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Karşıhk kılavuzu 
Türk dili araştırmR kurumunun 

yaptığı O manlıcadan Türkçeye kar· 
şılık kılavuzu bugün üçüncü sayfamız· 
dadır. 

~URuş 

T
~~ ADANA GUNLUK GAZETE ON İKİNCi YIL - SAYI 3182 .. k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ur - Fransız görüşmeleri Atatürk T"Corc s~Ymen Grib hastalığı 

~lat:-0 k S • Yunan milli bayramını l d d Hakkında vekalet üçü 
t ı~r ; urıye Komiseri Dömar- bir telle kutladı on raya var 1 J CÜ tebliğini neşretti 
e 1 huz rlarına kabul ettiler 

Arıkara 't'f "f . - ı r r a namesıne göre lskenderun · 

Ankara: 27 (A.A) - Yunan 
milli bayramı milnasebetile Rei· ı 
sicumbur Atatürk ile Yunan Rei- t 
sicumhuru"Aleksandr Zaimis ara
sın<l eşağıdaki telgraflar teati 
edilmiştir . 

Berlinde yapılan görüşmelere dair 
kabine toplantısında izahat verecek. 

Ankara : 27 (AA) - Sıbb 
ve içtimai muavenet vekilliğinde 
bildirilmiştir : 

sancağının muhtariyeti tatbik edilecek 
C Ankara . ?-
~ 111lıhu 1{ · ..,, <A.A) - Heisi Ankara : 27 (A.A) - Fransa-
'1•r.sa r aınaı Atatürk bugün mn Suriye ve Lübnan fevkalade 

·ıkaıade rıkn S~ıriye ve Lübnan fcv komi~eri Dömartel'in yarın saat 1 
e l'r•ıı ornıseri kont Dömartel 10 u 40 gPçc Adana treoile şeh· 
kahı.ı bsa Büyük Elçisi Kammererı' · · d 
t' ,. uy rımız en hareket edeceği haber 
1 Laka u,rrnuşlardır . Dış işle- alınuw:tır . 

d· L nı 1 ·f·k R ~ 
" llıtı " ı üştü Aras'ın A k 2 
a•ttea'rr bulunduğu mülakat bir n ara : 7 (A.A) - resmi 
~tık atla sürmüştür . tebliğ : 

11 • •ra · '>7 (A Pransanın büyük EJçisi paye 
~ '•re ve L. :: .A) - Fransanın . . h . ..~ C 
~taj ko ubnan f evknlade k.omi sını aız ve ı.1 ransa umhuriye 
J8reı· nt Dö01 t I'' A k . tinin Suriye ve Lübnan fevkala-f . ı do) •. ar e rn n ·ar~yı 21• 
~~sı bu .. 8Yısıle Fransa büyük El de komiseri kont Dömartel Tür· 
'Yafeugun h1ısusi ö"le yemeği kiye Başbakaı11 , dışarı işler , 
l Bu ~ernıiştir. 0 

içeri işler , Adliye, <;konomi ve 
t\fik zıyafctte dış işleri bakanı gümriik ve inhisarlar bas kanla 

h~ n·· .. 
ıt"}Gk Eı .u~tü Aras , Polonya rile iki memlcktti aliikader eden 
•lya ı Çısı ve Bayan Petocka meseleler hakkında görüşmüc-

~. ıurk , y a tgalJi u Elçisi ve Bayan Ba- tür . 
~içik, ' Japonya Lüyük Elçisi , Fraosanın ıTürkiycdeki büyük 
., 01 te \'ellı~slahatgüzarı ve Bayao Elçisi de bu göıü:.:melere iştirak 
~ Baya "Yarı Ceva(J Açikal'ın etmiştir . Aşağıdaki meseleler 
~ı~;td~, ~lphond hazır bulun- t~tkik mevzuunu teşkil eylemiş· 

''t ansa b.. ~ tır . 
d ~ine uyuk Elçisi Kamme 1 - Hududlar ve hudud mü-
t o)ıı kuı·i-~ı nıiioasehetJe ' Ana· nasebetleri . 
~tltıi§ti: undc bir akşam ziyafeti 2 - Ocmiryolu münakalatı. 
İç~ lsrrıet' 1 B~ .. ziyafette Başba- 3 - Ticari mübadeleler . 
t~ 1' 1ttj h nonu ' Dış işleri ve 4 - Türkiyede Suriyelilere ve 
ç,:c "c S •kanlan ' İran ,:togil- Suriyedc Türklere aı'd •mlaAk . 
~ttj ..... 

0 \'Yet Husya bü}'Ük El ... 
laı ' -l\.anı 5 - Hak sahipleri mesele 

~1 t ~, y ntay başkan vekili , . 
~t;~•tti C ugoslavyn Elçileri , sı · 6 _ l\laJıA 
1ı Q UoıJ K meseleler . 
~~ .. ıı''Ya\'.. . ıur atibi Umumisi 
l "11t.. "tl K 7 - Muhtelit istasyonlar. .,.L oqtai h ' amutay dış işler 
ıı.1~1Jlı~ aşkanı ile dış isleri Frans.t ile Türkiye arasında mev 
~~ e• er'-"' " d 1 t~ titı "'anı , fevkalade ko· cu o an do-tane münasebetler ve 
n, ~81l hu;~fiılrntındaki z~vat , Türkiyeniıı şarkta 14'ransız mın-
bbl l>eYte ulc Elçiliği erkanı ve dası altında bulunan devletlerle 

~- eave d 'd k ~lı§lard l. ormao hazır ı ıme etme te olduğu iyi kom 
,...,,,.,,,,_ır · - Gerisi ikinci firlikde -,, ~ 

~k.onomi bakanlığının tebliği w 

teae~lekete sokulacak eşyaların 
y ktllz muameleleri tez bitirilecek 
~ alete .. d ·ı . 1 

gon erı en yazı ara yirmidört 
... ~~~saat içinde cevap verilecektir . 

~aı ara • '>7 
\ı. ~litıde~ k ( A.A )- iktisat 
~~ 1{.1 bukn °ııtenjan kararna - 1 
l it '~itıi., rtıltrine göre iktis t 
' soı llıiisa d . c,i

11 
iltı1 8 • k a esıyle memle-

1 '<>t ç~bı.ıka eşyaya aid muame 
~f~Ulata y Pılabilmesi ve faz-
"ıt: ilr)oır lllahaı kalmamosı için 
ti ttıi &sa'hd ı · ar Ytllc .. f'l a;o hususları 
l · gotönüo<l.: tutmalı- 1 

~il l\"rtı.rrı . . 
~ t ltıih aınc ıJ ıthnlı \'(' 
~ıa:" içi~ınd.csioe b.ığlı bulu 
'I ı ı~ sıı·a . t . ı 

'ı < aı rtırf 11 § en vvel izın 1 
b' S ır. 1 

1 ll i. Par;ş i . 
~ ~ 1 ~ıııde .. z ı veril n eşya 

ğıtılmak üzere dışardan parasız 
olarak • gönderilen Üzerlerinde 
rekıam olduğuna dair fabrikanın 
açık işaretleri bulunan para mu
kabiliod~ dnğıtılacdk olmiyan ve 
ytrli tedariki gayri kabil veye 
müşkül olan reklam eşyanın itba· 
line iz:n ve,iJebilecekti r . Alınan 
nümuı eler yn t6Sdik c dilip giim · 
ıüğe göodcrılt"cck v, ya sahibine 
i .d olun2caktır . 

5 - Kontenjan dÖ\ iz ve mem 
leket anleşmal noa aid hükiim 
1 r hökkrnda nlfil adarlarıo e\'Ve 

Aleksandr Zaimls /Jazrellerlnc 
Ati na 

Yunanistan Reisicvmhuru 
Yunan milli bayramı müna· 

sebetile zatı devletlerine en dos 
tane ve en hararetli tebrikıeaimi 
arza şitab ve şahsi saadetinizle 
dost Yunan milletinin refahı 
hakkmd:ıki tenıeonilerimi k•bul 
buyurmanızı rica ederim . 

Kemal Atatürk 
Reisicumhur Kam<il~Alalürk 

lıazreilerlrıe - Ankara 
Milli bayram münasehetile 

zatt devletleriııin vaki tebrikle
rinden fevkalade mütehassis ol-
duğum halde en hararetli teşek
kürlerimin ve şahsi saadetinizle 
asil Türk milletinin rtfabı hak
kındaki samimi temennilerimin 
kabulünü rica ederim . 

Kültür bakanı 

Üniversite rekf örlüğü
ne ecnebi getirilmiye

ceğini söyledi 

Ankara : 27 <AA) - Üniver 
site rektörlüğüne bir ecnebinin 
getirile~eği hakkındaki haberin 
doğru olup olmadığını soran 
bir muluırr:timize maarif bakanı 
aıağıduki cevabı vermişti ; 

lstanbul Üoiversitesi rektö:ü
nün bir ecoebi olacağc hakkında 
k~ şayiala.r ~oğru deği_ldir . Hü 
kumet hıç hır surette Üniversite 
idaresinin bir ecnebiye tevdiioe 
muvafakat edemez ve gerekli bul· 
maz . Esasen bug!in bir rektör
lük mcıelesi yoktur . Bugünkü 
~~k!örün . muvaffakiyetile tmesa 
ısını emuıyetle takib ediyoruz . 

Siirdde ağaç dikme işi 
Siirt : 27 (A.A}:- Siirdin 

ığaçlandmlmasına .haşlaomıştir. 
Üç bin ağaç dikilmiştir. 

Camdan adam! 

