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:~· Atatürk'ü.n kutlam~
0

lan 
'§ J 

rik
1 

' 

~~~il imparatoru ile Yugoslav 
·-~; ki naibinin verdiği kutlama 
ı•r1; ar~ılıkları çok candandır. d•n' y 
,r~r ~bk 

coe P.r,~r, : 29 ( A.A ) - Japon 
~d~n' '-ıu 111~Unu11 doğumunun yıldö,,,.ıV ~t~len·aıehetiyle Reisicumhur 
i~ti•' ~~i lel ırnpırator arastada iş• 

er' ~OhJ gr•flu teati olunmuıtur: 
r , lo. J 
ıi!JO gP ' 0Pon imparatoru 
/ ~ Thk~ 
ı•Y \ bıfnıet 1 · · d v 

1,f t~' Ytld& •. ane erının ogu-
' \.."Ctat,t1· aıumu mün11ebeliy le 

1~1 ("t 'de 
1 

tebriklerimi arza mü-
o ~~ ~y ... ' \'e §•hsi eaadetinizle 
~ ıı .... ın b d 
ı ~ '-:._ . •yın ırlığı içio hea· 
a·.~· tdtri ltlırni dileklerio kabulünü 
cıı !la • 

't~cııtııh Kamil AtatUrk 

lav krallığı rıaibi Prens Polun 
doğumunun yıl dönümü münase
bt-tiyle Reisicumhur Atatürlde 
Yugoslavya naibi ara8lnda aşağı · 
daki telgraflar teati olunmu§tur : 

Prens Pof Kara Jor jeviç; Yugos· 
Lavya kral/Lğı naibi 

Belgrat 
Zati fahamatpenahilerioin do · 

ğumuouo yıl dönilmü : münasebe· 
tiyle en hararetli tebriklerimi ve 
gerek şahsi saadetinizi, gerek dost 
ve uil Yugoslav ulusunu yüceliği 
ve bayın~ırlığı için beslediğim di· 
teklerin kabulünü rica ede,im . 

Kam~I Atatürk Lır Kamal Atatürk 
\ılc.t11~l Ankara Reisicumhur Kum<il Alalıirk 
'tiode r tebrilderinden ve di. Ankara 
~~tet~ dolayı zati devletleri Eyi dileklerioizden çok müte· 
~Ctle ~l teıekkür eder ve şıh· hassis olarak zati d~vletlerine ba
~~iı h e Türk uluıunun ba· raretle teşekkür eder ve clost ve 
A}lıi Uıusundaki samimi di- asil Türkiye ile onun mümtaz 
~,, ~~~run. ı reisine yürt kteo ielrn hislerimi 

· ( A.A) - Yugoa· sunarım . 

~~stinde yeni bir fırka 
"'' ~ ltyolunda çalışan Yahudilerle 

~. flblar arasında kavga çıktı 
J • 25 { 1J 
~' Llsusi mu/ırblrlmiz-
l l(olrti 
~ ıerf11 siyasal seya· 

li ~0llaiae ı . 
~ hllau • ' • 1 N11anda ya· 
~ht 81 ~atibi olduau hal-

tOI t 'I t:ı • Vaı· 1.e Elariş'e gitti . 

ler . Bir Yahudi bir Arab ame 
leyi trene binmekten mennetti . 
Ya budiler Ara hın başına toplan
dı. Öteden Arab amele de yetişti. 
BirbirJerine giriştiler ; iki Yahu
di tehlikeli mccruhtur . Hüku
met tahkikata haşladı . 

lngiliz misafirler : 

. 
1 Soviyet - Fransa 
Arasındaki müzakere 

devam ediyor 

Moıkova : 29 ( A.A ) " Tas ,, 
ajan11 selahiyaltar bir menbadan 
FransızlHla Soviyetler aras1nda 
mütekabil yardım misakı ıkti için 
yaptlmıkta olan müzakerelerin 
seyrine dair aşağıdaki tavzihi ıl-

mııtır : · ı 
Bazı gazetelerin vermiş oldıık· 

ları haberler hilafını olaralı mü
tekabil yardım misakı meselesi 
Franıızlarla Soviyetlerin arasın· 
da her hangi bir noktai uazar ih· 
tilafma yol açmış cl~ğildir . 

Daha başlangıçtan itibaren 
her iki taraf mütekabil yardımın 
uluslar kurumu prensiplerine is
tinat etmesi lizımgeleceği husu
sun da aolaşmışlud1r . 

Binaenaleyh Fransız - Sovi 
yet mişakı ayni zamanda Lokarno ı 
itilafoamelerine de .mutabık ola
caktır. 

Mıntakavi tark misakı ile Fran · 
sız -Soviy,.t teminat D'!İsakı mev
zuubabı olduğu esnada müzakere 
ler bilhassa bu esasa istinat edil· 
mek suretiyle yapılmıştır. Yalnız 
bu misak için en muvafık şekitlu 
aranıld•ğI sırada bazı güclüklere 
tesadüf edilmiştir . 

Sovyetler tcalıhüdatın tema 
men mütekabil olmasını temine 
n misakı her hımgi bir devlet 
ııleyhine mütevtccib olmadığını 
gösterecek bir şt-kil bu\mağa ça· 

lışmaktadır lır . Bu temayüllerin 1 
Franıız hükümetinin de arzuları
na tekabül etmemekte olduğunu 

iddiaya mabat olınadığı gibi misa
kın büt~n ahkamının tanzimi bu· 
susunda tam bir itilaf hHıl olaca
ğıodan ıüphe etmek te doğru de· 
ğildir . 

Makdonald 

$[ 

Kamutayda görüşülen işler 
Gümrük ve tekaüt kanunlarında tef
sirler ve küçük değişiklikler yapıldı. 

Anrara: 29 (A.A.) - Bugün 
Nuri Conker'in başkanlığında ya
pılan kamutay toplantısında güm· 
riik tarifesi kanununun yedinci 
maddesitıe ait olarak kanunları 
mucibince gümrük resimlerinden 
muaf olarak memlekete girmi~ 

olup gerek müstahsılın lehinde 
kullandıktan sonra, ger~k biç kul
lanılmadan heyeti asliyesi veya 
şekil ve mahiyeti değiştirilmek 
suretiyle tekrar memleket harici· 
ne çıkarılmak üzere muafiyeti 
gayricaiz mahallere devrolunan 
e§yanıo gümrük resmine tabi ol· 
madıkları hakkındaki tefsir fık

rası kabul edilmiş ve Bayr~m -
iç'in Küçüldü köyündeD Halil oğ. 
lu Halil İbrahimin ölüm cezasıua 
çarpılmasıoı ait mazbata tasvip 
olunmuştur. 

• * • 
Bundan sonra gümrük ve io· 

hisarlar bakanlığınca istenen ve 
teşviki sanayi kanununa müzey
yel 2261 numaralı kanunun mu 
vakkat maddrsioe ait tefsire ma· 
hal c.lmadığı hakkındaki bütçe 
encümeni mazbatası okunmuştur. 
Encümen bu mazbatasında me· 
selayi şu tarzda izah etmekte idi: 

1055 sayılı teşviki sanayi ka 
nununun 9 uncu maddesinin a. 
c. ve d. fıkralarında yazılı rfya 
ve malzemenin 'gümrük reemiyle 
muamele vergisinden . muafiye· 
tine dair olan hükümler saoayi 
kredi bankaaı teşkili hakkındaki 
2064 sayılı kanunla kahdrıldığı 
halde bu muafiyetler bilahare 

2261 sayılı kanunla tekrar kabul 
edilmekle beraber evvelce tahsil 
edilmiş olan gümrük resimleriyle 
muamele vergilerinin üç ay zar· 
fanda sahipleriı.c red ve iade edi 
leceki bu kanunun muvakkat mad· 
desinde tasrih edilmiş ise de 
tatbikatta zuhur edeo bRzı tered
dütlerin izalesi içh mrzkftr mad
dede yazılı "üç ay,, kaydinin bu kı 
nun meriyetindeo evvel tolısil 

edilmi~ olan gümrük resimleriyle 
muamele veıgilerinin en kısa bir 

zaman içinde rshabıoa verilmesi
ni temin maksadiyle lcooduğu 

maddenio m etninden sarahaten 
anh~şılmakta ve hu kRydin takyid 
manasını tazammun etmediğine 
ve üç ay içinde her hangi lirse
beble geri veıilmiyen gilmıük 
resmi ve muamele vergisinin 
baziney~ kılacağına dair ismi 
geçen maddede Lir kayit bulun· 
m~dığına göre bu gibi reddiya · 
tın ne kadar zamanda yavı\acağı 
ve mururu zaman müddetinin cmu· 
uıi hükümler dairesinde h•lledil· 
mesi icab edec~ğioden ister üç 
ay içinde, i!terse bu müddetin 
hitamından sonra murar.aat edil
miş olsun, yapılacak muamele 

mevzuubahis vergi ve resimlerin 
1ımumi hükümler dairesinde ıa 

hiblerine red ve iadesinden İİ>a· 

ret olacağı ve metinden hundan 
başka bir mana çıkmaaı ihtimali 
mevcut olmadığı neticesine va 
rao encümenimiz, ismi geçen 
maddenin tefsirine umumiyrtle 

- Gerisi ikinci flrllkde 

Çaldarisin anlatdıkları 

1 

ı 
1 

l 
1 

i~ llldtt • 
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Mister Garf s'te 
~I tleti Sir Orada Mısır ali 

1~;d"~u .,~~y~z L.~hıon~~n 
~ •li8ti •kı mumessılın 
t•'t~ttt n. Ve §ar ki Erden 
ı g" erıoe " 1• [~' Otüır·~ .muteal ık me· 

:ıtı'ç ~İQı u len söyleniyor . 

