
,a 

ı... , Başyazganı ı 
rtRIT GÜVEN 

14 ---- 1 Haziran 1935 
CUMA 

=-----' 

--
ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Dünkü pazar hareketleri su .... _ 
" F. R. ATA l7 
~· •dını gördiikçc yüregi- Çifçilik işleri - randman ve fi-

111 hatırlarsınız • Su. uz 1 •• 

te bıı güzel ve lıiiyük nehir, atlar - haftalıklar - batoz ma-
tı b&tkırn kaynağı idi • Cu· 

~6k UQıNiııin hu ~ıl ~nşln- kineleri - dünkii alış veri~ler 
dt, .. Layındırlık ı;lerrnden "$ 
•t •I erıderes çifçilninin kam· 

.ı ırıter. . --·······----
''ttı b·· •nı kurıarınnktadır . 
, ba QkQnı,.ıi için lıu:.laınak 

4tıtlar:•rınak demı>ktir . 
~ke, ~il beri A nadolım un lw· 
ilk .L

1.ki ızgın eınottan lıiri 
' lıı;ırıc. . 

\Dün şehrimizde on üç ton buz harcandı. 
Bu, şimdiye kadar görülmemiş bir şeydir 

ıı 
1 

ısı su idi • Susuzluk 
ılt ,aç ık \'e giiç , su yiizlin· 
te: .ınalarya 1 Anadolu kiiy· 

"'•k gı, usuz yerlerde verem 
~ı/'rlerde euma sarısı idi. 

Yet d medeniyet savaşında 
lilpb e\'.rinin en büyük ese· 

S to esıı ' su ola.•akt ır. Ço· 
"-ı kuPrakfarınırı hile susıızluk
~~tıratahilecegini lıiliyoruz. 
"dıd?ıınıtdan biri , Ankara 
dllıe ır · Yeraltı v~ yerfütü 

~ Çaft•k 11 -~~~ildiği zaman, Türk 
~ .. y 

1
Yuzu görmiyeçekıir . 

lıa-.ki kAntalya ovalarının ku· 
~'tlb 1 

lara ile yeni su kanal
llıed •~tır • Bu kıyılarda bir 

''- •• '
11

'Yetin 30 dan fazla Eıi· 
~ıl ltnioin b 1 .. .. 

ıp d ozu ması yuzun· 
la.r •tılınııtır . Su düzeni 

~ ."tı':Prak parça~ında iee, 
•:"Gol 1 

• Ot g"ihi Liıiyor . 
L_~tlrıu0 ~i su dava111 demı>k , 

0 
\'e orman demektir , 

)ık._,~ın bozmak demek , 
~Q'ltl11~•nal doldurmak de· 
.. ~ U ormanlarımızı ke-

ıa •t1rguncularımo dinden 
~ e &o~~ balkı yeni romanlar 

e Cerı r ıyacagıı. 
't ll't~ bugünlerde yağmur 

''il en, " - Su ! - eu! ., 
~ ~or. • Ancak , Cumuri
~ .a_ \'iilmüt döleni, mcm

""td" . 
11 •oı giderecekıir. 

"•ek'" llledeniyf't yapısırıın 
ıı... Uhürdür """ : . l>(Jle Mıuibet - Hcıykırı : 

ıa : Aıim. 

. ·--------
1\ 

1ırnirde 
"& ~ 
"ayıra b .. .. k b· . uyu 
ır ılgi var 

~~ ~ 
~t Onlar satıhyor 

!ı... "•to8t 'Y•tı 8 açılacak olan İz· 
4,, h 0 • büyiik ılği vaı dır . 
' •ıı s1-~••ır •Seaozanlar pua· 

l •lııaı~~lc suretiyle pniyon 
'"" t ltdır '"''1z • 

Dün şebrimh!de çifçilik bayata 
itibarlie çok har~ketli bir pazar 
oldu . Hrr yaoda küme küme it~ 
gadlaıın, elci başılsrın çifılık sa· 
bipleri ile baftııhk işlerinin hcsab· 
laranı görmek içın hararetli mü
nakaşa ettıkleri göı ülüyordu. 

Randman umulduğun•ı 
dan az: 

Y l'lli mahsulün tarladaki du 
rumu , geçen \'ılla•A baka çok 
iyi dertctde umulur~en mahsul 
tide ulilirıce görüld.i ki . bu 
yılki mahsul pek de yüz giildüre 
<' c: k bald~ degıl . Bir çok çifciler 
buğrlaylar.0111 ancak bire altı yt di 
vurdu~unu, batta bazılannın elde 
ettiği neticenin bu kadar dahi o!
m•dığını s()yliyorlar. Vakia buğ 
dayın bir kaç iiindeoberi fiotla· 
nnda bir yükseklik başlamış is~ 
dC', bu bal , randmarıın azlığım 
pek de telafı edememektedir. 

Hububat ve pamuk 
fiatlara : 

Dün pazarda buğday ( Kıbrıs 
ve yerli ) 3,5 - 4 kurut arasında 
saııl<lı . Alıcılar istekli idi . Alı · 

cılar ansıoda henOz ziraat ban 
kası görülmüyordu . Arpa ve yu 
laf durumuna gelince; hunlar üı.e
rine muamele gevş ·kti . Aı pitnın 
kilosu 105-110 para arasında, 
yulıııf fiatları ise 9~ - 100 para 
arısıoda muamele görmüştür. 

Hazır mal kapumalı pamuk, dün ki 
tosu 17 ~uı uştan satılm • ştır PE muk 
üzerine Rlivere muamele bors~ca 
kaydedılmemiştir. Fakat işittiğı 
mize göre bazı çiftç·l•rle bazı 
alıcılar aruında bu yold,. alışve· 
rişler olmaktadır. 

Ovada faaliyet 
Ovada faaliy€'t so ıı ıleu c de 

dir. Henüz ne orak işleı i, n·~ kı 

zak işleri, ne de çapa işl~ıinio ar 

kHt alınamamıştır. Önümüzdeki 
hafla içinde orak ve kızak i§leri 
nin de daha iki hafta sürm~si 
umuluyor. 

Bu haftadan itibaren hemen 
bütün hııtöz makineleri tarlalara 
çıkmaktadır. Bugüne kadar çalı
şan biçHdöğer ve batöz makine
leriyle birlikte bu yıl ~ukurova· 
da çalışacak batöz makinelerinin 
sayısı lıı-r halde ellıden fazla ola· 
ca.ktır. Bu makineler ovamızın 
hububahnın biran öoce anbara 
girmesinde biiyük rol oynamakta 
dtr lat. Yalnız hazı çif tçil~r, sa 
man düşüncesiyle mahsulünün bir 

kısmını düğeolerle elde c ımeği 
tercih etmektedirler. 

Fılhakika , mrmlekttimizde 
henüz saptao saman yapacak ma
kine Jt!r lrnllanılma<lığı içio, çiftçi 
nin hayvan gıdası bakımından çok 
mühim olan 1&man ihtiyacını ön 
lemek maksadiyle bu yolu tercih 
etmesinde de hakkı vaıdır . Şu 
vesileyle lıir düşünce olarak ileri 
ı,ilrf'lim ki, makeat yalnız saman 
ihtiyacı olduğuna göre çif•çileri 
miz, her halde çok pıhala olmı 
yan saroao yapm• malıintleıia · 
den tedarik ~der leı Sf'. tarlada ay
rıca \'e lüzumsuz yere uğraşmak 
külfetinden kurtulurlar. 

Patöz makineleri 
Patoz ve biçeıdöker makine· 

lrr, birbirleıindeo faıklı ücrdler
le mal çelımt ktı dırler . 

Adından da ani, şılarr ğı iize
ı e biçt r döker makineler bir tar
laya girince bir yandan biçme 
işini görürken •) oi zamanda pa· 
toz vazifesini de göıerek ayakta 
bulunan mahsulü temizlenmiş 

halde Çu\allara doldurarak tar la· 
ya bırakırlar ve böyltce çiftÇİ)e 
bir çok vakıt kflzandırırlar. Bun-

- GeJisi iki11cl sayfada ·-
1
" la 'Y•nda büıüo pavi 

tılnı 

_____________________________________________________ ,._ 

it, ('l' b l~ olacağı onan 
Çiftçi borçlan Banka işyarları ,~~; lllıo edilmckttdir.) 

l)•c.:Oayır yerinde p1vi
,._, .. k •e iıtek çok ola 

~l'Ptır, 1~ınitece yrni pavi 
Kanun layihası karnu- Ayhklarının yüzde ikisi-

tte,~ caktır. 
,..,. tıl 

taya sunuldu ni hava kurumuna 
t ~t\61 ~ Panayır yaogın - bıraktılar 

Ankara : 12 (A.A) - Cumhu· (l.._'ı'~tr,, lur Park) ın içinde 
~IG 
l. ~ ' l>ıı ~) -
1

.,. htin . ıo vucude geti· 

~Ott'._-.:a 1,1 llQıdiden açılması '•ı " tr . p L p ''~ laqll Ço ~nayır; u ar· 
t,8• k •nkiş p f edecı k 

1
. ıs,t rc. yapılacaktır. 

