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-- -••·- Havalarımız t 
Diişman uçaklarmm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

S t UR u ş ADANA : GUNLUK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3238 

Hafta tatili b~gündür ~ "' .. ---------
~nden sonra Cuma tatili ye-

l'iıle Pazar tatili başlamıştır • 

~afta tatiline uy~ak mecburiyetinde 
~rılar bugün işlerini bırakacaklardır. 

"'- ''• t rı· ~ -llc' 1 ıoin Pazar günü ol 
~•r le lbdılci kanun bugünden 
ı., .,,_ la~ili~t~ik ediliyor . Ôoce 
~ .•rte1ı b •Çın konulan hDküm 
~ Y6i" Und•n ıonra Pazar gün 

UtG(, k . . . 
ı... .. ı,11 ce tır . Haf ta tatılı 
.:r'P p gtlnO saat 13 den bat· 
~ 'llrte · L'lc 8 ıı sabahını kadar 
~it t~rt ream,.n 35 saattir. 
\İlla:~·• ibtiyıcıoa yarayışlı 
-....•'Ilı llkUn ve ma;azalar 
~ •• ~fiddeti Cumutcsi ık · 
'- ıu a,ı., . 

~.:••la buıön bıfta tatil 
.. ~ ~l111ım11 olan bütün 

'"' te ınatazalarla reımi 
' ~ L.aı lbüeııeseler kimilen 
.. ia-. t nbıcak ve bundan ıon . 

•tiı c . ' .a_.lr Urna yHıoe Pezar 
' Gzere devarn edecek-

&...~, .. 
\" aı,11~ Adınamız için göz 
~,O d111 gerekli bir özel· 
h heri .1 

; Puar günDnüa 
t_•~ .,;ı.fçi Ve Çarşı esnafı icin 
'.~r •t bıılıngıcı gDnD 

~~-·~la Frınıız itıılinden .......... rQ~ kadar ÇU.fl ve 
1 IUnü idi • Bu Adana 

~P,._ •• Mbta deA'ittiıil-

riyete girecektir . Bunun için ö 
nümüz<leki pazardan itibaren ta 
ıil günleri pazaıdar . 

H .. fta tat ı lınin pazar günü ol 
ma11oa dair vilayetin resmen bil 

' dirdiği kanun aşağıdadır : 

Türkiye Büyük Mill"t Mecli 
si umumi heyetinin 27 5 935 ta 
ribli toplantısında obandıgı Yük· 
sek Cumuriy t- t ıiytsetirıio 29 5-
935 tarihli ttzkeıesile bildirilen 
ulusal bayram ve gear 1 tatiller 
hakkındaki 27 num ıua'ı kanunun 
sureti t; Ş • ğıda y. z lw stır • Ka
nunların ve nizamoamderin su
rt' ti Dt'Şri ve ilinı hakkındaki 

1322 numaralı kanuoun 12 inci 
maddt si~e göre muamele yapıl-
ması . 

Mlusal bayJıım ve genel tıtil 
ler kanunun numarasi 2 739 

Madde 1 - Ulusal bayram 
yalnız Cumuriyetin ilan edildiği 
29 ilk Tt-şrin gDnüdür . Tüıkiye
nin içinde ve dııında devlet adı

na ydoız o gün türen yaptlır . 
Bayram 28 ilk Teşrin öğled .. n 
sonra haşlaruak üzre 29 ve 30 gün· 
leri devam eder · 

Madde 2 - Genel tıti) gDn
leri şunlardır : 

,- ÖZTÜRKÇE ~ 

Her gün beş söz 
-13-

1- Manzara - 1 - Görey (Pay
sage) 

2 - G&rünUm, görüm 
(Hpect) [l) 

Örnt>klt>r: 1- Çamlıca eırtları, İs· 
ranbıılun en canlı gö
reylninden biridir. 

2- Bn telıir halkının yok• 
sulluk görünü insana 
ac·ı geliyor. 

3- Bu meselenin sosyal 
g~riinümü iizerinde 
durmak isteriz. 

2 - Nezaret - GörO. 
Örnek: Bu evin denize olan grütü· 

nü, başka hiç bir yerde bu· 
lamazınnız. 

1 
3- Terzi rüyet - Görüş. 
Örnek: Bu İ§ üıerind~ görütleri 

mizi uzlaıurmaRa ben İm· 
kin göremiyorum. 

4- Ticaret - Trcim. 
Tüccar - Tıcime. 
Ticui - Tecimf'f. 

Örnekler: 1- Dıı tecim iş erimiz 
yolundadır. 

2- Türk tecinıerlerioio 
kuvvetlenmt'tıini ve 
artmaemı arzu ederiz. 

5- İntihap etmek - Seçmtk. 

İntihap, - seçim. 
Müntelıip - Seçmen. 
Miiniehap güzide - Seçkin, 

Örnekler: 1 - Bu iki talebeden 
hangisini seçtiniz? 

2 - Kamutay seçimi dört 
yıl sonra olacaktır. 

3 - Ben İstaobulun ikin 
ci seçmP.nleriodenim. 

4 - Bay X Türkiyenin 
aeçkio y_.rJann -
dandır. ~ '4i ~:!o& olarak kabul 

C"n..ı, . • lcal.rıa madamki 
~' 1

11 
hafta tatili günD 

A - Zafer bayramı . istiklal 
savaşında son zaferin kazanıldı· Noı: Gazetemize göoderilect:k 

yazılarda lıu kelimel rin Osr-ıalıca· 

•• ~ 'lat itlerinin baılan· 
ğı 30 Ağuıtos giinü ( Bugün Mil· ları kollanılmamasıoı rica ederiz. 

16,a ·~ Pazarı için de gene 
li Müdafaa vekilliği tarafındao . 
hazır laoacak programa göre süel (1) Kılavuz komısyonu ara &1ra 

•. ""un l "l'. •yrılmaıı doğru 
t"" I ) bir kelin\eye iki karşılıklı koyarak 
urer. yapı lf .. . biri üstünde karar kılmağı yazar· 

w;:- ,,, T 
" hitlit· .anın odalarının 
, ~ tla, . ••un ön ayık oluşu 

B - Ulusal okonomık bayra· l ların zevkine bırakmıştır. 
m ı 22 Nisan öğleden sonra ve 23 

'-''- . rıne d b IL""'••i e emen bir ka· 
~clır • 'e ilin edilmesi 

tauıı .. · 
İçi" Aın bu pazardan 

1 ~'\e nadolu ajaDBının 
,_~ r fUdor . 

'•. 30 . 
~,' (A.A) - Ulusal 

1 ~ ra:•aıet tatiller hakkm 
L.~935 lllaralı kın un hazi . 

Niaaa güoü 
C - Bahar bayramı : Mayı · 

sın birinci günü . 

D - Şeker bayramı : Üç gün 
E - Kurban bayramı : Dört 

gün 

.F - Yılbaıı günü : Her yıl 
hirinci Kanununun 31 inci günü 
öğleden 11ooıa .. ve ikinci Kanu 
nun birinci güaü . Bu maddede 
yazılı tatil günlerinde ve birinci 
maddede yazılı ulusal bayram ın 

- Gerisi ikinci sayfada - · 

\ liıqhr t:rıbli reımi gaze -
'- 193~ ttceğinden kanun D den itib•rea me 

"~et demiryollannda 
tii "~~k ve Çiftehan yolcuları 
~ 0 nemli ucuzluk yapıldı 
,·~ ,.,,,8 

t.tLı',.. '1 l'oda bulunan yet kartlarının Led"li oo kuruş o 
~ı .. ,lcetı·zc.a ·Poııntıya gı' 1 1 .J f b ... up ya nız bir ue aya ma sustur. 

tt tı 1 • 
la 68 Çtn Devlet de· Yolcular bu hüviyet kartlarını ta. 
~ •tılb tllatı .atalı ve yüzde şıdıkları müddet içinde her gi 

1 1 hı a, r • r yolcu terife dip gelmede yalnız bilet 6creti 

l;;:;ıa 935 . . verrceklerdir . 
.,.. . 'ao tarıbınden bi- Adanadan Pozantıya gidip 
~... •uın 1_ &\ '"''aa 1, 8 aadar tatbik gelme birinci yer 242 , ikinci yer 
~ ~tlrı -.:t t,nziJath tarife 177 , üçüncü yer 114 , kuruştur. 

~lı,11 the, olacaktır . Adanadan Çifte hana gidip 

~' .. ı ... :
1
tarif,den Çifte gelme birinci yer 283 , ikinci yer 

.. ,.._ •rı "d 206 , üçüncü yer 132 kuruı 
\..~4 h~ild, . ~ı ip sıele· 
~"'it \' •ıhfade ede tur · 

1... ~ .. · ~.~lnız )01cular bi * 

ı...'"' tele d )olJ r en ayrıca 
L atın 
•trıı ın , fotoğref 

"'- •tını d 
dtdirl a almak 

er Bu b .. · · uvı 

• • 
l Hazirandan iıibuen yolcu 

!arı taşımak üzere Bozanlı ile Bü· 
rücek arasında otomobil ve kam· 
yon itlemiye hıolamı§tır. 