FıJistine Parlcmeoto azasın. 

dao 5 ki§ilik bir heyet geldi . 
( Mister Vılyams ) . Bunlar ken- j 
dilerini davet etmiş olan Yahu- i 
dilere misafir oldular . Dıtvetin I 
sebebi spor bayramı idi . Bu he· 
yetin li'ılistinde ltetkikat yaparak 
müstemlikat bakanına bir rapor 
hazırlıyocağı söyleniyor · Mama

Avam kamorasınd'A bir 
söylev söyledi 

Londra : 29 ( A.A ) - Mak
aooald bugün avam kamarrsında 
dışarı işleri hakkındaki müzake 
relerin Perşembe günü hükume · 
tin beyaoatiyle başlıyacağını 

bildirmiştir . 

General Kondilisle birlikte kışlaları ! 
lgezen başbakan, asker ve zabitlerin 1 

uyanık bulunmalarını istedi. 1 tet, , •tye gizli değildir 
. la&ııı .. b' b iç· il le ... ır genel har 
~di, ki ~tk\ıyor . İşte bu· 
1 Ola, •rb sahası olmak 
~~ •11y0:trle~.de ~imdiden 
i"ı h ve ı;-'. ~Iuıtakbel lıır· 

\~ •li~, ılıatine bulaşma 
ı doı g6rc · d' ~!'I •tıy §un ıden bu-

'

• ı.... orJ.1, 
, "q~ • . 
~~ "•n Fi}. . 

'ıı '''Ya ıstın ve şarki ıtd tel . 
t~i •ğı " erıniıı kuvvetle· 
\ t~ıl'..ı e h" .. ._ 
İ \. 151 8(i l ~ )'U il la y yare-
,, 4\oQı' Y enıyor . 
'" 

1
•er '~6l 8()nra o~~hırda 5 gün 

U... . don ııı ih:t.. I·'·. 
~ tı ""'lı 1 ıı ur . ı 

ı \o"'" s·< e Ali Komiserle 
t ~. ıo, V .. 

'~il·<J'ııa'd ahsı 1\lr . 
~ .. ~• )i ' .. Kı.trio adlı f'S· 

il. "ıt &Ord"k 
c' ~ dön.ı·· u · tcu sonra 

ıb ldirdi ııkferioi resmi 
\,~ •ret · Ht:snıeu tcblığ 
~,,•tı,t •vollbakı. lıeıalıer 
L tt Cllılc 
'i. • tsL· • eski eser 

Çı ıq k'(' 
t~ " (Jla 1 •se vesaireyi 

4~% t~'İr . lllaı · istik bal ha 
q ~ ıQ,., 

Q" Q f 
~.~.~Q: "hudilcr ara 

'~' ıı '~ 'Çaı •yfa AkkA d 
'it 'h~ a e 

~ı~ •t••ıtıd Arab ve Ya· 
~'4 "' : • kavg• çıktı. 
~ ~ı" ltayr a 

~~i L."'ab Yolttnda çalış 
Qır ~e y h ••in • udı ame 
it <:e ll f 

t11e b' •y aya dön· 
ltııne le istedi . 

fi bu heyetin resGJi bir sıfatı ol· 
mıdığı anlaşılıyor . Ticari tctki · 
kat ta yapıyorlar . 

Çarçil , bu cevabında bükfıme · 
tin müzakereleri lüzumsuz yere 
tehir etmek fikrinde olmadığıot 
söylemiştir . 

Bankada bir ilıtil<ls:: ı ------·------
Leon Tüfekyan adlı bir Erme·ı Savaş karta ilan 

ni , Fuad Cebrail adında bir genç 
hiristiyan , Yafadaki Barkliz ban- ';fF·:;--:--~:::z--.ıı--w~~-~--

kası memurlarından iki k"şi , 10, 
000 l i ralık bir 8tnc<l iistiinde sah· 
tekarlık yapaıak hankn 1\lüdürü· 
nün imr.ıısını taklicl t"derek bu 
parı.yı rle gcçiı mi~ler v~ dnrma 
dan Londıaya k&~mışlarc!ır . Bu 
iki genç T d Elıih'ıe iki Y ibu
<li k ıııııa HŞıktır. Onlar da Lera· 1 

ber gitmişlerdir . Bu k eçrtklar 
Parisıe tutulmu~ \C Filistin hii 
kfıru eti onla ı t. slim almak üzere 
Paris'e bir zahit g<)ntlcnıiştir. TBlı· I 
kıkat yapılıp ın ahkenı ye Vtr ı l e 1 
cekt' ıler . 

Fillslinde yeni bir fırko: 
Naı>hıs'ta vataSt' Vt'f r :calden 

bir takımı yeui bir fıı ka lt'şkililie 

teşeL büs etli . Hu fırkanın ga· 
yesi }i'ilistindeki bütün fırkaları , 
Cumhuriyetl~ri ,.e mubtelıf he· 
yctleri bir kütle h.linde birleştir· 
meye çalışmaktadır . 

lki Kaymakam. 
Kudüs Hakimi ile şimal ve 

- Gerisi ikinci firlikle -

Almanlar, bütün Avrvpayı kor· 
kuya safon müthiş bir tayyare 
yapma faaliyetine koyulmuşlardır 

Resimde görülen tayyareler, 
hize bu mevsimde biıazda (Ame
deni laklak ) ı hatırlatıyor. 

1 

~---~-------·---------~~ 
KondiJis de mfi. l Atina : 29 <AA) - Başbakan 

Çaldaris ile başbakan muavını 
general Kondilis, Paskalya mü· 
nasebetile kışlaları gezmışler ve 
coşkun tezahüratla karşılanmış

lar ve alkışlanmışlardır . 

34 üocü piyade alayının ku
maodaoı terafıodan söylenilen bir 
hitabeye cevap veren başbakan 

Çaldaris evvela milletin büri
yetle•i11i elinden almak için yapıl· 
mış olau fe•ad hıtr.·kctinin ten
lnti bususund-l millet ve ordunun 
gösteı miş olduğu müşterek fe
rag .. ttsv h~ lısetmiştir . 

Başlıakno, o dakikaların gl"çmiş 
old uğu şu sı rıı da hepimizin rn 
2if si ınill <· Iİn kcndisir. i tc mı:t 

m"n nıuslıbane ve mustahsilane 
mesaıye verilnı elii için sükunıı 

tesis etmeye çalışnıaktaılır. Baş · 

b kıto sö.tlerinc şu suretle devanı 
eyl~rniştir : 

Ordunun kul"ğı hem olm:.ılı 
lı em d~ olm<lmahtlır . Meşru hü 
kfımetiıı .. emiı leriui dinl~nıek i j 
çin kul a ğı olmamalıdır . F esaucı 
ajanlaı ıo fena nasibatlarına k en 
disini kaptumamak için de ku· 
lağı olmalıdır. Çaldaris bun 
dan so:ııa devletlerin ve orduların 
terakkisinde y~gaoe amil olan 1 
disiplin lüzumuna işaret etmiştir. 

Harbiye bakanı ve haıbakao 1 

mu1Vini general 
teakibl"o bir hitabe irod ederek ı 

caııiyaııe fesad hareketinin tenkil i 1 
edilmit olması keyfiyatinin va
tansız kimselerin faaliyet ve pro- 1 
pagaodalarının hiç bir netice ver· j 
memi~ ol<luğımu isbat eylediğini 

1 

fiÖyl•·miş ve de!Dİştir ki : j 
Ilerrket versiu ki [hükumete 

sadık iblaskar 7.lbitler halkın 
sefaletini istiıımar edtrek kendi· 
leı ioe mevki yapmak i~tiyr.a pro . 
pagandacılarıo iftiralarına kulak · 
larını sımsıkı kapamışlard ır Ge
nc1al Kondilis nihayet şu sözleri 1 

ilave etmiştir ; j 
Hükumet. millet iı.tr.dıği müd 

d~tçe i~ ti lar ınevkiindc ':alacak 
ve umumi menfaat karş•sııula or· 
tad 3n k .lkmasi hizım olab keoıli 
hususi meufantlarııu asla tıüşün
miyecekli r . Zah.tler, neferler V6 

kışlıı l ırın ö ı, iiııd e toplaıım ı;: olPn 
halk lıaşbn~an ile b:ışlıakırn mu· 
aviııini ş 'ıld e tle ııllrn~la·ıın·ş'urdır. ------. -----~ 

Orduda çarşaf ve 
peçeler kaldırıldı 

Orclu : 29 : (AA) - Bugün 
şehir mtclisi peçe ve çarş afları 
kalkmasına ve buoun belediye 
yasakları arasıoa girmesine bir
likle kırar vtrilmiştir . 

Dansı başımıza 

Mersinde su birikintile
ri kurutulacak 

- -
Mcrıiıı şehrinin muhtelif semt

lerindeki su birikintilerinin kuru· 
tulması işini konuşan Sıtma Mü
cadele komiı.ıyonu , sıtma mücade 
le kanunuoun af tıocı maddesine 
göre iki günlük "küçük çalışma 

ilanı,. nı onam ı ştır . 
Küçük calışma mükellefiyeti 

olanların adları belediyece çıkarı 
larak duvarlara yapıştırılmıotır . 
Bedenen çalışmak istemiyeo mü· 
kellefler on güo içinde be\edi) c· 
ye müracaatla iki gün için bir 
lha para vcrrceklerdir . 