-~~I L:' ttıa,I( . 
"""• ısteyenlar 

l'la " 0 a dizildi 
~.t ... ...... 
~~ .... b• •• 
\ ~th~' ~y evvd Maj .. ste 
~t bhb,kctvıyi öldürmek iı1ti 
b. ""'•r d~tydaoa çıkarıl 

fİyel Halk partisi gurubu dün 
toplanmıştır . Bışlıakaıı ismet l 
nönü ; Türk çiftcisiı i daha çok 
korumak için bülıfımtt taıafıodan 
bazıı laoıp kamulaya suııulan çıft · 
ci borclarının taksitlendirme ka 
nuou layihasını izah etmişıir . 

Hu izaha göre 1931 senesi 
soouua kadar çiftcilerin borçları 
on b~ş St"nede ödenmek üzere 
yüzde üç önemli taksitlare bağ·· 
)anacaktır . 

Başbakanın bu izahatı parti 
guıubuoca ona)daomıştır . 

T. D. kurumu 
~, •vao harbe veril 

~\.~;P. ôçl rinde <1ki Gönderilen önergel&r-i 
~ ~'~krııeteeiler bulunan l gözden geçiriyor 

b._ andı h"•L ''•td U11nıüoü ver - - - -
'-•hk«i •n altı kişiyi ölüm Ankara: 12 ( A.A )Türk Dıli 

tf ı-'Pıllll tloıiıtir . Ôlilm araştır mı kurumu geat:l mer~ ez 
••td anı,, arasındı üç kurulu klavuz komisyonu ıle bir-

t•tı lr o-"A •il.._·· ll um hemen likte klavuza gelen önergeler göz-
•ttir · den geçirilmeğeibaşlanmışt&r • 

Ankara : 12 <AA) - Mılli 

bankalarımızla Osmanlı bankasın 
da ve hu baukalara bağlı mü· 
essı:sel rde~ i işyar ve işçila her 
ay aldıkları paranın yü~de iki
sini Tüık bava kurumuna verone· 
ği kararla;;tır~ıtlaıdır. 

~~--------·--------~~ 

Hava tehlikesini bilenler kurumu
na 25,000 lira veren lstanbulda 
. ·g Nur kelem tlrketi direktörü ~ 

ıB U.Nurı_ Dağdelen m-t 

ÖZ T ÜaR K Ç E 

Her gün beş söz 
-22-

1 - Nakliyat - Tatın 

akil - Taşım11 
2 - Vesaiti nakliye - ( taş!· 

ma arAçları ) 
Örnekler : 1 - Bir mı>mlekette 

ta~ın işlt~ri , elrn· 
nomik geli§imle 
ttıkı ınkıya ilgili· 
dit . 

2 - Deniz taşıtları arasında en~ 
ucuzu yelkenlilerdir . 

3 - Emvali menkule - T•şılı 
mallar 
Emvali gayri menkule -
Taııtsız mallar 

Örnek : Bav X X hiitün ta§lllı ve 
ta§ıtsız mallarını karısı üze-I 
rine çt>virdi . 1 

4 - Tedvin etmtk - Dt"rgi-
mek 
Müdevven - Dergin 1 

Örnekler : 1 - Türkçe Kamusu, 
Şemseddin Sami'
ııin dergimiş oldu· 
~n eserlerin en 
i)isidir . 

2 - A .. nın derginleri arasıo 
da bu isimde bir uer ha· 
tırlamıyoıum . 

3 - Kavaniui müdevvenemiz -
Dergin "anuo)arımız 

5 - Hayal - Hayal ( T. Kö. ) 
Muhayyile - Sanay 

Örnt'k : Siz bu haberi sanayıuızda 
icad etıni§ olmalısınız . 

Not: Gazett>mize gönderilecek 
yazılarda bu kelinwlerin Ü8manlıea · 

ı ıarı kullanılmamasını rica ederiz. ------------------
.~uriyede 

Federasyon şekli 
değişiyor 

Suriyede Hükumet ş~kli me 
selt si hata giiniin (~n ünemli mev 

zmınu tf'Fıkil t tme~te, Gaz· le lrr .. 
hu yolda uzun yazılar, diyevler 

ntt~· r etmektedirler. 
Halepte çıkan «eltyyam» Gaz" 

tesi bu hususta daha ileri gidrrek 
ve lıüyiik l\1ahfellere iıtina<len 
Federasyon şe~lioin nihai olarak 
tekar ı ur ı tdiğioi ve hatta Cumur 
başkanı ile kabinenin şimditleo 
yüce komisr-ri istıfalaıını verd k 
leılni yazmaktadırlar. 

Türk iye - Suriye 
Smır komişyonu 15 haziran 

da Şamda toplanıyor 
15 Haziranda Şamda toplaoa· 

cak o'an juriye · Suriye daimi 
Sıoır komisyonuna iştirak ~decek 
olan Tiirk heyeti mıralay C· vadın 
başkanlığında Beyrute gidı cekJir. 
He)et Beyrutta yüc .. komiseri zı 
yard edecek Vt' kt'n<lılerile tf'maıı 

larda buluı up iki ~ün ktıldıktan 
sonu Ş.ma gidecckdir. 

Şam Tıb kongresinde 
Türk doktorları 

17 Haziraoda Şamda topla
nacak olan Tıb konğresiue Tür ki· 

ye Doklorları da i~tirak edtcekler 
diı.Dolıtorlar &)lD 15 inde Şama 
ulaşmış olacalard•r. 

Fılistinlilt>r manday. 
kabul etmeyorla,.mış! 
(Ulusal müdafaı.) ~omitesi 

İnğ.liz yüce komiseıine bir muh· 
tıra vererek Fıliıtinlilerin lngiliz 
mandasını kabul etmdildeıini ve 
Filistioe erğenlik (İsti\da ı) vuil 
mesioi iStemiıdir 

Şam demircilerinin ğrevi 
Att~ veıgisinin çokluğundan 

dolayı bütün Şım demircileri ğrev 

•• 1 Havalarımız ! 1 
1) 1".ıııım 11 1, 1.. 1 ı rı ııııı 1• h ı li ı li ııl · 

tırıd ıı <lır . Bıınıluıı kııı ııı l ııı. k ıçı ıı 

uçu k kuru nı ıı nu 'ıınl ı nı g· ıı kıir. 
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Barem kanunu 
• • 

pro1esı 

Komisyon tarafından hazırlanan 
proje bakanlar kurulunca onandı .. 

. Maaşlı ve aktılı işyarlar bu proje-
ye göre onbeş dereceye ayrıldı .. 

Ankara yönetgerler komisyo
DU tarafından kararlaş~mlan esas
lar içinde Finans bakanlığı tara 
f ıodan hazırlarıırn bart"m kanun 
proj .. si, bakanlar kurulunca oonn· 
mıştar. Bugünlerde Kamutay·a 
sevkohıoacaktır. 

Projenin tsasluını bildiriyo· 

ruz: 
Maaolı ve a"tıh (çretli) işyarlar 

15 dereceye aynlmışlardır. 
Derecelerle aylık ve aktılar 

şunlardır: 
Maaş veya 

Derece Asıl maaş aktı tutarı 

1 150 600 
2 125 500 
:3 100 400 
l 90 288 
5 80 256 

6 70 210 

7 60 168 

8 50 140 

9 40 112 
10 35 98 
11 30 84 
12 25 75 

13 20 60 
14 15 51 

15 10 40 
Maaşlı ve aktılı memurlard•n 

yiiksek okullardan çıkmış olan 
lar üç yılda bir, ötekiler dört 
yılda bir yukarılanacak.lardır . 

llk işe girecek aylıklı işyar

lıtr şu aylıkları alacaklardır: 
Liseyi bitirenler 15 liraya, 
Yüksek okulu bitirenler 25 

liray•, 
Bir batı lisana bilen yüksek 

okuldan çıkmışlar 30 liraya, 
Türkiyede yüksek okuldan 

çıktıktan sonra Avrupada ayrıcı 
ertik öğrenim l?;Öf erler 35 liraya. 

Alctılı işyarlar için de bu eBBI 
konulmuştur. Yalnız lüzum gö 
rüldüğü zaman aktalı işyarlar bu 
aylıkların bir derece üstündeki 
aylığın karşılığı olan aktıyı alahi· 
lecı-klerdir. 

Aktıh işyarladao aylı~a geç· 
mek istiyenler veya örgüt kanun· 
larındaki aylıklı işlere ahnmıla· 
rına lüzum görülen işyarlar al·· 
dıkları a\ctıların karfıhğı olan ay· 
lığın bir derece aıağısındaki işle 
re alan,.bileceklerdir. 

Aylıklı ve aktılı işlerde iki 
veya daha çok drrece birden yu 
karılaoma esası kaldırılmı,t1r. 

Yeni barem dert"Celerine gö · 
- Gerisi ıiçıincıi sayfada -

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorlukl2nnı yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inktlaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

~~--------·--------~--31-

Devlet kendi yApacak ve ku
rulmasını trş1tik ve himaye etti
ği endüstriyi kontrol da edec k · 

tir . 
Arkadaşlar , Türkiyede busu· 

si ttşr blıüıleıe birakılmıı her 
hangi biı ış yalnız teşebbüsü alan

ı ırıu kabiliyctioden kuvvet olarak 

büyümüyor . 

