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1 Havalarımız ! 1 
Düşman u çakla rınıu tehdidi al 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 
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l lt Verildi • Tarımer borçlarının Şükrü Kayaya bir te-
l~c·ı· şekkvr mektubu 

1 ı kanunu kamulaya geldi gönderdi 
~~k 

lıt ara · 8 [ JJ ııı· q, b/ · ıısıısi J - Ziraat baıılusı merkezi bııgıiıı Adıı-
~ 1 ~roı/ kaç gıiıı sonra d. ı Ceyluındrr iıııbııbat satırı alıııınası 
ı· fQ Verecektir . 

rt,nerf 
ı3 lriyıı erfm/zin banka borçlarıııı11 /eciii için lıazıriunaıı ka 
ıl· fJu ~<ısı kamulaya g ı•ldl . Eıı genli lfcl/ mıiddetl oıı beş yıl 

3 
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11 kamutay ltıiil edilmeden ö11cc çıkarıiacaklır . 
!o 'rrrıan, Kemal Kusun, Naci Eldeniz, Cavit Oral, İbrahim Mete' 

:~ Bir yurdseverliği takdir 
:. ıcık k----------
~d ~" Urumuna 120,000 lira veren Ab-
;~; Urrahman Naciye madalya .takıldı 

ıc .Q~ tehlikesini bilenler ordırsu gün 
\Qkgeçtikçe üyesini artırıyor • 

a · •r, · 7 
IQi anı. (A.A) -Hava teh dır da yurddaşları hava teblikı si· 
~ •CIJJe' • • 

ub, 120 ".
1çın Türk bava ni bilen üyeliğine yazmak için 

1~ ~~ hulııaııı ~ıo liralık bir yar İlcebayın baılıanlığı altında ku· 
IS ~ 1eı.bb· agı yiıkenen ioşa rulan kurul işe başlamış ve iki sa-
:ıl'ı llıiı 8ğ ıbdi Abdurrahman Na- t · · d 48 .. t B sa ıçın e uyt yazmış ır . u 
I' ... u.... T 

~· 1 "''rk . 6 uıı ürk bava ku- üyeler bin yü:ı: lira verecekler 
O'' ~ eııne ük . . . ' e k t enıoı ttslım dir . Hulk arasında ~bu yolda bü-

' kbrb~rurn başkanı Fuad yük bir kaynaşma vardır . Üye 
A.bd un ınurasıa madal- yazımı devam edi)or . 

ı~k ke,udt'.abrnaoın göksüne Burdur : 7 (A .Al - Halktvin-
~,d · ıs· · 1, btr,b ını kutlamıştır . de ilbayın başkanl•ıiında yıpılan 

hiç b·tııan Naci,f bu yar bir toplantıda ilbay, bava tebli-
\ lı)~li 1

' liıaomallık olma- kesini anlettı ve İsmet İuönünün 
~ luk ~=•ek büyük bir alçık söylevinden bazı parçalar okudu, 

~, oOıt • 
ı: 7 erınıştir . Buııdan sccr:ı "!ıava t•hlıkeıini 

ttbel l~t\.A) - Bugün vi bilen üy~,. yozmak için guruplar 
1'kiJ; 1 Urultay salonunıla ayrıldı ve ilk auda 130 kişi üye 
1 but Baıelin başkanlığı !iğe yazıldı . Bunların kaydet 
lı.. 0 •efle · ı1 ,Q ub İlba rı toplantısı ol tirdlkleıi yükenler ü~ bin lirayı 

~ 1 ~ YU d ~lık işyarlırına bulmuştur . Üye sayısı yakında 
~ biltbjt e •kisini lıava teb- geniş ölçüde artacaktır . 

kbıu er kurumuna veril· Uşak : 7 (A.A) - •·Hava teb 
' 111 ııı. li ltdı Yıı olmılırıoı o likesini bilen üye,, yazmak için 
''••t r. lr . 7 şehrimizde haz ı r !ıklar yıpılmak 

· (A A) - Bayın · - Gerisi ikiııci sayfada 

Ankara : 7 (A.A) - Birinci 
basın kuı ulıayıoın çalışmasına son 
verirken kendisine göstermiş ol
duğu bağlılık duygularına karşı

lık olarak Başvekil İsmet İnönü 
kurultay başkaoı Şükrü Kayaya 
şu tezkireyi göndrrm•ştir . 

Şıikrıl Kaya sayın dahi/iye 
vekili ve Türkiye blri11ci basın 

kıırııltayı başkanı: 
Basın kurultayının değerli ve 

önemli ödevini bitirirken bana 
karşı göstermiş olduğu bildiıilen 

içten duygularını kıvanç ve te§ek 
kürle karşılar kurultayca alınan 

değerli lıararların taptanmasında 
da başarıklar dilerim . 

Harbat köyünde 
Müessif hadise 

olmuş ? 
nasıl 

Aukara: 7 fA .A)-"Haber. gaze· 
lesinin 5 6 935 tarihli nushasında 
neşredilen Sason vak,asının oluş 
tekeli ~öyledir : 

Sason kaymakam vekili Rid· 
van Sayım V• gizli nüfus yazımı 
işleri için 21.5 935 de yanına Sa. 
son Miiftüsü belediye katibi, ma
li ye tahsildarı ve j . odarmıi ku 
mandanile bir müfreze alarak 
Goy köyüne gitmiş ve bu köyde 
iken Harbat köylüleri tarafından 
kendi köylerine davet edilmiştir. 

Kaymakam vekili bu davete jan· 
<larma müfrezesini çok geride bı
rakarak arkulaşhril• beraber 
gitmiş ve Geceyi Harbatta grçir
miştir . 

Ertesi gün köyden ayrılJ~ aka
binde yerli memtır larla bazı köy
lüler aıasında şıbsi bir münazaa 
vukuu sırasında Kaymakam ve
kili de bilinmeksizin yaralanmış 
ve ölmüştür . Şehit olmuş ve İs· 
k•nce görmiiş jaodarma yoktur. 

r- , 
1 Hava kurumu 

O··ı .. Ak d b"" ··kt" ld 1· 1 Üyayazılmasınahara. uye n ara a uyu oren yapı ı. smer retle devam olunuyor. 

lnönü söylev verdi,Atatürk çelenk yolladı. k 

Çınarın ölümü,her tarafta olduğun
dan ziyade Ankarada acı uyandırdı 

Ankara: 8 [Hu6usi) - Vasıf 
Çınarın talıııtu bu sabah buraya 

· geldi, Ôlü için büyük merasim 
yıpılacaktır. Ankara şimdi derin 
bir yeis içindtdir. Yarıya kadar 
Ç• !.ilen bayraklar acı acı, hüzüo 
vererek dalgalanıyor. Hava çok 
s ıcak . Her tarafta bunaltıcı bir 
s: 8sizlik ve matem çeınisi var. 

3 45 t~, törene girecek olan 
lar istasyoo önündeki meydanlık
ta bulunacaktır. Ba§bakan İsmet 
İnönü ölü hakkında bir söylev 
verecek, ondan sonra tabut, top 
araburna konulacak ve yaya o)a. 
rek kamutay caddesinden götürü 
lecektir. 

Tabut, kamutay önünden ve 
Cumuriyet abideleri önüuden 
geçerktn buralarda birer dakika 
duracak ve ıonra alay, bankalar 
caddesini güdeıek dış itler bıkan 
lığı önüne gelecek ve burada tö 
ren hitece.ktlr. 

Bundan ıonra, otomobillerle 
cebeciye gidilerek Vasıf Çioarın 
ölüsü; inkiliip ve hayat yoldaıı 
~ecatinin yanına gömülecektir. 

Atatürkü, bu törende Comur 
başkanlığı genel sekretni temsil 
decek ve tabutun Hı önüode Ata 

turklln çelengi bulunacaktır. 
Kırk yaşında, çok olgunlaşmış 

olan bu büyllk devlet ve inl<ilap 
•damının gayb~dilişinin herkese 
verdıği keder, anlatılamıyacak 
kadar büyüli: olmuştur. 

* * * Vasıf Çtıııırın tabııluıııın Mos 

i 'e dış işleri komıerliginin birinci 
doğu şührsi direkötrü mu&vioi 
l\Iiller tabutla beraber gitmekte 
dir . 

Tren, Türk ve Sovyet matem 
bayrakları ve Vasıf Çinarın ma 
t ~m çerçeveıi portreleriyle örtülü 
olan Perona matem havası içinde 
gayet yavaş gitmş ve Karadeniz 
fıloıu komutanı Kojanof ile mer-· 
kezi yünetim komit~si başkan 

muavini Caryi, Krım Halk kom 
serleri Baıkan muavini Milukof, 
Sivastopol Şarbayı Hacenko, Şar
baylık üyeleri, deniz oruntakları 
tarafından ıclamlaomıştır. İstas· 
yooda denizciler eaygı töreni yap· 
mı§lardır 

Kojımof ile Herecenko Sov 
yeller birlıği dostu olan Büyük 
elçinin vakıtsız ölümuü dolayı
siyte:donanma, tayfa, Krım hü
kumet ve Sıvaetopol şarbaylığı
nın başs•ğılarrnı Türk hükumeti 
ne bildirmesini Pioardao rica et

mişleıdir. 

Tabut, yr§il dal ve çiçeklerle 
örtülü bir top arabası üzerine ko
nulmuş ve u11banın en öııünde 

Pınar Etem gitmiştir. 

Pınar bir yastık üzerinde Va 
sıf Çin ara ait istiklal madalyasını 
taşıyordu. 

Ölü, deniz okutan öğrrncileri 
ölü alayile bitlikte gitmişleıdir. 
Sokaklar matem bayraklariyle 
örtülü idi Sokaklarda bioltrce 
işcinin bulunmaHı iki ulus arasın 

da ki dostluğun içtenlığini göstH
mektedir. 

Hava tehlikesini bilenler u· 
rumuna düıı de aşağıda adları 

bulunanlar üye yazılmışlardır : 

Tecim.ıılerden İsmail Hakkı 
50 lira yar . ım 20 lira üyelik, 
Süleyman 20 lira yardım 20 lira 
üyelik , Kartum oğlu İbrahim 10 
lira yardım 20 lira üyelik, Te
cime~ İbrahim 20 lira yardım 
20 lira üydık , Abdülkadir oğlu 
Munla Mehmet 20 lira yardım 20 
lira üyelik , Piıiştineli Ahmed 
Muhtar 30 lira yardım 20 lira 
üyrlik , Makinist Kerim 10 liu 
yardım 20 lira üyelik, Süleyman 
Fıkri , Adanalı Ahmed, Kasap 
Cabbar , Ziya, Kadir ve Osman 
20 şer lira üyelik vermişlerdir. 

