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Düşman uçaklarının tehdidi al · 
ıındadır . Bundan kurıulm ak için 
uçak kurumuna yardım gerektir . 

• 

s &:tJRuş 

lehlikeyi bilenler çoğalıyor 
Bata 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3243 , 
n Yurtda uçak tehlikesine karşı 

biiyük bir ka)'naşma başladı 

,- ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
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1- Müteahhit - Üstenci . 

u 
1 ~~tk tehlikesini bilenler kurumunaa-

8 arılar Ankarada dokuzyü yüz buldu. 

Taahhiit - Üstencilik . 
Örnekler: 1- Arkada şım geçen yıl 

ocluo ü • tenciliği etli. 
2- Usteociler, iş yapar· 

ken, yalnız kendi ka· 
zançlarını düşünme· 

melidirler. 
il \ Utsı , 6 ( 

S le C A A ) - Bugün ~a 
dıo ~Q 0ttıhuriyet alanında ba 
' i ı, nııı i Q oQ b· ayı ulusca karşılamak 
0M,n11 uıl~rce Bursalı toplandı . 
C lj '~•~lal marşı ile ıçıldı. 

ilıla~ 1 d. ertiıi bışkanı Bursa 

~tlı G~t· Sadi Konuk ve lıbay 
)lıv eç Çok alkıılanan birtr 
1 ~trd 1 
l!ib\ b'l 1 er. Böylece hava teh 

tq ı •n .. 1 k d ~llııflır . uye er ay ınA baş-
°'On 1 k •eıvu 

111 
OQseriıı, uvır beye ti dün akşam 

l\ 111,r .. ı muvaffakiyetle ve 

1 
'ıaı,, ıçınde verdi . Kısa klasik 

:ıııonit ve başk11 Mesuı C• milin 
•ıı l ' tdi( . 
ı qıv1 ı eo ekın ve karade-
'i arı il R . C . • ı ~Q F . e eşıt eınalın ve 
ı\Q. erıd;n d' 

lı to l ığer tserleri çok 
L l\j p adı . 
"t nc1 k 

dır . İlbay Fuat tüksal atrşli bir 
söylev söylemiştir . Orada lopla 
Danlar bemen bava tehlikesini 

bilenler üyesi yazılmışlardır. Halk 
trn bir çok kişi üye yazılmıştır . 

2- Taahhüt - Yüken. 
Örnek: Makdgoald, İngitıPrenin A,. 

rupada yeui biç bir yüken 
alıma girmiyeceğini söyledi. 

3- Taahhüt etmek - 1 Yükeo · 
mek. 
2 -- Üstenmek. 

Meısin 6 ( A.A ) - Hava teb· 
likuİDi bilen üye kaydına devam 
edilmektedir . Düo akşama kadar 
kay :ledileu' üyelerden alınan para 4- Nezaret - Gözrt. 
miktarı 5000 lirayı geçmi§tİr . Örnek: Üç suçlu, polis gözeıi altıoa 

D 
alınmıştır. 

ün akşam parti kura"rnda 
8 5 - Malzeme - Gertç. 

parti yönetim kuralları toplaoaralı Örnek: Şimdi Pn çı, i, işliyen fahri· 
bütün balk ıabakalarını bu işle kalar, harp gereçleri yapan 
ilgilrndirmek üz · •I" Pazartesi gü - lardır. 

nü büyük bir miting y•pılmasıoı N.,..o_ı_: -G-az-e-te_m_i-ze--gönderilecek 
kararlaştırmışlardır · yazılarda bu ketimelerin Osmanlıca 

Ankara : 6 ( AA ) - Hava ları kullanılmama•ıoı rica ederiz. 
teblikesini bilen üyeler . Üye no: --------------.: 

Yıllık yükeni: 825 Vehbi (An- s· h lk . 

İtalyanlar küpe 1 biniyorlar 
İngilterenin Habeş-İtalya işine karış· 
masını İtalyan gazeteleri çekemiyorlar 

Roma : 6 (A.Aı - İtalyan -
Habeş itilafı etrafında İngiliz ve 
İtalyan gazeteleri arasındaki lıa 
lem savaşı git gide şiddetlenmek 
tedir . "Lavaro Facista,, diyor ki: 

İngilizlerin İtelyaya karşı olu 
durumları İtalyanın Afrikada be 
ğenilmiyen bir komşu olabileceği 
ve Hındistan yolu üzerinde sıkı· 
cı bir kontrol yapabileceı!i kor 
kusundan ileri gelmekttdir . Şa 
tılıcak ş•ydir ki lngiltere Habe· 
şistana özgen ve medenileşmeye 
ihtiyacı olmıyan bir ulus olarak 
baktığı halde çok eski bir mede
niyeti olan Hind ulusu İogiltere
nin lı ontroluna mubıaç oluyor
lar . 

" Girnale ditalia,, İogiliz gaze· 

t•lerinin İtalyanın işlerine karış 
mıya hakkı olmadığ ını yar.arak 
diyor ki : 

İogilterenin ya normal arsıu 
lırsal münasebetlerde her devlete 
tanınan baklarla iktifa edecek 
yıbut da lıalyaya karşı Hıbe 
şistanla birleştiğini açılıca söyli · 
yecektir . Bu takdırde işe ulusla· 
rın uyum içinde yaşamalaıı ama

cını değil, fakat yalnız kendi men 
faatlarıoı güttllğiinü itiraf etme 
lidir . Kendi düya imparalorlb
ğuou meşru ~e gayri meşru bü 
tün vasıtılorla kuran lngiltere 
şimdi müstemlekelerini idare e 
debilmek için rahata mııbtaç ol 
duğunu görerek öteki devl•tleri 
hareketsiz bırakmak istiyor . 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
•kt;r 0 nser bu akşam veri-
~ . 

~ )dın 6 
/k'Qlığ ( A.A) - düo İl bayın 
Pııd, e'nda büyük bir toplantı 

kara Yenişehir Kazım paşa cad · iV as a evı 
desi no .j 28 50 ) •• 626 Milat Şük- Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rü Bleda ( Sivas ıaylavı 30) , Köylüler kolu köylülere yar-

. " 
1 

11İnj b·ı toplantıda hova trh 
~11 ıtıak 

1

1 ;ıııer kurumuna üye 
ı ' Ptk ! 1 koııuıuldu . 
,ıııda karoneınli oldu. Bu iş bak· 
ı.'1kı b· trlar Verildi . Vo bu İş· 
"l ı. it s 
"ıı •11ilik ~•ette uğraşmak üzeıe 
~ 11nı1da ?~r •heyet seçildi "e 

Q İiy, • •zır huluı11nlar be
ı,/1ığ1~ ~•zılnııya hıtladılar . 

ı }1 bn ... Ler bucağında bu işe 
"lf ,u .. b' 
ı\ı biid· . ır uyaoıklık göste· 

1 IJ 
1 • 1 lın kt d' .'il, 'oitlj . t e ır . 

~li l"•iıı11' ~ ( A.A ) - Hava 
•ln0 li bılenl~rdrn bir çok 

•lkevinde loplanmışlar-

827 Nusret Mete ( C . merkez dımlardı:ı balundu rek yenı devletimizi kuran bu ana ~Urum, 
bank f. M. başkanı 250 ) , 828 b • ' k I" f f 1 "k lf' 
Şefik Basman ( C . merkez hınk Sivas: 7 AA)_ Halkevi lıöy· ır Sıra in 1 ap ara U USUmUZU YU Se ıyor 
l. M. üyesi 100) i 829 Nusret lüler kolunda sekiz kişilik mü 
Meray ( C. merkez bankası 100) , nevver bir gurup ile Kayadibi na. 
830 R•şat Eıbeyli ( C. merkez hiyuine giderek dört köyde 16 
bankası 1 M. üyesi 100 ) • 831 fakir çocuğu sünnet ettırmiıtir . 
Mahmut Nedim ( C. merkez bank Bu çocuklara yemit ve talıımlık 
f. M. üyrsi 100 ) , 832 Hakkı Saf· elbiseler vererek sevindirmiştir. 
fet ( C. merkez bank üyPsi 100 ), 

Diğer köy çoc1Jklarına da ki-
833 Abml't Münir ( C. merkez 
bank İ. 1\1 üyesi 100 ) , 834 Nus tap, kalem ve saire dağıtmışlardır. 
ret Özgören ( C. merkez bank 1. Yine bu dört köyde üçyüz 
M. üyesi 100 ) , 835 Avni Seren kişi üzerinde sıhhat yoklaması 
( C merkez bank 1. M katibi 20), yapılmış , icabeden tedbirler alm-
- Gerisi dördıincü sayfada _ mıştır . gurup arasında bulunan 

''Bay,, ve 
yasak etti. 

doktor Basri köy kadınlarına a· 
çık bir dille sağlık bilgileri söy 
l•miştir Gurup tuzun ucuzlıdı

ğıoı köylüye müjdelemiş ve bu 
müjde bütün köylültri sevindir 
mişdir . Köycüler kolu çalışma· 

!arına bışka nahiyelerde de de· 
vam edecektir . 

Ankarada yapılacak 
at koşuları 

Ankara : 6 (A.A) - Cuma gün
leri yapılmakta olan at koşuları 

tatil günlerinin d•ğİşmesi üzerine 
pazar g:inlerine çevrilmiştir . 200 altın daha aşığı bu:unan ı· 

borçların onda biri, 500 altına 
kıdar olan borçların onb•şte biri, -------~------
500 liradan fazla olan borçların ı 
yirmide biri, peşin olarak banka ---------
ya yatırılmalı, ondan sonra mu 1 vantilatör .. 
amele yapılmalıdır. 

Taksitlerin s•yısı bi. inci kı · 

sım içio 9, ikincisi için 14, üçün
cüsü için 19 dur. 

Taksitler 935 senesinde baş 

lıyacaktır. 

Suriye Reisi Cumuıu Meh 
met Ali Elabidin Şamdalıi korak. 
larıaın merdivenleıinden inerken 
biıdenbire gelen bir baş dönmesi 

soncunda hastalanıp yatağa yat 
tığ ı nı ve doktorların kendisine 
uzuu vakit i~tirahat tovsiye ettik 
leaıiııi Ennehza gazetesi yumak
tadıt. 