Muallimlerimiz 
Bayınd1rhk bakanhGına 

teşekkür ediyorlar. -·-Devlet demiıyolları tarıfuia· 
de yız mevsimine mahsus olmak 
üzere muallimler için karaılıştı· 
rılan fiat indirılmeıi şehrimiıdeki 
muallimler arasında büyük bir 
klvanç uyandırmııtır. 

Dün matbumızı bu muallim 
lerden bir gı up gt- lesek Bayı[idır
hk bakanlığına kıvanç ve teıek
kürleıinio bildirilmesi için vası· 
ta olmmızı istemiıleıdir. · 

B:z bu satırlar la bu ödevi ye 
rine g· tirmiş oluyoruz. 

-~-----·------~~-
Tecim burla 

Hava kurumuna bin 
lira yardımda bulundu ---

Ankara : 31 (AA) - İıtan 
bul tecimlerindea Borla karde~ 

ler Türk Ha~a kurumuna bin li 
ra vererek havı t~hlikesi rı i bi· 
len üye yazılmıştır . 

Paris borsası açıhyor 

Paris : 31 (A.A) - " Ecbo 
de Paris ,, gazetesi Paris borsa· 

sının bn gün açılmıyacığını yız
mRktadır . 

Boısa Cumartrsi günleri biç 
bir zarııaa çalışmamakta olduğun 
dan ancak P11zartesi günü ıçıla
bilecektir . 

• 

Fransız kabinesi düştü 
-

Saylavlar kurulu Başkanı, Buisson'un baş
bakanlığa gefirıleceği umuiuyor. 

Flanden kabinesinin düşüşii basın ta
rafından soğukkanlılıkla karşılandı. 

Pariı: 31 (A.A) Flandin ka
binesi sonuma} yetkiler proj~si 
nin eaylavlar kurulu taraf ndan 
oya konulm -ıında 151 reyle atın
lıkta kalmış ve çekilimini ver 
miıtir. 

Proje 202 oya kartı 353 ile 
reddetmiştir. Kabine buhranının 
ıüralle koı.,ıJacağı bekleniyor. 

Başbakanlık için saylavlar ku 
rulu Bıı şkanı Bouissonun adı sü 
rülme ktf'di r. 

Paris: 31 (A.A) - Saylavlar 
kültü rü ba§kenı Bouissoo saba
hın dördOne kadar türlü kurum -
ların başkanlarıyle görüımüıtür. 

Bouicısoo saat 19 da Eliza sa
rayına gid"cektir. Ür&laadığına 
göre Cumurluk Başkanı, Bouisso 
nu yeni kabineyi kurmıya me
mur edecektir. 

Bouisıonun birlttik Soıyalist 
lerden Louis Mıırinin Cumuriyet· 
ci bir Jitine kadar hütUn krub 
lan bir araya getiıecek bir ~abi 
ne kurmak iıt,.ğinde bulunduğu 
sanılmaktadır. 

Bouisson· Pietri, Mandel, Her 
rfot ve Soıyali•llerin bir b,yetiy
le görüşmüştür. 

Soıyaliet Hyla•lau~dın Roı 

ıardin işbalunlığına getirilec•ği 

söylenmektedir. 
Yei hükumetin bugün kuru· 

lac:ağı umulmaktad ı r. 

Pariı: 31 (A.A) - Bu H"babki 
gazeteler Fladın kabinesinin düş 
mesioi hiç bir bayrt t beldegi ve 
het i bazıları en ufak bir acıntı 
bile ıöstermeksizin kaydetmek
tedirler. 

Bazı gündelik gazeteler }"'lan· 
dinin görüıüler sırasında kulJa
nılması greken en uygun oyu ve 
doğru lisanı bulamamıı olduğu· 

nu yazmaktadırlar . 
Saylavlar Finans bakanlığının 

Flaodine karıı içten bir suretle 
hareket eımiı olmasına rağmen 

Bışbakanın kendisinin feda etmiı 
olmuıoa çıkıımaktadırlar. 

Germaio Mutin, çrHlimini ta
mamiyle ozgur olarak. vermiş ol
duğunu söylemektedir. 

"Pttit Jurnal ,, FlandiD kabi
nesinia düşmesini şıhıiğ bııınm 
saymaktadır. 

Flantlinle Germain Martinin 
frank kıymetinin indirilmesine 
karşı olmaları ıntaıılabilir bir it 
tir. Fakat onların görüıünü duy· 
gu yoluna götilrmek istemelerini 
anlamak gOçtüı. 

İzmirde 

Hava kurumuna Uye 
vazılanlar 

••• 
~mir : 31 (A.A) - Türk ku

§Una kanat veren Atatürk'llo ve 
özverirlik yolunu açın İımet İaö· 
nünün coşturan duygularına her· 
ku can kulatınt vermiştir • 

Şehrimizde de Türk bava ku· 
romuna bava tehlikesini bilenler 
üyesi yazmak içia çahımalar bat· 

lamııhr . 
General Kiıım Dirigin baı

kanlığı altında 3 Haziranda C. 
H. partisi batkını ile büt&n dal 
reler buyurmanbuı tecim ve ıağ 
lık odalara , baro ve işçilu bir
likleri heyetleri ilbaylık Hlona•· 
da toplantıya çağırılmııtır . 

Şehrimizdeki hava kurumuna 
giderek bava tehlikeıini bilea ü
ye yazılın yurddışların ıayı11 
her gDn biraz dabı artmakta • 
dır. 

Paris Müddei 
Umumisi 

Birkaç bankanın 
kasalar1nı mOhUrledi 

Paris : 31 (A.A) - Cumuri· 
yet Müddei Umumisinin Parisin 
bir veya bir kaç bankaıınıa ka 
ıalarım mühür ıltına almıı ol· 
dutu haber verilmektedir • 

c Betit Pariziea • gazetesi bu 
baakelar arasında Tuminetcie 
bınkaaının ad,nı vermektedir . 

Bir çok telgrafbaaewd-9 bor· 
ite fiyatları• bildire• -teıg..a.r 

C. H. parhsı nasıl doğdu ? _··•·'=~~·zetemiz----
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 

Hıf ta tatilinin Pazar ıünll 

rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, olması dolayıeiyle bundan soar. 

bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseHiyor ~u•rtui günleri çıkmıyacaktır • 

- ----• • Atatürk, hundan ıonra partl-
-23- nin Ozerine aldıj'ı iSdevleri llJ· 

Uluslar ıosyeteıinin srsıulu
.al gih eni artıracak , g•çmiıten 
kalma hastalıkları iyileştirrcek, 
inıaoığ ıonunclara vaıebilmui 
baılıca dilrklerimizdendir . 

Arkadaşlar , 
" Arsmlusal durum nazik bir 

bu/ıran geçirmektedir . Eski ve 
büyı1k anlaşmazlık, son çcılışma-
larla Jıeycearılı bir noktaya gel 
mişllr . Buğlirrkli ytiksek insan-
lığw , uluslarl birbirine yaklaş-

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

tırma çaresini bularak , ğenel 
gıivensf:llği ortadan kaldırma 
sım ummak l~lerlz . 

Bmrnla beraber blilün diin· 
ya gidişini gözorıtiııde tutarak 
d ildwlll, Jıazırlıklı, uyamk bu 
lunmak lıizumuna ka nilz . 

••Gene bu lunutladır ki dost· 
luklarımııa bağh ve bütün ilgi
hrimizde iyicil bir siyasa ile e · 
limizdr n geldıği kadar gtnel bir 
bırııı l orumak istiyoruz .,, 

lemiı , Hallcevlni ile bütüa yurd· 
daşllfa kucagını açtığını vatan
da soy11 l \'e kllltürel bir devrim 
yaptığını anlıttmııtır : 

Büyük lcurtırıcı eöylevioi ıu 
cDmlelerle bitirmiştir • 

"Türk ulusu kendisine hizmet 
edenleri • ıllrel bir surette değer
lemiı ve onlara 6n vermiftir • 

"Son 11ylav seçiminde par
timizin ulusun güvenini kazaa
mısı biz,., çalı§mamızda yeaidea 

- Gerisi ikinci say/ada -

Basın kurultayına aid intibalar 

Tek resim içişler bakam Şıikrıi Kayanın Hasın kurultayı '' 
kaparken s6ylev verişini, Grup halindeki resim de Kurultnyd rın 
sonra ı1yele.rlrı balcanlılcları zlyart'll"rl sıraswda topluluklaruı 

güslt:rmeldedir. 

