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Eden'in Paris göreti 
·- i.llraJ· t ·ı ~ T Al lh.. , gaze ecı ere ıngı 1z - -
Jıkte ~lld • 
z9~tlli eniz uzlaşmasındaki son in-

i
, P ı durnmunun içyüzünü anlattı 
P ••ia: 24 

"' ttiet Ja (A.A) - Eden'in 

J 
•ıı,, 

0 
Plığı göreli tefsir eden 

çİP a b ?'Zetcej divor ki: 
._. e•ıı i l ' 
~ 1' lr gil § erin.e düzen verilme 

ıer· . kJdeı ~renıo güvenliği için 
r11 hk i . aba gerekli olduğu 

sıPJ' doau,'1 anlıyoruz. Lakin İogi· 
. ~l rıın cılıY \ illa 11 da anlamalıdırlar 

0rro· d&ıe 'Yanın kara silahlarının 
~de ~.~hına girmesi Fransa 
~ d, 1;.tlin Avrupa ulusları 

e._ •e ~derecede önemlidir. 
~'itle, enevrenin tlbirliği si· 

i ~\ 1 ~ litrıd~~~n uydurulması gilç 
. ~ IOdleri ... ~ 1 logiliz diplomasi 

'jlll tıL 111ln b' • d•' ~qtiht), ııı en ziyade skn 
~ le h, e •ınomıl (feykılide) 
~te o)~tkete sevkedecek mı· 

1 '' ~·gibi Uğunu [dt>ğerlememelc 
8 

be' \tı1n biİ Av~upanm durumunu 
1111"" 1.tit eo hır adam irin kahıl 
JV ~ • ~ -

~•tiı: 24 
~ ~ (A.A) - Edenle dün 

An ı.;;•~ip sonraki konuşmasını 
OU" J bu,1 gazetecileri kabul eden 

t e '\.•· ••a d . . k. 8 r utıuıırı emıştır ı: 

-~~~ '•• ~1 •ramızda tam bir 
lrıırn· e, l 1Y"t) vardı. 

.;nıl 1 t>g')' 
(!f-"'F' '~d•ki 

8

1 ız Alman deniz uz· 

LavaL 
kendisine FranHnıo bu husustaki 
ihtiraz kayıdlarını biidirdim. 

Avrupanın durumunun Fran
sa ile İngiltere arasında sıkı hir 
elbirliği gerektirdiğini kabul et
mekte uyuştuk. 

Haber verildiğine göre İngil · 
tere hemen bir hava lokarnosu 
nun akdini istemekt .. , FranSA ise 
güvtnliğe ilişik olan bütün mese· 
lelerin birden kotar1lmasın1 göze
tecek 3 şubat tarihli bildiriğin 
prensiplerine tamamiyle bağlı 

kalmaktadır. Bilhassa bundan 
ötürüdür ki Eden bükiimetioden 9111 ~ 

1 
.. .. on logiliz durumu 

,~ tal.un .. r:' ~ 1 " anlattı. Ben de y.ni talimat ist•mişıir 

. ~arator Haile Sel~-sit~ .. 
qQ/ 

fo'.JIQ silahlanmakta devam ederse 
Pta.., k l l gını oruyacağını söy üyor 

"-~'tılar doğu Afrikaya yeniden 
~ )',er ve mühimmat gönderdi 

lld 
ıı-1 '• • '>3 
, '>; ,,· ~ (A ,A) - « Ceb-
e .. "aıete . . 
~l ga,e ll sının haber ver 
ıa, tıg, lak •heş:starıda karışık 
,~llla,111 dırdc orada ki lngi 
,1 dı•ar 

111 
{ tebeasının ) ça 

lk • lfa ('Ik 1 J • • 1 ~ı.ir ~ arı ma arı ıçıo 
'Rıı-. rne"tedi ı,1~ ı~ , J.' r . 
~ ı rarıR . A 1 A ~ L· lt'ul dZ ' ınan ' . 
lt ••ırı ( tı) )c,, lb tcbco. sım ) 

)~: bGYGk ;!aştırılmrısı için 
Q •kıarcl U4•l uçaklar fırsat 
il ır 

'ıı .. ~a~~t • 
-..ı11 'lli A İı... ~ild· .~ d. ahaL.claki 
~lıı· lrıoj .. 

~e I 1rt ba 
1 
• ne gore yağmur 

lilli ~•l>et ş auı § olması İtel -
\ lt.ıtuı •skrrltıi ara~ırıda 

llhla ~~ ra eı gel olu 
~~ 'ab~L 'il· o, . 23 
ı~ ltlbeu ~ (AA) - Ha-

~'ı 'lı lı . )'*~ ;lb&k eşıstanan srfer· 
h 1111t J Olch v • 11~ ı ar, ıguoa ıldı r o· 
ı, 'Qıi c Yalanlanıa\ctadır 

'LtlC) t'lapl . 
'dı. 1Ytte . ar Halıe:. istanın 
~) '4t • 1 k 

'
'11tı.. 11tllu . 0 nseyioc haş\ u 

"'' 
11 

c 1 111~ ille, , .. 'emek için no· 
11itırı Sonderilmt!&İni is 

1 u b l '"d • ır latmaktadır · 
lıı~ r, : 2:ı 
S 1ta~'le (~ A) uaday Clı 

'
''~ı c laite ·.u H11 beş Kralı 

'd Qlll b. 
l~,1 it. 1(, ır diyevini 
'~ ~'' ~Ur al demiştir ki : 
lıi 1 ~1lo~ Uınu iiyesi bulu 

' t. ııuı. •n dl 
1 q'r 'Uıntt aşmasını imza 
'~ı~ ~ 11ı · · sıfatıle Habe 

11~\, lltı br.. u.~•caıt elmezden 
. ._ "'-• "''un ö ' ~~,. •takt ç zge çare le . 

tı •ta ır . 
'-l ta Y .. ' ~ 
e~ iet ""cnltrini veri · td,,.. J 

6•odc::nJ r • U 

!uslar kurumunun ltalya ile aıa· 
mızdaki aolaşamımazlığıo kota 
rılmıyacağını sanmak istemiyoruz. 
Biz İtalyanın kuvvetlerini sefer· 
berctmtk için gösterdjği sebeple· 
ri de ycrioJe görmiyoruz . 

li•z her zAman anla~.ıınamaz. 

1 ğıo giderilmesi İçin iyi bir ha
va yaptırm;ık için uğraştık . Fa
kat me selcn:u l<otıuılması ileriye 
bırakılır ve lıu bıraknı ı İta lyaoıo 
si'alıl ı ·. m , s ııı l~ ol11ylaştırırs;ı top 
raklaıımızı korunı .. yı lınırlaoa-
cağız . 

Napoli : 23 (AA) - (~ango 

vapuru 29 sübay 50 küçük ~<tbit 
ve 800 asker vr. önemli lıaı p gc 
u•klerile Massaduaya lıaı cket et 
mi~tir . 

Diin akşnm Co 0 fidt1uza vapu· 
ru fla ığır harp gereçleri ve bey· 
giılerle ~arki Afrikaya gilmişlcr
clir . 

r- , 
H ava kurumu 
Şehrimizde üye 
yazılmnsına devam 

olunuyor -·-Hava telılik('sini b;lcoler kurumu 
na dün de şunlar üye yazılmış 

lardır : 
Pamukı :u oğlu Tahir 30 lira 

yardım ve yiı mi lira üyelik , 
t ezacı Ali Nasibi , İdare Müdü· 
rümüz Coşkun Güven , Foto Ra· 
~:l Zeki ve Hafız Bekir yirmi 
şer lira üyelik vermi~lerdir . 

-- ·- 1 Havalanmı!'! 
J>ii :. ıııorı uçaklarının IPhdidi al· 

ıındııdır . Bııııdaıı kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım ı!nektir. 
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,- ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-31-

, 

1-Mevsuk _ Doğru b"Jgin 
Örnek : llu haberin belginli· 
~inde şüphe ediyorum • 

2-Kurunu ula - İlk çığ 
Kurunu vuıta - Orta çağ 
Kurunu ahire - - Son çağ 
Asrı hazır -· Yeni çağ 

3-Aıı:ri - Modern 
4-Zınnetmek - Sanmak 

Zan - Sanı 
5-Güzide ·- Srçkin 

Not: Gazetemize gönderilecek 

1 
ılerda bu kelimelerin Osmanlıca 
kullanılmamHını dileriz . 

Şeyh Tacettin 
gitti .. 

Par ise 

Vezirler reisi Şeyh Tacettin, 
mukarrer olduğu lüzere dünkü 
Cumartesi günü Beruttan Şam· 
bolyon vapuruyla Fransaya hare
ket etmiıtir . Vezirler reisi , Be 
rut ve Şamdaıı giden heyttlerle 
komiserlik erkaoı tarafından mc 
rasimle uğurlanmıştır . 

Vezirler reisine , Reisi Cu· 
murluk beş~atibi Emir Kazım 
refakat etmektedir . Bu seyahat 
45 gün sürecektir . 

Kıbrıs Valisi 
Kıbrıs Valisi Sir Palmer, Şam 

\"e Baelbeğini gezdiktfo' sonra 
Kıbrısa dönmüştür . Vali, mali 

komiserlerimiz Kontes Dömarteli 
Kıbrısı ziyarete davet etmiştir . 

Bir Irak generalı Berulla 
Irak doğu mıntakası kuman· 

danı General Abdulmuttalip Nuri, 
Bağdattan Beruta gelmjştir . Ge 
oeral buradan Avrupaya gide 
cektir . 

