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Jetler hırba mani olmak için mü 
sellah mukıvemttleıini ve mali 
kudretlerini mütearrıza kaşı bir 

leştiımekte tereddüt etmemelidirler. 
Eo seri ve en müessir tedbir mub-
temel bir mütearrıza Taarruzun 
yanına kar kalmıyacağını açıkca 
ınlatacacak beynelmilel seşkila
tın kurulmasıdır. 

Atatürk, mıntakavi misakların 
nihai kıymetinin bütün milletle 
re şamil olacak umumi bir pak
tıo aktinde olduğuna kanidir. 

Mımafib , dedi lııli hazırda 

en mfö.tacel ihtiyaç komşu mem· 
leketlerin bir birlerinin husuıi ih 
tiyaçL.rını ve meselelerini töster
mdericlir. 

Bundan başka mıntakavi mi 
saklar sulhun mulıafıız9sı için 

kıymetlerini şimdiden isbat et
miılerdir. 

İnsalll teslim alacı gözlerinde 
Gazinio fevkalade önderlik kuv-
veli vardır. Kalın kaşları sakin 
durmaz. Yoksek entellektüel zir· 

velere kalkar ve şayanı hayret 
derecede geniş aloında derin çiz· 
giler oyacak bir şekild~ çatılır. 

Derisi açık renkli ve güneşten 

yanmıştır. umer d~ğildir. Saçı 
sarımtırak kahve renginde ve gül 
rengindir. Ağzının temiz kesilmiı 
hattı ve çenesi kararlarının kati
yetini gösterir. O tetikiir, cevabı 
hazudır. azı dikkıtı celbedecek 
derecede z~kididir. Harp çıktığı 
takdirde Am~rika bitaraflık ıiya-

- Gerisi dördıincıi sayfada ~ 

Milli Mensucat fabrikası 
Adını taşıyacak olan uçak 30 
Ağustosta şehrimize gelecek. 

~---------··------~~-

Ve o gün açak alanında 
adı konacaktır . 

törenle 

Şehrimizde Mılli mensucat 
fabrikası limited şirketinio adını 

taşıyacak olan bir uçağın alınma· 

sı için bav1J tehlıkesini bileoltr 
kurumLna elli hin lira yaı dımda 

bulunduklarmı ve bamın için de 
başbakan İsmet İoöoüne ve uçak 

kurumu gentl baıkaoı Fuada l t 1 
yazısiyle müracaat ettiklerini yaz· 
mışhk. 

Uçak kurumu başkan vekilli 

l 
ğio<leu fabrikaya şu tel yazısı gön 
derilmiştir : 

Adana MiW Jlcnsucat fabrikasrna 
Fabrikanızın adını taşıyacak 

uçağın 30 Ağustosta Adanada tö 
ıeni yapılması içia genel kurmay 
başkanlığına yazılmıştır . 

Hava tehli k esini ö olt"mek için 
gösterdiğiniz öz vert:nliğe çok 
trşekkür rderim . 

F.rnırım Tekin 

Her gün beş söz 
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1 - Tamir etmt!k - Onarmak 
Tamir - Onarım 

Örnekler : 1 - İstaobulda hemen 

ot: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca · 
lan kullaoılmamaı!llll dileriz . 

Şekerde vurgun 
Bazı esnaf vurgun yo

luna saptılar 

Şeker fiatlarımn iodirilmeıi
oe dair olan kanunun 17 Haziran· 
dan itibaren tatbik edildiği belli 
dir . 'Ü gündenbcri ıehirde şe 

ker buhranı baş göstermiştir . Bu 
da toptan şektr satan bir kısım 
tecimrrlcrin ellerinde bulunan 
stok t r kcrlerin bir komisyon ta
rafından tesbit edilmeyip piyasaya 
şeker çıkarılm1Sından ile-ri gel· 
miştir . 

Bazı küçük esıııf ellerinde 
bulundurdukları şekeıi eski fiat 
Qzerinden yaoi kuk iki lkuruıtın 
satmaktadırlar . . Fakat bu satıı 

larda yarım veya bir kilo ştker 
alınacağı zaman hunun yaqıoda 

da mutlaka oa kuruşluk sabun , 
ç•y • gıbi ıeyleri de almak mec 
buriyell vaıdu . Eınafıo yaptığı 

bu it bir vurguoculukdur. Alikah 
katların bu durumu önemle göz 
önüode tutarak bu gibi vurguncu· 
lar hakkında kanuni takibat yap · 
ınası lazımdır . 

Üc bakkal • 
Fazla fiatla şeker satar

larken yakalandılar -·-Şehrimizde üç bakkal 2875 nu· 
maralı kınul!a aykm olarak de 
ğerinden fazlaya şeker sattıkla

rından haklarında 11 bıt tutulmuı· 

tur . 

~-----------·------~~-
Yugoslavya kabinesi 

istifa etti 

Belgrad : 20 (A.A) - · 'Reu
ter,, ajansı bildiriyor : 

Başbakan Yevtiç bugün ögle
den sonra Redana kabinenin isti
•faıını vermiştir . 

-- 1 Havalarımız ! f 
Düşman uçaklarınrn tt>hdidi al· 

tındadar . Bıından kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 
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biletlerinin ucuzluğu 
Devlet demiryollarının çıkardığı 
Bu yeni usul biletlerle, sudan ucuz 
yolculuk etmek imkanı hazırlandı 

Devl<'l demiryollara idaresi, 
her kesin uygun bir masrafla yol 
culuk etmeeini temin için bu yaz 
<( aile hiletll"rİ » diye yeni bir u
cuzluk ve kolaylık Y"Ph . Yalnız, 
bu ucuzluğun şekli halkımızı ka
fi derecede aydınlatamadığı için 
dir ki zaman zaman bizdt n de bu 
hususta mılumat ıoruluyordu . 
Bunu göz önüne alan gazetemiz 
alakalı idare ile görüşerek okur 
laranı daha iyi aydınlatmak için 
aşağıdaki malumatı vermeyi ken· 
dine bir borç hildi : 

İki , üç , dört • be~ , altı ve 
yedi oiifuıılu bir ailenin bir ye· 
re ild aylık gidip gelme bilet üc 
re-tlrrinde , nüfus sayısı art.kçı 
ucuzluk da er tmak surt tilf', büyük 
tenzilat yapılmıştır . 

Şimdi söz geli~i btf nüfuslu 
hir aile Adaoaılan İstanbul• Yd 
mevsımını geçirmek içio gıtmek 
isterse şu anlatacağımız tekilde 
hare-ket etmelidir : 

1 - Aile reisi , g~ rek lendi 
ve gerekse ailenin diğer efradı· 
nın nüfu lcağıtlarma tıahiplerinin 
birer fotoğraf ısini yapııtırıp bu 
fotoğrafları belediyenin :« halk 
işleri memuı luğuna » tasdik et· 
tir mesi gerektir v~ bu o un için de 
her tasdik batına 25 kuruş harç 
yatırmak lazımdır . 

2 - Aile reisi , bqndao 80D

ra gene aile ~fradının küçük öl-

çüde birer fotoğrafını alarak gi 
deceği günden bir gün önce yeni 
istasyon gişe memurluğuna baş 

vurarak bu fotoğraflarla , nüfu~ 
kiğıtlarını ona gösterecek ve bi· 
letini alacaklar . 

