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Hava tehlikesine karşı 
la Dan Şehrimizde bir topiantı yapıldı ve 
Yyare kurumuna 5120 lira taahhüd edildi 

" 

-- -·- 1 Havalarımız ! 
Düşman 11<,, aklarınıu tehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurıulnıak için 
uçak kurunrnna yarılım gerekıir. 

1 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3239 
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ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-14-

1 - Tevazün -Denklik 
Örnek: Devlet yöneteminde büd
çe denkliği birinci sarııır. 

Yeni Fransız kabinesi 

Saylavlar kurulu başkanı Buison; 
Mareşal Peten ile Heryo ve La· 

valı kabinesine aldı . 

Büyük bir yitik 

Moskova Büyük elçimi 
Vasıf Çinar öldü 

'>l tayyare tehlikesini bilenler kuru· 
tı,, na üye yazmak için heyet seçildi 

2 - Mütevazin - Denk, den
grşik. 

Tevzin etmek - Denkle7 
lirmek, deııgeştirmek. 

Paris : 2 (AA) - Bouisson 
saat 11 de Elysee sarayına gide
rek kabineoin listesini Reisicu
mur• vermi~tir . 

rasyordao Saylav), ~Ü bakanı Ge· 
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1 aıkanı Kuım 

1
. , tay Y •vıaıız Damar Arık 
ı. Y•re hü l d 

~•ılırda cum uın ın ze· 
ı ı.~ . 0 ve hun !arın yıpa· 

~ ~~battan uzun uzeıdya 
~ '4der ve her eıfda birin-
~' de •halıların hu yardım 
it~~- •)'ııı d . 
,~._., treceyı tutacak-
~llıiılerde?Jin bulundukluını 
""ııd ır -

llQ •ıı 8() 
tıq 1 tııod ora ilk olar•k fab 
•• ~~ ııı ~· ber yıl brn lira 
., •ttıyl 1 d . 
~ 'dıQ1 e ıçı an elterın 
~~'dı, Yazdırmıştır. 

'ı l~v, ah •:ora Y~rdımda bu 
dıır: 8Ydedılenlerin ad-

. 

Tüccardan Malaz zade Hilmi 
50 lira yaardım ve 20 lira üye 
k:ıydı için, İbrahim Ömer Bodur 
oğlu 100 lira yardım ve 20 lira 
üyelik, Belediye üyesinden Anlak 
yalı Rasim 50 lire ve 20 lira üye 
lik, Kimyag .. r Muıtafa Rıfat ve 
kardeşi çiftçi Mahmut yüzer lira 
yardım ve 20 ter lira üyelık, Çift
çiler birliği Başkanı Tevfik Kadri 
100 lira yar hm ve 20 lira üyelık, 
Avukat Abdurrahman Ali yılda 
150 lira üyelik, tüccardan İsa Şa
kir 30 lir• yardım ve 20 lira üye
lik, Salih Z · ki 50 lira yaıdım ve 
20 lir• !iyelik, tüccardan Nuri 
Tat mağaza her yıl yüz lira yar
dım ve 20 lira üyelık, Molla oğ 
lu Tahir her sene yliz lira yardım 
ve 20 lira üyelik, Molla Mehmet 
50 lira yardım ve 20 lira üyelik, 
hıkkol Alasonyalı Ahmet 10 lira 
yardım ve 20 liıa üyelik , kundu 
racıler Ct mi yeti bışkanı Süley -
man Şükı li Atar 10 lire yardım 
ve 20 lir• üyelik , tüccardan 
Yako benyeı her yıl 200 lira y•ı
dım ve 20 lira üyelik , Celal ve 
ortağı Salamon 50 lira yardım ve 
20 ıer lira üyelilı , Co ç Zablet 
her yıl 50 lira yardım ve 20 lire 

kalmadı 

- Gerisi ikinci sayfada -

1~ktnek buhranı q,.6 
lir4 QYlrk; furuncuların yaptıkları 
ı~ et hakkında tetkikat yapıyor 
~işlj" . 
ğ 1 9

1

1 80 metre murabbaından aşa-
aiıhıg() an kahvehaneler kapatılıyor 

dit ,_•bıııı,ı d"" 
~ e•riiru un şarbaylık 

lıl,~, ~, '°ıd Meındubla gö 
ı·~ 'tı •lııı u~u Sorulın şu 
~'~tkler ııtıı : 

ııı,t ııe ek 
\ le11· mekçller · 'k v 1 

d llıek be P•zar günlrri 
''lı ubra 'ııı~ ~ • bi nı olmuıtur. 

,~ııı,k1t tet11ı!e~re fızla mik
"-1t dııta ~ 1 ve icar yıl

~~'t llıitı;ı. Yısııe yiımi ıekiz 
"Q • ~ Ve l 

~~· 'd,Q •aıırler yapıl-

(!' 1\ ııı,td •oııra 
tııı,1 '~ Vt • bu gibi buh-

.ı, \ 1 l' •ılıoenı · · · 
• 1 ~~I alı11ı esı ıçın 

\, 11111tlu, gelen lenhıhler 
İ'~ıtt~ıtceİt Ş•rbaylık halkın 
~1 fıır1 llı,,1 .• lllikterda ek 
~ uııı •çııı · 
~ '~, '•ı lı ·r 11Y11ları va• 
lıı~'kt buı%d Yakıt kont-
'u 1 •iıı 11 rın11ıı d 1 tkş- - ır . 
ı''~ıkj llu ~ çıktığını söy 
•ıı, 'rd,ıı il Adanadeki 
•,, illik Ve • 
~i ~ki' 1,td11 )'ine furun-
ı. &"'••iııd::ğ~ulan ba

u~tııı . . ıleri gel
•çırı d f e uıııo 

culara azar azar hamur yoğurma -
larını ve bunlu ıarfedildikçe ye
rine başlıaluının yoğurularak pi
şirılmesi hususUDda teobibat y• 
pılmııtır . 

Bundan sonra bu gibi rkşim
lırak ekmek çıkorıJmuına asla 
mrydan verilmiy~cek ve bu gibi 
iı yapanlar c•zal ndırılacaklar
dır. 

Ekmekl.rin Üzerlerine ıisaın 
konması yasak edilmiıtir . Fab
rika ve furunlardan numunelik 
unlar alıDmıştır . Bunlar kimya 
hınede tahlıl ettirilecektir . 

Ekmekçilerin bir şirket yap 
ııklarıoı haber aldık • Bunların 
durumunu gözden geçirmekte
yiz. Buolııın halkın zararına ça
lıştıkları görüldüğü taktirde hak
larında Cumuriyet kanunlarının 
tatbik edileceği gayet tabiıdir . 
Şarbaylık lıu iş üzerinıie önemli 
lıir eurelte yürümektedır . 

Bıız meselesi ; 
Biliyorsunuz ki Adanada yal· 

-. Gerisi ıiçıincı1 sayfada-

Örnekler: 1- Türkiyeni ılış ıecimin 
dengeşikıir. 

2- Denk bir bütçe, esaslır· 
3- Büıçemizi denkleşti -

rinciye kadar ne çek
tiğimizi biz biliriz. 

3 - Muvazene - Denge. 
Örnek : arkadaşım dengesini 

1 
koybed rek ılüşıü . 

4 - Merkezi sıklet - Dengey 

Örnek : Fransız parlamentosu
nun dengeyi şimdi ya-
rı sağdadır . 

5 - Taziyet - Başıağlığı 

Taziyet etmek - Başsağ

lamak , Başsağlığı di 
leğindıı bulunmak , Baş
sağlığı dilemek 

Örnekler : 
1 - Bütün hükiimeıler Mara

şalın ölümü üzerine Polon· 
yaya başsağlığı telgrafı 

çektiler 
1 - Size, başsaj!lığı dilerim . 

NOT : Gazetemize gönderıle
cek yazılarda bu kelimelerin Osm
anlıcaları kullanılmamasım rica ede
riz · 

Habeşistanda 
seferberlik 

ltalya da fırkalarını 
seferber etti --Roma : 2 (A.A) - • St•

fani ı> ajansı bildiriyor : 

Habeşislanda kısmi seferber· 
lik ilan edilmesi üznine İtalya
nın doğu Afrikasındaki sümü•ge
lerini ( Müstewlike ) ber haogi 
bir saldu maya ( taarruza ) kar~ı 
sıvgamaic ( müdafaa ) için Mus
so1ini Akoı'a fırkısile yrnideo iki 
Faşist fırkasının srferber edılme 
sini diger bir fırkanın da kurul 
masını emrelmiştir . 

Dooınma içinde şimdiye ka
dar bir çok subay , asubay as 
ker ve uzman ( mııtahassıs ) silab 
altıoa çağırtlmış ve 1913 sınıfı da 
si1ah altına çağırılmıştır . 

S, feı beı lık tam bir düzen için
de ve badısesiz olarak yapılmak
dır . 

Hükümet Salı günü Parlemen 
tonun önüne çılıacıktır. Bouis· 
son ; Saylav Franlılin Bou·llon 
ulusal birlik yolundaki savaşına 
devam rdeceğioi söyliyerek bu 
nu kabul etmemiştir . 

Paris : 2 (A A) - Bouisson 
bütün Cumuriyttçıler anısında ge
niş bir temerküz kabinesi kurma 
yı beıar mışlır . 

