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çar ve tecil kanunu 
Yüks~k Müdafaa Meclisi 

Cavit Oral 

il Niğde Saylaııı 
Ilı orçlar .. 
tiıu Ve • ışı çoktaoberi köylü· 

hı, l•kiı Çıfçimizi sıkıc ı ve üzüc[i 
6ıunı,,. ~lınışıı. Dünya krizi ıoprak 
0in bu '0 •n fiaı diişkünlükleri çifçi· r rç "d 

General ismet İnönünün başkanlığında 
birbiri ardınca üç toplantı yaptı 

------·------' 1 tleııir .0 _em" kapasitesini pek 
•ta• flıııtı. İşin e k"ı" .. .. b , •a tab. n o u yon u u 
""••li•i .•aıırı da olanca kabrini ve 
ıaı· onı "o" . "•ı b " sıermış olma<ıdır. Belki 
' 1 ııı,se ~- kadar insafsızca harf'ket 
;• ltı(jz~iın bo_rçlar işi de lıöylr kötii 

1
1
1 Öyle k' bır ~urum almazdı . Fa· 

1'ıılaını 1 Şu bır kaç sene içinde 
~1•r, ,, .. adığıınız tabii iifrtler, badi· 
'U oOtllıed' &' • 

Bu toplantıda memleketin müdafaası 
için gerekli meseleler görüşüldü 

•ııa, k •,.ıınız ve bilmediğimiz 
\· ııa;ii Uşlar, böcekler kolmadı . 
a'nı,,, 0 n Lunlar, borç ödeme im· 
_u irnı.; 1•ınaınile sildi , süpürdü . 

'1

1lıi b .. 0 kalmayınca da borclar bi· 
1 ıı ' 0 Yiid" k ti Odan ka ıı, atlandı ve nihayet 
L llık v lkılamoz, korkulan imid
' Uluou, ebreo bir bulunuş aldı. Bu 
'01 • •zen 1 ki b Ço(( a aca ı, orçl u ara· 

il açıı, 
1,1 ilzı a 

1,:.u , 
10 

lırı al~c~_klıla_rı? g~gel du· 
0• 1 tli~in· P•ak urunlerıoıo fraı de· 
ı 1 ~İiteı 1

' kıtlığını ve verimsizliği· 
~ılu illede 1 k . . \il .%aı. ~ a aca sav (ıddıa) nda 

1'ı · "'1 hır •·ok d k" I" ıı, ııteriıı· • a oy u ve 

AnkarQ : 21 (A A) - Bildi· 
diriğ : 

Yüksrk Müdafaa meclisi İs 
m.t İoöoünün başkanlığında 19-
20 21 Haziran giinleriode toplan 
mış ve uıemlektlin yüksek müda· 
faa meselelerini tetkik etmiştir . 
Meclis her şeyden evvel hava teb 
lıkesine karşı vataodaşlaıın her 
taraft• gösterdiği ilgiyi şükran 
ile görmüş ve vatanın hava em 
niyeti ancak bütün ulusun yakın
dan iştirakile temin olunarağıoı 
kaydetmıştir . 

Yiiksek mHtl faa m•clisi ba
va ordusunu artırmaya ve en ye. 

ni araçlarla techiz etmiye karar 
vererek bunun için üç senelik bir 
plan kabul etmiş ve vasıtalerınt 
hazırlamıştır . 

Yüksek müdafıiı meclisi mil· 
li seferberlik işlerile ayrıca meş· 
ğul olmuştur . En nih.yet Hari 
ciye vekili devletin harici vazi· 
yet ve emoiyelini ve sulhun mu
hafazası için Tüıkiyenin arsnılu
sal alandaki elbirliği çıılışmaları· 

nı izlıar eylemiştir . 
Yüksek müdafaa meclisi son 

baharda mutRd toplantısını yap 
mak üzere görüşmesine nihayet 
vermiştir . 

~, 1 ebeb ın hozulmasıoa, aksama· 
4, '• tak 

1 
oldu . Haııa öyle hadise· 

h duru~ ~la karşılaşıldı ki insan 
ı ''1çi t arşısında eski Romaoıo 
'Od· e P 1 1 . · 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
~- ıu; 

1 
e P erını h•tırlamaktao 

tı~tle ~ab~ anıanııştır . Bu misali· 
' alara bir kasdımız yok· 

lıl lııe l: 
11b''tııı,, ~l~llriye_ı İiükfımetimizin 
~lıunıı, 28 ugu _zıraat bankası ıccil 
1q

0 
t te h ederız ki bütün bu aİıl· 

•· u,. tırçlu & l . 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

•i, • tere . u.,raşma arına brr 
1;·~: a\aca~lklır · Çünkü hu tecil ~------·-----~~-~ 

.oeı. ol ılara da şüphe yoktur 
\ lu,ı. k~cakıır . 
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%k oyfüsüoe ve Türk çifçi· 
ı te • asıgıı ve ı· 
~ı L ıgtiı.. onu ıt•n ıf:e, ge· 
~ ... 'oka Utecck olan bu i•de zi. 

... 'I 1 • 
'ı. lıııı d Ya nız leci! yapmakla 
1 ııu, ı ı~. l 
~ . ~ k.r a araklılara ön ol· 

lı tırt 1 • 0 güzel, çok eıraf . r "llı•ş S ''te b olan bu konu . 
~l 1 d,~ aıık. biriken faizleri 
'1t •iıı,,~"-. bundan böyle i•liye· 

''•l 1 d • & lir . e Yüzde 31 den hesap 
nrı,u ka,,

0 ıy, ııa ,, .. 
lı; ceı. . ~0re ıecilJen fayide· 

lıı r. 1' Çıfıçi ve k" 1.. k d ' a\ •rla oy u yo e· 
1 'oııı 11 ~ 1 lıanka tarafiodan 

'ı,,. 1 leodıi "1.•n çifıçilerio bile ıar 
'e erırıc . . 

1 li ~ird· . gerı verılecek 
lı~, 1 LQ lrr'.~•l•cektir. Onun için· 
1 ı,~ _~e çifı' i konusu ortaya çıkalı 
111 Uıııiıt; ç ler araeındn çok mü· 
IJQ eı~eler - tesir - yap 

QJ tı 
~ 'l•n ları 
. L ' 1 •Bıııın 1· '<110 ''eukı ı· ıoden alınrca· 
'ti c,. •rınıo .. .. ,_. · d 
. 4 ı, "'"da !(unun urrın e 
'tıi,ı-~~İitı nn korkan, endişe duyan 
lıo 11

• •şelidir, ümitlidir se· 
" Q d ' 
~ nıl •rı Ya 
'~~,1 ~ıfıriı/811 • kaııı çatık, yüre· 

.. 1 ı,r-ı"i gu1'..0 bııgiin ıüzü !!ülü· 
"'•I a · · uyo ~ 1llet' ' Vf• kofa;rnr ı rni 

~ ' 1'\'' 
1 Olp ~ l,·

1 
1oçli 

1
. Şgul ediyor. Her 

\ 'ı·· "•d 1 'ı, tiz nrum, ıerkı· ıle t. 9ar 
1,, Rid l . 

17 Mayıa 1935 Cuma günü C. 
H. Partisi dördüncü büyük Ku 
rultayı §•Tefıne Ankara Şarbayı 
Ankara Paluda bin ki§ilik bir 

çay ziyafeti vı·rdi. r urdun lıl!ı kö 
,esinden gelen ve memleketın en 
ileri gelenleıini bir araya toplı 
yan Çayı, Atatürk şeıeflendiıdi . 
Yaşalarla , alkışl:ııla karşılandı • 
Çok özden bir hava içinde g•ç 
vakıa kıdar oturuldu , içildi, ko· 
nuşuldu . 

Saat yirmiye doğru Büyük 
Önder , ayrıldı . Bütün Kurult&y 
üyeleıi , İstanbula giden en bü· 
yüklerini uğurlam.k üz ıe An. 
kara Palastan ayrıldılar Hep bir· 
lıkte yaya olarak dıııağa kadar 
y.iıüdiiler . Işıklar ve yıldızlar al 
tında ileılıren ve blrbiılerile çok 
candan konuşuak yürüyen bu 
vatan severlerin hep 1,ir arada , ,. , 
kahraman binicilerimiz 

Budapeştede büyük bir 
zafer daha kazandılar 

ıY ~ı 1ı'. '" Ve kiminle konu 
lı, ,:"ııııı,·, ''dir ve ud ur 

'if'\ · Yt•t .. :ı • 

~
~'g; v~',ü lıukiııııeıine karşı Hudapeşte: 21 (AA) - eki 
~- 1~ • kran duyguları.... bimiz Budapeşte arsıulusal atlı 
qb~~ 

1
• • müsabakalara girmiştir . 

~ Y fl"lpa t Hniren günü yapılan Tuna 
~il\ ra oru büyük mükafatı müsabakasına 
~. ~ ~lı it Alman , İtalya v" Macaıiscan 51 
"Sirı... anlıgv ını u··ı-"' ve Türklerden yedi olmak üze 

,
1

110._ ......_
9 kliyecek.. re cemao 58 atlı girmiş ve mü-

~ ""•·~. ~ b ' 1 1\~'1.• • 21 (A sa •ka 21 maoi üzerinde yapıl-
ı '11 t'•İtıj 0 ))A) _ - f,,forrıas mıştır . 
, r i,,llı1 ıı~,.t ldırdiğine göre; Bu müsabakada teğmen Ey 
' ' • ' ı' o ru l 1 . 