3 - Adanadın İstanbula ka
du. aile bileti ücreti ıöylece he
sap ediliyor : 

Hangi mevkile gitmek istenirse 
aile reisinden , gidip gelme, tam 
olarak ve kendisinden sonraki aile 
efradı için de bu yekunun yüzde 
yirmisi alınır . Sonra her biletin 
üstüne , o biletin tutarının yüzde 
yedıbuçuğu nakliye vergisi diye 
ayuca eklenir . 

Sözgeliıi , buradan İstanbula 
ikinci mevki il~ btı nüfuslu bir 
aile gitmek isterse veraceği para
am tutuı şa olacaklar : 

Aile rr isi için 44.62 kuruı . 
Diğer döı t kişi için de bu 44.62 
kuruşun yüzde yirmişeri hesllbile 
25.70 kuruş ki yekunu 80.32 eder. 
Buaa ayrıca yüzde yedibuçuk nık. 
liye v~rgiıi ekleyecek olursak 
yekun 86.35 i bulur . Yani beş 
kişilik bir aile iki ay sonra dö 
nerk,n ayrıca bilet almağa hacet 
kalmadan ikinci mevkile 86 lira 
35 knruıla buradan İstanhola gi· 
dip döoe bilir . 

Şimdi, ıyni yolculuğu üçüncü 
mevkile yapmak istiyf'D heı lciti 

-Gerisi ilçıincıl sayfada-

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana kurum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

~---------... ·------------
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C H. Partisinin genel Haş 

kın Vekili lsmet İnönü bu seçim 
den sonra dördüncü büyük ku · 
rıJltuyı şu söyleviyle kapadı: 

"Yüce Kurultayın sayıo üye · 

Itri; 
Büyü kurultayın çalışması ber 

bakımdan f aydah ve feyizli olmuş 
tur. Geçmiş yılların işleri üzerin · 
deki araştarmalarımız, bütün yurt· 
da dikkati çekmekten geri kalmı
yacaktır. Büyük partioin devlet 
işlerini yakındn gözettiğine ve 
parti hükfımetinio yurt ve ulus i 
çin çalışmasıaın nasıl iocelendi 
ğine güzt"l örnekler verdiniz. 

Gelecek yıllar içiıı Büyük Ku
rultayın verdiği yöuerğeler çok 
dtğerridir. Herşr yden öac.e, Par
tinin proğramma koyduğunuz hü
kümler ulus ve ülke için yapıcı \'e 
ileılt!tici etkelerini g,.niş ö 1çilde 
gösterecektir. 

İçcriJe ve dışarıda bir daha 
ve iyice anla1ılacıki11 ki C. H. 
Paı tisi iyict' kıvranmış hareketli 
bir proğumı dölenle gütmektedir. 

Gerek devrim prellsiplerimie, 
gerek devlet idaresinde blittin 
ulusu lwcaklıyall bir partinin 
temel proğraımmn egemen ol
ması • işlerill Jıem sağlamlrğı , 
/ıeın de bir ana yolda şaşmadan 
ve şahıslarla ilgili ~olmayarak; 
ylirli mesl için esas şarttır . _ 

Y azarı : Ômer Kemal Anar 

Büyük kurultay , programı 

ile , yurdun gelecek dört yıl için· 
de hangi ana yollarda yürüyrce-

ğini göıtermiıtir . Bununla , Par
ti hükumetleriniz için bir proı
ram bildiriğinin ayni zamanda 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Hava kurumuna 

Üye yazılanların sayı
sı günden güne 

art.yor 

Hava tehlikesini bilenler ku· 
romana dün rle adları aşağıda 

bulunanlar üye yazılmıılar.dır: 

Fabrikatör Abidin 80 lira 
yardım 20 lira üyelik, Kozacı 
Ali Galip ve Kasap Mehmet 
JOar lira yardım 20şer lira üyelik, 
Terzi Ali Rıza ve Malatyah Ha
cı Bekir 20 ıer lira yudım ve 
20 şer lira liyelik, Hamamcı Se
yid çavuş, Sürmeli oğlu Mustafa, 
Kavuılu Ali ve Deveci Osman 
onar lira yardım ve 20 ıer lira 
üyelik, Yıldız kahvehanesi müa 
teciri Kimil, Ritet Eken,, Hilmi 
Cenan 20 ıer lira ilyelik vermiş
lerdir. 



Japon lıikuye i : 

Yüzük 
Vakıt okşam ... Tabiat sakin· I 

fakat ht>rytrden muhtelif gürültü
ler işidiliyor.Tofu satıcısının tram
pet sesleri, bisikletlerin zilleri,ko
şan çocukların oyokkaplarının pn
tırtm , bir evden açılıp kapanan 
kapı gıcırlısı .. 

Yemekten evvelki bir kaç ne
şeli saatten, akşauııo soğuk hava
sında istifade edilebilir . 

Artık ktlııunu evvelin .. sonu ... 
akşam oldu ldkin Ydko dönmedi... 

YOsaku odasıoda arka~ı iıı:ıtü 

uzanmış bir saate yakın bir zaman
danberi tavana bakıyor Mongnldn 
oteş temamıle kül olmuş , soğuk 
odayı kaplıyor. Yusaku gözlui açık 
olduğu halde uyuyor gıbi. llic kı-
mıldamıyor . 

Ynko nerede? ne yapıyor ? .. 
Bu saatte acebıı onu ne meşgul 
ediyor ? YJ).saku hPp onu düşün
mekt11. Düşündükçe büsbütün hi<l
detleniyor. Onu gorıp hir endişe 

tlurtı.iyor. Ydko kahve altıdan :son· 
ra çıkmıştı. O zaman ancak saat 
yn yarım ya birdi. Ona : 

çocukları yok ... Lakin Y<lko ne· 
reılı·~ No yapıyor? Çolc gı'Ç oldu . 

Acr-bn uzağa mı , hiç gelmemek 
üzeromi giPi l"1 Sefalet korkusu ile 
akrabalarına mı kaçtı :ı. 

Yusnko hiç tereddüt etmeden 
bu faraziyeden vozgPçebilir . llııyıı !. 
Ynko öyle Lir kadın değil. O, ka
rısının muhabbetinden temamile 
emin. 

Aceba yolda onu h ı rs ı zhır mı 

götürdü ?. 
lluyır,bu çocukça bir düşünce, 

Yusnku bunu da doğru bıılmnz. 

O halde, neredı>? ne yopıyor ?. 
Birdenbire hntmna , kor .sının 

yemekten sonra gtlzole okurken 
yavaşça : 

- Guinzada çok kalabalık ela · 
cnkmış d11diği geldi. 

Bu sono sonu pazarı iıli. Mu 
hokko.k oraya gitmiştir. Fakat Lu 
düşüncede Yusekuyu sıkıyor. Sa
bırsızlanıyor, hiddetleniyor, keder 
}eniyor . 

Büyiik moğazolaro doğru koşnn 
müteharrik hıılkın arasında itile 

- Nereye gidiyorsun~ . Deılıği 
zaman ; 

- Uzurı yola kadar gidiyorum, 
ç·abuk ılönerim diye kısacıı cevep 
vermiştı.Çabucak dönmesi lllzımdı. 
Çünkü yanında bir buçuk yen kn
dor parası vardı. Bütun servetleri 
bundıın bir buçuk yen ile no ya-
1nlobilir? ~erı ye gidilebılirJi~ Bun 
dan bo~ka, üstünde rt' hine veril
miyerek onn kolan her günkü giy 
diği elbise vardı . Filvaki bu elbise 
sokak elbisesi idı faknt uzağa gi
d,cbk değildı ki, geç kalmaması 

icap ediyordu.Fakat demindenberi 
kaç saat geçmişti ? .. 

kalkıla, sergilloki eşyaların cazibe
sine kapılan, bi. buçuk ysn pa · 
rası ıl e k&rısının hayalı Yus ıkunun 
gözü önünde parlayor: 

Yilsaku yüzünü ekşitti ve mı
rıldandı . 

lşte elektrık lambaları yandı. 
Şimdi Jıer taraf oydıaJık, fakat Yd
ko MUA gelmedi. 

