
1• ' Bqyazganı 
FERiT GOVEN •• -- ••• O Un 

21 "M;;;;-1935 
SAL 1 

Gene bunaltıcı sıcaklar her 
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~kçe Büyük bisiklet yclrışı o z r o R K ç E _, Çin elçisinin anlattıkları ~rkı Atay 

dt ôa e~ .. eoora, büyük arkada· • H b ç b" 1 kt 
~u ~rkçe söylevini dinli· · er gün eş söz Eski bir in ozanı," uzun ır ayrı ı an 

t ... / u k bar eke ,. in Federasyon istanbul -Aukara arasında d 
'd:·

0 ~·ı~amışlardır . . - -3- sonra eski dost yenileşir" er • 
· tuok-·Turkıye gibi kurtula· bin kilometrelik bir yarış hazırlamaktadır ı - 1timad - Güven 

-t:!'~ : .. ?.s:.a:~d~;ı~;e~o~! • İtimad etmek - Güvenmek Bı"z de 3000 yıllık dostumuz Tiirk-
doe • Bu d ı • Asayı§ ve emr.iyet- Güven·( .:k•• b.,:·:;~:0~r:~~~: lstanbulda Topkapı -Çatalca ko- uk lere tekrar kavuştuk .. 
İki kn~~'!•ğı olduğu gibi, Tiirk· 24 I 2 - Huzur ve süküR - Bay- O tır 

11 

Ve bir şiir de anlatır ki 
~c b~r arasında bocalayıp ~USU mayısta yapı ıyor ullık tty gün Cumur Başlumımıza 1 d 
iL.. e ır terimle, arabca bir .., • Güven mektubunu verdiğini bil· uzun bir ayrıhktın sonra eski ost ;..._,U b· 9 M B d b "ki .1 . . Yurdda güvenlik ve hay- . d 

1 le ır fau barekesi ile Aekın: 1 (A.A) - 24 ayısta u sayı a isı etcı erıa gır- sallık, ülkümüzdür . dirdiğimiz Çin Elçisi Ho - Yao· 1 ycnı ost o ur • 
O.... İltoeli ~~~§an görülmedik bir İstanbulda Topkapı - Çatalca diği böyle büyük bir bhıiklet ya Not: Güven ve güvenç kelime· Tıukendisile görüşen Ulus gaze 300 Yıldanberi devam eden 
._~lı deı 1

1 
• arasında büvük bir bisiklet yarışı rışı memleketimizde ilk defa ya· leriode şu ayrıma dikkat edil· tesinin bir yızmana şöyle diyev· tarihi ilgilerimizi ve karşılıkla dip· 

flrkıı \' eıioio uyrulan ara yapılacaktır. pılmaktadır. melidir . de bulunmuştur . lomatik ilgilerimizin yeniden ku· 
~ arrı Yeri ne ise ' Osman· Bu yanı şimdiye kadar yapı· Öğrendiğimize göre bisiklet 1 - Orduya giivenimiz var· _ İki memleket aıasında dip· rulmasrnı göz önünde tutunca çok ~ 0 id~81f11~1• Türkçe kelime· f b'' ··k b" 'ki J f d t r l rı da d cs'-ı' tanıı;:lar olduktan sonra ye· ~ \' · kısıııde de bütün şe· an uyu ısı et yarış arının e erasyonu em muz .. son a n 1r • lomatik ilgiler artık kurulmuştur. " :. 

..... ,. e f Türkçe olmıyanındı . ikincisidir. Ankara - İstanbul arasında gidip 2 -Ordu bizim güvencimiz- bükiimrtlerimiz ve uluslarımız niden doı:1t olmaktan duyduğumuz 
~ 11~nıaofarına bakınız : Bilindiği üzere 110 lıilomet- gelme bin kilometrelik bir yarış dir. bundan hoınuttur . sevinci anlatmak imkansızdır . 

k •e 
1 

Arapçadan sonra, rel1k ilk birinci büyük bisiklet hazırlamaktadır. (Medarı emniyet ve itimadı- Otey gün öğleden sonra Dıı Diplomasi acununda böyle bir se· ~ Yoksul " ı k" ·· ·· b' 
· td1 ° a 1 

... ,,sozu yarışı 26 nisanda Ankarada ya- Federasyon bundan sonra ı- mtzdır .) bakan vekili Şükrü Kıya i)e gö· vince pek az rastlarız • 
~"Plar:rnıaı~ Aroa~utlardao, pılmı11tı. siklet yarıılarını uzun mesafeli 3 _ Temı"n etmek ·. ·· k f' · k d B · Mutlu bir rutlayışla, dün gü-, ..._,, dı •n , ışlemeh kürtler- :ı ruşme şe re mı azan ım . eoı 
.lıirrıı,~ d~~ar kapuıanda keçe lıtanbul Topkıpı yarııına An- olmak üzere bölgeler arasında 1 - İoaçlımık ' inan ver- çok iyi kabul etti . Görür gör ven mektubumu götürmeden 6n· 
~e ka • nobetçiel geldigi gibi! kara bisikletcilerioden sekiz, İz yapmayı kararlaftırmıştır. mek mez kendisine dostluk hislerile et, Ankarada gök gürültüsü ile 

k~•liilaeyonlar , devlette mit bisikletcilerioden de üç spor- Federasyon bisiklet sporunun 2 _ Sağlamak , bağlandım . Dün Cumur Başkanı karışık yağmur yağdı . Bu sem-
kact.r ••kı idi : Türke isle· cu girecektir. Ankar11 bisikletci- canlandırılmasına ve memleket 3 _ Elde etmek Kamil Atatürk'e güveo mektu- bol kar§ısında gerçek bir haz 
~ dokt1 "

11
runuz. naeıl bir ya· leri bu akpm İstanbul~ gitmek· içinde yapılmasına çalııacaktır. Misaller : bunu sunmak pek büyük ~erefi· duydum . 

"i k kc~•lba~ idiyseniz, dilde tedirltr. İstanbulda bu defa yapılacak ı _ Bu işin böyle olduğuna ne kavuştum . Eski klasik kitaplarımızdan hi· 
....:." bti1t11

1

1beeıni istediğiniz ka· Bu suretle lstanbul Topkapı olan ikinci büyük bisiklet yarışı . . . 1 uuyu .. k sı·\'aSa adamı ' büyük ri "İ. King,, gök gürültüsünlln ber ı"~e,e P bozuouz, fakaı, Tan· ıızı ınıç arım. u ı 
... ~...._ ' tnatbuulendam gibi yarı§larına girecek ıporcu)arın ıpoıcular arasında büyük bir iJgi Bu işin böyle olmadığı hık· asker ve büyük devrimcinin pek şeyi yerinden kımıldattığını, ge· 

!'il.; ;11J'•bhtında bulunursa· sayısı otuzu bulacaktır. uyandırmıştır. kında kendiıine inan verme- dostça kabulün~ ve J?~k bü~ü~ liştirdiğini ve kuvvetlendirditini 
l...~. 

1 
•ğızlarda döner, do· ğe cKendisini temin etme- değerde derslerıae erışmek bızım ıöyler . Şu halde bu andan ıoa-

~' letri . . c H t• • 1 d v d ? il'!) çalıştım . için eşsiz bir kıvançtlr . ra ilgiglerimiz iyi bir uturla per-
'" l&·1t gıb~ kelimeler, bau 1 , par iSi nası og U • 2 - İşimi, ancak, banka yo· Cumur Başkanı katına bu kı çinlenmiştir. 
••kit

1 

kelıınderini karşı· 11 dar tiz kabul edilmek şerefini ka- b 'k' ~ doıı ... ' Avrupa sokaklarıoda i e sağlıyabildim . Yağmura gelince ; unun ı ı 
~-,.._ rn k 3 - Temin ettiğimiz netice· namımız yeni Türkiyeoin ener anlamı v1rdJr : Birincisi , bere-~"'etatOd ••ırhlara benzerler· Kara günlerin korkunç zorlu la rını yene· 1 ld tt• .. . k.i ve nezaketine bir beldektir . k ,. b b .. bitlc"I ri bü ~""d1 ... , •.•iv.il roı.uoluk bi· er -e e e agımız sonuç- et ı a ar yagmuru ı e · 

... ., d ~ !ı 1 <>kleri asırlar üstüne bağlı olan 
it ı..;: ~ k. •neder bu kelime· k d 1 f' • • k b 1 ~ ar · yütür . Bu demektir lci içden el-

.-,._ .. Yrtıklan olan "şeri- re yenı ev e lmlZI Uran U ana tcUrUm, 4 _ Sonuç _Netice ilgilerimizi göz önünde tutunca birliğimizlt! memlekctlerimizin 
~ıı._ r · kaouol k ı k 1 1 1 k 1 İ kendiliğinden dog" mu 8 olan kar- h l 'll'lırdı . ırı uran aş· bir Sıra in 1 aplar a U USUmUZU yÜ se fiyor 5 - Teminat - nanca şılıklı dostluğumuzu ~bıtırtmızdın babtıyarlağının temelini azır a-

lı ı * * * yacağız . Yağmurun ikinci anla-ı1.._,. ~d~ri bir imaiynatı -13- çıkaramayız . Kesiu olarak inı· .~ ı ı T Not : Gazetemize gönderilecek mı dostluktur . ıl. , .. , • ürkreye sokak· v ô K l A... ntyorum ki ileride de el birliğimizi ~ " ır ~ ı azan : mer ema gar yazılarda bu kelimelerin Os· Bizim eskilerimiz eski doıt-
'l. ~._ ... e:: vel Fars kelime· wanlıcalan kullanılmamasını ve dostluğumuzu büyük bir hızlı larını "İhtiyar yag" mur,, ve yeni ~e •. eıe ere giderdi. Efendiler , sırası gelmiıken " Nafia teıebhllıleri, yakanda k l d" ğ' 

