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1 Havalanmız ! 
Dii ıııan uçnklarımu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım :?erektir. 
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Çukurova köylü ve tarimerleri ,.. o z r o R K ç e ., İtalya - Habeşistan arasında 
~llmrıriyete ve 
•çin dün büyük 

Ulu Öndere minnetlerini sunmak 
ve ürünçlü bir toplantı yaptılar • 

Bu toplantıda Niğde saylavı Cavit Oral güzel bir söylevle 

duygulanna tercüman oldu. tarimerlerimizin 
- Çiftci b Iİlldeu orçlarının on beş yıl 
td~ ke tecili hakkında kamu· 

"- \uk •but olunan kanun hü· 
~'. Urova çıfcilerini sevindir 
~'İlli BüyGklerinin daima ken· 

11i bÇok yakından düşündük 
lttiııd •len Çukurova çiftcilf'ri 
b&,6~1 dt~ydukları derin sevin 
'- li 

1 
erı?1ize bildirmek için 

~t~ı, ~.kevıodc içten gelen bir 
'd11~1 ır toplantı yapmışlar ve 
~"'tı •rı .. Beviocin sınırsız ot 
~ııi d~ buyüklerio böyle kendi
~, 0~160düklerinden zaten e
\ ~b 'llarını ve kamutayda 

\ ~'l't ' 1 
olunan kanunla bunun Cavll Orul bir söyfrvlni verirken 

'''ıl:, daha ortaya çıkdığmı yük Partimize kaışı içimizde biç 
ı t 1' ıaygı ve şükıan bmç elı:silmiyeıı ve günden güne ar tan, 

'~t ~ grıfla Ulu Önder Ata- · b "1 l k 
~ ı "' büyüyen saygı , ıevgı , ag ı ı ve 
11. l11 :ı1161buta} bı•"anlıg-ına, İs· 1 b 11 · 
., u Y şükran duygu arımızı e t etme· 
'tiai g Ge ' Cunıuriyrt Halk ğe ve göstermeğe yeni bir vrsile 
~0tıo~?f'I sekreterliğin .. , tarım olmuştur: , Bir fırsat vermiştir · 
.:11. i..:, 1 bıkanlıkJarına bildir-
;'t'\ı~r Se h Arkadaşlarım ; 
L."',. l't)' 'I •n vilayeti C. H. h 
~ ayet 'd ı Bu tezabürümüz ve eyecaoı-''lilı· . . ı are heyeti >aş· 
~ .__ ... !i•nı Y•pan Fahri Uğur mız çok yerindedir . Zaten bizim 
u ~ .. , t ı ulusumuzun en büyük ve bariz 
~ 111~6 e miş erdir · meziyetlerinden birisi kıdirşi L.: ~ • ._. toplantıda Niğde say :'_t 1 ''hrinıiz Ca,id Oıal al· naslıktır . Yapılan yar<lım ve iyi· 
-~ '•eınd likleti hilmtk , görmek ve tak ~'il ı şu heyecanlı ve s,,l evde bulunmuştur : dir ttmektir . 

L ~g;,•rkıdaş1arım ; Arkıdaşluım ; 
ı~~ıaı, hurad1 içten gelen bir Biz köylüleri ve çifçilrri ko 
,~ t"k' kalpten <loğan birse· Jaylığa ve genliğe kavuşturmak 
• ~"tı; Bek tezalıüıü olan bir için Cunıuriyct hükumetinin or · 
,~~t,11 'P1Yoruz . Bu tı zahür taya koyduğu kcil kanunu bilme· 

1Ytt .; 1 1bız gösteriyor ki Cu- Jiyiı ki lıüyük bir fedakarlığın ve 
~6,lij •lk Partisi bükfimetinitı bize ol 11n hiiyük sevginin bir ese· 
l Gz Ve çıftılere bir yaı<lım ridir . Hükfimrtimiz borçlarımızı 
•t~,~re bizi müşkillerden kolaylıkla , üzüntüye sıkıntıya uğ 

'-ı ~'ilk Ve kayırmak emdıle ramııdan ödeyebilmrnıiz için büd 
~1111 ~sına olan borçlarımı c sinden seııerle Lir milyon ol 

11"1,11"
8
a ~zuo tal..sitlere bağ mak üzl're ou beş milyon lir11 vn· 

ranlı bir zamanda bu fddakarh 
ğın manasını deha iyi anlamak 
ve kav1amık için uzak , yakın 
yabarcı ulusları gözününe getir 
mek lazımdı r . Bugün dünyada 

sosyal iztirepların , ökonomik sı
lııotıların tesiri ahır.da hiç bir 
lıü~fımet Lüdcesinden hu şekilde 
feJakarlık yapauıamakta ve yap 
mamRktarlır . Bıli\cis her tarafta 
bük iirnetler balkı , köylüyii ağır 
vergilerle sıltıştırmakta ve eık 

maktadırlar . Halbuki bizim hü 
kfimetimiz bizi yükten kurtarmak 
için vergileri indirmiştir . Köylü· 
müzün , lıAlkımızın mübrem ihti 
yaçlarıodan olaıa şeker , tuz fi· 
atlarını iudirmiştir ve nihayet 
yurdumuzun Tarım ve ökonomik 
alanlarında çok iyi tesirleri ola
cak olan borçlar tecil kanunu çı

karmıştır . 
(- Hatip burada kauunuo şrk· 

lini kısaca anlatmıştır . ) 

Kaıdrşlerim ; 
~ananatan çt]>lak • yoklulc ıcm· 

de çırpınan ve zaptiye zoriyle 
elinden ekmr~i ı.lınan milliet , 
bugün irginliğine kavuşmuş , ege· 
meolige sahip olmuş ve ilerleyiş 

lııziylf~ yaptığı devrimlerlr. hrr 
ulusun kıskaoçhgını ilzeıine çe 
ken §erefli , onurlu, güdü Kama· 
list rejimi basit bir ölçüye kalkı
şacak oluısak o zaman bu yııpılan 
yardımları ve partimizin kıymeti
ni , eserlerini daha iyi ao lam ı ş 

ve kavramış oJuı uz. Ve bu ölçme 
mizi biraz dsba geııişletecek olur 
sak görürüz ki Cumuıiyet Halk 
Partisinin hu yurdun siyasal , sos· I 
yal ve ekonomik alanJarmda başla 

