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•• -- -·· Karşılık kılavuzu 
Türk dili araştırma kurumunun 

yaplıi':• Ü<manhcadan Türkçeye kar
şılık kılavuzu lıugün üçüncü .ayfamız 
dadır. ,5 ICURUŞ ADANA GUNLÜK GAZETE ON İKİ~Ct YIL SAYI 3183 ·-. 1 

• •• •• ikinci ınonu utkusu . 
18tiklal savaşının en çetin dönüm 

noktası bugün başarılmışdı 

Bu ünlü yıldön·~·~~~~ kutlarken bu 

Yolda ölenlerimizi de saygı ile anarız 
On}(· 

baıı anunsani 1921 de Yu 
IJtd 1 dııı u usu nöııllde ismet Paşa 

ltı8, ~llı~dığı hezimete düşerek 
r,,k,: 'llıışti . Ne)e uğradığınıo 
~ a va •d~9 ramamış , genç Türk 
lii Qn~D • f d .. 

tı~el . Çetın , alıarlığı du 
erıoi 'd • . k 1 l'u , cgenız ı mıştı . 

k,tllıak•ıılılar , bunun acısını çı. 
ftıı,ıı • gllnden güne kuvvet· 
ıı.h, r' tcskilatlanın bu orduyu 
' •zı. ·1 1 ~' k,

1 
ı er emeden yok ttmc-

dnlfin:' Vermişlerdi .. Böyle bir 
l•tililt '~. "znıekte en afak bir 
ıl. bıııı gostoraıiyen İsmet Paşa 
likııı '. ltarşı tedbir ılmakta ge· 

l~'§li . 

_,ô ~~ııı i~iYılı Martının sonlarına 
b 

•ler · cebbeden gelen ha· 
•ııd· bhııııı 1te verecek mahiyette 

~nle,i:Oıdu . Ümidıizliğe dü 
1lıı b·· had ve hu.hı yoktıı . 

1 --~"'' .°Yle dü•ünenler Türk 
- ~ -~ıo k • ' 
1,. 1 h• Yo luk içinde varlık-

•'• tli ••tac ğ jl~ ~ı,, b 
1
. 8 ı , en umulmıyan 

'<leıııi1 , a ıoe geleceğini takdir 
\'un n 2•vıllılardı . 

16na aıılılar .Martın 23 cü 

~·%o ~Ursa istikametinden 
b,4 topP.ıyade 1,200 ıuvari , 
Qı,: ıı h 

l'r , ··•ııı 1 ' arekete geçtiler . 
''ti • tıö • 

,.,(, (1-.. ttjııı· 0 unde bulunan kuv 
... 'IJI) ıı . 

it •uv . •Se 15,000 piyade 
~ . ll~rı ' 65 toptan iba . 
tq bu 

1~deo kat kat üstün 
,, tk kuvvete · karşı ancak 
~~uı ordu ~-h· llıiy sunun yeoilmiyen , 

llitdi tıı •zuıi ' inını baıa çı 
~ ~lir8a.j 8 • 

~.l'YııJe n lfediyen düşmanın 
111

11 ku, •e bir kınm suvarisi 
''t \·eııe ·ı P

1 
ı . ı\ıı rı e sol cenahımıza 

l<ııcık 1 kuvyet1eri ile İnegöl, 
' Yenişehir - Bılecik 

yollarile merkPz ve sağ ceuahla
rımıza yürüdll . s.tir kıtalarımız 
düşmaoı işg~l eyliyerek asli mev· 
zil~rine geliyorlardı . 

27 Mart 921 sabahından iti· 
haren artık bütün :eebbede temas 
hasıl olmuştu . .Mevzilerimiz Ko
caeli gurubu, 61 ioci fırka sağda, 
24 üncü fırka da merkezde , 11 
ioci fırka solda olmak üzere tu · 
tulmuş bulunuyordu . 

İnönünün harb bakımından 
çok büyük bir ehemmiyeti oldu
ğunu bilen gaı b cebh~si Kuman 
danı İsmet Paşa, tedbir almakta 
geç davranmamıştır . 

24 üncü fırka Ctnub ceblıe· 
sinden getirılerek sol cenaba ve
rilmişti . Biıinci suvari fırkası 

da ihtiyata ayrılmıştı . Bu sırada 
Kafkaayadan gelib Am8syada 
bulunan beşinci Kafkas fırkası 
da bir alayla yetişmiş , meclisi 
muhafız taburu da Ankaradan 
hareket ettirilerek garh cebhes 
emrine verilmişti . Afyon mınt• 
kasından 23 ve ;s inci fırkalar da 
getirilerek tedbirlc:r tamamlan. 
mıştı . 

28 Mart sabahı biitüo cephe
de Yunın taarruzu baılıdı . İki 
fırka ile uğ cenabımızı vebir fırka 
ile sol cenahımızı tehdit ediyor 
lar , Cephede de işgal muhare 
beleıi yapıyorlardı . Sağ cenahda 
bulunan Savcıbey garbinoeki sırt· 
ları zabtetlılu , Kocaeli gıupu ile 
61 inci fırkı kanlı ve ölümlü bir 
karşılıklı hücumla buralarını tek 
rar ele geçirdi .• 

Öğledeo ıoora müthiş bir top· 
çıı ateşi başladı . Onu iki fırka 

- Gerisi ikinci firlikde -

Umumi nüfus 
-------

Sayımı hazırlıklakının 
bitirilmesine faaliyetle 

çalışılmaktadır 

Ankzra : 29 (AA) - Umumi 
nüfus sayımı için köylere varın 
cıya kadar memleketin ber tara 
fında yapılmakta olan numara
lama işininin 33 vilayette lıitti 
ği anlaşılmıştır . Nümarabj işi . 

mtm!,kette adres meıeluinde 

halletmiş olı;caktır . İetatistik u 
mum müdürlüğü muavioi Selim 
Sabit Aykut numaratoj işi biten 
yerleri: kontrol etmek üzere Bi
lecik , Bursa , İzmite gitmiştir . 
SırHıyla diğer vilayetlerde kont
rol yapılacaktır . Deneme aayım· 
!arının t1Bnif edilen neticeleri 

halkımızın bu sayımada son say&m. 
da sorulan ıorgulara doğru cevab 
verdiğini göstermektedir . Bu iti, 
barla umumi sayımdan alınacak 
neticelerin pek kıymetli tetkik 
ve tahlillere esas olacağı anlıııl
mıştır . 

Umumi sayının esaslıırı tu 
bit edilmiş olup yakında muh
telif vekaletltıin mümessillerin
den mürekkep bir heyetin tetki
kiııe arzolunacaktır . 

Kağlt fabrikası 

AOustos sonund• işle
miye başlıyacak .. 

İzmit: 29 (A.A) - Şarımız. 
da yapılmakta olau kağıt fabri
kasınıo inşaatı çok ilerlemiştir. 
İnşaatın büyük bir kısmı hitmiş 
gibidir. 

Şimdi fabrikanın s va, boya 
ve sair müteferrik sksaını yıpıl 
maktadır. Yalnız turbin dairesiae 
fezlı yük gireceğiodrn bu daire· 
nin temelleri beton kazıklarla 
takviye edilmektedir. Bir taraf 
tan da makine montajına başlan 
mıştır. 

Kağıt makinelerinin montajı· 
na ııisaoın ilk haftası içinde baş· 
lanacaktır. Fabıikaom turbin da
iresi billiktcn sonra inşaat ağus 
tos nibayetioe doğru ikmal edil· 
m'ş olacaktır. · 

Rize vilayet büdcesi ~ lord Eden Moskovada 
ı. tl'İtıof} L · umuı:!:e~e~si (~j:~etin ~~a;:~ 
.. ~,... a ord arasındaki ilk ko-, nesi büdcesini 312,367 lira ola-

.... alar çok cana yakın olmuş : rak pb~f=~ş0.t.ir. F d 
'~0,k I r r ua 
1 ı,~ o~, . 38' 
1 q, l Ctlıııj. (A.A) - Eden bi·lt>Tİne ~öyleoıişler V• bu mü- Sor bon darülfununun-
~~ k• ' ve Litvinof tara· oasebctlerin mühim surette se· 1 d k f d' 

ııı; a,~o:ıılanı:ıııştır . Jah bulmuş olduğunu görmüş ,. a on eransını ver 1 

~l~'.doğ~:L2ı.8 _(AA) - Eden !er ve Sovyet Rusya ile Büyük 
cdiJ,,,. lvıoof tarafından 

1 
lliritanya arasıodaki gerek siya· Paı is : 29 (AA) - "Anadolu 

1.. 'o~ "'1tti . d b •jansıııın hususi muh~biri bildi-~'~k htle, . . . si ve gerck iktisa i miinase et· riyor ; 

r,~ 1·, fı!tı 0 •1 •• 1 
, 1hı.rlı~ınia Lo~clra !erin il r ride daha ziyade tarsin T k " •o ., ~ ür etüd merkezi ıa.afındaıı • 1 1·ı 1 Oskıı aıskı ile İngilte- edilmesi hususunu görmüşlerdir . 

