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Karşılık kılavuzu 
Tiirk dili araştırma kurumunun 

y~ptıl!;ı Osmanlıcadan Türkçeye kar· 
1 şılık kılavuzu üçüncü sayfamızdadır. 

1 

~ &:URuş ADANA GU~LÜK GAZI~TE ON İKİNCİ YIL - SA 'I 3211 

Türk Kuşu kurumundaa 
Atatu" rk çok önemli öz türkçe bir söylev söyledi. 

Bu kuru•n .. Tu""rk " · dl il , asugmanının ya ar 

1 
korunınası a temel olacaktı • 

t ~hkar \ •Qııı k a: 3 ( A .A ) - Türk 
\Jc,~ af Orutııunuo açılışı lugün 
tij,~İiıı ~nında Reiıicumur Ata. 
1'rdikİ .01unınak sur.tiyle şeref 
~ıl erı h" "k llııııı uyu merasimle ya-

h lıaı~~k f 
'~•ııı. an smet İnönü ile 

rl · qrın s 
,llıi l( ' ovyet Rusya Büyük 

tıQ· •rah•n K 
~ ııı, g , amutay üyele 
~Fıa b e~el kuıınay ve Milli mü 

1 ~nla: •nlılılarıyle diğer Baş. 
~· il~ıi vle Sovyet Büyük elçili 
'il it eni · · I lop! erıoın bulundukları 
Q~.._ aotıda ba .. . . b 
1 "''Sınd vaıııo musaıt u· 

1ıllıiıı edu'n Ve gidip gelmek için 
·,.'0d, n e,n kolaylıklar ve bu me· 
,,. tv ~ı d . 
ı. in teıtı' eınıryolları idaı e· 

ı •ıı Peır·· k • e~, ıgı atarlardao geniş 
•ti eıte - f , 'n •e l ıstı ede ederek 
et b 1 a •nı 1 ' k h Çevre eyen binler· 
ı s.,, ulu~uyordu. 
". 

1 •ın 15 lı~o~ kurs" le Başbakan İsmet 
~ lu,k l:( ııye çıkarak bir söylev 
~'· Qltbak Uşu kurumur,u nçmış 
t n•~ı,, 1 •odan ıonra •landa bu-
1111 Q 8" 
I& ' 11 v, urekJi ve şiddetli al· 
~ ;lliyt ç ~•§• sesleri arasında 
1~' l'tı1 k

1 
an Atatürk bir söy

d~~' Oldıı·ll•nçlığini lı.arada, de
lı ;•i be~~ gibi havada da ken 

1

' hıiıı· ıyen yüksek ve de
~ &ijYGlt 

1 alnıığa Çığırmıştrr. 
L)1hı, ıefin hu eöylevini Türk 
"lı Cttıı' 
~,l:tho .,,., ıyeıi başlcını Fuct 

it b" ~Urk K k ~d Uyllk uşu U•umuna 
11 b~l'tı , §cfleıio göstermiş 

rq ligi k 
~I llıuıı d ye uşı her iki 
~b 1'bla

11111 
t~in duygul1rını ve 

~11 Ilı ltu,
11 

ifade eden ve Türk 
n ltluo h ıa, 1 g,br( , a ocılık tdecek 

ı e1· • trı · · 8 1 lak· Dıızı takdim eden 
~ Ubd ıp etıniıtir 
'Itır •ıı ı · 11~~ • lık Otıra uçuşlar yapıl 

~~1
1 11 .4.n ~~uşa Sovyet uçakla-

, 

Ulıı Önder Atatürk söylevlerinden birini söylerken 

şı 

' 