, 

1 

-----------·---------~--
Bu görüşmelerde her hangi bir İngiliz

Alman anlaşmasi mevzuubahsolmamışhr. 
Hanevre: 27 (A.A) - S y-

mrn saat 11,30 da İngiliz tayya· 
reei Delia ile buraya gelmiş ve 
Belediye Reisi tarafından karşı
lanmışt1r. 

Taı•yare benzin aldıktan son
ra Londraya müteveccihen tek 
rar havalanmıştır. 

Londra: 27 (A.A) - Con 
Saymen hava yoluyle saat 15,45 
de buraya gelmiş ve söyliyec:ek 
biç hirşeyi olmadığını beyan et
miştir. 

Londra: 27 (A.A) - "Ha
vas,, ajansı bildiriyor: 

"Deyli telgraf" gazetesioe gö· 
re Hitler, Con Saymeo ve Eden 
ile görüştüğü sırada Almauyaya 
Uluslar kurumuna avdet etmesi 
ni, havai, lıalıri ve arzi bir meta. 
lih•tııı is'afıyle meşrut kılmış 

ve bilhassa Lehistan koridoru
nun ortadan kaldlrılmasını, Çe· 
kosl<ıvak hududunun tashihini 
ve Avusturya ile iktisaden bir
leşmeyi taleb etmiıtir. 

Berlin: 27 (A.A) Alman İs· 
tihbarat bürosundan: 

Alman - İngiliz görüşmeleri 
hakkında "Volkiser Bobahter,, 
gazetesi şunlırJ yazmaktadır: 

Matbuatta yapılan tebliğlerle 
Con Simooun beyaoah, görüşme
lerin iki tarafa da faydal1 oldu
ğunu isbat etmekttdir ki bu ya-

-
Eden ve lmsttsi kallbl Sllrarıg 

kın hir istikbal için, mesud bir 
baş1ongıç teşkil etmektedir. 

Binaenaley mes'ul devlet 
adamları nrasanda doğrudan doğ· 
ruya görüşmelerin !uslar arası 
vaziyetle hakiki bir terakki yapa
bileceğine dair Alman noktaina
zarı doğru idi. 

Yüksek bir f ngiliz şahsiyeti
nin beyanatına istinad eden "Doy
u Almanya Yaztung,, şuolıuı 
söylüyor: 
- Gerisi 1içii11cti firUkde -

Uluslar kurumunda .. 
Avenol, Japonyanın uluslar kurumu· 
na karşı hakkı kalmadığını söylüyor. 

-------·· 
Japonlar da "hiç bir ~uvvet bu milletin 
ilerlemesine engel olamaz,, diyorlar . 
Tokyo: 27 (AA) - 1932 de l 

Ceoevredeki Japrın heyeti mureh
f,asasıoın başında bulunmuş olaıı 1 
Y osuka Matsucko Japonyaoın U · 

ve çünkü mumaileyhin uluslar ku
rumu misaına o misakı ve hatta 
bizzat kurumun kendisini zayif 
düşürecek şekilde tefsir etmiş 
olduğunu ilave etmiştir . 

11 l\Iart tarihinden 25 mar 
935 tarihine kadar yurdumuzu 
grib hastalığı vaziyeti [şöyledir 

İkinci tebliğde haslahğın sal 
gın şeklini muhafaza ettiği v 
yeniden salğıo halini aldığı bi 

, dirilen vilayetlerimizden Aydın 
Bur"a, Çanakkale, Denizli, İsp 
~a , İ ıml ·t , İzmir. ~(us , J<" n 

ya, Kırşehir. Kütahya , ı , rı 

Tekirdağ , Tokat vilayetlerınn 
salgın durmuş hastalık buralar 
da hemen tektük vakalar hali 
almıştır . 

Balikesir, Çorum, Burdur 
Mnlatya 1 Manisa, Niğde, Ord 
Samsun , Seyhan, Sivas , Sinop 
Vao vilayetleriode pek hafif bi 
şekilde olmak üzere devam et 
mektedir . 

Amasya, Kayseri, Muğla viJa 
yetlerinde hastalık salgın şekli 

almışhr . 
Çankırı , Erzurum, Gaıiante 

Gümüşhane vilayetlerinde şimdi 
ye kadar hastaJık görülmemiş 
tir . 

Ankarada hastalık aalgını 
lini almamakla beraber bu ıo 

hafta zarfında biraz artmıştır 
Diğer vilayetlerde hastalık tekt' 
vakalar halinde rğörülmektedir 

Bursa ve Diyarbekirde J,onu 
lan ihbar mecburiyeti kalduıl 
mıştır . 
~~---------·-...... ------~~· 

Kayseri fabrikası 
Bir· krsım makineler bir 

Nisanda çalışacak 
Kaysericien bildirildiğine gö 

re Sümer Bankm Kayıeride yap
tırdığı büyük: bez fabrikası maki 
neJerinia montajı hemen bitmek 
üzeredir . Şimdiye kadar monte 
edilen kısımlarda bazı işletme 
tecrübeleri yapılmıştır . Buoltr 
çok iyi ve muvaffakıyetli netice· 
ler vermistir • Salabiyattar zeva · 
tın verdikıeri izahata göre 1 fab 
rikanın montajı ikmal edilen kıs· 
mında 1 Nisanda iplik yapılmığ 
ve bez dokuam:ığa ba§lanıcaktı 
Fabrika bütün tezgahlarile esaslı 
surette çalışmağa 1 T ~mm uzda 
bışlıyacaktır . 

Fabrikanın civarında büyük 
bir amele mahallesi vücude geti
rilmektedir • luslar derneğinden çekilmesi mü

nasebetile verdiği beyanatta de 
miştir ki : 

J ıponyn bugün yeni bir dev · 
reye girnıekte<lir . Beo Ull dtv 
ıcyt bm.usi Hr 11;n. a tfcdi) omm. 
Her kt's dliııyn<la hiç bir kuvvetin 
Japonj aaın ile ti • nı t:siue mi'ni ol j 
uııyacağmı rıııhye<'nktır . Pek ya 

Bulut tırmalayanlar sıı altında .. 

l<ı oda hıınu üğrr necl'ğiz . Eğ .. r 
dünya devletleri hıınu deh" iyi 1 t lQ~ll:JI ~Osterilen müddet 

l e ~tc g l' ·ı . IA , e ırı mesı a. 
~ ·~'tı·• lic, l 

la mabal!i Tiirkofig şubelerine 
\'Pya t:carr t odalarına veya güm 
riikl~ri giderek izabnt istemeleıi 
ve lcredılüde düşü 1erı aln1:ı 1de ik
tisat vclcalelioe müracııut ctmele
,.j işlcıiııi kısma ba"ımındao fey
<l lıdır . 

oolarlarsa hu düı.yanın menf.., !i tinel 
olac ktır . 

• ~a ıan · b' l~~t Yaııı ~ 1 ır madde 
q._ g~ 1 1\Cak •• 

·ı~Qı e""clk· tnurac atlar- 1 
~§ara \'e 

1
1

• rnubrtl,crenin ta 
ıttı~, r,11," ( ı lr(si itbaJi iste l 

ı, ına1ı· . . 
'i~ lı tl:ıeı:ıliı • ıyetıl, mıkcları 
r· ıı 1 • ~tıı t • f 

1 f'iıh· •gı gü ' arı e nııma· 
\ t o.ı•tı llrür.e 
~ f.ltı" aç11, 

1 
o ne zaman 

~~ ı~~•tıaı f 0 ara~ yazılması 
i~'il~tt~sd,kı\ura ıle bir ()r . l 
~ h 81 la1 leıcenıesinin 

1, '\tkta 1 nıd1r . 
~ hlı) trı eli.'! • • ,ı ~"1 ı btı yftısı ıçın yu. 

IJ lltıe su ata ., .. 
t~e flitı d ı a veteu hi . 

'· ?tıu§t c. gönd"rilmesi 
erılere parasız da- 1 

Vekalete g.-lco y:ızıJara 24 
saat içinde crvab verilruekre tet 
kikin~ muhtaç olan işlerde ise hu 
hu~us derhal sahihine bildirilmek 
tedir . 

----------···-----------İngiliz bankası genel 
müdürlüğü 

Londra : 27 (A.A) - l\tontau 
Noımın tekrar logiltere bankası 
genel müdürlüğüne seçilmiştir . 

Berlinde geçcıılerde açılan 
« hayatı11 wuci:ıı;esi » adı veıi'en 
sergide seyircilerin gözünü en 
çok ç~ktn " camdan adam , ol · 
muştur . Bu heykel tekmil vii 

cuJu beşeri en ioce nokteları 
na kadar r-östermek itibarile 
pek eııteıessan bir san'at eseri 
sayılabilir . Bu eser Lir çok sa 
oatkarların altı ay silren müte· 
macJi ~·&lışması ueticesi Deres 
dende vücude getirilaıiştir . 

Co; uevrc : 27 (AA) Aveno · 

nurı Japoo gı.zetelı ri• e Japoo>a 
ın uluslar kurumund:ın k:ı ti su 
relte çtkilmcsiu e miilet ssif oldıığu 

fe Jııponyaoıu aı tık uluslar kuru 
muııa karşı hukuku kalmadığı gi 
bi mükellcfıleri de k lm<Jlll•Ş bu-
lunduğu şekilde vaki bt"yauatı ü · 
zerinde Çioiu kurumdaki daimi 

murabbası Hoo gazetecilere beya· 
nat vererek A\'eoolun uluslar 
kurunuııun °konseyirıin veya büyük 
meclisinin müsakdesi olmadan bu 
kahil beyanatta bulunmağa hak· 
kı olup olmadığı sualini sormuş 

mururnd l ~lis'sipi ırm::ığının t ı şmn faciosın lan ılk orıjıoal resim : 
Jakson civnrınJ ı sulnr büyük bin ların o.ltınn kaJnr yürümüştür . 

