralama PAMUK ve KOZA 

Ve gün doğu görgüleri . Y ~-n_a~istanda Bahçe: 10 <Hususi)_ Dün CİNSİ • En ~~ 10 ~ir~~ çoı.. 
alışanı saat 19,35 de atılan silah K. 

5
· K. s. 

Satılan Mikdar 
l<Uo 

- fi 
· ~ koc1 urııı t ya ve çocuk annPlerino 

\ 

1 t ir:t tnıt'k lilzımd r . Onlarda 
(bu, 1 6 sı maye"i <ledik !eri , yani 

• ,aşı 
. ''fıet rnıa ) evlenmiyen kızlara, 

"ra erA diişük seviyedeki ka<lın-
llıahs . 

p ~Ye" . ııs Seyıl r . Amerıkal.Jar 
ıoı 0 S 

ıj r. . es appealdan netice
! 6ını ·· 1 'ni81 h 801 erl~r. Onu şeri ka 
ıı,ı akkınıla a<rır namussuz 

6 ol " ~L nıadan tanımazlar . Ang 
•S·ı J * ıri al~ nrın me<l~rn terbiyesinin 

1<1,nlar nct~ gene Japon kızları 
tek akı, .\vrupalı vtjy~ Japon er
ı t Uci 1 ,. ıtroy · nş arla gice çıkmayı ti-

'ubn ve hatta ılaasiğa gitmeği 
lk e Hl'! ı teub· 1 er . llükQmet deı hal 

(' itler aldı 
Olisle 

n ''•iıler' -~ bu yeni huyların mu··l? 
e 

1 
•tak,.~~ hapse tıktı. Bu müthiş 
1 lıUk .. ·ıl oldu Her tazyık ken 
1 lltunu g·· . o· ı tın; oster<lı . Ailel,.r şe. 

k 1 fıirıa 
1 
kaybetti Boşanmalar ve 

'lap0~ 1~ ne.ticelendi . Şimdi hic 
e ııa b' gıce yollarda hiç ol-

'· ı· 1'"ok ı ın 1· J ın okı-ab~sı ol•ned~n 
~ teh1·k 

1- t~t 'ıl 1 ede bırokmağa ce-
~ j 'lltız 

~ııı 6
POnlar · 

;ı lr101 Çocuklarını bılhassa 

~ ~'l·rdikt~oı ika üniversitesine 
t~ıek erın,. püşma oluyor! r 

il' 1'%e,et ke~Ji k.,n<line ka pP n < -

1 J~Po~y~.
1 n.ız J"pon mekt,,pleri 

ı~· ~t~liriy unıversiteferi gençlıği 
r,., L Or Ilı' ! k . ı h"k·· 

1 · •ı·ır · Z< e uuııı u um 
ıe· "1ın Sö .şey ona aittir Onlarda 

11 \ 0ukt · ı lı'z ur. Onun mevcudiyeti 
ıf llıettan 'b t' t, Yı ~Gd' ı aret ır. 
1 ıa kıo lleara kaılın fıkriııin 

ıı~ t ıu _ ' . n· . nı ·vcut olmadıgını 
~•lirk ;~'.11 kadın ebediliğine 

1 ıtlerimizir. , bü~bütıin 

demiyelim de pek ozı memleketin 
lisanında konuşulur . Lisanımızda 
isimlerde tecennis, sanatlarda kı 
yas, fıilln<le ş · ıhıs yoktur » 

Japonlar k•ndi kendılerine dün· 
yalarını yaratıyorlar. Cüce ağaçlar 

yeliştirm .. k denizler grbi göllı r 
knzrnak göller gıbi havuzlar yap
mak , büyük kayaları dag gibi 
yükseltmek gibi şeyi bir h~le so · 
kuyorlar . 

Bu yı ni göreylhrde dolaşırlar 
ve ş~kli vor rl :r. 

Hüküm sürmek için şekil ver
mek, bu deüiştirmek lıir halo sok· 
mak zovkı şatkılırın1 <la uzanır. 

Şıirleri cok kısadır . Eyi s.kılmış 
bir snlça gibi sıkışıktır.Ondan an 
cık bir hüldsanın hülilsası kalır. 