- Yeni Mersin-

-- ----.......:ıc:.---~---

Suvari zabitlerimiz 

Nisteki yarışlarda dör
düncülüğü kazandalar. 

' is: 29 (A.A) - "Anadolu., 
ajansıam hususi muhabirinden: 

Bu· üıı .ı: .. iste muhtelif ulusla
rın İ§tira ·ile yapılan iki müsabı. 
kadın· birincisin'1~ Türk ekibi . 
umum arasında .. n 

ci müsabakada dörd\1. 
zanmıetır. 

Çetin ıartlari havi bu müsaba
kaların neticesini gösteren umu 
mi tasDifte Tüı k ekibini teşkil 
eden euvari subaylarımız (zabit
ler imiz) 11 ulus arasında dördün· 
cü dereceyi kazandılar ve ayrıca 
muhtelif mükafaılar kazandılar. 

Ekiblerin umumi tasnif sırası: 

Birinci Almanlar, ikinci İrlanda 
lalar, üçüncü Portekizliler, dördün 
cü Türkler, Beıinci Belçikalılar, 

altıncı halyanlıır, yedinci Fran
sızlar, sekizinci İspanyollar, do 
kuzuncu Romanyalılar, onuncu 
Hollandahlar, onbiıinci İsviçreli
ler. 

xAnadolu,, ajansı, ekibleri
mizi teşkil eden subaylar ı mızın 

her türlü takdire drğer munffa· 
kiyetleriııi iftiharla ' 'e candan 
tebrikler le kaydeder. 

lngilizler 

Almanlar1n deniz alta 
gemisi yapmasından 

korkuyorlar ----
Londra : 29 ( AA ) - Avam 

knınarasın<la Almaa hükumetinin 
hir çolc deniz altı gemilerinin 
tezgaha konuluıasmı rmrcttiğine 

ve Kıyel hahriye ıneklebioi yeııi 
den tesis ettiğine dsir molumat 
olup olm dığı hakkında bir süa · 
1 .. cevap vcıen Simou, Alman hii· 
kumetinin 250 şer ~tonluk 12 de 
niı altı gt>misi sipariş etm:ş oldu· 
ğunu ibsas ettiğini söylr miş 'e 
demiştir ki : 

Bu mesele elrafiyle tetkik 
olno nı hadır. Ki>•cl bahriye mek· 
tel ine gelince bu bıtbda resmi biç 
bir malumat a~mndık . 

Lo...Jra : 29 ( A.A ) .. Hoy· 
ter ,, ı jıınsınJD istibharıoa göre 12 
t.ılılc llıahı·in tngiıha konulması 

lıükfımrtçc ~mrc<lılmiştir . 

Tayyara cemiyetinin 
genel toplanft günü 

Ankara: 29 (A.A.) - Türkiye 
Tay ya, e cemiyetinin 24 mayıs 
1935 te toplanacak olan altıncı 
kurultayı içıu bazırlıklar yapmak 
tadır. 



1-rrtik 2 Türk Sözü 
OL 

Modern Türkiye Kamutayda görü
şülen işler Şebir Dayakları 

1 Mayıs 193§..,,,, 

ki arı 
Memleket duyu 

· de Ege çevresın 

« Okuyucularımızdan birçok· ı 
ları Türkiyeyi hala, yilzlerce ka~ı-
81 olan sultanlar etrafında bır 
çolı: sefiller bulanan paşa la~-• ha
remler minareler , uyuz kopek· 

beridir , kahraman şefinin ham· 
lesi altında maarif ıab~sında ha 
kiki bir kuvvet harikaıı göster· 
miştir. 

ler velhasıl Piyer Loti'nin Azade· 
yi sevdiği ve Klod Farer'in • öl
dürülen adam ,, romanı kahra· 
manmı bulduğu diyar ıanırbr • 

Okuyucularımız unutuyorler 
ki , rezil Vahdettinden • Les De
ıanchanteea • romanının ölmrz 
muharriri Piyer Loti'den sonra 

Gazi doğmuştur · 
Hayır Gıızi değil Atatürk ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yu
nanlılara kartı ihzar ettiği parlak 
z~ferlerden ıonra kendisine Gazi 
yani , muZ1ffer ünvanını vermiş
ti , Şimdi de Atatürk ünvanını 
verdi . 1934 yılında çıkarılan bir 
kanun mucibince her Türk bir 
soyadı almak merburiyetindedir. 
Türklerde ıimdiye kadar yalnız 

- iıimler vardı . Bundan sonra her 
Türk aileai bir soyadı alacak ve 
bu adlar nüfus defterine kaydo
lunıcaktır . Netekim Reisicum· 
hora Atatürk , Başbakana İnönü 
ve Londra Sefiri Fethiye de Ok
yar ıoyadluı verilmiştir . 

Ankara ve İstanbul muallim 
mekteplerinden çıkan ve mucize 
yaratan önderlerinin demokratik 
ve ionni idP,a)i içinde yetiştirll

miş bulunan genç ve gayretli ma
allimler Anadolunun en küçük 
köylrrinde ve en ücra köşelerin 
de , reformlarını tatbik hususun -
da Atatürkün dayanmak istediği 
gençliği yetiştirmektedirler . 

Türkiyede çok zor ve muğ • 
lak Arap.harfleri kaldırılarak ye
rine lalin harfleri getirildi • Düne 
kıdar ancık mahdut bir elit sını
fına münhasır kalan gazeteleri 
bu gün , ücretsiz tedrisatta bulu
nan gece kursları sayesinde , her
kes okumakta ve perestiş ederce
sine sevdikleri liderlerinin nutuk· 
larını ve nasihatlarını takip ede· 
bilmektedirler . 

Türk dili grameri biltün dil
ler gramerleriııden kolaydır. 

Esas bakımından euphonique 
mahiyette olan Türk dili imlası 
genç lngilizlrrin gıpta etmelerioi 
mucip olacak kıymettedir. 

Mustafa Kemalin bakanlığı 
altında bulunan bir heyet, Arap 
ve Acem kelimelerini atıp yerle
rine köylü Türklerin kullanmak
ta oldukları kelimeleri koyarak 
dili temizlemektedir. 

Bu Arap ve Acem kelimeleri 
yüzünden Türk dili yalnız ulema 
tarafından anlaşılıyor ve yazılı -
yordu. Bundan ötürü dil belki 
zenginliğini ve şiirini lı.ayhdmek

tedir, fakat buna mukabil, açık 
ve temiz bir bale gelmektedir. 

Arap ve Acem kelimelerinin 
kullanılmasında o kadar bilyilk 
aui istimaller yapılı)ordu ki, 
mahkemede hakkında verilen bir 

Memleketi enerjik ve basiret
kar bir surette idare eden şefin 
adı her an zikredilmeden modern 
Tilrkiyeden bahsetmek kabil de
ğildir . Bilyük harbte Mustafs 
Kamal , Çanakkale ordusuna ku
manda etmiatir . Osmanlı İmpa
ratorluğunu parçılayao Sevr mua· 
bedesinden sonra General Musta· 
fa Kamal ulusal toprakların kur· 
tarılmaıı proğramı ile İıtaııbul 
hükumetinden ayrı bir hükumet 
teşkil etti . Biz burada Yunan or
dusunun izmihlali çok şanlı bir 
maziye malik bulunan Türk yur
dundan kılan toprakları kurtar
mak için çarp•şan bir avuçluk yi
ğit kırmak işinde İngilizlerle bir· 
le§miş olan Va hdettinin yıkılma· 
ıı ile neticeleneo hadiselerin tari 
bini yapacak değiliz . 

hükmü dinliyen orta tabakadan bir 
Tilrk beraet ettiğini veyahut mah
kum edildiğini anlamıyordu. 

Bundan sonra Türlı.iyenin mer
kezi Ankaraya kaldırıldı, Cum 
huriyet ilin olundu ve Mustafa 
Kemal yeni dıwlete reiı seçildi. 

Pitoresk amatörleri, balifeve 
tabi müminlerin gevdikleri fesi 
ve efendilerinin kapalı tuttukları 
h11emlerdeki hanimlırı gizliyeo 

kafesli ıehnişinleri (ki buralara er
keklerin girmeleri imkansız idı) 
acıyabilirler . Şimdi artık Beşik
tafl endiğiniz vakit badımağa 
larınıo oezareti altında cuma na
mazına giden saray kadınlırını 
gör em ez siniz • 

Sizi Eyübe götilren kayıkcının 
ıırtnıda ipekli · gömlek yoktur • 
Galatı köprüsünde eşyanızı ta
şıyan hammalıo başında urgı 
bulunmamaktadır . Bunun yerine 
hammallar kırmızı bir şapka gey
mektedirler . Büyük pazarda teı 
bih satan tacirler kaftanlarını ıt 
mıt veston ve melon şapka gey
mişlerdir • 

Evet , zengin ve işsiz turistler 
için devamlı bir pitoresk sergisi 
tetkil eden ve Monteskiyö gibi 
mütefekkirlere "İnsan nasıl Türk 
olabilir !,, dediı tebilecek olan bu 
gülünç pitoreık Atatürk sayeıin
de k1ıybolmuştur . 

Bu memleket , bilakh, mede-1 
niyet yolunda açılmamış olan 
yolları dev adımlarile aşmakta

dır • 
Son El.ıelıns Kamil Atatürk 

ıslı.eri dahasile kurtardığı sevgili 
memleketine Avrupa aileai arasıo- 1 

da layık olduğu mevkii temin ede-
1 

bilmek için sultanlar tarafıudan 
'b al edilPJiŞ olan iki amile kuv-
ı m ·ı - ı· t ve ehemmiyet verı mest azım 

:~duğuııu aolamııtır lı.i ' buola1 . 

