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Ankara 27 ( Huıusi ) - ''geç okundu . Uzun müoak•ıalardan 
gelmiştir ,,: Basın kurultıyrnd•, ha sonra bu esas kurultayca onandı. 
sın itlerini esal!ll. bir kurula bağ- Yedi kişilik bir nizamname ko 
lımak için '' baaın odaJar1 ,, adiy- miıyonu ayrıldı ve bundan sonra 
le yeni bir kurumun vücude geti kurultay içişleri bakanı Şükrü 
rilmesi hakkında , iki gündür Ç• Kayaoın çok güzel bir söylevi ile 
hşan komisyonlarıo raporları lcıpaodı . 

ikdamcı Ahmet Cevdet öldü. 
Ankara: 27 ( Hususi ) -"gt ç 

gelmiıtir ,, : Basın kurultayına gel· 
miş olan eski ikdam gazetesi sa· 
bibi Ahmet Cevdet anl!lızaa basta· 
lanmıştı . Bugün kendisini yokla 
mak için kurultayca ayrılao bir 

heyetle basta yatağıoda görüşür· 

ken Ahmet Cevdet öldü . Ö.iim 

bütün Aokar•da acı uyandırdı . 

Cenazesi yarın trenle kaldırıl• 
caktır . 

Yeni bayram ve tatil kanunu cıktı 
' 

Ankara: 21 (Hususi)-" geç f şeker bayramı "3 gün ,, , kurban 1 
gel.mittir ., : Buğüo kamutayda bayramı " 4 gün ,, , yılhaıı tatili 
tıtıl kanunu onahdı . Bu kanuna 11 31 ltkkanundan baılıyıp 1 son 
göre Ulus bayramı yalnız " Cu kinunda bitm .. k üzere 2 gün ,,dür. 
muriyet bayramı ,, dır ".e 28 ilk Hafta tatili Pazar günüdür . 
trşrinde lıa§l•yıp 30 ılk Te§rin B .. 
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k b 't k Ü •• - d" u tatıı ıutteo e sı o ma· a şamı ı me zere uç gun ur • . 
D.ğ t•ı - l · d 1 d 1 mak üzere Cumartell gDaü aaıt ı er ta ı gun erı e şun ar ır : 
30 Ağuıtol!I zafer bayramı , Uluı 113 te başlar • 
egemenlik bayramı , 23 Nisan Bu tatil hükümleri , Cuma ta-

bayramı . 1 .Mayıs bahar bayramı, tili bükumlerine bağlıdır . 

-----------------------------~------------------------
Basm kurultayı kapandı 

. 
iç işleri bakanı Şükrii Kaya dele· 

verdi gelere bir şölen 

Başbakanımız, Büyük Atatürke delege
lerin saygılarını bir tel yazısile bildırdi 

Ankara : 27 (A.A) - İç iıleri 
bakını ve baaın kurultayı baş
kanı Şükrü K•ya bu ıkşam ku 
rultay üyeleri ıerefine şehir lo
kantasında bir ziyafet vermit
tir . Başbakan İMmet loönü ile 
bıkanlarımızın davetli bulunduk
luı bu ziyafete bugün Ankarayı 
gelmiş bulunan Amerikıtla gaze
teci meılektaşlar da iştirak etmiş 
tir . 

Ziyafetin ortal•rına doğru 
Şükrü Kaya kurultayın yüL.:sek 
saygı ve sevgilerini bildiren tel· 
grafa k.rşılık olarak Cumur Rei· 
si Atatürk tarafındao gelen şu tel
grafı okumut ve ıürckli alkışlar· 
la karşılınmıştar . 

Şrikrti Kaya basın kurnlta 
yı başkanı 

Ankara 
Birinci b11ın kurultayı müna· 

sebetile bana kar§I gösterilen te

miz duygulara teşekkür eder mu· 

vaffakiyetler dilerim . 
Resicumhur Kamil Atatürk 

ha çetio daha ağır bir savat yaptık. 
Erkiolik savaıı admı verdiğimiz bu 
eavaşıa bütün dünyaya Türk ulusu
nun kim ve ne olcluğunu açıkça 
gösterdik. 

Hepimiz biliriz ki: Bu eavaş pek 
de kolay olmamı§hr. Bin bir yok
sulluklar içind~. biu bir engelle top 
bulduğumuz zaman topla, silah bul· 
duğumuz zaman silahla , süngü ile, 
bunları da bulamadığımız günlerde 
} umruğumuzla uğraştık. Ve .. sonunda 
erkinlik amııcımıza kavuştuk • Dev· 
rimin bir çorap söküğü gibi sırala· 
nan soru ve alanlarında damarlan· 
roızdaki ayni CO§kun kan , sinirleri· 
mizdeki ayni kuvvetle yürüyoruz • 
Yurda,yurddaıa gerekli her ıeyi gü· 
cümüzle yerine getiriyoruz. 

Şimdi de sıra, hava emniyetimize 
ve bava e"f'meoliğimize gelmiştir . 
Bunu da ku§k.uıuz olarak ve büyük 
ismet lnöoüuüo imlediği yoldan gi
derek yerine getirece&iz • 

Bundan ıonra söz alan Yunus 
Nadi; Ankarada hü)ük önderin 
duğukur hükumet merkezinde top 
lanmıı bulunan hasın üyelerinin 
bu ziyafet masası başında teşkil 

ettikleri güzel manzarayı kayde· 
derek hasın üyelerine karşı gös· 
terdiği büyük teveccühe karıılık 
olarak bağlılık ve sevği duygula· 
rıoın Atatürke telgrafla bildirilme· 
sini istemiş ve bu istek sürekli al
kışlarla karşılanmııtır. Bu içten ge· 
len arzu üzerine h•şbakan ls 
met İnönü Atıtürke şu tdgrafı 
göndermi~tir : 

Relsicumlzur Atalıirk 

lstaııbul 
Tel yazınızı toplu bulunan ar

kadaılara okuduk . Atatürk yolu
nun ebedi yolcuları olduğumu · 
zun Atatürkümüze sunulmasını sü
rekli alkı~larla bend~n istediler. 
Bu ödevi yepıyorum . 

ismet İnönU 

Buodan ıonra ziyafette bulu
nan kurultay üyelerioin bir çok
ları tarafındın söylevleı yapılmış 
ve ba§kan ince ve çok sprituel 
bir kıç söıle buo)llra mukabele 
etmiıtir . Ziyafetin ortalarına doğ· 
ru hazır bulunan orta ve cenubi 
Amerikalı gaı.eteci ler ıerefine de 
kadehler kaldırılmış ve dış işleri 
genel ıekreteri Numan l\1eııeo;cn
ci oğlu lstanbula ğeldikten sonra 
dominik hükumetinin hariciye na
zırlığına tayini haberini almış 

olan Ekselans Bijoyu takdim ede
rek kendisini hariciye namına 
selamlamış v~ buna Sıuyör Bijo 
İspanyolca bir söylevle cevap ve
rerek Türk inkılabının hı~ranı ol
duğunu söylemiştir . 

Büyük bir neşe içinde geçen 
ziyafet geç vakte kadar sürmüş· 

:rnr . Yarın üyeler ziraat enstitü
- Geriıl lklncl sayfada -

--

Çarşaf, peçe ve 
karadon yasak edildi 

Ceyhın : 28 [Hususi J - Ye 
ni Şarbayımız Selab.ddin Sepici 
düo yeoi ödevine başlamıştır . 

Yeni seçilen Şarbaylık kurul
tayı ~elahaddin s .. picinin başkan · 
lığında yaptığı ilk toplırntısıoda 
üyelerden Bayan Huriye Nai'min 
peçe ve çarşafın yasak edilmesi 
ve yine üyelerden J\Icvlüd'üo ka· 
radon yasağı haklcıocfaki teklif 
}erini söz birliği ile onamıştır 

Kızılay kurumu 

Haftasında üye 
yazılmaya başlandı --

Ankara : 27 (AA) - Tür kiye 
Kızılay ,kurumu ~genel mcrktzi 
bütüo kurumlarına Kızılay üye 
yazma haftası için direktifini ver
miştir . 

Bu haft• için yaptırılan afiı· 
ler her tarafa gönderildi . İsta n
huld• Kızılay üye yazma haftası 
başlamıştır . Bu münasebetle bu 
gece sut 20,30 da İstanbul rad 
yosunda Kızılay piyesi temsil edi
lecektir • 

icra vekilleri heyeti 
toplandı 

Ankara: 27 (A • A) - İcra 
vekilleri heyeti bugün Başbakan 
\smet İnöaü'nün bakanlığınd• 
toplanarak muht~Jif işler üzerin
de görüşmelerde bulunmuş ve 
bu işlere ait kararlar vermiıtir. 