Bışbıkao ve iç bakanı Bouis
son ( beğıosız Saylav ) devlet ba
kanları: Cailla ve sol clemokrat 
Seoator, (Harriot radikal sosyalist 
Saylav), Marin, (Cumuriyetçi frde· 
raeyondarı Saylav), M~raşal Pctain, 
(Parlemenlo dışından), dıı Bakanı 
Laval (bagınsız Senatör), tüze ba 
kanı Pernod, (Cuaıuıiyetçi feJe 

to dışından), t cim bakanı L•ureııı 
Eyanc (rad kal sosyalıst Sayla•), 
finans bakanı P.lamad.ı (•aclikal 
sosyelist Saylavı ), kültür bakanı 
Roustan ( radıkal sosyalist Say 
lavı), bayındırlık bakanı Pagınon 

(radıkal sosyalist .:iaylavı), müstem
leke bakını Rollin ( merkrz Cu 
muıiyetci Saylavi), iş bakacı F'ros· 
urd ( birleşik sosyalist Saylavı), 
trkeüd bakanı Pdetvi (radikal 
sosyalist Saylavı), ziraat bakanı 
Roy ( sol demokrat), sağlık bakaoı 
Lafont ( birleş k sosyalist Savla
vı),tposta ve telgraf l\.1andel ( lıa 

ğ111sız Sayl•vı), me;kez Cumuriyet 
çı ~aylavı Çaıalca ba~bakanlık 
miisteşarlığına tayin edilmiştir . 

Dömarfel Suriyeye dönüyor 

Suriyenin Cezire parçasına yeni
den onbin Asuri getiriliyor. 

Irakta Mentefek aşiretinin çıkardığı 
ayaklanma hareketi tezce bastırıldı. 

Türk ve intidap şefleri 22 
mayıs tarihinde (Nuseybin) de 
toplanorek sınırların emDiyeli için 
bazı meseleleri konuşmuşlardır. 

İki taraf adliyesinin istediği 
suçlulı-, bu münasebeti•, isteni
len yerlere iade edilmişlerdir. 

§ Şamda temsıl ve" n E· tuğ• ul 
Sadeddinin başkanlığındeki Tü·k 
akademi tiyatrosu büyük muvaf 
fakiyet kezanmış ve çok alkış 
toplamıştır. 

Temsilleıe, kibar mulııafıle 
mensup pek çk kimstler gelmiş
lerdir. 

Vatarıi önderlerden Fahri Ba 
rudi gazdecilere beyantta bulu -
narak demiştir lıi: 

"- Heyetin başkanı Ertuğrul 
Sadeddin ve arkadaslarıbize çok 
iyi geceler yaşattılar. Bunlar Av
rupadaki emsallerinden farksız 

dırlar. Çok temenni ederdim ki, 
herkes Türkçe bilseydi de bu 
temsilleri görseydi.,, 

§ Suriye ve Lübnan yüce 
komseıi Dömarnlel, Beşbakan 
Flaointe görüşmüş ve Suriye üıü 
uüoün l<'ransayn gümrüksüz o'a 
rak girrntSinio sağlanmasını di · 
itmiştir. 

Flandeıı bu isteğin yerine ge
tiıilmesi için çalışacağını H FrMn 
sa ile manda altındaki ülkelrrin 
~kocomi müııascbetiııi artırmak 
için müoıküu 01ao ber şeyi yapa
cağını vad•ylemiş \e Kont Dö
martel güv .,nioi tazelemiştir. 

Dömart , 1 Piyrrloti gemisiyle 
5 haziranda Beıuta ulaşmış ola
caktır. 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 

§ AsurileriD Suıiyeye yer 
le~tirilmesine memur olarak Bağ
dat ve Musula giden hey.ıten 

geleu haberlere göre onbiD kişi 
lık bir asuri kafilesi eylül baş 
langıcıoda Cezıreye g• tiır1erek 
Habor irmağı keuarındaki araziye 
yer I< ştirilecek lrrdir. 

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

------· 
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11 Mayıs 935 Cumartesi günü 
C H. Partisi büyük kurultayı ko 
misyonları sabahıD erken saatın 
den itibaıerı çalışmalaıına başla 
lamışlar ve g~ç vakla kadar ka
nuşmıılarına devam rtmişlerdir . 

Proğram ve nizamname ko 
misyonu dil kurumu üyelerile bir
likte proğramıo öz Türkçeye çev 
ıilmesi yolunda çalışmıştır . Di
lekler komisyonu da ilk oturuşun 
da gümrük ve inhisarlar balıan

lığır,ı ilgilendiren dilekler ile ikin 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

ci oturuşta fınans dıleklrri üzerin 
de çalışmış ve ilgili bal.anların 
verdikleri izolıları dıolemiştir . 

Bu komisyon saat 22 de tek
rar ekonomi clıleklerini ırörüşıne. 
ye başlamış ve ekonomi bakanı
nı dinlemiştir · 

Heı•p komisyoııu maz 
bataunı yazmış ve paıti mer 
k• z bt sa plarınııı tam lığını ve 
düzgünlüğünü takdir dilile anmış
tır . 

-Gerls(ıiçıincıl sayfada -

§ İranda şimendüfer işlerini üs· 
tüne alan bir İtalyan şirketi, Ha
btş ve Alman meseleleıi üzerioe 
ltalyanın dışarıya ame:e ve muba
cir gitmesini meoetmesiodeo do 
layı, keodisine laz m olaıı işçiyi 
Muır, Lübnan ve Suriyeden te
darike mecbur kalmış ve geçen 
gün Berutla doğramacı, demirci, 
cilacı, dülger gibi sanaatlere mtD· 
sup 147 işçi kaydetmiştir. 

Bunlaıa 225 Suri kuruşu gün
delik verilecektir. Yol masrafları. 
nı ve dönüş paralarını şiı ket öde 
yecektir. 

§ İstanbulda Fener Patrik 
vekili ve Tarabzon Metropolidi 
Hrisantos lstanbuldaD Beruta gel· 
miştir. 

Metroplidin Berııta gelmesi 
- Gerisi ikinci sayfada --

· \ 'tısı{ Çınar 

l\Io~ko\a : <AA) - Yoroşi

lof: İsmet İoöuüne lıir bışsağı 
telgrafı ç•kmişlir _ 

Litvinof Türkiye maslahatgü
zarını görerek . Büyük Elçi Vasıf 
Çınar'ın ölümü münasebetile baş• 
sağıda bulunmuştur . 

l\1oskova : 2 (A .A) - Merke 
yi icra komitesi Başkanı Kaleinn; 
Vasıf .Çıoar'ın ölümü haberini 
alınca Türkiye Reisi Cumurıı Ka
ma! Atatü.k' e bir başsağı telg,. 
fı çekmiştir . 

Halk komiserleri kurulu baş 

kanı .Mololof da BaşbakaD İsmet 
İnönüne ve Litvinof da Dış Ba 
kanı Tevfik Rüştü Aras'a beşsa
ğı telgrafı göaclermişlerdir . 

Dış bakanı Kıestinki Türkiye 
maslahatgüzarı Nureddin PıDarı 
görerek Sovyet Hükumeti adıoa 
başsığıda hnlunmuştur · 

Türk Sözü : Ayııcıı i:iğreadi
ğimize göre dtğerli , genç Büyiik 
Elçimiz Vasıf Çıoar , apandisin
den ölmüştür . Ailesine ve ulu-

~umuza başsağı dileriz. 

iz mirde 
Millet okullarından 

belge alanlar 
-

İzmir: 2 (A . A) - 1934 ve 
935 drrs yılı ulug okulları verimi 
hakkında hazır !anan bir ropora 
göre ilimi~de devre sonu yokla
malarında tA) kuarslaıından 4319 
erkek, 240 kadın ve (B) kursla
rından 14 erkek, 46 kadın olmak 
üzere 1246 kişi belge almışlardır. 

İzmirde deniz spor-
ları kulubu yurdu 

İzmir: 2 ( A . A ) - Deniz 
sporları yurdunun açılma töreoi 
dün akşam kalabalık bir halkın 
önünde yapılmı ~ tır . 

Açılma tü rcui ni bir garden 
_paıti takip ttmistir 

-----·-----
D. D. y 

Temsil ver 
tenzilatt 

il arın 
k gençler 
isitfad e 

edecekler ----Temsil ve müsamere vermek 
üzere en aşağı be~ kişi ücreti ve · 
rertk ıcyalırt edro::ek olaD tiyat
ro ve mu.iki saoatlıarlarının D. 
demiryollarıDda gidip gelmelerio
dr biletlerde yüzde e ili tenzilat 
yapılacağı ve lıeraberlerinde gö· 
türecekleri eşya ve takımların 

bağaj muamelesine tabi tutulaca
ğı Halkevleri genel sekreterli
ğmdrn Halkevi başkanlığına bil· 
diıilmiştir . 