da mektepler ve yollardır . j 
Ankara hükumeti OD yıldan ; 

Türk mektepleri muhtelit bir 
hale sokulmuştur. Bundan henüz 
on yıl evvel bu!Ogn erişir erişmez 

çarşaf altına girmeğe mecbur olan 
genç kızlar bugün mekteplerde er· 
kek arkadaşlarile ayni sırada otur
maktadır . 

Analarının boş hurafelerinden 
kurtarılmış, cahil hocalarının, ruh
larına ektikleri fanatimdan tedavi 
edilmiş elan bu müstakbel analar
dan ve vatanperverlik idealinin 
çalışkan kılı.lığı bu gençlikten Tür
kiye çok şeyler bekliyehilir ve 
ümit edebilir 

Yollara g1>lince - yollar yalnız 
toprak ve sanayi mahsull\t ve ma· 
muldtının mübadelesine yaı dım et
mekle kalmamakla ayni zamanda 
medeniyetin hulftlüne de Amil ol
maktadır. - On yıldanberi Tür· 
kiye kabinesine başkanlık eden 
ismet lnönü yollar işini hükumet 
proğrnmının başına koymuştur 

Bir çok demiryolları say"leinde 
Anadoluda meseld Gan'da, Anvers'e 
ve Pııris'e giderken istifade ettiği
miz konfor şartları dairesiode se
yahat et?1ek i~kdnları temin e~il
miştir. Şımendıfer yolları sıyesın
de köylü, vaktile sntı:ı olan olma 
yışı yüzünde!! yakmak mecburiye -
tinde kaldığı Cozlo mahsulüne pn
z~rgdhlar bula 1.ilmektedir. Şimen-
dıfer yollarının geçtiği yerlerde 
yeni yeni sanayi müesseseleri ku
rulmaktadır. Takdiri güç olmlyan 
ikinci bir kazanç da bu sny~de ga 
zetelerin asırlarca pof eli" ktüa lizim 
bakımından karanlıklar içinde ya-
şamış olan halka y 3 ha nrı memlP.
k~tlere d•ir olaıı haberleri vere
bilmeleri ve garLın nurlarını neş

reyleyebilmelidir . Voktiylo lstan-
bul ile Sivas arssıı.da seyahat bir 
eder demek idi. Bu seyahat bugün 
bir tenezzühten Jnşka bir 9ey de
ğildir.» 
-Ldgazet dö Huy Belçika -

- Birinci flrlikden arlan -
mahal görmrmektedir. 

Mazbatanın heyeti umumiyf'si 
üzerinde söz alın Hüsnü kltapcı 
(Muğla) oın ileri sürdüğil bazı mü 
talaalara kar§ılık olarak gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana 
Taıcan şu izahatı vermiştir: 

Kanun üç ay zarfında iade 
edilir diyor. Bir resmi iade edile 
bilmek için evvela o resmin hde 
sini alakadarın istemesi lazımdır. 
Aliikadarıo hükumete muracaat 
etmesi ise ancık keııdi elinde 
olan bir şeydir. 

O bu muracaatı yaparsa onun 
talebi o zanıau tetkik olunabilir. 

Atatürk heykeli 
Kaidesinin üzerine 

kondu 

İstanbulda yıptırılarak şehri
mize getirilen Atatürk heykeli ile 
bunun çevresine konacak olan 

köylü grubu temsilı heykeli, bcy
keltraş Ali Hadi tarafından kaide 
nin üzerine koıımL ştur. 

Açılma mcrasi .ni önceden yaz 
dığımız gibi, diger iki heykel de 
İstanbuldan getirilip ycriue kon· 
duktan sonra yapılacaktır. 

iki şikayet 

Büyük güreşler 

10 Mayıs Cuma günü 
Stadyomda yapılacak 

Torosspor kulübümüz tara
fından teıtib edilen büyük gO· 
re§ler 10 Mıyıs 935 Cuma ve 12 
Mayrs Pazar günleri şehir stad
yomunda yapılacaktır . 

Bu güreşlere İstanbulda bu 
Iutıan Tilrkiye ve Avrupıda bü 
yük şöhretler kazanmış olan Ço

ban Mchmed ve büyük Mustafa 
ile çevremizde balunao büyiik 
pehlivanlar girecektir . 

Bisiklet yarışı 

3 Mayıs cuma günü 
yapılıyor 

El -- •• l•tılirJI -~. 
'"pU • ' lıil 

-26 Nisan cuıııa gu 0 JiklıJI 
k l'l .. nastik şe , ıeo me tep ı er ıım . bıP" 

1 iıcı ve ı·~ıı 
yııı-tılar. Yüz erce şeo ı 
artık kız ve erkek okullu 

bulundu . tst>O. 
k ra - •U' - lzmir - An a \efoP • 

bul arasında otomatikb'ttet'ı ~lıY 1'1' lık 
' 1 ' I' ~i 

romu ve denemeler• beılıY 
ilk gününde konuşın9lar ~ 
caktır. tırılıc• 1 . · yaP .b 

- lzmırde yenı . ıııubl 
b. 1ıre, ıırı 

Şebirplanı için on ın r 0ıao k spO O' 
1 yerlerde yoptırı\aca . 1 ~o 

için de on bin lira tah~188yeri yı· ~ 
Ya bır • 

muştur. Bir de Y8 • 1 •~ı 
pılacaktır . daları ~~- ~ı1 

- İzmir Ticaret ol k .,apıllll ~ 
· · · anık 1 J ne! kongresı ıçın liyor· 

tadır. Dilek raporları g~ jçiO ou· ~o 
8yıııt 1 

1 i1 

- Genel nüfus 8 ı8oul· na ba§ ,{)' 
maratsj yoklaması . J da ı-

lerıP 8 ıl 

Demek ki ilç ay zarfında mu
racaat elmiyenlere hükümet ta
rafından yapılacak bir şey yok
tur. Muracaat vaki olduktan son
ra evrak tetkik edilir ve neticede 
iadesi lazımgeliyorsa iade edilir. 
Bu zamana kadar böyle yapılmış. 
tır. Fakat bu ay zarfında mura
caat elmiyenler veyahut üçüncü 
ayın sonuncu günü muracaat 
edenler var. 

Dükkan dııında satılan kay
nak suları bardekluının üzerine 
güya toz ve mikrop girmesin diye 
ince kağıt konularak suyun daha 
fena şekilde mikroplaadırıldığın-

dan şikayetle bıınıın yasak edilmesi 
istenmektedir. 

Çukurova mıntakası bisiklet he
YPli teşvik müsabakasının ikincisi 
önümüzdeki cuma günü öğleden 
önce saat onda yapılacaktır. 

_ lzmir mektep er'ıer f 
.. sam · 

cuk haftasında ın~ coııılıur 1 _,. 
·ı jotır. -; 9fıY konserler verı rıı > ul • . 

Kanun sarabatan "ilç ay zarfın· 
da verilir,, diyince üç aydan son
ra da vermek mesuliyetini üzeri· 
mize almıştık. Bu hilkümden "üç 
ay sonra verilmez,, manası da çı
kabilir. Bunun için meclise danı~ 
tık. Meclis umumi heyeti karar 
verirse üç ay sonunda muracaat 
edenlere de vermek imkanını 
bulmuş olacağız. 

Bu~izahatı müteakip mazbata 
reye konulmuş ve kabul edilmiı
tir. .. 

* * 
Yine Kiımutay'ıu bugünkil 

toplantısından kabul edilen bir 
kanunla, ukeıi ve mülki tekaüd 
kanununun ikinci maddesinin 
ikinci ve ilçüncü fıkraları 11keri 
tıbbıye mektebi ;tahsilini bitiren 
tabiblerin tekaüdlerinin zabit 
maaşından dört sene evvelki ta
rihten; askeri eczacılar , kimya· 
ker , diş tabibleri ve eczacıların 
ise zabit nasbiuden ilç sene ev 
velki tarihten besab edilmeleri 
suretinde değiştirilmiştir _ 

Esbabı mucibe liiyıhaaıııda 

kan ün e suır.daki telcaiitlüklerin 
şahadetname :almazdın dört ve 
üç ııme evvelden besab edilece
ğine dair olan kayitlerin de
ğiştirilmesini icabetıiren sebeb 
Itır şu suretle izah edilmektedir : J 

324-Meşrutiyetin ildnınılan ev
vel tıbbiyei şahane nezareti zoma
nındıı mektepten çıkan tabip ve 
eczacılar o seae zabitlikleri tastık 

edilmekle beraber şahadetname
leri de verilir ve ordulara tayin 
edilirdi. Meşrutiyet ildniyle tedri
sat Maarif Vekfileti emrine geçerek 
tıp fakültesi teessüs ettikten sonra 
gelen senelerde tahsilini ikmal 
ettikten sonra gelen senelerde teh
silinı ikmal eden askeri tabip v~ 
eczacıların zabitlıkleri tastilı. edil
mesini müteakip Yemen hadisesi, 
Arnavutluk isyanı , ltalya harbi , 
Balkon muharebesi, umumi harp, 
lstikldl mücadelesi gibi birbirini 
takıbeden vakolura ve görülen ih
tiyaca binaen orduya sevkedılın:ş 1 

olmaları şehadatname olmayı ılü ı 
şüıımeyo vukıt bırakmamıştır Ae- 1 

cak bu askeri tabip ve baytar ec 
zııcılnr muhtelıf zomanlardu l;!:ın 1 
bula uğrodııı.lorı zamon d plooıo.
larını alabilmişlerdir . Fakaı bu 
diplomaya konao tarih alındıgı ~tı
nün tarihidir. Z~b t o)urak Orılııvıı 
girdiği torihten bir k•ıç sen•! so~ı
raya aittir. Ayni scnP zob t o!.ı ıı 1 
bir sınıfın diplo 1 ııa tarıhl ıri "Y .i 
olan pek az olup 3-5 sena farl.lı 
olonları pek çoktur. Bundan Jolıı
yıdır ki hükumet zamanla idare 
şeklinde ve tahsil esnasında vukun 
gelen d~ğişikliklonlon dolayı tat-

Yine bir okurumuz, bazı ken
dini bilmezlerin temizlik yapılır
ken süprüntü ve pis suların so 

kaktau geçenlerin üzerine dök
dilklerini şikayet ve bucuo önüne 
geçilmesini iıtemektcdir. 