Iraklcı mecburi askerlik 
Irak krala 9 numnrah kanunun 

tabik sahasında konulmasına da· 
ir bir emirname imzalamıştn . 
Bu kanun mecburi askerlik bak · 
kındadır . Yeni kanun , imzası 

taribiodeo muteber olduğu cihtt
le Irakta askerlik bilfiıl başla · 
mış demektir . 

Emir Suud Lo11drada : 
Hic .. z Veliahdi temmuz b11şı 

na kadar Londıac.lc1 kalac~k ve 
hükümelin misafiri olacaktır . 
Huirilnın yirmi btşiııdc Uukio· 
ğ.tm ıiarayınJa Kral tarafından 

ş•.: refıne bir 1'abul tesnıi yapıl.t 

cak, Emir Suud at yarışlarında. 

tuıis ve po'o :ruuLrı •. da hazır 

bulunac.tktır . Ayrıca lıükiinı. t 
ve Lorıdıa ~rhiıemillİ ele ziyııfet · 

in Vf'rt C• klcı dir , 
Cldde Rmirll(jl lrnldırıldt 
H icazdan lıildirild ığine ~öıe, 

bugiin~ k&dar ayrı bir t· nıirlik 

Şt'kliodc idar~ .-dilmekt~ olan 
C·ddc , ibnissuudun kararile di 

ger yerler ğibi mn keze bağlaıı 
mış, P.mirlık kaldırılmıştır . Şam 

1 
da Hicazın 'ski lrnn~olosu Meh 
med Ahclurreüf bu yrni makama j 
onaylanmıştır . 

Md1raca11in mticevhalı:ri 

Parisin en tanınmış kuyum
cularından biri, (Paytiyal .. ) mch 
racesinio mücevherlcrıne bir kıy 
met koymak ıçin çağırılnıış , tı t 
kikat oeticrsinde bu mücevhet· 
lerin 355 milyon fraoklık olduğo 
anlaşılmıştır . 

Evkaf Genel direktörü 

Samsun : 23 - (A A) Evkaf 
geoel dırektörlüğüne ·Atanan İlb•, 
Fahri kiper büğlin Ankaraya get 
miştir, ılüo Şarbaylık: onuruna 
bir şölrn vermiştir. 

Şeker buhranı kaim-adı 
Dün f abrıkadan getirilen bir vagon 

şeker öğleye kadar satıldı . 

Bugün şehrimize bır vagon daha şeker 
getirilerek isteyenlere satılacak . 

Evliya oğullarınm Uşak şeker 
fabrikasından ısmarlamış olduk
ları iki yüz sandık krstoe ve kırk 
çuval toz şeker, ötey gün bil va 
gon içinde şehrimize getirilmiş 

ve dün piyasaya çıkarılmıştır . 

Şekerin geldiğini haber alan 
perakende.ci esnaf, dün sabahleyin 
erkenden bu dükkanın öoündc 
toplanmış ve: arzu ettikleri kadar 
almı~lardır . Bu surette öğleden 

sonra dükkaııda hiç şeker kalmamış 
ve Lu şekerler, perakendeci ecıuaf 

eline dağılmıştır. 

Ötey gün yazdığımız gibi, kes
me fekerin toptan kilosu 32,5 
ve tozun kilosu 29,ı; kuruştan sa 
tılmıştır. 

Perakendt ci esoaf ise bunlar 
dan kesme şekerin kilosunu dün 
34 ve tozun kilosunu 32 kuruştan 
satmışlaıdır. 

Uraylıkc. bu fiyatlardaa faz 
laya satan esnaf görülecek olursa 
hemen Cumuriyet müddei umu· 
miliğine verilerek haklarında 

vurgunculuk kanununun tatbiki 
isten ilecektir . 

Tecimer )erden Ali Riıa KeJle 
şekerin, fabrikaya ısmarladığı bir 
v ıgon şeker bugüo ve diğer re 
c nerleıin ısmarladıkları şe kerler 
de bir iki güne kadar şehrimize 

gelmiş olacak ve artık şeker buh
ranı kalmıyacaktır . 

Şekerin f.1zlalaşmasiyle be.ra · 
ber bu Hatların daha aşağı düşe 
ceği umuluyor . Zira topdancı 

tecimerler şekerin kilosunda kırk 
santim ve perakendeci esuaf da 

=ıc 

bir hııçuk km uş bir kar temin 
etmektedirler . Bu yüzden şeker 
qataolar arasıuda bir rekabet baş· 

layacağı ve bunun kilosunu otuz
üç kuruşa kadar satılacıığı tabmiıı 
olunuyor . 

* * * 
Bu münast>hetle devlet demir· 

yollarından önemli bir dilekte bu 
lunmağa lüzum görüyoruz: 

Kamutay, şekeıiıı ucuz fiatla 
istihlaki için eıki fiatlan indirdi 
Fakat fabrikada kilosu 25 ve 28 
kuruşa satılan şeker, fabrikadan 
tüccarın mağazasına geliaciye ka 

dar <>yle eğır masraflara boğu
luyor ki, şekerin ucuzlamasından 

bekleoeo gaye ortadan key . 
boluyor. Bugün bir kilo ~ekerin 
fehıinıize gtdip perakendeciler 
tarafından halka satılmesiyl", şe

kerin fabrika satış fiyatı arasına 
1 

kllod•, tam 6 kuru§ biniyor ve 
hunun eo çoğu da navlun oJırak 
ödeoiyor. 

Devlet demiryoJları idaresi 
ff'Smi bir de\ let müesseSt'Sİ oldu 
ğuna göre, Kamutayın şelıeri 

ucuılatmakta gözettiği amaca 

onun <la nyak uydurması tabii gö· 
rülür . Binoeııal yh, umumi tarife· 
de m~~ela ıe\cer için , bsusi iş 

letme fornıulünün götürdüğü ka· 
dar teuıilath bir fiat kabul edilir· 
se halkın, şekeri kilo<la bir kaç 
kuruı daha aşağı yemesi temin 
olunur ve bundan devlet demir 
yolları idaresi de zarar etmiş sa
yılmaz . 

=· = 
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Milli intikam 
-~-

Berutta çıkan Türkce "Yıldız., 
adlı arkadnşıınızde, Türk dilinin öz 
henli l!;ine do~ru yürümek icin alın:ın 
hız ve hunun uln-,al anlamı üzerini:' 
yazılmış yukarıki başlıkla bir betgı· 
gördiik. Dil devrimimizin )'alİ illerclı · 
na~ıl karşılandığını gösteren hu yazı 
.,udur: 

Yazı dilinin ana dilinden uza\ı· 
(aşması devletin milletten uzaldsş· 
maıı demektir . 

Eskiden saltanat Türkiyesin
de ht.rşey gibi .Edebiyat da Sara
ya mahsustu. Osmanlı diyarında 
Devletin şairi ayra. Milletin şairi 
yine ayrı idi. Ne Sarayın şaırı 
halkın sesini duyar, ne de balk 
Sarayın sesini. 

Biri altın bakışlı tavanların 
altında ve sumaki sütunların ara
sında, Arabistan çöllerioi, lraıı 
yaylalarını ürprrteıı hir kervan 
aberıgiyte kasidelet terenrıüm 
ederken, öte yanda Saz §Birleri 
Kf"kik ve Hazana kokulu dağlar · 
da pınarlardan fışkıran kaynak 
haş1arıoda iki ince telden bütün 
bir milletin k•lbini ağlatacak sı
cak sesler çıkarıyorlardı. 

Dillerin ayrılması, kalplerin 
ayrılması dtmektir. Bunun için 
Türk dilini yılanlar, Millet kal
binde Devlet sevgisini yıkıvor · 

lardı . 
Meşrutiyet ilan edildiği za 

man devletle millet, bir lisan ha 
rabt>si arasrnda; biribirine uzak· 
tan bakakaldılar. 

Şimdi bu harabeyi bir çiçek 
bahçesi yapmak ıçin devletle 
milletile ,.ıe vermi: görüyoruz. 

Alim, air , Saylav, Bakan, 
Öğr('fmt>o, Yazgao. köylü, kadın 
erkek ve hepsinin başında, 

Atatürk!! 
Türk milleti ve Türk dcvldi, 

Türk <lilioi yıkan Sanyda Türk 

dilini yayıyorlar. 
Bu tesadüf, bir mi\li "in ti · 

kamdır. ,, 

~~------.. ·---------~~ 

Yurdumuzda 
Hava tehlikesini bilen

ler üye sayısı çoğahyor -
lsparla : 24 ( A.A ) - Hava 

tt·klikesiuc karşt yardım tedhir· 
ı~ıini çoğ11hmak ergesiyle Liiyük 
hir toplaotı daha yapı1m1ştır . 

Toplantı İlbeyın başkanlığın 
ela şaı baylık sıı 1ooun<la olmuştur. 
Toplantıda yurt ~evgi ı:i gösteren 
ve hava tchlike:;ini bilen iiye ya 
zılnıı ş v~ önemli verıtlcr kayde

cl.lnıiş•ir . Üye yazılmaktan başka 
v,etiıte bulunarılaılı1 yardımcı iiye 
ya21latılıu 111 sayısı iiçyüıe varm ı ş 

tir . 
Sam~mı 24 ( A.A ) - Cun u -

r iyı t a lanında hüyük bir top,aoti 

ya pıldı . Saylavınıız Hu~ı·ııi hava 
1t·h 1 ıke s ini kalka apaçık eol ;ı laıı 

çnlc hep.•canlı bir söylrv v rdi 
Halk hava tehlike5ioi lııleHlcr 
ku umuoa Ü)e olmak •çin \ıi · lıi 
ıil ,. yarışıyor . 