.. 1• rica ederiz . uvvet en ırece ız . d b .. k"" ğ 
l it '-ltuı~ •fkneünenoi, bakü· Nafıa işleri hakkındaki fikirle fiyle mUnlcalib olabilecek ümid Bir Çin şiiri Jer ki : " En bü tanıdıklannı a ' ugun u ya • 
:". ~ ..... ~~t~nni ... ,, diye bir rimi de arzedeyim : lnıaat ve te , bahş bir zemindedir . Bunun ne· M k • G • • yük zevk yeni bir doıt bulmak· mur ,, diye çaiırırlardı • Şu hıl- 1 
~,,.ili 11

'' ve gramere: sisatt ve işletilmesi mahalh ve ticesinde memleketin bilcümle a Sim Orgı n 1 n r "'\ de rski ilgilerimize yeni reımii 
~~hb'.e •la umumi va,idat menbalırımızla mühim maden hazineleri açılacak· tayyaresi la"vrens öldü ilgilerimizi ilave ederken bu çok 

~ 'l:~batta, vavü-ıa kabil olacak Nafia iılerinde en tır . Memleketimizin baıtan ni- bereket adayan sembol karıışın-
~•o g·· h · 1. · "h t'I DU t•• n k" • öldü da çok boınuduz · lotg0 °1üsdögme ayın· e emmıyet ıyı tercı sure 1 e mem· hayete kadar harap manzarasını Ş U V8 4. iŞi 

tcu ezgil · ·ı b leket ihtiyaçları tatmin edılecek· b Londra: 19 (A.A) - Albay Bu fırsattan asığlıaarak Cu· 
' erı 

1 
e 

8
§· mamureye ta vil etmekten ibaret l\foskova : 20 ( A A ) - Mak · mur haskanı Kımal Atıtürke ve 

~'il hatırı tir . Ancak inşaat ve tesisatın iş· olan gayenin temel taaluı ber . G . . M k a .. e Lavreos motosiklet kazası neti C 
1 

k b k. . . TD 
....._ ~Q ... b· •ınaz mı&ınız? b k 1 k ~ sım orgı tayyareıı oı ov uz . . 1 k b 1 umur u Ü umetıne yenı r· 

~ '"' ı letilmeıi ve ugün D mı i ta a- d ·· ı · t · d kt' · d b" k ğ k d.. cesı .o ara ugün ö müştür. 
, okt1r• nı okur; döner, yer e goz erı esrır e ece ır . ,, r1n c ır ızaya u rayıra uş kiye hakkmda içten dosfluk hıt-
h .. ,, tımızla müteoasip olmayaııı cesim 8 1 d ·· · · · d b J 42 ı Tı'irk Sözü - İster inan, İı· 

t.....~ ''lbd u ıöz erin üzerin en tam muı ıçerısın e u unao yo cu , . 1 larımıun devamı için en duygulu ~~ ,..._L i tekrar eıı·oize sermayelere mUtevakkıf Nafıa iş- b . İ d k d ·ı 7 t f •ı ü ü ~ter ınıoma ... 
···~ ir ay geçmiıh . zmir e i tisa 1 e av a u m şt r · • dileklerimi sunmak isterim . ~~~e~Q~nnıf~h1"0~~uiok~ !erinde' ecnebi sermaye~nden kongresi toplanıyordu. Yuıdun Ankara 20 ( A.A) - Mak~m l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

.... ... goze O b ö bA t bas l p 1 dı.ktato··ru··nu··n o··ıu··mu·· '~ titrer ç flDIZ a· ve ıca ına g re ecoe ı mu a • her köıesindea murahhHlar gel· Gorgi tayyaresinin uğradığı ka. o onya 
)-..,.ı-·lta111 • ocukluğuoza sıslarından azami dertcede isti· zadan ötürü Türk tayyare cemi· . ~ . 
·~'il ki Lt•1 .kıekaoıreımz. k . f mitti ·. 17 Şubat 1923 günü Ata· 

~e fade etmek memle etimizın men a- f t f d S t R An • •· tl••ffıL·ınıe karşılıkları türk hu kongreyi açta . Ulusal ik ye 1 ara ın an ovye usya -ıc:t 
\J" llllYet K at ve memuriyetini ve milletimi· d k f kara bu··y··k lç.lı"g" ı'ne ve Ossoavı' 'r ıtu: - oram: tisa i in işa ettirecek vasıtaları an· u e 1 • • 

,,-1 &. tebaa. zin saadet ve rt!fıhını az zaman· f hime duyduğu derin acıları bildir. 
11~.JI "'f\L• ... ,. ------ da temin noktai nazarından zaru lattı ve na iıya dı ıöylece temas · 
,, 1., ""'•·q etti : mistır . 1 
r.Jf L. Llalk . ridir . Bununla beraber' bunda Karstakı" deprem 1 1 

oP ~"'DL r-ı 8VI "Memleketimizi şim~odifcr· • ı 
Yl\.a 1 ... da müstahsillerin ve mes•i erba- 1 

l 
't• . ~il ıgı lerlc ve üurinde otomobiller 

L " ( bıoın , umumi menLıatları naza- Kars : 19 ( A.A ) - Ayın 

~,~,· · }( .. tun çalışır Şoselerle ile ıebcke hali 
b '" ) A k rı dikkalleo uz&k tutulmıyacacak· 15 irıde diğer kamonuna yakın 

ı .. ._ - o a ne getirm .. k mecburiyrtimfeyiz . 1 tı"' ır"•1alığ l f Selım kamoouna bağh Bermek 
1• "'•it C .•na seçi en ır · Çünkü garbin ve cihan n vesaiti bun 
"" d dal G·· << .N·fıa y .. kiiletimizin bu se kö,ünde olan drpremdrn başka •d / i uven ya " " far oldukça ıimeodifcrler ve şo ı .J "'L •aıı katı 1 • · d .. _e zarfıodakı· mesaii mubısalası bu çevrede yeı:ıi bir d .. pıeme olmll· ı I". [.'~ ~ b P ıgıo en u far oldukça, bunlara karşı mer· 

;' ~L tı,. 8tkaolık iıine hal ve iktidarı ile mütenasip gö k l k • .
1 

b. il mlş' ır. B rmtk kpyü rliğ~r kıımo 
"ııl t p rr Ye agnı ı e ve ta iı yo ar J ~ 1~ rülecek mertebt d(dir . Fıılıaki - nuoa yakın olduğundan hcı oep · 

f '~ S di•an 1.3 . üzerinde müsabakaya çıkmanin im· 
1)1 "tı r-· ka mev('ud dtmiryo!ları mu · rem diğt!r bö'gesidd~ki deprt'm· 

lb tıvı ·ı· p ıgıoe kanı yoktur .,. b l d 1 k \ ~~ht <..ıya G b · vafakiyetle i•letilerek münakalat le• le i•g· ili oi oıak ka u ,. ı mı: lt r~ t111ı ı . r.v tflo Y Bir kıç ıy sonra ikinci Büyük 
11\h. t dır. ve askeri sevkiyat temim edil· v~ yl'ni bir dcpr. m bacliscsi sı.yıi-"1• Mıllt t Meclisi i~in intihabat ya- ı 

10 ,.l'e mektedir . Askeri hırek~tler es- mam1ktad1r. 
L C pılacaktı . Atalürk ılc:rid.. takip 
"'-ruıt'rniyeti nasuıdl\ <tüşman tarafındall tah- td('ctıği yoıu 9 umde halinde tes· Samsunda stadyum 
'-...-.,a"ı rip edilmi~ olan bir kısım de· · · · yapılıyor ' ':: ın--........:' pıt etmrştı . 

,~ 9 , A miı yo:la11 ve ima'atbaoeler tamir 8 N" 1923 d · • · 
""'li1tttı' ~-1A) _ Tu"rk A ısao e teE'fHl ttl • gı 

ı ve yeniden tesis edilm şlir . o · · 1 b · · ı.:n't, tıı a lan k ıotı ıııp cyannamesını ncıretti . 
"' Q•ıbak cı urulra· kara - Sivas hattanın mühim bir Bunda nafiaya dokunur sö:r.lerde 

l,hf •n General tunelioin in11aatı ikmal edilmiş d " •oda :ı var ı : 
' il açılacak. ve diğer natamam bulunan iki ''Müstacelen muhtıç bulundu 

~ ~~.19 (t\ t\) tunel etrafında güzergahlar teb ğumuz demiryollara için hemen te· 
lııı... .. ')eu · - Tork dil edılr rek hat temdid olunmuş hb .. -..._ C l•ae( k ft' ü11t ve faaliyete haşlana-
"'-l1tı ·nıu 1' klDer ez tur " cıktır. ,, deni)ordu . 
. ~ 'de t e irdağı- Bu sözler hüy\ik zaferdrn ön _ Sonu var _ 

~'t,k ,0P1•n1nış , lcu· ce eöylenmişti . 
Gr,~. 'Poru gözden 1923 yılının Kinunuıani ayın· •p1, . 
ltçirnı· tın iş rapo- dı Atatürk İzmitde İstanbul ğa 

L 'l o, 11
• bil&oçoy zetecilerioi kabul atmiş ve on · ~ d ., •• lb u, 

, 'tltilcıik. •§ ~ tüzük· (arla yurd mr seleleri üzerinde ko· 
lerı gözden nu§mU§tu . Nafiaya dokunan söz· 

lerioi ıöyle bitirmişlerdi : 

,. 
1 Kaçakçılar 
~n hainidir 

Samsun : 19 (A.A) C ı-1. par· 
tisinin tasdık edıleo 935 bütçe
sinde stadyum için konulan p• · 
ranın sarfı muvafık görülmüş ve 
işe başlaomııtır . 