Bu müthiş .tıığya ı~l 5JJO don fazla insanı l y\lrsiz yurdsuz kalmasına 
sebeb olmuştur . 



Flrtik : 2 
Türk Sözıı 

1938 Savaşı 
Sunday Dispatcb gazetesi ya

rından· itibaren "1938 savaıı,, a· 
dında bir romanın tefrikasına ba§· 1 
lıyacaktır . Bu romanın mubar
riıi olan S. Fovvler Wrighet bu 
aaerinde şimdiye kadar n~ıre· 
dilmemiş olan bir çok bakıkat· 
lılri çok heyecan verıci bir tarzda 
açığa vuımaktadır · 

( $AR SAVALARI ) 
1935 yılında Avrupa 

ne olacak 
Belediyemızin payı Bir cevab 

·ıO T"rk•O 
Üç ayda 14,350 liradır. 26-3-935 tari?t ·n~e ~ıo· 

1938 savaşı. yalnıı. heyecanlı 
bir roman deiil ayni zamanda 
bir ihtar ve barıı men~aatı. a?ına 
anlatılması lüzumlu hır hıkaye-
dir . 

Bu eser hakkında ordu ve 
bahriyenin üç tanınmış sima
sının düıüncelerini aşağıya kay
dediyoruz : 

Amiral Mark Kerr diyor ki: 
" Savaş alelekıer biç bekle 

nilmiyen bir zamandı tepeden in
me ıekilcle ğellr . Ve yine ekıe · 
riya taarruza uğramak korkusun· 
dan ve ilk darbeyi vurmak eme· 
!inden doğar • 

Eğer çalıfan uluslar bir birin· 
den uzak mesafeler ve bahrimu 
bitler le ryrılmıı değillerse ilk dar· 
be daima havadan gelecektir • 
Hava sava§ında en iyi müdafaa 
tar~ı evvel davranıp taarruza geç
mektir . Ulusların çoğu bu kay
gu ile hava silalırı yapıyorlar · 

Eier İngiltere havada diğer 
uluslar kadar kuvvetli bulunmaz 
sa Cenevrede imza ile taahbüd 
etliiim vechile diğer ulusları ku
rumumuza mani olmak için ev
veli biz hücuma maruz kalaca· 
ğız . Binaenaleyh barışın muha
fazası için İngilıerenin denizde 
ve havada diier uluslar kadar 
kuvvetlenmeai zaruri bir ihtiyaç
tır . ., 

Amiral Sir Sydney Frmantle 
şu mütalaada bulunuyor ; 

"Ben tahsan savaıın 1938 e 
kadar yaklaştıiına lı:ani değilim. 

fakat diğer taraftan bu günkü 
aavaı tehlikesi hakkında ne söv 
leose mübalağa edilmiş .oloıaz • 

İhtiyaç halinde kendini mü· 
dafaa edebilmek için l4um olan 
va11taları temin etmek bu memle · 
ketin vazifesidir :,, 

General Sir Bindon Blood da 
diyor ki : 

"F ovvler W rigbtın,, 1938 sa
vaşı adındaki kitabını büyük bir 
alaka ile okuyıcığııu • • Gelecek 
modern ınıtın asker için oldu
ğu kadar sivil ballı: icin de bü
yllk bir felaket olıcığına kani· 
im . 

Halka gelecek aavaş bıkkın. 

da ne söylense azdır , çünkü ib
\ara lüzum vardır .,, 

-Deııli Meyi -

Halkevinde 
Dun gece bir sUvare verildi 

Dün gece saat yirmi birde 
Hılkevinde konuklar'ımıı şerefine 
bir ıüvare de Hılke9inin cazbın· 
dı gllzel havalar çalmış 9e çiftler 
geç vakta kadar daos etmişlerdir. 

Mustafa Azmi ve Ahmet 

Kefalet verdikleri takdirde 
Hapısanı-den çıkacaklar 

Fırtına ve yağmur 

Dlln ıaat ona doğru havada 
bulutlu l.:ıplınmağa ve bundan . 
sonra da hafif surette yağmur 

yağmağa başlamış ve öğle vaktı 
şiddetini artırarak fazla mikdarda 
yağmış ve her tar1lda küçük göl 
ve seller ha~ıl olmuştur . 

Biraz sonra bava açmış ve şid
detli bir rüzgar esmeğe başlamış
tır . Bu yüzden bir kıç günden· 
beri soğumuş ve bir çokları yeni· 
den palto ve manto giymek mec· 
buriyetinde kalmışlardır Yağan 
bu yağmur pamuk rkimi için çok 
yarayışlı olmuştur . 

Daimi encümen 

Daımi encümen dün :öğleden 
evvel ve sonra Vali Tevfik Hadi 
Baysalın başkanlığında iki defa 
toplanmi.ı birinci toplantıda Ada· 
na - Karataş yolunun tamirini 
bir müteahhide ihale etmiş ve 
öğleden ıonraki toplantıda en
cümene gönderilen kağıtlar 
üzerinde müzakerelerde buluna
rak kararlar vermiıtir . 

lıtidacılara tebliğat 
yapıldı 

lstidıcıların hundan böyle ya
zacakları istidaları bir köşesine 
adres ve imzalarını atmaları busu· 
sunda polis tarafından telıliğat 
yapıldığı haber alınmıştır • 

Hacıkırı vilayetimiza 
bafjlandı .. 

Hıcıkırı köyünün Taısustan 
alınara Karaisalıya bağlanmasını 

Cumuı luk başkanlığı da onayla
mıştır. 

iki köy birleştirildi .. 

Saimbeyli kazuı içinde Koz· 
ocağı köyü Kozlu köyll ile birleş· 
tirilmiştır. 

Bir ölü bulundu .. 

Abdioğlu köyü yanında Cey
han irmağının eürükliyerek getir
diği bir ölünün bulunduğu bıber 
verilmiş ve tahkikata bışlanmııtır. 

Memuriyet vazifelerini sni
istimal ve zimmeılerite para 
ğeçirmekten suçlu ve mevkuf 
eski sulh hakimlerinden Tahir 
ile zabıt katiblerinden Mustafa 
Azmi ve Abmedin duruşmala
rına dün de öğleden sonraa ağır
ceza mahkemesinde devam olun. 
muştur. 

Dünkü duruşmada vaktın geç 
olmısmdan dolayı düne artakalan 
temyiz bozma esbıblarını göste· 
rir maddeleıdeıti sualler suçlula
ra sorularak zabta geçirilmiş 
ve bazı dosyalarla şahidlerin ge
tirilmesine ve dinlenmelerine 
karar verilmiştir. 

Mustafa Azmi ve Ahmed du· 
rnşmalaaının Hakim Tabir gibi 
gayri mevkuf olarak yapılması 
isteğinde bulundular. 

İddia makamı; suçlulaıın bu 
isteklerinin onayhnmasını ist6· 
di. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekildi va bir müddet müzakere 
dsn sonra başkan Şevki şu kararı 
anlattı: 

Azmi ilıibuçuk seneden ve 
Abmtd de bir senenden fazla bir 
zamandan beri mevkuf bulunmalı:· . 
tadırlar . Bunların serbest bıra
kıldıkları tabdiıde evvelce mah
kemece dinlenilen şahitler üzerin
de bir teıir yapamıyacalı:lardır . 
Davanın daha uzun müddet sür· 
meıi de ihmal dahilinde bulundu· 
ğundan bunlardan Mustafa Azmi 
yüzelli ve Ahmed de yüz lira ke 
falet verdikleri takdirde serbest 
bırakılacaklarına mahkemece ka
rar verildigini ve duruşmanın 13 
Nisan 935 tııibine bırakıldığını 

bildirdi . 

Bugünkü 
R&smi lik maçları 

İkinci takımlar : 
1 - Seyhan- Adana 

Yurdu 
Saat : 13,30 
Hakem : Nabi 
Birinci takımlar : 
1- Mersin - Tarsus 

sinde) 
Saat : 15 
Hakem : Suavi 

İdman 

(Mer· 

2 - Adana idman Yurdu -

Rakı geçirmek istemiş 
Adanaapor 

Saat : 15,30 
Yarınki harbe hazırlık .. 

Mebmed oğlu Mehmed adın 
) 1 dalıi bir şıbıın tenhihıta aygırı 

olarak genel evlere rakı geçir
mek istediği görülmüş ve elinden 
alınarak hakkında zabıt tutul· 

muştur. 

Hakem, Mahmud 

izin verildi .. 

Orta mekteb Tabiiye mualli
mi Mihriver'e onbtş gün izin ve

rilmiştir. 

, Fransız bakanları 

• 
A!rııan)ada MHlın on al· 

tırcıgiiı il)' pı'ın lü)ük ve 
ulusal meraafmden sonra Al 

' lmsnlar, VeısQy muahedesi
._,.,. ı uiu a•keıi büLiımleıini k.en 

• ılil•lı:eıındı n feshtı!enk mcc· 
buıi askeı lik usulünü tatbilca 
başl;d.lar . Bunun üz.rine 
Almanynya bir protesto no 
tası ver mr ği kaıar !aştır an F 
ransız kabinesi, toplantısıll 

dan sonıa Fransız nazırları 
"Elize,, )i lerked .. rken ... 

logilt • rıınin Sal e sbııri şehri as:"' 
keı j ınclı.tobind ·ı lngil ·z ordıısu 

oskerlerino ııiııııli de kimya harbi 
l •rslori veriliyor.Bu askerler yeni 
~ 

0 
. ı edilen bir nevi kauçuk elbise 

ıcııu I 1 . k 
Je giyiyorlar ki, bunun a ıır ço 
Jınrb tehlikelerine karşı koymak-

tadırlar · k · 
Resmiınizde görülen n~ er.'n 

dinde oyuncak gibi oynadıgı ş ı şc
cikteki zehirli s uyun çıkıı.~oc·o~ 

h · lı· aazbinlerce adamı oldur 
ıo ır 0 

ıneğe yeter. 