Bu suretle şimdiye kadar 

toplanan paraların tutarı 10171 
lirayı bulmuştur . ------

Türk zaferi 
Teğmen Saim rakip

lerini nasıl yendı 

iki p;ün önce « Aandolu » 
ajansının bildirdiği bir haberde~ 
ıeğm•nimiz Saim Polatk•nın 

« Ekselaş~pel » de yapılın arsıu
lusal manialı koşularda birinci 

geldıği yazılmı§tı . 
Bu kez gelen Alman ııazeteleri 

bu arsıulusal koşulara dair ıu ya

zıyı yazmaktadır : 
" ... Eksel•şapelde yapılan bu 

aısıulusal koşulara Türkiye , Al

maoya , Fransa Hollanda , Çe
köslovakya , Romı1nya , Danimar
ka , Macaristan ve Bulgaristanın 

en şöhretli binicilerinin S•k -
sen dört hayvanı girmiş bulunu

yordu . 

·"' ~~ölge sanat" okulları 
~~~~tayda verilen kararla 

··' ~~Q ltt _!>akanlığına bağlandı 

r ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-18-

kovadan rıe sııre/le Tıirkiyeye 
göııderlldlğiııe ve Sovyet başkan 
Larıııın ölıiye gösterdikleri içlen· 

, ilklere ait ajans telgrafları cı§a· 

Tabut Cernova krövezörü.1e 
matem bayraklarıyle donanmış 
bir vapur ıle taşınmıştır. 

Ttğemen Saim Polatkanın 
binmiş olduğu ve Türkiyede ye· 
tişmiş olan Kumet adındaki atıile 
yirmi dört maniayı hatasız olarak] 
137 saniyede atlamak suretile bi
rinci , Almanların en meşhur bi
nicilerinden tetğmen NP,killi dai 

,,~ . Jıl,41 I .. . l 1 ,,,e . arın su, agam, ımar p anı 
lır,. rıllde kolaylık gösterileck 
s, 7 
~ 'Yııı b (ı\.ı\) - bugün 

l~:~ııı,Yd:tkaıılığında top
%, l.ıi ı\nkua , Ay 

ı~ uı IYarbekir Edir-
ı, L , ıııı. ' 

1 ı, 1 İilge • ır • Kutamo 
~,r \f1•ıı 11d, · •nat okula la-

111 t •ııı.ı n ba•k b"'tff ı ,11 'tt :ı a u un 
'urı ' nı,k· ·· ı. 1 "''rt ille ve oğ-

L ., ' r t b' 
'\ ·~ına d lrlikte kül-

' o~ •\ir ~,1 uıı, ve mal e-
~ • . ltıı b · ı . 
tı ııı~,i . ı gı y i) 0 

.\ ~iltilJ~n _kültür ba 
· ıı1 Lıriııci tsı , ağıllar 
1tıı,1

1 llıiidd, .rnaddtsiı ,) ~ 
ı,1 ' • Cu lın be~ yıl <l ı 

~1 1i 4~_1.laı1 h~ur B•şkanlı 
itı, 1 ııı kkıodöki ka 
~ 'i' •dt1 .. 'lıtı. • l •sıoın değiş 
• 1•r •nııo ı · ı 1 'ı, ayıba lan 

" ! ~ • 
\,~ •~n 
"ı;. lit ktıuna ek o!uak 
\ lt ı anu ı · 
~~f ~an n ayıba~ına 

ı) ıı, unuııu t' b'k 
• trı, .u OtıLı· at ı 
·ı, tıb 1 inden yu-

lıl~lll ıarita ve .. 
1 

~. ,,
10 

• mus· 
'tıı 1~ıı. ' ıçıı.e sula-

' nıeyd 
• ·~ . anla" iş 

81 1tı:ı:ıe Vf! iha· 

le kanunu hükümleri çerçevesin· 
de yaptırılmak hususunda iç İş· 
leri hakanına izin verilmekte ve
bu işler için de bir belediye imar 
heyeti te§kil olunmaktadır . 

Kamutay bundan 80nra taba 
bet ve şubeleri sanatlorının yapıl
ması tarzına dair olan kanunun 
dördüncü madde~ioio değiştiril

mesin ~ aiıl ' kanunlarla sıtma ve 
fiıerıgi hakkındaki kanuou da 
tasvib etmiştir . 

Bu sonuccusu ile kinin ve 
müştakları ile milibleıini ve baş 
ka 8pes tik ve seuestetik Fıfma 

ilaçlarını ve bunların hazırlanmış 
şekilde o 1 aıılarıoı ve bunların her 

türlü ispençiyarı şekillerini ve fi 
reogi tedavisinde kullanılan bi 
zmut ve cıva miliblerini ve bu" 
ı.,ın mürekkeplerile hnırlanmış 
~ekilde olanlarını memlekete 
sokmak vrya memleket içinde 
yapmak ve y aplırm• k Türkiye 
Krzı 1 ay cemiy'1İ•· io monopolu al 
tındadı, . 

Kamutay Pazaı tesi giinü top 
!anacaktır · 

1 - S.dık - Bayıı 
Sadakat - Bayıılık 

Örnekler : 1 - Biz dostluklarımı
za bayrı ve bağlı

yız . 
2 - Bayrılık eo yüksek 

insanlık vasıfların

dandır . 

2 - Lehte , l.bınde - Yana 
Lehte olmak - Yana 

olmak 

1 Örrıekln : 1 - Bu işıe aizi n fik· 
rioizden yana de-
1\iliz . 

2 - Ben böyle örnek· 
ferden yana ola 
rnam . 

3 - Lelıinde söyleme - İyi 
liğine söylemek 

Örnek : O, her yerde sizin iyili
~ioize söyler . 

4 - L·hdar - Yauat 

1 
Örıı~k : Ahmed sizin en coşkun 

yanaılarıoızdandır . 

5 - Aleyh - Kaışı 

Aleybde olmak - Kaışı olmak 
Aleyhinde söylemek - Kötülü 
ğüne söylemek 
Aleybdar - Karşın 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda lııı kelimderio Osmaolıca 
ları kullaoılmaına<lıuı rica edt·ıiz. 

:...----------~--~....: 

ğıdrrdır . 

Moskova: 7 (AA) - Vasıf 
Çıoar'ın tabutu dün Sivastopol'a 
vaı m•şt • r. Türkiye işgüderi Pınar 

Vapurda Kojanof ile Harcen
ko, Karadeniz lilosu ve Sivuto-

- Gerisi dördıincıi say{ ada -

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
]Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

-28-

Hallrçıyız 

C H Partisinin aoa vaaıfla
ıından birisi de halkçılıktır . 
Parti sekıeleri neden dolayı 
halkçı olduğumuzu şu yolda an
latıyor : 

" Biz halkçıyız . Bizim halk 
çılığımız bizim anladığımız ma 
nadadır . Başka bir çok yerlerde 

de Popüler Popüler gibi adlar 
taş .yan halkçılık davasında bir 
çok partıler vardır . Fakat bizim 
önrmli bir vasfım • z olan halkçı 
lık onlaı ınki gibi bir kılişeden 
ibaı et değildir . 

Biz hPr yurtlaş111 , elini 
yııridoş o/uruk sıkarken , bera
ber çaiışukuı , onda saygı ile 
tarıımaya değer vasıflar gö -
rıir ve vatandaşı mıisavi lıa/rlı 

müsavi Ş< refli , lnsaıı olarak ta 

Yazaıı: Ömer Kemal Ağar 

rıı(ve ımtlyaz davasında bıılıın

mayrın yıırldrrşiar kıWeslni Jıaik

iaıı ve ha/Jrçl olarak tanırız . 
( alkışlar ) . 

Biliyoruzsunu:ı: ki tski proğra · 

1 

mımrzda ba1kçılık vasfı gayet ehem 
miyet verdiğimiz bir noktadır . 
Bugünkü programımızda da yer 
alan bu nokta devletin vasıfları 
arasında yıır alacaktır . 

Tıirkiyede sırıı/ yoktur, cirıs 
yoktur , imtiyaz IJOklıır . 

Mıııtrıka menfaati , dere
beylik . ağaiiic , aile , cemaat 
imtiyazı fllclrlrri yok tur . Tıir 

kiyede-değer ancak bilgi ılslıin -
Lıiğıi kapasite ve çalışma ile yıik· 
selebllir . 

Bir taraftan işcilerin çokluğu 
ve parti kuvvetine dayanan kuv· 

- Gerisi Lkirıci sayfada - -

ma sadık adındaki atıyla bu ma· 
niaları 147 saniyede atlıyarak 
ikir.ci ve yine Alman teğmeni 

Baron Fon Nagetmen 151 sani 
yede atlıyaıak üçüncü gelmi~
tir . 

T•ğmeoimiz Saimin bu bü-
yük muvaffakiyeti seyirciler üze
rinde büyük bir sevioç ve heye
can uyandırmış ve yarış direğine 

Türk bayrağı çekilirken balk aya 
ğa kalkmış ve bayrağımızı şiddet • 
le alkışladıktan sonra hep bir ağız 
dan Türk mar,ını söylemişlerdir. 
Tegemen Saim Polatkun Kısmeti -
nin üzerinde seyircilerin önün-
don geçerken süreklı bir surette 
alkışlanmış ve halk ( yaşasın Türk 
Subayı ) diye bağızmışlardır . ,, 

Saim Polatkan " Ren müka
fatını ,, almış ve gök~üne törenle 

madalya takılmıştır . 

Tt>kirdağda zararlı hayvan
larla mücadele. 

Tekirdağ : 7 ( A A ) - Zararlı 
hayvanlara açılan savaş sonunda 
ilimizde 12 bin 150 karga , 7220 
knrgu yumurtası,20 karga yavrusu, 
524 domuz yok edilmiştir. 

T ekirdağdcı ilk arp"! 
mahsulü. 

Tekirdağ : 7 ( A.A ) - Bugün 
.borsada itk:arp(satılmıştıı·. 
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L'orient Türkiye hari
ciye vekıli nezdinde 

---
Berutta çıkan f ıansııc• "Lor 

yao ,, gazetesinin V ıyaoa muha 
birinden aldığl makale : 

Türkiyeııin harici siy.sseti şefi 
Tevfık Rüttü Arasa , yüksek si · 
yasi ıahsiyetlcrio indiği bü · 
yük ve güzel oteli •rindeo raet 

gelm k fırsatını buldum . Bu , 
ilk görüıte sadelik ve ıcvimliliği 
ile Sl'mp ıti uyaodıran bir nttır . 
Ban"• ıe)abat yor~unluklarıodao 

dınlenmek , uki dostleranı gör 