- Galsi ikiuci sayfadcı -Uyuk Öndere \'e bü- meği göze almıştır . llöyie lıuh· 

"" :-....---------------------------------------------------• iirk kuşu Atatürk İzmir panayırı 
~,,, . ------
~~~ "1rain Çahşmalan Kızılay Genel merke- Hazırhkların bitirilme-

'"' 9Une ilerliyor. zini ziyaret etti. sine çahşıllyor 
ıı'~ ~ ~111 ------ _..,..... -·-

~ı.a .,,,, Ankara: 18 (A.A) - Cumur İzmir : 18 ( A.A) - lzmir 
:.t, •hı,'. lB (A.A) - Türk Ba-kanı Atatürk bugün saat 18 uluslararası dokuz t:ylül panayırı ~rr tii tlni :. . 1 

f• b ~ '~il 0 çalışmaları güo- de Kızılay genel mtrkniui ziya komitesi bugün ıbay General Ka-e 'l erJ,.nı k d' d ı 
" ~ lQda · e le ır. ret etmiştir. zım Dirikin hıışkanlığın a top.a· 

~11~~' Pı,~~a~lırla havalan- Atatürk Merkeze Cemiyette na·ak panayırın grnel ıeklamını 
.1'- "•Q or er üze•inde uçuş Başkanı Doktor Refik Sey<lam okuduktan sonra onayladı . 
b'·~~~tlııılaıası derslrrine tarafından karşılanarak merkez Aokaradan gelen afişlerle Vi· 

l. · ''•l .ır · 1 · · 1 · b 'l\ct •rılli .. L binasını gezmiş ve bir sıaltan yanadao gelen rozet Hçım erı e 
~.: hi, ka ıyı ı1şaraolar içia fazla kalarak cemiyetin çal ış ması yenildi . 
"'" •k rnp "uıulacık ve ve diğer işler hakkında izahat Filistin ' Suriye• Mısır ' Çe· 
~ "i"-k' §anıa kadar aıasız almıclardır. lrnslovakya , Macaristan mümes-ı ~l Btıı b 1 k Y 

.. ''tk 1ı •zır •oaca tır. Ba I kan kupası sili eri de ıopıanoda seçildi . 
-~ ''l•ttı •fh içinde P ..ra-
~~ ()lıtt aktılinılerine de bn~ Siirdde yol yapı işleri 
:~ a tır Maçlarına Sofyada de-
~ , tltilik · Sıirt : 18 ( A A ) - Erun ve 

1 • .:,:ıı ... 1 dersleıi üzerinde vam edil ':ti l 
ı,t' \" ~••tır. Sirnak arasında yapılmakta o an 

r· f' h l'Clh Sofyn ; 18 ( A A ) _ Dün otomobil yolu bitmek üzeredir . 
1
' "" '" Zonda 15 güne kadar otomobiller Lu yol· t~v- l Qh """--....: Balkao kupası için harşılaşan Yu 
f ~f\ I l dan işliyec klerdir . t ~a~ ğoslavya ve Romanya u usa ta-

t •,~ Yhlur yağdı· k ı· ... - Uşakta şeker fı"atları ı1 ~~~l()tı:ıa 4 kımlan uvvetı uır yııgrnur 
~ h~tGo (A \) - Üç gün altında oynamışlardır · Oyu H 
~ilt,~la, Yağ&u yağmurlar nun ikinci yarıınıom son 12 inci Uşak : 18 ( AA) - ugün 

11 )" laı:n ı. dak'ıkası butr.u'" 0 o)·nanacaktır . şekcı fa brikasıu<la toz şek~r 25 , d~L lizu .. onmış, rene· u b 
~~ ~~l._. gulınüş, kuraldık· Dünkü sonuuç Yuğoslavya le kt snc 28 kuruş.a satılmaya aşla· 
'1ıt '"\irı~~tıdco çok ürkülen bioe iki sıfu<lır . Birinci yarım mıştır . H.ı.lk büyük bir istc:kle 

• U tc lılikcyi atlat. souunda <la Yuğoslavya 1-0 ile· şrker alıyor. liu ucuzluk çok bü· 
ride idi . yük. bir sevinç uyandıra;nııtır • 

Her gün beş söz 
-27-

1-Vecibe - Düşerge 
Örnek : Tiirk hava kurumuna 
yardım eınwk başlıca düşerge· 
lerinıizdendir . 

2-Tefrikı - Hölem -Feuille 
ton . 
Örnek : Son romanıoızm gaze· 
tede kaç hlllem tuttuğunu söy· 
ler misiniz ? 

3--1\•fdka (nifak anlamına ) -
Ayırga 

Örnek : Halk arasına ayır~a 
sokan politikacılar , demokra· 
sinin asıl <lli§ınnıılarıdır. 

4-Musibet - Sınat 
Örnek : Deprem en büyük sı· 

natlardaıı biridir . 

5-Taıklid - Benzet 
Taklid etmek -- Beozetlemck 
Mukallit - Benzetçi 
Örnekler : 1 - Sanalla hen· 

zetçilik deıtil , 
özünliik lazımdır. 

2 - Para benzerli· 
yenlerin cezala· 
rı ağırdır • -------Not: Gazetemize gönderilecek 

yazılarda hu kelimelerin Oemaolıca· 
ları kullanılmamamıı rica ederiz . 

-----------------------Yol uğraklarından: 
~--·---

Bozantı --Y•zan: Taha Toros 

Eski tarihlerde "Bozantı,, nın 
yeri dardı .. Onu 11 Bozanus,, adlı 
bir kişinin kurduğunu yazar1ardi . 
Ve yine o eski tarihler bu yerin 
eskiliğini bildirmekle beraber ge· 
niş1eyip lıiiyümediği11i de (klf'f
lerdi.. 

Eski krunlarda süel bakım 
dl\ıı değeri kadar ileıliyemiyen 

Bozuıtıııın adını tarihe Yeni Türk 
yazdı!. 

Bir kasabanın değeri, evleri
nin, adaınlnrınıu bolluğunda de 
ğil, adının ve başardığı işin derin
lığindedi !. 

Bozanlı eskidenberi küçüktü •. 
lmgun de bila küçük bir yerdir. 
Fakat ulusal ~avgadaki ünü rn 

büyiik şehirlerin de üstüne çıkar .•. 
Toıos dağlarınııı arıt yerlerin

deki geoiş dereJt>r üzerinde ku· 
rulu yerleıio süel bakımından co 
değerlisi Bozantıdıı ! . 

O, belki cılız ve sıtmalı bir 
kadındır .. Fakat rn basık ve ka
rao lık bir zamanda, ortaya çık•n 
ulus savaşını bol südüyle brsliv'-n 
tombul ve gür büz bir yavru ya
ratan eşsiz bir varlıktır!. 

O da bu eseriyle öğüoüyor, 

bu ününe seviniyor! .. 

~---------··------------
Denizlide kızıl ay haftası 

Denizli : lö ( AA ) - Kızıl 
ay haftası güzel bir proğramla 

başlamıştır . İlk gün incirli pıoar 
gezinti yerinde gelir Kızılaya ve 
rilmek üzere bir kır eğlencesi ya 
pılmıştır . Bu hafta içinde Kızıl· 
ay kurumu tıuafıııdan üye yazma• 
ya devam edilecek ve iki bahçe 
eğlencesi verilecektir . 

Troçki Korsikadan 
ayrıldı 

Paris : 18 (A.A) - Fransayı 
bir çok aylaıdaoberi terkederek 
ıki aydıı Korsikada oturmakta o
lan Troçki Osloya gitmek üzere 
Anverse gelmiştir . 

Habeşistanda bir savaşın önüne geçi
lemiyeceği kanağatı hüküm sürüyor. 

~---------··-------------
İngiltere hükumeti Habeşistanda bulunan 

tebaasını çıkarmak için tedbirler alıyor. 
Adisababa: 18 (A.A) - "He. 

vas,, ajansı bildiriyor: 
Burada bir harbin önüne ge· 

cilemiyeceği kanaatı vardır. Ha· 
hctlilerio 500 bin askC"ri vardır. 
Yüz hini son sistrm silahlıdır. 
HoLeş imparatoru "Frunsa ve İo
gilterr.nin yargıç kararıua des 
ttk olmaları güvrnimi artırıyor. 
Ordumuz yalnız Savcayı düşün
mektedir. 

Grreğir bütün Habeşliler Or· 

duya katılacaktır,. demiştir. 
Londra: 17 (A.A) - logiliz 

hükumeti İtalya ile Habeıiıtan 
arasında bir harp çıkması ihtimali 
üzerine: 

1- Habeşistanald İrgilizlerin 
büyük bir kısmınuı çıkarılması, 

2- İngiliz Somalısıua sığına
cak Habtş ve İ<alyanler için yü-

rütülecek rejim hakkınd11 lerti 
bat alınacaktır. 

Jngiherenin ikinci madde hak 
kında her iki memleketle siya1al 
görüşmelerde bulunduğu sanıl
maktadır. 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene

rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuz.u yükseltiyor 

~o-

Genel Sekreter , Hecap Pe· 
ker'in çok etraflı izahatı • Parti 
programının bütün esaslarını ay
dınlatmıştı . Uu olgun ıüzler, düz· 
gün ve ileri görüşler kurultay üye 
ferini candan sürekli alkışlara ıii
rüklemişti . 

14 Mayıs 935 Sah günii C. 
H. Partisi kuru)tayı Saffet Araka 
mıı başkanlığında toplandı . Par· 
