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Başbakan İsmet İnönü, Hava kurumuna 
karşı gösterilen ilgiyi takdir etti. 

Vilayeıimizin her tarafında ha· 
va kurumuna karşı göşterilen 
ilgi ve yardım çok yüksektir . 

Bu ilgililiği, başbakn İsmet İnönü 
ne bildiren valimiz Tevfik Hadı 
Ba)salın tel yazısı ile • beşbaka 
oım ·zın bu tel yazıya verdiği kar
şılık bapimizi sevindirrcek mahi
yette olduğundan aşağıya alıyo

ruz : 
Saym Başvekil General İs

met İnömi 
Ankara 

Yurdun koru Ol JSIDt amaçlı-
yan yüksek işa etiniz iizerioe yuıd
sever halk, gl rek bava tehlikesi· 
oi bilenler kurumu , gnek yer· 
dımcı kolu üyeliklerine kaydolun· 
mak için her giin bir kat daha 
artan bir bdğlılık göstermekte
dir . 

Bu cümleden olarak Adana 
l\lılli mensucat şirketi bugün 
(50000) elli bin lira vermek su 
retile ulusça yapılmakta olan 
yardıma katıldıkları, bn şirke 

tin umum müdürü tarafından vi
layete bildirilmiştir . 

Uyulmağa değer bu yurd se
vetlik duyğusunn en derin seyğı · 
larla yükı:ıek katımza arzederim. 

Seyhnn valisi 
T. Hadi Baysal 

1' il. Baysal, Seyhan valisi 
Hamiyetli Adanalılar ıo hava 

kurumuna yardım içiu müjdele· 

diğiniz ve uyulmağa değer yurt· 
sc\lerlik uygularını takdir ede
rim. 

llaşuekil 

t. lnönU 

Suriyenin yönetim sorumu 

Bugünkü Suriye bakanları arasında 
derin bir düşünce ayrılığı varmış. 

---
kutsal yerlere Irak Şiileri 

azıyacaklannı 

dokunulursa 

bildirmişler. hükumete 
Suriye bakanlar meclisi fev

kala<le bir toplon\ı yapmış ve bu 
toplantı çok 07.un sürmüştür · 

Toplantıda neler konuşuldu 
ğuna daır resmi bir şey yok~a 
da, Suriyede yapılacdk Y' ııi yö 
netim (İdare) şeklinin görüşüldü· 
ğü \le bu yüzden bakanlar arasın· 
da derio bir ikilık olduğu israr
la söylenmektc•Jir . İki bakanın 
çekilmek üzeıe olduklara şayia 
sı da kuvvetle tfolaşı} or . 

henüz hiç bir resmi kaynaktan ber· 
kiti\memiştir . 

- Suriye iskanları kararlaştı
rılan Asurilerin nakilleri işioin 
gelec .. k eylfılc kadar · gecikeceği 
aolnşılmaktadır . Bu tehir, ııakl İ· 

çin lazımgelco para ve vesaitin 
bazırlanamamnsındao ilni gel
megtedir. 

- İzmirde 22 ağuslosda açı· 
! lacak arsıuluı:ıal:panayire Şam 

dan yüzlerce tecimen (Tacir) git· 
meğe hezırlanmektadır . Tüı k 

- Gerisi ikinci sayfada ·-

1 - .l\leyl, Temayül - Eğlim, 

Eğginlik 
Mütemayil - Eğgio 

Örnekler : 1 -· O~lunuzun rt'ı-lllf' 
eğlimi olıhıtttmu 

hiliyorum . 
2 - Bu fikri kalrnl et

me(!e onu hiç te 

~ - Tes'it 
mak 

Örot'k : 

3 - Yevmi 
gün 

Önıek : 

c>ğgin lmlınadım .' 

rtmek - Bayra 

Cumuriyetin onıın· 
cu yılıWniimii ne 
kadar coşkunluk· 
lu bayramıştık . 

mahsus - Byra· 

Ba) rak, ancak Pa
zar günleri ile bay· 
rn günlenlt> çe
kilir • 

4 - Tezahür - l;östrri, gö!;
terim 
1ümayiş - gösteriş 

Örnekler : 1 - Gazi'leciler ~algıtı-
mızı Almanyuda 
iken kendilerine 
kor§ı Liiyiik dost· 
luk göst~rilerindt> 

lıtıluunm§lUr . 
2 - Hu, r.tkin lıir haA 

rek~ı olmaktan faz· 
la , bir !!Ö~terİ:ıı· 
tir • 

-5 - Sebat - Dura 
Örnek : Dura ız adam. ze

ku mı yok yere 
1 - -- -·- ,,..., __ 

Not: Gazelemize gönderilecek 
ynzılordu lıu kelimelnin Osmanlıca· 
lan kullanılmaıuaeını rica ederiz. 

:....--.... ---------------------
İtalya hükumeti 

Ordu mensuplar1nın 
aylaklarını artardı. 

-·-
Hoına: 16 (AA) - Bakanlar 

kuruluşu ürgelerde bulunao sivil 

\'e askerlerin aylıklarını arttır · 

ın•şlır 

Tarablus için dörtte 

Somalı için de 12 ila yedi 
tinde artırma yapıimı~tır. 

bir ve 

nisbe -Yarı resmi kaynaklar Suriye· 
de federaS)'Oll şeklirıin kurulmı 
yacığıoı ve ar..-nk llbaylarla (va· 
lileı le) mutasaırıflau geniş sala· 

hiyetler "erilec~ğiui söylemtkle 
mıısit·dirle r . 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Buoa rağmen federasyon ş~k· 

linin tatbik cdilec .. ğine dair şayi 
atar kuHellidir . 

- Lübnan gazetelerinin yaz 
dığına gört>1 Yüce Komiser yazı 
Fransıda geçirmek üzere bu ayın 
soouna doğru Fransaya gidecek· 
terdir . Bununla beraber bu haber 

------------------------------rraliıerıın kor ılaştırdığı ihtiyaçları d>1 
«örnH'mezlik t•dcmcyiz Yurdum uzun o 
korurıınnsı için heşyiiz wnarcmi la· 
zını ... Bu ihtiyacı lıiiıiin yurılulnr 

O'füııırli w hilınelidirln . 
" Çürıkii biz yurt \'e t'fgiıılik kay-
betmenin acı . ıuı 'e zelırini gördük 
ve duyduk.Artık lıir dolu o giinlni 
ınalı'ierc kııdar giirmı•k Lt,·miyor \"t' 

görıııİ)<'Ceğiz dı .. lliz } urı)nınuzda öz
"Cn vr özkiir ,aı:aınuk uıııacındayn. 
M • ~ 

Bu alaııdn lıiı: lıir ii1.verilikten ka 
çırınıuıııız iınlıarı:ıı1.dır. 

Tiirk kudıııı içiıı <lı· uınaı; lıu
dur. Türk t•rkt ~i için dr. !jır haldı• 
uu ulu~al ) iıkiiın \ 'C aııınç karşı sında 
yapac~gımız ödt•v eudur : 

ııe~ncn ıayynrc kurumuna iiyc· 
olmak. (_.;iinkii İ} i Lilrııt"liyiı. ki bu 
kuruma yapacağımız en kiiçiik hir 
yardımın, vcrı•ceğiıııiz eıı az bir pa· 
ranııı ulu al l1ir ijneıııi ve ulusal Jıir 

anlamı vardır. 

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

----~------···------~~---
-:-lı1-

[16 Haziran Pazar günkü sa
yımızda dilekler bahsi dizilirken 
karışmıştır. Bugün tekrar ba~tan 
lıasıyuruz Okur lar ı mızılao özür 
dileriz] 

Dİl..EKLl~'U BAHSİ 
Bundan oora demokrasi anla · 

yışımızı gü terccek olan \'e Pıuti 
çalı~metDlZın mühim Lir par çaşı 
ola.ı dilekler lıahsioe geçmeliyim. 
ller yıl yurdumuzun döıt köşesin· 
de binlerce parti kongreleri top 
lanır, lıütün ihtiyaçlar t:lenir, alı 
nan ka ı arlar vazif ha~ıncla ki re~ -
mi makamlaı katında kovalar•lr. 

hteklcrin mümkün olaııları 
yap ılır , veyahut yapı lmamasının 

sebebi s<•ylenir. 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

Aı ka•laşlar, bu ulusun arasız 

bir surtlte devlet çılı~masma 
iştiraki demektiı. Yrıloız bir şekil 
olarak dtğil, ben göğsümü gere· 

rek hu partinin geucl katibi ol · 
mak ooörü ile söylerim ki, dlin
yımın hkhir siyaı;al partisi böyle 
çalışma yapmamıştır. (Alkışlar) . 

Ve yapamaz. Bizim bu cesa 
retiıniz; biribi.imiz .. inan<lığımız 
dandır, olguoluğuınuzdandır. 

Tuttuğumuz yolun iyilığioi 
bil<l:ğ•nıizdendır. Fakat nihayet 
Partinin hüküm etten, icı a ma· 
kamlıuındao beklediği ~ey müm 
kün olanın yapılması ve yapılmı
yorsa hakikaten yapmak imkaoı 
ve takatı olmadığının izahıdır. Y • · 

-Gerisi ıiçürıcıi sayfada-

Bugünden itibaren şeker her tarafta 
kanunun bildirdiği şek;/de satılacak. 

Ekonomi bakanı bütün ilbeğlere kanu
nun tatbiki hakkında bir bildirik gönderdi. 