mek , bntün bahar ıüsünü taşıyın 
Viyananın güzelliklerindtn isti 
fa de etmt" k için bu şr hir<le dur-

duğunu söyledi . Çoktan beıi ta
nıdığı ve bir !hazioelerİ:ıi takdir 
ettiği bu şehir hakkaoda k.onu§· 

tnk . 

-Diııltnmek ve kısa bir müd 

det için siyasi düşünceleri bir lıı· 

rafa bırakarak basit bir şehsi ha 
yat yışamak niyttindcyim . Viya · 

naoın bütün babar azameti ile gö 
ründüğü bir umanda hu benim 
için dıha ho~ olacPk . 

- Demek , Türkiye ile mım 
dı altındaki ml'mlt-ketler arrsıo 

da'ki münasebetler üzeriade fik
rinizi soımak bc\kiyeı,iz olacak? 

Vtkil güldü ve, belki de Vi-
yauaoın tatlı güneeinin tesiri ile nı f 

elenerek bir gezeltciden V•yana 
üzerindeki intib.larıadan başka 
birlşeye dokunur süaller f'Şİtmrk 
istemtdiğioi söyledi : 

- Görüyouunuz ya , dedi , 
Ctoevrf' yolculutundeyım . Mcm 
lelu:timc çok yakıo olan bu mü-

him mevzuu elime almak için vak
tı m yok . Bu meseleyi dehe uzun 
koııu§m1ık hnatmı buluruz . Bu. 
gün aize diyebi\irim ~i : iktisadi 
\'C haı~i eski münaı:ebatla bağlı 

hulunr.luğumuz Franıız mantlısı 
altındaki memleketlerle Türkiye 
uasıod aki münasebatta daimi bir 
salah olduğuo:ı kaoiim . Bu nok 
tada ben çok ııikbinim ve siıe hrr 
şeyin iyi gittiğini temin ede bili 
rım . 

Şehrin hareketli caddelerinde 
b İr gnioli ppmak için bir kaç 
dostu sabırsızlıkla vekili bekliyor· 
lardı . Bamt , gazrtcni:zio kartla· 
rene yollayacağım selam nikbinlık 
le doludur, diyen Tevfik Rü§tÜ 
A rastın müsude istedim . 

Suriyede bir şekavet 
daha .. 

Rt yhıuiyr ile Kırıkhan ara· 
.:roda Halrp yolunda yeoi bir 
ıekavet vıkaaı olduğu öğre · 
nilmiıtir. Silahlı iki şaki yoldı 

bir kamyon durduımuılar ve şo
föı drn paralaı ıoı iıtcmiş'erdir . 
Onu iyıce auıtırıp para bulama
yınca kurıuolara}'le kamyonu de 
lik deıik etmiıler ve oodan son · 

18 şofö·ün yoluna devım l'tmuioe 

mü11ade etmi~lerdır . 

- Loryan -

Ceyhanda iki köy 
kuruldu 

Ceyhan : ( Husuri) - c~y· 
haoda göçmenlerin yer letlirilme 

ıi için yeniden iki Lıöy kurulmuş 
tur . Bunlardan biıiıiode 73 , di· 
ğerinde 71 aile yurtla§tııılmıştır. 
Şimdiye kadar şunun bunun elin· 
de kalıp şıbsi istifade temin edi 
len bir çok toprak bu yu• tdeşlıua 

dağıtılmıştır • 
Bundan bııkı Köprülü ~ö

yür.e 34 ve Nacsrh köyüoe de 
15 ev yedtştirilmi~tir . İlçebay 
mırın ve Yumurtalık kamunbayı
n n bu işe verdiklı-ri özen çok 

büyüktür . 

takdir şehir Duyu k 1 a r 1 1 Zsillııszky . Gdbor'llll 1~ 
Yeye selfalialt: j--:-tur• 
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~~·fırt. 8111 güto halk,· tvinkdeı bub·yük Dünkü sı~ah Sebze fiyatları K lb I k ulusunun ve K)orna~::;~i zenıll:~~ ır op arı ı yapı eca . ı an- iZi Q Ş l Q.y İni dostlorır ılen o o~ ~ b• k••lıl 
kuı işyarları aylıklarında~ yüz· G ~ Macar ·- fürk biri ığı ş Gııbor ' ~ 
de ikisini hava kurumuna ver- olgede 38 dereceyi Toptan alanlar fiatların yük· onbPş erkek vt~ bir kad .n yeti azıı sınılan Zailın~zkYcyshntet· ' 
meyi kararlaıtırmışlardır . buldu selmesine sebep oluyorlar. tevkif ~dildi. yokın<la Türkiyeyd hır 

8

·stsn iktı · •1 d' Macarı r.ı il· 

Kütahya : 7 (AA) - Bugüo Dün Adanalılar yine bu yılın mek niyelin1,1e ır. Ja ~ok ·. Ş h 
• . . • hoyııtıo ı.ynıo 

parti kuıağında ilb .. yın bışkın · en sıcak bonaltıcı glinlerinden Y 
1 

e r'mizde seble fıatlarıitın hu Akkıpu köyüne ıiden yolun ~~'Ji.ıv.~ ıç~ımaı yan z8i1&os••011k. 
lığıoda büyük bir top•aotı yapıl· birini ya9amışlardır • 1 geÇen yıl<ln lıu nievsimdekintleo üterinde dul Fatma ;le ondört nım hır rol oıno . · areti mış ve ' ' hava tehlıkeıfoi bilen llye,, • Süel a8i w tlem~ durağı ditck· Çok bahahyıı salıhlığı ve bunun ~·şıoda~i oğlu Yusufa ait bahçe bu clefa Türkiye1ı ııy 1ceatlııt 1"~n ~e ı . .. s:ıbA1.ıl . k d b k .h - - kınıın k nfü;inden rrın .. ı .. ele ~L 

· t b - Tu· rk o"konomi pro~rs • · tetki' ~lıı yıezmak içi o . bir heyet ıeç.lmit. 1 tlrlOl'ündt-ii bildiri 1diğine g8re n eyın er en en ir ta ım ı · e, a§agıda adl_?rını vndıgv ımıı 1 ını•· •· ı.ı ' 
tir. Yayım kolu söz ve yazı ile dün sıcakhk derı Ct"Sİ gölgede en rnca çı sc ze tücc 1 rları .jın hunları onbeş erkek ve bir kadıo, ötey • eterıt1' 6k0' 
erg.yi y •ylb•ğ• boı•amışıır . İkin·/ ez 18 •• en çok 38 santgrad olup d•ğerinden fazlaya alarak komıu ıkıam Kııılboılık lyioi yıpmak edilen büyük ne~c·rk-!l•''jıb' l 
ci kol dı üye kayd İ§leriae giriş · tazyiki ne.imi 758,12 iJi . iJbayhuo gönderdiklerindtn ileri Üzere topİı.nttııtlar ve ayin~ ait devam etmek ve ut 1 lrırı ıO o ~ 

geldilYi söylenmektedir. h 1 · ah daki rsbı 8 1 

1~11#1111 ~ ti . y e ıztı ıkları bitirerek törene bış· nomı s 
8 d'rrrıek ö ııar 

arın Şarbaylığın bu meseley· ı' ö· n·mt ı:ı ) d ki d ziynJe kuvvetlı·n 
1

• elAbİf h• 
An•aya : 7 (A A) - Hava ku· u .. " a 1 arı sıra a zabıhCA bastırıla · k s u ı~ 

d d 
== inceliyeı ek bunun Ônüno geçme- rak cürmu··m·thu~ balı'nde yaka- anladık . Bura~a ık • ıİfl seY\ .. ~ 

romuna yer rm içia ün alışım ·• ~ ' z ·ı nsz Y' ıı11e• 
C H P . gurakıada büyuk bir i Mektepletde sözlü im· sini b•kl•riz. lromıtl•r ve dün odliyede ıo•gu mahalilind·ı aı ı . ol ,eri l ı 

1 b 
1 

t
.h 1 b 1 O F )'8 "f~i l dı'· trn ~onı• te .. •·ıf edıl· · tına büyük eheOlrrııY ~G 

~~!, ::~~n y~~·~a;::m~~vai;;Q li:s:s 1 
1 an ar2!. ~ş anıy r abrikatör salih rtk ,ceza :vioe ~önderil,,;i,terdi;, t"d r. * k''~ ~ 

lı k.raılar alınacaktır . Bu bü- Orta tahsil mıkt"pl<"rinde ya· Boğa oğullarından Abdülg•nİ • • d zj/rl bO ~ 
Ell 

Macarista11da eo 
1 

$ ~. 
yük yurd işine kartı Antalyada I rmden itibar~n söılil imtihanlara l lira para Cezaliyle oğlu Abdünabim, fabrikatör ve I ~ 
b b 1 

ı. 111 rbaylık u"yeıinden Bı"laAI oğlu lı,qı kurulaca c : ((ıJsu!i) _...-',ı~, b 

üyük bir ilgi gösterilmektedir. 1 aş anıca.tır · Cezalandırıldı ıı B ( 1" 1 Ş k
. u udapeşte : . k iter ~o 

S! • ır, meıut og· tıı Cem it , Da. · n ço · 1
1 ~~ · 

Ankara : 7 (A.A) - Hava teb· ı Sı"ren du·· du·· g"" u·· Fabrikatör s.tıhio forrnüle t ğl H b' T b ş coristandıı snnayını • işi ,ııı 'llt 

l

'k · b O vu o u ııı ıp, a ir ogv lu a· 88 11nı f·•' · ı. ı eııni ilen yeni Qyelcr. ye ı 

1 

ayı. rı U k k ğ t b't l ı - ğrnen k" ., 1 " 1 ~ çı arua sattı 1 es 1 ban, Ali oğlu lbrabim, Abdullah o ' uguna ro bıtld Y'' ııO' ' 

Numa1&11 : uUlmlı \re şarbaylak eocUmf'nİn· ı A sust tiir bakanlığı . riııl'l11 '" ~-
S "at kul .. si ilıerin" koeulan l oğ u li, Mı hm ut oğlu Ali, Yu i' M·ıC.

8 

n" 111 
878 Soller (Ankara ml'rkez ce eli lira para cezasiyle Ctza suf ogvlu Abmet, Yusuf og~lu Ab· Gömböş hükilrrı ı 

1 

'i tal:rib
0 

ti' 

b f h f 
Siren (Canavar) tlüdüğüoüo isteni l 1 I J 23 yon 911~ ı zıssı a müess~srsi kimya f"' i anaırı mııhr • bas, Ramazan oğlu Hasan, lsa fusunun yüz e t n• 

8 
rıO 

20) ; 879 Kutlu•y ( lnt-bolu tel- lt-n şa · ti ara uygun olm,.d ı ğiodan a. milyon kişioin bayıı 
1

r. 1yi jşl P. ,. ~I 
b 1 k 

·· · t 1 l b k oğlu Diyep, İsa oğlu Süleymao, •a sn • ıı ı gıaf müfdtiti 20) : 880 E•soy şaı ay ı encumeoınce e• un • ıo Ş Q n Q Sl kazandığa karşısınu l ~ 11 \ıııı· ırı ~ muı1:11n k·bul edilmediği yazıl Mahmut oalu Şaba.l, lsa oğlu Ali b knO 
