
t..ı...-•Y•l-.i her hangi 

~· her hao_gi bir 
. so:•lı almaaını karar 

ea, .. ~•te •• uluıları J bir 
~ ~ r • bır talumı a6mü· 
~ • •y1ramaz . Şu 

•tte bir devletin yeni-
~ebilmeıine hiç bir 

•k liz1mgelir . 

llOaJeteıi , kurulduiu 
:rrafya ıartlannı ve 

1 
"-•• '' lııbul etti • Sos 
~.~eteri kaldırıp bütün 

~ li~~ ttit erkinlik bak-
\ ~·ı bir ideali gerçek 

• ~ ini Ostnne alma 
wa? 01•azıa dllnya iata· 

~~ılırm tabii baklau 
b. ha ltıe11aasıaa çahımak 

'dııa~ •du • Eğer sosye
ııtı da t,,11 . hıtımnaa • 

'- •trıaaı ~~e 914 Lıbiıi ara· 
••lar ? 

1Yt ~·-~t.~•alaran iç konu 
-~el Uluıdar ıoıyele· 
~g. ~ kuvvetliler ııa 

L.ıt.ta")l layıfıar ıarauaa 
""' ,, •11 b • b" , L. h) d . ısıt ır arPçtan 
"' ~Ail midir ? S. ~ı d devam edl cek 
~ ~ •~let kendi asığla

•rek 
~l tıııa1 • gizli baıp 

ili ltkr•r baı vur-

' ''"dı . ~. 0 ailah yarışı ala 
~t,: ederken , son 

~'tal tinde konuşulan 
8•dır 

-- -- 1 Havalarımız ! 
Dii~nıan uç11klarmrn tehdidi al

ıındad1r . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım guektir. 
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• Suriy_e yıne. kanştı .. 
1 $am ve Halepte \1 ataniler bir nüma
yişle Diktatörlüğü protesto ettiler. 

Suriyade an sağlam para TUrk lirasıdır. 
Halk, frangı Türk lhassiyle değiştiriyor .. 
( Suriye özel itaramız 18 ta· 

ribile bildiriyor : ) 

- Geçtıı hıfıa Suriyedeki 
frank buhranı bütün piya11yı alt 
üst etti · Frangın inip çıkması alış 
veriıi dnrdurduj'u ıibi halkdı 

fraoga karoı olan güveni de teme 
linden 11ntı , Ellerinde frank bu 
lunın bir çok tiiccarlu ve mülk 
ıahipleri parılarıoı daha 11ağlam 
bir par"Y• h•tlamak lüzumünü 
duydular . Bugün en sağlam pa 
ra olarak Suriyedf", Türk lirası 
görOlmektedir . 

Bunun için piyas da TBrk H 
rası birdenbire kıymetletıdi . Bu· 
nun 8eht!bi de halkın TOrk para 

11 ılmağa ve e'luindeki frankla 
rı Türk lirasile d~ğiştirmt-ğe Ü· 

şüşmesidir . Tiirk parasına hal 
kın bu güveni Türk ulusu için 
ne kırlar yüksek bir mazhariyet 
tir . 

- Peygamberin doğduj'u gün 
Suriye ve LOboınm ber tarafın· 
dı kanı. Hkalar oldu . Bu va 
kalarıo en ftcii Trablaıda cer-

Kay•eri fabrikası 
Montaj işi bir haftaya 

kadar bitiyor 

Sümer Bank. ~Kayseri mensu
cat fabrikasının moııtaj iti bir 
hafıaya k•dll ikmıtl ediltcrk • 
tir . 

Ayın yirmisinden ıonı a fab 
rikada bir tecrübe çalışması ya· 
pılacaktır . Kayseri fabrikası 1 
Temmuzda büyük mer11imle açı 
lacaktır . Meıasimde B.şbıkan 
ismet İoönii de orada bulunıcık 
ve önemli hir söylev verecektir • 

Kayseri fabrikasında 1500 •
mele çalışacaktır . Bu amel~leri 
meoıucat uıtatı olaıak yütişıire· 
cek olan amele kurslara da bir 
eya kadır fuliyete başlıyacakhr. 
Bu kurılardı hocalık edecek o 
lan ve Rusyadaki usta amele ye 
tiştiı me enstitüsünde staj gör· 
m•kte bulunan gençlerimiz Tem· 
muz i~inde memlekete gelecek 
lerdir . 

~~------··--------~-
İngiltere hükumeti 

Fransayı deniz konfe
ransına çağıracak 

-... -
Londra : 19 (A.A) - lı. giltere 

hüküm~ti ! Fran1a hükfimt tini 
yakında toplanacak olıa koofc· 
ıans için ba,langıç olmak için 
deniz me1ele1ioi göı üımek eı ge · 
sile uzmanlardan katincli bir sal 
kur göndtrmeye çağırmıştır . 
Sonra İtalya ve Japonyaya da 
çağ•ıldr ğönderileceği 11nılmak 

tadır . 

Hava kurumuna 
yardımlar 

Ankua : 19 (A.A) - Sivas -
Erzurum , Malaty• - Kavisit 
kolları iltisah hatları yapı sosye· 
ttsi hava ltblikesini 6nlem · k i 
çio Türk hava ku. um una 5QOO 
lira yardımda bulunmuıtor • 

yan etti ve iki kitinin ölümıle 
neticelendi . 

Şamda ve Beyrutta da bir çok 
hadiseltr oldu . Trablus şehri 
timcli bir idarei lSrfiye merke 
zi gici bir yer oldu . Sokıklarde 
askerler, taaklar ve suvari jan
darma kolları dolaşmaktadır . 

Halk büyük heytcan içinde
dir . 

Beyrutta, Yüce komiıer ca
mide MevlDt merasimiode bulu 
nurken cami avluıuoda bir hadi 
se çıkmış ve derhal yetiıen po· 

liı kuvvetleri hemen arbedeyi bas· 
dırmıılardır . 

Şamda dı cami içuiıinde va• 
tani önderler söylevler vererek 
hükumetin eiyasasma ıiddetle 
nldırmıŞlar ve ttıemlekrtte bü 
kum süren diktetörliiğü pı oh s
to etmiılerdır • Ayni hal H•lep
de de olmu~ ve nümayişler yapil· 
mıştır . Trablusta beytcın devam 
etmekttdir . 

Y eai hıdiseler çıkm11ıadan 
korkuluyor . Tevkif edilenlerin 
sayısı t iliyi gecmiıtir . 

Konyada baraj işi 

Konya ilimizin •a büyük, tn 
bayatıel derdi yalnız ı 

Sudur . Konyantn sulanmHI, 
blltlio Konyayı yeniden dlinyaya 
getirecek büyük bir önemdir . 

Sıyın Valimi~ 8. Cemıl Bar
dakçı' om aazetemizde candan ,.e 
gönülden lSvdüjamoz çok köklü 
bir itin baıırılm111 için müsbet 
uaslar üzerinde yüründüğünü ve 
bu iıin olmıyı , ba§armaya , ge· 
lişmeye doğru yüı üdüğönü kıvanç· 
la duyduk . 

İlbıtyhğın Sille, Karaman ve 
Meum deresi gibi yerlerde baraj 
yaptırması ve bu sularla ouoıo 
türlü yerlerine ıu verilecek, yağ 
mur beklemeden çifçiyi kurtar 
mı ınıklarında bulunduğunu yaz 
mıştık. . 

Duyduğumuza göre bu yer ter
de ilim tttkikatı yapılmak üzere 
jeoloji uzmanı 8. Salamun , An 
kar .. dıo iki güoe kadar t,.h,imi· 
ze gelecektir . 

DPğeı li bir uzman olan B 
Salamun'un göstertc•ği yerler ve 
esaslar uz~rinde vilayetçe yürü· 
nülecek ve bu •sular sfüen sı 
kıotılardan Cumuriyet hükumeti-
nin kudret ve yardımile kurtula 
cağız dem~ktir . 

Bu hususta alacağımız haber
leri okurlıuımıza bildirecı-ğiz . ,. 
Hava 

, 
kurumu 

Üye yazılanlar1n 
yekQnu art.yor . 

Hava tehlikesini bilenler ku· 
rumuna dün adları aşağıda ya 
zılı bulunınlar üye yazılmıılar· 
dır : 

Tınmrrlerdeo Kısacık oğlu 
Mehmed 300 lira yardım 2!iı li
ra üyt lik , Akkapudan Şaban 
oğlu Mtcit 25 lira üyelik , Çan
ılır oğlu obuından Beyraktar 
oğlu ~üleyman , ve Mirzıı Çtle
bi mahalll•s'ndtn Allmed yirmi 
şer lira üyeli~ vermiıtudir . 

ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-28-

1 - İfşa etmek - Gizaçmak 
İfşaat - Gizaçı 
Örnekler : 1 - Sazaoofuo bü

yük harp zamanın

da İstanbulun Çar· 
hga nasıl vtrildi~i 

hakkındaki gizaçıla 

rım okudnÖuz mu't 
2 - Dostlarıom sır
rmı dile vermek , 
devlet itleri hak· 
kında kizaçmak eo 
kötü huylardandır . 

2 - Suhunet - lsıi 
Örnek : Dünkü 1sığ derecesi a· 

caba ne idi ? 

3 - Vad - Adanç 
Videtmek - Adamak 
Üroekler : 1 - Yapamayacağın 

işler için kimseye 
' Adançta bulunma! 
2 - Adamak kolay; 
ödemek güçıür . 