Tıirkiye gılmrı'i/\ lrnpılarwı 
büyük d11uorıaricı örmıiştıir. Mil· 
fi sanayii ilerletmek içi11 her 
kolaylıfiı 11c lı 1 r imkô.111 lı min 
<'imiştir . Dcull'l blilıi11 bu yar
dwılarlcı besledl!fi ıılusai endıist
rlıılrı· koıılrols11z çalışma ile u
lus11 istismar drııcslne kayıtsı:. 

kuluma: . 
Türkiyı de fcuet serbestliğinin 

yapmışlardır. Grevcilerin sayısı 

1200 dir. 

Aşarın aynen alınması 
istt•niyor 

Şam ve çevrl'Sİ Çifçilt-ri hir 
toplatıtı yapa,ak, trebfi usulunuo 
kaldırılup işar veıgisinin eskiden 
olduğu gibı aynen alınmasını Hü· 
kfimetden istrmeğe karar vermiş 
lerdir. 

Bu toplantıda şimdiki aşar 

vergisinin çok yüksek olduğu ve 
bu hususta icab <'den bar türlü 
teşebbüslere girişilmesi üzerinde 
heyet seçilmişıir. 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

yanlış ıolaşılmaması için de bir 
nokta)İ izah edeceğim . 

Ticaret scrbesllir 
Recf'p Pekr-r partinin ticaret 

üzerinde ne düşündüğünü şöyle 
izıth ediyor: 

Pıogramda ticaret tf'rbestliği 
eskisi gibi kalıyor . Fakıt ıerma· 
ye normal çalışacaktir . Rasyonel 
istihsal için ı~rmaye tekniğe is 
ıinad ı-dt'cektir . Normal çahımı
yan sermayeoiu himaye ve teıviki 

mevıuubahs olamaz . 
Arkadaşlar , bu bahsi daha 

fazla uzatmadan kredi bahsına 
geçiyorum. Krediler için yrni 
p ;ogramda mühim noktalar v • ., · 
dır . Tatbıkat ileıledikçe toprak 
ürüncü~ü ile beraber her küçük 
sanat sahibi, uoaf, balıkçı, sün
geıci her çalışma kolu kendisine 
normal şartlar içinde kredi bu· 
lubilcc~ l<tir . Emlak bankuınm 
şimdiki şeldine de program do 
kunmuştur . Mevcut dar serma 
yenin ar bir mıntaka içinde akar 
ve irat getirici binalara tahsisi 
yerine geoiş mıntckada yıır ttaş• 

yuva temiııioi gözetiyoruz. Büyllk 
akar , depolar, apıırtımanlar aa
biplerioe krt"di vermiyerek yurt 
taşı yuvalamak üstün it sayıla
caktır . (Alk ş\ar). 

Arkadaşlar, programımızın za · 
tea özünü söyltdim . Parti hüku
metinin keodııine önemli it edin· 

- ·· 
~ - Gerisi üpincü suy{ada -___ .._ 
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Bahçedeki yaralama 1 Hava pakh için 
Almanyanın teklifi 

İtalyanın doğusol Afrikn ihti
lôfı içinde ve Fronsonın d·ı dahili 
politika giıclükleri karşısında bu 
lunmalorı vo llitlcırin nutkunun 
lugılterede müsait bir akis bırak
mış olmaın gibi ahval Almanyaya 
diplomatik bir taarruza geçmek 
içiıı cest-rt't vermiştir . Demir daha 
sıcAk iken İngiltcrcde dövülmek 
isteniliyor . 

Alman hava p3ktı teklifi ile 
Lo11drada verilen nota , H itlı>rin 
Royhiştağdu söyledıği nutkun ınıis
bet kısımlarına dayanmak vtı bu 
klS\mlar notada tebarüz ettirilip 
tavzih olunmaktadır . Almarıya , 
hava Lokarnosuna giren taraf bir 
hücuma uğrayınca ona yardım et
mek teahhüdüncle bulunmağa ha
zır olduğunu bildirmekte ve Lun
dan buşka do sivil ahalinin muhıı 
fazası ve harp mıntukası dışında 

bulunan şehirlerle meskenlere hom 
ba atılmaması için teminat veril
mesi hakkmda tedbirler teklıf et
mekh•dir. Pr•.msip ıtıbarile hava 
filosunun tnh<lidine rıza ve muva
fakat gösterilmektedir. Notaıla mu 
ayyen rokıımlar ynzılmamıştır . 
Fnkut bu husu taki temayül, Al
monyonın hava teslihat olonındo 

en knvvf'tli garp devleti ilo bern -
her tutulncoğını göstermektedir. 
Sir John Simonun bugünkü Avam 
kamarcısında söylediği nutkunda 
izhar odilt:n temayül, Alman tok
liflcrini miizakere esas vs mevzuu 
olarıık ulmok şeklinJe olup Ber· 
linde bıtlabi büyük bir memnuni· 
yt!tle teltlkki edilmişti•. Daha şo 
bottıı lngiliz - Fransız noktasına 

v.,rilen ilk cevapta kullanılan ve 
hava paktım mukabil tur afça bir 
birinJen ayrılmaz sayılan proğ

ramdon o'ırmıık maksııdmı ist.ıh
def eden Alman tabiyesi ş imdiye 

kadar değişıniyerek ayni kalmış 
ve hatta bu tohiyenin nıuvaHak 
olacağı hakkındaki üuıitl~ri o va
kı ttanb ·ri gecen zamoa ilo huyli 
çoğalmış vo bu bakımılan zamo~ 

Almanya lehine çalışmıştır . Gccrn 
bu zaman içinde Alııınnyaoın lt>k-

rnr silalllıınmo kararı verilmiş ve 
huna karşı ılu Fransız-Rus paktı 
ynpılmış vo genel bir doğu paktı 
yopılması hususundaki alAkalur 
soğutuJmuştur . 

4 llozirando. Londrada başla
yacak o1nrı filo konferansında Al
man delegelerinin hırçııılık yapa 
cakları beklenemez. Yükseklerden 
ortuya ntılur. ılk talepler, Alman. 
yonın umumi harekAt pldnları zE-n
ciriocJen yalnız to~ bir parça tek-

kık etmckted ;r.Bu pldnlnr Lonılra 
kabinesini ve fngiliz efkarı umu
mi1esini daima teslihat tahdiıln · 
tınu ait müsbet meselelerle oya
layarak lngiltereyi Tuna mesele
sinden uZtlk tutmoğı istihdaf r<li 
yor . 

Bugiin Alman-ltttlyon müna
sebetlerinde hukim olun cyileşmiş 
hova l.ıurodaki matbuatın tuttuğu 

politikaya ve istıhbarat işlerine de 
tesir etmiştir. Daha on güıı evve

line gelinciye kudar Alman grtzP
telni llaboşistnn hııkkınd . ki sem 
patilerini llÇıkça göstermekteler 

iken ve Aclis -Ababaya göndHr
diklori nytarlurının şahsi 'ntib'ıla
rını neşretmokt ~ hiç bir hudut gö
zetmezler iken şimdi şiddetli hır 
ihtiyatktlrhk hakimdir ~hyıs ni· 

hayctindc Romada toplanması mu
karrer olan Tuı• a konferanP1tıın 

nıükorrcır ct .. falar talik edılmesi, 
doğu müzokı r ... lc·rinin akim kal
dığı ve bunun yorine B~rlin ile 
Roma nrosındu bir mrdus vivendi 

vücuda gctirilerok bu sureti') >\.vus
turya meselesinin daha bir müı]-

dct mualJakta Lırakılacuğı hakkın

da Alınanyanın bPslı·diği ümitleri 
takviye cdııcek m hiyettedir. 

ZPmini d!kkatlc iskandil eden 
w lfıelmerstraf.s diplomo.sis ;nin Ge
norul Göringin BalkonlorJa YPP • 
tığı siyasi mahiyetteki b:.ıluyı se
yahatıoi memnuniyetle karşılama · 
masırıın sebebi pek kolaylıkla an
laşılır . 

" Zürlclıer Zellwıg:, 

Dünkü pazar hareketleri 
~~--------·~----~~~ 

Birinci say{ adan arlaıı -

lır elde rdilecek mabıulüo 
yüzde 27 ile yüzde 30 arasında 
bir nisbctini çekme payı olarak 
almaktadırlar." 

Diğer batöz makineleri bu 
çekme payını , buğdayda yüzde 
23 ile yüzde 25 uasıadı , arpa 
ve yulafta ise yüzde 25 ile yüzde 
27 aresınd• almaktadırlar. 

Çukurovada bu hizmet öteden 
beri para ile yapılmıyank böylece 
çıkan mahsulün yüzde muayyen 
bir nisbet üzerinden pay almak 
suretiy)a yapılmaktadır . 

Haftahk ücretleri 
Bu hafta , amele komisyonu. 

geçen hafta çalışan ırgatların haf 
talıklarını ıu tekilde kararla~tır· 
mııtır : 

Ot ameJr.si ; 260 , kızak ame 
lesi ; 300 , batöz amelesi ; 500 
kuruıtan . 