Arsıulusal 
İşyurdu komisyonu 48 

saatlik hafta çahşması 
nı onadı 

Ct'nevıc : 23 (A.A) - Ars u· 
lu a 1 İ§ koogH ~i komisyonu tara 
fınfları tararlaoan projeyi kabul 
etmiştir . 

40 Saatlik lıafta anlaşmas ı da 
30 oya karşı 79 oyla kabul edil 

miştir . 
Emeklik hakkı11a dair olan 

andlaşma da toplulukla kabul ~ · 

1 ~dilmit.tir . 

_, 



Sayfa 2 

Bugünkü Alman ordusu _______________________ _.. ______ ._. ________ __ 

Yeniden kurulml)'arak 19/Byılında 
bırakılan yerlerden yürümektedir. 

Ber lin : 18 (Öz<' l yazıcımızdau) 
-Almanyeııın yeni oskerhk ka · 
nunu, Aluıanyaya yeni bir ordu 

vermiyor . 
Bu kaounla ancak f 918 de 

bııakılan noktad an te\uar }Örün
meğe başlauıyor demektir . Za 
\en askerlerin sayısı , )Üıbio 

olduğu - ki bu ayı sroclerdenbe
•i doğru değildir Sıkı kontrol 
seııelerir.dc bi re Almanyada as
kcrlığı hiçe iııdırmeğe uğraşau 
solun gayretlerine rağmen a1kH 
lik dedelerden kaldığı gibi iler 
leyip yürüyordu . Almanların; bu 
en göze batan haıekdlerine , 
asker ·e ya:.emalarma , vatan ve 
irade koruyııculuklarıoa saldır 

mak , Versny muahedesinin eo 
bü) ük pi ikolojik hatası idi . 

Almeoyanın silfilısı:ılığının so 
nu gelmıyeceğini anmak zatl'n 
bir <lüşiince idi . G "nel esker li 
ğm yolduğu Alm:ıoyacla pırtı kav 
ıalarınıo alıp yörümesine mc:y· 
dan vermişti . Her y~rcle yaıı 

sker forma iyonlara kuruldu. Bun· 
dan Hitler ve Hıtlerciler büyük 
faydalar gördü . Onun, yine oni· 
formalı nkt-klerdeıı kuuvet yarat
mak düşüccrsi gözlen kama h

ıacak derecede mu\affokiyet 1 a 

zaudı . 

Hıller idnrcyi eline f1 1 d ığı za
m.ıı genel askerJığin meydana 
çıkmasının artık hir zaman me 
seleRi olduğunu her kes biJiyor 
du . Nilıayd Almanya iki sene 
sonra diğeı leri gibi a kerlığe da
yanarak , askeı cc konuşacak buv 
vctı bul ur, bulmaz ortaya anldı 

ve sesini ) ük eliti . işletin iç yü
zünü bilenlr r Reicbsfüluer ve or· 

komolanı olan Hit 
1.-r, genel askeı liğı ılfin ettiği za. 
man hiç de şaşmamış1ardır . Şe 
şaı lar da bu hale pek çabık alış
tılar . 

Raylıs ordusunun yiııe eski 
yerine yükselmt>Sİ şer~fi (her 
ne kadar bundan evvelki biikfı 
metler de siyasal alarıda bu yol 
d• uğreşmış1ars:ı do) y11l ı11z Hit 
lerın olacaktır , Asker olnrak do

ğan ve bu sevgi ile yaşa> ao Al 
maolık duygu u göz öoürıe ehnır 
111 hunun ehemmiyeti d9lıa iyi 
anlaşılır . 

Bir iş yapıldıktan sonıa, bu· 
nu yapmak güç değildi , demek 
pek kolaydır . Almarıyada silah 
IB1ıma snnayiirıi c•aolanflumak 
ve tekrar çalıştırmağa baıılsmak 
ancak tek bir emre bağlı bir ış 
olduğu doğ• udur . Lakin bunu 
yapacaklar da ar.cal· bir Hitler 
cesaret \e atılgarılığı bulunması 

lazımdı . 

Bunun doğruluğunu anlamak 
için Alnıanyanıo eski ıııilli mü 
dafaa vekıli general Gröneri ha 
tırlamak yeter . Oıdunuu hu şe · 
refli rve irarleli adamı; Alman 
ordusunu miisavi haklarla yrni 
den yaratnuk için ne keder uğ. 
raşnııştı. Gröııer im nilıayetle ya 
bancı gazetelerine ne kadar yazı . 
far yazdı, ne kadar .:özler söyledi. 
Lakin bu yazılar gazete tarihine 
bir makale daha kntmaktar başka 
bir şeyf' yaramadılar . Cenevrcdf" 
de im me ele ,. koııuşuldu . Ora 
da da ucsuz bucak z koııuşmala 
ra bir ı;öz daha katılmış oldu . 
Lakin hiç bir netice çıkmadı . 

l litlf•r Ôski .\lm 1 :ı or(lusuııu 
yinf· ynrolmukla ı ı , poplilcr ntl ı m· 
arınılan hirıs ııi ntım:J ol Ju . Btı 

rünkti iman snva. i ş lC'ri 1 akaııı 

ordusımu HusyanJrı kırmızı ordu · 
suıı a benzt•terek ona Alman koh· 
vercngi ordusu demek yanlıştır. 

Alman savuş işleri hokanı fon 
Blombergin, or.Juyu llindonburgun 
ölümünden sonra Atlolf Hitier adı-
110 ondi{ meğc çağırırken, ve ğenel 
askt· rl ı k ildn cı d ı lirkcn söylediği 
ser t ve açık söz) ,,r dü~unülürse , 
bugiinkü Almnn ordusunu ortık 
Adolf l lıtl ... ı in nosyoııol sosyalist 
Alıııaoyasın ı n ordusu olorak kabul 
etmek lllzımgelir. Bugürt kıı Alman 
ordusuna partilerin üstünde bir 
ordu demek ve onu ıncs~lfi kur
şuni rt nkto bitbrllf sanmak yan· 
l . ştır Bundan evvelki Alman or
<lus t: ı la ancnk mecburi olarak , 
buğün bu, yarın öteki , parLi hü · 
ikumctı t·le ohl ığı zamanlurda hitn
rcıf kol o biliyordu. Çünkü cğn 1919 
don sonr.ıki huhrnrılı sı nelı rde 
ordu partilerin üstiinde bır kuvvet 
olarak durmasıydı, o bugün sos· 
yal dcnıokret,yor.n bir merkez or 
dusu olacak ve ~onunda hir ~·ok 
istıkometlordo parçalanmış . siya
sal dağını klığa uğranıı§ bir a kor 
yığını halıoi ulacaktı . Bu ka rışık 

günlorJe, or'-luyu porti rıkırıtılarınu 
kapılmoktnn kurtarmak ŞA r t:" fİ on 

cak orduyu b ıgüııl~rdc id ırc co
nerallurıodır . Böyle olmasaydı 
Bıtlcr 30 ikinci Kanuo 1933 de 
devleti yeniden kııralıılmek içio 
t lim.le iş• yarayan birlik Lir as 
ker kuvveti Lulrıııyacak ve bu hal 
yeni devrimin kurulmasını ge 
ciktirip gticlt ~tirecekıi . 
.. Nasyonol sosyalizm ile lıiikiimct 
dü:.üncesi ve ioauı bir olduğu gün 
ordunun dili yerinde olan hü 
yük adamlar ; onun bir zamanlar 
Kayseıe hizmet ettiği gibi, hu 
günden sonra da nasyonel sosya· 
lizime hizm~t edeceği tabii oJdu-
ğuu ı ; şimdiye kadar tek ve kuv· 
\elli Lir hükumet yokluğuncfao 
suci olarak kurulan , partılerin 
iistürıde yaşarn9nın sona erdiğini 
biJdır<liler . O du büyük ed ı1m· 
lanodan seçılmediği düşünülürse, 
Lu sözlerdeu ordunun çoktan nas· 
>·oııel sooyalıst ideali ta:ııdığı pek 
açık olarak enhışılır . 

Yeni a kalik kanunu , kadın· 
fara da i:. ~eriyor . Yt ui savaşlar· 
da ka\'gn yalnız t!ınırlardn olmı· 
cak , sınar gerisi anlamı ort dan 
kalkacak , bütün ulus siliih aua
cal· ve bütün ülke kavga mcyda
rıı olacaktır . Orduoun üçe ayrı 
Jiirı ; kar A , dı niz , \'e hava kuv
vr tleri hı psi birden 550 000 kişi· 

den ibaret olacaktır . Hu srıyınau 
içiDd .. P kerliği mesl ı- k edineu· 
ler ve göoüliülcr de vaı dır . Si· 
lalılanmaya gelince bunuu ı e yu 
karıda ne d"" r.şuğıya doğı u bir 
haddi olmıyncaktır Askerlik müh· 
Jetini uzellıp kısaltmeli: km·veıi 

Heiclısführ~ı ·İn eline \ eıi imiş
tir . Şimdilik Bitler bunu r ir se· 
ııe yapmışsada lıir tmirle hi r an
da dcği:.lirmek de kendi elı ıı de 

dir . Bu hir sene llSker lik hizme
tini görenler Brasından , mnnta 
zam ordu , daima cksilenleriıı 
yerini dolclurabilrcck kuvveti bu 
la<"aktır . Çlinkü lıunlar orduya la 
zım olan br r şPyi eyice üğrcoe· 

l'eklf'rdır Oıduııun taksimi de 
pek hasiıleşti ı ilmi:.tir . İlıtiy:ıt-

"ıı " rnl Foıı Blomberg Hıtl •re hu 
ştc en kıymrtJi bir yarılım r ı , as-

' lik V A ulu iyasosındo. t om hir 
afa deı gi rldu Hugiinkü Almon 

lardu lı zmet 35 yıışına , Lauduvv· 
lı~r de i c 4'> yaşına kRdar ola 
caktır . Lndsıurm ku, vetleri yal. 
mz bütün lıizmetkrini bitircıılcr · 