1
r ' dv (İnebolu havale memuru 20 ) ; 1 ve Nrcip kı!ı Fatma. mE1Vcut ticaret 

8 

1 k eıı 
1 

·ıe- ~I 
881 M 

mıştı y • . l kuru ocs .erı 
ustıfa Gedik ( Poıtı me I · ol ortasma kumbaralı bir rılıp yenıt en . ıuoa " ı~ lıı Şarbaylıkca bu düdüğü gelip Ş h • k 1 ,, 11\hİJetı 9 

·ı t • 
muru 20); 882 Şcvktt Uğur (Mu· . teslim alması için müteahhıde 8aal koyduruyor. e rım iZ asap arı bakanlığı 80 fltikılırı lı~ 

11 

habere memuru 20) ; 883 Fıkri 1 coıfni karorloşl• · k b•k'' ı 
m r ktup glnderilmiştir . · kurultlC 

1 

ı cflf p 
Maral ( Telgref memur 20); 885 1 iş bonkası tarafından Yeni 9\e· Hafta tatilinden istifade rafından yem ı~ ih• !•• ~ ~ 
Soriano ve Hıoaoel (Ankaı a rch· . Numerotaı· ce dvelleri lin ;yanımla Va ten etzanes:nin ker hakkında verıJ~n. ~bussO "\ıd ., (; etmek istiyorlar . l t meclıs1 rn b 1 e ' 
beri ticaret tuhafiye ~mag" •zası h 1 \'ısinJa yeni ve eski istıısyonlorla amen osu kıı u . azır anıyor t f nJan 200) ; 886 (Türkiye umum kim. Tarsus kapısına giden codJelerin Kasaphır dün ilbııylığa bitle.ş ip fisi aydnı ara 

1 

, it '11 
b

. .t • d kOf11' 4ı 
yagerler cemiyeti 50) i 887 (Es · Genel nufus aayımıoa hazırlık tam ortas oa hir kumbaröh §~at ır ortubal \i~r~rek kendilerinin haf\/\lfl o ~• 
kişehirde ism\oi bildirmek istemi-

1 
k ·1 konucaktır. de hafta t .. tilin Jen istif Hie ~ttlril Kd mal/zm J I 

o mı üzıı:re yapılın numrohJ ar ~ 
yrn bir bayan 52) ; 888 Korge 1 şarbayhkıa cedvellere doldu rol Bu ıoot g. celer elektrikle ııydm- mt•leri icasında lıol"nmuş'ordır. rans: 110,usi) ...-6,ı· 't 

l N T E ı lbnaceğı için hır zaman vokıtları K ı b ·· t · ıb Budapeşte : ( resi ııı t )lı 
nen •Ci ıoaz ( 11kitebir dör- mai• bıı.tlanmııtır • b l a~ap »rın u muracaa ' ı ay- lar arası kadıolor k<'Of.d o ~ıs(.,. J 

d
.. .. k ı d k 90) 886 i mek mümkün olacakt!r lıkça incelenııekt~dir. Diğer tı;raf- gı o'· 

1 

uı.CU O Oı U amun : 1 'l r·· k'yeye •
1

tor0 Btypnarlı Muıtela (Eskişehir bi-' Y 8 ni mezarlık açıldı tan şarbaylığa bu hoısoısh mür• s•heıı • .. u~ yı aıı or. fe· 0ere 
rioci ban 40): 890 Abm·!d Stftli· ı! Gardenparti ca"ttıı bulunan kasaplar Jclgeleri muharrm a ştedH p 

M
. · 1 n · d '-' y · h · b Mag~ da, dün Buda pens saıon" ...ı 

z1de 50) ,· 891 (Yumurtacı 20) ,· ısıs yo u zerın eKı rnı me neşe rın cts'z ırııkılınaıncı.: için f rr' zarlık 7 Haziren 935 taribindrn Diln gece şarbaylak bahçe- kasapların her hafta nöb .. tleşerek oteli büyilk kon eralk öoiirıJ.e ~ 
892 Mebmı t (Ak§ebirli yazıcı za· 1 b"' "k ve kibar ha. 1 0 bl' J 
de Eskişehir 80) ·, 893 Murad i ı ibaren aç,lmıı ve ölülrr buraya sinde v erild · • tııtil yapmaları ' diikkAulartaı k'l uyu . dihtı ' § o a 51~ ' - "I b ı t K simlerle takıbe tt00(ı!r•0 s 
Fahri (Gümü'cineli 100) ; 894 , gomu meye aı anmış ır · 8 '11 _ __ ...._..._ ·--- padıkları taktllrde halkın l tsiz kal- · I'\ o ı yakadaki uki mt &arlığa ö'ü göm Sı·yhutıspor kulübiı· men . mamaları için şarbaylıg;ıt ait b:>ş feruns vermiştı.r . Jo~ll~uıı ~J 
Babaettin <Sakaryı gızeteıi mu· Türkiyenin y<'nıd·~knonoı:rıİ s18,ıı0 .. 
habiri Eskişehir 20) i 895 Mtb- mek yasaktır. fııatına evvelki gı>ce saat yirmidd dükkAolard·t et satılacoğ· kendi ynsol soysnl ve o ·şi ,.e ~ ı'' 

t Ah b. d ı fGU l Ek k tı 1 · şarbaylık bahçesinde verilen gAr· lerioe bildirilmiştir . ' k ·ı erleY ' ı me ' met ıra er er \ mü • me sa n yer erı yapılan büyü 
1 

.kA rrıtı08sırı' td' 
cioeli fabrikatör Eskiş"b i r 1000); t.l11nporti çok güzel ol rTIUŞ \'6 da- Mamafı kıısaplaıın bir çoğu hafta Kamalizmio hakı ~ ı·ntlıJ 9019 

896 Duımu§ (Mibaliçlikli Eski· 1 H•beı aldığlmıu göre bakkal vetlilor geç v.kta katlar çok hoı tatıli ruhsotiyrsi aldıklarından r• yenlerin alkışları ıç 
ş~hir 50) ; 897 Mutan (Kabızmıl dük'-anlarında bundan böyle tk· ve eğlenceli bir vakıt geçirmişin· zıır güıı l ri dükk:lnlarını o~·ık bu- tır . • "' 1 

Eskiş .. hir 60) ; 898 Derviş cKe. mek satışı şar ay bCa yasa tdi ... k/·cYI : b ,,~~ 
1 

b 1 
ı. k Jir . luoduraCıtklardır . ~ /'''' 

resteci Eskitehir 40) ; 899 İsmail lecektir . Ekmekler buz f•t•ıındo Gardeı.purtide eyi bir cazbant, işçisini başından ~aralamış Bir Macarıtı. ılf~l"~,;,ı .> ~'' 
Kültü z de 100): 900 Rüstem olduğu gibi şeb• i• muhtelif yer ucuz bir biıle v• zengin bi• piyanko BuıJnpeıt• . ( ·kl'''"J 

· d l k t - ı d k L.ulunduruln.uş ve buraya gelenl"r ·· 8tetışrı 1 f 
Feyzi (Doğrama fahıi~ası Eskişe lerın e açı aca o an ou ü . lcodiya mahallesiotle oturan bur Macar rrıu cyo ı.ı • ıs 
bir 100) ; 901 Aziz (Zeytin zade ~anlaıd• ve furun fiyatı ile satı sabaha ka<ln <lans etmiş ve pi profesör Gl·rrnanoszn111• oll 'fl~ eıtl' 

1 kl Y
anko<lan Zflngin ikramh·elcr almak Durmuş oğlu Mustafa yan ında hiz- b l lkerirrı o r il' ( 

Eski~ebir 25) ·, 902 Doktor İbsın SCM ır . J t . 1 k 1 sıme A ' u . r t'ı ı ııll'. A'
9 

·,aı,,;
1 

· d . suret;\e eğleomişl·ırdir . nıe ~·ı 0 ara ça ışmakta bulunan b k y d fi• 

(Eski~elıir 25); 903 K,dri (Mü· Satıcılar aıma buz N ı;ı vş ııhirlı Ahm.ıJj sopı ile b·ışın- bir Ara ın 
1 

k ' kltırinİ g~ ıa ~w 
tekaiı miralay 30) ; 904 A, .• ., bulunduracaklar Karpuz, incir dan y•raıa .lığındon yakulnnmış ve 

1
•ketlerino ıc.11 ' ,ı i r. !\•~' r ~ 

1 

(Borsacı oğlu simao r İzmir 20) ; Ah mel tedavi edilmek üze e mem- m ·k iiz ·rı• gıb '"ı~n"" ·'' '' ,d• ~ 
905 Naci llerl ıt bak (lımir S. Ş•rboylık tarafından ve<i'eo Turfanda karpuz ve incir do leke! has.tan .. ;n,. ynt rolmıştır. da ~abirı~" ~~ıuı. V• b•'~ıb'· 
başkatıbi 20) ,· 906 Saim Kuen emir mucibicce müteahbid daima yetişmiş ve bazı yı rlerde sutılın-a --·-... , • _ _ tebuıde 0 urrı soorıı "' .. d ı t k·ıldıktan ~ 
T. Hı. K. hmiı Ş t•hsildarı 20>; s•tış yer lrrinde hatkm ibtıyacına çıkarılmıştır . mu 

1 

• • 

1 01ı 1 

907 A~dull•h Ö•kent (lzmir pi· yd< r do,.cede buz bu!undurac•k T k {; C. ff. Partisi hacı~'.;~ş::sı~ la ınfi•Plii:rsı 1~
0

ı 
0 

ı 20) 909 8 N ' tar • Bunun tıtında hareket etti ÜT O İs İ ) ö uŞ'1 tıır ya goSUD( a ; ayan 1- nası dog"" du ?. yük ~linıJerile ~ olUOfflllŞ· ··"JA 
m

et D TLı' (İ · · 1 ;;,i takdı rde hakkında lazımgelen kt 
11 ı.r ı• 1 

t " ımır pıyargosun( a 5 S . ssuuıla Ja t' 
1 

k10Jall "ıııt'' 
nissuu·la. '' 3 pıJ 1 ı · 20) : 910 Franseı (Y rruslmi iz· mu11mele yapıhcıktar . urıyeye gidecek tecimer· "1 cor ır 811 ,.ıı 

mir 30); 911 Salvatur barkı ıHer· Börekçi Mehmed ler için bir bildirik gönderdı -Birinci sayfadan arlan - nin ilk ilacı olcl~~~ııoffl'şd\11~~er ' 
mao isprcr İzmir dir .. k 20) ; 912 vetle ulusal çalışm•nın ahengini kralın aJdkosını ııİ ~b c ııır~ 
Nafiz Muıtafı1 (İzmir kağat tüc Sur;ye Ali komisı rliğiııin çı- bozacak zorlu bauketlerine ve f "r Ciermanue, yo dtt (JıJ'. ıı•~ 

ı 3 1 d 
•• t h k d b. k eso :;ntıır 1 rı carı 30) ·, 913 1\fuahf• Delen ( z yı o . ay apse ar ığı ır ararnbmc ile Fransız 'ltekkı d .. n bll gu "rct:;k e .,.Je öte tarı.ftan sermaye s.hiplerioio, n <> o " • ,.<' 

· ~- t t" 20) 911 D mahkQm oldu mantlası oltrnıluki lıükOmetlerda .. ve g ~rt
1 

ı mır gaga ucc•rı ; ı a· büyük İ§ sahiplerinin para ve var- tcye döonHIŞ Cell"'J "ı; 