11,· 1~d, e ı •kı anlaş 1 yup birinci , Saim ikinci , Yüz-
ı, ot (• tı ol k j 

\. 1 ı S "llftı ara talyanın başı Cevat sekizinci olmuşlar· 
't ı- Qll, 11~u) •ltında bulunan dır. 
~lbt'ııti~ti ıgııı, ilhak t!lmiye Oobinlerce lıalkın önünde sü 
'·~ 'hı' . 
ı ı d 'b tı varileriaıiz şiddetle alkışlanmış· 
t~'lı e 9 aııı Haı İliı.de asker tardır . P•şte meydanında istik· 
( a· ~ etcııekt d' 

ıı <tı · "l (ı\. e ır. lal marşımız çalıuıoken bayrağı· 

1
1,,;

1
•r, E~) - Yarı res· mız zaf r dirtğinde yükselmiş 

1~,,atıı1Qr1 •n ıle lt.lyan tir. Türk ekibi 23 H,ziranda 
'ıd •rasınd 

·~ ~e e 1-f b a yapılacak başlıyacak olan müsabakalara 
'tlı hu1 .. ~ •fstao mesele k V k '•l ""d ğ girme üzere iyaoaya hare et 

1
'· u 'una ıht•'mal k · edece tır · 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

ırk bir düşünce , tek bir is ek , 
tek bir vatlık halinde yürüyüşle 
ri ğörülecek ve unutulmıyacık bir 
manzara teşkil ediyordu . 

Duıakta büyHk şeften ayrılışı 
çok candan oldu Kurultay üye
leri ve Ankaralılar, eşi bulunmaz 
kurtarıcıya hayırlı yolculuklar 
dileyerek uğuıladılar. 

Duraktan ayrılış, vücuttan ko· 
pup giden bir parçanın acılığını 
her adım atışta ğöze görünür ve 
duyulur bütün varlıklariyle keıı 

dini hissettiriyordu. 
Atıtükün Ankara durağından 

uzaklaşmasiyle kalpler de onun 
la birlikte gitmiş, fakat göğde 
bir yığın halinde geride kalmıştı. 

Bu grce Kuıultay üyeleri, Hal· 
kevinin preflerine verdiği müsamr 

rede bulundular ve boş vakıt ge· 
çirdiler. 

18 Mayıs 1935 cumartesi günü 
büyük kurultayın deleğeleri sa· j 
bahleyın domiryolu durağına gel· 
dıler . Kendilerini Kırıkkaleye 

götürecek öul katarda hazırlan· 
mıştı. Temiz bir sevinç duyula 
rak Ankaradan ayrılındı . Kırık 
kalenin memurları durakta kurul
tay üyelerioi karşıladılar . Ça
lışmaları ğizli olan Süel fahri 
katarı ğezdıler. 

Fabrikanın genel direktöıü 

de üyelere izahat vermek üzere 
Kırıkkaleye gelmişti . Her fab 
rika)ı ayıı ayrı g•zdirdi ve etraf 
lı izahat verdi . 

Üyeler, yurd korunma işinin 
temel direklerinden olan bu bü· 
yük kur~muu tiıkelliği karşısında 
dııvletin bunlara harcamış oldu· 
ğu emekleri takdir ederek ay 
rıldılar ve saat 18 de Aokaraya 
döndüler . 

Kurultay üyeleri bu akşam 

Yeni sinemada Partinin , kurulta
y in açılış günü aldırdığı filmi sey· 
rettilor . Orada keodilerini ve 
büyüklerini gördüler ve candan 
alkıtladılar . 

C. H. Partisinin dördüncü 

-Gerisi ıiçıirıcıi suyfada-

r~~---~---
ö z T 0 R K Ç E 

Her gün beş söz 
-30-

1- ihmal etmı.k - Savsamak. 
ihmal - ::'avsa. 

Örnrkler: 1- Hava işi savsaya gel· 
mez. 

2- İşini savsay•n talisiz· 
likteo bahsetmemeli. 

2- ihtiyat - Saknı. 
İhtiyat etmek - Saknımak. 

Örnekler: 1- Hayır, o bu işte sav· 
ea değil, sakoı göster· 
miştir. 

2- Kredi işlerinde saknı· 
yan bankalara kızma· 
malızız. 

3- Kaide - 1- Kural 
2 - Duraç. 

Örnekler: 1- Bu cümle kramer 
kurallarına göre doğ· 
ru değildir. 

2- Taksim anıtıoın mer· 
mer duraçıoı oaaıl 

buluyorsunuz? 

4- Tarif etmek - Tanımlamak. 
'ı;'arif - Tanım. 

Örneklerı 1- Bana ekonominin son 
tao1ın101 söyler mi· 
siniz? 

2- Eğer yerinizi iyi ta· 
nımılıyabil seydioiz buka 
dar arayıp sormazdım, 

5- Teşeddüt - Ayrışma. 
Örnek: Ynrı işlerinde fikir ayrılış· 

maeı en büyk felakettir. 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
lan kullanılmamasıoı dileriz . ................... ____________ _ 

Kondilis 
Krallık taraftarı olmuş 1 - ., 

Atina : 22 (AA) - Başbakan 

yardımcısı General Kondili' Va· 
la ajansına yapdığı diyevini bu· 
radaki gazetelere aşağıdaki şekil 
de izah etmiştir : 

Şabsığ olarak geneloyun kuv· 
vetli bir çoğunluğa Krallıkdan 
yana çıkmasını dilerim . Çünkü 
Cumurluk yarda normal bir siya 
sa hayatı sağlayamamışlır . Eğer 
monarşi bunu sağlarsa Yunanis
tanı kurtaracaktır . 

Ati ca : 22 (A.A) - Havas 
ajansının özel ayları bildiriyor : 

General Kondilis Krallıkdan 
yana olan diyevinden önce Çalda 
rise haber vermediğini bunun için 
diyevdeki fıkirlerin kendi şah~ığ 
düşüncesi olduğunu bildirmiştir . 
Cumuriyelci cevenler şimdiye kı· 
dar Cumuriyetci olan Generalın 
hu hareketinden dolayı hayrde 
düşmüşl~ıdir . 

Laval Edenle neler 
görüştü ? 

• 
Pııris: 21 (AA) Lava!, 

Ednn ile yapını~ olduğu görüşme 
nin sonueda şöyle demiştir : 

Edea bao:ı bukumetinin ln
giltere ve Almanya arasında ni· 
çin bir deniz anlaşmaşı yapıldı 
ğını anlatmıştır . Ben de kendi
sine hükumetini bu meselede ile. 
ri sürmüş olduğu saklı kaytları 

bildirdim . 

--~------·------~ 
Hava kurumuna 

64 Bin küsur lira yardım 
yapıldı 

Şimdiye kadar şehrimizde bava 
tehlikesini bilen üyelerin biı hıı
yırlı kuruma verdikleri üyelik ve 
yardım mikdarı altmış dört bin li. 
rayı geç miştır. 

-- 1 Havalarımız ! 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON İKİNCİ YIL SAYI 3256 

1 Yugoslav- kabine buhranı 

Birleşik Ayrış Başkanı Matek 
Zagrepden Belgrada çağrıldı. 

Y evtiç; yeni 
değin • 

ış 

kabine 
başında 

kuruluncıya 

kalacak,. 
Belgrat: 21 (A.A) - Başbakan 

Yevtiç Naibe gereken kararları 
almak için Paılemento durumu
nu incelemek imkanını vermek 
üzere kabinenin çekilmesini ver· 
miştir. Çekilim kabul edilmiştir. 

Hükumet yeni kabine kuru · 
luncıya kadar işine devam ede· 
cektir. 

Belgrat: 21 (A.v) - Kabine 
buhranı normal olarak sürmekte· 
dir. 

Birleaik Ayrış Başkanı Mat· 
chek Belgrada gelmek üzere Zağ· 
ıepden ayrılmıştır. Öğleden son· 
ra buraya gelecektir. 

Kendisinin Krallık naipliği 
kurula tarafından kabul edilecrği 
sanılmaktadır. 

Bükreş: 21 (AA) - Titülesko 
dün akşam Nikola, istasyona hare· 
ket edectği sırada Belgraıtan Yev· 
tiç kendisini telefona çağ11mış 

ve yarım saat Önce çekildiğini 
bildirerek kendisinden küçük an· 
!aşmanın Başkanı sıfatiyle 22 bt<· 
ziranda Helgradda yapılacak olan 
küçük anlaşma toplantısının geri 
bırakılmasını ve bundan Benesin 
de haberdıır edilmesini riçı et 
miatiı. 

Bunun üzerine Titülesko te
lefonla Benesle de görüşmüş ve 
dün ak§am hareket eımı.miotir. 

Belgrad : 22 (A.A) - Krallık 
Naibi Prens pol' öğleden sonra 
Hırvat ayrışıkların (muhaliflerin) 
önderi Admir Macaki kabul 
ederek bir buçuk saat görüşmüş 

tür . Temel yasasının hükümleri 
geri bırakıldığı 5- l -29 tari 
bindenberi Macık, ıievllete karşı 
tehlıkeli Kımavda (faaliyette) bu
lunduğundan ötürü devleti koru· 
ma bak yerinin karşısına çıkmak 

üz.re ancak iki defa Belgrada 
gelmiş olduğunu söylemiştir. Bu 
görüşme pek önemli sayılıyor . 

Macakin Naible görüşmesi 

yalnız Hırvat köylü partiıi için 
değil, fakat kendisinin başkan bu
lunduğu birlrşik ayrış partileri i 
çin de bir başarıdır. 

Maçek Havas aylarına demiş
tir ki ; 

Ben Hırvatların ıefi olarak 
değil, lakin birleşik, ayrış parti· 
ferin bir oruntaki (mümessili) sı 
fatile düşündüklerimi . söyledim . 

Macak ıü ve denız bakanı ge· 
neral Jivkovici de gördükten son 
ra gazetecilere şu diyevde bulun· 
müşlur : 

Genel düşünce şudur kir yeni 
kabine ya Yevtiç kabinesinde 
Finans bakanı olan Stayanov için 
başkanlığı altında eski partilerle 
birlikti! iş görecek bir ulutııl ter
merküz kabinrsi, yahud ki ge
neral Jikoviçin başkanlığı altın. 

da nötr bir kahine olacaktır ki 
buna karşı da Hırvatların bir iti. 
razları yoktur . Kabine nasıl olur
sa olauo ayrışık putilerin istedik 
feri soysal özgenlikle İgüvenliği
nin yeniden kurulması ve belki de 
yeniden özgür ve gizli aaylav se
çimleri yapılmasıdır . 