Sağda Fransa başvrkili 

Flandeo, yanında ıı1ıır Mal 
larme ve ıolda hava nazırı 
Gcneıal Dcuen görülmekte

dirler • 

T ıymis gazetrsinden : 
gazetesinin ikinci sahı esı ya' 

Bugün Avrupa ikiye ayrılmıt· 
tır: . Şarki Avrupa, Garbi Avrupa. 
g-~nel ıavaştan öncede öyle ikiye 
ayrılmıştı . Genel savaşı körükle· 
yen uluslardan biri de hu olsa ge· 
rektir . 

Hrr üç ayda bir da~ıtılmakta taka başkanı Coşkun Güven~tlJuııı· ll 
olan gümrük resmine eklenen ztlmış şikılyet muktubunud:>'<ruY' QI 
yüzde on belediye payının birin- Bu mektub doğrudan olll~8J~! 
ci , ikinci kanunlarla şubat ayı- Adana idman yurdunu ecburı· ~~d 
na aid üçüncü üç aylık dağılma ettiği için cevab verrnek ili 
listeleri hazırlanmıştır • Bu dı· , 

d • yetinde kaldım. ld an yor 

Bunun için bu ikilikden' kurtul
mak , orayı birleştirmek ~arada 
ki anlaşamamazlığı gidrrmek ge· 
rekliği düşünmek çağındayız . 

ğıtmalarda gümrüklere agıtı· Ynzı sahibi c. Asırn ın 
100

,.u· ~q~, 
lacık pıra yekunu 742614,60 li· dunun, kapılarını Seyhan "ouıu·b~o.u ' . JI 
radır . h .. ~ 

Bunlardan İstanbulda beledi- !arına açmak!~ .5~Y :en disirli0~0 ı.'.1 

Şimdiki durumu göz önüne ala· 
lım : iki :lüşünü~ : var ; biri Şark 
ile anlışmılı . Bunu Almanya gö· 
rüyor . Garb ile birleşmek düşün· 
cesinin bayragı da Fransanın elin· 
dedir . 

39 973 A le b l mutazarrır ettığıoı ııen ~ı 
ye payı 1 ' ' n ara e e· hareket edildiğini yazıyor. bO)-ııl du, 
diye payı 14,956 , Adana beledi- 0rnan ıı~ 

14 O İ . b 1 d' yazılan okuduğum z . k0Jsr. ıltıl 
ye payı ,35 ' zmır e e ıye ettim. Heyeti :,ıuredekı sr bir şer ··~ 
pavı 30,769 , Bursa belediye pa- böyle ı'ıP-
yı '12,290 Konya belediye payı sordum, on ların da .. ırreP' 1 

Bugün garbi A ·ırupada siyasal 
yerleşme ve durulma l istikrar ) 
isteklere uygundur . . Bugün Al· 
manya garbe , Fransanın üzerine 
kolay kolay atılamaz . Daha yıl· 
larca anılılanma istenir . Sınır 
sarıdır . 

Fransa , Almanların deniz do· 
nanmasından korkmaz . İş bava 
savaşına kalır, lngillere ile Fran
sa arasındaki bava andlaşmasına 
Almanyada eklendikten sonra bu 
na bakınca artık FranaaDın ( em· 
niyet ) işinde bir kayguıu olma· 
malı . 

İngiltere ile Franıanın dışar · 
dan bir yağı hava saldırışında 
bit birine yardım etmesi o kadar 
yavan öyle kolay bir iş değildir . 
Bunu geçelim . 

Ondan sonra Bartonun ortaya 
çıkardığı şark misakı var . 

Lavalın İtalya ile yaptığı yeni 
muahede var . Bunlar iyi ve fay· 
dılı olmakla beraber bu andlaş 
malara dı Almanlarla anlaşma 

iti hi11z güçtür • 

Acunun barış sözleri Alman
ya ile hu son muahedeler üstüne 
uyuşulmadıkca acun barışının ta· 
hakkuku da güc olur . Avrvpa 
nın barış dileği demekki Alman
ya ile de anlaşmağa ve netice iti· 
barile Avrupa birliğine bağlı 
oluyor .. 

Öbür yandan şarkıdaki hal 
garbde olduğu gibi istikrar et -
miş değildir . Orada bilakiıı ha
lin deniştirilmesini istiyenler var
dır • Onlar acun barışı o tıdilat· 
tan sonra yerini bulur diyorlar . 

Alman yadı hundan fıı sat kollayan· 
larvar ve bu fırsat bir Japon- Rus 
harbı çıktığı zaman düşer . 

Kaldıki Almanlar ; Fransa , 
Rusya , İtalya ve diğer şarki Av
rupa devletleri arasında akdolu· 
nan: muahedelerden kuşkulanıyor 
lar. Bunun· için Almanyayı muha
sara masasına alıyorlar . Lelıis· 
tan şark misakına girmemiş ol· 
ması da ayrı mesele • 

Fransanın ltalya ile .( Avus 
turyanın istiklah ) hakkındaki 
muahedesinden Almanlar mem· 
nun olacakmış bunu bir müda
hele sayıyorlar . 

Almanlar tadilat tııafıaıı olan 
:şark seyahatına mail olduğuna 
göre, tadil istcmiyen ıark misa
kına tabii yanaş•ıııyo,lıır . Bu ta· 
dilatta başlıca Avusturyanııı ileri
de Almanyaya iltib~k arzusunda 
serbest kalınası mesel ~ sidir . 

9,457 ' Balıkesir belediye payı ! ılen hnberleri olmad.'ğın.ı .o" fıl1 
5083 liradır . Bu arkadaş bilsın kı · Jiibüıı> 

Hazırlanan dağıtma listesi be Biz hiç bir Seyhaolıyı. Jı:U 0yh&P
11
'1 . d d'k V hiç bır s nr e 

lediy~lere dağıtılmak üzere hdedc· 1 kay etme ı · e. . Je ısr. ıe· 
yeler bankasına verilmiştir. Bele· nın kulübümüze gırıııesıo iifl isırO, 

b d. ı rnedik. Yalnız, geçen g u 1JıJl'' 
diyeler bankası ele ıy e er~ ve· . . . . . 'k" sporc arr 
rilen 11vans , belediyelerin 931 , rinı lıılmedığım ; z ı ı . ifl fil ~ 

J k ı .. b" irıııek ıç ·ıli 0 
932 , 933 yılları yüzde beş işti yur u u u uoe g k9yı ıJ• 

rak Paylarile ölçü normşlfa , i be· caat ettiler, SeyhanJa yo 
. d" iJııısıı J·~ıı 1 

deli bo•çları ve belediyelerin al- Juklarını ve şırn 1 ·.te 1 
• ~ 

dıkları ödünç para taksitleri ile fJ tbol şubesine girrnek.b
1

:ıe~ii1~ 
sigorta borçlarını kestikten son- r ini söylediler. Biz kulu coğıP' r'ı 
ra kalan miktarı belediyelere ve- menin iyi bir şey olaını)'9g•ıoı, ıı~ ~ 

k · • k yac9 .• ıe• rece tır . sporculuga ya ışmı k t ff' 1 ,~ 
- _. .. _ - -- kulüblerine girip sa<l~ıt. ısr9r.bl. 

Tu .. rk - Fransız melerini tavsiye ettı ot ı.uW ıır 
.. · b' d SeyhıınsP ııı'' .. I · uzerıne ız e, ·ııe ~· 

gşruşme erı nün rızası ott1ıadan kaYI ıralı ~' 

- Birinci flrliklen arlan -
şuluk münasebetleri do!ayisile 
bu noktai nazar teatileri tam bir 
teşriki mesai ve büyük bir dost· 
Juk hava11 içinde cereyan etmiş· 
tir · 

Dışaı işleri bakanlığı Türk ır
kından olan sekenesi, hususi bir 
statükoya tııbi olmaları itibarile 
İskenderon mıntakaunın idari 
bakımdan hususi bir rejime sa
hip olduğunu :hatırlatması üzeri· 
ne Dömartel Fransnnın İskende-
ron sancağının muhtariyetini mu 
bafaza etmek ve bu buıus hak
kında iki hükumet arasında mev 
cud olan itilaflara riayeti temin 
emek azminde olduğu hakkında 
teminat vermiştir . 

Fevkalade komiser ile dışarı 
işleri bakanı iki memleket ara 
11ndaki hududun dokunulmaz ve 
ihlal edilmez olan mahiyetini 
yeniden teyid hususunda mütabık 
kılmışlardır . 

Daimi hudud komisyonunun 
önümüzdeki içtima devresini 17 
haziran 1935 tarihinden !itibaren 
Şamda akdetmesi takarrür et· 
mişlir . 

Hudud mıntakalarıoın asıyiı 
ve huzurunu alakadar eden di· 
ğer kararlar ara~ındıı bu mıntı
kalarda işlenen cürürnlerin fail
leri ile bu mıntakıların baricin 
de işlenen kimselerin iadei müc 
rımın merıısımı yapılmaksızın 
mütekabilen iki hükumet memur-
!arını teslimi karar altına alın· 
mıştır . 

"z o a s • 
oldugumuzu son so 8oor ~· 
dilerine söyledik. Ond:~ip bil! 
bu sporcular tekrar g ~~ 
racaat etmediler. 