·ı L·· · (D · ı- 30) 915 N Joloşan ya~Ancı tüccı-ır n.ümes- 1 ~srk ve' , vı uız en uccan i ' .~, •• hk gücüne dayanarak işçilerinin kınıla ~ acar ı.s f rofl

9 Jf'
11 

bum Danun (5 gorta Türk A, şir· I sillerile tüccar yolcuların n şifreli enter.-san bir kon c ~'eglı Kö~ker Rahimi ö'dümekt•n t ] 1 ·ı · h b · · haklarını çiğnemeHine "yol bırak- r 
keti İzmir ıcentası 20) ; 916 A'a ~ "' e yaz ara 

0 ~u a ere ıçın posta ıuçlu ve mevkuf Börtkri Meb- umu "f tt" ı·;ıo;· d ı ı 1 mıyoruz . Binaenaleyh sıı,ıf kav 
bay (Muğla T. Ha. K. muhasibi ,. m mu ı· ış 1

&
10 

en la ıa evvr medin ağır ceza hık yerı'ndc de- müseo -1e almala · ah t kt d' gası ' tahakküm , imtiyaz zihni 
20); 917 Ankara Aktar ogullaıı u 

11 ıc e mf! e ır. 
(Tt ciml'r SOOO) . vım etmeUc olan duru~mu1 dün Suriye ve saire Fransız mandusı yetlerini kökünden silen bir zih 

bitmiş ve Mebmcdia bazı cihet· ııltında bulunan menıl~ketldre gi- · ı iyet, memlrketio zihniyetini ta 

Dikiş sergisi 
Adnadın 10 yıllık bir kuru· 

m.u ~lan I{, fıka HecP,p Çolakkik 
bıçkı yuıdunun sergisi 11--1!! 
haziran s:;la ve çarıaoba günleri 
çok zenğin < ıe• le Je beı kese a~ı 1 

lıoacaktır. 

Meıaklıların Bebekli kilıe 

!erden istifade etmek ıurl'tıle ce- Jecek tüccorltırın bu suretle h 1 _ mamlıyecaktır . Ancık bizim iste 
zası indirilerek üç sene dört ay rekct etmeleri Tüıkofisten ş~luimiz dığimiz we anladığımız mıJnada 
hepse mabküm olmuştur . tf-cim ve Endüstri o•lut1ına bildi. hılkçı ol maldır ki milliyetçiliği 

r lrniştir. en temiz v~ saf bir değere çıkı· 
Sebze halindeki 

dükkanlar 

Siptılıide yapılmakta olırn seb· 
ze bilinin yapı iş'eri bitmek Oze 
redir . Hal ayın oo b•ıiodeo soo
ra açıhcak•ır . Bunun içerisinde 

j' UIRlllUllPflmııuııııııınuııuıı lllllDllUlll~lllllllUllllll •lllllHlllllllllltlllUllllHI~ 

i bu gece nöbetçi J 
Eczane 

. H··k- i 

caktır . Sade milliyetçilik Türk 

vatanının sınırı içinde , dıl bir· 
liği , küllür bitliği ile mazi batı· 

so~·~•Dda.ki sergiyi gidip görme· 
JenDı hvaıye edt-ıiz. 

, ki dükkanlardan bir çoğu · kiraya 

veri:miıtir • 

J _u um et ri' arırıtia 1 
; istikamet rczaue~id. ir 
.. _1111111111111111111111111•.....,...•11tt1111111111111M 

rılarıtıa ve gt:lecek zamanın emel
lerine bağh'ıkla birleşme yapar. 
Fakat bu anlıyışta birll'ımemiş 

olsa , dıba içinde , ıınıf imtiyaz 
çarpışmaları kopmayın yani hai kçı 

bir duygu ile birlqmemiş ol an 



duyuklar 
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Son 
or • 
tel· 

ransız kabinesi lran Meclisi Alman elçisi 
~.k:-------

ık~' 
ın6· 
ııi• 
!ık' 

b· 1 bakan Laval'ın Şahenşah Rıza Pehlevi 
8tkanhğı alttnda tarafından açıldı 

kuruldu 

111ıP ~- P•ris . 'l ( ---
"' d,h · ' A. A) - y~oi kabi· 

el:: ~k•ııta' bı·ı· g~ceden toplanmış , 
~1 kO' ~. ~. 1111 kuınetin bildıriği hak· 
a llıı foı Btmüoleıdir · 

;h: l._~t111 1d6 1 yapılacak kabine top· 
.... il • hild' · ~ ı . k r l ırıg n mdoı arar· 
,\ı•' 1 "'..ı ktıt . 
,h• ~ P,,ia . . t 

1 k 'tıi b· · ı (A A) - İ.,aval ka· 
e \y,, ~ç bir fırkaya bağlı ol 

~rtu k oato üyrsini içine alan 
~a 'i S "binedir . İlk Laval ka 

11 ~'• tlcez luhioı sinin düşme-
•• 'llııd '''Ora kurulmuş 931 ilk 
.,it ~dt k,~'' Üızirana kıdar iş ba 

e Ş· nıı§tır 
1 ~ 'IQad.ı · . 
ıı i "ı kab· ü .. .. C • 

t • ~ 1•ti ıne çur.cu u ~ 
11 ~·· L:ıl,.._, ~ 99 uncu kabin•si ve~ 

"''ıid·" ~r devriuin 10 uncu ka · 
eO ır 1 . d 
" ltylı,91' Çır. e dört ayan ve 

11 
·• ~ 9•rdır ıert "- •ti1 . 8 · 
ıf t 1a d · (A.A) - hükumet 

a-ırl ~t, gc ~ hilc..liriğioi okuduktan 
erile· le,inj:' 1 si Y•sa için sorgu di
\ (4 ~~~ i~i koou§ulmasını gecik· 

811lık 1 'G,,cr ~e. güven meseltsini 
8 1 lltır 

sr P "- llt1d ıa · 
6 ttıı," •onra finans komis 
,ııldl :.•e f :.~'küliıyona karşı sa 

L"""'ıeıı gın korunması için 

Op/ı ~111ıı ~ Uaoomal yetktler pro
ıtL onu 1 "c•l fU 11>a11 için kamutay 

JI ~ ~,,. lır . 
,, 'tı· ıt : 8 {A A 

111u• \ı •ai ~ . ) - Mehusan 
D lll Otıd 1 

~· u. lab • arında uzlaşma La o ""1111..- 8ırı, k 
ro. lll ~enıp . arşı beslemekte 
rl· •tı dolayısile bi\tün 

Tahran : B (A.A) - Husuei 
muhabirimizden : 

6 Haziran 1930 İr1ın Kamuta
yının onuoc•.: de\'rtsi Şalitnşah ı 
tarafından açılmıştır . 

Açık siyasa kısmında en baş· 
ta Turkiye İran ilgilerini an la 
tarık geçmiş zamanlarda bu iki 
devlet ilgilerinin tam bir dost· 
hık yaratmamı§ o'duğundın uy 
gun bulunduklarını her iki taıa 

fın gösterdiği emniyet ve geniş 
çalışma sonucu olarak arada iyi 
bir dostluk haşladığıoı , Türki· 

yeye olan gezrileri ve Cumur Rei
simizle görJşmel rioin kıym~tli 

ve bu konuşmala ı ın lıütüo aola 
şamamazlıklıtrı oıt•d:ın kaldıra· 

rak yeıioe dostluk ve kaıdeşlik 
zerre:etinin yu tuttuğunu ifade 
buyurmuşlardır . 

Bu yılın yeni kararlarından 
olarak buntlan sonra Saylavların 

Kamutayda başalık buluomalara 
nı ve yarından başlıyuak şapka 
geyilmesinin karara alınmasını 
fmıeımişlerdir . 

malufılde basıl olan aükfmetten 
babsedilmekt(dir . 

Tabmio olııoduguna göre Li 
val fcvkılide St"labiyetlrr pıoj~
si reye konulduğu zaman büyük 
bir rngelle kar§ılaomıyacaktır .. 
Yalnız frııngı kurtarmak için teş· 
kil edilmiş olau bükumrte işti· 

rakten çekinmiş buhınao s(lsya· 
list gurubu hükumet •leyhinde rey 

vertcektir : 

Vedanamesini Cumur 
Reisimize verdi 

Ankara : 8 AA) - Alman
yADın. Ankara büyük elçisi doktor 
Fredıık Hansyoo Rozeohe.g mem
leketine dönmek üzere bugün 
şehrimizden ayrılmış ve istuyoo 
da dış itleri bakanı , dıı itleri ba 
kanlığı genel sekreteri bakanlık 
erkinı , ıebrimizde bulunan bütün 
elçiler, elçilikltr erkiim , büyük 
tlçinin dostları ve Alman koloni 
si tarafından uğurlanmı§tır . 

Von Roıenberg sıhhi ahvalinin 
istirahati istilzam etmesi yüzünden 
bir müddet için hariciye meale 
ğiodeo çekilmek atzuıunu göster
miş ve hükumeti bu iıtirhamı ka 
bul elmİ§tİr . Bu ıuretle daimi 
olarak memleketimizden •yrılmak 
ta olan Alman büyük elçisi dt.n 

Çankayada Reisicumhur Atatürk 
tarafıadan kabul edilerek veda. 
namesini takdim etmiştir . 

Memlekttimizdc bulunduğu 
müddet zarfında yüksek nezaketi 
ve büyük meziyetleriyle kendisini 
herkese sevdirmiş olan Von Ro· 
zenbergin bu suretle ayrılm111 hü· 
tün Ankara ınabafiliodc derin le· 
eastirle karşılanmıştır . 

Uşakta kurakhk 
devam ediyor. 

Uşgk: 8 (A . V) - Y ıgmur 
suzluk ürünü fena bir bale koy· 
muştur. Buyıl huğdav ürünü ge· 
ç cn yıla göre yuıdan az olacak 
tir. Sıcaklık gölgede 35 i bul
muştur. 

. 
Isparta da 

Yeni kükürt' fabrikasın
da 1şe başlandı. -·-Isparta: 8 (A . A) - Ulu11l 

bankalarımızın ele aldığı ve iolet
miye başladığı Keçiborlu kDkürt 
madeninde yapılmakta olan kü 
kürt fabrikasrnır yapı işleri ta 
mamen bitmiş ve fabrika işlemiye 
baılamı§tır. 

Fabrika kı.. bir zamanda 
önemli tutarda kükürt üret~rek 

bunları lzmir ve Hinterlandına 
göodrmiştir. 

Fabrika çalıımasını günden 
güntgeııişletmektedir. 

Asit olmıyan bir haber 

Atinn : 8 ( A.A ) - Bir Atino 
telgrafının icişlni bakanının evi 
önünde çıktığınJ bılJirdiği hadise 
yalandır . 

--~--------·----------

Sayfa 3 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK \'e KOZA 