~ ı • b l L teıtib c<lilen koııfcranslara Sor 
'ıı,~~ llıtııa~ iiyük Elçisi tord yi malı'.imat alan malıafıl it i boada dün de devam edilmıştır. 
, ı 111r . atın hazır bulun· vinof ile Eden arasındaki görüş 1 Oıiu lstaııbul Üuiv.rsitesi ı 

1Jı ·Q~d melerin tam bir muhaleset ve E 1 
, Q1 1~ •a : 2<) d lı . debiyat fakültesi reisi Fuad Köp-
11 '~ 1 ~ ~( k (A.A) - Höyter mütekabil iıima z niyeli içm· 

1
1 riilü Türk tarıhine aid bir:konfe· 

'tt 't t. 
0

• ov d de cereyan etmi• .oldug"uııu t~- · · 
'ıı~'oı•<:.derı' Staı·"? i~tibbarı· miıı etmektedirl~r . ı raos vermı~lır. 

\il 11 gıı,d .. k 8 ını bu sabah 1 Pariı üoiversitesi rektörü O 
~ teeku u teu sonra ziye Loodıa : 30 (AA) - Röytcr harlety Fuad köprülüyü konfe 
1 il ~t~ r · Afkaoisinin .Meıkovadan istihba rans vermnden evvel kısa bir 

v. t,i~ 11'§iklik . Ed S 1 'I '!l~g~ 11, d bugünkü görü~· rıoa göre en , tı ine ı e nutuk söylemek suretile dinleyıci 
~o ~ku~ bir e~e1c·'· ehemmiyetli Krtmlin sarayının sade bir su· lece taktim etmiş . Sorboııda ilk 

t 'ıt l ()~a. e ılıdir . retle döşenmiş olan bir sarayın· defa olarak bir Türk profeförü 
11~~ ,,, · 29 (A da görüşmüştür · konuşuyor . Bu itibarla Sorbon 
l.11 ı~ •tılııı 1 .A) - t!\1Vel· Bu salonda Kar·i Merki'sio 

1 
için bu tarihi bir gündür demiş-

1.ı İl. •kı "'li 1 olan meseleler b · b ı d 1 ~ıı,.,' 1:;, ... zake 
1 

ir portresı u onuyor u . tir . 
"İır •en re ere Litvi· Fden dün ve evvelki gün Lit- Fuad Köprülü rektörün sözle-
~~ ıt 'tasında devam. vinofla yapmış olduğu görüşme- ı rine trşekkür ettikten sonra kon-t., .. g(j,tı 1 1 l d 1 f b 1 k 1 b 'İ :" tt .4tııe 1ı· eri sırasi e göz e geçirmiştir . eraosına aı amış ü tür aa asın 

'\; 11t l 1111§tir ır buçuk uat I Bu görüşme hariciye komiserile da yapılan bu teşriki mesainin 
fıı~)ıt ngılj~ ·hlfariciye komi· yayılmış olan görüşmeler gi- Türk- Fransız dostluğunu takvi 

~,~llıtı~,a b akalJı İngiliz - bi dostane ve samimi olmuştur. ye rdeceöini eö.rlemiştir · Bu aöz-"tk· c etıt · . • j 1 llıüt 1 rının inkişafı Teıcümanlık vazifesini Litvinof ler söyleyiciler tarafından hara- , 11 talanın da bir- ' görmüştür . retle a)kışlanmiştır. i 

lngiliz muhafazakarları 
Berlin görüşmelerinde ortaya atılan 
istekleri asla benimsiyemezlermiş. .... _____ _ 
Stereza 

karışık 
konferansında Avrupanın en 
işleri gözderı geçirilecek . 

Önıimıizdekl 11 Nisanda İngiliz , Fraıısı: ve İtal11aıı dev/el adaın -
laruıııı bıılıışacaklrırı /ta/yada Stresa şehrinden bir görıinıiş 

Londra 29 ( A.A ) - Con 
Say men 'in, Almanya ile İngiltere· 
nin noktainazarı arasındaki fark
ların çok mühim olduğunu açık· 
ça kabul etmesi Parlamento ma 
hafilinde çok iyi bir tesir bırak. 
mıştır. 

Bu malıafil bazı gazetelerin 
Berlio görüşmeleri hakkındaki 
mütılaaluının esas itibariyle doğ
ruluğuou beyan etmektedirler. 

Alm•nyanın tekrar Cenevreye 
avdot etmesi için Hıtlcr tarafın· 
dan ileri siirüleo şortlar büyük 
bir hayret uyandırmıştır. 

.Muhafaza~arlu bu şartların 

kat'iyen kabule şayan olın•dığı 
ve Stresa konferaosının müşterek 
emniyeti temioe azmrtmış olıo 

devletler arasındaki bağları daha 
ziyade sılııştırmıya medar olacağı 
fıkrinJedirler ve Almanyanın da 
metalibatıudaıı vazgeçtiği bkdir· 
de bu işde teşrikimesaide bulıın· 
masının kabul edileceğini söyle· 
mekt~dirler. 

Bilhassa coğrafi vaziyrti iti 
bariyle İugiltcreııin herhangi 
muhtemel bir ibtiliifta işe karıı 
ması tab.i olan mıotakalara ait 
bir karş ı lıklı yardım pliinları 

-

(Sağdan solıı) Sör Con Saymenle 
lord Eden ve lngilterenin 

Berlin elçiai 

gelecek raporun bundan evvel 
Bcrlin snyahatına dair Cou S•y· 
men tarafından verilmiş olan 
izahatla ,karşılaştırılacak, hükô 
metin bu husust•ki noktainaza 
rını tesbite yarıyacağıoı yazmak-

(Soldan sağa) Saıınıen , H/tlerlıı yııuerl, Mıilırıilıus scılıibl lord 
Eden, Alman Jıarlc/ye nazırı Noyral ve İngl/lereııln Berllrı sefiri 

yapılması tasvib olunmaktadır. 

Ar.cak tamamiyle tngiliz menafi· 
ini gözetmeyi istihdaf eden bu 
telakki muhafazakarların, lnğil
teroıni diğer yardım misaklarına 

diplomasi yolu ile müzaheret et· 
ınesine taraftar olmasını lazam· 
mun etmez. 

Londra: 29 (A.A) - "Tay· 
mis,, gazetesi neşrettiği bir ma
kalede Lord Aden tarafındao 

Moıkovaya yapılan seyahata dair 

ta ve mütaliasıoa şu suretle de 
vam etmektedir: 

Avrupanın umumi vaziyeti 
okadar küçüktür ki erken gele· 
cek her türlü beyanattan ve bil· 
hassa bu gibi beyanatı istinad 
ederek neticeler i~tihıacından 
çekinmı:ok pek doğru olur. 

Buğüo Şark misakını umumi 
bir Avrupa anl1&§masınıo eo mü· 
him noktası addetmek belki bir 

- Gerisi dordü11cıi firlikde-

Venizelos suikasti 

Şahitlerin para ile tııtuldu
ğu anlaşılıyor 

Atine : 29 ( A.A ) - Atinı 
cinayet mubakemeıi 1933 seoe•İ 
6 Haziranında Vrnizeloıa karşı 
yapılmış ol.o eşhua aid muha· 
kemeye devam etmiştir . Maznun· 
lar aleyhinde şehadette bulun 

. 'mok üzere mabkemeye ·gelmiş olan 
~ -~lıitleri'l ekserisi bidayettr yapı!· 

' k' mış olan islic\'ab •sn.sıoda l 

ifadı !erini ya bozmuşlar •C yahut 
temamro aksini söylemiş'e• · 

dir. 
Neticede şura•ı anlaşılmıştır 

ki başlıca müttehemler b:ıkkinıla 
ileri sürülen ittibamlar uydurma 
şeylerdir . Esasen Venizelos taraf· 
tarlarının çıkarmış oldukları ıon] 
isyon esnasında ele geçmi§ olan 
gizli dosyalar Venizelosun husust 
katibine göndermiş olduğu bir 
takım mektupları ihtiva etmekte· 
dir . Bu mektuplardan anlasıldığı· 

1 ı:ıa göre mahkemedeki maznunlar 
aleyhinde şehadetle bulunacak olıo 
ıahitler bir:çok paıiılar almışlar
dır. Bazıları dı alacaklardı . Ci-
oayet mahkemesi kararını pek ya· 

ı kında veAe;;~~da 

Müddei umumi onüç suçlu
nun idamlarını istedi 
Atioa : 29 ( A.A ) - Askeri 

mahkemede müddei umumi 13 
kişinin rütbelerinin refedilerek 
idama, 7 kı~inin müebbet bide
matı şaklıaya ve di(er mazııuola · 
rın da yine mubtelıf ağır hide
matı ıakkıya mahkum edilmeleri· 
ni talebetmiştir . 

Samsun madenl&rinde 
tetkikat yapılıyor 
Samsun : 29 ((A.A) - Ziraat 

enstitüsü profesörleıinden Dok. 
tor Salamon Calvi, Şevktt Ah
med ve ~ümerbaok maden mü· 
heodielerioden Tahir şehrimize 

gelerek üç gün kalmışlar ve tet· 
kikatta bulunmuşlardır . 

Tedarik ettikleri bir çok ma· 
den numunelerini enstitüye gön· 
dermişlcrdir . Profuörler bura· 
dan Zonguldağa gitmişleıdir . 

Mimar Sinantn ölümünün 
yıl dönümü 

Ankara : 29 ( A.A ) - 1588 
seoesi Nisaoının 8 rnde Cemazi
yele•\d 996 da ölmüş olan hü· 
)Ük Türk mimarı Sinanıo öldüğü
nün yıl dönümü maarıf vtkilliğin
<'C ~apılan araştırmalar neticrsin 
dı• 9 ~ısan oiarak tf"shit olunmut 
\'C S n•n ibt.falio!n 9 .'o.isanda 
yapı'ması mezkür vekillikçe ııy· 

gıın gö ülmüştür . 