Aocak seyahat eden bu gibi 
gençler belediyeden fotoğraflı ve 
resmi birer vesıka alarak gişelero 
gösttrecııklerdir . 
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Akıl ve vicdan kazanacak 1 ş e h i r D u y u k 1 a r 1 1 

4 Haziran 19'~ -
Casus LaıJretıS 
hortlamış!·· 

Avusturya başbakanı Şüşing 
bugünkü Avrupa durumunu 

nasıl görüyor ? . 
~--------.... ·---------~-

Vıyona : 28 ( Hususi ) - ~ök
lerlnde korkunç gölwler behren 
bugünkü Avrupa üzerine söz söy· 
temek büyük hir cesaret olur. Ld
kin işte böyle güç ve karışık gün· 
lerde de birlcşmelf, ayrılıkları or
tadan kaldırmak, ve el ele dirlik ve 
düzenlık yolunda bu ruhu isttıyen 
innular da var olduğu göri.ılüyor. 

UJuslar , ayrılıkları un torak el 
birliği ile insanlığı yükseltmek ve 
dirlik ve düzeni ık İçerisinde ilt ri
letmek yolunda yörümcsi yüz yıl
lardanberi insanların islPk rüyası 
olmuştur. Avrupanın bugünkü ka
rışık karanlık ve korkunç günle
rinde bile bu sonsuz rüyaya inanla 
Lağlananlar olduğunu görmek. , 
elbet bir gün bu düşiincenin var 
olacağı ümidi ile bizi sevindiriyor. 
Avrupımın uzun ve dolaşık tari
hini araştıranlar onun yıllarca bir 
çok ulusların yaşayış ve kültürle
rinin duşünüş ve duyuşl..ırının kuy
nadığı bir pota olduğunu söylüyor
lar. Bugünkü küçük Avusturyayı 
dolaşanlar; onun kültür, güzel sa
natlar, şehir , köy ve ovalarında 
bile bu ulusların izlerini görüyor
larsa da, onun yüzündeki oçık ve 
keskin Almanlığı do inkAr edile 
miyecek kadar tanıyorlardı. insan· 
ları kavgaya davet eden değil , 
dirlik ve düzenlik içerisinde biı lik 
dileyen bir Ahnanlıktır . 

Avrupamn yeni yolu : 
Eski Avusturyn,porçaltmdığı za 

man Avrupa da doğılmıştı. Şimdi, 
yeni ve modern bir düşünce ile 
Avrupayı birleştirPcek yeni yol · 
Jardan yürüyerek bu bütün Avru 
pah1aıın dıloği olan dirlik ve <lü 
zenlik Avrupasını aramağa ve bul· 
moğo. doğru ileriltımeliyiz. Bu Av· 
rupa diişüncesine inan ve güvençle 
bağlananlar gibi, haşka lisnn ve 
başka düşünce ile yaşoynnlarııı da 
çok eyi bildıkleri kriz - buhran 
kelimeciği ile bugünün bütün ulus. 

kuvvetle iş görmek, bütün paktlar 
ve muohtdelerdcn daha yukst>k 
ve insel yollardan dirlik ve diızen
lık Avrupasına doğru yol olmak 
demektir. 

lfrrkesin kendi ulusunu ve 
kendi vatanını sevn ek kendi dev
Jetino hizmet etmekten z··vk ve 
gurur duymo ı:ıım pek doğru bulu-
oynım. 

Ldkin hu hiç bir zaman birlik 
ve düzenlik Avrupası düşüncesine 
korşı bir duyuş değildir. Oirl k ve 
düzenliği yaşatmak için hnk lnr 
önünde hepimizin bütün d~vletle· 
rin boyun eğmesi lt\zımdır. Bütün 
uluslara ayni lıokkı vermeliyiz. 

Büyükhrle küçükler , zayıflar 
la kuvvetliler arasında bak farkı 
olmadığı precsihini yaşatmalıyız 
Ôyleld bir ulusun yüzünü ağar
tan , anlıoı yükselten , }Umrugu 
ı un kuvveti değil ; vicdanının te
mizliği kafasının azışması olma· 
lıdır . Biz buna inanmalı ve hu 
düşünceye lıerkrsi inandır mağa 
uğraşmalıyız. 1ucizelcr yaratan 
insanlar iılemiyelim ; trmiz \İC· 

danlı, açık düşünceli, doğ u sözlü, 
kuvvetli iradesi olan insan' ar soy· 
sal eyilik ve güzelliklt-riıı ılık 
zevki ile çarpan kalpler bizl! ye 
ter • Ancak bu kimseler kendi 
uluslarına hizmet ederken bütün 
acun diriık ve düzenliğe kültür 
ve insanlığa b•ımet edebilirler . 

Akıl ve vicdan Jw:anrıca/\lır : 
Zaman ve mrsnfe mefbumla

rıoı ortadan kaldıran bu günüo 
acuouoda bengi şeye imlıin yok· 
\Ur ? İnsanlık yüz yıllaı ca uğı aşa
rak elde ettiği bugünkü yüksek 
kültür , tckoik, keşif \C bilgi kuv· 
vctlerini yıkmak ve ezmek için · 
mi; yoksa yaratmak , yaşatmak ve 
yükseltmek içiıımi kulhınacaktır? 
Bize kalırsa bunun tek bir ceva 
bı vardır . Bu günün kültürüne 
eren iosanlığa inanabiliriz. Akıl 
ve vicdan muhakkak ga!ib gele · 
cek , ve karış · klar içinde son sö
zü yine o söyliyccektir . __________ ............ _________ __ 

Hava tehlikesine 
karşı 

- Birinci sayfadan arları 

Şarbaylık meclisi 

Dün fevkalade bir top· 
lanh yaptı -·-Şer baylık meclısi; şaıbayıo ça

ğırışı iizerine düo fevkalade 
b;r topl a ntı yapmış ve 935 yılı 
bütçe,inin t"sdıki mtselt si üze· 
rinde görüşerr k dıtğılmıştır . 

TicarPt mektebi~de 

6 Haziranda dersler 
kt•sllecek 

Şehrimiz Ticaret mektebi~· 
de 6 Haziran 935 Perşeobe gu· 
nü dersler kesı le<"ek . ve 15 inde 
imtihanlara başlanarak 3 Tem 
muzda son \'erilecek\ir . Meıuoi 
yet imtihanına tahi olmıyanlarıo 
karneleri aym 14 ünde dağıtıla 
caktır . 

Ticaret mektcbleri; talebt'yi 
doğrudan doğruya bayata h~zır· 
ladığı içio mümeyizleıdf!D bir kıs 
mı milli bankalar ' tican•t oda 

1 ve fabrikalardan seçilı cektir · 

Muallimler meclisi 

Kültür bakaolığının buyuruğu 
mucıbince Muallimler meclisi 
düo toplanmış, Li e ve Orta mek
lt plerde talcbeletin imtihanlarını 
yapacak olan müm"yyizleı i c;eç· 
mişleıdır. 

Fırka başkanımız 

Hüyük kurultayda bulunmak 
üıeıe Ankaraya gitmiş olan \'İ
Hiyetimiz Cumuıiyet Halk partisi 
başkana Balıkc ir saylavı Örge 
Evıcu dünkü ckispr('sle şehrimi· 
ze dönmüş ve istasyoı:da fırkalı 
arkadaşlar ve dostları tarafından 
kar§ılanmışlır . 

işyarlaran Haziran 
aylıkları 

Deft<'rdarlıkça bir kısım iş
yarlarıo haziran aylıkl_a:ı dü~ ~e· 
rilmiıı:\ir . Bugün de dıgerleılolQ 
ayhldarı \' rrilccektir • 

Orkan bir hayvan 

Az k~ılsm bilyük bir kaza 
yapacaktı 

Pazar günleri 
Bir heyet bugün bun
ları tesbit edecek 

Hafta tatilinin kanunen Pa
zar günü olarak Kamutayca o 
nanması üzerioe amelrnio Paıar 
giirıleıile , Luğ<lay ve hayvan ı
lım ve satım günleı ini tesbit t'l 

JmckJ üzere Tıcarel ve Zıraat 
odalarile borsa ve çifçi'er birliği 
miimessillerinin işdrakile bugün 
öğleden ö ·.ce Belediyr de bir top· 
lan tı yapılacaktır . 

Damar Arıkoğlu 
Saylavlarımızclao Damar Arık

oğlu düo Ankaradao oeh• im ize 
gelmiştir. 

Hayta emmi 
Teneşir tahtasını tö· 
renle ırmağa •ndirdi -Adaoamızın tanınmış ıe~·imli 
simıılaıından Hayta emmiyi tanı· 
ınıyan pek a~dır . Bu adam çifçi 
çiuio istediği yağmur yağrnayınca 
hemen kollarını sıvar ve tentışir 
tahtasıııı ırmağa salıverir. 

Havaların kuruluk geçmtsin 
den ötüril kon mahsulünün Jlln 
mak le hlikuinde bulunduğunu 
gören Hayta :emmi Puaı.· günü 
saat on yedıde Ulucamiden omuz 
ladığı teoeşir tahtasıoı Şafak kah 
vesinin öoündcki küçilk adaya 
getirmiş , üzerini bol su ile gü· 
zelce yıkacl,ktan sonra kar9ısıoa 
geçerek iki rikat namu kılmıı 
ve bundan soora bir şişe içinde 
bulunan ( uras•yı ) teneşir tabla 
sının üzerine dökmüş , kendirler
le ağıcı bağlamış ve umığı aa
hvermiştir . 