Samsunda 19 Mayıs 
Samşun : 19 (A A) - Ata· 

tür k'üa Samsuna ilk ayak atışı 
nın 16 ıncı yıldönümü doJayiı'e 
yapılan şenlikler çok canh ve coş 
kun olmuştur . 

Samsunlular bugünü en kıy· 
metli bayramları olmak üzere kut 
almaktadular • 

-t.hiatum 124 yıllık tatuk
lıktan kurtulup erkialiie kavu!: · 
masa için hütün hayatınca uğra
şan ve bu ülküsünün tahakkukunu 
göreolerin baımda, hiç ıüphesiz, 
Mııeııl Pilsudılci gelir. Bu yurd 
sever adam bundan bir kaç gün 
önce öldü ve bütün Polonyayı 
yasa sllrUkledi . 

Yukarıki ~resimln mareşalıo 

geçmit zemanlarda alınmıf -f;:
toğrafilerdir . Yanındaki resim ıse, 
ölümü Lehistan kadar bütün si· 
yısal evreni ilgilendiren Mar,.•ahu· 

en son resmidir . --... -



Dünyanm en büyük hava 
gemisi bitmek üzere 

Friedrichıbafeo : IS [Hususi] 
~Son iımi henüz bilinmiyea 1 

LZ 129,, acunun bu ikinci bü-
ik bava gemiıi. Şimalde Atlaı 
enizini geçmek için ilk büyilk 
uılaranı yıpmaj'a hazırlınıyor. 
erinde 2 tene çı ı rşıl•n "LZ 

29 on atlaı denizinin Avrupa 
" Ye Amerika ıimal kıyılaranı bir-

birine birleıtiren yol üzerinde 
muntu•m uçuıl•r yapmek için 
yapıldıiı•ı ber kee biliyor . 

Amerike büyük hava zırhl11ı 
"llacon, un uğradığı ıon bilyük 
btaıtrofu aldırmıdan Friedric 
ubafende ber ket "U 129,, un 
pil gil•üue Atlas :de.izi ıimal 
•ıyılanaı birleıtirecek yolcufulı 
lara ba1lanac•iıa1 iman ile h~k 
liyor . 

Doktor Eckener Vaşingtond• 
Amerika fen adamlar1 öoüade 
hava yolculuğu ilzeriae ıöz söy· 
lerkeo ; bu yolcuJuklao artık hiç 
lıorkulmıyıcak kadar fennin ile 
rilediğiai ve iyi yapılmıı bir ba
,,. gemisi ve onu iyi kullanan 
llecerildi bir icaptan eliode bu 
JOlculuiun hiç bir tehlikesi ol
•ryAca;.nı bildirmiıti • 

Doktor Eckeaer graf Z«"ppeli· 
al uzun yolculukluda bir çok güç 
dammlardaa 01111 ustalıklı kur 
tarmıı ve bu bova ğemi~iniD nasıl 
•er türlü hava bozukluklarına 
kar11 koymuı oldutunu zaten btr 
kH biliyor • İıte yeni kocaman 
bava zırhlı11•un da günü güoüoe 
J•pacağı Şimal Atll\8 deniziııi 
aıacak yolculuklırın da yine bu 
aatlamhk ve iyiliii ıöstermesi 
heldeaiyorl. 

Friedrichabıfenin 1 Damara· 
laeliai aezeDler daha ifk balnıt 
"LZ 129,, un bitiminin ya

naıtıtını anlarlar • "Graf Zep
pelin,, den iki kere bOy&k olan 
yeni llava ejderiDin burun tarafa 
hitmiı ve Alleminyom iskeletinin 
lathü kaplı1an ıar g•minin Uçte 
ı,ır1.ı lrtmDı bulunuyor . 

Ge•iaia 5 defa bir biri üıe
rine vurulac•k boyalarınm bir 
çata bitmit ve ıonuncu olan al
Umlnyomlu hova ile boyanma
a dı epeyi ilerlemiştir . Gemiyi 
laavaya kaldıran g12 ile doJu 16 
oclac•iı içeri koyabilmek için 
geminin kıbargaııoda en son ola
nk lcapıtalmak lzere bir delık 

akılmııtır . Bn · ıaa odacıld•rı 
l'n9aeaia f malı olan Berlie -

pelhof balon fabrilc••Dda ya
teclir • 

6eınlnln uıunlu§u 248 met· 
• ~n genlı y~ri 41 metre. 
• 

Cembdn bel kemiti deaeeek 
.ahim olan lsapklar ara 

16 iç •ıoaaau. ( gaz oda
) takdaCliı yerler eyice gö· 
or • S.lon yerleti•ia bü· 

111 ıe•l•ia ortUaaa dotru •çe :hilytlmelstediw . Ortıya 
laeak • biylk balon 16000 

Wll,... •• ,. hyclrojea ( m&vel 
M1181 ) 11taealc bir blr&klfik 
Wiı • la laiJlldlls alh muahe-

11 ile ltal18Ja Yerilindre kadar 
1Mricb41bafen ile Berlin ırana· 

laarptea 18111'1 ilk •antaam 
,.,.. c Boden.ee • 
~ MIODDD•• llGtün~ 

..,. ...... ardır. 
Upı ••..U11 Taater gemi. 
• mftbim olan tllmea b

~••lar- IOll .... j lelnlni .. 
~erdir. 

Ge..Wa en genlt yeri 41 eaeı. 
n .. UdD yeri 248 metredir . 
• LZ 125 ., 225000 kilo ltir apr 
... t•1ıbllecek bir lnaDettulir • 

ej lcr p.t llbllmll tlklerinill 
p.l11i ıldıt halde ••s dank Y8P 
adan acaH8 içte l.irlai dola .. -

br. 

Şimdi geminin k•burgaaının 
içini dolıııyoruz . Allominyom 
iskeletinin esrarlı parıltısı gözle
ri kamaştırıyor . işçiler bulışık 
ve )ağam su depolarını yerleştiri· 
yorler . Bunların yerleri bile be· 
1ak edilmiıtir . Yoıcnluk esna· 
sında motorların itlemesi için 
kullanılın yağlardan bıtkı biç 
bir ıeyin lüzüm görülmeden •h· 
laralc ; geminin hesapsız • bafıfle 
meıi iıteamiyor . Böylece uçarken 
Jigım ıuları ve s.ir •tılm111 lazım 
olan şevler bile ttoplınarak ığır· 
lık ( safr• ) hesak ediliyor . Blr 
kaç güae kadar banyılar ve diğer 
tuvalet yerleri de bitirilmiş ola
caktır . Geminin burnuna ldoğru 
yürliyoıuz. Burada h:ıva gemici
Jerioin od•ları ile Hu ve makine 
ler için kul1anılaa ham yağ depo· 
lara g6riilüyor . Bunlar da yerll'f
tirilmek üzeredir . Geminin bu 
gibi depol.,ı çok bByük olacağın· 
dan " gr•f Yeplin ,, dP. olduğu 
gibi laıtiktea değii allominyomdao 
yapılmııtırlar . Bunlardan bııl&ı 
bir de otomobil hatta kOçllk tay· 
yareler konulabilecek büyük bir 
eşya anbarı yapılmıştır . 

Yolcu odalarının çok sanatlı 
sıislerl : 

Şüphe yok ki en çok yolcu 
odalarına öze.,ilmit ve eo küçük 
ıeylerin bile l(Üzel yıpılmuın• 
önem verilmiıtir . Bunl., hep iki 
katlıdır • Y tni gemide " Grafen,, 
deo farklı oları k aeziati yollarına 
etrafı seyir içia kocamın pencere 
fer lconulmuştur. Y tmek ve din· 
lenme saloau ile yazı okuma oda· 
lan sıjıre ıaloou ve mutfak pek 
geaİf ve güzeldir . Her oda hıtta 
yatak odalannda bile kalorifer 
akar sıc•k ve sook su bulunıcak· 
tır . Hava gemilerı içeriainde ilk 
defa yer bulan sigara salona ; ilk 
balon oçuşlarıad•n son hava ge· 
mılerine kadar inaaaların havayi 
esir etmelerini gösteren havacılık 
tarihinin bir çok güzel levhaları 
ile ıüsluıaıiştir . Büyük eilence 
11loııuna kocaman Oky•noıu ilk 
geçenlerin gemilerini g6stuen 
tablolar asılmıştır • 

Bunlar arasındo 1521 de Ma 
jellanın ; 1777 de Çook'un iptidai 
gemileri ile hu gün iDBınlaran 
ıökıünü kabar tan yolculuk vası · 
taların• kadar bir çok gemilerin 
resimleri 1lrülD1or • Yemek 11-

loanaun ıüsleri cenup Amerikaıı 
yolu llıeriode ğ6ıfilebilen h•1van· 
lar•• resimlerinden auilmiıtir • 
150 yolcu ve 45 hava gtmlclıl : 

Gemiyi aydıalatacık olan elek· 
trik lambalan talnlmııtır • Gemi
ni• bir köıeainden lteki klıe8i · 
ae emirler ve haberler teller ile 
ilnderill1or • Geminin dit yiis& 
36000 metredir. Kumanda ve dll· 
menci odalara ı•minin dıpr111Da 
1arkın ayu bir ıoadola konol 
maıtar • Kıptan kondolida biri 
biri üzeri•e iki katlıdır • Bunun 
altand• lsumanda ve dllmea oda· 
11 taife odalare , 8ıt6ııde t.:llİ• ' . 
telgraf odHı vardır . Yeni gemı-
de çalıııcak.adamların ıayııı 45 
kitiJi balıcaktar • GlladDı yolca
lalslarıada 150 lol~, deniz .B,ıü 
uçatfınn~a 5fi y6fcb ve 2oOnlt" 
den 25,000 kilOp l:mlk t'Bk l•i•· 
yabilecektir • 

"LZ 129 ,, biter bitmez Llvent 
bal uçak •e1daoındaki bile ko 
nulacak ve ancak ıelecek ıtno 
Fraakfiırt am Mala da yapılacak . 
acun havı ıemiıi limaQın• gtçi· 
rilecelctir • lıte acunun en modern 
hıva remilini yarata• Alman teli 
eaildaia bu blJBk mucizeeiaia ; bu 
,_ı Alman hava z1rlalıııoıa dıtlar 
Ye ...... , filtDadea acanuo her 
kit•.. Jacatı iamiD ae ola· 
catı laeals bUlamjıor. 

