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~~rtQ rı s bakanımız ; ''paramız bugünkü ekonomik reji-
111 "'ormal şartlarına dayanarak değerini koruyor,, dedi 

19
3S yılı bütçesi 195,01t,Ô52 liradır ve denk olarak 
~ geçen yıldan 10,935, 417 artıktır. 

' '••r h lhıJik h : 22 CA A) bugün Ah· bili ve harici borçlarımızın taksi- rak gösteriyor ki Cumuriyet ü-
1Pıl,11 l\ •ndanıo başkanlığında ti srneviİeri olmak üzeıe dutunu kumeti halktan topladığı pıra 
~S ıııı •ıııntay toplantısında umumiye lıüdctsine ; 2,700,000 ları yiae halkın yüksek menfaat 
"ııQllQıı "'..0 vazenei umumiye ka- lirası müdafaa hizmellerine: tab- ve hizmetlerine tahsis ve earfet-
lı- ilıe ~orüşülmesine hışlao- siı edilmiştir . mektedir . 
~11lı k rıoe fınans Bakanı Fuad Şunu da iliivrten arzetmek Maarif husuıuoda takib etti-

~ lterı::llnun hey•ti ıımumiye. isterim ki Cumüriyetin bltyük ese- ğimiz programı üç kelime ile ifa-
: t tu izahatı vrrmiş • ri olan demiryullarıoın inşosı için de edebilirim . 
~ yüksek mr<!li• aynen tatbikini te Diyebilirim ki balkın ihtiyaç-~ . 11lıutq .. 

~~ıl tt Ytn tetkik ınevzuunu min maksadile bu büdcr nio için )arına ve iktisadi bayatta iş sahı-
~İQ c:,11

111 '1t~e elan 935 büdce· deki rakamlar hariÇte olmak üze· aına taalluk eden masrafları ço . 
~ biıııı lll~rı!elio 2 inci yılına re fevkaİide menhalaıddn teda ;altmak gayri müsmir masrafları 
1 •ııt 11ıı et erı Ve hu bizmetleıin rik olunacak varidattan verilmek azaltmaktadır . 
''Q aa ·~.lQı ihtiva etmekte oldu- üzere 8,5 milyoo lira Nafiaya ; 1935 senesinde adi meobalar-
}••ı Y 

1
ttrek baılıyan finans k·ıalık meml, b.e.iu yiiksek mli dan 195 mılyon lira toplıyacağı 

'"ti . 111 iitev · ı - f h' · ı · ı • · h i d · ıı ~'I Ol 8Z•n IJ arak taozım da a i ıiyıcinın ıs ı zato eltigı mızı ta m o e ıyOrUl'l . 
h ~''•hk ~n hiidc_enio 19'1,011 ,0- fevkalade ma~uflar için de yine Tahsilatımızın şiındiki seyir 

11 ihıet lr r.ekiinu ibiiva etti ayni fe'fkalade menbalardan teda vaziyetine tamamen mutabıkttr · 
QQ ttınış ve demiştir ki: rık olunac•k miktardan \'trilrtı r k 11 Aylık tahsilatımızın yeku-
'lı •Qıeıte t '- l üzere 6,200,000 lıruı dı müdafaa- nu 173,5 milyon liradır · 1 'lil • eş.,, eJilmiş ol-

~ lO, 93~e 934 senesine noza ya , ııazim hesaplardan temin olu İçıade bulunduğumuz senin 
°'llıılt du, 417 lira fazla bu nan 3,5 milyon lira da iek:ln, ma 12 inci ayında vukubu\acak tah-
l 8ıı 't ır · arif , iktisad , ziraat hizmttlerı- silat geçen senelerin 12 inci ayın 
~ ''Qelj~tlaııın ~ç milyon lirası ne tahsis oluıımugtur . da vukubulao tahsilat Yasa tileri-
!.. 1~1 İçi Squıyı programının Binaenaleyh bu paraların da ne glJre bu miktarı ilave edecek 
i~ leıı 0 

Jiikaek beyrtinbce esasa yekftn ilavesi halıode 1935 olursak büdcemizin muhammcna· 
~~ tıa e •liınerbankın serma Peneıi büdcdsi 214 milyoıı liraya tına nazıran 5 - 5,mılyon lira 
""l"tQıı Veslııi kabul etm'ı bu baliğ olmaktadır . fazlaya balığ olacağı görülmck-

lı, ~ bıı ~ 42 ınllyon Huya malı Bu 214 milyon lira)ll hizmet- tedir · 
ıı.l lır,,1 dnkaya verilmesi 100 )ere tevziini yapac;ık olursak şöy- Bıoaenaleyh bu son ayda •· 
ıt qltç Old ~ Yint sanayimizin ledir : hamakta olan muhamm•n•ta na 
~lfll.ııı 11k ."tu nıeriııus yününü Yüzde 29,4 Nafia , .Maarif , zarao 5-6 milyon fazlaıına baliğ 

tdiıllıe~sl~b Ve inkişafı için iktisad , sibhat ve ziraat işlerine; olacağını tahmin ettiğimiz milı-
-~ l•re . l uzere taalluk ettiği 17,I duyunu umumiye ; yüzde tara sabit olan tezayütleri büt-
~.,.1,t ~~d • 440 ,000 liro~ı da 30,5 müdafaaya ; yüzde 4,7 jan· çeye iıat ve masraf ıurttile ıouku 
lı it 'diıııı •r biidce haricinde d.rmaya ; 10,3 de Büyük Mı ilet bulan ilaveleri ve bazı vergi ka 
'.-ı,:r•tı,d, ekte olan muafiyd- Meclisi dahil olduğu halde devle- nunlarımızda yaptığımız tadılalt•D 
\.'koııııı Dıosraf 8uretile büd- tin diğer hidematıoa tahsis edıl lıekledığimi:ı farkları ekliyectk 
~'ile •sı tııaks•dile iktisad miş bulunmaktadır . olursak varidatıımzın tahmin et-

; l.000,,000 lirııaı da Şu suretle tevzi dahi açık ola Gerisi ikiııcl firlllde -

yaptı ? ~ l<ı21lay neler 
:~ 85 yıldanberi insanlara şafkat 
~ Jlq~dım dağıtan hayırlı kurum 

•bılay haftası başlodı herkes 
~ ~."' tl kuruma üye yazılmalı 
'. l,ı . 

\ ''• •ttı ııı · 11 -.,d 1Zdeiyi'ik kurum 
''d ' h .. ı b ı.. ıııı . • l aşına bir soy

'l.ı~ 1 ev, .,. 
~, bı ay k e S• vgi ocağı o· 
tı ftı·'tl, 8,::uıııu , yurdrlaşları· 
ı~. 'keı 1 gelrn her hangi 

ı, •it "ar.1 · ~ l'Ürk • 1 nda yardım eli 
~ 11 erı!eıoinin örneği-
ı,,~ '•le b· 

1, t11 lr y 
~ )~ 1 '. , bir •ngın , bir yer 

t'l lQ ~llıegi •u basıııası , bir 
'\ıl,l~p .. 0 '•• oraya çarça 

b ~ıı !loolill . 
"iı · "ı sevindiren 

'ıı~ L ~ttd 
Q' ' ku ı. • , ~lı •talık rı,.ı,k , açlık. lıu· 

11 •ıı. ' " . , ı.. •I ,, . ,eıneksız okul• 
~· <1.1~ ıııce b 
ı~I 'iy 0 •atal.kl•rı mı 

I• ı~d •ad• b·· .. lı 
1 

<;; •r~ ' Ulun u ac. 
''sı '"ey. b 'rı L 1r1 rl • asıalaıı iyı .ı 

( ~" Ocıı • 
· • uııı . ' •ın.g, ve yok 
S ai• h \ •ı, qıır bulursu 
ı, ' ' 'L, "al~•ııııt 81. 1 , a Yar .. la ımızı 
~ v eri 

• 1 ıı• 3 Çan kızılay 
•ıı; Q~ k 
l<J ~ k llruııı 
1ıı1 ·~. Uıuıd u; Cu"lluriye 
':\ tı ıı u . l ı,~ 3o _ğ 29 ılt · ş·io 

l. 'k' ~ısdo 193 

Bü"ün tu yardımlar; gözbe· 
beğimiz olan Cumuriyet hüku
metimizin Kızılaya vermiş oldu 

ğu bir takım gelir kaynaklarile 
ıksoy ulusumu.ıun bu kuruma 
üye olarak elindPu gelen yar
dımda bulunm•k yolile yaptığı 

Gerisi ikinci firllkde -

Ankarada 

Kırmızı Ay 

Genel toplantı günü 
Ankara: 22 (A.A) - Mayısın 

25 inci cumartesi günü Ankarada 
Kırmızı Ay Gend meıkezinde 
toplanacak oleo ba11n kurultayı· 

nın yioe cumartesi günü saat il 
de İç bakanlığı yeni yapısındaki 
konferans salonunda toplanması 
kararlaştıı ılmıştır. 

Macun balonu kaip 
oldu 

Vaşington : 23 (A.A) - bava 
lıakanlığınıo ulusal bir nposuna 
göre Macuu balonunun kaybol 
masıoa ı üzgarınmı yoksa balonun 
y•pılrşındaki bir yanlışlığınmı se 
beb olduğu anl•şılamamıştır . 

Önemli bir ilk 

Her gün beşsöz 
-6-

1 - Tadil etmek - 1 .Değitmek, 
2. Azoltmak: 

Tadı! - Ör~iŞkı! 

Örnekler : Kanunları ancak 
Kamutay d<j.!iştirrbilir. 
Son parti programında pek Ö· 

nemli değişkeler vardır . 

2 - Takdir etmek - Değerle· 
mek 
Örnekler : Halk, kf'ndisi içib 
çalışanları ergrç değerler . 
Bu iş için çekti~iniz sıkıntıyı 

değerlemiyor degiliın . 