Ankarı: 27 (A . A) - icra 
vekilleri heyeti bugünkü toplan· 
tısında aşağıda yazılı bulunan ka· 
rarı ittihaz etmiştir: 

Mevcut kıouna göre Tuzla
larda tuzun inhisar tarafındın Sil 

tış fiatlerinin üç kuruşa indiril
mesi için Kamutayı bir kanun 
layiha!ı sevketmiye karar ver
miştir. 

Hükumet k•nuouo yaz tatilin
den evvel çıkarılmasına çalışacak
tır. 

Benes Moskovayı 
ziyaret edecek 

• • • 1 Havalarımız 1 

Tecim ve Endüstri Odası Başkanı 
İzzet Koçak bize önemli şeyler anlattı 

Urünlerimizin taşınma işleri düzelecek, 
Ceyhanda işbankası açllacak .. 

T l"cİm ve Endüstri kurul 
tayına delege olarak giden ve 
ötey gün §ehrimize döoeo Te· 
cim \'e Endüstri Odası b.ı ş
kaoı İzzet Koç<t k ile Kurul
tayda gö üıüleo ve Çukur
ovayı i lgilendiıen i,l er bak. 
kında dün bir konuşma yap 
tık . İzzet Koçağın b ıze anlat· 
tıklarını şöylece derleyip top
lı yahilir iz: 

"Kurultay, bıl diğiniz gibi, 
55 i . lıkten gelen 110 delege 

ile bakanhklardao, Ulusal ban· 
ka ve sosydelerden birer ki 

7iden toplanmıştı. 
Kuıulıayı, Ekonomi ha 

kanı Celal Bayar, güzel ve öz 
lü bir sö1levle açtı. Kurulta 

yın konuşmalarına ve çalış
malarına ait bilgileri Anadolu 
ajaosı gautenizle de yaydığı 

içio beo size ancak İlliğimizi ligi· 
lendireo ıoıumlar üzerine birkaç 
söz eöyliyeceğim: 

1 - P11muk, hububat ve ya§ , 
meyve ve yeşilliklerin taşıma fi
atlerinin ucuzlatılma8ı hakkın

daki isteğimiz genel olarak iyi 
karşılandı. 

2 - Ceyhanda bir İşbankası 
açılması bakkıodaki dileğimiz 

ilk fırsatt1 gözönüude tutulmak 
üzere onandı. 

3 - Dtmiryolu durakların
dan uzak kendlerimizi birbirine 
bağlıyan yollario onarılması hak
kındaki dileğimiz doğru bulundu. 

Bunlard•n bışka Tecim ve 
Endüstri odalarıyle borsalerın 
Lugünkü Ekonomi durumumuza 
uygun olmıyan kanun ve nizam 
namelerinde değişiklik yapılma 
sı, gend meğaza ve antn•poların 
açılması ve varant s·steminin gü
dülmesi bunun ıçın sermaye 
olarak dd Tecim odalarının Sü-

izzet Koçar 
merbankta lıirikmiı olan yüzde 
10 larının tutulmasf, mezat usulü 
satışlara, genel mağaza ve antre 
polarıo kurulmasından sonra baı· 
lanılması, yurtda açılan sergi ve 
paoayırlara halkımızın dah• çok 
ilgilcomesini temin için bir ko
mite kurulması, balıkçılık, sün
gercilik ve denizaltı firünlerimi· 
mizin esaslı bir programla sömO
rülmeıi (istismarı ) , rasyonali

zasyon ve standardizasyon işleri
nin biran önce başarılması ve 
ürünlerimizin dış piyasalarda da· 
hı verimli olarak sahşlarmm te
mini... gibi çok önemli itler 
onanmıştır. 

Şunu da sevinerek ve öğüoe
rek söylerim ki, ekonomi bak•n· 
lığının yurt Tecim ve Endüstri 
işleriyle ve genel oJarak bütün 
ekonomi işlerimizle bilgili, anla
yı§lı ve önemli çalışmaları yarın 
içio hepimize ,umut ve kıvanç 
verecek bir haldir.,, 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
l\loskova : 27 (A A) - Çekos 

lovakya Dış Bakanı Benes H.zi 
r•n<la , Romanya Dış Bakaoı Ti 
tültsko da ikinci Teşrinde l\fos
kovay• geleceklerdir . 

Kara günlerin korkunç zorluklannı yene
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 

---------, bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 
ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-10-

1 - Tahlil etmek- Çöze· 
lem ek 

Tahlil - Çöze . 
Tahlili - Çözel . 
Ürnekler : 
1 - Bu yazıyı dikkatle çöze· 

lemek lazımdır . 
2 - Bu mesele hakkındaki çö· 

zenizi akla yakın bnlmoyorum . 

·2 - lokilap - Devrim . 

Örnek : 
Biz henüz devrim içindeyiz . 

3 - Tecrübe - Deoeç . 
4 - Tecıübe ttmek - De· 

nemek 

!) - Anlam - Mana 
Oroek : 
Bu kelimenin ne anlama geldi· 

ğini hana söyler misiniz ? 

--~~------·--------~~. 
-20--

Atatürk, 1925 yıli ağustosun 

da Kaetamonuya seyahate çık
mıştı. Aske~ koğuşlaııaı geıi>or· 

du. Gözüne şöyle bit levha ilişti : 
"Bir Türk, on düşmana be 

deldir.,, 
Bunu zalıite gösttrerek sordu: 

- Öyle midir? 
- Evet, Pı.şam; 
Atatürk, kt:skin bir bakışla: 
- Hayır çocuğum, her,ce öy 

le değildir. Bir Tüı k, dünyaya 
bedeldir. 

Dedi. 
1924 Yılının 30 agustosunda 

Atatürk Meçhu !askerin mrzarı 
başında 30 ağustos meynan mu -
har ebesini anlatır k.en ~öyle de
mişti: 

"Her safhasıyle düşünülmü§, 

ihzar, idare ve zeferlc intaç edil· 

Yazall : Ömer Kemal Ağar 

mi:. olan bu harekat Türk ordu
sunun, Türk zabibn ve kuman 
da lıeyetiain yüksek kudret ve 
kalıramanlığını tarihte bir daha 
tesbit eden muazzam bir eseridir. 

"Bu eser, Tiir k milletioin hür
riyet ve istıklal fikrinin layemut 
abidesidir. Bu eseıi vücude geti
ren bir millletııı evladı, bir ordu 
nun Başkumendam oldnğumdan 
ilelebet mesut ve bahtiyarım !,, 

Dünyanın en büyük ask~rinio 

\'e en irişilmez yüksek Türk var
lığı olan Atatiirkün kurduğu C. 
H. Partisi şüphesiz vatan müda· 
faasına Hizımgelen ehemmiyeti 
verecekti . 

Parti proğramınan sekiziuci 
kısmı vatan müdafaasına ayrıl-

- Gerisi iklaci say/ ada -



Sayfa 2 Tftrk öSzft 
29 Mayıs 19~ 
es 1 'ı 

Yolculuk .mektupları 
& 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

ilk 

__ ıx 

Şebir Dayakları 

mekteplerde Yer deprenmesi 

k filinı er Çocu ____ 
1
., 

oeo~ 
kcası ç ·r 11 

Sınemalara ço rırb bi 
· de z• 

ve gençler üzerıo ükleDiyor ;1 
ıir yapmak suçu y il göl 

d bUP • t•' 
Hükumetler e k tfl bit 

ntlne almı§ ve bun; ,0 : • 
1
. 

Sıcaktan serinliğe-yabancı duy
guları - Torosların rolü; bahar 
ve yaz , Türkiyenin çarpan kalbi. 

Ankara : 26 Mayıe 935 

S. Gıil 

- Birinci sayfadan artan -

mıştır. Bakıaız burada ne denili
yor: 

" 1 - Vatan müdafaası milli 
vazifelerin en mukaddesidir.Fırka, 
askerliğin umum vatondaşlare is
tisnssız tatbiki esasını kabul et· 
miştir. Türk ordusu her dürlü si
yasi mülohoza ve tesirleri üstün
dedir. Ordunun, kendisine verilen 
yükstk vazifeyi her an muvaffa · 
kıyetle ifa edebilecek kudreti haiz 
ve asrın tekemuıüllerine uygun va
sıtalarla mücehhez olmaeına ehem
miyet veririz. 

