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LUK GAZETE 

·- Havalarımız ! 
Dü~nıan uçaklarıoıu ıehdidi al· 

1ıııdadır . Hundan kurtulmak için 
' uçak kurumuna ardım gerektir. 

s ON IK1 CJ YIL - SA YJ 3265 

........ 
~ F. R. A~y 
~en - muıaldcat - Kuram -

e - Sı!ın :ahmeı - Korun· 
;,~ma)eck olan wr - Dengey 

qlı sıkltt 

ı.Poo 
111 eod(ı ıri i uin A )8 pazar· 
tkll•ııl bu) ük bir hızla ele ge 

ı t_te olduğunu okuyup duru o 
I._; ...,... dılga çok.tın Süvey kana· 
4~Ç~rek, Akdeniz kı ılanndan 

J •çleriot- doğru sokulmuştur. 
'ı t dokumalarının llaht>Cİ ıanı 
~ Plımıı olduğunu )'aoo yakıla 
~ lıılyao gazeteleri diyorlar ki: 

,, l defa Japonlar •)ot kalite 
\ $() ~npalılardan, )'Üzde 40, yüz 
~ be İline eatmakıadırlar. Bun· 
~ ı,lfjlı:·ı Habe liler, A\•nıpahlar, 
~ d 1 !•ılerr., İıılya \'e Fransa ya 
St. ~111 bir güven iı1ik içinde 
t. ı-.111d01ır içio Japon)'& ekonomi 
~ '-t •o k:ııançlı. t)a a bakımın· 

r.-_, •r •tdır 
~·d .. , 

: d'tG 
1 
de~ dıı ve ü bakanlıkları 

._'hrı liren arı telılikt. imdi 
ol-.ı tndUatrisioin baıhca korku· 

l»l..6~ b~llur • Bu korkuyu artıran 
·"' loırt=heb de , tehlikenin ge · 
.._!•Poy •n olmama ıdır . 
.:."t.. 11 

il tllolllgü §U dile dolayıp 
.. ,,,. ... :uı ekonomik 'c oy al 
~ll k "0 g imi or • Japonyanın 
't itç·~~•nu lJa ka tiirlüdiir . 1 

M.... tib~ ; kılittai yiık ekıir . 'fek· 
~~ltı •rı on derece i idir . 1ı 

• \', u '.•dırlar • 1 çi gündf'liği 
'9ıı.lıoru 11 ~••h düoüktür: "Japon· 
ıı.:,._ Ilı ılk ınadde çektikleri için 

L.· • 1tka ltfı .. r •I 11h çeken memleketlerin 
ta.'ıı J, •casıdırlar . .Fakat öbür ta· 
.. ""'l Po b •• \ ltrt k onUrde lıai bir çok en· 
'J1~ •pılırını kapauıışıır. on· 
s~ -.,: ~·llanoın ucuzluğu • 
\._ ~~ b tıııytıin , bir ilerle) işi 
~"'- t lt~kı • geniı halk yığınla· 
'-~ td· 

1 
eo alımadıklan bir çok 

~ır '.rıtrıelerini de imkanlı kıl· 

~ ~1 ? Bir mrrulekeı , 
'-_'ti", J•rını \'C İ§çilerioi koru -
~ ~Pouyaya kar ı gHmrük 
~'i•i ~nabilir . .Fakat en· 
~'°'' "1 ı için kurmu olan· 
~ ~ ~t >..t le böyle ha it dt>ğildir. 

. °tırık Y• _J>azarJarından ucuz 
'ililı Yerıne pahalı malı iir· 

"-t.._ •or u · ı 
1 

ltkt 1 ~ e , ahut , eğer 
~~ita •.er hır devleıio ömiir · 
~llı ~1;nıparaıorluk otar ilrri 

'•o.ıuk •nahilir. lngilizlcr, oo 
~ı. bQ d konferan ı ile , a,..ağı 

~. •vayı .. -ı G rı d guuu er • eçen 
l~~luke it Pıri le bir Fran ız 
'llb dı I ooft'ran ı çalıımakta· 
tı Dırı· lltı" ı:ı• ızler imp •ratorluk 
ı~• iilk )enideo toplı acakıır. 
'til elt'r .. .. L~ ltr,

11
• oınuren r ren ızlar 

~titri il in kendi koruncak ve 
~~11ltu y e khpalı bir ekonomi .. ,,, •ı•rn ı • " ıı· •arından korkmak· 

~1111 tı d:ı1' tt·k ulu , ne hakla °" "'ile 1 • • ' 
''dı-l ·ı· 11 rıui kendi a ığla· 

1 ıı ır ~ . 
"tr · ,, dıyc oru or · 1 

~.,_lılır j .. 
.. \i büt ııgılı2 inıp,.raıorlu 
••tıı L Urı it 1 

'tı) ''rıd· apa ı, ) alıuı aralık 
,,°''-r . F ~ tnatıarına açurmağa 
)~tıırı kat lıf'r hangi bir 
ı,~•tıı d •ocak arı t!Ddiisırh·e 
ı~. il 1 ., J 

ıı 'it, Yıb >ı nıektedirler. Ya 
·~ıı.l...ı Ut " {i d".kl . k t ~'Qu6 om r u erı ı· 

ll!ıllllu ij ı· 
1111 llıUrnı ) ı en mt'mle· 

llld 1• : O ~nleriu hatırını hiç 
' d nlar · 1 • ııı; ' IJrı ' ıcngı n erın 8\'· 

ıı t •üruı )anı dikf'nli ıı·ll" 
~tlıa· f'r · l · 
~ "' •it gı ıı, po ılurının 

1tıı Ü .. , 
1 ''"lı.I 7.u CCf'ğİıı~ karar 
1'itı} t-

111 durıııakıuliır -
~f!11~ '"lono · · 
11" Lir .a 1111 1 \e ar ıulu al 
'' L <ıı•ng ' ı 'lld '" fi,..IÜtıdı• IU• 
uıı •r 1 

1111 "• İrı ' ıo una lı ı p 
" .. t'hn •nlır harp rÜ)LI"' 

1erdir rah ı u k u ihdı 
fi~. • 

t ı~, ·---
'ti~.._ Fenıandiya 
~"~ '"lafl!Oş-.:ması 
~:''t·~ 

' t ~ . 2 (A 
' ı ' 'llruı A) - - Ba-
t' ' "''- -. 6 H . l 'l'rad .•ıırao 935 ta· 

, •rıı, ~ ırnulıııan Tür· 
04" ~"'~'Ylı~dı71 tecim anlatı· 

• \. "t ~. l 1fhr . 
,1 ')t ~. "'•-.. ltınnıuz 935 tari-

_. ''''-ı tak: üı~re )Ürütül-
f lr . 

Başbakanımız İsmet İnönü ,- ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-39-

-
italyan - Habeşistan işi 

Şehrimizden geçerk·en yeni f abrikala
rımız için bu yıl 50000 balya pamuk 

alınacağını müjdelediler 
1 

1-Hitab etmek - Aytamak 
Hitap - Ayta 

Savaş olursa, uluslar sosy~esi temellerine 
kadar sanlacak ve büyük devletler arasın· 

daki birge yöney yıkılmış olacakhr 

s.,,kaaımız Geneıal 1 met 
loöoü geçenlerde doğu illerimize 
geçeılerken kendılcrioi Yeoice 
dur•ğında kar§ıllyınlarla İlbaylı-
ğımız h•klcıoda çok cvindirici 
müjdeler vermişlerdir. Bu müj 
deleıi aıagıya y•Z1yoruz : 

Tarım Bankaaınıo çifçi borç· 
!arını bölü ile almuı hakkındı 

olan kanun içia çifçi adını Baı 

bakanımıza teıekkür edildi . Baş 
bakan , cevep olarak , bu kanu
nu çok sevtrek çıkarttığını bil

dirdi ve 

" -yeni fabrikalar için 50 000 
balya pamuk ist ri:n " dedi . 

ulama işlerine ilgilenerek bu 
iş üzt.rinde sorular soran Bışba· 
kanımız , bu işin , her yıl iki mil
yon verilmek suretiyle , bölO ile 
bı§arılmı ı imkanı olup olmadı 
ğıoı ıordu . Yeni bir müjde ola· 
rak da bölğemizde petrol bulun
duğunun anlışıldıj'ıoı bildirdi . 

Han tehlikesi bakkrnda uzun 
bahisler yapıldı . 1ımet lnöaü , 
Adanadan ıimdiye kadar toplanın 
70.000 lirayı cleğıl , 70 000 tane 
bava tehlike ini bilen üye yazıl 
muını arzu ettiğini söyledi ve 
fersiule T.,suıtı bu yolda yapı 

lan çalışmaları dikkr tle göıden 

if'"çirdi . 

İngiltere -Romanya arasında 
. 

Bakan Titülesko lngiliz devlet adam-
lariyle konuşmalarına devam ediyor 

Bu görüşmelerden barışın bölünmezliği 
hakkında yeni bir inanç alınamamışt.r. 

Jerde özgün bırakmuındın kork
maktad11J1r. 

Tilıil<>slw 

Loııdra: 2 (AA) - Titiiles· 
lco dün Baldvioi, sonra da Van 

ittart He göıütmüştür. Bugün 
de :ımue1 Hoar ve Edenle ğörü· 
şecektir. 

Görüşmeler başlıca Oıla Av 
rupa ve Balkanlar duruuıu ile il
gili olacaktır. 