ılen kurula"akıır Yani bu gu 
rupta ıu cak 4:l dcıı } nkarılar bıı 

lunacaktır . ) elnız harp o!dıığu 

ı
• zaman hunlar da iJfiha çağırıla 

b:ferek 1 rdir . Bu yeni kurumun 
.. ehebi ; orciu cı kfüıının bil ba s a 
1890 ve ondan evvt 1 doğanlar , 

Türk öSzft 25 lJazlran J9.!~ rt9 
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"Dcıyll lefgrnflcırı "· . Ekmek buhranı 

Halkı ekmekcilerin 
keyfine bırakmakdan 

kurtarmah 

Pazar güoü fırıncılar 7irketi 
nio az miktarda ekmek çıkarma · 

lan 1 olayısile saat Oo8ekizden iti 
baıe .1 fırıolaıda ekmek bulunama 
mış \'e güodüzdrn t~darik ede· 
miyC11lcr ekmeksiz kalmı~laıdır . 

f ltc.Jikleri zam4D buğday vr 
un fiatlarıoın yükscldiğioi bahane 
ederek hemen fıatlara ek yapao, 
buğday ve un fıatları düşünco biç 
aldırış etmeden ayni fiat üze-

rine satı~ yapmakiun geri kalmı 
y .. n ve uraylık İ!ie el koyunca fi. 
3tları indiren hu kendiliğinden 

kurulan şirketin , lıalkı ekmeksiz 
bırakmağa Lir hakları v:ırmıdır '? 
Kendi fırınlarından ve satış yer 
lerinden bn:.ka Lir yerde satı~ yap 
lırmayan bu şirketin bu yersiz du 
rumlarına bir son verml k zama 
nı gelmiştir : sanırız . 

Kara don 

-:. u son günlerde karadon ya 
ağııım la\'oadığıoı, şurada bura· 

da bu çirkin kılıkla gezenlrrin 
yarnş yavaş çoğnlmakda olduğun · 

dan anlıyoruz . Her ne kadar bu 
gibi kılıkla gezeoler hükii -
met d:ıin leriııt· gir emiyorlarsa da 

~urşıda kollarını sallayarak gezeme· 
leı ioe de engel olmak gerektir . 

Veç üu~ii im Lir devlet otoritesi me 
sel sidir . Alakulı katlarıo yasa
ğı örumle tatbik etmelP.rini dile· 
riz . 

Okulalarda imtihan 
devam ediyor 
---------

Üıta ıah il okulalarında ıo;Özlü 
imtılıanlara devam edilmektedir. 
İmtihanlar .ayın 29 uncu Cumar 
trsi giinü Litmiş olacaktır . 

Kampl'>ra çıkacak talebeler 

Bu yıl Erkek List'Si \le Mual. 
lim okulasından ~Üt' 1 kamplara 
çıkacak talebe ile bu yıl ilk 

okulları bitiren talebe sayısı mek · 
teplerden henüz Klilıür Dircktör
lüğline tamamen bildirilmedigin· 
den bu hususta alacağımız malii. 
matı sonra yazacağız . 

Kasım Ener 

llalkevi Başkanı Kasım Ener 
öz,} işleıini görmek için ista.1bu
la ğıtmiştir. 

100 para arttl 

Kilosu JS kuruştan satılııısk
ta olan koyun etine yüz para ek 
leomek ur etiyle 37,5 kuruştan sa· 
tılmağa başlanmıştır. 

Deli Rabia 
Üçüncü defa olarak İstan ~ 

bula gönder liyor. 

Tcılavi edilmek uzero ıki korr ı 

lstonbula gönderilen ve ~ ısu hir 
ıni.ıdJı t timarlıanedc alıkoııoruk 

(:iyi oMuğu kayılilo Atlonnyn g-cri 
gönıl .. rilcn Holıi ı yolılu gclırkı•ıı 

tırcnı\f' tı·krrı dclırmiştir . 

Hnbin lıura in ıJ · r ko\' ı;iııı po
IİRİn göz hapsi .altıııtla hulunılu 

rulıııu~ ve yinı• Jsıoubula gönde 
rilmck liz ro junılarmoyrı teslim 
cdılmi ~lır . 

yaııi hakiki cephe çocuklarıııırı , 
bil"i ve lccrübelnindt' n mulrnk o . 
kok Ltifade eımek istemeleri. d .. n 
ileri gelmekh dir . 

1 Bıktık bu satıcılardan 
Uraylık buna bir son 

vermeli .. 
-- --

içişleri bakanlığınao bir t m · 
rine göre satıcıJarıo sabahlı yiu 
ıaat altıdan önce ve akşamları da 
yirmi ikiden sonra ç.ırşı ve ma· 
hallelerde yüksek sesle bağırma 
farı yasak ve bu da şehrimizde bir 
müddet tatbik edilmişti· 

Son günlerde bu yasağın tav 
sadığını satıcıların daha sabable-• yin saat <lört~en itihaern mahalle 
aralarında avazları çıktığı kadar 
hağırarak halkı rahatsız ettikleri 
görülmektedir. 

Bunların içleıin le en ziyade 
tacizlik verenler çörekcilerlc, 
sütcü ve sebzecilerdir. 

Uraylığın, içişleri bakanlığı
nın huemı ini yerine gdirert k 
LugiLi çir kin hareketlerde bulu 
oacakları cezalandırmasını Lek
liyoruz. 

Sağlık işyarları 

Şehrimız sıtma mücadele kur· 
ıunda yetişen Adnan Şerif şeh
rimiz sıtma mücadt-lesi işysrh · 

ğına, Ahmet Zışao Antalya sıtma 

mücadelesi ve Mehmcd Emin 
de Aydın sıtma müca<lell'si işyar 
lıklarına tazyin edilmişlerdir . 

Süt fiatlar1 

Son günlerde bilhasu mahal 
le aralaıında süt satanlar ~oğal
mış ve kilosu Ll -5 kuruşt.ın sa
tılm•ğa başlanmıştır. 

Satılan bu sütler oraylık za· 
bıta ityaı !arınca sıkı bir surette 
konirol c<lılmP.kte v,. hunun içine 
su katı:ırılar pau cezasiyle ecza 
landırılm& ktadırlar. 

Buğday kontrolörü 

Ziraat bankası buğday kan 
trolörii Vehbi Çolbar. ş · brimize 
gelmişıir. V chbi bankanın satın 

alacağı lıuğdByları kontrol ede· 
erktir . 

Sebze hali 

Siptillide yapılmakta olan 
.auvakk.t sebze balınin yapı iş· 

leri bu ay soouoda L t'cek ve 
temmuzun birinden itibaren seb 
vcilcr buradaki dü~kfıııJaıa te 
şıoarnk satı~ yapacaklar .lır. 

Dövülen! er , yaralananlar 

İstiklal mahallesinde bir evde 
oturan Zchıa ile Hasna kavga 
ecerck bir birlerini dövdüklrrin. 
den , Eski hamam mahallısinde 
oturao Ahmet oğlu Melımet kom 
şu ariyle iyi geçinemiyeo karısı 
lir neyi taşla başındao yaraladı 
ğırdan , Nuri adında birisi de 

Gilo>do fabrikası kakşısındaki Mah· 
mu<lun bahçesinde hırsızlık ya· 
paıken krodisiai tutmak isteyen 
belci Ramazanı da tokiıltlamışhr . 

Yakalan•n suçlular Cumuri
yct müddei umumiliğine teslim 
edı miş \e yarıısı önemlice olan 
Hame de hastahaneye yatu ılmış 
hr . 

~ Reşatbcy malıallt İı.de olu· 
rao 155 numaralı araba sür ücü~ü 
ı'.\lu!lafa araba ile hayvanları yal 
rıız •ıra kara k }'anlarından ayrıl 

mış re ürken lıayvaıılar arab .. yı 
kustirarnk sokakla oynamakta .. 

olırn stkiz yaşlarıncla Rf c·ıü ve Hay 
dar ıdlarındaki ço~uklaıa çarptır 
mış \C hunlardan Rccaiııin iki 
nyda ıyi olecak t.le•t'L'eode yar:ılan 
ma ıl1l sebrbiyet vermiştir . Ara
bacı rıstafa yakalarım·~ ve tabld 
kata tışlanmıthı . 

ikmale kalanlar 

İçin Halkevinde kurslar 
açılıyor 

Orta ok·•Jalarm birioci ve ikin 
ci sınıflarından riyaziyr, Fransız

ca ve İngilizceden ikmale kalan
lar için llalkevinde kurslar açıla 
caktu. 

Dersler iki ay sürecektir . 
Buraya devam edecek olanlar 15 

trmmuza kadar adlarını Namık 
KPmal ilk okulası baş ögretmcni 

Ömer Kemala yazdırmaları la· 
zımdır. 

Sar'ası tutmuş 

Şabaniye maballrsinde oturan 
Ayşe ile anası Meryem ev sahip 
ler i Şöhret ile <lıl kavgası yap· 

mışlardır . Bu sırada Şöbrt tin 
sar'ası tutarak bayılmış ve tedavi 

edilmek üzere memleket hastab,

oesine kaldırılmıştır . 