§ Antakya - Bu yıl !Yİ ola 
coğ ı beklenen Koza mahsulü, 
pek bozuk çıkmıştır. O halde ki 
bir kutu tobııın başına ancak 10 
batman koza al ı nabilmiştir. Mah· 
sulün azl · ğ ı na ıı.ğmen fİ•tler de 
p • k düşküodür. 

Eı. iyi kozanın baımanı JO 

- Ger Is l ıiçıincıi say{ ada -

Dıin akşam saat 20 ye döğ 
ru, mcklup vermek için posla
haneye uğramışlık. Bu sıcak 
gıinleriıı bıı bunaltıcı saatine 

kadar ödevi başında katarı iş· 

yarlurııı, öyle her yanı kapalı 

bir yerde, ııasıl lahammıU edil

mez bir azap çekmekle olduk/a 
rıııı, oradrı kaldığımız iki ıiç drı 
k/lrn lçiııde çok iyi öğrendik. 

Şimdi, şöyle bir dilekle bıılıı 
nacağız Acabrı fosla l· lgraf ve 
lele/ on baş ınıidıirıi, bu lıaııa rıl 

maz yere birkaç vaııll/alör kolJ 
dursa dn hem devamlı çalışan 

lşynrlarıııa azıcık ııefcs almak 

inıka111nı verse, hem de oraya 
uğrayıp mektup ve para yatır· 
mak islly ~n diğer · yıırldaşları 
buram buranı lerleıııekl e ıı kur
tarsa. 

Bıı, bıiyıik ve çok nıa•rflı bir 
iş ölmasa gerek. 
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Yeııl proğram taslağı 

Yeni proğram teslağını ve o 
nun dayandığı esasları parti sek 
reteri Rı cep Peker şöyle anlatı· 
yor : 

« Arkadaşlarım , yeni taslak· 
da da partinin ilk günlerinden· 
beri bize değişmrz yol olarak çi· 
zilmiş olao devrimcilik ana yo 
ludur . Par tinin anı prensipleri· 
ne sadakatımızı daha kuvetle tek-
rarlıyoroz . Parti proğramımızda 
sosyal b.kımdan , ekonomik ha· 
kımdan her hangi sağ ve sol tet
kiklere imkan bırakmıyacak bir 
açıklık ••eJmek için yeni taslağın 
hazırlanmasında bilhassa dikkat 
gösterilmiştir . Yeni taslak , ile· 
rideki dö ı t yıl içiude partinin 
bir temel proğramı halini aldık
tan sonra öyle saoıyoıuzki , bu 
partiye bağlı olan ber yurddaş 

kendisi için çizilmiş olan yolu, 
sağa sola ayrılık imkanını bul 
maksızın prensiplerimizi düm 
düz yoldan kovalıyacaktır . 

Ondan başka bizden olmıyan
lar da bizi daha iyi snlıyacaklar, 
bizi bizden başkalarına benzetiş 
yolunda söylenmiş yazılmış yan
lış fıkirleıin tekraılanmasına ye 
ni proğramımız kabul olunduk 
tan sonra hiç meydan kalmıya

caktır . Bizden başkalarına ben· 
zetiş yolundaki her hangi bir söz 
ve yazı kaışısında , biz de onla
ra daha açık ve aydınlık yolda 
cevap vermek için hazır buluna 
cagız . ( Alkışlar ) 

Arkadaşlarım , yeni proğ 
ramın göze çarpan ve kendini 
duyuran başlıca farılwsı yeni 
Tıirkiyede zaten başlanberi dev

letle bir ve berııber çalışan Cu· 
muriyel llalk parllslnln varlığı' 
dev/el varlığı ile birbirieriııe da 
ha sıkı bir sıırı ile yaklaşıyor . 

Esasdo parllnin <ıııa vasıfla · 
rı olan Cumııriyetçlllk . ulus
cu/ııl; · halkçılık , devrimci/lir , 
deııiı:lçillk , v~ lô.i/;/ık yeııi proğ 
ram oııayluııdıktan sonra yeni 
Türkiye devleliııin de vaslfları 
lıallııl~alıyor . 

Yazarı : Ömer Kemal Ağar 

Kendi üzerinde derin kor.uş 
mal •ra mevzu olacak kadar e 
hemmiyetli görülmesi tabii olan 
bu noktayı , bu kiirsü konuşuşu· 
nun müsaid bulunacoğı çizgiler 
içiode aydınlatmak için .mümkün 
olduğu kadar kısac• fıkrimizi 
söylemeği faydalı bulmaktayım » 

Cumuriyetçiyiz 
Recep Peker , partinin ana 

vasıflarından birisi olan Cumu 
riyetçilık üzerinde partinin dü 
şüncesini şöyle anlatıyor . 

" Arkadaşlar , biz Cıımuıi· 
yetçiyiz . Bugünkü Türk devleti 
bir Cumuriyettir . Bunun üzeıin
de parti ve d vleıin yakınlaşma 
sı bakımından bir yenilık ınevzu
bahs değildir . Çüı• kü Türk teş
ki l atı esasiye kanunuoJa - Tür 
kiye devleti bir Cumuriyettir -
denmektedir . 

B ı kanunun bu hükümden 
başko hükümleri , malum olan 
usullerle pro~edürlerle değişebi· 
l · c•ği halde , bu vasıf kanunda 
değişmez bir nokta olarakynılı
dır . Fakat kültürde , siyasada , 
ekonomide , bütün anlayı9 ve ile 
ıi gidişlerde , yeni Tüıkiye dev 
Jetinin fıli bir bal olarak esas 
tuttuğu diğer beş vasıf bugüne 
kadar devletin meucudiyetinde 
bir kayidle ifade tdilmiş değil 
dir . 

U/uscııynz 

Partinin neden uluscu oldu
ğunu da R•c•p Ptker , şu ~öz 
lr rile anlatmış oluyor : 

" Arkadaşlar , ulosculuk bir 
parti vasfı olarak lıalsıo , ve dev 
ltt kanuı .unde , devit! vas ı fları 

içinde yer almasın , bu ne doğru 
ne hakikata ve ne de devletin var 
lığını müeyyedesile ana fikirleri 
ve ihtiyaçlarına uyar bir fıkir de· 
ğildir . 

Türkiye Cumuriyet olacak , 
fakat milliyetçi olmıyabilir , yani 
arsıulusol cereyanlara Türkiyenin 
kafası ve kııpısı açık bulunabilir, 

- Gerisi ikinci] sayfada -

,.. 
Hava kurumu 

Üye yazılanların 

verdikleri paralar 
9551 lirayı buldu 

, 

Hıva tehlikesini biltnler ku· 
rumuna üye yazılRnların yekunu 
günden güne artmaktadır . Dün 
de aşağıda adları bulunanlar 
iiye yazılmışlardır : 

Çifçilrrden Nacar oğlu İs· 
mıil 100 lira yardım 20 lira ü · 
yelık . Fabrikaıor Kalak oğlu 

Lutfi 200 lira yardım 20 liıa Ü· 

y•lik . Safı oğlu Ali 20 1 Hacı 
küıd oğlıı Csbbar 50 lira yar · 
dım 20 lir11 üyelik . Osmanlı 
bankası Müdürü Cevad 40 lira 
üyelik , Yeni otel müslrciri İs 
mail 100 lira yardım 30 lira ü
yelik İş bankası direktöra Ni
had 60 lira üyelik , Muhasebe
cisi Cevad 40 lirıı üyelik , iş· 
yarlarındarı Rüştü 35 , Asım 30, 
Tabsio 24 , Halil 22 . Kadri 20, 
Mehmed 20 , Hacer 20 , ve 
Avukatı Feyzi 36 lira üyelik ya 
zılması vermiştir . 

İş bankası Direktör ve işyar 
ları bu taahhüdlerden mada se 
n,de aylıklarıııdan yüzde ikisi · 
ni hava kurumuna bııakmı~
lardır . 

Şimdiye kadar bava telılıke
ıini bilenler kurumuna yapılan 
yardım tutarı ·1566 ve üyelik 
lıayd tutarı 4985 ki 9551 lirayı 

ı bulmu~tur . 

Ben es 

Moskova seyahatine ç ; ktı. 

Brag: 6 (AA) - Dış işleri 
bakanı Benes saat 4,40 da .Mos
kovaya doğıu yola çıkmıştır. Ora 
ya 8 hazi,anda saat 11,45 te va
racaktır. Birçok zevat ve bunlar 
arasında Frabsız Sefiri, Benes'i 
istasyonda uğurlamışlardır. 

Sovyet Rusyanın Prağ Sefiri 
daha evv•I yola çıkmış olup Be· 
n cs' e Varşovada kavuşacak ve 
kendisine Moskovaya kadar arka
daşlık edecrktir. 

Benes' in geziş , sekiz gün süre
cektir. 

Çekoslovakya ile Sovyet Rus
ya arasında tecim anlışması , 
b · kaışılıklı yardım sözleşmesi 
ve bir mali krediler anlaşması 
aktinden sonra yapılan bu gezınti 
ıki memlek•tin barışı korumalı ve 
kuvvetlendirmek amaciyle ara
larında vücude getirmiye uğraş· 
tıklan yaklaşma alanında önemli 
bir merhale tesbit etmekte oldu· 
ğu önemle kaydolunmaktadır. 

Laval 
Yeni kabineyi teşkile 

memur edildi 

Paris: 6 (AA) - Kabine bub
r&nı henüz kuıtarılmamıştır. Pietri 

bu sabah değetleıiııe "temaslarına,, 
devam edectkdir. Radikal Sosya
listler kabineye girip girmeyecek· 
leıini kesin olaral. bildirdikleri 
vakıt görüşülere devam edip et
miycctgi kararını verecektir. 

Başbakanımızın Avru-
pa seyahatı 

Ankara : 6 ( A.A ) - B•şha

kan İnönünün memleket haricinde 
: yapacağı seyahatlere dair gazde· 
lerde yazılan baberler hakkında 

hiç:bir tarafta malümat yoktur. 