Konya ilbayı 

Cemal Bardakcı , dertlerin orta
dan nasıl kaldırılacağını anlatıyor 

Sarı Çay l-,u 
tılarak su 

yıl Beyşehir gölüne akı
miktarı çoğaltılacak. 

Konyanın kurak yıllarda geçir
diği büyük sıkıntıyı btpimiz bili 
riı . iyi bir ziraat memleketi olan 
konyanıo soa aylar içinde şiddetli 
bir kuraklığın derin acılariyle kar· 
şılaşması esaslı çarelere , trdbir· 
lere müracaat edilmesini icap 
ettirmiştir . 

Konya İlbayı Cemal Hardakcı 
ilcelerde bir gezinti yaptıktan son· 
ra Aokaıaya gitmiş , büyükleri
mizle görüşmüş ve bir kaç gün 
öoce Konyaya dönmüştür . 

Cemal Bardakcı Ekekon gaze
tesi yazıcısına , Konyanın dertle 
rinin !!asıl ortadan kaldırılac•ğını 
şöyle anlatıyor : 

Konya ovasının sulanma ve 
su işlerinde tarım için korkulacak 
bir durum yoktur . 

Beyşehir paiajı : 
Beyşehirde ikinci bir baraj 

yapılması işini bu sene geriye 
bırakıyoruz . Çünkü , Beyşehir 
gölü bu yıl 107 santimrlre su 
almıştır . 

Şimdileyin barajın radiyesi 
üstünde 79 santimetre su vardır • 

Eğer ova ekimi bu sene susuı kıl· 

sa idi , gölden bolbol su akıtarak 
sulayabilirdik . Çarşamba suyu 
şimdi bile devam ettiği için buna 
lüzum görülmedi . • 

Zaten gölden su akıtmadan 

evvel ovadaki kanalların temizle
tilmesi doğru olacak . Kanallar 
uzun yıllardan heri temizlenme
miş olduklarından bir çok yer· 
teri dolmuş gibidir . 

Mesela , 5 metre mikabı ıu 

taşıması gertken kanallardan bu 
gün ancak iki metre mikabı su 
geçebiliyor . 

Su çok yavaş akmakta oldu· 
ğundan ttressüp ve tebahhur yü · 
zünden de ziyan oluyor . 

Bunun için ilk iş olarak bu 
sene bu kanalların temizlenmesi 
ile uğraşacağız . 

İdare mühendisi ve fen me
murları projeleri hazırlamakta· 
dırlar . Harman sonunda işlere 
başlanacaktır . 

Sarıçay , Beyşelırirıe akacak : 
Bu sene yapacağımız su işle· 

rinden biris, de Serıçıyı Beyşe· 

bir gölüne akıtmaktır . 

- Gcrlıi dördıirıcü suyf ada ....:.;. 



Sayfa 2 . 

Japon lııka)" ı : 

Yüzük 
--------

- DUnkü sayıdan artan-

Koşuyor . Yanakları kıp kır

mız•, berrok neşeli b•r sesle konu
~ll) or. 

Bu ses Yusnkonun duha ziyade 
canını sıkıyor "usuyo-, c vap ver
mPk istemiyor. 

Y:ı~o.ıun iki elin\lo hüyuk pa
ketler vor. YusakoJun ş ışk n na
zırlar nı görmemezliğe gelerek pJ
ketleri önune kl}yuyor Onı rı çôz
mPğd başlıyor , dııinıt neşeli bir 
ses'o : 

- Biraz alış Vt riş y u ptım. 
Yusako şnşkın hiç bir ş ıyi söy

lemiyor, onun yüzüne bakıyor 
Yako mütemadiyen birb ri ı:ırılı 

sıra küçük paketler çıknrorak çö
züyor, neşe ile konuşuyor : 

- Bu, lıu akşam yemek İçin .. 
işte senin çok sevdiğin sucuklar!.. 
Ah .• Bunlar yeni sene için sana 
oldığım potinl"r ... Sonrb işt~ s na 
clb:sclik kunıoş . Bu çok eyi bir 
kumaş dıığil,faka\ böyle olmaklo 
Lcraber onu bu senelik giyı•c·~k
sin, beğeneceksin değil mi ?. 

- ~~vet ... Yoka. 
Yusako çehresi sarl\r ııış, Yu

sakonun ellerini tutuyor 
1 

kuru vo 
garip bir surelte hiddetli L;r S"Sle 

bağırıyor . 
- Pıırayı neredo bul lun ? . 
Yusoko karısının çshresinJe 

siyah b'r kölg ınin geçtiğini görü
yor. Ltıkin müstesna bir fer..ıhlıkla 
o, gino toplanıyor. Alçak va hızlı 

b"r sosl' Yusakonun gözlerirıtJ ba · 
karak : 

- Paraya mi.ıto llik her ştıyi 
bilnıeğe çalışma. Bu benim hoşu
ma gitmiyor. Bana emin ol. Ş mıli 
•o~rsın. Sana yalvnrırım. Sonuno 
kadar bekl~ . Bana hiç bir şoy 

sorma !. .. Yu3ako heyecan ve ha · 

lecan il& Yakoya b:ıkıyor, dud ık
ları titriyerek : 

- l.Akio N çin ? .. 
Yako susuyor ve başkn yer

lere bakınıyor. Yusako peki diye
r<;k alelAcPl~ po lrntlcri kop ıtı yor. 
büyük hir paket yapıyor. l(nlk•yor 
koltuğunda paket dışarı ç kıyor. 

• 4 4 

Gece , teşrini son nin soöuk 
o 

rüzgfirları telefon ve elı ktrı.k tel 
leri arasında ıslık çalıyor. EvJPrin 
önündeki lambalar hiyaz v" soğuk .. 
Yt\ko, Yusakoyu takip ediyor. 

- Nereye gidiyorsun dostum? 

Yusako onu işitmcnıı=zliğo geli
yor, hızlı aJıınlarln yürüyor. 

Çok soğuk var. Dişi ri birbi
rini\ çorpl}'or. Dir çocuk gibi ba
ğırmak ağlamak istiyor ' bir deli 
g h: yiirüyor. 

l;tc biri.10i rüzgarın sıyırıp 
ge~ tiği \'C eiyoh !!uların içine c.lal
dığ köprü Yu oku köprünün Or· 

tasınn geliyor. korkııluğo yo~ lofı
yor . 

Yoko koşarak lrnğırıyor. 

- S vgıli b r ız bekl .. 1 Sona 
yalvarırım. Lakin çok g• ç. büyiik 
paketi r hnfıf b r gürültü ıl•1 siyoh 
sulara diişiiyor. 

Şimdi Yusııko korkulıığe do 
yanmış ırm1ğa b'llcıyor , göz yaş
ları yonoklorını ıslatıyor Derin 
bir meyusiyet hiı:ıse Jiyor Fı:ıkot 

onu müphem bir surı tıc t"selU 
edebilen yrıloız bir tek kcliıre vı:ır 

S ·ı· ~ - evgı ı ..... 

Yako kulağının dibinıle tanınıo
dığı, kPskin hir sesl11 ona böylııce 

bağırıyor • 
Yus(Jku ıırkcısınn dönüyor . 

Yakoyu kendino ynhnnc, kor
kudan, lıiddotton istikrı:ılıton titri· 
yor, ve lıir heykel gibi solgun gö
rüyor. o~a şidJetli rüzgdrın ora
tnndan bağırıyor. 

- Adiyo 1 Aıliyo 1 .. 
Artık sizi lt>rketm~me müsooıle 

edin, artık s:zi sevemem, sizin ka· 
dor hutkdrn , soğuk , mPnfur bir 
mahluk görmedim . 

._,anki demir bir top bağrını tı

kıyormuş gibi boğuk bir sesle ağ
lnmı:ığn bnşlıyor, son hir defa sık 
mek için gibi ellerini ono doğru 

uzatarok gösteriyor. 
Yusaku onun cll ... rine bakıyor .. 
Onun hiç terk tm• diği, çok sev· 

diği, bu Rahatı bıle sol clindo par 
!ayan yüzük purmoğınılo yok ... 

Yusakonuıı kulhi aursıiıyor. Ah 
zavollı odam son d· l• ınis'n ! 

Onu birinci defa göri'yor, bi
rinci def konu~ 1Jyor gilıi kar ısına 

bakıyor. Onu ş'm liyo k'IJar , bu 
kodar s vimli , b 1 ka<lur asil , bu 
kadaT hürm 'to ltiyık bulm'.lmıştı. 
Onu şimdi hAroretlo k•ıcoklomok 
isliyr r , fa kot ... 

Yırtıcı rüzgftrı ... 

- Son-

Yeni ingiliz kabinesi 
Lort Eden niçin dışişleri bakan

lığına alınmamış? 
--~--------------------~-

Yeoi idare başladı . Dün Mak-
c'o"1old iılifa etti ve Baldvin üçüa 

cü defa olarak ba§'bıkanlığa geç 
di . Yeni kabine kuruldu ve bu 
itde timdiye kadu İngiliz ıiyrısa 
aleminde görülrnemiı Lir t .. rafda 
var: Eıki ba§lun yeni kabinede 
aza olarak kalıyor . Bu aocalc nas· 
yonal bir lcahinede kabil ola 
bilir • Eski baıLakan , çe
kilmeıinin sebeplerini anlatan 
bir söylevinde eger ulusal terak 
kinin devamı isteniyor sa ve eğer 
içerideki ve dı~arıda1ci zorlukl t 

rımızı ah etmek ist~niyoıea uluıal 
kabinenin mubafazas nın lazım 
olduğunu bildirmiıtir . 

Yeni kabinede eskiıinin nas 
yoaal mahiyeti lamamiyle muha
faz• edilmiftir . Etc~eriya başba 

kanların değiımesi siyasada rı.di 
kal bir değişiklik ve Downing 
Stıetl b~vaaında da mühim bir 
tebeddül vudu . Bu sefer, düme. 
ni yeni bir elin idaıe etli~i belki 
yakında his edilebilecektir : Ji'a 

kat . o:a • yni rol•dır . 