00 
9çı 

1 

Son söz olarak şu 8por .. , . 
d ınuı ·Jıı K 

söyleriz ki : Vur u bO gı ıl, ,
1 sporculuğa. yakı.şrn 1Y8:ans IJ p1I llj 

!erin aleyhındedır · f, Jelcel8 ~· 
l rneın e\1 

yurdunun kapı arı, ıcese ııı· 

olması ihtimali ola~. h~~e soııırı 
tır . Herkes kuiübuıııu şeyi 10 

olarak girebilir. Ve her ıi 
b·ı· ~e ' ı ır . ı\sıııı Ja~ 

Arkadaşımız C. yur Jı' 
1 ldınall 1>1P . 

sarılmadan evve 1 yi yo r· 
· se e •' . 11 kadar gelıp bu ıııe b0 Jufl' ~ " 

fnde 1 b~ anlamak zahme 1 ııu u 
evvelce iyi t11nıdı~t ~~rdtl· 
dnha takdir etmıŞ 0 

../ ~ 
k d ı e•L 

Ar a aş . cliğe ~ jr ~ ~ 
Y azılurınızla gen 890ıı ~ / •ı ı 

yardım btmek istiyor gi ııır f 
lübün ve yahut her hBlloşıırııı' ,ıı 

d n ar Jdi11' j 
aleyhine sorınn 11 ' vo oı• ~r l 
yürümeyiniz · Zekdl 11 se~~ ,/ 

1. . • • yol er 8 ı• . 
ııızı gene ığı ıyı kidlet \i~ 

Y azılara ve haklı teııt'ıı dene rl 
1 ke ı e )'' 

derseniz şu meın e • k bit 
her halde, daha büyu 

etmiş olursunuz · ~ıf 

"şqr11 
Çantayı kaP~ ,,,ı~ 

~ . feııı' ıı' 
d rnanl (t ·; 

Kepal : çaışı ~ ki gı ~li 
b. · · evvd ı.ıe k 

yapan ırısı . birli.. i'" 
yirmide karısı ıle 111,,ıı b,i~~ 
bey mahallesinde. 

0 fjrli~' ıı~,· 
. ıııısll bi' . babının evıne adığl ~ı 

ken yolda tanıı:ıı karısııııll ıı' I' ~ 
önlerine çıkarak . ra.ı1B~1 

; af 
• ı. b•r ~ oıe' 

bulunan •'..'I ı.v,_ . et et 
pıp kaçtığını şıkaY ııııtll'' H 
rine tabikata ba~ıan 

Bu görüşmelerin mevzuuau 
teşkil eden bütün meselelerde 
tam bir noktai nazar ayniyeti 

mevcud olduğıı anlaşılmıştır . 

---------------- ~~ 

1 YarıY8 Doktor Ley vapur ateşcisi i e 

Şarki Avrupada hu tayiolcr 
de bir ıadi1at umu'maz, y•lnız l·u 
c ğcr ileride ol.caksJ lıir lıat b 

1 

~et'c•s• arzu olunur . 
lrrg.lterenin Lu işlerd e bir a

lıp verı ccği olma malda beraber 
güttüğü yalaız acun barışıdır . 

Bu sebeble Frar sa ke~di (se 
lamct ve emniyetini o mıubrde
lrre bağlıusa bile kendi minin. 
mızı ve selametimizi ona feda e. 

deme}'iz . 
Bioacnaleyb fikrimizce acuu 

barışı için Avı upanırı se 15.mt li 
için Almanlarlll da drvltllcr ara · 
sındaki itıilaklara girmesi lazım· 
r' ı r . 

,ti 
. ıib J 

ıe' ;ıı" 
. e I,ııJatıll ,. 1) ;f 

Alwaı ların" r. eş' e ile kuvvet,.:ıJı wrdıklcıı t ş .• L"f ~e'"' 
8•yabate iştiıak e.den Rayh teşkiliit başka'.lı doktor ıstı!, 
vapurunun makine dairesini gezmıği de unutı:o~ııı •, 

.. t rıyo ' 
kendisini vıpurun ateşcisi ile k11şı karşıya gos r 



SAVA 
o~· 

5' Buıg l . . 
ar . are cısı 

~ - . 
ri· adııaın . . -

t esını Atatürke 
ur' akdim ett' 1 •• 

~Qk ...._._ 
ilj •ıa· 28 
.~•vt~r (~.A) - Bulgar 
1 ,A.1, 1 

.. hugun Reisicumhur 
~i te Uık tarafından kabul 

•tııes~~ted merasimle iti 
ı:;: ~UI oı takdim etmiştir. 
iil1' · ~:ko Çekoslovak-

• !~gitti .. 
Ü~ r --. 

''ğ· 28 
plı· 11111ld y (A.A) - Thülesko 

~I:~ ·e' n,:esJ tVtiçle görüttükten 
pı$ı . 11liıl,v c de görüşmek üze· 
iJrr ~ Yaya gelmiştir. 
ol· ~lar i 
rJo YU ngiltereden 
~ıı ~ rı aldılar 
ıtir nd,,~ 
1
, ' 'hın ll.~lıc (A.A) - Röyter 

e~r~ .\.ıııı,nı den öğrendiğine 
,11r ' •n •-ı.ar labıi piyasa fiyat-

~ ~'d , u,sek f' 
·r11 ' Yliıı ıyatlarlı büyük 
ı~b~ t 'lııı•kt' Pamuk ve hattı 
91 ~ııı gn 

1 
•dırlar . 

~,ı· 
1 
lo~ YU: erde Almanlara beş 

1 

lngiltere - Almanya 

Arasındaki ticari anlaşma
yı Lehistan tasdik etti -· Varşova : 28 (AA) - Bazı hü-

kumet gazetelerine nazarın siya· 
sal mahafıle göre meclishı tali· 
linden sonra kabinede değişiklik 
olması muhtemel addedilmekte 
dir Bu takdirde meclis hükümet 
bloku reisi Miralay Slaveck bat 
vekil olacaktır . 

Varıova: 28 (A.A) - Ayan 
meclisi loıriltere ve Almanya ile 
akdedılen ticari anla~maları tas. 
dik etmiıtir . Meclis parlamento· 
nun iki toplanlı devrui arasında 
kanun fevkinde kararlar neşri i 
çin Reisicumhura selabiyet ve
ren kanunu da ekseriyetle kabul 
eylemiştir . 

Maksimos 

Yeniden dış işleri bakanı 
oluyor. 

CorcSaymen 
Londray vardı 
- Birinci firlikden arlan-

Ilususi bir anlaşmanın tahak 
kuku genel bir anlaşma tahak
kuku için çok fena olacaktır. Bu 
noktainazar pek tabii olarak müs• 
takbel gprüşmeler için bir direk· 
lif olarak kalmıştır. 

lugilteıenin politikada oyna· 
dığı an'anevi role işaret:eden 
"Ber liner T•ğbclat,, Con Sim o 
nuo Berline, Fransa ve İtııl)'aDın 
bir mutemedi olarakj geldiğini 
yazıyor. 

"Germania. ~azetesi Con Si· 
mon ile Eden'in her hangi bir 
Avrııpa kombiuezonunda Alman· 
yanın fail bir uzuv olarak. telak
ki edilmesinin sadece tedbirli 
bir hareket değil, fakat lüzumlu 
bir hareket olduğuna kani olduk
larını yazmaktadırlar. 

Berlin: 27 (A.A) - Alman 
istihbarat büıoııundan: 

Dün akşam Hitler tarafından 
Con Simona verilen veda ziyafe· 
tinden sonra Con Simon İngiltere 
:::'.efaretinde Fransız, Belçika ve 
ftalya Sefirlerini kabul ctmi:tir. , 

Bu toplantı hakkında dııarı
ya hiç bir malumat sızmamıştır. 

Mehmed oğlu Hıdır adında 
birisinin omumi cadde üzerinde 
oturup elinde tutmakta olduğu ' 
zarlarla balkı kumaıa teşvik etli· 
ği gfüülmüş ve hakkında kanuni 
takibat yap· lmıştır. 

Soyadı 

Milli mensucat fabrikası sa -
biblerinden ( Seyit ve oğulları 
Mehmcrl ve lbrabim ) ( Tekin ) 
ioy adını alm1şlardır . 

lük Con Simon tayyar<sine bi
nerken kendisini selamlamıştır. 

Diğer taraftan Eden Mosko
vaya hareket dmiştir. 

tngiliz dış işleri bakanı Lond· 
raya geldikten biraz sonra kabi
nede izahat verecektir. Londra
da, Bcrlin ziyaretin:le elde edi· 
len iotıba ne olursa olsun bunla 
rın lngiltere dış siyuasından mes
ul şahıs tarafından bizzat elde 
trlilmiş olması ve iotıbaların biz· 
zat Bitlerden alınmış olunması 
iyi olarak telakki edilmektedir. 

Edeo, Moskov•. Varşova ve 
Prağdan döndükten ıonra en zi
yade alakadar devletlerin bütün 
görüşleri elde edilmiş olacaktır. 
Böylece Stresada Mussolini, Si-

Asri sınemada 
28 Mart perşembe akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

Boris Karlof 

·"Hortlayan Mumya,,. 
llAve gnyet eğlenceli 

Miki mavuz 
Pek yakında : -Ekmekci • kadın-

Büyük roman 

Cuma günü iki maitne: ikide, dörtte 
Birinci 1 maıinede : 

Sana tapıyorum ı· •• 
ikinci matinede : 

Rortlıyan mumya 
Müjde .' .• 

İstanbulBelediyesi - :-ıe:;;r tiyı..:rosu ' Darilbedayi ,, sinemamız<! 
bir kaç temsil vermek u~"ıe g6liyor. 5153 

ı ~ •t~ı P· 8•tılmıştır . 
ı ~ 1Yer k 

~ 0 ııtturulacak 

Atina : 28 ( A . A ) - Eski dış 
işleri bakanı Maksimos yarın tek
rar eski vazifesi başına dönecek· 
tir. Mavromihali de nezaretsiz na. 
zırlık de ruh le edecektir. 

