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Gezgin yazılarım: 

Türk-Rus sırnnnda 

Türkiye toprakları; şimdi kar-
11mııda duran fU köprücüğün yarı 
yerinde bitiyor . Köprünün öbür 

yaneı Rusyadır artık. Orada, dost 
ıGralar bükQmetinin bir askeri nö. 
bet beklemekte .. 

Muhafaza işyarlerı ( memur
ları ) ile konuıuyorum: Hepisi,va
ıifelerini tııılomıı, ciddi ınsonlar .. 
Benim ıekacı tabiatım on1erın da 
boşuna gitmiş olocıık ki,- tık ta 
nıım11n•n vtsrdiği resmilik ve so 
ıukluk hi11i grçince - • onlar da 
aoalmağa bafltldılar . Birisi bana 
dedi ki: 

- Bayım 1 Şu köprünün ortası 
nı geçtiğin gıbi doğru l\us emni. 
yet müdür ünün lı.arıısını.Ja soluğu 

alırsın 1 .. Orada, 1-2 hafta safa 
•ürdüldeo, kim olduğun, niçin bu-

ralara kadar uzandı~ın sorulduk
tan; ve o müddet zarfında ünlü bir 
ıiyah ekmek ile biraz tuz ve su 
yedikten; ve bin 'bir sorgu Çf)nbe
rinden gecip de kötü bir adam ol
madığın ve kötü niyetle Rusyaya 
girmemiş olduğun eyice anlaşıl
dıktan sonra,- bir şey değil : 

Görüyonun, ya !? .. -, geçtiğin 
fU, 7ere yine çevriliverirsin J?I.. 
Bu kapıdan, bize, bir cok kimse -
)erin geldiği, gittiği , geri çevril 
diA"i olur •. İstersen, sen de hirltez 
bahtını deneyiver yani !?I .. 

İrd11izce ( gayri ihtiyari ) bir 
b, adım geri çekiJdım ... Ve : 

( aeoıe gerek vatan toprağından 
uz.Jda1Jnak benim ?I .. ) diye mı
nldandım ... 

Kartımda bir Rtıri nöbetçisi du · 
n1oı: Bu adam, kumral hir kim
Mdir .. Sırtında koyu renkte bir 
J&mlek, altınJa gömleğe benzer 
bir paotalon var ..• Ayaklarında 
hflyük çizmeler, gömleğinin üstün
de bir dar kayıı~ .. Batında yeıil 
bere .. Bunun üatünde bir orma ..• 
Subaylar da ayni vaziyette .. Yalnız 

Hrpuı da ufak bir değlgiklik ve 
belgeye ( ıl4met ~ rastlanıyor . 
Yok11 tip o tip ; kılık yine ayni 
kılık ... 

Rm aöbetçiıi, bir it için, ora. 
ki bir Gürcü evine doğru git . 

-te bqladı. Batımı öbiir yana 

'tlflrillee ,- gördüm ki -, bizim 
eaf&', Tfirkiye ile koca Rusyayı 
911raa ufacık bir dereciğe doRru 
lamele baılımasın mı?.. Kendi 
line..ıtıla haykırdım : 

- ( Aman l dur . arkadaı 1.. 
••. Jamlıp da aımnn öbür ya. 
ıama rçeyim;deme 1. .. MalQm ya 
tİI burıda kalacak değıJ , geriy~ 
cl6Decejia l..) ... 

Adamcaııı bu seel,.niıime gül- 1 
dü.. geriye dön dü . Artık , işimiz 

kalmamıştı. Sınır muhafızlerımızla 
vedalaşarak tekrar Borçkayı boy-
ladık, polis kaydimizi yeptı . Ak
şamlPyin, geç vakıt, llopaya gire
bihiık ... 

Kars-Artvin şosesi ; Hopaya 
pek parlak bir gelecek saklamak-
tadı.r. O kadar zengin olmıyan ve 
gecım araçları (vasıtaları ) ve im-
kAnları dar olan bu memleketimi
zin kamusu bu durumdan ( ,·azi. 
yelten ) pek hoşnuttur . 

Uopedan, her yıl, hu sayede, 
100-150,000 koyun ile 15-20,000 
ne yakın sığır hayvanı dışarıya J 

~önderilmektedır. Biz burada iken 1 

lımanda üç vupurla karşılaştık : 

lkı Türk gemisi ıle ( Doyçe Levaat 
Line ) kumpanyasına ait iki gemi. 

Bu kumpanyanın gemileri yal · 
nız ve sadece ceviz lıOtOğü alıyor!. 
Ct'viz yıkıcılığı : meğer ne salgın 
bir bal almıı f?I. Ben o di§lek ca. 
navan ; bundan 4 yıl lSnco Koca· 

eli dolayında ( havalisinde ) ; 3 
yıl önce Burdur önlerinde ; 2 yıl 

önce de Mıraı ve Gaziantep L:öy· 
leriode raıtlamıı ve kendisinden 
korkmuştum il. Bir yıl önce, -ca 

navar iıtekli, doymak bilmez göz
lerini, - onun - , zümrüt An
talyamızın Elmalı ve Korkuteli 

ilçelerine ( kazalarına ) çevirdi
ğini ; ve orelardı, yaylanın ben· 
zeniz , paha biçi\mez cevizlerini 

dev mideıinde eritmeje çılııtı
ğıoı görmü§tllm 1.. Bu yıl iıe , -

yine onu - memlekd yeeilini 
soldarmaıa ve memleketin feyiz 

kaynaklarını eritmeğe uğraıırken 

bir kez daha kartımda gördtım 1. 
Hey Allahım, bu kibuadan kur
tulmanın imkiaı olımıyacak mı?I 

Kes , yık , devir 1. Bunun ıo· 
nu ne olıcak ?. Zaten P.limızde bir 
avuç toprakla bir yıım taı ve ka 
yalaktan ba§ka bir ıey yok .. Bu 

yıkıcılık , bu deviricilik , bu ağıç 
dOımanlığı dıba bir müddet aü· 
rllp gidecek olur11 : - yırın -, 

karıdeniz kamusunun aııyan( iıi) 
tabiat kuvvetleriyle karıı karııya 

geldijiai ve ... Bunlar karşısında 
yeoildipi ıöreceğiı l. 