Gümüşhanede yazlık 
ekimine başlandı .. 

Gmii~bane: 29 (A.A) - llu 
} 1 vi ayetimize bir çok yıllaıılrn-
1 c i gö•ülmedik drreco,de çok 
kar yoğdığıodao güzlük zeriyat 
yapılamamıştı. Karlar trimiş ol 
duğun<lan şimdi yazlık ekim za 
manı gelmiştir. 

Bugünlerde havalar ısınmıya 
ba§lemıştır. 

Trabzon - Erzurum 
yolu 

Gümüşane : 29 (A A) -
Trabzon E,zurum tran~it yo 
!unda inşaat çok ilerlemiştir . 15 
güne kadar yolun büyük bir ku· 
mıııdı otomobillcıiu iş\iyeceği 
umuluyor • 



Firtik : 2 Türk Sözü 

ikinci • •• •• 
ınonu utkusu 

ile yaptığı bir taarruz taki~ eyle 
- Birinci firlilden artan - \ 

di . Saat 16 da bu ıırtlar yıne Yu · 

let meclisi reisi Mustafa Kemal'e 
~u telgrafı çekiyordu . 

Metrestepeden 
\
zalimane hllcumlarına karşı, yaln1z 

ve ıaşkın kalan milletimizin mad
di ve manevi bütün kabiliyet ve 

· e· at oanlılarıo eline ge.~tı · .. ". 5~ .. 1 
sonra başlayan Türkun sungü hucu 

mü düımanan hağrma saplanmt§ ve• 
oras\ istirdat edilmiş buluouy .. ndu. 
Kocaeli grupunun ve 61 inci fır
kamızın göıterdikleri emsalsız. 
blicümler Yunanlıları şaşırtmıştı. 
Merhum Kemaleltin Sami ve 
Halit Paşaların bu muvaffi~etleri
ni hürmetle anmak isterim. izzetin 
Paşanın yarattığı kahramanhğı da 
almak bir borçtur • 

Düşman sığ ctnahlmızı eli· 
ne geçirebilmiş olsaydı , ordumuzu 
ıimal yanından vurmuı , cenuba 
dağlara taıdetmiş ve Eski~ebir yo· 
lunu tıkamış olacaktı . Bu bizim 
için çok tehlikeli idi • 

Akşama doğru ıol cenaha yap 
tı~ı taarruz.lda şiddetlendi . Uya· 
nık bulunan kuvvetlerimiz. dOı
manı her tarafta püskürttü . Yal-
nız sol cenahda bizim için ehem
miyeti haiz olan tarasaut tepeyi 
eline geçirmişti • 

30 Mart günü sabahleyin er
kenden muharebe yiue başladı . 
Öğleden sonra şiddetini biraz 
daha artırdı . Sağ cenabımızda 
bulunan üç şehitler tepesini aldı, 
fakat mukabil taarruz derhal atal 
masıuı temin eyledi . Sol cenah
da da her günkünden fazla taar· 
ruz vukubulmuştu • 

Üç gündür devam eden taar
ruzlar , ceaahların ihtiyatlarını 
1arf ettirmişti . Düşmanın bir ce 
nahımızı geri atması ihtimalleri 
artmıştı . O cepheye çok yakıu 
olan ismet Pdf& karargahını teh 
Jikeye dilşürmüıtü .:Bunu ani.yan 
garp cephetıi kumancianJ derhal 
karargahım Çukurlıisara nakletti. 
Sükunetle harekatı idare etmek 
mümkün olabilecekti • 

Bu aıradı Mustafa Kemal ve 
ve F eni Paıalarda erkanı barbi
yei umumiye daiaes'nin harekat 
§ubesinden vaziyeti takip ediyor
lardı . İımet Paıadan , " düıman 

KaDdilliye doğru ilerliyor,kararum· 
kabımı Çukurhisara naklediyor,, 
diye son raporu almışlardı . 
Bir kaç saat muhabere kesilmişti. 
Bu çok heyecan ve endişeyi davet 
etmişti • Alınan tetbirlerdeki İsa· 
bet derhal tesirini gösterdi . lnki· 
ıaf etmek üzere olan Yunan ha· 

· rekatı durdu . 

1- 4-1921 
Sııt 18,30 da Metrestepedco 

gördüğüm vniyet : Gündüzbey 
şimalinde, SRbabdanb.eri ıebat e
den dümdar olması mübtemel bu
lunan bir <lü§man müfrezeıi, sağ 
cenah gurubunun taarruzile gay· 
ri muntazam çekiliyor . Yakındın 
takib ediliyor , Hamidiye istika· 
metinde temas ve faaliyet yok . 
Bozüyüb yanıyor. D;jşmaD, bin
lerce maktuUerile: doldurduğu 
muharebe mevdanını muzaffer ei
lahlarıınıza trrketmiştir . 

Garb cedhesi kumandanı 
ismet 

Büyük millet meclisi Reisi Mus 
tafa Kemal paşa da .garb cephe-
si kumandanı ismet paşaya, tarih
lerde emsali görülmiyen şu telg· 
rafı çekiyordu : 

Ankara 

1-..4-1921 
İnönü muharebe meydanında 

Metrestepede garb cephesi ku
mandanı ve erkin harbiyei umu-
miye reisi İsmet paıaya . 

Bütün tarihi alemde, sizin, İnö
nü meydan muherebelerinde de
ruhte ettiğiniz vazife kadar ağar 
bir vazife deruhte etmiş kuman 
danlar enderdir . Mil\etimiıin ls
tiklil ve hayata, dahiyane idare· 
niı altında ıerefle vazifelerioi 
gören kumandan ve silah arka· 
daşlannızın kallı vo hamiyetine 
büyük emniyetle istinad ediyordu. 
Siz orada yalnız düşmanı değil, 
milletin makus taliini de yendi
niz • İstila altındaki bedbaht top 
raklarımızla beraber bütün vatan 
bugün müntehalerin• kadar zafe 
tinizi teaid ediyor. Düımanın hır
sı istilası, azim ve hamiyetinizin 
yalçın kayalarına başını çarparak 
hurdehaş oldu . Namınızı . tarihin 
kitabei mefahirine kaydeden ve 
bütün milleti hakkınızda 'ebedi 
minnet ve şükrana sevkeden bü 
ynk gaza ve zaferinizi tebrik e
derken, üstünde durduğunuz tepe· 
nin size binlerce düşman ölüleri ' 
le dolu bir meydanı ıeref seyret
tirdiği kadar milletimiz ve kendi 
niz için de şaşaai itila ile dolu 
bir istikbale de nazıt ve bakim 
olduiunu söylemek isterim . 

Bıiyü/\ Millet meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Garp cephesi kumandanı lı 
met Paıa, bu candan, yüksek hi · 

tabe içinden kopan ve arkadaş· 

larının da hissiyatına uygun bu
lunan §u cevabı veriyor : 
Briyıik Millet Meclisi Reisi Mus 
lafa Kemal paşa Hazretlerine 

Zulüm ve istibdat dünyanın en 

kuvvetlerini ruhundaki ateıle 
toplıyan ve harekete getiren Bü 
yük Millet Meclisinin Reisi Mus
tafa Kemal Paıa l 

Kahraman zabitlerimiz ve as 
kerlerimizle avcı hatlarında omuz 
omuza vuruş1ın fJrka ve kolordu 
kumandanları namına takdirat ve 
tehrikitınıza Kemalif ahrile arzı 
ıükran ederim . 

ismet 

Fevzi Patanın 1 Nisan 931 
tarihinde Ankaradan Metrestepe 
de bulunan garb cebhui Kuman
danı İsmet Paşaya çektiği şu tel· 
grafı da aşağıya yazmaktan ken 
dimi alamıyordum : 

" Düşmaolaramızın imbagar si 
yasetluini mevkii tetbika koy· 
mak için ana vatınım , saldır· 
dıkları Yunan ordusile yedi güo
denberi pek kınlı devam eden 
ikinci İoönü mcbarebesiode 
ar.imkiir kumandamz altında kah
raman \'e ar.iz ordumuzun ka 
zandığı kat'i muzaffariyetten do
layı milletimizin en büyük §Ü~
ranına tercüman olarak ~sizi ve 
şanlı askerlerimizi tebrik eder ve 
yüksek alnınızdan öperim. ,, 

Bugün , ikinci İnönü zaferini 
kutlularken , Türk'ün me'küs 
taliini yenenleri ve orarla bir ta · 
rih yaratmak oeref ve azmile ö
len aziz şehitlerimizi hürmet ve 
şükran duygularile takdis etme 
ği bir borç biliyorum · 

Ömer _Kemcil Ağar 

~--------.....-·---------~--
Hapsanede konferans 

llalkevinin dersaneler komitesi 
Nisan ayı içimle hapsanede 6 kon 
ferttns verilmesi için tertibat almış· 
tır. Konferanslar, di.nlayicilerin ıs 
Jdhını ve iyi birer yurttaş olmala
rını temin için düşünülmüştar . Bu 
konferansları Kız lisesi müdürü En
ver Demir, Erkek muallim mektebi 
müdürü Nnci Ecer, Terbiye munl
limi Akif Günnlp ile okutanlarımız
dan V nsıf Can baz, Ömer Sanver ve 
Bekir Akknyn vereceklerdir . 

llapisane ve müdürlüğü de ge 
rekli tertibat almıştır. 

oarülceze kadrosu 
doldu .• 

Yirmibeş kişiden ibaret olan 
ımramız Darül'aceze kadıosu ta
~amen dolmuş ve aceze ahnacak 
yer kalmamıştır. 