Hliyla '"mmi bu işi bitirince 
yağmuruo yağac•ğıodaa emin bir 

durumla l ol•arını 1&llayarık oradan 
uzaklsşm•ştır . 

Yollaramız yapıhyor 

Adana - Mi~ic; yolunun he· 
şiuci ldlometrosundan itibaren 
yapı lm,sıoa ba~larımı_tır . 

Adana - Karataş )Olunun 
yapılmıasıca tlcvam olunmaktadır. 

Sebze fiatları 

Domatesin kılosu 30 - 40 , 
bamya 25 30 , kabak iki kilo 
su 5 , patlıcan taııc:si 7,5 kuruş 
tur . 

Bir kamyon devrildi 

Ucak kurumuna 
• 

Dün gazeteciler mü
messillerini seçtiler -

Müddetleri biten ıehrimiz U 
çak kurumunda gazetccileıi tem 
sil edeo mümessilliğe dün Uçak 
kurumu baıkaoı gazeteci arkada
şlarımızdan Sabri Gül ıeçilmiş
tir . 

Bugün de saat dokuzda diğer 
teşekkiiller mUmrssilleri Vali Tev· 
fik Hadi Beysalın baıkanlığıoda 
toplanarak yeni idare beyr tloi se· 
çeteklerdir . ' 

Kasım Ali Hasan 
beraat etti 

Karısı Dadu ile çocuğunu öl 
dürmek ıuç11na i§tirakten ıuçhı 
ve mevkuf Çubpare k&yboden 
Kasım Ali Haıan~ın Agır cul\ 
mabkemesiqde devam etmekte 
olan duıuşmısı bitmiş ve beraeti· 
ne karar verilmiştir . Kuım Ali 
H1tsao bcract kararindaiı sonra 
ser Ltsl bııakılmıştır . 

Doktor Baki 

Kozan Hükumet doktoru Ba 
ki İsparta Hü\d~.mel doktorluAuııa 
tayin edilmi§tir . 

Karısını be' yerinden 
bıçakladı 

C·ybaoJn \ımaili)'e lcöyUnden 
Mubittin oğlu Mustafa ıralaıı 
ıçık olup A..Jan1da bulunan lıa· 
rısı Sultan~a köye gitmrsini trk
lıf etmiş ve kabul etmemeıinden 
kızarak onu bıçakla bet ycrlndrn 
varalıtmi§tır . Sultan tedavi edil 
J 

m•k Uzeı e memleket hastahane 
sine yatırılmıt ve tahkıkata baş · 
lanmıştır. 

iki kadın arasında 
Sofubahçe mahallesinde otu 

ran Ali karıeı l~atm• bir gavga 
neticesinde Sugediği maballesinde 
oturan çerçi Kadir kııı Nr zihenin 
tatla batını yaıdığımLan yllka\an· 
mıştır . 

Para kendi Uzerind ~ 
çıktl .. 

Ameleden Ali Osman oğlu 
Ömer eaklamak uzere ver<liğı b. § 

lirasının attıel~dt n Muhlıı oğlu 
~İ · bmt t tarafından Çalındığıol §İ· 
kaytt elmif, yapıtın t .. lıkıkal ve 
araşllrmada çalındığı eöylı:oilen 
paıalnr Ömeıio Lacı11nn garılt ola· 
rak çıkmı:.tır. Ömer başkasına 
suç yüklemek cürmiyle a<ltıyeye 
veri ı miştir. 

larının dert ortağı olduğu herkesin 
bildiği hir şeydir . Bilmem hangi 
lisan konuşulan her hangi bir di
yarda olursa olsun bir tuı ofta {ezin 
mahsul, gıda, ve sanayi eşyası bir 
taraftıı aç, çıplnk ve evsizler bu 
lunması; ve hatta bazı yerlorde 
fazla mahsullerin iktisodiyato hiz
mt:l için yakılması gibi hallerin 
devamı doğru olmadığı en aş:Iğı 
bir düşünce bile anlar. işlo ayrılık 
ve aykırlık bu ihtiyacın istihsalden 
istifade edememesindedir . Bu iki 
birbirini arayan kuvvet arasına 
köprüler kurulmadıdır ki ayrılıklar 
ortadan kalksın. İşto bu, bugünün 
en güç soysnl ve kültür siyusası
dır . 

üyelik , tüccardan Corç Lut{ ullah 
her )'ll 200 lira yardım ve 20 lira 
üyelik , fabrikaıor Salih 2000 
lira yarılım ve 20 li ·a üyt:lik , tüc· 
caıdan Kayserili Ömer 30 Jira 
yardım ve 20 lira üyelik, H~lkevi 
başkam Kasım Ener 100 lira yar
dım ve 20 lira iiyelık , doktor 
Ali Naim , avukat l<'eyzi , eczacı 
Ziya Abdi , tüccardan A bdütr az
zak Gürani, kasaplar cemiyt"tİ ba ş 

23 Numarolu tekatlı hususi 1'ağ 
arabi!Sının hayvanı diin birdenbi 
re üıkmüş \e içinde üç tlört yaş 
larmda bulunan bir çoçukla bf'ra 
ber arabayı on hızi ' c Yeğ camii 
ö.ıüoden cadde üz .. rinde Üı ü\tle 
meğe başlamıştır. Halk \',jjktıııda 
cadde ortasından çel ild ığinden 
çiğnenmekten zorlukla kurtul . 
bilmiştir . Araba bu suratle Tar
sus hapusuodaki noktanın Önüne 
kadıır gelmiş ve ıabıtai bt lediye 
memuru Hüsnü arehaoın önüne 

içeri ' inde bulunan ~ olcular
dan sekizi yaralandı 

Genel evde rakı 
içtiklerin len 

Paşa 1ebi mah ıllesiude otu· 
ran Abdullah oğlu ı uri ve Kara· 
sokuda oturan Süleyman oğlu se 
petci R 11gıbm Genel evde rakı 
içtikleri göıülmüş ve bak.lanı da 
kanuni İ§ yapılmııtır. 

Dirlik ve dıizenWc yaşamalıdır 

kan1 Ahdullah, be1berler cemiyeti 
başkaDi Ahmet, fabrikatör Emin , 

atılarak b9yvaoı güc'üklt: tutabilmiş 
ve böylece büyiik bir kazanın önüne 
geçm<'ğe muvaffak olmuştur . 
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Dirlik ve düzenliği yaşatmak , 
her siyasal adamının ilk işi vo ilk 
dileği olmalıdır. 1918 den on ye<li 
sene sonra insanlığın bu en büyük 
ve en yüksek prensibini hnykıran 
sesin sağır kulaklarda kaybolması 
yazıktır. Bu sesi dinlemek ve <'nun 
dileğini yerine getirmek için elden 
geleni yupmak hir vazifedir . Av

rupa düzenlik vo birliğini istiycn
ler, eskerlik ve silAhlanma,la mem
leket ve ulusu koruyacak ve yalnız 
koruyocnk dereceyi asmamalıdır

lar . 

fabrikatör Halıip 20 şrr lira üye
lik .. Böylece clün yapılan taab 
hüdat yekunu 5120 lirayı bulmuş 
oluyor . . 

Sıhhi fiUmler gösteril
meğe paşlandı 

Sağlık ve soysal bahnlığındao 
Halkcvimize göodeıHrn filimlcr
den ( sıtmanın yeni usul lcda"isi) 
ve (yıkanma) ya ait iki fılim düu 
akşam Yıldıı poık gazinosunda 
halka gösterilmiştir . 

Ött'.y gUnü şoför Süleym•n 
oğlu Adil 12 numarolu k1ırnyonu 
na yolcu bindirmiş v_, saat on 
beşte Kaya· lı köyüue yollanmış 
tır . Kamyon Ka•şıyakada Cumu 
rıyet fabrika ının biraz ötuiode 
dikkatsizlik neticesi olarak devril 
miş ve içerisinde bulunan yolcu 
]ardan ameledı n lla)'dar oğ'u 

.M ı bmet , kızı Latife , Ômcr oğlu 
Ahmet , Ali lrızı Fıdda , Mustafa 
"•zı Zt>yoep , İbrahim kızı Keri 
me, Yusuf oğlu Durmuş ve oğlu 
Cevdet vücudlarının muhtelif yer· 
lt<rinden yaulanmlşlardır . Yara · 
lılar hemen mem1eket hastahane· 
Sine kaldırılArak İlk tedavileri ya· 
pılmış ve yakahnan şoför Adil 
de dün Cumuriyrt müddeiumumi· 
liğiııe lt'slim e<lılmiştir . 