4 - Reyiam - Genoy 
Örnek : Geçen yılın başhca ha· 

badiRelerinden biri , 
Almanyaoan Sar C,eno
yunda kazanmasıdır . 

5 - Teberrfi - Verit 
Örnek : Türk hava kurumunda 

veritte bulunmaktan ka· 
çınao iyi bir Türk dl"'· 
ğildir • 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazıl1rda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullaoılmamaemı rica ederiz . __________ ...,. ___________ __ 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 

I bir sıra inkıliiplarla u~usumuzu yükseltiyor 

-37-

16 Mayıs Perıembe günü C. 
H. Partisi ögleden ıonra aPbaş
kan Saffet Ari kının başkanlığın · 

da toplandı . 

Bu toplantıda tarim bıkaoı 
Muhliı Erkmeu, Kültür bakanı 
Abidin Özmcn , ekonomi bakaoı 
Celil Bayar ile Ziraat bankası 
ıenel direktörü Kemal Zaim ken
di dıirelerioi ilgilendiren dilek
ler lbt!rinde izahat vermişltr 

dir . 
Layiha ve dilek komisyonu 

nun hazırladığı rıpor<Ja bu top
lıntıda okunarak kabul olunmuş· 
tur . 

Hunden soara partinin büyük 
öndui Atatürke, kurultay~n bağ
lılığını ve başbakan İsmet İnönO 
ile kabine arkadaşlarına, parti 
genel sekreteri Recf'p Pekerle 
parti idare heyeti üyelerine saygı 
ve sevgilerini bildiren aıağıda 
ka~dedilen iki önrmli takrir o· 
kondu: 

HIRINCi TAKRİR: 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

kanlık tarafından sunulmasını 

dileriz • ., 

İKİNCİ TAKRiR : 
"1 - Açılış günü yüce var 

lağı ile kurultayı şenlendino her 
şeyi yaratan ve yapan AtatUrke 
ve onun izine candan ve ytırekten 
bağlılığımı:ıın karar alt.na aba· 
masını ; 

2 -Büyük yaratıcının değerli 
yepıcısı İımtl 1 .. önüoe ve kabine
deki arkadaılarıoa ; 

3 - Partimizin bilgili ve sev· 
gili genel katibi Rtcep Pekeı'e , 
ve çalışkan idare heyeti arkadış· 

lırına ; 
4 - Kurultayımızın kıymetli 

reisleıine ve katiplerine. kurulta 
ym sevgi ve S•ygılarının ıunulma 
sına karar alınmasını ttklif ediyo-
ruz . 11 

Bu iki takrir sürekli alkıılarla 
kabul edildi . 

Bundan sonra Asbaşkan Saffet 
Aıikan yerini Pıt tiaio gentl bış 
kan vekili Sayın İsmet İnöoüne 
bırakmıtlır . 

Yüce komseı le Başba
kan Fransaya gidiyrlar 

"Büyük kurultay toplantısını 
bitirirken , ulusumuzun büyük Ön · 
deri , partimizin daimi ve gentl 
baıkanı Kımal At.türke derin 
ve sarsılma:ı sevgi ve aa~gılanmı 
zın ve kamalizm preosiplerine iç· 
ten ve öıdeo bağlılığımııın baı-

Kurultayın sürekli ve şiddetli 
alkııları arasmda batkınlık yeri· 
ne çıka[\ İımet luönü geael baş
kanlık diyanı tarafından parti ge
nel idare heyeti üyclıkleri için Yüce koms~r Beruttao ~ama 

gitmiş ve ~azetec'leri kabul et

mittir. 
Yüce komser kendiıioin 23 

ba:ıir•nda mezunen Fransaya gi 
dtctiini ve bıtbakın Tıceddinin 
de hueuıi bir ziyartt yapmak 
üzere 22 bızirında Puisi ziyaret 
edec~ğini söylemiılerdir. ___ ....... ----

Yol uğraklaruıda: • 

Bürücek •• --
Yazan: Taha Toros 

Ardındaki Kırdağ, başı duvaklı 
bir gf'lin gibi yere diz çökmüş ve 
sırmalı elbisesi üzerine yeşil bir 
ıepsi yer ltşlirmiş! .. Bu kayık şe 
killi tepsiye biıçok şubet bil 
lurları dizilmiı; gelen içiyoı, ge· 
çeo içiyor! 

Bu zümrüt tepsi Torosların 
"Bürücek yaylisı,, ve Şt!r bet 1lolu 
bardakları dı sararan çardakları· 
dır! 

Reçineli, çam kokulu ve buz· 
dın süzülmiiş ola.1 bu soğuk şer· 
beti bir kerre içen bia kerre 

doymıyor .. 
Her yaraya derman olın bu 

sıbırlı Şf'rbeti kıvrak eliyle dağı
tan gelin ok•dar cömert ki, bir 
sunduğuna bin dolduruyor; bir 
kanan bin yalvarıyoı !.. 

* • • 
Eski 8ürüceğin adı .. Ali Rı

mızan oğlu yıylağı,, idi . Ve ıim
dikindea biraz daha günbatıda ve 
dağa yakındı! Bunu lstanbuldaki 
el yazılı seyabatoamelerde okuvo 
ruz!. 

Biz:m bildiğimiz Büröcek bü
yük suyun etraf ındıki evlerden 
ibaretti .. 

Bugiinün Bürüceği "Saray 
burnu,, ndao "Tekir" yaylisrna 
kadar alabıldiğiğine uzayan ve 
yOrüyen bir ıayfiyedir. 

-Gtrisi üçüncil..uıgfada-

Saldıran Ordu 
~~---------·---------~~ 

Harp ıonrı111n'ın ülküleıtirdi· ulusuna haber vermeklijimiz bir 
gı hava silabınıa , bir çok eski borçtur ki. Türkiyenia elinde 
k.afalılırao anlamazhğmı karşi , kuvvetli bir hava or:luıu hulun-
savaş aiıt.-mini değiştirdiğini • mazsa, ulusal savgamııa - kesin 
kuvvetli kara ordusu ile her şe· olarak söyliyelim - 11ğlamdır 
yia kolaycı kesilip ıhlacağı inan- dentmez. 
cıaın alt li11t olmuş, köhneltşmiş Bu mtsele, t.ütün yurtdaşlırın 
bulunduğunu , ön söz olarak yaz· kafasını yoracak, uğrtştıraealc 
mamış gerekiyor . kadar ciddiğdir ve Başbakanın 

Havada kuvvetli olmıyan bir son söylevleleri bu ciddiğ mese 
ulus , karada ve denizdeki duru- ~ lenin gösterdiği tehlikeli durumu 
mu n e olursa olsun, ne saldırmak iyice anlatmaktadır. 
ne bir sıvg" ha~bini başarmak Asnlrrco bakımsız kalmış bir 
kapasitesini ele gtç;rmiyecek yurdun binbir ihtiyaçlarım karı•· 
tir larrağ" savaşm devletin, ne vakit 

Milyonlarca kişilik , iyi silih· ve hangi yönden geleceği belli 

lanmış bir kara orduıu havaları · - Gerisi ıiçıi11cü ıayfada ·-
aı düşman uçaklarına ıçılı hıra ·-------
kıyorse, birkeç yüz bin kişilik bir 
orduya yeailmtk zoru karıısında 
bulunabilirı 

Küçllk kaıa ordusu, üstün bu 
(unan havı ordusunun düşman ulu
su ezip, düıman ordusunun geri 
deki blitün kuvvet ve mukavemet 
kavnıklarını ortadan kaldırıocıya 
kadar bir ıavga harbine giriıe· 
cek ve eoiad• sonunda, çokluğa 
dayanan, f•kat havada çelimsiz 
olan düşman ordusunu alt ede
cektir· 

Şıırasım açıkca, bütün Türk 

Bu ilerltyi§ Adanı halkının 
ıuyı, hav11ya ve neticı:ı itibariyle 
sıhhat.na karşı gösterdiği ilişiğin 
canla bir gösteriıidir .. 

Buzun su şeklinde yürüdüğünü, 
h•vanın şif ı yerine geçtiğini ve 
göz alar mauzaranın içe tatlı bir 
öun \'erişini Toroslaun cemıeti \ 
olan bugünkü Bürücekde görOyo 
ruz!.. 

Türkiye - İngiltere 

Tecim ve tediye 
anlaşması .. ~·· -

Londra : 19 (A.A) - Türk 
İngiliz tecim ve tediye anlaımı 
sına uygun olarak incirden bu an· 
laşma sure1irıce Hundervayd ba
şını yedi şilini geçmiyecek ıu· 
rtlte resmi alınması bnioe tara 
fından ilgili iıyirlara bildirilmit
tir . 

Londra : 19 (A.A) - Teçim 
işleri bakanlığı TürkiyedeD İn· 
giltereye gdirilen malların be
dtllerioin Türk alıcakhlara veril -
mesine dair olan kralın ayııo
tılırı , teferruatı için Girit teci · 
merlerine bir bildiriğ çıkarmış

tır . 
Bu ayrıntı 4 bu:iran 934 ta 

rihli İngiliı-Türk tecim ınlıt· 
masında yazıhdır • 
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anlaşamamazlıkları yiyiniz! nn • . "' ... -~ 
ltafya Habt"şistan anlaşıma 

m11lıkları geçerı hafla aııcık eyi
Jeşir gibi görünüyordu . Bu aola
tamamızlığın son aldığı ~ekle ad 
vermek oldukça güçtür • Buoun 
için bu danaıa karışıkl.ldar dolu 
bir durali'lama devrrsi geçirdiği· 
ni söylemek olur . 