ti nizamnamesi iizerinde konu 
şuldu ve el Lirliğile onaylandı . 

Pıogratıı taslağı ve uizamna 
me } eni ibtiyac,;lara göre hazır 

ı .. nmış ve bütün sonradan zaı u· 
ret hasıl olacak esasları bile ı;er· 
çcveıi içine almıştı · 

p, orrıam taalağıoa « va tun 
ö 

müdaf ıası uğıuoı yurdun canlı, 
cansız bütiin m~vcudiyet ve kuv· 

Yurtda 

Hava tehlikesini bilen 
lerin sayısı çoğahyor. 

Trabzon: 18 (A.A) - Şimdi
ye kadar bava tehlikesini hilen 
üyeliğe yazılımların yıllık yükfın 
leri 71)0 lira olmuştur. 

Erzurum: 18 (A.A) - Bütün 
Erzurull' işyar leriy le tecimenler 
ve balkdan hır çokları Ilalkevin

de Erzurum İlbayının başkanlı 
ğrnda toplanmışlar dır. 

Bu toplantıda aytaclar bava 
telılikesioi anlatmışlardır. Her· 
k~s im tehlikeye karşı kurulan 
korumay yazılmaktadır. 

İzmir: 19 (A.A) - Hava leh· 

likesi ve tehlıkeyi bilen üye ya· 
zılma işioe devam edilmektedir. 

Şehrimiz Felemenk tütün kuın· 
panyasıoın 900 işcisi birer gün 
deliklerini bava kurumuoa vere
rek havalıumızıo savguı yolunda 
üzerlerioe düşen ödevi yapmışlar. 
dır. 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

vetlerioi tahsis etmek 'sıstır » 
diye bir ek yapıldı . 

Kurultay genel heyeti yarın 

saat 10 da tekrar toplanacak ve 
dilek rncümeoinin mızbata11nı 

tetkik edtcektir . 

Layiha ve dilek encümeni baı· 
kını Mümtaz Ökmen , raportör 
Hakkı Tarık Us , ekreter Aka· 
gündiiz bugün ve gtce uğra§&· 
rak raporlarını baıırlad1lır . Çok 
etraflı olan bu rapor yarın genel 
heyette okunacaktır . 

15 Mayıs Çarşanba günii C. 
H Partisi kurultayı Abdülhalik 
Hencla'nın bışkınlığında toplan· 
dı . Bugünkü toplantıda layıhı 
ve dilek encümeninin raporu O· 

kundu . Hunun üzerinde koonş · 
malar yapıldı . Tüze , gümrük Ye 
iohi.11arlar ve sü bakanları soru
lara ve dileklere karşılık verdi· 
ler . 

Tüze bakanı , Şükrü Saraçoi· 
lu kendisine düşen ilk ödevin dev· 
rio hukuk sistemine uygun ka
nunları almak olduğunu söyliye
rek söze başlamış , dilekler ve 

kanunlarımız hakkında söylenen ı6z 
lere kandırıcı karşılıklar venoııtir. 

Bundan sonra gllmrük ve in 
hisarlar bakını Ali Rana Tarhıa 
da kendisine sorulanlara Ct vıplaır 

vumiştir . 

ORDUMUZ GÜVEt İLECEK 
DEGERDEDİR 

Hunu Sü hakanı General Ki· 
zım Özalp'ın verdiği kartılık ta
kip eylemiştir • 

Dileklere cevap verdikten 
sonra Kazım Özalp : 

- « Arkadaşlar , C H. Par
tisinin dört sene içinde yaphğı 

yararla işler hakkındı pelc yerin· 
de sözler söylenmiştir . Cumuri· 
yet ordusu da bu müddet içinde 
bir kat dahıa ilerlemiş ve giiveni 

- Gerisi dördüncü sayfada --



Sayfa 2 

Yeni Alman askerlik kanunu 
21 Mayısta Reich lıüldimeli 

yeni askerlik kanununu ne~rct ~ 
mittir . Bu kanun genel a kerı mu
kellefıyetin tatbikinden sonra va 
zı lazımgelen hükiimleri 38 mad 

de içinde toplamaktadır · 
VerHy muahedesinin icbar 

ettiği şart ve talt:plere uygun o
ı.,ak tanzim edilmiş olan 23 mart 
l 921 tarıhli askrrlik kanunu şim 
diki yeni kanunun 3U ioci marlde
ıile hükümden düşürmektedir • 

Yeni konuna göre. hrr Al
man askerlik yapmağa mecbur· 
dur. Hatti harp zamanında erkek 
kadın her Alman vatan için hiz 
met ifasına borcludur . Oıduda 
faal hizmet için halis Alman ır 
kından olmak şarttır . Hususi 
ahval ve şerait altında bu kaydın 
istisnaları olabilir fakat şu cihet 
katidir ki emir ve kumanda ma
kamlarana ancak baliı Alman u 
lundan olanlar grçebilir . Ordu 
men&uplarile mütekaitleıine halis 
Alman ırkından olmıyan kadın· 

larla evlenmek yasaktır . Halis 
Alman ırkından olmıyanların harp 
halinde ne suretle istihdam edi
lecekleri ayrı bır karar ve niza
ma bağlıdır . 

Ordu bundan sonra 3 gurup 
tan müteşekkildir , Kara, deniz 
ve bava kuvvetleri . 

Bütün ordu kuv\•etlerinin baı 
kumandanı Fübrer ve Başvekil
dir . Müşarünileyhin emir ve mü· 
ukobeıi altında Reicb Harbiye 
nazırı ordunun emir ve kuman 
dasını idare eder . Askerlik mü· 
kellefiyeti 18 yaşından 45 e kadar 
sürer. 

Harpte ve bilhasıa lüzum ve 
ihtiyaç halinde Rcicb harbiye na
zıra ask'-erJik mOkellefıyetini buna 
ehil Almanlar arasında el.hı zi 

11Anr .~ifikeJJiK mÜkeHeHy~ti u 
kerlik hizmetlcril~ ödenir . Ba 
hizmetler yeni kanunun 7 ind 
maddesinde tafsilen kayıt edil· 
miştir . Buna göre ilk önce mu· 
vazzaf hizmet devresi gelir. Bu 
dene ordunun yuk,.rıda kaydtdi
Jen üç sınıfı için de 12 ay olarak 
tesbit edilmıştir . 

Muvazzaf askerliğe celp ve 
davet umumiyetle takvim yılıada 
başlar . Çünkü mükellefin 20 yı 
şını doldurmuş olması faı ttır . 
Bununla beraber gönüllü olarıık 
daha erken yıni 18 yaııoı tamam· 
ladıktan ıonra girmek müm 
küodür • Muvazzaf asku lik biz 
meti için evvela iş miıkellefiye
tiain if ı edilmi§ olduğuna dair 
bir vesika göstermek şarttır . 

İhtiyat askerlik hizmeti için, 
muvızzaflığı 35 yaşıııa kadar bi 
tirmiı olanlar çağırılır · Dunu 
müt~akip 45 yaşına kadar süren 
ve land\•velır denilen redif biz 
meti gelir • Umumi harpten ev 
velki zamanda olduğu gibi mu
vazzaf hi:ımetlerini ifaya davt!l e 
dilmemiş ol n askeıi mükellefle· 
ri 35 yışlarına kadar ılıtiyat sa 
yılnlar 

İhtiyatların i~leri ayrı bir ma 
kam tarafından idare olunur . 
Bn makam ordu teşkilatmın bir 
cüzü olup diğer idare makam
ları ile beraber çalııır . Bu bu
ıusta daha ayrıca hükümler va
zolunacaktır . Askeri mahiycttt"n 
çıkarılmıı olan mıntalnlerda ih
tiyat itleri sivil makamıt tarafın· 
dan görülür • 

Muvazzaf hizmet mükellefi
yetinden hariç tutulmak için ha. 
lis Alman ırkma menıup olmak 
tan başka ebepler dahi vardır. 
Yani askerliğe ehliyeti ve ilya
lıratı olmak ve asku Jikttn iatiıoa 
edilmiı olmak gibi haller var 

dır • 
Ağır hizfuetler cezesıoa mnh

Qm olarılarla medtni hakları dü-. 

şüriilenler, divanı hnrplerce asker
liğe ehliyet ve liyakati olmadığına 
keror veriler.ler, devlot e düşmanlık 
hareket ve faaliyetleri tühmetile 
lıaklorınıla mahkemelerce hüküm 
veriJm;ş olanlar askt-rlik için ehli
yet ve liyakatten mahrum sayılır
lar. 

Askerlikten istisna edilenler ta
bip raporu üzerine hizmete yara.
mıyacoğı sabit olanlarla bozı Ru
hanilerdir. Yeni kanunun 17 nci 
maddesi yaLancı memleketlerJe ya· 
şoyon ve esas itibarile askerlikle 
mükellef bulunan Almanların as
kerliklerine ait hükümleri ihtiva 
ediyor . Yabancı mcmle~ etlerde 

yaşayan vo uzun müddet için ya
bancı memleketlere gitmek istiyen 
Alman askeri mükellefür , iki se 
neye kadar ve müstesna hallerde 
askeri mükellefıyetinin sonuna. ka