Nuyooal bii~umetiu liderliği 
ş'mdi memleketin en kuvvetli 
s·ksiyoouu J liderinin eline geçi
yor, Burulan son•a en hüyü 1< kuv 
vet ile en büyük lllt"Su'iy-t bitleş. 
miş oluyor . 

.Makdonald , yükselmesi için 
herkesden fazla çahştığı partisine 
yüz ç virmekl ... bir devlet sdaıuı
üıu göstnebilec ği t rı Lüyük ce
sa. eli gôsiermiştir . 

Şimdiyi" kadar mie'i görül 
memiş ekonomik kriz ve harici 
kuareızlık drvıuini İngiltere he· 
memleketten d11lıa eyi geı;irmiş · 
tir . N -ısyonal hükumetin dahi it 
memııuni yels'zliklrrclcn masun 
kal~ısı gü tudiği C"m• :yet ha· 
vası , itid11I ıib 'iyeli ve mütt-ka
l..t lusiret düşiiııcelc-ri sayesinde 
dir . Y eı i baıl.akaoa gelinçe odA 
nasyoual bi· lik ruhunun tam bir 
timsali olarak keııdi paı t;siııirı 

s.usılmaz itimadıııa sahip bir adam 
<lır . T .. Liatiyle s çtığı kaLine ten
&&iddt>a kurtulamıyıcaktır . Zatru 1 
haoıi kabine kurtulmuıtur ki . 

Türk öSzö 
_ESE2-

l,_ş ......... e __ b_ir_D_a_y_a_kl_a_rı,_, 
Şeker meselesi 

Toptancılar yeni bir fi
yat tesbit ettiler .. 

---· 
Ureyhk ve Tt.cim od~sınta 

ıehrimiıde §•ket' fi,tat1an üurin· 
tle Jazımgelen iocelem~fer yap 1 
mıştır. 

Diio ya\Uığımız tah<lıkatta 
loptaocı tecimcı IP.r fabrikalardan 
getiıtecekl""ri kesn'e tekerin kilo 
sunu 32,5 ve toz §ekerin kilosunu 
29,5 kuruştan aatataklardır. 

Şeker fıyatlarınlo indirilme 
sioc'! dair oloo kaououn tayin et 
tiği hat, ktsme 28 ve toz 25 ku
JUştur . Fok.t bu fıya laı fafmka 
ve lstaohulda anbar teslimidır. 
Tecimerlerim'r. buna f11b ikadan 
buınya kadaı trea navlun üc•etı 
ve yüıde altı k .. zaııç ve dığer 
oakl•ye ür.. etlerini ekhyerrk bu 
fiyatlar üz riaden satabilecekler
dir. 

J~vlıa oO.ullarıaıa f11brikadan r, 

ısmarlamış oldukları ondört bin 
küsur kilo şeker buğü l ş b.imiz. 
de bulunacek ve yarın yuka .. ıda 
yazdığımız f.yntlar üzerinden pi 
yasaya çıkaı ılacaktır. 

Başka ftcimcrlrrimiıin de ıs 
marfarlıkluı ŞPkerler bu haha 
iç•nde şehrimize ulaşmış buluna
cak ve teker buhranı kalmıyacak 
tır. 

Uraylıkc:1 ş~ker fiyatları sıkı 
bir surette kontrol edilt cek ve 
vurgut cvluğa sapacak olanları 
mahkemeye vcu c .. ktir • 

Uraylıkda 

Yeni bir komisyon 
teşkil edildi 

Bu yılki buğflay mahsulün 
den alınacak nodmanı tesbit et
mek iizere uuylıkca bir komis 
yoa ttşkil edilmıştir . 

Bu komisyon üyeleri rand
maudan alınacak sonuçlu bir ra 
porl• şrırhaya bildirecek ve bun· 
darı soorn eoı:ümende un ve ek
mek formüll~ri onanacaktır . .. 

Urayhkca para 
cezasile cezalandılar 

Bir kaç kere kan "ra dışın•la 
hayvan kestrek kıçekçılık ya 
pao Kemil ve Mdımed yirmihe· 
ıer rn İbrahim on lira pua c .. za· 
sile cezalnodırılmışlardır . 

Gelenler 

lolıiaarlar ispekterlerindP.o E 
min ve Raşid ,Diyarbekirden ve 
Kadııli ile· si hükumet doktoru 
ödHi b11şına gitm k üzeıe İstan· 
bııldan şhrimizP. g""lmi~lerdir . 

Bu lcabint. oldukı•a grniştir . fi'a· 
kat yeniden girenlerin uyısı ol· 
dukca azdır . 

Bir çok kims .. Jrr Edenin Ce 
nevredc gösterdıği parlak muvaf 
fakiyttler üzeıine dış işle i ba
kanlığıra getirılcceğini umdular. 
Halbuki llald\'in bu çok mühim 
vazif yi idari ftcrübeleıi <laha 
uzun olao hir ba§"asına tevdi tt 
meyi muvııfık gördü . Ede.ıin 
açıkdarı bakan o1arak ulcs'ar ku 
rumu ile meşgul olması paı lak 
İstidadını en muvaffakıyetli bit 

şekilde gö~ter liği bu sahada mem 
leket için ciddeo büyük bir kar 
\'a' dır . Aynı zamanda Edenin 
Ceon. edcki işl~ı i üzerine a'ma 
ıı d ı iş'e i hakanıııın , vllcuduaa 
en "Ziy,.de lüzünı olduğu yerde , 
yani Londrada:, kalmas.na imkan 
verı cektir . 

Ekmek fiatları 

Bugünden itibaren 
yirmi para artıyor 

·~·· 
Buiday hatlarının yükselth ~ si 

üzerine un çıkaran fabrıkalari:lı 

t:mdiki f ıatlar ünrine yarımşar 
lira ek yaptıklarından bugilnd~o 
itibaren biıinci tü lü rkmeğın ki· 
loıu 8,5 ve ikinci ttlrlil ekm•ğin 
kilo~u O kuru~tao satılatakt~r . 

Uu fiaılu bu~ünkü buğday 
ve uu fıatların ı göre normııldır . 
Buğday ve un Hatları düştüğü tak· 
dirde ekmek fiatlar ı da buna gö 
re iodi.ilcc,ktir. 

Ekmek satlşı serbesttir 
rlırimb:de huluoan önsekiz 

fırınt idaıe etmekte olan şirlıet 
adına uraylığa bir dilekce veril 
mi~ ve bunda bakkal dükkanla 
rında ekmek g .t·§ıotn yaaak etli 
lerek bunların yalnız kendileri 
tarııfından pbrin muhtelif yerle
rinde açacakları dükkanlarda sa 
tılmasıaa izio vuilm nsini istemiş· 

!erdi . 
Uraylık encümeni fır1DC1lorın 

Lu clilelderioi incelemi§ ve ıehrin 
muhtelif yerlerinde sıhhi bir te· 
kilde açılac.ık dükkanlarda kcn 
dileriııin satış yapabilmekle be
raber bakkalların da istedikleri 
takdirde dükkanlarda ser bt stçe 
ekmek satabileceklerini onamış 

lır . 

Barakası yıktıralacak 

Kanun ve talimatnam~ye ay· 
kıı ı oları k .l\Iebmed adında hi ri· 
ain yıptırm•§ oldu~u tahta bara 
kanın yıktırılması encümence o 
nanm ş:ır . 

Trahom hastahanesi 
baş doktoru 

Şı· brimız trahom hastahanesi 
baş doktoru Arif Enver Aydın 

memlekd hastahanesi göz mille 
husıslığına tayin edilmiştir • 

... 
Uc • hırsızlık 

TekekurLu muballes ııde otu 
ran Sadır adıı:ıda biri.1in boş bu
lunan evinden )Cdi Lane boş san 
dığıoın, İstiklal maball sinde otu
rao Mahlmhe de kend .sini yokla· 
mak üzere gelen komşuııu Reşid 

kızı Hı.lime tarafıadau üç yüz 
yirmi kuruş parasıoı·ı çalmdığıoı, 
Mılli M nsucat fabrikasında ame· 
l·lık yapan S lim fabıika arka~ 
kaclaılarından Şevkı oğlu R~ufün 
Liı uıiııtanile Lir liras1Uı çeldığı 

şikayet edilmiş ve suçlular hak
kında aıaştırmalar yapılnıığa bat 
lanmıştır . 

Evinde içki bulundurmuş 

c~nı l ev uhipl.:riodeo Sü
reyyarııo evinde tcnbilıat hilafına 

olıuak üç şişe iç"i \:.uluoarak alın· 
mış ve hakkımla zabıt tutulmuş 
tur . 

Damdan yere düştü 

.Eıkı Hıtmam maballesiodc 
oturan Aıker Süleyman oğlu Der 
vişin yatmakta oldugu evinin da 
mıodan yere düşmüş ve bir fıaf 
tada iyi olacak derecede yara 
larımıştır. Hadise hakkında tab 
kikat yapılmıştır . 

- -
Denizlide ekmek 

fiyatları 

o~niıli : 21 ( A ı\ ) -~ Ş lıri 

mizde hirioci nevi ekm ğiı. kilo 
su 10,5 , ikinci ekm.-ğin kilosu 
9,5 kurut• yükseJm:~tir . 

iz~irde-f ;~n kazası , 
-b. bab• ~iı 

Död Çöculdu .~.~ne~r~cı _ _ır 
1 ikiye bolundu, oldu• 

İzmir ( Anadolu ) - ÖeÇeü 
saat oo dörtte Basmahane ve Hilal 

iıtttsyoau arasında Hılal kôprilıil 
U!erlodc çok feci bir tren kaza 
sı olmuş ve devlet demiryolları 
7 inci i§letme direktörlüiü maoev 
racılarından OsktiplU Ali oglu 
kırk.üç yaşında Ahm.:t manevra 
sırasında gaıterdıği dikkatsizlik 
yüzünden tariı köprü üt.tünde 
rayların üzerine düşmüş , yüklü 
vagonlar boynu üstünden grçmek 
suretiyle ikiye bölerek ölmüıtür . 
Vnka hakkında ehle ettiğımiz taf· 
silatı yazıyoruı : 

Dün 8aat On dörtte ma -
nevra memuru Mebmcdin idare
sinde bir Jokkmotıfle buna b•ğh 
oa kadar v .. gon maoevıa yapı· 

yordu . Lcıkomotife bıığlı v•gOn· 
lar Ziraat baokasıoa ait buğday 
ve sair etya ile yüklü idi. 