Londra: 27 (A.) - Con Si· 
mon bu sabah tayyare ile Berlin
deo hareket etmiştir. Amsterdam· 
da öğle yemeğini yiyerek öğleden 
sonra Londraya gelecektir. 

mon ve Laval arasında yapılacak 
müzakereler için lazım olan bü- r·-------------------·------
tün unsurlar elde mevcut ola- Aysel """\I ,... 'ar ---...:.. 

çı>I ~~t .•t : 28 
r '. hıi; ( A.A)-Niya- Paranı'--~ lngiliz dış işleri bakanı Te 

molhor bıva meydanında teşyi 
edilmiştir. 

caktır. W" ........ 
İngiliz bakanlarının Berlin 

ziyareti istihbari mahiyetini te- Bataklı damın kızı 
mamen mnhaflza etmektedir. 

~i R t~ ~taı !>~Yandan Givonovici 1 • 
J~ 1tıjtt~ittir 'Yerin mürebbiliğine . Boş yere harcama ve har• 
0 P'. ~t ~'ta,'0~oun tahsil ve ter · cıyacaksan yerli malı al 1 , 
1
çı• · edecektir • · ;.....-. _____ ._ _____ ..1 

'1'' ııı 

şor" ~-,-----
~ 

Hitler hususi muhafıza kıta
atındao bir bölük göndermiş, bö· - Gerisi dördıincıi flrllkde -

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
1 q, ..... ô 

. ~~1~ııııı: Tıirkçe köklerdeıı gelen sözlerin karşısına ( T. Kö ) beldeği ( aldmell) konmıışlıır. Bunların /ıer biri hakkında sıra·I 
.ı' 'Y/ırızın ( mıilelıassıs) yazıiarıııı gazetelere vereceğiz . 

·Qııı' k..o~ _ ıw~arı karşılıkların iyi ayırd edilmesi lçlıı , gerr.ğlne göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca öne/der de komılmuşlıır.Q 
A,ı ' 'l'ıırk u Tıırkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şeldllerl alınmıştır : Aslı alc olaıı hak , aslı ı1gı1m olaıı 
"~, Çe " k k ') 1 ııı..... çe ,, ökıirıden gelen şekil gibi . 
n - ı ··• lr., t sıı ık, · mazlık - Affı hususi - Özgü bağış , 

, tı10 ııı.... Küçük bağıg - (Fr .) Grace 

Ahar - Başka - (Fr.) Autre, 
autrııi 

' 13 'k : ı\ Aff T • ~ l ...., 1 denıi istikrar . Dur· ı umumi - ükel bagış, Ahbap [A§ina - Bildık (Fr.) 
Coonıissance lt~'llıi 118tabilite · büyük bağış - IFr.) Amnistie. t,, llıeaut· 

~1 ~oıı-.1ı· .•Yel : Sorulmaz· 
iL·'tııi . 1 lıte 

ıı· 1 tıık· 11e 811 : Olamazlık -
~ı, 

ı, 

~I, 'G" 
~q'l oııu (4) - ( Fr. ) 

> dı1 ' Sey1 
,11 ı ....., G 

'' i ~d Örenck - (fr ) U 
ce ı •ı(. 
fıd ~ltl ıtıYatl 
·r ,ı ~tt ..... (F •nlamına ) - A· 
1
1l '·u, (l'aaııı~:> liabitude 
~ ıl ~ıJ tt c ul, örf) - T" ·· _ 
•' ıı ~l 0u t oru 
'·fi' 'd· uıııes 
el• ' ~ •ııltıck 

01 ~ d,~ - Huy edin-
. al L 1 bayv 

sı 1111~ aıı YÜrüyüıü J -
ı. -- 8 

llt'ot ayağı 
~ • toııı b - (Fr.) Tout 

• .. 10,t 0 nnement ,,, '. 
. l b. Seıı lı 

aııa lı u harekeıinle 
~i ayı~ı dü~manlık 
'ı 'lıı 1 ...... 1' 

llı~~ı <:.ni~o 
1 ı,u ( F ) lı ' t•' - r 

•ıı,t ~ııııenı . 
'•ı •• ı.ı f • ,, rJ •• 

ı• ,\ • ~"n lı 
••ıı ''Jqıı · •va •·ni~ouu 

ı tın tol hu· .1 "'!; •ı,ı l f ,1 1 faiı vrai· 
' B •Qıd_ 

~ ~Y•~ı 
A1iı - (Fr.) Ordi 
ıf ' -ı1· 
'•ı l ~, 

'~ --... ç , lJ
1

• ok, birçok 
111 &ış _ (F 
·~ tııq~ r.) Par· 

'ı•Jo,k ....... il . 
111 et •gı~Iımak -

lı~ 

1 'uıı ı. -
li,~1-~ u,,.u k 

lı • duıJıı• 1 .~ltılarak kul-
, °'SQ" lo. ıu, ietikrar 

• l" 
lltkçed· 

ır. 

Afaki - Havdan 

Örnek : Bugün afaki hasbi· 
halterle vakıı geçirdik - Bugün 
havadan eöyleşmelerle vakıı [T. Kö) 
grçirdik 

(Objekıif karşılığı:ıerim kolu· 
na verilmi§lir . ) 

Örnek - Buralarda hiç bil
diğim yok - Je o'ai p88 ici de con· 
nıieıances 

Ahdar, abzar - Yeşil 
Aben - Demir 
Ahenia - demirden, demir 

gibi - (Fr.) De fer, Comme du 

Aferide - Y aretılmıı fer 
~ferin - Okay - (Fr.) Bravo' ! Ahenk - Uyum - (Fr.) Har. 

Afet - Afat [Yakutça ıihir monie 
ve efsun anlamına gelen "ap,, Abeste - Ağır, yavaş - (Fr.) 
kökünden ] Lent 

Afif - Sili, temiz (Fr.) Probe ~h.f~d - Torunlar - ( Fr. ) 
Afitab - Güneş - (Fr.) So· Posterıte 

teil Ahir - Soo, ıonunda, en son 

Afiyet, (Selamet] - Esenlik- ( Fr. ) A la fin, en dernier lieu, 
Bonnc sante dernier 

Ahire1:1 - Sonlıyıu - ( Fr. ) 
dernierement Örnek : Esenlik dilemek -

Souhaiıcr bonne sanıc 

Afiyette [Salim] - Esenli -
(Fr.) En bonne ıaute 

Selim - Eıen 

Ürnck : Sclôın sana! - Esen 
6308 

Selamlamak -- Esenlemrk -
Saluer 

Selamlaşmak - Esenleımek 
Agah - Bilir, anlar, uyanık 

Ag .. z - Başlama - ( Fr.) 
Commeucement 

Agaşle - Bulaşmış - ( Fr. ) 
Souil'e 

Aguş - Kucak 
Ahad - Birler - (Fr.) Uuites 
Abadı na8 [ B.k : avam 1 -

Kar al 

Ahize - Almıç - (Fr.) Re· 
cepte ur 

Ahkam - Hükümler [T.Kö)
(Fr.) Jugements Preıcriptioos 

Ahker - Kor - (Fr.) Brıise 
Ahlaf - Gelecekler, ardıllar 

(Fr.) Posterite 
Ahliildyat [lıaıi ahli'ik] - Etik 

[T.Kö.] - (Fr) Eıhique, morale 

Ahlak - Ablak (T. Kö ) 
Ahlaki - Ahlaksal - \ F•. ) 

Moral 
(Alıliikeel'deki sou .. l " ioce o

kun~caktır.) 

Ahlaki - Ahlaka uyğun -
(Fr.) Moral 

Örnek : Bu hankeıiniz ahla
ka uyğun drgildir. 

Gayri ahlaki - Ahlaksızca, 

yadıblak11l (5) - (Fr.) İmmoral 

Laahlaki - Dıııhlaksal (6)
(Fr.) Amoral 

Ahmak - Beyinsiz - ( Fr. ) 
İmbecile 

Abmal ve eskal - Ağırlıklar 
cFr.) Cbarges et poids 

Ahsen - En güzel, çok güzel 

Ahıa - içirik - ( Fr. ) Vis-
cer es 

Ab§eb - Ahşap - [ T. Kö. ] 

Abd - Ant, pakt (7) - (Fr.) 
Pactc 

Abd - Deııir [ T. Kö. ] -
(Fr.) Regne, periode 

Ahdetmek - Andetmek 

Ahrar - Özgenler [Bak : hür
riyet ] 

Ahval - Haller [ T. Kö. ] -
(Fr.) Circonstances 

Ahval - İşler - (Fr) Situa
tlon, les Choscs 

Örnek : Ahval kesbi veba· 
ınet elli - işler kötüleşti - Lee 
choscs ıournent mal , La siıuaıion 
s'est aggravee . 

Ahval [vaziyet anlamına ] - , 
Durum 

Ornek : Ahvali ~alısiye -
Soysallık durumu - Eıaı civil -
Ahvali sıhhiye - Sağlık durumu -
Eıaı de sanıc 

(5) "Yad,, kelimelerin haşıııda 

arabca (gayrı) nın ve fransızca (iın) 

in yerini ıuıar. Bu örnekler ayrıca 

yazılacakıır. 