ı .. Q ~ Ou111 'I 
'ili, Utu

111 
1 e birlikte Türk 

~~~ eı 111 i ıı gençlerinden Ferid 
~~ b b,,tı/ Ve çok güzel akro-
ı. uı ttle, 1 

Planörlerden sonra bir tayya
re filomuz mubtrl'f uçuşlar yap
tığı gibi Sovyet uç•kl•rıyle Ytşil· 
köy makinist mektebi ilk mezun· 
larıudan Necip de Paraşut gös
terişleri yapmışlardır. 

mur Atatiirk; Türk Kuşu kuru
munun bugün yapılan 11çılışı me· 
rasimiııde şu söylevi söylemiştir: 

"'ki tııı,, h yapı an ve alao-
t. t 8t crkesin b'" ük h" 
.ı~ti Ytettik . uy ır 

lak; lerı hu uçuşu bir 

Ankara: 3 (A.A) - Reisicu-

Bayanlar; Baylu! 
Bizim dünyamız -bilirıiniz

topraktar., sudan ve havadan 
- Gerisi dördüncü flrtlkle-

Fransız - Sovyet 

~ )ı tlıniştir. 

c · H. partililerinin eğı";nfisi 1 
lt'>l Anlaşmasını Romen ga· 

~( i~-rclci,Q günü ÜÇJ'ÜZ len artık partili ; zdteleri n~~ı~arşılıyor 
o'ııi' n. Q.ş toplu olarak Karalarbuca· 1 Bükrrş:3(AA)- ''Dimi 

~lfld neat,, gazetesi [ tarıhi btmmi· 

ııl ~. . Q bir kır alemi yaptılar 1 yetli bır si ·sal 1 cı. 1 bıı§lıldı 
~ 'leh 1 yazısın<l'I 1' r nsıı - Sovy~t aı:ıl-·•' ıı· ...... • 
J~' · \ ltj~. ""1l C ·- Jr.şmaMJ için dıyor kı ! 

~ "'' l. ıı.ı '' ha •Utnhuriyrt Halk 1 Fırka Bu~kanımız Örge Ev· İlk ddadir ki Avrupırnın iki 
r' ,. ·1ı ı c •ıı ıırJ•d • F 
1 1 \ ~llr res; C •gı •ırkalılar ren o güıı , Lütün hu Fırkalıla büyük d vl ti lngil re ve İtalya 

Ilı~~~~· l'•k uına glibü Kara re caulı ve S('vim1i lı rcketlerile ııın ta&dlı I iki tarııfl bir andlaş 
,,.,.ı:'. ~t. 1 •iiğu

1

~~nda' Seyhan keı· cidden bir ağ.abeylık örneği o!mu~' ma i 111zalıyo la ve lıir, · 1 rieiıı 
i''' 'tb'lı, r altında yapıl· ve muhtelif guruhbrın, muhtelif s.ı:ırl,ırını temiu ve tcca\Ü,. ··li· 

ı'lıltt~ 8•hahııı •ğlencelerine ortak oforak ta unu- ıind knışılıl 1 yaıdımd ..ı un 
k~ı ~ b te§iıt· 8•at yedisinden tulmız Lir hatıra bırn' :ııı~tır . m•g• te:ıh ,üt ediyorlar . Uı· slar 

ti' 1,ııt~ lttah 
1 ?•kıl vasılı!•- Fırkalılar akşama kadar eğ· kuıumu paktı d ııyguıı dü n bıı 

0~1~, ~ ~·1 ,k•lıihteg·etırdiği muhtelif lenmişltr, bando lıu eğlccıiye Yer- bndlaşm C ev e ı m 10 

'ı iır •lı , ı{' 0den üçyüze ya - rliği latif koııserleıden sonra dıığ a 8 r rn g 1 rJa 
~11 tt;t'~ıl, h~lkevi bandosunun havası oyunile de ay ıca bir çeşni ü.,i!a g c a 
'ıı, t'~elerı~' Çok oyunlar katmış ve ortalık kararırken Almon . ı .iitwın Roma, 

ı 1 lt
1
\ Velu geçirmiş herkes yine geldikleri vasıtalarla Loııdra ve Streza t.kbihinden 

ı ~! ~Qııı evleıiıı ılöıı .. •~.,-r. so ıra Ih nsız Sovyet andlaş -
1 

, lıııe1 tok 1 Ha gı ıi g , el t;;pıı. ısı .. uli<b t bir hareke ol-
\ qj~ij ~a ta· ıcak ve 11km- ve kır eg· ıeotil~riuin bel~ bu ua ·in 11e •· u•iık r.ndiaşaıa ile tlal-
~ ı ~· )'(Jld gın.n h lı ·ı 1

1 lthit• aşlığı Y u ır a e- simde sık sık yapılmasında çok Kaıı a .. uı ~u.ıasınıo terviç eıtikle-
~ar• \ 1 lı 1 ( 1 ~e k apan Fırka- büyük faydala r olacağına inandığı· ri şeb.i!ıle barışın müdafaası pren· 

1
\. tib· ''dı 'Ynıttırnıak ve c · ı k ,'\. ı ,. 

1 