Uyurlarken çalmışlar 

Yurdsuz tc1kımlarmdan S .. lih 
ve Cumali adlarında iki kafadar 

Karşıyakada mezarlık arasında 

uyumakta olan amrleden Sıdık 
Ferid, Hacı ve Hüsf'yin adJarında 

dört kişinin para, "aal ve eşyala· 
rını çaldıkl.rından yakalanmış 

ve çaldıkları rşyalardan bir kıs
mada mrydaoa çıkarılarak tahki 
k•t• başlanmıştır . 

Kama taşıyan bir 
kabaday ı 

Cebrlbereketli Mehmed oğ
lu lsmailin üzerinde kama hşı 

<lı~ı görülerek ahnmı~ ve hıkkıo
da zabıt tutulmuştur . 

Örtbas etmek istemiş 

Sülf'yman adında birisi Gilo
do fahrikası bekcisi Ali çavU§UO 

kendisine kasatura ç.-ktiğiai 8Öy · 

lcmiş ve yapılan ioceleme<le şi · 
kayttçi Süleymanın fabrika bek 

cisi Ali çavuşun üzerine kapıyı 

kilitledıği ve bu yaptığı işi örtbu 

~tm~k için hu yAleoı uydurduğu 

anlaşılmış ve hakkıuda zaLıt tu
tulmuştur. 

Batltcan çalarken 

Cemal ad111da birisi Döşeme 

mahallesinde oturan İbrahim oğ 
lu Kamilin babçeıinden yüzyirmi 
taue batlıcan çaldığından yaka 
lanmıştır . 

Bu ne alçakhk ? 

Yortan ma.lıallt sinde oturan 
Alinin altı yaşındaki oğlu Ab 

dullahan gı-zici satıcılardan Meb 
med tarafından kir ldildiği şika-

yet edilmiş ve Mehmed yakala
narak tahkikata başlanmıştır . 

Bir esrarcı yakalandı 

Bakır"'ındı mahallesinde otu· 
ran geçmişi bozuklardan Abdul· 

lc1lnn rsrar içtiği görülcrt k ya 
kalanm ış ve Ü7.erinin ar•nmasın -

ıla bir parça <la ~s·ar. bulunarak 
alıuınış ve kentlisi de ihtisas mütl · 

dciumumilığiue lı ı:;lim edilmi~ 
tır . 

Üstelik kadına da 
söğmüş 

Süleyman adlı birisi rezalet 
çıkaracak derecede serboş olup 
Ane adlı Lir kadına da söğdü 
günden yakalaom•tlır . 

Balk•ll ao 
Bükreıa aytarındao · 1 ııd• :ı 20 Hazır . 

tandının Bükrrşte 'fürk1yeL1'' 
yapacağı toplantıda"' e\'ıtıll 

. .. bl d rınası Dl 
boğazlara sıla an 1 bıkıındaıl 
üurinde arsıulusal arüşale-
çok önemli meseleler g 

cektir . anlarda 
T.. k' . soo zarn l o· ur ıyeuın je • 

bu iı;: irin hazırladığı pro rflj~İ 
~ .. nıell 

zan and•aşmesıoın . ekf;ııdC 
si'ilılarıo yeoideo iadesı 'yacıktır· 

. atili• b J bir meıeleyı ortaya .,., s• 
Men edilen silahlar b,kg . ...,,ı "' r ta ..... 
bataryaları , yer 1 

d t et· mavınlar ır • ferağ• 
Hu gibi silahlardan taydır • 

· ' de kO 111 mek Tüı kiye ıçıo dlırın 
meto 9 .. k'" lu koruonıa . nuıt çun u . tır . 

bugHo modası geçmı§ 'fürldYe 
karşılık Balk•D aotaoh cıktır : 
nin fU taleplerini oo•Y~·teb•''ik 

1 - Bir miktar ıııuk bak~ı 
1 kurrn• ı • 

flııhil batarya arı b''liİ" ~• 
'd il u . 2 - Boğaza gı e 'k b.t-ı' 

· l · · ütebarrl ı,o· ra geçıt er ını m l rl• " 
Ü 1 kıt• • lı.ıJ' 

Yalar ve baıka 8 e k'yeoiP ,.. 
· Tür 1 kcr· ruma hakkı (yeoı 

5101 
•e 

rupa kıtasındaki parça 
·ı !eştirmek hakkı). 
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er• ll 3- Sahilde Y 
• · bakkı. d oifı' kovaları tesıtoıı d• e . 
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·ı · ı Çao•• .. kor•• altı gemı erıy e · QsSU 
tane denizıill gemileri 

mak hakkı. . .;e uç~k 
i deoız 

5- ıki tane. i hakkı. 
karargahının teııs 

dell' •• J>şler Loyd,, · . . . ·ııyor· 
Loodradan bil dırı' tJlikırt 

1 aph ıD tJa 
Dayily Te egr k'ye 20 

.• rnr 1 ıao 
muhabirine gore 
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0 

.. Tur 1 • of.ı11 

Bu plana goreb't edilıP•I ;çill 

muahedeaiyle t~~ ırnuhıfız•!!• ki 
tahdi 1ıtıo ve sanıl akı t•b " 

b 1 ndurıP ··ıcOJC 
ağır toplar u u To•Pil do 1 ri, 
mat yapmak \le ııuoiyet e ,,r. 

k. aıern çuo.,." hususlarıoda ı ktadır· 1 ıı· 
tına oı o; 

devamına razı 0 k kull• 
• bl artı aıı 

brı nevi sila ar 5alk•11 • . e ..... e 
Yerıu kJ ,.. 

yıp bunlıtnn • . 11 iiıd• 
k. ıçın aŞ c 

yonu Tür ıye . . . ·ıı 
dıyo'· ıÇ 
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h'I rnu r 

Tüı kiye sa ı d da scYf9 1ı r• 
muay\•en bir ~ik rrwa tJoi"t. ç 1 

1 d nı• 11 
• o(l taıya Lulno ur " · "l'io' t ıııı 

.. .. • ı:arı st. 1 ı1'll 
g 'clen lıutun } 0 •etle' e l ıo 

ı. • k ll'o'~ toıl · ve diğer n ~,.ra . erıı!ll ik1 

b·ııeıoe Y Jeli°' . 
fazaye, sa 1 r 9 oak• te~,. 
kovaları inşasına, " okt•61 
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• t il yt 

ver.ıhı gemisi istıob~ rnitıd•' ııi· 
.1 eo ır ,·e 
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eşyüz y ın ı vusturya ü Ometi 

Halkevi başkanlığından. 
lfnlkevi, orta okuloların birinci 

ve ikin0i sınıflarında riyaziye,Frnn 
sızca ve İngilizceılen ikmale kalan 
tal c belı!r için temmuzun birir.de 
iki aylık caba dersler açncaktır . 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo 1''iyatı 
Satalan Mikdar CİNSİ En az En çol.. 

K. S. K. S. Kilo 

rb~ 
3 Çe takımını İspartada Atatürk anı- Ordusunun mevcudunu 

artırıyor 

Yazılmak istiyenler 15 temmuza 
kodar Namıkkemnl okulasın<la dt•rs 1_:;:.K_a!..pı_m_a_h--=-.:...pa_m_ı_ı __ , _____ 1 ____ _ 

Piyasa parla!!:• .. fq 

.._1 Yendi bna çelenk koydular öğretmenlerirıe müracaat t'lmeli- Piva~a tf'mizi ,, 

<lirler. 5572 22-23-25 iane J 
"~ bııı: 24 . 
"bçc (AA) - Dün 

Yap-) lleşikteş takımları 
1 •11 

nııı 1Ql lllııçı 3-t Beşik-
~ııt. 