Kocıvezir malıalleıiode olu 
ran Abdurrabmın oğlu IJ.lil evin
de misafir bulunan İzmirli Hılil 
tarafından yastık içinde bulunan 
ahı lirasının ve Sıit oğlu terzi 
Hasan da yanında ç11lrıt•ğı kalf oSı 
Z·ki oğlu Alımrt tarafıud .. n iki 
cakttle bir pantalonnnuıı çalıo· 
dığıoı tikiyet etmeleri üz rine 

ule• l ) IJ) ,,. , 
aaşirel şey k IJledt t>tJO t:P'' 

.. ab t' ~I ıJI 
(Asker ı ID l IJ)'§ ç1'r 
edılaıiye b•§ •;eıı••o• JJ1 

birkaçı ölillP . &1''' ~ 
1:9ı•· g t" 

Bazı husust menfaatler ve haris 
düşüncelerin tesiri altında silo h
lanmak ve yine silahlanmak Avru
pa kültiirünti ve insanlığı tekrnr 
teşlerde yakmak mahvetmek 1918 
~e başladığımız yere geri götür· 

k belki de ondan daha fcnıı bir 
me ' b'l k 
l ı koymaktır . Bunu ı mc ve 
ılV O . d' . 
snlamak ve bunun bıze ver ığı 

Bıındao sonra iiye kaydetmt-k 
üzere beş kişilik bir yardımcı be 
)'tl teşkil edilmiştir • Bu heyet 
bugün iiye kaydioe başlayacak · 
tır . Hallcta üye yazılmak için bli 
yük bir arzu vardır . 

Maaşları elli beş ve daha yu 
karı olan memurlarda bava leh· 
likes!nİ biJ,.rıler kurumuna 20 şer 
lira vermek suretile üye yazıl 
mtşlardır . 

Yardım koluna Kimyager 
Mustafa Rıfat , Tecim ve endüst 
ri ba§kanı lzr.et Kocak , Çiftciler 
biı liği b&şl-.anı Tevfik Kadri, lüc 
cardan İbrahim Ömer Burdur oğ 
lu ve İaa Şakir . 

Bu fılimlcı bu akşam da Halk· 
evi bahçesinde halka Ledeva ola 
rak gösterilec~ktir . 

Kız lisesi tarih 
stajyerliği 

Şehıimi.ı kız lisesi tarih staj 
yerliğıoc üııiveı sile tarih oübesi 
mezunlarıuduo Aliye tayin edil 
miş tir . 

Çocuğu kirletmiş 

Genci ev kadınlarından t 'at· 
ma; rvlatl.~ı y di yaşındaki Ra· 
mı zaoın ameleden Sabıi oğlu Ce 

mil tarafından kirletildiği11i şikayet 

t tmesi üzeıioe Cemil yakalanmış 
Ye tahkikata bıılar.ıuıştıt. 

suç'ular yakalanmlf ve: tahkikata 
ba,lanmıştır, 

Alacak yüzünden 

Köşker Halil oglu Huao bir 
alacak yüzüoden çıkan kavga 
neticesinde ~ofubahçe mıballe 

sinde oturan Mehmet oğlu k.öş 
ker Ziyayı b.ç.&da bir hafta sonra 
tekıar muayensine lüzum görUle
cek dert ccde yaraladığından y•
kalaaml§lır. 

la dır· . . ci \.7 dt11' 
Kral 1Jırııı or J 

dolaY' ., r 1 
yarar 1 ktao. . te ~ı t'' 
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landı ~irke~ı ysı1ıl•sl .,;ıı9 
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C. H. Partisi nasıl doğdu? •• Cumhuriyet müddei umumiliğinden. 
kalmadı 

8trı11;J-----
1 l,Q sayfadan ar/arı -
te ftJ 'u··rt•ınıırt. buz çıkarılm•k 

·•bb· llıllbt 
1 

ıt tuafıodao şeb-
li.. e if I . 
-< diikk" Ytr erıo<le bulunan 
~•rı8,8d •1ıda 11 tılmaktadır • 

~ ltıtıiz a çıkan buzlar ıılıbi 
Çok olduğuodan halk bu

~tıı y ~agbet göstermektedir . 
~~Yıl 

1
b •zarni 650 kalıba kar 

Pıııırıtı,:; Kiin 900-1050 ka 
~llıtej d''kadır . Havalarrn sıcak 
L•lıt ui kAnlırın öoünde f .ula 

tt 1 nt da çık •ç etmektedir . Ka-
~ı Bttlın b h . 'b Qa ~a~· uz, ,e ran J -

'!bil 1 
1 felmektedir . Buz-

• ı.. Oo k 1 -.ıakine . onu an traosforma· 
llda, .811e genişletilmiı ol -

\ıı111•k •ıteoildiği kadar buz 
~~ tıdır 

~ hını. . 
~dıt rı •atıcılııda buz bu-
._r, •laı Scbebiı.e acliı.ce· ea· 
~ ca~ı • ' '•r1~ ~rı buzun ertesi gü 
~ıı lt erıyeceilnden ve bu 
\ı ta, ed ı · 
~1ınd811 eceıderıoden kor-

Lb •ktıdı iüteahbiddeo buz 

-------· .. ·-------
Birinci flrlikden arlan _ 

12 Mayıs 935 pazar günü C. 
il paı ıis n n g .. nel kurultayı saat 
15 de Asba~kan Abdülbalık Ren
daı ın haşkanlığıntlı toplanm ş, 
ve hesap komi~yoououn daha 
önce dağıtılan raporu okunmuf 
tur. .., 

Bu raporda bütün dı fterleriu 
ve harcama belgelerinin çek düz · 
gün ve her harcananın hesap tü 
züğüne tem uyğun bir ştkilde 

yapıldığı, g~nel ba~kaolık diva-

nu ta kurulan kontrol kuı ulı•ouo 
dört ayda bir hl'sap işlerini in . 
celemiş olduklare , bütçe dışında 
biç hir harcama olmadığı hesap 
işlerinde gö üten düzgünlüğün 

öğmeye değer olduğu söyleni-

yor ve partinio parasının derin 
bir kıskançlıkla ancak hakiki ve 
ıorağ ihtiyaçlara harcan'llıl: ve ber 
yıl bu soouııcun , partinin her a 
ladaa olduğu gibi para işlerin 
de de ergeoi ve dü2enini gös 
teımiş lıuluııduğu yazılıyordu . 

Bu rapor okunduktan soora 
raportör Damar Arıkoğlu kiirsü· 
ye gelc-rek b"r b1ıkımılao <lüz 
gün olan he!aplar hakkında ge· 
ael kurulun İflteyectği izahlara 
ka şılık vermeğe hazır olduğunu 
söyledi . 

G nel kurul bu n po. u elbir· 
liğiyle kabul etmiştir . 

Bundan sonra yurdun her ya 
nındao kurultaya gele o yüzleı ce 
telgraf okunmuştur . 

Parti , Y<'Di proğram taslağını 
Öz Türkçe olarak bastırmış ve 
bugünkü toplantıda komisyon 
npoıiyle birlikte bütün üyelere 
dağıtmıştır . 

Zimmet V'! ilıtilıls :nııddesiııden 

ötürü hakkında tokibııt yapılan 

yazgan aslen Kilisli olup Mersinin 
NtH-r:ıtiye mah·ıllesi 88 No lu lın · 
nrde kayıtlı ölü Ahdulloh oğlu 

llonifrd··n doğma 321 doğumlu 
Mahmut CelıllPddiııin fırori olılıı

ğıınrlan hakkında ceza nıuhokome
leri usulü kıınunu: un 283 ve 284 
ürcii madıleleri lıükmiiniin tntbik 
eJilmesine knrar ''erilmiş o\<lu
ğundon menkul w gayri ınt nkuJ 
mullnrının ka\·trılmomnsı için haciz 
konduğu iltln olunur . C 

Seyhan defterdarlığından • 
Mevkii 

l(opu arozisi 
Cinsi 
Otlakıye 

Dönüm 
70000 t3Jı. 
mın ... n 

llnzineyP. ııit yokorıdn yazılı 

otlakıyenin 3 senelik icarı 5 - 6-
935 tarihinn miisııılif çnrşnmha 
günü sa ot 15 de ihale edılmek üze-
re 15 gün müddetle açık artırnıoğa 
çıkarıhlığıLdan taliplerin yüzde 
7,5 t minat ııkçalaı ile birlikte ~Iilli 
Emlı'ik iuarrsine oıürocaatları iıAn 
olunur.5469 24-27- 31- 4 
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Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ,e KOZA -- Kilo l'i)atı 

CİNSİ F:n 
----~-

117. 1 En çol.. 
Satılan Mikdnr 

K. S. K. S . . l\ılo 

Knpınıalı pamuk 
Piya~a parln~ı •• -42 44 
Pirıı~a ft•ıııizi ,, 41 -

42 j · lnnf" 11 
1 Ek!ıprc15 

K lf'\'lant 
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HUBUBAT 
But?day Kılırıs 1 

, __ ..:...........;_-..,..,,-=-----;------ -------·----ı-----·-----· 
Yf'rli •• 

" 
l\1f"ntane 

Arpa 2,37,5 
Fasulya 
Yulaf 
.Uel it'e 
K ıış yemi 
K"ten rohumu 

1-.,,..,.--------.------.1------1----·~~--...._--------· Hakla 
Si sam 

id d ' •r · Bu yüzden mü· 
'~i hu e lrrndi depbl.dnda c· 

1 
1 ıki ~~.~atınakta ve bundan 
;'11ı•kt~dı~an 6nüade kılaba-
Q/ıııeı . 

k,narlık ve önleıioe serpme yap 
ma ve ıipeılik koyma işlerine de· 
vam olunmaktadır . Bütün bu iş 
ler bu ay içinde b•şaı ılacak ve 
~arıı çok güul bir maoıara ala 
caktır . Kö§kerler , palucılar , 
kııkacılar ve koğacılar ayın oou 
na kadar behembai keodilaıioe 
gösterilen ye• lerdeH dükkanları
na taş 1nacaklaı Jır . S ~zeciler de 
halin yapılması biter lıitm~z ora
daki dükkiolara taşınacaklardır . 