Güzel el işleri sergisi 
açıldı 

Şehrimizde epeyi korku 
yarattı , 

kım yasalar koym f 1i11e0l 
h eııslıtı ,,,t· 

İngiliz muta • ıarıoı -fr 
ların iyi ve kötll yaod il"- ~u 

· }er e 

<lirmiş . Söz gelişi , ıcce ıaat 9,30 
olduğu halde yüzlerce Niğdeli 
isla43yoııa gelmişler .. Hava , so· 
ğuk denemezse de çok serin . 

Mayısın yirmi beşinden itiba· 
r"n bütün ilk mekteplerde birer 
el işleri sergiıi açılmı§tır . 

Bu sergilerde talebelerin bir 
1ene içinde yapmış oldukları ka 
rakalem, sulu ve yağlı boya re 
simler , Kil, toprak ve tahtadan 
yapılmıı bir çok el işleri, kızla 

Ötey gece tam saat 11,10 geçe 
şehrimizde çok kısa fasılelarla 
biri bir ve diğeri üç ıaniye kadar 
süren iki yer depreomesi rrlmuştur. 

mı~ ve soysal tesır bul•uıto' , ı;r 
sini daha baskın . bOYİİ~ plı 

Her halde filmıD o f•1 "' 
Ve oo b•1-

kuvveti vardır . saoı•11 

11 ak her yönde ku anoı f' 
yerde mümkündOr . ki•'~ 
Her memle~ette ç:C~teredf 1'·~· 

22 Mayıs Adanamızın boğucu 
sıcaklarından sayılabilen bir gün 
dü . Ankara için Toros eksprui 
ne bindiğimiz zaman vagonların 

içerisi tıpkı bir hımam gibi sı 
caktı . Bet on dakikalık bekleme 
de içeride duramıyorduk . Ve .. 
Kendi kendimize : 

Uyku arasında 11,30 da Kay 
ıHide olduğumuzu anladık . Ve 
sonra sabah erken Kırıkkaledeo 
biraz sonra küçük Yozgaddın 
durmadan geçtiğimizi gördük • 
İç Anadolunun Kayaeriden bıı 
lıyarak Ankaraya kadar olan bu 
kısmında toprak , dağ , iklim ve 
ddu vaziyetleri bam başka .. To 
roslarıa cenup kısmındaki bol , 
gümr8h yeşillik , ağaçlık buralar· 
da o kedar yok . Çukurovada sa· 

2 - Devletin yüksek bünye
sinin sarsılmaz temeli olan ve milli 
mefküreyi, milli varlığı ve inkılAbı 
kollayan ve koruyan Cumhuriyrt 
ordusunun ve onun feJakAr ve 
kıymetli mensuplarmın daima hör · 
met ve şeref mevkiinde tutulma · 

rımızıo dıkiş ve nakış üzerine yap· 
tıkları iıler bulunmaktadır • 

Bu yer dtprenmesi sırasında 
birçok kimReler uykuda bulun 
duklarından birdenbire yataklam
rlan fırlamış ve epeyi bir korku 
geçirmişlerdir. 

Yer d~prenmesinden ıerimiz
d e hiç bir zarar olmamıştır. 

çok dO§kOodurle~: I gL00dı• Ço"~i 
bir iıtatistige gore u b•ııad• gtO 
Jarmıa yüzde dokuz f il•de .i• 

. gider · y• &' 
defa sınemaya f 'ıiııeııı' tı'' - Eh ... Hacıkırı istasyonunu 

bulurııı1k bu boğucu sıcaklardan 

kurtulmuş sayılırız diyorduk. Ôy· 
le de oldu. 

Durak istasyonu Torosların ilk 
merdiven basamağı sayılabilir . 
Buradan baılıyan tırmış ta ... Kay 
seri ve Konya yollarının ayırdım 
yeri olan Kardeşgediği '" istısyo· 
nunrı ~adar sürüyor . 

Hncıkırı artık sıcakla serinlik 
arasında bir noktadır • Sarplığı , 
dikliği ve yükseldiği derinliği ay 
ni zamanda bir güzellik taşıyan 

Torosl.rı trenda bulunan bir kaç 
yabancı ~aşkınlıkla ağızlara yarı 
açık ve pencere camlarına daya 
narak , bazao da dışarıya sarka
rak seyrediyorlar • Birbirlerine 
duygu \'e düşüncelerini kısa , ke· 
sile söz1erle anlatıyorlar. Her gör 
dOkleri yeni bir görünüşde ığız· 

larındın dökülen kelime : 
Magnifiqut:, 'oluyor ! 
Güneş yaeaı yavaş yatağana 

giriyor ve ortahk kararıyor . Tre· 
nimiz artık güzel Torosların en 
ibtiıamh yerlerini delip gf"çiyor , 
timdi u~un Ulukışla rampasına 

tırmanıyoruz. Bu uzuo ve zor ram· 
pada bizi gllclükJe sürükliyen lo
komotife acıyoruz . Pufultulan , 
didinmeleri insana acı veriyor 
doğrusu .. 

Görünüş büsbütün değişti . 
Torosun Çukurovaya bakaa gök· 
sünde kar yoktu . Şimdi bu taraf
tan görünüş akşamın alaca karan
lığında karların yer yer sırtlarda 
ve tepelerdeki parıltılarc adeta 
iaıaoa sevinç veriyor ve insanın 

içini açıyor . 
Kardeı gediği istasyonu kurul. 

madan önce 1400 Metre ile Ana 
dolunun en yüksek yeri sayılan 
Ulukişlada ortalık tamamen ka
rardı , ak§ım oldu . Oradan kal· 
lcınca vagon restoranın yemek zili 
çaldı ve şimdi Aoadolunun ~n 
yüksek yeri Kardeı!gediğinde ye 
mek başladı . 

Kıç yıldır Konya yoliyle yü
rümeğe alışmıı[trenimizin bu nok. 
tıdı hemen poyraza , Kayseri yö 
nllne dönmesi biraz tuhaf oluyor. 
Eski hıt timdi öksüz gibi .. 

Toroı elcsprei!inin şehirlerin· 
den geçmesi Ulukııla - Kayseri 
yolu üzerindeki halkı çok sevin 

rarau ve biçilen ekinler yerine bu 
ralar da henüz yemyeşi\ , boyları, 
20;- 30 ıantim ekinler var. Bol 
çamlık\ı Toroslara karşı buralarda 
nğaçsız , çıplak ve parlak riağ · 
cıklar .vır . Çukurovaoın boğucu 
bunaltıcı 11caklarını kar.ş1 bura· 
larda üşümeyi andırır bir serinlik 
var • 

En çok olarak Çukurovada 
Mayıs yaz , buralarda da bahar 
ayıdır. 

Ôyle ki : Toroslar iç Anadolu 
ile Çukurova araaında bizim ibti · 
şamh Toroslart , Çukurova ile 
iç Anadoluyu - iklim bakımın· 
dan -ikiye bölen normal bir ıı • 
oır olarak kabul etmek gerektir. 
Torosların iki tarafındaki Anayurt 
parçaları arasında hakikatte tr~n· 
le 3-4 saatlik kısa bir yol olma
sına kartl yaradılış ve iklim farkı 
çok büyüktür . 

Bu fark tam bir mevsimliktir! 
Çukurovade. sıcak bir yaz , 

ulukıtladan bı~lıyan iç An.dolu· 
da serin bir bahar havası var . 

• • • 
Trenimiz Aokar:ıya yakla§tık· 

ca , ( Türkiyenin kalbi) oi göre· 
ceğimlı. dakikalar yaklaştıkca içi
mizde bir sevinç ve ürperme baı
hyor . ( Kay11ş ) istasyonuna va· 
ranca Ankaraya gelmiş sayılırız • 

Kompartmanlarda bir hazırlık 
var .. Herkes bavolunu , çantall
nı yerleıtirmekle meşgul.. işte 
sağımızda Ankaranın tarihsel ka · 
leleri ve eteklerine yapıştırılan 

evler. Solumuzda yeni Ankaramn, 
yeni şehrin modern evleri ve ta .. 
uzakta yeni Ankarayı , istasyonu 
ve orman çifliğinin tepelerini ıll 
zen bir yükseklikte Ulu Önder 
Alalürkün oturduğu yer .. Burada 
Tür kiyeoib kalbi çarpıyor .. 

Kayaştan itibaren 10-15 da 
kika süıen bu iki yüzlü sinema 
filmini trcoimiz Ankara istasyo 
ııunda durı..nca olduğu yerde hı· 

. raktık . 

Basın kurultayı kapannı 
- Birinci sayfadan arları -

sına sureti mo.hı;usada itina ederiz.,, 
C. il. parfoıi üçüncü büyük ku · 

rultayının tesbıt ettiği proğramd.a 
buro<la bitiyor . 