Kaıaoın kurbanı olan manev· 
ra memuru Ahmet lokomotifin 
arkasında bağlı bulunıın vagoouo 
tamponu üzerioe çıkarak lokomo

tif hareket halınde iken vagonu 
makioadan ayırmış ve ayırdıktan 
soaıa müvazenesini kaybcdeıek 

tampon ÜIC"rioden düşmüştür . 
O sırada makina Vtı vagonlar tam 
Hı lal köpı üsü üzerinden geçiyor
lardı . 

Zavallı memurun raylar üzeri
ne düştükten sonra arkatlan ge 
len vagonun tt.k~rlekleri boynu 
üzerine grimi§ ve vücudunu he· 
meo ikiye bölmüştür. 

Bunu orada hnlunmakta olen 
bir as~e· gö müş ve makiniste 
bağırarak durmasını söylr.miş, 

tpifti. 
• . . :~ iı.teıı geç ıkl· 
faket o sırada 1 :ı . :. uod•• 
Tamam Uç v~gon (j~f:esedi uı•· 

b .. ı- n Ahmedın ye o uoc • 
ı inden geçmişti:· dunu parÇ,.•';; ~) 

Ahmedio vucu adenl ' ~ °'' 
nan k1sı:nları kOp ·f dordll'~ ' 

.. " I okornetı oıe 
dO§muştur • -' b ıuıı•ııa • e 

1 v adı u • erı• 
muş ve mene r k a 1 \, 
memurlar koŞarık v• 1\ 

gitmişlerdir. ~iidtlel ,· 
ve "' Vak'a zabıtaya ·ırni~, 1 • 

ver• b~ı· 
umumiliğe bı~~~i Oıh•" '' 
.Müddei umunıılıi · 

j·,tt 
kata haşlawı§tır. 1ı0'd 

. volları ılil e 
İ)e,·lel demır ktörlill'-

ı . t t dire öıı'dl 
mıutu.a ı§ e me k'katiyle 'tı 
müessif kaza tab t'ut. Ji• ~ 
le alakadar otnıu§ ak'• ,4lıİ,r• "91 

Tahkikata göre :ı nit•"' ol 
dikkatsıtlığından ırneıi.ode?.yıı \, 
riayetsiz harekr:t eAbidİP ~ 1 .ı "'ııı 
muştur . .Makinist MelııO' Jjl· ~le 

IPuru '" 111 ile mı ot vra nıe ·stic"ııp ~· ~t 
. - urlar ı ı·ıer dıger mmenı keD ı 1ı . d. Mehmet; oe~'' -'· mıılcı ır. . de rn• d ~,. 

dedıo ·o e 
müdafaa •• buriytl1 I•'' 
:ıcele yapmak mec ,.,aoe•'' t1I ~' 

i i acele orıD "t dıkıklan ç n. an 09u\U0 .,ı• w.. 
mahsus Amerık oı ve r· .'ili 
bik etmekte oldukl•r~ubUıdıı ~r ~ı, 

Ü 
deD yU .ıtı 

oıo da lıu Y z ·fade r 1ı~· 
. de bu ı '"' 1 iL. nu söylemışse b' dikk1 ı>' ""'l 

ebe ı f gı dir. Kazanın 1 
18ra tı '/)' ' 

tır. Feci kaz•, be',1,0oı 1t11'·~.-r' '- o 

bir teessürle. k~~rt tene :~1ıl,ı ~d 
vallı Abmedın 13u ı• 't 

,dır. 
ve bir karııı va ~tı' ~ 
yetim kahuı§lardır. ıdırıl•'' ~~ 

.. D ka ··~ÇI 
Cenaze bugu . uoıi 1 

Tahkikata Müd~eıd~lll 
d. •·tedıt· vam c ıme• 

zlığ• İtalya· Habeş uzlaşmama ıı" 
d·1111t ..r 

İtalya - Habeş anlaşmımaz· 
lığı dolayısile bugün iki devlet 
arasında bir harp zuhur ettiği 

takdırde araı ulusal bakımdan bir 
Önemli muele çıkabılrcektir. Bu 
da İtelya suel kuvvetlerinin Su 
vey~ kaoalındarı gf'çmeıi mrse · 
lesidir , 

Bu önemli sörak lngiliz avom 
kamaresinda mevzuubahis ola
caktır , Esa'ıl mesele şudur : 

Sünyş kanalı bakkıııda 1888 
yılında "kdedilen muahede ahka
mı baki kalacak mı ? Bunu iyı 

anlamak için uluslar sosyetesi p».k 
tı ahkaaıının tetkiki lazımdır , 

Bu paktın 20 iııci maddesin 
de deoiliyor ki : 

(Uluslar sosyetesi ilyelnindea 
olan devletler, uluslar Bosyett:si 
misakıoıu .yapısı il~ bu Plisaktan 

evv.:I yapılmış bulunan ve bu 
ır.isak abkimı ile trzat teşkil e· 
den bütün anlaşmaluın hükfım· 
leri düşmüş oldul lnrını beyan e
derler ) 

İngiltere, uluslar soıyt lesi Ü· 

yeleriıu.leo olması base bila, Sü
veyş kanalı lıı~kırıda 1888 yı· 

lında akdrdılen muahedeyi, ulus
lar sosyetesi misakına muhalif 
gördüğü takdirde , lağvedebi

lir . 

Uluslar sosyetesi paktının 10 
rıııncu maddsir f; göı e, ulusl.ır sos 
vt'LPi üyesi oları devletler diğer 
bir üye devletin \'arlığrnı vr sı
yasal ~ıginliğiııi her tecavüze kar· 
şı müdafaa ve muhafaza edecek

tir , ltalyanıo Hahr şistana karşı 
güttüğli hareket ulnslu misakı 

alıkimırıa mug•yİr bir har eke t· 
tir . 

İngiltere uluslar so,yt:te~inin 
en muteber üy~leıirıdcn addedıl· 
diğinden , 111iıekm 20 iı ci mad 

b'k e 1 f,"
desi :ahkamı A t~ ıgeleleO ıed'f 
bu hususta ıazı alıdır. 911 ,, 
li ted[)irler elı:D bıfP 1,'-. 

d ltıılyarı 11 

ler arasın a 11 ııod•,, •"' 
lcrinin sfiveyş k&D dır . 9ı1 jJ 

. . de \lar ·,e ; 
leri tedbırı ddee• ~j 

16 c• .,,a . ,b 
misakın ıo ddt•·oıO 

naden t888 ma~ş otur' ·ıı•" 
h··k"mden düşrnu . lol1 

u u d" k•ı ~ 
İt" f etmeli ır zitt' J l 
ıra "l'ın bir"' ve ,-

gayet mu 11 dır • J' 
1 makl• .,,t f 

sında bu uo _. b•rt~ 1 ı İ 
terenin güdecegı dd'j, fı 2 
insanlık bakırnıod::h&J'ıııı So''' 

_J b'r baıP . jO ı• ._ 
zamllfına 1 1 ıer• 11 

•'' ..1ı 'ttt.... . l kU\'\fC "r0k lf' ~ yan ıüe si t .,, 1 
geçoır b•• "-. 

kaoalımlao . .,,osa '· 
d li bır ' ride en ışe ı.ıı• 
. ·eı• ktt' cdrcekıır · si 011 çı 

U ,uslar sosyetr g•Yet' rı•I' 
buıuıt• tı• ,,1 

kaoıı bu S""''' ' . 0 u •11e 
lo"''ltertD1 ·etler• 

~· " l kt1V' "''' , İtalyan Sue klı olııc• ,,1 
ba ı ef l 

k•pııması, 30 y . -1' 
er ·ııır 1 I 

Lort KruOI etı1Jh t'' 
. trferıO• O • bıl 

faraziyeyı bkiioı•"1.., el• 
• • kil"' ~ mualı. d_eıı l\fısır hli d• ~i~ ,ı 

istcmıştır · şu111 "'" 
d li durllı:D kll' sov•~· b'ıl" 
ışe l dır .,e tı•'' ~,I 

davranma 1
• (atile il'" 

- eoı ıı ve 
oın egeı:D bafsza 
~u hakkı rnu l ıd·· 
~tı:niştir · ,,;;J/JC' 
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~ir k . aranıyor. nasıl doğdu ? PAMUK ve KOZA 

F arı koca keçeden yaptıkları kayıkla -Birinci sayfadan arlan - Kilo Fiyatı 
d SöylenJi~ine göre, Kızılviran kıı- CİNSİ En az 1 En çol.. 