dar yani 45 yaşına kadar bu mü
kellefiyetten hariç tutulabilirler . 

Fakat bu miıkellefler, yeni k-ı · 
nunun 5 inci m~uf des:nin 1 inci fık 
rası hükmüo<len ancak pek müs
tesna. ahvalde hariç tutulabilirler. 
(bu fıkra bütün askeri mükellene
rin bir seferberl ik vukuun<la ken· 
dilerini ordunun emrine hazır bu
lundurmüla.rı m'r.buriyeti olduğunu 
ve bu mükelleflerin istihdamına 

oit kararların Reich « Harbiye na
zırı tarafından verileceği» kaydini 
havidir.) 

Yeni kanuna göre her Alman
başka yabancı bir <levlet tatıiiye
tioi dahi haiz olsa - yine Reich 
Atman tebaasıdır . Şimdiye kadar 

yabancı bir devletin ordusunda 
muvazzaf askerlık hizmeti yapmış 
olen bu gibi Alman tebaaları bu
nunla Alman nskerlık mükeJlefi-

yetinden kurtulamazlar ise de su~~· 

~ası a~cek ayrı bir karar ile ka-
bil olur. 

Askeri mükelleflerin mezun sı
nıfları ( ihtiyatlar , yedek ihtiynt
lar, redifler ) ihtiyat hizmet büro
larına tabi olup yılda bir dcfıı iç
timaa çoğınlırlnr . Bu sınıfiardan 

hangilerin in ne müddet içio talim 
vo terbiyeye davet edile '&klerini 
Reich l larbiye nozm tayin eder . 
Bu hususa d ıir ayrıca hüküml~r 

vazedilecektir . Yeni k'lnuoun 21 
ınci nınddesinılcki hükümler asker, 
askeri memur, zabit, küçük zeb t 

ve nefer gibi mefhumları tariC vo 
tcsbit etmektedir. 24 üncü madde 
hususi sebepler dolayısile hizmet 
terı ihraç hükümlerini ihtiva et 
mcktedir. ,\1uvozzof hizmet<ldci as-

kerler i~dn ihraç hükmü , hizmete 
elvecişli olına<lığı hakkındı ma
fevkin vereceği knrar üzerine tot
bı k olurıur . Zabitlerin muvazzaf 
hizmetten ihracı, ken Jileri için is
t•hdem imkAnı bulunıno<lığı \•akıt 

yapılır . Ordu ve mezun sınıflar 

mensupları mahrnm tutulması em· 
rodilmiş olan hizmete ait husueotı 
gizlı tutmak mechuriyetin<ledirlı>r. 
Bu mecboriyet askerlık mükeJle
fiyetinden çıktıktan sonra do ba
kidir. 

Geçen' haf~a içinde saldhiyeti 
verılmiş olan 12,500,000 lngiliz 
liralık ist•kraz tahvilleri J ı hazi

ra nclo satışa Çıkorılocaktır. Yüzde 
3 3/8 faiz get•ren ve ihraç fiatı 
99 1/2 olon hu toh\'illor 1949 da 
oyni fiat üzerinden toplanacaktır. 

lloizler devlet kazanç vergisine ve 
ı.l •ğer hususi kazanç vergilerine 
loLi oluııyncaklonhr . Toplıınocak 

yokt1ndnn 9, 760,000 İngiliz lirası 
Cumhuriyet ve devlet Pafia işlerine 
saıfedilecektir. Geri kalan miktarı 
öniımüz<loki yıl için bütçe açığını 
kopamoğa ve hazine borçlarını te· 
diyoye hasır edilecektir. istenilen 
miktarı aşan hlepler kabul edil
miyeeektir . 

Tfirk öSzti 

Çukurova ve 
tarım erleri 

-Birinci sayfadan arlan 

dığı ve baıardığı işleri yalnız Tü.rk 
topraklarında yaıaınış ve geçmış 
olan idareler , partiler dl'ğil • 
dünyanın ileri ve yükıek millet 
lerinde de uki ve iş başında olan 
partileri ne baılıyabilmiı ve ~e ~e 
bışarabilmişlerdir , Ôğüncumu~ 
olan bu eserler Ve it abidelrrı 

0 kader büyllktür ki eşini ve ör· 
nrğiııi bulmak , görmek p·k 
iÜcdür . 

işte arkadaşlar;, bütün bu mu
vaffakiyet ve baıarma ~ırrı fUn· 
dandır ; bizim partimiz tım ma 
nasiyle halkçıdır • Partimizio bu 
balkçılığıoı daha iyi görmek ve 
anlamak için gözlerimizi yine ıal 
tanat idaresine çevirmnmiz icap 
eder . Altıyüz yılı aıan 1alhnat 
devrinde h6ylllnlln istiımarıodan 

hıılca halka ve halk için ~~ yı~ıl 
mıştar ? Hiç bir şey deiıl mı ? 
Çünkü saltanat için halk ve ulus 
bir mevzu teıkil etmiyordu · Onun 
gayesi ' emeli yalnız kendini tut 
mak , korumak ve yaıamasını le 

min etmekti . Fakat Cumuriyet 
rejimi balkdan , balkın temiz ve 
asil ruhundan doğduğu için hızı· 
nı, yürüyü§üoü halkdan alır , y~
nünü halka vtrir . Şu halde hı· 
zimdir. Bizim olduğu için de çalıı· 
maktadır • 

Arkadaşlnr ; 
Cumuriyet llalk partisinin en 

büyük gay~si ulusumuzun yüksel
mesini, egemenliğini ve erginlik h_er 
şeyin üstünde tutmak ve görnıektır. 
Bu bakımdandır ki eski idareler<lrn 
a1 rılmaktadır. Eski idareler soy· 
guııcu idi, Zorba idi . Cumuriyet 
ise bizi soygunculuktan. zorbala~
tan kurtarmış, bize yenilık, genlık 
V0rmİıı Q' .. ti,.m:a i"' J.l, .... <Qlra!JJ)~flA 
ça ışmışıır ve ça ışmeıda• lır, unun 
içindir ki saltanattan nefret eden 
Türk ulusu, Türk köylüsü Cumu
riyet rojimile can<lan içlenmiş ve 
kaynaşmıştır. Öyle ki Cumuriy,.t 
artık bizim lenliğimiz olmuştur . 

Bunun en kuvvetli delili bugün 
işini, gücünü bırakarak bu rejime 
içten bağlı olan siz karduşları:nın 
Ziraat bankası borçlarının tecilini 
Ulu Önderimize ve büyük partimize 
karşı dorin saygı, sevgi ve boglı
lığınızı ifadd etmek için bu Balk 
yuvasında birikmiş olan yüksrk 
topl uluğunuzudr. 

Değerli urkatlı .şlarım; 
~u güzel ve heyecanlı toplulu

ğunuzdan istifade ederek yurdu. 
muzun havada da korunmıt müda
faasına gözlerinizi çekmek isterim. 

Biliyorsunuz ki geçenlerde An 
kar da tophrnmış olan tayyaıo ku
rultoyand:t büyük devlet adamımız 
Başbakan ismet lnönü bu ihtiyu 
cım ızı oçıkco. bütün ulusıı ildn et 
miş ve bu ulusal ödeve ulusumuzu 
davet etmişt i r. 

Arkadaşlarım ; 
Bı•günkü d.üayanan karışıklı

ğını, bozulduğunu gözününde 
tutarsak hava tehlikesinden lco uc. 
manın ~e tayyaıe edinm,nin fai 
de ve ehemmiyeti kendiliğinden 
aolaıılmıı olur. Scllhiyetli devleı 
Adamimızın ifadesine göre bugün 
yurdun hava tehlıkeıinden korun· 
ma~ı için en azdao beşyüz tayya 
reye ihtiyacımız vardır • 

Takdir edersiniz ki devrim 
yapan bir yurdda bin bir Çtşid 
ihtiyaçlaıla k1rşı karııya buluoab 
Lir dtv'et büdceıioden ve ya 
t•yyarc kurumunun büdcı silllltb 
bu beşyüz tayyar, yi temin etm~k 
imkanı yoktur. Bu tayyarcl~ri an 
cak fedakarlık rlmtk suretetile 
temin edebilir·z . Bu Fedakaı lılc· 
tın düşman iıgali görmÜ§, acıl&Ia 
ve kara günler yaıamış olan A· 
danalıların kaçınmıyacaklarına 
biç şüphe yoktur • 

Zaten bize yara§an ~eyler bn 

1 Şeblr Dayakları ,,_~ _ _;__ _______ y 

Şeker Buhranı 
Dün de şehirde şeker 

bulunamamıştır. -·-Şeker fiyatlarının indirilm~
sine dair olan kanunun Ött-y gun 
den itibaren tatbiki dolayısiyle 
ıehırde vücude gelen şeker buh 
ranJ düo de devam etmiş ve hılk 
şekersiz kalmııtır. 

İlbeğlik ve şarbaylık katları· 
nın hemen işe başhy.rak bu buh
ranın önüne g~çmesini bekli}oruz, 

Et fiatları 
Bugünden itibaren 

kuruş indirildi 
beş 

Urayh~ın yaptığı inceleme 
sonunda et fiatlarında beş ku
ru§ indirilmek surc:tile bugünden 
ıtibaren koyun etinin kilosu 35, 
keçi 25 ve sığır etinin lciloıu 
22,5 kuruwtan satılacaktır · 

Ekmek fiatları 
Bugün yirmi para daha 

indi. iliyor 