\azan : iolıib İôtasyonu 
esİblanlarıodau : 

Dr. Emiş Molıanlı 

Dıiııkıi saı;:durı arlan -
Tuz fi atı Bugün Bürücek treni 

8 Haziran t93~ 

Cemiyetin işbölümud tatıyao· 
larıP a 

lağır soravı omuz. inkl n ı 
)ar biç §üphesiı kı, Y''d ki 1i ı;l· d "@te ı c 

Gece yaşayışına başladıkları 
va ktıo evvelinde kurtlar yedikleri 
bitkinin yapraklarını koparıp, bit 
kinin dibinde olan gündüz yata 
ğınıo yatırıyor . Bır vakıttan aon
rn bitkini boğazından kesip sa 

.. ıidip 4 kılo suyd karışdırıp taı 

laoın kenarında olan yabani otla 
rı i l açlamalıdır . Oolar bu va kıt iP. 
rını yalıaui otların üzerinde ge
ç•rd;kltr ine sebep onları yryip 
ölürl er · 

Şimdıki satış fi atından 3 
kuruş aşağıya satılac-ıcaktır 

Öğleden sonra daire 
ve müesseseler tatildir 

Bugün s•at 14,25 de Ad.na
dan bir otoray hareket edecek ve 
bu otoray hem ilürüceğe , betn de 
Çifttbana yolcu alacak ve Bozan 
tıya 16,21 de varacaktır . Bu 
trene , Mersinden saat 13,56 da 
hareket eden trendeki yolcular dı 
Yenicede aktarma suretiyle bine· 
bileceklerdir . 

sillcri avuçların 8 1 d'r . 
• ·•ır tpıeoler ı bi yogurao o.,ıe kof· 

analırıoı 
KöklrşmiŞ ve an j ıJllerıle 

1 yor ; böyle yaptığı yeıler lıir az
dan soJıa taoı boşalm" Mr şekle 
geliyc r . Bunlar olduklar: yerle 
rio bitkilerini kesip kurtarandan 
sonra başka yere gtçiyorlar. ge· 
çitlerini de gectltri yapıAorlar · 
bazen gündüzün de g•çiyo ı !ar . 
Bau iller bu kurtlar o derecede 
oluyor ki ğeçtikleıi yerin üzerini 
temamile kapıyorlar ve tuttuklorı 
tarlaların keoarları::ıda ber mü
rabba metroda 500 kadar lıulu 
rıuyorlar ve mücadele olmadıkça 
tkinleri temamile yok edıyorlar . 

Savaş: 

Bu kurtlar tarlalarda görün
düğü vakıt göründüğü yerin ç•f· 
cıleriD!o bepsi deha! savaşa baş· 
lamalıdır ve yapmalıdır . Çüokü 
hepsi yapmasa bunl~r oldukları 
tarlanın bitkilerini kesip soora 
o lıiri tarlalara da geçerler . 

Savaş yaparken, savaş ıeme
n!i oleun diye, savaşı onların 

yaşuyışlarınıo dolamaşma uyğun 

yapmalıdır, yaşayışlarına uygun 
yapılmadılıta s&\'' ' stm.,e ver
mez , savış yıpon da !ub;lıati 

ke.~dinde göım.·yip yaptığı savaş 

da görür ve tyle fir edir ki bun 
fara sav~ş ldi.r etmiyor . 

Ilı ride şöyledik ki bu kurtla 
rın 4 )'a~•yış dolamı vardır, bu 
dolamın beıesine de uyguo şekil 
ele savaşı vardır . Savaşlarla: 

1- küçükken t3üncü komo•k
lerioi clahi değişmedeu 2 - ü 
çüncü lıomnek'erini beğişip gün· 
dü?. yaşayışlarını gece ya~ayışıoa 
çöndeıdıkten sorıra 4 - irncü \'e 
S -İıı•'İ gömneği değiştirmelerin \ 
de), 3 Krızolit olanda ve 4 kele- 1 

bek olan da . 1 

3- ılncı1 gomne{jl de{jişlirmi 
yı' kadar : 

18-20 Gram uraııyanı aza
cık ve isticak sııyun i~~risincl.~ 

C. H. 
nasıl 

Partisi 
doğdu? 

- Birinci sayfadan arluıı 

Bu fıkrin doğruluğunu kim kabul 
eder ? 

Cumburiyetçi olmayan bir 
Türkiyenin varlı~ı ~asıl tasavvur 
cılilnıez bir bol İ9e Cumburiyet· 
çi ele ol~a m lliyetı;i o!m.yan bir 
'l ürkiyenio , şan \'e şerefe ve ay 
oi zamanda zorluklarlll dolu ı stık 
bal yoluna gidişı de o kadar zaif 
ve topal kalmaya mahlıfımdur . 

1 
1 

1 

Cıınıhııriyelslz fakat mllllycl · 
cillk iddiasındaki Tıirkiye ne ise, 
miliiyelçl olmıyaıı lıir Cıımlıııri 

yelçi Tıirklye zllıııiyl'/iııi de 0111111 

qlbl görnnk _cıı dof]rıı bir dıişıi· 
ııı'iş olur . ller i ynşayışııııı:ııı 
eııııılyt'll için ıılııscıılıı/\ uo(ırııız 

o kadar mıilıim ve o kadar ıis
fıiı•dıir . ( alkışlar) . 

Recep Peker , sfü:üne d,vam 
ıJerck sebeplerini ele şu yolda an
latıyor : 

" Coğrafya bakımından Türkiyn 
ılünya içinde öyle Lir voziyPtL 
ılir ki şimıliılen, cenupton doğu 
d[ın, batı r lan hor l ·ıraftsn, her ÇO· 

•İl rüzgllrlı;r bizim iizPrimizden 
' 
gP\Cf · . , 

Yurdrırnuz ıçın coğ'rafı b)kımı!P" 

4-ıi ııcıl ııe J 
valdınııı savoşı 

inci goııınck 

Bu vakıtlarında oular gün-
dilı. y.bar i otlar üzerinde g •çir
m •dı lderine •ebeb yabani otlar 
ilaçlanmakla zebirlenmiyorlar , 
buolaıın hu vaktında bunlar en 
çok sevdikleıi k6rpe yonca, laha
na yaprağı, sarmaşık yaprağı top 
laoıp ufacık doğranıp , 24 kilo 
suyun içerisine 36- 40 gram uran· 
ya karış•lmış şuyun içerisine koy 
malıdır ve 4- S saat o zehirli su· 
yun içerisinde kalandan sonra 
akşam üzeri çık . rıp taılaya t k
melidir , bunlar bu pprakları 
buldukta, onları sevdikleri için 
onları yiyorlar ve ölüyorlar . 

Yapraklllf suya koyulduktan 
sonra arabir - arabir karşılızor 
ve suyun dibine çökmezden çıka 

rılıyor , eğer suyun dılı'ne çök 
müş olsalar onları artık kurtlar 
yemez, çüokü liçikmiş olur . 

Kelcbekl•·r ile savı.1ş: 

1 

Bunlaı1<1 kclebckbri, arı ba 
la ro:ilı!ela ol.!OJğu gi bi, patatesin 
şeleıh• çok müpte 1 adırlar . Pa 
tntesin şekerin len kabitin usta 
slirterek kağıt teleler yapılıyor ve 
tarlaoın ora burasına atılıyor . 
Kelebekler patattsin şekerinin 

kokusnnu duyacak, o kağıtları bu 
lup yalamağa Laşlarken o kağ · dın 
üzerine yapışıp kapyor ve artık 
yumurta da koyabilmiyor . 

Grızolitler ve kışı ku ı t balın
de geçirdiği vakıtlar ıle s .. va~ bu 
vakıtlarıo da tarlaya orılar girdı

ği yed~ff •Z aşağı derf'Cede haf. 
riya\ yapı>p onları kışın sovuğıı 

na , y•zıo da gü • oeşine vermeli 
dir . 

Dur.lardBn artık malumat i~ 
t ı y r Ll~r ı•tı il e isterltrse daba 
fızla nıal( mat verebiliriz . 

-Son-

Fioarıs işyarları kanunu . . 
pro1esı . 

Finuns işynrları kanunu pro
jc~i bııknrılar kııralanıı verilnıi~tir. 
l'rojunin eseslnrınıı göre, yed ı nc i 
ıJ ,, rec oılen !.ıa şlıy n rak işyarlnr yü\c 
Sl· :C OK L lla rıl.ı okumuş olunlarılan 
s r ı·ileccktir . 

Bu ıln~ceye kaılar okumamı ş 
v çolışr.ı~kta olen işyıırlor ı n c<lı 

ıı ek lıak!arı saklı.J.r . Bu g lıi iş 

y~rlnrın lıırcm kanunu esas larına 
göre ıleılemderi de gl)no 8akl11l ı r . 
l'ıojeye, iş s• hipl riııin işlerıni ı·ıı
huk bitirrniyen vcyn kayıtları ka · 
petmıyaıı, ıkincı hir defa v~rgi 

alınmnsınıı sebep olan işyn rlar 
için yasav cezaları konmuştur . 
Projenin önPmli esaslorınılan biri 
ıle, mal işyarlorının erlik i şyer
ları lıal ı nıı 8olıulma'!ılır. 

Turlu serv:sl -:r.lıı ış görnn işy u
ların başka lı·r servise geç·ebilın•!
l~ri ıçin, be~ yıl o serv:sle bulun· 
nıol,ı rı vo o işlo bilgi sahihi olma
larına lıugh bulunacaktır 

s;t Fu:ist, hil:Hctçilık, ve heynel 
milelcilik rropnğorıdoları ve lıunn 
benzer bir çok propoğondolur hrp 
iis!ürıııizd•'n ~~ı·cr 

lıa her cereyana maruz kaiış lı ıli , 
f kir , politika propaganı.hlor ı h -

J 'a ayn"dir. Anorşıst, rnar- · 
mıo an u ' 

liıllüıı bıııılıır karşısında Tılr 

kiye ancıık sıkı bir ıılıısçııiıık 
/mnııııın sarılm ı ş olmalıdır ki, 
/ıi 1 ö!ckl ı i bl'sir'yı n =elıirli ce 
.-cyıııılarn karşı k e 11diııi t.rırıı

yab/lsiıı . Bıı cerryanlar karşı· 

Kamutayın, 15 hazirandan 
lıa § lamak üzere tuzun kılosunu iiç 
kuruşB inılııen lıir kanun o r ad ~ı 
nı yazm ş hk. 

Bu kaı .unuo "tuz aı tık, üç 
~ııruşa sat •lacJk ,, diy e aıılaş · ldı 
ğını öğretılik . Ha lbuki bunoia r 
maksat şudur ! 