• • * 
Yusaku Ticaret mektebini bitirdik
ten sonra orta derecede bii tıca· 
rot bankasına girmiş ve Yilko ilu 
evlenmişti . .\lesut yaşayorlardı . 
Ulk n buhran noticesinde ınüdürtin 
sui i timolilo l>nnka kopandı ve 
başknsı un eline gPÇtİ. Bir çok me· 
morlar çıknrıldı. Yusaku da bun
lara dahildi. 

gvlilıklerinin üçiinciı sonesi idi. 
Bir sene her hnngi bir iş ornmokla 
geçti. Beyhudr:, 1 Ehemmiyetsiz to 
sarruflar da çarçabuk bitmişi i. 

Ytlko rehin "alıp vcrenlıırle , ti· 
carcı kAtipleri ile tunışınıştı. Fa
kat artık şimdi yapılacak hiç bir 
şey yok . 

KfinunUcvvelin 26 aı senenin 
sonu. Yeni sene bayrnmınn hazır
lanmak Jtı.zım. Bereket vuısin dolıo 

- Zarar yok bu s .:ne do böyle 
geçsin. Yako daha yirmi dört ya-
ş ndo Mf, çocuk şüphesiz bu dü
şünce ile geziniyor. Bu fıkir Yu · 
sakunun beyııini kemiriyor, sefale
tin ncıhrını hissediyor, ıztırap çe
kiyor. 

Ornyn ne için gidiyorsun sanki. 
Yıkılor:ık doğruluyor , acıklı bir 
sesle Ponali diye mırıldanıyor. 

Bu kapıaın altını.lan atılan ga· 
zete .. Kalkıyor , gazeteyi alıyor. 

Okumanın fikirlerini değiştırcce· 
ğini umut ediyor. Sahifeleri miha
niki bir suretto çeviriyor.Muhtelif 
vakalor .. Birdenbire şu serlevha 
önün<le kalbi sarsılıyoı: 

« Sene sonu pazarındaki ser
giıla bir hırsızlık » Onun altında 
« Dört kadın tevkif edilm iş » oku
yor. Tabii Yako ismini görmiyor. 
Faknt y'ne cndi~elenm· :ğtı unşlı · 
yor. Çunkü : 

( Sinirli günlerinde kıılınlar ser
gilerdo hırsızlık eıterı~r ) derler . 
Fakat, Yako ? .. H yır, nsla 1. Gü · 
lerek hu düşünceden <le kurtul . 
moğa çalışıyor. Bununla beraber 
endişesi azalmıyor . Buna scbop 
hep Y akonun grcıkm .. si. · 

Aceba ne yapıyor? Nı-rod J ? 

• • • 
K•lpı açılıyor. l<ı Tısı o laya gi· 

rıyor : 
- işte gt!ldim, geç kaldım de

ğil mi : Lakin Loni offedPrsin şüp 
hesiz. cc ktın d"ğil mi? ı\ffet .. Af
fet.. Dışorıdrı çok soğuk var . 

-Sonu vı r-

C. H. Partisi nasıl doğdu? •. 

-Birinci sayf adall arlan -

verilmiş oldu~unu söylemek is 
terim . 

Büyük Kurultayın yurdun içe· 
rirleki emniyetine verdiği önem 
ve hu yolda Partinizin devrimci 
anlamı· bir daha m~ydana çıkmış 
tır . Hükiimetlerinizin , devrim 
ci Partimizin çok dikkatli ve çok 
döl enli vasfını uygun olarak ha 
reket edec~ klcıine emin olabilir 
ıiniz . 

Yurdun dışarı emniyeti için 
büyük ilgi gösterdioiz . 

Bliyıik Kurullayw , yurdu 
korumak için , gerek olursa, va· 
tarım canlı ııe cansı:. bıilün araç· 
farım ortaya alacağını bildirme 
si , bıı11ıı bir temel yasa olarak 
programda açıl\ça söylemesi, ua· 
t<ıı ırı /ıer bucaywda beraberlik 

sesler/le lrnrştla11dı . \' afon ve 
ulusaş/n , Parllm/z/11 başlıca 
varltğı olduğunun apkça bilin· 
mesi , dı1nya11m bıı frnrtşı/, za 
manlarwda Türkiye baysailı[jı 
için lıayi[lt bir ğöslerişllr . 

Bli) ük kurultay ökonorıı i işi erile 
özel bir dikkatle uğruştı , ökono· 
mik gelişm•,nin g~·lecek miisbet 
verimleri üzerinde Kurultnyın et
kisi mutlu hir surette duyulocok
tır . 

Dördüncü Biiyük Kurultay ça-
!ı mnfl&ıın son vcriı kun onun bütün 
üye le. i ulus yoluna hizrnet için , 
tazelenmiş bir vllzife aşkı ilo rıy 

rılıyorlar. ulus sevgisini dalıa ~·ok 
kazonmok kin, hepimiz, feyizli bir 
yorış duygusu ilo çıılışacağız. 

Ulu önderimiz Aluiürkr11l ,ı;eıı· 
9lleri, iyi dilekleri ve Jıer :.or· 

Şehir Duyukl.arı 1 
1 

Sebze fiatları 

Ucuzlıyacağı yerde günden 
güne artıyor 

İşyan döğen genç 
Dün Asliye cezada on 

giin ceza geydi • 
yedi 

. • • Suclu Halil ışyara ayrıca yırmı 
beş lira da para verecek 

Dün ögl~den 6oce asliye cua 
hak yerinde ö11emli bir dayak 
atma ve hakar~t davasını bıra 

kılmıştır . 

iıyarın kulağına yumrukla vurdu· 
ğunu ve söğdüğünü sö}lemişleıdir. 

Geçen yıllarda bu mt\1simde 
Adanım1zda sebze ve meyve bol· 
luğundan geçilmezdi . Fıatlır da 
çok ucuzdu . Fakat bu yıl yine 
sebze ve meyve bol olduğu hal
de fiatlar düş'c .. k yerde güoden 
güne artmaktr ve hemen brmen 
et fiatına yakın bulunmektadır. 
Geçen yıl dışarıdan Relw pa · 
tatesil} kilosu Uç kuruştan satilır· 
ken şimdi Adanamızda yetişen 
pıtıteıio kilosu 15-20 kuruştan 
satılmaktadır . 

Sanıya, domates, acebek (höğ 
rülce) , kabak, patlıcan ve buoa 
be,1zcr Sl'Uıeler atcf baha!ıoadır. 
Bunun g,.çeolerde bir kaç gün 
esen poyrazdan sebzelerin layık 
olduğu vrçbile yetişememesi ve 
komşu illere fazla mal g<inder
mekten ileri geldiği söyleniyor . 

Davacı uraylık (belediye) zabıta 
işaarluından Ali Rıza ve suçlu da 

kuyumculuk yıptrğıoı söyliyea 334 
doğumlu Lutfı oğlu Halildir. Ve 
davaoıo tllSı da şudur : 

Cumuriyet müddeiumumi mua 
vioi Baba; şabid dinlenirken Ha
lilio "seri belediye memuru yapa 
nın ... ., dediğinin anlaşıldığını ve 
bu suretle hükOmeıin mıncvi şah· 
siyetini de tahkir ettiğinden bu 
cihetten tıkibıt yapılmak üz,.re 
zabıt ıuretioin çıkarılarak m~mu· 

riyc tine :göndeıilmesioi istedi . 