Evet , bu muhakkak böyle ola· 
caktır . Ve o azı yan kuvvetler ; -
biıdea - , he§ on kilo Mısır ile 

ıekiz on kilo fındığı da esirgeye
ceklerdir . ÇOnlrll : az1yan ve aı

gınlııan tabiat kuvvetlerini fren 
ve diıiplin altına alacak bir 
tek silah vardır : 

- Ağa~ il. O halde, hepimiz, 
atıcı bu yöoeyaea ( cephe ) gör· 
meğe ve ıevmeğc alıımalıyız • 

Ragıp Manoğlu 

Denizde gezen bir ıehirl 

Okayucularımız, dünyanın 
ea hl,ak yolca ıemin olan 
l'oraaandiya hakkande gazete
lerde aık 11k ıarüfen haberleri 

MmDIMlardır tabii ••. "Deaizia 

4"1,. dl.iye d"i•r bu yüzeca 
...., ... amnlap 313, eni 36,40 
••in Ye touıjı 70,000 dir. 1 

Sen uaser llmanmdaa çıka. ı · 
rak ,,ov• leferlerine batlıraa 
.. gemlain lcocamanlığ'oıa dair 
Wr ftkir ldinmek için, etrafın

aald birer eaiji imit gib 
ta~IUI Yaparlarıa lf8A°' ,akarı 
lıili• llerlİll• gelen npar lar 
Wflldüfllld• oldapnu bil· 

,eter. 

Tftrk öSzft 
ez 

Şehir Duyukları 
1 Adanaya giren çıkan mallar Siren düdüğü 

Bir heyPt tarafından dün 
tecrübesi yapıldı 

Saat kulf'si üzerine konan 
Siren (Canavar) düdiiğünün ka
bul edilmesi için belediye tara· 
fındno bir fen heyetinin tetkil e· 
dıldiği yazılmıştı . 

' Geçen Nisan ayında 444316 liralık mal 
çıkmış ve 168339 liral,k mal girmiştir • 

Bu heyet dün öğleden sonra 
§~brin kenarında muhtelıf yer ve 
uzaklara gitmiı ve düdüğü bir 
çok defalar çıtldırmak ıuretile 
tecrübesini yapmışlardır . 

Bu düdüğün düo ögledeo ıon
rı bir çok kerreler çaldtrılmaaı 
iıte bundan ileri , gelmiştir • 

Adana koşusunda 

Kazanan hayvanlar 
Konyada da birinci 

geldiler -·-Şehrimizde yapılan koşularda 
birinçiliği kazanan meşhur Gü
müı cuma günü Konyada yapılıo 
koıuda birinciliği, AlceyJan ikin 
cilıği , Mamonun Mesudu, Cey
hanlı Duranın Tufaoı birincilik· 
leri almıılardır . 

Sebze hali 

Siptillideki sebze halinin Ha· 
ziranda açılması için yapı işinin 
bira 11 önce bitirilmesine faaliyetle 
çalışılmaktadır , 

Bakımevindeki çocuklar 

Şehrimizdeki ilk mekteplerin be
şinci sınıfına kadar olanlarının 23 
ve beıinci sınıfların da 25 inde ta.. 
til yapacaklarını yazmıştık. 

Bakımevinde kendilerine yemek 
verilmekte olan talebelerJ bu ta
rihten sonra yemek verilmiyecok

tir . 
Ancak Orta tllhsil mekteplerinde 

okuyan ve burada bakılmakta olan 
talobelore mektepleri paydos edi · 
linceye knJar yemekleri verilecek-
tir . 

Umumi hıfzıssiha 
komisyonu 

Umumi bıfzıseiha komiıyonu 
dün öğleden sonra Vali Tevfik 
Hadi Baysal'm Batkanlığmda 
toplaamı§ ve ıehrio sıbhatile ali 
kalı kararlar vermiştir . 

1 Ticaret Odası başkanı 
Ticaret odaları genel aoplaa

tıstoda Vilayetimizi temıil etmek 
lbere aeçilmiı olan Ticaret ve sa
nayi Odıeı Baıkanı İzzet, önü· 
mUzdelci Cumar teei gllnll Anka
raya gidecektir . 

Kaypak nahiyesi bağ
larında hastahk 

Osmaniye kazaıınıu K•ypak 
nıbiyeıi bağlarında baatalı" bu 
lundutu haber verilmesi Ozeriue 
ziraat memura Talat pülverizet6r 
ve yetecek iliçlarla oraya g6n
derilmiıtir . 

Kozanda öldUrUlen 
domuzlar 

Kozanda mücadele mıntaka11 
içinde bulunan klylerde on atin 
içinde yllı k1rk yahaa domuzanun 
öldthllldüill bildirilmittir • 

Alacağını amayınca 

Arap Salih adında biriıi bir 
alacak yldedea çıkan ka•ga da 
Milll Me.ıucat fabrikasında itçi· 

Jik yapaa Sülermaa oilu Sılihi 
biçakla batından 1aralı••ı ve ya· 
rala da tedavi altına alıamıttir • 

..... ......, __ 
Ticaret ve aaaayi odası tarafın- drğerinde 17950 kilo benzin , 

dan yapılan istatistiğe göre geçen 3262 lira değerinde 105230 kilo 
Nisan 935 ayı içinde Adanadın çimento', 5143 lira deierinde 
dışarıya 162597 lira dtğcrinde 19450 kilo gazyağı, 21942 lira 
447803 kilo pamuk, 11498 lira de· değeriod~ 15359 kilo birdcvat, 

ğerinde 649619 kilo pamuk çığidi, 2663 lira degerinde 2512 kilo 
16732 lira d~gerinde 487059 kilo kahve , 277 lira de§'eriade 522 
çiğit küıbesi , 12447 lira değerin kilo kıneviçe, 12534 lira d•ğe · 
de 40153 kilo çiğit yağı . 44282 rinde 8356 kilo köıele, 17939 

lira değerinde 1690136k. buğday, lira değerinde 869 kilo yerli 
81 lira drğerinde 2950 lcilo yulaf, mensucat , 15892 lira değerinde 

15391 lira drğerinde 300603 kilo 3024 kilo ecnebi menaucat, 10464 
un , 3932 lira değerinde 4•1990 ki lira değerinde 14949 kilo mıki-

1 

lo iplik , 111334 lira ıieğerinde ne parç11ı, 2091 lira değerinde 
122197 kilo btz , 60749 lira de· 8041 kilo makiae Jığı, 27503 
gerinde 52551 kilo su11m , 1361 lira değerinde 6780 kilo ıeker, 
lira değerinde 3668 kilo y•p•g• , 27243 lira dtğerinde 209754 ki· 
3912 lira değerinde 1016 kilo ba· lo vea1ire:ki toptan 'yP.kiin 168339 
gırsak ki toptao yelcun 444316 lira değerinde 481972 kilo mal 
lira değerinde 3833655 kilo girmiştir . 

mal çıkarılmıt ve buna kartı Buna göre geçen nisan ayın 
1579 lira değerinde 2193 kilo ıi · da ç1k111lan mal; 275977 lira bir 
raat ılitı v• makine , 6390 lira fazlalık g6ıtermektedir • 

Zorla güzellik olur mu? .. 