Görünüıe bakılırsa Habeşis
tan - İtalya davuı logiJtere -
lt.lya münasebetleri üzerinde ol
dukça fena etkiJcrcJe buJunmuıtur. 

Bılindiği gibi ltalya 1 Habeşistan 
ile arasmdaki davanın 1talyadan 
ba§ka kimseyi alakalındırmadığı 
oı iddia ediyordu . Musolini de 

me§bur nutkunda hunu söylemiş 
ve h•şkalarınnı karışmasına daya 
namayacağıaı ileri sürmüştü . İtıl 
yaya lcarşı dikkatli hareket eden 

Fransa , halya - Habeıistao da· 
vasıııa karıımanın hatıra gelme
diğini ve fakat dosıca danışma
ların faydadan uzak olmayacağı 
düıllncesini ortaya attı . lngiliz 
gazeteleri ise meselenin lngilte 
reyi tiddetle alakalandırdığını ve 
düzeltilmesi için uluılar ıosyete
sine bualulmuı g"rek olduğunu 
yazdılar . Bu yızıı halyan gaze· 
telerinio lngilizlere şiddetle sal· 
dırmaları sonucunu verdi • 

" Koriyera Della Serı,, 2 Hı 

Barış yolları 

Yeniden kurulacak olun ingil· 
tere kabinesinin ilk işlerinden biri 
de lrlanda serbest dtjv!etı ile in 
giltere arosındn siyasııl ve tecim
sel münasebetleri dostane bir şekle 
sokmaktır . De Valera'nın son 
söylevinden de anlaşıldığına göre 
lrland(t hukt1oıeti kö'mür ve sığır 
işinde muvaffakıyetli soouçlar ve
ren prensipi diğer endustri ve te
cim maddelerine de tatbik etmeğe 
iı:ıteklidir . 

De Valero verdiği söylf'Vde 
hiç bir Mandn hükumetinin savaş 
zamanlarında Britanyaya korşı düş 

manca hareketlere geçmek üzere 
İrlandayı zemin ittihaz edemiyece
gini söylemek suretilo iki memlc 

kt t arasında tam bir anlaşmanın 
önüne geçen engellerden en Lüyü· 
ğünü ortadan kaldırmıştır. 

Bu korku (ki esasen biz böyle 
bir korkunun varlığına inanmı-

yorduk) ortoçlan kalktıktan sonra, 
orıık eski garazları ve anlaşama
mazlıkları yok ~tmek vaktı gel. 
miştir • 

Açık~·o görülüyor ki bizi horışcı 
götür,.cek olan yol iki memlektti 
birbiri aleyhine sevkeden manasız 
tecim engellerini ortadan kaldırn
cnk olan yoldur. 

iki ulus arasında normal müna
sebetlerini \'e alış verişler yo1unu 
oçınız, ve ileride öteki zorluklar 
kaynakları da ortadan kolkacak
tır. 

İrlanda denizinin her iki yö 
nünde de iki yurt orosındoki eko 
nomik kavganın hir an t•v,·el bit 

mesi için çok kuvvetli istekler var
dır. Bu karşılıklı umutlara sağlam 

vo devamlı bir ifade vermok ödevi 
her iki memleketin hakiki devlet 
edamlormtn boyunlarına ho ı çlur 

Yeni Temyiz az~lars 

Açılc olan Temyiz makemeai 
az11lıklarına Adliye Vekaleti eski 
Müıte§arı Ferid ve dliye Bı§mÜ· 
fettiıi Salih Hilmi tayin rdılm"ı 
lerdir. 

Açık olan ikinci sıoıf Adliye 
Müfettiıliğine Van Mahkeme Re· 
iıi Ahmrt Kiıım tayın ~dildiler. 

ziran tarihli sayısında yazdığı ıid· 
dttli bir baı yazıda lngilizlcrin Da · 
nimarka da yaptıkları yağmaların 
insanlığm yüzüaO kızartacak ka· 
dar çirkin olduğundan babs edi· 
yor ve diyor ki: 

« İngilizler iki yüzlü ıiyasalı-
riy le kendilerini bir yöoden 
uluslar soıyet· ıinin ve g"nel sul
hun en büyük koruyucusu t:;öste 
rirkeo , diğer yönden de Afrika 
badiaelerioden müteeaeir olu· 
yorlar . » 

" Lnora F aıieto ,, gazetesi 
İngiliz gaz~teleıinin ltalya aleyhin· 
de bulunmalarıııın lngilizlerin 
Afrikada ftalyadan korkmasından 
i!eıi geldiğini yazıyor ve diyor ki: 

" İngilizlerin , medeniyet 11-
hibi olan Hindiıtanı İogiliz vcsa 
yetine muhtaç sıyark"u medeni 
yeteiz Habeıi11tanı hür bir ulus 
saymaları gariptir . ,, 

Yarı reami" Giornale d'iita · 
lia ,, gazetesi İoailiılerin halyaya 
müteallik i§lere 11nıörlük edcmi
yeceklcrini yazrl kran ıonra di 
yor ki : 

« İngiltere yı uluslararası mü· 
nasebetlerinde adet olan haklara 
kanmalı ve yahut Habrıistao ile 
birlikte İtalyaya karşı yürüdüğünü 
açıkça ortaya atmahdır . ,, 

Mahpusluktan kurtu
lanlara yardım 

Herbert ~amuel Dıhiliye, Na· 
zın iken 1932 yılında Hapiı · 

haneden çıkanların işleriyle meı
gul olacak bir komite kurmuştur. 
Bu kur'1m o zamandanberi azçok 
y1rayı1lı iıler yapml§tır. 

Hvpısbıneden~ çıkanlara para 
yerdıminda bulunmuş, bir tıkı
mına İf bulmuştur. Ve yeniden 
hayata atılırken hepsini de teşvık 
ed,cek ilitiklik 2östermi§tir. 

Bununla berııher komite bu 
çalıımının dar bir alan içinde yü 
ıüdüğüne kanarak bu iş ile daha 
geniş ölçüde uğıaşmak üze~e ulu
sal bir dernek yapılması için ra· 
por vermiılerdir . 

Komite hükumetin yardımı· 
nın onb~ş Lin liraya çıkarılmasını 
ietiyor • 

Mukezi l.ondra olacak olan 
yeni kurumun her bucakda kolla· 
rı olmasını da uygun görüyor . 

Yapılacak karnm daha düzgün, 
dıha gönüllü ve daha dallı budak· 
la olae1ktır , Yeni kurum uf r k te 
fek maddi yardımlardan bışka 

İD1el \'e sosyal ve soysal onarma
larda düoünüyor . 

Hapııhıocden çakaaları polis 
gözdesinden ziyade esirgeme ve 
koruma kuıumlaıı duldaıını ver
mek istiyor . O zaman yeni yaşa
ma yoluna atılacak hapisler daha 
bığsız daha ı;erbest ve daha ziya
de yardımı dayanan bir ruh ile 
i~ ırayıp bulacıklar diyorlar . 

Hıpish .. neler içinde yeni çağ 
dOıüncesine uygun muameleler 
(D•vranma ve kollanmalar) da 
buna bir. atıklı"hr . 

Ülkü öç almak rğıl onarım 
dır . 

Ve baş yazısı ıuçlu suçauz ora
ya düş ~ uler aruın<la bu kayırma
ya Boysal bakımdan müeıahak 
olan nrçeleri bulunabilir . 

B·•, soysal yardım uğruna ör
nek tululaea\c bir iştir . ,. 

1 Kaçakçılar 
~n hainidir 

Sarmısak vücude Şeker buhranı Et mest!lesi Okuladuri usk·rİ klŞ~;s.~. 
~ok f aydahdır yrlun üst {inde ıkolı:!ı:~ile k•r•' 
T Dün de piyasada şeker Dün ' kasaplar ceuıiytli reis· kn<lar kitcıp do u ç r: 

Hekimlik günden güne , tabi. fiğinden aı•iıdaki mrktubu al· ı 0 bir asker elini uzatıyo bulunamad1.. u .. ,. atten iıtianesioi arhrmaktadır · _ dık : _ Ar·f Asya · · B topr•k 11 

Bilhassa nebatat ile tedavi mana DüııkU oün bel~diye rıyaeetinden Bu b:r er oglu. ll y•t•1' 
1 · Şehrimizde oeker buhrana de- tj k kııdar Jıııt ıına olan fitoterapi ke imf'sinı elin otuz beıı kuruş olmasını emir llur g<inİŞ topra · ıaoıu 

w vam etmektedir. Dün halk teker 11' ' . ı m 9°01 .ıtı 
son umanlardo sık eık işitmege edılmiş ise de otuz beş kuruıa cak b't aıt. Tanıul ltu-;tı ç.•11 r 

ı ıiz kalmııtır, ko g bl ba,ladık . Böyle. inıan arın za- satmaktayız . Halbuki bizler za- Hu okii'rl yolunun bend' 
b h 1 ki Evliva oğulları tarafıodao Uşak 5 n ~ 

mania we ya ut ki asta 1 a yıp rar cttiA-imiz g·ibi Filistin tüccar yolcusu tarl(ıJım. e . ' ~tarın ._ b şeker fabrikasına ısmarlanan §e- 5 bır çar, b 
tanmıı olan bünyelerine pe" Ü ları da fazlı fiatlar ile ~oyun al- 1Jevir g-.bi yaşıyan bu·· re111 1'' ._ h 1 lcerio vagona yüldetildiği gelen ..... ktıın 
yük faydaları do"uoın ne at ar mıktadular • Bizler ise otuz beş Nihadıy<lın. Sıcn k or .,e /.~ • 

k f tel yazısındaa öğrenilmiıtir. b ıy r 
İçerisiodt" t1armısa ' ön ıa tı yer k kuruc üzerinden mal alma"lı1rı · terleyf>n yüzüne .ı ıJ kil 
ahr . Grrtk hu bir vagoo ve gere .,. lS yorJu11. • 