Diin, yeni kanunun meriyete 
geçme i dolayı ile şelıriıııizde ~eke· 
rin kaç kııruşıan perakPnıle . •atıla
ea~ı lıakkıııdu şar lıaylıkça kanır ve· 
rilmiş \'C ke me şekcriıı perakende 
fioıı 32, toz şekerin perakende fia
tı i e 29 kuruştan nlllmrı~ı tt·slıit 
edilmiştir 

Uu fiaııı tt~bitindt" , kanunun 
gö terdiği yoldan şu Ş<'kilılt' yiirlin· 
mii~tiir : 

;;ekı~r faLrikalurı \'ııp;on tf' liıni 
kesme şekeri ıoptıın 28 knru§a 'e 
ıoz şekt•ri dt" ıopıan 25 kunı;n ılic· 

cara atoeakdır . Bu finta : falırika 

ile Adana ar:ısrndaki tren ücreti 
ve i ta ~ondan ,.eihre \'e ma~zayn 

kod ar oluıı uııı rnf de) r 3 kuru'lt 
eklenerek, şekt•l'İn Adaııada toptan 
satı fiatı ~l kuruş olnrak kararlnş· 

urıldı. Korııırııııı tarifi iizere pera
kcnclf' Ollt'ılora hir miktar fire w 
avarya karşılığı 'c· ki1r ayrılaeağına 
gfüe k;loda bir kuru .. da lıunun 
İl'in zam edilerı•k şimdilik şehri

mizde şı>k~r fiatları , yukarıda SÖ) • 

lediğimiz gibi, kt' me ~«'ker :~2. toz 
Şf'krr 29 ktırtı§lıın satılrnaktodır. 

Halkımızın lıııuu hilen•k nidan· 
mamaları için bu atırlnrı yazıyoruz. 

Takliyc mn rafları üzerinde ileride 
.,, . 

frıerindc de )eniden indirme kahil 
olacaktır • 

* • * 
Ank&ra: 16 (A.A) - Ekono 

mi hakanı Celal Bayar İstanbul, 
lzmir İlhavları ile diğer Lütiin 
llbaylıklare şu· telgrafı güoder 
miştir: 

Halkımımıza ucuz ve çok şe
ker yedirebilmek gayesiyle Ka
mtuaya sunulan kaoun layihası 

onaylanmıştır. 

18/6/19.35 Salı günü resmi 
ğnelede neşri mümkün olalıile
~ekıir. O tarihten itibaren atideki 
hususlara riayet olunacaktır: 

1- lstanbulda ve şeker fab
rikalarında teslim edilmek üzere 
toptan ve toz şeker şimdiki fiyat 
olan 36, 75 \'e 37 kuı uş yerine 
25 ve ke mc şeker 40 ~ urşn yeri 
ne 28 kuru~ fiyatla satılacaktır. 

Bu fıyatn bütün vergi ve re· 
simler dahil olup fabrikalarda 
vagon, lstanbulda aobar dahili 
teslim fiyatlarıdır. 

2- Sair mahallerde toptıu 
satış fiyatı yukarıki fiyatlara yal
nız nakliye ve buna ait diğer 

masralların ilavesiyle bulunıcık 
fiyattan ibartl olacaktır. 

3- Perakende fıyatlar ile 
yukarıdaki maddelerdeki toptan 
salış fiyatları arasındaki fark bu 
gün müteamil bulunmakta olan 

• 1 ' • 

normaı ıcırını tiikH e"fıiye-·.nı"~ 
dardan ibaret kalacaktır. 

4- Bu suretle tesbit ,aa~cek 
olan toptan ve perakende sah~ 

fivatlıırıııın fevkinde fiyatlarJa sa 
~tı~ ynpmak ihtikar te likki edile
cektir. 
- Gerisi ikinci sayfada -

------------------------------·--------------• 

lngilizler ne düşünüyorlar? 
------------------------------• 

Mussolininin son diyevine karşı lngilizler 
Sudan ve çevresindeki asığlanodan vaz. 

geçmiyeceklerini açıkca söyliyorlar. 
-------·. ---------

Londra : 16 (AA) - İngilizle· 
rin Habeş me ·elesindeki duıu· 
munu iki bakımdan gözöoünde 
bulundurmak lazımdır . 

Bunun biri uluslar sosyetesi 
\e diğeride llabe:.İ""tan \C İngil
teıcoin kendi asiğlarıchr . Uluı=
lar . osyetcsi bakımından İogillt· 
re Hahtşistana ütedenberi bu ~os 

yetenin iiyesi gözile bakmış ve 
HaLe:,hıtamn başka üyelerin sos 
yete üyesi olarak yardım görmek; 
hakkından a~iğlanması lazımge 
lecPği fikrinde bulunmu;:tur . 

lşte lmoun içindir ki \ogilte · 
re Habı ~ İmparatoru Haile Sela 
se 20 :Mayısta ulusLH kurumuna 
bll....vurarak arsıulu'lal hadisenin :. 

barış yolu ile yetıştırıhoasıoı ve 
haı he gidilmeden kuı tarılması 

için bü•uu ctge1ini oüfuzuou kul 
laomıslır . 

~urası gerçektir ki İtalyaoıo 
25 Mayıs anlaşmasını imza l"l· 

mesi Edenin gij'lteulıği döleoin 

bir sooucudur ve Edenin Loo· 
draya dörıüşünde bütüo gazetele 
sin kendisini kutlaması ve dış ba· 
kanlığında Simonuu ydioe geti
rilmesi düşünc?sioin ortaya çık-

mış olmasına da sebeb iştP. bu
dur . 

Ancak dış bakanlığı Samuel 
Hoara verilmi~ olması Eden'in 
çok gr-ç buhınma_ından bışkı 

Habeş me elesiııfle ltalyaya kar
- Gerisi dördli11cli sayfada -
r- , 

Hava kurumuna 

Şehrimizde üye yazı
ıa nla rın yekunu artlyor 

Giı man oğlu üleyman, Ala
souyalı Y akup, Hüseyin Daim 
Bengü, .Nalband oğlu Ahmet, 
Uncu oğlu Bekir beşerllira üye
lik, Fabrikatör Pamukcu oğln 
Aziz 100 lira yardım 21) lira 
üyelik, eski saylavlarımızdan 
Kadri 50lira yardım 20 lira 
üyelik, Hacı Bekir oğlu Ali50 
lira yardım 20 lira üyelik , Çıftc" 
(;ani oğlu O mau ve Köse oğlu 
Bekil' elli:,.er lir, yardım ve otu· 
zar lıra üyelik, Başçavış oğlu 

BeHr vr. Hidayet oğlu Mustafa 
onar lira yarım ve yirmiıer 
lira üyelik vermişlerdir. 
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Su r iyen im yo 

Bunu toplamamda bana yardım 
edt>n Bayhurtlu .Muallim M. Doğııoa 

te~t>kkür ederim . 

Celali , Bayburtlu Zihninin 
bemşebrisi, Zıhniden sonra yaşa
mış bir ozandır . Hıııyatı efsaue 
kudar tuhaf bin bir macera ile 
doludur . Çevresinde eyı koşma· 
ları ile , özlü manileri ile ve haya
tındaki macera ile tanınmıştır . 

İsmi; Göbek ismi Tahs;ndir . 
Öldüğü .köyün adı Tabsınıdır . 

Tabii, bu bezeyiş Celalinin adından 
ötlirüdür . Şimdi Tah~mı olan 
köyün esas adı Murmuç imiş . 

Celali, aşağıda yazacağım bir de
yi~indc de bunu anlatıyor. Esasr n 
bi:ı.im ozan Tahsioe Celali denil
meaine ıtbeb de gene hu köyün 
coğrafi mevkiidir . Murmuç köyü, 
Kuyucu Murat paşa ile Cdalilerin 
muharebesine sahne olen yerdi. 
Tariben sabittir ki Kalender Sultan 
denilen ıahıs 9 uncu asrın ıon 
yarısında Murmuc yolu ile Ace
mistana kaçmıştır . 

E,zurum şairlerini ve Bayburt 
it.. Zıh o iyi yaz.n Ziyaettin Fahri, 
Erzurum şairlerınde iki satırla 
C('lalıden bahsader . Ben bu oza
nınCkapalı kalmasını gönlüme ye 
diremedim. 

Esas adı Tahsin olan bizim 
ozana, Kuyucu Muradla ıavaş ya 
pan Ceıaliltr gibi d .. ğda gezib, ıaç 

sakal uzattığı ıçin ( Celali ) demi§· 
lcrdır . 

Celıtli 321 de 63 yaşında öl 
dü . On yaşından kırk y11 şına ka · 
dar çobanhk y&pan Celali, bir bo
caya kı:ı.ması yüzünden çobanlığı 

bırakarak Erzuruma gitmiş , ve 
55 yatında kendioi öfk('lendirt.D 
bocanın medruesine İcazet alarak 
g~lmi,tir . Hoc"ya kızmasının se· 
hebi : D .. arlA ,-lavo.1n. l.~ .... ı . .... ~ı. 
Dır rş danışmağa gelen C lolı , 
ho(!anm şu sözluine maruz kal 
mııhr : ( Utanmadan hem çobanım 
dıyorsuo, hem de ıüdsüz, yoguıl· 

suz kuzuıuz geliyorsun ) lıu lafı 
ititcn Celali , davarını dağıtmış. 
kavalını kırmış ve köyü, <lağı terk 
etmiı. Karısı, Ct-lali öldü diye 
ba§ka bir ,.,~ varmış ve Celali 
o gidişdeo on btş s"ne sonra dön. 
müt. 

Deyişmeler 
MAHMUDUN ÖLÜMÜ 

Ah elinden yandl cisimde canrn, 
Bu ne derlllr buna bir el /\alau 

yok, 
Hicran oku deydi döküldü ka· 

Tllll ' 
Zeurakumz aşlr gölüne atan 

yok .. 

Geçli geçen gıim1m ağlı karalı , 
lllrmişlm lıan buloşll merali , 
Yad aucu elinde glltl yaralı , 
Tezmiş dağdan dağa varup tu-

tan yok . 