Bugüo tuzun lıilo0 ıı kaç lıuru 
şa al ı nıyorsa, 15 hazirandan son· 
ra bu, şimdıld sıtış fıatından üç 
kuruş aşa~ıya alına~ktır 1 dem ektir. 

l~i yanlış anlıyark )'anlış yap · 
mak zara 1ı oldıığu için biz bu 
nu •paçık yazarak, yanlış ınl.ı
mayı bugün düz•ltmek istedık 

DünkiJ sıcaklık 

--
Hafıa tatili kanu,,u mucibince 

bugüa saat on üçten itibaren da· 
i reler , resmi miiı ssesr !er , fab
rıkalar tatil olduğu gibi maran
ı;oz , demiıci ve buna mümasil 
dük~arlar da kapalı ve yalnız 
yiyı cek , içecek ve giyecek )atan 
ılülı lı anlar sçıkbulundurulacaktır. 

Hocaların kıyafeti 

i3 Haziran 935 taıihinılen iti
baren hoca , papas ve hahamların 
dışarıda dini kıyafetleriyl• gezme 
leri kacunen yasaktır . 

Bunun için şrhrimizdeki boca
lar başta müftü olmak üzere ru· 
baoi kıyafeıleıioi değiıtirmeğe 

başlamtşlardır . 

Bu tren , Paza rteai günü saat 
6,30 da Adanada bulunmak Üz•re 
avdet edeceği için Bürücek yol
cuları 5 de Bozantıdan bu tren· 
le dönebilirler . 

Bir ay içinde 

şehrimizde 136 zabıta va kası 
tesbit edildi • 

Şebrimizde yakıcı ve bunal
tıcı sıcaklar devam etmektedir · 
Sürl gözetl eme direktörliiğüodrn 
<lün alılığ ı mız bildiıiğe gö•e Ş b
rimizde sıcaklık derecesi gi>lge 
ıl e en az 17,5 ve en çok 37 /i O 

lup tn.yiki neeimi yüzde 759,05 
idi . 

Dün akşam gösterilen 
fılimler 

Geçen mayıs ayı i9inde Merkez 
ver ınerkeıl ·ı bağlı köy ve kamun
lıır da sopa ve taşla 118, bıçokhı 
l 2 Vcl sildhla 2 yaral •ıma , bir ken 
dıni öldürme ve 3 suda boğulma 

ki 136 zabıtıı vııkası olmuştur. 

Garden parti 
Bu akşam belediye 

bahçesinde verilecek 

Bu akşam saat yirmide bele· 
diye bahç· sinde Seyhaıı spor ku· 
lübümüz menfaatına büyük bir 
gardeo paıti verilecektir r Gar 
dan partide zengin bir piyangove 
ucuz büfe buludurulacaktır . 

Göoderileo birer ki lik da
vetiye ile iki kişi de gidebilec•k
tir . Kıyafet meselesi se• besi -

tir . 

Akarcalı Hasan 

Dün hak yerinde bir 
aya mahkum oldu --
İcra dairesindeki bir dosyanır. 

içerisine sahte ke~if kağıdı koy
malı tan suçlu rn mevkuf Akar· 
calı Hasanıu duıuşmas,na dün ög 
leden soora dğır ceıa bık yerin
de devam olunmuştur • 

Cumuriyel mlldd.lumumi mu 
avinl r rinden Babı •Bas baklııuda 
~01'. soyliyar .. k suçlunun Türk Ce· 
za lı: .rnununun 347 inci madde
sine göre cezalandırılmasını i~te-

mi~tir. 

Mahhme btyeli mtızak·reye 
çeki miı ve yeıİn~ döndükt•n soo· 
ıa suçlu ı akkındaki karıır okun· 

mu§lur 
Bu karaıa göre Akarcalı Ha 

san bir ay hapse mahkum olmuş 
ve şuçlu bu mabkiimiyet müdde

tinı liapisbaııcde geçirmış oldu
ğuı dJn brnHn strb:st bırakılmış· 

tır • 

Varidat katiplikleri 
---·---

\lnliy edu oçık bulunan ı ki kft
tiplık ıç '. ıı bur.d ın bir koç gürı 
önce Jcfterda•l kta bir imtilı3n ya . 
pılmıştı. İmtihana girmiş olanlıırın 
kftğııJ rırın n incPl•nmesi lıeı.üz hit
mcıliğind n bunlara kimse fa)in 
cdılın~miştir . 

~---------------------~ 
sıııdıı Tıirklye /ıalkıııı korııııwk 
lçlıı şimdiye kaclor par/inin ııııa 
uosı(lıırııı.Jan biri olııruk sayı 
/ıın 11/ı•sçıı/ır/; /;i/icll ile 1'ıirk/. 
!J• 'll/11 /,.,ıpısını sıııı sı/;ı krıp11rıwk 

içiıı /ııı ıınsıf da dev/ele mal 
olacrıklır. ( flrauo sesfrri) 

- ~otıil uıır -

Sağlık ve soysal bakanlığıodan
göndeıilen filimlerden çocuk ba 
kımı , sıhhi ~ular ve sağlığı koru 
ma hakkındaki fılimler dün ak
şam Hılkevi bahçesind, balkı 
bedava olarak gösterilmiflir . 

Çocuk bakımına ait filim ay 
rıca kıt lisesi talebeİeıiue de gös· 
terllecektir . 

Muallimlerin aylıkları 
verildi 

İdarei huıuııiyı ce işysrların 
ve ilk mektep tnuallimlerinitı ına
yıe aylıkları tememen ""tiİ111iştir 

TekaUt ve dulların 
üç a~lıkları 

Defterdar lıkca ıekaüd, dul ve 
yetimlerin üç ~ylıklarıoıo dünden 
itibaren vrrilmesine başlanmış 
tır . 

Adliye baş müfettişi 

Adli)e baş müfettişi Talat , 
mersinden ırelm:w ve dtın ouı

mııılao ayrılmııtır • 

AOrı daOı suçlulatınln 
dutu•malarl. 

Ağrı dağı isyanında bulunmak
bn suçlu ve mevkuf yirmi bir ki
ş'nin .Juruş'llolorına Jün öğl ,Jen 
öncıı Ağırc ,. zrı mahkemesıııde tle
vıım nllintnnş \ıe l · a!ı suçlular hak, 
kınıla sorulnn sorgul,.ru gelen 
ka•şılıklar ak unmuş ve korşıl k
ları gelmiyenlerin g •tirtilmesine 
ve lıunlardan sekiı nin gayri mev
kuf olıırak duı Uşmalar nın deva
mına karar verilerrk duruşma 9 
temmuz 935 tarihine bırakılmıştır. 

· Komiser Niyazi 

T• koüt olan emniyet müdürlüğü 
birinci kısım şerı sivil ikinci kom:· 

ser Niyozi Konyaıl<lki I<ülıerçle fab
rikosı işyarlıklnrından birin~ tayin 
ed imiş ohluğundar. bugün yeni 
öJPvi boşınıı gidecektir . 

ŞehriınizJe bulunduğu müıl letçe 
öılevini lıüyük b"r dirayet ve liya
kotlıı yııpnrak herkese kendini sev
dirmiş olon Niyaziye bu yeni öde
vimle <le muvoffok olmRS m dileriz 

Ülkü 
l lrılkevleri genel merkn[ ta

r~fıırdnn ayd1 hirkez çıkarılan 

«Ülkii» mecmu~sının yirmi suki
z nci saysı, içinıle çok k ynı• tli 
vı• faydalı ynzılor ol·luğu halde 
ç kıll ı ~tır. Rutüıı okurlır,.ı• z ı tav 
siye ederiz , 

izin verildi 

Sıtma mücadele doktorlaıın 

daıı Fehmi Gökalpa on bet güo 
izin verilmiştir . 

Acı veren bir ölüm 
Avukat Hüsnünün küçük oğlıı 

ı\lAeddin, kıs~ hir hastalıktan sonra 
<lün ölmüştür. Yaşının henüz küçük 
olmasına ınğmen ıekd ve terbıye
silt! mektepte hoca ve arkadaşla
rını k•nılisin!! imrendiren bu *8-

vallı lnosuiüün böyle beklenıııeyı tl 
bir dkıbele uğrayarak gözlerini 
düny.yo kapayışı, ana ve b.bası 
kadar bi2lı·re d ı acı geldi . Fakat 
hayatın bu ağır yumruğuna da
yanmaktan ba$ka elımiz.deıi ne 
gelır ki ~ . 

Arkadaşımız avukat llüs:ıü'fli ve 
ui!Psiae baş soğlığı, bahtsız Alded
dine de Tılnhnth rahmetini dıler;z 

Bir adam ırmakta 
boğuldu. 

Sivaslı olup Çakşıtlı ktlyüı d-ı 
oturmakta olan ~lehmet tığlu llolil 
Ak değirmen ktıyü yadında yikan 
mak liteıe O«ybao ırmağına girmiş 
ve suların cereyanına kapılarak 
boğulmuştur. Bır koç gün S03re 

bulunan ces t şehrimizq getirılmiş 
ve sulh hakimi Fev.inin öoünde 
hüküm<ıt tabibi llı\.ıı.t tanofırıdan 
muayl'!tıısl yapılmış ve boğularak 
öl<lli~ü &ıılaşılarak gömülm s;ne 
izin verilmiştit. 

Fena yola götürmek 
istemiş 

Nacaran maballesinde oturan 
arabacı Süleyman oğlu Mehmet 
Ali , yirmi bir yeşıoı bitiı mrmiş 
olan Türkan adındaki bir kızı fe 
na yola götürm•k istediğinden 
yakalanmış ve hakkında tutulan 
tebkikat kağıdiyle birlikte Cum · 
buriyet müddei umumiliğine tes
lim edilmiştir . 

Çağrı 
Seyhan spor kulübü 
başkanlığından: 

Vakt•mızın pek dar olmosı 

üzerine üy•l.rimizo ayİ'ı ayrı uğ 
rayıp ( gardenpartimiz) davetiye 
I• riııi dağıtamadık. Arzu eden Sey 
han spor kulüb'eri 8/6/L935 Cu 

mortesi günü saat lSteo 17 ye kadar 
llalkcvi bitişiğindeki şarbay bıh 
ç•Biude bulunarak idare beyeti
mize müracaatlarını dılrriz . 

Gardenpa•timiz 8 H.1. ıau 
1933 Cumaı trsi güııü saat 20 Je 
yukarıda ismi geçeo balı~eıle ve 
rılecektır. 