ıra 1 geçmek isterlerken bogv uldular mununda define bulunJUğU ileri büylik kurultayının programı da K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 
Kil<> 

sürülerek ilgili katlara şehrimizde bu akşam etıu ermiş bulunuyor Kapımah pamuk 
Piyasa parlaj!t .. bulunan bir iki yurtdıış yanından du . 47 45 . ·-------. lıtahı · 

t da b· ya ıF'ır•t) - F°ıral trıba 
_. ır fac· 1 
ııod, . . ıa o muş Hf'rdi mev· 
tıo kıkı geçeyi birbirine bağ 

ı ~ıkiJi,J •yık ·~ alarak halmış , 
I· ıhııı d Maoııkaan köyünden 

lıp btok '1itlu Kıdırle kaıısı Zey 
e Had ularak ölmütlerdir . 

ise •o I ~a. • •vy e geçmiştir : 
, •ırı . 1 

'~a dij 1
§ eten Hüse}'ın ve Mab 

Yolc n sabıb karşı taraftan 
~61'tıd·u •larıl.: k•yığı yüıüı-
~ ır. B . 
, ''•lık k en geç.:ye on metre 

ri ~1111 ~ ııldogı 11rad• yükünün 
•'lldııı 

e 1
' kıy. ~e euların baskısın-

. lıı(ıineıırıo kaburgası patlamış 
• 8q h" 
''' b ucum etmiştir . Ka 

. lıit •lıııakt 1 • . ,lı' 'Ul a o dugunu gören 
- ır ,. J. ı' 'lla,d "' ışi güzzl suya atıl-

1· n lr • 

1 u ~ııad z 
(1 

1
• l• 

1 
a eyııep koc•Aı Ka· ., •rı itli 

ıt 110ı ku Ş Ve adımcagız lı.a 
;I· ~lı, •k rt•ıayım derken ikisi bir
·ci. 1•ki ı~t~da kaybolmuş\ard,r • 

l~ıı ltıı;ız ID" . k k 1 
11 ~ •rar k uşterıyi •yı çı •r 
~,i' '· 

1 ık•r•ya çıkarm•şlar 
•'' ~ P1ı,t k 
tıl' it ti k ''•kol komutını hadi-
1ı ''ı bir 0Y.ıak tahkikata baela-

•t~· Yaod d K Z ~· ~ ı ''•h •tı a adirle ey-
!jl' luıı,ltı lıoıış ise de cesedleri 
ıı~· ~ ~'Yık•ınıştır . 
~,I 'il '~eı, Cı ~.Üseyinle Mahmud 
ti' ııı,,,, d'getııılıniş adliyeye ve-

lıı r ır A 
~~o ,, 01,

0181 
• cıklı hadisede su 

1ıl•r j l•laQ, varsa adliye pek tabii 
111

cakt Çıkaucak ve cezalan
~ it 

~ıı' ~ ~~,k. 
eJ ~~İçin :•ni kurbınl•r vermı • 

aaiGQu• ·~~· doğru yüzdü 
ogrendiğimiz çürük 

Herdi kayığınin işletilmemll· 
si ve Fırat üzerindeki bütün 
kayıkL.rrn da evgin ve önemli 
bir yokl maya tabi tutulması ge· 
c:iktirilmeyecek bir gür sorumu 
olduğunu da hatırlat'llak isteriz . 

Hayvan sergisi 
Tarım bıkaıılığı şaı ımızJa bir 

ehli hayvanlıır sergisi açılmasını 
ger~klı bularıık kuruluş masraf
ları için genel meclisçe özel büt
çeye tahsısJt konulrnauıoı •stemiş 
meclisto hu iş için (200Q) lira tah
sisat ayırt ttmiştır. 

1 k 'l · l • Piyasa temizi ,, baş vurulmuş,gAreğinin yapı ması Aokara , yurt aş ı ı e ıç erı -
d lene 1 dilenmiŞti . çarpan veSyurd köşelerin en ge- iane 

11 
Elde bulunan krokiye göre ye len bUyllk kurultay üyelerini Ekspres 

rinde kazı yapılmasına müsaade bağrına basmakla ~evinç du Klevlant 
edilmiş , Konya müzesi direktörü yarken , şüphesiz , oraya ge- y A p A G I 
Yusuf Akyurt kazının b11şında bu- !enlerde Türkiyenio kalbi de 1 _.;;B;,::e_,_y7az=--------ı,-----ı-----l-·--------ı lurımıya işyar ~dilerek Kızılvlrana mek olan Ankarayı görmekle ve Siyah _ 
gitmiştir . orada yaratılan büyük varlıkları ç İ G 1 T 

Bu müracaatı, Yunanistanda bu· ~eyretmekle en unutulmaz ğüole Ekspres l ___ ..L:::_..:,..I :;:__ ___ ,ı;:_-_--------ı 
lunan bir kaç Rum mübadilinin va rini , ömlirlerinin eo tıtlı saatle- iane 
sıta ile yaptıkları ve definenin çok rini yaşamış oldular . ll--"iyre'rl'"i-,,""'Yre-m'l""ik-,,--- __ l~,7_5 __ _ 
zengin olduğu söyleniyor. _ Son _ 1 ,, "Tob umlulr,. 

(B(lbalık) BİR SORUYA KARŞILIK HU B U B A T~__,..--------
1-=n~u~~d~a-y--.K~.ı'b-rı-s---.-..2~.7~5---._,~4~,7~0 ____ 1 

,\lemnuniyetl~ öğrendiğimize gö- p f 
re buk~nlık sergide gösterilP.cok ,,.

1 

... ;-- aranı . ---

1 

C. H. Rartisi nasıl doğdu ? 
başlıklı yazımın tamamını ve ya 
bir kısmını okuyanlar , kitap ha
linde buılıp ba11lmıyacığını so
ruyorlar . 

.. 
" Arpa 

Yerli 3,75 4 
Mentane 

3.25 
bayvanlardıın derece kazananlar Boş yere harcama ve har-
içiu (1000) lira ikramiye havalesi 1 l 1 
yollamıştır. Sergiye k.bul rdılecek cıyacaksan yerli ma ı a . 
hayvanlar aygır, kısrak, tay, dişi 
ve erkek Eşek, Katır, Boii'a, inek, 
Dana, Koç, koyun ve Kuzudan iba
ret bulunactıktır. 

Sergi yeri için llalkevinin ya
nındaki spor ı. cyJuHI düşünül
mektedir. Bununla bt:raber buranın 
sergiye elverişli olmudığı göz önü 
ı:e alınarak dulıa b~şkn lıir yerde 
aranmaktadır.Serginin açılış tarihi 
şimdilik kesenkes bildirilememiş 
tir. Ancak Ağustos soıılarına , veya 
Eylıll başlangıcında yapılması kuv
v~tıe muhtemP.ldir. 

fçm e suyu gı>tiriliyor 
Dermenin kaynağından demir 

yo:u durağına getirilecek İçme su 
yuna ait inşaata başlanması Ba 
yındırlık bakanlığınca demiryoll»rı 

yöntemine bıldirilmiştir. Demiryol
lar yöııtıımi bu işin yapımını Si -

Mütebeddil - Değişken 

Mütebessim - Glümser 
.Mütecahil - Bilmezleoen 

Mfüecahilane - Bılmezlık-
ten gelrrek 

Mütecanis - Bicins 
Gayrimütrcıois - Yadbicins 
Mütecasir - Küstah - tFr.) 

Audacieux 

meryol sosyetesine vermiş boru. 
!arın hemen tümü şarımıza geti· 
rilmiştir. 

Sosyete gelecek halın işe baş

layacaktır. 

Bayındırlık projesi 
Şarımız bayındırlık projPsini 

yapmak üzere şarımıza gelen An
kara bayındırlık direktörü mimar 
Srmih cumarlesi günü arkadaşla
rile birlikte llldzize gitmiş, pazar 
günkü trenle dönmüşlerdir. Semih 
trendrn inmekten doğ uca Yalo
vaya geçmiş, arkadaşları Vasfi ile 
Affan şarımızıla kalmışlardır. 

Üç gündenberi proje üzerinde 
çalışmalarına devam eden Affan 
ve Vasli bugünkü trnnle Ankaraya 
gideceklerdir 

Tekaüd maaıı - Emeklik, e· 
mekli ay lığı 

Mütekatı - Çapraz 
Mlltelevvin - Alaca 
Mütemadi - Sürekli, devamlı 
Mütemadiyen - Ardsız arasız 
Mütemayil - Eğgin 

Mütemekkin - Oturan, yer· 
!eşik 

Mütemellik - Yaltak - (Fr.) 
Flatteur 

Yazılarımdan ziyade büyük dev 
rirn peri.isine ve onun şeref dolu 
tarihçesine derin ye cundan bir 
ilgi gösteren bu çok değerli soru -
culara şimdi kestirme bir karşılık 

nremediğim için üzülüyorum. 
Eksikleri olan bu tarihçenin 

çok yakın bir zamanda tamamla
narak basılmasının mümkün ol
duğunu hatırlatmnğı şimdilik kAfı 

görüyorum l . 
Ö. K. A. 

.. ,. ınnı1111unı11111111111111n1111ıı11111ııım111mııımıı11uınıınm11ııııuınıiınnııın11111~ 

I
~ bu gece nöbetçi ! 

Eczane ~ 
i 

~ Yenicarni eivarıııd<ı ~ 1 Sayhan eczaııı>sidir ! 
! - hı ırıı ııu .ırııırı11ıhıtlııı 11ıınuıu1U&ll'J1m11WL ııuıuıııuıuıurııuıuhıı • 

Mütevakkıf - Bağlı 
Mütevali - Arasız, aralıksız, 

birdüzüye 
Mütevassıt - 1 - Aracı, 2-

0rta, ortaç, 3 - Arabulan -
(F r ) lntermediaire, moyen 

Örnek : 1 - Bu işte siz mü
tevassıılık ederseniz - Bu işte siz 
aracılık ederseniz . 

2 - MutavasHİt derecede ma· 
lumat - Orta ( orıaç ) derecede 
bilgi . 

Mütecaviz, tecavüzkar - Sal. 
dırgan, sataşkın - (Fr.) Agressif 

Mütedahil - Gerikalan 
Mütedavil sermaye - Dö 

nerge 

Mütemevviç -- Dalgalanan, 
dalgalı 

.Mütemevvil -
Mütemmim -

tümleyen 

1 3 - ı\foıavaesıt olarak işe 
müdabelc - Arabulao olarak işe 
karışma . 

Mütedebhi; - Yılgın - (Fr.) 
Terrorise 

Müteellim olmak - Elemlen 
mek, acılanmak, içi sızlamak 

Müteessir - Üzgün 
Müteessir olmak - Üzülmek 
Müteezzi - Ezgin 
Müteferrik - Ayrık 
Mütrfessih - Bozulmuş 

Müttfevvik - Üstırelen, üstün 
.Mütegallip - Zorba 
Mütehammil, mukavim - Da-

yanır, kaldırır 

Müttbaıri, müdekkik, müte
tebbi - İrdelmeo, araştırıcı 

.Mütebarrik - İşler, oynar 
Müteharrik bizatihi - Ken· 

diişler 

Mütehassıl - Olma, Ürem•, 
çıkan 

Mütrhassir olmak - Özlemek 
Mütehassıs - Uzman - (Fr) 

Specialiste 
Mütebaşi - Sakıngan 

Mütrlıavvil - Değôşken, de-
ğişik 

Mütehayyır - Şaşkın 

Mütebevvir - Öfkeli 
Mütekabil - Karşılıklı 

Mlitekıddım - Öogtlen 
Mütekait - Emekli 
Tekaüd etmek - Emekliye 

ayırmak 

Zengin, varlı 
Tamamlayan, 

Mütenabi - Sonlu 
Mütf'nabiyet - Sonluluk 
Mütenasib - Uygun [Birbir· 

leriyle] 
Mütenasibülendam - Taylıa 
Mütenazır - Uykaz (ııyukn] 
Tenazur - Uyku 
Mütenekkiren - Tanımsız 

olarak 

Örnek : M üıeoekkiren Fran
sa ya giden İngiltere kralı - Tanım· 
sız olarak Fraosaya giden İngiltere 
kıralı . 