!rirımem romanına seklero daya
narak zevk ve ölçüden ı· ksik gö· 
rünürler. Şarkılıır o halde kısaıl,r. 

Ü11Jl .. yenler bir koç kelimenin ka
rıştırdığı bütün duyguları anlamn
lı<lır. TankHs denilen otıız bir ho
cı li türkiil· ri ve oıı yedi hı celi 
lıa'i-ka'i türküleri olon ıl.lıın sı

fatını bir tarafo bırakalım . Onlar 
halk şarkısı dPğ.J 1 r.J •pon illerin 
<lon gAtir<lığim vn mı tmazel Tre 
zavanın siz• söyliyı ceği türkülerin 
acık birdeni boktur . Fakat nazik 
dioleyeıılorin tahtişşuurunda yapı

lan bir ilhumı varılır. 

( Burada matmazel Tirezava J•· 
pon halk türkülerini bir şiirini kıs 
kin s s'e okudu vo istek üzerine 
tekrarladı. 

• 
•• 

Ruslar n hakiki havaları, halk 
lıavalorı o knuar melıınkol·kt:rıer 

Seçimi hükamet 
partisi kazandı 

Atina : 11 (A.A) - Yunanis
tanda dün yepılan Saylav seçi
minde bükiimetın listesi ezici bir 
-oyluk kazanmıştır . 

Ç•ldaris ; gızetecilere lıükii 
metin siyasasını balkın bu kara. 
rına doyaoorak yür;iteceğıni söy 
lemiştir . 

--Paranı!--

1 
Boş yere h·ırcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al! 

ki h»men hepisi ımperotorluk za 
manının oğlayıcıları tara(ın<lan 

ıney<laııa gelmiştir. 

Corse<le <la Pı usporm,.rimımiıı 

siz~ tanıtacağı tllrküler en eski 
z un anlardan heri Rusyadu , çok 
şöhret almış hayatın en büyük 
hallerinde ağlamoğı daha eyi ya 
paıı kadınlara nıür caat eılerierJi 

Ağıtın Ü\' şrkli vardı . Ağluynn· 
!ar, haykıranlar,provizatıisle. hu
susi saıutlarilo bıı kadınlar otu
ranlara lı~yccan vt•r.yor . l<nndı 
bıldıkh·ri gıbi. pek silik kütlen n 
ıfa<le edemeden hissettii'{i duygu
ları anlutıyordu . 

Çok n eıaklı bir şeyi, J1us ruhu 
ağlamayı b •ğeniyor . Bir könıede 
bu ukla sığar bir şey omırıa lıir 

doğumda bir düğünde onu b'.z an 
lamıyoruz İşte böylece heıı Rus
ların ~ski bir düğün türküsüııü hu
tırlıyorum ki o·ıtlan ayrılırken te 
sirini gösteriyor. 

= -K8jilinalı pamuk 
nrsine koşulmuş kasaba hududu Piyasa parla~ı .. 
içinde ve son evden 50 metre ile Piyasa ıemizi ,. 
ride Karadere köprüsünün beri iane J 30 
tarafında belli tüccarlardan ve lane il 
aşoğı Koradere köyü mıhları İs Ek•pre• 

KIPvlanı mail Ahun dişi ve atını yaralı 

olarak bulduk . 

İsmaile yolun 35 m"lre şu 
kındaki değirmen arabasıoıo ya~ 
nıudan 3 .Mavzer kuışuau atılmış 

birisi sağ ayağının diz kapağından 
yukarı bacağına isabet etmiş VP 

ata da geçmiştir . 
Mütecovizde müteaddit moka· 

beleden sağ ayağ odan yarolao 
mıştır. Yaralıyı Hoca baba adın 
daki fakir adam yolda gelirken 
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lediğindtn o da evde tutulmuş· 

tur . 
Y oralı lsmail bu gvce Adana 

memlelı.et hashhadrsine götüıül 
müştür. 

vilayet kadim komisyonundan : 
Adana Memleket Jı, stan sinin 

ihtiyacı olan i3nıi ve sayısı 12-
5-935 günlemecli ve 406 soyılı 
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~j Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu ' 