Buğday ve un fiatlarıoın in

mesi üzerine düo kilodan Liodi· 
rilen yirmi paraya ek olarak bu. 
gün de 20 para .daha indirilmek 
suretile birinci dürlü undarı ya
pılan ekmeğin kilosu 8 ve ikinci 
dllrlü undan yapılan ekmelin ki· 
loıu 715 kuruştan satılacektır · Bu 
fiatdaa fazlaya Htan furu1:cular 
hakkında kanuni i§ yapılacaktır . 

Fabrikalar buz çıkarıyorlar 
Kanarada çıkarılın kanara 

buzlarından her gün bin em ka 
hp buz satıldığı bellidir · 

Bu buzlar tamamen 11tıldığı 
halde §ehrin ibtiyıcına yetme· 
mektcdir . Çifçi fabrikasanın çı· 
kardığl buzun da tamamı satıldı· 
ğı halde yttmediiioi gören s:p
tillideki Dimitri Kokonaki fabıi· 
kası da subaylığa miiıacaat et· 
miş ve izin almış olduğundan hu 
fabrikada da bugünden itibaren 
buz çıkarılıp sııtılaca~tır • 

Çifçi ve Dimitri Kokonaki fah· 
rikasıoda çıkaı ılan bu lıuzlar ka· 
nara buıl.:ııı gibi kilosu iki ku · 
ruştan satılacak ve fazla fiııt iıte 

niliıse haklarında kınuui takibıııt 

yapılacaktır . 
Burıun için halkımızın bunu 

gözününde tutaı ak kendilerinden 
fazla para iıtiyt cek olan bu fab
rika sabiplerile satıcıJa,ım he· 
men oray zabıta İğyarlarına ha
ber v~rmeleri lazımdır . 

Üzüm , karpuz 

Dün piyas'lya gctir ı l ·n üzümün 
kilosu 15 ve karpuzun kilosu IO 
kuruştan satılmıştır. 

Sarımsak bulunmuyor 
II~r yıl şehrimizde bol mik

tarda yetiıtirilen ve çok ucu1.1 sa 
tılan aarımsak hu yıl çok ız bu· 
Junmakta iki ve üç ba§ı bt § 

kuruştan satılmaktadır • Buuuq 
da im yıl yetiştirilememesinden 

ileri geldiği söylenmtktedir . 

Düzeltme 
Dünkü gszctede ( uç•k ) ya· 

z•eında bir kaç yerde saniyede 
( 500 ) kilometre diye yanlış çık 
mıştır . Su ttı 500 kılometre o
lac•ktır . 

dur . Çüok.ü biz yurtst verlikte 
e . ginlik taparlık ta dünyaya Öı nt k 
olmuş bir ulusuz. Çünkü liz Ata 
türkü olan br.ıhth bir ııeslio, b&~ıt
lı çocuklaı ıyız , 

Bu ne iş? 
Halkın olan daireler, insa
nın yUzUne kapatılamaz. 

İlheğlik katının ooad rğın:. gö 
re dai"ler öğlt"den önce sut Be· 
kizden 13 ve öğleden sonra da 
saat 15-18 e kadar açıktır . Bu 
saatlar içinde berhaogi bir vatan · 
deş bir resmi daireye uğrarsa iş· 
yar onun itine bakacaktır. Fakat 
Çaııı maliye ıübeain<le iti olan bir 
yazmaoımız öteygün öğleden önce 
Maliye Çartı şübesi Musakkafat 
memurluğuna utramıo Vl'! 

- Öğleden önce iıe lıakmı 
yoruz; öğleden sonra geliniz!.._. 

C~vabiyle karşılaşmıştır. Oğ· 
leden sonra g!den b;\ıka bir mü· 
racaat sahibine de yarın ğel de
mişlerdir. 

Kuruköprüde ve Bığlar yolu 
üzerinde bulunan ve ıehire epey 
ce uzakhğı bulunan bir daireye 
herhangi bir İf !!ahibi Allabın_bu 
yakıcı ve bunaltıcı günlerinde 
ufac.ık bir l§ini yaptırmak için iki 
kerre araba parası vermesi veya 
yaya ylirümesi:ve günlerce işin· 
d~n geri kalması doğıu mudur? 

D,fterdarhğın bu mf'selryi 
önr mle gözönünde tutarak bu 
gibi hallere yol vermiyeceğini 
kuvveıle umuyoruz. 

Yurtdaşlann 
mezarlığı 

Hıristiyan ve Yahudiler 
için de ayn bir yer 

ayrıhyor 
'.ll Haziran 935 tarihinden 

itibaren ölülerin Misis yolu üze 
rindelci urayıo yeni mezarlığına 
gömOlecejioi \e eski mezarlığa 

ölü gömülmesini y11ak edileceğini 
yazmıştık . 

Haber aldığımıza göre Hıristi· 
yan ve Yahudi yurtdaşlarımız için 
de bu mezarlığın karıısıoda arsa 
alınacak ve ölü'erio bundan Löyle 
buraya gömülecektir . 

Bir furuncu cezalandırıldı 

Yeni istasyona gidecek olan 
döıtyol ağzında c:kmekcilik eden 
Seyit oğlu Tufilcin furum.nda 
bir kilodı otuz gram eksik çıkar
dığı görülmü§ ve ekmclıler elin 
den alınarak hakkında zabıt tutul 
muştur . 

Bir fabrikatör ceza
landırıldı 

Fabrikatör Arif oğlu Asımırı 
fıbrikaıında formule aykı ı J un 
çıkardığı görülmüş ve oray encü 
meoince bu defa beş lira para cr.
zasıle cezalandırılmasına k rar 
verilmiştir . 

Tetkiki itirz komisyonu 
Başkrını --

İlbeğliğimiz lt tkiki itiraz ko
misyonu baıkanı Şadi Trabzon 
ilbeğliği:tetkiki itiraz komisyonu 
başiıaolıt•na ve onun yerine Tra 
lızon tdkiki itiıaz komisyonu lıış 
kanı tnyia edılmiş:ir. 

Şadi ödevinden ayrılmıştır. 
Yeni bışl&an gdinc:ye dcğiu Va
rid.ı müdürü C·mil vekillık ede· 
cektir. 

Döğülmüş ve korkutulmuş 

1 lacı sofu ma lıallrsinılu oturan 
Nuriyc a<l nıloki lıir kuJın Mulıur
rem aılıntlo hirisi tnı arından düğü 
lüp korkutulduğunu ş ik~yet t:t· 
mesi üzt.rine Muharrem yakolırn
mış ve tahkikata boşlunmıştır. 

20 Ilazlrarı 1935,,.. 
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Eski lıamoın rn iıııiıı " 11·~i r 
ran Toı ekcci llırah j(estlf.ııı~ ı · 

1 ·varı ııı 
şında kaçak 10J s!!:> C" 

r crı ı rulmüş ve pn a 
rılmıştır. 
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K ----------------------------------------------------------------:!seride Yugoslav Başbakanı Çinliler 
tuııe . • . t 

h
re aıd e~ki bır Yevtiç talya Başbakanı Japonların yaptlğı bu 

Şe . 
~ 'r bulundu MussoJ ni ile görüşect•k teklifi on adılar 
htıj . -.(it 

~olu k:. 1_9 (A.A) - Kayse- Roma : 19 (AA) - Havas 
e b~ıı··oyu }'Örıcsinde K,.pez aj "nsı ay hı ı bildiriyor ; 

Yitiklf•r bulundu 

ürmnn muhafaza memurların
dan olduğu anlaşılnr. Kulaksız oğul
larınılan ~1ehmBt oğlu L utfiye rıit 

hüviyet cüzılan ı le beroeti zimmet 
mazbatası ve bir takım resmi vesi· 
knlrır bir arnbacı tırnıfındıtn bulu · 
narak uray merkez zrılııta komi
serliğine tt1slim edilmiştir. Lutfinin 
hüviyet rüzclarıile vesika va ı esim 
lerini buradan ohl ı rması ltlzımdır. 

V' 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

lfo 1 En çoL. 
Satılan Mikdar 

K. K. S. Kilo 

Piyasa parlaj!ı .. 
Piya. a temizi .. 
iane 1 38 
iane II 

-----ı 

Eksprt>~ 

Klı>vlant 
Yeo uz biç bir kitapta ismi Yugo9lavya dış işltri bakanı 
•eb .ve kat·<l"dilmiyen bir Yevtiç' io yakında ltalya hüküme· 

SJngnsun : 19 (A.A) - Ku · 
valıtung ordusu b"r kaç saat sü 
rerı bir kooferaosdarı sonra Kal 
gabdnrı J "l pOn subayınıo koştu 
ğu şartlnrı kabul etmiştir . 

J' unıııııııııııııııııııııııııın ınııınrnııınmıı!lııımmııını1ıuıumıııımıııııı mıı Nı~ y A p A G I 
tı b 

l•Li, ıılunmuştur Bulu- lioio bir oruntağı mümessili ile 
rtk :ok enteresandı; . Kiil · ve belki Mussolini ile buluşması 

~---~----~-bu gece nöbetçi , ,_B_f'~ya_z _____ , ___ lı----1-·------• 
"' Si vah _ 

Eczane f ç ı G t T 
1 

10 
i.i k muhtemeldir . a Lirlıkıtr İş'etile ilgili iş 

~ıe 1( e araşhrmıdar yap Dirıleomek üzre İtalyanın Ro. 
"Peı .. gitmiştir . mııgoe ilinde bulunan Mnssolini-

Op L.ı nin \'ugos'ıwya Başbakanı ile bu· 