Anc•k , işlerinin geriye kal 
masıodan korkan bazı çifçiler ge
çeo hafta tuttukları ırgatlara , 
komisyonuo vtrece~i haftalık 

· Ucret kararından 50 , 80 ve hatta 
bazıları lOOkuruş fazla ücret ver 
mek vadimle Lulunruu~lardı . 

Bu itibarla dün elci başlarla 
çifçiler arasında uzun ve gürültü 
münakaşalar da itidilmi§tir . 

Buz sarfiyatı 
Dün hava üzücü bir sıcaklık 

yaptı . Bir au poyrazla ıebir 

rpPyce kavruldu . Buz sarfiyatı 

on üç tonu bulmuştur . 

Bü derece buz harcandığı Ada
na tarihinde hemen biç görülme· 
miştir . BelP.diyenin buz fabrika 
sı yapılmadan önce Adanada bu· 
lunan beş tane buz fabrikasının 

bütün şehirdeki en ço\c sarfiyatı 

hiç bir zıımao lıeı aiti tonu geç· 
memişti. Vakiıı, bu kadar fazla huz 
sarfiyatına , fiyatın , ucuzlu -
ğunu da bir sr.bep olarak tut
mak icap ederse de her halde 
şebrimizd"ki irısan kalabalığın ve 
fıııaliyetio çokluğunu da bt"saba 
katmak gertktir . 

Çarşıda hareket 
Ekmek fiyatlarının , buğday 

fiyıtlariyle birlikte artışına rağ
men dün Pazar olmak <lo · 
layııiyle forunların önünde gö · 

z,. çarpacak derecede bir alrı ve 
riş hareketi vardı . Bundan bat 
ka düu , bütün çerşıda her cins 
eşy" üzerioe köylü ve ırgatların 

büyük alış vr.ıislcri d~ görülü 
yordu . Hulaı.a , düı:ıkü pazar , 
her bakımdan , şr.hrimiz için sa 
} ılı giııılerden hiri olmuştur . 

r 
1 Kacakcılar 
~~ h;,inidir 

Suçlu her şeyi açıkça Şeblr Dayaklar~ 
anlattı -·-· Babçt : 12 (Ôıel) - İlçemizin 

Kırdere kö}'Hode oturan Mnbtar 
Altundiı lsmailin köye yakıo bir 
yerd~ pusuya düşürülerek kur
§unla önemli bir surette yanlan· 
dıuını ve lsmailin t, devi edilmek 
" üzde Adana memleket hastaha-

nesine gönderildiğini bundan Ön· 
ceki mı ktubumda bıldirmiştım 

T t cavüz esoasında 1smai1 ta· 
r .. fından yapılan karşılıkta yara 
lanmış olan ve vaka ytricde jan
da, mı tarnfıodıo yakalanan avni 
köy halkından Mustafa oğlu Os· 
mao sorguya çekilmiş \<e pusuya 
sabahleyin yattığını ve akşama 
kadar Alıundış İsmaili beldr d1ğı· 
ni ve sonunda onu öl ~ürmek için 
bu işi yaphğını ve keodisinio bu 
işte biç bir arkadaşı bulunmadı 
ğını açıkca ıöylemiştir . 

Bu işle alakalı oldukları zan 
nile nıuret altına alıomış olan 
diğer suçlular ıer best bırakılmış 

lardır . 
Oımın hakkında tutulan tab 

kikat kağ dlarile adliyeye ve.il 
miştir. 

İtalya - Habeş ihtilafı 
Mussolioi, İtalya ile Habeşiı 

tan arasında bir anlaşma mümkün 
olmıyacağını ve bu hususta hiç 
bir ümit beslenmiyecrğini, par
lamentoda söylemiştir. 

Habeşistanın askeri kuvveti 
bir milyon tahmin edilmektedir. 
Tabii bu miktar hemen hrıaba 

girrmez Likin Habeş hükumeti 
üç veya dörtyüzbin askeri mey 
dana çıkaracağı şüphesizdir. 

Bu muaızam kuvvet bütün 
süel bakımlardan iyi bir vaziyet 
te bulımmaktadır. 

Hıbeşistaoın arzu ettiği va
kitte kuvvetlerini birlrştirtrek 
biı birinden eyn bulunan iki müı
temlr kemizi tehdit edec~k bir 
mabivette bulunması esas vaz•fe 
ıioi görür. İki müstemelekemiz 
ise ancak deniz yolu ile ve uzun 
bir mesafeden birbiriyle münase 
bette bulunabilirler. 

Binaenaleyh İtalyanın vaziyeti 
pek endişelidir. Brıgün Avrupa 
dcvldlerinin İtalyan - Habeş 
ihtilafoıda güttükleri sıyasa, do
layıs yle Adiıı - Ababa hülcôrneti 
nin italyaya karıı dık kafalı bir 
vaziyet almasına sebebiyet ver 
miştir. 

Avrupa devletleri bu bususta 
büyiik bir mesuliytt yüklenmiş 
)er dır. 

Bununla beraber İtalya dalgın 
değildir. İtalya bu endişeler kRr · 
şısıoda silib ile cevabını veıecek
tir · 

İtalya kendine çizdiği yolu ta 
kip t tmektedir. Haklarını hima 
ye etmek için lazım olan vazifctıi . 
ni ifa edecektir. Arsıulusal po 
lemiklerioe biç bir ehemmiyet 
vert meyiz. Bunlar hususi mrnfa
atlar için gerçekliği unutturmak 
isti> orlar. 

ltıJya her ihtimale kaışı ve 
bütün elindeki vesaitle-: kendi bak· 
larını ve menafiini takip ve kuv
veden file çılcaracaktır. 

~~--------·.---------~ 
Sağlık fılimleri 

Halkevinde parasız 
gösteriliyor 

Sığhk bakanlığından göode
ıizmiş olan fılimleıden ve u sim 
uoullrnnliğıoın cezası ve sıtmanın 
yaptakları adıneaki fılimler dün 
kalı balık bir s .. yirci önünde llılk 
evi b,lıçuiode ~österilmiştir . 

Bu ekş'm da çocuk bakımı 
f1limi göster ilce ktir . 

Gülizarın anlattıkları 
Düşkün bir kadını yaralıyan Kır Ali 
bugün ceza evinde çile dolduruyor 

~------------·----------~-Gtçmişle vukuatlıı.rı olan Kır 
Ali adında biri~ioio bu ayın be 
şinde g .. nel ev kadınlarından Os 
mao kızı Güı'izarı bıçakla brı 

gün ıoora tekrar muaytne1"ni gere
kecek dert>ccde yaralad1ğını yaz 
mııtık . 

Dün eliodeki bir dilekce ile 
adliye ve poliıe giden Güı'iıar 
aytarımıza ıunları anlatmrşhr : 

- Kır Ali daima benim pı şim· 
de dolaıır ve k,.ndini doıt tutmaz· 
sam öldüreceğini söylerdi . Ben 
de sevemrdiğim bu adamın her 
vakıtki bu bam teklifioi reddeder 
dim . Kır Ali son günlerde bu 
teklifini çok ileri götürdü ve sık 
sık evimize devam .etmeğe başla
dı . Ne beıı ve ne de ev sahibi 
ve arkadaşlarım buna yüz vermi 
yor ve krndini kovuyoıduk . Kır 
Ali külhanbeyi , kumarcı ve has 
talıklı bir adamdır . Doktorumuz 
da bu adamın evimize kabul edil· 
mrmesini söyledi . Bir arkadeşım 

Hadi Baysal ilcelerde 
teftişe çıktı • 

-----
llbayı Tevfik Hadi Baysnl,ötey 

gün yan.nJo jandarma kumandl~ı 1 

binbaşı hıkmf't olduğu halde teftış 
için sııbahleyin Karaisalı ilçosine 
gitmiş vo akşam şehrimize dön
miiştür. Oiin sabahleyin de yir e 
yanında janılarma kumandanı llık

met ve nüfus direktörü .\1ith'lı ol 
duğu hultle Kozıınıı g:tmişt ; r. 

Bugün <le ornuun F, ke ve Saim
beyli ilcelerine gidecekler ve yarın 
şehrimize döneceklerdir. 

lıbey : miz bu tı ftişieıtfo 18 hi· 
rinci teşrin<le yopılacak olan ge
nel nüfus sayımına nit numaratuj 
işlerirıi do gözda.1n geçin c,..ktir . 

Dünkü sıcak 

Sütl gök gözetleme dur1ğından 
aldığımız malumata göre dün şeb 

ıimizde en çok sıcak 37'5 ve en 
sz 20 sın tigral ola p tazyiki ne · 
simi 755, 17 idi . 

Rüzgar ekseriya batıdan umiş 
olup sür ati saniyede dö· t metre 
idi . 

Gezici aşiretler 

Hayvanları muayene
. den geçirildi 

Yaylalara giıme-k üzue geçit 
yerleıiuden geçmekte olan grıici 
aşiıetlrr hayvanlarını muayene 
etmek için oradaki baytar tarafın 
dan alınan tertibata kontıolda bu 
lunmak üzere Bozanlı ve çevresi 
ne gitmiş olan vilayetimiz baytar 
direktörü:trhıimize dönmüştür . 

Sayıda oobini geçen bu bay
veolarıo yapılan muayetelrrinde 
hiç bulaşıklı hastalık olmadığı 
görülmilştür . 