Ord 
~~~ u takımı Çan-
~ ~ndi .. 
•ıa: 24 
~ey (A.A) - IJün 
1 ın aplfan Altın ordu -

•çını 2 1 Uı,, - Ahınordu 

r~da bü .. k b" "k 
~~ YU ısı -
~ıldı. 

'· 24 
de 38 k' (A.A) - Dün 

ıl y 110ınetrclik hisik· 
tıı.._ apılını t 
,11Pord ş,ır. Yarış· 
ltıci, Or~n N~,~ birinci, 
t, an uçuocü gel-

'ııy, 69 
'11%, daldka 43 sani 

Ord~ 1 
~i~a Znıir şam

rıu Oldu. 
it ... 
·~4 

Q~ b (A..A) 1 · 
~il' - zmır şam · 

t ~tıcak 1 
edrcek olan maç 

~ltırıo d•lanında Karşıya-
n r u 

'°'dıı ik· arasında yapıl 
narat ıye karşı üç sayı 

" iz · 11111 ıampiyoou 
Ytı 
ka R'o lavların 

~iltıd 
~.~aç 

- (A.A) - Balkan 

---· 
İsparta : 2•1 ( AA ) - Aydın 

Kızılay kurumunun düzenlediği 
beşyüze yakın lıir gezici grubu 
bugün şehrimize gelmiştir . İspar 
ta Kınlay kurumu yönetim kurulu 
konuklafl yeladız dur:ığıodsn kar 
şılımıştır . Konuklar lspartaya 
geldiklerinde ilbay , şarbay ve 
parti başkanı ile kalabalık bir 
halk yığını tarafından karşılan 
mıştır. Geziciler onuıuoa şar 

baylak tarafından şrhir parkın 
da bir çay şöleni verilmiş ve ge · 
!enlerin rahatlan sağlanmıştır . 

Saat 9 da yüce L urtarıcının 
anıtı önünde binlerce yurtdaşın 

bulunduğu bir törrn yapılmış ve 
anıta Aydın Kızılayı ve geziciler 
adına bir çelenk konulmuş ve 
karşılıklı İçten söylevler verilmiş-
tir . Konuklar şehrin görUlecek 
yerlerini ve fabrikaları gezmişler
dir, 

Mucurda 
At~türk büstünün te

meli şölenle atıldı 
~· 

Mucur : 24 ( A.A ) - Türk 
ustalara yaptırılan Atatüı k büs· 
tünün temel atma töreni bugün 
tekmil Mucurlulaım hazır bulun· 
duğu bir törenle yapılmıstır . 
Halk bu sırada coşkun sevinç gös 
termiştir . 

kupası futbol turııovasıoı.1 dör 
düncü güoüode yapılan Yugos
lavya - Yunanistan maçını 2-1 
Yugoslav takımı kazağmışhr. 

Viyana 24 ( A A ) bakanlar 
kurulu T~mmuzdao sonra ordu 
oun küçük zabic ve sübay kad
rosunu artırmaya karar vermiş· 

tir . Bu kararın ordu sayısının 

arttırılması_ihtimali üzerine alın · 

dığı söylenmektedir . 

Arnavutlµk elçimiz 

Yakup Kadri Parise 
gitti 

Paris: 24 (A·A) - "Aııado· 
lu,, ajansının özel ayları bildiri
yor: 

Vişiye gitme~te olan tirerı 
elçemiz Yakup Kadri iki günden· 
beri Parisde bulunmaktadır. Ken
disi arsıulusal hazarlar kongre
sine çağırılmış isa de rtsmi sıfa 

tından dofayı koogr~ye, ğiremiye 

cektir . Başkanlar kuruluna se · 

çildiği kongrede görmen olarak 
bulunacaktır . 

Yuğoslavyada 

Yeni kabine hala 
kurulamadı 

Belgrat : 24 ( A.A ) - Gaze· 
telerio yazdıklarına göre Stoya· 
dinoviç bazı fırkalarıo ve hele 
Boına mfıslümaolarıoın ve radi · 

kallar ının istekleri yüzünden ka · 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Aılana doğum ve çocuk bakım 

evinin hir yıllık yiyecek ve yaka
cak ihtiyacı 30-6-935 gününde 
üstP.ı mnk kesimi icra edileceğinden 
~ksıltmeye konulmuştur. İsteklı]er 
şartnameyi görmek ve tafsilat ııl 

mok kin kurunıuınuz hoştahabetinı 
müracaatları ilôn olunur. 5545 

13-15-16 18-20-22-25 27 -28 30 

Bozca Ada Şarabı 
Niğdeden getirmakte oldut~um 

şaraplar bittiğinden müşterilHimi 

şarapsız bırakmnnuık için lstonbuJn 
gidf•rek inhisar idaresinin ınura· 

knlıesi ullınılu Knbatuş anburındu 

satılan fimillcrc mahsus Bozca 
Adanın yüksnk Jereceli en iyi şa
rabını gı·ilrJim . Pı•rakenJe kılo 

sunu J5 kuru~tan bugün aşlama 
o!orcık sı.:tışa hoşlodım. 

Abidin paşa caılılı·sinde An· 
kara oteli korşısında 

içki snrıtrnlı 5556 
6- 6 llullisi 

bineyi kuramazsa yeni kabineyi 
kurma İşi gentral Jivkoviçe ve · 
rilecrktir . General Notur bir 
kabine ~uracak ve bu kahine or
talıktaki gerginliğin kalkması ve 
iç durumun yavaş yavaş noımal· 

la§Urılması se be pi erini hazır lıy a · 
caktır . 

iane il 
.EkııpreR 

Klt:vlant 
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~B_e.!..ya.,,..z ______ , ____ 1----l--------
Sivah _ _ 

Ç t G l T 
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Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
21 / 6 / 1935 

Santım 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. V11deli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

l'ene 

35 
05 

58 791 l so 

----~-------

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

Liret 9 66 
Hay~ınark 1 97 

-Frank" Fransız,, 12 03 
Sterlin ••fogiliz,, 619 
Dolar "Amerikan,, 79 15 
Frank "15\'İçre,. 

~----------------------------------------------------------------------------------~ --------------------------------------------------~ ~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
ta~ 
~ ........ A t'"' "r•sıl ........ 

lı.. kuşkulu alıo-~.,... ' 
''li ....... 

~ '&te, Dığıtoıaç 
~ 1 k ._ B 
L~ Olay1 b aşarılm&k, ele 
~btef,t - ulu~nı~k 

ke,, Supruotü 
~k.r ....... Gfüu... . ..... 

ç c ( O vme, goruşu 
\' (Pr) k~la teıimi] -

ı kc, . Repetition 
'ti' . t(!ı [ 

\ ıcı ..... (F' Okula terimi ] 
~)ede r.) Repetilcur 
~ b~eb - Artıt1m 
~t~eb:. l\arnıakarışık 
ı ~er Yaldızlı 

~,:~.,Ye 11 e - Asbitik 
·'• ._ S .. ı. Ç, Ilı"' Uslü 
~ "'ıı Uacci 
Q~ •• }lık 2 - lluoalt cı 
"lltıı ' 

'S·· Uttğeo 

N 

Namüsaid - Elverişsiz 

ı amütenahi - Sonsuz 
Napak - Pis, kirli 
Nıpubt~ - Ham, çiğ, pişme 

miş 
· Nareva [ Bak : Nalayık ) 

Nasıvab - Yanlı; 
Nasaz - Bozuk, düzensiz 
Naseza [ Bek : Nal:iyik ] 
Nışekib - Sabırsız 
Natüvan - Halsiz 
.Naümit - UmutS.JZ 
.Nebit olma~ - Bitmek 
Nabud [ Bak : M~hv] 
Nabz - Nabız [ T· Kö ] 
Naçar - Çaresiz 
Çer naçar - İstH istemrz 

Nadide ( Bak : Ender ] - Az 
bn'n--nr, ııız göriinür 

Nadim - Pişman 

Nadir - Seyrl'K, az, az bulu· 
nur 

Nadiren - Arssıre, pek az, 
tek tük 

Naebl [ Bak : Kabıliyrtsiz ]-

Btceriksiz - (Fr.) Incapable 
Nafaka - G,.çimlık 

Nafi - Faydalı 
Nafile - Boş, faydasız 

(Fr.) lnutile 
Nafiz - Sözü geç~r, etga -

(Fr) lofluent 
Ndfiz ( Bak: İııfaz ] - Geçen 

işlryen - (Fr.) Pe•etrant 
.Nagiban, bağtetcn - Ansızın 

Nağme - Ezgi 
Nahif - Zayıf, çtolimsiz, •·ılız 

Nabiye - Kamun - ( Fr. ) 
Cornmune 

.Nahiye müdürü- Kamunbey 

.Nahiye merkezi - Kamun 
başken ılı 

Nahiye [ Mıntalrn aulamına ]
Bölge - (Fr.) Zone 

.Xahiyevi - Bi>lgd 

~alıt - Oyu, Oyma - (Fı.) 
Sculpture 

Nahtetmek - Oymak 
Nahbat - Oyman - ( Fr. ) 
Sculpteur 
Nahvet - Benbenlik - (Fr.) 

Orgueil, presomption 

Nail olmak - Esmek, kazan· 
mak 

Naka - Deve 
Nakabil - İmkanı-.1. 
.Nakahat - Eyiselik 

Nakarat - Kavuştak - (Fr.) 
Refraio 

.Nakd - Akça, para 

Nakdi ceza - Paıa cezası 

• ı: akisa - Kusut 

Nakil - Geçirge, götüıge 
Naki, nakliyat - Taşıma 

Nakletmek - 1- Almak [ ik-
tibas anlamına! - (Fr.) Extrairc 

2 - Anlatmak [ Hikaye an
lamına 1 - (Fr.) Rakooter 

3 - Götürmek, taşımak -
(Fr.) Transporter 

4 - Aktarmak - ( Fr. ) 
Transm~ttre 

5 - Göçmek - (Fr.) Deme 
na ger 

V asıtai oakliye - Taşıt, taşı 

ı ma - ( Fr.) Moyens de trans· 
port 

! akkare - Dümbelek 
Nakkaş - Bezekçi - ( Fr. ) 

Decorateur 
Nakş - Bezek - (Fr.) Deco 

ration 
Nakr - ] - Kakıma, 

Kalemişi, 3 - Kalıartma 

Nitkus - Çan 
Nakzetmek - Sıymak, 

mak - (Fr.) Casscr 

2-

boz· 

.Nakzı ahdetmek - Ant~ıy 
mak, antbozmak - (F r.) Paıjurer 
violer ~on ser nıent 

"ıale - loılti 
Nam - Ad, isim, ü.a 

Namdar - Üıılü, adlı, sanlı 

.l\ımzecl - 1- Aday - (Fr.) 