Her iki okurumuzun bu çok 
yerindeki isteklerine alakalı ma
kamların ehemmiyrtle dikkat na
zarlarını Çl':ker ve buııların önüne 
geçileceğini kuvvetle umarız . 

Koşuya girecek bisikletçiler 
dört yol ağzında asfalt yolun baş
lan g.cından kalkarak Kurttepesine 
gidecek ve tekrar dört yol ağzıne 
dönecektir. 

Adliye baş müfettişi 

Mıntaka adliye baş müfettişi 
Taldt şehrimize gelmiştir. 

. ,. .. de Jlar ·,ıır 
kız enstıtusun il 9JıJ"ıı, !> 

· · teıııs ·•· ~o ı yaog ın pıyesı pıoıı• , ~ 

Karataş Orta mektep rıııiştİf ' ıo· ~ 
Halkevinde konser ve J'"oC~ a1 

C ünü dör ıı grı;ı' O 
- uma g Bisiklet y ri~~ ~i 

şusu yapılmıştır. rJır.fu 'lr 
1 da va t 

güreş çalışma arı r J 
·ı yapıyo . •ı 

kulüp gezintı er _-/ 

1 

eııı 
Palestinde Y 

ilk mektepler 

Talebeleri 5 Mayısta bayw 
ram yapacaklar 

Tahsildar Celalın duruşması bir fırka 

ilk mektepler talebeleri 5 ma
yıs pazar günü Dilberler sekisinde 
bayram yapacaklardır. 

Orta tahsil mektep talebeleri 
dün de yazdığımız gibi 4 mayıs 
cumartesi günü bayram yapacak
lardır. 

Düzeltme 

Gazetemizin dünkü sayısında 
ikinci fiıt•ğin 6 ıneı direğinde mem
leket duyukları parçasında Mersin 
Halkevinde ( Çoban ) piyesi temsil 
edilmiştir cümlesi ( llayvan ) pi
yesi temsil edılmişt ir : şeklinde 
çıkmış olduğundan bu yazıyı dü 
zeltiriz. 

Sabri Gül 

Birkaç baftadanberi İstanbul 
ve Aokarada bülnıımakta olan 
şehrimiz Tayyare cemiyeti Reisi 
Sabri Gül, dün yolculuğundan 
dönmüştür. 

Bıçak çekmiş 

Kasım oğlu Ziya aJındn birisi 
Yusuf oğlu Rifat•n kenolisine bıçak 

çekerek korkuttuğu· u şikfiyet et
mesi üzerine ta lıkikata başlanmış 
tır . 

bikat Sııhasında husule gelecek 
müşkülleri kaldırmuk için tekaüt 
kanunundaki şahudetname tarihi 
kaydinin kaldırılması ve zahit nas-• 
bi tarılıinin (Sas tutulmosırı zaruri 1 

görmüştür. 1 

* 1 

Kı mutoy, lıunJnn sonra posta 
tel;;rı r ve telefon iclıır~s· teşkılfitı 1 
hokkınd·ıki kunıı,ıun 14 üncü nıud-' 
ıl ~ b;f>Q, idnrere makbuz llili\lııılınıer 

1 ' 

llimayıietf,,I Vd en sah p~llorın 
br yiyelcrioıl.·n ş;mıliyo k:ıılur top
Lınnıış olorılo.rla b:11l· nı ı ıoplnıın 
cak paraların iılurenin tasarruf ve 
muav.ınel sandığına s rınoy,. ola 
rıık verilmesi hakkında bir fıkra 

ilfivcsi içia olan kanunu k11bul et. 
miş ve perşembe günü toplunmak 
tin ı e doğılmıştır. 

Dip koçanlal'ında tahrifat yap
mak suretile zimmetine para ge· 
çirmekten suçlu ve mevkuf bele
diye eski tahsild&rlarından Celdlın 
duruşmadıno dün öğleden önce 
devam olunmuş ve bazı cihetlerin 
belediyeden sc•rulmnsı onanarak 
duruşma başka bir güne bıı akıl

mıştır. 

Su içtikten sonra 

ilacı İsmail oğlu idris adında 
birisi su içmek behanesile girdiği 
Ali oğlu Dervişin dükkılnınılan 
kırk kuruş değerinde bir demir 
kal•ımini çaldığından yak~lanmış · 
tır . 

Dayak atmış 

Karalar bucağında oturan 
Mehmet oğlu İsmail, Dikili kö
yünde oturan Ahmet oğlu Meb 
medi döğınüştür. 

Sır kıntı muallimliği 

Ceyhanın Sır kıntı muallimli
ğine Buruk köyü eski muallimi 
Ferid tayin edilmiştir. 

r , 
Mayıs haftasında 

Mete 

Polonya de 
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. . Kabille aıa 

O onya a yeni yasanın Devlel reısı ve 
imzalanması merasıminden bir sahne .. 



( TürkSözil) 

Son duyuklar 
~~".".'--------------------~·~----------~~~~----· 

jrJI I~~ 
ıarı . ıilrec·ı·k 

k . 1 1 ta bir keşf ı JeO · .....___ -- -· 

u~ıı doku;;-- .. 1 
\q llladan paraşutü M""dd . ·ı i cak bi 1 u eı umumı er n se- ltalyan elçisile görüştü 

ııo ~ a at bulundu lahiyetleri genişletildi ---
~a· ~~oıko\'a 3~- - - Patis : 30 (AA) - Dışarı iş · 

İsviçrede Laval 

Kastamonu 
j nin aldığı 

belediyesi- ' 
tedbirler 

Kastamonu : 30 (AA) - Be· 
lediye tarafından yangın tehlike
sine karşı gereken tedbirleri al
mak için bir yangın komisyonu 
kurulmuştur , Komisyon halkın 

yardımile yeniden araı1oz ve diğer 
lüzumlu vesaiti almak için be 
men işe başlamıştır . yı110 "klikt (AA) - İstenilen Berne : 30 ( A.A ) - Federal leri bakanı Laval İtalyan büyUk 

ır" liııı,,:.\'e. Paraşütü kullaba- meclis lsviçrenin emniyetioi tak elçisile bugün görüşmüştür . Bu ı 
'•r 111 1 1ıi 'k· ı k Ufij ,_ ra 1 o ma sızın viye için müddei umumi selabiyet- konuşma 20 mayısta Romada top-

1 tib "'tıdTğ' d sr• •tı 0 ı 1 ın en açan !erini genişleteo kanunu kabul et- lanacak olan Tuna konferansı ve 

Hususi idarece Gazi stadı ya 
nında bir gazino yapılmasına baş 

lanmıştır . 

1 f lıt lecrüb · L • d · ı .. ı 'llt ı 111 esı enıngra mlştir . 4 mAyısta Veneılıkte toplanacak 

01ır 1 ~ ic,, e~~an.ında muvaffak Bu yeni kanuna göre müddei olan İtalya, Avusturya, Macar r' 
~0o· •.ı 8~ ıloııştir · Paraşütçü umumi memleketten dışarı adam konferansı etrafında cereyan et· 

, 
Mete 

. r•· Ufile ı ınetre yükseklikte kaçıranları !ve siyasi ' iktisadi ' miştir . Bu son konfaransıo busu 
Türk kahramanlığının ~ır11İit'·"YYareden atlamıştır. askeri casusluk yapanları cezalın- si bir ehemmiyeti yoktur- Çünkü 

~· ı\bile k Utıdeki cihaz 5,5 saniye dırabilecektir. Bu cezalarda ba. mezkur üç devlet daha 18 mart canlı bir örneğidir. 
1 1

1· . •ıeQiQ ?rufınuş idi • Paraıüt pis de vardır · 1934 de kendilnini : doğrudan ·-------------
' ııı ı, 1 1tır'k· B 30 ( AA ) Y b d' • . 'di!ııı· a ı olmuksızın tam erne · - a u ı doğruya alakadar eden meseleler 

~ ış olan saatta rçılmış- hakimleri_ protokoiları davasına bakkmda görüşmeyi karar!aşhr· 
u pU' . ·. oıkov bugün tekrar başlanmıştır . Bu mışlardır . 