Yedi kişi beraat etti. 

Ağrı dağı İsyanına karışmaktan 
eucıu ve mevkuf yeıli kişinin Ağır
ce:.cn hn k yerind ~ devam etwektt\ 
olan duruşmaları bitmiş ve YP<li
sirıin ,ıc beraetlerinc karar veril
miştir. 

Bu yedi kişi bernat k orar:ı ·Jon 
fOnra scıbest bııekılmışlardır. 

huuan yüzünden her gün iğoe yi 
yor . Ben böyle bir adamı nasıl 
sev~bilirim . ÜMtelikte beni yara
ladı . Bl.inula da kalmıyarak şim· 
di de ölümle korkutuyor . Oouu 
hakkında bir arzıbal yaptım 

Müddei umumiliğe verdim. T.\ıii 
cezasını çekecektir . 

Diğrr taraftan dün yakalana 
rak adliyeye teslim edilen Kır Ali 
Jandarma nazaretbanesinde çömel
miş fosurdata foıurdata siğaraııoı 
içerken Gül'iıarla bir arkadaşının 
önünden geçtiklaini görmüş ve 
kab.dayılağıoa yakıştırmak iste 
mediğinden hemen odanın yan ta 
rafına fırlamış ve duvarın bir kö
şesine ·~ adeta yapıfUCasına y81 
lanaıak bunların haıekatıoı uzak 
tan göz ucuyla kritik et meğe baı· 
lamıştır . 

Düşmüı bir kadma kıuşı ge · 
nel evde h<•roı gibi kabaran Kır 
Alinin şu haline doğı usu acımak 

~e gülmrmek elioden gelmiyor. 

Debağ esnafı 
Hakkındaki karar llbey

liğe gönderildi -·-Eski kanaranın yaoıoda bulu
uan deb1tğbanenio Temmuz baş· 
langıcında şimdiki kaoararıın gü
neyinde bir kilometre~ uuğa kal · 
dırıl.c.ağını yazmıştık . 

Şarbaylık encümeoinio yeoi 
de bağbane olarak tesbit ettiği ye 
re ait olan krokiler ve karar su 
reli İlbryliğe gönderilmiştir . Es
nafın buraya nakilleri için İlbey· 
likce lazımgelenlere emir vrtile
cektir . 

DebPğ tsnefından bazıları kerı

dileriyle konuı.u bir arkadaşımı 
ıa §arbaylığıo bu kararından ha
berdar o~m~dıklarını verilrn müh
l~tin pek az olduğunu, çünkü on 
Sı'kiz gün içinde buraya ta~ıom.1 
!arına imkin bulunmadığını "e 
debağhane olaralc gösleıileo bu 
y•• in sed olmad ğıodan daill'a su 

baskını altında kalacağır.dao burada 
baıJoamıyacaklaranı , buaun için 
de llbeyliğc bir dilekce veHcek
lerini söylemişlerdir . 

Hamur ekmek 
Düo çarşı pazarı olmak dola 

yısile şehrimiz çok kalabalıktı . 
Bazı ekmekciler fırs•ttar. iıtıf ede 
<der ek halka hamur 1:L mek ye · 
dirmişlerdir . Bize getirilen bir 
ekmek örnyği ap ac;ık bamurdu. 

Şar baylık i~yarlarıoın bunu 
ğörmrmelerine hayret ettik . Son· 
ra bu dalavereli işe bilhassa fu
runcıların anlaşmastnıo ıebep gös
terilmesi de , üzeriode dikkatle 
durulacak bir şeydir . Şarbaylık, 
balkın gıda işlerine ilgisiz kalma 
malıdır . 

Bir okurumuzun dil~ği 

Bir okurumuz bazı vt>losbitlcro 
zil lokılmadığından önemli k:ıza

lnrın meydana gı•Jdığioi ve bunun 
için şarbaylık tdrafındıın bütün 
velosbitlere zil tekt ırılmasını iete. 
mekteJir . 

Şarbaylığın bunu önemle göz 
önünde tutacağındu şüphe ı tmiyo
ruz . 

Üzüm çıkte. 

Karpuz ve incirden eooro üzüm 
d~ çıkmış ve kilosu 50 kuruştan 
sııtılmıştır . 
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d. edemez . lrıo tlı·flll 
ıa ıı.ov"fe 

ziyaıJe su1 hun rl, 1 
T h9 

hl"rkes b1 ır. t o il tere or . 
Şu hol~c. "ı:·ıatılotıı~, ıs fô 

ıh ıçın 81 oı-
dqği ı su 1 ";tt ... re ç .ı~t•' , 
bu sebepten n~ . artırttC bır 

etıerını uıs 
havil kuv_,k' . ·ıl içinde o z5ll-) 

.. d ~ki 1 ·ı ) klJf• 4• 
nıuz 1tacu 

1 
rıO · ı 

ni istusyo 1 yap k pilot~ ~ı? 
lol daha a\,oor:ıır. 23 ~i~İ ıl~ 
52'10 zü ııuıarıı 2ooOO ııı))ı 

ı surıtı · b~§ ~ 
hnvu ort 0 -·ınd•k' 1uıc .4 

ktir ~ı lt81 ,.. 
cğlenrco .bi ons ç.ı 1ıt1'r J 
recilik ınek~~ e birİflcı 

8
re1c r 

Bunıı g?' 920 ıa1~ 
11

,,11\I 
ı inın ıh '-rfl tayyn•e or l{adfO y 

ihtiyacı v~r~lır :1 :ıarf,rıdtı 
beraber 1k1 Y 
bulacaktır. 
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C. lf. Partisi nasıl doğdu? .. = 

o· 
eır ı;1-. -Birinci sayfadan arlan _ 

1 ~ 1 l'·· 
ço nd;rııı U~k köylüsünü toprak· 
·ıd1

8 ~ y, a _;fİne de yeni program 
~ , r Verı 

• ~ 1
1; iır Yor . Bunun için hu· 

i~f ı ı ıa'llılik kanunları yapılma 
ı ki 1110iiod~ lutuyor~z . Tabii. 

et leıkiJ• 
f 'P ed aıı esasiye kanunu i 
ıı ~ erse d'" k 1 b 'dij ıgtr anun ar una 

,ııııl Ç 1'Itil,cekıir . 

ı ~lftçıye toprak 
. b' ~ r,tt' 

•l,t 1
1 

!1• Del sekr. teri Recep 
,,oı 1Pt1k v0P.rağı olmıyan köylülere 
gıO• lııl,lıy erıJeçeğıoi şu cümleleıle 

_. Or . 
61>' ş . 
rD :· liırliy '-
l 

0 
.''birin e ıı:adar söylediklrıimi 

od t c,p~ t kleyip parti simaPımn 
rıJ 1~ h•k •sioi gösıcıeo i~lere lop 

1•· ~ı •ne, 1 , ~•lleı· u usçu vaşfımızıo 
P. 111 ha·ıy:tı yuva bağı if.,., ıop 
ı.ıı ı,d g, ıle ·ı . h- . . . 
• t 0 .. aı ecı uvıyelımız 

1• ı1 &oıün .. 
fc' Yuv Ur , Tiirkiy~de yurt-
rıbl c,ı. 4.,, Sa bibi olacak ev uhibi 

iıb· •, ~Ü.k ' ' 
ı~ 1 vatarıdışı toprağına 

otı ~ı o acak 'f . o lır ( ~e çı çı top• aklına 

proğra'l'ıımız yoktu , nızamname 

'ardı . 
Ana prensiplerimiz kısaca ora 

<la yazılı i<li. Biz her şeyde önce 
yazı sonra iş d eğil, önc<ı işi sonra 
yıız yı terc.h ettik. Demiryollarına 
başladık Devlet bunu kendi v:or
lığ . na esas edindi O zaman şimdi 
kinin yarısından az olan devlet 
bütçesinin üçte b'rini bu işlere ve 
riyorduk Bunu yaptığımız zaman 
bu iş proğramımız yapılıyor, di
yenleri biz dinled ı k . Sanayi kal
kınmamız için vakıt irişti Önce bu 
iş için y&ptlmış olan uyı . i ş•kdyet
lı r kulağımızdadır. Devlet ökono 
misinde plnn yoktur ılı dıler. 

Ark"doşlar, plan gerçi yaz,Jı , 
çizilı hir ş~ydır amma, büyük plan 
bütün bu ana fıkirleri idare eden 
!erin ruhundaki, kafasındaki büyük 
~n·rjinin, büyük anhyışın tekdsül 
etoıiş, heyeti mecınuas ı n n hal ı dir. 