I...oodu: 2 (A.A) - Homan 
ya dışarı işltrı halcanı Tıtüle ko 
lngilız iman aolıışmas•nıo 
Me·krz ve Doğu vıupıı ı dt v· 
;lttleriııin durumnyle o'ıı•ı ifgiı.i 

üzerine lı giliz lrnk.an'arırııo dik
ketini çekmiş, anl•şmanın hu hol 
gedekli sonuçlaı ır.ı aul tmış ve 
Almanyamo diplomaıik durumu 
ou ku' vctlendirmiş o'du[!unu söy 
lcmiştir. 

iogi iı ruzırlaı ı Tıtülcskonuo 
izahlarını kııycletmckle yctsinıni:. 

lcrdir. 
Lorıdra: 2 (A.A) - Bald' in 

Vt Edenle gör üpc Titiile lco in 
gilterenin Doğu ve ( rta Avru 
paaıo güvenliğini La:.aı mak için 

diplomatik çalışmalaı ma devam ' 
t'deceği umuduoda huhıoduğuou 
söylemiştir. 

Küçük ıudlaşnıa 'e Balkan 
hükumetleri J.,g,ltereniıı Tuna 
İ§iode ltalyayı baılıca h1rektt-

Dolatan bir habere göre Titü· 
le•dconun lagiltereye yaptı;ı g6· 
rctim bı§lıca ergelerden biri Ha 
beı me elesiain konuşulmaaıdır. 

Hakikatte bu meseleye an ak 
ltalyımın Habetşistındaki hare
ketlerinia Avrupa işlerindeki el 
hirliğini if"''§etmesi korkusu ile 
tema edılmiştir. 

İtal) aya Orta A' ıupada tam 
bir hareket ÖZ"Ürlüğü vermek is· 
temiyeıı küçük nndlışma \C Bal· 
kan lıülcümetleri Romanın Lond 
ra \'e Pnrisle elbirliği yapmasını 

lüzumlu görmektedirler. 

Bu ilk görü:.: menin yaptığı tlu · 
yuş, intibn udur: 

Titülesko harı uı Lölüumrz· 
liği hakkında yeniden biç bir 
inanç (teminat) nlmamıştır. 

~-----------·----.------~ 
Hava kurumunda 

Komisyon üyeleri dün 
1 

de toplandılar 
Şelırimizdf" hava tchlıkesioi 

bilenle(lnııumuna üye yazmak 
üzere beşer kişiden ibaret üç ko 
mis} onun m"ydaoa getiıildiğini 

yazmıştık . 
İlh .yımız Te\ fik Hadi Ba)SR· 

J.n do bulunıluğtJ bu üç koın•syou 
dün öğ ' ed'!ıı sorıra sut 15 de lıu 

a kur o mu bi a sl nda ı oph nm .. 
ve c ııaf ce::niyeıleri bıışkıııı v~ Ö· 

uttirıı üyeleriyle gö üş • rEI< her C .. . 

naf ııı hu kuruma u~ mıkd .uda 

para Hrcuk tiye yaz lıbiltcek1 eri 

fü ... ıincle gö üşmii lcr \C haz, ıa · 
kamlar oıınnm laıdu . 

Bu kollar yıuından İtıbııren 

t' oafın lmluuduklerı dükkanlaı a 
gid«'.rtk verebilrcckleıi para mik 
darıhı basılmıır t~abbütnımdeore 
yazacak ve bıı paralar kurumun 
talııildatları tarafındın birer mık 
buz karşılığıııda alınacaktır . 

Vatan ever t'SD1f1mızm her 
.işte olduğu gıhi bu hayırlı vatan 
işinde de öa ufı tuhcaklarmda 

hiç ıüpbemiz yoktur . 

Hatip -- Aytaç 
Örnekler : 1- Güzel bir ayta, 

ıra ında , bir 
orduluk iş gö · 
rür . 

-·······----
2 - Bir ÖZWt>Dle 

aytacı , ço{!mı 
birbirinden a· 
yırd f"tmiyo 
ruz • 

2 - Muhatap - Aytaç 
Örnek: Bu me elede iz benim 

a) tacım olamazsıoız • 
3-Meııfaatperest - Aıığcıl 

Örnek : 1emleket i !erinde 
o ığcıl olmayınız ; 
iizgeçi ( feragat ) 
gö teriniz . 

4-Hiıei kablelvuku - önsezi 
Orn.-k : Bu felaketi , bir öoee· 

ı.i ile • çoktaQ hekli· 
)Ordum . 

5-:Fıcia - Acın 
Örnek : Y uğo levye Mar il) e 

a •ınrnı uoutemaz . 

'oı: Gaıett-mize gönderilecek 
yuılarda bu kelimelerin O manlıca· 
ları kullanılmama ım dileriz • 

/~mirde 
Pamuk fiatl yUkseliyor? --

İzmir bor11aında geçen hafta 
pamuk piyasasında görülen ı 

ca"lık ve alıcılarda gaze ç11pan 

Loııdra : 2 (AA) - Sabahki 
lngiliz gazeteleri Etlenio aylav · 
lar kurumundaki diyeuni uzun 
uzun incelemektedirler . 

Gazeteler billıa a ltalyan-Ha
lıeş nnl aşamamazlağınıa ayrı ay· 
rı taraflarını gözden geçirmekte· 
dirler . 

'· cvs ronickle ,, diyor ki : 
Doğrudan doğruya Büyük 

lliıitımyayı lngilizl~tin bir an
laşamazlıgı kotarmak için So 
malinin bir kısmını hırakmayı ö 
ne.:geleyerı Jogiliz siyasası hak 
kında ne öyleııse her halde bu 
siya~aııııı bencil olduğu avanmuz. 
( lddia olunamaz . ) '' 1ancelıs
ıer Guaıdian ., diyorlci : 

Edenin önerge iuin Mu soli · 
rıi tarafından rededilcliği şıı ııra 
da İtalyan şefine diyebiliriz ki 
biiylik de' IC'll r Halıeşistaoa ku· 
ıı iddet gösterilmesini ooamık· 
tan başka bunu yapmakta ellerin· 
den gelmez . Çünkü böyle bir 
bereket Cen~vre paktının ve ge· 
nel a-Dvenlik prettsibini açıkça 
ayaklar altını anlınması demek 
olacaktır . 

" Teme ,, İtalyan ~iyuasınıa 
l.ıir taraftan Haheıiatan diier ta 
raftın Fran11 ve fnıiltere ile im 

iıtaba bu hafta da devam etmi~ --------------
ve hafta içinde 50-52 kuruı • Atatü rkle Baş· 
rasında fiatleı le 716 balya prc!le 
birinci ve 52 kuru§tan 12 huar bakanımız 
kaba birinci pamuk satııı olmuı 
tur . 

Geçeıı hafta içinde Jımir hor· 
sasıııda atılan pamuk miktarı 

819 balya olarak hesaplanmış 
lır . Buıılaıdon prese birinci ne
vi olan 745 balyası 49-50 'e 
Borsa ikinci ne' iden 52 balyr i 
48-49 ve 22 balya prr e üçüncü 
mal ıse 42 lcuru:ı:tan muamele gö 

müştür . 
Pi) asa.da yapılan tahkikata 

göıe, pamuk piyasasında on bıf -
ıa içinde göriilcıı yükseklik ilı· 
racat j leri iizerine yıınlmış o 
lan fazla mübayaatlan ileri gel 
mektc oıup spekiilaayoacuların 

mal satıo ılmelarındın ileri gel
miştir . 

'tok miktarıoın iyiden iyi)e 
azalma 1111 kar ı piyanda görülen 
fazla istek atıcıluı nazlı lııre · 
kete 'e fiıtleri biraz daha yük-
eltıneğ~ e\'ketmiş ve bu müna 
ıcbt tle son hafta içinde fiatler 
tedıic ıı yükl!tlmiştır . 

Bunıı rağml'n mübayant bııft:-ı 

nihııy•linde lı<ırıt('lıni kıaylıı!t rniş 

lir . Öııünıüıılrki lıııfıa ı çiocfe 
lıa şcki rl· <J,,•1111 ,,frc ği n 11 

lıaH;.a k görii ' mf'k t•·dır . 

~~--------· ·----~---~ 

Alman yada 
-- - --

Fil mleri propaganda ba
kam kont rol edecek 
i~eı li n : 2 ( A ) - 28 H. 

zirao ıarihli kanuna göre p· opa· 
gaudı b1tkıııı dokıor Löbbcl . 
halk için zur11 lı görrceği filim
leri filim kontrol ofisine daoı~ma 
dan yı ak edebilecektir . Bu ted
bire eİki filimlcrin çok karı:. · k 
olmıısmdao ve filmio yasak tdil 
ma i için gösterilen sehepleı in 
bazı lcere yeter olmasından dola 

yı mürıcaıt edilmi§tir . 

Kutlama telyazllar1na 
teşekkür ettiler 

•• i(J .. 

lstnnbul : 2 (A A) - Cuwur 
başkıolı ı genel sekreterliğinden 
hildiıilmiştir : 

Knbotoj bakkımu Türk dcnhi 
cilcrine Hrilrııe ioio 10 uncu )ıl 
dönümiiııden ötüriı yurdun her 
tarafındaıı gelen kutl, ma yazıla 
rına teş .. kküıleıioi ilctmeğe Ata· 
ıürk ''Aondohı, , ajan~ını memur 
etmiştir . 

nkara : 2 (A.A) - Doğu ge· 
ıisiııde bulunan bnııhakan ismet 
inönü kıyılnıımızda k11polıj bık
kıoın Türk bo • ınğma geçiminin 
oouocn ıl dönümü bayramı mü 
nuebrtile d~niıcilerimiziıı aldık
ları tl'IH iklere karşı teır"kürle
riııin ilttilme iui ··Aıııdolu,, ajan 
sını ta" İt ctmi~tir . 

za etliği ayrı ıodlaşmalara uypo 
olmadığmı yazmaktadır . 