·iıt ·ı. r re ' muş eski ve ı ı, • 1. • io s•Yr 
· • gePÇ ıg k öğretmenler ıçıo, k büYll 

• · . . d görece . 1 sal rgıtımın e eııı•Y' ' 
l ve c · 

bir iş yoktur . Ay e b , ğitiıD 1 

eksik kalmış olsa da, u ejiıııl•'' 
bütünler . Halbuki ~en.Ç ~. bıl~ 
de, yeni devrim ge1;ırmıt ırddıt· 
kafaları aydtnlanttıa~ı~ r,;ercle ,e· 
!arı fazla olan ınerole e J.ıalk yı· 

. . . o geo•Ş k 
l"imı ve devrımı e dirıııe ' 

k 5•V ' 
ğınlarıııa tanıtPl8 ' • ioaoıf 

. d .. - 1 rı· ve yeni ·y•'· 
Yeoı uşunce e . ·J.ıtı •• 

b ·· "k bıC ı bil 
ları yaymak uyu 

1 
alaod• 

tır . Cemiyetin nyasa 0 .ı 8 cı •· 
çok yayıcı ve propıga 

0 
or ~· 

raçları arasıeda öiretıne ıuıtııt0 
sunun ne 3neuıli bir yer 

ise ortadadıt • ıeriı 1 1°• 
G · Türk ısgreıııırn •fii'~ 

erçı, . etişen u· 
biç bir zaman, yerıı Y k 'le Cuııl I· 
Çocuklarına ulust!ulu ykır• I'. 

· 1 ·oe 8 ·ır 
riyetçilik preu~ıp erıd klırıoı bl 
kinler vermrmiş 01 11 

yoruz . ti ı.uıul· 
1 par kO 

Fakat he e sou tof' 
' ıkç• or . te· 

tayından sonra • aç d I· tioJO ,,. 
T .. k ev C o• 

nulmuıtur ki ur foı~ " 
nimeediği pıeoslp~el Yk değilJır ~ 
riyetçılik ve ulos~~ u halkcıl• e 
Liiklık d<vletçılık' ipleri ~ 

' "k prens · ıo 
ve devrimcih . 1 ıııesi I~ r 

T"' k' edn ıle• e .. ,oı ı 
geoç uı ıy . kıd•• OJ ,. 1 ~() diğer iki prensıp k bir ~ 1 

Y te 1oı ~ tar ti ardır · atın . ııt•• l t 
d b· leşın 1 t ' tık ~ 

çevresin e 11 l ~b ,711 ıtl 
aruıntla a;ktri ıl~ ku""r 

t plu ve Jsı•• 
bulunmıyan • 0 

•.. ilo rııeY lı'i 
bir Türk bütünlUııuo i aıtıki 1

t 
'"elule~i ve mePllrketbn eketl'r 
e rl ar .,~ 
bir tarafında ' ge 1arıi1•0 ı d 

·· io Ü ı• yer kalmamas~ . .'f ' bÜt o ·t' 

ılı l . lıu .. llndeıı ı l"jolo) 
@ er nı , ı; • 

1 1 k ve " 
altı p•eosipe bag 1 1 

, 

d JZ ' 6"' tişıirmek ,zoruo ay ~·u,k ~-
H,ı.ı~ı ulusçu odlao bugOfl~~ 

p D a ' Ç~ 
retmeoleri arası tüık ıılıJ 5 

1
, 

g•reklikler içinde 
1 

alt• preı 
ııo•ıı ,o· 

ıuğunun tek şar kılıJl 1 
1
. 

ykırı 8f1l 
eipe bağlılıktan • l oa iııall lı f· 
lanlarıtı bııluoıcıelt: prrrı!l~dli'd 
yornz . Y ılnııt ı difeıloe •b•'' 

1 ken k ·ç ı• lı kalma art ı oJıııS ı . 1 ,1 ıl 
ödevle.ini yapPlç'!. kii ııol•' 1 ~;i• 

z un '/~ r 
ltğını ver Iİl r . doğrll ;t' 

· puıak , ine · dıklarını Y1 • elle' er 
Ylerı • 8 '• 

zel bildıkler! ş• vrıılat1 11 

1 1 • 
T .. k Y' o ~ 

ri'miş olan ur b Jııouf İ,öı'-
laınak m,vkiiı . cl "~de• •J' 

. lı pe ld• , 
Geı ç • · j m' rıo ııu~Y 0 

d 1 rı • ..•. , tmeıı o• u • ' ~ 
ogc · tir · f11 1 

ferber edilmı§ 1 k j•P. 3· 

d avıac• ' ıııı )' 
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adyoda bi-r - konferans 
Ve Qün doğu görgüleri . 

Amerikanın hava 
kuvvetleri 

Noye Zürber Saytung gazete 
sine Va§inğtoodan bildirildiğine 

------• --
1 
----- ' göre Amerikada ne§redilen yroi 

• tı. - 4 istatistikler Birlrşik Amerika hü-
1 

uiink"· - kiimetlerioin hata kuvvrtlerinin 
t !on uk sayıdan artan .. bir güoüne iekabu" 1 eılen üçyüt }'l o ' " .:ıı 00 uçağı , 18 000 uçmanı ol 
'Cıı" .. arar vetiyor. altmış nota oldti. d .. :~ "Unut" uğunu göstermektedit . 
't de .un de hakki var . Ç•nliler bin sekiz notalı bir ga- Bu sayıların içindP. siviİ utak 
~~w;0 .. otaıJa a·kaJaı;;farırıızı mı da tanıdılar . Çu"nkü Çinli ku- ık rl ()() 

'4 uı . ;,- ı a vardır . Süel uçaklığın 29 
~~ * loğı dert ·menin ish::ıt ettigi gibi uçağı ve 4400 uçakçısı olduğu , 

4ngha,' * • fevkalı'lde ince duyguludul'. 13886 sivil uçakçının 7083 Ü bom 

SON DUYUKLAR 
o 

Türkofls baş müşaviri 
öldü 

Ankara : 7 (A.A) - Türko 
fis baş mü§avirlerinden Muhtar, 
uzun müddettenberi todııvi edil 
mekte olduğu kanserdeo kurtul· 
mıyarak ölmüştür . 

Yurdda kuraklık devam 
ediyor • 

1~a b 
1 

da tıpkı BoğJnt gibi Avrupalı kulak duygusunun ba satan uçakları kuİlaoabileeek 
,', 0radae~ şeyden bulunuyordu. ı sezemeJıği tonun yüzdelerini alır. erkte bulunduğu bildirilmekte· Uşak: 7 ( A.A ) - IJavanın 
hn D ?n Puris kadar fazla l Keınarı t!ikımındın başka b'zim d. kurek1ığt devam ediyor. Bu )'tizden 

llhsıh . ır . b ğ f 1 ı g5,ti.. Vu ya bır kabak çalgılarımız Çinli havalarını çıka u dayın ve arpanın iatJ 1ük!e ~ 
r: &6rJ·· Uınse muzelhrl,mabet- ramoz itiraf ediyorum ki tıpkı dil f"ı------------..... ı miştir. Ekmeğin kilosu 9 kuruştur. 
~n1 g~ın. Çinin en rSki kül- gibi hele Çın yazısi gibi brl gayri S İkioci ekmPğin kılosu da 7 kuruş-
~ Orünct- " ergi t f I!! 0nruç"" u · Avrupa mo- sabit, ioc••, seri, oynnk,kaburgasız u · 

ıı ~eknıııou~ felsefesi üzerint3 M~h1Jio temleri yapnrkPn ben zah --- - ffolu : 7 ( AA ) - 11 ve ilce-
~ken ın .ş. Hatta musikisini met çektim. Çinlıler sade olan şrıy- AJenanın Yeni istasyon yolun }erde yağmtit bekleniyor . Zahire 
.ııaı, hıle Yen ı · ı · ı '1 ki ı d k' satışı 20 kuruşa yükselmiıı.tir. \ ıa giır . mış. erı sevmez er. n era ı arın ınsan a ı biçki Jikiş ve şapkacılık -s 

:Oda een/~1.ın akşam büyük çalışmıısırıın bütün şı-kill~ri iJe ald- yurdunun sergisi bugüodeo iti- Çaokırı : 7 ( A.A) -- Kuraklık 
,,'.6da. Şr.ı onık konsere çağrıl . kalanır . haren açılmıştır Sergi saat sekiz kendini göstermiştir . Dünkü gün 
Cılaıı nghaylı ütücünün ve Ôğrc·nehildlğim harfler, yalnız buçuktan on ikiye on dörtten on alış veriş yerlerinde ürünün değer-
~ l.!lti~Y~ksıık cemiyetlerine dat hir hücrede küllenip kalmamak sekize kaJar açık bulundurulacak leri yüzde 30 kertesinde yükseldi. 

kine ·• nlsra AVrupo mu· için, en d ... ğişik ünvanltJrı sıralı- ve sergi 11 haziranda bitecektir. Hayvan d~ğeri yüzde 20 düştü . 
1·,~ llıu>.iföre er monize edilmiş yôrdu.Hiç olmazsa o ayni tamıınJa Şu güı·lerde yağmur olmozsa za-
. ·Bu ı. tecrübesi din]dili . <lokto~, r1390m, şııir, bankacı, avu- 2-3 5530 bire fiatları yükselecektir. 
• L· ıı:ona ıı, ~t dıııı 0

" beni alJa\tı . kat, fılosof ve fotoğrafçı idi. Çinli S. Kara hisardan çıka-
ııı~'di . Ç~:~ ~apıiabifir bir ı Folklofunun önümüz~ koyJuğu bir <loğru gicler. Eğer dogrudon doğ- rı lan mallar 
~ bhr1 lılerın kım~ık ve çdk inceİıkleri ktiuJı kenJ.initE! he- r uyo ona erışemezs<? gereğı olan 
~İlnıez 1~~tafızike kadar yük- saba alınız. Matmaz~l wııııg sı:tA, bütün yolların ardından gider. Bı-

bir nı tu~ .. nınez çeşitli çok mösyö ~1. T. Ch~ng · Haogchıısnın rakmış oörüoecek, sizinle beraber 
q Uztl( o 