( Alkışlar). e ıl'1 ~ıb. ı\lkışlar) 
Jo ı~ 'Yet h" Yrzılı planları beşeriyet çok 0 ~ olarak T. utün bunların yeku göroıüştür. Büyük ana plan yazıda 
J•' ı~ Qe, Yu Ürk ulusu toprağma ve çizide değıldir. Yeni Türkiyenin 

ıo,,, /IG !•h~ısına bağlı olarak her 
9 ı• •ıı ' ırJ; r- • 

1 
d kuruluşu ve doğıışu fıkir olarak 

b' ~1 d
1 dakıtıc ~~~ar ar an ve za· büyük <lim • ğ"• dflt p orada yenı 

1 ~ 'U k 
1 ı ırlerden, telkin doğan lıir yıldis g.Li ilk p•rledığı 

• 01 llar) oıunınua olıcıklır . (Al 
rJı • gü:ıdenbPrl 1 firkiyetle ne oJdıı, ne 9 

~r lier lıte • oluyor, ne ol~ksa bunun hrpsi 
~~rı· . Plan ue prog~ranı bü.,ük eserin ona ıı'anına . büyük 

~· ık •nın J 

1rııı' tr ~ı eJfc ğJ>la?Jı ve proğramlı ha- bir anlayışla ve heyecon ateşi için· 
•' 1 ~r ... e •oı, genel se R Peker de istikamet vPrişindedir. O plan 

• ~ •0Yle · 
oıı Ar~ anlatıyor; bütün planların ana planıdır. ( Al· 

~ ı... BQa ) 
it ti i:!:de P!d ş 6 r, yeni,'proğram h«r· kışlar. varolsun sesl•ri ). 

"lıt!' n ve · · 
i. ~ ın z k' proğrom ıslıyor . Hulisn lıu pıoğramda bu plan 

br c~ ı b. . b' . 
jj · •'&rıı ' 1 zıııı ır demıryoıu işini yazı tarafıodıın da dahil ge 

ı.ı ~ ııı ııııız v d ç•• 1 Porı· . ıır ır. Z"man zaman niş bir hala getiriyoruz. Ekooo 
0r• hıaı8 ıııııze, hükumetimize ve mi gibi boyındırlılc, kültür işlui 

k~11lar '~ıtıızu hafif göı üşlü bazı miz teşkilatımız halk terbiyesi te 
çi~j 1

• Bund arnfından isnatlar ya- şekküllerimiz hep plinlıştırılacak· 

(für.k.Sözöı 

Tibor V. Eckhard 

Başvekil Gömböş'ü dü 
elloya çağırdı 

SON DUYUKLAR 

Sigorta sosyeteleri 

Sayfa : 3 
7 --:.!!C' ...,,.,.;....,!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'""""'""'"""'""""-

Adana Borsası Muam0leleri ~ 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Fiyatı 
CİNSİ En az \ En çoL. 

Satılan Mikdar 

1 Haziranda Budaprşteden 
bıldirildiğine göre Küçük çifçilrr 
partisi başkanı Tibor V. Eckhard 
bugün ba§vtkil Gömböş'ü düello· 
ya çağırmıştır . Eckhard'ın bu 
barek. ti, kendisinin dün kont Bet· 

hlen ile uzlaşması ıilikadardır. Yani 

Kilo 

O ğ d d w ba l=.;r=-=;;=~=~ =·K-"·~...,;S;;,... = •= ..:K==-===s==. = I ~--==== '= 1 
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kanlıgw a müracaat ,_P~iy.c.as_a_,p_a_rl-'aıı;::...r....;.:...' ---1-----1·----·ı-----------'-, .-I 

Piyasa temizi ,, • 
edacekler lane I 

l-~Ja=n=ec.:II;......------ı------l--.~~~~~~~tl~---------ı 

kont Bctblen Eckharda yazdığı 
mektupta küçük çifçiltr partisi 
sinin malik olduğu malüm paranın 
menş•ine dair kendisinin vaktile 
söylediği hakikata uy~aya~ ~e 
fırkayı küçük düşüren sozlerının 
Gömböşteo aldığı maliımata da
yandığını bi'dirmesi üzeri~e f:~k 
hard bugün başvekil Gomboşe 
kendi partisine mensup iki mr bus 

vasıt:siyle haber göndererek Göm 
böş'ün ya kont Beıhlene ve.-miş 
olduğu malumatı ıavzib ve tashih 
etm,sini yahutta kahremanca ter
ziye veı mesini istrmişıir . 

Başvrkil Nagyteleny de bulun
duğundan kendisioiıı hususi k~ti 
bi düello sahiplerini kabul edıp 
dioledikttn sonra Eckhard'ın ta· 
lebini başvekile bilrlirmiştir 

- Vienner Jounıal -

Ulusça teşkilatlanma, halk ter· 
biyesi işlerimizde plao~ıııac~kıı_r . 
Bütün bu işler görülebılen ç.zgı 
leı halınd•, hükümetin, hepimizin 
uıüşterek kovalayışımızın kolay 
!aşması için vuıulılu bale getiri 
lecektir. Bu planlanış içinde eko 
nomi alanında hususi trşebbüs, 

Ankara : 12 ( A.A ) - Türk 
ve ecnebi şirketler siğorta , ikraz 
ve rehin işleriyle nğraıan mfies 
seseler ve alakadarların vekaletle 
olan işleri için tanzim edecekleri 
evrak ve vrsaiki bundan böyle 
doğrudan doğruya vekalete gön · 
dermeleıi lazımgeldiği iktisat ve 
kalelioden hildirilmektedir . 

lranda şapka giyilmesi 
onandı 

Tabran : 12 ( A.A ) - Şapka; 
bütün İran da e~ki batlıkların ye· 
rinr grçmiştir . 

Japonya hükumeti 

lngilizlerin yaptığı tek· 
lifi kabul etmedi 

Ankara : 12 (AA) - Japonya 
IÇin finans işlerinin düzeltilmesi 

için Nanki~de toplanacak ohn 
ve İngilt<rl!; Amerika, Fransa 
ve İtalyanın bulunacağı koogre
ye iştirak t!mesi üzerine İngiliz· 
leıin yaptığı trklifi red etmiştir. 

hep ana çizginin içinde yer ala ;/' ıııııoıııuıııııııııııııııııınııınınıııııııuuuııı•ııınıı~n111111111ııııu1111111•111oı•ı~ 

caktır. 1 bu gece nöbetçi ~ 

Sonu var 

Türkiy~, Politik bakımda ol ! 
doğu gibi ekonomik bıkımdan Eczane f 
de bir iş bütünlüğü aızrd•cek bale • 

gelecl!ktir. Yeni program bu bir- i Tarsuskapu ı•ivıırırıda 1,_ı 
ıiği ve bu maoayı hassaten ıesbit ~ Halk ecıaıwsidi r 
etmiştir. ~ 1 
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Ekspre• 
Klevlaot 

YAPAC.I 
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Siyah _ 

ÇİGİ T • 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 1,75 

" 
"Toh uınlak,, 

HUBUBAT 
1 3,37,5 3,50 ------------· Bn~day Kıbrıs 

.. Yerli 2,6.5 3, 77 ,5 

.. Mentane 
Arpa 2,45 2,62,5 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 

2,67 ''.'.:'.5 __ 1------1---------
.-

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Sisam 

IJ N 
- Salih Efendi -.!:::: .ç.:1 
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Liverpul Telgrafları 

13 / 6 / 1935 
Santim Pene 

33 
02 

Temmuz Vadeli 1-66 __ 1 __ 
ı inci T. VYdeli 

811 
rı 

Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liret 
\ 

9 61 
Rayşmark 1 97 
Frank" Fransız,, 
Sterlin "loııiliz,. 608 50 
Dolar "Amerikan,, 79 701 
Frank "lsviçrc,. 

::;ı~n dört yıl evvel yazılı tır. 

er· I ~----------,---------·---------~., 
tıl ~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

.. Naftalin 
Ali Nasibi 

, taze naftalin 
• geldi . 

~.,. 
ıı uı, aı·ı İ 
~. t) 1 1 

- ğcil savışcılar Hakim, feylesof - Filozof -
"! "Vafid •IQ es de guerre (Fr) Philosophe 

~ \taı~ - Öyle, belli, bilmen .l<'rlsrfe - Fılozo(i - ( Fr. ) 
~'hQ ltıtçhuJ _ Bilinen bi- Pbilosophie 

ı.. 1,,, Filolog - Filolog - ( Fr. ) 
~;, urıı, t 
~'nc,8 - Bilgi - (Fr.) Con- Pbılologue 

! l,ıQııı Filoloji - Filoloji - ( Fr ) 
ia"t •tfuruf- Bilgiç- (Fr.) Philologie 
~laıQ Hayatiyet - Biyoloji -- (Fr) 
1 '~iı tııau, - Bilgin - \Fr.) Biologie 

~ ~ıl Atikıyıt, ilıni asaıi atika -"ıt . l'ıııe 
,1~·1 ~; 1tl - Geıeç - ( Fr. ) Arkeloji - (Fr.) Archeologie 

tİ 111

1',, ~ ~tııafıh . Mebhasülbeşn - Antıopo 
ı·t '. ~ b 'lqh ' ınaaı.alık muha· loı'ı - (Fr) Antbropologie 

:ı' , 6 "ıııı ı · 
.~ J' 1, YI, ik 

1 
b,,aber, böyle ise Grafoloji - Grafoloji - (Fr) 

1 ·~, •r. ıu k' n° 4 'i llıeı ' var 1 Grepbologie 
P ~ •k - N · 1 T 1 .. F ) gf ·~ esı varsa, va. ı lahiyaı - eo oıı - ( r. 