DİŞ MACUNU 
Vf: FIRÇAN.l.ZI 

1 ·~·hud 
llıabııd J ı\llah [ Müslümaq· M..dJe - Madde (T Kö. ) -

l \1~\b~du ._ (Fr.) Allıb (Fr.) Matier~, article 
11
1 '1 d~) ._- Yabuva ( Yabudi!ık Maddi - Maddiğ - (Fr) -

~-b~ 
1 

(Fr. ) Jcbo ıa Maıeriel 
•) ,'ı1 ~ esatir mabudu anla Madelet (Bak: adale!) 

tj ab - (Fr.) Dicu Maden - Mağden 
11•ı~ 'n~ıt : ~l . .. Mader, valıde - Aoo•, ana 

11 •dıd,, · ar~, mıtoloJıde harlı .. • .. .. 
~,,, - Mars MiıoloJ'ide Madrub (rnazrub) -Dogulmuş, 

lı 1tıı 0 ' 
\'l'Lu adıdır. damgalanmış 

il' '•~ de ~ Ta . Madud - Sayılı 
I<' (' nrıçe (.t<'r. ) Madum - Yok 
,;ıt J • '''•le . . Madun - Ast 
ı~ ~ 1 enu~ \.~nii~, hüsün ilahe- Mafevk - Üst 
oi· ' •lı~d ' guzcllik tanriçesidir. Mafsal - Oynak, oynak yeri 
''

1 ·~'l•Joı (saoem\ -P 'd 1- Mofilbal - Gönüldeki 
1
• e ut, ı o 

/ uı · • 

ı•' 

ı~· lıYeı M.afizzamir Kalpdeki 
ıt· --r 

lı,h: anrılık - (Fr.) Malüv - Bağışlı, bağışlanmış 
ı-... l' Mağara - Kovuk, mağara r ,, 

,1 lr~.~ flsa) - (Fr) Divic Mağl-un - Aldat•ık 
ı. 11,i, : lıa11 •1 1.ı· h.. .. Mag" but - İrn•ence 
~ ~" lr U~UO 

\ Gihiq Ul•llik Üroek : llüfekasıoın ma~l.ıuıu 
lı~ "l'aorısız _ ( Fr. ) oldu - Arkadaşlarının imrrncesi 
. ı~ oldu . · 
ı, ...... l' 
~\I~~ &orısıılık - ( Fr. ) Mağdur, mazlum - Halısızlığ . 
1 et ug-ıayan, kıyıt Jt. llıek 
t ıfi,t - Tanrıssmak - Meğfiı el etmek - Yaı lığamak 
J,~, M•ğlfib - Yeı.ilı, yenilen -
'ı •• • t.• 

ı,,.L • .Osk· · (Fr. ) Vaiocu 
it ı 1 ıı •d 1 •o•aolar abcar 

-•ı •rlrrd'ı E k' . Mag· ubiyet - Yenilme, yn.i v.. - •ı, J 10· 

1 ~ t.I. "ll•çları ıanrısarlar- lim - (Fr. ) Defaite 
• l I~ K 
jli 
5. 

I' ' 

q: ' .,, Mağmum - apanık, sıkınlı-
ı. •~ '•ıı ~'t• e rılaşhrma -!Fr.) h, üzgün, gumlı - ( Fr. ) Trist~, 
'1 ·\ a som bre 

ı ~ trgu 
fı 'e~tu leşt - Serüven Örnek : 1 - 1\fağmuoı hava 
'~'k re - Kapanık ( sıkmıı lı ) lıava . 
'ü : \t 

~ v, 1 •0•ra) 1. 2 - Mağmum iıısau - Gamlı '1a n i ı,;, 1 ıır hayat gr-

Örnek : Mali ma(!oulı -Kapık 
mal 

M.ğşuş - Karışık - (Fr. ) 
Metaoge, falsifie 

Örnek : l\lugşuş yağ - Kurı 
şık y•ğ 

Mağz - Beyin 
Mah - Ay 
Mehabet - Aybarlık 

Örnek : Ordumuzun mahabeti 
düşnıaııı yıldırdı - Ordumuzun ay 
barlığı diişmaııı yıldırdı . 

Mahal ~ Yrr 
Mahalle - Uram 
M•halıi, mevz.j - Yers rl 

(F r. ) Local 

Örnek : \lahalli adetler -
Yersel törüler . 