Evli bir kdını kaçırmak isteyen 
Enver yakayı ele verdi 

Enver adlı biri evli bulunan 1 
bir kadıoan ön&ne çıkarak blçak· 
la korkutup buau zorla kaçuma· 
ğa yeltendiğinden polis tarafın· 
dan yakılanmı§tır . 

Kadının kocası Ahmed bir ya 
zıcımıza bu bıdiı-eyi t6ylece aa
latmıştır • 

Demir kızı Ayşe ile bir kaç 
yıldaoberi evliyim . ~Fakir oldu· 
ğumuzdan ben ikinci Noter Aıım'. 
ın yanında odacı, karım da yine 
onun evinde hizmetçilik yıpmık
tayız . Buodan dört gUn önce ka. 
rım Mermerli mabıllesindrki evi-

mize gelirlıea hiç taoımadıgım bir 
adım bunun on6ne çıkıyor ve 
kendiıile birlikte gitmeıiai vı ya
ıamaııaı teklif ve karımda bunu 
red ediyor . Bu kOstab edam bu. 
uu bir kaç ıefer tekrarlıyor ve 
her defasında ayni suretle kar§ı 

:ı•ı•yor Ye e\·vrlki güa de yiae 
Gazipaıa mektebine gidt celc ıo· 
kakta ııkııtırıyor ve teklifini 
tekrulıror . Muvafakat cevabı 
alamayınca bıçağını çekiyor ve 
parmaklarından yaralıyor • Ka· 
rım korkuyor ve kendieile ertesi 
günü .. kacac-atanı ıöylDyor . Bu 
adam düa evin öuUoe geliyor ve 
iıaret veriyor ve bir köıeye 1ak· 
lanıyor . Karım Meyrt m de buna 
gi:b:ükmeden hemen karal&0la ko
ıuyor vaziyeti haber veriyor . 
Gönderilen bir memur geliyor ve 
bunu yakılıyarak k1rakola g6tü 1 

rilyor • timdi bu ne eima11nı ta· 
nımadığım , ve ne de adını bil ı 
diğim a.dam karakolda bulunmak· 
ta ve tahkikat yapılmiktadır . 

Muayene olup repor almak 
üzere hükumet doktorunun yanı· 

na gelen Meyrem de kocasının 

yukerıda 16ylediği sözleri tas-
dik etmiıtir . ' ________ .... ____________ __.._ 

Şehir biidcesi 
Tasdik için 

villyate gönderildi 

Mecliı tarafından OD&nan ıe· 
bir bOdcesi tasdik üzere dün 

Belediye Baıkanlıtındın ViJiyete 
ıönderilmittir . 

Yeni mezarlık 
Haziranda açıhyor 

KarııyakRda Miris yolu Oze
rindeki yeni mez.rblc, önümüıde· 

ki H1Ziran ayında açılıcak ve Ö· 

liiler bu ı1dan itibaren buraya 
gömlllecektir . 

Bu mezarlalc Uç kııma ıyral· 
mııtır . Birinci ve ikinci sınıflar 

para ile Hhlacak ve üçüncü sınıf 
fıkuaya mahsus olup parasızdır . 

Büdf:tnin tastildnden eoara 
tarife ayrıca ilia edilecektir . 

Arsıulusal bir kongre •• 

lstanbulda. topl~aa l~ inci arsıulusal kadınlar konır~i münase· 
betile posta ıdaremız hır pul ıeriıini çıkarmıltır ita pullarda mt§ 
bur kadaalarm portreleri tardır . 

lrakda durunı 
· · ıihat Kabine yenı ıs 

yapacak 
-tllfİll' Bığdad : 8 (Hoıual) okOıtı 

ıa kabineai memleke~tr .. : ,e İ" 
ti iade ettikten sonra .11 1 

b•t"' 
mar programını tatbıka 

dı · .. ır·r 
Genel aajhk. ku .u

1
' I• ut 

dırlık ve ıulama gibi ıt ;.oı 
raııyor . Devlet baıta~ıihd• ye' 
niılettikten sonra Ele r Bul~ 
bir hastahane yaptırdık ıçiı 1" 
hHtahklarla aaveım• 1• ydo . 

h ·sat aO • binlerce lira ta 11 _ • _.J, 
D. l uzerlD" 

Bağdıd~ak.. ı~ ;aptırrost8 ı.· 
büyük yenı opru .. 

1 
, yetııı 

rar verdi . Eski lıöprU e ıııilY~ 
mediği v" Bağdad yı~ıOJ geldir 
nufuılu bir ı~ bir halı?be •

1
,ç 

·· ··ı re ı tı için hu yeni kopru e 

dır. yi ti ... 
"f • fi~ eaDI -*" Pdaarı vezır •• aodp· 

için Avrupaya :talebe g 
cektir . llf 

Kerkükteki Ho•eyc•if d• ,I 
· · ist • , rinden ıulama ıçıa bildİ'' 

lecektir • (Alıbüd) k• ~i• I . r o• it lralcıa en verılll ' fi 
ntım yer 11ulanacaktır · fflr 

l 'labıal ~ yabancı memur arı i oıP'-.J 
Jerin<le kullın•r•k. ye~ '!" 
llrla geçinmek .ıçın J 
verecektir • bıf r 

ElihaOl vataoi fırk••1 

1~~ 
olduğu gibi bir ko•~~ it ~ 
Bu fırkada Irak' da 11111• ..M r 

d •-' icabO fV" _.Jıf 
da ve kabine e•• ' il' ~ 
bildir . Ve bıtk• fırk~..,di fF' 
cün kalkmıı gibidir · Şii~' 
intihabat ile alakadar 

0 ·~~ ·1aab111 ' Kongrede iati ( 
olm111 ve Hqim p.,..ıo b~ 
yede1d Hılk fırkı•~ k'-.J 
yeni bir fırka tetk'llaa:,..ı ~ 
olmak ~in Elilaalll VI ~ "' 

1101 datıtmata k•1' .. J 
lrDİJor . k 0 c~ 

Bu yeni fırkaya lr• ~' .-r, 
tetll ricali girecekllr • "if'l!A 
ea11lıra bailanacık~: • y•f':" 
tibıp Ma111 IODlına .,,.,.., 
tır . Nafuıun çoğaldı:;,,.ı11' 
anlıııldıi• için ıltı ,/ 
mebuı çıkacaktlr • ~ 

8gsr•f 
Toplantıya !...---bf!ii' 
Mıntaka etibb• odatl 

lığından : ,. ~·J 
ônümösdeki 15 Jıl•~b' ~ 

gu .. nü 5 inci mınt.ak• ~ ,ısa~.r-~ 
· · cı nın 935 yılının buıo J'F'ı.ı# 

. • ti111•1 d~ .. 
heyeti umumıyde ~ r ar~• ol 
ğından 1&ygı te8 t8 d• ,.,, 

b . ·· ı.ııoat ....... 
çarşnıaı a gnnu . rica oı-
111loounn gelmeler• ..... 