• ı~ ı· ' ,. lrn ,_ Theologie 
ıf. • ... 

t ~ •ıı,,i · Bütün moılll!d.iui T, lgr.f - Ttlgraf - ( Fr ) 
•tı ne ı, k h r 1111 nı }o ıra tı - Nesi var· Telegrap e 

. ~I ~ · ~unu ) kültür işlerine Foto'oji - Fotoloji - ( Fr.) 
.ı'f Ô atııqı ._ Photologie 

\~ tı Y •pık, yapığ İlmi nücum - Astro1oji -
1
• 'neıc (F ) A t 1 ie r *a~ı : llu f ı. 'k r. s ıo og 

' 
~ı aıııı . "'"' anıu ma- 1 N k 1 . N k 1 .. ı, ''il8 

1 ~1 Yle tanınmıştır e ı o OJi - ı ro oıı _ 
:111ıt ~ın Y•pıkları sağlamlığıyla (Fr.) Necrologie 

~~ilııı 1 B.kıeriyoloji - Baktrriyolo 
~~ni ~ ._ Bayındır ji - (Fr.) Bacteriologie 

1 c,a11, ı\ıııaın / İlmülan: - Jeoloji - ( Fr. ) 
ıı ~ - y 
~a avan, boş, an- Geologie 
~ ''nd Jıgantoloji - Jigantoloji -

ıl r , ~,, 91 .._ Gibi, berızeş (Fr.) Gigantologie 
• ,.ı ''ı 1 .._ .,, H 1 1 F 
(lif' ' •ineJ _ (Fr.) im Haloloji - ı o oji - ( r.) 

/ 
\ lj'n•k Hallologie 
~ )•n· : n 1poloji - İbipoloji, ispoloji 

b l· 
1 lıi, u kitabı her oku _ (Fr.) Hippologie 

j~ ~~: 18 hı lı llıanevi baz duyarım 
Lt · duYar~' okudukça yeoi bir Manzara, tablo - Göıey -
1,~bi, ııı Ilı • (Fr.) Paysage 

~ "!.,, ania 
. .,, . ~'be - Engel, öoge Örnek : Sergide hiçbir güzel 

'~· ._ l tablo yokıu - ergide hiçbir güzel 
~a •kay. J - Destan, 2- k 
~ ~lı~ ' görey yo tu . 

~1lo ._lliqu l_•eOjik [ l'. Kö ] (1) Manzara, nezaret - Görü -

111 
;:-...:.::: (fr.) Vue 

ı · llu .. Örnek : Bu e\'İn manzarnsırıa ıc. 1 qo:ı ·ı 
'n "Ytı 1 e altında geleo ( uezaretine ) doynlmsz - Bu evin 

ra )'azılJcakıır . görüeüoe doyulmaz . 

Manzume - Dizge 
Maraz - Hastalık 

Marazı müstevli - Salgın -
(Fr.) Epidemie 

Marezı mühliki müstevli -
Kıran - (Fr.) Epidemie mor telle 

Mariz - Hasta 
Mareke - Vuruşak, nruşak 

Marifet - Bılgi - (Fr.) Con 
neissance 

Maruf - Tanınmış, angın -
(Fr.) Connu 

Maruz kalmak - Uğıamak 

Masal (mesd) - Masal (T. Kö.) 

Masebak - Geçmiş - (Fr.) 
precedent 

Moske, rıikap - Yüzlük 
Maslahat - iş - (Fr.) Affdire 

İcabı maslahat - İşin gerrği 

Örnek : Ooun makamından 
kaldırılması icabı maslahat idi -
Onun orunıından kaldırılması işin 

gereği idi 

Masraf - 1 - Harç, - 2 -
Saypa 

Sarfelmek - S•ypamak, har· 
cam ak 

suz 

Masru, su'alı - Tutaraklı 

Massetmek - Emmek 
Masum, bigünah - Arı, snç· 

Masumiyet - Suçsuzluk, arı· 
lık 

Masun - Dokunulmaz 
Masuniyet - Dokunulmazlık 

- (Fr.) Immuoite 

Örıı~k : Masuuiyeti mesakin 
-Evlerin dokunulmazlığı . 

Maşer - [ Bak : Crmaat J -
Ömek 

evi 

Maşrık - Doğu 
Maşuka, maşuk - Sevgili 
Matbaa - Baskı evi, basom 

M.ıbaecı - Basan 
Maıbaacılık , tabaet - Bası 

Matbu - Basma 
Matbua - Basılı 
Matbuat - Basın 

Matem [ Bak : Hüzn J - Yas 
Mallab - Dil•k - ( Fr. ) 

Demende 
Matlub - 1 - Alacak -

(Fr.) Demande 
2 - İstek - (Fr.) But 
Matmahı oaiar - Gözdikeği 

(Fr.) Coovoitise 
Matuh - Bunak - <Fr.) De· 

ment 
Mavera - Aşırı, öte 

L'au delil 
Mavi - Mavi 
Mayhoş - Ekşimsi 

Maye - Maya 

- (Fr.) 

Mayi - Suyuk -.- (lir.) Li 
9uide 

Mazannei sü - Karalı -
(Fr.) Suspect 

Örnek : Polis mazannei sü er· 
babından olanları ıoplııyor - Polis 
karalıları topluyor 

Mozbat - Deılitoplu - (Fr.) 
Arraoge, comme il fau 

Mazeret [ Bak : İtizar J -
Özür 

Mazhar, nail - Ermiş 

Mazharı itibar olmak - Elüs· 
IÜ tutmak 

Mazhaıiyet, nailiyet - Ergi 
.Mazhar olmak, nail olmak -

Ermek 
Mazi - G çmiş 
Mazlum, mağdur - Kıyık -

(Fr.) Persecuıe 
M•zmu:ı - Anlam 
Maznun - Sanık 

Mazur - Özürlü 
Mebde - Baş, başlantı, beş· 

langıç 

Mebhut olmak, behte uğra

mak - Şaşaklamak 

M blağ , esmanı baliğa -
Tutar ---------------·--------------

eczanesıne 

5370 36 

Mersinde Tarsus belediye reis
liğinden : 

r· . .• I HayvanlR çekilir, el ile işler hıı.-
Türkoı :sın onem l . va tulumbası V8Slt~sile lağımları 

kararları 
Çıkat mallarımızın karış·klıktan 
korunması içio gerekli tedbirler 
alan Tüı kof isin önemli karar !arı 
bütüo hi~ıerlada bildirmiştir. 

Evelki gün Adanaya gitmiş 
olen Tüıkofis Direktöıü Celil 
Seyhan llbayı ve çıkatla ilgili ku 
rumlarla temas edeuk alıoan ka 1 

rarları bildirmiş ve ::eyban İlbay
lıgmca her tarafa bildirmiştir. 

Ofis Direktörü -iün Taısusa 
gelmiş, orada iııcelrmeler yeptık· 
tan sonra gece treniyle C yhaoa 
gitmiştir. Oradan Dörtyol ve Pa
l asa kadar gicler ek çrkot malları 
üzerinde yerinde İncelemelerde 

lıulunıcaklardır. 

Barem kanunu 
Projesi 

-Birinci sayfadan arlan -

re yeniden drHC< J, ndiıilmrleri 
geı ek< n 12, 14, 16, 17,5. 22, 45, 
55 lira asıl aylıklı işyaılardan ba
zıları doha yukarı derecelere, 
bazı da aşağı derecelere almacak· 
!ardır. 

Aşağı derecelere alıoan işyar. 
farın yukarılınma zamanlarına 

kadar edindikleri hakları ~ala

<" ak, yukarı dertcelcre alınan İ~ 

yarlar da yeni dert.:elerinin aylık
larını alabileceklerdir. Aktılı iı· 
yarlar da ~luıkları aktıom karıılı· 

1 ğı olan derece ile dencelendiıi· 
"leceklı::rdir. 

t.mizler tahminen « 760 • lira 

kıymetinde bir adet Iağim temiz· 
leme makinesi açık eksiltme ilo 
28 hazir&n 935 günü saat lO da 

satın alınacaktır. isteklilerin şart
name örneklerini b11lediyemizden 
aromaları ildn olunur 5546 

14 18-22-26 

Seyhan defterdarlığından • 
Tayyare motorlarında kullanılır 

yeğ çtkarmağa yarar mıbat yetiş
tirmek için kap~ namı mevkiindeki 
hazineye ait araziden poyrazı yalı 

yolu ve kesmen Hk yat11k gün do· 
ğusu burun kum kıblesi kumte
peleri gün batısı kapu başlangıcı 

ile çevrili sahalarda gök yatak 
mevkiin<le gün ı 1 oğusu gök yatak 

gün batısı kulak poyrazı dede pı
nar kumları kıblesi ak gök ile 
mahdut ve tahminin üç hın dönüm 
arazinin iki senelik icarı 15-6-

935 tarıhine müsadif cumartesi 
hiinü saat 1 O da ihale edilmek 
üzere 01 beş gün müddetıe açık 

artırmağa çıkarıldığından taliplerin 

yüzde 7,5 tomiout akçalarıle bir
lıkte Milli Emlı'lk idaresine müra
caatları ilan olunur 5520 

5-8-12-15 

,.....-Paranı!--· 

1 
Boş yere h'ırcama ve har
cıyacaksan yerli malı al 1 . 
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vilayet kadim komisyonundan : 
A·lana \lemi· ket lı ~tan siniıı 

ihtiyacı olan ioııd ' 'e sayısı 12-
5-935 günlemeçli ve 406 sayılı 

söz kesiminde bildırilen eşyanın 

açık eksiltme günü 2739 sayılı ka 
nuna göre hafta t•tıline rasılomış, 

bu sebepten eksiltme yapılamamış 
olduğundan eksiltme müddeti 935 
senesi haziranının 18 inci sah günü 
saat 11 re uzatılmıştır.5535 

8-12-16- 18 

Adana inhisarlar baş müdürlüiün
dan : 

930 ve 931 ürümünden 22 denk 
te il 19 kilo yaprak tütün 30. Ma · 
yıs 935 den ıtiboren 21 gün müd · 
detle açık artırmaya konulmuştur 

ihale 19 liaziran ÇarşAmba gü 
nü saat 15 tedir. Alıcıların bedeli 
oıuhammen olan 1119 kuruşu u 

yüzde yedi buçuk muvakkat temi· 
net parası 84 kuruşla Adana inhi
sarlar idaresine uğramaları . 