8tıe mız içindir ki uıu l'" iyet Halk sibırıe tamumyı~ tcva u e!.ı::ı~k-

~ ~ ı1C1" hu Strpe topla- partici lerinin başardığı bu 'güzel tedir. 
•kkuk~:: sosyal bir işin diğer te~ekküllerimiz tarafın Diğer bütün gazeteler fo pak 

Y0 1 açmış· dan da örnek edilmesini dilemek· imzasından dolayı memnuniyet 
ten kendimizi.alamadık , göstermekte !tlifak. ediyorlar. 

as 

• 
lstanbul 

Koııservatüvarı heyeti Eski 
şehirdt> bir konser verdi. 

Eskişehir: 3 (A.A) - Yok
sulları kayırma kurumu tarefın
dan çığr;Janllstanbnl koaserv.tü
rnrındaıı l::ir heyet bu akşam Za
bitler Yurdunda bir konser ver· 
m ş iı. 

Bu konser münasebttiyle Fa 
ruL Yers•l tarafından söylenen 
bi ..ıylevde arsıulusal muzik ve 
l·uıum b:ıkkıııda izahat verı:ııiştir, 
B ı 1 '- r çok btğc ilmişt ir. 

eni bir 
k 

f , A) - lsp3r .ıy 
20 o tr ..ız k ıktıı ve Ay 
dm ,· • · ,~ol iiz•ri de hı.Iunaı 
BalaJ,z istasyoııur.ıJa zirau! 1 ı· 
kası buğday alım merkezi b.oy· 
luyü sevin.lireo bir şekilde alım 
iş!edr.e devam : etınekttdir . 

Bilhassa son ilkbahar yağ 

murlarıoın ürün üzerinde yaptığı 
iyi tesirlerden dolayı merkez 
ln1ğdny alımını artırmış ve şu 

günlrrı!e de köylüden mühim 
miktarda buğday almıştır . Bu 
merlrtzin açılması ğerek Isparta 
ve ger•kıe Burdur c;evreai köy
lülerini çok sevindirmiştir . 

Denizlide yeni açılan 
yollar 

Denizli : 3 (A.A) - P•muk· 
kale adı ile eıki hiyeropolie h•· 
rabelerine giden yol araba ve O· 
tomobil gidc<:ek gibi yapılmı§ · 
iır . 

Denizliden hnrebenin olduğu 
yere kadar aıabadan inmeden gi· 
dilmektedir , 

Bu gün Valinin başkanlığın· 

da Lise ve ilk mekteb muallim
lerinden mürekkeb elli kişilik 

bir ıı;mub aısştıımalnr yapmak üze· 
re Pamuk kaleye gitmişlerdir . 

Japonlar 
Alman seyyahlarını 

hapsettiler. 

Tajbokıı: 4 \A.A) - (Formoz 
adaları) 2 Uçan IlalMndatı adın 
ılaki yelken gemisinin içinde bu
hnau eeki drniz subayluından 
AırıNikalı genç Roubin ileGates 
ve Wrede adlı bir Alınao For
n.oz adasıoın cenubundaki Teo
toda Japoular tarafından tutul
ınu~tur. 

Bn pazartesi ' günü mubake 
mel eri y 1 °ılac•k bu denizciler de
~iz kanularını diolcmiyerck ni 
z, mlara uygunsuz olarak deniz 
kı;·ıeıuın fotoğıaflarını almakla 
suçl J<lıırlar. 

Alman bay-ağını ta~ı1an hu 
yelk~nli 1915 yılındı; Kokos ada
u açıl , lı lıat~n Emdc Al· 
nı.. zır ı nın ·çın de bulu • il 

SÖ} ener t .ıla. ı aramak ıç , 
2 r.i a tarihi ,u.., yola çık:nıştır. 

O nz yeni para 
ılıyor 

Du.ıziıık : 4 (AA) - Ju:ı 
geceki toplantısında Oanzig para
sının yeni altun ölçüsüne gö:e 
Lehistan Slotisi ile ayni vaziyete 
gelm ek üzrre kıymetinin düşül 

mrsine karar vermiştir . Bugün 
öğleden sonra toplanacak olan 
~ayla•ılar meclisinde başkan Gıi
rser bunuo için söz ıöyliyecektir. 

Alinan karara göre 592.144 
gülden bir kilo saf altun kıyme
tinde olacaktır • 

--· --- ]_ 

Karsta -yer sarsıntısırıdan zarar görenlere 

para yardımında bulunduğunu söy ed 

Bu yer sarsıntısında 
78 yaralı ve 

68 
• lp v 

ölü' 
r 

Sağlık balrnrıımı;; 

Dr. Refik saydam 

Ankara : 3 (A.A) - Sığlık 
bakanı ve kızıl ay kurumu başka· 