Mahalli tahaffuz - Korunak 
Mahar.t - Becerik, uzel -

(Fr. ) Adrrsse, hahiloıe 

Örnek : El işlerinde çok ma
hareti var - El i~lerinde çok IJece
rigi ( ıızelligi ) var. 

M.hasio - Güzellikler, gök 
Ç•likler 

l\labbes (Bak ; hapishane )
Ilapsevi 

M.hbub, mahbube -Sevgi i, 
yavuklu 

M•hbus (Bak : hapis) -Kap
sık 

Örnek : l\lahbesıeıı iki ıııah· 
bus firar rtıi - llapsevindı·u iki 
kapsık kaçıı . 

ııı, ....._ hayaı geçirdi . ( üzgün ) iman 
;,'.'•·~. Oldııkça Mağrib _ Batı l\Iabcub (Bak : hicab) -Utan-
·~, .• · \t•du Mağrulı (Bak : gark ) - Bat· gıç - (Fr. ) Timi de 

11 1 ~~.' tııelhayaı - Ha- mış, boğulmuş, batık _ (Fr.) Na Mahcub elmrk - Utandırmak 
ı , ufrage ooye - (Fr. ) Confondre 

·~,, D~ d s k 1 ıı~': ~l ' 8 Mağrur - Gururlu (Bak: gu· Mahcubiyet - · a ı ganlık , 
• ı, >ık:·~•.rnk.i lıöylr yapa rur) uta g çlık - (F . ) Tmidiıe 
~ ı,''''•kı Utlu söz verdiıı? M •ğrur olmak - Gııruılan M~hcub olmak - Uıanmak 

Örnrklrr : 1 - \ ı·rdij!i nı•lı
dutl bir iki kiı.lıı lı'r hazin<' mi sar .

1 mı~'/ - Verdiği sayılı hir iki kiıalıı 

bir hazne nıi saıımı~? 

2 - Bu terlauın sa!! tarafı bir 
çay ile malıduJdur - Bu ıarlaoıo 

sağ yanı bir çayla çevrilmi şıir ( sınır• 
lıılır ) . 

3 - Mabdud lıir saha içiude 
- Dar ( lıuçlu ) bir alon içiodP . 

Malıdudülfikir ·- Darkafalı -
(Fr. ) Bo ı e 

Malıdum - Oğul 
Mahfaza - Kutu, saklok, kab 

Mahfi (Bik : hafı ) - Gizlı 
Mahfil - 1 - Doıge , 2 -

Klub, 3 (B&k : muhit ) 
Mahfuz - Saklı 
Mahir - Bcc·rikli, uz, uzelli 

- (F r. ) Ha bite, adroit 

Örnek : l\lahir lıir doıJ;ramacı 
- Uzelli bir doıJ;raınacı . 

Mahiyet - Nelık, içyüz 

Örnek : l\labiyrıi meçhul bir 
hastalık -Ndiği biliıımiyeo lıir has· 
talık 

Mahkeme - Hakyeri 
l\lahlıuk•, kitabe - K•zıt -

(Fr ) loscription, epitaphe 

Mahkfın - Kasıoık - (Fr.) 
Condamne 

Örnek : l\tubkiimlura hüsnü 
mııaıoele eııiler - Kasaıııkhıra kar~ı 
iyi davraudılur. 

Mahküm - Kö'emeo - (l'r.) 
Asservi 

Örnek : Muhküm millet -
Költ•men ulus . 

Mı;hkum elmek .. Kesamık 
(Fr.) Condamaer 

Örnek : Mahkt>ıne ... i iki ee-
nt) c ıııalıhıiııı ı tıi Ilaky"'i .... i 
iki yıla kasaılı . 

·~· '" d k 1n •, niye bJşka ma Mahdııd - Buçlu, sayılı, sınır· l\lahküıı:ıiy. t Kasınlık -
Moğsub -Kapık (Bak : gesl.) lı, ÇC\rilm'ş, dar (Fr) Limite , (Fr.) Condamııatiou 

-----------...:---~---------------------·~----------~--------!.• 
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ECZANESİNDEN ALiNiZ 
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C. H. Partisi nasıl doğdu ? .. 