Rezalet çık•' ~ 
Şaluü otlu Mala~ ~ 

birisinin re11let çıka'~ 
cede sarhOf olduto g 

yalulananıtır · f 

'"'' Çanta ç• t. 
:,:_;-;....,.....,~ 

Süleyman otlu -1ıki•.,.,-·• 
ket adlı birinin du.,,ı ..... 1 ... 

mrktl'p çintaııDI ~kik'" 
etmit oldağuadao ta 

laam11tır. OlkO Jtl 

:...---;.~l 
27 ınci ·~~; .. ~i", 'fi 

Olk&niln ıo• etiıdl • .,.. ı 

zenli• yasıl•r ı 1• z~ 
d TBrlrç• " maalıca an ,-• ff:J 

klavusanu• b•ıt•• il" ~ 
L d "Kat111aıır,, . ı.Jıf 
aem e oılf ,,_ 
bu ıayıya eklen ,. lflf I 
DÜD bu llJlllDa IJ ~ 
yermektedir · yıtJ d' ~ 

01 .. ünün bu .. d•' . ~ 
lntkl gibi 2S k0:::,k• 
ıun yaıılar• • ..,ld• 
hem de topl• bır-"' 
klenıoau eld• et 
tuuye ederis ' 



C. ff. Partisi nasıl doğdu? .. 
he1 .,. - Birinci flrllkden arlan _ 
. ••Q b 
•riQe ııııun çok çirkin te· 
~ b rut gelinmektedir • 

<t. Pttt' 
. ••r• 1•1 bunun doğurıbi 
. •lııtıı 

te ırı göz önüne ge 
ı il• Protra1111nı ıöyle bir 

'l&r~·e etmiştir • 
ltıı ııyrııye Cumuriyeti , halkı

lc fak &ııııfludan mürelıkep 
11 içı0 ~t ferdi ve içtimai 
lıl;ı ,,. 1~ bölümü itibuile 

• "'eıa· b ~llıia telalc 1
, er ahına ayrılmı§ 

llıizd kı etmek U18 pren-
A eııdir 
~' I( . 
laıııt ütnı.: çifçiler , B - Kü 
~e ı,; abı ve esnıf ; C -

'. 1hıh1 D Ç - ıerbest mes
~~:ıı1ıİ .- ıanat erbabı ; 
• l&,k 'e ış sahipleri ve tüc

·ı "•l C&ıııiaunı teıkil eden 
L ' 1flll "'' b· . •ı aıraluıdır • Bun-111 • 
ı, uııı 11111 çalıımaaı , diğe· 

"-d ııııı i "c . b tti . . • aınıanın ayat 
ha Jlıçın zaruridir . Fırkı

.lloıf re.?siple iıtihdaf ettiii 
ı•ı· lllucadel . . . . • lte esı yerıoe ıçtı · 
1• ~.ıııb~e lesınüt temin et 

'tı. "it ıı:· . 
tııeııı 1111 nakıetmiyecek 

Qı'~t(, •atlerde ıhenk teıis 
. 
1
' .. ı 'Menfaatler kabili· 

'"''tlııa d ' ~ oı~, erecC1iyle mlite · 
tııtitıc' ,, 

''•de ' he, aeyahatiade ve 
'l'İiıki;u:u tekrır etmi§tir: 
~le halk ıınıflırı ıra 

~ ~lııı e olaıaınak gerek
."-1ıı,1~5bi t eylemiıtir, 
~İıtj eniıı hona ayrılmış 
a~ llıadd . d .. 
·~ csın e goyle de-

•I~.., 
'"lrlı h Ilı~, h 191 nızarında balk 

~ı, de;.' .hangi bir ıınıfa 
~dit8111~ldır. Hiç bir imti-
1>ttle a bulunmıyan ve 

bir 
111 

.. lıınun nazarında 
ueavatı kabul eden 

bütün ferdler hallı.tandır, Hılk

cılar biç bir aile, hiç bir sınıf, 
biç bir cem1&t, hiç ferd için im
tiyaz kabul etmezler.,, 

(1923 yılınde yapılan ilk ni
zamnamesinden bu .madde alın
mıştır.) 

1923 yılı 7 ıubatında Bılıke
ıirde Atatürk, söylediği bir ıöy 
levde düşüncelerini çok açık bir 
liunla anlattı ve dedi ki: 

" ... biliyorsunuz ki, memleke
timiz çiftçi memleketidir. O balde 
milletimizin azim ekseriyeti . de 
çiftcidir. Bu böyle olunca buna 
karşı büyük arazi sııbibleri hatıra 
gelir. Bizde büyük araziye kaç 
kişi maliktir? Bu arazinin mik 
dar, nedir? Tetkik edilirse görü
liir ki, memleketimizin vüsatına 
nızaran biç kimse büyük araziye 
malik değildir. Binaenaley hu 
arazi sahibleri de himaye edilecek 
insanlardır. 

"Sonra sanat sabibleriyle ka
sabalarda ticaret eden küçük 
tüccarlar gelir. Bittabi bunların 
menfaatlerini. b.l ve atilerini le 
min ve muhafıza rtmek mecbu
riyetirıdeyiz. Çiftcılerin karıısın· 
d• olduğunu fazettigimiz büyük 
arazi sahipleri gibi hu ticaret er· 
babının karşısında da küçük ser
maye ıabipleri inaanlar yoktur. 

Kaç milyonerimiz var? Hiç ... 
Binaenal~yh biraz parası olanlara 
da düşman olacak değiliz. 

Bılakis memleketimizde bir 
çok milyonerlerin, hatta .milyar
derlerin yetişmeıine çalııacacağız. 