3 - Merhale - Yüğrüm 

4 - Safha - Evre 
5 - Tekamül - Evrim 

Trkamül etmek - Eniomek 

Örnekler : Dil işi büyük hare· 
ketin yeni bir yüğrümüdür , 
Şimdi biz inki§ofi iktisadının 
en nazik safhasında bulunu
yoruz - Şimdi biz ekonomi 
gelitimin en nazik evresinde 
bulunuyoruz . 
Biz inkılapçıyız , ıekamülcü 

değiliz - Biz d~vrimciyiz , ev· 
ri mci değiliz . 
Maarif müesseselerimiz, her gün 
yeni batvelerle , tekimüt el· 
mekıedir - Kültür kurumları· 
mız, ber ~ün, yeni adımlarla 

evrinmektedir . 

Trabzunda fındık satışı 

Trabzon 23 ( A.A ) - Dün 
horsaden 935 fındık ürlinü üze
rinde alavere satışlar olmuştur . 
Ağustoe teslimi iç fındık top 
Trabzon 50 dea 15,000 kilo ve 
eylt\l trslimi 42 kuruştan 10 bin 
kilo aatılmıştll . Bu fıyatlar üret
menleıi sevindirmiştir . 

934 mahsulü iç fındık 62 ku 
ruştan satılmııttr . Stok mal kal
mamış gibidır . 

On günden beri fındık hölgesi 
üzerinde kalın ve ıürtl bir siı 

durmaktadır . On gün içiııde yel 
nız üç saat günet görmüı ise de 
yeniden sis ortalığı kaplamıştır . 
Sisin fındık üzeriae zarar verece
ğinden korkuluyor . 

Çindeki İngiliz elçisi öldü. 

Londra: 22 (A.A) - Çindeki 
İngiliz Orta Eıçiıi Çadogan öl 
müşıür. 

lrgat pazarı 

Ötedenb•ri k•lekapısında ku· 
rulan ırgat pazarı köprü başından 
gelıp geçmeğe engel ol•cak bir 
durum gösterıyordu . Bu uygun· 
suzluğıı göz önüne alan şarbaylık 
ırgat pazarını karşıyakada Bosna
lı Salıb fabrikasına giden küçük 
köprünün doğusundaki •lana kal 
dırm.ştır . 

toplanma a• 

~ "I• 
1 İti . 5 e drği•ı 

~ '.>..~ tr 1 · 
'"<S ı· çın 3 m 1) oo 

lrı 
Y•ıdıın yıpmış· 

C H l ar/isi idare /ıey . ti, Gerıcl sek reler Recep Pı:f, ı:riıı başkanlığıııda 
Ankaradı.1euk:1oplaııtısınılyaplı. 

( Ankara özel bildiricimizinlgönderdiği resimlerden ) 

Bütce • 

1 

1 
Kamutayda görüşülüyor. 

ON İKİNCİ YIL - SAYI 3231 

Almanya ve barışseverliği 

Hitlerin son söylevini eleyen gaz.ete
ler önemliyazılar yazıyorlar. 

Dünya barışını seven uluslar Al
manya ile elele yürümeli imişler •• 

Bitler 
( Alman ·ve İogiliz gazetelerinin 

aıağıda anlatııklen bu Hiıler söylevi 
bize ajans tarafından çok eksik ve 
karışık bildirildiği için koyamadık.] 

Berlin: 22 (A.A) - Bitlerin 
ıöylevi hakında "Deutıche Allge
mrine Zıtung,, gazetesi ıunları 
yazmaktadır : 

Hitlniıı vermiş olduğu izahat 
okadır kanaat verici, okadar tam· 
dır ki, Rayişhğ başkanının ktn
dısine karşı yapmış olduğ inanç 
gösterimine uluıumuz.da bütün 
yür,ğile işti r ak eder, hiçbir fey 
gözltomeml'tedir. Çünkü artık 
hiç bir,şeyi •izltmek lazım değıl 
dir. 

Düşüoüleo her Ş•Y fazla cüm
le oyunları y• pm•_klıızıo ~i~diril
miştir. Çünkü hepımız bılıyoruz 
barışı korumak için Almanyanın 
en iyi usul olarak kabul ettiği 
ıde henüz istediğımiz gibi berkes
ce anlaşılamamıştır. 

Yalnız haklı olduğumuza de 
ğil, d•ğru hareket ettiğimize de 

eminiz. 
Almanya 3 şubat tarihli Lond

ra protokolunun çerçivesine gi · 
ren pratik bir proğram çizmek

tedir. 
"Berlioer Lokal Aıızeiger,, 

diyor ki: 
Diplomasinin arsıulusal poli · 

tikasının inkişaf eden safhaları 
ile meydana gelen vahim mese· 
leri mal etmemesi dolayısıyle Av
rupa ufuklarında bulutların top
landığı bir zamanda~fnhrer hafta -
larca süren bir ıükiitten ıonra 
büyük siyasal meseleler hakkın
da Almaıı noktai nazarını arzu 
cdilerı bütiln teferruıtıyle ortaya 
koym-ık için söz almış ve bu söz
lerdeki ' mert :açıklık Rayiıta 
ğın alkışlarını topl•m•ştır. 

Fuhrer;, hayatında v~rdiği ı.öy 
levlerio en büyük ve en belığiyle 
idelerini, bereketlerini ve Almıa 
yanın ilerideki vaziyetini iuh et 

mittir. 
"Berliner taıblat,; diyor ki: 
Ecnebi günd•lik düşünceeiy· 

evveli bizimle koouımalc istenir· 
ıe bozim lehimize ferağatlar ya
pılmıyaceğıou ıöyliyccekıir. Fa
kat nihayet bu ıöylevden btliğ 

bir surette meydana çıkan Al· 
man vaziyetinin ara buluculuğu 
nuo ve ileri sllrüleo idelerin 

zeoğiliğinio önünden kaçmıyı 
caktır, 

Bizim politikamız bir uılaı 
ma polıtikasrılır ve k•ndi müda
faamızın temini hakkındaki sar 
eılma:ı." azmimizle b•raber derin 

- Gerisi üçıincıi (irllkte -

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

-------··------
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Liselerimizi yüksek tabıile 
tam kabiliyetli talebe yetiştire 
cek surttte her noktai nazardan 
takviye ve ikmal edeceğiz . 

D - Darülfünun isliih ~e ten
sik edilerek lazım olan dereceye 
yükseltilecektir . Yüksek mek
teblerimiz krodilerinılen bekle· 
nen orticeleri verebilrcek mü 
kemmeliyete getiıilecektir . 

3 - Güzel s.natlara , bilhas 
sa musikiye , iokilabımızın yük
eek t~c.llisi ile mütenasip bir su 
retle ehemmiyet vneceğız . 

4 - Miizel,.rio ve umumiyet 
le eıki trn. lnio itina ile tasııif 
)erine ve icabed.olrrin yerleıio· 
de iyi mubaf.zalarına itina olu 
nacaktır . 

5 - Tüı k Dilinin , mü 
ktmmel we mazbut bir h•lioe geı 
mesi hakl.ındaki ciddi trşebbü· 
se devam olunacaktır . 

6 - Kitab , neşriyat ve kü
tübhane işleri Fırka için mübim
.t. 
.ır . 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

7 - Fırk•mız , Türk vatan
daşlarının vücude getirmiş olduk 
lırı ve getirecekleri bütün spor 
teşekküllerini milldin ,lıuvvetlı 
ve iradeli tutulması noktasından 

fevkalade mühim ad eder . Bu 
teşekkülleri idame ve himaye ey
lemeyi vazife bılir . • 

Mılli talim ve terbiyede vazi
fe alan mu.llimlerio yapacakları 
i§lerin değeri büyüktür . Yarın ki 
nesli hazırlamakla meşgul olan 
bu fedekar insanlar hakkında C. 
H. Partısinin g•ııel Başkanı otan 
At•IÜ• k'üo Aı.ksrada 25 Ağus
tos 1924 d~ topl•~an muatlımler 
kongr•sindeki çok değ • li söy 
levınde <lıyor ki : 

" Muallimler i 
• Yeni ııı-sil sizin rs.·rı .. ı: 

olııcııldır . Esı ·r/ı. kıym lı s z • ıı 

111a/ı1Jreiiniz Ut' f d.ık<İriıJ 
d ı-reces/le ıııııleııusıp olucul-i 
tir • 
- Gerisi üçüncü flrtlkde -
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Hiimiz miktarı tamamile karııla· 
yacak rakamda olacajı oeticesioe 
varırız . 

Fıaanı h•kaoı tahıilitıo va· 
ridat aevi itibarile mukayesesi 
etrafında da izahat vererek va· 
ııtaaız vergilerin buhran ve mu 
vazeae vergileri dahil olduğu bel
de 932 ırnP-ıinde 11 aylık mik 
tarmın 51,002,000: 933 ıcocsi 11 
aylık miktarının 52,934,000 lira 
ve 934 ı~nrei 11 aylık miktarının 
da 55,000,796 lira olduğuou. Va 
eıtalı vergılrrio inhiıarlar ve fev
kalidelerde d.bil olduğu halde 
bunların da 932 senesinde 11 ay
lık miktarının 98, 483 OOOi 933 
erne"ıindc 11 aylık mıktarınıo 98, 
339,000 ; 934 ıeneeinde ise 11 ay· 
lık mıktarı 111,715,000 liradan 

ibaret bulunduğunu söyl emiş ve 
demigtir ki : 

Varidat huıuıundıki progra· 
aumızı da iki üç kdimr. ile aız .. 
dcJim . İıtibsalatı tezyit etmek 
i11tiblikatı azıhacak mertebeye· 
varmamak ve vergileri iktisadi 
bayatın zaruri bir uzvu halinde 
t~likki edeıek bunlarin fevkinde 
bir niıbet tahmil etmemeyi hedef 
ittıhaz etmekteyiz. 

Bu makaatla çimento ~ergisini 
kaldırm11yı teklıf ettiğimiz gibi 
bavayiçi :ıaruriyeden gördüğümüz 
bazı mevadm vergilerini azalta· 
nk fıyatlarını ucuzlatmak imki· 
nını araıtırmaktayız · İhtiyaç nis 
belinde de bazı mevzular üzerin 
de de ltnzilit yapılması mukarrer 
boluomaktadar . 