Ttlrk öSd 

_ş_E_HıR_ou_v_uK-LA_R_• Araplann Büyük vatanseveri! Almanya deniı 
inşaah programı 

Bando kursu 
Hılkevinin Kuruköprü civa 

rıDda eeki askeri mahfeldeki çahı 
ma ylrinde Bando kursu ıçılmıf
tır .. Burada nota derıleri veril
mekte ve bıodo sazlır1 tılim et 
tirilmektedir. 

Emir Şekip İtalyanların Bari telsizi ------ı~· -:oo aaJr 
Almanya biikü11te 1 1r1oi fit-

. . . a "decr•· .--ı. nizaltı gemısı ınt . ' bi)d.,.... ile madafaa ediliyor ve öğillüyor .. gili~ deniz ateşesıa• 
18

.,111· 
tir . Alm•nyının Verl8Y 1935 •r 
de1i mucibince 1934 - uclifliadJ 

Kurs haftada beş gün, ık
şımları ıaat yedide baılıyor. Ye· 
niden yızılmalc istiyeoler Hılke· 
vine yıhut doğrudım doğruya ça· 
lıım• yerine m6racıat edebilirler. 

Makam maaşları hak-
kında yeni bir emir 

tık tedıi81t müfettişi ve hat 
öğr~tmcolerio makam tıbıisatla 
rınm tekrar verilmesi için Bakan· 
lık nezdinde trıcbbüsler yapıldı
ğını ve nt t:cede yalnız başöğret

menlerin makam tahsiıatlarınıo 

verileceğini . yazmıştık. 

Bakanlık tarafından dün bü 
tüo kültür müdürlüklerine gönde
rilen bir emirde vilayet bütçele 
r inin bazır)anarak tasdık edilmek 
üzere bakanlığa verildiği ve ma· 
lcım ıabsisallar ının ancak bütçeye 
yapılacak yeni bir i!ive il~ veril· 
mui mümkün olabil"ceği için 
ıimdılik makım tahsiıatlırının 

maaş bordrolıundan çıkarılmHı 
bildirilmiştir. 

Müf ettiı ve başhocalar hazi 
ran ayında yalnız 1111 maaılarroı 

ılarak makam maaılarını ılamı · 
yacaklardır. 

--·--------------------·~ 
Gök gözetlemesi 

1 - Dün zavıldın sonra 
okunan "zyiki auimi 758,2 mi· 
limetre olarak en çok sıcak 35en 
ızt 15,5 untigr•ddı . 

Rutubet v11ati yl~de 38 ola
rak kaydedilmiıtir . 

Fevk•lide içtimaın hitamın 
da Mecliı reisi ark•daşlarıaa vr. 
da nutkunu vermiı ve dtmiştir ki: 
Milete karşı olan vazifesini yap· 
m•klı ve arzularını yerine getir 
mekle ve mandater hlkO.metin bil 
bassa komiser Dömartelin tevec 
tlbünü kazanmakla bu '1ecliı 
iftihar edebilir • 

Mtcliıin bükfimeti iskıt etme· 
meıi ise Bzöm ııllumını alamıy•n 
tilkinin hılirıe benziyor . Biz , 
ıtaııdırdın , hükumetin iık•tı 

Meclisin elinde ve 1alibiyeti d•
bilinde olmadığıaı bildiiini zan 
ederdik . 

Mandater bOkumetiuio ve bil. 
basıa komiser Dömartl'lin Meclise 
ve bele reısioe olın teveccObleri· 
ne gelince o dı malumdur. Ko 

miıerin bir çok tefribah bunu gös
teriyor . Bilbuıa inhisar idareıi 
itini sıörOşmek için mebu&l., he 
yetini kabul ettiği glln ve( Şario· 
necme ) caddesindeki beyaz kötk· 
te Fraaıııız mebusu Bastid'in izaz 
edildiii gün . Bir de Lafo'nun 
kıbarca yardım igi kıldı . 

Fakat ne güzel tesadllf ki reis 
bu ı6zleriae gelince murabbaı 
Lafon'un bolundutu yere döne 
rek teşekkür etmek iıtediği 
Z•m•n murabbaı M~clia sa -
lonunu terk etmiı ltulunuyordu. 
Belki b6yle tumtraklı nutuklar 
dinlemek istemiyord• da ondan • 

Affr.diniz, Meclisin aon dev· 
ıeainde L&bnaD ipeji koaırelinln 
keodiıinin teıekkiiıüo& almııtır • 
Bıtki reis kendisinin blltiio mille· 
ti tam olarak iemıil ettiği aibi 
ba koaırrnia de bütün milleti 
temıil ettitine iuaomııiar · 

Yarı telsiz istaıyona , Emir 
Şekibe atfedibn mektup iti bık 
kıade ıh ıayleme;t vadetmi§ti • 

Perıembe akıımını bu huıuıtaki 
neıriyata tahıia etmit ve ıuaları 
söylemiştir : 

Kılem ye kılıç ubibi , büyük 
vat•nperver milcıbit Emir Şekip 
Arılan hakkı.da Arap ülkelerin 

de bir gllrOltil koptu . Yafada çı · 
k•n ( Elcamiuliılamiye ) gazetesi 
Emir Şekfp Arslana 11tf•ltiği ve 
Filistin müftilıü Emiaelhüseyini 
ye gönderilen bu mrktuba çinko· 
rafla neşretti . Bu ntıir , Emir 
Şckip Arslanın vahnpernrliğioi 

vatana bıihlığını yakındın bilen-

ler de çok feaa ıkiı yapmıştu · 
Onu taaıyanlır , vatanperverlerin 
önünde ğittiğini bilirler. Bu mah· 
zarlar bu mektubu neşretmekle 

iılam alemine çok fenalik verdi· 
ler . Çüak& neıriodeo evvel tab · 
kik etmeleri lizımdı • Bu mektup 
tasni ve tezvir edilmiştir . 

ÇOokö Emir ltalyan- Hıbel 
ibıilifı möna1ebetiyle Habeılerin 
memleketlerindeki milıllmanlara 
yaptıkl•ra fenalıklara ve ored•ki 

mllsltlm•nlann ıcıklı vıziyetini 
aleme anlatmııtır · H&11mları bu
nu hiyanetine hımlettiler . Sonra 

telıiz iıtHyonu , Emar Şekip le· 
hinde ( Elcamialarabiy& ) gazete· 
ıiaie çıkardıiı ilavenin muhtevi 

yat ıaı Elihramıo Emir hakkın 
daki mitclafaHını , mektnp sur&! 
tini fen ad•mlarıaa ıöstererek 
musan•i olduğunu teıbit edea 
( Irak Timeı ) gaıeteaiaia yazıla 
rıeı ve' ( kalpleri körlenea ıaraz) 
serlevhası altında Şamın ( Eley· 
yam ) ıaıetuiain Emit lehindeki 

n .. ıriyatmı sayıyor vr islim ve 
Arap iİemioia Emire olaa tevec· 
cfhünü dinleyicilere arzetmekte 
devam ıedeeeıği• diyerek sözünü 
bitiriJOf • 

niz inııatı programı (Oeu det,.,.. 
tipinde on bin ~onluk! ;i• ..,. 

. lı ve (Leipzig) tıpin~e 
1 
-

lok bir adet kruvaıot ' ıoıJdk'f 
luk S muhrip ~~ ~ ibırd "° 
adet tıkip gemııınde 6 bio ,..-
Halbuki bu prognOJı? kı•lll• t1&• 
luk kruvaz6ıdea gayrı 

bik edilmedi . ktatf ~ 
Mevaak bir kaJD• 11111t# 

diğimize g6re ' Alma~ etdft-' 
tinin 1935 36 için ıeıt1P._,,,, ~ 
deniz ilif'8b prog~ı~ı t~blll~ 
dar neıredilen butu• kudre&li )9lt 
üıtüodedir . Alıoıoyı ~ı,.11' 
filo in111ıaa hazırlı•~~ ...,; 

· ede~· Almanyaoın ıoı• . 
9 grmileri ıunlardır ' det 11,111~ . ...,. 

20 Bin tonluk 2 • d• ı F.1 

• 1 " aralıD L.brJ ve on bın ton u 16 -~ vazör , 1400 tonluk . ~Ja 
800 tonluk 10 adet •;!::.. 9~ 
Bu yeoi intHtrn 18 

tonu bulıcakbr • Al•af' • -:-J 
Bundan mada 1 ııetf ~ 

teaddit deniz altr gelll rtıb 8'111" 
edecektir . Al••0 Ya ~~ ~ 
bu progrtmla I93S - ıtaaifd'• . r lkae .ı.- • ramını üç mıs ı Y 

1110
..-

inşaat 1938 yıhoıo 1 . .Mi 

mımlanacıktır • . ıJe J)e•ae;;· 
Bu gemiler Kıe d sıofa 

Verke ve Hamborg 
1 ctkut' 

• aA oJoOI fı_. 
tfzgiblannda ıDr- ,.,. t 

Bu ıuretl• AloııoJ• ~ 
aıağıdıki kıtıl~r~ı-~ 
olıcaktır . Her bırı ._-~ lılı 
relik 9 topla mlc~b sarbh , ~ 
lere bin tonluk i~k 6 ı•' ~ 
ri 280 milimetre 1ak 5 .~ 

b. toO•· ...... , 
mücehhez 10 : ıll yto• "iN" ,. 

harb kruvazörl v• dokfl'~ 
limıtrelik topları; :~et k~ 
bin ton ar11ıada d t kfll ~ 

Rüzgar Ce•ubu ıırbiden 
Haiyede ıllrati 6,5 metro olarak 
ölçiilmüttilr . 