Bugün Darül'acezede onbe, 
kadın, iki çscuk ve sekiz erkek 
aceze bulunmaktadır. 

İşte bu saatlerde devam e
den harb en kanh \bir safhaya 
dahil olmuştu • Sinirlerine hakim 
olan vaziyeti kendi lebirıe çevire· 
bileceğinden lopçularımiz siper
lerden açığa çıkarak imha ve tev· 
kif ateşlerile düıman hatlarında 
cehennemler yaratıyordu . 

Harbin neticeye doğru giden 
saatları yaklaşıyordu • İşte tam 

Tlevizyonun bugünkü fenni durumu •. 
bu esnada beşinci Kafkas fırka 

81 kumandanı Cemil Cahid bey 
bir alay piyade ve Büyük millet 
meclisi muhafız taburile cepheye 
yetişmişti . Bu kuvvetle sol cena
hımız takviye edildidi- . Dlişma
nın çevirme hareketi su ya dü 
ıürülmüş oldu . 

Şüphesiz ki 
fennin son ha· 

rikalarından bi 

3 l Mart -g:inü, artık ordumuz 
ii tünlüğü kazanmıştı : Ögledrn 
sonra mukabil taa rruza geçildi · 
Türk ordusu etini tırnağına taka 

k yedi ekiz gündür kudurmuş-ro , _ 
a c:al<lır an düşmanın uze· 

1 casın ~ . 
ine atılıyordu . Her nefer cehk-

;en hir kale ve bir alev olmuştu. 1 

Bu korkunç saldırış ka rıısmda 
Yunanlılar kaçmağı bir muvaffa-

kiyet sayıyorlardı... . . .... 
Akşamı. üzeri ıkıııcı lnonu ?1u· ı 
b . de krızanılınış \'e tarıh, 

lıon esı . . k w 

Türkün yeni bir zaferıoı ucagına I 
nlmıştı · h . 'ı • N' s babı garlı cep esı 1 ısao İ 
. ff r kumandanı sme~ 

uııı muza e E ı... h 
Metrts, tepeden rr;avı . ar· 

~:;:i uınuDliye reisliğine ve Mıl · 
~ 

ri de telcviz · 
yoodur . Rad · 

yodan sonra 
sesle kirlikte 
söyliyrni de ya 
mmıza geti: 

ren lıu icad , 
mnlum 0 1d, ğıı 
üzere lıillı ııssa 

İngıhc rcılt' o· 
lnhildığ•ne ılni 

adımhıı nt111rk· 

tadır . Resmi 
miz nıoder n lıir 

tele\ izyon Dlc 
tini güstı ri) or 
Aşağıdc da söz 

söyliycuin bu 
alet tarafından -
alınan resmi gö . 
rülüyor . 

Şar 
Halkevimizde 

lnönU yıldönümü bu
gece kutlanacak .. 

İkinci İnönü zaferinin ondör· 
düncü yıldönümü hu akıım saat 
20 de Halkei salonunda kutlana
caktır. Bu merasime aid hazırla· 
nan proğramı ııağıya yazıyoıuz: 

1- Mekleh talebelerinin hir
liğile bir ağızdan ve halkevi ban· 
dosunun iştirakiyle İıtiklal marıı 
söylenecek ve çalınacaktır. 

2- Dil, Edebiyat, Tarih ko · 
mitesi namına erkek lisesi mu 
allimlerinden Raşid tarafından 
ikinci İnönü zaferine •id bir hi
tabede bulunulacaktır. 

3- Halkevi orkestrası tara· 
fındın güzel bit parça çalına
caktır. 

4- Fırka kumandanlığınca 

ıeçilecek bir zabit tarafından 
ikinci İnönü savaşıoın harp tari
hi bakımından ehemmiyetine da· 
ir bir konferans verilecektir. 

S- Bir k.aç talebe tarfınd11n 
İnönü zaferine aid ıiirler söyle
necektir. 

6- Orta mekteb talebelerin· 
den birisi tarafından bir mono· 
loğ söylenecek ve merasime son 
verilecektir. 

Yağmnr devam ediyor. 

Cuma günü akşamı başlıyan 
yağmur dün de pek kısa fasıla 
farla gece geç vakta kadar de· 
vam etmiıtir. 

Fazla yağan yağmuTdan ırma
ğın suyu yükelmişse de şimdilik 
bir tehlike yoktur. 

Azılı itler 
Bir okurumuz dün matbaamı· 

za gelerek yana yakıla şu bakla 
§ikayette bulundu : 

- " Aıfalt caddenin baılaogı· 
cında ve dinge yakın bir yerde 
Hacı ueta denmekle tanınmış bir 
makinist vardar . Bu adam evinde 
üç taoe büyük çoban köpeği beı 
lemektedir . Bu köpekler sözde 
kalın ip veya zincirlerle bağlıdır. 
Fakat bunlar ıırasıra boyunların 

Savaları 
Dünkü araba kazası 

Bir adamcağız araba altında Jıalt 
rak ağır surette yaralandı• 

-----· "~ Diin öğleden sonra şaramızda 1 arabanın okuna sarılıDlf._,.11'-
çok feci ve. tüyler llrpertici bir müddet bu vaziyette fot .... fl 
araba kazası olmuş bir ki§İ ağır de ok temameo yere ,'ltJ. 
'~ bir kişi de hafif surette yara· kendisi de tekerlekle~telif 
lndmııtır • Bu kazayı aid aldığı- kalarak vücudunun 1110 

mız malumatı a•aaıya yazıyoruz : )erinden ağır surette yar• 
., • l d' ookt• 

92 numaralı körük arabası ıü Hayvanlar he e ıye fi dfO 
k ·ı ru Tevfik ile halk tar• •,.ı.-rficüsü Hüseyin eçrcı er çarşııı l . ye ı 

içinden gelirken arabanın oku ye- lükle yakahnabi ~ı! bit 
rindea çıkmış ve hayvanın bac11- durularak daha buyuk 

k önüne geçilebilmiıtir · . ,r' ğına değmiştir • Bunrlan ür en r bıt ; .111 
hayvan arabayı süratle sürükleme· Darviı oğlu Se 1111 .,...... ... 

ıre başlamıştır. Arabacının \ıunu ile hemen . hilku~et ;: .. ~ 
durdurmak için yaptığı bütün gönderilmıı ve gosteri~ 
gayretler boşa gitmiş ve araba üzerine memleket ba~ ~ıf ff 
iki bayvıuın teıiriode ıiptilliye yatırılmışhr Yara~ı 90 

. .MI 
doiru ııon)ü.ratle gitmeie başla- bacağı üzeriodedır · ~.:.. 
mıı ve s1rada dört yol ağzın Arabanm çarpmısıad•ll ~,lif~ 
da ve pazar yerine gidecek olan Rüstem oğlu Rasih d;ir ~ 
k~şe başındaki liğam deliğinin rette yaralanmıştır • bl 
önünde buluna dört beş kitiden şalgam .. ının koğaıı 98 

mürekkep Lir kömeye çarpmıştır . parlanmış ve kırılınlıtıt· 'f 
Bunlardan Derviş cığlu Selim adın Hüseyin yakalanaıaıtır • 

da birisi kendini kurtarmak için ta devam olunmaktadır • 

kont Dömartel 
Cuma günkü trenle şarımız

dan geçti -Fransanın Suriye ve Lübnan 
f6vkalade komiseri Kont Dpmar-
tel cuma gUoü Ankara ekiıpreftİ· 
le bağlanan hususi bir vağonla ve 
refakatinde mihmandarları ~harl· 
clye vekaleti memurlarından Rıfkı 
Şevket ve mıiyeileri bulunduğu 
halde ıarımıza gelmiş ve iştas· 
yoada vali Tevfik Hadi Bayeı] 
namına emniyet müdürü Mebmed 
Ali tarafından karıılanmıf ve ıe 
llmlanmıthr , 

Komiser trenin ıarımızda bir 
ıaatlik durmasından istifade ede 
rek şar içinde bir gezinti yapmış 
ve tekrar vagonlarıoa dönerek Ha 
lebe hareket etmiıtir . 

Y · mezarlılC 
anı ~;. 

etrtfa J 
y eDi mezarlığın -"l'r~ 

men çevrilmiştir. Jlc'/ 
işine devam oluouyor·ı--f; 
. . d L' k açt.rı ıçın e ır uyu .. be 1' 
doğu gibi bir de kulu -'
maktadır. 

0 
,;ıl. ~ 

Haziandan itibır• d~ 
zarlık burayı n~ld•6~· 
ölüler de buraya gölll dfll 
Haşaratla rnOr 

yapılaC,! ~-
:;.._--d~ıe ' 

Haşaratla milel 8--'6"' J 
raat :Müdürlüğünün lk ..,,..~ 
marlamı§ olduğu v!,_., "' ~ 
ilaç Şarimıza gönderi ~~ 
rükden muamelcel Y~ .,, 
Jim alanmıştır. Yakan.~ 
bı§aratın mücıdelell: - ~ 
caktır . ---3' · 

Sar havzasında bl·r ço··kiiOı-.. 

daki bu ip veya zencirleri kopar- , 
makta ve gelen gidene saldırmak· 
tadarlar . Şimdiye kadar bu kö 
p~kler belki onbtş kişioin üzeri· 
ne ıaldıı mış ve bu zavıllıların 

hayata güç b:ıl kurtanlabilmitlir . 