Şa/ıarı pervaz elli çtklı elimden, 
Şöret zülftikarı dıişlt1 belim

den, 
Şad gözümden aksa Fuad dı-

llmden , 
Elim elmas dükr:.e ıılup salan 

yok .. 

Sönmez Celalinin bu aşk ateşi , 
Çekilmez b,ıdesi lwynamaz aşı, 
!Jalımut gelmez elde deyildir 

başı , 
Benim ile iyem yıikı'inıi çatan 

yok .. 

Mahmul 17 )'ll§ında Crlaliııin 
talebesidir . 5,.sı giiuldir . Crla ıi 

yuar o söyler ve Cefalı oöhretioi 
M .. hmuda mtdyuodur . Mahmut 
onun iç•o biı ilhıtm menbaıdır . 
z.ıeo ozao : ( fÖret Ziilfükarı 
düştü belımden ) diyor. l\Iabmut 

0. ıdükteo ıonra Celali medı eseiy 

tt rketmiş, 59 yaşında ltkrar ço
ban olarak dağa çıkrn:ştır . 

Cı- lali eblı keyfdir . Sünoir , 
sufi değildir . Fakat ıu aşağıdaki 
yazıyı okuyaolaı ııe diyf'ceklt'r 
hilm"m : 

Seksen bin llt'Sebli bizim mez
lıebll , 

Doksan bin ·Mısırlt Şamlı Ha· 
Ylizbln sofi;zalıld yüzbln edeblil 

lt•bli ' 
Meyhanede bir sarhoşa tay ol · 

maz .. 

Celali kendini öyme bezetme, 
Gayri kesden sakrn yardım gö

zetme , 
Doğru diiriist şeysen kt :jkiil 

uzatma , 
ha güzelin yanagından pay 

olmaz .. 

Artık okuyucuların Celali bak· 
kıoda kanaati nedır bilmem • 

Celali , medreseyi bırakıp 

çobanlığa başladıktan sonra bir 
gün harman zamanı k<tt- ağaların 

dan hak toplamaya çıkmıt . Ağa 
lar çok uzak bi · pınardan su ge · 
tirirae bak vereceklerini liÖyle· 
mişler . Celali getirmi§ ve ıu 

deyişi okumuı : 

Aşkın dükkamnda Jıaııat elinde, 
Şemsell lrnpudun yalwsıyun ben, 
lluri çevresinde. dilber bt llııde, 
Bir allun kemerin tolrnsıyzm 

ben . 

Beyler için llorasanda hallyun, 
Glircılstanda arıka klşmir şıılt 

yun , 
S1zin için uyuz ~esek çuluyıım , 
Lamed/uı şehrinin çukasıyun 

ben .. 

F\ t ' ' ..Y 1 l ""- ""'-• • 

Dervişin ellndelz dem çek<•r 
erler , 

Celali! sa/dsin kade• sun dı•rler. 
BeDbelll lJlumucun salwsıywı 

berı .. 

Okuyucularım dıkkat ederler; 
Celalı J.ıöyünüo ismini burada 
tiöyledi . 

Celali Erzuruma okumaya git· 
tikten soora birinci karısının cvlen
diğıne işaret tlmiştik . Mahmut 
öldükten sonra da 60 yaşındaki 
ozammız tekrar evlendi . Ve iki 
çocuğu meydana geldi . İkinci 
çocuğu doguran ana çocuk 4 gün · 
lükken öldü , aşağıdaki mtrıiye 
onadır : 

Hv bark yapmak için leni mer.lli, 
Dizip koşmak için teber eleği , 

Şu lwvdan lJOpllğlll iencer tereği, 
!Jfoam bariye beraber götür. 

Kobal blçllğimlz sap orağım , 
Keban eylcdi!/in kelem bağwı , 

Her glin yal verdiğin topal ineği, 
Su lopladığuı o ak ktilegi . 
Mulışerl bakaya saklama {jöuir .. 

Kesmli k ekmeğine boyun büker· 
dim, 

Namerllere ayu merde şeker· 

dim . 
Süzünıi tekrar el:Saklarııa gölür .. 

Ele kısmet balsa bize pay taşdı, 
}'ol lukla derdimiz dağları aştı, 
Açlıkla uğraşmak hayli savaştı, 
{.'cıdifjlm mi/rnetteıı a/wzar gö · 

lıir . 

Gt•mimle kardeştln ycnçlik ça· 
ğmda, 

Bir bağ blçemedlk uuslei Jıalin
dende 

Yetim bırakllğuı emzik vaklwdıt 
Güıml pul uz[ arrn h!·p berat gö 

tıir . 

De ki Kadir Meulfı bize lllşme , 
Dünyada kanayan çıbam d<·şme 

-Birinci sayfadan arlan -

5- II•vayici zaruriyeden olan 
bu gıda maddesinden bilaistisna 
herkesin istıfade edebilmtei için 
Valilerle Belediye Reislerinin va 
zife noktasından hassasiyetleıine 
müracaat tdcrim. 

Kanun 
Madde 1 - D:)hildeki şeker 

fabrıkalarının 11~ot"lik istihsal mık· 
taıları hükfim,tçe tayin olunur . 
Senelik istihsal mıktarı elli beş 
bin tona varuıcıya kadar şekerin 
kilosundan 4,10 kuruı istihlak res 
mi alınır . Aocak kanunun nt:ş•i 
taribiode mevcut stokların zara · 
rını telafi için dahılde istihsal 
rdılip sat Jlacık şeker miktatt iki 
yüzbin tona vaııncıya kadar bu 
ıesimd<'u 1,4 kuruş tenzilat ya
pılır . 

MaddP. 2 - Ilariçteo ithal 
tdilecek şekerlerin miktarı bü
kümetçe tayin <'dilir . Bu Şi!ker 
lerdtn kiloda 15 kuruş gümrük 
resmi alınır . 

Madde 3 - Fabrikaların bi· 
ricci maddede muayyrn istihsal· 
lerinin aı tmaıı baliode istihlak 
resminin ne kadar artırılacağı ka 
naneo tayin olunur . 

Madde 4 - Mc mleket içinde 
imal edıhn şekerli maddeltr hı 
rict! çıkarıldığı takdirde terkiple· 
rindeki şekere tekabül eden ve 
maliye ve iktisat vekalt.tlerince 
tayin edilecek o!an miktara aid 
yalnız iıtiblak reımi iade oln 
nur . 

Madde 5 - Şeker fabrikala· 
rioıo hükumetçe tespit olunacak 
temettü oisbeti y:izde dokuzdın 
fazla olduğu t. kdirde bu fazla. 

mttçe tayin olunur . 

Madde 6 - 2427 ve 1994 nu· 
maralı kanunlarla 1718 numaralı 
kanunun birinci on dördüncü 
madd,Jeri hükümleri ve ithaıat 

umumi tarifesinin 203 üncü nırma
rasıo1n C. fıkrası kaldırılmıştır . 

Madde 7 - Du kanun ht§ri 
taıibinden mütebcrdir . 

Madde 7 - Bu kanunur. icraıı · 
na icra vekilleri h~yeti memur. 
dur . 

~--~------·--------~~ 
Üst.-lik bir de kama çekmiş 

l\dnıil oğlu Derviş aılın<la bi· 
risi rezalet çıkaracak derecede ser. 
hoş olup Kadir oğlu Kfünil adııı<la 
birisine de kamn çektiğinden ya -
kalanmış vo kaması Ja elin<lım 
alınmıştır . 

Rezalet çıkardığından 

Mor • şlı S lim oğlu FnhreclJin 
nılın in birisi serhoş olup gMı el 
evlerde rezalet çıknnlığından ya
kalanmış ve hokkııııln kanuni mu
amE'le yapıimıştır. 

Hu ne crsaret ? . 

Kolı cı Melımd oğlu Abdullah 
alındı birisi Teke kurbu mahalle
sinde oturan Hüseyin kızı llaticc
r in evine girmiş ve yatsğınn so. 
kulacnAt bir sırada kaJınııı huğır 
maın üzerine yetişilı rek yok alan
mıştır. 

Cdali babadan sorup söyleşme, 
/Ju derili çoba11da11 bir seldm 

yöllir .. 

Celalinin Lir kaç pa • çssanı da
ha buldumsa da en güzeller ini 
S)•ınhm ve yazdım . Şim<li Hay. 
burtta Celali soyundan kimse yok 
tur . Hemen her köyde m~zarını 
tasarlarlar , tıbkı Keracoğlan ve 
Yunu~ rmre gibi . 

tim sorumıı 
-- _. artarı .; 

Ekmek fiyatlarında vurgun 
- Hlrincl scıy/adarı . ,111ııık 

· :itki u •e 
demiryolu ta ih leıı~ 

/1 
gitıV'I 

balkı Ja bu pauayır-

çckmektedir '. "kioio Sıı'ii~b ~ka 
Pazar günü bir kısım furuncular 
ekmeğin kilosunu dokuz yerine 

on kuruştan satmışlardır . 

- Marouı patrı ,v i ,·e tıbij 
ı. • t medıg r "' \ ile birleşme" ıs e •)iııi) be 1 1lı 

. 1•v• '(İstıkla ııf• nan n kırı ıgını korllt11 i!l.I tte 
ı o'"uo b het· "''' d babasına o ursa w 1'eo ıı 

1 
1 1 

azmetıli«i hakkında. çı rııiitııc•• d b 
)er üze~nc k~ndisı~e p•"i~ f •stı 

~--~----~·----------~ • h: c.ılere •ııı 

Ekmek firtları , eski yüksekli
ğini muhııfua etmrlc:te ve birinri 
türlü Undan yapılanın kilosu 9 
ve ikinci türlü Uodan yapı\anın 

kilosu 8,5 kuruştan satılmaktadır. 