2 - Memleketimiz Jeni bir 
dütük tuyikin 6nünde bulunm•k 
tıd r . Bu v11iyrt deHm ederıe 
yağmur ihtimali ,akındır . 

------------------- 6 bin tonluk 6 •..!, •:J;;....,.,.~ 
1400 toluk 16 .. u .. -

Odalar genel ~ongresi luk 12 muhrip' 00() 
adet takip ıe111iıl • ___ ....... -, ........ 

Siiel hava gözetleme durağı 

Bir kız 
Bir erkeği dağa 

kaldırmı, 1 

Kongrede yurdun ekonomik 
durumunu ilgilendiren çok 

mühim mevzular görüıülecek 

Burdurda ~ ,,,, , 
- A.A) 

Burdur : 19 < i ,..ııtıll 
yöreei•deki yerle• kP" fi 
dlrt kilometre ası '1 
mektedir • . ;po b 

Şarbaylık bu •I il' 
k' dar· 

Ankara : 19 (A.A) - TOrki· 
J• dördiincii ticmet ve .. nayi 

Balıkeıirio Korucu nahiytıine odal•n ıeael konıreıi Mayıun 
balla Ayaklı köyünde Emine adandı 21 inci S•lı gllnl öğledea eonra 
genç bir kız Yakup admda bir er ıaat l!i de Yeniıehirdel&i &kono 
keği dağa kaçarnıtf ve bu adama mi bakaabpada toplanwcaktır • 
kendi arzoıile münaıebette bu- KonpeJİ ökonomi bakaaı Ce 
luomuıtur . ili Bayar radyoile de 7ıyılıcak Bmine on iki yqında genç b~ 
kız lır. Yakup i1e bir kaç evlat ba - bir alylevle açacaklar· 
beaı yaıh baıh bir adamdar. Kongrede yardumuSGD 6ko 

Hadiseye el koyan Koruca jan nomive tecim durumluanı allka 
darma komutanı Ahmet onbaıı her lanclıraD çok mühim mtvzalar ıö· 
ikisini de kayaltyarak nıbiylJe ıtltülecektir • 
getirmiştir. ar,: iç t1caret umum Mtldfirlüil 

Emine karakol komataai L ver· koo~reaia tfindeliğine girmek 
diği iradede oğlana ben W tidım, ü~re bitin tic .. ret odelarıodan 
kendi ieteilimle münasebette bu. gelen raporları vr. umoml ve bu-
lundum. Onun bir suçu yoktur! de- ıuıi ıekilcle 1apalaa dilekleri ay 

miştir . " ıyn incelemlt ve ayırm11 ; ve 
Bmino ile Yakup karakol ko koorre ÜJelerine d•tatılmık ize 

İl-µtanhğı tarafından yapılan tah· re buulanmııhr • 
kikel evrakile birlikte Cumuriyet Koaıre ıekrtterliii konııe-
muddeiumumrliğ'ne gönderilmiıtir. nin naatl çelıııcağ•nını öjreomek 

( 10RK DiLi ) · için bat VUl'lıDl•u aydınlitmalc· 

Aydında Halkavi 
çallemalara 

Byclıa : 19 <A A) - Hılkeri 
aak11 kurılaraaı bitire• yüz ba· 
yıaın flii:D ııaaçlal'I yapıldı • Ba
yanlar Hallrevinde nalhı ltlerl•l 
ıöıterlr giiael bir aerıi attllar. 
iyi çabpn kan- Olretme•lne bal 
kevi bir ta•altt tabtlal .....,,. 
etti • 

t•dır • 

Fransız dıt bakanı 

Knko,i : 19 (A.A) - Fr•D · 
111 dıı babnı Llvıl ba ıabah 
buradaa ayrtl9qta. • Keladilini 
iılUJODda dlf balsa.lıjı ı••tl 
ı•llreteri ......... .,. •• Bir .. 
ker milftestlİ aella -du·muttar. 
Marevıl P-ete. de ba akpm hare 
k.t edecektir • 

Bundan bııl&a ko•g ıenin top- cü ile ~lısm• • 
1 

,,,. • 
landıtı yerde lto•gre gGnleri için e yakın ilçi çılıl 1 

bir bet varma blroıu açılac•k ve Şehrimisa ~ 
bu bflto , üyelerin itl•rrceklerl ya;mur dit•• w*tf .. 
L•t•• llilimleri verecektir • de y•gacak y•l11 a. 
uu u r o'aCI• 

Konırede her viliyeuen iki çok bart ket ı 
&ye bulunacak ve heJ baka• • 

/ 
lık milmeuil ve daoiıma•· i bu gec• n 
ları da kendi bakanlaldarıaı kon· 
grede , .. me11 edeceklerdir . Ecs 

Memleke timiıde ç•lııın bü 
1 tün uln••I bakın lan da birer mu· ı Ta rsusk8P 

rabhıı göadereceklerdir. Halk 
nleler şehrimize gelmete bıı- • -r11rr. 

1 d 
-·· 

amıı ar ır . 

D•nimarkının Jotlınd 

Y arımadHını yani ıövde 
• nnl Fünea ıdııına bağlı · 

1•• Jokarldaki köprl tam 

alb yılda bitmiı ve uzun 

luğu 1180 metre ol lıtU 

ldSprttnlo ıcılıı mer 

grçe•lerde 

Kralt- tırafıadan 

mııtır. 

Demir ve beton arme 

ile b•pnl .. bu köprl)"e 

giden m11raf çok ylkMk· 

tir. Çlakii itdllk h~·-

·····••-deniı lçl•deıge~ -... 
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~·ı· Fabrikalar Tüccarlarımız 1 ıstinde olup bitenler 
lh Odun kömürü yakamıyacak ispanyaya şimdilik mal 

_. \re Yahudı· gergı·nıı·g"'ı· ala· . göndermesinler! h • Ankara: Kamutaya gelen hır 

ıldiğine SÜJ•Üp gidiyor • liyihaya göre, durak yerlerinde Ankara: ~.A) _ Türk· 
iskelelerde mutat yollardan otuz 

ofıq reislığinden; P,i, 
&raıi ih . 

~ l~bu0 k"tılafı yüzünden Ilay
\ıhudı oy ahalisinden 25 
1 Oiu h ııulh hakimi ( ller. 

ilıı10 nıUıuruna gelmişlerdir. 
lir Uhta b lıılh h . rı u davanın baş-
' "tiıııe . ~kııni tarafından rü · 

ın sını tal 
, lebeb· 8 P etmiş ve bu 
.. ı : ıy~ı v d .•. 

"Coaind er ıgı gargaşa -
~orııı e hakinı muhakeme 

. eısiılik .. 
1 Pıs edil ~urnıünden muh · 
~" ıııesıne Jı ·· k .. 
~ aunun ü . u um ver-

1•1a11n ıerıne diğer Arap
Lak .. 8 başka bir sulh ha-

~ ••aısa k . . 
, ılariJ . endılerlnın de 
•ıı. . e lıırlikt h · 
~ ıtrıoj &ö e. apse gıtmek 
.uhake Yleınışlerdir • Mer
llıcı b rııe reisi lngilizdir. Bu-
lakirııi~ Arapların diğer bir 

1 •e g" e ere b" 0ndPrılerek mu . 

l 61lıe ed~rıııets~z~ik suçundan 
%tırd lllelerını omretmiş-

hUku· 
8 5 

Filistin lirası ce . 
·~ rıı 

'tıııi•r Yerilnıiş diğerleri 
'ıl • ır B" l e ilk · oy e bir vaka 

•ur. defa olarak vuku-

~ 11
ilod 

111 : e sıcak farın şiddet. 
lııQ d 
n1 ört g" 

'
1la rıı Un zarfında hara-

t 18ce.1, eııııeketin görmediği 
ııqQılen ~ıddetıendi. Sıcak ha . 

~ hir hal alkın gezinmesi im
:11ıhi0 9 gelnıiştir . Buzun 

~turutun:okı_uğundan 50 Fi. 

1 A ilıaoı da ~ukselıniş. Yoğur· 
lıl>.kk4nıu kuruş olnıuştur. 
~;guQu Yazlık mahsulatın-

Arazi fiyatlarının sukutu : 
Hayla ve civarında arazi kıy

metleri geçeıı hafta döşmüştür . 
Yahudilerin arazi satın almaları 
hakikatlanmıştır. Bunun hükılme-

tin yeni çıkardığı tazminat kanu· 
nunuo tesirile olduğu söylenilmek
tedir. 

Mısır Ya/ıııdllerlni mağlup 
etmiştir : 

( Tel ebip ) de Mısır polisinin ta
kımı ile Yahudilerin bir spor ta
kımı arasında yapılan futbol maçı 

1-2 Mısırlılar galibiyetle netice 
lendi. Oyundan sonra Mısır oyun 

culorı trenle memleketlerine dön-
müşlerdir . 

Alman korısolosluğurıu mıı 
/ıafaza : 

Yahudilerin bayramı münasebe
tile taarruza uğramamttsı için Ya 
lada Alnıan konsoloshanesini mu. 
halaza için hükılmet,kuvvet tahsis 
eylemiştir . 