Proğram ve n;zamname ko · 
misyonu raporunda:~« pıoğramıo 
ana fö~lcri üzeri nele Pek"' İn iıah. ~ l 
ları dinlendikten sonra maddelere ~ 
g f' çildi . Pıoğ,amda bütün siya- i 
sal , soysal , ekonomik esaslar 
Tiirk devrimiuio özel beuljğine 

uygun vasıflar ç .-ı çevesi içinde 

büyük bir dikkat kavrayışiyle yer 
Jeştirilmiştir . Çıığımızda göz 
önüode tutulması , yrrire g tiril 

bu gece nöbetçi 

Eczane i~ **** Salih Eff'ndi 

"' ... *** ., 
.. :.ö ~ -Diiz kırma •• 

u 

-----·---------........... Ş,tbı ıarıeter : 
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::ı.... !::)ınılf ,. 
llluc'b· cumcnin onadığı 

'ttıı tebı. •nce 1 Huirıodeo 
'•bb ır . . aınd •çıude ıekeen metre 

"ıı'b'"'le'? •t•lı genişliği olan 
~· rıQ a 1 d .~)tcek i çı masına izin 
ıti tr E _ . 

11. te~lld · ocumenıu gös· 
1ıı it~· e açılacak kalı veba 
•t b •111 b t ~ •da e On • duvarları 

11tlitıtı ~· olacak ve içcriıio-
1 ''• ulunacakt B 'b' tık uygun ır . u gı ı 
~ a~'lılrn ~~mayın kahvr ha 

"Q f I •dadır 
~ f erı : · 

l•da dlik " 
kanların Oıt'eriue 

Şoförlere gelince : 
Otomobil ve kamyodarın 

senede iki keıre çok sıkı bir mu· 
ayenedeo geçirildiğini biliyorau 
nuz . Bunlardan eo ufak Lir ye
r inde ooluaolığı görül. nler işle 
tilrnemektedir . San günlerde 
ıeyıüıefeor taHmatoamrsinc- aykıu 
harekeıte buluoıo onhe§ ka.dar 
şoför ağ•r ceza ile c zalar.dı
rılmtflardır . it;· ar J aı ımıı şoför· 
leri sıkı bir kontrol ılııoda buluo 
durmaktadır . 

mı si zaruri olan bütün ihtiyaçla-
ra do~Uııulmuş , pertinio umde 
(ı 1arak kabul t!ltiği ş,.yleı in ulu· 
ıuo ruhuııda , yurdun içinde yer· 
ı. şmesi için bütUn kuvvetlerin 
işe sarılma!arı eıası kurulmu~tur . 

• Proğramda bütün yuı tdaşları 

işine, toprağa b11ğlamsk, ev sahi· 
bi yapmak ekonomik alanda yurt-

~ 
ı: 

§ 
Merkez czaru~sidir 

ımı1111ıuııı ııııııııııranı uııııı ~·nıı nımmo•ıummıı amm~ııııaınııııuıuııı " 

daş'arın menfaatlerinde birlik 

düzen, bir birleri ıq .. yhine ge 
nişleme.lere meydan VHmemek 
gihi tedbirler almıştır. Bu.,unla 
beraLer i~ adamının bayat ve ge· 
çim yollaıında uğrıyal ileceklui 
2orlukların önüne gı çmek, ber 
yur ıdaşı iizeıi.1de pşııdığı topra-
ğın uimeileıinden faydelaodırmak 

özleri geniş L;r çerçive içine yer
leştirilmiştir. 

- Sonu vur -

l~------~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
'~ "ıj 'tıek 

ı ı~"'-ç e~ Bu llle&elı·deki {ıkri 
'ri · ect'ğinı h l tıı Yokı - vu soru nı 

•ti111ld 1 Yacı.gım . 
1\ ttınl'k - ]) 'Jr11 '- ayanmak 
~· t',_: lı 

~-11~ 11beeye 8_>"8_lında kt>ndi nJen 
ıJ. da k ıstınad etmf'di -
hıı erıdj d 

t ttı•dı u erı başka kim@e 
111· • 
•ııadg~b 

. Ö,tı La. - Dayanç 
~ı~ e11; • 13 • 
l ' lıü'ı·· ütün istinadgahım 
1'litı88 un dayahcım siz iniz. 
ı.ır tını k 

\ 
1'••b e - Alışmak 

~ 't11ıe'-" Kopye 

Yalvar· 

----------------------------------------------
çı·k(•mı·zlık küı,;üldüğiini.i gii~tcı mez· 
lcr • 

lstisg r ctm~k - Azımsamak 

t'>rnek : K,.ndi inf! ıı>cliye t'· 

dil~n nlt'lıle~ı ieliEgıır ı tıiğiıı~ lıa) • 

n•t eltim - Kf'nılil'İllt' (idı·ıH'rı f1a 
rayı azıuı.adığına şaştım • 

İstiskııl elmtk - Ağırsamak 

Örnek : Misafiri isti::-kal et· 
mek dt>ğil, ona ikram etmf'k lazım· 

t.hr - Konuğu ağıreamıık df'~İI, a· 
~ırlamak gnekıir . 

İstismar etm~k İşletmek, 
sömürmek 

Öın<'k : l - Bu mukinf'leri 
hiiylt! muattal Lırakmakta bir men· 
tııat yokı ur, onları istismar e· meli-

yiz - Bu makineleri lıiiyle işlt·nwz 

lıırnkmakta bir fayda )Oktur, onJan 
itlt'tmf'liyiz . 

2 - Kf'ndi ... ine karı>ı iroe hu· 
)'Urdugunuz merhamete i:,.;inadf'n si 
zi ietismar etmek isti) or Kentli· 

sine kar§ı gfi tcrdi,:tiuiz acınıııya da
yanarak sizi eöınürnıek isti) or . 

Müstamae - Sömü g~ 

Örnek : On dokuwncu aeır· 
da Avrupa düveli muıızzanıası mfüı· 
tamereler edinmek ht>Vebine düştü 
lcr - Oo dokuzuncu ar;;ırda A \'ru· 
pa lıüyük devletleri ömürgrln e· 
dinmek isteğine diiştüler • 

İstisc•a - Ayrı [ Bak : Fark ] 
İstisna etmek - Ayramak 
istisnai - Ayral 
istişare - Danı 1 

Örnl".k : Mühim işlerde isti· 
şare ile lııırf'ket eloıt>k do~rudur -
Önemli işlen.it! danı~arak hareket 
etmek doğrudur . 

Örnek : Lıiıaatinıin en :ıoıı 
haddine kadar - Gikiinıiiıı t•ıı ı.oıı 
d«'recı·si ne kadar . 

lıı'iıale - Uzalı 

Oı nt'k : ~lı • ı•lt'. yıılııız kt•ııılİ 
lıııdııılıırı dahilirıılı• kalsa ~ı·rıe lıir 
şı·y ılı ğil, lıir ıakım i~titalt>lr ılı• ol· 

du Jıı - Sorum, yalrıız keıııli sı· 
nırları i~i n ıJı· kalsaydı g••rıı• lıi r t;ı•y 

dt>ğil, bir takım uzaıılar da ortaya 
çıktı dıı • 

İs t itar - O. tüome 

Ornek : Veçhi dilarayı kanın 
hir Sf"lıaln muzliıııle it,titar t'tnıi~ti 

- Ayın giiııiil :ıfüıliym )Üzü karan· 
lık bir hulııtla örtünmiiştü 

İstitrad - Arasüz 

Ürnrk : lluratla Lir istitrad 
yopacağını - Buraya Lir ara ()z 
koya<'aıtı ııı • 

h'ar t tmek - Bildiı mek 

Örnek : İş'ar ettiğiniz ıariki 
han·keti tasvib ediyorum - Uildir· 

ıJi~iniz lıurckf.t ~olunu uygun bulu
)'Orurtı • 

İş" et - im, İşaret [ T Kö J 

İşaret elm• k - Gfütt'rmek , 
imlemek, iaşrt t etmek 

İşgal - Tutav, işgal [T. Kö 1 
İşgıııl etmek - Uğrrştırmak, 

kaplamak, alm11k, tutmak, elege
çirmek, işgol etmek 

İşlıacl etmek - Tanık Janıak 

Örnek : Bu nıc!lelt·dc herkes· 
evf'l \'t' hcrkc,.tt·u ziyade sizin ken· 
dinizi işlıad etmek isıeriııı - Bu 

!'IOru mJa hrrkı·H~n i>ucc \ ı· ht!rkes· 
çok sizin keııdinizi tanıklıııııak is· 
terim . 

lı .. !!ıl olıııı.dı - Tutıısııııı birıJ..ııhin· 
old11~111ıılaıı lıir :."Y knııurılıııııaılı . 