Halbu\d her güo pıızar yeri 
ne gr-tirilen sebzeler şdırio ihti
yıcına kat kat yeter . Bunun i 
çin alakalı katların hu meıeliey 
iyice incelemesi 15zım gelmektedir. 

•• 
Ozel muhasebe 

Dün vilayet konağına 
taşındı --

Şim<lıye kadar köprü başında
ki eski uraylık bioasında bayın
dırhk dairesi ile bir arada bulun .. 
makta olan özel muhasebe dün 
hükumet konağının ikinci katın
daki odalara taşınmıştır . 

Aydın sıtma mücade
lesi sıhhat memurluğu 

Şehrimiz sıtma mücadele kur
sıındn sitıj gören Nuri oglu Ka · 
zım Aydın sıtma mücadelesi sıh · 
hat memurluğuna leyin edilmiş· 
tir . 

Çok çirkin bir 
durum 

Br lıçt t adında birisi karısı 
Zehra ile Seyhan parkıbda otu 
rurkeo garson Aziz buolaııo ya· 
nına gelerek elinde tutduğu bir 
kartı Zehrara vamiştir . Orada 
diğd hir masada oturmakta olaıı 
Arslan adıod .. biıi tarıfandan yı · 
zılan bu lcartda kendiıile bulu§ 
mak teklif etm'ştir . 

Yazı ıle sarkıntılıkda bulu· 
nan Arslan yakalanmış ve tabki 
kata başlaomışt1r . 

luğıı yetişen lwrlurıcı ve yapıcı 
lll/<lll!ldı[jı si:lııle beraberdir. 

C. 11. Partisinin ılörJürıcıl büyük 
k u ı ultnyı ko panmıştır. » 

Başbakan ismet lnönünün bu 
çok ılPğor li, ileri görüşlü söylevi 
sür~kli ve şiddetli alkışlnrln kar 
şılonılı . 

~lnyısın 9 zuncu perşembe günü 
lı ı şlnyan C. 11. partisinin ılördüncü 
Lüyiik kurultayı do bu surt:lle 
sona erdı . 

17 Mayıs 935 cuma güoü parti 
gent 1 başkanı , tüzüğü o 29 uucu 
maddesine uyarak Kütahya saylavı 
Rrctp Pekeri parti genel ~tkre

ter liğinc seçti ve bu s,çim ) ur 
<lun lıer köştsirıde ıeviuçle kar 
şılandı . Jş haşaı ır sekreter, şüp· 
hesiz olgunlaşıığı bu yerde yurcl 
içi o değerli işler görı cek , kcıı· 
disiudcn b~klt nt n çah~mayı es 
kiden olduğu g:Li aratmadan de 
vam ettirlCektir . İşle bu <lüşiio
ce Rrcr p Pekerin Seviçlc kar 
ş laomasına büyük y&rdım etmiş 
tir . 

- Sonu Yar-

Bundan bir müdtfd önce Halı) 
küçük kardaşınt velespidin öoüoe 
bindirerek gezdirl'lektedir . Hü 
kumet konağı yanındaki urayhk 
karagolunun önünden g.?çerken 
işyar Ali Rıza bunu ııörüyor ve 
düdük çalmak aur~tile durduru· 
yor . Ali Rıza bu harek,tin uray· 
lıkça yısak olduğunu ve bunun 
için hüviyetini~ hildirmesloi ı6y· 
liyor . ll.lil kendlQioin dükkanı 
olduğunu ve orayı gelip hüviyeti
ni öğrenmesini söyliyor . Ali Rı
zı bu durum karşısında velespidi 
alıp karagola ııötürmek istiyor. 
Öteki vermek istemiyor . Bu 
böylece bir kaç dakika silrüyor. 
Bazı kimseler orıya toplanıyor . 

Halil velospidini kurtaramıyıcağıni 
anlayınca : 

-Seni belediye memuru ppa· 
aın ..... deyerek işyarın sol kula 
ğı üstüne kuvvetli bir yumruk 
savuruyor ve kulağını kanadıyor. 
Oradakiler bunlırı ayırıyor, Polis 
yetişerek bu geoci yalıalıyor, hak
krnda tutulan bir zabıtla adliye
ye veriyor. Halil orada sorguya 
çekiliyor ve tevkif ediliyor . 

lıte bu davaya dün ceza bak 
yetinde davacı ve suçlunun hü
viyetlerinin trsbitile başlanıyor. 

Davacı verdiği dilekçesinde 
hadiseyi olduğu gibi anlatıyor ve 
suçlunun cezalandıralmasile bir 
tikte ayrıca krndis·ne 500 lira 
manı vi zarar verilmesioi iıtiyor
ı..lu • 

Suçlu ise hadiseyi iı.kar etmiş 
ve işyarın ödevini yerinde yap 
madığını söylemiştir . 

Buouo üzerine Gaı.i , ~1usta
f • ve Osman adlarında üç kişi şa
hid olarak dinlendi . Bu üç şa
bid de hadiseyi yukarıda yazdığı· 
mız gibi anlatmıılar ve Helılin 

Torosspor 
Bu gece bPşinci kuru

luş yılanı kutlayor 
Çukur ovanın voleybol , at le· 

tizm ve futbol şampiyonu olan 
Torosspor bu ekıam kuıuluıunun 
br şloci yıldöuümünü kutlamak 
için danslı bir bahçe eğlesıcesi 

tertip etmiştir . 
Bu rğleoceyc davetiye gönde 

rilen belediye babçesiode saat 
2l,30 da , Ve gönderilmiyen ku 
lüpte kayıtlı üyeler gelebil cek 
ı,rdir • 

Kuruluşlarıııın ve devamlı ~a
lışmalarının snuncurıu kutlayacak 
ola~ Toroslulaıın bir arada bu
lın.malara ve l;iılikte tem=z bir 
g~ce geçirmeleri için ttrtip olu· 

nan hu daoslı bıhçe ığlcncesı 

h;ç kaçırılmıyacak bir f ıı sat oldu 
duğu tüph sizdir . 

Bu ttğleoee için dL•buliyl' ol· 
ma<lıgı gibi bilet de satılmawış 

hr , 

Hale yeı i başkanlığınca hu hu 
susta takibat yapılmak üz.ere ali 
kalı kattan müracaat yapılmadı 
ğıadan bu cıh"tt~n takibat yapıl 
mauna lüzum olmadıfıı bildiril
di ve:müddeiumumi muavmının 

esas hakkındı söz ıöylr muin~ 
bildirdi . 

Müddeiumumi muavini Baba 
bir bisiklde iki kitinin birden 
binmuioin yasak olup olmadığı
nın bir keıre daha uraylıktın ıo· 
rufmıeını ve ondan sonra esas 
hakkında"i diyevioi söyliçeğioi 
bildirdi . Hık yeri bış~anlığıocı; 
urayl ğa bir tez.kire yazılarak bu 
cihetin sorulması onanmıı ve 
duruıma öğleden ıonrata bırakıl
mıştır . 

Ögleden sonra yapılan_ duruş 
m::do uıaylığa yıulan tnkireye 
geleo cevap okunda . 

Bunda iki kitinin birden bir 
bisiklete biomr lrrinin yuak oldu 
ğu bildiriliyordu . 