Cuma günü arabacı Süleyma 
010 karısı Dudu da bu köprk· 
lerden birinin hücumuna uğramış 
ve zavallı kadıo üstü başı yırtıl· 
dıktan ve vücudunun buı yerleri 
ıedelendikten sonra hin müşki· 
latlı kurtarılabilmiştir Bu kadın 
sa<lmeden v" korkudan haıta 
yc.tmakt ıdır . 

Bu adam hakkında mahkeme· 
ye müracaat edilmiştir. Bu kö
peklerin yanına makinist ilacı 
ustadan başka kimse y .. n,ışma 
maktlldır . Ha•ta bir gec ~ lııı 
adamın çocvuu da· köpeklerden 
oi r ııı i rı lı üru m n n l\ ıı irra ıııı.; vı• zoı . o .~ 4 

(, l...uı 1 a·ıl11ılıılm·~ ir Bıı köp:klcı 
dı:•l ıııah~' eti.- korlunı}'an tek 

ar kims • ) oktur. 
Nl' 'ıle> iı? Köyde bil lıöylr 

lınl r.r 111 ) lan v rılıı ez . K ı l cl, 
ki ş lıi el.. hUyll' azı 'ı l iipı·k
lc.r ı, s:<'ns ıı·~ A 1.h ıoşkıııa ah'ı 

knclar uıahınl.ırıu 11:11.:ır.d kk:ıtı,.. 
ini rc: Lıed n de lıiz.lcri bu lı lfı. 
d:ın kurtarsın. ,, 

Su okurumuzun ha çok > 1! 

riodekı ş:kayeti iizcrirıe alftkalı 
makamların dikkat nazalarıoı 
çeker \'C hu köpekleri biran e:v
vel orta<lan kaldıracaklarını kuv 
vetle umarız. 

k · ı ·ı ug"ret•• ~ Sar bavalisinde Luiscntıl da topra ış erı e • . toP. 
b d L. ..._ :ı t·· l ve üç kıt• i . işcinin çah~tığı ir yer e ır ço11un u o ı~uş . d bit fi 

da kalmıştır . Bunlardan ikisi kurtarılahılmışs~ e. k•'..,,.. 
Çöken toprak bir marşandiz trenini de raydan c;ı 

z.a olmemı~hr . 

· Yüzbaşı Köl Roma' da 

• tef 
. K··ı yaı• ' 

Al R • • . l V•• b 'll O ' flfl man uhrı mu hı l uçm·u larını ao ı uz ? :. 0 b• ot'ı' 
len Mis"yon uçuruluk cemiyeti r~n ve uçuş kı5 ınıtll ·ıe ıı 
miştir . 'fanaı eci Kül bu krrre Sronptte.r tayyıır< 51 JI 
miş ve Papa tarafından kabul edilmi§tir. are•ı 11' 

Yukaııki reıim , Yüzbaşı Kölii ( ayakta ) tay)! 
da " Litoryo ,, uçu~ meydanirıda g6ıttriyor · 
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Lik maçları Ça~:;:t~r~~:~ri 1 ( s o N s A v A 1 Asri sinemada 
dlJl 

Qn Yurdu-4 
~ersin - 10 

, Cuına .. 
ilk günü saat 13 30 da ·· . 
h llıacını ld ' gu 
•n ik· , man yurdu ile 

Ilı ıncı tak 1 ~ ıç ktif'kl . ım arı yaptılar. 
heyec u I erın enerjik oyun-

~ tnrdu ~~ 8 taki.bedildi ve ld
ıt kup O galıb gelerek kü-
\e &sında d .. . fi ıt 

15 
omı mala kaldı. 

.ı.ıl •naıp ,JQ da idman yurdu 
it Or bi • • 

,
11 

ar1110da rıncı takımları al . 
,,. d llıe 18 • so haya geldiler , 
"lıni sıınde . 
10 , n bnşk n sonra ortaerı 
~ 11• Vuru ~~lığında oyuna yur
~ı kada '

1
• e başlandı. Bu akın 

ı..!ı.li. a
0 

r 10di ise de bir netice 
"'tıorlulaıkı akınlar arasında 
lııt tokı arda YurJ &alesiııl 
~ tlatıı?01lar ve enlarJa bir 
llt h,L!0rlardı . Şimdi Yurd 

•ırıı N' /erinde ' ıtekim bu akın-
,1~d10 Muzaffere yapılan 

~tb ortaer bir çizgi hari
~ eaı 

ı. ~. ~e vuruş cezası verdi. 
'<q;ı illa! .. 1 
~i~ n golünü guze bir vuruşla 
, da y ~ttı. Geri kalan 13 
ı.,.J Urd C h'd' . li ••Unu k a ı ın ayağı le 

t ''ını, &zandı ve bu teh· 
eı· r ar 

Adanaspor - O 
Tarsus - 1 

ları yine akında görüyoruz. Cahid, 
Muzaffer, Şeref hattı açıkların or
telamelarından istifadeye uğraşı

yorlar ve Sadıkın ayağile üçüncü 
gollerini de bu ııralarda kazanı
yorlar . 

Artık galibiyeti karanti eden 
Yurd ve gol yememek için biraz 
defansa ehemmiyet veriyorlar ve 
muhacimler ara sıra geri yardıma 
gidiyordu. Oyunun bitmesine 7 da
kika var . Güzel bir akın yepan 
Yurdlular sol açıkları Kadir tara
fmdno dördüncü ve sonuncu gol
lerini de atarak ayunu lehlerinde 
hakim bir vaziyette 4-0 bitiri
yorlar. 

Dün Yurd takımında biraz 
değişiklik olmuş ve çoktan bek 
olarak. takımda yer alan Zeyoel 
cuma günü haf oynuyordu ve de· 
fansda Kemil yine her zamanki 
gibi güzel oynadı. Muhacimlerin 
hepsi dıı muvaffak olmuşlardır. 
Biraz daha anl.ş~cak olurlarsa 
her takım için tehlikeli bir hat 
olacaklardır. 

Yarından itibaren bütün dai
relerde .,alışma saatleri şu suretle 
tesbit edilmiştir: 

Cumhuriyet müddei· 
umumisi 

On btı gündenberi gıibden 
basta bulunan Cumhuriyet :müd
dt'iumumiıi Münir Altıok iyileş· 
miş ve dün yurnuşu başına gel· 
miıtir . 

Esnafın muayenelerine 
başlanıyor 

Yarinden itibaren belediye 
tababetince esnafın ~uıyeneleri· 
ae başlanacaktır . 

Nişanlanma 

Tüccardan Abdülkadir Melek· 
!erin kızı Mesrüre ile avukat İlba 
minin kardeşi oğlu muhabere me· 
murlarından Eoverin geçen per
şembe günü niıanlanmaları yapıl· 
mıştır. 

Şar meclisi yarin 
f oplanıyor 

Şar meclisi yarin ıaiıt on dört 
de belediye salonunda Nisan lop 
lantısın.ı yapacaktır . 

Bolu' da 
Orman işletme şirketi ge

nel toplantısını yaptı -Bolu ! 30 ( A.A ) - Bolu or
man iıletme Ti!rk anonim şirketi 
yıllık toplantısını Halkevi ealonuo· 
da yaptı . Hissedarlarına yü:ı:de19 
temeıtu dağıtılmasına karar verdi. 
Şirket heyeti umurniyesi eski ida. 
re heyetini tekrar seçmiştir . 

Konyada faydalı 
yağmuelar yağdı 

Konya : 30 (AA) - şehri 
m;z ve havalisine dün yağmur 

düşmüştür. Son zamanlarda ç'f. 
çiler böyle bir yağmurun mez· 
ruat için çok faydalı olacağını 
eöylllyorlar . Bu itibarla yağmu
run yağıtı çifçileri sevindirmiş -
tir. 

İneklere Tuberkülin aşısı tat· 
bik edilmek için tedbirler alın
mıştır . Yakında Pfı tatbikine mü 
cadel" ha !inde başlanacaktır . 

Oç avcı çığ altında 
kaldı 

Gürnüfhane : 30 (AA) - Kil
kit kazuının Gımor köyünden 

28 Mart perşembe akşamından itibaren 

Mevsimin en heyecanlı filmi 

Boris Karlof 

."Hortlayan Mumya,,. 
llıı.ve gayet eğlenceli 

Miki mavuz 
Gelecek proğram . 

• iki filim birden 

G i_:enen iz·.>·aplar - Cesaret Kralı 

Pek yakında : -Ekmekçi kadın-
Büyük roman 

' • • Müjde • 
İatanlıulBelediyesi - Ş.·hir tiyatrosu " 

bir kaç temsil vermek üzere geliyor. 

r 

Dorillıcıloyi ,, sinenıamız•la 
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I .1 hitıi asında oyunun ilk 
. •ınci . 
~I" devred 

bu k\p t 8 A.danasporlulnr 
\ 1ıladı~ llıak için oyuna daha 

nhnd ar, Ve bu sırada he -

~flPtıı,;ran bir ko.ç tehlıkeli 
~d Utt 811

8~ do. kaleci Hasan 
n, llir şarla bunları durdu

Ceyrek sonra Yurdlu-

Yurdun defans hatu bu mu
hacimler için çok zaiftir. Yurd 
takımındı arasırı yer alan Mah· 
mud cuma günü güzel oynamak
la beraber pas verişlerine ehem 
miyet vere.:ek olursa sayılı haflar 
sırasına dahil olabilir. 