5499 30-5- 10 16 

Dolum ve çocuk bakım evi baştaba
batinden : 

A.dana doğum ve çocuk bakım 
evinin bir yıllık yiyecek ve yaka

cak ihtiyacı 30-6-935 gününde 
üst~rmek kesimi icra edileceğinden 
eksıl tmeye konulmuştur. lsteklıler 
şartnameyi görmek ve tals;Jat al · 
mak için kurumumuz baştababetine 
müracaatları ilAn olunur. 5545 

13-15-16 18-20-22-25 27 28 30 

Evkaf müdürlü!ünden : 
Sipti!li mevkiiode Evkaf• ait 

f 14 I-lıı::./ran 19;, 

:::==~--:-:::;..,.......; 
ÇiltebaD kaplıcası 

açıldı. 
ısı· 

esene 
Eğer Rorratizm~. siyatik, karaciğer ve böbr•k kumları ııı h il 

!arı •ğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeJen Çifte a 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri ha~talıklarıaa, muannit ekz~nıalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına ııer 
Sediye ile gelen bir çok kötürüaıler yürüyerek dönmüşler !;ş· ~al1 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 01~0 
görlll 

kadınların 15-20 günlük banyod•n sonra hamile k11ld ı k orı 
müştür . 

han kaplıcasının ~· 
d ıha ~o 

Radyo aktifıtesl dünyada mevcut bütün kol ı,calorden 

Çifte 

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında . s~ 
gsııno 

Esbabı istirahat mükemmeldir . Furunu , bakkaliyesi ' ıo 
kasabı, berberi vardır. Fiatlar mutedildir . 

5512 
firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. ~ 
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Bor Okçu menba suyu şart••· ~ 

satılmaktadır. 
0 

l 
·ı oru ılc e 

Okçu menba suyu lstanbul şehremanetinin tııblı rap 
b. ld h . . .. blf 

ır su o uğu ta akkuk etmıştır. . h verıcı d 

Ok 
· 'deye ışts b~ 1 

Ç S 
Sıhhate elverışlı ve mı . b'r Jefa · t>e 

U UYU sudur Muhterı m müşt•rıler 1 I ıecrJ 
yu İçtiklerinde bir daha başka su içmeyeceklerdir Bır de 

8 

sozlıırimizi is hat edec.ıktir . 5433 23 - 78 

Sataş yeri: tarsus kapıda merkez 
-ı ... 

, . 
.. ~ DARA• 

BiRiKTiREN 
RAı-lAT ~DI;Q 

Mut•o hamamınıo ketfi mucibince -------·-
tamiri 13 bazirıo 935 den itibaren 

-
: 

-- -~. 
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Emrazı zöhreviye hastanesine ilaçsatın 
alınacak. 

Frı ngi tedavi evi için beş yüz gram Mezüıolin ile emrazı zühreviye 
hastanesi için liızuoılu dört ~ ilo permangınat, iki kilo ihtiyol , on kilo 
pamuk, dört adet iki kiloluk iı rigatör maa IAstilr, ellı metre murabbaı 
gaz idrofil altı adet kadın için cam kanül, iki adet cam mezul' ( 3 san
tılitrelik) iki adet cam mezur (5) santilitrelık iki adet cam mezur (100) 
gramlık 25 adet ajataj, iki adet sedir yağı koymak için şişenin satın 
alınması açılı. olarak eksıltmeye konulmuştur . 

Banlar İçin iğrtti teminat parası on iki liradır. lhel•si haziranın 25 
inci ıalı günü suot on beşte b~ lediye ılaimi encümenind ı yapılacııktır. 
isteklilerin şartnamelerini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü iğreti teminat parolarile beled·yo ıla mi encümenine gel-
meleri ilan olunur .5519 5-9 - 14 - 18 

Kanara için Amonyak ve yağ alınacaktır. 
Kımara buz fabrikası için üç yiız kılo Amorıyıık il< ıkiyüz kilo kom 

preaeör yağı ve ilr.i yüz kilo de makine yağının sıtın alınması oçık ola 
rak elr.ıiltmeye konulmuştur . 

lyreti teminat parası lırk dört liradır . 
ihalesi haziranın 18 inci salı günü saat on ~·şte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır 
isteklilerin şartnemesini görmek icin lıer gün bPl"Jiye yazı işini 

kalemine ve ihale günü de beledi) e ı nciımeı iı e g• lmelı ri ilan olunur 
2-6-11-16 5510 

EtUv evi için altmış kilo Formol alınacak 
Belediye etüvünün bir SP.nelik ihtiyacı olan altmış kilo Formolun 

satın alınması açık olarak eksıltmeye konulmuştur. iğreti tutum parası 
altı buçuk liradır. 

İhalesi haziranın 20 inri perşembe günü s ıat on beşte lı leJiye en
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartoameaini görmep için her gün belediye yazı işleri ka 
lemine ve ihale günü de iğreti tutum paralnrlle belediye daimi encü-
menine gelmeleri il4n oluour.5529 7 11-15-19 

-
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yirmi ğüo müddetle açık eksiltme· 
Y• konulmu§tur. 4 Temmüz 935 

Per§mbe ğünü öğledoo evvel sut 
onbiıde < vkaf dairesinde ibelesi 
yapılacıktır. keşif bedeli <2720) 
liraılır. Taliplerin evkıf dairesine 
mürecaaılerı. 5544 

13- 19 26 - 3 

Eyi su ve eyi gazoz 

KJyadelen suyundan yapılun Knyadelen Gazozu dünyanın en eyi 

gazozudur. Midesinden şikAyet e,Jenler KayadPlen gazozunu .n içtıkle

rinJe mide şikAyetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozumuzun t ·ık· 

!itlerinden sakınmak için şlşeler'n ağzındaki markalara dikkat edil 

1 
mesi IAzımdır. 8 

itfaiye arazözleri, kanara et ve buz kamyon
larile hizmet otomobili için benzin 

ve yaft alınıyor. 
hfaiye erazözler •le kanara et ve buz kamyonları , e hizmPt otomo

bilinin bir s•nelik b •nzin ve yng ihtiyacı açık olarak eksiltm ıye konul
muştur. 

Kanaranın bir senelik benzin ihtiyacı altı yüz yirmi beş tenekedir. 
Ve i ,~reti teminat parası iki yüz beş liradır. 

İtfaiyenin bir ~erelık benzin ihtiyacı üç yüz yirmi teneke ve vakom 
yağı ılıtiyecı da iki yüz kilo1ur. iğreti t~minat parası yüz beş liradır. 
llizmet otonıobılinin b'r senelik benzirı ihtiyacı dıı Y<lmiş beş teneke. 
dir. iğreti teminat par .. sı yirmi b•ş liradır. Açık eksiltme j\ ,, süın nlı

nacnk olen işl•U benzinlerin ıhijl•si lıbziranın 18 inci salı günü soat on 
beşte bele-diye daimi encümeninde yapılacaktır . 

ı~tı kl ı ler n şar•nnmelerini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günii ıle $aat on beşto bd• diye daimi encümenine müracaat 
tarı ilAn olunur. 5509 2-6-11-16-

Temizlik işleri için 15 adet el arabası 
yaptırılacak . 

Tem zlik işleri için 15 adet ı 1 arabası yaptmlmıısı ı çık eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi haziranın 27 l'Cİ perşembe gürü saat on b şte 
bel· d·ye daires'n•le daimi encümrml i yapılacaktır. 

istek! !erin şartnumı sini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ih.,lesi günü de yüzde yedi buçuk iğrı t. tutum parası olan yirmi iki 
buçuk liranın bolediye veznesine yatırdıklarına dair alacakları makbuz 
ile belediye daimi encüm•nine gelmeleri ililn o:uııur. 5541 

12-16-20-25 

"' ~r 
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. . n f rCZ' C 1ıgıoıO 
llakiki Grip ilAcını buldum ! B rıncı. sı , ip 1ıoslB 

beyin on iki senedeııberi yeptıg ( Nııvrozın ) (Jr 01i01 

gAne illlcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. kesen ['levr 
Baş , diş ve romatizma ve b•l ağrılarını h o nıeo 

holde alınız. 537 28 