1 ij·Orlo.rı 
1 

b~aoafı yaratmış Çalacoğı Çinli fiilülü ile beraber kelecak,sonı a yavaş yav8 ş duyul-
~ ııııı~rin· 11 ıatın yılJız ve eski bir ~l~IOJi söyliyecek ve mU· madan sorgu üzerine gelecek ve 
e ba~1 t şaraitine c .. vııp kayese için de matmnzel Rosy-chi s'ze başlangıçla reJJettiğin=zi ken· 

l~ lt,~r. ;. ırlar. Yazılı muzik modern türküler söylüyecekt;r . diniz ora verinceye kadar çalışn-
':dı. La~i~a~an üç bin sene ( Mııtmaiel wang ve matma2!1)1 caksınız. lnonına layık olduğunuzu 

1 &ltıı 111t ımperator Havan Rus Şıi siyuh elbiselerile iki gü- bilsı' nİ.i b İn site karşı milmkiin ol-
~~0tanın ~ ZnrnıınınJa ancak z .. llikdirler.Şark sesi vA.tan sevdası m ıyan bir fodııkArlık hareketi yok-

ta 1ıı. ı\.lt, Uromatik gamleri ile muvnffakıyetleri büyüktür. ) tıır. Sadık dostluğu s:zj h'ç bırnk-
~~r lfu~:tl~rkek altısı dişi. Çinlılerin inc~lik. çabukluk ve maz. Eğer gerekirse sizi sıkıntıdun 
1 1ıı1ı Ret' 1 gamı altmış sululuklorl sovJikleri hFlar aksine kurtarmak içın derisini yüzer. iş · 

ı 11 :.8~hı.dj~~.i · Daha sonra Japonlar tek bir parçadırlar. terinde o kadar sert olan bu aJaoı· 
1 B0~ 1 uçyüz nota Johıı fabii esrar('lngizdir. fakat bir lar, sevimli dostlardır . 

ece h b' . . k b er ııı senenm orır ca Ef atı il' muayyen vargıya -Sonu var-

m ons m 

S. Karabisar : 7 ( A.A ) -
Mayıs ayı içinde yıbancı memle 
ketlere 6 hin keçi ve 75 adet av 
derisi ile 1500 kilo bal mumu 
ve 475 sandık yumurta gand~ril 
miştir . 

l unıııııınıınııııııımıııır.nııııııtıııııııııııımııııııııııunı'illlı:ııımıınıın1111111m aı~ 
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1 ı 11t~ . 

~ · · İın1ir ·ı· · t \'I ay~tı - Z· 

~elime -=- Kelime ( '1' Kö ) 
Kem - Kötü, ai 

~h· 1h Örnek : Kem söz, kt"m akça 
Ôr

11 
' I<arnun sahibinindir - Kötü söz, Köıü ak-

dır e~ : B ça ıssıuıudır . 
' l1 u. kazada üç nalıi· 

u •lçede üç kamun Kemakan - Eskisi gibi, ol
duğu gibi 

Örnek : Kt:makan makamın
ı da ibkaıu - fükisi gibi orununda 
bırakılması . 

Kt mend - Boğuluk 

Kemin - Pusu 
Kemiyet - Nicelik, kemiyet 

[ T. Kö.] 
Keyfiyet - Nitelik, keyfiyet 

[ T. Kö. J 
Kenar - Kenar [ T. Kö. ] 
Kerem - Kayra 

Keremkir - Selek 

Kerhen - İıtemiyerek, gö 
nülsüz, tiksinerek 

Tav'an - İstiyerek, gönülden 

Tav'an ve kerhen - İster is 
temez, istiyerek istemiyerek 

Örnek : Tav'cıo ve kerhen bu 
işi behemehal ifa etmelisiniz diye 
verilt>n emre nazaran - lstiyt:rek 
ielemiyerek bu işi ne olursa olsun 
l·apmalmoız diye verilf:n emre göre 

Kerih - İğteoç, tiksiı:dirici 
Kerime - Kız 

Kerre - Kere 

Kesafet - Sıklık, koyuluk 
Kesif - Sık, koyu 

Örnek : 1 - Kt"sif bir or· 
man - Sık bir orman 

2 - Kesif gölgelerle mestur 
hir yol - Koyu gölgf:lerle örtülü 
bir yol . 

Tekasüf etmek -- Sıklaşmak, 
toplanmak 

Teksif etmek - Sıklaştırmak 

koyul .. ştırmak, toplamak 
Ktsad - Sürümı;ıüzlük, dur · 

ğuoluk 

K .. sbeımck - Ediom k, kıt 
ıönmak 

Kesbi ntuket etmek - Na
zikleşmek 

Kesbi sükunet etmek - SA 
kinleşmek 

Kesbi suubet etmek - zor 
laımak, gUçleşmek 

Kisb - Edinç 

Kisbükar - İş güç, kazanç 
Kiebi - Edinse! 

Örnek : İnsanların baıısında 
fıtri olan mevahibi tabiat bazıların· 
da da ancak kisbi olarak tezahür 
eder - İnsanların kimisinde doğun· 
sal olan türt>m vergileri, kimisinde 
de ediosel olarak görünür . 

Kesir - Kesir ( kesmekten ] 
Kesretmek - Kırmak 

Örnek : Kimsenin hatırını 
kP.sretmek istemem - Kimsenin ha· 
tırını kırmak istemem . 

Küsurat - Kesirler 
Kesel - Kesilmt>, gevşeklik, 

kesel 
Keşfetmek ( Bak : İcad ] -

Açınlamak 

K, şf - 1 - Açın, 2 - [ Bak 
İğcad ) 

Örnek : Kimya eu büyük 
k€şiflerini Lavvazye'ye medyundtır 
- Kimya en büyük açmlanoı Lav
vazye'ye borçludur . 

Kaşif - Açan 
Keşide ttmek - Çekmek 
Ketmetm,k - Gizlemek 

Ketum - Ağzı ii!!k, ağıı sıkı, 
giz er 

Ketumiyet - Gizerlik 

Key - Key, yakmı , dağlama 

Keyetmek - Dağlamak, Löy· 
mek 

Keyf - Kt-yif [ T. Kö 1 

Keyfi [ Bak : iodi - Keyfığ, 

kenJiz 

K za-Bör ;e, ~8yl ce, lu 
OUD g;bi, d .. , dahi, yiı e 

Keıalık - Buoun gibi, yia~, 
öyl. Cf', idem 

Kıdemli yüzbaşı - Ôoyüz~ 
beşı 

Kılıf - Kafatası . 
Kılade - Boyunluk 
Kılükal - Dedikodu 
Kıraat - Okuma, lektür 
Kıraat e-tmtk - Okumak, lak 

tumak, laksıymak 
Kıraat kitabı - Okuv - (Fr.) 

Livre de lekture 
Kısm - Kısım 
Kısmet - Kısm.-t 
Kıstas - Ölçt"k - (Fr.) Cri· 

terium 
Kışır - Kabuk 
Kıt'a - 1 Bölge, kıtğa ['f. 

Kö. ] 2 - Büyüklük, irilik [Bak: 
cesamtt] 

Örnek : 1 - Yeryüzü lwş 
büyiik kıt'aya tefrik olunur - Yer
yüzü beş büyük bölgeye ( kıcğaya ) 
aynlır . 

2 - Duvara talik edilt:bilt>cek 
kıt'ada ( cesamt"tte ) bir harita -
Dıvara asılabilecek büyüklükte bir 
harta . 

Kıtal - Ôldürüm 
Mukatele - Öldür üşme 
Kıvam - Tav 

Örnek : Bu işio tam kıvamı· 
na gt>ldiği bir sırada - Bu işin tam 
tavını bulduğu bir sırada . 