nı Doktor Refik Saydam Karsta· 
ki yer earsıntısı ve felakete nğ· 
rayanlara yapılan yardım tedbir · 
leri hakkında " Anadolo 11 ajan· 
sına aşığıdaki lıeyanatıa bulun 
muştur : 

Sarsıntı huıkani olmııyıb ı;ö-

. küntüden ileri gelmiştir , 
Sarsıntının merkezi diğor na-

hiyes· ile ~ r 
tcsırini 

r Sarsıntının 

kilometre 
h r !.. vr • 'cşode nısıf ka ıı 

go~trrdi · 

D er 

c 
ol ıı~ r 

lJrı ı ~ 

uğ. an1 ~tı. 

n Jıiye n. 
ilomrtrdı 

,, r 

.r bmamii 'ıa 

1 ŞUldE Jı.i k 

a 

Bu lıadisedcu r ı; • a iye 
sinde yirmi beş köyde 709 evin 
tamamilc yıkıldığı 68 kişinin öl· 
düğü ve 70 ki§inin yaral•ndığı ve 
8 kişinin de kay bolrluğu tcabit 
edilmiştir . 

Hayv•o zayiatı da çoktur . 
Kağızman kazasının diğor na

hiyesine ~ınır olan dört k tiyün de 
30 a yakın ev yıkılmış ve iki ki· 
şi yaralanmıştır . 

Burada biraz hayvan zayiatı 
da vardır . Arabçay kazasının 
diğer oabiyeaine sınır olan köyle· 

rde de bazı evlerin yıkıldığı ve ha· 
zılarıoın da hasara uğradığı anla· 
şılmıştır . Yine diğor nahiyesine 
sınır olan Kars merkez kazası 
köylerinde de elli kadar ev yıkıl· 
mışıır . 

- Gerisi ıiçiincıi firllkte -

ilkbahar koşuları 
Cuma günü koşu yerinde bir çok 

seyircilerin önünde yapıldı • 
lıkbah•t at koşularınrn ikincisi j 

Cuma günü öğleden sonra saat on 
dörtte bir çok s~yircilerin önün 
de ve muvaffakiyeıle yapılmıştir. 

Koşulara proğraın mucibince 
şu suret!e başlanmıştır : 

Birlııci koşıı : 

Üç yaşındaki haliskan Arsp 
erkek ve dişi taylara mahsuı olup 
ikramiyesi birinciye 245 liradan 
mana bu koşuya giren [lıayvaolar 
için verilen duhuliye ücrttlerinin 
mecmuu , ikinciye 55 ve üçüncüye 
20 lira olup mesafe 1400 metre 
idi . 

Bu koşuya yaloız Teğmen 

Mustafanın Pa,azı girmiş ve 1,44 
dakikada birinci gelmiştir. 

İkinci koşıı : 

Dört ve dahn yukarı ya~t v 
1935 t :k~zaııılığı ıkr n i ·r 
yı:; 1 150 !irL o m ya 
y rl , ım an A 1 ve balıı 
knu Ar R ve b: lar r•ııl.-
s ol p · i i c'y 180, 
llC)56, "2lı\ 

1 fe 2200 • 
Bu o 1ya o ıir yv D gir 

m:~. b·ıir cil ği 2'45 d.kıkada Cey 
hanlı İlııalıim oğlu l\lustafanın 
Cesuru , ikinciliği dinkci oğlu 
Febmiııiıı Seması , üçüucülüğü 
ş~kcrci Şükrünün Salimi kazan· 
ınıştır . 

Üçıincıi koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

baliskan Arap at ve kısraklarına 
mahsus olup ikramiyesi birinciye 
370 liradan mada bu koıuya gi · 

: · t"n dııhu· 
ı Cl• 

y :> 
fe 3 .. re idi . 

. -
B ·o , altı bayvzn ı<i- "ş, 

r· K 'ı 

al Ce) a ı d· 
ri Alioin Yıl ~· c lüğü 
d~ Ceyhanlı Ali o,1lu Duranın 
Tufanı kazanmıştır , 

Dördıincıl koşu : 
Dört veldaha yukarı yııt•ki 

y~rli yarımkan Arap ve haliskan 
Auk yalnıy kısraklara mahauı 
olup ikramiyesi birinciye 225 , 
ikinciye 55 ·ı e üçüncüye 20 lira 
ve mesaf~ si 2600 metre idi . 

Bu koşuya yedi kısrak girmit , 

-Gerisi dördıincıi flrtlkde·-



Kntnphanede 27i • i yeni, 
200 ü eski yazı 470 l<:itap 
ve bir çok kıymetli mec-

mtHİlar var • 

~!Mlııtr·nnizi derleyip toplıyalını; 
~~~·~,yıl, kültür direktoru . 