Bütçe ve hazine 11.ıuameli
tın• dair muntazaman yapılan 
Dttriyatımız 111ütevazin olarak tas 
dik edilip verilen biUç•mizin tat· 
bikat ne\icesinde dahi ayni te 
vazüaü muhafaza etmekte ve he 
aabatın normal ve tabii menba
lınndan tedarik edilen vergiler· 

le kapahlmakta olduğunu ıarib 
olarak g6ıtermektedtr . (Bravo 
ıeıl«"ri) 

Fuad Ağrılı bu husuıta uzun 
mukayeseler yapmıyıcağını iıaret 
ederek iktiudi vaziyete temu 
etmiı ve şunları söylemi§tir : 

Hariç pazaılairmızda ldiring 
brtıhkh menfaatlara dayanın 
mukavelelerin ibracıt mallarımı· 
zın deler fiyatla Hlılmasında ve 
ihracat miktarının artırılmasında 
mlhim bir ımil oldukları muhak
kaktır . 

Dahilde de ziraat ve hayvın 
mabıulitımızın fiatları 934 sene 
ıiade 933 ıeneıine naMran bir 
yükselme göstermiştir . Buğday 
fiJatlırının korunmesı baklcıadı 
ılıoan tedbirler sanayi pıogramı 
mızın tatbikatı ve ihraç pazerları 
oın bulunması ve kıymetlenmeı 
de birinci derecede ouan dik
kıta celbetmektedir . 

Husuıi kredi vaziyeti yani 
b•akalarımızın va~iyeti milli ban· 
kalanmız 934 senuinde neşret 
tikleri plançolara nazaran bun 
)ardan ziraat banlcaaı hariç olmak 

&zere uir bankalar Cumhuriyet 
merkez bankası, lı bankası, Su· 
mer bank ve Emlak bankaıı plin 
çolannı kirlı kap1ıtmışlırdır . 
Ziraat bankası yalınız terakki 
g6stcrememiıtir . Adapazarı TOrk 
ticaret bankasıoın bir milyon 
.. 00 bin liradan ibaret olan ıer
mayeıi geçen teşrini evvel 1934 
de vukubulan fevkalade bar içti
mıda yeni hi!!aedarlan olın ha
zine, Sumer bank, Zirıat bankası 
İş bankaaı Emlak ve eytam ban 
k11ının iıtiriktle 2,200,000 liraya 

iblağ edilmiıtir . 

Hazinenin ve milli baakalarm 

yardımİarile bu banka düımüı 
olduğu 111kıDtıdaa kurtarılmııhr. 
Milli bankaların zirai, ıinai, ti- . 
cari eahalarda ve imar busueun-

- Birinci flrilkten artan -

da vukuhulao müracaatlara bün
yelerin müsait olduğu mertebe 
de kredi bulmak ve müşterilere 

lazım gelen "olaylıklan iÖıter· 
me"te muvaffalciyetle çalııtıkları 
oı yrksek huzurunuzda ıülcranla 
arzcderim. 

Bundan sonra bankalardaki 
mevcu etrafında Finaoı hıkaoı 

fU izabah vermi§tir · 

933 ıenHindenheri mevkii 
meriyette buluoın mevduatı koru 
ma kanunun balkın taearrufatmı 
vikaye bueuıuoda kafi bir temi . 
nah haiz olduğunu ve bu kanu
nun neşrinden sonra seneden se 
neye balkın t11arrufatının artma 
sının lizım gelen teıvik idici ol-
d utuau meydana koymuıtur . 
Biriktiıilen paralar gerek birikti 

renler için gerek bunlaıın iktisadi 
bayıtıa inkiıafıad• istimal olun 
mal1rı hasebiyle amme için fay 
dalı olduj'u görülmektedir . Bu 
kanunun karşılıklar için kabul 
etmit olduğu esaslara göre bunla 
rın menfaatinden mahrum kalma· 
maıı yolunda bankalar tarafından 
vukubulıa mOracaatlar 6zerine 
geçen ıeoe yüksek mecli6le ka
bul edılen kanunun çerçeveıida 
bilinde bunların iıtimaliııe müaa · 
ade verilmi§ ve bu ıuretle gerek 
bankalar ve geıe1ue mevduat ıa 
bipleri hıkkıoda istifadder temin 
olonmuıtur . Bu ıuretle bu kaau 
nun tasarruf f çin ki fi teminatı 

haiz oldutu anlaıılmııtıt . 

Mılli paranın fili iıtikrarıadan 
bahsetmeyi lüzt\mlu g6rliyorum . 
Paramız bu annkü iktisadi rtjım
le11n normal ıeraitioe dayanarak 
lnymeiini muhafaza etmekttıdir. 

Dünya para işlerinin giditini ehem· 
miyetle alaka ile takip etmekte· 
yiz . Bizim para hakkında takip 
ettiğimiz ..gaye mDteaddit vesile· 
ferle mevzuu bahis olduğu üzere 
11ribtir . 

Bızim para itlerinde tutumu· 
mur hiUçe muvazenesine , tica · 
re.t ve tediye muvazenelerine ie 
tinat eden emia e11aılar lberin· 
dedir . Ticaret ve tediye muvaze· 
nelerinin gidiıiyle ve balta bu 
mevznlarm lehimizde inkiıafıyle 
olan giditinde alakadar olan döviz 
vaziyetimiz alınan tedbirlerle 
anormal ad iedilmiyecek tarzda 
devam etmektedir . Tediye muva
zenesindeki ı~ır yükü geçen sene 

olduiu gibi bu Hile.de harici borç
larla eskiden kalmıı olan borçla
rın harice çıkarmak istenilen !!er· 
mayeleri te§kil etmektedir . Dö
viz yükünün ağırlığı harici tica· 
ret•muvazenesioin lehimizde olan . 
farkı ödemeye kifi gelmtmesin -
dedir. 

Bu huıu11taki miit\clilitı kilring 
ler ıayeıinde korumaktayız . 

Finans bakanı sözlerine devam 
ederek kanuni salahiyete istinaden 
gOmilş para darbına baılandığıoı 
bunun 4 m•lyonluk kısmınm Ma 
yısta ikmal edılmiı olacaiını , 
önümüzdeki aene içinde de 50 ve 
25 kuruşluk aknmıoın büyük 
önderimizin rumi ile mijzeyyen 
olarak tedavüle çıkuılacağını söy 
lem iş ve diğer tınf hnde 10 ve 5 
kuruşluk oiket paraların da buı 
luık çıkarılması için lizım gelen 
tedbirlerin alındığını ılive eyle· 
mittir . 

Fuat Ağrah , bütçe müoasehe· 
tiyle vaki bu izahatı dolayıaıyle 
dış ve iç borçlarımıza dı temas 
~derek dOynnu um1tmiye b6tçctıi 
istikrazlar f.elı, imparatorluktan 
Türkiyenia kendi11ine iıabet edtn 
kısma ait olup ta itilifname mu· 
cibiace tediye tdilmui lazım ge· 
len mebalit 700 bio altuaun mu 
kabili olarak temameo bütçeye 
konmuıtur , demiı ve ilave eyle· 
miıtir • 

Hayvan ahırlan Daimi enctimen 
Dahill istikrazlarımıEıD fai& 

ve itfasına lizım gelen mikdar 
kaıtılıldarı da tamamtn bütçeye 

konduğu gibi diAer .tarahaa mDl 
ga scyrils\'faia :tdaresioin borcu 
dıhil olmak: iizere dal~alı borçla· 
rıo itfası için 9oo bin liralık tah· 
abatta hütçeye konmuıtur . Mıh 
eubu umumi kanunuocı ve hü· 

ŞarbayhkOa bunlar için Yapılacak bUyUk mek-
bir sınır onandı tebi bir müteahhide 

• 
kumeti milliye borçların• tul l\ık 
eden dalg•h borçl.rı trsviye işi 
ikmal edılmek ve ,seneleı den beri 
devam eden bu muameleye de 
kat'ı bir nihayet verilm '" k üıere· 

dir . Kanunları mucibioct" yüzde 
5 Vt yOıde 7 faizli istikrezların 
935Jıenuinde itfası lazım gden 
kışımlarına ai,t tahsisat bütçede 

derpiı edilmiştir . 
Hulasa olarak diy. biJırim ld 

kanunlllfımızın mukavelelcrimizio 
derpiş l'ttiği borçların taksitleri 
bir parası noksan olmamak üzere 
tamam~n hüıç,..lerioe kooulmu§· 
tur . ( bravo ıt>sleri ) . 

Hazine işlerinin tutumu , trdi· 
yatın intizamı devlet kredisini 
glinden güne yükıeltmektedir . 
Geni§ oafia proğnmımızın tatbi 
kati b6ylt"ce krrdileıe istinat ede 
relc normal ıeraitle temin olun 
maktadır , Bunlar içio evvelce 
talipter yüzde 10 derecesinde faiz 
iıtrrlerken hazinenin teabhOt ve 
tediyatında ıöeterdiii intizam 
buuu yüEde 5,S haddine kadar 
indırmi§tir. ( bravo sesleri ) . 

Yüksek beyetimizdeo alınan 
knvvet ve direktiflerle devlet kre 
di~inde huıule ıelea bu ferahh 
vaziyeti memnuniyrtle arzederim. 

Bo mtinuebetle dahili iıtıkrH 
larımızdan da lu1&Ca bahıedece
ğim~ 2436 numaralı kanunla yüzıle 
7 faizli 30 milyon liralık bir istik
raz akdine ıelııhiyet verdiniı. Buna 
istinaden gecen ıene iki milyon 
lirahk bir emisyon yaptık. Bu ıeoe 
de dört milyon liralık emisyona 
ihtiyaç görülmektedir . Ayni su
retle bunu da yapacağız . Ergani 
için yüzde 5 faizli ve ikramiyeli 
olmak üz+>re 1~ milyon liralık ver
diğiniı mezuniytıt temamile iati . 
mal edılmfştir. Bu suretle verdi
ğiniz mrzuniyet temamen kulla

nılmış oluyor. 