- Birinci sayfadan urları -

Bu onlayı~ dııvrim fikrinin ann
Ft olan kutsul heyecanı söndürür. 
Bu asıı lorın lıiriktirdiği kokmuş 
nkirlerılon mülhem karunLk yol
lara dönmekten ve dünybnın bu
günkü il· rleyiş hızın'ı ay•k uy
durmayı lıırakarak dirlik ve o<lam
lık savaşında yüz geri etm•kten 
başka lıır şey dt:ğildir. 

Şu lıalıle parlımiz yıllardaııberi 

kendisine çizdiği ana vusfı devlete 
mrıl etmekton ulusun yeşurno kud
retini koruma yolunda en ıyı vo 
en ib,ri kuvvet aılımı ı!alıa almış 

olacaktır . 
Arkodoşlor,b ı yol laki fikir akı

şını l·•nıo ınlomak İçin yardımcı ola
rak bazı ş"yler daho söylemAk is 
kriııı BıliyorRUn"Z ki insanlık , 
ilkiıı feodal bir iılare devri ge 
\'irdı. Per yer şohsi ~rzıı lorı tek 
adamın tahakküml~r.ni, tek ailenin 
kaprislerini tatmin rdici yollardan 
devlet si~tomleri uzuıı a•ırlar tlün
ya<la hüküm sürdü . lr.sonlık bu 
esirlik <l vrinden çıkmak için ihti
lallar yaptı Yer yı•r ihtildl atrş

leri yandı. l3iitün bunlar:n netice· 
s'nde insanlığ'ıı bir hür yaşumn 

devri gel lı. Vu feodal devlet tiı'i 
yıkı \ılı . 

Onun yerine lil•eıol <lovlet kıı 

ruhlu. Lilıeral <levlet acıklı es'rlik 
devirler 'nden cıkmış, insanlığı bu 

lıiir yaşayış s•rhoşluğunun tesiri 
olıında bulundurduğu zamanlar 
lilıeralizm udı altlı yürüdü . Onun 
ana çizgileri ol'ın haklarda hürrı

yetin ve çalışmaıl~ , k ızonmada 
hürriyetin totlıik edilişl~ıi zamanla 
derin sııi istimallere uğradı. Hak
lar dn hürriyetin suiistimali insan
ları yıkıp çürüten bir onarşi d$V· 
rine götürdü. llerkos kendisini hiiı· 
sayıyor, kendi varlığının hürriye
tini sınırsız bir genişliktP- kulJ.ı. 
nırkon kenıli öz varlığının yanınıla 

lıiitün tek varlıkların yekununu da 
korumak öılevinde bulunan devlet 
kudretinin masuniyeti hiç göz önü
ne obnmıyordu llerkes her şeyd11 
hür tek tek alacaktı. Hepsi bir ta. 
rara erken, hepisi birbirini yıpra. 

tan ve devleti ılüşür~n fıkirler, söz
lı•r, yazılar süriıp gitti . Beşeriyet 
me<leni kabiliyetlerin bol meyva
larını almaya imkan bulucu bera 
beı lik yerine anarşinin tesiri al
tında uzun müddetler bocalııdı 

dunlu. Ôkonomi olanında libera
lizmin tııtbikleri de daha az f ci 
olmadı. 

Büyük sormayeli insrnlar kul· 
!andıkları işçileri ve fabrıka ürün
lerini vücutla getirmek için mühla\' 
ol<luk!arı ilk maJ lı·yi yelişleren ve 
nihayet büyük istilısuli temin et-

- lülfeıı sayfayı çelrtııi: -



z_ 

ı tebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer YO böbr13k ~umlnrı mesane ta ş-1 
ları Ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hnetalıklarına, muannit ekzamalara şifa verir. 

Çiije han kaplıcasına 

( l'ftrk Sktl ) 
±& 

Sayhan defterdarlığından • 
Tayyare moı orlarıntlo kullonı'ır 

yağ cıkarınaga yarar nehtıt yetiş 
tirmek için kıpa namı mevkiindeki 
hazineye nit araziden poyrazı yalı 

yolu ve kesmen uk yatak gün do
ğusu burun kum kıblesi kumte
peleri gün batısı kııpu boşJangıcı 
ile çevrili so halo.rdo. gök ya tok 
mevkiin<le gün doğusu gök yatak 

güo batısı kulak poyrazı dede pı· 
nar kumları kıblesi ak gök ile 
mahdut ve tahminin üç hın dönüm 
arazinin iki eenelik icarı 15-6-
935 tar,hino müsadif cumortcsi 

c 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . Her 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 
kadınların 15-20 günlük baoyodıın sonro hamile kıJld 1 klorı görül· 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 