1~ İ l lırıt•k - Tutıış 111uk 

Ürıll'k : İ:;ıinl c<lı · ıı oılıtr lıii· 
) ük lı.r orıııaıı lı.ırikirn· ı:ıı•lll'lı ohlıı 

l · 'l'ııııı~aıı oılar lıİİ) iik lıir orııııııı 
yan~ııııııa ... ı· lwlı oldıı . 

iş' ıı l eım. k - Tutııştuı ıuak 

l;it•gal . im k - Uğ aşmek 

Ürrıt>k : iştigal etıi~iniz mcs 1 
ele çok nıülıiııalir - l'ğrn;,ıığırıız 
!"Ortıııı çok füıcnılidir . 

lştıba - i~tdlı 
lşt.ahar ı tmek - Tanrnmak 

İştika etmek - Yanılanıak, 
sızlanmak 

Ürııt'k : l - Bu yolda hıırı> 
reketıe de,ıaıu cderseoiz ~izden işti· 

ka t>dt•ct•t!:iııı - Bu yolda harehıi 

sliriip göıürürseniz yırnıllıyacağıoı • 

2 - Kirıic i~tikft ctmeli ~ -
Kime ızlaıııııalı ( dt'rd )llrırnalı ) ? 

Şikayet etmek - Dadyan 
mak 

Şikayf't - Yaı ı, sızıltı 

Ürrıt-k : 1 - Şikftyeıiniz iizc· 
rine lıu ıne"elcyi tahkike giri~ildi -

Yanıııız üzerine bu sorunııı araştır· 
nıağa l!İrişilıli . 

2 - Şikayete mahal Yeroıiye· 
rt•k - Sızıltıya meydan vt•rnıiyrrf'k. 

İştiıak - Ort"k'ık 
İştirak etmek - Ortak ol 

mak, ortaklaşmak 

Ornek : l - Bu ~ikrı) ete lıeıı 
Je iştirak c<l< riıu - Bu yunıya Len 
de ortıık olurum . 

2 - Bu iştı: sizinle iııtirak ~· 

delim - llu işte sizinle ortaklıışa· 
hın • İstişmam etmek - Sezinle- İştihad etmek - Tanık tut · 

mek mak iştiyak - Göıesi 

Ürnek : Öyle hir Şf'}' oldu· İşrnizaz - Yüz Luru§lUrma ÖrnC'k : Çoluk çocuğa ff'ı=kin 
~unu İı=tişıııauı ediyorum - Üyle İştial - Tutuşma ı~dilnıcz lıir i~ıiy:ıkııu \Jr - Çoluk 
Lir ~ry olduğunu et·ziııliyoruııı ~oc11~a süııdiiriilnırr Lir gihc::.im rnr 

Önlt'k : iştial, lıiıdcnlıire ol· 
lstitaat, takat - Güç ı.Ju~uudan lıir şry kıırtarınıığa iaıkan işve - Kırıtım 

-------------------------------------------------------------------------...:.! 
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Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
3 I 6 / 1935 li' Uıırıka ındırn alınmıştır. 

Santim Pene 

Temmuz VeJeli 6 36 __,,L_i_re_ı _________ I 9 1 67 

l iııci T. Vııdeli 6 06 ]~ah~!~~k l 196 
-1-la-z-ır-------ıı-7-- 92' l rnnk fi rao~ız,, 9 6() 

1 

Sterlin "lrıırifü~. ~2_!_1= 
Hirıt hazır 5 \ 35 _ ,üolar "Amerikan,, . 79 , 35 
Ne\'}"Ork 11 l• rauk .. lsviçrt',. •. 

27 1l5370 
www escsı u 

Modern bir kurum 

Genç rakısı direklörlıiğti11den : 

Almoııyndıın gctirtıiğiıniz son sistem mokinolerlo kuvvetlendirJiği
miz fııbrik'lmıztlu değ~rli bir mütehassıs elite en mükemmel vnsılta 
rokı çıkarmoğa bo~lııdık. 

Tı>mamil·~ yeni :?nrtlıırn ve fennin en ileri ır·koi~ine uynrnk çıkard~
ğımız hu rakıları; Genç Hu/ası ve Çulwro11a lfokısı diye iki ayrı ıtı. 
kPtle piyosoya siırüyoruz . 

Piyıısuılaki b nzerlcrine hor lııılılo ~·ok üstü~ olan b11 roktlarm biı 
hususiyeti de • yi su ile söndürülmüş olmasıılır. 

Zevk sahiplerinin bu rakılardan içerek sözlerimizin doğruluğun1' 
tııs·lik eıll!ceklcrindon eminiz. 5490 

Gonç rakısı fohdkası Jiroktör-ü 

4--5 Ali İboş 

Büıücek yaylasında 
Kirahk buyük bir yurd 

İstiyenlnin diş Tabibi il asi be muracaa tları 5517 
1. 3 

Seyhansporun ga' den partisi : 
6 Haziro.n 935 pcrş mb ı giınii ver leı·ok olan garll0npnr~ cuma t ı. 

t!Jinin pazaro. çeHıl ııesi dolayısilt} ııyın sekizinci currıArt :Si gii iın11 
Lırakılmıştır. Suyın davetlilcrimize bıldıririz.5514 SEYlit\NSPOJl 

1-2 ld:ıre bey• ti 



Saga ( Ttırk Shtl) 

Gayri menkuı m~llar1n\\ B 1 d • •• 1 aA n ı ar 1 1 açık artırma ılinı e e 1 y e _· 
Dosya No. 935-299 '--------·---------------'·-
Adana 1 inci icra memurluğun 

dan : 
Açık artırma ile parnya çevri-

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Tarla • 
Gayri menkulün bulunduğu mevkii 
mabttllesi , sokağı , numarası : 

1- Temmuz 340 tarih ve 19 
numarala tapu senedini muhtevi 
olup Karataş merkez karyesinde 
bulunan şarkan tarikiAm garben 
Mehmet oğlu gelveli şimalen kuıak 
cenuben hacıkaraca ile mahdut ve 
şarkden gurbe 850 ve şimalden 
cenuba 300 hotveden ibaret bulu -
nan va tapu kaydine nazaran 160 
ve indelmesaha 183 dönüm gelen 
bir kıta tarlroın dörtte üç hissesi. 

2- Keza Temmuz 340 tarih ve 
21 numaralı tapu senedini muh
tevi olup Karataş Merkez karye
sinde bulunan ve şarkan kulak 
garben tarikiAm şimalen kulak ve 
tarikiAm cenuben Hucıyasin oğlu 
Mustafa ile m thdut ve şarkdan 
garbe 400 hatve şimalden cenuba 
200 hatveden ibaret bulunan ve 
tapu kaydine göre 50 ve indelme-
1&hA 112 dönüm gelen tarlanın 
dörtte üç hissesi. 

3 - Teşrinievvel 340 tarih ve 
5 numarah tapu senedini muhtevi 
olup Naşidiye kariyesinde kain 
bulunan şarkan llacıali iken bugün 
veresesi Abdullah garben llacıkara 
iken bugün Ahmet cenuben Ali 
şimalen Veli ile mahdut bulunıın 
ve tapu kaydine nazaran 17 indel
meaabı 23 dönüm olan bir kıta 

tarla . 
Takdir olunan kıymel : Btıher 

döuümü altı lira. 
MehmPt oğlu Abdullahın Mer-

kezli iflas masasına olan borcun
dan dolayı sathğa çıkarılmışken 

muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
hıalmadığ'andan dolayı 2280 numa · 
ralı kıınun mucibi tecil edilen ve 
fakat kanunen vermesi Jbı!llgelen 
taksidi borçlunun vermediğinden 
tekraı tecilden istifade etmemek 
Dzere bu kerre yeniden satlığa 

çıkarılan yokarda yazılı üç kıta 
tarlnlarm. 
Artırmanın yapılacağı yer gün saat 

Adana icra dairesinde 4-7-935 
perşı,mbe gi\nü 1 O ile 12 de 

l - lıbu gayri menku:ün artır-
1114 prtnamesi 4-6-935 tarıhin-
den itibaren 299 numara il·ı AJana 

icra dairesinin muayyen numa. 
raıında herkesin görebilmesi 
ioln açıktır. ilanda yazılı olanlardan' 

Belediyeye mamur ahnacak 
1- Müobıl bulunia 

ser liği, i.ır.i katiplik ve iki 
nacaktır. 

btı zabıt• memurluğu, bir zabıta kom· 
tabıil darlık için imtbanla memur alı-

2 - imtihan 6/6/935 perşenbe günü saat 15 te Belediyede 
yapılacaktır. 

3 - İmtihana Orta mektrp mezunu 
cede tabıil görmiyenler giremezler. 

4 - isteklilerin. 
A) Mektf'p veeika!!ı. 

olmıyaalar veya bu dere 

B) Bir tıae 9x6,5 boyunda vesika fotografı. 
C) Daha evvel memaul•1k yapmışlar ise beraati zimmet mazba

taları ile beraber 5/6/935 çarıımba günü Bcledivc yazı işleri mü 
dürlüğüoe müracaet ctmel~ri illa olunur. 5517 

Divan Yolu Caddesinin Asfalt Cadde ile bir
leştiği yerde bir umu"1i heli y~pt1rılacak: 

Divan Yolu ile Asfalt caddenin birleştiği yerde 1822' 40 bin sekiz 
yüz yirmi iki lira 40 kuruş bedeli keşifli bir umumi helAnın inşası 
açık olarak eksiltmeye koııulrnuştur. 

İhalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü saat on beşte Belediye 
dairesinde toplanan Belediye encümeninde yaptırılacaktır. 

iğreti t .. minat parası yüz otuz yedi liradır. . 
isteklilerin şartname , keşif ve plAnını görmek llzere her gün Be

lediye yazı işleri kalemin~ v~ ihale günü de iğreti teminat paralarile 
Belediye encümenine gelmeleri ildn olunur. 

5496 30-4-9-12 

Temizlik işleri arabaları demir aksamının se· 
nelik f arnirab açık eksiltmeye konuldu. 
Temizlik işlerinde kulla· ılan arabaların demir kısmının bir sene

lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur : İğreti teminat para
sı yirmi beş liradır 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü öğleden sonra saat on 
beşte Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kal~·mi
ne ve ihale günü de iğreti tea:ıinet paralarile daimi encümene gelme
leri ilAn olunur. 

5495 30--4-9-12 

Darülaceze ile Emrazı .... zühre~'iye hastanesinin bir sene~ 
lik yeyecek ve yakacak ihtiyacı açık olarak eksiltmP.ye 

konmuştur . 
Darülaceze ile Emrazı zühreviye hestıın~sin;n bir senelik ihlıyacı 

olan 9033 kilo ekmek , 2409 k•lo sığır eti , 1690 kilo kuru erzak , 
2374 kilo sebze ' 10220 kilo odunun sntın alınnınsı açık olarak eksilt
meye konmuştur 

H'psinin iRreti t~'minat parası yüz yirmi beş liradır. 
ihalesi Haziranın 13 üncü Pe• şcmbe (;ünü saat on bı>şte Belediye 

dAiresinde toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerini görm ·k üzere hf'r gün yazı işleri kale

mine ve ihale günü de iğreti paralarile Belediye Encümenine gelmele 
ri ilAn oluour. 

5497 30-4-9-12 

faala maldmat almak isti3enler ,işbu 1 

p~um~e "·~ d~ya nu- ' -------------------------~ mar11ile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. Bor Okçu 

2 - Artırmaya iştir4 k için yu . 
kanda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
betinde pey akçHile veya milli 
bir Banlıanan teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
Okçu menba suyu lstanbu1 Şdhremanetinin tahlil raporu ıle en eyi 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Ok Sıhhate elverişli ve mideye iştah verici bir 3 - ipotek aahibi alacaklılarla 
diler ılAkadarların ve irtifak hak
kı ıahip }erinin gayri menkul üze
rinde~i haklarını hususile faiz ve 
maırafa dair olan iddialarını işbu 

ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mtisbit~lerile birlikte 
blemuriyetimiıe bildirmeleri icap • 

çu suyu suJur Muhterf m müşt ·riler bir defa bu SU· 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmAyeceklerdir. Bır defa tecrübe 
sozl"rimizi is bat edec ,ktir. 5433 15 - 78 

Sataş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

eder. Akıi halde hakları tapu si- 1 
oilile 11bit olmadıkça 11tış bedeli- k .. b .. d h 

· la d h · k 1 1 ma uzere artırma on eş gun a a 
nın pay ımuın en arıç a •r ar. d. b . . · 18 71935 . ı tam ıt ve oo eşıncı yanı I 
• • 4k-Gdöstleralen günde artırmayo perşenbe günu ayni saatte yapılacak 
ıttarl e en er artırma şartname- , . . . 

• • L l.. 1 1.t\ t artırmada bedeh sutıı ısteyenın alaca 
•ını oaumut vı uzum u ma uma ı j · k 
1 b 1 t k b l 

gına rüçhanı olan dığer alaca lıla 
a mıı ve un arı amamen a u . k 1 .1 • d·ı · 

• d "6"b l 1 1 rın o gayrı men u ı e temm e ı mış 
etmıt a ve ı.ı ar o uour ar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay- alacaklım. mecmuundan fazlay~ çık-
ri menkul Oç defa bağr.ıldıktan son· mak ıartıle en çok artırana ıha.le 
ra en çok artırana ihale edilir.An- edilir. Böyle bir bedel elde edıl
cak arterma bedeli muhammen kıy- meıRe ihale yapılmaz . Ve satış 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz talebi düşer . 
veya satış istiyenin alacağına rüç- . 6 - G&yri. menkul kendisine 
hani olan diğer "lacaklılar bulu- ıhale olunan kımse derhal veya 

ta bedel bunlaran o gayri men- v~rilen mühlet içinde parayı ver 
:uf ·ıe temin edilmiş alacaklarının mezee ihale kararı fesholunarak 

u 
1 

uundan fazlaya çıkmazsa en kendisinden evvel en yüksek tek· 
;~~ rtıranan taahhüdü baki kal ,_ lifte bulunan kimse arzetmiş oldu-

ğu bedelle almığa razı oluna ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için °/0 5 ten hesap olu 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kabıaksızın memu
riyttimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

işbu gayri mAnkuller yukarıda 
gösterilen 4 · 7 - 935 tarihinde 
Adana icra memurluğu oda . 
sında işbu ilAo ve gösterilen 
artırma t1tıtnameıi dai. esinde satı
lacağı ilAn olunur 5516 

Adana pamuk müstahsilleri sabş 

T~ Q. KfYE: 

llRAATf 
BANKA51 

-DARA• 
BiRiKTiPE~ 
RAl-tA T ~ Dt::"' 
- - /' 

Devlet demiryolları iıletme " 
""',,.} 

kooperatifinden : 
2 ~ 6 935 pazar günü mu- miJ.diJ.rl'iJğünden : D fi b 

karrer olan sen<·lık heyt·ti umu· 18 ile 28 yaş arası gençlPrin aak~rlikle al!kası otınJa~tıt· 
· d. l oaC • ·,e miye toplantısı eksl'riyE-t hasıl ol- sağlam görülenlerden imtıhr:nla har~kf't şakar 1 8 1 ktardıt . L• 

madığından yapılamamışt r. ikinci Girmek isteyenler Ortamektepten diplomalı olaca .~ 
ve son içtima ekseriyete h ·•kılmek . ması bulunanlar müsııhakasız alınırlar. k r•da ~ 
sızın yapılacağınılan üyel .. rin 21- Müsabaka imtihanı 20-6-935 perş•ımbe gtınü ~;,,:..,, ,.t 
Haz:ran 935 cuma günii saııt l 5 müdürlökte llaydorpaşıı. lzmir, Kayseri ve Aıılanad' ~ 
de Adana kulübüne gelmeleri rica liklerinde yapılacaktır. . b\J ıehirl•" 
olunur · isteklilerden Ortamektep diploması göst.ere~1" ·ıo diplo at 1:,, 

Ruz11ame aşağıda olduğu gibidir han için gidip gelmelı•ri pırasız yapılır istidaları va ·ı,..it •• i1 
1- idare heyeti ve mürnk'p ra- yukanlaki makamlara 15 6 _935 şe kadar gönder• ti&f'Fj.:A 

porlarının okunması . tirene binecekleri bilJirilmiş olmalıdır. .. t verileO'~.,ıY 
2- lleıabatın tetki~ il~ b;IAnçO · 1mtihnnda kezanıınlara şim.tilik 31 lira kadı.r ucre rıarıl•°'k 

nun tasdiki ve heyeti idarenin sonra telgraf imtihanı verenlerin aylıkları 45 lır5•511•5a ibrası • 
3 - Yeni idare h"Y' tir.in intibahı _________________ ..-..-..--- Jdl• 
4- YPni mürakiplerin intihabı. çı·ftehan kaplıcası aÇI ... -
5- Yeni hey .. ti id11rl'ye verile_ ~~ 

c~k. talimat ve selAhiy .. tl.,rin ta .. k ku111ları 
yına . • Eğer RoTratizmo, siyatik, karaciğer ve böbre ·tte had k 

6- Heyeti idare basının hakkı ları rığrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çı rtt• 
huzurları mürakip ücntlerinin ve koşunuı. 1 a ıif• '1f: 

müdür, kAtip ve odacının maaşla Bir çok deri hal!talıklarına, muaıınit ekz.,..,a ar 

rının tayini. 5513 Çi~e han kaplıcasına il •cr·•r· 
.. "yerek d6olll : ..... 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

Kirahk . av 
yeni Buid•y pnarı karıııın· 

da m6kemmel yazltk iki odalı 
ve bir mutbakla bir ev Eylôl 80 

nun.ı kıdar kirıılaktır . İıtiy,.n'er 
o cıvarda Bakkal B•lidr mür•· 
caat tlıinler • 

1-3 

S ·diye ile geleıt bir çok kötürümler yuru gebe o,_ 
ne kadar f• nnen kabili izah değilse Je senelerc~ile k•ld Jıl•fl 
kadınların 15-20 güolük banyod ın ıoorı.1 bom 
müştür. 

. k l asının • Çıfte han ap ıc d•P J•ıa 
. - .. kaı lıcalar 

Radyo aktıfilesi Jünyedoı mevcut buton 
sektir. da 

Çifte han kakhcası~kaliyeti • 
füıbabı istirahat mükemmı>ldir . Furuou • ba 

kasabı. berberi vardır. Fiatlar mut· dildir · 5512 
Tiren ücretleri yarı yarıya terz lıltlıılır. 
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