1 Ankara mubabirimiıio göoderdili resimlerden) 



2 Hazlrall 
Sayf• 2 ttırk öSd 
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beyanatı C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

Londra~ 
resimse;, 

---~--:'..a. ~ 
Musolininin Şeblr Dayakları 

· ıer.n~ Musolioi dün İtalyan Senato· 
sunda , arsıulusal mahafılde ziya· 
desiyle tefıire uğramaktan geri 
kalmıyacak olan bir söylev ver
vermiştir. Zira bu ıöylev, Roma 
bükiimetinin , yalnız İtalyan -
Habtt anlaıamamalzhğıoa karşı 
değil , ayni z•mand• Avrupanın 
genel durnmuna nazaran , vaziye
tini sarahatle tayin ve tesbit et 
mektedir . Somalide sinni bava· 
liıinde ltalya ve Habeeistan ara· 
ıında husule gelen aolaıamamaz · 
lık ortadan kalkmıı olmaktan 
uzaktır . Hatti Roma ile Adisa· 
baba ırasında meydana Jıelmiş 

olan ihtilaflara mümkün mertebe 
dostça halletmek hususunda Ce· 
aevrede verilen yarar uğfunda 

aarfcdıl"n gayretlere rağmen , iki 
b&kumet arasındaki vaziy~tin 

1ıittikçe yerginleıtiii görülüyor . 

bir uafın genel bakımdan ciddi 
neticeler ıioğurmımaeına imkan 
yoktur . Bir Hıbtş - İtalyan ib
tilafınm her halde önüne geçile 
ceği ümit edilmektedir . Zira bil 
fiil ve bilbukuk bütün eMbab hem 

-Birinci sayfadan arlan -

bliyük ıevk ve kuvvet vermiş

tir . 

Cuma günkü sıcak Ekmek fiatleri 
Eondra resım ., ~· ·"' 

inci açılması Mayıs ba 

Bırinci türlü unlardan yapı· 
lan ekmeklnin kilosu yalnız bir 
furuncu tarafından yedi kuruıa 
ı ılt t.lmakta idr 

da yapılmııtır • --
Bu seı gide tSOo ~bD fi. ki 

rilmiştir ki geçen yıl bl~--W 
dır arllktır . Genel ,._. ll!'rll 

Habeıistaoıo istiklalini korayen, 
hf'm de 1talyan yayılmasının met 
ru mtnfHtlerini kollıyan adale 
te uygun bir niumnameye dayan· 
maktadır ; fakat Almanyanm hey 
betli yenideıı silihlanmaeının ve 
diğer taraftan Orta Avrupanın 

kati sur'tt"' teşkilitlanmnı zaru-

"U/uf.a hizmet yolunda bıi· 
tıirı varllğımızla çalışmak, par· 
il üyelerinin bozulmaz andıdır.,, 

Atatlirkün söylevinin btm~ 

Şehir halkı en sıcak bir 
gününü yaşad t • 

Bunu gözönüode tutan diğer 
furuncular hep bir araya gelerek 
ekmeğin kiloıundan yirmi para 
fodirmi§ ve dünden itibaren bütlln 
fu unlarda ekm~ ğin kilosu yedi 
kuru7tan satllmaga bıı§laomıetlr. 

. d yıllar...-: 
ğerlerı e geçen ~ 

dllr . 1 .ı.ıı r . 

Her iki taraf , muhtemel olan 
tehlikeleri önlemek için lbımge 
lea tedbirleri almakla meıguldür. 
Gerçi İtalyan ve'" Habeşlerin müm 
kün oldutu kadar nahoş temas 
larda bulunmalarını mani olmak 
Uzere diğer bazı tedbirlere de baı 
vurulduğu malumdur . Bununla 
beraber Habe• hükumetinin , ois 
beten etemenliğe Hhip olup çok 
keneler de baılarana buyruk ola· 
rak kendi hesaplarına iı gören 
hızı mahalli ıeflere daim• söz 
geçirememek vaziyetinde olduğu 
da •alOmdor . Faşill h6kümeti 
ltalyan ön karakollarını kuvvet 
lendirm,k ve her ihtimale kartı 

da , Somaliye kafi mikdarda adam 
ıöadermek ibtiyacuu duydu . 
Gerçi bu tedbir , ltalyanıo orta· 
daki anlaıamamazlijı barış yolno 
dan bir uzla§m• ve hakemlik ka 
rarı yöndemiyle halletmiye yanaı
m'lyacatını ifade etmez ; fak.at 
ltatyan lutaatıam takviyeai keyfi· 
yeti Adisababadı bir tehdit ma· 
biyetiade telakki edilmektea ıe· 
ri kalmadığı muh•kkak olduğu 
gibi bu takviyeye karıı da diier 
askerit tedbirlerle mukabele edil· 
diği ve buna mukabil de yine hal · 
yaalarıa büsbütün kuıknlanıp le 
tik davrandıkları ~ayni dnecede 
muhakkaktır • 

Duçe Senatoya verdigi beya 
aatta Franıız ve İngiliz diploma 
sisinin Roma nezdinde yapttkları 
bir te§ebbüs hakkmda yabancı 
matbuatta dolaşan rivayeti kat'i 
surette tekzip etmi§tİr . 

Hattı bununla da kalmayarak 
" ttıebbilı ,, yapmak tabirine kar 
ıt itiraz etmfı , ıimdiye kıdar 
hiç böyle bir teyin vukubulma· 
dığıaı söylemit ve ıimdiki İtalyan 
FraMız - loıiliz müoasebrtleri· 
Din dorumudı bıkarak bu t~şeb. 
b&slin mliıtakbelde de yapılması 
nıa muhtemel olmadığını ilave 
etmiıtir • Bu doğrudur . 

Esasen iki devlet arasıodaki 
vaziyetin gerginlik ketbetmeıi tak· 
dirde icıbedea arabulmı vazifrsi 
ni yıpacık olın kurum uluılar 
cemiyeti kurumu olduğu için , bu 
meeele §•yet babı mevzuu olursa, 
yine ilk Cenevre toplentısmda ola· 
lıcıktar ki bu taddirde bOtün an 
lapmamazlıklara ve it karıştırıcı · 
ları amillerin oldukça ortadan 
kalkmaıı temin edilmiı bulunacak· 
tar • 

Moaoliainin ı6ylevinde bilbas· 
ıa dikkati tutacık olan bir yer 
vardır ki o da ; ltalyan bükftmet 
baıkaaıaın , ltalya, Afrika' da uzuo 
boyla bir Hva~a giriıip dıldığı 
takdirde, bu devletin Avrupadaki 
durumunun ae olacağı hakkmda 
her tuaftaa belireo kaygı ve en· 
di,eleri ıidermeye çalııtığı yer 
dir . 

Filhakika ltalya kontinantal 
siJ11ıda 6yle bir mevki tutmak 
tadır ki , ba devletin faaliyet. va
.. talarıaın uğrıyacıiı her bınıi 

her cümleei eilreUi alkııl~rla 
karıılanmıthr • 

Beş dakika iıtirabattan Ronra 
parti ikinci toplantısını Abdüıha· 
lık Rendanın b•ıkanhğında yap
tı . Nizamaame, proğıam, buap 
dılck encüm~nleri seçimleri yıpıl 
dı . 

Pırti genrl ~ekreterinin kuıul· 
taya sunulan itleri encümenle.• 
havalesini istedıği bitıkler ve yur
dun her tarafından g IC"D kutlu
ma tdgrııfları okundu . Bunlara 
kurultay baıkaolığıoca kart1hk 
veıilm.,.ıi karar altına alandı. 

12- S- 935 Pazar günü tek 
ıar toplanmak üzere çelaşma)'a 

ıon verildi . 

Şnhir halkı Cuma günü bu muv
~lmde şimdıye kudar görülmemiş 
en sıcak ve en bunaltıcı gününü 
yaşadı. Daha sabahleyin başlıyan 
sıcak git gi.le hızına artırmış ve 

öğleye doğru tahammül edılemi · 
yecek bir hale gelmiştir • Mahalli 
aralarınıla ve caddP.lerde tek tiık 
insanlara rastlanıyordu · Bu sıcak 
akşama kadar ve hattA gece yara· 
sına kadar sürrrtüştür . Akfem 
üteri ıtıııak kenarlarında, gazino· 
lardıı, bahçelı rJe müthiş bir kala
balık ~öze 'çar{\ıybrdu. Herkes se· 
rin bir hava ulmak iç;n lıuralara 
koşmuştu. Bu durum geceni? g_eç 
vaktına kndıır L~yle sürüp gıtmış-

Hr. 

lkiı.ci tOrlü e'ı<m•ğio kilosu 
uki.:len olduğu gibi ahı kuıuştur. 

Dilenci kadınlar 

S~at kuluiyle hükumet ko· 
naiı araaınt1a h•mdan epeyi mOd· 
d~t önce iki dileoci kadın dola· 

şır ve rastgeldiklerlnin boyunla
noa tarUarak ıoria satl.ka ılır 
ı.,Jı. Bunlaııo hakkındı birçok 

kereler yazılar yazmış ve sonun
da bunlar sepetleaerelc iebirden 
çıtc:arıİcİılar. 

Resimlerin b•I ıc 
metüdleri üstOnedir • ri de ,ttt ...... 

En p1rlak ver• .J 
1 ıtor • .~ r: 

re galerisinde o mu ,S ~ 
İngiltere Krataoıll ·de "!' lJiıM!h 

· ·ı - ·· cJ «AJetJ dolayısı e uçun ~- k :-il 
ıemici üniforuıaııle r., , ,...... 
P0 , tireıi bulunuyor ~ 

dtır • resumı Sir Artbu~ bU 
Kritieoklere görM /. 

hakim resaanıt.ıı .'
8
' Jee' 

u 1 r•' John ile Mr. T • te 111dıt • 
da iki anlı sanla reeP teri 

"'-i . . de ell'' laran ı" sınm 

dir . •-' ( 
Mister Con'uo ''/ik"°' 

Thelme ) 6tekioio ( 

tlrues ) dir · •t_.dt. 
Otelci reıiml~r. ( Jılr· f 

çok btğenileDlerlD~o 111eot öf Nizamname ve proğram, di 
2l~k , hesap komisyoolarıoa ay 
rılao üyeler ertesi gün ( cuıru ) 
derhal çahım•larina başladılar . 