Bundan başka ltalyan eiyauıı 
Kelloğ paktı ve uluılar soıyetui 
tiizüğüne karıtttır . Bu ıiyau bir
ge ( müıterek ) iıtemin temelle
rini hötlemcde ve ilgili tarafları• 
i11ttgi ile imza edilea ••dlaımala· 
rın gerçek değeri Uzerinde §Üp· 
lıeler uyandırmal&tadu . 

Bütün bu ebeplerden dolayı 
İngiltere kıumsu İtalyanın Habe 
. iıtaaa karı• güttüğü siyasayı be· 
ğenmemekte ve İtalyan · Habeş 
anlaşemamazhğını barışcıl bir 
tarzd• kotasılması için en ufak 
bir ihtimal taşıyan her laailiı 
teklifini onaylamaktadır . 

" D yli Telgraf ,, gazetesi lo 
giltereoio uluslar ıoıyeteıinio ge 
lecek durumu üzerinde deria bir 
etki ( tesir ) yapıbilecek hadiıe
ler kar§•sında seyirci kalmtyaca
ğını yazmaktadır . 

İngiltere hül&4meti 1923 yılın· 
da Habe§iıtaaın uluslar eoıyete· 

Gerlıl dördl111cli say{ ada -

~~---------· .... ----------
Vatansever bir 

yurtdaş 

Havaitahllkeslnl biten· 
ler kurumuna 
500 lira verdi .. 

. elırimizin tanınmış çifçile
riodeo H ecıi iyazi Tarimer hı· 
va tehlikesini bilenler kurumuna 
500 lira vermek ıuretiyle üye ya· 
zılmı ve yurdseverliğioi gC..ter· 
mi tir. 

H ccıi iyazinin bu yükaek 
duımnunu candın kutlar ve di· 
ger zenginlerimizin de bu yolda 
kıymdli yaıdımlarda bulunmala
rını dileriz. 

H ecıi Niyazi hu (yardımiyle 
şehrimizde dördüocülüill elde 
etmi tir. 

Bellidir ki biriaciliği 50 bin 
lira vermek surttiyle Milli Men· 
sucat fabrikası sahipleri, inincili· 
ği iki binini peşin vtren ve her 
yıl da 2000 lira \ crmeği Dzerine 
alan hıbrikatör alih \ e üçüacU· 
lüğü de her yıl 1000 lira verecek 
olıa Fabrikatör Gilodo almışlar· 

dır. 



• 
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Uluse1 mOzik üstüne : 

Konuşmada şive 
ayr1hkları. 

2 
Ulueal müzik üstüne araştırma

lar yApmnnın ne gerekliği var. işte 
mük .. mmel alafronga müzik . Bı · 
ze kırk yıl yeter.onu öğrenelim de 
ileride bizılen de be kAr çıkarsa 
( ulusal müzik ) o zaman olur di
yenler olur. 

Bır türlü alaturkadan geçemi
yorlar da onun için ikide birde bu 
be hıi kurcalıyorlar diyenler ola
bilir . 

Nıhayet Charles-Marie widor 
'uo kitabının aonunda dedıği gıbi 

( bir tek musiki vardır) Çünkü ilim 
birdir, Fen bir d•r, tekoik birdir , 
aanat birdir, dem~ istiyenler olur. 

Fakat o bir tek muzikin içinde 
Almarı musikisi , Fransız , ltalyao 
musikisi, Ruı Macar musikisi , ls
panyol, Japon musıki ver. Dioli .. 
yenler bunları birbirinden aynı 
edebiliyorlar. 

işte onlaran yanı başında da bir 
( Türk muıikisi ) olmak bunden 
dolayı ioabedlyor. 

• • • 
Musiki tarih kitaplarının başında 

ttkt>lliım ( konuşmak ) mü önce, 
teganni(yırlamak)oıı önct'?Jiye bir 
BOrU Vıtrdır, 

B r ~·okları huna ikisi birlikte 
baılamıştır diyor . Konuşma ıle 
tPganni birbirıne bu denli yakan 
dır ,Musill i "orıuşmaya duygu ve 
jest verrn t>kle hbşler. 

\' . ~ bu jest I tı r bir tesir ve heye· 
can vermek iı·in ölçülü olur. 

t;Psi ile öiçü musı ki şi 9t>Sini 
( ACCltA\ ) i türetir . Musikinin iki 
ilk unauru aesle vezindır . ilk mu 
sikideki ses unsuru iı.aen srsi idi. 

Bunun içiı.ıdır ki müzik habsioe 
kökten girerken ioean aesinden 
yeni koouımadan ve şiirden boıla

mak gerektir. 

• • • 
Her milletin konuşmaları ara

sındaki aksan farkı o kader Lüyük 
tür ki Jıarfll"r anlaşılmasa bile han. 
gi dilden konuıulduğu anlaşılır. 

Bir keç yıl ~vvel Allanaya gel
miş ohm b r sanatkar bir sinemada 
taklit ( yııksildıno ) olarak bir çok 
dılden konuşup marifet gösterirdi. 

lng Jizcı>den bir ( Ol r11yt ) h r 
( yes) kar~ştuır. Üst teraft uydur 
ma eeıJerle aanki İngılizce koau· 
ıurdu . 

Bir ( Se biyen, Vuy.mösyö) ka 
r~hrır. Yarım saat Fransızca ko
ouıurdu •. ( Ya mey her guten nah· 
ıtemı) diyerek Almanca konuşur gi
~~ &örüaurdu. Acele söylediği için 
bqnlırı bir logilıs, bir Fransız, bir 
,liman bıle dinlese birdenbir.t köy 
Ail~eD ~llUfllJqJ l8Dlrdı 

Bir ••mleutin di&iUe de her 
hucakı.. NiJ'* kOçik tive ayrı
bldarı wardtr . M~ablarnı , orta 
oyuncuların be,fhca 1'9rma1Nİ ba 
dıtjilmi idi. 

Rom, Ermeni, Arep, Kürt , Ar
enut. Acem, Laz , Kays,,rli , Ru· 
••itli, Kaıtımonulu taklitleri ya
par Te herkesi güldürürlerJi . işte 
Haıtmın dı t öyle taklıtleri ıesli 
filme kadar rrçmiıtir . 

Hepiıi de Tiirkçe konoıtuğo 
halde fİTe apllıAından , aban far
kıodın dolayı batkı başka mem
leketli gibi görOoü1or . Şu halde 
(Sevtl maııki ) de mutlaka ha fark· 
lar görünecektir. 

Teleffla ferkları•ı• a,nm bel 
( Urga) lardır isi Frenkler 
~-• Tomlk) dlJor. Alman 

........ kwal otarak keli· 
m9'erln ilk laecelerl akNnla az•ı• 
c• ve lmvv•tli olc"nur • 

f r.gilizcede ız hafif bir hr1'1• 
ayledir . F raaıızda bu als11n ha
fıf ve kelimenin ıonana dotra
d•r. 

Anpca ve FırtcNI be ak· 

sa __ IA 

Macaristanda krallık meselesi Ceyhan haberleri : ' 

Gençlik kütüphanesi 1 

u 

Macaristaoıa bug6nlcü r,.jim 
şekli , bili"diği gibi , saltanat 
naibi ilt! idare olunan krallıktır . 
Kr1l yoktur . Saltanat naibi iıe , 
rski Al'Usturya Macaristan im 
peratorluğu donanm111 Amiralle· 
rinden amiral Horty'dir. Belaku· 
nun Macaristındı kurduğu komi· 
nist rrjımoin yılcılmasındın son
ra derhal krallık njimi kurulmu§ 
ve fılcat , Macaristan tahtı üze
rinde bık sahibi olın Habıbnrurğ 
hened•m erki .. ından Ottonun aıe· 
tiıilmtsine barıt andlaımaları 

bükümleri mani oldoğundaıı yal
nız 11ltanat oaipliğ'i tesisi ile ka · 
hnmııtu . 

Eıki Avuıturya -Macuistan 
dualist tabtlnı her krattn evvel 
hakkı olduğunu iddia eden ıahıı, 
miltevrffa Avustu•yı - Maca
ristan imperatoru Karl'in oğlu Ot 
todur . Bu yalnız Avuıtury• ve 
Macariıtan t•htluına değil , ıy 
nı zamanda buiüokii Çekoılovalc 
ya demek olan Bobemya ve Yu · 
ğoılavyaya tabi Hırıvatia•aa Sla· 
vonya vuaire tacları üzerinde de 
bak iddia ettiğinden buna karıı 
en ziyade ba.:11ıiyet gösteren ve 
yeniden kral o1m11ıoı rıza ver· 
1De8İ ı&yle dursun , bundan babı 
edilmeıine bile tabammill edeme· 
yen lcüçOk itiliftır • 

Eılci Avustu•y• Kooglome· 
raıı içinde Macariıtaa daima ııya· 
1&l tarihsel ve ulueal bir endivi 1 

vidllalite olarak yaşem•ıtır . Ma 
carlar da Stat Sttfın tacı hakları 
di1e küçük itilaf memleketler:a· 
den bezıları üzerinde bık iddia 
etmekt~darler . Bununla beraber 
M11cıriıtao 11ltaoat naibi amiral 
Horty. Mıcariıtena bir kral ıetir· 
mek meseleıi her ne ıa•an or
taya ıtılea daima bu mtselenin 
"ıimdilik mevzuubabs olam:ya· 
cağını 1&1lemiıtir . 

Macari•tan Baıbıkanı Geoe· 
ral Gömb&ı, bir kaç alın öace 
Mn:ar parlemeotosunda verdiği 
bir sgylevde bu meseleye dokun
muı Ye demiıtir iti : 

"Ben , ber"eyden &rce ödevi 
Macar mtufaatlerine bizmu etm~k 
olduğoou bılen ulusal bir kral 
iıterim . 