I· tl d,ı': 30 (AA) - Dünya- dava 31- 10 - 34 de tehir Denizlide umran 
e f ,'n ilıii~ olarak üç kurrevi ba- olunmuştu . Davanın eıaai tııdur: İ leri 
r ıl 'bı 1 ı kk~p balon treninin İsviçre Yahudi birliği 1896 da _ş __ _ 
orif.ı 1 bııau Ylpılınıştır. Bu balon- Yabadi hakimleıi tarafından ya· D~nizli: 30 IAA) _ Evkaf i-
sfısİ' '' li~rl~ birbirine bağlanmış zıldığı iddia olunan ve Yabudile. daresi tarafından yaptırılmakta 

•
1
,.;r l6ı 

1 
uç balondan ikiıi do . lerin dünya üzerinde tahakkümle· • "' e ·· olan evkaf ve tapu daireleril e 

',.ıo ~ı~ab1 UNnciisü de 525 met rini her vasıta ve bu meyanda 
,ıı> ı lı otel ve gazinoJUnnn temelatma 

"'-~iti b acnıinde idi . trende şiddet bareketlerile ve batta ka· ıJ ul merasimi bugün kalabalık bir 
, I', liıttre uııııyordu . Balonlar tillerle tesis etm< lerıni anlatan ki · d I 
• Yllk halk önün e yapı mıştır . 

s. ( . Bekliğe kadar çık· tap aleyhinde dava açmıştır . Şim· Bu merasimde vali ; Cumburi . 
rl; o,ad di tetkik olunan cihet, bu kitapda-i'1 ~· 'ik· yet devrindeki bayındırlık hakkın· 
ur • 1 h1t0 

dı Paraşüt"Ü kendi- ki protokolların esaslı olup ol· lk 
•ııı n ~ da bir söylev söylemiş ve i te-
l 
~ Para ~b aşağı bıraktılaı . madığıdır . 

ı §-t mel taşını koymuştur . 
'hiç 1ı· u cüler ve gerek ba- Orduda Jimnastik Orduda aaaç dikme işi 
~1fık;h 1

1~ lıadise olmaksızın şenlikleri 
('il ~o'ko " karaya indiler . 

Vilayet makamından: 
Ariana maliye eski tahsil me

muru Kemalıa lüzumu muhake-
mesine dair idare heyetince ıttılıaz 
olunan 27 - 2-933 gün ve 31 nu-

mara 1 ı karar mumaileylıin mahallı 
ikameti m~çhul olrluğundan lcb
liğat icra cdılemcmiş oJm, kla lt b 
l iğnt makamıııa kaim olmak üznre 
keyfiyet ildn olunur. 

Kalağzade fabrikasın

dan: 
Fabrikamızda pamuk ve çiğıt

leri olan saygı değer müşte rileri · 
mizia siğoıtaları on güne kadar 
bitecektir . Bu müddet zarfın d a 

. tlk,,k"' ; 30 (AA) - Kote· 

~ '.tııckt1~.Yarec:ilik ve plane· 
1~oııe t 1 Profesörlerinden ve erkek talebeleriainin jimnas- mallarını kendilerioia siğorta et-

~/ '.~~i bi: ~~.i kişilik bir planor tik ıenlikleri pek parlak olmuş ı ----Paranı !---- tirmelerini rica ederiz. Aksi t ak· 

Oıdu: 30 (A.A.) - ; Binlerce 
balkın huzurunda orta okula kız 

Ordu: 30 (A.A.) - Ağaç bay
ramında ıebria mnhtelif yerlerine 
iki binden fazla ağaç dikilmiştir. 

ı~ı ~ı \j
1 
'ndiıi ;'nıiştir • Çocuk esirgeme kurumunun Boş yere harcama ve har· yandan hiç bir giloa mesuliyet kı:ı -

Firtik : 3 

Asri sinemada 
29 Nisan pazartesi günii akşamından itibaren 

Mevsimin en neşeli filimi 

Canım Paris --
ilave : Umumf arzu Uzerine : 

Venedik şarkısı '' -,, -
pek yakında : Boğaziçi şarkısı 

5357 

' •• • Pek yakında 

Asri sinemada . •• 

i ~ Kurşuna dizilen kraliçe 
Pala negri 5360 

----------~·----·~-~-~---~---~--

,----------·~----·~~-~~~~---., 

Pehlivan güreşleri ··k~ ~ leıia unya uçma müddet tur. 1 1 tirde vukuu gelecek zarar ve zi· 

e ,ı l.aııı:ı 1 6 saıt 29 dakika ha \ tertip ettiği çoçuk balosu çok gü cıyacaksan yerli mah al 1 bul etmiyeceğini ilda ederiz . 5359 
!:~j· ıtır· zeı 01muştur. 1 •_,,,,; ___ _....._______ 3- 3 Çoban Mehmet ve Büyük Mustafa 
8~·- _.._ _______________ , _________________________ , 

ıııt~ ~Nııınara : 30 
l Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

o 
ö,o 
\•~ .ele : B . 

. , .''ğillı· u gaddarın elınden 
Liı·414 el. ı ben bilirim - Bu 

~ llit· 'ilden 1 k . ~· . ·I" Z ıııı ne er çe tı.,ımı 
a'ı ıi Qfııı • 

,ı c ...... ., 
e~oı~ı \'11,ı ._ <.ulııı [T. Kö 1 

. 1,ı4' ~ D.ıgınlık, bot bu· 
fJ ' 11111 

~'k ettııek 
1 ,ı C ' b0§ b - Dalgınlığa 

1,t'J 11il ....._ ı\ Uluamak 

ı \ır , . ö,4 ı. Yınu, Daliın, boş 
Jı ' ı ·~ı •~ · G 

11 " C ~"du~ •fil bulundum -
e'' ~t . ırıı · 
·~i~ 'Ilı •v}4 k 1 ,, 1ı 'k tııa - Dalgınlığa 
~y () 

1 toek . n· 
dı4:' lli.ı· ızi bu işte gafil av· 
(· •ı · 1 

bu işte dolgınlı~a 
'•(· .. 

· ~, ıı ,Vlaa 
~,tııck tnak - Dalgınlığa 
~Q hıuı 

icltı:ıcktııı~k - Anlamaz 
tı,4,k ' •ıılamaz görünmek 
bir 'l> k 1)i b'·4 .'•ga~lil eyi ~ildiAiniz bir 
1,,_ 1 1<1,~iıı· . edıyorsunuz -
, '*4 ız bı . 
q)~ Celi r ışıe niçin an· 
~b 11

%u/)r?sunuz ( anlamaz 

'Ub· 
(j 

1
' geb, gebi - Ara· 

'iı '.0ek . 
1ı.· . G· b· 

'l "'' • 1 g ı· .. . .., ~irııd·l e ır, hızı se· 
\ 1/·

1as1r8 
1 ~rde gelmez ol· 

cilı ltı!Jilerıı!' 1 "· bizi aevindi· 
' ~~b· gelınez oldunuz. 

~.~ ı, ıtlı, gebı· K' . 
·~. - ımı 

, loii 11,. • Gab 1. 'lı 1 g•I' gr ır, giılıi gel· 
~~lı ...._ ır, kimi g,•lnwz . 
ı·ı, Ansı 
l ~.~ . ıın, npan~ız 

ı~1 ••1ı . Orırı, 1 
l • •ı,,"ıa iki nı" ılolnşırken, 

l&, la,ı,• •dıuu ı·ıkıı -
~ lı ' •rn • l 'ıb •ıı., i~ · • •n<ızın ( npan· 
ı-· ,1 

1 ••lam çıkıı. 
~ 1 lllek -
~ ı~ 

01 
Kay Letmck 

~')1,oı ltı~k t 
'tit

1 
Ilı,~' agayyiilı elıntk 

ı ...... D 
erı [ T. Kö ] 

---~--------------~~~ 
Örnek : Başımdaki gaile yet· 

miyor gibi, o da başka bir gaile 
tahmil etti - Başımdaki sıkıntı yet· 
miyor gibi, o da başka bir dert 
yükledi . 

Gala - Pahalılık 

Örnek : Kabı ve galii yılla· 
rında pek üzüldük - Kıtlık ve pa· 
halılık yıllarında çok üzüldük . 

Gali - Yüksek 

Örnek : Bu fiaı bana pek 
gali görünüyor - Bu eder bana pek 
yüksek görünüyo(. 

Galat - Yanılma, yanlıt 

Örn~k : Galaı söz - Yanlı§ 
söz . 

Galatı hasar - Göz yanılması 
Örae : Bu benim istasiyonda 

görülmekliğimden galattır - Bu be· 
nim istasiyonda görülmekliğimden 

yanılmadır . 

Galebe - Yen, yenme 

Örnek : Galebenin yarısı ken· 
dine güvenmekten gelir - Yenme· 
nin yarısı kendine güvenmekten 
gelir . 

Galebe etmek - Yenmek 

Örnek : Düşmanlara galebe 
etmek için ilk önce kendi kudreti· 
ne güvenmek lazımdır - Düşman· 
]arı yenmek için ilkönce kendi er· 
kine güvenmelidir . 

Galib - Yenen 

Örnek : Bu mııharebr<le galib 
gelen ordu, biirün şerefi kazanmış 

olnr - Bu savaşta yenrn ordu, bü· 
ıürı onuru kazuncnış olur • 

Galiba - Belki, gö üııiişe gö· 
rf.', R beı zer 

Örıwk : llii) le olıı<"aj! .1 
zer - Galiba böyle ola!'ak . 

lırn • 

Galeyan etmek -Kaynamak, 
kaynaşmak 

Galiz - Kaba 

Örnek : Ağıza alınnııyacak ga
liz sözler söyledi - Ağıza alınmıya· 
cak kaba sözler söyledi . 