10 Mayıı 935 Cuma günü ı• 
at 10 da be!ap komisyonu bıı 
kan lığına Ankara. idare heyr ti 
Başkanı Rifat börelcc;yi , rapor-

Süel gözetleme durefıı di
ıe~törlüğiloden aldığımız hıtbe
re gb. e tuma günü tD fazla sı· 
caklık gölgede 38,S . en az 19,5 
11ntigrat derece olup tazyiki ne 
ıimi 758,8 ve dün en çok sıf:ıtk 
g&lgP.de 33,5, en ·~ 19,5 olup 
taytikl nr ıimi 758,12 idi · 

Fakat nedense bunlar bir yo· 
luau bularak yine Şf'h imize ka
pağı ıı tarak esklıi glbl ıunun bu 

nun üterioe aaldlrıp dilt-tımiye 
bat\adıkları gSriiİmektedir. 

Fliot ) in ( The Ju g ( Sol 
sie } ; ( Stıole)' >kin 

111
10 t 

Yapıcılar ) ve (9 vor 
111 '*' 

1 ) dtr · ~~ 

Musollrıl 

retiuia doğurduğu , fevkalade na· 
zik ıiyasal vazife karıısıada orta· 
ya çakıp Duçe'nin de cevap ver
diği endioelerin baı ıöstermeıi de 
tabiidir . 

ltiiz~ir ekıeriya cerıup:a ce· 
nubi tarkf araıında diiıiŞHr. ~ür
ı\ı sar.iyede ~ mrtre olarak &lçül 

müıtllr . 

Daimi encümen 
Musollol meeeleyi çok açık 

bir samimiyetle mevtuubahs el· 
mi§tİr ; ve Avrupaya ve vukua 
ğelebilmtleri muhtemel olan ani 
ve eıef verici hadiselerin ihtima 
liae dair olarak İtalyanm , e!'lasen 
ibti7at llDtfı 1912 ataıfandan mada 
1911, 1913 ve 1914 sınıflarıaı 
silih altında buluaduracaiınt Se· 
nato nezdiode teyid etmek lıtedi
ğini IJÖyliyerek : ~mniyetimizi te· 
mia için 800 ili 900 bia aaker 
mevcudunun kili t>lduğunu zan
nederim ,, demiştir . 

tihlüğüne Damar Arık oilunu, sek 
"terliğine de Haıim kulah'yı flrç 

mit Ve dört yıllik parti br•epla 
rlGı ve bC'l~eleri g&zden teçirmit 
ve dllzgtin olrluğunu , te§ekkllre 
defıdiğiai l• sbit eylrmittlr. 

Proğtam ve nizemoame ko 
misyonu da oyoi saatta toplan-
mıı ve Baıkanlığına Şemeeddi~ Gü 
neltanı , raporttirlUğüne Ferid 
CclAl Cthen~i ~ bkreterliğine de 
Mublddlo llioçso'yn Be~ml' ve 
ilk İl olarak ~roğraoı taslıtı üze 
riode Çalıtmalarina batlaD\ı!hr • 
'l'oplantada buhiiian parti genel 
Sekreteri Recep Peker , proğram 
ve tüzük taslakları hazırlınırken 
partinin d&rt yıllık deneçlerioin 
siya1a aklılar toto ~ ekijn6mi gi 
diıh~rioln ıöz önünde tutuldugu 
nu söyliyerek yeni önergeleri ae· 
beble ile rnlatmııtır . 

Daimi encOmen öğ'edeo Ön· 

ce Vali Tt:vfık Hadi Ba)ıalıo bıı 
kaolıtı altında toplabmıi ve en· 
~ümene ~elen kAjıtlar Üte~inde gö 
r&ıerek kararlar •larffiiitir. 

ihbarın yapıldığı niyete göre 
anlamık gerektir . Afrika vadi 
ıinde uzayip ıitmek sUretile 1 
talyıoın "Ootinandaki ııya11sını 
aylarca köslekliyecek olan kar
gaşalıkların ibtimılıne sevinerek 
bu karıaıahklardan Avrupa nı 
zammı bozmak için ietif ade el 
meyi tasarlayanlar kendilerini hoı 
hayallere kaptırmı§ oluyorlar . 
Duçe , İtalyanın k.ra emniyetinin 
temininin her şeyia fovkindc ol 
dutunu ve bu emniyetin ltalyın 
yayılmHınaa ve dünyada parlama
sınıa en iilc ve en esu ıarh oldu
ğunu kolayca ınl•yıcak kadar 
mildebbir bir 1ıy111 adamıdır • 
Mu1101ini bütün Sıoatonun müı· 
terek alkışları arosında, rlde et 
miye muvaffak olduğu deniz, ka
ra ye b.tva kunrtleriae dayanan 
İtalyanın alacağı iıtikametio kll 
çilk veya büyOk bütllo Avrupa 
devletlerile birlikte ' açık müs 
pet ve gönüllü bir beraber çahı 
ma siyasasını devam ettirmek o 
laçağını ve bu müıterek abt>nk 
ve tevaıüa olmadıkça acunun ba
tıboı olarak akıntıya 'kapılaca· 
tını beyan etmit ve ''en müdeb
bir ibtımımlar utrunda yapmak
tan çrkinmediğimiz veya çekin· 
miy,crğimiz aekeriğ cihazımıı 
kimseyi tehdit t:tmekte olmayıp 
ancak barııı temin eylemt>kttdir,, 
demietir . 

HuliH İtalya barışın tehlike 
ye düştOiü anda barııı mDc !lir 
ıurette müdafaa etmek için kuv 
vetli olmak iıtiyor ve mareıal L)· 
outeyin tedvin ettiii usul muci 
biace gerek Avrupa gf':rekae Af· 
rikada olmak ıartile kuvvetini, 
ancak istimal etml1e mecbur ol
mamak içia, 16ıtermektedir • 

Komiıy6n hu iz.ahl.rdan 1011 

ra akt;ım geç vakla kadar konu§ 
malarıba devam etmiştir . Konu§ 
ma biıirilemediiioden ertesi iÜ 
ne buakılmııtır . 

Dilekler komi~yoau da çahı 
mHına diıer komisyonlar gi . 
bi ıaal 10 da baılamıı ve 
Başkanlığına Mlimtaz Ökmen'i , 
raporUSrlllğlloe Hı"kı Tarık Usu, 
sekreterliğine Aka Gündüzü seç
m ittir , 

Evkaf umum MüdOr vellili Baı 
bakanlık müıteıarı Kemal Grde· 
lec'ia evkafı ilgilendirea dilekle· 
ri üzerindeki isab!arını dinlrmiı· 
tir . 

ikinci otunımda . Htlılc dilek 
luioe ıeçilmi§ , sağlık ve ıosyal 
yardım Bakana Dr. Refik Say 
dam'ın her dilek Ozuiade verdi
ği ayrı ayn iıablar dinleamiı -
tir . 

Bundan sonra tüze iılninin 

Barııın ve ıenel emniydin kuv 
vetlenmrsi uğrunda İtılya ile be· 
raber karıılaklı bi itimad beıli 
yerek çal.şan Fran11 ise, İtalyan 
balkının koatinandaki vniyelini 
temamen emniyet 'lltlna almak 
amacı)~ Musolioi hDkumeti tara· 
fıodan gösterilen gayretten Hla 
alınamaz ve gDçeoemez . 

Fransız Akdeniz filoıurıua 
Napoliyi ziyar;.ti ; Alplarıa öteki 
tar•fındaa general Denain ile 
tayyart cilerimize göıterilecek 
hüsnü kabul ve devletin propa
ıaoda teşkilatı katibi ve Mu11o

liniuin damadı Kont Galeaııo 

Maaş verilemedi 
- , + 

Mali sene bııı o'mak dolayı
ıiyle dairelerin kadro ve maaı 
havale it: ri Fioanı bıkınlıtındın 
Def trrdaı lığa blldir_iln:>edljindca 
dOn maa' Verilememlıtir. 

Kadro ve bıvaleleıin birkaç 
ğüne kadar gönderileceji ve ma · 
ııların \ıerilrçeği umulu1or. 

Nişa11İanma 
Şehrimiz Z·raat bankası mü

dürü l.ı't-Alinib kır.ı llayan Melıba 
il~ Mübeodiı Vnıhaıı Zıbnioin oi
Ş•D tlreni, ltey aksam ~rdu evin· 
d· ~ok kalal aiık bir ·dol'lt ve da
vt tti kütlesi önünde \re parlak bir 
ıekilde yapılmıştır. 