Raşid Rıza tiyatrosu 

Halı hazırda Ankarada bu
lunmakta olan Raşid Rızı ve ar· 
kadaşlarıuın 5 Nisan da Şarımıza 
gelerek Alsaray sir,emasıoda bir 
kaç temsil vereceği haber alın

mıştır , 

üç avcı av yapmak üzere köyle 
rinden bir saat uzakta Sahralar 
mevkiine geldikleri vakit dağdan 
kopan bir çığın altında kalmış 1 
!ardır, Yapılan ııraflırmalar ne- ------------------
ticesinde avcılardan diri olarak 
bulunmuştur • Diğerleri aranmak· 

- Gerisi dördıincıi firtik le- tadır . 

karşılıklar kılavuzu 
14 ~' Ôz T. 

2ırıı~ 111 ıırkçe köklerden gelen sözlerin karşısırıa ( T. Kö ) beldeği ( alciınell) konmıışlıır. Bıınlarııı lıer biri hakkında sıra· 
J-.... 'larınıızın (mütehassıs) yazılar1111 gazetelere vereceğiz . 

ıJra '/(.~~ı_ ıwnan karşılıkların iyi ayırd edilmesi içlıı , gereğine göre, Fransızcaları yazılmış, ayrıca öııelder de lwıııılnııışlıır. 
~' 'l'ıırk u Tılrkçe olan kellmelerlıı bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmı§lır : Aslı ak olan lıak , aslı ügüııı olan 

\ı ••Jij çe " çek ,, kökünden gelen şekli gibi . 
~11 1~ •iıv1~ttait [ Hılü vuiyet, Aid olmak - Düşmek -(Fr.) Akab - Arka Örnek : .İİ.kideynin imzaladık· 

'(F/)nl~rıı.ına ) - İıler, appartenir lan (İmza : T. Kö. ) vesika - Ba-
() · Cırcoaıtancea Örnek : Derakap - arkasın· ğıılıyanların imzaladıkları belge 

1bek . Örnek : Ona bu sözü söyle· dan, hemen ark11ından 
ı: llı .. llu b,t~u ıbvalil terait i· mek size ait değildir. - Ona bıı sö· 

'1111 u •id ol erde ... - Abvalil zü söylemek size düımez 
uhr88 urıı - İtler elverir· 

~ ... 
~h~tıı 
~ ti'i, e._ Arıurı 
' /'.. tıııe1, h . . . k 4h , Vcal • a zı ıntı am 

, tu . lllak 
,hı- llıtift 

Aile - Arda - (Fr.) Famille 

Örnrk : Aile tesisi cemiyetin 
en kudsi vazifelerinden biridir -
Arda kurmak sosyetenin en kutsal 
ödevlerinden biridir. 

~· u iı~ - Y alı:ı(ama 
'ıti~~•t ...._ ~ 1~1 1 Veriş Ailevi - Arda! - ( Fr. ) fa. 

erııace - (Fr.) Co- milial 

~ ~ltbtk . 
U,, , Bu kul"b•· .. . 

V• · u un uy~11 
A. 'r1 ıııc6 ··d "IQ· o er . 

lilı ı'Yeı I . 
A 

1

'• İlj§k Cıheti tıallük ) -
l "İd enlik 
>'!ti ot, . 

ı, . ~ı. d . 
~'l ~ 1Çitı d aır, müteallik -
~t~ llıpt~ olayı, ilişkin (8)
, •~ı eııt c 
'·@~, • 'Yant' 0 nceraant, ap-

danı rapport a rela-
' ce · ' aı qın tat sur 

!) ' 
'ıı,, ı''''•oı 

ı •tı •cad, h 
ı ~, it lld011 il krliıoeler a· 

Örnek : Aralarındaki ailevi 
rc\'Dhıı - Arelarındeki erdal bağ· 
lar. 

Aile evi - Ocak - ( Fr. ) 

Foyer 

Ailt per\fer - Evcimen - (Fr 

Attache • son foyer 

Örnek : O, pek evcimen bir 
adamdır - O, pek aileperver bir 
şahıstır. 

yeıi) yc.kııır. - c .. ci o'• au· 
cııo rapporı evre moi 

~'iti, ••ıııalı. •yrıl•tJk •on za· 
ı,,.,· lıu d .. •rışık Lır hale ge· 

lı Lrı .. Ort . ._ .. y. 
,1 lorıı.,. / 0 •un liiılii kul· 1 Bu iş benim işirnrlir. Du 

iş bana aittir. Cr•ft<" nf(airf" 

ın<' r'•garôr. 
ıı ~t>ue 1 

1 '""lı.I na•ı karşılana· 
111 Pt(ı• ·• le. &o~teı i' oı 11z : 

it.. ..~,d . . 
g, 1 •lişk 

ti,ı 'tıdt•r· . ıu o1ılıı"u oı u 
IJ~f, l\ttz il ~ 

•ı,to: . ur'11 , - il J..oi ·r ıdı 
·• t-ı ıııak r" 

'•ı 1 I• x . aına •rl)ııd ı· ı i-
t ı;,I . ;ıı•J 4.,. , n ., 
J,1· 

1·1q '(ı(fı• Jllt'('I' \ 'Jl. 
>ı 1 1 Hıı . 

lıi, .~ §11 ı . il ro111p{·1ı·ut. 
·ı 1\ \j il t\.I " \ 

•ı Zerj eıı z rr lıo·ıı lır 
'•ı,. ııı. ( 1 

"ı; 1 la 1, ••ııa aiı) idi. -
· ı r on\·f· . 

14-t~ ,oııl'p . rs;ıtıon (rlıit'r 
" ~ıı •ııaıı 

\'T. Kaysrı irı olanı K:aye•·rr, Tan· 
rının olauı 'l',ınrıya Vf"fİnİz. 

( l':ı)Sl' rİrıkiui Kn)'fll'l'C', rfıtn 
rınuıkiııi 'l'anrıya v rirıiz. ) 
Siya~ul durııııı üzı·rint~ lıir 

sfiylrv vc-rdi. Siyuqi voıziyc· 
tt'- dair Lir nullık irıııJ t·lli. 
lı e faiı uıı di•coıırs sur ı,, si· 
tuation poliıiqııe. 

Akab~ [Bak : Bidire] - Zor
geçid 

Akamet - Kııırlık, sonuçsuz. 
luk - (Fr.) Steıilite, lofructu· 

oıite 

Akamete uğramak - Sonuç 
suz kalmak, sonuçıuzluğı uğıa

mak, sonuç vermemek 

Örnek : Du iş, ekemcıe ujl· 
radı - iş sonuçsuz kaldı 

Akamete uğratmak - Sonuç 
ıu:ı: bıarkmak, verimsiz bırakmak 
(Fr .) Rendre sterile 

Akim - Kısır, sonuçsuz, ve 
rimıiz - (Fr.) Sterile, infructu· 
eux 

Akim kalmak - Sonu gelme
mek - (Fr.) R~ıtcr Hrs 1 eıul
lat 

Akdem - ilk, öoc•, önceki
(Fr) Avant, prel'edemment 

Örıırk : Akdrmi vczaifiıııiz
llk ödcvinıiz1 ön.~rki ödeviuıiz . -

lluııılan akılt•ın •iziıılı• görüşnıiiş
ıiik - Bundaa finrn sizinle ~öı Ü~· 
ınüşıüic. • 

Akdetmek - Uağıtlam•k -
(fr) Cootractcr, conclure un acle 

pu lı'ic ou pri H! 

Akd - Bağıt - (Fr.) Actc 

Örnek : İzdivec erkekle kadı· 
oı birleştiren bir ekiddir. - Evlen
me erkekle kadını birleştiren bir 
bağıtıır. 

Akibet - [ Encam ] - Son, 
ıouur.dı, hele - ( Fr. ) Fin, a la 
fin, enfia 

Ürnek : \kibeı gelebildi -
Hele gelebildi. 

Akibinde - Arkaeı sırır, ardı 

sıra, ardınca - (Fr) İmmediate
ment apres, a la sııite 

Akl - Akıl [T. Kö] - <Fr.) 
Raison 

Akli - Usal - (Fr.) Raıion· 
nel 

Örnek : .l\leseili nkliye - U
sal sornoılar 

Akli s•lim, Hissi selim - Seğ
J,.yu - (Fr.) Bon sena 

Örnrk : Aklı •··lim 6abibi o-
l•n odam lııınıı yopnıoz Soğdu· 
)' 11 .. u olan atlanı hunu y11pnıaz. 