oa/kevinde rada buluşması ih\imalı vardır. 

Bu şartlar oldukça sinemli 
dir . .Mutedildir . 

Hankin : 18 (A.A) - Salar 
hadisesi iizerine Japonların şart
huıoı kabul eH• ğ'nde,, dolayı Ge· 
oeral Sungisen Yunan hükumeti 
tarafıııdan işinden çıkarılm ı~tır . 
Çın lıükiimetinin sarlardao çe 
kildiği babeıiııin doğıu olmaJığı 
ve bunu Jııponlarin ortaya attık
ları sanılıyor . 

Orozdibak eivarm(İ:ı ' ı__:E:..::....k--'sp:-r_es _____ ----~ 
lf iane 

Merkez eczHrıtısitlir f Yerli ··Yemlik., 1.75 I :=.=.:-=--=--=--=--=--=--=--=-~-=-
mmır 1111111 11111 ıı nıııımn •ıuıınıııuıll!!!IUll UI ııuıımııuıwıuuımııUJ ı '' ••Toh urnluk., __ __: ____ ...:.---------1 

1111 Yevtiç İtalyan dış işleri mÜs· .. ~lijL -:-
\tr1I '\ kolu köylüye tf'§aıı ~uviç i 1e 19 Haziraoda Ve. 

'4 flld nulıkte buluşmı.sı evve1ce karar· 
a bulundu Iaştırılmıştı. F~kat bu görüşme 

(lp: ~( den Yugoslavyanın iç siyasJsına 
Y•rd AA) - Halkevi ilışik bazı eleplerden dolayı vaz. 
~tQ ~lll ve köylüler kolları geçilmişti . bu ilgi ile söylendiği 
te b atlı köylnde dolat· 0~ göre Yevtiç Jl ıı ziran sonuoda 

ı.ı a t:ıl· b 
"laı:ı k ura akmakta ve küçük anlaşmanın başkanlığını üs· 
t11ftl oıunwnlau lıakkm tüne alacağından Mussolıni ile 4 erde b 
''ay ~ ulunmaktatlır . yapacağı görüşmede yalnız kerıdi 

t 'dd 
01

Unuu dn bir gece ülkesirıi değil üç ü 1 ... yi birden 
I: il§ ın l k "'~l, 11 • u~yene edılm:ş bun oruotaklaştırmış o aca hr . 

\erı•ın· l' o ış ır . 

~ v~ Rusyada 
'~t------
t9L~YYareciler bir 

1\(),. y 
~ aptılar 
~,~ ~ 
p ()~-. 
,, . 19 ( A.A ) - Alta 

1 ııantc k .. 
l llı~k 11 0 Sljrm takım· 
~ aılıo b 
~ı,,d t'p bir arada 

h · en aıı 1 -~ı L· anıış ar ve boy-
fl tr dij 
~td 1, • oya ktıdın rekoru 

Amerikan-İngiltere 
Arasında Çin - Japon 

meselesi görüşüldü 
V aşinglon : 19 ( A.A ) - Dış 

işleri bakanlığı müsttşarı Filips 
ile logiltere büyük elçisi Sir Liod· 
ıny üç gUndeoberi dün akşam ilk 
kerre görüşmüşlerdir . Her ikisi 

de diyevde bulunmak istememişler 
yalnız Çin - Japon durumunun 
iki evresi hakkında cylaşmışlar 
dır . 

lngiltere - Almanya 
deniz konuşmaları 

ton<lra : 19 (A A) - Sii ve 
denfa Lakanlarınoı da hazır bulun
duğu bugünkü konforansda AJ 

manya için İngiliz filosunu gerek 
ton&j , geıek oa)'JSı bakımıodaıı 
yüzde 35 nisbd ka~>Ul Edilmiş 

tir · 

lngiltere hava kuvvet
i eri bütçesi 

Loııdra : 19 ( AA) - lngilte 
re sü bakanlığıuııı finansal sekre· 
teri Duff Kupt'T avam kamara 
ııoda kabinenin gelecek ay içeri· 
siode bnva kuvvetlerinin artıııl. 

ması içio fazla kredi isteyectğini 
söylemiştir . 

BoJuda kuraklık devam 
ediyor • 

Bolu: 19 (AA ) - Yoğmur 

suzlııktan buğ-d •ıy fıatı 7 kuruşn 

çıktı. Ş ı rb:ıylık ekmek fintını on 
kuruiltan ono<lı Bir yıığnıur inersr 
fiat1ar Jüşeccktir. 

Almanyada propağan-
da işleri 

Hrrlin : 19 (AA) - Alman 
yanın somurgesi olması için Lir 
propaganda toplantısı yapılmı§· 

tır . Hitlere sumruge için hak C· 

silliği istiyen bir telgraf göude~ 
rilmişt i r . 

Amerika yeni harp ge
misi yapt1r·ıyor 

Vaşir~ gton : 19 (A .A) - Y ~ni 
yepılacak 24 lırı:rp grmisinio 2(1 
Ü için gereken para kredileri lu· 
nuııuna koomu~tıır • 

Deniz progıamı 935 den öoce 
bitiril(cektir . 

HUBUBAT 
Kıhrı!'I 3,12,5 3,50 

,. Yerli 3.25 ·~.37 .5 

Arpo '' 
Mf'ntnne ----"':.-------- ---~-- -~-=------ ----------·· 2,87,5 2,90 

l'aımlya 
Yulaf ----ı------ ----------2.85 2.90 
Delice 
Kuş yt>mi 
Keten tohumu 
Hakla 
Si sam 

..,..., Salib-J~i 

**• 

u r~~----------=-------------------1----- ------.. .. 
:Ö iil ~Dfiz kırma .. 
~~ _.:,S~im--,-iı.;.;__~-.. ~~~-~-
ö 5 -.-.,4-*-_,.C,,_u_m_,.ht~riyeı ----
::: ca 
~ > *'"" " 
N ~ ----:-~-~---~~-ı-~-
f°". Diiz kırına ., - -----• 

Alfa .. 

Liverpul Telgrafları 
19 / 6 / 1935 

Sanıım Pıme 

Kambiyo ve Para 
l;o Bankasından alınmıştır. 

Temmuz Vadeli ı 6 37 -Liret ı 9 68 
,_.::..___:_ ______ -

6
-

08 
Ranmark --'::"ı-' 97 

l itı<'i T. Vadeli ~ ~ .Frank .. Framnz,. 
llazır 1_6 __ _2_1 Stnlin ''lngiliz,. 6J8 50 

._f_I i_n_t _.h_a ..... zı_r _____ , __ 5,,__ ~2 Dolar .. Amerikan,. __ 7_9_
1 

45 
Nevyork 11 ::>O .Frank "lsviçre,, 

~~-l-O_s_m_a_n_I_ı_c-~ad~a_n~i-~=·r=k-ç_e~y~e~-k~~-~-dı-k~la--r-k~ı~la~v~u-zu~~,,--Ç-i-ft-e-b-a-ik~b~Uı 
::fi~;ı - Aracı_ ( fr.) \;~;;: ~lukayese J - (Fr.) Ebui- Say:übalfit [ Bak , itina] R<e!n-:.i~!::~ Minn• t 1 - (t"r.) açıldı I 
'b c,......, S M d 

~ •t>'"e ayılı, sa)·ılır, ı'le· rı 1 1 Mülıalatsız - Saygısız üılavat - Em eme, bakım '!\ "l ~ \Jrııek : - \ uvıızencsini 
lt!ıeta~ ( _ ka) lıedt•rek diişıü - Deogesini kay· Laübali - Senli benli, saygı Müdavelei <fkar [ Taatii ef 

lı,tj Vucub, tşraf, a- hedt'r('k düxtİİ • SıZ kar ' - Oyleıma - ( Fr. ) E · 
Relcııler, ilerigt'iir 2 - Aralarıncla muvıızı' nl' Mübare:r.e etmek - Vuruş clıange d'ıc'ees 

!~dit \ '&r - Arnlunnda dcııklik var . mak - (Fr.) Se battre Müddet (ımtidat, temadı) Sür", 
(ı......... Ort 1 · Tevezüo t ttı'rmek - Denk- Mübayeat - Satınalım UZ!lr, va kıt, zem Ad "'·) "" a, ı ıman, sı-

lekid ......._"
1
1ode.e, tempere }eştirmek - (fr.) Eqııilihrer Mübayenet _ ı _ Ayrılık- ~lüdekkik, mütetebbi , müte-

tllıtd 0 •ıılı Muveç - Büksül (f r) Dıfference harıi - lrdelmeo .. 
llak ''ttıin - 1 l J\luzaaf - İki kat - ( Fr ) 2 - Tutmazlık - (fr.) Con· Mü lcrı is, Muallim - Oğret· 

..... S rıa men 
altık _ (F"r.) AIJ- Douhle traste 

1 1 [ B k T <l ı A üdevvf'o - Dergin ~~ Muzaffer - Yener, Utkeo 3 - a : rza ı 

IQ~ıı~ ......._ Üık,s, ille _ (Fr.) Muzabarel etm ı k _ Arkala- Müb~rrid - Soğutmaç Ôrııek - Ş<'w eıldirı Saıuiniu 
l\]u·· ı.e~şcr l\11 u··J· delennıı'ş Kamus müdcvvt·uaıı ··ok kı'ymctli· ı,. tııajh mak - (Fr) Assister u u :. - 1 ~ 

"t~ " ...... b . Mübeşşir _ Müjdeleyici dir - ~em;ıeddin Saminin Kaınue 
1 lhJı ( Fr. ) Muzahir 1 Hami ] - A, ka - l\I l d' 'l' dcrc:ioleri çok dc'll'ı•rlidir • ~ 11} - lt ii ıtc ı - oy, ecamı ~ !'! 

, bdı'" I 1 (f r.) Appui Mül>teni (Bak: Müsteoid) Müdevver - 1 - Yuvarlak 
i L '°8 &ıcı Muzayaka - Darlık, sıkıntı, 
(~ Q'lik Mücadele, cidal - Uğraş - - (Fr.) Roncl 

4 '·) c .. - Yaratıcı, yn Luo - (Fr.J Gene (Fr.) Lutte 2 - Devrolunmuş - ( Fr. ) 
'•i~ tateur Muzi - l~ın - ( Fr. ) Lumi- Mücadil - Uı!raaıcı, ugv racı.kan Transmis ı~ ......, B· .., y ' 1
ll ıteviye neux .Müc~ lıede - Dürüşmt!, c'te- Müdlıiş - Korkunç, yavuz 

taf '0iı· · l\luzı'r - Zararlı ı M·· ..ı·· o· k ·· ~~ilt ışık, birdüzüye n eşme unur - ır" · tor 