Genç ni§aolıları, uzun ve 
mutlu bir h•yat ortaklıjı geçir 
mcleri dıleiile kutları!&. 

gö Oıillmcılae ge~ilm:ıtir : 
Bıkaa Ş6krl1 Saraç oğlu di· 

lekler ülerindeki fıkirleriın aldık· 
tan ıoorı konuıulan i~ler için 
Kurultaya sunulacak noktaları 
tesbit eylemi§, grç valut tarim i§· 
leri üzerindeki dılek1erin konu 
1ulma11na bıelaomıetır . 

Komisyonlar çalıımalarıaa yarın 
da devam edeceklerdir . 

-Sonu vır-

Ciaoo di Cortcllazo tarafından 

yaraa ltalyan saıııatının pariste tem· 
siline fırsat verrn ve iki devlet 
arasında kühlirel ve artistik be 
raber çalıımanın büyük bir teza· 
bür6 ol.o t• thiri mlloaaebetıle 
Duçeoin g&sterditi canlı alaka 
lıte bütün bunlar medeııiyet ve 
medeni kılmak vazifeleriııi ayoi 
ıuurla duyup Avrupadaki sulh 
ve s6kuou tam bir beraberlikle 
korumak bususanda ayni kali ka 
raıa vermiş olan iki memlı:ket 
balklDın .raıındaki dostluğun kıy· 
metli allmetleridir • 

"Tema 1 

Aİikah akUilfın tlıkkat nazar· 
laıtnı ıekerit. 

Polis şefleri irasinda 
deeğişildikler 

Emniy't müdürlüğü birinci 
kısım şdi Niyıziııin t,.kaüt ol 
mHı Oı• rioe verine ahlakt zabıta 

ı~li sİvii ikinci komser Salihattia 
ve öotın yerine de yine t. ftit kom 

ıerİilİai yapmak sertiyle ünifor 
mali ikinci komser Satıh tayin 
edılmiilerdir. 

Evlenenler 

Geçea mayıs ayı içinde Bele
diye evlenme ttıetbUrlutu tara· 

Hodan karlı çiftin nikablatı kıyıl· 
mııtır. 

Ewlttnme 

Doktor Eşrı fio kızı ile İ§ban 
kası muhasebecisi Cevaılao düğün 
d.rn•ii Ötry ıkıam H.slkeviode 

büyük hir t.lavetii kalah•iıit Soün
de ve çök eğleıı.trlı bir ... ek ilde ya 
pıltbı.hr. 

G"n~ evlileri Tanrı sonuha ka
dar gönrndirsin. 

Doğum 

Şarbaylak Batlık itleri yazıanı 
tevfik tJıuğun bir otlü ol 

muıtur. Yavruya uzua ömür diler, 
ana \'e babasını kutlarız. 

Hırsızlı ki ar 

lımaıl oğlu Haaaa adıoda bi· 
riei Ahmet oilu Hliscynin yedi 

lin8ını ve Mustafa oğlu Tahsin 
dt Durmuş oglu Mt:vlüduo kam· 
yon iç3ıisinden yt di iirasıaı çal · 

dıklırı tikiyet edılm· si llzerioe 
her ikisi de yakalanmıı ve tabki 
kata ba§laomışhr. 

Kaçak kereste 

Salcı İbrahim oğlu Arif c.-n 
yetmi§het p•rça • ve Osman oğlu 

Ka•11 M-:bmrtden oobt§ parça 
kereste yakalanmış ve Orm•n 

dair. sioe teslim tdi'mietir. 

SilAh aranması 

Cuma günü P kt"mı pt>!is tara· 
fınden birçok şüpbf' li yet )erde 

ıüphdi phıalırın &zerinde ı•lih, 
bıçak aranması yapılmıt ve biç 
bir §ey buluumımı§tır. 

use otla aıçı art • ~ 
Bu ıon iki ~:~:= eb• 

rumuau lyl ,tıedi İ ili ·-_s. 
- Bu yazıyı oı i ..,-

virerek , toadr•;~eedeı~~ 
sim ıl"fgiıiodea .... ıı_, 
ze Adanada biç 01~,ioiO ,.,,. 

· ıerg• 1 vinde bir reaılD Ad•" 
sı teıebbüıilnllD ( .-- bit 
cilerinin gayreti : Jaıtö • 
buİmHı•: ~il•:: ~ 

~·~ t;lit bugun :.::--------,,,, 
fı datı a 

- Birinci say a 8'•'1 
28 ve_~O ilk. fe::; ..... -
huausl yerlerıa 
buıt dtğildir • t1aft• " 

Madde 3 - . , 
1 

til JI 
i ı .. !n.r Bu 8 

1 zar gunudu • k &••' 
tan eksik 01111•

1111 
UçteO 

teıi güu6 8aat 00
. ,,...,,,,.~ 

01es•, .,. 
Halkın ye . ·btiJ 
. ·b· • r11rı ı •• mesı gı ı ... a .. kkA• 

kaiı alıt veri• dU ıt~,; d c1101• 
ıalara hakkin • iti~ 
haftı tatili kanu•U 

bik eelilmei • S ti•~ 
Madde 4 -

2 ı331 1/11 

tarihli, 23 N s•2~ ('lıtc~ıf 
112 01uo11rılı ılı 

362 ou111•' :.1& 
tarih ve ·b ve oP''r.ı.ı,,. 
ŞBD -1241 tafl26 t .. • 
1- NiıaD -19 I• ~ 

l k 0 uolef 
numara ı • •b ,e 
ki 1340 tarı 

nua ·u k••U 
rala baft~ tatı fıkt,,. 
maddeıinıo 8011 ,, 

mııtar . Bu k• .. 
Madde S- . jpd•tl 

leri ne §'İ tarıb ~ 

dir · IJU ·"~ Madd~. 6 -,ekili'" 
lc(irnlerioı ıcr• 
rioe getirir .• 

Adana inhiSarıar bll 
dan : . 0 --u°'" t · r •· ~:~o 

930 ve 93 u lt LiJ"° 

ıe 1119 kil0 ~r&!:eıı ıı,,~ 
yıs 935 den ı ay• kO 
Jetle eçık ar~·:;iran ~,_.-

lhole 19 . .t\hoıl• 
nü saııt 15 tedıf. t 119 

0 tan fl~:.iııl 
muhammen 1' ıoO ' ·'-

.. de yeJi buço l• t. ._. 
yuz 4 k11ruı ,ır.:. 
nat P' rası 8 . u~rıdl 

· ı resıae & sarlttr u 8 3Q ~ 
5499 
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Sayfa : 3 

•ıaeq,u_susı ılarenio malı bulunan KarşıyakaJaki bıh\·•li kahliehane Çifte han kaplıCaSI açıldı. PAMUK ve KOZA 
2, \·Uddetle kiraya verilmek üzere açık artırmoya konulıııuşıur. Kilo Fiyatı 
"N ~ı;!ı :rtır_ma 9:15 haziranının 9 uncu pazar giinü saat l 1 de Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları meııane taş- CİNSİ Eo az 1 • En çol. Satılan Mikdar 

lst .. k ·ncumenırce yapılacaktır. !arı Pğrılanna muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte lıaa kaplıcasına K. s. K. s. 
gu~ hu- lı~erın aşağıdaki işleri göster on ş •rina meyi görmek üzere koşıınuz. ~ap.m.Iı pamur-

Küa 

YUt,lesusı ınuhasobç müJürliiğüne ve açık artırma gün ve saa- Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. Piyasa parlatı;ı ·· 
n Olunu 

7.s pey akçalarilı1 vililyot daimi encümenine lıuş vurmaları Piva~a temizi-'-"=----ıı-----ı 
43 

ı ~, I<i:~ . Çifte han kaplıcasına ~::: ~1 1than h
01

-gerrken tamırııt ve tadildtı yaparak binayı tam bir Ebnre• 
• e ali k k S ' diye ile &elen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerJ r • Her ,... , o, O ne oyaca tır. " Klevlanı 

ilıı lnhc seaelık kira ınüJdetinin sonunda kiracı binayı bütün tadi- ne kadar fı•nnen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 
1. y atfa hususi muhasebeye teslim edecektir. kadınl~rın 15-20 .günlük banyodan sonra hamile kııldıkları görül 

!tı bir ıeaP?c~ğı bu tadılat ve ioşaattan dolayı muhasebei hususiye. müştür · 

y ıstemeğe hakkı olmıyacaktır.5464 24-28-2-6 Çifte han koplıcasının 

0 

Doktor Bahaddin Yengi-;: 
iı~ Çocuk hastalıkları mütehassısı 

l' . 
enı ista 

r l!ındakı syon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
muayenehanesinde. 