"Sonra amele gelir. Bugün 
memleketimizde fabrika, imalit· 
hane vo saire gibi müessesat çok 
mahduttur. Mevcut amelemizin 
mikdırı (20,000) i geçmez. Hat· 

(TllrkSı'Szl) 

Mersinde 

Kultureı bir toplantı 

Kurultayın açılış günü okula
larda verilecek dersleri o ana yol
larını tesbit etmek üzere Mersin 
öğretmP.nleri Halkavi s~lonunda 
kültür direktörünün başkanlığı al
tında toplanmışlardır . 

Toplantıyı o çan direktör , Cum • 
huriyet Halk Partisinin dördüncü 
kurultayı günü yapılacak şenlik 
!eri ve Pkularıı anlatılacak partinin 
tarihçesi , proğramı , çalışması , 
meydana getirdiği işler ve inkılılp 
hareketleri hakkında malumat ver
miş ve : 

«- Cumuriyet Halk Partisi, si
yasal bir parti olmaktan üstün bir 
anlam taşır. Her biri bir siyasal 
parti için başlıca şeref mevzuu 
olacak işler, bu partinin refah öl· 
çüsüyle çok kıse olan hayatında 

kaynaşır.,, 

Dedikten sonra : bu kutsal dev
rimi ,, bir ders saatinin dar çev · 
resine sığdırmak ve çocukların 
kalp ve kafalarına sindirmek için 
planlı bir çalışmıya ihtiyaç oldu 
ğunu tebarüz ettirmiştir . 

YENi MERSİN 

buki memleket yükselmek için 
çok fabrikalara muhtacız. Bunun 
için de amele lizımdır. 

Binaenaleyh tarl•da çalışan 
çift~ilerden fukı olmıyaıı amele
yi de bimaye ve siyanet etmek 
icab eder. 

"Bundan soııra da münevver· 
!er ulema denilen zevat gelir. Bu 
münevverler ve ulama kendilken 
dilerine toplanıp halka düşman 
ol.bilir mi? Bunlara terettüp 
•den vazife halkın içine girerek 
onları irtad etmek, yükseltmek ve 

Fransız - Sovyet 
anlaşması 
. 

- Birinci firllkden arlan -
Kuşılıklı yardim andlaşması 

barışı bozacak her devlete karşı 
çevrilmi§tir . Ne Fransa ne de 
Rusya ber türlü tecavüz fikrinden 
vazgeçen ve binaenaleyh kendi· 
sini diğ~r devletler gibi taahbü
datın ihl.ili takdirinde araıuluBal 
berkidelere tabi tutmağa razi O· 

lan her devleti barı§ın i§iııe teş

rik etmek için ileride çılı§maktan 
geri kalmıyacıklardır • 

Franıa ile Sovyet Rusya ayak· 
larının ucunda silahları olduğu 
ve ellerini buışa doğru uzatmış 

oldukları halde alik•dar devlet· 
!eri kendilerinin barış için ug
reşmalarına iştirake çağırmakta 

dırlar . 
Ta ki , ıiliihların bırakılması· 

nı &id mesaiye yeniden başlamak 
im1'.iinı hasıl olsun . 

İzveıtiya netice olarık diyor
ki: 

Liival karşılıklı yardım and 
laşmuını imzalamak suretilc ba 
rış işine hizmet etmittir . 

Sovyet Rusya uluslar her tür 
lü emperyaliıt t.ıcavüzün düımanı 
nı ve evrensel barışın doıtu olan 
hllyük serbeıi memleketin topra
ğında Livali barış namma selim ·I 
lular . 

onlara terıkki ve temcddüne yol 
göstermektir. 

"İşte ben milletimizi böyle 
görüyorum. Binaen•leyb muhte
lif meslekler erb•hının menfaat
leri yekdiğeriyle imtizaç halinde 
olduğundan onları sınıflara ayır 
mak imkinı yoktur ve umumi 
heyetiyle bepıi halktan ibarettir.,, 

- Sonu var -

I~-, 0-----
~ smanlıcadan Türkçeye 

~İtı 
karşılıklar kılavuzu 

•Q"' ..... ı 
~· fr. l\ ) - İç acısı, 2 -
~'tıtt O, 

~ ~,, ..... Göcıue 
~ıı.ci;ıııeıc - Göçmek 

\ı Ôıaet ._ Göçmen 
'r ~:y 
~· UÇıııcbler~nyı ınuhacirleri-
ı,11 1 • 

'Ca · ~~ac~ tııııı (l) ' göçeyıl 
1 ().. : U'ic f 125 

ıJd 0çii111 r O senesinde 
~ ' Yılında · 1250 nci 

1 l\dı .... o. 
0&uın , do&"um-

Örnek : Hilifı hahikat - H 1· 

kikaıe karşıt • 

Hilal - Hilal (T. Kö.) 
Hil'ıt - K•ftan 
Hile, hud'e, desise - Oyun, 

aldıç, düzli, dek, •l 
Hilekar - Oyuncu, aldatıcı, 

dekçi 
Him&ye , vikaye - Koruma 

Örnek : Himayei hayvanat -
Hayvanları koruma . 

Himaye etmek - Korumak 
tı 

() 
1Qtk Örnek : Beni himaye eımesi 
Q•i ": ~1iJ·d· . . k d" . b" 1 f kt' ~1 u0lııı:ıı a ı 850 BCnesinde ıçın en ısıne ır ıe gra çe ım -

~İ• • )'Ilında • 8.50 Do· Beni koruması için kendisine bir 
t,"'h ıelyezm çektim . ._,. , •t 
ı~~- •t;-lclJıyöoüm Himayeci - Koruycu 
~İdtk, 2 ~ - 1 - D:n de Himayecilik - Koruyculuk 
~ dtt Uıy6ıııııek Himi - Koru, koruyan 
~Q ..._ ffiddet ( T. Kö. ) , Mabmi - Koıunmak - (Fr.) 