G,.çen 160 Oetrogonda bu 
lunduğum zaman Arpıd hanedı 
nının hıtıraları beni çok mütebaa· 
sis f.tmiı idi . Ben bir ideıl ara
y ıcak olurum yalnız Arpatlar iı
tik•metiae bakabilirim ,, Bu s6z· 
Itri MAcaristanın Hıbsburg ha· 
nedan1 miraacısı Ottoya karp a
çıkca maılif bir durum Rldıtıaı 

göıterir . 
Zatea Macarlar , Habıburg., 

•İraacaaana kartı çok ha1111iyet 
glıteıee klc;lllc itillf devletleriai• 
.ı ... ı bir krala k.rıt rlz yuma 

ıın (bı•fi med) dedikleri ıtıli 
harflerde glrlnür • 

Tlrkçecle urju hafif ol•ık 
keli•ealn IOnlarını dlf er . Bez•• 
da befla gellr. BatRad~ ilki kuv 
vetH ıktnchl ilaf.f il•• ütti iç 
elsaaa ••dır. 

Lltlaoe 
yolcada ..,.. 

ak111nlar •r•r · 
Bltün dillerde anlı• s• ek· 

liji•• tire de lııı•• ıdır . 
Şiirler inıadtacllt ..... e rl 

re Wt urga wırdır lsl •ld Yaae 
nllerde (MeJoy•) adile -.lodiye 
temel olmaıtur · 

İtte mulatellf •illetlerin •e
loclderi at11ınd•l.İ fark modan 
çıkı,or. Gam v•rmıdıı •Jlıca bıla
ledecttiı. 

DOzeltme --DIDlll y ... ıa IODDnda yan 
l1thkla Arap teWtlJ ya•lm•thr . 
llopalU G.p t lı il' olaeaktar. 

calcları zannıodadırl.r . Bundan 
başka Baıbakan General tl&mbÖt Ceyhan : 3 [ Özel aytarımız- ı ___ ..,:. _______________ _._ 

yukuıd• adı gfçen söylevinde dan] : • • da 
Macarıstanda krallık trsiei mese Ha•ılltradan C•yban gtnçlıği 01 81 h d' • h kk1n 
lesinin ancak diğer devlrtlerle an için bir kütüphane y•pılmak Oze· um a ısesı a 
laıma yolile halledilebilecP.ii 16z re Eırlıa adına Belediye bıbçe· 
lerini de eklemiıtir • ıinde bir müAameıe verildi. Ada· 

Diğer rivayetlere göıe Macar Da Halkevi temsil kolu f':Dçlui 
tabtınıı , eıkl Avlııturya Artidtlk· ( kör ) ü oynadılar . Hamdi , Av· 
lerinden ve Habsburg hanedanı ni , Nuriye çok muvaffak oldu 
üyelerinden Alberht Macar Bat· lar . Ceyhanlıları epeyice göz yı 
bakanı General Gömböt'ürı huıu . ı• döktDrdüler . Çok da alkıı top 
ıi dostlarındandır . Ve ~on za - lıdılrr . Bahçe Sırıcetımııla ve 
manlaıda Macar ordusunda ihti· Parti bayr•klarile sOslenmitti • 
yet ordu kumandanlarından biti· AltıyOze yıkın seyirci geleli . Her 
ne tayin tdilmiıt=r . Kf'ndisi o fuHtta hamiyetlerini g6ıterro 
tuz e~kiı yaılaı ındıdır . Babaıı Ceyhan halkı gençliği kahve kö· 
ArtidOk Fridrih, anuı dı Croy ıe)eıiorlen ~urtuacak olan bu ha 
Dulmen hanedanından Prenses yıılı tt>gebbüı için de isteye iste· 
İzahet~dir . Arıidük Albebrt 1930 ye bOyük yardımda bulundu • 
yılına kadar Macar tahtın• nım· Adana Helkevi temsil kolu· 
zet bulunuyordu . Bu tarihte dip· nun bu hayre iıtiraki Ceyhanlı 
lomatlerılan birinin bofadığı bir laıı mibuettar bıraktı . Bay Ab· 
kadın He evleadiğindım bu bak bas .. b•rden kendilerine alenen 
kı lııybetmiı ve bu evlenme mü- teıt..kkür etti . B•.ıt~ Kaymaka~ 
naıebetile Habsburg hanedanının otdağn bılde bepımız bu .fedakar 

genel mirası!ısı Ouo'y• bir mek· çocukl.rı İHH vahıtık ' Teker 
tup gönderer~k kendiıini ıile mi teker ellerini ııktık , İıtaıyo.ada. 

d h •ole tttilc KütAr..bane komıte11 raıcısı olarak tanı ığını eyın ı u · ...., 
~tmıgtir . Fakat ATtidilk Albrebt brmea faaliyete ~eçecektir · . 

d k b Genç Mnddeı Umumi Aımı· ıoQ ..zımanlar a karısına ırıı O· • 

ıaama dıvaaı ıçmıı bulunmaktı· ain bu bueaetalu fftydah 1archmları 
d da ınılmıja bilbaesa liyıktır . ar . 

Bazı Avrupa mabıfilleri bu 
nun Macar Kralı ilia edilmeeiain 
çolr mub1emel olduğa f.ıkıiDde 

dirler. 
Bu zın kuvvrtlendiren ıey, 

Hıbsburg banrdınına meDBop 
olmakla beraber Arıidilk Albreb•, 
ayni zamandı Arpat ıtlllleaine de 
mensup oldutunu iddia editidir. 

Aıpat ıülilesi hıkkıada din· 
leyicilerimize kıuca malumat 
vertceiiı. 

Arpat, Don vadilerinden Av 
rupaya akın eden Fiao - Macar 
kıbileri reiıi olup efsane•i bh 
pbıiyet addohıaaa Almot'on oi 
lu olup lıa dotumonan 860 ıacı 
yılında Moldavya vadileriae yer 
leşmiı ve Tuna bavz111ında Macar 
devletini kurmuıtur. 

907 yılında ölen Aıpatın kur 
duğu hanedan 1301 yılında bat 
mı§lır 

~~-------·--------~-
Posta havalelerinden 
damga resmi ahnmı· 

yacak. 

Geçen sene hsziranıodan iti· 
baron tatbik "d len muaddel dam
ga Rf'ımi kanunu mucihince poıta 
ve telgraf bavalenamelerinin ~ebe· 
rioden maktuan onar kurut damga 
renıl alınıyordu. 

Bu oo lnır11t poata YO telgraf 
havaltH1i gönderenlerden alınıyor 
ve havale varakalarıoa ooar ku 
ruıluk damga pula yapif&ırılı
yordu. 

Bu ıuretl& posta veya t~lgraf 
havale1i göad•mek epeyi bir maı 
rafı mocip oluyordu. lılare halkan 
f .. ııı para vermemetıini temioen bu 
on kuruıluk makta Yel'gioio kal 
dmlmesı için teıebbllh bulunmot 
ve bu teı .. bbüa müıbet netiee "er· 
diği için havalenamelerden damga 

r€'ami ahnmamaerna posta ve telgraf 
merkezlerine teblil edilmlttir. 

Gök gözetlemesi 

DOo öll•den IODra okunan 
tuyik1 oeeimi 757 ,8 milimette olu 
en ook ııcek ;W,5 ve en aı 20 
aaaıif rattı . 

Rutubet vaıatl ytiıı:de 21 olup 
rtizgAr do~u kaıı:eydea Hniyede 
J 4 mel re b11la eamiıtir. 

Sıltl flk g6ırtlt>me 
dura§ı 

Belediye işleri 
Beltdiye ; temizlik itlerini el 

deki kadroya göre mehmaimkln 
yoluaa koymuıtur . lşlemrz bir 
balde buluaın arazözün tamiri 
bitmek &zeredir . Şehirdeki lim 
bı adetle i arhnlmıt , bunlara 
me,dı•lır , dört jol ağiıl•n için 
300 mumlu IOlu limbaları de 
illve edtlmiftir. TatldilLiçin vekl
lete r6adrrilen IU Ve tlektrik pro 
jeleri , görilen bası nok11nlerı · 
nın ikmalinden ıonıa teltHr ıön
cterllmPlıı here iade edilmittir . 
Fenni merhaba in1111na iki üç 
•Y içiode bıılenıcaktır . Kıt gir· 
meden ( 7aai amelenin bol , ta· 

gao, k•man ucnz nakledilebileceği 
mev•imde ~ bazı yollarıo iota111aa 
da bıtlanacaktır . 

Ürün durumu 
Kazaaın bu seneki mıhsu 

lü d•ier 1enelere aiıbetle çok 
iyidir . Soa y•t•n yağmur pa
muk ve kozalar ftıerindeki endi· 
~leri de ortadan kaldırmııtır . 

Ceyban tüccarlan geçen stne 
içinde ( iıtuyon kaydiyle ) beı 
bin ikiyüz küsür vagon toprak 
mabıuli ihraç etmiılerdi . Bu 
erne yedi bin varonu bolacığı 
tall•in edilmektedir . Hububatın 
vırl• aiıbeıi vaaati bire 12,13 
dııecedadedlr . 

= - . 
Saimbeylicle 

AOaçlar11 atı yapılma
G• batl•ndı .. 

Gaziaateptıa retirilen .lntep 
fubtı kalem ııılara ile aııcı Dl 

ta ı .S.imbeyli ilcuioe glade 
rll lerdir. 

Uıtalar orada bulunmakta 
olan tınm direktör& Kemalin 
önlnde •kız •taçlann• •tı f8p· 
mağa baılamıılardır. 