~~~~~--~~~-

- -- Kilo .Fiyaıı 
.F;n az 1 En çol 

K. S. K. S. 

CİNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
-·==== 

apımalı pamule 
Piyasa parla~ı .. •15 
Piyatıa temizi ,. 
laoe l - --·---------
İane il 
Ekeprt>A 
Klf"vlant 

YAPACI 

•-~B_."Y ...... a_z ____ __,,...__, 42 ı--~~==,-ı-==-=--=--=--=--=-----_-_-_-_-_-_-_-_•. 
Siyah _ _ 

Ç 1 G t T 

,, "Toh umlıık •• 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 2,,675 -~-:-----------· 

•• Yerli 
., Meotane 

2,57,5 Arpa 
Fasolya 
Yulaf 
DeJice 

Seyhan defterdarhC)ın- ·-~.,;..._:::~e!!,_e_:-~~0m-0---ıı----ı--·---ıı---------
da n : Bakla 

--------~------·------'·------------~--~~----11 
lncirlık köyünde 2 parçada üç 

buçuk dönüm çıftlik yerile Kara 
enbiyada beş dönüm üç evlek Yı 
lanlıda on iki dönümlü dört parça 
tarla keza Yılaolıdn 14-8 dönüm 
bağın yeılide iki hisS"Sİ Zencirlide 

14 dönüm t•ırla ve İcadiye ma· 
hallesinde Behltllun gölü dfınmeklt' 
maruf mahallio bedelleri peşi•wn 

ödenmek suretile 25-5-935 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeje çıkarılmış olduğundan 
I0-6-935 tarıhioe müsallif pa
zartesi günü saat 15 de uçık ar· 
tırma ile ihaleleri icra kılınaca
ğından taliplerin yüzde 7 ,5 temi· 
nat okçalarile birlıkte ,\lılli RmlAk 

idaresine müracaatları ilan olunur. 

29-2-5-9 5491 

Si sam 9 

UN 
alih Efendi .. ., 

:.C ~ -Dflz kırma ,. 
~~ Simit o ı:: .... ··~· ------·---·---·--------Q ~ _ Cumhoriyet 

N 8, - •• 
r-- Düz kırma ,. 

---------~-----· 
---'Ilı------- -------------· 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

8 I 6 I 1935 lş Baokasıodao alınmı~tır. 
Santim Pene 

Temmuz Vıdeli 6 36 -Liret 1 
Rayşmark 1 96 

1 inci 1'. V11deli 6 08 
Fraok"Fransız,, 

Ha1ır 6 83 Stt>rlin "lngilis,, 619 50 
57 Hint hazır 5 Dolar •• Amerik.ao,, 

79 ~I Nevyork 11 45 Frank ''lsvi re,. 

l~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 
t, 

kılavuzu 

Seyhan Valiliğinden; 

Karaisalı kazasıııın Pos ÜP.vlet ormanında Torakdere fobrikesı ci

vaıı Eğridere vo Vata.1 köprüsü, Çaltı mevkilerindo bulunan muhtelif 
çeptıt ( 18781 ) parça kereste ile Vü Aclonudaki ( 1298) parça muh
telif çapta tahtanın bu mevkılerden Seyhan ırmogt üzerinde denize 
indirilmesi vapura \ahmili 7-b-935 tarıhindeo itibaren on beş gün 
müddetle ve kapı.ılı zarf usuJile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

tı;.; l{in [ T. Kö. ] 
~ Ör ..... Geysi 
'~~ lttıt . n· 

111 
giyin· 1 '." rüesasının husu· 

ı ~ "~•lar e erı menedilmiştir -
•tal IQı ll " 1 

~ ed·t . oze ~Pysi giyme-
~.\' 1 rnışıir • 
~ er_ 1, 

t,b Ulke 
~tlb ..... Kitap 

' - y (j •Zlt 
'tıe1t . 

ı,. '-tıtıa · Orhon kitabeleri -
l\ı rı : 
t.,.t 
() ..... Uıuğ 
. '"tk. '.tt te .. d' .6 u rne deyi izin ki· 
•it' • 1 d' 

., '" tıs e •yorum - Bu so· 
"'lo ugurıuza bırdkıyorum. 

ıd, k 
~'111 U111ındanı - Kor 

~''d._ 
~._-.,) "'~anıbaıbiy,.si -
k_'"g,~ 

~ıo .. - Kurultay 
'·~uaddid - Sayaç 
"' Eski ._. .. •- .. 
ıı;"elt : • flKı pusau 

~ ~•rtıtb O tünde köhnt> bir 
G bi a çıktı - Osıünde 

r ıı • 
~ "eysı ile karşıma 

l-. '~· ~ ' ....... ~ bbt 'f 8•1ak 

~i :: :ubbt, kümbet 
~ttı Utaat 

"L 
ıl. Slia

0 

'1illeıin b" ··k · k' 

Kur han - Sunam 
Kurretülayc - Göz bebtği 

Kurs - Kuıs [ T. Kö ] 
Kusur - Kusur ( T. Kö. ] 

Kuvvet - Kuvet [ 1'. Kö. ] 
Kuv\Cİ inbatiye - BiteJge 

Ürnek : Kuvvei inbaıiyetıi 
pek feyizdar olan garb \' İla) etleri -
Bitt·lgesi pek gür olan lıaıı illeri • 

Kuvvti muharrike [ Bak: Ha
l't ket - İşletge 

Küçük zehıt - Erba~ 

Küfrelm• k - Sövmek 
Küfür baz - Sövge 
Küfüv - Oendeş 
Kü ı fet - Yük, ağırlık 
Kül - Tüm, bütün, hepsi, 

kül - (Fr.) L• tout 
Ki.ilıi - Tümrl, küllığ 

Külliy~t Tümlük, külliyet 
(Fr.} Totalite 

Künh - Üz, kök, kOoOğ 
Künye - Soyadı, künye 
Küıe - Kilre [ T. Kö I 
Küreyve - Kürt cik, yuvar: 

cık, kürtyct', kürey\'e 
Kürsi - Kürsü [ T. Kö. ] 
Küspe - Po.a, tortu, küspe 
Küstah - Küstah 
Küşa - Açan 

de bulunan - Evdeki kitabhğımda 
bulunan 

Kütübbane -
(Fr.) Libraitie 

Örnek : Yeni basılan bu eseri 
her kiitübhanede bulabilirsiniz -

Yeni baııılan Lu eseri her kitabevin
dt• hulabilinsiniz. 

Kütübbane {evde ayrılan kı@ım) 
- Kitap odası, kitap ıaloou 

Hestabane - Hasta yurdu 

Eczahane - Emget 

Li - l - Sız (Sonele} , 2 - · 
dış (önek) 

La~lettayin - Gelişi güzel, 
kim olurs~, ue olurf3a 

Ürot>k : Laaletıayin hir ye;e 
koyuuın: - Gt>lişi güzle bir yere ko-

yunuz. Laalettayin )>irini gönderiniz 
- Kim olursa birini gönderiniz. 

Liakel - En az, en azdarı, 
biç olmazsa 

Ürnek : Laakal iiç kişi olma· 
lı ki bu işi yapabileyim - En az 

üç kiıoi olmalı ki bu işi yapabileyim. 