1,, dcı Protcge 
~~f~tl Ctllıelc 
"1ııı, 'nın,lc - Hiddetlıın- Örnek : Mehrui devletler -

jf O t-... ll· Korunuk devletler 
. l.ı rQtl: . ııınet (T. Kö.} t'1 1., ~ı~ · V~taıı b' Himaye altıadıı olan yer-Ko-
t. ı1ıQ; ..... yQr:. ı~ıneı, hepi· runcak - (Fr.) Protectorat 
~ı~ · ~ hızınet, hepi· Vaki ( Vikaye'den) - Korur, 
~· it 1~4 ' li C Koruyucu - (F r .) Prcventif 
~ih)'...., ! ıflilc (f. Kö.) ,:)e et Vykii Örnek : Çiçek aeısı yüzde dok· 
"''~ llıelc _ san beş vakidir - Çiçek aşısı yüzde 

\ıı.~ Anlatmak, doksan bet koruyucudur. 
~'4t ıı.,, 

• t ''ti: l ._ 11 Himmet (Bık : Cehd, gayret, 
( ...._ 8 •§ından geçeo· hltf ) 
~ ' ~·· aşından geçenleri Hin - Vakit 

qite ~1di.ikıeriıı. Hiram - Salınış 
~t (;ôı:~~llliziıı ı lam hikaye Hiraman - Salımlı 

tirmek anlamını ) - Actiorı de 
faire eentir 

2 - Duygu - (Fr.) Sanaetion 
Hisıetmek - Hissetmek, duy 

mak - (Fr. ) Sentir 

Örnek : Etinde bir acı bieeeıti 
- Elinde dir acı duydu . 

Gönlünde büyük bir yeis his
setti - C.öolünde büyük bir umut· 
suzlıık duydu . 

Hissi - 1 Hissiğ, 2 · Duyal
(Fr. ) Sentimental, seı:soıiel 

Örnek : Kulak ezayı hissiye· 
mizden biridir - Kulak duya! üyP
lerimizdeo biridir. 

Hasse - Duyu - (Fr.) Senı 

Örnek: İrııande beş hasee var 
dır - losaoda bet duyu vardır. 

Hassas - Hiıli , duygulu -
(Fr. ) Senıihle 

Örnek : Arkade§ım çok ha1· 
sestır - Arkedaıım çok duyguludur 
( hislidir) 

Hassasiyet - Hislilik, duyar
lık, duyganlık - (Fr.) Sensibilite 

Örnek : Pahalılık mahsOs bir 
surette arttı - Pahalllık duyulurca· 
sına arttı .' 

Gayri mıhsuı (surette} - Du 
yulmaz, belli bellisiz - (Fr.) İn
senıiblement 

Sabte hissiyat - Duymauk 
Havası bamse - Brşduyu -

(Fr ) Lu cinq sena 
Uzvu his - Duyuk 

Örnek : Dimağda büıün bio 
uzuvları ıoplarıır - Dimağda bütiio 
duyukler ıoplaoır. 

İntıba - Duyuş - (Fr ) İm 
pressi on 

Kabiliyeti intıba s •bidi -Du · 
yuş'u (Fr ) lmprcssioona!>l.ı 

Hisar - Baru (T. Kö.) 
lliza - Hiza lT. Kö,) 
Hod - Kendi 
Hodbin - Bencil - (Fr.) Eg· 

o'iıte 

Örnek : Hodbio insan, gönül 
fıkarası olandır - Bencil insan, gö
nül yoksulu olandır. 

Hodbini -- Bencillik - (Fr.) 
Ego'isme 

Örnek : İçtimai hesıelıkların 
en korkuncu hodbioidir - Soysal 
hasıahklarıo eo korkuncu bencillik· 

Hiısiyatperesti - Duyguculuk · tır. 

Örnek : Hastalık oodeki has· 
sasyeti arıtırmışıır - RHtelık ondaki 
duyarlığı ( duyganlığı, hiıliliği ) erı
ıırmışlır. 

HiıPi kablelvuku ( His kablel· 
vuku) - Önıezi - (Fr. ) Pressen· 
tiı11ent 

Örnek : Bir hissi kablelvuku 
ile oraya gitmek istemedim - Bir 
önsezi ile oraya giımek istemedim. 

Hodbehod - Kendi başına , 
kendi kendine 

Örnek : Hodbehod bu ite le· 
ıebbüsü yanlış oldu - Kendi başına 
bu i§e giriımesi yaolış oldu . ~ı. ~•ltu_'.i. 1 eriıı; ,;oğ~.nuk öl- Hiram etmek - Salınmak 

~I "'izi .. 1 . ın oy üle· 
~ ' y 

1 
° dürdü . Hire - Bulanıklık, doaukluk Mütehasuis olmak - Duygu-

~Q't ·;atı Hirelenmek - Bulanmak lanmalı., hissine dokunmak- (Fr.) 

Hoşamedi - Hoşgeldiıı 

Örnek : Hoşamediye giuiter
Ho§geldine giıtiler . ~ ~ ıı &ö Hired - Akıl Etre toucbe, etre •ffectc 

~{ dP. hlazde hilafım yok- H 
' 1\ llıın Yokıu iredmend - Akıllı Örnek : Yıllar geçtikten sonra Hububat - Tahıl 

.Firtl it 3 

Asri sinemanın 
Zengin 
11 

ve fevkalade proğramı 

Mayıs cumartesi akşamından itibarf'n 
Uzun zamandanberi sabırsıztıkla beklenen mevsimin 

ve müstesna filmi 
nefis 

..- Boğaziçi şarkısı ... 
Türkiyeyi bütün ılünyııya tanıtmak içia bilhassa Istanbula gelen 

sevimli büyük artist Gustav Frohlich ıarafınılnn 
temsil eılileo bu nefis ve müstıısaa filmin çevrildiği sahneler 

Çamlıca-Kağıthane- Göksu -
.'iultanahmet-Eyup- Karaköy 
köprüsü-Haliç-Fatih camisi
Dolmabahçe sarayı ve istanbulun 
son derece güzel manzaraları .. 

bu llllmde• Rol olan Deniz zabitlerinden ••bir 

• grup mryanın.ıa ( Darul-
bedayi ) artistlerinden F erditayfıır, Refik 
Kemal beyleri de göreceksiniz . 

•ıA ı ave : Foks jurnal. 
5409 

Bu akşam 

Alsaray sinemasın 
Sevimli Amerikan yıldızı Nancy Karolun temsil ettiği 

Karımı ben öldilrdlm 
His , aşk , f•cia filmi 

ilaveten • • dünya haberleri 
Gelecek proı!ram : 

Gönüller birleşince 

Norma Şearer 
5410 

15 5370 

Bizim andlaşma ) 
- Birlııci flrllkten arlan -

Takas işleri 

Ökonomi Bakaıılığmrlaıı Mer· 
siu Takas heyetine gönderilen bir 
emirde: Ba~kanıo bu sözleri sürekli 

alkışlarla karşılanmıştır . 
Yine al.lı:ışlar arasında Maksi 

mos Romence yaş•sın Romanya 
diye cevup vermiştir . 