Kıyafet - Kıyaftt [ T. Kö. ] 
Kıyam - Ayaklırnma 

Kıyam etmek - Ayağa kalk· 
ma~, ayaklanmak, kalkışmak 

Kıymet - Drğer , kıymet 

[ T. Kö.] 
Kibar - Kibar 
l\ilır - Kıbir 

Kıfafı orfs - Doyumluk 
Kds - Kir rç , kirtç taşı 
Kilye - Böbrek 

---------------------------------------------·---------------------------~ 

S:ıyfa : 3 
·-'"2'::! !I!!!!!!!!!!!!!~~~--·- a 

Adana Borsası Muamf\leleri ~ 
J'AMUK ve KOZA 

~~~~-~~~~~-

Kil o Fiyatı 
Satılan Mikdar 

Kilo 

CİNSİ En az 1 En çoL. 
K. 5. K. S. 

K:aptmah pamuk -- -==== 
Piyasa parlal?ı .. 44 45 
Piyasa temizi ,, 
iane I 
iane il 
EkspreR 
Klt>vlant 

YAPAC.I 
ı~B..-ey~a~z~~~~~~ı . 42 ı ~~..--~~~~~~~-• 

Si,ah . 
Ç t G 1 T 

-

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., 1,50 

f• 
0 Tob omluk., 

Bu~day Kıbrıs 

,. Yerli 
,, Men tane 

Arpa 2,62,5 
Fasulye 1 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

lJ N 
Salih Efendi 

,..., ... " -

:ö İ Düz kırma ,. '" 
3 u:: Simit ,, 
] 5 --· Cumhuriyet 
S2 'iö ... 

:> " N ~ ~D~.-.-=-k-__:~~~~-~-
t-- uz ırma ., ------ı 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

1 7 / 6 / 1935 İş Bankasmdan ahnmıştır. 
Sani im Pene 

Temmuz Vadeli 6 24 Liret 9 65 

1 inci T. Vııdeli 5 96 Rayşmark 1 96 
Frank .. Fransız,, 

Ilazır 6 
771 

12 06 
Sterlin .. lnı?ili:ı,, 62·l 50 

5 
1 ;; 

Hint hazır Dolar "Amerikan,, 79 39 
Netyork 11 Frank "lsviçre., 

~----

o iş MACUNU 
Vf:" FIRÇAN 1 ZI 

.A..Li N ~5 i Bi ;~ 
EC ZANES!NDEN ALiNiZ 

1 itcUiİsÜ!C ÔoGRUlsUk 
21 5370 

Suriyede yeni 
teşkilat 

-Birinci sayfadan arlan 

kuruş ıuriden yukarı satılama
maktadır. 

* * * Vezirler mtclisi, uzun uzadıya 
konuşmalardan sonra, hazinenin 
Hal,.p ve Sam helediyehriodeki 
alaçağıo1n afvini onaylamıştır. 

§ Antakaya - Son günlerde· 
ki şiddetli sıcaklardan zeytun 
masulü çok bozulmuştur. 

Zeytuocularm anlattığına gö
re ağaçlardaki çiçeklerin yüzde 
yetmişbeşi dökülmüştür. Antak
yanın kozadan sonra eo mühim 
mahsulü olan zeytuodan da bu 
yıl pek bayır beklenmiyor. 

§ Osmaı;lı gümüş parasının 
Suriye bankasi tarafından ıı.tın 
alınması için yüce . komıerliğio 
bir kararı çıkmıştır. Bu karara 
göre, piyasadaki Osmanlı gümüş 
paraları en son 5 temmuza kadar 
işliyecek ve ondan sonra kimin 
elinde görünürse görüosüo müsa 
dere edilecektir. 

§ Suri lirıısı ile al t ın lira 
arasındıki fıırk hemen her gün 
artmaktadır. 

Düa piyasada bir altuo 600 
kuruşa kadar ~ırlamıştır. AJtu
rıuo yükselişi alııveıiş üırriude 

Orta mektepten : 
Okula mızda yapılacak sözlü 

yoklama ve geçen senrden kalma 
mezuniyet ikmlll imtihan günleri 
değişmiştir . Tnlebeoin okulamıza 

baş vurma lan. 5533 

-------------------------tesir yapmış ve çarşılarda dur
ğuoluk: başlamıştır. 

§ Tütün gibi tuzun monopol 
biçiminde inhisara alınması hak
kında maliye vezaretioio bir ka· 

rarname heıırladığıoı ve mono
poluo bir Fran1.1ız tuz mühendisi· 
ne verileceği söylenmektedir. 

§ Bağdat - Uluslar dernt.· 
ği tarafından, Nasturilerin Irak
tan Suriyeye yerleştirilmesini tet· 
kik içi o gönderilen heyt t işini 

bitirmiş ve Na8tuıilerin lrakt• 
bırakacakları emlak değ"rlerinio 
Irak hükumetince ödenme biçi
mini de yoluna koymuştur. 

Naaturilerin Iraktan Suriyeye 
gelmeleri için eylül ve teşrin ay· 
ları teshil edilmiştir. 

Buoların yol parası uluslar 
derneği tarafından ödenecektir. 
H~yet Heıut yoluyle Ccnevreye 
gitmek üzere buradan ayrılmıştır. 

§Irak bükfımeti bir emiroam~ 
ile " pa~a ,, ve "Bey,. ünvanıoı kal· 
c.Jıı mıştır . Bundan sonra resmi 
yuılaıda Paşa ve Bey yazılmıya
caktır. 
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(Türk 8öd) 8 Hazfraır ~ 

Tehlikeyi bilenler 1 Be 1 e diye i 1an1 arı 1 
çoğalıyor ---------------------------

Birinci sayfadan arlan -

836 Selah Can ( C. merkrz bank 
genel direk törü 250 ) , 837 Hay 
rettin ( C. merkez bank gPnel mu

avini 100 ) , 838 Nedim Ersun 
( C. merkez bank muhasebe mü-

10--:6-93~ gününde ŞPhrimizıleki otomob 1 , otobüs , kamyon ve 
motorsıkletlerın um~m.i t•kn ik muayeneleri yapıhcaktır. Muayene yeri 
set başında ordu evının loô metre ilerisidir. 

Bu günq kadar belediye zabıta müdürlüğüne müracaatla nıuayeno 
ı • umarası alınması lüzumu altı.kad rhra bildirilir.5524 6-7-8 

dürü 60 ) , 839 Z keıiy•( C mer-

kr:ı bank katibi 20), 840 Osman ;-------·--·-----------------! 
uıi ( C. merkrz bank hukuk 

müşaviri 60 ) , 841 Abidin Erker 
( C. mrrkez bank muamelat mü. 
dürü 60 ) , 842 Adnan Bırgi ( C. 
merkez lı•ak muımellt müdür 

muavini 20) , 838 Cabir Ş lele 
( C. merkez bank muamelat mü 

Bor Okcu • menba suyu şarımızda 

satılmaktadır. 
. Okçu menba suyu lstanhul şehremanetinin t.hlil raporu ıle en eyi 

bır su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu suyu Sıhhate elv~rişlı ve mideye iştah verici bir 
suılur Muhterfm müşt .. riler bir defa bu su-

yu içtiklerinde bir daha başka s•ı içm•yeceklerdir. Oır dela tecrübe 
sozlıırimizi is bat edec ıktir. 5433 19 - 78 

dür muavini 20 ) , 844 Sadi Bek
tw. r ( C m•rlıez bank muamelat 
müdür muavini 40 ) , 845 Sanav. 
bar Tanyeri ( C. mcku bank 

lıonlrolö 20 ) , 846 Fethi Aktan 
( C. merkrz bank Emisyon 
ıefr 40 ) , 847 Süleyman Hikmet 

Satış yeri: tarsus kapıda merkez oteli altında 

( C. merkez bank Etüt servisinde 

20 ) , 848 Muzaffer Hulusi ( C. 
merku bank muhasebe müdür 
muavini 20 ) , 849 Fevzi Gökce 
( C. merhz bank muhuebat şefi 

30 ) ; 850 İhsan Sunter ( C. Mer 
Bank beş Hzendarı 20 ) ; 851 
'ıurcddin Tüzmen ( C. Mer. Bank 
buzine su şefı 20 ) ; 852 Niyazi 

( C· Mer . Bank esham tobvil 20); 
853 Buıbeneddin Selim ( C. Mu 
kez l:>aok iptal komisyonu 20 ) ; 

854 Rt cai ( C . .Meı kt z hınk. İp· 
tal komisyonu 20 ) ; 846 Edip 
Kemal ( C. Mer . Bıınk şef 
20 ) ; 857 Muammer ( C. Mer . 
Baok . t•bvilat ser şefı 20) ; 858 

Devlet demiıyolları işletme 
müdürlüğünden : 

umumi 

18 ile 28 yaş aresı gençlerin askerlikle alakası ol nı1 ~n ve b0 denleri 
sağlam görüleı.lıırden imtıhanla hareket şakirdi olınacaktır. 

Girmek isteyı nler Ortamektepten diplomalı olıcaklordır . Lise diplo
ması bulunanlar müsa bu kasız alınırlar. 

Müsabalı:o imtıhanı 20-6-935 perş ımbe günü Ankar.ıda umumi 
müdürlükte Haydarpaşa lzmir, Kayseri ve Aıılanad ı işletme mülettiş
lıklerinde yapılacaktır. 

isteklilerden Ortamektep diploması gösterenlerin bu şelıirlere imti 
han için gidıp gelmeleri pırasız yapılır istidaları ve diple .na surell~ri 
}'.ukarJa.ki maka rılara 15 6 935 şe kadar gönılerıl'lliŞ ve nerıı<len 
tırene bınecekl· ri hilılırılmiş olmalıdır. 

lmtihıında kozanenlaro şimdilik 31 lira kadar ücret verilecektir. b ey 
sonra telgraf imtihanı verenlerin eylıkl~rı 45 lırayu artırılacaktır.4-8 

5515 
Fuad Başarır ( C. Mer . Bank hiı-ı 
ıe senedi ser 20 ) ; 859 v.ıe 

( C. Mrr. Bank kambiyo s"visi .... - ------- ------------------
40 ) ; 860 Turgut ( Bursa oafia 
fuı memuru 20 ) ; 861 Saul 
( Bursa fabrikaıor 50 ) ; 862 Ca
bit yazmacı 20 ) ; 863 Şabbtz 

Ahmed (Buna tecimer 20 ); 864 
A lr Kemal S.:iğüt ( Bursa tecim 
T. Ha K. Başkatibi 20 ) ; 866 
Mümtaz Sülıilllü ( Bursa T. Hı. 
K. Başmubasibi 20 ) ; 867 Sük-
rü Yaşa 1 Bursa T. He. K. \CZ· 

ntdar ı 20 ) ; 868 Habakkı ( Bur 

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

ları nğrılarına rnuztaripseniz vakıt geçirmeden Çiite lıaa kaplıcasına 
koşunuz. 

Bir çok deri hnPtalıklarıoa, muannit ekz~malı rıı şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
S ıliye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek <lönmüşlerJir , ller 

ne kudnr fennen kabili izah değilse <le senelerce gebe olmamış bazı 