Radyo ektiCiteei dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan dııha yük
sektir • 

Çifte han kakhcasında 
eababı istirahat mükemmPldir . Furunu ' bakkaliyesi • gazinosu • 

kasabı, berberi vardır. Fiatlar mut,.dildir . 
Tiren ücretleri yarı yarıya tenzıl4tlıdır. 5512 
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tıı 4•le 3) ı2 llaziron 935 gü-
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oı' ~ı,ı '•elik · 

llıışdı ıcarı artırmoğa çı-
' b r. 12 1 
ııl ı ı::iinu ı aziran 935 Ptr 

~ibda Soat 15 <le ihale edi· 
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Seyhan Defterdarlığından : 
Abdi oğlu 1'öyünde 105 28 76-

76 192 döı ümden ıbetot 5 parça 
tarlalobn bedeli sekiz müsavi tak
sitle ödenmek suretilo 29-5-935 
tarıhinden itibaren 15 gün müdJet 
le artırınağıı çılrnrılmış oJ.luğundun 
13-6-935 tarihin o müsadiC per
şembe günü saat 15 de açık artır· 
ma ile ihelel•·ri icre kılıoacuğıodan 
taliplerin yüzde 7,5 t~min•t ukça
silo b"tlikde Mılll Emldk idaresine 
müracaatları ilAn olunur. 

5501 30- 3-7- 10 

lncirlık köyünde 2 parçnda üç 
bııçuk dönüm ç,ftlik yerile Kora 

enbiyoda beş dönüm üç evlek Yı 
lonlıda on iki dönümlü dört parça 

tarla kez ı Yıloalıdo 14-8 dönüm 
bağın y€<1ide iki hissesi Z>'ncirlide 

14 dönüm t ıı la ve İcadı ye ma

hallesinde Belılıllun gölü d11nmPkl~ 

marul mahallin bedelleri peşi ıı n 

öJenmek suretile 25-5-935 ta

rihinden itibaren l 5 gün müddetle 

müzayedeye çıkarılmış olduğundan 

10-6-935 tarıhioe müsaJif pa
zartesi günü saat 15 de açık ar· 

tırme ile ihaleleri icra kılınaca
ğından taliplerin yüzde 7,5 temi

nat ekçölarile birlıkte ,\lı(li Emlıık 

idaresine müracaatları i111o oluour. 

29-2-5-9 5491 

Ekrem Hüseyin Baltacı 
13u dtıfa s••yahatten dönerek 

h: slalerıoı her dürlü laburotu var 
ve Röntken muayenelerile teşhis 
ve tedaviye başlamış. Kele kapı
sında ~lustafo Rifat eczanesi 5463 
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~----------------__ ..... ...., __ , _____________________________________________ , 
~I Osnıanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

ı., ., 
J,t b' ...... İıraf 'T K" l 

1 •d \ • o. 
() tlınek - İrakAamık 

~i · 10e'-
1 l" •~:Bö 

1 '1.1 •b •d 
1 

yle barekrt edece' 
'dec, •. • .ıneıdlm - Bllyle ha· 

1 ••nı ı k 'lib ra •aınazdım . 
l §Qı et L 

'bı· ıııe,. -Müjde almak 
ır tt 

~· l}r0 lllek - Müjdelemek 
'Ilı k· •k 1 \! . ı ... · eınnuniyeıle tebşir 
I •vinçle mUjdel~rim 
•tie I 

1 aı a ttı:ııek 
1 l tııak ( B k - Evemek, ça f ~l llieJab 

8 
: •cele etmek) 

İstıfadc etmek - Fayda gör 
tbelı; asıtlan mak 

letiğna ( lıak : ğına ) 
İstiğtab etmek - Yabansımak 

( Bak : garabet ) 
!Ptiğrak - Dalıoç 

Örnek : Okuduğu türküyü İs· 
ıiğrak içinde dinlediler - Okuıluğu 
türküyü dalınç içinde dinlediler. 

lıtihale - Deği§im 

istihza elmrk - Alay elttıek 1 
eğlenmek 

Örnek : Kendisiyle istihza e
denlere kızıyordu - KendiBiyle alay 
edenlere ( eAlenenlere ) kızıyordu . 

İıtıbzarat - Heıırlıklar 
İstikamet - Doğruluk 

Örnek : İstikametten ayrılma
dı - Doğruluktan ayrılmadı . 

Örnek : Bu parayı lsıibar eı
ıi:ietiı:ı ~ Bu parayı çoğumBamayıo . 

İRtikşaf - açı 

Örnek : İstikşaf tayyaresi-Açı 
uçkusu . 

İstik~·! etmek - Açılamak 

Örnek : Düşmaoıo vaziyetini 
istikşaf f'tmek üzere bir kol yolladı 
- Düşmanın durumunu açılamak 
üzere bir kol yolladı . 

İstila - Salgın 

Örnek : Bu topraklar bir va-

Keren tohumu 
Bakla 
Si•am 

l/ N 
-· Salih Ef~ndi ... ... 

·- .a .. 
.rJ C'O -Diiz kırma ,. -" .?;> __;;,:.:..::....::::.:.::=.......?:.. ______ ---
::l - Simit 

- c ~-~-."'-,.------g ~ ,..... Cunıt~uriyet 
:..:! ~ - " "":;ı 
r-.. (,)o Düz kırına ,. ' ı_::::..::.:....::::.::::.:.....?:.. ____ _ 

Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
1 / 6 / 1935 
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Kambiyo ve Para 
l~ Bankaoındon alıumı~ıır. ı 
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Frank"Fransız,, vv 
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Hint hazır 5 351 Dolar "Amerikan,. 79 35 
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Modern bir kurum 
Gellç rakısı dlreklörlıiğıillderı : 

Alınaııyadan getirttiğimiz son sistem makinelerle kuvv~tlendirdiği · 
miz C"brik'.lmızda değ ' rli bir miilehnssıs elilc en mükemmel vasırıa 
rakı çıkarmnğa başladık. 

Temamile yeni şartlara ve fennin en ileri t»kniğine uyarak çıkardı
ğımız bu rakıları; Genç Rakısı ve Çııkııroua Hcıkısı diye iki ayrı etL 
ketle piyasaya sürüyoruz. 

Piyosadaki benzerlerine her halıle çok üstün olan bu rokJarın bir 
hususiyeti de ryi su ile söndürülmüş olmasıdır. 

Zevk sahiplerinin bu rakılanlan içerolı: sözl~rimizin doğruluğunu 

tus·lik eı.!Pceklerinden eınbiz. 5490 
Geoç rakısı fabrikası direktörü 

3-5 Ali İboş 

J! -.,k ttıııek G . 
~ 1 - 'tıımek , 

•1 \l . (i,o ı. 

Örnek : Her iokilab, birçok 
i•tihalelerin bir araya gelmesivle 
tılur - ller devrim bir çok d~gi
şimlerin bir araya gelmesiyle olur• 

İstikamet ( veçhe ) - Yönrt 

Örnek : Bu istikametle gider 
seniz köyü bulursunnz - Bu yö· 
nette giderseniz köyü bulursunuz . 

İstikamet almak (Teveccüh 
etmek) - Yönelmek 

kitler düşman istilasına uğramıştı - l l .-------------------·--------Bu topraklar bir vakitler düşman 

'ı ., •w .... n· 
'19, 'l~td'}o'du. •kkatini İBticliib et· 

1 •ı - D'k ,c f · 1 kaıioi çekmek 
ı •r 
oı' 1 ııı, (ı\ 

lt'.ı llUh 1 ) 
·~ ~i ı"ad • - Di.ekç.ı 
l e, ca11 '"': Auıklık - (Fr) Ap 

•cıte · 
(),o 

trd; . efr. : 1 
l dij ~.1 istid,J1ı_en çok düşünmede 
~n ... IUoıııed ~ tanınmıştı -İşten 

""Ilı e I(' 1 1 
• 

0sterdiği aoıklıkla 

1 
ti~aııe 
ır etll:ıek B 
ıılttı - orç almak 

tı.. " etıııek 
~'lil ~Jroefr.. - Çıkarmak 
r Qu i · · Söıı · 
,1~.1 lıdı~ı erıııdeıı ne dü•ün· 
1d "'~ •tııı I" • 1 ~ıı ne d(l .. c 1Ydiniz - Söz 

• ~Ulldjj& · l ,.uııü çıkarma· 
!tiı, 

(i ...._ Çekiliın 
'ı,~ '.nek . 
\, 11r · lsı;r. b 
1 ''tıı 

1 0•lı • er zaman itiz-
... • 1 nıanas 
·•ın ler ına !(•lınrz -

• g 1 ıaınaıı . 1 • llıeı ışteu kaçınma 
ifa 

eı,,., 

"' (' "'' k 't~ lrn•k . - Çekifcrıek 
. \J " l ,.

1 
!>ru 0 ~0 d8 •nııııdan istifa 

• ı 1 an ,. k" k 
··~ y1 k ,e ı ere . 

Usu, et 
1, ıııck - Suçdı· 

' •ı, ı,I' O'fr. 
'lıtııır•}ı k: Vafr.ıiod 

·~; ;,. ıısur etı' e gelmediği 
•
10 1 

• v akıiode 
U~ıJileJı • 

lstiblAf etmek - Yerine geç· 
mek 

lıtıbale etmek - Değş:nmek 

Örnek : İpekböceği kelebeğe 
istihale eder - İpekböceği kelebe
g., değşioir . 

istihfaf etmek - Hafifıemek 

Örnek : Kuvvetli insanlar, 
düşınanlarını istihfaf etmezler 
Kuvvetli insanlar dü,maolarını ha· 
fifsemezler . 

lsıibkak - Hak ( Bak : Hak) 

İstıhkar etmek - Kücüksemek 

istihlak - Yoğaltım 

Örnek : Memlekette yerli 
malı istihlaki - Yurdda yerli ma• 
lı yoğalıımı . 

istihlak etmek - Yoğaltmak 

Örnek : Odun istihlak eden• 
ler kömür istihlak edenlerden çoktu 
- Odun yoğaltanlar, kömür yoğal· 
ıoolardan çoktu . 

lstıhsal - Üreıim 

Örnek : Adaoa'da pamuk is· 
tihsalı artmıştır - Adana'da pamuk 
üretimi urtmışllr . 

lstıhsal etmek - Üretmek 

Örnek : Afyon isıihsal etmek 
için b3"haş ekerler - Afyon üret

Örnek : Bölük o tarafa isıi
kamet aldı ( Teveccüh elli ) ~ 
Bölük o tarafa yöneldi . 