Bir fabrika hak yerine 
verlldl •• 

Ziraat Baoka11 Mea~e;cat fab.
rlkııının bıcaıı•dan ptk fezla 
glrllt& çıkt tı ve bu ylzdea ba 
fabıikaoıa çe•reaiade oturao '-•I· 
kı• ııbıta kıot•lc we bunun loil · 
.e f' çil•elİ için ır...ın ltltkıç 
defalfi temilaat• kullk a•tlmadı· 

. .t gö. ülmüt olthıtund•• fablikı 
halmmda takibat J•pdma11 lçia 

İlbay lığımız sağlık ve soysal t 
direktörü inceleme yap•1° 

Bir camuı ırabaıının Sül,.y 
mın oğlu Süleyman ırlında bi 
risinia ayağının üzerinden geç· 
mek euretile yaralıamaama ae· 
beb verdiğini ve bu yarılının 

mr ,1 ... t t haatahanesinde ilk le· 
rlı" · } apıldıktan sonrı hastaba 
ne. n çıkarıldığını ve bu adamın 
kö .ne varır varmaz &ldüilinü 
l nıthk . 

Sailık ve soysal yardım dirtk· 
t6rtl doktor Hüınü Muhiddin dün 
krndiıile 16rO,en bir yumınımı· 
za ıerek bu hadise ve ıerek.ıe 
g.-ce eczabınelerde hir de nöbet· 
çl doktor buluodnrulmaaı hakkın 
dıki yazımı! için ıunları ı&ylıe· 
mittir . 

-Süleyman oğlu Stıl~ymanıu 
memleket hattahaneıiadJ ilk te-
dıviıi yapıldıktan sonra çıkarıl 
dıtı ve köyOoe ıider ıitmn öl
düğü bav1&dieioi gazelt de okudum. 
Bu mesele hakkında t.hlcikıt yap
tırıyorum . Alıc•iım ıoauçta bı-

ilbayımız 

Nüfus i•yarlar1na birer 
takdirname verdi 

• 
Saldt , doğum , ölüm ve ev· 

lenme gibi nüfuı işlerini tucil 
etmekte büy6k ~mekloi görülrn 
nitfoı direktörü Mıtıt Ôzdt ıen, 
Ba11azgan Şahap Vasalan ve İ§ 
yarlarından Kemil ve Hamdiye 
İlbayımız Tevfık Hidi Bay11l tı 
ufındıa birer takdirname veril· 
mittir. 

Dünkü fırtına 

Dün sabahleyin haf f surette 
batlıyao fırtuıa git gide hızını nr
tırmıt ve şehri toz İçinde bırtlkmış· 
tır . 

Sıcak bir şekillle eserı bu 
poyraz rüzgArının sebzelere bir 
miktar Z(lrarı dokunıJuğu söybıni
yor. 

Atletizm yarışları 

Ôelmflıdeki Cumartesi ve Pa· 
zar ıftoleri saat 16,30 tehir •tat 
yomuadı büy611 atletizm yarıılaıı 
yapılıcakt11 . lanı ait pt~I:•• 
99 ht .. rlılıtı, Wtirtlaıittir • 

f,4acit Sadi Gcıclo 

Şebrl•ize ıeldilini ya.det-· 
mu Trabıoa ağır t"eıa b .. k yeri 
Byelerindeo hemtehrimiz lbclt 
Sı..ri nrcltl , dfl-.kfl ekıprealeı ve 
lı~ı ''·' 1 yoliyte ltalyata git 1i1tlr. 

dacit ııdi Güclü, orada çoeuk 
ın ' kemelerlni glldea ·r~ıdik
... ıonra Avuıtaryaya ritlecdr 
ve orada da bık ,etlerini ve tica · 
ret bak yerlerinde iacele•~cle 
balanacaktar • 

iki kişi eezalandırıldı • 

Urayl k iıyarlarına ıifenin 
ağzmı mühiirletmeden kaynak sıı 

yu satan tatllCI Mıı•fafa al , ort'u 
ve acı un s&Jao kuru köprlle bak 
kal Ali öç lira para cezaaile c•1t 
landınlmııtır. 

Tath fiatları indirildi 

Bir krsım b•:• 
buluna8' plle•r 
f z'aya ''"'' kll~ 
tedir. 

Halkıauıan, 

rinden fazla f•' 
v••r;oncoları b 
ifyartmna 

lngiliz ta 

Mıa&r tayY•t 

baty KAJ' ve ~ 
reeinde 1>ul11aaa 
Kabireden 
uçacnınlar bir 
dıktan ıonrı 
üere Konyayı 
lwdır. 

Gtnel 

Cumuriye\ 
dımcı1anradJO 
tini geçirmek 
prrıle latanbll ' 
meel kdaıtarf 
eğurtaemaşt&t 

Tr•hU,_. 

A. fakp l loli• tarafından tutulan cıbıt 
Cumari,et genet •...-alıtıaa -._ ___________ _. vırilmlıtir. 

Şeker fiatlıanaıo indiği göz önün
de tutarak Uraylık •noODMni öı
cedeo onadığı tatlı terifeleri öı4!
riode ekıiltmeler Ylpm1ttır. llal 
kı•ısaa k 7eni ta .. felere dıkl&at 

M•el• cM11mdır. 



Son 
Bolu da 

.......... 

~ltturk günü büyük 
"'nıe kutlanacak 

~lu: 3 (;;~ 17 Temmuz 
~-tin ve Geredenin ve 18 
'. ~ ~üıcenin Atatürk günü· 

ti ilin yıpılıcak §enllkler 
~ :diden lıızırlıklar yıpıl· 
~ •ılanmııtır . Şubıylıkça 

l.ı ~· hmutıy başlcanı, ha 
~d 1 

e Hylıvlar o güne çağrıl 
"W~1r · Halk Atatürk gününü 

lloı • helclemektedir . 
h ~ : 3 (A.A) - Şıı baylıtın

""•i p lrılcnalıta olan çocuk bıh
ıa_ ı; Ve 6aüne yapılmakta o· 
t._ 

1 
~e ıuyunun ve çocuk hah 
• •nl1t1nda yıpılmaktı o 

~~ :•trıenia açıtma töreni Ata 
"'i 0 ~fl yapılacıkt.r . Bu İf · 
~ ,~rıe kadar temımlamık i · 

1~8•! çal•tılmaktıdır . 

41nıanyada 
~ '"----, b. ır hız rekoru 
" k1rlldı 1. 

t._,, :~rı: 3 (A A) - B"tlie Ko· 
"'d.1tt 5•Prcıi bu iki tehir ara
'-tı f 79 kilometrelik irı-klıj'ı 
'~ zi ) ıaıtta 117 kilometre S , ere 5 saat 20 clıkikıda 
L., •e d&nya sünt rekorunu ...... ır, 

a .. ' ite 
16

'trObede yDkaelc eü,at 
'-hııı 2 kilomrtıe idi. Acunun 
lltta 

1 
lrtni olan bu yeni rkı · 

it lertiılcri dile bıolımıı-

(Tftrk83ztl) Say!• : ! 

duyuklar 
Türk Dili 

Genel bürosu lstanbu
la taşındı. 

- - -
istanbul: 3 (A.A) - Türk 

dili areştırmı kurumu ıeod sek
reterliğinden : 

Türk dıli araıtuma kurumu 
geoel ıckreterligi bOroıiı İft' kılı 
vuz komisyonu ve g~nel merkez 
kurulunun büyük '4c11mı lstaabulı 
taşınmış ve Ulu önderimizin yük 
sık kayraleriyl" Dolmıbabçe sa 
rayında yerleıerek çahşmılıraoa 

bışlımııtır. 

Terim hölüklerioe göodeıilea 
lurıılık listeleriyle deıltme ve 
ı"tıks anketi fiıleri eskiıi gibi 
Ankara mer kuine gönderilecek 
tir. Bunlar dı§mdaki yazıların 

Dolmah•hç" Sı"'yındı Ttlrk dili 
ıraıtırma kurumu genel sekrtter· 
litiae gönd"rilmuini dileriz. 

Ankara da 
Çocuk esirgeme genel 

kurumunun yaptaQı 
yardımlar 

Ankara: 3 (A.A) - Çocuk 
uirgeme kurumu genel merkezi 
16 bnit1n 1935 den 1 temmuz 
935 tarihine kadar 1305 çocuğa 
yardım efmİ§tir. 

Buntırdın 247 bastı çocuk 
ve anne ıenel merknin poliknik· 
lerinde bakılmış Ye ıağıtmıştır. 
Dıı balcım eviode de 280 çocu 
ğuo diolerine bıkılmı§tır. 

605 çocuk ve aane g"nel 
merkdin banyolarında yıkınmıı· 

İzmirde 
Pamuk sosyetesi hava 

kurumuna 10,000 li -
ra verdi 

Ankara : (A.A) İzmir pamuk 
lmeasucıt fİı keti Türk hava lrn 
rumuna onbin liralık yardımda . 
bulunmuş ve kurum başkaolrğı 
taufından sosyeteye bir teşekkür 
mektubu gönderilmiştir . 

Bir Elçimiz Kral 
sofrasında 

Bükrtf : 3 (A A) - Anadolu 
ıjansıoıo özel ıytar1 bildiriyor : 

Türkiye Elçisi Hamdullah Sup 
hi Tınrıöver ve Bayanı iJe Sov
yetler Elçiai , bugün Romanya 
.Kralı tarafından öğle yemeğine 
çağırılmıştır . 

Bir basınevinde silah ve cep
hane bulundu 

Berlin : 3 ( A.A ) - E11Jki fa· 
dikal Soıyaliıt '' Vorvıertı ,,a-aze 
teainio hangarı tcmizleoirk~n mit· 
ralyözler , tüfenkler , otomatik 
tabancalar ve onbio fişeolı: bulun
muıtur. 