At.ıl - Akıl ı [T. Kö) -(Fr.) 
Sag ·, r .. isoıınable 

Akil Yiyen, yiyici - (Fı) 
Maııg ··ur 

Akile - Yenirce 
Akis - Yansıt - ( Fr.) Ref 

lecteur 
•ıu "• 111 " ııroprr Vlll. Bu sUzler •İzin için ( size ra-
~iııı:~ _lti,11;,,dir ., ci ) değil - C··s parolt·s ue Ürıırk : Sathı deryo, bir akis 
lı'ııı lıtıir ., · llıı ev vous concerneoı pa~. maya göre gibi , Rahilılı·ki l'lrniyenin zıtfilini 

Örnek : İki devlet arasında 
akdedilen ıııııalıc<.lc oıucibiocr. - İ
ki devlet arasında Lağıtlanan eodlaş 

~~ i ~•ite ~ '":- A 'Jui oppnr· IX. Türkiye üzerine bir yazı - • !(Östrriyordu. - Deoizio yüzü, bir 
!•n lı000 '~'1 .° 11 'l ürk iyeye dair bir makale - Akid - Bağıtçı, b~ğıtlayao - y•n•ıl gibi, kıyıdaki yapıların göl-

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldağın yıkanmış LAVE MARIN 

" " 
)) )) » KRIPLE 

-·-·-- . » Y e r 1 i KOK 

Oiikii n oJo.kl.ırı v ı l) A 1 111 a n KOK 

Salamandra )) 1 n g i 1 i z A.NTRı\SIT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
A<lana<la Sıı!Anik l.lunkası sırasında 

Muharrem Hiimi 
1 

1 14-20 

=----------------------------· 
4981 

Bu akşam 

Alsarav sinemasında 
• 

G' "'el Fatm· 
Miimessili : 

Kızıl saclı klara bov 
• 

2 Saeı nrşe zevk ve beyrcao içinde ıeyredrceğioiz hir eoer 

ilaveten F oks Jurnal 
Gelecek proljram 

Studyo çılgınlıkları 

pek yakında: 
Fonnin aczi siıı(·ınn hurıkası 

Oöriinmeyen adam 
1 •tlı.inli~i (aidi· Uo article sur le Turquie. (Fr) Conlractant grlerini gösteriyordu. 

----....:.~.:....: ____ ::.::~:..::~.::.:.:::. __ ~----------__,,__.._ __________________ _ Pazartesi 2,30 da güzel Fatma 
5160 



.Firtik 4 

Kozanda yapılan 
at koşulan 

Geç,.n Cuma günü Kozanda 
Tayyare Cemiyeti menf aatına bir 
at koşusu yapılmıştır . Koşu çok 
munt•zam olmuş ve çok kalaba· 
tık bir seyirci kitlesi hazır bu
lunmuştur . Bu koşuda kezanın 
hayvanların v~ sehiblerinio adları 
ıudur : 

Birir.ci kotu sür'at koşusu ; 
Buoa altı hayvan girmiş birinci· 
liği Erzinli Kadri Alinin kıratı , 
ikinciliği Kadirlinin Yalınız dut 
koyü karakol Kumandanı Mah· 
mud onba§ının doru atı. 

İki11ci koşu tay koşusu ; Bi
rinciliği Ceybanm Altıgöz Bekir· 
li köyünden Y abyaoın toru dişi 
tayı , ikincilıği Kozım jandarma 
Haşçavusu .Mustafanın doru kıs· 
rak tayı • 

macları • Lik 
Üçı"irıcii flrliklcn artan -

Adınaspora gelince; bu takım 
da anlaşamamazlık yüzünden 
bu vaziyete <lüıüyorlar. 

Eğer dı fans ve muhacimler 
arasında iyi bağ teşkil tdilirse 
çok LOÜsmir oyunlar ümid ede
biliriz. 

Toroslular Tarsusta 

Cuma günü Toıosepor Volcy· 
bol v.~ baskitbol takımlara Tar 
sus Amerikan koleji takımlın 
ile maç yapmağa gitti. Yapılan 
maçlar büyllk bir kalabalık önün· 
de çok heyrcınh olmuştur. 

Kolej takımı Voleybolda mın· 
taka Voleybol t•mpiyonu olan 
Torosa karşı çok muvaffakiyetli 
bir oyun oynamış ve neticede 

( 'l'ftrk Sözft) 

Adana Borsası Muamr'leleri 

CİNSİ 

Piyasa parla~ı ., 
Pivn a lf"mizi ,. 
iane I 
Jane il 
Ekspres 
Klcvlant 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres 
iane 

"Y«>mlik., 
.. nTohurolnk., 

PAMUK ve KOZA 
Kilo . .Fiyatı 

En az 1 En çol... 
s. s. 

32 31.50 

36 

:YAPAGI 

1 

Ç 1G1 T 

l 1,6:> 

HUBUBAT 

ı-

Satılan Mikdar 
Kilo 

Boıtday Kıbrıs 1 
,_.::.::.ı::Fo:.:.!__:;~ ....... --- -2 30---I------ ----------· Yerli 

15-11, 12-15 ve 15-5 olarak Meotane 
k b I-...,.-.!!."-__;:;;;;,;;.::.:.;. ___ -----!·---- ---------· oyunu ay etmiıtir. A 

=-~rp!:.:a::,__ ______ ·-----·---•---------ı İkinci maç Kolej ve Toros bas Fasulya ----"-"---

Üçüncü koşu tahammül koıu 
su ; Birinciliği Büyük Mınkıt kö· 
yündt'n Duranın kıratı , ikiocili· 
ği Ceyhandan Mustafrnın al atı 
ktzanmııtır • 

ketbol takımları arasında yapıl· ı ı_.;,Y~u;.;:la:.:.f ______ .1 __ _ 

mıştır.Baskitbol Adanada ilk defa 1-~D~e.:..:,li~ce::___-=-------ı---
ı Ku\!2 yemi 

İzmitde ekinlerin vaziyeti 

olarak geçen sene mckteblilcri -
1

1-.;;.:e:.!.te..I.n..:.t=o:..;-h-u_m_u ___ -
miz arasında zapılmıştı. Bu sene Bakla - -------
de ~ uh1blerimiz araıında ilk has· 1 ı-;;Si;::sa:.:m=-------- ----=--~ 
kit takımını T oroı teşkil etmiş Ü N ., 
ve maçlara baılamıştır. Bu maç .... Salih Efeod=-i------.---------------

-,...,....__::::.:.:.=-~:.::...:..----------------· çok heytcan uyandırmış ve neti- .!:: .ı:ı ... ., 

cede Toroslular 19-32 koybet 1 ..o ~ Düz kırma ,. ----· 
-------------· 

İzmit : 30 ( A.A ) -Karamür
'eldc huyıl ekin vaziyeti çgk iyi 
olduğu gibi meyve ağaçlarının 
vaziydi de çok iyidir. Havaların 
iyi gitmesiodcn:her gün Yalova. 
nan otomobil seferleri başlamıı· 
tar • 

mişlerdir. 1 ~-= Simit ., 
] .§ ••° CumburiyP.t 
~ ıu 

lngiliz muhafazakarları (N ~ - - " 
" c.r Düz kuma ., 

Bolu memurlarının 
yardımı 

Bolu : 30 (AA) - Marmara 
ve Erdek bıvzuıodaki yer sarıın 
tısıodaa zarar iörea yurddaşlara 
yardım olmak üzere vilayet mer
kez ve mülbakıtındaki mem•r
ve müıtabdemler tarafından 411 
lira Hilaliahmer merkezine göa
derilmittir . 

Boluda Bir ilk mekteb 
yapıldı 

Bolu : 30 (AA) - Gelecek 
hafta Belönu k6yünde bir ilk o
kulun temel atma meruimi yı

pılacaktıt . Gumburı yet meyda 
nanın tcrtib ve tanzimine çalıtıl 

maktadır . 

Urfada Tartıllarla 
mücadele 

Urfa: 30 (A.A) - Vilayetin 
Şaı k mm takasını da bir "ısım mez
ruata ve bağlara hasar veren çok 
miktaıda Tırtıl vardır. Köylüler 
mücadeleye girişmişlerdir. 

Belçika frangı ve Amerika 

Vaıington: 30 ( A.A) -Hull; 
Belçik• frangı kıymetinin indi 
rilme!!ine dair olın teklifin ol 
<lukça mutedil olduğunu ve reka
bet bakımından vaziyeti tehlike· 
ye ıokmıyıcsğını beyan etmiıtir. 
Belçika f raagının kıymetinin indi· 
rilmesi keyfiyetinin Amerika -
Belçika ticaret itilafına muzur 
olacağına kıil değildir. Mumaileyh 
<lemiftir ki : 

Bununla beraher Amerika vaıi· 
yeti ehemmiyetle göz öoliode tu
tacak ve Belçika frangının fiya· 
tının indirilmesindeki Amerikan 
iıtibıalatı için muzur bir rekibet 
tabad·iüs ettiği takdirde icab eden 
tedbirler alınacaktır . 

Yeni Lehistan kabinesi 

V arıova 29 ( A.A ) - Yeni 
bıışbakan miralay Walery Zlanok 
Pilsudeski tarafdularından mü. 
bim bir şahsiyettir. Kendisi 1930 
ve 1931 ıcoelerinde iki defa baş 
vekil olmuştur • 

Alfa ., - ------------· 
- Birinci firllkden artan

hatadır. · 
Almanların bu misıka itiraz. 

lan berkeai ikna etmese bile 
her halde aol11şıhr §Pylcrdendir. 

Her bılde bu Şark cephesin
de müşterek emniyetler gurupu 
teıkiline gayıeı etmek bugünde 
kabil addolunmaktarlır. 

Liverpul Telgrafları 
30 / 3 / 1935 

Santim Pent 

6 29 1 -------~~-ı:-=--

6 12 
1 Mart Vadeli 
ı ı-::=.:::.:..:.......:...;_:::..::__~--

l\1ayıs Vadeli 
Hazır 6 36 

5 26 
11 01 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasmdan alınmı~tır. 