İstıkbal - Gelecek 

Örnek : İstikbal için bir çok 
dütünceleri vardı - Gelecek için 
birçok düşünceleri vardı 

istiklal - Erkinlik 

Örnek : Türk milleri iaıiklii
lini Atatürk'e medyundur - Türk 
ulusu, erkioligioi Ataıiirk'e borç
ludur . 

İstiknab etmek- Derinlemek 

Örnek : Amakı kalbimdeki 
diişüncelni istikoah etmek mi İsli· 
yorsunuz ? - Yüreğimin içindeki 
düşüuceleri derinlemek mi isıiyor
eunuz ? 

İstikrah - '1 iksin ti, iğrenme 

Örnek : Suıı'i harek~ılerden 
istikrah eMriru - Yapma hareket
lerden tiksinirim ( İğrenirim ) . 

İstikrar - Durluk 

Örnek : Fransız frangınıo is
tikrarına çok çalışılmıştı - Fransız 

frangının duruluğu için çok çalı

şılmıştı . 

İstiksar etınek - Çr ğıımsa· 

salgıoıua uğramıııtı • 

İstilada bulunmak, müstevli 
olmak - Salgın etmek 

İstila etmek - Kaplamak, 
basmak 

Örnek : Çekirge ber tarafı is· 
ıiliı elli - Çekirge her tarafı kapla 
dı . 

Düşmanlarıo istila ettiği yerler 
- Düşmanların bastığı yerler. 

İstilam etmek - Ne olduğu 
nu sormak 

Örnek : Neticeyi İ8tilam etti
ler -Son~cuo ne olduğunu sordular. 

İsi.ilzam etmek - Lüzumlaş 
!ırmak, gecektirmek 

Örnek : Cezayı istilzam eden 
bir hareket - Cezayı ğerekıiren (lü
zuwlaştıran) bir barck.ı . 

lstiman elm k - Aman dile 
mek 

Örnek : Asiler istimao eıtiler 
- Azıyaular aman diledıler. 

lstimh•I etmek - Önel iste 
mel\: 

İstimzaç - Yoklama 

Örnek : Bu meAeleyi istimzaç 
için size gelı.li m - Bu sorumu yok
lama için size geldim. 

İstimzaç etmek - Yoklamak mek için haıhaş ekerler _________ .:.;_..:.....: _____________________ , __________ ~--------mık 

Bu akşam 

Alsaray sınema 1 a 
Vals muharebesi 

Mümessiller : Sevimli Fransız .r 'sti 

F ernand Gravey-F lorell 
5493 

26 5370 
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tarihli tebli~. ~~~~~-~~~~~~~~~. Sıhhahnı seven ~aş~r~re m 

Seyhan defterdarlığından : 
Muhtf'lif maddelerden alrnan 

istihlAk ,·ergisi ne ait 2458, 2546 ve 
2583 numaralı kanunlar birleşti
rilmek suretile yeniden vücuda ge
tirilen ve neşri tarihinden mer'i 
bulunan istihlAk. vergisi kanuııu 
mucibince evvelce isııhlAk resmine 
tabi bazı maddelerin resimleri cırt· 
tırılmış ve demir ve çelik ile bakır 
ve mamulAtı da yeniden res:m 
mevzuuna alınmıştır. Yeni kanun 
mucibince istihlAk resmine tabi 
maddelerin gümrük tarifesindeki 
numarelarile alınacak istihlak res· 
mi aşağıda göst,.rilmiştir : 

Kahvenin kilosundan 30, çay
dan 60, Kakaodan 60 , kakao ya
ğından 120,440 tarife numarasında 
kauçuktan 100 kuruş, 447 A ve il 
tarife numarusında lastik ayakka 
bıların dahilde imal olunaolarından 
150 kuruş ve hariçten getirilı>n. 

lerden 196 kuruş ve 4-17 tarife nu· 
nıarasında yalnız lastik çizme ve 
potin ve mest üzerine geyilen 
ldıtik kaloş ve Şosondan 50 kuruş 
ve 444 ve 550 ( il ) tarife numa. 
rasında ltıstik boru ,.e ldst•kten 
yapılmış her nevi elektrik levazı
mından 20 kuruş ve 445 ve 446 ve 
448 ve 449 tarife numaralarında 
kauçuk msmul~ttan 46 kuruş ta-

b:ıbetto kullımılan el<liven.buz kese 
leri şirinka ve tababete mahsuı 
sondalar hariç ve pencere caD'ltn . 
dan 4 kuruş ve 328 tarıfe numa- 1 
rasında matbaa ve kesilmemiş yozı 
kAğıdından 3 kuruş ve 324,325, 
327,329,337,341 v~ ild 343 ve 345 
ve 356 tnrife rıumaroların<la her 
nevi ktlğıt ve mukavaelan 5 kurut 
ve 75 A/l,A/3 ve B/I ve B/3 nu
mara ve poıisyonlarında deriden 
1 O kuruş ve 75 ve A/2 ve B/2 
ve 78 numaralarında deriden 15 
kuruş ve 75 C ve 76 ve 77 ve 79 ve 
81 numarndan 94 numaraya kadar 
deriden 30 kuruş vo 376 ve 377, 
378 ve 379, 370;373 tarife numa -
sınJo pamuk ipliğınden 24 tng liz 
numarasına kadar olanlardan 13,5 
kuruş ve 24 İngiliz numarasındırn 
yukarı olanlardan 22 kuruş ve 
377,378,379 tarife numaralarında 
hariçten ithal olunan veya dahil
deki fabrikalarda kondi imal ettik 
leri ipliklerle dokunan pamuk 
mensucattan metre murabbama 
150 groma karlar olaıılardnn 25 
kuruş.metre murabbaı 150 gram
dan yukarı olanlardan 15 kuruş 
ve 371,372,374 ve 375,376 ve 380 
ve 382 ve 383 numaradan 408 ta
rife numarasına kadar pamuklu 
eşyadan 55 kuruş ve I02 ve 103 
tarife numaralarında yün ve kıl 
ipliğinden 35 kuruş vo 105 Vd 106 
vo 107 tarife numaralarında yün 
ve kıl mensucattan metre murah
baı 600 grama kodar olanlardan 
45 kuruş, 600 gramdan yukurı 
olanlardan 25 kuruş v~ 104 ve 108 
ve A ve B ve 109 llA 113 ve 1 14 
C. Z. ve 115 ild 125 tarife numa
ralarında yün ve kıl <'şyadan 55 
kuruş ve 1 L6 tarife numarasında 
şapka taslaklarından beherinden 
25 kuruş ve 587 ve 588 ve 526 
A ve B numaralarından da demir 
ve çelikten beher 100 kilosundan 
30 kuruş 519 ila 522 ve 528 A ve 
530 numaralarından 37,5 kuruş ve 
523 A. B. ve 526 ve 529 A ve 533 
ve 538 ve 5.:S9 ve D ve il ve 54 J 
A ve B ve 547 B. numaralardan 
45 kuruş ve 423 C ve 524 ve 525 
ve 527 VP 532 ve 537 ve 543 ve 
550 A bir ve 551 numaralarda 
52,5 kuruş ve 520 C. D. 3 vo l=i3 I 
ve 539 B. C. ve 541 C. ve 547 A 
548 ve 549 ve 550 A iki ve B 552 
A ve B 550 B. numaraları~dan 60 
kuruş ve 535 B. bir ve 539 A. V 
ve 542 ve 544 A. ve B. 550 C nu-
maralarından 75 kuruş ve 534 ve 

535 B iki ve 536 ve 540 ve ~44 

C. n3maralarındıın 150 kuruş ve 
535 A ve 545 A ve 553 A numara· 
) tJrından 750 kuruş ve 545 A ve 
546 nıJını· ralarından 1500 kuruş 
ve 529 numaralı A ve B ve C po
zisyonlarına giren maddelerden 20 
şar kuruş ve 554 C. ve D. pozis
yvnlnrındn yazılı bakırların beher 
100 kilo gramından 150 kuruş ve 
554 B. ve 556 numaradan 200 ku
ruş vo 561 numaradan 225 kuruş 

ve 555 numaradan 250 kuruş ve 
557 A. B ve 558 A. B. ve 563 nu
maradan 300 kuruş ve 562 numa
radan 325 kuruş ,.e 559 ve 560 ve 
564 ve 565 ve Sb6 numaradan 350 
kuruş ve 558 D. ve 567 ı.umaradan 
400 kuruş ve 557 C. ve 558 C ve 
568 numnradon 500 kuruş resim 
eskisi gihi gerek ithalAtto. gcrt>kse 
memleket dahilinde istıhsel ve 
imalde alınocoktır ithal veya da
hilde imal ve istihsal sırasındA 

vergisi veıilıniş olan iptid ·ı i mad 
ıl .. l<'fden <lnhilde imal olunan eş 
yadan tekrar istihlak resmi alın· 

mıyacaktır. Yalnız tarifenin 447 
inci numarasının A ve B posizyon
lıırına giren ldstik ayakkabıların 

kauçuğu ithal sırasında resme 
tabi tutulmuş olmasma rağmen 

yine imolJen dolayı 150 kuruş 

istihHlk resmi alınacaktır . 
2-Bir madJenin resme itiba 

riyttini tayin için tarıfe numara
larını bakılır. Kanundt.1. yazılı taı ife 1 
numıualarında hangi eşya yazılı 
ise münhasıran bu ~şya rt eme 
tabidir . 