A11talya hattı için istikraznta 
mü raca ıt tıtmiyor. Bunu fevkalade 
şartlarına göre icııp eden kerıılık 
tamamen bütçeye konulmuştur . 
istikrazlara gösterilen reğb• tin bu 
rağb t·tin JeT)el kredisile ve bu 

kredinin snğlanılıA-ı ile nlAkasını hu
zurunuzda memnuniyetle arzı•de· 
rim Tasıırruf sahipl t> ri paralarını 

bu suretle emniyetlı bir sııtette 
artırmakten müsterih olacak mev
kidedirler. (Alkışlar) 

Finans hakanı sözldriııi şövle bi-
tirmiştir : • 

ArzıJttiğiın gibi gerok vergiler 
ve gerek diğer hususta moruzıı
tımı kongreye açık olarak arzet 
miştim. Bu ılibarla yüksek heye
tin zi uzun mnruzrıtımlcı tnsıli et
memek için sözümü burada kcser
hn tliyorum ki: Bitirrnrk üzne 
bulundu:~umuz moli yılı yiıksek 
meclisin isabetli iı şatları ve ka
rarları S<ıyesinde nasıl rrıuvoffn
kıyetle g1>~·iriyorsak , girmek üzere 
bulunduğumuz seneyi dahi yine 
yüksek heyı tinizin çok yerin~le ve 
daima hadishtı göz önüne alıuak 
verdiği yanılmaz kararları Hye. 
sinde de muvctffekıyetle başaraca· 
ğımız tıtbiidir. 

--
Şarbaylık tncümenioiıı dllokll 

topJantısında ~elilrtie ahırlarda 
hayvan bulıyerek g,.çiomekte 

olanlaıın ıu sınır içindeki ahırlar
da bıyvan bulem .. melerioi onan
mıştır : 

Doğudan s .. yban ırmağı , hı· 
tıdan Kal,.ğın oğlunun f•brikaeı 

önücden geçen hatlar yolu , Ku 
zeydeo belediye hududu , güney
den divanyolu . 

Bu kırar 1 birinci Kaouo 935 
tuibiode-n itibaren tatLik edile 

cektir . 

Bu hayvanlar tek ve çift tır 
oaklı bayvaıolarla dc~elerdir . 

Deve ağllları 

Şehrimiziu bir kıeım mahalle· 
leri arasında köy hayalım andı• 

un deve ağılları bulunuyor . Şe
hir yaşayııına uygun olmı)aD bu 
durumu diiaı:l' ltmek ve bu yolda 

geçiGl!n balkın da geçimini daralt· 
mamak dütünculle ıarbaylık bu 

ite çare hulmak llzere bir ko

miıyon ayırmıftır 

BugOo Alsaray ve Asri 
sinemalarda göstt-rilecek --

S•ğhk ve ıoyHI bakanhiı ıı 
rafından fr•ngi veaalr bulaııklt 

ba1tahklardan korunmaya dair on· 
üç parçadan mlirekk,.p çok fay 

d•lt ve kıymetli filmler g8adcrildi 
iioi yaımııtak • 

Bu filmler dOo 3"şam Halk· 
evind,. gösterildiği gibi bugün de 

öiledeo önce Hat 9,30 da Alsa· 
ray •İbemasmda ve 6ğl '"den sonra 

Yat 16 da Asıi sinemada ballla 
bedeva 1ıöet~rilt cektir . 

Halkımızın bu faydalı filmleri 
g6ımelerini ve fuSatı kaçırmama
larını ebl'mmiyetle tavsiye ederiz. 

Yardım edenler 
Çocuk esirgeme kurumundan: 

23 Nisan çocuk bayrffmı mü 
nl:'&ehet ı le mektPplere J, ğıtılan 
şefkat yorıh-n z ırflıırı hıısılatı aşa
ğıda her mektep h i zııs ı n ı la göste 

rilmlştir. 

Gerek mektep munllimlninin ve 
gerekse talebelerin gösteruıkleri 

değerli yardım ve ilg.lenmeden do 
layı kendilerine apnçık teşekkür 

ederiz: 

L Ku zer! sayısı M ... kt· bin adı 

23 65 133 Kız J'sesi 
12 49 206 Erkı-k lisesi 
13 19 213 Ortamolıtep 

6 80 59 Ticaret mektebi 
26 75 239 Namıkkemal 

16 60 149 23 Nis n mektebi 
32 60 224 Cıımhuriyet » 
13 70 125 lnkılAp ,, 
22 28 J 86 5 KAnunusani » 
14 44 248 lstiklAI 

" 7 50 150 Çiııarlı 

2 23 50 Sakaryıı » 
14 99 142 Seyhan • 
1 41 94 29 TPşrinievvel 

t 11tııııawu• ..... .,.ııııa __ ..... 1•"11•11\- 6 24 49 Pilevne mektebi 

; 

bu gece nöbetçi lf 26 78 196 Necatibey 

E 5 31 100 Dumlu pınar ,, 
CZane l 4 74 140 Kurtuluş • 

1 
Hükumet t·ivarıruia l 13 23 150 1' önü 

l 
31 74 402 Gazi pata 

istikamet czaıwsitlir _6_90_ ~ Ziyapaıo 
_,.._ııııooııııııııııı ~~..,_ 309 57 3«5 'idulu 

• 

verdi. 
:baimı encümen dün öğleden 

öoce Vali Tevfik Hadi Baysalın 
baıkaolığı altında toplanmıe ve 
asfalt yol ib:erindrn yapılacak bii 
yük ilk mektebin yapı i,leriui Hı\ 
mi Cenın oğluna vermigtir . 

Düukü encümrnde idarri burn· 
si yeye eit binalar da kiıaya veril· 

mitıir. 

Romen ucakları • 
Birinin kuyruğun da 
sakathk oldu6undan 

gidemediler ....... , 
Evvelki ğiln ıaat 15,•3 geçe 

İskenderun istıkametioden şehri· 
mize üç Homcn uçaıa geldiğioi 

yazmı§tık . 
Bu uçaklardan biri alana iner 

ken kuyruk takımt boydan boya 
çatlamıı ve pilot bunua farkına 
\'aramamıfhr . 

Dün uhıbleyin havalaomalt 
08ere alana giden tayyareciler 
d~polara benzinleri doldurmuılar 

ve uçacakları bir iıradı pilot bu 
~ati ağın far kını \'ar mıı ve bu ıu 
retle Uçmaktan \t.tge~ml,ırrdir . 

Şehre döarn tayyareciler,..süel 
gözetleme durağı Üirektoru 

Yüzbaıı Cevdctle b · raber usta 
maranaoılar alarak ılana dön· 
müıler ve geç vakta kadar uçı 

Aın ooarılpıaaına çalıım•ı•ardır . 
Ooarılma iti bitert\. bugün 

tayyaretiler havalamp İstıobula 
gideceklerdir . OlamadıAı takdir
de uçıAı , trenle ya Kayaeriye 
veya Eskitebire ı6t0receklerdir. 

Orta mekteplerde 
26 mayıs akşam~ndan itiba

ren derslrr kesilecPk 

Orta tab11il mekteplerinin i 
kinci yazılı yoklımaları önDmüz 
deki 26 May11 pazar günü allşe
mı bitecektir . 

O gün ile sözlü imtib•nlano 
l-ıatlıyacağı 10 h •. ziran tır,.sında 

m~ktepl•rde derı verilmemtsi ve 
talebı-oin ıerbutçe ıözlO imtiha
na ha;,.ırlaomaluının t,.mini için 
kültür bakanlığından şehrimiz 
kültür direktörlüğüne y,.ni bir bil 
dirik gelmi~tir . 

İlk mekteplere gelince ; be 
şinci sınıfa kad., olanlar dün
dcnbui pıydos edilmiş ve t•lrbe. 
lerin karneleri verilıniıtir . 

Beşinci sınıfların imtıhanlarma 

y•rın IJaılaoacıktır . 

Fıstık aşısı kalemleri 

Şehrimiz Parim dirrlctö lüğoce 
önümüzdeki Hniran ayı içinde 
Gniantepden dört bin taoe f.stık 
kalem aşısı getirttirilrcek ve 
bunlar Saimbeyli v~ Fek«- kaza· 
lcuıoa gönderilerek oradaki Sakız 
ağaçlarına aı•ttmlıca~tır. ,. 
Gök gözetlemesi 

1 - Dün zenldao sonra 
tazyiki nrıimi 759,1 milimetre 
olup en çok eıcak 35 1 en ıu 
18,5 ıantigratdı . 

Rütubet vaıatl o/o 31 olarak 
kaydedilmittir . 

2 - Ruzgar cenubtan ıOra
tı Hniyrde d6rt metre ol•r1tk 
ö1çülmüıtür . 

Süel gök göırtlı·mc durağı 

- Birinci flrllkten ar ~ ~ 
6 l idareleıle _Jtt ~ "1 

ıungular ve ze . ırılarl• J'P"" ~e 
diyelerin verdıt• P r 

mıttir , . . rdiji •eUrl• 
Kızılayıo ' bırıkti ider111i1ı· 

bir para!ınt bile bota1 ı I• tilİO' c d tuıuıD • •• rek , Aon dert e e . k1,411çı• rı 
narak , işe dökmesı ' 

rülmelidir . .
11

• yıf ı~todl 
Kızıloyıd sOD on 

1 1 
blf k~ 

l • 1 dtP yıptiğı teme 11 er. 
nı burada uyalım · b•kıC' 

'd bıet• k 
l - lstaobul • k11rat• ı 

kız kardeo\er okuh•1~. ""1!t! 
2 - E,kiıebiıd• ı .,,,,. 

k vat'' .. ,~ 
amba ıuı , gtrc sa cek 1•" 

d arın• 
barıı sıularıo • 
şr.yleıle doldurdl•li · de• ,.fd 

3 -AfyookarabiB:~,:; b.,T· . 
çıktığı yerde Avıtıl' 

1 
, 
1
,,,, • 

lerinde-n üstün kür&ğ .a [(ıil1•Y I(• 
4 - lıtaobulJıkı b ••iti~ 

tiu111utu bıl'' dıo it evini , yur 111ak, _ _.ı 

L• . . b" 'miue koY 1P"" ır ı, evı ıçı I 1111 d 
da yoksul TOrk kadıod~r elleri•1 

k keD 1 l ... 
it uıtası yapara .

01 
10 

emetlyle geçio111elerı 
~· mak . • (}eoçlik ._,. 