'- se diğer tecimerlerin ısmarladık- mıu imkin olmatlından ciheti dıın renklt•r arı . ıl 0 j\tf. dl 
Pek te boşa gitmiyen ağır "o b 1 d . . . . b her şryil-} bütün bır e dikil•~ ı.ıı 

k •- ları •f'ktrlrr birkaç 1ıüne kadar t e iye rıyaeetanıo nazarı ıti are 1 r .... kuıuna ratmea sırmısa , ne "a :.- 1 h kk • ğ , .. .. o"nünJe car. anı k4ıı' 
d k ,thrimizde bulunacak ve buhra- a masını ve a ımızın zıyaa u · zumun . . t ıor s 1 

dar çok yense de mideye 0 un- ratılmamaııhı muhterem gn te- mişti. Siyim sıyun er _,nı'• d ·~ •·' 
8 . k b ·· · · - am Öı.Ü alanmış olacaktır. ı <1 .. ı , ... 

maz . ıla is ' unyemızın uEe Ber.ı baklcaHarda ~elle ,eker ahde ilanını rica -d~rlı . lıir Sibirılcn Juha a tılli"111tsY 
rinde teaiıleri p~k çoktur . Türk So"zU •.. Geniş ve iri omuzlakrıd .. ~ıtJi p, 

Sarımsak evvel tmiıde , da· (külahlı) bulunmakta \re ~ahlmak· ukse re e 
d b l tıdır. 1 dan daha az y tfiot 1 ıJf' 

mar katılığını tevlid e rn le e KHaplar temiyt li reiı iginin aşağılarına bakınca eçıııİŞ .o (t 
türleri erilir ve ~iryanlaran tarı si· Ekmek fiatla ra Y'''urıdaki istrğini ytrioe geıi- illerinin ayaklarına ~deob rı •

11
, 

yonunu n.altır. Bu itibarla arter- rirken şuresıoı da söyliyelim ki, ğunu gördüm. Dernı le ,,kil' 
yoskleroz ve tansiyon fa~lalıkla · İ.>ün de yazdığımız gibi birin bugüa Tarsuıtı besli erkek ko b" "k bir ısıy Jet• 

cumda uyu ölünden . 
11 

ı 
unda tavsiyeye ıayaodır · ci nevi ekmeğin kilosu Btkiz ve yun eti yirmi bet kuruıa ıatıl· eller bana Arap ç , ttitıtı'ş ol' 

l?ıtzln olnrak , sıırmısak kalbin ikinci mevi ekmrğio kilosu yedi maktadır. ve Traeı& kasapları da k l J ~ıol hıBS fürk 
adaleleri u"zerinde miinebbih bir te· b sıca 0 aın 1 bll 

buçuk kuruıtan 8atılmaga aı· ktslilıJeri koyunlara Adana kasap şeyile ihtiyar As~a foşi"et"1'!''r-d 
sir yaparak kan cereyanıaı tırnıim lanmıthr . lartrııo aldığı yerden alıyorlar . lunda yeniden gant ,.en bır d" 
ve tesri ve ayni zamanda kanı da Oraylıkt:a ( belediyece ) yı- Onlu bu fiata idare ellirebi- de b"r devir gibi yaşı bıJ •fi,-
tasfiye eder. Bu itibarla, kanın ce- pılan incelemede buğday ve un lirlerken Fılistin tüccarlarının yük- lnr~n Ar;r Nihad•;_ ~an~flyılı fl 
reyanındoki boıukluktan ileri ge - fiatl.,ına güre bugünkü ekmek: sek Hatla koyunlarımızı alaıak · mış Bı\ırıııı ı.11•1 
len bir çok hastalıklnrın, ezcümle fı·atlarıntn normal bı"r durumda eyı yaraş . '. · ki bll L~ 1' 

Sevkettiklerini mazeıet diye orta· oğlu seni bıhrııP 5QtflO .,.. 
kadınlerdııki gayri muntazam Adet olduğu görülmüştür . ya atm•k, bilm~yiz ki ne dere kad:r çok seversin. oo 1çıcı 
lerin, basur memeleriniıı, romntiz Ekmek lstanbulda 10 ve Kon- ceye kadar doirudur . şıyıın sanatını tüıD on şiınJıyf 
manın ve varislerin tedaviRinde o·~ k · Asysnın b 

yada ı~kiz kuruotur · ıp,er a- Anıdolunun her yerinde, hat on'l harccttın. 
1111

yso 
muvnf!akıyetle yardımı görülür. eabalard11 da fiıtlar hundan a§a- ta İııaobul we Ankarada bile et dar kal·~mlere JolaD nbııl•Y'r 

Sarmısağın kokusu ' ihtiva ey i• d"gildir • fiAtJarı Adanadan ucuzdur . l\tez· gizli güzelliklı rin~ ~ı gaaı .. ~"' 
lediği kükürtlü mıtlMcden dolayı- babı rumi ve dükkan kirası İf sanat Aytıtler; halın eki ,eoıfl 
dır. Bunlar, nğız yolile mün lefı Pamuklarda Helyotis . 

1
. 

8 1 
d e Ji 

511
u .. n"' setdin.Ssn•rır111 peyg•"', 

lerıne ge ırıc,. ; un ar a ıoz gu- ., olurken, akdtrer höcerelerioi, ka- haşeresi ki Asya 1 e11· 0 türü~ birer mevzti d~ğildir • Ada lnin de öte d ba o• sabatı - ( bronş ) tarı - Adeta de · lerin tlyetlerindeo 1.•betıerde r" J b l 'h Akdam k8yü yanında tarlalar- nade kanara ıeımi lstanbul ve 1 ~ 
zen " te e er ve o gam ı raca· k drgw ildir. Sen kışıka·:ı-ter e-

0
-

1 d · l dakı· pamuklarda Helvotis der.ilen Ankaradakioden ucuzdur . Dü ..... tıııı t" rıc,ın oza tır. ı ren, ilkbaharda ~ıor:rıl11 it' 
Bronşit, anfızem, asın gibi has- tehlik"li bir bııere &örüldüğü kin kiraları da bu yıl geçen yıla A ya d•~ 01 

tahkların, ve hnttA verem boşlan. haber verilmui üzerine tanm baka y :.izde elli elcıiiinedir · Jen geçen s üt iç*'n ' ııl• 
b k ceylanlarından 8 ıı·· k)ll yo~ gıçloııoan snrmısak soyesindı- ha· direktörlilaü yerindt! mlkadele BinaeDalayh, elin otuz eı u· Boğdanın oltın y 

1 
rırtl F~ 

fıflediklııri görülmüştür . Hatta , y•pılmak liıere tarim lfYan Ta- ruta satılm11ını bile biz pahalı Sent ve Ganj ırnıak aıerıoB 
sarmısaktokİ müessir maddenin lit ile bir arabalı ve OD adi pili· buhırken; bu fiahn idare etmedi- .. çoban hr' 

k d k 1 ordan Lub"arı "z ,ıtri< e J:I koh basilleri üzerinJe doğrudan viıiıaUSr ve liizlımu a ar oı an ya A"ini ileri ıüımt doğı u o ma11 olan, Mısırın y~ .Y .. nııırı w 
doğruya tesiri bulunduğunu iddia ve aair malzeme gönderilmiştir . gerek .. 

1 
ak fıra.. ll 

edenler vardır. Gerek ifYar ve gerekse müca · rinı do uşar A "e t•111 ,ı 
Tahsildar Celil mah- tir~n bir s1notk ~ ana' et Sırımeak birinci derecede bir dele yapmakta olanlara yardım ff bır s t! 