Gılzc t - Kabalık 

Örnek : sözlerinde ve duru· 
şunda öyle bir gılzet var ki... - Söz· 
!erinde ve duruşunda öyle bir kaba· 
lık var ki .... 

Gam -Tasa 
Mağmum - Tasalı , 

(bava için) 
pusarık 

Örnek : Muğmunı adanı -Ta· 
salı adam . 

Mağmum bava - Pusarık ha· 
va. 

Gammaz - Kovcu, fitçi 

Örnek : 1 - O ne gammaz 
adamdır , bilseniz, herkesi birbirine 
katar. - O ne kovcu adamdır , bil· 
seniz, herkesi birbirine katar. 

2 - Gammazlık onda sanki 
fııri bir hal - .Fitçilik onda şanki 
doğunsal bir hal . 

Gamze - Süzgün bakış 
Ganem - Koyun 
GRni - Bol, zengin, varlıklı 
Gauimtt - Algı 

Örnek : Muharebede alınan 
ganimer, eski zamanlarda galib ordu· 
ları doyurınajta kifayet rdcrdi - Sa 
vAşta e le ~rçr n algı, t·s ki zanıarılarda 
yraeu ordul a rı doynı ı.,n(!u yclr r<li. 

G aı·a h f.'I ( Bak : aca)' İp ' ik tu 
h fl ı k) - Yaba o ~ ı' ık 

Garaz ( Öteki anlamı için , 
hak : maksat) Öcük 

Örnek : Yüreğinde beslediği 
garazın had ve payam yok - Yüre· 
ğind,. beslediği öcüğün ucu hucu 
yok. 

Garazkar - Öçmen 

Örnek : Hiddetli adamdan de· 
ğil, garazkar adamdan korkmalı -
Kızan adamdan değil, öçmen adam· 
dan korkmalı . 

İntikam - Öç 

Örnek : İçimde ona karşı öyle 
bir intikam hissi var ki - İçimde 
ona karşı öyle bic öç duygusu var 
ki : 

İntikam almak - Öcalmak 

Örnek : Diişmaııından intikam 
almak için hüıün varlığını ortaya 
koydu - Düşmanından öcalmak için 
bütün varlığını ortaya koydu. 

İntikamcu - Öçgüder 

Öcııek: O, intikameu bir adam· 
dır - O, öçgüder bir adamdır. 

Garb - Batı 

Örnek : Gacb devletleri -Batı 
devletleri . 

Garet - Yağma, talan, çapul 

Garib - Zavallı, kimsesiz 

Örnek : Şu garibe ınerlıamct 
ediniz - Şu zavallıya ( kimsesize ) 
acıyınız • 

Gaıil• ( Bak : at'ı.yip, tulı " f)
'.' a l, a ıısı 

Ürn.·k : Garih bir kıyn f. ıl r 
orıaya çıJ...11 - Yahaıı ~ ı hir kılıkla 

(ırtaya çıktı . 
Örıwk : Bıı adamın fıkiılt• riıı· 

<lr lıi ç lıir gara bf>1 göınıiyorunı - Bu 
adamın fıl..ırleriude hiç bir yaba nsı 

Galeyan - Kaynama, Kay· lı!ı: g{irınilorum. G ri ' ı (Gurb, IZC'de anlanı • nı) 
ma - Elgin 

n•ş İstiğrab dm• k - Y • bansımak 
Örnek : l - Suyun galeyanı Örnek : YerindPn yurdıından 

- Suyun kaynnnıast Üraek : Oouo böytı· lıarekrı uzııkıa elgin ( gorib ) kaldı . 
2 - Halk arasında galeyan elmiş olmasıoa biç de isıij!;rob eıme 

uyandıran sözler - Halk arasında dim - Oııuıı böyle hareket etmiş Gar ize (sevki tabıi) - lçgü· 
kayuaşma uyandıran sözler olmasını hiç de y•bansımadım . dü - (Fr. ) lnstinct _____________ .;_:__ ________________ __. ___________ __,~~-----------~ 

Gibi Avrupa şampiyonlarının davetli olduğu 
büyük spor gününü bekleyiniz 

10 ve 12 Mayıs 
Adana şehir stadyomunda 

Karavan 
Çıl gın Kan 

Ana , Bella - Sarlboyer 
Tarafından yaratılan şaheserl er ş~heserini saygı ıloğer seyircilerine 

Bu akşam 

Alsaray sineması 
Taktim etmekle sonsuz kıvaç duyar 

Karavan 
Şimdiye kadar Adnnoya gelen filimle rin mutlaka en güzelidir 

Proörama ilave : 

- Tehlike adası-
Heyecanlı serinin ikinci kıomı ve Dünya haberleri 

Matineler : 

• 

Perşembe 

Cuma 

2-4,30 da Ç ı l gın lı :ıyat-Tcl ı 'ike adası lıirinci kısım 

2 - 4,30 da Knravan - » » ikinci kısım 

Dikkat : Cıımarlesi el lidrıımı z ı 

2 

mııliaka o '; ııyıırı 

536!:} 



Firtik 4 ( Tilrk ~özü) 
wc 

Türk Sözü Gazetesi 
neşriyat Müdürlüğüne 

4 -

Adana Borsası Muam(!'leleri 
PAMUK ve KOZA 

Clı ~st 
Kilo Fiyatı 

En az En çolı. 

========= ==K=. ==S=. = _ K. S. 
apımalı pamu 

Piyasa parlaj?ı ,, 
Piyasa temizi ,. 35 36 
iane 1 
iane il 
Ekspres 
Klevlant 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Halk bilkfımeti olan Cumhu · 
riyet idaremizce iltizam oluoao 
gayeyi yüksek düşüncclerile ta· 
nmmış şahsiyetlerile söz götür· 
mez derec~de yerine getiren ve 
getirmeğe çalı§aD yüce Valimiz 
Tevfik Hadi HayHl hususi idare 
büdceı:;inden kafi derecede tahsi
sat alarak ( müracat büroıu ) na· 
mile bir büro teşkilni kararı Y A P A G I 
ahına almış ve bu büroda hizmet ı-.,...~1=-'.;~a~=-z ______ ,, ____ ,. ____ _. 

edecek memurlar için lüzumlu te- _ --.&..--------• 
melini atmıştır. Şu .suretle balkın Ç 1 G 1 T 

dairelerdeki işlerini bizzat takibet· 
1
_ ...-E_k-=sp'-r_es ______ 1 __ - _...:;___ ---~------....---------• 

iane 
ın eler i ve ara ya kanuni hiç bir sı- ı-~-:-:---;-;=---,..,,.,-----ı--=-=-=---- -----•--------Yerli '"Yemlik., 1 80 
falı olmı,,·an adamların karışması • 

J ,. ••Tohumluk,, 
caiz olmadığı hakıuodaki kaou. 

0 un emrini yerine getirilmi~tir . 
Ancak işlerini bizzat takibe 

-, 
Bu~day Kıbrıs 

HUBUBAT 

•• Yerli 
maddi imkan bulımıyaaların ve· ,, Mt"ntane 
kaletnameli vekilleri marifetile ı-&A-:rp~a=---..::.;;.:::..::..:: __ ,1-----1----- - ·--------1 
işlerini tıkib ettirmeleri lüzumu 1 Fasulya 

ıd l--ıyo,,.-;ı~f ------·----- ------ ----------· na zaruret o uğundın hahiıle ı-."u.....-a _______ 1 _____ 
1 
_____ _. __________ _ 

(iı yurdu) ünvınınt taşıyın ondokuı ,--;Dc;::-e_l_ic_e_.,....... ____ 
1 
______ 1 _____ _. 

maddeden ve bir neticeden iba· ı-~K~u~ş~y'-e7m~i-----ıı------l·-----1--------~-I Keten tohumu 
ret ve ticaret odasına tescil etti Bakla 
receğim nizamname ile Adana 
borsasının muhterem gazetenizle 
ilan edilen heyeti umumiye kara· 
rını bağlıyarak Cumhuriyet Müd· 
dei umumiliğini tavsit ederek 
Seyhan Vilayet celilesine hitab 

ettiğim arzuhalım 24-4-935 tarib
li derkanarlı yüce Vilayet mıka · 
mına sunulmuş ve bu yazımda 

fıkralarıoıgaynen aldığım 668 sa-
yı ve 30 4 935 günlemeçli ( yapa-

Si sam 

UN .... Salih Efendi ... 
. ~.o .. 
.a l'O -n·· k >. uz ırma ,. -------· ~ ı.:: Simit ., 
~ ~ ••° Cumh-u-ri-y-et ____ _ 
~ > - ------· 
N ::7 n 
r-- Qo - Düz kırma ., 

Alfa •• 
Liverpul Telgrafları 

30 I 4 I 1935 

______ _. 

Kambiyo ve Para 
iş Baokasındao alınmıştır. 

bilirsiniz) emri Cumhuriyet Müd-
1 
__________ ,:::::So:::n::.:ıim:.:.._.:...P::.::ene::.. 

dei umumıliğinin 2414 sayı ve Mayıs Vudeli 6 50-_ _,,L.,,..i_re_t _______ ---=-9_1"""b3=--
30 4 93 1 ---ı 46 Rayşmark 1 <J7 

- - 5 jgün 1 ~meçli bildirdiği ile ı-=:-'e_. m_ıı_ı_u.::..~ __ v..:a:.=d.::.:el:..:.i -- 6 7 5 ,~::F:~r:a....,.n~"""k""'•:•ı:··r:a_n-s;:::ız="======: 12 06 
tarafıma tebliğ edilmiş olduğun· Hazır 6 Sterlin .. loı.riliz,, -..,,.(ı(-=Y7,...ı 2!) 