Candltıt 

2- Yavuklu, sözlü - ( Fr. ) 
Firn<e 

:l'arin - Narın 

i'as - Kamuğ, halk 

.l'ashetmek - 1 - Dikmek -
(Fr.) Fixer 

2 - Atamak [Tayin anlamı 
na ] :Fr ) Nommer 

fı · sih - Pay, kısmet, dü-
şer~ 

~asib - Öğütçen 
.Jasihat - Öğüt 
Sasiye - Alın 
'Jass -Norma 
Naş - Ölü 
Naşi - Ütüı ü, dolayı 

Naıinide - İşidilmemiş, Uu· 
yulnadık - (Fr.) İooul 

Neşir - Çıkaran 
Natuk - Sözmen 
Naz - Naz 
Nıızefet - Temizlik 
Nazar - Bak1s .. 
Nazaran - Göre 
NJzari - Teorik 
Nazariye - Teori 
Ameli - Pratik 
Nazari dikkate almak - Gö 

z{nsemek, sayıosamak - ( Fr. ) 
penrlre l'O consideratioo 

Notzari dikkati celbetmek -
ÜZ'! ÇM pma.k, dıkkat t> C'eı pmak 
- (Ji'ı ) Attirer ı'attenlioa 

NPzar isabet etmek - Göz· 
dğmek - (Fr) Attirt·r le· ıı au
vıs oeu 1 

' .ızarıüba - Gôz:ılıcı 
Nazenin - Baylan 
N •Zlrtı - Uızin 
Nazır - Uakan 
N.ızir - Benzer 
Nazire - Brıızeri 
Nıızık - Nezııkelli 
Nazil o1mak - inmek 
Nebean - Kaynama, çıkma _______________________________________________________ , ________ ,.... ______________________ ,...: 

Çilteban kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizmo, siyatik, koraciğur vo böbrok ~umları mcsnne tnş-ı 
ları ıığrılarıno muztaripseoiz vokıt geçirmeden Çıfte han 
koplıcasınn koşunuz. . 

Bir ~·ok dori lıo~talıklarına, muannit ekzenıalurn şifa verir. 

Çifte han kapllcasına 
s .. ıliyo ile gelen hir ~·ok kötürümler yürüyerek dönmüşlcrıJir • Her 

ne kadar fennen kohili izah değilse ıll} senelerce gohe olmamış bazı 

kadınlorın 15-20 günlük bıınyodnn sonnı hamile kıildıklon görül 
müştiir . 

Çifte han kaplıcasının 

1 
R::ıdyo nktifıtesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardun 

sektir , 
dulıa yük-

1 Çiftehan kaplıcasında 
Misufirlerimizin her ılürlü ilıtiyeçları düşünüler~k lokantamızdıı tcı

ıniz yemek yupılmaktnuır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, knsabı, ber-

bni vnrdır. Fintlar çok uruzdur. 18 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır. 5512 

--------------~-----------------------------------
- - .. ~ .· . 
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Gayri menkul malların 

açık artırma ilanı Belediy e ila n l ar ı -
Dosya No: t6 

Karaisıılı icra memurluğundnn: F 
Açık artırma ile paraya çevrile- İren muayenesinin günü uzataldı. 

cek gdyri menkulün ne olduğu : Hususi ve taksi otonobil, K11myon ve moto~ikletlorin fi· en karoseri •• 

Pozantıda: Adananın Sarıyakup :eış:~:r . kıs·mlarının fenni mua_!'Pneleri b1J ayın son•ına k'\Jar uzalı! - '"•!>' B AN K Ac::r. ı 
mahalle'3inden Sü1eymıın oğlu Kon· _..,J. 

8 Müddet bittiğinde muayene olmayan otomobil, knnıyon v~ motosik-bAre ait ve topunun 92 gün ve 
k. l,.tleıin sahiplerinin cezalandırılacakları ildn olunur .5577 29 sırasın<lıt kıyıtlı şarkan tari ıdm 

garben harn şimaler. ve cenuben 
dere ile mnhdut sekiz odalı bir 
bap harap hanı:ınin arsas: ve yine 
928 gün ve 30 numarada kayıtlı 
gun <loğusu yol poyrazı ve kıblesi 
dere ile çevrili bir bap hanenin 
arsası ki tahminen üç dönümün 
yansı olan bir buçuk dönüm. 

Gayri menkulün bulunduğu yer 
mahalle ve sokağı : nefsi pozantıJa 
arsaya taktir olun!ln }ı ıymet: Beher 
clönümü elli liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 
1 J temmuz perşembe saat 14 

1- işbu gayri menkulün artır
ma şartnamt:si 1 l-6-935 tari
hinden itibaren 16 numara ile Ka
raisalı icra dairesinin muayyen nu
marasında hEırkesin görebilmesi 
için açıktır . 

ilAnda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler işbu şart· 
nameye ve 1 ö llosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmeli
dirler. 

2- Artırmaya iştirak için yo
karıda yazılı kıymetin yüzde üçü 
teminat gösterilecektir. 

3-Hakları topu sicilile s ıbit ol
mıyıın ipotokli alacuklılarla diğer 
alııcaklıların VA irtifak hakkı sa· 
hiple>rinin bu haklarını ve huausile 
faiz ve masrafa dair bu haklarını 

işbu ilA.n tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
cdı>r. Aksi surette hakları tapu si
cilile sabit olmıyanlar satış bl·de
linin paylaşmastnılan hariç kalırlar 

4 Gösterilen günde Htırmayıı 
İştirao edenler ortırmr ŞMtnıımc 

sini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları temamen kabul 
etmiş ad ve itıbor olunurlar. 

Üstünde bırakılan gayri menku
Hin bedeli zamanında verilmezı:ıe 

gayri ıııenkul ikinci bir a.rtırmasiJe 
sntılı~ ve bedel farkı ve mahrum 
kalınan yüz<l 1ı b,..ş o/o 5 ve diğer 
ıarıırlar ayrıca. hükme hacet kal 
maksızın memuriyt>timizce alıcıdan 
tahsil olunur. 

5- Numarolı fıkradaki kay!t. 
tahakkuk rtoıezse kaydiylA üç dB 

fa <:ı•ğırıldıktan sonra gayri mnn
kul en çok artıranın üstünde bıra
kılır . 

Şart tahakkuk etmezse artırma 

geri bıra!{ ılıp alıcı taahhütlerinden 
kurtulur ve teıninnt\a kalkar. 

5- Artırmanın birinci olma81nll 
vo gayri menkulla taalluk eden 
kcıouni hukka satışın tıHzınn göre 
diğer şartlar. 

Satılacak gayri rnerıkul fiutını 

hulrnadığı tekdirde v" alıcıda ol
maJığı takdirde ar lırme on beş gün 
müddetle geriye hırokılır. 

Gayri menkul kı>ndisine ihuhı 

olunan kimse derhal ve ya verilen 
mühlPt içınıle parayı vermezse iha
lo kararı foslıolunorak kenılisinden 
evv• 1 en yiiks~k teklıfte bulunan 
kinıse talip olduğu tak<lirıle ken
disine satılır. 

Alacüklı Zeynep vokıli Niyoziye 
lıorçlu ,\danada Sarıyekup mah~l
lesinde Süleyman oğlu Kanber 
borç safi (500) lira oldu. 

Yazılan gayri menkul ynkarııla 
göeterilen 1 1 temmuz perşPmbe 

günü Keraisnlı icra memurluğu 

odasında işbu ildn ve gösterilen 
artırma şnrtnamosi dahilinde sııtı. 
lacağı ildn olunur.5576 

Bel ad iyeye bir sene içe ris inde lazım olan ilaç
ların yaptırılması açık eksiltmeye konuldu. 

1 - Belediyenin bir sı>nelik ilde ihtiyacı şıırtnamesi hükmü içinde 
ve açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye ancak Adanadaki eczahane sahipleri girebilirler. 

3- İğrt!ti tutum parası (105) liraJır. ihale 29-hııziran-935 cu 
martesi günü saat onda belediye dairesinde daimi encümen odasında 
yapılacoktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her giin ~belediye 
baş tabipliğine ve ihale günü de tutum parasile belediye daimi oncü-
ınenine gelmeleri ildn olunur.5552 16-~0-25-28 

Emaye numarataj levhalar ı yaptırı hyor 

fü•lediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) tane. emaye 
numara levhası yaptırılması açık eksiltmeye kooulmuştur. 

A) ihalesi temmuzun dokuzuncu salı günü saat on beşte belediyu 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

B) İğreti tutum par1sı yapılacak teklifıo yüzde yedi buçuğudur. 
C) Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız verilir. 
lsteklilerin ihale günü iğreti tutum parası mukbuzlarile belediye 

encümenine gelmeleri ilAn olunur.5567 21-25-29-3 

Temizlik işleri için 15 adet el arabası 
yapbrılacak . 

Temizlikişleri için 15 nde\ el arabası yaptırılmusı açık eksiltmeye 
konulmuştur. lhalosi haziranm 27 nci perşemlıe günü saat on bı•şte 
belcJ;ye dairesinde daimi l'ncümende yapılacaktır. 

isteklilerin şartoamı sini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihalesi günü de yüzde yedi buçuk iğr<•ti tutum parası olan yirmi iki 