' - Avrupadıkı dibi'' 
u111hrl .- .... 

libiahmerleri kur gıııl•ti 
lalıumttda ôençlık 

0 

mık . ·ııl•J k•"': 
6 _ Aokaradı 1( I ..,,rk , 

i b' reot ,fre 
finöoe yaıu11 r 'su bitı•11ıo f .ı. 
yapısı yapma.k • ebİf , ıat k• 
ıiode dÔzeltteti.. • kilçDlı '1'•' 
gün"tli patkı buyUlt.' ~V el~ 
dıa • erkek • her ke~ı;i iyilik 
mesiae bırakmık 1 . 

•• 1 . ap111•1tır . _..1 • ~· 
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. uık er dat .... 
Çok büyük ıy ki• 1oı ~,. 

rnıaı buradı ~aı~:lık d•Y ıl V 
zun ıefkıt ve ıo• d•• S8 f ,f 
rıadan dotarak bun 1 y111 oe, eır 

l g,ıı. b• 
ce kurulnıuı o ao urtt•t'•'• 

makta olduiuou 'I 
latmıt oluyoruz • bl'~ 

Bu iilkü ile çıl•fl~;,. bOYt• 
VI HV&fta QzerİPe 8 01'~aJl1' 

.. "raf• 
itini baıarmaıa tJI rttatl• ı,tl 
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..,artt (il"~ 
- Geçen c~d bir k• .ı,( 

• gı ... .... . 1 
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• ' 1r.1D e ... ~ ... • 
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ti de muhtelif yer e o1"' 
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bir kamyon yold 111,0ıard•'· ıl' 
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ötU' Ole tÇ11 J 
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edilmiyor veya. u e koltaır r 
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kazaya ıe e 1:ıoı I• 
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h·•rcaın• it,. 

Boş yere erli aıı' 
cıyacaksan Y 
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~llıanya ve barışseverliği 
''' bieler· - Birinci firtikden arlan -

8a tı.ı ıyle doludur. rerin hııı•a yııdımı ,.ok Öoemli-
1•· ""'Ylevd k" ıı T 

1 ~ teri eo ıonra ım hu dir: 
,,. rde~nı biıLirleriyle tenakuı Ko .uımalarııı yeoiden ba~la· 

Uoduldırını ıöyliyehi ması için iyi bir temel telkil et-
;. ~u tiği muhakkak tar. Y aloıı Hitltr 

" e'lnıo. . 
r~br . h,, l8e şöyle diyor: ~ ovyet Rusyayı elini uzatm•yl 

ı... ı. er ızab d' . . b l . . 
3· ~~ q•kkıııJ . . e ılc bılet:ek her ı ma etmıştır. 

"'d·~i 8" ~ a 1Z•bat vereceği bak Bu ıilibıızl•nm• mrırlesinde 
~ab Oturıij tutmuştur. bir Zl!•ftır. Hitler her ümidi geç-

e 1 a ev\ıe)d • • O 1 b 'J"b 1 •tı e l'O BerJio konuı· mışllr. y e ir sı a sız anma mu 
· ~ile Srıauoda bile Simbn ve kavelesi taslağı çizmiştir ki bu 

~-«\:Çıkça konuşmuştur. hu mukatelt bin imtuı ıilihsızlan-
t• d lnaııy ma konferan~ı içio mübim bir 

t • aılct·ıkı' a.oın Pmniyeti hak 
'ı " b muvaffakiyrt teşkil eder. 
' biç • ır proğram çizmiş 
tıt• hır ııe . d . . • Liberal partinin gazetelerio-

61 \'. Al ~ yın ~ gı§tıremı 
'lld "' rn den "Cewa Chronicle,, ise §Öyle 

a11 d anyanın kendi ta- d 
••tı'L ab, ilerisine gidemiye· iyOrl 

b q \' Ilitlerio Ulnslar Crttıiytti ta 
iıditını ~ r.çık ti2gilrrle bu rafından ifade edılen takbihi rtd 
üaıuQ ~t.~r. deceği bekleoiy(jrdu. Halluki 
"~la, Aı Uınü oiyet eıshibi bn vaziy,ti ne iyileftirir, ne de 
'~tııu.._lbarıyaoıo bugün düo kötüİr§tirirdı. 
•ltt. a''1 bıntıecver eli Sı ka- Gazete hundan sonra ~6yletin 
~ trk· •çıoırea ıaı bu eli !1ldiıak· 6dü ouktalarını tebaıOz ettir· 
"l,Qılıı b Yalnız bu h•reketi me&de ve silahların tahdidi hak 
l)IQrtuı arlı te adalet üzeri· kıad.ki izahatın açıklıkına işarı t 
~'lllıa (~U§ bir yeni Avrupa ettikten ~t>nrı 7azıııo1 ıöyle bitir· 
~!t kir uı inanı olduğunu göa- mekteciir: 
"Otıd •y,t fdecektir Sovvtt Rusyıya karşı ılınan 

ı,._. L'•: 22 ( AA ) · D durum gibi bizi menfi ttftrruata 
1 Q•k . - üa 

ı f,k 8blar Jıurul toplan- ugmeiı btt trldiff· r !ene) olarak 
•t ıı· ı önemi iokar olunamıyıcak mahi • •g 1l erin ıöylevi et 

'ii,ı,; ru, ... , ler tıapılmııtır. yettedir. 
ç~ h ı1 Hiç ki°:lse inkar tdemez ki .,.,,il 

11 
loı:ıu r§an a güokü top· t r · 

~.,, .._ t • §Ulacaktır. eğer yarın bu rklırlerio tatbiki· 
~re· , ~ eaııe .1 ne mu~affık olunursa dünya 

tTftr.t~ztlJ 

C. H. Partisi nasıl doğdu? •• 

- Birinci firtlkden arlan -

Cumurlyel fikren , limen , 
bedenen , kuvvetli ve yı1ksek se· 
clyeli muhafızlar isler . Yeni 
neıli bu evsaf pe kabiliyetle ye
tiştirmek ıfJin elinizdedir. Miim 
ta:ı. vazif enizln if asma dil him · 
metlerle mevcudiyetinizi Jıasr-
edeceğillize asld şüphe etmem . • 

Ahtllrk bu ylikıtk söıltrle 
muallimlne vazileleriofn tJe de
rece büyük olduğunu hatırlat
mııtır . 

14 Teırinievyel 1925 tle Ata· 
türk İzmir Erkek muallim mek
tt bine gitmlılerdi. Orada da mu· 
allimlerin dl'ğeri hakkında §U özlü 
ıiSzleri ı8ylrmişlerdi : 

Milletleri kurtara 11[ ar. yal· 
nız ve ancak muallim/erdir ... 
Onlardır ki, içllmat lıeyellerl 
ltaklkt milletler lınllne koyar· 
lar .,. 

192, yıh 18 Teşrinievvelinde 
Konya muııllimlerİde AtatOrk ~öy
le bitap etmiılerdi : 

Muhterem athadaılar , yıi 
rıimekle olduğumuz leceddıll, 
lelaimal ue medeniyet yo/wıda 
sizlerden (Mualllmletden) mü
rekkep bir Türk ordusuna is
tinat t-tllkçe, brhemlwl muvaf-
fak olacagtthıia imanım kat'l 

dlr . ı Şimdiye kadar olduğu gibi 

kutlsi bir meslek tanınması ve o
nuo menıuplarının muallim or-
dusu , irfan orduıu, nur orduıu 
diye anılması , Türk Cumhuriye· 
tinin bu zümreye karşı beslediği 
duygusunun bUyüklüğüoü ve on· 
dan brklediği vazi fenın ac kaddf 
değerli olduğunu aplatmağa kafi 
gf' lir. • 

Atatürküa ~ok yOkaek takdır 
lcrini ifade edrn aetırlara aşağıki 
satırları eklemek istiyorum • 

1 Teşrinisani 1925 de Büyük 
Millet mt~liıinde Atıtürk şöyle 
d 

. • 
emıotı: 

''Kadın ve er kek muallimle· 
rimizln, yeni nesli yelişllrmek 
iç(n sar/ellikleri fedakar.ane 
meıai ile beraber içtimai heye-
timiz içinde yeni zihniyeti ve 
medenf hayatı telkin ve lamlm 
için icra ellikleri iyi tesirler, 
bu gıizidı~ heyetfrrin yüksek va· 
:lf~lerini ne kadar miidrik ol· 
duklarım göstermektedir . Va
zife baıında ekserisi ne bizzat 
beyan etliğimlı takdirleri huzu 
runıızda da tel<rar ıre ifade et · 
mekle mübahlylm ... 

Atatürk gibi bütün dünyanın 
eosiz bir varlı~ınıo takdirini ka
zanmak tarihi bir şerdtir . 

-Soou var-

Doktor 1 

l'irdt J' 
T'" ................................... .. 

Sinema • • 
mevsımıne veda 

, 
son defa olarak 

2,5 da ve bu akşam bugün gündüz 

Jean Anglo Dolly Oovis 
tarafından temsil edilen m$vsimin en hazin 

ve en hissi filmi 

.- Son Dlnnl .... 
Bu filmi görm~mek hayatta büyük bir şey kaybetmektir. 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 1 

--·-~._._~--=-----Kilo Fiyatı 
CİNSİ En az En çoL.. 