Ôtey Pıızar ııüoü ve :dün bir 
kısım furuatcular f1rsattan istifa 
de rderek tkmeğin k;losunu bir 

çok ldmselere on kuruştan satmak 
suretiyle vurgun yapm 1ş\ardır . 
Bu furuı. cular hakkında tabkikat 

yapılmaktadır . Yine bir kısım 
furuncular düo u: ekmek çıkar
mış ıe bir gün öncadrn kılan 
bayat ekmekleri bıllca ayoi fiıt 

İlk okula/arda 
ikmal imtihanları dün 

bitti 

İlk okulalarda beşinci sın af· 
laran ıkmal imtihanları düo te 
mamen bitmiştir . Sınıf geçenle
rin ıahadetnamelerinin okula i
darelerince verilmuine başlan

mşı\ır . 

Arpa ve Yulaf fiatları 

Arpanın kilosu 3, I O - 3 15 
yulafın 2,90 - kuruşdın satıl · 
mıştır . 

1117 fi~ta 

Bir kaç gün önce yazdığımız 
gibi inhisar dairesince yüz kilo· 
lok çekilmemiş tuzun bir torbası 
450 kuruştao verilmektedir . 

Peraktnde ıatıcılıı da ise bu· 
nun ldlosu 5 - S,5 ve çekilen 
tuzun ldlosu da 6 kuruştan ıaul 
maktadır . 

Halkın bunu göz öoündc tuta
rak kenctilerinden fnla para iste 
yen unafı bemrn şarbaylık zabıta 
işyarlarına bildiımeleıi lazımdır. 

Hüküm giydi 

Bry köyünden Osnı-n oğlu 

Fuadı öldüı mı ğe teşebbüsden suç· 
lu ve mevkuf o ~öydtn Zekerya 
oğlu Cumalioin ağır ceza hak ye 
rinde dt vam eden duı uşması dün 

bilmiş ve Cumali yı~,ıodan ve ha· 
fıflttici sebt!blerden ist•f. de etmek 
suretile iki sene bir·ay hııpse mah

kürn olmuşl11 r . 

Yalanmış!. 

Gazetenizin 14 Haz:ran 935 
tarihli ikinci sayfasınıo dördün 
cü sütunund' [ Güllüz - rıu anlat 
dıklarr J 

Diye hakkımda Giilizarın sözlerini 
okudum Bu haksız sözlai gaze
tenizle şöylece tekzip ediyorum: 

GUlizarıu aolattığıoa göre be 
nim kendisile ıı:ç temasım olma· 
yıp ve kendisine musallat olduğu 
mu söyliyen bu kadınla do h 1 

umum haneye düşm <len n~el 

günlerce evimiz! gelip r gitmekte 
idi . Gülizar Bunların hepsini in 
kar edip h~kkımd" bir çok h•k 
sız ıeyler diyrrek benim giLi bir 
Tüı k ger.cini kumarcılıkla veefl 
rarcılıkla lektlcmek istiyor . 

Bu hususta bir umuma aid 
bu kadın n an\att•klarını muhte· 
rem g-z ~tenizle bu yazıl.ııın he 
p:sioin yaluıdan ibJrct olduğu 
nuıı yuılmasım saygtlarımla dıle· 

rim. 
kasap K1tall 

üzerinden sürmütlerdir . 

Bunlardın T ırsus kapısında 
Kua Mehmedin furunundaki ha 
yit ekmekler şarbayhk zabıta İ§· 1 
yarla11 tarafindan tartılmıt ve nok· 
san görülerek hakkında zabıt tu
tulmuştur . 

Hıslkımız;n şu yukarıdaki yaz· 
dığımız noktaları göz öoünde 
tutarak kendilerin<leo, ıiyah levha 

üzeritıde teptfirle yazıla fiattan 
fazla isteyeolHi ve tartı noksanile 
bayat ekmek verenleri hemen şar· 
baylık zabıta ityaı Iarıoa bildirmP.· 
leri la11mdır . 

eden vataoı gaıe 11 • 
ıştur : aı'' uı~ beyaı atta hulundl• . .:.ey iJfe ı 

"- Ben böyl~ bır :; , htaı, 
. dl de .. ıibi ~ 

dim ve ıstedle d·.;jpl " • 
·· le ıtı bıı'" 

H r r zaman soy ki biı LU bi'" 
yine tekrar1 yorum uu.sust• 
lılade Suri)eliler ~edt ,,·iı ,,, O 

l · tın e; 5 dl lt şme k mcc lurı:e k fjoırJ. Jt 
Al" komıserlı oı'0 

-
1 

v bir P' i~ 
d .. 1·· . .. h z r1apıoı b•• 
Uı ugu ıı ' " 1 .fiil' il' . . ıır 1e (1'1'! 

Fransa haııcıye oı rlırile ~il 
F ıneIJJU b•J umum ransız d etİD" . ,. 

nafıi müşte. eke) bü c suri)'tlı ııı, 
Fraosız, Lübnanlı "de 1 oıde ~I· ların afl dır murların mtııaş ·ıı111e ı 

'kl ı ekSl iki buçuk mı ar 
mrştır bO' 

mtısını kararlıştır gaıe.ı I 
11 

- Dönen bir ,aıe f•YS' ı 

T•• k• S • K,al ~tir. Ur ıye - ur-ıye kümet mtrhum . Ji''tCt O 
·· ·· le sü• ı ,,,ı 

Kadim komisyon delegele

ri dün ş~hrimizden geçtiler. 

· Ayın yirmisinde Şamda toplo 

nocak olan Türkiye-Suriye tah 

di<li hudut komisyonunda hükume
timizi temsi) ed ..ıcek olan goı et 
emniyet direktörü Şükrünün boş 

koni • ğı altındaki delPgelerimiz dün 

kü eksprPsle şehrimize gt-lmişler v•• 
kısa bir dinlenmeden sonra llalebo 
gitmişlerdir. 

o~legf'llerimiz uurakto voli Tt,V-
ı.ı. tı ... J~ o .. J., ·l YV \;l&l1&İJ1,.t ıliı eh.-

mtzarıoı guınu§ .. pıyss• .,. .. ucı .,,,, 
Bu haber gulll :; . t "'1 

. bebıy<' 
yükıclmesıne se ,r 
t . ~ 111 et . 
ıı . bökU bt' 

- İsyan aıanı~a saır•d' . 
kt dır · ,dıf ker gönderme e d' e "' bi· 

1 k ·e eo ış ter hoşoudsuz u \ ktJ''"'' ,, 
Hükfıınetin cenubt• ı 1rl• 1 ~ ~ 

·ter top r.ıC' 
riktirdiği, vatanı ' r\Jı• f"' 

• b" ıaar kında umum• ır r 
d. lJr• t heklcnm~kte ır . ··kfıdlet Jir 

K ·· J şiı eti bu · ıer t 
ur a bildiırJllf ""' 

darı olduklarını )efl ~ı.ı oi 
1 uoJaıt Sii" İsyan saha.sına 1 !d&Jf . ..,,, 

· emU Ş11 
eönderilmesı 111 • etioe ı~' 
" k·'kut11 b• olan merkez u 'jlerİ 1,ı ,. Şıi rel c• 
..ı .. :rhdornır . ... uıak •' 
bir beyanuadle d ·~' ı,rd•0 ıı' törü ~1ehmet Alı tarafından kar· k dd 

5 
d1yar .. il3111 

1 1 asker mu a t }J"fe dı.ı:. ;; şılanmış ve uğıırlanm•ş ar( ır. bioalardan bir taş 1 decekle' 

Cavit Oral 

Niğde saylavı h(\mşer'miz Ca 
~it Oral. Ankaradan şehrimize gel-
miştir . 

Salahaddin Sepici 

C"yhen şarbayı SolahadJin Se· 

pici Ş<'hrimize gelmiş ve dün sobalı 
ödevi başına dönmüştür. 

bütün Şiiler İ8yaP e ol 
bildirmişleıdir · . hflyııt18 J o 

Kolonel Lnvrensın )er, ıı~ • ,~· 
k' hnbOf blf; 

duğu hakkında 1 ııattd ,d 
ı.taJır· .. ,,ı 

ağza Jo'nşınaıL bugıı•• 
. .. ı avrens ... 1ur· 

yınya gore • .. ·· ı 111ı.ı':i 
l. . d Cl'ortl 

Ncct havcı ı~ın e 0 ıııl' 
.. l)tfl • • . rok ~r el Si ) 3r 

lrnn Soy lav r~C \' • Uo k11': 

kararlar verıııışt . urııard\ı ~ 1 
. 'nd en öneııılılcrı ş reı.rı 
ı~·ı ' · da P ) 

1 _ Biilii ı ı lrı.1n f tlt1 
Tapu vP kadastro ispek- uırılmnsı . 

1
. "ı k1Y8 

( 111 ıtı terleri • 2 - llo u ları:ı . )' 0 scııı ·
1 

~·, 

Tapu ve kudastro ispekt·•rl~ 

rinJm Sadi ve Zeki O'r ... k, Anka
rndon ş .. hrirnize gel:ni~lerdir. 

mrlı·rı ı ti 
ı;1okok 'a rd 1 g· ı . 1 rıl •il fil 

3 - Fı k· kJıorııı ı lr , ı 

clın alııının ılurı "ıılrl '"'~ 
·ı ,·c ,J oı" 

.ı - Mı ıı'e ,lı en kkal 
ırıuVO 

na mulısus olan k~ll' 
Sıtma mücadele doktorluğu usuliiııüıı ilgas_ı.. . yob!l c~ r ~o 

5 - İron tlılıı ın i için 
Şehrimiz sıtma mücadelesi dok 

torluğuna Van doğum ovi baş dok
toru Numan tayin edilmiştir. 

lrmakta boğuldu. 