Buııdan sonra bakanlar say
lav ve ayao üyelerile dostça ko· 
nuşmuşlardır . 

Bükreş: 12 (A.A) - Yugos
lav başbakanı Y evtiç saat 1,30 
da Belgrada gitmiş ve kl'ndisini 
durakta Tatarrsko, Titülesko , 

"Mersin ihracatına mukabil 
İstanbul Takas heyetinin tasdiki 
ile ithal edilen Japon mallırının 
hesaplarında beyanname aranıt
mıyarak yalnız bu malların mik
darlarıyle gönderilen tüccarların 
adlarının bildirilmesi,, istenmi§tiı. 

IYevticin yerini dış bakan yardım. 
c111 Puriç sonsuz yetge ile lu· 
tacaktır , 1,. U1 {:;, ~ ''M r. Hirrıı - Kedi beni haurlamasındao çok mütehassis 

~it ,·'><;q Hirzican - Can tılsımı oldum - Yıllar geçıikıen sonra beni 
•i_llıt .. Ilı le do 
"" ·<~- Bu k 1 His - His, sans ( T. Ko". ) _ hatırlamasından pek duygulandım . 
··ı h& "" ltıııı ~ lD e ime· 

liilt aıııldığı zaman (Fr. ) Sentiment, sens Mahsus surette - Duyulurca· 
Yatılaçak İh 
______ ıı.r. _____ •_•_• __ 1 __ o_u.:y.u.ıu_m_(:,.H_i.:1.se.,:t_;· ~sı.:n.:.ı - (Fr.) Sensiblement 

Hüccet - Kaoıt (Bak : Delil, 
burhan) 

Hucre - Odacık, göz - (Fr.) 
Cellule (Fen anlamı terim kolunı 
bırakılmııtır. ) 

Rüştü Aras, Maksimos ve diğer bir 
çokları uğurlamışlardır . Başlıca 

ökıınomık çalışına birliği ve ulu
sal bildiriğin yazılması ile uğra- 1 
şacak olaa bugünkü toplantıda 

Belgıad : 12 (A.A) - Başba
kan ve dış işleri bakanı Y evtiç 
bugün saat 17,30 da Bükreşten 
Belgrada dönmüştür . Başbakan 

- Lütfea flrllği çelrirılz -



Firtik 4 ( Ttlrk SMI) 

Devlet demiryolları Adana işletme müfettişliğinden: . 
15 Mayıs 935 gününden itibaren bilumum sürat, yolcu ve muhtelit katarlarla Otomotris s.,ferlerinin 

gidiş ve geliş zamanları değişecektir . 
Daha fazla tafsildt için istasyonlarda asılan ilAnlara bakılarak öğrenilmesini sayın halktan dileriz. 1 

Gazetem izin 
• 

Çinkografi atölye ve mücellithanesı 
Toros sürat katarlHrı Haydarpaşu-Fevzipaşa-Haydarpaşa-Aokara-Boğazköprü yolu üzerinden haf. 

tad~ iki defa işler. Haydarpaşadao pazar ve perşembe günleri saat 9,40 da kalkar ve ertesi gün saa\ 13,48 J 

de Adanoye; saat 17 ,22 de de Fevzi paşaya varır. Fevzipaşlldan pazar ve çarşamba günleri saat 11 ,00 da 
ve Adan adan saat 14,30 da kalkar; ertesi gün Haydarpeşaya saat 19,40 da varırlar. 

Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit k~1~: •• 
kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genişlettiğimiz muce 'it 

Yalnız 15 Mayıs 935 günü Fevzipaşadıın kalkacak Toros sürat katarı bir defaya mahsus olmak üzere 
istisnaen 16 Mayıs 935 perşembe günü Ankara üzerinden sefer edecektir. 

da cilt işl&ri .çok iyi ve ucuz olarak yapllır. 'ff er 
Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafi, cı )okt 

Ankara-Adana-Ankara muhtrılit katarları Ankaradan cumartPSİ, pazar, SAIİ, çarşamba ve perşembe 
güntPri saRt 9,30 dıı kalkar; ertesi günü saat 9,38 de Adanaya varırlar Adıınıdan cumn , cumartesi , pa
zartesi, sah ve perşemblj günleri saat 18,05 de kalkAr ertesi günü saat 19, 15 d'3 Ankaraya varırlar. 

1 

ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapıhr · ~ir 

Haydarpaşa-BIAzi~-Hoydarpnşa yolcu katerlım her gün işlerler. Haydarpıışadan satıt 10,40 da ka1kar 
Ada naya 2 J ,09 da gelıp 22,00 de hıueketle ElA.zize sıtat 19.20 de varırlar. ElAzizden sut 9,27 de kalkar; 
Adanaya saat 5,50 de g~lip '1, 15 de kalkAr ve Haydarpaşaya saat 18,25 de varırlar . 

Hay~arp,aşa~an cumartesi ve perşembe günleri kalkan ve Adanadan pazar, cuma günleri geçen ElAziz 
katarı ıle; l!.:!Azızdea Balı, paza.r günleri kalka'ı ve AJanadan çarşamba, pıızartes ı günleri geçeo Hı:ıydarpaşa 
katarıoda yataklı ve yeıne.ldı vı.gonltar vardır. 54 J 5 t-2 

Mersin ve Adana<lan her cumartesi ve çarşamba günleri; Fevzipaşudan her cumartesi ve salı günleri kal
kan yolcu katarlarıada Mardin yolcularına aıt doğru Vaionlar bulunur. 

Mersin-Adana - Mamure trenleri 
HER GÜN 

leuuyonlar 
518 522 

530 536 516 532 520 534 524 508 526 
Mersin K. 6,43 8,20 10,06 13,56 17,06 18,05 00,30 

v. 7,21 8,58 10,44 14.32 17,44 18,54 1,06 
Tarı us K. 7,25 9,06 10,48 14,35 17,48 19,10 ı, 10 

v. 7,54 9,35 11, 17 14,59 18, 17 19,37 1,35 
Yenice K. 8,00 9,38 11,20 15,06 18,21 20,00 J,38 

V. 8,44 I0,22 12,05 15,45 19,05 20,43 2,17 
Adanagar K. 6,30 7,52 10,35 16, 14 22,00 

v. 7,40 9,04 11,45 17,26 23,27 
Ceyhan K. 7,45 ı ı,so 23,45 

v. 8,29 12,34 00,41 
T. Kale K. 8,32 12,45 1,05 
Mamure v. 9,02 13, 15 1,49 

Mamure - Adana - Mersin trenleri 
Her Gün 

İıtaıyonlar 515 507 517 519 537 539 521 533-523 535-525 
Mamure K. 