-=;;;===r=====tr:== ,_ K._~ K. S. 
Katpımah pamuk 45 
Piyeea parlaıtı •• 44 , 45 
Piyatıa temizi ,, 
lene l 27 
iane İl 40 45 
Ekepreıı 

Kl,-vlant 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Küo 

, ~ ••an k 1 
e kabine Bıld · bugünkünden büsbütün başka bir 

,j, h"i11 •1narasıada yapıta· durum g6sterecektir. 
111,t - • 

~· ~ Dtnı tesbit edecek Teklifler samimidir. Hitlerin 

birbltirnlie isi/nal t•derek ve 
hep btraber mllfrİln ltadeılne 
dayanarak yürümekle devam 
edt1Ceğlz . Milletimizin almağa 
mecbur olduğu methaleler bı1· 

--,.B~e~y~az ________________ ,~-------1 -----=---------------,-..-• 
Ekrem Hüseyin Baltacı 1~--5-iv ..... ah._ ______ -----------------

ç 1G1 T 
t"~ ~~~dre: 22 Uluslar cemiyetini iş birliğine ~ Bu <lt•fa sHyahatten dönerek 

lıme. v~ der· (A.A) - Hitlerin yarar mlieesdelcr ıraımdın b,-
hı b• 

lıı, -1!, ır tetkike deger. rice çıkaımadığmı da kaydetmek 

bi· ~ lfiç ·~~ ideleri oldukça liıımdır. Bizim fıluimizce en iyi 

yü.klıir . Vasıl olunması zaruri 
hedefler çolctur , Behemhal bu 

merhaleler rılına~ak, en nurlu he· 
deflere vamlacakttr . Onun için 
birbirimize vereceğimiz lıaret: 
ileri I ileri I Dalma ileridir 1,, 

hı.21tolarrnı her dürlü laburatuvar 
ve Röntken muayenelorile teşhis 

ve tedaviye başll:lmış. Kale kapı
sında Muıtafıı Rifat eczonesi.5463 

Ekepm 1 

:~=L::Y:e=:rı=i ~::; .. ;;;v-"""~",m-_":':"li~k7,-.~.---_-_1--=ı,_,,3~~7=--:,_5~----~=====================:::::: .. "Tob uroluk,, . ..,. 
- -HUBUBAT ıJ.,.•· 'k." •le •rnse bu idelt!r bir hartket tarzı yeni bir barış kon-

""I lb,Ji 1 ı1t•· lb .•t Gıc . 0 •rak alınamaz fl'raosı toplım•k ve bu kon le 
116'' u._,li ,r~~e .hiçbir uzlaş- r•nsıı yani Avrupa harııınıo fa-
1,p· 0 

tur diyemez. Fob· pılmıısı işini 'Vtrmek olacaktır. Mu•llimliğin askerlik kadar 

2-5 Bu~day Kı brıe 

,. Yerli 
., M~ntane 

•'''" 
Arpa 2,25 

~-l------------------------------------------J--k __ J _____ k-....-J---------------"\:==~=~~~:7=a========--:~~_:.-~~-----_:!------=-~----ı-----~~~~======: 
~ Osmanhcadan Türkçeye karşı ı ar ı avuzu ~:~c;•mİ 

~ ~tıı --------------------- Keten tohumu 

• 1 Jı 
. ' ; t• 

,ıe ·~ 
·e ı 

tf jıl 
. ·e• ,, 

't~t ~ : ~i · 1 Bakla 
t •. Ote11.. Çın bö\,•le mnhte· İhtiyat - 1 - s.kını, 2 - Örnek : Ahmedin yerine Meh· kna etmek - Kanıtmak, kın 
I""' ("·"Ut ? JN. • b'" l d" 'k t k Ah d" d k ' Sieam ~ ~~İrı • - 1çm oy e yedek me ı ı eme e me - me ın ye· ırma 

1iaa~ g~n ) duruyorsunuz? rine Mehmedi koymak . 
tt11ı Örnek : 1 - İhtiyat ile ha· Örnek l - Ortaya konan de· 

ldOrııe~ t~ - Kısaltmak . rtk~t edinir. - Sakını He hareket İkamtt ttmek - Oturmak, liller beni bu i§in eıbhaıioe ikna 
111it : Bu k' ediniz . eg" l•tm•k (Fr ) Demeurer t · O k ı b · 

·~ 

.... Salih Efendi 
... -·-.::ı " 

....._ B ıt11bı ihtisar et ... "' - · e tı - rtaya onan tanıt ar eoı 
• u k' 2 - Yol uzundur, ihtiyat b · •. d ıı 1 ıı k tt ı. ıtabı Kısaltma- Örnek : 1 - Nerede ikamet e u 1111n Or,ru u.,una anı 1 • 

,~L 1& benzin alınız - Yol uzundur, ye· 

.l:l ~ -nuz kuma " 
~ u:: s· . 
..2 c ımıt ~":.._------------1----------1---------------·---11 
~ ~ -·•n Cumhuriyet qlll diyorauouz - Nerede oturyoreunuz? 2 - Bu mescleıfe yalnız beoi 

'ar dek bt.nzio ahnız • B 
"' - "" '- 2 - Biraz zaman orad11 ikamet ikoa etmek kifi delildir - u so· IJrıı l'\.18111; 

'~ İhtiyatkar - Sakımlı - (Fr.) ettim - Biraz zaman orada eğlettim. rumda yaloız beni kandumak ytot· 
~~ fi~ir~I ~hta@ar yazmak i· Prudent 
C\11,L erı b 

tı b ~ y uraya koyma· 
'. lır,Ya ~ınıak için bir çok 

1l\8 °Ylnadım 
ı:ı,ıı ..... llıua 
" "~ '' \' : l\uıak 

•tdır hastalıklarıo-
~~ı. 11ı11llı - Kulak hasta· -tb Vardır 
G ,,,,, • 

\lıt~ . - llıman 
ı. ••tt· · lstaf · 
1\ i. 1~ tıı 11111k miitehııssı· 

,,Ilı illan, 
'Ilı ( 8ak . · 
q ·Debdebe] -
t~~~ • 

lu~ •. ihti .. 
~tf· hır 1 fanı ıçıode iler· 
'' '}"tı 1 a ay - ('·· k 
~t, ı(l>Uk . 'or em ı· 
· ....._ v Lır alay 
~ ~ . 
. ' et 8Psa 
'~•ıı .. ~ek - (( 
1>.~ · alıtıak •peamak, 
'·~ • ....... lb . 
't t ( \' tıy,ç [ T K·· ı 

( 
fi§lı . o . .... 

'>,t (;' r) V enııı rnına ] -
' 1,t ıeux, vieillard 

~ Co _ ( F >,,. r. ) Op 
~{ 1 ....... 
~ ı t 
IJ Cbtl ( F ) 

'tı.: - r. 
1~ ~ • ı 
'·~. bt" 1~\t · 'Yari nıevkif -

tı ....... &,.. ,, ~.,. 
• t "ıırn 

Jt 11d.. • - ( Fr ) 
~~ "r"r . • 
tıı : (.) 
•ı ~~'d" rı•da1t1 lı.. . 
t Stı'b leyi itıf Utün Wİİ§· 

dİi . Ort 'Yar ederek 
tıı tu,,rı adaki b"t(" 

· "~~ k u ın 
)•t 1 aılerıarak lrn 

Q.~. 
' 1,ade ) 

- (Fr .) 

Örnek : Dtvlet iılerinde ih· 
tiyatkir bulunmak eo mühim bir , 
baıısadır - Devlet işlr.rinde eakmılı 
bulunmak en öo~nıli bir özgüdür . 

İhtiraz - Tıtreme 
İbtinı etmek - Titremek 
ihya rtmrk - Canlandırmak, 

diriltmek 
• Örnek : 1 Bu iyiliğiniz beni 

1 ihya etti - Bu iyiliğiniz beni can· 
landırdı . 

2 - Ölüleri ihya t'lmek 
mümkün değildir - Ölülüeri di
riltmek mümkün drğildir . 

J İhzar etmek - Hezırlamak 
[ Bak : Hazır J 

ikame etmek - Çekmtk -
(F r.) Duc~ndr.-, tracer 

1 Örnek : Amud ikame etmek 
- Dike çekmrk • 

İkame elmtk - Koymak -
(Fr.) Placrr 

Örnek : Nobetçi ikame etıi.ek 
Nöbetçi koymak . 

İkame ttmek - Açmak -
(Fr.) lotente 

Örnek : Dava ikame etmek 
- Dilev açmak . 

İkame ett0ek - Getirmek -
(Fr.) Produir .. , etablir. 

Örnek . Beyyine ikame et· 
mek. - Kanıt getirmek • 

İkıme rtmek ..!.. Yerine koy
mak, g• çirmek - ( f r. ) Rem
pl.ıcer 

lkamelgih - Konut 

Örnek: İkametgah ittihaz ettiği 
oiz yerde ıizi bulmamışlar - Konul 
edindiğiniz yerde 11izi hulmamıılar. 

ikan - Sı~bili 

Örnek : Bu meselelcdeki ka
naatım mertebei ikana vasıl olmu§· 
tur - Bu sorumdaki kamğım 11at· 
bili derecesine varmııtır • 

İkaz etmek - Uyuma~, U 
yandırmak 

Örnek : Ben biç böyle bir 
zanna dütmemiştim, berek~t versin 
beoi ikaz ettiniz - Ben biç öyle 
bir sanıya dütmemittim , bereket 

mez . 

İkrah, istikrah - Tiksinç 

Örnt>k : Yaptığı mugayiri ah· 
lak hareketltor bana ikrah (istikrah( 
verdi - Yaptığı yantıablaksal ha· 
reketler baoa tiksinç verdi • 

İkrah etmek, istikrah etmek
Tıksinmr-k 

Örnek : Ortalıkta hüküm eü· 
reo ahlaksızlıktan ikrah ettim -
Ortalıkta hüküm ıüreo ahlaksızlık· 
tan tikıindim • 

İkram [ izaz J etmek - A§'ır· 
lamak 

Örnek : .Mieafiri a.ıtırJamak, versin beni uyandırdınız (uyardınız) " 
Türklüğün hiç kaybetmedjği alice· 

Müteyakkız - Uyanık, tetik oablıklardan biridir -- Konuğu ıığır· 

Örnek : Her itte gayet müte· laoıak, Türklüğün hiç ka} betmedi
yakkız bulunmalıdır - Her işte pek ği akılıklardao biridir . 

uyımık ( tetik ) huluomalıdu . İkrar etmek [ Bak : itiraf J -
İkbal - Olcay, erge Söylrmck 

Örnek : İkbale olduğu gihi Örnek : Hem kalbiyl~ imao, 
idbara kartı da metin bulunmalıdır hem de lisaoiyle.: ikrar etti - Hem 
- Olcayı olduğu gibi dütküolüğe yüreğiyle inandı, hem de diliyle 
kartı da dayauıklı bulunmalıdır . söyledi • 

İkdam etmek [Bak : Cebd] İkraz-· Ödünç, ödünç ve•me 

- Düfürmtk Öru~k : Bana ikraz suretiylf' 
İklil - Taç gösterdiğiniz iyiliği unutamam -
İklim - İklim [ T. Kö ) Bana ödünç vrrme yoliyle gösterdi-
İkmal etmek - Bütnnlemtk, ğiniz iyiliği unutamam . 

tamlamak, tümlemek 1 ö kraz etmek - dünç ver 
Örnek : Bu yazdığınız eser, mek, borç vermek 

~imdiye kadar ileri eürdüğünüz dü· 
şiiocelt>ri ikmal ediyor - Bu yazdı· Örnek : Size ~u parayı bir 
ğ:nız tser, şimdiye kadar ileri sür· ayda ödennırk iizne ikraz ediyorum 
düğüniiz düşünceleri bütünlüyor - Size ~u parayı bir ayda ödenmek 
( tamlıyor, tiimlü)·or ) . iizere ödünç ( borç ) veriyorum . 