kadı•ıların 15-20 günlük banyod ın sonrJ hamile kıı)d,kları görül . 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo olıtiiıtesi dünyed ı mevcut bütün ka1 lıcolardan 

sektir . 

Çifte han kaklıcasında 
Esbabı isti re hat mükemm• ldir . F urunu , bakkaliyesi • gazinosu 

ka11ol.ıı, berberi vardır. Fiatlar mutedildir . 
Tiı en ücretleri yarı yarıya tenz•llltlıJır. 5512 5 

• 

ıe iş bankası diıektörü 25 ) ; 869 

Fazlı Güleş (Bursa Valisi 35 ) ; 
870 Ahmed Koıur ( Ankara Vi 
ı_ayrli daimi ecrümen Ü}esinden 
~O ) ; 871 Arif Çubukcu ( mü· 
~ecc:m yoku~u no . 8 1000 ) 872 
l:larzılay ve Benjeman ( amatör 
upur şirketi meı kez rıhtım han 
kıt 2 1000 ) ; 873 Karamürsel 
Türk anonim şirktti Sultan ha
mam 4 •kir.ci vakıf ban İstanbul 
600) ; 874 Ahmed tHımit Gt~i 
ulı ( yumuı ta tüccarı yağ iske

lesi no . 12 İ•tenbul ·10 ) ; 875 
Abmad Hamit Giisinalı ( yumur. 

--------------------~·~----------.....! 

ta tüccarı yığ iskelesi İstanbul ); 
876 Muiz Alaca ve oğulları Su! 
tan hamam lno - 104 Kumirci 
30 ) ; 877 lzak Rodito ve Moiz 
Köhrn ( İsı.obul Marpuccular 
Köben han no . 3 Manitat .Mra 
cı 100 ) ; 

Safranbolu : 6 (A.A) _ Ge 
oeral İsmet İnönilnün ulusa ha- ıı 
her verdiği hava teblikesi için bu 
teblıkeyi bilen üye yazılmasına 
başlanmıştır . 

Ayvalık: 7 (A.A) - Dün Ay 
valrğrmrzda bava tP.blikesini bi
lenler kurumur.a yazılmak için 
Halkevi salonunda bir toplantı 
y•pılmıt, başbakanımız general 
ismet İnönüıoün söylevi ilbayımız 
tarafından okunmuş ve bu yurt 
borcu,ıun ödenme•i her vatandaş 
için önemli bir ödev olduğu anla

tılmıştır. 

Toplaotıda bulunanlardan bu
gün (67) üye ( 2095 ) lira ver
meyi taahhüt etınrılerdir. 

Sıhhatını seven müşterilere m üjde 

Fevkalade 
tenzilatlı 

fiat 

~lalkan K~ş~rı ayarında Ayrancı Kaşar peyn'ri kilosu 32,5 kuruştur· 
Eılırne ~ey~ırın<leıı daha nefis ve deha lezzetli beyaz peynir loptan 
ten.•~es.ı 4 lıradır. Yegane satış yeri ve deposu Adana Aziz Nacı ve 
şerıkı tıcarethanesile Niğıle han ve otel müsltciri ilacı Rüstem hanında 

Üye kaydına deV1m edilmek

tedir. 

Dikkat : [(aşarlarımızdeki ilı:i yıldız veŞ markaya <lıkk&t ediniz. 

:--------------ıo __ ı_o ______ ....,, _ ____ 5_4_73 ______ f 

E 

vilayet kadim komisyonunt~~r;i0i~ 
A•lana Memleket h&S 1 J2,... 

. . e sayıs Jı 
ihtiyacı olan 13nll . v 406 9eY1 

5-935 günlerneçlı ve r!Yo1•!1 
b'IJ'rılen · ~' 

söz k"s ı mınJe 1 1 
739 sayılı . " Ü 2 ıııı!· açık eksıltme guo 

1
. rasıln 

.. h lt t•t• ıne .oııl nuna gore a q pııanı• , 
bu sebepten eksiltme yıı·,ı,feti 93ıu il 

lı ·ıt ve mu .un 
olıluğundan e sı '· . i salı r "'ı' . ıs ınc 'Q 
senesi hazıraoının 5535 
saat 11 re uzatılmıştır· ıs iıııı 

3_12-16- ~ 

·ln 

vilayet daimi encümeninde~~ ef11' dq 

K osı toŞ 
1
•! ~ eııı 

1 Ceyhan az . 1 k re'ııı > 
- b r sene ı · Jııll' 1Qr 

sdli ocakların k gör0 
13 

.. "I key hadıli ııı.yı ··JJ•·Li ~ ı,; 
suru en ına ııtll ııl· 
dig" inden oçık artır dal uıa lı1 

.. "ne ka ~I 
llazira•ı 935 gu~u 13 r 
m•ştıt . 61 ,101° 

2- ihale 935 ııa.zıısn'ıt on'. 
b günU • .pıO 

üncü Perşem e . • fi'ncU P' o ıırıı " otuzda Vıldyet 11 ı 
ce yapılacak dır· 'ti 81118 

118
• 

3- isteklilerin şer:~i ııusu~, ıilk 
üzere her gün MubsS~ k orl 

10
•u ~ 

9ÇI lf 11 '' 

ye Müdürlüğüne ve "zde ye• ;~! U 
gün ve saatında. dl: Y~Jdyet rı:;ııı 
çuk pey akçelerıy vurııııııarı 
Encümenine baş ıO ·Q 
olunur. 3t_...5 ...... 

5503 

Hakiki Grip i\Acını buldum 1 Birinci sınıf eczı cı Celtı.1 Ergun 
beyin on iki senedenberi yaptıg ( Nevrozio ) Grip hastalığının ye
gtı.ne iJAoıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

Baş , diş ve romet;zma ve bel ağrılarını hemen kesen Nevrozini her 

halde alınız. 537 26 

Eyi su ve eyi gazoz 1 
.,,os 

d i yesı .. sı 
Tarsus be l ~ . 1ı gd1~ r' 

25 ıocı sn yoı 
Haziranın . ek uzere 1 ,1.rı 

KJyadelen suyundan yapılun Kayedelen Gazozu dünyanın en eyı 

gazozuJur. Midesinden şiktı.yet eJenler Kaya delen gazozunu ın içtikle

rinde miJe şikılyetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozumuzuo t~k· 

!itlerin.len sakınmak için şişelerin ağzındaki markalara dikkat edil 

15 do ihale od ılın k ,ıar k6. ,,. 
· · .. bine 8 nı~0 den ıkı yuz · 0 Jıid ı•r , rf US ) 10 , 

taşı kapalı za tır. Talip o .,ııııl 
s ıya çıkartl•ıı•Ş .. b ,)cd Y 3! 

.. kJtrını :,; 
şartname orno 0 \unuf· 

1 r ı ı\1\0 
den arom• 0 20 

mesi lılzımdır. 

Seyhan Oefterdarıığından : 
Merkez kuınanJanJ,gı altında 

17 bubı Tıırsus çarşusunda 9 ve 
Acem ilanı civarındaki ılükklln Te 
mağzaların 12 lfaziran 935 gü
nünde 31 Mayıs 936 gününe ka
d&r bir senelik icarı artırmeğa çı

karılmışdır. 12 Hoziran 935 Per 
şembe günü saat 15 de ihale edi· 
leceğindeo tuliplt:rin yüzde 7,5 
teminat akçala. ile bıı lıkde ~!illi 

Em!Ak idaresine mÜrbcaatldrı ilAn 
olunur. 

5500 30-3- 7- 10 

Sağlam 

Dam k iremidi 
Eskişehrin Kurt kiroınit fob· 

rikasının son ~ist m makine ve 
furunları ile yapılmış Türkiyenin 
en sağlam ve altı ay gırentili kır 

mızı dam kiremitleri Adeno<lo 

A li R ıza kelle şeker 
ticarethanesinde ucıızo setılmek-
tııdır. 5451 9-10 

kiralık evler 
Abidin poşa caddesi üzerinde 

yedi odalı ve Knrosoku mahalle 
sinde altı odalı iki eve kiralıktır. 
Diş hekimi bay Rifatın muayene. 
hanesine müracaat edilmesi 5531 

2-~i 

3 

Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 ürü nüııılen 22 denk 
te 1119 kilo yaprak tütün ~O Ma 
yıs 935 den ıtibaren 21 gü •ı müd 
<letle açık art•rınoya konulmuştur 

İhale 19 lloziraıı Çarşnmba gü 
rıü saat 15 tedir. Alıcıların bedclı 

muhammen olan ! 119 kuruşuu 
yüzde yo<li buçuk muvakkat temi· 
nat porası 84 kuruşlu Adana lnhi
sarlH idaresine uğr•maları . 

5499 30-5- 10 16 

Seyhan 
dan : 

d efterdarlığın -

lncirl.k köyünde 2 parçada üç 

buçuk dönüm ç ftlik yerile Kara 
enbiya<la beş dönüm üç evlek Yı -
lanlıtla on iki dönümlü döı t pHça 

s-12-15-

Seyhan detterdarıı~ında~ıı.,oı, 
JO K "" , rJarıO .L f 

Tayyare rno.O r n<lı 'ıoJ 
yara ·K 

y •ğ çıkarınoğ'a ırı• ,ıe' JI )J 
· · kap J 113 rr' d t•rmek ıçın 'd"n po. 0rı 

·ı araı 1 · ~ " ı 
hnziney~ aı k ""t'. "Kıı" 

k S mrn ı• ' 1 ·ı .., 
yo1u ve r kıb "" .tB'' ı H 

kU il tıı; 1" Q 
gusu )ıııı U 1 k qııı .. , .. 1 

. . b.ı t .. ,oK • ıl • 
pelerı guo 

1 
torda ti " ı ı . . sn ıa gıı• . r 

ile çevrılı J r.usıı ,,ıı 
"n Oı; u 1 

mevkiinde ~u 0yraı> ,,j• 11 

gu"o batısı kıılık p . ak rJ,;'ıl 1 
kıb)•SI bıO !İ ~ 

nar kuml ırı 1ııııtnın uÇ 15/ el ~ 
mahdut ve ta Jı'k jca'1 11 ır 1 J~r 

. 'k' sene { cıı ıııı' ,, 
arazinin ı ı usod' e,lı 'ı 
935 tarıhino ın ihıılC e ,~ ~ 

t 1 O Ja JJ~il I '' t 
hiinü sao . (llıı t ,J•I' r ır 

ı e~ gun Jıı" ~ ı iizero o ' · 1 ı 1 {tıO f ı~ ı~ 
art.rmo~a çıka.rı t ",ııçollle ,,ıı 

5 ternıoo ·o 
yüzde 7, • iJaf'~ ı 

~t'lli Eınlnk 55ZO 
lıktrl , ı ·ı n o'uııuf 5 
c:ıa t 9 rı 1 a 12 1 

5-s--

tarla kez ı Yılaıılıdn 14-8 tlönüm ;ı 

bağın ycıliJe iki hiss si z~ncirlide 1.------:'.'.: der 
14 dönüm tula ve İcad•ye ma- O I f ra rsıt01' 
lıullesinde Behlıllun gölü <le.nınekle ze yer liyor ' ~~Jı 
murul mahallın bedelleri peşi ır n :....---::'.' ı 
ödenmek sureti le 25-5-935 ta- i){" ıı e ,~r 11 

· 
'h' d . frensızcedıırı ııoJo)' •,,ı,r 

rı ın en ıtibaren 15 güc müddetle cuz v~ ) 1, 1ı 
müzayedeye çıkarılmış olduğundan talebeler~:ekteJir · 'n,ıı 1110 

10-6-935 larıhioe müsaJif pa- ders ver• . 1119 ıtıraı 
· ı'steyenJ, rıtı . 

zartesı günü saal 15 de :ıçık or · 
Caot 'tmel~ 

tırma il~ ihaleleri icra kılıııaca- ·-
··r~ 

" )ti 
oılı~ 

ğın<lan tol•plt•rin yüzde 7,5 ttmi

nat okç.Jarilo birlıkte ,\lılli Emlıık 

idaresine müracaatları ilıın olunur. 

29-2-5-9 5491 

. al 
• orşrıY 

Uınumı B ı-<t ~·' (Jf, (lP y 3lj19 
"ıO ııı 

T . )> so 
Adana uı 