ınttis<'ptik ( muzadı taıffün ) dür. gösterilmesi için lcöy ihtiyar be- kum oldu bir şairsin. 1~ f AsYll tJi 
saydıklarımı rı 

0111
i9le Sılgm hastalıklara karı• ko.ur . yetlerioe bitdirikler yapılmıştır · . . inleterP d p 

ki b Makbuzl.,a eksık para yazmak ılile gt·tırıp . ısrıo 11 
Bazı k(iylarde , çocu arın ağır· Bag· larda Mı"ldı"yo . -<< l~hrom hız9r b•111,rı. flld1., • l l d ıuıetile ıimmetioe para geçır · ., " saklarındaki _ıo ucRn arı üıür- k 'ht yar devele bır 

k k 11 hastahg"' ı melıteo snçlu ve mevkd evrak en ı 1 
.. uce J,I. 

mek için de 11rımH u anmak rip bu toştso horg bir 
1
b'4' ..ıı 

tacfır . llbsildarı Celalm ağır ceza bak 
8 

bsklŞ er~r· 
Balkanlarda ve yakın şarkta , Vilayetimiz bağlarır.da Mil- yerinde devım eden duruşması bnkarlar. ıı Jsn g ç ıu"' 

uzun ömürlii ihtiyarlar , bu ka· cliyo hıetahğı buluodutunda~ bitmiş tıeıic(de üç seoe on ay -e<Nil oralar 13u "'''1 111~ 
Şeyler mırıldanır. )) ve ~ dar çok yaşamış olmalartnı hep öoümüzdeki yıldan iıibiiıren her· yirmi gün bapıe ve yttmiş üç li· · l d r OY' 

bol bol Hflm11k iyemi~ olmalı- kesin zamanında kendi bağlarını ra para cezuıua v• iki yıl da İ§ kitaptan ayet erda (Jiref utıd' 
rina ııtf rderler . ı ı b ı ı_l iQ.tc t,u Sbtır ıır diiC .Al i aç amai• mı c ur tutu l!C8K arı yarlılcıan mabıum c<lilmrsinc ka· .. . ·r 0 nun ~.- 11.ıH 

Her holde , bu faydalı n~ba ve bunda kusuru gisrüleolerin şid- rar verilmiştir . llnngı ş:ı ıJdııt.ıb 1 ll 
0 
~o" 

ta liyık olduğu önemi vermekle detle cualandıracaklaıı haber moğarııy. uo .. dar i~·te ... ııl 

O 
•• ,, •• • m 1 l lo o k.. uıııı--: pek çok istifade tdeceğimiz mu· alınmıştır. cey an ııı t eri 1.1 S 

hakkaktır . bitli. llangi snns 0118 rıP1 ti 
Doklor .f .J.. Mcz.orrnöv 

Yeni Çekoslovak hükumeti 

Yeni htıkfımt'll mebusun mec
lisinde 32 ve senatoda 14 rey fa"
losila b:r oks ıriycte malikt'ir. 

Alman l lırısliynn sosyalist par
tisi llenlein'in sodet Almanları par 
tisi ilo miişlereken horek'1te koru 
vtrıniş ve hlikumcte iştirdki red. 
Jclmiştir. Bu surt'tlc sodet A iman 
lığı toplu bir halde muhalcft'tt., 
kalmıştır . 

Boşvckıl Malypcrt'in papas illin 
ka'nın Slovak holk partisi ılc yap 
tığı miiznkcrelr r akim kalmış.çiinku 
muhtariyl tçi Slovaklar knb:rıcye 
girmelc kin bir tokım şortlar ı]cri 
sürnıiişlcr v~ bu şartlar Ç• kit r 
taroCınılsn kı.hul cılilmiyerek reıl
dnrlılmiştir. Slovuklor konılileıinin 
muhtoriyol luleplcrinin kabulünü 
ve devict mubayantı ıl' hükı1mtıl 
hizmetlerinde dlovoklora tahsis 
edilen nisbelin n• tırılnıasını, bir çok 
ehıımmiyetli kilıse meselelerinin 
yeniden tanzimini ve bilhassa bir 
Slovak boş peskaposluğu tPsisini 
ve bir Slovak tedrisat meclisi ku
rulmnsını isteıri~lordir , 

Müddei umumi muavini tın vüktü kerv 10.
1
Ji. oıı• b' 

Emniyet müşıvirlıği mf'mur J. 'çirebı y•" 
Şeref tarından Ali R;zaom anası kısa hir GanJılan su 1 

ysf11 11 

lz:nli olarak Ankaradı bulun
makta olan Cumuriyet müddti 
umumi muavinlerinden Şeref ıeb· 
rimize rlö11mUştür . Şeref 1ıeçir· 

diii hastılık dolayısiyle iki ay 
tebdilbava almııtır . 

HaıA maaşlarını alamı
yan işyarlar 

l Hızinn 935 taıihine kadar 
mHşlarıoı özel muhasebeden alan 
kültür diı ektörü işyar larıoıo ma 
aşlarını genel muvazeneden alma 
Jarı onanmıştı. 

Bu işyarların kadıolaıı lı· nüz 
kültür bakaalığıodlln gtlmediğin 
deo maaaşlarını alamamaktadır 
lar. 

Krizo Megalos 
haşeresile mücadele 

Portakallardalıi Kr zo 1\hga 
loı ve buna benzer başuat ile 
miicadelc y11pılm1sı için tP· ım 
direktörlüğü tarafından B"ruta 
iki bin kilo volk sipaı iş e<lil· 
mittir • 

. l Bıırılsr • 
h l kt .. , - ce nycttır ~r. . ,.e o"lıne• _.ı sa asta ı an sonra o.mu' ve · ,r 

nnesi akraba ve dostları tar•fın- natkJtnn eşsız · 1 
lar . · g•b' oı~ 

dıa kaldmlarak gömülmiiştür . Boode bir lıcv;.hııJ•ı 
11 

Ali Hızaya başsağlığı dile - l>ir ~·a~ların ı\rı f1 rıirı ,oıı0: 
rıı. . miı ed ... k hu AY~.t e onll ,1111 tJ 

o- .., .. kU S ğO 

Zorla güzellik olur· mu? 

Kürt Ali adında birisi kendi 
sini dost tutmak ieteıneyen genel 

evlerde pıtrona Güliurın yanın· 
<la bulunan Elması yumrukla yü-

zünden 'Ve gözünden yaraladığın 
dan yakalanmış ve tahkike ta Laş 
Jaomııtır. 

Silahla hücum etmişler 

Hukuk katiı•lerinden İbrahim 
oilu Mahmut polis karakoluna 
müraı·aatla Rıım · zan oğlu Hakkı 

ve Uiyap oğlu Mebmrt a<llarmda 
iki kitinin ıililıla hücum tderek 
zorla evine girmek ist dıklerini 

Ye ayrıca da korkuttuklarını şika· 
yet etmrıi üzerine suçlular 

yakalıomı§ ve tabkikah h111lan 
mııtır , 

liyeccğiz. vu.n d çılı"C' öl ~ 
bir b.tik hl\lın 8 ısr Jı& ıeri 

y kS'l btıO A1'' 
ıniyor. o terio 1 ~ 

1 amber .., tb' ""' yo ı peyg .. rccrk ... ıe ı.; 
yıllnrca rnı su yı b01 1 

işte ben Asya il ~ 

h ft" 1 

' 

a ' ~ 
Kızı oY . ·u• ~ 

. l ,,,. tıı' 
'Jll ıı e 'J 11• 

Memlekı·f• lı 1ıı Ş' 
0 

'~ 
ta ıı:ış ı1 

lnrı arl'SI ·1 
• •e s '"" ..tıt' 

J evi ' tcı• 
sol yor ım ur••" tı' 1 
Kızılay kuf~lfl boşl ı 11'' 1'• 
lıo(ta iltey gıı~·irHle ti1~şl•''' 

Bu tıaftıı ·~ . lii110 ,,ör• l' 
vo Kızılayın rı ktıf · ·ı ~ 

1 tııacu ı 
loşlııra ıı ıı 0 iilk" "· • . son r •· 

Yüks··k ın ilse of 
:ıvsşto Y' ~ 

barışın ve ~ o nrrfln ıJ 
hiiyiık i~lorı b ş yordt d•' 

1 mnsı ~'' zılnyın Çıt ış. le art111' 
gisi derecesınt 



?ı // 
Cl!fraıı 19.1.~ s 1 -a dıran ordu 

'litrıııcı 
•1~ 1 sayfııdarı urları 
~ htı b-· 

1,n •rıı •nd, uyuk lıava tehlikui 
kad uluiu yııdıtna çığır· 

ııı Qı 1 ~d •ı doğru hiç bir bar• ket 
ı. 

Bi, 
~'•lrkt g•lecek harbının lıütün 

1 arını 
~J' QQ•Q ' ııvaş alanlırıuda 

~·· 0 dula d · d · yı· •ı baı~ r ao Z•Y• e gerı· 

1~ ~•Itır 111 çckeccııini ve düşman 
, l ıroıu gece .. d .. d 

ısı ~ lebir gun uz ur ma· 
b•1 1 'Jı Yrk •c kasabaları , köyleri 
ır. ~lıkt, atık zchidemeğe çalı-

·~ rıu, k' ı iJI 'ti ' c ın eri ya"-aıak mcm 
5ı· ~Qı .. ı:ç bırakmağa çalışıcagla-

1o ıı Plııo g0•• •• •• k ır' t., ttrQ b· zooune getirere , r '!•~ıla lzdea istediği yardımın, 
l r· • n dııg· ru b' • \ • ırı 

1 
ya ızım cauımı-

010 • Old a 1111 •zı ilgilendiren bir 
,ı.J •ıı. ufuou kolayca kavraya 

ı\11 ~ı. 
~ı ~ Y•~nı .. 

J , \a 01 •1 gttırılmesi isi nen 
1 

' "usu b '1. 'nijt... . ı er ıeydeu önce 
IJO • .. ,,lı k' b" . •Ulus, ı, ır taraftan düş· 
•

10 
)oUa d' Yukarıda söylediği· 

"' rı r a 1 1r 1 •n da ıa dırırken, bir t:ı 
,ı '1 •llııQ lllcnı)ekete hücum eden 
i. I 1'P td Uçaklarını önliyecek 
of 'ttkı;:rck bunlara yüz geri et~ 

. ~ D . 
ı ,~· ~ lusuo 

J
( oJ Otdua )aratacağı büyük ba

l) Uod 
f;rl 'iiJ UtdQ k a, m•Jımızı, canımızı 
ı• ,e 1ardır. oruyao ertkin kuvvttin 

'r~"i'k 
r ıt '1ttfj 

11

1
8 Ordusu , oe kadar 

o Ilı o Ura 1 c ~ 11 a, u 8 o sun , havaları 

r,,u \~·n ba~~klarına açıkça ' gele-
~ d,, , ç-~ olarak kuşku duy· 

~~· ~ 0••1uyu ~tıkü , çocuklar bile 
j 1c•k insanca , rrpbanece 

0 lil 9
' i ' L ' tııf ra b Çıcea;ce ve nihayet 

ııı ı• esli 
,0, 1 'erit . Yeo gnilerdir . 