--------------------------------------------------------·-----------------------------------

~> -
CN ::S " 
r-- u- Düz kırma ,, 

Alfa .. 
LiverpuJ Telgrafları 

23 I 5 I 1935 

Mayıs V ıtdeli 
1 

6 
Tem muz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 

o 
12 

vilayet daimi encümeninden. 
Ceyhan kuzası Taş ve emsuli 

ocaklarının resmi 1-6-935 tarİ· 
hinden itibaren bir sene müddetle 
ve açık nrtırma suretile müzaye
deye çıkarılmıştır. Talip olanlarlD 
yevmü ıhole olno 935 senesi Ma-
yısının yirmi altıncı pazar günü 
saat onu otuz•la yüzde ye<li buçuk 
pey '1kçesile Vıldyet daimi encü
menine ve şeraiti anlamaı. isteyen
lerin her gün mııhosebei hususiye 
milllürlüğüne mürac&otları ih\n 
olunur 5398 9 14- 19-24 

Seyhan sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Suge<liği M. ,ıe oturmakta iken 

ölen muhaseboi hususiye kAtipli
ğinden mütokılit Mehmet Hılminin 
tereltesine mahkememizce el ko
nulmuştur. Alacaklı ve borçlula
rının işbu ildn tarihinden itibaren 
mahkemece tutulacak terek.e Jef
terine bir ay içiııde müracaııtla 

kaydettirmeleri knounu medeninin 
561 inci maddesine tevfıkan ilan 
olunur.5467 

Seyhan sulh hukuk hakimliğlnden. 
Adananın Abdoğlu K. den Ga · 

rip oğlu İbrahim ile karısı Makbu
lenin tertkesine mahkemece el ko· 
nulmuştur. Alacaklı ve borçlula- ~ 
rının işbu ildn tarihindon itibaren 
mahkemece tutulacak tereke def
tı,r ine bir ay İçin<le müracaatla 
kaydettirmeleri kanunu medeninin 
561 inci maddesine teyfıkan ilA n 
olunur.5466 

Seyhan sulh hukuk hakimlilindan: 
AdanaJo Alman fabrikası di

rektoru iken intihar eden mösyö 
Leon Ruditin terekesine mahke· 
mecJ el koaulmuştur. Alacaklı ve 
borçlularının işbu ilAn tarihinden 
itibaren bu hepte tutulacak tereke 
defterine bir ay içinde müracaatla 
kaydettirmeleri ve mirasçısı :varsa 
üç BJ içinde bu sıfatını müş'ir ve· 
sikalarla mahkemeye müracaatları 
aksi takdirde mirasçıyı ne şahsan 
ve ne de terekeye izafetle takip 
edcmiyecekleri kanunu medeoioio 
561 ve 569 uncu nıadJel\lrine tev
fıkan ilan oluour .5465 



Flrtik 4 ( Türk :s6zft) 
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·ı" B l d • il i 0 1 8 r ~ ı Vilayet kadim komisyonundan : 
e e J y e Adana kent (senlik evinin 1-6-935 gününden 1936 yılı mayısının 

L~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ sonuna kadar bir yıl için gırekli olan cins ve miktbn aşa~ıda yazılı 43 

az sa 

Temizlik hayvanlari için arpa ve saman ahnıyor 
Temizlik işleri hayvaalarının bir scoelık yem ibtıyacı olan 80,000-

100,000 kilo orpn ile 90,000-130,000 kilo samanın satın alınması ile 
2ooo-25oo yeni ve 2oo-3oo kayar nal açık olarak eksiltmeye ko · 
nulmuştur. ihalesi haziranın 9 uncu pazar günü Saat on beşte belediye 
dairesinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. 

lsteklılerin şartnamEiyi görmek üzere her gün belediye yazı işleri 
kalemine ve ihnlc günü de yüzde yodi buçuk muvakkat teminat para· 
larile belediye encümenine gelmeleri ildn olunur.5471 24-29-2-5 

Kanaradaki hayvan boynuz va llrnakları 
satıhyor 

ı -Haziran- 935 tarihinden 31- mAyıs - 936 tarihine kadar ka • 
neıtıda toplanacak hayvan boynuz ve tırnakları bir sene müddetle açık 
arıarma ile isteyene ihale edılecektir. 

İhale mayısın otuzuncu perşembe günü saat J 5 de belediye daire· 
sinde encümeni daimi odasında yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi görmek üzere belediye hesap işlerine gelmeleri 
iltln olunur.5428 16-20-24-28 

Zabıta memurlarına yazhk elbise ve 
kondura yapıhyor. 

Belediye zabıta memurları için örneği dairede bulunAn kumaştan 
kumaş ve dıknıe ücreti müteahhiıJine ait olmak üzere otuz takım yaz
lık elbise ile otuz çift konduranın yaptırılması açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

ihalesi haziranın 9 uncu pazar günü sant on beşte belediye daire
sinde toplanan belf'diye encümenınde yapılacaktır. 

İstekhlerin şortnomelerile kumaş nümunolerini görmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve ihale günü de yüzde yedi buçuk mYvakkat te
minat paralnrile belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur.5472 

24-29-2-5 

Sebze pazarındaki dükkAnlar kiraya veriliyor 

Sebze pııznrındnki sehztl halinde yeni inşa edilmekte oluıı 46 dük
k6ndan 7 dükkrln bakkal 3 diikkdn bahkcı ve 36 dükkl\n da sebzecilık 
yapılmak i.ızero icara. verilecektir. 

ihale 30 mayıs perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde encü 
meni dnimi odasında yupılaco.ktır • 

lst kliler her zaman bclt>diye hesap işlerindeki şartnameyi ve ha
zırlanmış olan krokiyi görebilecekleri ilAn olunur.5427 16-20 24-28 

Yeni mazarhktaki yikama yeri yaptırllıyor 
Tesis olunan yeni mezorlıktıı proja YA şartnamesi dairesinde ve 1556 

hra b~cleli keşifli ölü yikamn salonu ve tesisatı açık ,.ksıltme surotile 
yopılacoktır . 

ihale moyısm 30 uncu perş(\mbo günü saat on beşte belediye dai
resinde toplanan belediye encüml'ninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnama, keşif vu projelerini görmek üzere hergün ya
zı itleri kalonrlne ve ihale giinii do yüzde ,edi buçuk tewinatlarile bir
likte belediye encüo.enine gelmeleri ilAn olunuı. 5426 16-20-24-28 

Temizlik işleri amelesi ve hademeler için 
yazhk elbise yaptırllacak 

kolem erzak vesairenin 935 yılı mayısının otuzuncu pertemhe günü 
saat 1 J de vih"yf\t kadim komisyonundan ihalesi yapılmak üzere açık 
artırmaya konulmuştur. Almak istiy,.nlerin bu vakıt\n tutak akçalarila 
beraber vilAyet kadım komisyonuna gı·lmeleri.5416 15-19-24-28 

Asgari mik\ı;r Azami miktn Cinsi 

75000 Kı'o Çam odunu 
50 Ton Kc•k kömürü 

2500 adet 3000 adet Yumurta 
6000 Kılo 7500 kilo luek yoğurdu 
7000 " 9500 " inek sütü 
8000 10000 » koyun eti 

" J 50 • 250 ,, Taze bPzelye 
18000 ,, 22000 • Ekmek 

900 " 1300 ,, sade yağ 
12 • 15 ,, çay 

100 150 • z .. ytin yağı 
4000 ,, 5000 • Pirinç 
1300 » 1500 • kuru soğan 
500 » 600 tuz 

1000 • 1250 • kesme şeker 
60 » 100 • Salça 

750 ,, 1000 » kabak 
800 » 1200 » taze fasulya 

JOOO » 1500 ,, patates 
75 " 100 " pil'inc unu 
75 100 » kuru üzüm 

" 50 75 
" 75 )) 100 

800 Metro JOOO 
1500 adet 2000 

12000 kilio 16000 
850 • 1 H>O 
100 ,, 200 

» 
it 

metre 
adet 
kilo 

• 
600 adet 800 adet 
800 kilo 1000 kilo 
250 » 300 

" 250 )) 300 
" 20 • 25 
" 350 " 500 • 

200 250 
" 

)) 

1250 • 1500 
" 

750 )) 1000 • 
100 " I~ " 150 • 250 )) 

750 » JOOO 
400 ,, 500 
750 " 1000 " 
250 » 350 • 
JOO • 500 

tın 

şehr:ye 
kefenlık bez 

mnar tahtası 

kömiir 
sabun 

çamıışır sodası 

çivit boya 
gaz 

nohut 
mercimek 
kuru bamya 
taze bamya 
kuru fasulye 

domates 
patlıcan 

nınkarııa 

taze börlüce 
pırua 

lahna 
ispanak 

taze bakla 
Semiz otu 

Vilayet daimi encümeninden : 
1- Hususi i foran in malı bulunan Karşıyakaılnki hthç1-1li kahvehane 

üç 8ene müduljtle kiraya veril nok üzere oçılt artırmaya konulmuştur. 
2- Açık artırma 935 haziranının 9 uncu pıızar günü uat J 1 de 

Vildyet daimi encümenirce yapılncaktır. 
J- lsteldıltrin &Şllğıdaki işleri gösteren fıtrtnarncyi görmok üzere 

her giin hususi muhasebe müdürlüğüne ve açık artırma gün ve Ha
tanda yüzıle 7,5 pey akçalari)., vilAyet daimi encümenine buş vurmaları 
ilAn oluour. 