(6) ,_Dış" kelimelerin başında o· 
rabcanın (la) ve fransızcanın (a) sı· 

nın yerini ıuıar· Bu örnek de ayrıca 
yazılacaktır. 

(7) T. Kö. Ayrıca yazılacakıır. 

-·----------------

Türkçe büyük 

Yakında : Asri 
film 

sinemada 1 ·-------------------------' 
----------------------------"' 
Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da Goodyea r lııstiği almayı unut-

mayıa. Görecek!infz ki bir sene zarfmda ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çıılışmıştır. 

G 00 dyea r 
lastiklori on sağlam, on uzun ömürlü ve sizo on yarayışlı 

ğunu tocıühonizde gösterecektir. 

lastik oldu-

13-20 

3 Adanada Sellnik Bankası 11resınde 

Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Sa}gı drjler seyircilerine 

Ramon nuvaronun temsil ettiği 

Asri talebe 
~lclro Gc1•1vin Mayer şaheserini takdim eılor 

Asri tulrlıe gene ihıiynr '"'·ı !.rsıu b:·rınesini icalıeden talrbetik 

t,Ö. • ~rt ... en güzel hiı es•·r 

IJiveten : Münir Nurettin beyin Urfalı şarkı11 

Gelecek pro!jrım : 

Studyo çılgınlıkları 
Cuma günü 2 de 4 de 

Asri talebe 
5149 

hayatını 



Firtik 4 

Corc Saymen Lon
draya vardı 

Üçılncıi flrll/den arlan -
Herbangı bir anlaşın~ için bir 
ttşebbüs yapılmış değildir. Genel 
bir Avrupa anlr~mesı gaye ola 
rak konulduğundanbt>ri İngiliz 
hak8nlarııı ın fikirJ.rindt doğru 
dan rloğruya bt>r hangi bir İngiliz 
- Alman aııJ,~m ~ sı mevzuub; sol
mamıştır. Genel bir Avrupa an 
bşm•sı yalnız İngiltere, Fra~sa 
ve İtalyayı dtğil fakat Edeıı 'in 
temas etmek üzere bulunduğu 
diğer devletleri dt alakadar et 
mekt· dir. 

Roma : 27 ( A . A ) - Berlind 
lngilizlerle Almenlsr aresındn yn 
pılan görüşm•lnin neticelerini Ro
ma mııtbuetı umumi bir enlaşma 
için mü&ait bir mahiy•tte eddet 
memektedir. 

ı · 

« Giornnle Ditelia ıı lngiliz ba 
kanlarının_I3erlini ziyaretlerinin bir 
nevi malumat olma ve verme k.a 

. bilınden olmak itibarile ,hir kimse
'. nin Berlinde yapılan görüşmelerin 
bazı itilaflara v~ya muvakkat tes • 
viye surıtlerine müncer olacağını 
beklememiş olduğunu yızmokta
dır .J 

Ru gaz ' te dtYam ediyor : 
"lngiltne Berlindeyopılan müza

kerelerin miitekebil nolıtei nazar
lerı birbirine ynkleşlırncnk mahi
yette bir tolıım tavzihato yol nç

mak ve görüşmPlere müsait bir 
hsva ihd ıs etn ıesi arzusunda menfi 
olduğuna Jair sırib bir intiba mov 
cı.ttur. ilk menfi unsur resmi teb 
!iğin iki tarnfın ı : oktai nazarlarının 
yekdiğerine yaklaştırılması imkıl
kftnına telmih etmekten kaçınmak 
içi~ göstermiş olduğu ilıtimamdır. 

. 

ikinci menfı unsur hu!!iin kau. o 
nas davesırıdon babs~tm•ği tercih 
Pclen Almnn mntbuntının llerlin gö 
rüşmeleri neticelerine ait olan mu 
taloalarınJaki hararet eikdanidir. 

Ayni gazete mutalaalarına de
vam ile diyer ki : 

-

-

Şu hale nozaran Berlin görüş
melerinden sonra umumi anlnşma 
yolunıla hiç bir terakki elde edil 
memiş olduğunu İıldia etmı · k müm 
künclür. lngiltno bu onlnşmanın 
tahakkuku imk :\ ıı ını rlde rtmek 
maksaılile büyük mesai sarletmiş
tir. Faknt bn mesainin boşa gitmiş 
olduı111nu kahul rtmrk zarureti 
vardır. Gerek Giorııale Ditalia ve 
gerek Tribuna gaze.trleri Berlin 
görüşmelerinden sonra ltnlyn,Fran 
sa ve lngiltrre arasında yıkındn 
Stresiırla akteılilccrk olAn koı fe 
ronsın vazifesinin daha ziyade 
ehemmiyet kesb~tmiş olduğunu 
yazmaktadır . Bu <la Avrupanın 
dostane bir surette teşriki mesa 
isi esasının Paris, Londrn vo Beri 
arasında cereyan edecek mükAle
mclerde mündemiç olduğu ve Av
rupanın şimdiye kadar tecrübe ed 
miş ve hepsi de suya düşmüş ola 
diğPr bir takım usulleri tecrübeye 
kıyam etmeksizin m< şru oıüsb~ 
usule rİcüt cdı-bilecrği manasın 

ın 

il-
n 

t 
1 

tazammun rder. 

Dikiş yurdu 
-Bu kerre kültür bakan!.ğını res 

nıc n kuhul etmiş olduğu Bdçik 
usulü ile metod gösteren Fatm 
Oikmrnin Dıkiş yurdu altı ay ma 
koEtarlış kıııslnrını hitiron s~ki 
ıalebı •ye mezuniyet~vcrmiştir. Cum 
ve cumaı tcsi güı.leri sergi umum 

a 
o 

z 
o 

o 
a~·ıktır. 

Yitik kocan • 
Evvelki gün öğleden sonro na . 

t-nııma oit arsa ve tarla tapu sene 
krini yitirdim . Dulonlarıo Türksöı 
· lnrı han esir o teslim t ıtikleri tak 

Ü 

il . . 
lirılo ınrmnun edileccklerını vn-
ı~eylerim Adananın Sugediği m 

hallesinden Turşucu 
Hnydar 

a-

( Türk Sözü) 

Adana Borsası Muam(:\leleri 
'PA~ll'l!'. ve fri2A 

C1NS1 
Kilo E'iyaıı 

En az En çoL. Satılan Mikdar 

"lra pııua lı-po m uk """"" 
K. 

= S. K. s. Kilo 

Piyasa parla~ı ,, 31,50 
Pivasa IPmizi 

" iane I 
!ane 11 
Ekspres 
Klevlnnı • 

Beyaz 
YAPAGI 

1 1 1 
Sitah 

Ç 1 G t T 
Ekspres 

1 

lan~ 

Yerli "Yemlik 1,50 -.. 
" "Tohumluk,, 

Bul!;day 
HUBUBAT 

Kıbrıs 1 
" Yerli 

" Men tane -
Arpa 
Fasulya - -ı Yulaf 
Delice 
Kuş yemi ' . 
Keten tohumu 
Bakla 

. 
Sisam .:: -

UN -· Salih Efendi - ----·= .ı:ı Düz kırma " .J:J .. -..-:z •• 
:ı Simit .. • -c 

~~ -· Cuml.ıoriyrı • -"" :ı .... "' " Düz kırma ., -
Alfa 

" 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

28 / 3 / 1935 İş Bankasından alınmıştır. 
Sarııim Pent. 

Mart Vadeli 6 22 Liret 
1 

9 61 

Mayıs V adeti 6 18 Rayşmark 1 97 

Hazır 6 46 Frank"Fransız,. 12 ocı 
Sterlin "lnıı:iliz" 604 -Hint hazır 36 5 Dolar "Amerikan., . 79 40 

Nevvork 11 07 Frank "lsviçre,, -
Seyhan vilayeti daimi encümeninden 

1-Adnnada hükümet konagında Daimi encümen riyaset odası ve 
kalemi, umumi meclis salonu ve halk müracaat bürosu inşasile bunlarla 
aldknlı diğ•ır tadilAt ve tesisat ( Oniki bin ) L keşif tutarı ile eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 

A ) - Eksiltme şa• tnaınesi 
B ) - Mukavelename projesi 
C) - Hususi şartname 

D ) - Keşif hüldsıı cetveli 
E ) - Proje resimleri 
F) - Umumi şartname 

lsteyenlor bu evrak ve şartnameleri (60) kuruş mukabilinde Seyhan 
Nafıu başmühondislığinden olabilirler. 

3 ) - Eksiltmı> 935 senesi nisanının 18 nci perşembe günü saat on 
birde Vılilyet daimi encümen inde ihale edilecektir . 

4 ) - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapı lacakt•r. 
5 ) - Eksiltmeye girebilmek için dokuz yüz lira teminat vermesi 

ve Nafid başınühenılısliğinden tasdiklı ehliyet vesik11sı ile Ticaret odası-
nın içinde bulunduğumuz senAye ait vesikasını göstermesi ldzımdır. 