" 2,23 ,, " .. 9,27 il lS,05 ,, 
T. Kale V. 

" 
3,00 ,, J J il 9,50 

" 15,28 " K. 3,20 9,53 15,38 
Csyban v. il 4,08 ,, ,, ,, 10,35 ti 16,19 ,, 

K. 4,27 9,20 10,41 16,22 17,50 
Adada v. ,, 5,50 ,, 

" 10,32 11,53 ,, 17,32 19,00 
K. 6,02 6,50 7,47 9,24 ,, il 12,33 17,37 19,45 

Yenice v. 6,45 7,34 8,31 10,09 ,. ,, 13,12 18,20 20,25 
K. 6,49 7,55 8,36 10,12 13,18 18,23 20,29 

Tanuı v. 7,18 8,22 9.05 10,41 ,, ,, 13,42 18,52 20,SS 
K. 7,22 8,34 9,09 10,45 13,45 18,56 20,59 

Menin v. 7,59 9,24 9,46 11,22 
" 14,20 19,33 21,35 il 

Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 

ı--.------~~mol!_ll---------0 işçi 

M. Nedim Yurtman 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde seat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve di~ imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teıhilAtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 1 
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1 Yeni cami civarında 1 Liverpul Telgrafları 
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1 Afiyet czanesidir Santim Pent 
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Hazır 6 92 ı___:;..:.::~~~ Adana: Mlln mensucat fabr·ikası Limited şir- l 
keti mUdUrlUğUnden: 

Çifçilerimize müjde 
Hiot hazır 5 90 ı--.;;,.....,---:;~ 

Nevyork 11 94 
Fabrikamızda ıon ıiıtem makinalar ile techiz ettiğimiz Boyahane 

kıımmda kaaarlı ke1araıı her nevi iplik. ve bezler mükemmel bir su
rette V~ aı zu e<J,ilen renkte boyanmıkta olduğu gibi reımi ve buıuıi 
her dıaıre ve müea1eıeye, Bekçi, Poliı, jandarma ve mektep talebelerine 
ve bütü halka yarayıılı elbiselik kumaıları hazırlamakta olan fahri· 
~~ m~h~ffrem m~ıterılerimiz tarafından vaki olacak iplik ve bez 
ııparıılerını arzu rdılen renkte boyamağı kabul ve taahhüt ederiz. 

Yeni fabrıktımızıo ıon ıiatem ve elektrikle iıleyen iplik makinala
rında imal edil,.n her numaradaki iphklerimiz Avrupa iplikleri ayarında 
olduğu gıbi Japon mallarına faık otfaeette bulunan C C C ıapka mar

kalı kaput bf'ılerimiz ile yurdumuzun her köşeıinde tanıomıt Arslan] 
markalı k"lın kaput bezlerımiz rcnklı kumıtlarımız ve yeni çıkan ip· 
lıklerimız bakkırıdaki sözlerimizin doğruluğunu isbata kAfi geleceğıni 
muhterem halk ve mütterilerimize arz ve talep eılılecek nümunelerin 
memnuniyetle mütttrilerimize yollanacağını ilAn ederiz. 5146 

Doktor Bahaddin Y engin /ıd1ıı 
Çocuk hastalıkları mlJ!_!., ti 

od• 

26--2-9- 16-23-30-7-14 

Sovyet rahrikaıarının Son model yaptığı Berg'/Jza r 
~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~----~~~~~ ~ıhmi OT~~ ma~n~a~mRRusyadang~di. Mak~elanmızmdö-

Dahilf haatalıklar tedavihanesi kumıeri gayet soğıam çok harıı ve işlektir. 

Şarımıza yeni gelmiı olan doktor Talu, bu kerre lıtild41 mektebi 

ivannda doktor Süleyman Sırrı muayenehaneıinde her gün öğled~n 

IODr& haıtahırıoı kabul e,\meğ'e baılamııtır.5104 29 _30 

Pazar ve ıalı günleri fukarayı paraıız bakılır. 

Gombolye d•rıiJnda münakılit 
bıkaaı tarafıodaa karıılanaııı. 

B•lırad durağında keodiAiai 
bakaa Koliç ile Tllrkiye- Yu
aıautaa ve Romanr• elçileri , 
Frıaıız ılçiliji mllıteprı, dıprı 

iıleri bak•nhtı erkanı karı ılımı~ 
tır . Y evticin yeriae dııarı itleri 

bakaa muaviai Puriç Bükreıteki 
Balkıa aotaala konferaneıadaki 
Yapıla• murabbaı heyetine h•ı· 
kınLk ıtmekteclir • 

Hafıf sağlam işlek. hem de ucuz bir makina almak istersen mutlaka 
ıovyet makinası al. çünkü Sovyet mokinalaaının s:ığlamlığı bütün dün

yaca tanınmıştır . Mağazamızda Bergüzar sistemi ve her dürlü orak mn 
kinoların yedek parçaları mevcut olup fiatlarında büyük tenzilat y •· 
pılmıştır . 

Çifçilerimize ihtiyaçlarıoı temin etmek için mullaka mağazamızı 
uğramalarını tavı iye ederiz. Tediyat hususunda azami teshilA.t gösle . 
rilmektedir . 

Deposu : Adanada Osmanlı Bankası altında İsmail Hakkı 

Satış yerleri : Mersinde postane codJesinJe 
Kozacı oğlu. 
Ceyhonda : Cızzade Gani ticarethanesinde 
Tarsusta : llnlit Anlan hanında 

Kozacı oğlu 
)) . 
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. r ı tarafı 
Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrıkası ka ş 

ağzındakı muayenehanesinde. 

Gilndüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda 
rını kabul ve tedavi eder.5174 22-30 

EYkaf müdOrlDlllnden : 
Siptilli civarında evkafn ait ta

mire mühtaç M··stan hamamı mev , 
cut keşifnamesine. göre evknfça 

tamir ettirilJikten sonra miistecire 
t('fllim fldilmek ve teslim tarihinden 

itibaren kirası itlemek üzere üç 
senelik kirası artırmıya konulmuş 
tur. Artırmll müddeti 27-4-935 

den 18-5 - 935 tttri hine kadar
dır. 18-5-9;i5 cumartesi günü 

saat 15 de evkaf dairesinde iha
lesi yapılacaktır. ·rutmak isteyen
lerin evkaf daireıine gelmeleri. 

28-5-12-17 5354 