1931 Mayısının lO nundan 18 
zine kn<lar devam eden kurultayı 
Uaşvekil ismet luönü şu sözlerle 
kapamıştır : ( 1 ) 

• .Muhterem arkadaşlar; mev
eu<liyı timizin hikmeti ve bütün 
omel 'erimizin hedefi sevgili ve aziz 
milletimize hizmet etmektir (doğru 
sesleri ) . 

Fırkomızın bütün azasının her 
dürtü faaliyetten ; bil yük milleti · 
mizin muhabbetini muhafaza etm9k 
ve artırmak gayesi , gözlerimizi 
diktiğimiz en mühim hedef ola· 
caklır ( brnvo sesleri , şiddetli ul 
kışlar ) 

Muhtt:rem efendiler; Cumhuri
yet llalk Fırkasının üçüncü büyük 
kongresi kapanmıştır . 

Kapanma saati : 12,40 
-Sonu var-

C. U. F. Üçüncü büyük kongre 
zabıtları. Sahife 287 

~~--------··------~~-
Bulgar Kralı 

Göringi ögle yemeğine 
ah koydu 

Sofya : 27 (A.A) - Göıing 
dün kral laufıodan kabul edil
miş ve bu sabah başbakt n To· 
şef ile dış bakanı Koseivanof ve 
demir yolları bakanı Kujukbarof 
ugore gitmiştir • Kral kendisine 
bugün bir ögle yemeği vermig
tir . Göriog yarın sabah uçakla 
buradan ayrılacaktır . Gazeteler 
bu görüımeoin öz~l bir mabi yette 
olduğunu kaydedıyorlar . 

Deniz konferansı 
Almanya ile sovyetler de 

da·ret edilecek. 
Vaşington : 28 ( A.A) - Bah

riye bakanlığı Almanya ve Sovyct 
Rusyanın da bulnnacakları bir de
niz konferansını toplamak için İn· 
gılterenin uğraşmasının yakınılan 
gütmektedir. Amı· rika deniz sıluh 

laüaü , Çubuk barajını ve Gazi or konuşursa d~ygularaoı anlatabile-
man çifliğiııi gezeceklerdir . ceğiııi eöylemiş ve verdiği c;ok 

yarışım durdurmak için toplanacak 
bir konferansa delegelerini gön
dermeye hazır ise de Londra ant
laşmosınıla söylendiği gibi böyle 
bir konfcro.nsı çoğırmıık işini üs
tüne olmıyacnktır. Ankara : 27 {A.A) - Basın canlı ıöyle"de şöyle demiştir : 

kurultayanın kapandığı gün iç İŞ · Harp sonu dünyasında yapıl-
leıi bakanı tarafrndan verilen şö- mış olan bir çok devrimler gör-
lende güzel bir rastlama eseri dük . Memleketimizden aldığım 

A k izlere, intihaa dayanarak açıkca olarak o gün n araya gelmiş o· 
iddia edebilirim ki Türk dev, imi 

lan altı güney Amerikası gaze- diğer hiç bir nlusun devrimlerile kı 
tecisi de hıY-tr buludmuşlardır · yaslanamıyacak kadar eşsiz ve tık· 
Bunlar arasında Sendominik dıı dir ulusunuzun doğusal kapatise· 
i§leri bakanlığına Türkiyeye ayak sile övünebilirsiniz . Fakat hiç bir 
baatığı glln atandığını haber alan ulusun doğusal kıpasitui böyle 
Ellu Bracbe Hijo şölen sırasın · hir devrimi baıarmak için yete-
da verilen ıöylevlerin heyecanı: mez · Onu tamamlıyaa ba!ika 
D• kapılarak ancak ana diJi ile bir clkeyede (Amil) ihtiyaç var-

A merikn kf'ndi kuvvetleri ile 
Japon kuvvetlc1ri orıısın<lnki 5-3 
nishı•tİni tutacak her türlü aııloş 
mayı kahul edec.:ık ve Avrupa de
niz mcsolelerile ılgıli anlaşmrıların 

yapılmosı işini lngıltereye bıraka
caktır . 

dır . Bu etke ulusun başına ge 
çen önderlerin dehasıdır . Tiirk 
uluıu öke ( Dahi ) önder lerc ma
lik olmak mutluluğuna uişmiş 

bir utustur • 

Bir hafla kadar sürecek olan 
bu sergiyi gezmeyi ve yavrulara 
mızın bu değ,rli eserlerini gör 

meyi bütün yurddaşlaramızı önem· 
le tauiye ederiz . 

Spor filmi 
Yüzlerce halk va 

mektepliler f arafından 
seyredildi 

Bir kaç gündenheri Halkevi 
bahçesinde halka ve mekteplilere 

gösterilmekte olan ( spor filmi ) 
büyük bir rağbet görmektedir • 

Her akşam yüzlerce halk ve 
mektt"pli akın akın evin bahçesi 
ne gelmekte ve çok bilyük maa· 
raf ve emeklerle meydana geti 
rilmiş olan bu güz,J ve faydalı 
filmi k1vançla seyretmektedirler . 

Parasız gösterilmekte olan bu 
filmi , geri kalan bütün yurddaş 
ların görmelerini önemle tavsiye 
ederiz . 

Ali Saip Ursavaş 

Bağlarda Mildiyu 
Bağcıların bu hastahkla 
uğraşmaları lazımdır. 

Bir kısm bağlarımızda Mildi· 
yu hastahğı görülrlüğü ve bunun 
zararlar yaptığı anla§ılmaktadır. 

Bu hastalığa karşı daha önce
den ihtiyati bir tedbir olarak göz 
taşı ve kireçle yapılan Bordo bu 
lamacı kullanmak lazımdır. 

Bunun için de şu zamanlarda 
bu ilacır. tatbik edilmesi tavsiye 
ölunuyor: 

1 - Fılizler bışalt. yaprak 
olduğu vakıt; 

2 - Buodau onbeş, yirmi glln 
ıoora; 

3 - Bağlar meyvalandıktan 
sonr"; yapılması icap etmektedir. 

Bütün bağların tam zamanın
da ve bu devreler içinde hükumet 
tarafınhaa yıpılmasma imkan ola· 
mıyacağından berkesin kendi 
bağını, menfaati ve kanuni mec 
buriyeti bakımınd"Rn, zamanında 
ve usulü dairesinde ilaçı•ması la 

' zımdır. 
Urfa Saylavı Ali Saip Ursava§ Şehrimiz Ziraat müdürlOğii 

Ceyhandan ,ehrimize gdmiştir • de bağcılara imkan daireainde 
göztaşı ve Püloverizatör vermek 

Atletizm antrenörü suretiyle yardımlarda bulunmak 
tadır. 

Dün stadyumda tecrü· 
beler yaptl 

- .. ,.... 
Şehrimize gelen atletizm aot 

renörü Her Abrabam şerefine 
dün yeni otelde mıntaka tarafm 
dan bir ögle şö1 eni verilmiıtir. 

Bu ıölende mıntaka heyeti, 
başkanı ve üyeleri, Adanada bu
lunan kulüplerin başkan ve umumi 
kaptanları ve teknik üyr leri bu
lunmuşlardır • 

Antrenör öğleden sonra ıHl 
16 da stadyomda atldci gençlere 
atletizm hakkında malumat ver 
miş ve but ekzersizler yaptırmıı 
tır . 

Göcebeler • 

yaylalarına gittilrr 
Kıılaklarmda bulunmakta o 

lan göçebelerden bir çokları şim 
diden yaylalarıoa gitmişlerdir . 
Baytar dairesince yapılan muaye
nede hu göçebelerin hayvanların 
da hiç bir bulaşık hastalık görül· 
mediği anlaşılmı§tır . 

Mt> kteplerde İmtihanlar 
devam ediyor 

İlk mektepleıin beşinci sınıf 
larile J.,iselerio son sınıflarında 

imtihanlara sözlü devam olunmak· 
tadır. 

Ordu filrn heyeti 

Bunun için l:ağcılarımızın bu 
Mildiyu hastalığını ehemmiyetle 
gözöoüode tutarak bağlarını yu 
karıdaki şartlar içinde ilaçlama 
larını tavsiye edniz. 

Hal açılıyor 
Yapı itleri bitmek üzere bulu· 

naa siptillideki bal H-.zirao ayı 
içiııdo açılacaktır . 

Yeni mezarlık 

1 Hazirandan itibaren ölüler, 
Misis yolu üzerindeki yeni mezar· 
lığa gömülecektir . Bunun için 
ıubaylıkça şimdiden lizımgelen 
tertibat alınmıştır · Eski mt zarlı 
ğa ölü gömmek kat'i sur•tte ya 
uktır . 