Lacertm ( Bak: Şübbesiz ] -
Brsbelli 

Lamekan - Orunsuı, yersiz 

Laahlaki - Dışabliksal "' ~ -ı\'a 1 uyu ın ı· 

~ ı:le~"~•i b~r~a~ ağar olduğu Örnek : 1 - Dilkiişa - Gö· Örnek : Laahlaki bir hart> ket 
"t tı'-lle . 1 ttır - Ulusun nül açan · - Oışahlaksal bir hareker . 

~, 11 ~•d,;•:de önayak olnı .: k 2 - Kişverküşa - Ülkeaçan 
t~''-d 11 kutsal lıir işıiı . 

"' 'tı ............. ~ 'dil "-Omutan 
'l 't~ . ...._ l<oınut, komuta 
' 1 l. l - A ~"t't tı'-la d skere wrilfn 
~. 1 ~, ( ~ ası üzuiııe -

aıırol ) komutu 

Küşad - Açım, küşat 

Küşayiş - Açıldık, fnahlak 
Kütab - Kısa 

Kütle - Yığıo, kütle 

Kütübbane - Kitabsaray -
(Fr.) Bibliotheque 

~ l\tl 
')~ht~a~da ı altında bu· Örnek : Beyazid küliiphanei 

~ ~'"da 0ğru ilerletti _ umumisi - Beyaziı genel kitabsa· 

~\' ilt't) Lulunau ı11ğayı rayı · 
' CUj L "-.,.. • Kütüblıane - Kılablık [ Ev 
Q "'rx. v g• eşyası ] 

'•hn y • •n Örnek : Evdeki küıübhanenı· 

Lidiııi - Dışdiose] 

Layemut - Kalız, ölmez 

Örnek : l..ayt'mut bir f'ser -
Kalız ( ölmez ) bir P.ser . 

Layüfoa - Yolrnlmaz 

Örnrk : Muhabbet liyüfna 
bir hazinedir - Sevgi yokolmaz bir 
lıazoedir . 

Liyenkatı - Ara vermel..siziu 
aralıks . z. ardı aıası kesilmedeo, 
birdüziyr, bo)uoc•. aremsız 

Lay . tccuza - Bölünmtz 

Layuad - Sayılmaz, sayısız 

Örnek : Bir cümle içiodr. IU· 
yuad bıtıası var - Bir cümle içinde 
eayısız yaohşı var . 

Layuhti - Yanalmaz 

Örnt>k : Kendini laynhri ad· 
deımekteıı daha büyük hata ol11maz 
- Kendini yaoılmaz euymaktao da
ha büyük bir yamlma olmaz . 

Layutık -
nılmaz 

Layüsrl -
maz 

Çekilmez, daya· 

Sorgusuz, soru 1-

Örnt>k : Hiç kimse layüst>I ol· 
du~unu ileri ~ü renı~z - Hiç kimst> 
sorulmaz ( :Sorgusuz ) oldu~unu ilr. · 
ri eiirf'mez . 

Libis - Giy,n, giymiş 
Uf - Lif [ Yaku!ç~ ] 
Ufz - Lafız ( T . Kö. ] 
Lagar - Cılız 
Lagv - K•ldırma, kaldırılma 
Lağvetmek - Kaldırmak 

~hoek : Bu işi çoktan lağvet· 
tiler - Bu işi ~oktan kaldırdılar . 

Libik - 1 - Şimdilik [ Sa 
bık kar§ılığı 2 - Ulaşık 

Örnek : Trabzon valii libikı· 
Trabzooun ~imdiki ilhayı . 

Lahika - Ek 
Labikai mütekıddime - Ö 

ntk 

Lahikai müteebhire - Sonek 
Libik olmak - Ulanmak , 

yetmek 
Labime - Etçil 
Lalın - Ağız [ Müzik terimi) 

lahin · 
Lahd - Koytak, lahit 
Lemba - Kıpm•, lahza 
Likayd - Aldırıtsız, kay1tsıı 

Örnek : Lakayd lıir adam -
Aldırışsız bir adam • 

Lakin - A· tık, yalnız , fa 
kat 

21-6 - 935 cuma günü sıınt on altıda Seyhan vıldy1;1ti makamında 

toplırnncnk komisyonca ihelAsİ yapılacaktır . 
lstAklilerio şartnameyi görüp 2490 rıumnralı kanunun 25 ve 32 mad

deleri ve~~hile <900) dokuz yüz liralık muvakkat tominatlarile teklif 
mektuplarını ihale günü öğlE>llen evvel Seyhan Voliliğino vermeleri ilan 
olunur .5'i36 9-13-16-20 

32~ 5370 

. 
vilayet daimi encümeninden. 

1 _ Ceyhan Kazıuıı taş ve em
sali ocakla,rın hir senelik resmine 
sürülen key hadıli layık görülme
diğinden açık artırma müJddi 13 
llaziran 935 giinüne kadar uzatıl
mıştır. 

2- ihale 935 llazirnrıının 13 
üncü Perşembe günü saat onu 
otuzda Vılayet Daimi Encümenin
ce yapılacak dır . 

3- lst~klilerin şeraiti aıılamak 
üzere her gün Muhasebei llususi 

Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 iirümünden 22 denk 
te 1119 kilo yaprak tütün ~O. Ma
yıs 935 den ıtibaren 21 gün mfül· 
detle oçık artırmaya konulmuştur. 

İhale 19 lfozirnn Çarşnmba gü
nu soat 15 tedir. Alıcıların becleli 
muhammen olan 1119 kuruşuıı 
yüzde yedi buçuk muvakkat temi· 
nat parası 84 kuruşla Adana inhi
sarlar idaresine uKramo.ları . 

5499 30~5-10-16 
ye Müdürlüğüne ve açık artırma 

gun ve saatında da yüzde yedi bu· Paranı!·----. 
çuk pey akçeleriyle Vilayet Daimi 1 
Bncümenine baş vurmaları ilan. Boş yere h:ırcama ve har· 
olunur. 1 cıyacaksan yerli malı al 1 

-----------------------------------------.,..-------------------------------------------------------' 
5503 31-5- 10 .. ---------------
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Vasıf Çinar 
gömiJldiJ. 

- Blrillcl sayfadan arlan -

pol ıar bıyl ıgı adına öl&ye çe'eak-
l•r koydular. · 

Krlnzör , baynğını mat~m 

iıarı ti olarak yarıya iod•tdi 
Ye tım öile vakti bir uçak fılosu 
aun beıaberiad" kıyıdRa uzak 
lıftı. 

Ankare: 7 (A.A) - Moılco,. 
blyük elçimiz V ıııf Çinar,o ö ü 

mü dolayıaiyle Reiıicumur Ka
mil Atatillc ile Soayalıst So\yrt 
Camuriyerl ri:birUri merkezi ic a 
komiteıi baıkanı Kalim'ne ar111n 
da çekilen telrrıflardır. 

Tıirklye Cumur llelsi so11ek
,,.ıa111 Kamdl Atatıirk; 

Ankara 

TBrltiye Domuıiyeıinin pek 
luymetli büyük elçiıi Vasıf Çina 
rı• Yıkitı:z ö!ümU dola7ısiyle 
doydotumuz acı derindir. Size 
wa blUüo Türk ulusuna en içten 
gele. baf18tımı ıu•uım. 

Kalenin 

Soıyallıi Souyet Cumur lyet · 
Itri blrllll merkezi lca kom/lesi 
baıkanı, ıonekıelans Kalenin 

lloakova 
Vaııf Çiaar,ıa va~itaiz ölllmii 

dolıyıtiyle uğradığımı• Jllı pay-
lııtıiınızdaa dolayı k~ndim we 
Tlrk uluıu adıaa tqekklr ede-
rim. 

Kamil AtıtOrk 

Ankara: 6 (A.A) - Moıkova 

hlyük elçimiz Vaııf Çıoar'ıa 611 
mi dolayııiJle Sovyd Rusye 
komieeıler kurulo bıı"ana Molo 
ıof ile Sü komee.i Geaeral Vaıo 

tiloltaa Bltbıkea ismet laö"ö'oe 
Lalya• Baıbakanı Mouolini 
A•ow •• ~v'"'~• ,,. au.1.

leria PilrİJ bDyük elçisi Potemkin 
ile Romaoyaua Moıkova tlçiıi 

Attolilaodae •·ı itleri bakanı 
T••fık Rlftl Arala baıuğı tel· 
raflara plmiıtir. 

Çinara yapalıcık öUl töreai 
proğramıdar : 

1- Oıı tlrenirıe dewetli bu 
laoaDlar lauiraoıo ıekizinci cu-
mart•i rBaO öğledea ıoora tam 
uat 15,45 te iıt11yon alanında 
ıer •••~ılclardır. 

2- Kamutay baıkanı, Bat 
baLan, genel kurma, baıkarıı, 
l>aka•lar, Cumor Reisliiiaekreter 
•••iH, baıyaver, . Kamotay bat'>• 
•••lerı, lsor d•p'omıtıklrr tabu-
taa ~trıfıncla protolrol İfyarlarıoın 
llaterıc~kleıi yerleri al.caldar 
dır. 

S.ada• IOftra e.,bakıa lımet 
l.&aı tarafından bir s1,ı,. lir
te.ecekdr. 

Slylıvden IOara be, ltu ye;. 
lerial al.cakl., ve iıllılJOD ılaaı-
•n orta11ada bulu•ın ve dlrl 
•güt& aıltH lart fındın belrle· 
r.e. top arabaıına koo11)11cak ve 
orada bulunan kıt'alar tar. fıodaa 
telim le•ıcıktır. 

Ölü töiı ni ••at 16 da iıtae· 
JO• alanından kılkaralsalr iıtH 

yoa yolu ile Kematay, C H. Par 
ti•; ve Hlkimi1tti Milliye al-nıo 
da Atılllrls heykeli lnfinde bir 
tlakilra dnraıak beı.lıalar yol .na 
pcn•k dıı itleri bakıolıiı öaüee 
jelı&lcler, burada öl& top nıba· 

•• iadirilerek laHtabıne cad 
de.inden ce ~el m. zarlaiı•a gö 
tlrBlmek için ölD otomobilıae 
konacak ve torea daptılacalttar. 

Ölü otomobilinin aıka11adan 
otomobıller gelıcelctir. 

3- Ola töreuiade bulunacalc 
lar, jaket 1111, ıiyala krıvaı ve 

..U.CUr pplsı; ıılcerler gtladrlik. 
_ .._. st1ecelclerdir. 