Bundan ıonra müddeiumumi 
muavini Baba tsas hakkında söı 
söylemiş ve suçlu Halılın yaşı 

gözöoüne alınarak cnalaodırıl · 
masını isttmiştir . Suçlu Halile 
bir diy. ceği olup olmadığı sorul
muş o dı şıhidlerin yalao söy
lediklerini bildirmiştir . 

Hak yeri başlı.anı Hamdi du
ruşmanın bittiğini söylemiş ve ka· 
rarıoı vermiştir . Bunda suçlu Ha:
lil yaşındao istifade 'tmek sure· 
tile on yedi gün hapse ve dava· 
cıya yirmi beş lira manevi zarar 
vermcğe mahkum olmu~tur . 

Suçlu Halil bu mahkumiyet 
müddetini ceza evinde geçirmiş 
bulunduğundan kararın anlatıl 

mcıısından sonra serbest bırakıl· 
mıştır. • 

Bir dilek 
Gozetcnizin 20-lltızİrıın- 935 

glinlii ve 3253 sayılı nüshasının 

uçık konuşma başlığı altında (AJa 
na Memleket hastancsind•! tedavi 
altında lıulunan bohçcli oltun dişe) 
diyerek yazılan yazıdan hastane 
mizi :ıldkoılor rılor bir cihet varso 
bildirilmesini ve bu dileğin Aya i 
süturJo yıızılmaeını snygılorımln 

dilerim . 
Jhştıtbip 

Şefik 
T. S. Bu ıncktuptıt hnstnnoyi 

aldkad:ır edecek bir cihet yoktur. 

izin verildi. 

M mlekct hastarıcsi oporutörü 
doktor Nuriye bir ay iz"n verilmiş 
tir . 
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Aile biletlerinin ucuzluğu Jap~~r;~:~g:~~s~~na 
- Birinci sayfadan arlan - Şanghay - 7 Haziran , 1935 

- Japonya Mongolistan halk en 
muriyttine yeni bir ültimatom 
vererek B§ağıdaki üç maddenin 
yerine g•tlrilm•ıini ist• miştir : 

ilk bir ailenin vereCP~i par1yı 
hı sap edelim : 

Aile rtisinio gidip gelme tam 
bilet tutarı 28 94 kuıuştuı . Bu· 
na diğer dört nüfus aile efra<lı 
nın vermesi liizımgelen yiiıde yir 
mişer bilet ücretini ve her biletin 
yüzde beş nakliye vergisini ekler 
ıek yekun 55.71 kuruşu bulur . 
Yani be§ ki§ lik bir aile , iki ay 
sonra clönmek şartile Adanadan 
lstanbula gidip gelmek için 55 
lira 72 kurut vertcek demektir . 

Aile biletler iode de lıcJ nü 
fus batını otuz kilo eşya parasız 
bagaj götürülür . 

Bu esas göz önünde tutularak 
hesap edilmek şartile Adan11dan 
muhtelif i!lasyonlua kadar olan 
birinci , ikinci ve üçüncü mevki 

Habeşistanda 
İtalyan bayrağına 

hakaret yapıldı 

Roma : 21 (AA) - Şlıoııala 
İtalianın Adisabebadan aldığı bir 
habere göıe içııı<le İtalya elçilik 
stkrtlrri bulunan otomobil bir 
sintmanın önünde dururken bir 
Habeş uçmanı arabaya yıklaıa 
rak İtalyan bayrağını koparmış 
tır . 

Şöför hemen işe kırışmıı ve 
hemen poli~ler Habtş uçmanını 
yakalamıflardır. 

Yuğoslav saylavları 
Redanı ziyaret ettiler 

Belgrat 21 ( AA ) - Saylav 
lar kurulu beşkanı Caric ile kurul 
bürosu üye~eri saraya giderek Re 
dan tarafından kabul edilmiştir . 

Mürtffrb - Genli - ( Fr. ) 
Aise 

Mürekkep - Katınç - (Fr.) 
Compose 

Mürettep - Danışıklı, uydur· 
mı [Bak : Tertip ] 

Müreıtib - Dizmen 

Mürevviç - Güden 
Mürtvviciefkar - Öoürtge 

Örnek : Tan ııazeıesi siyasetı 
hariciyede Frons• hükumetinin mü· 
revviciefkardır - Tan gazetesi dış sı
yasada Fransa hükıimrtiuio önürt ge· 
sidir. 

Mürsel - Gönderilen 
MürPil - Gönderen 

Mürıit - Yönder 
Mürteci - Kaytak 

Mi;rtcJ - Dönme 
Mühtedi - Uzyönen 

Mürt.fi - Yüksek 
Mürteşi - Alımsak 

Mürur - Geçiş, geçme 

Müruriye - G•·çmelik 

Mürüvvet - kitilik 
Müsaade - İzin 
Müsabaka - Yarış, yarşı -

(Fr) Concours 
Müsıb3ka etmek - Yarışmak 

Müsademe - Çıtışma, çar
pışma - (Fr ) Collision 

Müsademe etmek - Çarpış
mak 

.\1üsadere - Alanç - ( Fr. ) 
Confiscıtion 

Müsadere etmek - Alancet
mek 

Müsıiıl - Elverişli, uygun, 
yPttr, eğgio - (Fr.) Convenab'e, 
Suffisınt 

Örnek : 1 - Oturduğum yer 
çalı~mağa ıııüs.id dl'~ildir - Oturdu
~um yer çalışmağa elverişli dr~ildir. 

2 - Henüz müsaid Lir cevap 
ulmodııo - Ueoüz uyğuu bir cevap 
olmadım. 

aile biletleri lic etlerini bir liste 
lıalınde aşağıya y.zıyoruıı . 

Yalnız bu vesile ile ş11rasını 
söyliyelim ki devlet demiryolla
rıoıo bu fedakarlığı yapmaktan 
malu • dı , hem halkımızın gezme 
ihtiyaçlarını ucuzca temin etmek 
hem de hallnmıza vatanın her bu 
cağıoı kolayca görüp tanıma ve 
sevoıe imkilnını hazır limaktadır . 
Bu uğurda devlet demiryollarının 
katlandığı fedakarlığın drrecesini 
anlamak için şu bir kaç rakama 
dikkat etmtk kafidir. 

1 - - Dalayloz'dan 100 mil 
mesafede kendi orduları için 
bir merkn kurulmasına müsaade 
verilmesi . 

2 - İç Mongolistanın idare 
merknioin Orgadan Japonyanın 
kuracağı bu askeri merkeze ta 
şınması . 

Bugün normal tarife ile beş 
adamın buradan İstanbula ikinci 
mevkile yalnız gitmesi için vere
ceği bilet bedeli 120.15 kuruştur 
Bir bu kıdar da dönmek için ve
receklerine göre yekun pua 240,. 
30 kuruta bulur . Halbuki bu brş 
kişi aile bileti alabilirlerse bu 
240.30 kurut yerin~ yalmz 86 35 
kuruı verecckleı dir ki arad~ki 
fark 153.95 kuruşu bulmaktadır . 

3 - Dalay uçak merkni ve 
lelsiz istasyonu kurulmasına ma
ni olunmaması . 