Mütenevvi - Çtşit çeşit, çe-
şitli, türlü, türlü türlü 

Müteradif - Çemdeş 
Müterakki - ileri 

Müterakkıb olmak - Kolla-
mak - (Fr.) Guetter l'occasion 

Örnek : M ütcrakkibi fırsat -
l<'ıroat kollayan . 

Mütercim - Çeyirmen 
Tercüme etmek - Çevirmek 
Mütereddi - Yoz 
Mütereşşib - Sızan 
Müteretıib - Düşen 

Mütesallib - Katıl.şan 

Miites .. v ıer - Tasarlanan 

Müteselsil - Sıra, Zencirleıne 
Miittşebbis - Girişken 

l\1ütevattın - Yerleşmı§ 

Mütevazi - Alçak gönüllü, 
gösterişsiz - (Fr.) Modeste 

Örnek : 1 - O, pek müte
vazi bir adamdır - O, pek alçak 
gönüllü bir adamdır . 

2 - Mütevazi bir bayat İm· 
rar eder - Gösterişsiz bir bayat 
eürrr . 

Mütevazin - Denk, d•ngeşik 
Müteveffa - Ölge, göçkün 
Mütevehhim - Kuruntulu 

Müteyakkız - Uyaııık, tetik 
Müteayakkız bulunmak, mu· 

teyakkız olmak - Uyanık bu
lunmak 

Mllttyemmen - Kutlu, yümlU 
Mütezad - Karşıt 
Mütezayıd - Artmalı 

Müttehid - Birleşik, - (Fr.) 
Uni 

Müttehiden - Birliklf', bir
lik olarak 

Müttefik - Bağlsşık - (Fr.) 
Allie 

Müttefikan - Oybirliğiyle 

Müttelıeaı - Suçlanmış 

l\1ütteka - Dayanaç 

Müv•cehe - Yüzleştirme 

Müv5cehe etmek - Yüzleş 

tirmek 
Müvazene - Dengelme 

-----------------------------------------

l--!F;.a~su~l'!-y:_a ______ l--;;.----ı-----·-------
Yulaf 3 
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Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Sisam 

UN 
-· Salih Efendi !--...----------- --·---· ... ---·--------·= .c " --·-

.J:J '" -Diiz kırma ~ 
~~ Simit ., 

'!_,.-----o 5 .... Cumhuriyet 
Q~ ... -------· 

~ -~--,.---2!"'-------ı-----~ı--------1::! "' Düz kırma ,, 
Alfa ,, 
Liverpul Telgrafları 

22 / 6 I 1935 
Sanılm 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. Vııdeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

Ptne 

35 -Liret 9 66 
---,,ı-ı 97 

05 Rayşmark 

Frank".l!'ransız,, 12 03 
79:,._.;;,S~ıe=rl~in:....::'~'l=n~~i~li~z~"---ı--761~9'1 

58 Dolar "Amerikan,, 79 45 
50 Frank "lsviçre,, 

Çilteban kaplıcası 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

ları 9ğrılarıao muztaripseniz vakıt geçirmeJen Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haPtalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelcR bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kaldıkları görül
müştür . 

Çifte han koplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün ka1 hcalardan daha yük-

1 sektir. 

1 Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi. gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 17 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 f 
-:----------~,---------------------------

~ <!' 5370 



Konya ilbayı 

- /Jirinci sayfadan arlan -
Sarıçay , yalnız bu kış 75 mil 

1 

yon metrf! mıkabı su vermiş ve 1 
karaviran gölünü doldurmuşlur . 

Bu lıesab.ı göre hu sular Bey· 
şehir gölüne akıtah .. ca göl şimdi· 

1 
ki durumundrn 13 - 14 santim 
daha çok yiikst'lecektir . Bu yük· 
l"'lit•n vereceği su da bütün ova 
nan i tediği suyun üçte biri olu· 
yor. 

Bu u , Bf!y chir gölüne akıtı· j 
lınca Karaviran köyü de susu~ 

1 
l<alacak ve kuruyacaktır . Karavı-
Tan gölü yerinin ekilecek bir ! 

' topuk parçası bnlioe geçmuioin ' 
büyük değeri vudır . Karaviran 
da on dörtbin hektar toprak eki
me yarayışlı bır halde geltcek ve 
bu toprak bire elli , altmış ürün 
vermek berclıeıioi her vakit için 
lu:ndiı:ıindc s.klıyacaktır · 

Bu geoiı ve bereketli toprak · 1 

tau her yıl otuz köy halka kazanıp 
g,.çinecektir . 

..... Karaviran gölıimi alotaca · 
gı: . 

Bugüo Karavirao gölünde top· ı 
lanmış olan suları açılacak kanal
larla düdenlere'! akıtıp Suğra top· 
l'aklarına önümüzdeki baharda e 
kime yarar bir duruma "etire-
bileceğiz . 

0 

Ht'yşelıir bar•jının derinlrşti 
rilmemesi ova tkinlcri içio kor 
ku ''ermrz . Çüokü gö\üo bu ılu
rumunda bifo gelecek yıl için o 
vayı ulama~ işten değildir . 

Bunları It-n d<ığru ve feoniğ 

aıa:ılırmaların sonuna dayanarak 
•Ö) lüyorum. 

Yeniden barajlar yapılacak 
Sille , Kuamao , Ilgıo baraj. 

laraoın yapılması i~i de ilerle 

mekte<lir . Ankara zirarııt ensti 
tüsü profesörlerinden arsıuJus3J 

iinü bulunan aı:r.iyat uzmanı pro
fe Ur alamon bir iki gün içinde 
Konyaya gelerek baraj yapılacak 
yerlerde jcolojıL. araştırmalar ya
pacaktır • 

Bu uzmanın vcrcCl!ğİ rapor 
Dı:erine vılayetiıı su mübeodı..,i 

bıırajların plia ve projelerini 
yopmağa haşlay cakatır . 

İsviçrccieıı bir uzman gele· 
Cl'k. 

Bu i~ltr için Jıviçreden de 
lıir uzman getirıliyor . 

A nkarada/d kwav/ar : 
Bu kez Ankara da Lu işler le 

uğra dım . 

Sulama lclarrsinirı işleri . 
ulama !idaresi yı pılacak iş . 

lcr için ziraat baukasıodan 90000 
lira borç ahlı . 

Amacımız yur<lno kuraklıkla 
rıoa kııırşı derli toplu lmlunmak 
flr . Tutduğumuz yol , Konya Ü· 

rüoünü :kuraklıktan kurl1tı m ğa 
ve bizi yağmur beldcmekten kur 
tarmağa çıkarıyor . 

Yurddaşlar , ,lowvctll olu . 
11<1:: • Tıirk clöieni lı er işi ya· 
par. 

Vilayet hfügesinde 3 yıl !.Ü

ren kuraklıktan iitiirü tasey:ı dü
şen ve tasalanan tek tük yurdtlış · 

lara rutlıyoruz . 

Ben bu yosı yerinde lmlmu 
yorum . l lusol tarihimize şöyle 
<'e },ir göz gezclirilirse bu , yurd· 
daşlar zaiflemiş olan !İrıİr leıinin 
kuvvetlettdiğini görec~klrrdir . 
Bir defa ilimizin bu yılki h rımı 
g "çen yıhlau f.:"oa tf ,. ğildir . 

Türk , 1ı,., ı:eyi yener . onra 
hiz Türkler , yer yüzünde >8§ .ı 
m~ğa lı•şlatlığımıı. çağdrıo lıngiiut

değin çok büyiik ve aııılmaz sanı 
nılao zorluklarla , ve bunlaı ıo 
hep ·ini yendık . 

Türk her rı.orluk llarşısınJa 

döleni , nrtar , iradrsi kuvvrt'e· 
nir . Zorluklar , feliıketler karıı 
Fında ya a kotılmak onun şiarı 

teğıldir . 

Alnlt'irk dölen ve güveni 
örneğidir. 