Hacılı köyüne dolu yağdı 

Karaisalı kazasının Hacılı kö 
yüne Mayısın 26 1nc1 günü yağmur 
ve dolu yağdığı ve mahsulatın za · 
raıa uğrr.dığı kaymakamlıktan İl· 
baylığına bildirilmiıtir . 

Şehir bütçesi onandı 

935 Yılı şehir bütçesi ilbay· 
likce onanmış ve şarbayhğa ge 
r i gönderilmiştir . 

Posta trenlerinde 

Yemek fiyatlarında büyük 
ucuzluk yap ldı --Haydaıpaşa - Elaziz , Ela 
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Son duyuklar 
• 

lzmir panayırı 
Taşıma vasıtalara fiatı 

ucuzlatacaklar. --
İzmir: 28 cA . A) - Bu yıl 

lzmir pan•yırı 22 ıiustoıta açı 
lacak ve 11 eyllUde kapanaca"tar. 

Pınayır için birçok vapu~ 

ıoıyeleleri önemli ucuzluk yap 
mayı kahili etmiılerdir. 

Devlet demiryolları, panayıra 
gelecek yolcularla e11a için bü
tDn yollarda 6ncmli uculluk ve 
kolalıklu onaylam11tar. 

İspartada 

GUlrağı fabrikası işe 
başladı -·-

Isparta : 28 (A.A) - Beı yıllık 
endüstri proıramına ııren İspar· 
ta Gülyatı fabrikası temamen 
bitmit ve İf" baılamııtır . Fabri
ka bugüne kadar çok miktarda 
çiçek almııtır . Halk ıevine Re-
vine bütüa çiçeklerini fıbrikıya 
vermektedir . Febrikanıo çalışma· 
ıı buralarda büyük sevinçler u
yındırmııhr . 

iıim:eri ıjanıla yazılır • 
Aekara : 28 (A.A) - TBrk 

b•va kurumunda ff'şeklsül eden 
hıva tehlikesini bilenler heyeti
ne üye olan icra vtkilJeri heyeti 
kamutayı da Saylavlar meyanın· 
daki taahbOd ettikleri miktara 
iliveten nrt 292 ger liralık birer 
ayhk vekillik maaılannı da TOrk 
bava kurumuna yardım için ver
mtgi kararlaıtırılmııtır . 

Bürüksel sergisinde 

Türk pavyonu bUyUk 
bir muvaffakiyet 

kazandı 

Brüksel : 28 (A A) - Brük
sel sergisindeki Türk hükumeti
nin reael Komiseri TOrk devlet 
inbiaan pavyonunun bitmesi mü
n•sebetile bHan eruntaklarını ça· 
ğırmıgtır . 220 metre mur•bbaı 

tutan TDrk pavyonu çok güzeldir 
ve tlUüa yaprakları , ıigıralar , 
IRrap ve likor lar sergilrride tüze 
eodüatrisi hıkkınd•ki belg,.Jt-r gö 
ze çarpmaktadır . 

Türkiye - Bulgaristan 
ticaret anlaşması 

Ankara : 28 (A.Aı - Türldye· 
Bulgaristın tecim anlatma11 bu 
gOn dıı bakaohğı genel sekretui 
Bıy Numan Rifıt Menemenci oğ· 
lu ile Bulgar Sefiri Pavlof Ha 
ııoda 'imzalanmıetır . 

Anlaıma 11 Haziranda yli · 
rürlüğe [meriyete) ıirecektir . 

Almanya hUkOmeti 

lngilterenio sorusuna hala 
cevap vermedi. 

Londra : 28 ( A.A ) - Alman 
yanın uluslar sosyetesine geri dön
mek için kendisine somurgeler ve
rilmesini şart koştuğunu bildiren 
haberlerin doiru olmadığı söyle· 
niyor. Hitlerin söylevinden sonra 
bazı noktaların aydrnlablması için 
Berlindeki lngiliz büyük elçisinin 
soruıuna Almanyıoın cevabı tlaha 
gelmemitlir. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 

- Patlamak, 

--------------------------
patlak Yermek 

İafirad - Teklik, tekkılmı 

Örnt!k : Hali infuadda aciz 
olan inaanlar, birleıince büyük bir 
kudret iktiıab ederler - Teklik ha· 
)iade ekeia olaa insanlar, birleainc" 
büyük bir erk edinirler. 

Münf erid - Tek 

Örnek : Bu, münferid bir ha· 
diıedir - Bu, tek bir hidiıedir. 

MDofcriden - Teker teker 

Örnek : Münferiden geliniz
Teker teker geliniz . 

Teferrüd etmek - Tekleımek 

Örnek : Akran ve emsıli erı· 

Mllnhal - Açık - ( Fr. )Va
cant 

Örnek : Münhal yerimiz yok 
- Açık yerimiz yok . 

İnhımak ( Bak : İptila) - Düı 
künlük 

Örnek : Onda kitab okumak 
inhimak rlerect:ıindedir - Onda ki· 
tab okumak düıkünlük derecesinde
dir. 

İnhin• - Eğilim, ba§eğme 

Örnek : İnhinı bilmez 1 ir ir,,. 
de - Eğilim bilmez bir irde • 

Münhani - Eğriç 
inhiraf - Sapma 

sında teferrüd elli - Taydaılara ve Örnek : Dogru yoldın inhirafı 
benzerleri arasında tekleşti . sebebiyle bu hale düıta - Doğru 

İnfis .. h -Bozulma (Bak: Feıb- ' yoldan eapmaeı yüzünden bu hale 
etmek) döttü. 

İnfiaal etmek - Aynlmak, çı· İnbinf etmek - Sıpmak 
karılmak İobisaf, inkisaf - Tutulma 

İDhidam - Y ılulma, yıkılım 
Maili inhidam ( Bak : MOşrifi 

barab ) - Kaiıak 
lohilil - Dığıhm - ( Fr.) 

Di11olution 

Örnek : İkusadi sebebler bir 
cemiyeti inhilale uğratıbilir - Eko· 
nomik ıebebler bir sosyeteyi dağıla· 
ma uğratabilir. 

İabilil - Açılma - (Fr.) Va-
cance 

Örnek : Bn vazifelerde hiç 
bir inhilal olmadı - Bu ödevlerde 
hiç bir açılma olmadı . 

İohilil ( Bozğunluk anlamına) 
- Çözüntü 

Örne : İçtimai bir müeseesede 
görülen inhilal - Soıyal bir kurum· 
da görülen çözüntü. 

Kabili inhilal maddeler-Erir 
ler 

Örnek : Sud• kabili inhilal 
maddeler ıunlardır - Suda erirler 
ıunlardır. 

Oraek : Hakikat inhiaaf bil
mn bir günettir - Hakikat tuıulma 
bilmez bir güaeıtir. 

İnhisar ( Monopol ) - Tekit 
(Bak: Hasr) 

lnbiıara almık ( Monopolize 
etmek) - Tekitlrmek ( Bak : 
Ha&r) 

İnhitat - DüıDm - ( Fr.) 
D~clin, affaissement 

Örnek : Zekiıınd•ki inbiııt 
konuım111nd•n belli - Zekasındaki 
düaüm konutm111ndan betli . 

lahitat - lngizlik - ( Fr. ) 
Ahai11emet 

Örnek : Bu topraklardaki İn· 
hitat - Bu topraklardaki İngizlik. 

İnhitat - Alçalma - (Frl) 
Degradation 

Münhat - İngiz - (Fr.) Aba
ia~e 

Örnek : Münhat olao yerler
lnıiz olan yerler. 

Amerika hUkQmeti 

Ulusal kalkınma hakkında 
bir karar onadı 

V•ıington : 28 ( A.A) - Yü 

Adana Borsası Muam(!\leleri 
PAMUK ve KOZA ·--------------------.;--- Kil o Fiyatı 

CİNSi En az 1 En çoL. Satılan Mikdar 
KUo 

ce hak yerinin ana yasaya aykırı Kapımalı pamuk 
K. S. K. S. 

olduğunu bildirdiği m•dde ulu1&l l •-P=i,..:.-y_as_a_.:p_a_rl.,.-uıt7"ı_._. ---ı-----l-----·•----------.;m~i.il 
kıtkıama ofisi k11nunuoun Reiıi Piyasa •~mizi ,, 
cumura endörstri için tüzükler iane 1 

iane il 
çıkarmak ertiii veren üçüocD EbpreA 
maddedir . Kl,..vlant 

Y&ce bak yeri birlrıi" Amarika y A p A (; ı 
hOkômetlen arıaında bu et iğin Beyaz 42 1 ---=---------11ı• 
eyice taaıamamıt olduğuna ve ala· Siyah 
vereler Tecim itlerine dokunursa 1-.;;.;..:~ ______ .._ __ Ç_İ_G-.İ~T-

alverili kontrol bDlciimetlerio bak -=----.-----.-----------Eke res 
kı olduğuna karar vermittir. Bu 
karar oy birliğile verilmit oldu
ğundan uluaal kılkıama ofiaiain 
ıimdiye kadar çikarmıı olduğu 
SOO e yakın düıük suya dütmli§ 
olmaktadır. 