"gl ''dan ~r~ dü§ının uçakları ta· 

1J ~1 bir 
0 

ııdtiiriiınleşmiş , kısırlaş· 
; -,ı. ru·· 

0ı • v11d •Çın maddeletrn tek 

İstanbul radyosunda 

Pazar akşamları Par
mer konferanslar 

veriliyor. 

İstanbul radyosunda her pazar 
akşımlaoı saat yirmide Ziraat ba
kanlığı adına konferanslar verile 
cektir. 

23 Huiran Pazar akşamı da 
Prndik balı teriyoro ji enstitüsü 
asistanlarındBo Galip Bayar hra 
fından ( Av ve salon köpekleri ) 
mevzulu koııfcrans verilecektir. 

Bu mevzular hakkında bilgi 
edinmek istiyenlerin dinlemeleri 
tavsiye olunur. 

Yolunu beklerniş 

Boş g•zer takımından Mustafa 
oğlu M·bınet adında birisi Şakir 
kızı on s~kiz yaşlarında Şükriye 
nia yolu üzerine çıkıp tebditde 
bulunduğundan yakaltnmıştır . 

Bozgun ! .. Saldıracak ve bar. 
bi bitirecek , yurdu koruyacak o. 
lalı~• bava oıdu8uduı- ; bunu böy
le bilmek ve böyle b •llemck ve 
belletmek lazımdır . 

Yarını görcııle iıı sözüne -
acı da olsa - kulak verilmesi ge 
rekıiğioi halı. latııken şunu söy· 
lemeliyim ki ; kuvvrtlı ve büyük 
kapasitdi !Jir bava ordusu yap· 
mak bütüo uluslar içio , her tür 
lü kayguların üstünde gelen , uy
ku kaçıran ulu8al bir iş olmuş

tur . 
Erginliğine titiz Tü.k yurd· 

daşı . çok ciddiğ bir mes~le kar . 
şısında bulunduğunu sezinmekte 
biç de güçlliğl' uğramamıştır . Ba
nu hadiseler kolayca ve bol bol 
meydana vurmaktadır . 

Şakir Hazım Gökmen 

ıTürkSmüı Savra 

Şeker fabrikaları ge
nel direktörü 

Mrmlcketimizdeki dört şeker 
fabrikasının birl.şmesiyle ve 22 
milyon lira sermaye ile kurulan 

Türk şeker endüstrisi genel dirck
tllrlüğlin" Eskiş•bir ve Turhal 
şeker fabrikalarının kuruluş ve 

yönetgesinde (idaıesinde) büyük 
başaııml:ırı göıülen bu fabrikah 
rıo direktö•ü kimya mühendisi 

Kazım Taşlı.ebt atanmışltr (tayin) 
edilmiştir. 

- _.......,. - .......---- -

Mersinde 
Ü"İmi sergi açılıyor. 

- -
Ulusal ekonomi ve artırma ku

rumu ,\1ersin şub·· sl Morsindc il ı l

ktviode yerli mallMımız içın ıla · 
imi malıiye't •ı bir nüınune sergis i 
açm:ığa karar vermiştir. 

Şube !.ıu ftge rle ulusal falıri
kal.rımızla t emasa başlamıştır. 

ilk önce Çu~ urova fııbrikalarınııı 
çıkardıklorrı yerli malların örnek
leri toplanmakt ıdır Bunlar llalke

viod~ camlı dolaplar yapt•rılacak, 
örnekler tfşhir ettirilecektir. 

Şube bir mıktıır ıla kumaş satın 
almıŞlır. Bu kumaşlar maliyet lıt tı 
üzıırin len isteyeı.lere satılmakta· 

dır . 

Yeni Mersin 

JA• ~ı111111ııuııııııııııımıı111111111111ıııı1 nı1111 ~11111ııııuıım ı 11ıtııı ı11111111111ııı ııııt11 u nı~ 

1
- bu gece nöbetçi i 

Eczane ~ 
i 

~ Postane ei "arıııd:ı = 

~ Veni eczaııı•sitlir 1 
~ -NllUllllllllUllUllUlllUlll . lt!t11Ulllllilllllllıtrlltlf' ım11111unuııııı1111111111 i 

C. H.· ,Partisi 
na.sıl doğdu ? 

Adana Borsası Muamı:"leleri 

-'Birinci sayfadan ar/arı -

gös!erilmi§ olan namzetleri bildir· 
miş ve bunlar kurultayın ittifakiy· 
le kabul edilmiştir . 

C. H Partisinin genel idare 
heyetine stçilenler eunlardır. 

CİNSİ 

Kapımeh pamuk 
Piyn a parlajtı .. 
Piyasa ıemizi ,, 
laoe 1 
iane Il 

' EksprP• 

PAMUK ve KOZA 
Kilo .Fiyaıı 

En az 1 En 
K. s. K. 

38 40 

çol.. 
s. 

Satılan \likdar 

Rectp P<ker (Klltalıya sayla· KIPVlanı 
vı) , Müoir Akkaya (Giresuu uy- ı-.;;..;.:..;..;=;.....----..:....--Y-A_P_A~C.,,....I--..:..--------

lavı) , Mümtaz Ökmen (Anlıare 
saylavı) , l\Iüttalip Öker (Malatya •-~B~e_,_y~az _ ______ 1-----1-----

Sivah saylavr) , E~at Uras (Amasya uy Ç 1 G 1 T __ ...._ ______ _ 

lavı) . Cevdd Kerim İncedayı (Si· \ 1 
Ebpres ,-nop say lavı) , Nafı Kansu (Erzu _;l;:.:a:.:oeI:..:..:;:___ ___ _ _ ___ -_ -_-_ ---_ -_ -_ -_ -_ 

rum saylavı), Rahmi Apak (Tekir • _ _ Y_e_r_li - "YPmlik., I 1,75----'l'---~---'':_=-==--==--=~--=~~=~::~-=----
dağ saylavı) , Hasan A.li Yüc<I •. "Toboıohık., . 
(Deoizli..saylavt), Necip Ali Kül H U B U B A T 
çüka (Den izli say 1 avı) , Hüseyin l--.,B,-a"'ıt'da_y_"K~ı'br-,s---,-.,,:ı----.--,,:ı .0'1"'7,5--
Caı r (İzmir saylav•) , Ali Rıza Er l---""'---•Y•e_rl....,i ___ 1- 3 -1.37,:l-- ı------

Mentone 
tan (Maıdir. saylavı) , Dr. Fikri 1 - 2- 1 Arpa 
Tüzcr (Erzurum saylavı) , S.lah ___;F;:a:.!:s:.:ul,...y-a------lı-''--''-

-2~95·-- -_-_----- 1 
------ 1 

Yargı (Koca.Ji saylnı), Tahsin Yulaf 2.82.5 ---- --
Berk (Eıaziz saylavı) , Salab Cim· ı--:;;D;,:.e.:;.li..:.ce:...--.------ -----ı 
coz (lstanbul 'Bay lavı) Kuş yemi ·---l------ _ l-~K~P~l~eo"-'-'ı..:.ob~u-m-u---I-5-

-Sonu var -

------·------
Bozca Ada Şarabı 

Niğdeden getirmP.kte oldu,{um 
ş•roplar lıitıiğinJen müşt•rılı rimı 
şarapsız bırakmamak için lstanbula 
g'dı· rek inhisar iılaresinin mu• a 

kabesi vltında Kabataş anbarın·ıln 

satılan fimilleı e mahsus Bozca 
Adanın yüks"k dereceli Pn iyi şa
rııbını g• t;rılim . Perakende kolo 
sunu J5 kuruştan bugün aşlama 
o!nrok satışa başl~dıın. 