Çamaşırları çalınrnış 

Güllü adında Lir kadın bun-
dan bir hafta önce köye gilmiı 

ve telıre dönüşünde kulübeıinin 

kavısının kilidi kırılarak dört 
parça çamatırının ÇBlındığıııı gö· 
re re k karakola şikayette bulun 

Şurade bir noktQyı da unut· 
mıyalım ki , şay.ı aile hiletinden 
İstifade eden bir ailt , gid•ceği 
yerde iki aydan fazla kalmak 
mccburiyrtinde kalırsa , ilıi aylık 
müddet bitmeden öoce , oradaki 
istasyua memuruna müracaat ede 
rek biletlerin tutarının yüzde yir
misini ödeyecek olursa , bu iki 
iki aylık müddetin bir ay daha l· 
uzatılması ka!nldir . 

muştur . Çamaşırları çalanı bul 
mak için araştırmalara boşlan 

Adanadan muhtelif istasyon· 
lara aile bileti fiat cı·tveli : 

Bir kişi için yalnız 

gidiş 
İstasyon 
Adanadan 
Haydarpaşa 

İzmit 

birinci ikinci üçüncü 

3004 2331 1447 
2931 2176 1411 

karşılıklar 

mıttır . 

Adap•zaıı 2906 
Kara köy 2806 
Eskişehir 2754 
Ankara 2550 
Kaysui 1313 
NiğJe 794 
Bor 738 
Ereğili 734 
Karaman 1086 
Konya 1499 
AkşP.hir 2208 
Çay 2414 
Afyon 2499 
Kütahya 2667 
BalıkeSir 2910 
İzmir 2962 

kılavuzu 

2157 
2082 
20.13 
1890 
972 
5H8 
!546 
543 
804 

1110 
163:5 
1788 
1852 
1978 
2160 
2199 

3 - Bu arfamıu aylııtı böyle Müstantik - Sorman 

1398 
1348 
1322 
1227 
632 
383 
355 
353 
523 
722 

1063 
1163 
1203 
1281 
1400 
1426 

" 
ev tutmoğo yetmez. j Müstecir - Kıracı 

4 - Temennime müsaid görün- Müstefid _ Faydalanmış 
dü - Dil~ğime eğgin görüodü. 

Müstehlik - Yoğaltman -
Müsakkafat - Dam (fr.) Consommateur 
Müsalaha - Bırışma Müstekreh - İğreoç - (Fr.) 
sulh - Bırış Degoutaot 
Sulbü müsalemet - Barış ve M" k h f T'k uste re , men ur - ı • 

baysallık sinç - (Fr.) Deteate 
Müsamaha - Hoşgörü, hoş Müstemlike - Sömürge 

görme, hoşgörülük, gözyumma - Müstrnid _Dayanan 

\Fr.) Tolerance Müsterih [ Asude ] - Rahat 
Müsamaha etmek - Ho•go"r M 

• üstesna [ istisnai ] - Ayram 
mek - (Fr.) Tolerer Müstesna tutmak [istisna et-

Müsamahakar - Hoşgörür - mtk) _Ayrı tutmak 

(Fr.) Tolerant Müsttşar - Asbakan 
Müşa'ş, - Parlak, şuvağlı Müstevi _ Düz 
Müsavat - Eşitlik M 

üstevli - Salgıncı 
Müsavi - E ,İt, deş (terim) Müstevli olmak - Solgın et-
Müsbet - Müsbet, Pozitıf mek 

Müsekkin -Yatıştırıcı - (Fr.) Müşabehet - Benzeme, ben-
Calmant zeşlik - (Fr.) Ressemblance 

Müselsel - Ardıardıne, biri Müş•bih - Benzeş 
birine bağlı Müşahede - Görüm 

Müshil - Sürgü! Müşahhas - Somut - ( Fr.) 
Müsmır - (semeredaı) - Ye· Concreı 

mişli, verimli Müşahid _ Görmrn - ( Fr.) 
Müsrıf - Savurgan Spectateur 

Müstactl - Evgin - (Fr.)Ur Müşareket - Birlik, ortaklık 
gent - (Fr.) Associaıioo 

Müstacelen - Tezelden. ge Müşattme _ Sövüşme - (Fr.) 
cikmeden S'injurier 

Müstaceliyet - Evginlık, ge Müşavere _ Danışma _ (Fr.) 
rikmtzlik - (Fr.) Urgence Consultation 

Müslağoi - Doyuk Müşavir - Danışman - (Fr.) 
Müstağrak - Batmış, batık Conseilltr 

Müstahkir - Küçükser Müş·~kel - Göstrrişli, iri 
.Müstahsil - Ürttmen - (Fr) yarı 

Producteur Müşevvrş - Karışık, karrna-
Müstahzarat - Hnııilaçlor karışık 

(tıbbi), bazırlamalar (kimyevi) Müş.vvik - Önnyab. - (Fr) 
Müstaid (kabiliyetli) - Anık, Provocateur 

yetenekli Müşfik - Sevgeo 
Müstakar - Durlu Ştfkot - Sevcnginlik 
Müstakıl - Erkio, bağınFız - Müşir - Morrşal 

(Fr.} lndepeodaot Müşki! - Zor, güç, çetin, 
Müs lmere - Sömürge çapraşık. engel 

------------------------------------·-----------------------: 
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Adana Borsası Muamt?leleri 

CİNSİ 

Piyasa parla~ı ,; 
Piyasa trmizi ,, 
iane 1 
iane II 
EkspreA 
Klevlont 

Beyaz 

1 Si vah 

Ekspres 

1 
İane 
Yerli "'Yemlik,, 

.. "Toh uıoluk,, 1 

Bu~day Kıbrıı 

" 
Yerli 

" 
Mentnne 

Arpa 
Fosulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

eten tohumu 
Bokla 
Si sam 

•••• Salih Efendi 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyoıı 

En az 1 En çol 
ır:. S. K. S. 

47 

YAPAGI 

1 

Ç t G t T 

1,75 

HUBUBAT 
3,62,5 
3,25 

3.15 

2,75,5 

5 

lJ N 

4 
3.75 

3,25 

·=~ ~~--~"~-----

,,_ 

1 

1 

Satılan Mikdar 
KUo 

·---1 

.J:J cu Düz kırma ,. 
i ~·~·-~---~-----::s- Simit 

1 

z=-,..-~·~·-,.------1------1--------
ô 5 -· c h. t := "ii ı-~--"-u'-'m-=-lll~r--'ıy'-'e ___ _ 
~> -

::ı " 

~ ~,1_:D~u~·z=-=k~ır~m~a_,~·----------=-~~~~~..:..~~~~~~~~ı Alfa ,, 
Liverpul Telgrafları 

21 / 6 / 1935 
Kambiyo ve Para 

İş Bankasından alınmıştır. 
Santim Pens 

Temmuz Vadeli 1-i- 28 Liret 9 66 

1 inci T. Vadeli 98 Rayşmark 1 97 
Frauk"Fronaız,, 12 03 

Hazır 6 
781 Sterlin "lue:itiz., 619 

Hiut hazır 5 
1 ~~ Dolar "Amerikan,, 79 45 

Nevyork 11 Frank "lsviçre,, 

• 

------------------------,--------------------------~. 

Çiltebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

iarı 9ğrılarıno muztaripseniz va kıt geçirme fon Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir ~·ok deri lıa~talıklarına, muannit ekz amalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Seuiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . ller 

no kaılur fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadıııl ırın 15-20 günlük banyodan sonru hamile k.ıldıkları görül. 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifıtesi dünyada mevcut bütün kaı hcalar<lan ıluha yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misofirlerim'zin her ılürlü ilıtiyoçları dü~ünülerek lokantumızdo to

miz yPmek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, bor-

b•ri vardır. Fiııtlar çok ucuzdur. 16 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 1 ........ ..,._.. _______________________ ____ 

DİŞ MACUNU 
v~ FIRÇAN 1 zı 
~Li N..A..SiE:li 

EC ZANES/NOEN ALiNiZ 

UÇUZlsU/C OOGRlllsUI< 

43 5307 
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''Ben asla diktatör 12 inci asırda Türklerde Halkavi başkanlığından: ı 

el 
., ·ı · ' gaz savaşı llalkevi, orta okulalarm birinci 1 

egt lm.,, ve ikinci sınırlarınd ·ı riyaziyo,Frao-
Ta~keot: Orta Asyaoın eski sızca ve lngilizceden ikmale kalan ! 