buçuk liranın bulediye veznesine yatırdıklorına dair alacakları makbuz 
ile holcdiyo daimi oncümPnine gelmeleri ilan olunur. 5541 

Gayri menkul malların 
açık artlrma ilanı 

Dosytt No 935 - 856 

A<lnno 1 inci icra memurluğun 
dan : 

.\.dıına Lelediyesinin birinci <le· 
recede ipot13kli borçlu b"Jlunnn 
mı zarcı zade Süleyma.nın oçık or. 
tırma ile paraya çevrilecek gayri 
nıenkulünü cin:i vlj mevki vo hu
dut vo nevi ve evsafı sair~si. 

1-Temmuz-931 tarih ve 120 
numaralı tapuyu muhtevi döşeme 

mahallesinde bulunan v~ tapu kay· 
dına nazaran 400 arşın iken bilme
sahn 273 metro murabbaı arsa 
üz('rine mebni bulunııo yemini sa.
hil>ı sonedin kerpiç mağazası ye . 
sorı papuççu oğlu .\1ustafa fu ori -
kası yolu, o rkası fl auf paşa ma h
lu m ve korimrleri, cophesı uıııunıi 
yolla mahdut temPIİ beton üzeri 
kdrgir çatısı çi ı ko ı lan yapılnıı~ iki 
atltıt mağozu. 

12-16-20-25 

lunan ve içinde beş turunç, iki sa 
kız, bir z~ytun eğacilc duvarları 
kamıştan talıt ıni ve fevkani bir 
hnne mevcut olan bir kıta bahçe. 

4- Ağustos-340 tarih ve 38 
numaralı tapuyu muhtevi zırncirli 

mevkiirı<lc kdin ve tapu kaydına 

nazarı.ın 37 Jönüm iki ev!ek iken 
bilmesaha 50 dö=ıiim ve 334 rn~tre 
murobbaı yaoi 46784 metro mu· 
rabbaı olduğu görülen ıarkan Ya· 
kup iken bugü ı Alasonyolı Ömar, 
garben masorncı MağJoros iker 
bugün Alasonyı.ılı mübadil , şima· 
len ve cenubcn umumi yolh ma.h 
ılut ve etrafı henJeklo çevrilmi~ 
vo kinde alt kısmında tuğladan 

iki, ve üst kısntıııdo tahtadan ya 
pılm •Ş bir o layı havi üzeri ç;n. 
kolu ve önünde Jemir parmaklıklı 
sofı ı S• olıın hir hap hano ile k<'t~ 
demir parmaklıklı ilMri oçık çor
dıık, ve talıto h11m 1mlık VO ayrıca 

hir kuyus•J ile olli kadar elm:ı,yir· 
mi kat.lor incir, ve bir ŞPflalı nğa· 
cilo bnğın tcmıımı üzün kütüğü 

dikilı bulunan bir kıta bağ. 

Tııkdir olunun kıymot : 

fazla malfün:ıt almak istiyenler,işbu 
şnrtnameyo ve 856 dosya nu
marasile momuriyotimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştira k için yu · 
karıda yazılı kıyrtJetin % 7,5 nis· 
hetia<le pey ak\·asi l~ vc·ya milli 
bir Bankanın teminat ınt>kluLu 
tevdi etliler.ektir. (124) 

3 - Jpotek suhihi olacoklılurlu 
diğer ultıka<larların ve irtıfok hak
kı sahip lo rinin gayri ırn • ııkul üze
rifültık i haklarını husus ile Caiz ve 
masrofa dair olan ichlialarını işhu 

ilan tarihinden itib!lrC'n yirmi giin 
İ\0İ01le evrakı müsbitc leı ile birlikte 
memnriyetimize hiltlirnıeleri icap 
eller. Aksi holde hakları tapu si
cilılij sııbit olınadık~~u sotış be,Ieli
nin pnylaşmr.sınılun hnri~· kal rlar. 

2 -- Keza ayııi turih ve 121 ru
moralı topuyu muhtevi <lö.;emıı 
ınalınllcsindo kAin vu t pu k:ı yılına 

nazaran yemini Rauf paşa m .tlıtum 

ve kızları Y• sarı tarık i ılm , a rkosı 
sahibi senet mo~ıızuları , cephesi 
şos:ı tarik ile mahdut, l 716 arşınlık 
ıırsnnın hir kısmı iizcrinJe b ' r hap 
kcqıi~· mnğı:ıza ikı·n lwlen 234 
metre ıııumblıaı saha üzer nde 
üzeri çinko ilo örtülü bir bnp lier· 
piç muğazu il~ bu kerpiç m ığaza. 
nın esas lıuıludu içinde ön kıs '!"1-

dn şosoya pitİ!jİk üz"'ri bı.ıton du
var lurı tuğladan yapılmış !ıir bap 
Jükk:'.ln ve keza oyni saha dahi
lioılıı vo kcrpi~· rrıağ'azanm sağ ta· 
rnfmdn tıılAni olaruk bitişık ve 
yanluıı "e üzcıi drıko iki dükkdnla 
bir ahır. 

120 n•ımaralı tapuyu muhtevi 
gayri mı>nkulo 2500 lira, vu 121 
numor.ılı topuyu muhtevi gayri 
menkıılcfon kMpi~· mağaza ilo ui 4 -Göster ilen giindn aı tırmnya 
tişiğinılı·ki oh1r ve ~~inko Jıikktln· iştİı'Ak Nlenler artırım\ !jurlnome-
lnra 1900 lira, vo kihgir dükkana sini okumuş vu liizunılu mullımatı 
800 lira, ve 38 numaralı bnğın almış ve buııları tuınumen kabul 
bPher dönümüne yicmi b•ş liru ve etmiş ad ve itıbur olurııırlar. 
i~·erisilllleki ~·arılakla boğ ovi ve 5 'l'ayin edilen zrım:ııııln guy-
kuyuyu 40() lıra ki bu lıes:ıba na- ri monkul üç Jefa bağrılJıktan son· 
zaron hoğın Lchc>r dönümüne 33 ra on ~·ok urtırana ihı•le edilir.An· 
lira vo 103 numaralı tapuyu muh- eek aıtırma bedeli muhammen kıy 
tcvi bahçenin do beher m• trc ıııu ırwliıı yüzıle yetmiş beşini bulnııız 
rabbanıa sekstjn kuruş,vo i~·iııtlı·ki oya satış istiyenin alacağına riı~·-
k amıştan lıaııoye d.., kı rk lıro, kıy· t&ni olun diğer ı•lacaklılnr Lulıı-
mot tnkdir edilmiştir . up ta bodol hunla r ın o gayri nı ,.rı 

Artırmanın yııpılocağı yer gün ul ilo ltımin edilmiş nlacııklaı ının 
3- Teınmıız - 340 tarih I03 ı:ıaat : ,ecmuundan fazlaya çıkırıozsa en 

25-7-935 p1·rşenıhe saat 11- çcJ. artıranın taahhüdü buki kalmak 

--------,1 
nuuı~ıılı topu sene,lıni muhtevi 
olup Sultan sokağı mevkiiotle kilin 
vo tapu kaydııın nozaran 1942 ar
şın ve bilmesahu 9 18 metro mu-
111 Lbnı ollluğu görülen ve şArkan 

12 ı l c Aılnna icra dairesinde. üzro ortırma 15 giin daha t'1mllit 
1 - işlıu g:ıyri mcnku.ün artır· 1 ıi ci yeni 9 - 8 - 935 cumn 

ına şartnamesi 24/6/935 tnrıhinden 
1 
giilÜ uyni saatta yapı l ucıık 2 ci ar 

Kaçakçılar 
vatan hainidir - 1 

Gollü hnlıce3i, go.rhen tarikihas , 
şimalen umumi yol, centJheo l'\iJ
van oğull arı huğu ile mahdut bu. 

itibaroıı 856 numnrn ilo 1 inci tırlıada. da sutı~ beı.leli muhammen 
icra ılaircsinin muayyen numa- kı'metin yüzllc ydmiş be~irıi bul-
rosınJıı herkesin görebilmesi \ m .sa 2280 numaralı kanuna t"v
için açıktır. llil.ııJ:ı yıızılı olanlardan fı k\H beş sen~ ve hPŞ taksitte öde-
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muhıımmen heJel icarı aylık 25 lira he~abile şartrıamc~:ur. tıı ~ 
seno için kiraya verilmek iizere açık urtırmoyn ko!'lmuş ı\ııao01 

Artırma 10 tı>mmuz 935 çarşrımba günii saat 10 110 

lelme müfettişlıği merkcz:nde ynpılocaktır. ~ d 1 
Şartnamesi işletmcJc bedclsis olarulc göriilohilir. 
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iiurinden yüzılo 7,5 lıesabile 67,5 lira sağfaınlık nkç·ı~rııııln ıŞ 
wirı·sinde vesaiki Wzımt·yi lınmilcrı turilıi ıı 1 cz kiirıla ·'' ·~O A 
müfettişl iğine bizzat müracoııtl orı.5561 20- 25 · 

Bor Okcu menba suyu 
• 

satılmaktadır. Je 8~1 1 

r ı.ı 1 
l'I fil pO Ok~·u nıeııhu suyu lstaııhul şöhrurnuııotiııin tulı 1 

1 ı • 
· 1 kk k · · ı ,rf bır su olduğu tu ın u etmıştır. · .. tıı ı f lı 

· · i k.Y0 1 ~ ıc 1 ~I 
Ok Suyu 8ıhhato ulvı·rı~lı v~ . nı 1 iler bir 1 t•·ı·r 

ÇU ~uılur Muhtorı nı ınuşt · r . ıc(ll 
yu i~·tiklcrinde Lir dalın huşka su içııı11y r·cı! k]erdir. Hır 

1 

sozlurimizi is but edcc ık tir. 5433 :32 - 78 

Sataş yeri : tarsus kapıda m erkez 
111 
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ıııek üz r~ sutış g..ıri b ırukılueakt 1 r 

6 _ Gııyı i nıcııkal kenılh;'nn 

ilııılo ulıı11fln kiıııso ılcrlıal v<•ya 
Vl'r •IPn mühlet i~·inJe paroyı Vl'r 

nıı· zse ihale karanı reslıolurıurak .. ~ 
kcndisin<ll'n cvvı len yükst' k tek· 
lıfle bulunlrn kimse arzetmi~ ol tu
ğu Lrdcllo ıılınağa razı olurırn ona, 
razı olmaz VPya bulunmazsa hPmon 
on br·ş gün miiıldetle nrtırmnya 

çıkarılıp en ~·ok artırana ihale edi
lir. iki ihale urnsınJaki fıırk vo ge-

çen günler için % 5 ten hesnp olu 

nacak faiz ve diğer zararlur nyrıca 
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k a 1 ·11 ı" 1 o 
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