dan yapacağımız itlerin özünü Hint hazır 5 69 Dolar .. Amerikan,, 79 60 
ı----·76'-.,;--=-~----:..:.,_-ı---ı-~ 

göıteren nizamnamenin aynen 1_.,N_e_vy'-o_r_k_____ 11 Frank .. lsviçre. 

m uhterrm gazetenize dercini say-
gılarımla dilerim • 

30-4-945 

Avukal Alımet Sabih Üçok 
nu müessiıler kabul ve teahbüt ı 
ederler . 

c 

.. 
- . _,. 

... - ,.. 

, 
. ... ... -. . 
~-- ~ 

• ' 'r. 

1 Mayıs 1;!,1-

T~ı:iKiVE: 

i:I RAAT~ 
BANKA91 

" .. • . , . 
~ ' 

; ~ 

tç 
1 

iş yurdu dahili 
nizamnamesidir. 
1 - Adana da ( lş yurdu ) 

adını taşıyan bir hro teşekkül 
etmiştir . Bronun bir merkezi olup 
ittigalatına kafi bir bina bulun· 
caya kad&J muvakkat merkeıi 

Avukat Ahmet Sabih Üçolcun ya
zıhanasldir • 

7 - Bro kabul ettiğı ıgı ve 
istişareleri mutedil bir ücret mu
kabilinde kabul ve takip eder . 
Ücrtt veznede mubafezı edilerek 
her ayın sonuncu günü tanzim 
edilecek plançosu mucibince or
taklardan her birinin bıssasana 
isabet cdtn mikdırın yüzde yet· 
miş beti tevzi edilerek mütebaki 
yüzde yirmi beşi asıl sermayeye 
zam olunur. 

usisler kararile ve ismi ınüe11is · 

lerin imzasile bankaya bildirile
cek olan veznedar Cafer lşis.ğ 
tarafından yapılacaktır • 

14 - Kararlar müessislerin 
ittifakile verilir . Ve ittifak edil
miyen buıuslar biç yok hükmün 
de tutulur • 
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2 - Bronun müessisleri Sa
bih Üçok , Cafer İıisağ , Derviİ 
Saffet , iehmet Çagatay , dır . 

3 - Hronun teşekkülü sebebi 
mahkemelerde ve dairelerde iıi 
gücü olan halkin . vekaletnameye 
müı;teniden davalarını almak iş . 
lerini eünt ve emniyet dairesinde 
takip ve neticelendirmeldir . 

4 - Bronun İ§tigal sabası 
merkezi Adana olmak üzere Türk 
kendlerinde bilumum lrnkuk ve 
ene davalarını veraset ve nüfus 
işleri idrrt ve hukuki istişare icra 
muamelatı tapu evkaf belediye 
maliye maliye işleri pasaport mu -
amelatı ticaret ve Hnayia ait bil 
cümle muka'lelat tanzimi teessüs 
edecek şirketlere ruhsat veya im· 
tiyaz istih11li teşekkül etmit v~ 
edecek ticaret müesseselerinia 
tescil muamelatı emlak ve arazi 
alım satımı ikraz te ipotek işleri 
ve sigorta mua melôtmdan ibar~t 
tir . 

5 - Bronuu hir mesul mü
dürü bir muhasip bir veznedar ve 
bir katibi vardır • Mesul müdür 
Avukat Abmct Sabih Üçok , ve 
muhasip ve ka~ip Derviş Saffet , 
veznedar Cafer İşisRğdır . 

6 - Bronun uğraıacağı iş sa· 
hasıoda müessisler arasında müsa· 
vatan temio edilen ( 2000 ) iki bin 
lira sermayesi mevcuttur. Bu 2000 
iki lıin lira meblağ teaLbüt edilen 
i lerin tazminat karııhjı olup ma 
:uı ve konuoa uygun .her tü~lli 
·kayeti şirket namus ve paraaıle · 

:atmiue her zaman amade olduğu 

8 - Bro müusisleri her hıf 
tanın pcrıembe günleri umumi 
içtima yaparak muamelat hakkın· 
dıı bir karar ittıhaz eder. 

9 -Bronun karan muhasebe, 
muhabere, hesabı cari , yevmiyt", 
kas, zimmet deftt"rile vezne mak
buzu ve fiti mevcut olup kanunen 
tasdiki icap eden defatir Noterce 
tasdik olunur. 

10 Şirket müdürü şirketin bil· 
umum muamelatından ınuhasip 
muh11ebeden veznedar para İf 
lerinden katip kayıttan ve muha 
berattan mesul ve cümlesi vezaif 
müştereh eshabınd•n oldukla · 
um.len ber hangi vnifedarın gay 
bubctiode diğeıi onun işi!lİ ted 
vir etmeğle mükelleftir . Muvak· 
kat vazife gören arkadaş muvak
kat hesap tutarak vazifedarıo 
avdetinde muamelesini devir et 
mek şutile her vazife yedi va
hidle görülür' . 

11 - Hro müeısisleri imzata· 
ranı bir ıirgiilerle icap eden her 
yere tanıttıracitk ve sirgüleri im· 
za eden her mUcssiı münferiden 
şirketi temsil selibiyetini haiz o
lacaktır . 

12 - Şirkd asıl ve munzam 
sermayesini MilJi baokalardao bi 
risine tevdi edr.cek ve şirketin 
haok•ya karşı muhatabı şirket 
firmasinı taşıyan mübrüle mü· 
dür ve muhasibir.ı imzuından 
ibaret bulunacaktır . 

13 - Bankaya kar~ı olan bil. 
·cümle mevduat ve mefduat mü 

15 - Şirket üç sene için mu
teber olup hu müddet zarfıoda 
şirkttten ayrılmak isteyen şerik 
şirkete nakten veya seneden tev-
di etmiş olduğu dört yüz lira ser
m•yeyi ıirket nam ve hesabına 
terk ve teberru ve şirket hesabı-
na alınan bilumum işlerden 1 . 

lakasını katederek ıirkete terke 
ve aksi takdirde bet yüz lira şir
kete tazminat itasına mecbur ve 
müteahhittir • 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Ttıldt, bu kerre İstiklAl mektebi 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesindo her gün öğleden 
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Pazar vo salı günleri fukarayı parasız bakılır . 

16 - Şirketin umdesi iffet 
ve sadakat ve hüsnü niyetten iba· 
ret bulunduğundan şirket Umuru· 
na hiyanet ve mübalatsızlığı gö
rülen her arkadaş kedisinin bu
lunmadığı diğer müesseselerin 
müzakere ve ittıhaz edecekleri 
karar üzerine derbıl şirketten 

ihraç ve şirkd emrinde bulunan 
sermayesi şirket hesabıoa vari
dat kaydedileceğini bütüo mües 
seseler kabul ve taahhüt ederler. 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Evkaf müdürlü~ünden : 
Siptilli civorındn evkafa ait ta

mire mühtaç M -,tan hamamı mev. 
cu t kcışifnamesine g-:>ro e\" !tafça 
tamir ettiril<lıkton so ıı ra ırı iistecire 
t t slim edilmek ve teslim tn ı ı h inden 
itihnren · kirası işlemek üz. re üç 

17 - Şirket azasm<lıın her 
hangisi makul mneretler dolayı 
siyle şirketten ayrılmak zHuretioi 
duyar ve müessisler kırar verir

se karar tarihioden itibaren bir 
ay lıitamırıda alakayı kesmek ve 
müessisler kaaariyle yr:rine ehil 
ve muktedir bir aza ikame et 
mek zarurdiodcdir. 

18 - Şirkd azaaınrlan her 
hangisi hasta olur veya vefat 
ederse şirketio devamı müdd ... tin
ce onun bıracağı ilamını mümkün 
olduğu kadar iaşl'!yi vicdani vaı.i
fe olarak kabul ve taahhüt eder. 

19 - Şirket hayırla işler ve 
bu uğurda müteşekkil resmi be . 
yetlerle münasebeti ve bu uğurda 
her türlü fedalıarhğı kabul ve 
esas \'azife olarak taahhüt eyler, f 

Bahçe kazasınin Haruniye na
hiyesinde ldarı.ıi hususiyeye ait 
knblıcanın 4-3- 935 t ı rihinuon 
itibaren bir sene miiddctle kiru 
müzay2<lesine temdiıl ·n tnyin vo 
ildn olunan vnkıtta dn iki yüz lirn. 
dan fazlaya ist '.Jkli çıkmaJığınıl:ın 
yirmi beş gün mUıl ı letlo pnzarlığn 
hırakılmışlır . Bu bedelden fuılnyo. 

talip olanların yevrnü ihalo olan 
16-5-935 perş••mbe günü sa ı:ı t 
on birıle % yeıli buçuk pey nk\· ıı · 
lnrilıı birlikte Vılayet daimi oncii · 
meııiııe ve ~ımıiti anlumak isteyen 
}erin <l u hor giin llusmi muhı.sebe 

senelik kirası artırmıy o konulmuş 
tur. Artırınu müddeti 27-4-935 
den 18 - 5- 935 tu ri lıin o l. a<lıır
ılır. 18-5-935 cuınarlc::, i günü 

sno.l 15 ıle evkaf Jo i rcs iıı ıl o ihn
lcs~ yopıl o cuktır. l'utu•ak i ı;tl!yon. 
lı!ı ı ıı ı.. vk o f ılairesiıı c golmchıri. 
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