-Blrlrıci sayfadan arlan 

setini muhafaza edebilir mi? .• 
Dedim. 

- fmkim yok. Eğer harp çı
karsa Amerik•nın Milletler cemi
yetinde işgal ettiği )'Üksek mevki 
herhalde müteessir olacaktır. 

Coğnff vıziyetleri ne olurıı 

olıuo milletler birbirine birçok 
rabıtalarla bağlıdırlar. 

Atatürk dünyadaki milletleri 
bir apartmanın sakinleri telakki 
ediyor .. Birleıik Amerika Cumu
riyetleri bu apartmının en lükı 
dairesinde oturmaktadar. Eğer 
ıpartman sakinlerinden bazıları 
tarafından ateşe verilirse diğerle
rinin yangının tesirinden kurtul
masına imkan voktur. Harp için 
de ayni ıey varittir. 

Birleşi" AmHika Cumuriyet-
leıinio bundan uıak kalması 
gayrikabildir. 

Atatürk ıu söılrri ilave etti: 
Bundan ht§h Amerika büyük 

ve kuvvetli ve dünyınıo her ye
rinde alik111 olan bir devlet ol
duğuodno kendisinin siyaset ve 
iktisadiyat cihetinden ikinci de
recede bir mevkie düşmesine asla 
müsaade edemez ... 

Fıkrioizce Ameaika adılet di 
vanına iltihak etmeli miydı? .. Sü
alini sodum. Dedi ki: 

topculuk ve savaş tarihini tetkik talebeler için temmuzun birinde 
eden Arkeoloğ .M. Mason on ikin· ıki aylık caba derslor açacaktır. 
ci ve on üçüacü asırlarda kulla· Yazılmak isteyenler 15 tem-
nılan zehirli gaz reçetelerini bul- muza kadar Namıkkemal okula-
muştur. Bu zehirli mayilerin ha· smda den öğretmonlerine nıüra-
zılarıoı hızarlıyahilmek için 70 caat etoıelidirlor.5572 
gün kadır uğraşmak lbımgeli-
yormuş. 

O zaman bu zehirli ilaçlar 
(mayiler) paçavralata bulanarak 
hususi bakır kaplara ııkı aıluya 
doldurulurdu. Bundan ıonra bu 
kıplar uzaktan eanki asker gibi 
görünen bir takım sun'i ıekiller 
içine saklanırdı. Bu şekillerin 

muhteviyatı tam zamanındı arka
dan ateşlendiği zaman ıekiller 
parçılanır ve içindeki zehirli ma
yi koyu ıiyah bir duman halinde 
etrafı 11rardı. 

Gaz tecavüzlerinde bir çok u· 
ıuller tıtbik olunurdu. Hatla 
bana zehirli paçavraları taşıyan 

kaplar bir sıra üzerinde tertip 
olunarak busuıi bat•ıyalar vücu · 
de~getirilirdı. Gaz dalgalarını dü§· 
mana karşı sua'i usullerle göo 
dermek usulleri d~ tecrübe edil
miştir. Bu iptidAi gn mücıdeleai 
münhasıran savaş zamaolarındı 

ve kısa müddetlerle kullanılmıştır 

Kız kaçırmak moda 
oldu •. 

Süleyman adıııda biriıinio 
Beblul kızı onaltı yı§lırında Ay
ıeyi kaçudığı ıikiyet edilmesi 
üurine tahkikata ba§lanmııtır. 

Halkavi başkanlılından: 
Spor, müze ve sergi komitele

rinde açık olan birer üyelik için 
temmuzun birinci pazartesi glinü 
seçim yapılacaktır . 

Spor şubesine kayitli olanların 
o gün saat (18) de, Müze ve sergi 
şubesine kayitli olanların saat 
( 18,30 ) da llalkevice gelmderi 
bildirilir . 5571 

Dolum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Adana doğum ve çocuk bakım 

evinin bir yıllık yiyecek ve yaka· 
cak ihtiyacı 30-6-935 gününde 
üslf1ı mek kesimi icra edileceğinden 
eksıltmeye konulmuştur. lsteklıler 
şartnameyi görmek ve tafsilat al
mak için kurumumuz baştababetine 
müracaatları il6n olunur. 5545 

13-15-16 18-20-22-25-27.28 30 

Bozca Ada Şarabı 
- Adalet divanına iltihak et· 

melde bir le§ik Amerika Cumu 
riyetleri , şüphesiz umumi sulhun 
idamrsine yardım etmiş olacaktı. 
Nüfuza ve in&1ni idealleri okadar 
büyOyük olın bir milletin beynel-
milel ibtilafluın muslihane hallü Paranı !--llm"! 
faalinde ıktif bir hisse almağı 1 1 

Niğdeden getirme~te oldu11um 
şaraplar bittiğinden müştPrilı rimi 
şarapsız bırakmamak için lstanbuJa 
gidflrek inhisar idaresinin mura
kabesi ultmda KAbatoş anbarında 
satılan tlmilleı e mahsus BozCl 
Adanın yüks0 k dereceli en iyi şa
rabını gı>tirdim . Pt:rakende k•lo 
sunu 35 kuruştan bugün aşlaınn 
olarak satışa boşladım. 

reddetmeıi doj'ru değildir. Boş yere hllrcama ve har-
Ôyle ise :Milletler Cemiyeti- 1 cıyacaksan yerli mah al 1 

nio, sulhun mulıafazaaı için mürs- ı 
ıir bir vaııta olduğunu zannedi· 
yor musunuz? .. Dedim... Tarsus belediye reis-

- Mılletler Cemiyeti. henüz li(jinde n : 
kati ve müessir bir vasıta oldu
ğunu isbat etmemiştir; dedi .. 

Diğer taraftan Milletler Cemi· 
yeti bugün bütün milletlerin müş 
terek gayesinin tahakkuku için 
çalışabilecekleri yegane teıkilit· 
tır. 

Ondört milyon Türk tarafın
dın vatanluının kurtaucısı ol
makla tanınan idealist Atatürk 
clevam ettıi: 

Hnyvnnlo çekilir, el ile itler h ·ı· 
va tulumbası Vtısıtasile lağımları 

t'mizler tahminen « 760 • lira 
kıymetiode bir a<let Jağim temiz 
leme makinesi acık eksiltme ile 
28 haziran 935 günü saat W da 
satın alınacaktır. isteklilerin şart
name örneklerini belediyemizden 
aramaları ildn olunur 5546 

14 18-22-26 

Abidin paşn cadı.lf· sinde Ao· 
kara oteli karşısında 

içki sontralı 5556 
4-6 Huhi.sl 

Karataş pilajına gidelim 

- Şunı da kaniim ki, eğt>r 
duamlı sulh isteniyorsa kütlele· 
lerio vaziyetlerini iyilretirecek 
J,eynelmilel _tedbirler alıomııtır. 

loıaolığın heyeti umumiyesının 
refahı açlık ve taZ) ikin yeı ine 
ğeçmelidir.. Dünyaya vatadı1la11 
haset, ıçgözlülü1' ve kinden uzık
laeacak eeldlde terbiye edilmeli
dir .. 

can alıcı bir unsurudur . Anaht1r 
vaziyetinde böyle mühim bir yer 
her hangi sergüzeıtci bir mutaar 
rıı keyfine ve mf'rbamctioe bıra· 
kılmaz . Türkiye muhtemel sulh 
bozuculannıa birbirlerile barb 
etmek için boğazlardan geçmeıi 

Halkımızın <leniz banyosundan istifade etmeleri h·in 18 , 43 , 102 vo 

l 23 numaralı kamyonlar her gün saat altıdan bire kotlar Acem hanından 

yolcularını alıp ayrı ayrı hareket edeceklerdir. Bu kamyouJor gidiş ve 

dönüş her adamdan 100 kuruş nlaeaklardır . 