A- Kiraci--gertken tamirat ve tadilatı yapıuak binayı tam bir 
1ıah1ebane haline koyacaktır. 

B- Üç ıenelık kira müddetinin sonunda kiracı binayı bütün tadi· 
IH ze ioıaatla hususi muhasebeye toıliın edecektir. 

C- Yapaceğa bu tadılAt ve inıaattan dolayı muhaıebei hususiye · 
den bir ıey istemeğe hakkı olmıyacaktır.5464 24-28-2-6 

24 M"~ 19! 
· than•91 

--~-----·~----------~,~ 
Bor Okcu menba suyu şarıtrı' 

1 

• 
satılmaktadır. ıle ea eyt 

. . ılil raporu 
Okçu menba suyu lstanhul ştıhremanetının t:ıl .. bit 

bir su okluğu tahakkuk etmiştir. . ~ah ,,.rı~~ı 1o 
"d ye ış• f .,.. 

Ok Sıhhatt\ elverişlı ve roı ~I r bir de ~b' 
ÇU SUYU suJur Muhtert-m müş~"rı ;ır defa 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmeyeceklcrdır. 
eozlurimiıi iebat edec 1ktir. 5433 7 - 78 

Sabş yeri : tarsus kapıda merkez 

d 
oteli ,ıt•" 

Sayhan daftardarhlmdan 
Mevkii 

Kapu arazisi 
Cinai Dönüm 
Otlakıye 70000 tah-

minen 
llaiirteye ait yokarıJa yazılı 

otlakıyenin 3 senelik icarı S - 6-
935 tarihine müsadif ~·o.rşamba 
güoü saat 15 de ihale cJılmek üze
re 15 gün müddetle açık artırmoğa 
çıkarıl<lığmdan taliplerin yüzde 
1,5 t. minat akçoladle birlıkte Millt 
Emldk idnrı sine müracaatları iıaıı 
olunur.5469 24-~7-31-4 

sayhan sulh hukuk Hakimliliaden: 
Kerataıın Yenicu K de otur. 

makta iken ölen llıısaıı kızı VtJ ö ü 
Hacı Mehmet karısı Havanın tere
kesine mahkemece el konulmuştur. 

Alncaklı ve borçlularımn işbu ilAn 
tarihinden itibaren rnahke necb tu 
tutacak terPke dt'fterine bir ay 
içinde müracaatla kaydrttirmel1·rf 
kanunu medenlnin 5ô 1 inci mad · 
desine tevfıkan ıltln olunur.5468 

------m!b~i,-ç~ı----~ 

M. Nedim Yurtman 
Yeni Otel karşısında açtığım 

b' .. 
Dörtyol belediY• 
kanhOından _: gO) ,,.,tı _,. 

2450 lira keş"llı, ( 0ııaoetr' ,..ı' 
kutru ıda ve < i O ) t'r:Iık <3'>

4
, fi 

. nıe .. o 
lın lığında bı r"~ re kıı''1111 ~())) 
ve ( 70 ) eaotırnet l ~,.,Ja ( 

kalın •e ... ıolt 
(8) santİmt'tre 5,)) ıoetfC" ı0i 
adet ki cetnaD (7 f ıııulile ad' 
. l" • . kapalı il&r de 111 
ıma ı ıçın Uş i•"' dl f 
nakasaya konu'm 

1 
... i çık'°8 ıtıb' 

· tek ı.. d ıı 1 
d~tı tarlında ıs 5 93' d ~, 
<lu~undan t 3- .:.-Jetle 8~1

1111 • •. oıUU f , .. ,, 
ren yirmı gun 

1 
uıtur. 1 ,o 

eiltmeye konu aı .. ,e peY .... art 
. görme• ... 

,artnameyı d'yeıin" i 
. . Dörtyol bele ı ı:..t7d 
açın l nur~ 
caatları iJAn ° d 

Sat la Ol 
~ • ..nıcll kir ,,. 

oarn IJirB'°i& ~ 
. l{urt ~ill" 

F.skişehrın . d'I 111• • 
sıstPP" fd~ı 

rikasırıın son l•lf ıili 
furunları ile y•P' •1 gırt• 

altı • en sağlım ve ider• 
kirelll 

mızı dam k ile 
Ali Rıza e "°'' . Je d 
ticarethaoeıın 

tııdır. 5451 

Temizlık itleri amelesi ile daire hademeleri için 109-130 takım 
örneği dairede mevcut yerli malı ketenden yazlık elbise yaptırılması 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

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

bette Belediye dıiresiude toplanan belediye daimi oncümeninde yapı
lacaktır . 

Sıhhatını seven mi1şterilere mlJjde 1 

dit muay~nehanemde 11oat 6 dan 
21 re kadar h&1ta kabul t ltiğimi 
ve tedavi ve dit imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö.t~rJiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 

isteklilerin şartname ve keten örneğini görmek üzere her gün Yazı 
itleri kalemine ve eksiltme günü de Belediye daimi encümenine yüzde 
7,5 n"sbetinde teminat parahrile birlikte gelmeleri ilAn olunur.5407 

12-17-21-24 

itfaiye Neferleri için yazhk elbise yaptırllacak 
itfaiye Amir ve efradı için yerli ketenden olmak üzere yirmi beş ta· 

lam yaıhk elbiH 11çık eksiltme suretile yaptırılacaktır . 
K~ten ve dikme istekliye aittir. Keten nümunesi dairede mevcuttur. 
Eksiltme mayısın 26 ıncı pasar günü 6ğleden ıonra saat on bette 

Belediye encümeninde yapılacakt1r. 
Keta örneğini ve tartnameeioi görmek iatuyenlerin her gOn Y •ıı 

itleri kalemine ve fatrklil·~rin de ihllle günü yülde ( 7,5) niabetinde 
teminat para1arıl4t &lediye encümenine gelmeleri ilAn olonur.5406 

12-17-21-24 

Kanaradaki (kır1ntı) sakatat satıhyor 

1-Haziran-93'i tarihinden 31-mayıs-936 eoouna kadar kana· 
rada k11apl1r tarafından kesilen baş,ayak,itkembe ciler ve küpeden 
aıürekkep sakatat { kırıntının ) t1:1kımlara bir llt'De müddetle kanaradan 
nlınıp bPlediyece gösterilecek yerde satılroaıı, ıçık artırma ile müteah
hidine verilecrktır. 

ihale 30-5-935 perıemhe günb ıaat 15 de belediye dairesinde 
,.0 cümeni daimi odaaında ya .. laca• tır. . • 

istekliler şartoam.-yi gOrmek iiZere ber ıaman he,.p ıılerıne gel 
uıeleri il4n olunur. 5429 16 20- -24-28 

Favkallde tenzllAth fi at 
Balkan Katarı ayarında Ayrancı Kaıar peyniri kilosu 35,5 kuruştur. 

RJiroe Ptıynirioden daha oefia ve daha lezıtıtli beyaz peynir toptan 
tınvkeıi 4 liradır. YegAoe aatıı yeri ve deposu Adana Aziz Naci ve 
ıeriki ticarethaoesile Niğde han ve otel miiatrciri Hacı Rüstem hanında 

D.kkat : Katarlorımızdaki iki yılJız ve Ş markaya dikkıtt edinis. 

Hastaherte •imalinde aG•çll yar k•ıhve olarak 
kiraya var~llyor 

Haetahane şimalindeki bfllediyeye 11it a~aolı yer kahve olarak 1-
hasirao-935 tarihinden 31- mayıı-936 sonuna kadar bir 8808 
müddeti• ve açık artırma ile icara verilP.cektir. 

ihale 30 maps. 935 perıembe gıınü Hat oo bette belediye dıire
ıinde encümeni daimi odHında yapılacaktır . 

latekliler 11rtname7i görm .. k öıeı e her zaman belediye hesap itlttrL 
ne gt>lmel,.ri ılAn olunur. 54:W 16-20-24-28 

HOkQmet yanındaki eski tanzifat ahnları 
icara veriliyor 

Höktlmet yan nda b~leJiyeye ait eeki hnııfıtt ahırl11rı oltluğ:ı gibi 
bir ııtone milıldetle icua nrılec.-kt r. 

ihale may1110 30 uncu pf>J'f•mbe giioii aaat on b•ıte btol~tliye Pncü
men o l&1ında yarıl caktır. latl'klile ı ulnam .. yi görmek üzere ht-lediye 
heup işlerine gelebilirler . 

istekliler ihale gönü teminıttlarile hirlikte belediye dı1imf PD('Üme 
nine gelmeleri iJAo olunur 5425 16-20-24-28 

çekmek beleştir .5228 
22-30 

Slyhan Daftardarh~ndan 
Saç lıeılestanda zifirciler ç 1ırşı 

ıınıJa 3,37,J9,5,45, 12 ve yeni si· 
pahi çarşısından 11,21,33,41 ve 
köşkerler çarşısında 16, 16,4, l ,30 
ve yemrııicller çarşısında 62,67.72 
VtJ kozancılıtr çarşısında 61 ve p~k
mes p~i ırınJa 18 un pazarı Ja 
6 8 ve 12 v~ yı>ni hed .. atanJa 18 
ve llı.lırilyas mahalleıinde 6-1 v11 
Çırak mııhallPs"ntle ?O vu kapat. 
çarşıda 10 Vt' K"çecıl .. r çarşısınılu 

45 ve eski hamam mahallf'ı :n ı .. 
41 43,45, 104 b.,l.,Jiye nuınıırnlı 

dükkAnlarlıı hen ve kapının 1 ha 
ziran 935 güoünd 411 31 m y s 936 
gününtt kı dar b"r senilık ic ırı ar ._ __ _._ 
tırmağo çıkA rılnııştır. 31 mayıs 936 
perşf1mbe gürıii saat on Jörtt•4 hıı· 
lu eJıltc,.ğinden iatekJil.,rin Mılli 

' 

BmlAk idaresine müraca .. tları ilıln 

ohınw . 5458 ~ı--24-27 - 30 