ArJp ~lehmet oğlu yirmi b ş 
yaşluru d ı Ziyııe'tin. Bebeli köyii 

yonındıı yüzmek üzere ırmağa gir 
miş VP suların aktr•tı'lJna kapılartık 

boğulmuştur. Ziynettinin ölüsü ş· · h· 
rim•z memleket hııslanesi ölü yi 

kamn kulübesina getirilmi~ vp sullı 
lıakimlı rinden Fcvzinin ö .ünde hü 

kumct doktoru lldmit tarafındın 
muayenesi yop.l'Tiış ve boğulıır ık 

ölJiığii anlaşılaı nk 
0gö·uülmesinc 

iz•n verilmiştir. 

Y:·ngm başlangıcı. 

Dün soat 14,20 ge~:o l\asap Be 
kir mohallesinJe köşk· r Mu!-t11f ı 
nın elli beş numaralı cvincle ynn· 
gın bAşlengıcı olmuş İSIJ de hPmen 

yetişilerek söndürülmüştiir. Zaror 
ve ziyan yoktur. 

· leıı111 • 8 
• mPlcrd ı•n t cnı ı ı 

1 
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T d 01 ~ıl ıni~yon ttışkı ı 'ı O tıozirao ,ı' 
B ı kanunlar . konınıı; 18 ~~r 

baran taıLik y ·rıııc, r kıVJııç 
• •"k ~ ~ 

t:in lruntl ı buyu Jtı" 1 
otl ~ şıl ıHımıştır. Joifrll 11 r 1 

llolk yeniliğe l o sıı'C ıı, 
seve 

öı eııı l i o. lıııılara 

taJır . . ı1 1g1 

ıı: 1 çı lr 
,. • IS 1' 11 ~ ,a 

· eı· 1 Jtı o lluküıne' . 11 i~·itl ııı 
Lu scı no . ı' 

Lir knnuııla 110ıoS O)'llll lı 
1 kıı mı•r , ~'' ı anı 11 • • • •) , f 

. lcect mı~tır. b ı bıfl d ı h ~:ıııı ı1arı:ı e rı , 
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Parsılıya0 • 01 ·1,;tcO f s 11 
. lotıllı orı bıı 
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• ,~ c,·tıl::ıY t 
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ftalyanlar 
~ A .::._ __ 
ı~ fller·ikah gazete-

Ornadan kovdular 
~nka --
trib.,ta : 17 (A A) - « Şika· 

ıTör.k.8özfi) 

C. H. Partisi nasıl doğdu? •. 

- Birinci &ay(adan arlan _ 

pılmesı mümkün olan her şeyio 
mutla~ a y.ııpılacağıoe inanıyoruz. 

stımuzun fıkirlerimizi anlamada 
\tC bunlara inanmada uyguDIAŞ· 
masıoı gösterir. 

Bozca Ada Şarabı 
Niğıleden gelirmPkt,.. oldu,{uın 

şaraplar Littiğinıfen müşt• rılı· rimı 

şarapsız bırııkmom·)k için lstanh11Ja 
rriderPk inhisnr idoresinin mura
"' kuhesi ultınJn Kobatoş onbıırınıln 
satılan rlmille · e ma lısu~ Bozca 
c\<lanın yiiks0 k ılereceli t'll iyi şa
rabını g ı:rıfim . Pt'rakende kılo 
sunu ;j5 kuru~tun hııgiin aşlama 

Adana Borsası Muam 1?f eleri 
PA 1UK ve KOZA 

CiNSi 

l~Kapımalı pamuk 
l'i}n a parla~ı .. 

---ıG'lo Fiyatı 

En az 1 lfo çol 
K. S. K. S. 

laoe J --;ıo 
iane il 

Satılan Mikdar 

Kilo 

•ıı 11~0 » gazetesi İtalyadaki 
ı:ı dış 

trek d· ilq çıkarılmasından 
erdi·· ıyo, ki, bu aytnrimiz, 

Bu makanizma her gün daha 
iyi işliyen Lir bal alıyor. Kuıul· 
tayda bakanlarıo Par ti ile birlik ça 
lışması V.: dileklne vf'filen ehem 
miyı ti göı üyorsuuuz. Bundan da 
ha demokratik manzRralar bulup 
gU~termek kolay dı ğildir. 

Arkadaşlar, bü' ün bunlar ba
ki keten dniodtn demokrasi te 
zahü lerdir. Burada bir ş~y~ da-· 
ha dokuoacE ğım. Eksprr~ 

o'arıık sı.ıtış:ı hıışlfidım. Klı'vlanı 1 
Abidin paşa cnddE>sindc An· y A p A C 

1 bu~' .. tcıg,öİlarda Mus:soJı 
' oUIJ • • f 'el Ve ... ıçıac e bulunduğu 
•nı1 t > ooetsrridif zorluk 

e· bi~ı llıakta idi 

Dahası var. Hangi devlet, bil· 
bassa bizim gibi çok yeni inki 
lap yapmış olan bir devltl her 
haııği bir georl sevinç. gününde 
yurdun her kasaba ve şe hrindt>, 
yiizleı ce halk kUrsüsil kurup da: 

1'ÜU[(/YEDE İNTİ!IAI-' 
Yeni proğrama göre 'fürkiye 

<le iotibrp iki dereceli olaçaktır. 
Biz saylav srçimini bir derect>lı 
yapmak yolundaki samimi emeli 
miıi Luodao evvelki proğıaıı:da 
kaydetmiştık. 

kara ott•H knrşısınıla 

1 
B 142 ,_ içki srıntralı 5556 •-~f!--y-=-az_______ ----
Sivah 

1- 6 Hulıisi ç t G t T ---------
~ !l(j, 1 • ... .. • 
l~al,-;a tJ"uo iflaı;ı harbe ve 

•1bi ılor. ~'tı , ~ru ilk adım oldu· 
oO lr crıkalıların bilmui ıa· 
lJıf' ~~~ 

arada yapılan 
ı:ı.ıO n.. 

0e ~~ '''!_Çlar 

Cnnı istiytn buraya gelsio, düşün 
c.cler!oi süylrsio, demtğe c .. saret 
edeı? )Alkışla·). 

Yeni proğıamdH "Yurdun ge· 
r.el şartlarına görr., iki derecdi 
iot•lıap sistemine devam edece 
ğimizi süyliyorut. 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Aılnno dot'rum ve ço('uk lınkım :--
evinin bir yıllık yiyecek ve yaka· 
cak ihtiyarı 30-6-935 giiniifülo 
üstııı mek kesimi icra cdilcceğirıJPıı 

~:~::r~@ ı-ı 1-
--:.:Y~r-r=li--..,.,~,y·~~-m~l~ik~.-. -- -ı-75 ---~-----

' 

.. --- t,--------~---· 
•• .. Toh ıuohık,. _ 

HUBUBAT 
f -

1 
4,50 
4J2.5 --Bu~dav Kıhrı "t50 

•---~-~YCr~e-r~ıi---··~~o 
" --- -ar,. 17 - ,, 

.ğl1 ~t ç · {A.A) - Ankara 
e' ak o.'11 kaya ile ildrıci maç 

Evet yüzlerce lıt<lk kür süsü 
- adından Halk fırkasının küısü 
leiİ anlaşılma~ın, tabii siz Löyle 
anlamı} acaks•nız, Löyle anlamesı 
ihtimali için söyliyorum - bu 
kürsülerde binlcrc'e, on binleıce 
outuk ve koı:ıferans \'erildi. 

Günün beline gö'e s çici say 
Jitv namze<linin şahsı hakkındı 
hiç bir fikir edinmiş değildir. 

t?ksıllmeye konnlmu~tur. lstekl l•n Arpa 

şartnameyi görmek ve tnfsilat al - Fa ulva 

.. Menfan~ - - --
5 -3J2,5 ~.7. - -

1 d t.tre 1 j 1 6ıı A ge en Beşik ta~ ta· 
..,r \ L akara G.. .. .. f 
I>' ubg" • uçunu sı ıra· 

mok kin kurumumuz lrnştnlınbctinP ı~--fl."""'Y:ı-;ı=l~ıı:r_-_-::_-_-~--- -2.30 
müracaatları ilôn olunur. 5545 Delice._-=-- ----

-- 2.90-. 
- ı-t UQ d Ç o0 ı.'ııı;111• e ankayayı bire 

pıı· ~ııista r • 

Bir yurtda~ı hiç taııımadığı, 
biloıe<lıği ufuktan ğelnıiş hir S"S 
üzerine, bir isim üzerine evet, 
lıaytr demiye sevkediş mi, daha 
demokratikti, yoksa şahsını taııı

clığı ikinci kadt mede İo!'i.uılar Se· 

Kıış yı~mi ----- • 
, 13-15-16 18 20-22·25 27 28 30 Kı• tt•n ıolıumu ]- ---

Sin"' "sefarethane-
n~ \le 

110 ~Yangın çıktl 
~~ 

ir · .. '>.ı ar, : 17 OıO 'll~li l (A.A) - Dün şeh 
ı,~ eb· 

if l Rııı ~1 ~ ıstan sefarebeıı<sin-
11tııı • rnış ve Lina çatısının 

•· ~% )andıktan sonra eöndü-•· . 
tıi' 
ır . 
bi· 

Oiıt~ 
rede iki tiren 
Çarpıştı 

laııd~ 
1 ra : 17 
ttııu, b. (A.A) - Bir yol 
IQ lr lll d' . . h' arşan ız tıı f>Dı 
t "tn)a d 

\ t''Pıl tın a Velviogar-
,114 Öl"'llH~lardır . Şi!'Ddiye 
•11. lJy L• 
~!"l'k .. .. cır çok ağır ya 

dırıııtı llttre 7o kadar yara 
1 0lır . 

Bu umumi tezahüre göre ulu 

Hicaz veliahdi Brükse
le gitti 

Brüksel : 17 (A,A) - Hicaz 
veli•bdi p ıens Suud Tackrn sa 
rayıoda beşbakao Van z .. ,.Jandı 
kabul c dtrek keodisile görüş

müştür . 