Hükumet adına Yüce bak ye· 
rinde Savğıda buluamuı ol•n 
uluı&I kalkınma ofisi bakanı Ric
bberg bu karari yormak istemıı 
tir. 

Bu karar hükimetia keain 
bir yenilimi sayılmakıadır. 

Yilce hak yeri baıka bir kara 
rıada çiftçi boı çları hakkında çı
karılmat olıo Beş sendik frazer· 
lenkle moratoıyom kanununun da 
ana yaHya uygunsuz olduğunu 
bildirmittir. 

Bu moratoryoma bsilanmıı 
olan borçlar birçok milyonlara 
varmııtır. 

Vaktiyle Ruzvelt de bu ıon 
kanunun df'ğicmui gerekliğini 
eöylemiıti. 

Yüce bak yerinin ba ka 
rarlan hlllulmet çeverinde çok 
derin iz bırakm1t ve Ruzvelt; 
Cummioıı ile Richbergi yınıaa 
çağırarak uluaal kalkınma ofisi 
kanununun uzatılm&1ı bakkıaaki 
projede y•pılmuı ge,eken deği 
ıiklilderi görüımüştOr. 

kılavuzu 

D,bıetü inbizam ( Bak : İnkı
raz ) 

İnikat - 1 - Batıtlaama, 2-
( Mecliı terimi ) 

İnikls - Yansıma 

Örnek : Evler ve agaçlaran 
durgun suya inikisı çok güzel göı ü 
nüyordu - Evler ve ığaçlarao dur· 
gun suya yansıması çok guzel görü· 
nüyordu. 

İoikla etmek - Y ~asımık 

Örnek : Yürek temizliği inııa· 
nan çehresine inikas eder - Yürek 
ıemisliği insanın çehresine yansır. 

İnitaf etmek - Çevrilmek 

Örnek : Nazırları ona initaf 
edince - Bakıılara ona çevrilince. 

İakir - Yad111 

Örnek : inkar nedir bilmiye· 
nin iıuanıoa kıymet olmaz - Yı
dıu nedir bilmiyeniu inHıona deler 
olmaz. 

lnkir etmek - Yadısamak 

Örnek : y•ptıklarım iokir et· 
medi - Yaptıklarını yadıeamadı . 

İnkıhaz - Büzülme 
İnkıbu - P c klik 
İokıllb - Devrim 
İnkıraz - Bıtam 
İnlusam - Bölünmr, kııım

laoma 
İokHam etmf'k - Bölünmek, 

kısımlanmak 

Örnek : Bu şeklin dört par
çaya inkıeamı - Bu ıeklin dörl par· 
ç-ya hölürımesi . 

İoki111r - K•rılm,., kı•g • nlık 

Örnek : Verdili netice onu 
inkisara uğrattı - Verdiği sonuç onu 
kırılmıya uğrattı . 

Bu sözleri duyunca içimde acı 
bir inkisar duydum - Bu sözleri 
duyunca içimde acı bir kırgınlık 
duydum. 

İnkiaarı b11yal - Umuaı f 

iane 
l ,37,5 .. "Tohumluk •• 

Bu~day Kıbrıs 

•• erli 
., Men tane 

Arpa - 2,40 ...._,,.,.....,.__ _____________ , 
asulya 

1---~'------------- ----------~1 -----------~----------------11 ulaf 

Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

(j N .... . 
.... Salih Efendi - --------------_, __ , 

.~ .ı:: " 

.D ı:_ Düz kırmı ,. 
~= Simit ,, 
] 5 - • Cumho . .;...r..,..iy-e-.t----
·-ıa ------· ~> -
N::ı - " 
r-- u- Düz kırma •• 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları 

28 / 5 / 1935 
Santim 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. V11deli 6 
Hat:ır 7 
Hint hazır 5 

Kambiyo ve Para 
1ş Bankasından alınmrıtır. 

Pene 

Frank."Franeız,. 

Nevyork 11 Frank "ini re" 

Modern bir kurum 
---..aa • -- ---

Genç rakısı direktörlüğünden : 

Almaııyadan getirttiğimiz son sistem makinelerle kavvetlendlrdlfi· 
miz febrik-ımızJ.a değerli bir mütehassıs elile en mükemmel vasıfıa 
rakı çıkarmağa haıladık. 

TPmamile yeni şartlara ve fennin en ileri tekoi~ine uyarak Çtkardı
ğımız bu rakıları ; Genç Rakısı ve Çukurova Rakısı diye iki ayrı eti. 
katle piyasaya sürüyoruz. 

Piyasadaki benzerlerine her halde çok üstün olan )u rakıların bir 
hususiyeti de 11yi su ile söndürülmüş olmasıdır. 

Zevk sahiplerinin bu rakılardan içerek sözlerimizin doğruluğuna 
tasdik edeceklerinden eminiz. 5490 

Genç rakısı fabrikası direktörü 
J-5 Ali lboı 

Bu akşam 
Alsaray slaemasıada 

Vals muharebesi 
Mümessiller : Sevimli Fransız artisti 

F ernand Gravey-F lorell 
Perşembe güoü 2, de ıoo defa olarak 

lbzd Çariçe Parmakizi 
1 inci 2 inci kısım 

cuma günü: 2 de Vals muharebesi 

Parmaklzl 
3, 4,. 5, kısım 

5493 

23 5370 



Sayfa 4 ( Ttlrk ~ztl) 
= 2 

Almanya da 
Hava sporları başladı 

Berlin: 28 (A • A) - Alman· 
ya bava sporları kurumu reisi 
>'1iralay Loerzer bayrağın çddl
mesi işaretini vermiı ve bu su 
retle Almanyadan hava uçmaları 

yarııı açılmıştır. 

Devlet demiryollarının yazhk 
tarifeleri 1-6-35 tarihinden 
edilecektir • 

tenzilatla yolcu Sayhan dafterdarhfiın
itibaren tatbik dan : Belediye 

Bu yarışa 154 tayyare, 308 pi· 
lot ve müşahit iştirak etmektedir. 

Yarıı• giı en tayyar"ler bugün 
Hbableyin saat 8 de hareket ede· 
ceklerdir. 

Balkan atletik 
müsabakaları 

Atina: 28 (A . A) - Balkan 
atlrtik müsabakaları Pantena stad
yomunda yaptlmıı ve Bulgar Du
çef 6203 puvanla birinci, Yugos· 
lav Mikiç 5721 puvanla ikinci ve 
Yunan PaterakiQ 5668 puvanla 

üçüncü gelmiştir . 
Maraton koşusunu Homanyalı 

Gal 3 saat 7;dakika ve 40 sani
yede kaz.Dmıştır. 

Paris borsasında 

Alavere işleri durdu 
Paris : 28 ( A.A ) - Değerler 

borsası büyük bir kararsızlık gös 
termektcuir . Herkes parlamento 
konuşmalarının sonunu beklemekte 
ve alım satım durmoktodır. Bütün 
değerlerde aykırı hareketler var. 
dır. ulusal esham üzerindeki mu
ameleler ağır başlamış ise de son 
lan açılmış ve ayni bir gidişle ka
panmıştır. 

E
Paranı! r 

ere harcama ve har
aksan yerli malı al 11 

Muallim ve talebelere : 

Umumi tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmi ve ya maarif 
idarelnince musaddak hususi bilumum mektep ve üniversitelerin mu
allim, profesör, asistan, mürebbi, muavin ve müdürlerine Mayıs başın
dan birinci teşrin sonuna kadar ve bu mekteplerin talebelerile ecnebi 
memleketlerdeki ayni nıekteplerin talebelerine har zaman umumi tarife 
ile uzak mesafelere mahsus teezilli D.D. 71 numaralı tarıfe üzerinden 
her soyahatta yüzde 50 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilAttan istifade et
mek isteyenlerin, mensup oldukları mektep ve ya üniversitelerden veya 
Maarif V\jkıUetiodı:n ve müdürlüklerinden muallim kısmında olanlarm 
seyahat edılen takvim senesi içinde tanzim edilmiş bir hüviyet vara
kasını ve talebelerin de keza en çok altı ay evvel tanzim edilmiş fo
toğraflı bir vesikayı hamil bulunmaları ve bilet alırken ve yolda bilet
for kontrol edilirken demiryol memurlarına göstermeleri lAzımılır. Mek
tt plerini bitiren talebeler de talebe iken aldıkları vesikaların muteber 
olduğu müddet içinde bu tenzildttan istifaJe ederler. 