Mulıtellf haberler : 
Maarif idaresi şimali Filistinin şi 

malinde 8 köyd~ 8 yeni mektep 
inşa etmiştir Hü ._flmetiıı daha 10 
köyde mektPp açacağı söylenili 
yor. ( Hükfimetin kdtibi umumisi 

Mister Sol s ~nelik iznini geçirdik

ten sonra Londradan avdet etmiş
tir . } 

Hıristiyanların bayramında bu
lunmak üzere ailelerile birlikte 50 
Romanya parlimontosu ozası Fı· 
listine gelnıiş sonra Mısıra gitmiş 
lerdir. Hüsni . , 

Akkıi 

kilometreye kad:ır uzaklıkta bu- 1 
spanya ile ti<'aret anlaşması 

lunan bilumum fabrika ve mües
sesel· rde bu mahiyette makine 

ve tı zgablar işliyrn tuğla, kiıcmit, 
kireç, buua benzer ocaklarda asıl 

yakılacak olarak odun kömürü 

yakılması )asak rdiimiştir. 

Krndı artıklarını yakan kertS 
te fabrikaları batıdan müstesnadır. 

Bunun hilafına hareket eden 
fabrika ve müessese, ocaklardan 

Başka mabrukatla işleıilmiye ka 
dar pıot•sto k•ıidesine veya bir 

mahkeme kararına lüzum kalmak 
sızın ilbayları emriyle htmen ka 
patılacaktır. 

Buna kaı şı gelen müessese 
sahiplerinden elli lit'adaıı yüz li
raya kadar, tekrar edilirse on 
misli para cezası, tahsili emval 
kanununa göre alınır. 

Bu, kanun çıktıkt•n dltı •y 
sonra muteber ol.caktır. 

vilayet daimi encümeninden. 
Ceyhan kazası Taş ve emsali 

ocaklarının resmi 1-6-935 tarİ· 
hinden itibaren bir sene müddetle 

ve açık nrtırma suretilo müzaye
deye çıkarılmıştır . Talip olanların 

yevmü ihale olao 935 sen•si Ma

yısının yirmi altıncı pazar günü 

saat onu otuzda yüzde yedi buçuk 
pey akçesile Vildyet ılaimi. encü
menine ve şeraiti anlamak isteyen
lerin her gün muhasebei hususiye 
müdürlüğüne müracaatları i!An 
olunur5398 9 14-19-24 

müzakereleri neticeleniociye ka· 
dar tüccarlarımızın zarardan ko

runmaları için bu memlektle mal 

göndermemeleri tavaiye olunur. 

Çek - Avusturya 
görüşmeleri 

Viyaııa : 19 ( A.A ) - Çtkos 
lovak dış bakanı Ben•s Avustur 
ya dış bakanını Talberdeki villa

sına börüşmeye çağırmıştır . Dış 
bakan yuın Çekoslovakyaya gi 
decek , Bentsle Talber villasında 
görüşecektir 

1 , 

Bayanlar dikim evi 

Zahide Günsoy 

Vali konağı caddesinde yeni 

yapılan eve nakletmiştir. 5452 

Telefon numarası : 32 

1- 5 

Devlet demiryolları A
dana işletrne müfettiş
liğinden : 

D. D 9 Nolu tenzilli tarife 6,7 
ve 8 ir.ci fıkraları mucibince 50,000 
tondan fazla zahire nakledenlere 

verilen ikramiyenin 1-haziran-
1935 tarihinden itibaren kaldırı-

1acıuğ illln olunur.5439 17- 21 

------------------------------------------·~-------------------, 
~ Osmanlıcadan 
~ 

Türkçeye karşılıklar 
~ ~i1 lier ın .. 
~!t ~lıııı Uessı-senio idare· 
~ l~~Uıu... lllilşküller olabilir 

"<l'·L "'lln )d U<Jer 1 Çevriminde bir .''t 0 abilir . 
lu· ..... )' 

'''•aı· Önetge 
~ lOn 
lıQ 

ijır ek : h 
1'11 ""~sı8 

ı . ' p ve telaraf idare 
'lıj osıa " 
lio Ilı _ J Ve telgraf yönel· 

~ ~ de8 e IUia alJe a J'ad· 
ır. Poste8 I• ' e · ~~ıı· tı:ııtlc 
fı 11 

- Yetmek -
ıa,lt 

tıı,ı : Bu it 
"' (l adar para beni 

J '-eı u kod \ ••gen ar hara bana 

( Fr.) 

İderei akdah 
(Fr .) Toast 

İdarei akdah 
vustmak 

- Tavust -

etmek - Ta-

İdarei mülkiye - Sivil yö
netim 

Örnek : İdarei mülkiye ve 
askeriye - Sivil ve süel yönetim -
Admioistraıion civil et oıilitaire . 

Sevk ve idaı e 
( F r. ) Direction 

Glldem -

3 - İdbara uğradım diye me· 
yus olmamalı - Düşkünlüğe uğra· 

dım diye umutsuzluğa düşmemeli . 

iddia - Sav 

Örnek : İleriye sürdüğünüz 
iddia doğru değildir . İleriye sür
düğünüz sav doğru değildir . 

İddibar etmek - Biriktirmek 

Örnek : Para iddibar eımek 
bir hüner değildir, onu zamanında 

ve yerinde sarfetoıeği bilmelidir -
Para biriktirmek bir hüner değildir, 
onu zamanında ve yerinde harca
mayı bilmelidir . 

kılavuzu 

İhracata ait - Çıka( - (Fr.) 
Expoıtatif 

Örnı-k : lbaracata ait beaab· 
larıo bu seneki verimini bildiriniz 
- Çıka! besablaıo bu yılki verimi
ni bildiriniz . 

İdlaJ etınek - Yoldaıı çıkar· 
ma k, azdırmak 

Örork : 1 - Henüz büluğa 
ermemiş bir genci iulal etmek, cil· 
riimdür - Hrnüz erginliğe varma· 
mış bir genci yoldan çıkarmak , 
suçtur . 

' '1 ı, ttııı t ıı:ıe suffiı . 
I D11 i tk _ ç . iv () ttı evırmek -

Örnek : Bu ruuazzam siiyin 
sevk ve idaresini sizin duşunuza 

taboıil ediyoruz - Bu büyük çalış
manın güdemioi sizin omuzunuza 
yükleıiyoruz . 

Stvk ve idare etmek 
demek - (Fr.} Diriger 

- Gü· 

İdhal etmek - Girdirmek, 
ıokmak, koymak 

2 - Bir takını müfsiıtlerin 
idliil eıoıesi üzerine kıyam edenler 
- bir takım bozutçularıo azdırması 
üzerine ayaklananlar . 

ı~,~ . 
q lv·. Ev; id 

1 
feQı 1 Ç'-Vir Bre eden ka 

q, llıe ""'en kadındır -
l ·ı l~ld'• D ' eıllı k ırıge la maison 

''it ' - "() ''• •dı:ıı· .' Otıelınek -
~ ta,~ ıııısırer 
ıııı•k : liuı., 

'~ı '() llu1t .. ıı.nıeı işlerini i-
1• İ . Utı:ıet . J • 

ı. tı d •ıg,r ış erıni yö-
~lıı u guuve ( Adoıinietrer ) 
luj ' Y·· '0•nıenı . 

t'•tif Ooeııel 
~,_•k. - ( Fr. ) 

~ .'. lda1; 

1_ıı ~ure L ll:ıesele! d b 1 "t ı.,ı "''ek er e a 
L •le uıııı,,d et olunur _ 
:ıı 1 olu 8 haı ı,. Oıır Ve zamana 

1 • 

111, llıaaı,b 
'~ı l(J;'t.) p1

1
.""': Üiuruna 

it d· o ıtıq d' \. · ı, aıı 
1
. ue ater-

~ııı, Q~k ou, 1 . 
ııQ : ("· e JOur J 

1 tJ "'ttıl ), . "Au "Uriy 11n . 0ıro 'd eı, O man-
.. ı 1 ar · 

ı 11 1~ır 11 1 Lalar eı oıaslabaı 

1 tır0 , 111•iy.1 ll:ıak davaaıoı 
at' lıı ı O 1 'n oJ 8Dıaolı · . ~ . uru ım 

\1ıj ı\ ı- 11 b.1,,
0

' bajllaoıa sı · 
\.."'tıı•n t1la<'• dllıalı; davasıoı 
~ ~Q ı ( d' • la p r . 

.., ~:llıp· •u iour lo ~lıque 
ı 111r 1•e O e JOur ) 
'-•iun'lue p ltonıan la R' 

h Ours . e 
~••ıiııue "" un idt-al 

Örnek : Bu kadar birbirine 
zıd oıüıalaalar arasında bu müzake· 
yi sevk ve idare etmek çok oıiiş· 
küldür - Bu kadar tns oylar 'lra
sıoda bu konuşmayı gödemek çok 
müşküldür . 

Müdiranı umur - Yönet

menler - (Fr.) Lts dirigraots 

Örnek : Müdirauı umurumu-
zuo yükeek bilgi ve kudretlerine 
güvenerek) - Yöoeımenlrrimizin 
yüksek bilgi ve erklerine güvenerek 

Umumi müdür - Genel di· 
rektör - (Fr.) Directeur geaeral 

Müdür - direktör - ( Fr. ) 
Diıecteur 

Memur - İşyar - ( Fr. ) 
Fonctioonoire 

Örnek : Devlet ıoemurlorıoıo 
hukukunu bir kanun muhafaza el· 
mektedir - Devlet işyarlarıoıu hak· 
)arını hir kanun korumaktadır . 

ldbar, nekbet - Bahtsızlık, 
güosüzlük, dü,küolük 

Örnek : 1 - Hali idbarında 
da vekarrna halel getirmedi - Bah:· 
sızlık halinde ı.le ağırlııtını bozmadı. 