Bakla 
Si•aıw 

UN 

~ 

• ••• - -------Salih ~fe_n_d_i---~ ,.-_~-==-=--
:Ö ~ Düz kırma ,. _,. ~ -;;,.:::c:,.-::c:.::..:::;___..:;_ ____ _ 

:::s Simit ''!.' ------ --- _ oc ...... c ' . Q ~ ... umuorıyeı ----
----- -------:;t " 

~ ~,_:D~u~· z:_:k~ır~m~a~.,----_-_-_-=.__,.._-_-::_-:::,-_~ _ _,_ _______ _ 
Alfa ., 

Kambiyo ve Para Liverpııl Tclgraflan 
20 / 6 I 1935 

.)antim 

l ı Bankasından alınmıştır. 
Pcne 

Abidin paşa cııJıl• sinde An· 
kara oteli karşıs ndo 

lçlı. i son tra l ı 5556 1-~!Z!::!:!,.;_ ____ ı.,;:;;:;_...ı..=..ı...~=...:.::.;.:;~ı...-....:.----
3-6 Hıı/ ılsl 1~: 

~------. ---------------------·--------------------·----------------..--~,.~-------------~·-------------------
,,.~! Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu ÇiltebaD kaplıcası 1 

, ~ Mülayemet - Yumuşaklık Mümtazi•et (esliyet) - zgün Kat'ı münosebet etmek - Bo ~\lufrr~d -- T·kı"I Ö açıldı 
." .~f,., 1~..._-- Biilrk ' • ., Mülayim - Uygun, yumuşak lük - (Fr.) Originalite zu,mak, ilgi kesmek - ( Fr. ) 

~~1 t, •ıcı Aşkın, aşırı - (Fr.) Mülazim l İkinci mül.zım an· Mümtaziyct [ güzidelik ] Rompre l•s relaüoos 
' tifsiı [ ravagant lamıua J - Asteğmen Seçkinlik - (Fr.) Disliocıion Müoasib, muvafık - Uygun, 

'(" Miioafık J - Aralıo- · 1 rr) p Mülazimi •V ı el - T ~ğmeıı Mümtrni - imkansız yerinde 
~t~ı6fsitİık crturbateur Mülemma _ Bulaşık Mümteziç - Uyuşkan -(Fr.) Münasebd getirmek - Sıra-

ı. .. ~k, ~,~bl.llünıfıklık - Bo M Accomodant sını dü•ürmek, sırasıuı getirmek 
"I • • ülevvcn - Boyalı, boyanık • 
ı.~f1 ter1· 8 oıyanlık M ı Mu"nacaı - Y·karı• M·· b • 1 D 1 · 1 "I' ü <VVeB - Pis, mundar 0 > una@e etıy e - o syısıy e, 
ı.ijıeyy ..._ ırtıcı Müoadi - Ündcci .... dtu o··tu .. rü - (Fr) ı\ propos 
"''ılı· a - H Müleyyin - Yumuşatıcı 
ı. •ııı ..._ . •zır Münafeı el - Semişmezlik, so· "'&' ö tFr.) Laxatif, emollient Müoasib suıeıt~ - Yolu ile 
'I Qiııı '1emli g· ukluk - (Fr) Froideur 
•1 UL ctıat C Mülga - Kaldırılmış (Fr.) D'uııe façon convtııable 
1.__ 1ılcı ..._ .- ebe Münafık, müfsit - Arabozan 
-ıı.. Ö 

1 
Mülbak - Ulama, tklenik, Münavebe - Sıraiaşma 

, •bııı re -(Fr.) Delai Münafıklık, mühitlik - Arı-
ı~ .. ti S lıag-lı - (Fr.) Annexe (Fr.) Alttrnation 
ı 1'~titı·.,.- •vuk, Yüzüstü - bozanlık '' ''b .,c " M ı k '- Münavebeteo - Sıra ile -it' t,d. vruek : ü ha uulçı·ler - MünakaSI - Eksiltim -(F r ) 

6fı ' nı.. llanıa büıçeler . (Fr) A tour de r ôle 
ı.,_ ijt ~ U~ted - Dönme Adjudicalion •ıijJ 1 M-h Münazaa, niza - Kavga, çe-

ld 'e [ B U ür Mülhakat - Bağlantı (Fr.) Münakaşa - Çalışma , atışma 
• c. kişıne - (Fr) Dispute 

ı.,,,, ,artı] - Muşlu, Dependances (Fr.) Discııssiou ··ı,, E Münazaa etmek - Kavga el 

F ger Romatizma, siya tik , k" raciğı•r v ıı lıöbre k k u ıııla rı mc8aııc tn ş

iarı -·rılarıno muztaripseniz vokıt gc~· irme len Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok J ,, ri ha~talıklarına, muannit ckz .. malara .-ifa vcı ir . 

Çifte han kaplıcasına 
Scıliy o ile gı•lcn bir {·ok kötürüml" r yiiriıyı ! rek ılönmiışlı•rJır . ller 

ne kaılnr f, nn"n knhili izah d·~ •·ilsc ılrı senelcrcP- gu lıo olıııum ı H lıazı n • 

kadınl ı rrn 15 - 20 günlük brnyodın •Onru hamile kııld · kları goriil 

miWtür . 

Çifte han kaplıcasının 
Hadyo oktifıtcsi ılünyod ·ı mPvcut lıütün knı lıcnlurılan 

sektir . 

olulı11 vuk -
~,·., a_f,1 ..._ Ö Mülhem - sinli, - (fs.) lns· Mün'akis - Yansıt - ( Fr. ) ı, d mek - (Fr) Se disputer •1,1 .. en, öudül pi. e Reflete gıı k .. Münbit, mahsuldar - Bitek- 1 
ı. rnıe - Odealen Mülbem olmak - Esirımek Mün'akit - Bağıtlı, bağıtlan-
"'uk· (Fr) Fer tile 
~ ~1~ 1 v Mülbim - Esin veren mış - (Fr ) Conclu, contracte 

er k Ö Gayrimünbil - Çorak Çiftehan kaplıcasında 
~·· oıe - ılenle- Mülk - Mülk, (T. Kö.) - Münakkah - Arığ 4~· (Fr) lmpıoducıif, ste•ile 

1 ~le (Fr.) La pzopıiete Müoasafeten - Yarıyarıya (!:' ille _ ,,. Müncemid - Donmuş 

1 r.)" "'Douşu, konuş. Mülkiyet - Mülkiyt t - (Fr) Münasrbtl - 1 - Uyarlık, uı '-o~ Miiocer olmak - Varmak 
'il Vtrution propriete uygunluk - (Fr) Nec. ssite 
'- ('llıt od I Mündericat - İçindekıler 

lt;.ı Pr.) p •Sı - Konuşma :\1iilleci - S · ğınık - (Fr) Re· 2 - lgi - ( Fr. ) R . l.tior>, M ,, Ünebbih - Uyatrç 
ı., '''d •rloir fugi" Rapport 't ~ er ~ Müneccim - Yıldızlıakan 
~ .. ı - Gamlı - cFr.) Mülteka - Kavuşak - (Fr) 3 - Sıra, yer - (Fr.) Tour ·~ Münevver - Aydıu - ( Fr. ) 
', ı~ tdder 

1 
Confluent Örnek : 1 - Bu teklifi o lııı• Eclaire 

11, 1-dtrı 0 
mak - Gamlan· Mültemeı - Arkalı, kayuık - rnda bı"ç mı·ina•wbeıı yok - Bu o··. M b 1 •, •~ırı k ünezze - Arı, beri 

~I eııer e (Fr.) Sollicit oer«enin burada biç uyarlı 1'ı ( uy· 
4 "- ı\ "' "' Münfail olmak - Küsmek 

' ~,,' (J;'t.) J ğır, yüklü, yü- Mümana•t ve auhalcfct etmek guolu{!;u ) yok · M f k K ·~ 2 B ı ı ı ün e - opmuş, ayrılmış 
) 1 tlltıı· . Ulpose, clıaoge - Dayatmak - eyoe mi r miinasebuı 
ı Ilı, }eı ııokıai nazarından - Arsıuluoal il l\lüoferid - Tek, Ayrı, birer 
ırt ~o.- y·· k ·· Mümaselt t - Uenzcı lik, • şlık 1 -~ llio U um - gilı·r lıakınıındaıı . Jirer, keodi başına, tek başına, 
~ijl~llınıcı n, clıarge Mümasil - B"uzer, eş - (Fr.) ;ı - i\liioaselıt· ıi ~elince lııı yalnızca, teker teker - (Fr .) lso· 
lı~ .'' eb ..._ Tükel Semblable ricaııızı söylrriın Sıra"' ( yeri ) ıement 
ıı a~. •t ..._ E . 'ıl ij~a ılıoçlr r .Miimeyyiz _ Ayırtman ~rlioce lrn dile~iııizi söylerim . Miinbal , münlı ,Jıiit _ 

.~•ı'~lı,ııı-.. Düşüo Mümkün - lmkaulı Münasebet almak - SıraH <Fr) Varanı, v•canres 
' 'k ...._ ş 
111,~ at - Gö '.~oıao, etlcç Mümkün kılm.k - lmkiiulaş gelmek, yakışık alm ık , uygun Münhal, mü o bal at -
~~lak· u~nıe - (Fr.) tırmak düşmek, elve,mek - (Ft.) Solubl s 
~'lıak' •ılınaı. [ Gayrimümkün - lmkiinsız Münasebetli münasebtlsiz Gayr:müuhal•at - Eoimezler 

111· 'kav Telalı.ı etmek] Müıosik -- Sıkı, eli sıkı Yerli yersiz, sıralı sırasız, uyar - (Fr .) lnsolublts ' 

r lı, 1 ~ırk ..._ 11 
111_ aıı. ·· '•t B Mümtaz (Asli) - Ozgül - ıFr) uymaz - (Fr.J A toul poopos Mü.,ba, i- Eig-·İÇ 

1 ~ Qf •li~ik k 11- e ...._ • • yapışı O ıginal .Münasebetsiz - Uygunsuz, Müubasırou [ lıasrc n J - Salt 
18'~ter;e Şakalaşma - Mümtaz (müntehıp, güzidt) - yakışıksrz, aıkırr, biçöınsiz, tıeasiz - (Fr) Excusivemen 

Seckio - (.t<"r.) DiRtinr,ue (Fr) Mala propos Münhal - İogiz, çölı.f1k, basık 

------------------------------------------------------------------:. 