Umuma mahsus gidl1-d6nüş tarlft si : 
Tenzilatlı gidiş - dönüş tarifes:nin yeni tatbik şartları şöyledir : 
Gidiş-dönüş biletlerinin meriyet müddetleri , seyahat"' başlana

cağı günden itibarfln müteakip ayın ayni tarihli gününün sonu olan 
gece yarısına kaJardır. Yolculur seyahate başlayacakları günü ken
dileri tayin edecekler ve bunu, biletlerin üzerine yazdıracaklardır.Yol
cular seyahate başlı.ımadan evvel tarifenin meriyet müddeti dahilinde 
olmak şarlile, istedikleri günde bfletlerini alabilirler. Biletin bir aylık 
meriyet müddeti bitmeden evvel gidiş-dönüş ücretinin yüzde yirmisi 
verllmek şartile ilk müddetin bittiği günden itibaren müteakip ayın 
ayni tarihli gününün sonu olan gece yarısınıt kadar temdit edilebilir. 

Bu tarife Eylal 1935 sonuna kadar uzatılmıştır. 
Aile bilelleri : 
En çok sekiz kişilik gurup1ar halinde ve gidiş-dönüş şartile her 

hangi iki istasyon arasında l-Haziran-935 tarihinden Eylul 935 so
nuna kadar seyahat edecek ailelere , Samsun - Sivas mıniakasında 
yüzde 60 ve Alaşehir-İzmir- Bandırma mıntakalarınea yüzde 50 
tenzilAtlı olan biletlerle diğer mıntakalarda kateJilecek mesafeye göre 
muhtelif nisbetlerde tenzilatlı olan biletlerin ücretlerinden ayrıca ve 
gurup teşkil euen yolcuların birisinuım tam ve diğerlerinden yüzde 20 
ücret alınmak suretile tenzilat yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydar
paşa-Ankark arasında seyahat edecey ailelerdsn gidiş-dönüş ücreti 
olarak : 

1 • Mevki il . Mevki 111. Mevki 

Beş kişilık bir aile gurubundan 9306 6735 4282 
Sekiz • ,, » • 12420 8989 5716 
kuruş alınır . 

Samsun - Ankara mesafesinde : 
Seyhan defterdarlığından • 
Açık bulunan 12 ve 14 lira ma· 

aşlı varidat kA.tiplıkleri için ma
yısın 29 ncu çnrşomba günü saat 
14 de .Jefterdarlıkta musaboka 
imtihanı yapılacaktır. Talip olan
ların mektep şeha'detnamelerini, hu· 
)unduklnrı resmi ve hususi mües
sesattan alınmış vtsikalorı. hüsnü
hal ilmühaberlerile birlikte o günü 
öğle vaktına .kadar defterdarlığa 
mürncaotları iltı.n olunur. 5481 

Dört kişilik bir aile gurubundan 10125 
13921 

7345 
10099 

4648 
6391 Yedi » , >) » 

Adana-Konyo mesafesinde: 
Üçkişilikbiraile gurubundan 4618 3342 2124 
Altı » » » • 6596 4773 3033 

. kuruş alınır. Diğer münasebetlerde de ücretler bu derece ucuzdur. 
İstanbulJa köprü gişemizden ve diğer mahallerde istasyonlarımız 

dan daha ziyade tafsilat alınabilir . 

27 29 

Bu terızllatrn şartları : 
Aile gurubuna girebilecek akrabalar şunlardır: ( Karı, koca ve bun

ların çocukları, ana ve babaları, büyük aAa ve büyük babaları , kar
deşleri ) . Üçten-beşe kadar her gurup için bir ve daha fıızla kişilik 
her gurup için de iki kadın ve yahut on beş yaşını doldurmamı, olan 
erkek ( evltltltk, hizmetçi, mürebbi, sütnine ) akrabalık şartı olmak-

- --lllll!!!!'D_i_ş_ç_i _____ 1 sızın guruba girebilir. 

Gurup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğraflı aile hileileri ve
M. Nedim y u rtm an riiecektir. Bunun için guruba girecek aile efradının birer vesika fotoğ

Yeni Otel karşısında açtığım 
diş muayenehanemde sant 6 dan 
21 re kador hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı $Ö3terdiğim gibi cuma 
günleri fukara İçin tedavi ve diş : 
çekmek beleştir .5228 -~ ı 

24-~ 

Seyhan defterdarhğından • 
l\levkii Cinsi Dönüm 

Kapu arazisi Otlakıye 70000 tah
minen 

Hazineye ait yokorıda yazılı 
otlakıyenin 3 senelik icarı 5 - 6-
935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de ihale edılmek. üze
re 15 gün müddetle açık artırmağa 
çıkarıldığından taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçolarile birlikte Mi\li 
EmlAk idarrsine müracaatları ilan 
olunur.5469 24-27-31-4 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

raflarının gişelere verilmesi ıazım<lır.Vazih olmak şarıile gurup halinde 
çıkarılmış küçük kıtadoki fotoğraflar da kabul olunabilir. 

Verilecek aile biletlerinin dönüş kisımlıırının meriyet müddetleri 
' biletler üzerine Yazdırılacak seyahat gününden boşlamek ve bunu ta-

kip eden ikinci ayın ayni tarihli gününün sonu olan gece yarısında 
bitmek üzere iki aydır. Bu biletler, bu iki ayl•k müıldet içinde müra-
caat edilmek ve gidiş-dönüş için verilmiş olan ücret yekOnunun yüzdı, 
yirmisi tediye edilmek şartlarile evvelki müddetiu bittiği andan boş
lamak üzere hir ay daha temdit edilebilir. Ve yahut hu şıırtler dahi
linde biletler bidayeten temdit ettirilmiş olarak da alınabilir.Bu müd
detler içinde seyahat için kullanılmıyen dönüş biletleri üzr rinde hiç bir 
hak ve mutalebe kabul edilmez. Dönüş seyahatint: başlandıktan sonra 
meriyet müddetleri biten döniiş biletlerile yolda mecburt aktarma se
beplerinden başka bir sebeple tevakkuf edilmemek şartile biletin mu
teber olduğu istasyona kadar ücret verilmeksizin sc.yahat edilebilir. 

Aile bileflerile seyahat edenler hem gidişte ve hem <le dönüşte ka
tedilen mesafenin her 500 kilometre ve kesrine mukabil bir istasyon 
olmak üzere müteaddit istasyonlarda biletlerinin meriyet müddetleri 
içinde olmak şortile istedıkleri kadar tevakkuf edebilir. Yolcu1ar, fazla 
katedileoek mesnfeler için umumi tarife üzerinden ücret Carkı vermek 
şartile yol deığıştirebilirler. 

Bir aile biletinde yazılı olan yolcularln ayni sınıfta , ayni katarda 
ve mümkün olduğu kadar dıı ayni kompardımanda seyahat etmeleri 
ve ayni isiasyonlardan hareket vo ayni istasyonlara muvasalat eyle
meleri şarttır. Bu şartlar dahilinde seyahat etmiyen aile efradı bu bi
letlerle seyahat haklarını kaybederler. Bir aile biletine dahil olan yol
culardan yalnız bir kişi, gurubun azimet seyahatinden sonra ve yalnız 
aile biletinde yazılı gidiş-dönüş istasyonları arasıuda olmak şartile, 
mer'i tarifelere gore, yarım ücretle müteaddit seyahatlar yapabilir. 