2 - İdbar da io&an içindir -
Günsüzlük de insan içindir . 1 

Örnek : 1 - Bu esrarı bilen
ler arasına herkesi idbal etmek mu· 
vafık olur mu ? - Bu sırları bilen· 
ler arasıoa herkesi girdirmek uygun 
olur mu ? 

2 - Kendisini kabul salouu
oa idbal edince - Kendisini kabul 
salonuna sokunca . 

3 - Bu cöoıleyi de makale
nızin içine idhal edelim- Bu cüoı 
leyi de yazınızın içine sokalım . 

İdbalit - Giri - (Fr.) İmpor· 
tation 

Örnek : Bir memleket idhalii 
tiyle ihracatı arasında tevazün hu
sulü iyi bir iktisadi alametidir -
Bir ülkenin girileriyle çıkıları ara· 

sında denkleşme olmusı iyi bir eko · 
koııomik beld~kıir . 

ldbaliita ait - Gire) - {Fr.) 
lmportaıif 

Örnek : İdhaliiıa ait lıc.ıab
ların bu ay verdiği neticeye göre 
- Girel brsablarıa bu ay verdiği 
sonuca göre . 

ihracat - Çıkı - (Fr.) Ex· 
portation 

Üroek : İhracat mallarımız 
ara~ında birinci sınıfı lÜlÜ!! işgal e· ı 
diyıor - Çıkı mallarımız arasında 

birinci sırayı ıütüo tutuyor . 

İdman - İdınan [ T. Kö. ] 

idrak - An, anlama [ Bak : 
Derk] 

İdrak etmek - anlaınak (Bak: 
Derk•tmek, F'ebmetmek ) 

İfa etmek - Yapmak, yeriııe 
getirınrk 

Örnt'k : 1 - Uhdesine ıerel· 
tüp eden va7.ifeyi ifa etmek, na
muolu bir adamıo borcudur - Üs· 
tüne düşen ödevi yerine getırmek 
namuslu bir adamın borcudur . 

2 - Bana karşı yapmağı der· 
uhıc eııiğiniz iyiliği ifa etmediniz 
- Bana karşı yapmağı üstünüze 
aldığınız iyiliği yapmadınız . 

İfade - Diyem, anlatım 

Örnek : 1 - Polis üç oıaz· 
nuııun ifadesini aldı - Polis üç 
sanılln diyf'mini aldı . 

2 - İfodrnizdt'rı uıılaşılılıjtı · 
na göre - Aulauınınıztlaıı aolagıldı

ğına göre . 

lf.de etmek - Demek , an· 
latm•k 

Üı ııek : 1 - Bu, şunu ifade 
rı.ler - Bu, ş u drml'ktir . 

2 - Jfadc rlıııek i s ırdij!iııiz 
hakikaıı çoktan hiliyorum -· An 
laıınak i~tediğiuiz gerçeği çoktan bi 
liyorum . 

.Firtik 3 

Sinema mevsimine veda 

Asri sinemada 
20 Mayıs p~zartesi günü akşamından itibaren 

Jan Anjelo ve Dolli Dovis 
tarafından temsil edilen mevsimin en hissi 

ve en hazin filmi 

..- Son ninni ... 
ilave • • Foks jurnal. 

5450 

Devlet demiryolları 6 ıncı işletme müfettiş -
liğinden : 

D. D. 9 numaralı r.ahire tarifesi , ıin ecnebi memleketloro ihraç ııJi

lecek zahirels rin ikram' y•ı sin o dair ol ın 6- ıncı maddesi mucibince 
tarif~de tasrih edilen mü ldet zarfıoda Devlet dem i ryollarıaa tevdii meş· 
rut bulunan gümrük makbuzu yerine mevrit memleketin diğer bir res
mi makamının vesı kası nı ibraz e t n i ş olanhr hakkında aşağııla yazılı 

ş e kild e muamele yo pıl ij caktır . 

Vesaikin z~manı:ı ı lıı t evdii şnrtı mahfuz bulunmak kaydile gümrük 
makbuzu yerine mal ı n mevrit memleketinde g ümrüklenip bilfiil ithal 
euilmiş ol luğu iş bu memlekotin gümrük idares inden başku diğer bir 
resmi makamı veya s erbest liman idarelu i t a rafından t~vsik edilmiş 

bulunduğu ve yuhiıt kloring mukııvclcs i ile bıığlı bulunduğumuz mem

leke tlere yap ı lmış olan sevkiyata ait bedellerin Türkiye Merkez ban
k ısının he sabınıı keyded , lmiş ohluğu mühl.ı ti zufında Devlet Demir

yolları idares ,ne bildirip keyfiyet mezkılr bankaca d1 tasdik edıldiği 
takdirde bu şartlara uygun mürırnaııtlar intaç edilecektir 5453 

1:--------------------------------------------,-----------
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zıımando 
rını kabul ve tedavi eder.5174 25-30 

müracaat eden hastala

Telefon numarası 63 

·---------------------------------------------,~--------... 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Ga ri Kuper-Fredrik march. Miryam Hopkins 

tarafındıın~ : temsil edilm 

Bir göniilde iki Sevda 

• 

ilaveten : paramunt jurnal 

tehlike adası 3 iincü kısım 
Gelecek proöram : 

Kızıl Çarlce 
• 

Marlen Ditrih 

İlJ\C LJ\RI N 1z1 -
ALİ NASİBİ ECZAlllSİNDEN 

ALiNiZ 
• • 

UCUZLUK TEMiZLiK 

18 5370 J 
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HUBUBAT 

Temizlik i•l•ri amelesi ve hademeler için 
yazhk elbise yaptıralacak 

Temiz1ik itleri amelısi ile daire hademeleri için 109-130 takım 
örneği dairede mevcut yerli mala ketenden yazlık elbise yaptırılması 
açık olarak eksiltmeye konulmuıtur. 

Keten ve dikme masarifi istekliye aittir. 
Eksiltme mayısın yirmi altıncı paıar ~nü öğleden sonra saat on 

beıte Beledi1e dıiresiude toplanan belediye daimi oncümeninde yapı
lacaktır . 

isteklilerin tartname vo keten örneA"ini görmek üzere her gün Yazı 
işleri kalemine ve eksiltme günü de Belediye daimi encümenine yüzde 
7,5 nisbetinde temioot parahrile birlikte gelmeleri ilAn olunur.5407 

12-17-21-24 

• 
~· --~~--......... --..-~-~--.--=---1--·~--1-~-------~ 
~~. ------"-.....,~rr:-~-:-!1-ne--•---1'-80--1----... - ------11 itfaiye Neferleri için yazhk elbise yaptırllacak 
i 1-..,A-.!l:l'JMl"---...;.:,..,;.;..;;.._ __ ı-----ı------..--·--------11 İtfaiye Amir ve efra.lı için yerli ketenden olmak üzere yirmi bet ta· 

':.: ~:.~· kım yazlık elbise açık eksiltme suretile yaptırılacaktır . 
~~~~~~~--t~--~ı~~~~~---~----~ K~eoveilikmeistekliyeaiUi~Ketennümune~dai~deme~uuu~ t l>elice 

t·' Iaı yemi Eksiltme meyısın 26 mcı pazar günü öğledea soort saat on bette 
~"!' ~eten tohuma Belediye encümeninde yapılacaktır· 
~- llakla ı -Keten örneğini ve şartnamesini görmek istuyenlerin her gOn Yazı 
~~~Siu-m-------~-~--~~---~-----~~~ · iş~rika~mineve~~klil~rinde iha~ ~nü yüzde(7~) ~s~~nde 
~. (j :N"' · teminat paralaril., Belediye encümenine gelmeleri ilAn olonur.5406 
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Kanaradaki (kırantl) sakatat eatllıyor 

l-Hazirao-93'i tarihinden 31-mayıs-936 sonuna kadar kana· 
rada kasaplar terafından kesilen baş,ayak,itkembe ciğer ve küpeden 
mürekkep sakatat ( kırıntının ) takımları bir sene müddetle kanaradan 
uhnıp belediyece gösterilecek yerde satılması, ıçık artırma ile müleah 
hidine verilecektir. 

ihale 30-5-935 perıemhe günb ıaal 15 de belediye daire1inde 
encümeni daimi odasında yapılaca• tır • 

lslekliler şartnameyi görmek üzere her saman heeap itlerine gel 
meleri ilAn olunur. 5429 16 - 20- 24-28 

fi NeYTork Fr.ak .. Iaviçre" 

'' Adana UçUncU icra ma- . . 
1
Hastahane •imali~d• aaaçh yar ke.hve olarak 

VllAyet daımt encUma- ı kiraya veriliyor . 
._murıuıundan : i d 1 
~ n n en: HHlahane timalindeki beledi7e1e alt aıaçh yer kahve olarak 1-
.. Ölü Mehmet Akılın Ankara Adana kent e1enlik evine ge- haziran-935 tarihinden 31- mayıı-936 sonuna kadar bir 1eae 

em14k eytam bankasına 5687 lira rekli olan aıağıda ismi ve sayı11 müddetle ve açak aıtarma ile icara verilecektir. 
~· 50 kuruta ipotek eltili Adaoada yazılı 1 l kalem eıya f8rtnamesioe ihale 30 mayıs 935 pertembe giinü saat on bette belediye daire-
~ belediye caddesi üzerinıle ve halen göre açık eksiltme usulile eatıa sinde encümeni daimi odasında yapılacaktır . 
: ikinci Noter bRy Asımın tahta isti- alınacaktır · · 1 istekliler 1arıoameyi görmek üsere her zaman belediye hesap itleri. 
i: cannda olao tarkan, garben ve şi · Eksiltme 935 senesi haziranının ne gelmeleri il4n olunur. 5430 16-20-24-28 
~. •elen nhibi senet cenuben tarik 1 ikinci pazar günü saat 11 de Vi
~ 
19- ile mabdul ve ( 1800 ) lira kıy· IAyel kadim komisyonunda yapı-

met takdir olanan bir bap döklı::An lacaktar. ismi geçen eıyaları v~r· r ile yine mezktlr bankaya ( 4504 ) mek isteyenlerin bu vakıtta .tutak 
~ lıra (95> kuruta ipotekli bu dük akçalarile beraber VılAyel kadim 
( klmn bititiğinda ve fotoğrafçı Ek- komisyonuna gelmeleri . Şartoa-
; nmia tahta iıticannda iken halen meyi görmek isteyenlerin de Aclana 
.. berber Mehmedin ldrllı altında kent eıenlik evine müracaat ~tme-
.., leri. 5438 17-21-26-30 
.. bulunan prkan, garben ve şima-
• len uhibi aenet ve cenuben tariki 
~· •m ile mahdut ve f .!500) lira mu