Bu hadiseyi inctleyen 11 Vol· 
ldşer Beobahter ,, gaHtesi oas
yonıl ıosyaliatliğin son dakikada 
okeye İktidar mevkiine gelmesi 
ile Lir ihtilalin öoüoe geçilmiı 

olduğunu yazmaktadır . 

tır. Süt da mlasıuda hngüo lSıl 
çocuğa süt verilmiş ve 15 günde 
1255 kilo b(davı süt dağıtılmış 
hr. Yardım için baş vuran 12 ço· 
cuğa para yardımı yıpılmııtır. 

Afyon - Antalya 
Hattında travers ve ray 
düşünmeğe başlandı 

Adana Borsası Muamc:-leleri 

PAMUK ve KOZA 
---------. Kilo Fiyatı 

Af yon - Antalya hattında ilk 
tra\'ers ve ray döşenmui müna· Klpımah pamu 
eebetile tören yapılmıştır . Piyasa parla~ı .. 

Afyon : (A A) - törende Af- PiyHa temizi ,. 
yoo İlbayı , kolo·du komutam \'e iane 1 

---- En az En çoL. 
S. K. S. 

="==""-

CİNSİ 
IC. 

pek çok kimseler büyük bir bılk 
1
_ ;.-Iaro_e_I_I ______ 

1 
_____ 

1 
yığını hazır'bulunmuştur . Ekspce!! 

Klevlant Törendtn sonra yolu y.pmak· 
YAPACI 

Sattlan Mikdır 

ICUo 

ta olan miibendisler tarafından 

200 kitilik bi( şölen verilmiştir . Beyaz ı ı ~----------· Si vah _ Şölen çok iyi bir bava için.le 
geçmi§tir . 

Sovyet elçisi 
Ç 1 G t T 

__,,E_' k_p __ r_e ______ 
1
-- ı-----ıı 

Jone 
Yerli "Y f>mlik,, 

Japonyaya yeni bir pro- ·· "Toh ıırnlnk,, 

testo mektubu verdi 1 Bu~day K 1 tm 
HUBUBAT 

-
Moılı.ova : 3 (A.A) - Japoo

yadaki So,yet büyük elçisi dün 
Jaqoo dış işleri bakanı Hirotayn 
bir protesto notası vermiştir . 

Bu notıdı iki Mançuku Gan
botunun 27 hazirandı Poyarkova 
köyü yakıoıoda Amur DP.brinin 
içerisine girerek böylec,. Sovyet 
kara sularına tecavüz ettikleri ya
zılıdır . 

ota kendılttine tekrar tek 
rar y•pılan ihtarlara kulak as· 
mıyarek Gambotlarııı yollarını de 
vım ettiklerini grmi subaylı 
rmın oralerdı bir tıkım rtsimler 
cektiklerini ilave etmektedir . Bu 
türHi teçaviizler yenilendiği tak 
dirde Japon ve .Mancuku orun 
ları (makamları) bundıo doğıbi 

1 
Yerli 

3.87.:l--
3,45 

- -,-, ----=-"M=-e-nı_o_n,.-~ 

l_A ..... r..:...p_a - - ---- - 2,67,5--2,11:s 
l''aııulya 
Yulaf 
Delice 

--==--------------·---ı---~~-·---------Kuş yemi 
Keten tohumu 
lercimek i 

•••• Salih 6i5 - --------••• ·= .c " .o ~ Diiz kırma .. 
625 
600 

~t: Simit " 
- c:: --- - --- __,..,.....,,-g ..= ..... Cumhoriyet 675 
~ ~ _......,, ... .,..,.------.:.....----- 625 

~ tt 

~ u-'Düz karma ,, 600 
_ Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
3 / 7 / 1935 

:stıntim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Banka mdan ahnmıotır. 

lecek sonuçlardan oravlı (mtıul) 
tutulacaklardır . Temmuz Vadeli 6 50 - Liret 9 

•--l -i-nc_i_T-.-V-11d_e_Ji ___ --6=---• 19 _R_•..=..n=-m_a_r_k ___ __ ,. __ ı_,._ 

----Paranı !---... 1t~ran1t"Frane•z., 

1 

_H_a_z_ır _ _____ --=6=---•....,ı=~9:-11 Steri in "lnıiliı,, 
Hint hazır 5 73 Dolar ••Amerika:.:..n-"--ıı-._..,,,,.__, 

Boş yere harcama ve har- Nevyork -ı,....,2,--- · Ol Frank "levi re 
cıyacaksan yerli malı al 1 

l'N:ınıara : 841 .....___ _____ _ Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu -... 
Ayran gazozu 

l',b -
>•t..u •ffGı etmek - Hafiflemek 

't '•ınc1ı •bfif ttt"İltt 'tlbtk - Hefifletmtlı, 
l' !nele 

'~:kluak - Gerç~ kltıme, 
ı... l',tı.~ - (Fr.) Verlfikation 
,_t~ kale etmek - Ger~ek 
1... l',b,111, 
.~ ulr ettiı mek - Kuin. 
"-'\ ' g,,.Çtlcleıtiımek, verlathr 

ti l'.._I&~ 
• ~ .... : l Uk Dlemuru - Kuio-

... Q ••• 

l' '~it. Y•cı 
,.. ık - G . ••bk·k erçıa 

'-it ...... ~ •laıek: - Gerçinle 
'bli:·) Faire uoe enquete 

"--.... (F •tı adliye - T6ul ger
l'•bk ' ·) Eoquete judiciaire 

~Çi" ~kıtı iptidaiye - fikri 
ite Wr.) Enquete prelimi 

"'l' •b it ııa,k • ku .. etmek - Bışıt 
~ l'•h•h· (Fr.) S'impoıer 

1 do,, 
1 

- BtıeDmt, sUılca 
l' DJna 

~~ •h·ır~ıc 
• ~•h1cı etoıelc - Ablı"lan 
'l',t •nrnak ... ıı~, 
l•h111 u - Erime 
l' •hıu-- Çöze 
l'•hıu' - Çazel 

~ l•h, 'tınelc - Çözelemek 
~ ..... (~lbuz etmek - Elııitle· 

ı. l,b, r.) Oxydution 
~,. '-tn··ı l ll - Dayanığ, kat 

\,~ ~-tn·· 
-.,~· ~•U," uı etmek - Dayın 
fi{ıt totu·· lbak, lu ldırmık, çc:k 

t 'ille•- • ;• • -(1' r.) Supporter 
~I •h,Qı 

"'•k _-:,etmek -El&ıimck, 
t1}•h•t .< r) Feımenter 
"'t •ı et '-•k Dltk - Aramalı, a · 

-.,._l'•h - <Fr) Cbercht'f 
~ •rrii • • 

l' asarı atika - Ara 

~ 'h•ttur 
etmtk - Hatırla· 

-------------------------------------------
Tahavvül [Tebeddül ] etmek 
Deği§mek, d6amrk 
TahayYOI etmtk - Sınaymak 

hayal tlmek - (Fr.) İmagioer 
Tabayyüz etmelc - Seçilmek, 

yer tutmılc - (Fr.) Se dııti1ıguer 
Tıbdıd etmek - Suıırlamak, 

boçlamak, darıltmak ·- ( Fr. ) 
Tıoubler 

Tahkim rtmelc - Berkitmtk 
- (Fı .) Fortifiyer 

Tahlif etmek - Aadiçirmek 
Tıbliı etmek - Kurtarmak 
Tahlisiye - Cankurtaran 
Tabliıi giriban etmek - Ya-

kayı kurtarmak, yakayı &ıyırmılc 
Tıblit etmc-k - Kıtııtırmak 
Tabliye etmek - 1 - Boşalt· 

mek, bışarmak 

2 - Bırıkmık - (Fr.) Quit· 
ter 

Tahmil etmek - YUkl•mek 
Tahmin etmek - Oranlamak 

t111nlamak 
Tahmin - Oran, taRıa 
Tahnetmck - Ôvütmek 
Tahnit etmek - Mumyala 

mık, tOtsüleıoek 

Tıbrib etmek - Yıkılamak, 
baraplımak 

Tabribkir [ Bak : Harab ] -
Yıkıcı - <Fr.) Destructeur 

Tahrik - Harekete getirmt, 
kııkutmı, uyıodırmı, iıletme -
Fr.) Mr ttre ea mouvement, ıc-

tionner, provoquer 
Tahrik etmek - işletmek 
Tahrik ttmelc - uyandırmak 

'l'abrik etmek - Kışkırtmak 

Tabrik etmek - Harekete 
getirmek 

Tıhrik etmek [ Tüztl anlamı 
terim baralulmıştır ] 

Tabrikamiz - Kııkııtıcı -
(Fr.) Provocenl 

Tahrikat - Kışkırtım - (Fr.) 
pro•ocıtion 

Tahrirat, tezkere - Biti, beti 
Tahriren - Y eıı ile 
Tahriri ımtiban - Yazılı ıınaç 

Tahri§ etmek - Tırmalamak 
azdırmak - (Fr.) Gtaltn, irriter 

Tabıil - 1 - Öğrenim -
(Fr.) Etude 

2 - Alım, alıo - ( Fr. ) Ptı· 
Cfption 

Tahsil elmtk - Öğrenmek, 
elde etmek, rdinmtk, almak -
~ Fr. ) Etudirr, s'eoquerir, per 
ce ıoir 

Tıhsildar - Alımcı - (Fr.) 
Afftctcr, deıtin~r, assigner 

Taht - Omığ - (Fr.J Trone 
Taht - Alt 
Tıhtelarz - Y traltı 
Tahtı himayede olan yer 