Atatürk hu sözlerini haasat el
leriyle: ekseriya yaptriı kuvvetli 
jestlerle tebaüz ettirmi§ti .. Türki
yede Bolşevikliğin yayılmasından 
korkuyor muıunuı? .. Dedim .. Şu 
cevabı verdi: 

Türkiyede bolşeviklik olmıyı-1 
caktır . Çüukü Türk hilkiimUioin 
ilk gayesi halka hürüyet ve saa· 
det verınek ! .. Askerlerimize ol 
duğu kadar sivil halkımızı da iyi 
bakmaktır • Türkiyede iısiz yok. 
tur • Milletimiz t fradı boş za· 
manlarında sıhhi dinlenme im· 
kanlarına maliktir . 

Türkiye neden boğazları tah
kim etmek iıtiyor ? .. Sualini sor
dum. 

Türkiyenin boğazları açık bı
rakmığa razı olduğu Lozan mua 
hedeaiodeo beri dünya vaziyeti 
ve bazı şerait tleiişmiıtir . 

Boğazlar Türk arezisioi iki 
k.ııma ayırar . Bundan dolayı bu 
deniz geçidinin tahkimi Türkiye· 
nio emniyeti ve müdafauı için 
çok ehemmiyetlidir . O ıynı za 
aıanda beynelmilel münasel>ıhn 

ne mıoi olma)'& mecburdur . 

Gururıuı ımokinin altındı ge
oit omuzları doğruldu . 

Türkiyeı buna ula müı 1ade 
etmiyecektir , dedi . 

Kamil Atürk'e neden dikta
tör diye çağrılınıktan lıo§lanma 
dığıoı sordum . 

Diktatör değilim ; dtdi . Be· 
nim kuvvetim olduğunu söylüyor· 
lar. Evet bu doğrudur . Benim 
arın edip te yapmıyıcağım biç 
bir ~ey yoktur . Çünkü beo zo, a
ki ve insafsızca hareket etmek bil · 
mem . Bence diktatör diğerlerini 
iradesine ram edendir . B~n kalp
leri kırarık değil . Kalpleri kaza
narak hükmetmek isterim . 

O Gni yani muzaffer olmu§ 
Unvanıotda sevmez . Buna halk 1 
tarafından veıilen ve Türklerin 
bıbası demek olan At.ttürk diye 
çağırılmağı tercih eder . istirahat 
le iken yiizü sert dudaklı ve tra 
jiktir . Ne§eli olduğu zaman hile 
gözleri çelik pırıldamasını muba -
faza eder • 

Mesut olup olmadığını sordum 
Evet; çOnkü muvaffak oldum; 

dedi. 

Puznr gimlHİ de Oklaııt Mustafanın biiyiik kamyonu Sqbahl"yin sn1.ıt 

altıda yolculurım alarak belrdıye önünden hareket edecektir. 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menba suyu lstanbul ş~hromanetinin tahlil raporu ıle on eyi 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu suyu Sıhhate elverişli ve mideye iştah vı rici bir 
sudur Muhter<> m müştnilcr bir defa bu su 

yu içtiklerinde bir daha baıka su içmaycceklerdir. Bir (lefıı tecrübe 
sozl"rimizi is bat edec ıktir. 5433 30 - 78 

Sataş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altında 

• 
eyı gazoz Eyi su ve 

K.ıyadelen suyundan yapılun Knyadelen Gazozu dünyanın en eyi 

gozozuJur. Midesinden şiktıyet odenler Koyııdelen g11zozund1.1n i~·tikle

rinde mide şikAyetin<len kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozıımuzun tıık· 

litleriouen sakınmak için şişelerin ağzmduki markalara dikkat cJil 

mesi lAzımdtr. 15 
1 

.. _ 
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-
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r 
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Belediye 
yor· 

Yani mezarhkta bekçi evi yaptırıl~ bc~'i ~\ 
. k jfli bıf 

Karşıyakada yeni mezarlıkta 2628 lira bedelı "§ d11ıo 
nin inşası a~·ık olarak eksiltmeye konulmuştur. botodif0 

A) ihalesi temmuzun 9 uncu salı günü saat on boşto 
encümeninde yapılacaktır. } ı 1 

D) iğreti tutum parası 197, 10 liruılır. .. hı•IC Iİ~~ıı 1 A 

C) İsteklileı-in şartnamesini görmek üzero her gııııokhllzltı' 1 3 / 
işleri kalemine ve ihnle giinü ue iğreti tutum parası fll 22-26 
le<liye daimi encüm&nine gelmeleri iltın olunur 5570 oJ 

oo 
ahtaCg tr' 

Yeni mezarhk için ( 5000) m&tre l
00

) '118 

kilo odun, (200) kilo sabun ve ( 20 ~>-ı 
kefenlik bez ahnacak · ıahtıı <ıı,, 

000) ınetre ' orf11' '' 
Yeni mezarlığın ııltı aylık ihtiyacı olan c5 'k ııeı ş 1111' 1 

kilo odun (200) kilo sabun ve (2000) metre kefonl~ eti tııtıJrıı jçıfl 
hükmü içinde nçıkolarak eksiltmeye konmuştur. o~r vJ brz 
odun ve tahta için altmış beş lira sabun iç.in dört tıra 11cıı' 
kırk brJş liradır . t lıoiıı1 İ rı 1cr J!1' 

İhalPsi 2- temmuz-935 snlı günii saat o~ h.~ş 0 
k iizcr°ı,ctıd' 

· ırorllJO ·ın 3 
Otlasıaılu yapılacaktır. ist.,klilerin şnrtnnmesını n ,arııS1 26,... 
b~lediyc yoz• işlori kalemine ve ihale gün il ılo ıutunı /6_ 2 ı,... 
daimi encümenine gelmeleri iltln olunur .5553 

11
or 

ptır• 1 
rP. 

Emaye numarataj levhaları ya 40) ıoııl! , 

Br lediyı>miz hu,ludu ı.lalıilintlı ki binalar için <2;,:tı;tur· ~,ıeJ 
nt marıı lbvhası ynptırılmosı a~·ık e ksiltmeyc k<>~u 00 tıoştO 

A) ihalesi temmuzun dokuzuncu s:ılı giirıli 800 1,,1 Jı' 
daimi encümeninde yapılacaktır. .. d ,0di btJçıJc 

B) İğrtjti tutum par1s ı yapılacok tcklifın yuz .. ~crilİf· ·ıe tıı' 
C) Şartnamesi yazı işlori kolemin<lon purusız kbuzıorı 3 
lst• kHerin ihale günü iğreti tutum pnrnsı 7:2s-Z9,... 

encümenine gelmeleri ilıln olunur .5567 2 
0

J11clil' 
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