[Ju., uı;: ;yle bugün ulu urnuıuo 

( Turk ~ödl ) 

-
ı-~RKiYE Belediye 

Z:IRAAT .,., Satlhk arsa . buııııı 
d - ovın 1 

Vali konağı calhh•sinJe terzi Zehiılenin yeni yaptır ıgı rsrırııP 51111 

ıluğu aJoıln ı ltı yüz beş metro murahbaınlla bir parça v 

BANKASI ı ıe mosı açık olarak artırmaya konulmuştur. beşte ıe 
A) ihalesi tdmmuzun <lörcliincü perşembe günii saut on 

' 

ıliyo daimi encümeninde yapılacaktır. 
B) iğreti tutum parası 41 liradır. . . 1 1ıcr 
C) Şartname belediye yazı işleri kaleminJedir. ı stıyeo er 

rebilirler . lorile birlıkl 
Ç) isteklilerin ihule günü iğreti tutum para~ı oıokbuz 23 .... 26 ...... 29 

beleJiye encümenine gelmeleri ildn olunur.5562 20-

B 1 d
. b. . . . d litZllTI olllP jl6 ı 

e a ıyeye ır sene ıçerısın e uld"· 
ların yaptırılması açık eksiltmeye k0

" .. içioJ 
· hiiktJIU 

1 - Bele<liyenin bir sı·nelik ildç ihtiyacı şartnamesı 
ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. . . cbilirlC' 

ı · 1 rı gır d 
2-· Eksiltmeye ancak Adanallaki eczahane sn ııp e 935 ' 

~ '>9 haziran- ıı 
3- iğreti tutum parası (l05) liraılır. ihale ~ - .. en od99d.Y 

maıtcsi günü saat onda belediye dairesinde cloimi encunt .. 0 bele '
0 yapılacaktır. istt-klilerin şartnamesini görmek üzere h~r foai01i crr 

baş tab i pliğine ve ihale günü <le tutum parasilo heledis 
menine gelmeleri ilAn oluour.5552 16-~0-25-

11yor· 
Yani mezarhkta bekçi evi yaptır• . ıekçi t' 

. •fi' bıf ) 
Karşıyaka<la yeni mezarl·kta 2628 lira bcdelı keşı 1 

1111 ı 
nin inşası açık olarak eksiltmeye konulmuştur. belediye d• 

A) ihalesi temmuzun 9 uncu salı giinü saot oo beşte ~t 
encümeninde yapılacaktır. , 

B) iğreti tutum parası 197, IO lirııJır. .. bc)cJiyc 1 
C) istekli! · ı-in şartnamesini görmek üzere her gun kbozlorıls 

işleri kalemine ve ihale günü de iğreti tutum parası ıns 22_26 
le<liyc daimi encümenine gelmeleri ilAn olunur 5570 

htace0"° Yeni mezarhk için ( 5000) mfJtre ta ) rııetr• 

DARA• 
BiRiKTiREN 
RA'-4AT ~D~R 

kilo odun, (200) kilo sabun ve ( 2000 .. A 

kefenlik bez alınacak • hta c~: ' 
Yeni meınrhğın altı aylık ihtiyacı olan (5000) ~etr~~ şnrtıı11; .ı 

kİJO odun (200) kilo sabun Ve (2000) metre kPfonJık . totUrTl r 
hükmii iç'nthı oçık olanık eksiltmeye konmuştur. 0.ğretı·a bez jçııı 
oılun ve tahta için altmış beş lira sabun için dört lıra ,. . 
kır.k brJş liradır . daiP1İ encııg 

lha}Psi 2- t~mmuz-935 snlı giinii saat on beşto ütcre ııer d' 
oılasındu yapılacaktı r. istı>klilerin şartnamesini görınok sile (Jrl ; 
belediye yoZı işl ... ri knlcminc ve ihale günü lle t• • tuın 1~~2 ı-26 ..... 

Karataş pilajına gidelim 

llalkımızın doniz banyosundan istifade etmeleri için 18 , 43 , 102 ve 

123 numaralı kamyonlar her gün saııt altıılnn lııre krıdar Acem haııındıııı 

yolcularını alıp nyrı uyrı hareket cdeceklenlir. Bu kaınyonlur gidiş ve 

dönüş her odo1111lon 100 kurı ş nlocaklonhr . 

Pı1 zar giınl ri d ıJ Okluı . t J1ustııfonın biiyiik knırıyonu s ·ıbnlı)Pyin soot 

•ıltıda yo!culuııııı olarak bel• d•ye öı ii111leıı lıorl'k• t edeccktir.5573 
2- 5 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 1 

satılmaktadır. 
Okçu ırıenba suyu lstnnbul şdırcırnonctinin tııhlil rnporu ılo ecı oyi 

bir su olJuğu tolıııkkuk etııı · t ı r. 

Okçu ~ hlıot•ı olv ..: ri~lı w miueyo i~tıılı vı ri<·i hir suyu sıı lur ~tuht·• rı lll ıııü~t ·rilc r fıir defu lrn su 
yu içtikleriııılo bir ılolıa lı:ı ~ lı:ı sıı irın •yeceklaılir B.r defo tccrii~o 
sozlurımizı isbııl ı dec ıktır 54'U 31 - 78 

Sat.ş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altında 

başında, yalnız ulu~al tac ibin de
ğ 1, hü1 üo ios 1 taıihioin en hüyiik 
varl ğı olun ve olamazlaıı müm 
küıı kılan Atntürk' limüz hulunu
yor. r asıl ld çok yakan bir geç
m şte ulusu, yurdu izmihlal uçu
rumlarındaa ku tarmışs;1, bugün 
lcarşılaşıığımız tarıms t f ve ekor.o 
m!k zoduklar da mutlaka ortadan 
kalkacaktır. 

Altlwı dolu ilbuym 
ı1lik:.·clc gıiuerıf: 

Gökl,.ıdeo su düımezse, top · 

' 

rak altındaki ıuları ) 'Cr yüzün~ 
çıkarı.cağ z; i<'ap ederse yiizlrı c ı- , 

battn lı i rıkrce s dlcr Y•paı•k 
kış sulaıiııı toplıya,·ağ rz ve t-ııla 
larımıu sul .. yrıcağız 

İki iiç bin sene evvel bu ge
n 'ş ovada yer yer mamureler ya • 
ratm ş olan (LaJı~). (Zıvar 1k), 
(Yağlı hayal) ve. (Karadağ), (Ala
dağ) madcnleıiı i işldrc,.ğiz. 

Ve muhakkak ulusumuz layık 
o!duğu ~enlik ve bayındırlığa ka 
vupc:aklır, 

Bozca Ada Şarabı 
Niğ'deden getirmP.kte oldu;{um 

şaraplar bittiğinden müşterılı rimi 
şarapsıı hırakmamnk için lstanbuhı 
gidert>k inhisar i<lutesirıln mura• 

kaheSi altınlla l<abataş ı nbarınJa 
sntııan dmillere mahsus Bozca 
Adanın yiiksek dereceli en iyi şa::. 
rubını getirdim . Perakende kilo. 
sttnu 35 kuruştan bugün aşlama 
olorak sutışn başlodım. 

Abidin paşa caıhl<>sinde An· 
kara oteli karşısını!a 

içki snntrnlı 5556 
5- 6 H11lıisi 

Evkaf müdürlülünden 

daimi encümenine gelmeleri ilı1.n olunur .5553 
1 

.ıor 
Ptırılı, ' 

Emaye numarataj levhaları ya 110 cııı · 

D l d
. . } } d ) l , . . , , 'n (27240) tD ( e ıyemız ıuı u u < a ıılın<l· ·kı bına'nr ıç• tur· ıcd! 

l · k oulrrıUŞ hC 
ııumara ~vhası yaptırılması a\·ık eksıltmeye 0 beşte 

A) İhalesi temmuzun Jokuzuncu salı günü saat 
00 

r. 
daimt encümcninufi ynpılncnktır, J' bUvuğ11 tıı 

B) İğtt'ti tutum par1sı yapılacok tekli(ın yüzd-1 ye .~·r le 1. 
C) Şartnamesi ynzı işl .. rl kuleıninden purosız ve~ 1

0
1

ıİorile; 
lst• kl ılerin ihale güııü İğ'l t!ti tutum parası ın 9 kz~-2Y..,..... 

rnciimcnine gelmeleri ilAn olunut.5567 2l- ~ı bS., 
Temizlik işleri için 15 adet el ara 

~C' 
yaptırılacak . k ekilill h il 

tıÇI il 

Tem 'zlikişleri için 15 adet t· 1 ara hası yaptırıln~tı~.1 

sanL 
011 

konulmuştur. ihalesi haziranın 27 nci perşembe gu' u 1 .ııı 
bel .. tJ:y., daiıesinde daimi ı>nciimenJe yopılacaktır. . ıcrİ kil 1111 ~ 

.. yaz• ı) yır l 
istek} lcrin şartrHım. sini görmek üzere hc·r gun ası oııırı ı110~ 

ve ihalesi günü de yiizdc yedi buçuk iğrı ti tuıunı p~r aJilcııkl ,rı 
buçuk liranın b .. Jediye vı•zne~ino yatırdıklı·r•nıı dııır 5S41 
ile belediye Jaimt encümPnino gelmeleri ilfin olunur. 25 

12-16-20-Siptilli mcvkiinde t\'kaf a ait 1 

Mutao bamatnar•ın ketfi mucibince 

tamiri 13 haziran 935 den itibar~n ------------------------~ 
yirmi ğiin müddetle açık eksiltme· Seyhan oteli 
ye konulmu:.tur. 4 Trmmüz 935 
Pe ş:nhe ğür. ü öğledt'n nvcl saat 
onlıirde ~ vkaf dairesinde ihalesi 
yapılacaktır. kct:if bedeli <2720) sı11J" 
:~~::a~ı;~!:~ıe;~~;vkaf dairesine Belediye bahcesİ karşı . knrfr 

• es• 
] 3- 19 26 - 3 J> k h k l ı el "ti iye }ıoh\' er) 

>U erre Ü umet konağının yunııu a 1 ' telini 1 
. c ... hıın ° 

lrmıık hamtımına gidecek yolun iiz"riodokı ,;;;n.,J ı 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba- şek ı lde nçlıın . • 1 uııırıJ'1 o~ I~ 
betinden : } vosı ' ( 

Yeni karyolalar, İlimiz şiltelcr,gıizl'I Vtl twl ıu q 011111r . ıııl 
Aılana doğum ve ~·ocuk Lakım 30 ı.oru.. ·ııı 

evinin hir yıllık yiyecek ve yoka· Y tı1<·nk sııyın değ<'r konuklnrımızılan ynltıız h 0 o&elı ,1 
k 

'h ı sey o // oflıı 
mı ı tiyacı 30-6-935 gününde ı enemek sözümün doğruluğunu ishatu yeter. Abdll ' 
iistı:r·mAk knsiıni icra edileceğinden• 5574 

1 e ksiltıııeyo konulmuştur. lst ... kl ı l·~r i _________ _..,.._._..~~. ··d11r" 
şartnameyi görmek ve tafs Iat nl ..._______ ~ oeşriy•t o>i.I .Jl 

mak kin kurumumuz haştnLabetinc UOJuını ,1. JJal•l1 ,,J.ıY 
miiracaotlorı ilôn o'unur. 5545 ··ıU ıl1 
13-15-16 18-20-22-25 ~7 · 28 30 I AJana 'für1' 
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