(}Yda Clınek [ Razı ol- Muzlim - Karanlık - ( Fr. ) Mücavir - komşu Miidiranı umuı - Yı;uetmtn· 

şlllak r Obscui Mücedded - Yeoi ler 
'ff -( 'r.) Con- Muzmehil [ .Mt<dhuşü münbe- .l\liic, ddid - Yenileştirı n Miidrike - Aolak 

\ rt'kıy~t ıim ] - Sıngın ~lücerıeb - Drnt nmiş Müı ddeb - Edr bli, us~u 
lffa~ - Başarık - Muzmer - Güclge (Fr.) Eprouve Müessese - Kurum - <f r.) 
~t1ı ~ltl.ı,, k _ ll Muztar [ Hak : Mecbur ] Müeerr ed - Soyut İoelttut ion 

~·lı~ ~lr •şarmak Darda, sıkışık - (Fr.) Conıraint Mücess m - 1 - Som, 2 - Mürssif - Es . flı 
i~~tı' OYda k Muzlar kalmak - Zora gel- Cisiolenmi:., ~abıslanmış Müessir - Dokunaklı, etkin 
-ı,k ' Wr Şı 'onay, ye. mek - (Fr) Etre corıtraint Mücrim - Suçlu - (fr.) Touchant, efficıcc 1 lı,k.k .) Cooformc G J Mücrimiyet kararı - suçlan- ,:ıft'ı"essı'rat _ Etkı"nler 1 at Muzta•ıb - öynü ü, göy ıl 
~,ı, - Uııkiks a d rma kararı 4 '11 nük - (Fr.) lrıquicl i\.ıiiessis - Kurucu - ( Fr. ) 

t• 't' S Mu·,tarib olmak - Gövnu·· Müctf'bid - Ayrmm Fo ı ıiatı ur ~'tı· Ürek · .. J M"'ctc · T 1 k '~l ı [ Baı. Sız, g"ç:d, mek u , mı - op aoı l\f Gı yyidt" [ K.ıvvı i J - Ber 
~,~ 'l,Q 1\ : 1\Jcvkut J Mücteı ı ih - Kaçıngan 1 

u Mu- '-·ııl 1 Dı·,'tj~ ( Fr ) 1-..i•e - (Ff.) S H~ <' İon 1 b ...... ş· ı ·ı. 1 
t: - 0 'I' • Müdafaa - Müdafea ( f Kö.) 

~'•I it \ı&ki _'llH İlıl ... , bir Echengc Ürrı {'k: Bu knrııır.1111 ko' 'ei ~ ııt [ V l lçi 11 k savgB 
~ Mu'"lıadcıct - Davn:rıına ·· · ı · f> k 1 ı.:·ı 1 '~l;ı il ul] Miidafaa dmek - Sn\·g.ıma~ ıııuı')) ıı f'•ı - w :111'1111111 wı ı , .. 
~ı l <!t - U aşma Mübadıl - Değiş01ro i ( Bı• rgiıgı•'dı•ıı ) 

tll 1 fllck 1 V 1 cdııfüi - Savgal, savgalık 
~ ı,. ~I( asıl ol Mübalıııse dmck - Aytışmak Miiclahaie _ Karışmak 
tt1 ıll(l. çııtışıoak - (f r.) Discuter (Fr.) Iutcrventiorı 

l "" '<ı:~ Ulaştır· Miioahi [ Bak : Moftabir ] - Müdahale eta ek - Kaıı~mak 
a"·11:t l 11ak. Övünür, Övünçlü - (Fr.) lııtervcnir 

' "' · Dcvıırn ] Mü~alac''• etmek - Abart· Müdara - 1 - Yüzt>gülme-
u~rı· l'k 

T. yid clmt>k - Beı l hnek, 
suğlamak - (Fr) Affi·n er 

Müfor r'. kat - A!'ıılma 
l\liifctıiş - lspekter 
l\liHiı, ,,afi - Faydalı. Aı,ığlı 
Müflis - Batkın 

1 
, denge wak, obarmak (Fr.) Cajolcıie 

----.... ------------------------------------------------~------------------------------------.....:. 

E·~•er Homatizmo siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş-n • 

ları ıığrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
koplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haFtalıklarıoa, muannit ekzamalnra §İfa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Scıliyo ile gelen hir ~~ok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • ller 

ne kadar ft:nnen kabili izah değilse de senelerce geho olmamış bazt 

kııdınl ırın 15-20 günlük banyodan sonru hnmilo ktıldıklera görül · 
müştiir . 

Çifte han kaplıcasının 
Hadyo oktifıtosi <lünyı:ıd9. mevcut bütün koı lıcalordan <lııho yük

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında 
~fo111firlorinı'zin hor dürlü ihtiyodarı llüşünülerek lokuntnmızda te

miz Y"ınek yapılmaktadır. Fururıu, bnkknJiyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vord r. Fiatlar çok ucuzdur. 14 

Tiren ücretleri yan yarıya tenzilathdıt. 5512 __________________ , __________________________________ ___ 
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Sayfı 4 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

- Birinci sayfadan arlan -
nize liiyık bir derece yükselmiş
tir . ( Alkı§l&r ) . 

Ordu işltrinin gizliliği hepi 
nizce bilinen bir mesele oldu 
ğundın buradı bu işler hakkın· 
da açıkça aöz söylem~mf ıizde ca 
iz görmezsiniz . ( Tabii suleri ) 
Bu sebebten sözlerim kısa olı

caktır . 

Arkadaşlar , ordumuz en 
ileri millellerin ordularından a· 
yırdlı olmıyarak son sistem ve 
teknik vesaitle mücehlıf.z bu
tunmakladır . ( Braııo sesleri al
kl§lar ·) 

Kara , deniz ve ha va kuv,et· 
leıimizin teıkilitı bugünkü iltri 
askerliğin icapları gözöoünde tu 
tularak milletimizin yüksek kabi 

liyetleri rle bize her yönden üstün 
bir orduya malik olmak imkanını 
vermistir . ( Alkışlar . ) 

ö1te bir zamanda bulunuyo-
r ruz ki, bütüo milletltrin savaş va-
11talarını çoğaltmakta ve ordu
larının gücünü hirbirlerile yarış 
ed"cesine artırmaktadırlar . Biz 
de bu han içinde pek tabii ola 
rak hazırlanmaktan ged kalını· 
yoruz . ( Alkıolar . ) 

Ordumuz gerekli olduğu va 
kıl bfitıin Jıal\larımızı ve en ylik· 
sek menfaallarumzı hakkile ko· 
ruyabllecel~ bir haldedir. ( Bra· 
vo şeslerl Alkışlar ) . 

( Tilrk S6zft ) 

l __ B_e_ı _e_d __ ı_· y_e_ı_· ı_a_A _n_ı_a_r_ı _1
1 

Satlhk arsa 
Vali konağı cadJesinde terzi Zohidenin yeni yııptırdığı evin bulun

duğu adada oltı yüz beş metı o murabbaında bir parça orsanın satı) 
mesı açık olurıık artırmaya konulmuştur. 

A} İhalesi temmuzun Jördüocü perşAmbe günü snat on beşte bele 
diye daimi encümeninde yapılacakt r. 

B) İğreti tutum pnraeı 41 liradır. 
C) Şartname brlediye yazı işleri kalemind~dir. istiyeoler her gün gö 

rebilirler . 
Ç) isteklilerin ihule günü iğreti tutum parası makbuzlarile birlikte 

belediye oncümenine gelmeleri ildn olunur .5562 20-23 -26-29 

Maden kömürü, komperessör ve Vakom yafiı 
ahnacak. 

Açık eksiltme ile alınacağı evvelce ilAn edildiği halde isteklisi çık
mayan Kanara için (20) ton maden kö'mürü ile (200) kilo kompressör 
yağı ve (200) kilo makine yağı ile itfaiye ihtiyacı için (200) kilo Va-
kom yağının ihale müddeti kanunen on gün uzatılmıştır. . 

A) ihale haziranın 29 uncu cumartesi günü saat onda açık cksıltme 
yolile belediye daimi encümeııinde yapılacaktır. 

B) Şartnamesini görmek istiyenlerin htr gün belPdiye yezı işleri 
kalemine vo ihale günü Je taminat paralarile daimi encümene gelme· 
leri nan olunur.5563 

Daktilo aranıyor 
1 - Numaratoj cetvtllerinin çoğntılması işinde kullanılmak üzere 

5 dnktilo alınacaktır. 
2 - S'ltır başına 10 para ücret verilecektir. 
3 - lstekliJcrin 20-6-935 günü saat 16 da yaz( işleri müdüri · 

yetine mürncaatları ilAn olunur.5564 

Yeni mezarhk açıhyor 

1- Ceyhan şosesı üzer;ndeki yeni mezarlık açılmıştır. 
2- 21 /llaziran/935 cuma gününden itihar6n yeni mezarlıktan başka 

yere ölü gömülmesi yasaktır. 

Q_ 

Bu değerde bulunan ordumu· 
zun maddi ve manevi kuvvetle
rine bugUnkU ihtiyaçlara uygun 
bir surette vüsat ve inkiş•f vermek 
milli ödnimiıdir . Bütün emek· 
lerimiı bu ödevi yerine getirmek 