' hiinü saat 10 da ihale edilmek 
üzere oa beş gün müdlletıe açık 

artı rmnğo. çl kar ıldığından taliplerin 

Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan dtlha yük
sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Esbabı istirahat mükemmeldir . Furunu , bakkaliyesi • gazinosu , 

k11abı, berberi vardır. Fiatlar mutedildir . 

Tiren Ucretlerl yar1 yarıya tenzilathdar.5512 8 

Hakiki Grip ilAcını buldum ! Birinci sınıf eczı cı CelAl Ergun 
beyin on iki senedenberi yaptıgı ( Nevrozio ) Grip hastalığının ye
gAne ilAcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

Baş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hrmen kesen Novrozini her 
halde alınız. 537 27 

tikten sonu koskcca müstahsil 
kütlesini baştaobaşa istismar etti
ler. Bunun ueticesb<le biitün hak
ları çiğnenenler, liberalizmin yap
tığı çatışmalardan doğan bu hü 
yük nefr~t duygul~rı içinde karşı 
kerııya cepheler kurdular, boğuş
tular. insan yığınlan ardı arası 
gelmiyon bir kavga içinde yaşa -
dılar. Liberal Jevlet sinesinde her 
türlü zarar ve karışıklık ve kavga 
unsurları yaşamıya müsait bir ze
min buldu. Çünkü herkes bir şey 
yaptı . 

Arkadaşlar üzerinJe dllha çok 
durmaya dPğer Lulmadığım bu 
mevzuu bitirmtık İçin liberal dev
let tipinin <le bütün bu sebı>plerle 
artık can çekişrnekte olduğunu 
söylemeliyim . 

feodal devlet bltb, onun ye
rine ıelen lihenl devlet de kendi 
içinde tefessüh neticeıinde duaya-

nın her yerindt çökDyor. Yerine 
çeıit çeıit devlet tipleri kuruluyor 
Ar kıdeşlar, feodal devletten son· 
n geletı liberal devletin yılcıl • şı 

ulusıl devletin doğuıu devrini ge 
tirmiıtir. Ulusal devlet keyfi bir 
idare değildir. Her kafadan bir 
us çıkaraô daiıtıcı bir idare de· 
mek de değildir . Bizim anladığı 
mız ulusal devlet , nizamla bir ida· 
rede berkesin özel ltşebbOsO de
mektir. 
Bir takim insnlar •liberal deve 
let çöküyor, onun yerine sını f 
devleti geliyor» diyorlar: Biz "h•· 
yır diyoruz Liberal devlet yeri
ne kurulacak olan sınıf dtvletinin 
er geç mutlaka do~ru yolu bula 
c11ğına ve muvaffakiyeti ancRk 
luuıal devlet yoluna girmekle 
bulıcRklarına kani bulunuyoruz. 

-Sonu var-

yüzde 7,5 teminat ıkçalarile bir· 
likte Milli Emldk idare~ine müra
caat 'arı ilan olunur 5520 

5 - 8-12-15 

kadirli icra memurluğundan : 
Kı dirliııin Toprak tepe mev

k iiode şarkan tnrikiAm , go.rben 
kıramlı hüyük ile Kara kışlı oğlu 

tarlası şimalen Koca dere cenubeu 
Kckilli oğlu ile koyok ile mahdut 
315 dönüm tarlanın nı~ır hissesi 
olan 157 dönüm beher dönümü 
150 kuruştan açılarak bir ny müd 
detle icra nıarifetile satışa çıkorıl
mıştır. Tolipl..rin yüzde 7,5 depo 
paralarını içra veznesine yatırıp 

ihale günü olan 29-6-935 tari
hindfıl I< adirlı icra dairesine müra
caatları .5540 

Tarsus belediyesinden: 
Haziranın 25 inci sah güoü saat 

J 5 de ih alo edilmek üzere yüz bin
den iki yüz bine kadar kaldırım 
taşı kapalı zor( usulile münoka
s-.ya çıkarılmıştır . Talip olanların 
şartname örnekl rini balediyemiz 
den aromaları ilAn olunur.5534 