Amer·ika nota vermemiş 

V eşinglon: 17 (AA) - Dış 
hakanı Hull, Cirdco Japooyaya 
karşı dokuz dedet an<llaşmasını 
imza edenlerin yardımını istiven 
hiç bir notı almadığını söyltmiş 
tir. 

çipte oolare: "B:z size güveniyoruz, 
reyimizi veriyoruz. Siz de adımı· 
vı olarak güvendiklerimize \'~rin. 
oolar Kamutaya gıtsio,, demek 
mi <lalıa iyidir? 

Arkadaşlar , lsviçrede Refe-
2,audum sistemi vardır . :Milld 
toplanır ve ksnuua reyini verir . 
Elbette demokrasioin to iltri tat 
hıki budur. Mesela Fransa bu
nu nt"ye yapmıyor? Eıb .. tte İs
\İçıeoin şartlarına uyan hu usu 
)ün Eranuda tatbik imkanı lıu 

hınmıyor . Biz ıle krudı şartları
mıza göre bugün or.dan lıir faz
lı derece ile seçimi yapmak va· 

ziyetindc bulunuyoıuz . 
Demokrasi hir nas, hir ayet 

deği1'lir . Bir ruh, bir t5ptİr Vf' 

bir manadır . Yapılan işler akıl 

denilro bir ~üzg~çl"ll geçirildik. 
ten sonra mulıit d~nilt"ıı hir ica 
ha uyduruldukhn sonra taıbik 
t dilirsc fayda \'erir • kök tutar . 

Zıgana c1ığıuın iizerioe por 
takal ağrıcı dikilmtz Biz fı!nıı 
millet veyahut filen yerde böyle 
yapmışlar, lıizde ayn;ni tatbik e 
delim diyı nleı den dtğiliz. Biz 
memleketimize uygun olan ulus 
işine elveregtlt"nİ tatbik eder iz. 
Ve ulu~ işleriııdr. taklit ve dış gö 
rüşle heğeııdirm~ ycıiue bapta 
uygun }Olları doğru buluruz. 

(Alkışlar) 

-So:ıu var-

~-Bakla 
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Kambiyo ve Para 
l~ Banko ındnn nlınnıışıır. 

Santım l'erıe 

1 

6 23 - 1_ .. i_rı>_t_-:------ ___ 9_1 h2 Temmuz Vadeli "'"" _ 
-- --6 - -o-.. Hay:.mark J ' 96 1 irıc•i T. Vuıfcli n F 1--=-:..:.:..;___. _____ _ ı--;--ı~ l<'nınk" ron ız,, 

Hazır 6 ~, S1t~rlin "lo-!!"""'il,...,..iz-,.----- 62.1 1 50 
IJiut hazır 5 160 Dolar '"Amerikan,, 79135 
Nevyork 11 59 .Frank "Js,•içrt•,. 

~-------~~~~~------------------------------------, ------------------~ 
ı.~1 Osman_I_ıc_a_da_n_T_ü_rk_ç_e_y_e ___ k_a~~ıklar kılavuzuı - _Ç_l_l_t_e_b~a- a 1 
~ ıı:ı,t 
~,•ıar,:: ÇÇ~vi · Muallim, müderris_ Ôğıet Muayyen - belli - (Fr.) De· zetmtk - (Fr.) Gaıder, conaeı- çıldı 
tı •a, I ızgiç meo termine ver, proteger • 
~}aıı.,.,., Bak : Minval ] Muallim mtk ı .. bj - Öğret· Muayyebiyet - Bellik Muhafazai sükut t tınek -

)~, Arı men olrnlesı Muezzaın - Aoıtsal, ulu Suaup durmak, susmak 1 .... ı\ 
ıaç Yıraç Orta muallim mekttbi - Oı· !\Iuazz< z, aziz Se-vgili Muhafız - Sakman, bekçi, 1~1.' lluy, dog~.. k 1 l 
h· Q .,.,., h· .. la i)ğretınen o u ası Mubarrk _ Kutsal muhafız ( Bak : Muhafaza -

1 1
11

t~ ''Hzab ( T. Kö J , Yükstk muallim mektebi - (Fr) Gl\ıue, gHdirn 
~ .\lucihirıce - Gereğince, ya 

11 tı......., l' Yüksek öğretmen okulası pıla Muhakeme - l - Ökem -
·ıtıat artaç, terazi Muamtle - ] -. Eylem, 2 - Mucib olmak_ Gerektirmek (F r.) Rei~onnemfot 

IQaebbi,"'_Dyüdük davranma, hareket, 3 iş, alveri 2 - Dnruşma - (Fr.) Ju.ıre· 
Mucid - HuJmaıı - ( Fr. ) .... <'f'~~ 0racı ıncnt 

I
' ıı--' l!lüz'iç _ ~ k Ürnı>k : l - Glirnriilc. ıııııa· foventeur .. k 

ır,) ırrıaşı , 1 ~ ı ı · ı· · ,,.. K Muhakeme t'fmek - Oklcme ~'d•t · ltııportuo me atını eıaı e P;:tıruH' 1) ız - .um· Mucir _ iralıyan 
t ......, D~ riik eylt-mlnini sııdelt·~tirrnrli) iz . ~lucize _ Tansı dnruşnu k - (Fr ) Juger 

~~ U§rnanlık - {Fr) 2 - Bıınıı kıırşı iyi muumde MudareLe - Döğüş Muhakkak - e .. shelli, bayıl 
ı ~ddeı t•tnıl'di - Bana kar;:ı İ)İ danaııına l\ludarcbe etmek_ Döğüş Muhal _ İmka115 , z, olmaz 
t - Oeğişlek _ (Fr) dı ( İ)İ fınrekeı eııııı·di ) 
~ ıııek - (fr) Se Lallre l\lubalasat 1 lhk : Holü~) l,11 3 - Bor-a mıııııııelfıtı Bor· 
1 ek : l . ...a alverf' i Mudbik - Gülünç - ( Fr. ) Mubaltfet - Ayrış - ( Fr.) 
~lı l:tındde • kan kaannunun Comique Opposition 

ı.. tı .ı ' - v dl~ foamma - B imece - (Fr.) 
"I~ ~1 gi le. ı ur aşıırıııa l\lu<lil - Çapraşık - ( Fr. ) Muhaltfet etmek - Ayrışmak 
> ~dd· k rnaddt- ı' Eaigmeo, devint lte F 
Qt •d · Uifficilc - ( r) S'oppos'!r 
1 ) 'S [ lie •b f?lakinesi, l\luarıake - Sa•me~rnıı - Mugaddi - Besleyici, bestuli Muhalif - Ayıışık - ( Fr. ) 
~~ddıt 'Ya" (Fr ) Accoladl.! M ) Ş O · 
"I ._. • uga ata - aşırtm:ıca, ya· ppo e 
~ qı.ıdifita-: Değişliyeo - Muaoui<l ( anud ) İoadcı- ıııltmaca ı'.\Inlıalle<l - Kalıt 
~1dıJ......., cDıtr (Fr.) Teıu Muganni - Şakıyan, .syrau Muhallil - Eritir - ( Fr. ) 

'tıt cnd, l Fr. ) Muaraza - Çekişme - (fr.) Teganni etmek - Şakımak, IJissolvant 
:1tı:ı~k. ~ Dispul~ sayramak Mubnmmiıı - Uraıwı -(Fı.) 
~ld·ı . B Muarefe - Bilişmf', tanışma Muga\'İr - Uymaz, kor~ıt - Expert 1 

dir u Özüoiiz heııct• (L' C · J 

1 )ad "' fiu ...... 1 - rr.J oonmssance (Fr.) Conlrairc Muharrer - Yazılı 
~ 1 eı:ı.ı. . ozunıız ıcn· M k ·ı· l U k 1\1 'k ı:ıı b . k" ~ 1.1{ lır uarc:: e - epe tşme Mugayeret - ymazlı , kar u ubauı - c. e aşı, ıt ·ı 
~l ' Bağhık Muarız - Karşın, karışııcı- ~ıtlık - (Fr) Coutralh:t'oo (f ,.) Pı omoleur, mooteur 

, < Fr. ) (F ) O 
lr ' pposaot Muğber - Güce"ik - ( F r. ) Mulıarr ir - Yazır, )8~Dan 
l ''•'k 
'l~ıı : { .. Muarıa - Arı, Le.ti Fache, contrarie Sennulıarrir - Başpz..r 

~ lı111\ 1
411

k' 11riikıı·11 rıııı·.ıf 'l 1 Ç v ' 

~fi .ı . •' uabır, ıcmzemon - ıtg Muğlak - Çap.aşık - ( l1 r.) Mııbarriş - Tırmal •)'ıcı, az 
~bt"r .,.,., H daş - (Fr.) Contcmpo ain Obscur, complique dırılıt - cFr) ı., ıt.rnt 
~~•'le......., Çağı~ıklık Muattal - Harıl, işlemt·;,, - Mulıalıl1t t ( Aı;-k, sevda J - Muh sa 1f1 r. - Yağ.[ık - (Fı) 1 

'b •kışnıa - {lı'r) (f r) iııactif Sevgi, r ~k llostiliıe 
'~·· ~b, cı 1.ll"k .Muattar - hırlı - (Jı'r) p,.,. Muhabcıt• - l>u}uklaşm:ı, )a i\Juhasira - Kıış ... trııa-- (F .) 