içindir . 

Bu uğurdı, malını, canını ve 
bütün varlıiıo1 feda etmekten 

çelciumediğibi göstermiıtir . (Al 
kışlar). 

Bu Hyede ordumuzun kendi· 
ıiae dUşen vatani hizmetlerini her 
zaman yapabilecek bir halde 
oJ<luğuoı ğüvenebilirıiniz , (Al 
kışlar) bu yüzden _ müstuih olu 
nuz. 

3- isteyen ölü sahipleri ölülerini mezarlığa belediye arabasile 
göndcrebilirln. Sıhhi mahzurları olduğunJnn hususi ve umumi araba, 
otomobil, kamyonla ölü nakli yasaktır. 

Araba için belediye baş tabipliğine müracaat etmelidirler. 
4- Belediye tabipliğinde ölü gömme kAğıdı almadan mezarlığa ölü 

gömdürülmiyeccktir. 
5- Aileler ''e şahıslar için ayrı ayn kabirler vardır. 
6- 21/6/936 tarihine kadar (bir yıl içinde) eski mezarlıktaki kabir 

bakiyeleri sahipleri tarafından yeni mezaı lığa nakledilacektir.Bu mfül
det zarfında kabir bakiyelerini kendiliğinden kalJırmıyan alAkadarlara 
ait mezarlar bakiyeleri belediye tarafından yeni mezarlığa kaldırıla-
caktır . 5559 19-20-21 

·DARA· -
BiRiKTiRE~ 
RAl-tA T ~ Dt:: J" 

Arkadaşlar, bu sözlerimle teşki· 
lcil, teclılzal. talim ve terbiye yön· 
[erinden Ordumuzwı durumunu 

o nlaialJ/ldlğlml zan ediyorum. İş 
te böyle bir ordunun Atalıirk 
.otbl bıiyıik bir başbuğu allwda 
değerinin ne kadar yıikseldlği
nl ve nelere kadar olabileceğini 
arlık siz laf\dir edersi nl;z , başka 
bir diyeceğim goklur. ( Brauo 
sesleri, sıirekll al/nşlar) . 

Bu özlerden sonra birçok 
imza ile verilen şu takrir okundu. 

«Bıitıi11 ulusun da duygu/a
rma tercliman olarak Parti Ku
rul/ayının k•lıraman, şanlı ve 
ylğll Cumurlyel ordusuna derin 
gıfoen ve &aljgısmın sunulması· 

na karar alınmasını ve sayın 
bakonm bu dlleğlml:i yerine 
gelirmeslni rica ederiz.,, 

Bu takrir sürekli alkışlar ara 
sında ittif•kla kıhul edildi. Yaran 
sabrh tekrar topJanılacaktır. 

Buglln ıut 13 de illerden ge
len delgeler ıercfin~ C. H. Par
tisi genel ı~kreteri Iltcep Pekeı 
tar1fından Orman çifJiğinde bir 
ziyafet verilmişştir . 

Belediyeye bir sene içerisinde lazım olan ilAç
ların yaptırılması açık eksiltmeye konuldu. 
1- Belediyenin bir srnelik ildç ilıtiyocı şartnamesi hükmü içinde 

ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltmeye ancak Adanodaki eczahane sahipleri girebilirler. 

3- İğreti tutum parası (105) liradır. lhalo 29-heziran-935 cu
martesi giırıü saot onda heJedi1e dairesinde Juimi encümen odasında 
yapılacoktır. istı klilerin şartnamesini görmek üzere her gün brle<liyo 
hoş tobiplığirıe ve ihale günü do tutum pnrosile belediye dairui encü-
menine gelmeleri ildn olunur 5552 J 6-~0-25-28 . 

Mülk sahiplerine : 
935 Senesi temizlik vergisi i)e ışık resmini gösterir tahakkuk cct

Vl'llcri her mohallede ve herkesin görebileceği yerlerde 15-6 _ 935 
te asılmıştır . 

Cetvellerde adları yazılı yurddoşların bir <liyecekhri varsa 15-
6-935 ılon 26-6-935 akşamına koder dılı-klt·aini yazı ile Şarbay
lığa bılnirsinl• r. 26-6- 935 akşamından sonraki dilek!er dinlenmi-
yeceği il6n olunur.5548 15- 18-20 

· Temizlik işleri için 15 adet el arabası 
yaptlrllacak . 

Temizlik işleri için 15 adet ti arabası yaptırılmıısı oçık eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi hnzirıının 27 ncl perşembe günü saat on brışte 
belediye dairesinde daimi encümende yopılocııktır. 

Seyhan Valiliğinden: 
Koraisalı kazıısıııın Pos Ot!vlet ormaııımla TorokJcro fubrikosı ci

varı Eğriderc vo Vata,1 köprüsü, Çaltı mevkileıindr. bulunan muhtelif 
çapta ( 18781 ) parça kereste ile ve Adanu<lnki ( 1298) parça muh
telif çapta tahtanın hu mevkilerden Seyhan ırmogt üz• rinde denize 
indirilmesi vapura tahmilı 7-ô- 935 tarıhinJen itibaren on br ş gün 
müddetle ve kopalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

21-6--935 cuma g!inü saat on oltı<la Seyhan vılll.yutimakoınınıla 

toplanacak komisyonca ıh•ılıısi ynpılacaktır . 
lstııklilerin şartnameyi g<Jriip 2490 numaralı kanunun 25 vo 32 rnnıl

doleri veçhile <900) dokuz yüz lirolık muvakkat tominııtlurile teklif 
ml!ktuplarını ihale gürıii öğlı elen evvel Seyhan Valiliğine vermeleri ilô.n 

ı olunur .5')36 9- l 3- 16-20 

Bor Okcu • menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menbn suyu lstnnhul ş~hromanetinin tııhlil raporu ılc en oyı 
bir su olı.luğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu Suyu Sıhhııtı) olvtHişli vo mideye iştah wrici bir 
9U Jur ~tuhtorem müşteriler bir defa hu su 

yu içtiklerinde bir dalın hnşlrn su içmayoceklerdir. Bir defo tccriilıo 
' sozlorimizi isbat edec ıktir . 5433 28 - 78 

lsteklılerin şıırtflamı sini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihalesi gürıü de yüzde yedi bucuk iğr ti tutum parası olan yirmi iki Sat.ş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altanda 
buçuk li;aoın belediye veznesine yatırdıklarına dair alncaklorı makbuz , 

---------·----ite boleJiyo daimi encümPnine gelmeleri ildn oluııur. 5541 1 

Recep Peker , sofra baıında 
çok deierli sözler söylemiştir . 1 
Akşam Oatü saat 17,30 da Cumur 

bııkanı K•mal Atatürk de gelmit 
)er ve ziyafete onör •ermitlerdir. 

Eyi su ve 

12-16-20-25 1 

• 
eyı gazoz 

D. D. Yolları Adana işletm-esinden: 
30-6-935 tarihinJe m\iıl.feti bitecek olun Yenice istıısyon biıCı si 

muhammPn bedel icarı aylık 25 lira hc1'aLile şartnamesi mucilıince 3 
sene için kiraya verilmek üzere a{·ık urtırmuya ko~muştur. Baknnlaun • Hylavların ve 

yüksek iu•rlıran çoğunun bulun
duğu bu ziyafet geç vakta kadar 
allrmüttOr . Hatta davetlilerden 
bir çoğu rece yarll!lı şehire oto
hüılırle dönmllşlerdir • 

- Sonu var -

K&1yadeJen suyundan yapılan Kayadelen Gazozu dünyanın en eyi 

gazozudur. l\1i<lesin<lon şikdyot eılen ler Kaya<lt·lcn gozozunJ•10 İ{·tiklo

rinde mide şiktıyetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozu muzu o tak 

liılerinden sakınmak ic:in şişelerin ağzınduki marknlnrıı dikkat edil 

Artırma 10 temmuz 935 çorşemba günii snnt 10 <la Adanoda iş 
lctnıe müfettişliği merkezinde yı pıl ı cakıır. 

Şartnamesi işl('tmcde bcdchıis oloruk görülehi!ır. 
lsteklilc rin 2490 No lu ihale kor unu mucihince mulınınmcn J), del 

mesi IO.zımd1r. 13 1 üztrinden yüzde 7,5 hesnLile 67,5 lira s:ığlamlık akçasile ve kanun 

1 dairesinde vesaiki Hlzımeyi hamilen tıuihi mezkOrJa Aıtnnoda işit tme 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~üfetti~liğine b~zat mürııcaatlnn.5561 20-2~ - 30 - 4 
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