Koruncak - (Fr.) Protectorat 
Tahtı tasarrufa almak - İğe· 

lenmek - (Fr.) S'ıpprier 
Tıhtie etmek - Suçbulmak, 

kusur lımak 
Tab,jf etmek - Korkutmak 
Tahvil etmek - Dfğiştirmclc, 

çcvirmtk, dönclürmek 
Tabıir etmek- Sakındırmak, 

çtkindirmek - <Fr.) Prevenir 
Takaddüm- Öogelme, önün 
'Takaddüm etmek - Ôagel 

mek 
Ta~allfis etmek - KıS&lmık 
Takarrüb etmek - Y ıklış 

mak, yan&şmak 
Takarrür etmtk - Kararlaı· 

mak 
Takı§IÜr etmtk - Kabuklan· 

mak, kabuk bağlamak 
Takat l Kudret anlımına ) -

Enerji, [ lstitaat anlımma ] güç 
Tıkattur etmek - Damlamak 

<lımmak 

Takbih etmtk - Çirkinıe 

mek, çirkiolemtlc, çirkin görmek 
- (Fr.) Blamcr 

Tıkbil etmek - Öpmek 

Takdim etmek - 1 - Sun
mak - (Fr.) Preeenter 

2 - Tanıtmak 
3 - İleıi tutmalc, öotutmak, 

~nttlcmek - (fr.) Preceder, ac 
1 coıclrr le pıiorite 

Takdim ve tehir -- Altüsleme 
Takdime - ııou 
Takdir etmtk - Btğeomelc, 

değnlem~k, değer biçmfk 
O hkdi ı de - Öyle is .. , öyle 

oluocıt, öyle olursa - (t'r.) Dıus 
ce cas, ılors 

Tekdiı tfmek - Kutsalmık 

Tıkib etmek Kcvalamık, 
izltmek, gütmt:lc, peıini tutmak. 
peşine diişm,k, ardına düımelı, 

arkasından gitmek, arkasından 

gelmtk, tcrkimek - (Fr.) Pour
sui .1r~ 

Tıklib ttmek - 1 - Altüst 
etmek, 2 - devirmek 

Taklid - Br11zet 
Taklıd etmek- Benzetlemek 

Takdh ttmck - Yaklaştır 
mak, yanaştıımak 

Takriben - Aşağı yukarı 

Tttkrir [ Kamutay terimi ) 
Dilerge 

Takrir etmek [ Uers için J -

anlatmak 
Taksim - Üleç 
Taksim etmek - Üleştirmek, 

brnmek, ayırmak, hölü~mek, pay· 
laşmık - (f r.) Partıger, diviıer 

IDkisam etmek - Dağımlaş· 
mık , bö!üomek 

Taksir etmek - l - Kısmak 
kualtmak, 2 ·- ( Bak : kusur J 

Taksit - Bü1ü 
Takt sahibi - Denli 
Taktir etmek - Çekmek, 

dımıtmak 

Takvim - l - Takvim [ T. 
Kö. j, 2 - Almanak 1 T. Kö.] 

Takviye etmek - Kuvvctlen
ılirmek, berkitmek, pekiştirmek 

Yeni çıkh 

....... aRiHl 
Av~AN Gazozu 
- -Av~AN Sodası 

.... :~ , . -:AYRAN 8uY-u 
J)• IÇMEJ( iÇiN - \ 
Ou MRRKl'JYR oiKK°RT eDiNiz ) 

iş bankası altında 5593 s 

53 5370 

Avukat Rifat Yaveroğlu 

Bitlis hukuk hak yeri egem ·n· 
liğino atnııtlı~ını yazdığımız avukııt 

Hifnt Yaveroğlu ehin Cumuriyet 
genel sovamanlığınn verdiği bir 
dılekceıle işynrlık hnyatinın on 
ıki ydıoın doğu mıntokosında 

geçtiğini ve ailesinin sıhhi durumu 
ş:mdild ödevi başına gitmf sine 
musnit olmadığından bu ödevden 
çekildiğini bildirmiştir. 

Acıkh bir ölUm 

tbrimiz Tüt Un f abrikaeı di 
rtktörü Maim tutulduğu h&1tahk 
tan kurtulamıyınk ölmüş ve ce 
nazeei dün inhisarlar ve fabriik 
direktör ve inarları, fabrika itc 
leri ve birçok dostll'rı tanfında 
törrnle kaldvılarık g6m0lm&tt 

Naimi gaybeden ıyle&i efra 
na ve arkadaılarını bı§ aajl 
dileriz. 



Moskovada 
Devlet parasını çalan 

bir kasadar asıldı. -9-
Moıkoea: 3 (AA)- Devlet 

mallarını çalmıı olan bir takım 
kimaeler ve bu arada üç yıl içeı i 
ıinde 60,000 ruble aıırmıt olan 
Leniaır.d demiryolu duraiı Jı.a · 
ıadarı hakkında ölüm cezası ve
ıitmiıbr. 

Pekinde 

lhtilllcı tefi ölUm ca
zesın• çarpıldı 

Pekin : 3 ( A A > - Harp 
divanı ihtililcı tefi Tuınıun ölü
aae m .. hlsim , tmiıtir . Gtçro Cu 
•a güakü ibtillldrn sonra 109 
kiti Jıkıl•nmııtır . Bunlar h., p 
divanı l•rafıadan muhakeme rdi· 
lecelderdir • 

Sopa ile yaraladı 

Çilb .. ı köyüod,.n Çakıl Ah
med bir kavga sonunda ayni köy 
de otuıan Ahmrd otlu Mehme
di IOpa ile batından öoemli bir 
auretle yaraladıiından yakalan 
mıı ve yaralı tedavi edılmek üze
re Memleket haatabaaeain~ göa 
eler ilmittir . 

Tabanca çalan bir uşak 

Oımaa oğlu S.bit adında bi· 
ıhd Potiı lıır•ıoluaa giderek ya
nında atıklık eden Yuıuf oğla 
Ramızaa tuafuıdan yirmi lira dP. 
terindeki tıbanc11ınıa çalıodıiını 
plflJd• tmui üzt'riae Ramızın 
yakalaamıt ,,e tahkikata ba~lan · 
•ıftw. 

italya - Habeş işi 
- Blrlnd ıagf adan artan -

ıiDe girmesine çalıflJl'tıı . Fakat 
o ••kit bu Dlkeoia kıbulüııaft ö· 
aerpl~eo Fran•a ve İtalya hOkô 
metl de arka olmuıtu . Şimdi 

ltılya hllatlmeti Bıbe§İstınıo u
laılar ınıyet•ıioe üye olacık ka
dar ıoyaal bulunmadıtını ileri ıür. 
mtlste ve H•bet hükumetine ulu 
ıalar 101yeteıi tiyelerindtn biri 
..tatile muamele yapılmakta de 
vam edildiji t.kdirde kendisinin 
ı.a kuramdı• çekileceğini bildir
mektedir • 

Mete le rıyet fena bir çıkma
•• fir•itlir . ByıDn için en ö 
nemli teY Frın.a1110 ic;deki au 
rumuau öirenmektedir • 

Fr•nsı 'hOktlmeti son zımın
l1rda dıı itleri siyas111nıa uluslar 
IOIJltrli•• dayandıiıoı ve seli· 
metla ancak Cenevrede olduğu
nu yb kere tekrar ~tmiıtir . 81-
ntcıl bir lcot.rma yolu elde et· 
mek için tek umud iki bfiylk 
t.b anteti ar11ıada kutvet
lı bir el birliii yapmaktır . Bir 
harp uluslar ıoıyeıeaini tem,. ile· 
rİll• kadar NrHcak •e büyük dev 
Jetler ar11ındaki birg~ yoory ( mnı 
ter•lc cephe ) yıfnlmıı ol .. caktır . 

P•riı : 2 (A.A) - Edenin di· 
JHindea yana "' Oıdre ,. gazete 
Iİ dltorki : 

lnıılterealn utuılır kurumuna 
t,•ilııık duyguları oııun Hab•ı -
le.1, .. •etelf'•ı"deki durumu ile 
bir lr•z daha brlli olmuı fıakat 
Alm ... · İogıtiı deniz ınJaşma11-
da ,ha duJıulaıı yalanl•m•ıtır . 

• Ovr • gaz .. teh de Almmnya 
alD bava ıili~laıı lulduoda la 
gilt.rrye il&i ta,,fh bir anlaıma 
la•rsiyeceiioi ıe loıilıereaio de 
bana lsıbul edecetıni aaamakta
dır • 

Nıpoli : 2 (A.A) - Askerle 
harp ı.-refi tepyaa Nuırio va· 
pura dla dotu Afrik•Y• rola çık ...... 

Mersinde a~ri mezarlık [ ıı 
, .... yoloud· belediyenia e e ı e d i 1 e i ı anı arı Sabaa mır•• 

yaptırmaktı olduğu mezarlık di· ~~~~-~~~~~~~~ l ~ 
varlarınıu inşası bitmiş olup bina 
kıımıoıa inşaatına başlanmış be· 
ton kısmı da ikm•I edılmiştir . 

Bir aya kadar müttabbidio 
intaalı ikmal ederek belediyeye 
teslim etmesi muhtemeldir . 

Teşekkür 
Mersinde göz doktoru Bay Fa

zılın gözüme P" k çabuk ve usta
lıkla y11ptı~ı nn eli1attsn çok rn
hatlod m. Çok iyiyım. l-liç acı duy 
mııdım, ve duymuyorum da Ken
disınij ne kadar teşekkür ets"m 
11ZJ1r .5605 

Adana Belcıka. Cı.ıbrikası 
direktörü 

Rıza Sa/ılı Saray 

Dolum Y8 çocuk bakım BYİ baştaba
batinden : 

( Doğum ve çocuk bakım evi· 1 
nin bir yıllık yiyecek ve yakacak 
ihalesi 8-7 - 935 paznrtesi günü
ne kıt dar bir hafta temJit edilmiş· 
tir. istekliler kuruna uğrasınlar. 