Açık -

E irler 

Misufırl e rim•zin her Jürlü ihtiyodıırı ılıi~ünülerı·k lokanluııım.h te

miz yı· ınek y •ıpılmaktoJır. Furuııu, bakk ·ıliyesi ~n i noHu, k a s a lıı, lı e r -

beri vıırd . r. Fintlar çok ucuzdur. 15 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 I 
--~~-~~----------------~ 
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Yiltyet daimi encümeninden. 
8 e ) e d j Y e j ) a D ) 8 r 1 1 - Hususi idarenin Karşıya-

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ kadırk~n b1hçeli ahvehane üç 

Emaye numarataj levhaları yaptırehyor 
BE>lediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) tane emaye 

numara levhası yaptırılmosı açık eksiltmeye konulmuştur. 
A) lhalesi temmuzun dokuzuncu sah günü saat on beşte belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
B) iğreti tutum par1sı yopılacok teklifin yüzde yedi buçuğudur. 
C) Şartnamesi yazı işleri koleminden parosız veriJir. 
lsteklılorin ihale günü iğreti tutum parosı makbuzlarile belediye 

encümenine gelmeleri ilfin ofunur.5567 21--25-29-3 

Yeni mezarhk için ( 5000) m&tre tahta(9000) 
kilo odun, (200) kilo sabun ve ( 2000) metre 

kefenlik bez ahnacak . 
Yeni mezarlığın altı aylık ihtiyacı olan (5000) metre tahta (9000) 

kilo odun (200) kilo sabun ve (2000) metre kefonlik bez şartnamesi 
hiıkmü içinde oçıkolarak eksiltmeye konmuştur. eğreti tutum parası 
odun ve toh~ıı için altmış beş liro. sabun için dört lira ve bez için de 
kırk brJş liradır . 

İholesi 2- temmuz-935 salı günii saat on beşte daimi encümen 
odasıodu yapılacaktır. isteklilerin şartnamesioi görmek üzere her gün 
belediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de tutum parasile belediye 
daimi encüıneaine gelmeleri ildo olunur .5553 16-21-26-30 

o 

Yeni mezarhk açıhyor 

1- Ceyhan şosası üzerindeki yeni mezarlık açılmıştır. 
2- 2 J /Haziran/935 cuma gününden itihar<-ın yeni mezarlıktan başka 

yere ölü gömülmesi yasaktır. 
3 - isteyen ölü sahipleri ölülerini mezarlığa belediye arabasile 

gönderebilirlH. Sıhhi mahzurları olduğundan hususi ve umumi" araba, 
otomobil, kamyonla ölü nakli yasaktır. 

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

gömdürülmiyeccktir. 
5- Aileler ve şahıslar kin ayrı ayrı kabirler vardır. 

6- 21/6/9J6 tarihine kadar (bir yıl içinde) eski mezarlıktaki kabir 
bakiyeleri sahipleri tarafından yeni mezar lıA"a nakleuılacektir.Bu müd
dt:t zarfında kabir bakiyelerini kendiliğinden kaldırmıyan alAkadarlara 

Csit mezarlor~bakiy~leri belediyo[tarafmdan yeni muarhğa kaldırıla-r 
Ccaktır . 5559 19-20-21 -

Hakiki Grip ilAcını buldum 1 Birinci sınıf eczı cı CelAI Ergun 
heyin on iki senedenheri yaptıgı ( Nevrozio ) Grip hastalığının ye
gdne ilAcıdır. KAibe katiyen zararı yoktur. 

Bat , dig ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Nevrozini he.ı 
halde alınız. 537~ 29 

sene müddetle kiraya verilmek~ 
üzere açık artırmaya konulmuş

tur· 
2 - Açık artırma 935 senesi 

haziranının yirmi beşinci salı günü 
saat üçte VilAyet daimi encüme
ninde yapı1acakt r • 

3 - isteklilerin şartnameyi 

görmek üzere her gün muhasebei 
hususiye müdürlüğüne ve açık ar
tırma gün ve saatte de yüzdeyedi 
buçuk p y paralarilo Vilayet en
cümenine daşvurmaları ilA.ıı olu-
nur 51 15-21 

Sayhan dafterdarhlmdan • 
Seyhan vilAyeti Milli Emldk ida· 

resinin 60 lira ücretli mesaha me
murluğuna mesaha işlerinde fenni 
ehliyetnamesi olan isteklilerin geç
miş hizmetlerine ait vesikalar la 
hirlikt~ defterdarlığa müracaatlan 
ilAn olunur. 5568 

Hızar fabrikası 
Adananın yeni HlcılarJaki hı· 

zer fabrikasında olan hıssaml reh
ber marangoz atelyesi sahiplerin
den bay Ali Ulviye sattığımı ve 
mezkur hızarda bir alakam kal· 
madığını ilAn eylerim.5569 

Keresteci 
Nazım 

EYkaf müdürlülünden : 
Siptilli mevkiiod.e Evkafa ait 

Meatao hamamının keıfi mucibince 
tamiri 13 haziran 935 den itibaren 
yirmi ğün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmu§tur. 4 Temmüz 935 
Pertmbe ğünü öileden evvel saıt 
onbirde evkaf daireıinde ibaleai 
yapılacaktır. keşif bedeli <2720) 
liradır. Taliplerin evkaf dairesine 
mllracaatları. 5544 

13-19 . 26 - 3 

·-

.... -... 

Temizlik işleri için 15 adet el arabası 
yaptaralacak . 

Temizlik işleri için 15 atlet E> l arabası y aptırılmosı o çık eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi haziranın 27 nci perşembe günü saa\ on b<şte 
beltJ;ye dairesinde daimi encümende yapılacaktır. 

isteklilerin şartoomf'Sini görmek üzere hE>r gün yazı İıjlcri kalemine 
ve ihalesi günü de yüzde yedi ~uçuk iğrPti tutum parası olan yirmi iki 
bu~~uk liranın bıılcdiye VE>znesine yatırdıklarına dair alacaklnrı mokbuz 
ile holediyo Jaimi oncümf'nine gelmeleri ilan oluııur. 554 l 

12-16-20-25 

Bel~diyeye bir sene içerisinde lazım ~lan iliç
ların yaptırılması .açık eksiltmeye konuldu. 

1 - Belediyenin h'r s nPlik ilılç ihtiyacı şartnamE>s· hiikmü i~:inde 

ve nçık olnrak eksiltmoyo konulmuştur. 
2- Eksiltmeye anc·ak AJanaJaki eczahane salıiplt·ri gin·bilirler. 

3- İğrr.ti tulum 'rarası { 105) lira•lır. ihale 29-hı ziran - 935 cu· 
martesi giihÜ eaot onda bHledıı e Juiresinda <lııimi encümen o lıısın\la 
yopılacı,kt r. ist• klileıin şartnamesirıi görmek üzere hor giin belediye 
Loş tob' pl•ğiııc ve ihale güı ü ıle tutum parasile belediye ,Jainıi ercü-
ıuenine g~lmeleri il~n olunur 5552 16-i.0-25- 28 

Satlhk arsa 
Vali konağı <•athlı•sindc terzi ZelıiJrnin yeni yaptırdığı ovin bulun 

duğu aJatla altı yüz beş metro muruhbam<la bir parça orsanın Sıttıl 
mosı açık olarak artırmaya konulmuştur. 

A) ihalesi temmuzun dördüncü perşPmbe günü ıoat on beşte bele 
diye daimi encümeninde yapılacaktır. 

B) iğreti tutum parası 41 liradır. 
C) Şartname bt'lediye yazı işini ka]Pmind<Jdir. istiyer:lcr her giin gö 

rebilirler . 
Ç) isteklilerin ihule günü i~reti tutum parası makbuzlarile birlıkte 

belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.5562 20-23 - 26-29 
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t935 
21 Haziran --

.,.-~ R K iVE 

llRAAT! 
BANKA~I 

-.pAOA• 
BiRiKTiRENQ 
RA~T ı;o(; 

Bor Okçu menba suyu 

satılmaktadır· ,ıc eti of 
hl'l roporıı 

Ok~'.U menbn suyu lstanhul Şdhremanotinio tu 1 ·r.İ b 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. ·ştoh .;• 'bıı' 

Ok Sıhhote elverişli ve trıid?ye ~ir ,Jcf • rtılı' çu suyu su lur. MuhtoHm müş.t..ırıl~; Jcfll tcC 

yu içtiklerinde bir daha başka su içm"ycceklcrılır il 
sozl~rimizi is bat edec ık tir. 5433 29 78 

1. ,ıt•" 
Satlş yeri: tarsus kapıda me rkeZ 

ote ı 

Eyi su ve eyi gazoz erı ı1 
aıı•fl 1tle 

. ozu ,ıiioY ;~·'' .. 
K ıyaJı len sııyunılan yapılın Kayadelen (Joz urııldo ı ~ 

. . . I .} •O "'ızOZ 11 11 
gozozııJur. Mıuesındı·n şıkl\yot oılenler Kayal' c rı zııl111.1ı 1111 

,,.uzO & C 

rinde mide şıkı\yetinılen kurtulmuş olurlar. Yalnız 0 Jİ~lı• 
. kaltlf:l 

litlerinılen sukınmnk i~·in şiş ... ler'n nğzınılukı ın ıı r 

mesi lazımdır. 

Tarsus belediye reis
liğinden : 

14 

lluyvanln ~·eki{ır, el ile işin h •· 
vo tulumbası v .• sıtasilo loğımları 

temizler tahminen « 760 • lira 
kıymetinde bir atlet lağiın temiz 
leme makinesi oçık eksiltme ile 
28 hozir&n 935 günü srı1ıt rn <ln 
!!atın alınacoktır. isteklilerin şnıt
name örr.eklerini bolediycmizılen 

aramaları illin olunur 5546 
• 14._ 18 - 22-26 
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