6 ) - Teklif ınektuplıırı üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ~v-
vol Vılilytt daimi encümen reisliğine verilecektir. Posta ile gönderile-
cek mektuplar nihayet üçüncü ınııddıde yazılı saate kadar gelaıiş ol-
ması va tış zarfın mühür mumu ile eyicQ kapatılmış olması lilzımdır . 
Postada olacak gecikmeler kabul rdilmez. 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden 
1 )- Adana koşu yerinde yapılacak Tribün inşası ( 9793 ) lira ( 37 ) 

kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 ) - llu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır : 
A ) - Ek~iltme şartnamesi 

13 ) - Mukavele projesi 
U )- llususi şartname 

D ) - Keşif hiilftsıı cetveli 
E ) - Proje ,,,simleri 
F ) - Umumi şartname 
lstoyenler hu şartname ve evrakı ( 49 ) kuruş lı0del ile Soyhan Na-

fiıı başmühendisliuinden alo bilirler. 
3 ) - Eksiltnı~ 935 senesi Nisııoın 17 nci çuı~nmLn güııü sutt onılu 

Vılilyet dolmi encümeninde yapılacaktır 
4) - gksiltme açık olarak yapılacaktır . 
5 ) - Eksiltmeye girelıilmAk iç 'n ( 734) liro 50 kııru9 tominat ve· 

rilmesi ve Nafia başmühendisliğinden tasıliklı fo ni ,.lılıyı t ves kuijilu 
Tıcarnt olasının içinde bulunduğumuz soneye oit veııikufını göstermo~i 
IAzımdır . 

Dahili hastalıklar tedavi hanesi 

Ş.ırımıze yeni gelmiş olan doktor Talııt, bu kerre istik lıı 1 mekt"Li 
civarında doktor Süleyman Sırrı muuyenelınnesinde hor gün öğleden 

sonra hastalarını kabul etmeğe başlamıştır.5 I04 10 30 
Pazar ve salı günleri fukarayı pır:ısız bakılır. -

Seyhan defterdarlığından • • 

K-ııryrsi 
Bebeli 

)) 

)) 

" 

" 

1) 

" 

" 

Cinsi 
Müşterek 

tarla 

• 

)) 

• 

" 

)) 

Mık tarı 

Dönüm 
250 

60 

60 

120 

200 

120 

3 

40 

Zürra 
Temamı 

)) 

" 

" 

)) 

• 

• 

• 

Sabık ihale bedeli 
Hududu Lira Ku. 

13ekir ve nehri Ceyhan vo yol ve 2750 00 
tarik ile mahdut. 
ŞarkQn ve garbfn çopur Ali oğlu IO IO 00 
llnlıl şimalen göl cenuben Ab-
dulbh ilo mahduttur. 
Ş. şif garben Halil Ş. Keleş ağa IOlO 00 
C. Mulla Abdullah ile mahduttur 
Ş. Sakallı Mığırdiç C. çiflik hu- 1300 
mayuo Ş. Kara Ömer tarlası 
cenuben hali ile mahduttur. 
Şarkan çifiik humayun arazisi 2 lOO 00 
garben beye Ş. nehri Ceyhan C. 
şif ile mahduttur. 
Ş. hezinei celile Osman V1lresesi 600 
Ş tariki am C. kara Bekir ile 
mahduttur. 
Şarkan tariki tl.m garben hazi
nei celile şimalen ve cenııb en 

Adana yolu ile mahduttur. 

I02 

Ş. Nehri Ceyhan O.sahih senet 400 

13 

J3 

J3 

13 

)3 

J3 

13 

şimalen Veli ile mahdut , 
3
,..9Jl 

Yokarıda cins ve evsafı yazılı emvali gayri menkule bedelleri 13 taksitte ıılınmak üz.ere ı~:,1if pi~ 
rihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğuııdon 4-4-935 torihıno aıusaı~rile 
;ünü s:ıııt 15 de açık artırma ile ihaleleri icra kılınacağından taliplerine % de 7,5 teminat okC 
Milli Emlll.k hlaresioe müracaatları ill\n olunur. 5128 21-25-29-3 

Rapor 
Yıldız kahvesi karşısında bulu· 

nan gnzote bayii Polisçi oğlu 
1 tiseyin tarafından Ağzı Ka 
yadel>ın markalı kapsol ile kopllı 
olnn bir ad~t gazoz tahlil edilmek 
üzeregetirildi. ve tahlil neticesin -
de aşağıdaki rapor verilmiştir: 

Tumamen berrak manzarada 
olup bu nümune 48 enot 37 dere· 
celik etü içerisinde bulunmakla 
tortu vermemiştir. Cali havi man
zaı odan eri olan nümune gazozun 
lezzeti çok iyi ılir. içerisinde znha . 
rin yoktur. Şekerle yapılmıştır ma. 
deni ve mızır hamızlardan tamamen 
eridir. Kayodelen gazozunun ya· 
pıldığı suyun selabet derecesi bir 
buçuktur. Netice çok iyi bir gazoz 
nümunesidir . 3-.5 

Kimyagn VQ kimya muallimi 
A. Rıza İşcen 

Seyhan Vilayeti daimi encümeninden: 
Satılmak üzere Adana Memleket 

hastanesi eski Rontken makinıısı 
ve teferruatının 1500 lira muham 
men bedelli açık nrlırmııs.oa tay in 
ve ilan olunan vakııta istekli çık
madığından artırma müddeti 935 
senesi Nis•nının yedinci pazar günü 
saat on bire kadar uzatılmıştır. 

Taliplerin ş~rtnomesini görmek 
ve tafsilAt almak üzere her gün 
Sıhhat müdürlüğüne ve ihale gün 
vo saatında da VilAyet daimi en 
cümenine gelmeleri ilan olunur. 

vilayet daimi encümeninden: 
. C~yhıın Muhnsebei Hususiyesino 

aıt lslosyon ciyarınde vaki yirmi 
pa rçuda 9945 metre mure bbaı ar. 
salar açık artırma surct•lc satıla
ca~ından şeraiti anlumak istcycn
l(r.ın. hc.r gün Muhesebci llusus;ya 
Muclnrlııği.ıne , talip obnların ıla 
yüzJe 7,5 p•y nkçüsile hirlıkto Ni 
s~nın ılörılüncil p•rş ·m ~e "'Ünü 
saat on birılc ıle J~ncürn ni Vi!ııy< tı 
mürocaatlorı ilıln olunur . 5108 

14 20-24-30 

--------
Satılık Emlak 
. Adananın en şerPfli yerinde 

kılın halen hanka; ev ve dairo ; ti
carethane olarak kullunılon eski 
Fransız Koleji ; ve bitişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon caddesinde 
havadar yerde tahminen yetmiş 
dönüm iki perça orsa satılıktır 
isteklileri Per Rigal il~ vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir.5009 

25-30 

1 B e 1 e d i y e ·"~ r' 
1- Adan;ıda Atatürk parkı eırafı , heyeti feJnı} 

üzre tıhdit edilecektir. 
2- Bu işin ht!deli (4442) lira 8 kuruştur. •eti 
3-İstekliler bu işe ait evrakı bedelsiz olarak beY . 

den alabilirler . . -ııii d•iıJl1 

4-Kapalı zarfla eksiltme 9 l\isın 935 pazar gu 
mendesaat on beşte yapılacaktır. 

5- Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. oşııır· ,~,ı; 
6- Muvakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kur ecbrı''.' jl 

7- istekliler şartnamesinde yazılı evrakı ibraza. ~oaııı'"sııı 
8- Teklifler 935 seneRi nisanının dokuzunda şar 

zılı vakitte daimi encümen ıiyasetine verilecektir. 
5
_z9 

ıs-~ı-2 e 
--~~~~------~,.._.------·---;.;__. ~~ 

D . : Enctl Seyhan vilayeti at mı 
. d kt"ı nrn en : ·ık ıııı 
1 - Adana istasyon caddesi üz.ırinde inşa etl'.Jecek : kOo~ 1~' 

dokuz hin dokuz yüz ulli) lirn keşif Jutarı ile eksıltın°Y 
Bu işe ait şartnameler w evrak şunlardır : 
A - Keşif hülll.sası . 
B - Proje resimleri 
C - Hususi şartname ~ 
D - MukııYelename 5cylı9 

·ı nJe 
ı 1 b k l'kı· lı'rn mukabı 1 
steycn er u şartname ve evra ı 

1 
o' 

başmühendisliğinden alabilirler, uoii S 8 ~ 
2 - Eksiltme 935 senesi Nisanının 21 rioci pazar g 

vilil.yot daimi encümeninde yapılacaktır. ıı 
3 - Eksiltme kapalı zNrf usulilo olacaktır .. 

5
) 1;oriiı·eeı~ 

4 -. Eksilt~eye girebilme.k !ç'.n ( 2996 ~ !ıra ( ~ elıliYet ~ıtı 
V&rmesı ve Naim boşmühendıslığıadeu tastıklı renn 'kasını~ 
Ticaret OJas nın içinde bulunduğumuz seneye ait vesı . 6e'\ 
ldzımdır . _ 8uuıı .Jııl ~''ı 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yaz'.lı s; .ta ıl~pr t . 

vel Vil~yet Daimi Encümeni reisliğino verile cektır. ~ıtn ~·ı• pi 
1 

lecek mektuplar d ~ nihay et üçiincü mo <l ıhlo Y' z·l. s. (,Jııı''~ı 'fl 
olması vo tış zorfın mühür mumu ib eyice k••r 0 t ı l oı~z--25,.. 
Postada olan g~cikmeler kabul cdilmez.5131 (J 

Sovyet süt makiııalıt 

\J~ 1 
.. ıtcıı ·~l 

~ıı ı~ 1 1 
. . .. kin:ı.lıırı · ı•" 1 .~· Sovyı · t fobı ıkıılarını .ı yeni <Yelen sııt nın Jji'rrr ol 

1 . " 1 raber ı " ~ıı'ı ' . yoğ çıkarır w fıntları ~·ok ucuz olnıokla ıe lı ı.uıı 1,/ 
d h . · _ Osınon 

a a oyı kullanışlıdır .4999 Satış ycrı -

-o~'' 
'dl ııırı • .1 

-----------------:--. ,şrıı P" u oıuını ·ı" sıı"f ııı'' 
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