4-6 5606 

Sayhan daftardarıııından • 
Hacı Hab plı köyüne bağlı Ağba 

çifliği denilen elli hin dönünı mık- 1 
tarmdekı arazinin nevıleri itibarile 
bir kaç parça üzerine ölçülüp ha· 
ritaamın yapılması Phliyet vesikası 
olan mrsaha fen memurlarından 

en müsait şart teklif e.fecek biri
sine pazarlıkla verilecektir. istek- l 
lilr rin izahat almak üzere tem mu- I 
zun beşine kadıır ,\efterdarlı~a mü
racaat la rı ilı'ln olunur .5588 

2S-30-2-4 

Satılık ev 
1 

Kuru köprüdeki kahve icara veriliyor. 
Kuru köprüdeki bcletliyeye alt kahvenin belediyece gösterilecek şe 

kil<le ve keşline göre tamir etmek vo tamir masrafı müşterisine ait ol
mak üzere üç sene müddetle icara verilmesi açık artırmaya konulmuş
tur. iğreti tutum parası otuz lir-ıılır. 

ihalesi temmuzun 18 inci perşı>mLe günü saat on beşte belediye 
daimimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilt'rİn ŞG• tnamesini görmek iiz0 re her gün belediye yazı işleri 
kalemine v~ ihale giJnü Je daimi eııcümene gelmE>leri ilAo olunur 5602 

4-7-12-16 

Nehir kenarında yilılız parkının·cenııp tarafına düşen ağaçlık yer 
sinema yopılmuk üzı re teşrini ovvrl -935 sonuna kadar açık artırma 
ile icarıı verıleç ktir. 

iğrPti tulum pRrası ht>ş liradır. ih •lesi temmuzun 18 inci perşembe 
gürıü saat on lıeşte beh•diye daimi encümeninde yApılacektır. 

isteklilerin şartnamesini görmt:k için her giin brllediye yazı işleri 
kalemiııe ve ihol l günü de btlUtliyo daimi encümeı ine gelmeleri ilAn 
olunur. 5603 4-7 - 12-16 

Yeni mezarlık için dairede mevcut n:imnnesi veçhile kefanlik bez alı 

nacaA"ı evvelce ilAn edılmiş olduğu halde istekli çıkmadığından ihale 
on gün duha uzatılmıştır. iğrt'tı tutum parıısı kırk beş liradır. 

ihale temmuzun 16 ıncı salı günü suıt on beşte bı l··diye daimi en
cümeaintle yapıl•.caktır. 

isteklılerin şartnamesini görmek Üz•1re her gün yazı işlt-ri kfjlemine 
ve ihale günii d~ beleJıy(} dai.ni .. nciimenine iğreti tutum parası mak
buzlurilo gelm"'leri ilan olunur .5604 

Yeni mezarhkta bekçi evi yaptlrıhyor. 
Karşıyakeda yeni mezarl•kta 2628 lira bedeli keşifli bir bekçi evi

nin inşası nçık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

A) lhalı>si tr mm uzun 9 uncu salı günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

B) l~reti tutum parası 197,10 lirıulır. 
C) istekli! ı·in şartnamesini görmek üzere her gün belediye yazı 

işini kalemine ve ihale günü de i~reti tutum parası mekbuzlarile be
lediye daimi encüm~nine gelmeleri ilAo olunur 5570 22-26-30- 4 

1- Ş<>hrimizd .. bulunan ev, dükkAn, han vrsaire bütün bina ve ar 
salera bir kaç ay evvtl numaralar yazılmıştı. 

Son günlerde ytıptır•lnn t ·mirat dolayısile bir kısım numaraların si
lindiği görülmektf dir. Gerek Lu sebeptf'n ve gerek her hangi bir se
beple şimdiye kadar numarası yazılmamış yeı ler varsa sabipl•·rinin be 
ledıyeye müracaat!a mülklerire y11zdırmaları g• raktir 

2 - içinde bulundukları binaların numaralarını silen , konulan nu 
meralara muhafaza etmiyeoler, DU'D&rHı silindiği halde yenisini yaz. 
dııtmıyanlarm ve bu hususta belf'diyeye 10 gün zarfında müracaat et
mAyenlern sayım kdnueunun 6 ıncı maddesi mucibince 5 liroJan 25 
liraya kadar para cı zosına çarptırılocakları ildn olunı•r 5594 

30 -4-7-10 El'ki istasyon binasının karşı- 1 
sındo doğum evine giden caddenin ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
üzerinde etrafı tel ile çevrilmiş hah· 
çeli ve dört oda bir mutbah su tu
lumbası ve eltktrik techizr qnı ha-
vi 962 ·nşınh ynrım fevkani kArgir 
bir rv hem satılık ve hem Je 
kiraya verilecf'ktir. istı>kliler idare 
hanemize uğr&lırlar.5587 

5-5 

Kacakcılar 
' ' vatan hainidir 

Sayhan Oafterdartılmdan : 

Bor Okcu 
' 

menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menhn suyu lstanbul şehromanetinio t11hlil raporu ıle en eyi 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu Suyu S.hhoto elverişli ve mideye iştah vHici bır 
su lur Muht~r< m müşt,.riler bir ılefa bu su-

yu içtiklerinde bir daha başka su içm"'yeceklerdir. Bır defa tecrübe 
sozlı•rimizi isbat edec ıktir. 5433 38 -78 

Satlş yeri: tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

D.D. Yolları Adana işletmesinden: 
30-6-935 tarıhinde müd.leti hiıecek olan Yen:cc istusyon büfesi 

muhommPn beJel icorı aylık 25 lire heı!ahilo şartnamesi mucibince 3 
Abdi oğlu köyürı<le 59 dö:ıümlü s.,no için k;raya verilmek üzere açık urlırmaya korımuşıur. 

tarlanın bı>deli sekiz müsavi tak- 1 ArtırmA 10 t11mmuz 935 çarşamba günü saat 10 da Adaneda iş 
sitte ö leomek suretile 24-6-935 letme miifett şl•ği merkezinde y11pılı cakıır. 
tarihinden itıbarrn 15 gün müd Şaıtnamesi işletmede bedelsis olarıık görülPbilir. 
detle arhrm11ğa çıkarılmış ve 9-

1 

lstekliltrin 2490 No lu ihale konunu' mucibince muhıımmon bı>del 
7 93'l tarihine müsad f Ralı günü üz riı den yiızıle 7,5 lıesabile 67,5 lira sığlamlık akçasile VP kanun 
saat 15 de aç k artırma ile ihaleeı J dttirrsind' vE>sııiki liız mPyi hamilen lff rihi mezkfirıla Aılanatla işletme 
lcıa kılınacı ğından talipl• rin yüzıle müfettişi ğ 1 ne bizzat müraca&tları 5561 20-25 30- 4 
7,5 tPminat akçalı:trile Lırlıkte mılli 'ı 
enıl4 k iılar .. sine müraccıatları ild n 

olunur.559~ 29-2-5 - 7 

Su1tans111u harası dlraktörlülündan. 
Kurumum11zun 935 sen' si hay

van yAmleri ihtiyııcı oları 80000 -
100000 kı)o Yuluf 1500-2000 
kilo bakla 500- 1000 kı)o keten 
tohumunun 27 -6 935 tarihınden 
itibaren ve on heş giin müdd tle 
açık oksıltoıeye konulmuş oldu
ğundan talip olanların 11-7-935 
tarihine te111düf t-<leıı perşenbo gü· 
nüne kadar hara mt>rkezindeki ko· 
misyonu mahsusuna müracaat et· 
meleri ilAo olunur. 5598 

2-5-7-10 

Seybaa 
i l ô 

• c e v ı 
• 

Reçetelerinizi 

Es~ i buğday pazarında Seyhan lltlçuvinde yaptırınız llAç tertipl· rırıi 

Elimle yaparım 
Fiatlarımızdaki ucuzl:ığu bir def.ı görmek kAf,Jir. llAçlar çok yenı 

VH ta ( dİr. 

5586 5 

Eczacı kimyttg~r 

CeMl Bayer 

'' M e l e k ,, 
Markalı sabunlar ; saçların dökülm{tıioe • kepek 

olur. Sıhhatınızı, kPsenizi korumak ve çamaşırlarınız&D 

orzu lders'!niz mutJaka" Melek,, sııbuno kullad-

Katkısız ve temiz zAytin yağından yapılmıt ıabu• 
"M ) k markasına dikkat ediniz Ve bu ııb e e ,, ediniz . 

M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende swetia. e e ,, kallaıda bulabilirainiz 5bOO 

En temiz safi Urfa sade yeği arzu ederseniz, 

Abdulkııd!r Melek evlatları ticArethaneıinden 

arayınız . 

Çlltebaa llapll 
açddl. 

Eğer Ro'natizma siyatik, karaciğer ve böbrek k&u•l•fl 

ları Ağralartoe muzta

1

ripseniz vakıt geçirmeden Çift 
kaplıcasına koıunuz. 

Bir Çok deri haetalıklarına, muannit eksemalara 

Çi~e han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötilrümler yürüyerek d6D• 

ne kadar f nnen kabili izah değilse de ıeoelerce gebe 
kadınların 15-20 günlük banyodan ıonra bamU. ıc. 
müıtür. 

. Çifte han kaplıcaıını 
Radyo aktifılesl dOnyada mevcut bDttın kaı.tıcalerdd 

sektir • 

Çiftehan kapbcasın 
Miıefirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düıünülerek IO'k 

miz yeme~ yapılmaktadır. Furuou, bakkali1eıi, gasinolll• 

bni VArdır. Fiatlar çok ucuzdur. 

nren Ucr etleri yar1 yarıya tenzilAthdır 

------~-----..-..---------~---------------
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