~.~b~c ......._ - Çıkışmak fun e zışma - (Fr) Corrt'spoııJ .• ı.c~ Siegc 
•tıı at .,., AındJaşma Mua : 11za - Değiş tokuş ~luhalıiı - Ay•a· - ( Fr. ) Mulıa ~ era t tıııck - Kıı~n ı 111. k 
ıt' Otıril - ( 1!'r.) Muawrıet t ım k - Yıırdım Corrtspoodant - ı\s .. ie(!ı' 

~~11 lt.....,., J etmek .Muhı..Ct nıe - Ü~üşmc-, öcü~· Muha!-ebe - 11 ·saıll.ışın.ı, sa ı ~k laç 
ı.' ı:- ' )' lua\'İn - Yar, yaıdımcı me - (Fr) Attarıuı:~ 
, l:.tı .>ırak 1 

l)j~k Usl>eo, 1 rııış, as <in MudVVt>Ç - iğri lıi.iğrü, rğ·ık ~lubal'ır - Göçmen 
'~ la~ dolam haç, cğ•im - (Fr.) Couı lıe MuLadcuct - Dostluk 

llıa~ ırakıuak - Ası· Muap·ue - Uakı - { Fr. ) .Mubaf za <·tnıek - Gözenıı k 

~ 

fT9-. r- .• 
Mulıa:-ı:lıec 5,,,..,. ı-ma.ı c .. 
Muha f'd~ - Güı.ii't·~me .. 
Mıılıat - Ç\:vıili, çevrık 

Ex.uııeo saklamıık, laıım:ık, ~oıumak, gö· ____________________________________________________ ..... ____________ __. ........ ._ ..... ______________ ___ (Fı) Euıou•e crıc rr 'e 

Eğer Homatizmo, sıyntik , koraciğ<>r vo böbrek kuınlnrı mesane taş

lurı r.ğr,larıno nıuztaripscniz vııkıt ge\·irnıeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir ~·ok ılori lın@tnl ıklarına, nıuannİL ekz'3nıalora şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen lıir ~·ok kötürümler yiiriıyerek dörımüşlerJir . Her 

ne k:ıılM fennen kabili izah dAğilse tl ıı seııeleret• gebe olmam ı ş bnzı 

kodııılnrın 15-20 gün Hık b'lnyod 1'1 soor ı hamile kuldıklorı görül 
müştiir . 

Cifle han kaplıcasının 
' 

Hudyo ulıfifılosi diinyod ınovcu l hütiin koı l ıcalordnn <lıılıa 11\ik· 

1 sektir . Çiftehan kap ıcasında 
Misııfırlor i m "z 'n her ılürlü iht iy E. çlnrı ılii ünülcrek lokaııtanıızd •ı te· 

nıiz yP ıııek yJpılmııktJdır. Furuı ı u, bnkkıı liy esi gLı zinosıı, kasn bı. her· 
lı ı ri vard.r. Fiatl:ır Ç<1k ucuzdur. 12 

firen ücretleri yan yarıya tenzilatlldır. 5512 _____________________ _.,......, __ _,,,, __ =-____ ...., ____ ,_, __________ __ 
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Sayf~ 4 ( l'ftrk S6zfl ) 

1935 18 }/azlran _. 
~ == __ _s - ... 2§L!_ cıs 

j, g"izr~r nff 

düşünüyorlar ? ilin la r ı ,, ı-- B e l e d i y e 
- Birinci sayfadan artan -

şr çok kl'Siıı bir durum almış ol· 
masile itgili görülmektrdir . 

Y l'nİ sınır badis .. lerinin çık 
ması Uzerine ltalya bu hadise[e· 
rio yeni durumlar yarattığını ve 
bununda yeni tedbırleri !ılınma· 

sıııı lüzumlu kaldığını ileri sürmüş· 
tür . 

Mussolinin söylrvi de gayet 
açıkça gösteriyor ki İtalya Ilabe
şistanla ba~başa kalmağı tasarla
mış ve bu yoldan dönmemeye ka· 
rar vermiştir . 

Bu sıralarda Avrupa hükfi· 
metleri görü9lrridir ki eğer ulus
lar sosyetesi İtalyanın Habeşis
tandaki hareketlerine karşı ge
liı se İtalya sosyeteden ayrılacak· 
tır • 

Bir yandan İtalyan gıızeteleri 
lng•ltereye knvvt>tle hücum edn 
ken öte yandan İtalya hükôme
ıi Almanyaya karşı bir yanaşma 
ha• tk..ti göstr ı miştir . 

Ôyleki İııgıltere sos~etesi pıtk 
tinin 15 ve 16 lllCl maddt<leri 
İtalyaya karşı ele alınacak olursa 
yenı bir marıçukov karşıflında 
k11lıuııcıığ.nı anlamıştır . Mançu
kov öıekındeo çok daba t~blikeli 
olacaktır . Çünkü ; bu hadise 
Avrupada bulunE>yor , Böyle bir 
halııı o• ta~a çıkması ise Avustur 
yanın İt11lya ıl .. AlmaDya arasm
da pa} )ıışılmıHHDQ Vt' Arupa si 
y sal durumul'IU ::ılı ü t · derı-k 
·c u .. v•f'Y" karş. cluşman bir blo 
kuı yük .. .-Joıt si ~oııucuna vsra 
b.leca ktir . 

Üı'?UD içindir ki İı giliz sıya · 
sal çevrelni S11mul'I Hoercnin 
bu istrği siyasflsının öucrkınden 

daha kıvrak olacağını düşünmek· 
ledir . 

1900 Üçler anl,.şmasırıı imza 
edeıı de~l· tlerio p~ k yak .. d .. A 
disababad• dostçş; gırg•lt"ıde lıu 

Junerak lıalyayı dıı izlt·yecek tat 
mhı dt'ğ şıtt~ tt' vzid~ bulunulma 
sını tevsiye etmt lerı imkiusız de 
ğildir . 

Darülaceze ile emrazı zühreviye hastanesinin 
bir senelik yiyecek ve yakacak ihtiyacı açık 

olarak eksiltmPye kon muştur. 
Darülecı>ze ve emrazı zübreviye hastanesinin bir s..ınolık ihtiyoCl 

olan 2409 kilo sığır eti, 1690 kilo kuru erzak, 2374 kilo y~ş sebzo ' 
10220 kılo odunun satın alınrmısı rvvelce açık olarak eksiltmeye kon· 
muş ise de talip çıkmadığından orıırma ve eksiltme kanununun 43 neti 
madılesino göre ihale on gün sonraya bırakılmıştır. . 

ihale 29 - haziran - 935 cumartesi günü saat onda beledıye en-
cümAninde yapılacaktır. . . . 

İsteklilPrin her gün şartnameyi görmek üzere beledıye y~zı ı~lerı 
kalemirıe ve ihale günü de sek~en sekiz lira kırk sekiz kuruş ığretı tu
tum pıırusile belediye encümenine müracaatları ilan olrnur.5554 

Mülk sahiplerine: 
935 Senesi temizlik vergisi ile ışık resmini gösterir tahakkuk cet 

vPlleri hnr mahallede ve herkesin görebılt:ceği yerlerde 15-6-935 

ta asılmıştır . 
C.ıtvellerde adlıırı yazılı yur<ldeşların bir diyecekhri 

6-935 <len 26-6-935 akşamına kadar dıl.-kl< dni yazı 
lığa bıldirsinlı-r. 26-6-935 akşamından sonraki dilek!er 

varsa 15-
ile Şarbay
dınlenmi-

yeceği ilAn olunur.5548 15-18-20 

Em razı zöhreviye hastanesine ilaçsatın 
ahnacak. 

[i'rPngi tedavi evi için beş yüz gram Mezürolin ile emrazı zührevi!e 
hastııneRİ idn liJzunılıı dört ~ ilo porrnangınat, iki ki]o ihtıyol , on kılo 
pnmuk, Jört adet iki kiloluk iı rigı\lör maa ldstik, elli metre murabbaı 
gı:ız idrofil altı adet kııdın için cam kanül, iki adet cam mezur ( 3 son
t lıtrelik) ıki ad<·t cam mı· zur (5) santılitrelık iki ade~ ~am ~ez~r ( 100) 
granılık 25 ndet ajotaj. iki a<lı::t seuir yıığı koymak ıcın şışenın satın 
alınmosı açık olı-ırak eks ltmeyA koııuloıuştur . 

Bunlflr için iğrı tı te ııİnı t parası on iki liradır. lhrılrsi hazirunın 'l5 
ir•cı sı-ılı günü saot on bı>şte b· lediye daimi eııcümenınd.~ y~pılacuk~ır. 
lstekl l rin şnrtnarnelerinı görmek üzeı e her gün yozı ışlerı kalemırıe 
ve iholn günü iğreti trminat parolnrı]e belPdıyı:- dA mi encümenine gel-
meleri illlu olunur .55 ! 9 5-9 - 14 - 18 

Etüv evi için altmış kilo Formol alınacak 
Belediye' etü~Uniin bir S"'n.,lik ihtiyacı olan altmış k.ilo Formolun 

sotın .,Jırımosı flçık olııruk .. ksı]trrıeye konulmuştur. lğretı tutum parası 
altı buçuk liradır. 

İhal• sı haziranın 20 irır.i perşrmbe gürıü s ıftt on beşte U!'lediye en
cümı:-11 in<le yr pılıı ca ktır. 

isteklilflrİn şartrıamı sini görmep için her gün belediye yazı işleri ka 
lemine ve ihale güııü <le iğreti tutum paralllrile belediye dııimi eocü-
monino gelmeleri ilô.n oluour.5529 7 - 11-15-19 Ancak İngiltere Sudan ve l\lı 

ur Ç<'Vr..sindeki asiğlarını Jıiç te 
ff!da etmek fikrinde dt ğıldir . 
fogıltere bunları 1900 audlaşma · 
ıile ve ondan daha önceki an<l
laşmalarla elıle etmiş bulunu 
yor • 

== :s 

1900 andlaşma sı Fnnsa ve 
İtalyaya olduğu gi~i lngilıereye 
de etgt>rlik nüfuz bölgeleri tanı 
maktadır . 