8-12-15-20 

Belediye ilinları J 
Temizlik işleri için 15 adet el arabası 

yapbrllacak . 
Temizlik işleri için 15 adet f ı arabası yaptmlm1:1sı açık eksiltmeye 

konulmuştur. ihalesi haziranın 27 nci perşembe güoü saat on br şte 
bel. diye Jairesinıfe daimi encümende 1apılacııktır. 

lsteklılerin şartnamPSini görınek üzere hM gün ynzı işleri kalemine 
ve ihalesi günü Je yüzde yedi buçuk iğreti tutum parası olan yirmi iki 
buçuk liranın bt31ediye veznesine yatırdıklarına dair alacakhırı makbuz 
ile boJediye do.imi encümPnine gelmeleri ilan olunur. 5541 

12-16-20-25 

Divan Yolu Caddesinin Asfalt Cadde ile bir
leştiği yerde bir umumi helA y~ptanlacak: 

Divan Yolu ile Asfalt caddenin birleştiği yerde 18221 40 bin sekiz 
yüz yirmi iki lira 40 kuruş bedeli keşifli bir umumi he!Anın inşası 
açık olarak eksiltmeye koAulmuştur. 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günii saat on heşte Bdcdiye 
dairt•sinde toplanan Belediye encümeninde yaptırılacaktır. 

1ğreti teminat parası yüz otuz yedi liradır. 
isteklilerin şartname , keşif vo planını görmek üzere her gün Be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de i~r"ti teminat paralar ile 
Belediye encümenine gelmeleri il6n olunur. 

5496 30-4-9-12 

DarOlaceze ile Emrazı zOhre'"İ\'e hastanesinin bir sene, .. 
lik yeyecek ve yakacak ihtiyacı açık olarak eksiltmPye 

konmuştur . 
Darülaceze ile Emrazı zührcviyc hostanPsin:n bir senelik ihtıyacı 

olan 9033 kilo ekmek , 2409 kılo sığır eti , 1690 kilo kuru erzak , 
2374 kilo sebze ' 10220 kılo odunun sotan alınn ası açık olarak eks;ıt
meye konmuştur· 

lhpsinin iğreti tı;,'minat pArası yüz yirmi bPŞ liradır. 
ihalesi Haziranın 13 üncü Peı şembe Günü saat on b,;şte Belediye 

d11ircsinde toplanan daimi encümoı de yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerini görm k üzere hf'f gün yazı işleri kale

mine ve ihale günü de iğreti paralarile Belediye Encümenine gelmele 
ri ilAn olunur~ 

5497 30-4~9-12 
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Temizlik işleri arabaları demir a 9 k
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nelik t arnirat. açık eksiltmeye bitse"~ 
' kıSJtlldln. t pııt 

Temizlik işlerinde kullaı tlan arabaların dcmı1r t' terPına 
t . ğre ı D lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuş ur · ıt o 

sl ylrmi beş liradır· .. .. . 
1 

den sonra 58 

ihalesi tiaziranın 13 üncü Perşembe Gunu öğ e . ~at (11' 

beşte Belediye daimi encümeninde yapılacaktır.. zı işler• "J~ 
isteklilerin şartnamesini görmek iizcre her g~n .yanciiıneı1e g 

ne ve ıhlllo günii de iğreti te ninat pnrolarile daımı e 9/ıı leri ilAn olunur. 31) .-4-
5495 

Bor Okcu menba suyu 
• f 

satılmakta dır• rU ıJe ıO t 

· · tıthlil rııpO b 
Okçu menbn suyu lstanhul Şdhremanetıoın ,ri'ı t' 

bir 8U olduğu tahakkuli etmiştir. . . ideye iş.t8~6fıa ~ 
Ok S.hhate elverışlı ve .. fil ı>riler bır ı '' çu suyu sudur ~1uhtert•l0 rnUŞ~ (3ır JefB 

. . . eklerılır. yu içtiklerınJc bır Jahn haşkn su ıçmeyoc 
78 sozlerimizi isbnt edec ıktir . 5433 21-

1
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Sataş yeri: tarsus kapıda merkez 
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