,,.. hammen kıymetinde bir bap dük. 
~ k 

J Anın parayı çevrilmesine karar 
~- 'ferilmiıtlr. 
I« 

Artırma 22-6-935 cumartesi 
,,,. gfinii ıaat 14 den 16 ya kadar Ada· 
~ na 3 üncü icra dairesindt! yapıla . 
" cak ve işbu dülı::kOnlara tekdir edi
~; len Juymetin % 75 ini bulmak şor 
~ tile en fazla artıranın üzerine bı-
t'l'. rakalıcaktır • Aksi takdirde yani 
; muhammen kıymetin yüzde 75 ir.i 
~· bulmadığı takdirde ( 2280 ) No.lu 

~ kanuna tevfikan eatıt geri bırakı
~ lacalı:: ve artıranlar taahhüdünden 
~ qlı::urtulacaklarJır • Şartname ilan 
~. tarihinden itibaren duiremizin 935-
" ~ 28 Te 29 No.lu dosyasında herke-
~. Iİll g6rebilmeıi için açık bulundu 
i. ralaoak "artırmaya iştirAk eden

lerden muhammen kıymetin yüıde 
'!:'. onu nlabetiade pey akçası alma . 

caktır. lfba gayri menkuller ue
~ rinde bir hak iddia edenlerin itan 

tarihinden itibaren yirmi gün için. 
1 de evrakı müıbitelerlle birlikte 

memuriyeUmize müracaatlvı 11-
. 11111dır. Akıi halde hakları tapu 
~· •iciliJe 11bit olmıyanlar Rtıı be

deli paylaımasandan hariç bıraka 
:. lacaldardır. Ahcı olanların tayin 

ot.,aoan gtill ye nıtte ve daha fazla 
~ •ltmat almak iıteyenlerin her· 
~- 80 dairemize mfiraoııt etme-, ıam 

54 leri iJAn olunur.54 

Parçası 

250 Tane 

250 " 
75 • 

200 • 
150 )) 
150 
100 
100 

• 
)) 

" 

Adı 

Don 
Gömlek 
Pijama 
Çarşaf 

Nevresim 
Yatak yüzü 
Yastık kılıfa 
Yatak kılıfı 

75 " 
ftf üstahdimin için 
gömlek 

için 100 • . Müsta hdimin 
önlük 

25 "' 
Yün Lattaniye 

Sağlam 
• 

Dam kiremidi 
Eski töhretin Kurt kirmit fob· 

rikasaoan soır sistem makine ve 
furunlara ile yopılmıt Türkiyenin 
en sağlam ve altı ay karantili kar 
mızı danı kiremi,.leri Adanada 

Ali Rıza kelle şeker 
ticat ethaoeainde satılmaktndır. 

1-10 5451 

yitik inek 
Ocak mahallesiod& Abdarrazıtk 

kızı Hüsnüyenin sarı renkte boy
nuzunun birimi kırık inl'li üç gtin
denberi 1bmittir. Bulanların ida
rehaaemtu haber •ermelerini di
leriz • 

HUkOmet yanındaki eski tanzifat ah1rları 
icara veriliyor 

H6k6met yanında belediyeye ait eeki tanıif11t ahırları oldaA'a gibi 
bir ı ıene müddelle icara verilecektir. 

ihale may111n 30 uncu per19mbe günü nat on bette belediye encll• 
mon odasında yapılacaktır. lıteklile. ıarınameyi görmek üsera belediye 
he11p itlerine gelebilirler . 

istekliler ih11le gönü teminallarile birlikte belediye daimi encüme · 
nine gelmeleri ilAn olunur. 5425 16-20-~-28 

Yeni mezarhktaki ylkama yeri yaptınhyor 
Tuis olunan yeni meıarhkta projs ve ıartoamesi dairesinden 1556 

lira bedeli keşifli ölü yika ma salonu ve tesi11ta açık ekıiltme ıurutlle 
yapılacaktır . 

ihale mayısın 30 uncu perıembe günü saat on beıte belediye dai
resinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. 

. lst~klılerin ıartna~A, ke!if ve projelerini görmek üzere hergön ya 
12 zı ışlerı kalemfoe ve ıhale gunü de yüzde yedi buçuk teminatlarile bir . 

ilkte belediye encümenine gelmeleri il4n olunur. 5426 16-20 24 28 

Sebze pazarındaki dUkklnlar kiraya verillyor 

Sebze pazarındaki 1ebz.- halinde yeni inşa edilmekte ola11 46 dllk· 
kAndon 1 dükkAn bakkal 3 dükkAn balıkçı ve 36 dükkAn da sebsecilik 
yapılmak üzere icara verilecektir. 

lhule 30 mayıs perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde encü
meni daimi odasılldi yapılacaktır • 

istekliler her zaman belediye bt-sap itltrindeki ıartnameyi ve ha
zırlanmış olan krokiyi görebilecekleri il4n olunur.5427 16 20 24-28 

Kanaradaki hayvan boynuz va llrnakları 
satıhyo~ 

1 
1-Haziran - 935 tarihind.,n 31- mnyıı - 936 tarlhino kadar ka · 

aart1da toplanacak hayvan boynuz ve tırnakları bir sene müddetle açık 
1 artırma ile isteyene ihata edıleoektir 
' ihale mayısın otuzuncu perteaaıLe. günü saat 15 de belediye tlaire . 
1 

sinde en~ömeni daimi odasında yapılacaktır. 
lstekhler prtnameyi görmek hı>re belediye heNp itlerine gelmeleri 

ilin olunur.5428 16-20-24-28 

Çifçilerimize miJ.jde 

Sistemi orak 
kümlerl gayet sağlım çok hafif ve işlektir. ...,..._ 

Hafif sağlam işlek. hem de ucuz bir makine almak .:S. ı.allll ~ 
sovyet makin111 al. çdnkü Sovyet makinalıaının .••A'I• 'f.ı,ıa ,,.ı f! 
yaca tanınmıştır. Mağazamızda Bergüzar siıtemı ve ~erk ;,..at• 
ki naların yedek parçalan mevcut olup fiatlarında bi1fi _ ~ 
pılmııtır . ,,,,,.-,;,,Jif 

Çifçilerimiıe ihtiyaçlarını temin etmek için mutlat~billl r"D: 
uğramalarını tavsiye ederis. Tediyat hususunda azami 

rilmektedir . 

DepOIU : Adanada Osmanlı Bankası altındı 

Satıt yerleri : Mersinde postane caddesinde 
Kozacı oğlu. 

Ceyhanda : Cıızade Gani ticarethanesinde 
Tarsoıta : Halit Arelan hanında ıo - ıo 

, 

. ,, 
Bor Okçu menba ıuyu ıarttll 

satılmaktadır• .,.-
okçu menba suyu letanbul ıehremanetioin tahlil r•Po" 

bir su oldutu tahakkuk etmiştir. 't"Ja ~ 
Ok Y 

Sıhhate elveritli ve mid~ye ~ d~ 
ÇU SU U ıudur. Mdhterem mtiıterıle~ def' 

yu içtiklerinde bir daha batka au içmeyeceklerdir. Dır 
ıozlttrimiıi iıbat edecllktir. 5433 4-78 

tell • Satıı yeri: tarsus kapıda merkez o 

Adananın kurtuluı mücadele hatır• 
Yama Kan uylavı ( Esat Osgar ) 

Baştaobaşa hakiki bir sıırette yazılan bıı bıl ,_ 

bını her h· .. lde okuyunuz. 

Hünyin ve Bedoalende kitapçı Sadık ve Abuzar · 

1 

s•ıı cuıblrlyat ıDddi umunil-
1111111 : 

1- Adana ceza evinde bulu
nan mahkdm ve me~kurlar için döz 
kırma buğday unundan verilecek 
bir eenelik ekmek miktarı ( iki yüz 
bin ) kilodur. 

2 - Bu işe ait yapılmıı olan 
ıartname parasız obrak ceza evi 
direktorluA'andun verilecektir. 

3 - lıbu eksiltme 15-5-935 
tarihinden itibaren on btıt gün 
müddetle ve kapalı sarf usulile 
mOnaka11ya çıkarıhnış olup 30 -
5-935 perıembe günü saat 15 de 
Cumhuriyet müddei umumUiği ma
kommda teşekkül edecek komiıyon 
taı alından ihale edifeceklir. 

4 - Şartnamedeki tarilat dai 
resinde 825 lira teminatı movak· 
kate alınacaktır. 

5 - Kapalı sarf "RWe yapıla
cak eksiltme teklıl m ~ktupları 30-
5 -935 perıembP giinü 11at 14 de 
kadar Cumhuriyet müddei umumi- -------~:;; 
lili makamına verilmit olacaktır. 

15-19-23-27 5417 