Şurasını halırlamak lazımdır 
ki Fransa bu ~aklıuınden vazgeç· 
miştir . F11ket Lonclra ve Roma 
böyle bir haıekette buluumamış 
lardı. 

lngiliz asiğlarmın ba~l11yışı İt
sana gölünün suyudur . Bu su ile 
Mısır ve lngiliz Sudanının çok hü. 
yük bir kısmı sulanabilir ve bu· 
ıası dünyanın en çok pamuk ye 
tiştiı en yer !erinden biri olabilir . 
Şimdi Muır , Sudan ve Habeş 
drlgt' leri bir komisyon halinde 
İtsana gölü suyunun üleşıirilmesi 
planıoı bitirmek üzere bulunu 
yorJar . 

Söz bağlarına dayanan bu bn· 
relu•t İtalya hiç te dokunmaz ve 
İngilizln İtal}'an gazetelerinin 
bu işde yaptıkları lıücumlardan 
ş11şırmışlardır . 

Londra yukarıdaki komisyon 
işinin İlalya Habt'Ş anlaşama 
mazlığıodan tamamile ayrı bir 

şey olduğu kanaııtındadır ve do
layisıle 11 g•ltereııin İtıdyao ve Ha· 
beş ge• ginlığini ezııltmHk için 
arecılıkle,ıua va RomPytt harpten 

sakınmsSIDI tavsıyt'ye devam f'.de
crğİ bf'kleııebılir . 

---Paranı!---

1 
Boş yere h:•rcama ve har- il 
cıyacaksan yerli malı al l ' 

vilayet kadim komisyonundan : 
Adana Memleket hastanPsinin 

ihtiyacı olan iami ve sayısı 12-
5~935 günlemeçli ve 406 soyılı 
söz kesımınJe bilJirilen eşyanın 

açık eksiltme günü 2739 sayılı ka 
nuna göre hafta tııtıline rasılamış, 
hu sebepten eksiltme yapılamamış 
olJıığundao eksiltme müddeti 935 
senesi haz'ranının 18 inci salı günü 
saat 11 re uzatılmıştır.5535 

8-12- 16-18 

Tarsus belediye reis
liğinden: 

llayvanla çekilır, el ile işin hı
va tulumbası v~sıtesile lağımları 

temizler tahminen « 760 • lira 
kıymetinde bir o<lot Ja~im temiz 
leme makinesi açık eksiltme ile 
28 hazirıın 935 gürıü s:rnt W Ja 
srıtın alınacı:ıktır. lstoklilerin şnı t-· 
name örneklerini belodiyemizJen 
aramaları ıltln olunur 5546 

14 18-22-26 

Satılık tarla 
Knrşıyukada Adanoya yarım 

soat mesnf,.,ue vo fobr kntor Salılı 
tarl1:1sına bitişik Süh•yrnnn Vahit 
kerimesinden sM ı..omis"'r Sabri
ye g• çnn 57 <löniim tArlo. Ratı
lıktır lstiyenleı in Ş••hir bekçi mu 
ameıan memuru Nohitle göı üşme-
leri . 5557 

Hayvan eyerleri 
Kule kopu'3unda yeni açtığım 

saraç <lükkdnındu bilumum alatur_ 
kıı ve alnfı anga eyerler yapılmuk
t aı\ır. llayvanlarına rahat rahat 
binmı->k istı-yP-n lıalkımız dükkdnı

mız•ı b'r defa uğrumalıdıı lı·r Fiut
lar gayet ucuzdu ·. C 

Ankara oteli 
Ahidin paşa yolu üz .. rindeki 

Aokora oteli fı,nni ve son usul 
iiZt'rir.e tamiratı yapılmıştır. M· z 
kur otel 12 odalı olup otuz kar
yclnlı yotnklarilo ve bütün mo
bilyo.silı-ı birlikte b'r seneden br ş 
seneye kadar kiraya verilecektir. 

ll\toklililer kasaplar çnr ş•sın<la 
3 l numaralı <liikkılnlla kasap Ah 
(tiye b·~şvursunlar . 5549 3-3 

Evkaf müdürlüğünden : 
Siptilli mevkiinde Evkafa ait 

Mtstao hamamırrn krşfi mucibince 
tamiri 13 haziran 935 den itibaren 
yirmi ğiin müddet},. açık eksiltme· 
ye konulmuştur. •1 Temmüz 935 
Peışmbe ğünü öğtedf'n evvel saat 
onbiı de ;: vkaf dairesinde ihalesi 
yapılacaktır. kf>~ · f bedrli (2720) 
liradır . Taliplerin evkaf dair, sine 
müracaatlan . 5544 

13- 19 26 - 3 
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Adana sulh H. hakimliğinden. 1 
Adana dafabrikator kıltip zade 

Nuhnaci ile Adar.n avrat mezarı 

kiriy,·sinde oturun ,\1eto zad·ı O:ı

man V9 lstanbulda Taks:mde me 
zarlık sokoğın<ln 5 No lu ~vde otu
' an Meto zı-ıde Fnzlı ve ıı a·if Nec
<lı·t ve Hüıneyrn ve llotic• nin mü
şaan mutasrırrıf bulundukları Ba
bıtorsustu kAin yemini Hncı Moh-

Eyi su ve eyi gazoz ,,i 
eıı 

Yanın W 
1 G , oıu Jün . ti~ 

ICıyaJelen suyun<lnn yapılan Knyade en az JaO ıç ~· 
CYuzoztın ,,. 

gazozutlur. Midesinden şikliyet eJenler Kayadelen o ozuınuz'ıo Jil' 1 
1 ı Yalnız gaz t e rinıle mide şiktiyetinuen kurtulmuş o ur ar. likk' 

. . . 1 . x 1 ki mıtrkoll\rıı < litlerindon sakınmak ıçın şış~ erın

11
05Zınt • - / 

mııt ve yesarı Ermeni kilisesi vakfı ci' 
olan borsa arkası masaracı hara- Seyhan Valiliğinden: fııbrik"9~ı~ıif 

mesi lazımdır. ~ 

bet ve Mahmut oğlu R za ve llabip Karaisalı kazasının Pos D..ıvlet ormanın ~n ~ııra,kJ:;:ooııll 11111 d'ı'.b: 
ve cephesi tarikidm ile mohJ.ut vıırı Eğridere vo Vatan köprüsü, Çaltı mevkıler.ındı.tz98) parçoe Jeııl~~ 
halen Osroanlı bankası binası ile çaptl:l ( 18781 ) parç.o kerf'Ste ile Vd Aılanudnkı ( ozeriod ş gıı 
altın<laki yeui bap dükkdnın şüyu- telif çapta tahtıının bu m·· vkılerden Seyhan ır~~bgt ~n on b" 

· l · t'' k trma . .. . h'do'ıtıar ıı un ıza esı sure ı e ve açı ar ı indirilmesı vapura tahmılı 7-6-935 tarı m e l ştır. 
101

·11 

)·olu ile topton satılmasıı·a Jnir~ 1 f ı ·ı l ·ıt çıkarı mı . skıt 
müddetl~ ve kup'.I ı zar usu ı e e \:Si meye. vildyı;LI ıı J' 

Adana birinci sulh hukuk malı~ e · 21 _ 6 - 935 cnmıı O'İinü sant 01 altıJ t :; ~yhnn 
3
2 ıı'~·f 

mesinden sadır olup hs!ıi kutiyet toplıınacak ko uisyonc~ ıh ıl..1si yapılacaktır . unun 25 ".8
8 

ıc~.,~-
eden 13-2-935 tarihli ve 210/29 lst ... klileriıı şartnameyi görüp 2490 numaralı kant rnirıatıorıl ıerİ ı 
No lu karar üzerine bu gayri men- deleri VPçhila (900) J.okuz yüz liralık muvakkut 1 . 1~~jne verrııe kulün 14- 6-935 tar.hinden iti ı ·· ı a ı Vu 1 '& m ktuplarını ihale giioü öalrJen evve b") ı' 1 

borenbirayınsonııolan 15-7-
36 

° g 13 16 20 olunur .51 - - -
935 tarıhirıe uıusodif pı,zıırtesi gü- -----------
nü saat 15, 17 de birinci artır· 
ması yı:ıpılncağın . lan yözılo iki bu 
ç,uk <lı·llalıye m1;.srafı aııcıya ait 
olmok üzere tal r olanların yüzde 
yPdi buçuk p~y akçasını üzerine 
alarak br]ediye cutırma sulonunJn 
dt•llal Harııfi çavuşa baş vurmalıırı 
lüzumu ilan ohmur.5555 

Tarsus belediyesinden: 
lloziranın 25 inci salı güı ü saat 

15 de ihale cdılmek üzHe yüz bin
den iki yüz b:r.a kadar kaldırım 
taşı kapalı zrırf usıılilP- münaka
s ıya çıkarılmıştır . Talip olanların 
şartname örnekhrini b"'lediyP.mİz · 
den aromaları ilAn olunur.5534 

8-12-15-20 

Bor Okcu menba suyu 
. d d 

Satılmakta lf• u ılt: eO 

l'l rapor · I 
· 'ııtılı 1 ••I Okçu menba suyu lstunbul ~··hremanotıııı v,,rı\1 ı ' kk k . , · ... ttJh b bır su olduğu taha u etmı~tır, . h')'tı ı., ı~fıı 1 tı . . l v ll ııı il l . r l c.rı 

Ok S. hlıntn nlverış ı . t rdı r ' f lt' çu suyu sudur ~luht..rı nı ıı ll~ n r de tJ 
· 'ki · d b' J 1 b k · 1 Vl'cckkrt ır yu ıçtı erın e ır n ıa aş a su ıçn ı•J • _ 

78 sozltırimizi isbat edec ıktir. 5433 26 t
,,,d 

1. al 
ote ı 

Sabş yeri: tarsus kapıda me rkeZ ··do'~ 
ıı>l' 
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