(Tartı~) 

' 
Be le d iye ilinlaFı J 

Darülaceze ile Emrazı znhre-·iye hastanesinin bir seoe
lık yeyecek ve yak&cak ihtiyacı açık olarak eksiltmPye 

konmuştur • 
Darülaceze ile Emrezı zühreviye hestant'Sinin bir eenelik ih\ayacı 

olan 9< 133 kilo ekmek , 2409 kilo sığır eti , 1690 kilo kuru erzak , 
2374 kilo sebze ' 10220 kıfo odunun setın ahno ,ası açık olarak eksilt
rreye konmuştur· 

IJ,.psinin iğreti te'minat pıra11 yüz yirmi bet liradır. 
ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü saat on hi-şta Bel .. d ye 

d i·esinJe toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerini gOrm k üzere hPr gün yaza iıleri k~e

mine ve i~al, günü de iğroti paralıırile Belediye Encümenine gelmele 
ri ilAn oluour. 

5497 30--4~9--12 

Divan Yolu Caddesinin Asfalt Cadde ile bir
leştiği yerde bir umumi hell y,.,ptarılacak: 

Divan Yolu ile Asfalt caddenin birleştiği yerde 1822• 40 bin sekiz 
yüz yirmi iki lira 40 kuruı bedeli ketifıi bir umumi helAnın inşası 
açık olarak eksiltmeye koaulmuştur. 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü saat on beşte Belediye 
dairesinde toplanan Belediye encümeninde yaptmlocaktır. 

iğreti t minat parası yüz otuz yedi liradır. 
isteklilerin ıartname , keşif ve plAnını görmek üzere her gün Be-

1,.diye yazı işleri kalemine Vd ihale güpü Je i~reti teminat paralarile 
Belediye encümenine gelmeleri fltn olunur. 

5496 30-4-9-12 

Emrazr zöhreviye hastanesine Hiç safin 
alınacak. 

"" Frengi tedavi evi ;çin bet yüı gram Mezürolin ile emreza sübreviye 
haataneıi irin liızumlu dört ~ ilo permangıoat, iki kilo ibtiyol , on kilo 
pamuk, dört adet iki kiloluk i. rigatör maa lıtatlk, elli metre murabbaı 
gaz idrofil altı adat kaJao için cam kanül, iki adet cam meıur ( 3 11n
tılitrelik) iki ed.,t cam m"zur (5) santilitrelik iki adet cam r,nezur (100) 
gramlık 25 adet ajat11j. iki adet sedir yag-ı koymak için titenio 1atın 
ahnmaaı açık olarak eks itmeye •onulmuıtur. 

Q 

' 

Tl:jQ K iYE 

.. l lRAAT ..... 
........... BAN KA51 

.r -
Bunlar içln iA'r•ti temina\ parPsı on iki liradtr. lhal•ai h~lrınm 25 

inci salı günü Hat O!l bo9te belediye ,fahnl enoöbaeoind ı _Jepılacaktır. 
lsteklil1·rin şartnamelerini görmek üzere her CÜ" yazı iılerf kalemine 
ve ihale günü iğreti teminat peralarile belediye da=mı enollmenina gel-

. -~: .. 

.·DARA · 
BiRiKTiRE~ 
RA~T (;0,1-'. 

meleri fl4o olunur .55?9 5-9 )4-18 

' 

Eyi su ve eyi gazoz 

Kc1yadeleo suyundan yapılan Kayadelen Ga~ozu düny&JılD en eyi 

gazozudur. Midesinden tikAyet edenler Kayaddeo gdıOıundan içtikle

rinde mide tık4yetinden kur\ulmat olurla·. Yalnız gazoıumuzuo tak· 

litlerioden ıakmmak için titeler:n ağımJaki mar~alRra dikkat edil 

m~ ~~m~~ 4 
SayUı kıd'ı k~ulldan: 

Temizlık işi~ rl arabaları demir aksamının ••· 
nelik tamir at. açık eksUtmeye t onuldu. 
TcmizJık işlerinde kullaııılan ırabalann demir kısmının bir sene

lik tamiratı açık olar ak eksiltmeye konulmuştur : iğreti teminat para
sı yirmi beş liradır· 

Adana kuı·t eaenlik evinin 1-
6-V35 gününden 936 IPftı>Si ma
yıı ıonooa kadar bir ı• nelik er 
zak ve ıaire ihtiyacindan a9a~ıda 
iımi v~ sayaıa yaıılı 10 kıtl .. m ge
'' klilere tayin ve ilA n oh nan ve 
katta bir luımını istekli çıkmadı· 
ğand'ln ve bir ka~mm11 J ı ıürülen 
reyler dflğer görülmediğ>inJerı açık 
ekıihma möd0leti 935 se:ıesl ha
ıiranman on yedinci pasaı tesi gürıü 
ıaat oı bire kadar usatalmııtıp. 

ihalesi Hıızirıı ın 13 üneü Perff>mbe Günü Olleden sonra saat on 
beşte Belediye daimi encümeninde y.-palacaktır. 

isteklilerin tartnameaini görmek üzere her gün yazı itleri kal\tmi· 
ne ve •hale günü de ilreti temalnat paralarile daimi encümene g.-lme
leri ilin olunur. 

-----: Abdi oğlu "Oytinde 105 28 76 
76 192 dönümden ıbaret 5 parra 
tarlal.- r•n bedeli 1ekiz müeavi bk · 
ıitle ödenmek suretila 29-5-935 
tı rıhinden itibaren 15 gün müdılet 
le ertırınoA"a çıkhrılmıt oJ.luA"unda11 
13-6-935 tı.rihine müseJif per· 
ıembe günü aaat 15 de açık artır· 
ma ile ihalel,.ri icra kılınac .. A"mdan 
tal•plerin yüzde 7.5 tPatİDstt akça
ı le b"rlikde M 111 Brr IAk idıreıiı e 
mürıcaatl .. ra jlAn olunur. 

5501 30- 3-7-10 

Sergi 

Adınımm Yeni iıtaıyo=ı yolun 
daki biçki dik ş ve tarkac 1 k 
yurdunun sergisi bugüoden iti
bar~n açılm1ftır Sergi ıaat 1ekiz 
buçuktan on ikiye on dörtten on 
sekize kadar açık buluodurulocak 
ve ıfrgi 11 haziranda bitecektir. 

3-3 

lıtekhlerin bu vakıtta V IAyet 
kadim komiıyo·ıunda bulunmaları 

Açık Teıekkür 9artnameıini gOrm k isteyenlerin 
dtı Ad .. na kent esenlik <. vine baş 

Ye~eohn Recaioin baı , nJa üre- vurmalan5525 6 ~ 13-16 

5495 30-4-9-12 

y· n ( kuru kel ) deoılen üzü-
cü va utandır C• h&1tah&a 81 Azami M. Aıgeri M 

d l!'I Lı'lo Lilo C•nsı' bir •11man a ÇOCuğa duyurmadan • • 
veutı.ndır"cak çirk"nlik harakma. 50 Ton kok kömürü 
tlan rontk .. n ile eyileştjren nıüte. 1300 ·900 kilo sade ya~, 

1 huııs doktor bay Nariye çocuğun 16000 12000 kö'Tiür 
anı ve bvbasa namına açık teşek- 25 20 kuru bamya 
kiirlerirnin ğ •Bet nizle yayıl·naıını 1000 800 gaz yıtğı 
saygılarımla di'erim 5537 75 50 Uo 

Adana: Ziyapaıa oku 1250 1000 Kesme teker 
la11 okutanl11r1"dan 600 500 Tuz 

Turglll 3000 2500 Adet yumurta 
SaJlll Dlflrdlnlldll: 1000 800 Kefenlik bPz 

Merkez kumandaolağt altmJa 
17 bnbı Tarıus çartusund11 9 ve 
Acem ilanı oiv11r ndaki düklıAn Ye 
mağıala"ı"' 12 Haziran 935 gii-.. 
ıünde 31 Mayıı 936 gü"üne kı· 
der bir ıenoHlr icara ırt•rmağa ça-

' ker lm.td r. 12 Hesiran 935 P .. r 
9embe günü sa·' 15 de ihale eJt
leceğindeo leılipJ~rio yüsde 7,5 
teminat akçala~ ile birlıkde Milli 
BmlAk iıl.reıine mür1ıc.aatları ilb 
olunur. 

5500 30-3-7-10 

kiralık evler 
Abidin p•f~ cad.lesi üzerinde 

yedi odalı ve Kıuaaoku mı.halle
ıinde al&ı odah iki eve kiralaktır. 
Dit hekimi l:iay Rifatıo muayene. 
hanHine mtincaa& edilmesi 5531 

3-~i 

·:-~. 

,,.,,Jd 
Bor Okçu menba •uyu şarı 

satılmaktadır. 
11

., ,, 
bl'I rap0rd 

Okçu menba suyu lstanhul fdhremanetioio tıı 1 ti' 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . . t•b ve~ 

Ok s hhate elveritli ve • 11d!rr ~ir d•" ~ çu suyu 8U•lur, Muhterf m OlÜf~ .. rı ~- def" 
yu içtiklerinde bir daha baılıa su iç m.-yeceklrı Jır. ır 
soıl"rimiai iıbat edec tktir. 5433 20-78 I 

· tell • Satış yeri : tarsus kapıda me rk•Z 0 

Jd•· Çiftehan kaplıcası aça _.,,.-
" kUIPıarı Ol 1.-f'. 

Eğer Roo atizmP, siyatik, karaciğer ve böbre . h•D k•P 
ları 11ğrılarıno muıtaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
koıunuz. ıifa verit· 

Bir çok deri haı;ıtalık1arına, muonnit ekz~o.la1ara 

Çifte han kaplıcasına .. ıerJ r • '"' 
S ·diye ile gele" bir çok lıötürümler yürüyerek J::IP:: .... -~ 

ne kadar f .. nnen kabili izah dP-ğilse tlu senelerce. gekı1ld kl•fl 
kedanlarm 15-20 günlük b1nyod u1 eonr 1 homıle 
mQ9tür. 

Çifte han ktıp lıcas~~!~ J••· · 
Radyo aktilıtesi tlünyad ı mevcut bütün kaı lıcol 

sektir. d ., 
Çifte han kakhcasın k ~yeıi • l'1" 

Eıbabı istirahat mükemmı-ldir . Furunu ' bak 8 1 
k11oba. berberi vardır. Fiatlar mutt>dildir · 5512 

Tiı eıı ücretleri yara yarıya tenz IAtbdar. 