3 - Çimtnto iıtihlak resmi 
kaldırılmıştır. Yolculerıo beraber· 
!erinde getirecekleri kullanılmı§ 
ve bullaoılmımıı zati etya ve 
tarife kanununun 4 üncü , 5 inci 
ve 6 ıocı maddeleriilde yazıh sair 
etya istihlak resminden muaftır , 

Küuv~i mubanikui olmıyın 
trhan tahakhaoelcr<:fe yarı tabak· 
lanmış çarıklık derileri alelıtlik 
resimden mu.,ftır . Muamele ver
gisine tabi olmayan müessest"ler 
istiblik vNgisine tibi olmayacak
tır , Binaenaleyh 2430 numaralı 
kınunun iki11ci maddesinin O fak· 
rası veçhile muharrik kuvveti bet 
beygirden yukarı ve amele adedi 
ondan fazla olmamasından mua · 
mele vergisindeu müstesna kalan 
müeutseler istihlak vergisi de 
vsrmezler . Muhtelif rtsme tabi 
karişık maddeleri havi eşyanın 
tiLi o!ocıiı rumin miktara tarife 
kanununun 9 uocu maddesi hük
müne göre tayin olunur . 

8 - verginin tarb, tahakkuk, 
ve tabıilinde muamele vergisi 
kınunoundaki usuller tatbik olu
nur. 
9- Gümrük kanun mucilıioce 

itbalat yapmağa mezun bu(un•n 
gümrüklerin bulunduğu yerlerde 
ithalat yapanlarda satın alıp bun· 
laı ı ayni yerlerde toptan veyı 

hem toptan hem ptrakende ıatış 
lar ellerinde bulunan demiı çelik 
bakır ve mamulat. için bu kanu
nun mer'lyeti tarihindeo itibartn 
15 gün içinde beyanname vere
ceklerdir. Keyfiyetin hemen ga· 
zete ve sair mutat ve11itle ilan 
edilmesi Hizımdar. Muvakkat ikin
ci maddede tasrih edildiği üzere 
yalnız demir , çelik , bakır ve ma· 
mulatı için b .. yannıme verilecek 
lir . 

10- Kanun nr §ıi tarihinden 
mer'iyete girecektir. Meşri tırıbi 
ayrıca telgrafla bildirilecektir. 

11- Hesiaı nisbetleri gümrük 
bulunan ytrletde derhal gümrük 
idartlerine trbliğ edilerek kaou 
ı un her tarafta aynı zamanda tat· 
biki trmin olunacaktır . 

M, V. N. 
5505 

1-6-935 Tarihinde ihaleıi ilin edilen Y •i camiı cıvarında Jfık 
ticarethanesi adile anılan mağaza ile Hılkevi okuma od•ıtnın artır 
ması hafta tatili kanuuunun tatbiki dolayııile 4- 6-935 salı günlit-e 
kalmııtır. 

Alikıdarların o gün aaıt on br§te belediyeye muracaatları ilan 
o\vnur . 5506 

Sebze pazarında sebze halinde 2, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 3 , 
133, 34 numaralı 11 adet dükkan yapılan açık artırmada iıtekli çık 
madığından arhrma on gün uıatılmııtır . 

lbaleai 13-6-935 per~embe günü euat on btt buçukti bele
diye daimi encümeninde Y"P lıc•ktır. Alikadarl~rın vaktinde mllraca 
atları ilin olunur. 5507 

Askeri fırka önünden 11falt döıtyol ağı.ııu kad'lr olan yolun or· 
tasında 1,20 metre geoiıliğinde ve htr iki tarafı 800 mttıo uzun· 
luğonda ve 1448 lira bedtli lte~ifli yaya kaldırımı ve çevreaine ko 
nulıcak seki taıfarıoın açık eksilmesi 2-6 -935 pazar gilnü yapı· 
lacak idi . 

Yeni kabul edilen hafta tatili kınunu dolayeaile pızar günü da · 
ireler kapalı bulurııcağından ihale 4-6 - 935 11lı günü saat onbeşc 
bırakılmıştır. Keyfiyet ilin olunur . 5508 

itfaiye arazözleri, kanara et ve buz kamyon
larile hizmet otomobili için benzin 

ve yafi ahnıyor: 
İtfaiye srazözlerile kanara et ve buz kamyo,..nlıırı ,.e hizmet otomo

bilinin bir stnelik benzin ve yog ihtiya<'t açık ola:ak eksiltmeye konul
muştur. 

Kanaranın bir senelik benzin ihtiyacı altı yüz yirmi beş tenekeJir. 
Ve İ:7reti tP.minot parası iki yüz beş liradır. ., 

İtfaiyenin bir ~enelık benzin ihtiyacı üç yüz yirmi teneke ve vakom 
yağı ihtiyacı da iki yü~ kilodur. iğreti teminat parası yüz beş liradır. 
Hizmet otomobılinin bir senelik benzin ihtiyacı da yetmiş beş teneke
dir. iğreti teminat parusı yirmi brıış liradır. Acık eksiltme ilı~ s1tın alı
nacak olan işi u benzinlerin ih 1ılnsi haziranın 18 inci salı günü saat on 
beşte belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 

lsteklılerin şar\namelerini görmek üzere her giin yazı işleri kalemine 
ve ihale günü ıle saat on beşte brf,diye daimi encümenine müraraat· 
)arı ildn olunur. 5509 1-4 

Kanara için Amonyak ve yafi ahnacaktar. 
Kımara buz fabrikası için iki yüz kilo Amo1y.ık il! ıkiyüz kilo kom 

pressö'r yağı ve iki yüz kilo da makine yağının s ·hn alınması açık ola. 
rok eksiltmeye konulmuştur . 

lyreti teminat parası kırk dört liradır. 

ihalesi hıziranın 18 inci salı günü saat on btşte belediye dıimf 
encümeninde yapılacaktır 

isteklilerin şartnamesini görmek İçin lıer gün bel .. diye yazı işl~ri 
kalemine ve ihale günü de belediye encümenine g~lmelni ilAn olunur. 

1-4 5510 

Elll ton odun ve yirmi ton maden kömUrU 
ahnacak. 

Elli ton odun ile yirıni ton madım körnürü açık eksiltme ile satan 
alınacaktır. 

iğreti teminat paraıı oJuo ve kömür için elli bir liradır. 
ihalesi haziranın 18 inci salı günü saat on beşte belediye encüme · 

niod~ yapılacaktır. . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 

vo ih ıle günü de iğreti temi_nat parolarile daimi encümene gelrııeleri 
ilAn olunur. 5511 t -4 

Zabıta memurlarına yazhk elbise va 
kondura yapıhyor. 

Beleıliye zabıta mem~rları için örneği dairede bul •ınAn kumaştan 
kumoş ve dıkoıe ücreti müteahhiıline ait olmak üzere otuz tukım yaz. 
lık elbise ile otuz çift konduranm yaptırılması oçık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. · 

ihalesi haziranın 9 uncu paz lr günü saat on bı>şte b ·letliye daire
sinde toplanan belediye encümeninde yopılacaktır. 

isteklilerin şnrtnnm .. lerilt3 kumaş nümunelerini görmek üzere her gün 
yPzl işleri kaltmine ve ihale günü ıle yüzde yedi buçuk mYvakkat te
minat pnralarile belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.5472 

24-29-2-5 

Temizlik hayvanlari için arpa ve saman ahnıyor 

Temizlik işleri hayvanlarmın bir senelik yem ihtiyacı olıın 80,000-
100,000 kilo arpa ile 90,000- 130,000 kilo anmanın satın alınması ile 
2000-2500 yoni ve 2oo-3oo kayar nnl açık olarak f'ksiltmeye ko 
nulmuş\ur. ihalesi haziranın 9 uncu pazar günü s1at on beşte belediye 
daircsinıle toplanan bt tediye eocümerıinde yap lacaktır. 

lsteklılorin şartnaml-lyİ görmek üzere her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü de yiizJe yedi buçuk muvakkat teminat para· 
larile belediye C"cürnenine gdlmel1:ıri ilAn olunur,5471 24-29-2-5 
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