27-29 5483 

h n••' Halkevi okuma odası ile ışık ticaret ra ar 

incirlik köyünde 2 parçada üç 
buçuk dönüm çiftlik yerile Kara 
enbiyada beş dönüm üç evlek Yı · 
lanlıda on iki dönümlü dört parça 
tarla keza Yılaolıdıı 14-8 dönüm 
bağın yedide iki hiss"si Zencirlide 
14 dönüm tarla ve İcadiye ma
hallesinde Behltllun gölü dE>nmekle 
maruf mahallin bedelleri peşinen 
ödenmek suretile 25-5-935 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmış olduğundan 
10-6-935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat J 5 de nçık ar· 
tırma ile ihaleleri icra kılınaca
ğından taliplerin yüzde 7 t5 temi
nat akç-tlarile birlıkte ,\filli EmlAk 
idaresine müracaatları ilı\n olunur. 

va arkasındaki masar a icara veri •'I 
sit uand~ 

Y ağcamii civarındaki ışık ticnrethnnesi ile okuma _0d.asıi~:nın böko>u 
bir yanlışlık ol<luğu anlaşıldığından 16-5-935 tarıhlı 
yoktur • . ıao oı•r; 

Işık ticare~.hanesi ve arkasındaki yeni masara .adı~? anı ıl 111add' 
ayrı, ayrı ve Halkavi okuma odası açık artırma ıle uç Y 
kiraya verilecektir. b ıediY' ~~ 

ihale haziranın birinci cumartesi günü saat on beşte. e befBP if 
cümeni odasında yapılacaktır. istekliler her zamıın beledıye ~· 
ıerindeki şartnameyi görebiJ:rJer. .. 111eni"' sv· 

İstekliler ihale günü teminatlarile birlikte belediye encU 
meleri ildn olunur. 5437 J7 _20-24-29 

29-2-5-9 5491 .ıırı•to' 
famizllk hayvanlari için ar pa ve saman Cf/J' 

1 ~' !~ 
Seyhan defterdar hğın· 
dan: 

Oyun alAtı rüsumu hakkınduki 
kanun mucibinc8 her şahıs tahtı 
isticar ve idııresindeki kahve ve 
gazino ve < mseli oyun mahaJle
rind~ bulunan oyun alı\tlarının cins 
ve miktarı hukkında mensup ol 
doğu maliye şubC'sinden bir beyan
name alarak bu ay içerisinde be
yanoameyi doldurup imza muka· 
bilinde iadeye ve Haziran ayı içe· 
risinde de talıs ılAt idaresine mü · 
racaat ederek tahakkuk ettiriltm 
rüsumu tediye ve alacakları lev
haları oyun ala.tına taHkına mec
burdur. Bu müddet gPçtikten sonra 
levhasız görülecek aJatın her biri 
iki kat resme tabi tutulacağı ilAn 
olunur.5492 

Sağlam 

Dam kiremidi 
Eskişehrin Kurt kiremit fab· 

rikasınıo son sistr·m makine ve 
furunları ile yapılmış Türkiyeoin 
en sağlam ve altı ay garantili kır 
mızı dam kiremitleri Adanada 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethanesinde ucuza sotılmak-
tudır. 5451 6-1 O 

Asker likn şubesi reis-

. 'ht' cı o aD ••il" Tt>mizlik işleri hayvanlarının bir senelik yem ' ıya eboot' . 
. . • . n 98tın ~o 

100,000 kılo arpa ıle 90,000- J 30,000 kılo samanı k jltıne1' . 
2000-2500 yeni ve 2oo-3oo kayar nal oçık olarak e bs te beJedıf 
nulmuştur. ihalesi haziranın 9 uncu pazar günü scıat 00 eş . eri 
dairesinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. . y••' ıtl 1, 

lsteklılerin şartnameyi görmek özere her gün beledı;:oıioat ~ 
kalemine ve ihale günü de yüzde yedi buçuk muvekkat24_29-' 
larile belediye eııcümenine gelmelni ilAn olunur.s471 

b .•• -1• 
Zabıta mamurlarına yazhk el 1 

kondura yapıhyor. ıı• 
kdıo•f •• 

Belediye zabıt~ me?1ur~arı içi~ . örne_ği daired~ bulu:::. ta1'~111 ;;. \..~ 
kumaş ve dıkme iıcretı müteahhıdıne aıt olmak uzere k ek•ıl&dl ~ 
lık elbise ile otuz çift konduranın yaptırılması açık olars 're' •i 

d•' \t~ 
konulmu.ştur.. .. .. beiedi1e l°'le 

lhalesı hazıranın 9 uncu pazar gunu sant on beşte ~ l"i) 

sinde toplanan belediye encümeninde yapılacaktır. k uıer• ı.er"' \ 
isteklilerin şartnamt-lerile kumaş nümunelerini görDJ~ 11111v&kk81 

,· ~ı 
yazı işleri kalemine ve ihale günü de yüzde ye_di. buçuıunur.5472 \ ~ 
minat paralarile belediye ~ncümenine gelmelerı ılAn ° ~ 

24-29-2-5 

Siptillida yani sebze helinin 
d •" ortasın a 

depOSU yapıhyor. . oiO il 
. ve id11•Y"1,~ fi 1- Siptillide, yeni sebz13 halinin ortasında, halkın artn•dl8 pal'~ 

tifadesine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfı ' 'unun Y' 
projesine uygun(865 64) lira bedeli keşifli bir su depos b' 
açık eksiltmeye konulmuştıır . , on J>ef

1
' 

1 .. ü saa• 
2- Açık eksiltme 4-6-935 tarihinde sa ı gun 0~• 

lediye daimi encümeninde yapılacaktır. . t kAA''cl•'~dor 
· 't dığe · oıiJ 

3 _ K eşil, şa rtnı.meler ve l· rojesini ve bu ışe a.ı f 
0 

itler• 1 
mak veya bedelsiz olarak almak istiyenler, Beledıye e 'ti) 
lüğüne müracaat edebilirlor. 19_.23 

4- Bu işin ilk teminatı : (64.92) liradır.5441 

liğinden : ol'' 
331 Doğumlultuın ilk yokla · kll'tar fl'ı" 

malarını başlanılmıştır. 1 - Askeri fırka binası öniinden aı.ıfıı lt ılört yol ağıırns < soO) _,.,;•' 
B Lf ıı . 'h 'k' tora ı e•r"" u Y0• ama 1 azıranın nı eye· ı yolun ortasına 1 20 metre geoiıı.liğinde ve h<'r 1 1 ~e O 

t' d b' . d h . r . ._ k IJırıını 10 e ıtecı>ğın ı-n şe re aıt e ra. 1 uzunluğunda olan ve 1448 lira bedeli keşifli yaya 8 lı'' 
dm yoklımesınu Haz'renın onunda konulacak seki taşları açık eksiltmeye konulmuştur:. at 15 Je 
hıışlanılacak ve yo~lama ~ubede 2- lhaleı5i 2-6-935 tarihe rastla an pazar G:inU sa d•ir" 
yapılacılkhr. Ona gore yorlı ve ya . . y (dO 

b f t b .. d-1 t r d ledıye encümenındtl yapılacaktır . b ledi1" 
ancı f' ra u mu ue z:ır ın a . . . .. k · t enler e •f' 3- Keşıf ve şsrtnamesını oğrenme ıs ey ıf' 

mümessillerile ve hüviyet cüzdan- l''° 
sinden bedelsiz öğrenebilirlAr. .. ck'ır lira 8 

larile beraher şubeye g•·lıneleri ilan s 
oluouı. 4 - Bu işin ilk teminatı ( 108.60 kuruştur) yuı 

Sayhan Defterdarlığından 
Saç beılestırnda zifirciler çarşı 

sınJa 3,37,39,5,45, 12 vo yeni si 
pahi çarşısından 11,21,33,41 ve 
köşkerler çarşısında 16, 16,4, 1,30 
ve yemeniciler çarşısında 62,67, 72 
ve kazancılar çarşısında 6 t ve pek
mez poz1ırmdıı 18 un pazarında 
6.8 ve 12 ve yeni bedestanda 18 
ve llulırilyas mahallesinde 64 Vd 

Çırıık mahallesinde 10 ve kapalı 
çarşıda 10 ve Keçeciler çarşısında 
45 ve eski hamam mahııllesin•le 
41,43,45,104 belediye numaralı 
dükkAnlarla hon ve kapının t ha 
ziran 935 gününd0n 3 t mnyıs 936 
günün~ kodar Lir senqlik icarı ar
tırmağa çıkarılmıştır. 3 t mayıs 936 
p 'rşembe günü saat on dörtte ıha
lo edileMğinden isteklilerin Mılli 

EmlAk idaresine müracautları ilAn j 
olunur. 5458 ~ı-24-27-30 

ruştur . 5442 19-22-27 -30 

Bor Okcu menba suyu 
• ıf 

satılmaktadır• u 11° ,~ 
. ·n t:ıhlil rııror . i b~ 

Okçu menba suyu lstanhul ş~hr emanetını 
11 

~,r•"ıJ 
bir su olduğu tahokkuk etmiştir. . trıiJeye iş~" Jef• b~b' 

Ok S hhate elverişlı "0 
.. t .riler bır 

9 
~ çu suyu suJur Muhterem mU~·r J}ir Jef 

yu içtiklerinde bir daha başka su içm"yecek~e;8' · f' 
sozl~rimizi isbat edec ık.tir. 5433 11 li ılt1 

ot• 
Sabş yeri : tarsus kapıda me r keZ 