- Liret 9 60 
Rayşmark 1 97 
Frank" Fransız,, 12 06 
Sterlin "logiliz,, 606 aO 
Dolar "Amerikan,. 79 ı ·ı.o 
Frank .. levi~re,, 

Bu grupı aDCak birbirine mü· Seyhan Vilsyeti encümeninden: 
tekabil .. muavenette bulunmayı 
kabul edeolerin girmesi ve diğer 1- Adana-Misis yolunun 0+000-5+000 kilometreleri arnsındaki 
mem\ckertlerin iki taraflı ademi şosa inşaatı ( 36833 ) lira ( 93) kuruş ketif tutarı ile eksiltmeye kon-
tecaaüz misaklariyle iktifa etme· muştur . 
leri mümkündür. 2 - Bu işe ait şartnameler ve enak şunlardır : 

Lord Edco'in Moskova seyaba A)- Eksiltme şortnameıi 
tını Şark mi11kıoın ehemmiyetini B) -- ~luluvelenn.me projesi 
küçültmiyecek ve muhtemeldir ki C) - Nafia işleri umumi şartnamesi (matbu) 
büyltccektir. Belki bütUn mem- O) - Fenni şartname (matbu) 
leketleri bir arada toplayaca~ bir E) - Hususi şartname 
Şark hava mukavelesi mütekabil F) _ Keşif cetveli ve proje resimlori 
müdafaalar hususunda itiraf da isteyenler bu şartname ve evraktan matbu olmayanlarını bir lirn ae k-
eıas lt-gkil edebilecek bir kıdro sen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan nafı boş mühendisliğinden 
vücude getirebilir· ulabilirler. 

Hava meselesi Garbda oldu- 3) - Eksiltme 935 senesi Mayısın ikinci perşembe günü saat on 
ğu hdar Şarkta <la mühimdir. birdo VilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

Tekli! olunan mist.tka karşı Le- 4) - Eksiltme kaprllı zar! usulü ile olacaktır. 
histen tarafından ileri sürülen iti- 1 5) - Eksiltmeye girebilmek için ( 2702 ) lira 54 kuruş teminat ver-
razların bazıları eğer bu teklıflerin mesi ve nofia başmühendisliğini.len tasıliklı fenni ehliyet vesiknsı ile 
harekete geçmek mecburiyetini na· Ticaret odasınıo içinde bulunduğumuz seneye ait vssikası göstermesi 
tık oldukları görülmemiş olsaydı IAzımılır. 

ihtimal red ve cerhedilebilirdi. Bir 6- Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
memleketin d•ğer bir hükumo\ as· Vildyet daimi encümeni reisliğine verecektir. Posta ile gönılerilecek 
kerlt3ri tarafından hatıa mmvenot mektuplarda nihayet üçüncü maddede yazılı saota gadar gelmi, olması 
maksadile dahi olsa işgali nazari- ve dış zarf an mühür mumu ile eyice kape.tılını ş olması lazımdır Postada 
yesi ağır bir şeydir. Asıl lô.zım olan 1 olacak gecikmeler kabul edilmez .5157 31-5-10-15 
şey Şarkta ve garp~ bombar<l:mon ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~--~~~~~~~ 

tııyyarelerine karşı ez.ci Lıı· ı : u.lu ı Dahili hastalıklar 
fııa kuvveti teminiılir . Fakat asıl 1 

hayati mesele Alman hiikumetinin 
höylo müşterek sist•·mlere taruftar 
olup olmumasıdır 

Herlin konuşmoları anlaşıldı
ğına göre bu n~k~aya menfı bir 
cevab teşkil etmışlır. 

« Taymis • gazetesi bıı muta
lo::ısını şu suretl11 bitirmektedir : 

Garpt~ bir hava mukavolosi mo 
sehsi istihsal olunao müsbtt ne 
ticelorden bitidir ve bunu az kıy-
metli bir şey gibi göstermek doğru 
olamaz. ller tarafta baş döndürücü 
bir suretle devam etmekte olan 
silıih imallıtı meselesini durdurmak 
için vakıt ve zaman taınnmile geç
miş değıldir. 

Roma : 29 ( A.A) - " Gamet 
di Popolu ,, mülhem olduğu anla· 
şılan bir yazısında şu mutalaaları 
yürütmektedir : 

tedavihanesi 

Ş!1nmıza yoni gelmiş olnn ıloktor 1\d:lt, bu kerre lstiklôl mektobi 

.civarmıla doktor Süluymar Sırrı mu:ıyenelıancsin<le 
I 

hor gün öğlc-Jen 

soura hastalurını kabul l tnıPğC Lnşlnmıştır.5104 11 30 

Pozar ve salı günleri fukaraya p:ırnsız bakılır. 

imkdnı ulıluğu rınlnşılacak . Ynni 
Almanya, Roma ve Londra uzlaş
malarını kobul ed1?cektir ki ancak 
bu şekilde kendisle görüşmek kıı. 
bildir. Veyahut bunları knLul et
miyccektir. Ve o vakıt Jn ~1ılli mü 
dafaa için ciJ<li bir t~şkilAta ihti
yaç vardır. 

Adana sulh Mahkemesinden 
Ölrnesile terekesine mr hkome. 

ınizcc el kooulan nalan Antrkyalı 
olup Hürriyet M de oturan İbrahim 
kızı Ruhnazın terekesine müstehak 
mirasçısı olduğu iddia edenlerin 
kanunu medeninin 534 üncü maıl
desine tevfı kan bu sıfatlarını bihli-

----Paranı J_,_.._ 
f Boş yere harcama ve har· 
~san yerli malı al 1 . 

Artık boş vo aldatıcı konferans· 
lıula valnt kaybetmek imkılnı kal · 
mamıştır. StrazP.de yeni bir konf4l
ransa davet rıliloıiştir . PekAIA ! 
Fakat artık bu kAfi<lir. Bunun ne 
ticeıindij ya Aloıanya ile bir itildi 

« Kuryera Dellesera • gazetesi 
ise İngiltere tarafından tatbik o<lil 
mekte olan ftalyenın ve Lunun 
neticesi olarak lngiliz nozırlarının 
13erlioe yaptıkları ı:ıeyalıatin ne 
Par:s ve ne de Romnyı lıir tnah · 
hud sltıntl ılamıyacağını kaydeılo· 
rek bizzat MuBBolini tornfınılan 
Stı ezade temsil edilecek olnn it l • 
ya terazinin kefesine kemli azminin 
bütün sikletile basacaktır; df'mt k-

tedir . 

rir vesikalarla üç ay içinde ve 561 
inci maddesine göre ölünün alacak 
ve vereceklilerinin koCalet sebeLıle 
alacağı olanlar da dahil olmak üze
re bu hokl:ırını mahkemede açılan 
deftere işbu ilan tarihinden itiba
ren bir oy içinde kaydettirmeleri 
aksi lıolJe nla.cnklılor m tl'rckeJo 
hakkı olnnl::ırın ne şahsen ve no Je 
terekeye izafeten takip edemiye· 
cckleri lüzumu ildn olunur.5159 

ı~ 
cet Al 

Hakiki Grip ila.cını buldum ! Birinci .sınıf ~cın~05ı8lığ11110 

beyin on iki scnedenberi yaptıgı ( Nevrozın ) Grıp . 
gG.ne ill\cıdır. Kalbe kntiyen zararı yoktur. !'ılo\'rot10 

Baş , diş ve romatizma vo lırl ağrılarını hemen kesen 
hı,lıle o.lınız. 5137 3 

Okıısı.ıııl 
Sabun meraklaları dikkatle 

-----------------------~ ıt1 
( M ı k ) sabuotarı[ll .. 

Katkısız, hilesiz, e e markalı "erııtCS 
'} ' ' b 1 f ' t' .. l li sııbUO müştorı orımıze nzı satıcı arın sa ıyo ı şup ıo 

tıklarını eseflo öğroniyoruz . 

Sabun alan müşterilorimizin Türkiyenin on nefis vo .;o 

( k 
\ıkknt 

nunu temsil eden Mele ) marknmızn l 

bunu talepte ısrar eylomelerini rica cuoriz. ıfl 11 

. ı sıırtıır .( I 
Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmaınıısıo ' ( 1,ı1 

e tenler 
pok yapmamasını ve ciıdin lıoıulınnmasını orzu 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 J 
Jııl~ 

. aJu AL . 
Toplan satış ycrı Adon siılı' 

. rethıırıe 
29-30 Mulck evlatları tıco 

....... ________________ esin~lll· 

Mana sulh mah~~' , ~i1~ı Rapor 
Yıl<lız kahvesi korşısında hulu· 

nan gazı te bayii Polis~·i oğlu 

IJüseyin tarnfındnn Ağzı l<a 
yaJ.el~n markalı kapsol ile krqlfllı 

olen bir n<let gazoz tnhlil cıtilmck 
üzeregetirildi ve tahlil noticcsin -
de aşağıdaki repo: verilmiştir: 

Tumamen berrak marızornılu 

olup bu nümunc 48 ~aat 37 Jerc
cclik ctü icorisindo bulunmakla 
tortu vermemiştir. Celi h::ıvi mıın 

znı ı:ıdnn ari olan nümune gazozun 
lezzı>ti çok iyidir. içerisinde zalıa -
rin yoktur. Şekerle yo pılmışlır ma. 
<leni ve mızır lı:.ıınızlar lan temamcn 
nriJir. l\nyeılelen gazozunun yrı· 1 

pıldığı ı-uyıın selabr.L derecesi bir 
buruktur. Netice çok iyi bir gazoz 
nümunosiılir . 4-5 
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