Yf vozluğu ,.e bü'~~~ 
yet öğretmenlerinin el birl ıği ile 
Gazi okuJasında bir ( muallimler 
kütüphanesi ) füruhlu . Kütüpha
nede timdıl~:>if, tn\Pdt özlü kitar
ve mecmu&1ar0vaitdİr . Büyük bir 
hızla ilerileyeıt bu }[ romdan ıste
yen Her ar'ka~a hıtediğı ant.fa isti
fade edebiliyor . Yalnrz merkezde· 
kilerin dH~i1, vilAyetiu en kıyı köy
lerine varıncaya kadar hn moal 
timin dileği An kısa ıaoıando yerine 

gilt1riliyor . 1 
Di1eceldorir1i hı 1tlır'K.e1ı ~urdr

bımemizirı diizf.'ılfl~e ı ı ıiWsı"i~rı<le , 
~tatar aa1'ırahan ~l ço\~iiÇl,ru 
illi ej~tMJıft'I 'tl SiHl~U'h tPşek .V 
-tm'ç b~li'., fj . 'Ş5 aba ı;
~~ı«6t,Wfl6 es~f(t'i 6ü!ii~ ~ 
~lDSinititliMih'WJerir?J dli1i ı-
kı sarı~İlIUM~&.i fo ." 
, ıiaı1i-g :als12r'1 ib9'<t.~Yf Pfos;u8 

_ ~\n\hı1' iı:>niıbıöh 1ih~u)-

Belediye meclisinde 
~ 1 Ot 'fJ 

Ruznamedeki m~ddeler konuşuldı . 
ve 935 Y:ılı büdces~qin g~lir: v,e ~as

rralmazbataları okundu 

B ledj e M c isi dün öğleden 
sonra saat 14,5 tı Turnan Beri· 

eria b-,k D ığıD toplanarak 
ruzoamedeKİ maddeler üzerınde 
müzakerelerde bulunmo2ıur. 

İlköoce muhtelif encümenler 
den gelen mazbat•İer okunup lcsbul 
edildıktcn sonra üçüucü a:adde
deki belediyenin 035 yılı nridat 
ve masraf bütçesinin bütçe encü 
meniace bazırlaaaa mazbatası 
okuddu . 
• • 111c defa varidat faslı okundu. 
Buna nazaran belediyemizin 935 
yılı geliri, y5pılroa31 dütlioüleo 
borçtan başk•, 438,022 liradır. 

Ou gelir lrnunı aynen kabul 
cdiltJi. 
· Ha dıkikabk aradın soc.ra 

bUtçf.uin mısrnf kısmı mızhatasa 
okuodo. Bu kısım da aynr.n gelir· 
deki gıbi 438,022 lira idi. 

Mazbatanın ok.uomaeıudan soıA 

ra lllikller~ t' .. tflaHdee aza· 
d11n Sabri Gül ve Arkadaşlarıuıo 
takriri okuu1u· _\lu ' \ takıirde 
pek uzun surmeEi ilitima Hne dn
Y. nlrak m~'i~ rlÖin I>ışl!a'"'g,üne 
Hi'ra~ıfdıaiı J\sUnl M <!u: 'l•u'li·ir 

• 

jMekfepıııer oayramı 

Orta talııil mektep talebeleri 
başlarında müdür ve muallimleri 
oldoğn halde kamyon ve araba· 
!arla dün .. aabahl~yin Dilbeıler 
şekisioc gitmiş ve akş11ma bıı:lat 
çok güul ve eğleDceli bir vakıt 
geçirmişlerdir . 

Bu eğlentiye talebe vtli1eri 
nin bir kısmı dı işlirak ettiği gi 
bi Vali Tevfik Hadi Baysal da 
ögl~den sonra oraya giderek ta· 
lehelerin bu tğlenmelerini gör· 
müş, bıl ve hatırlarını sormuı· 

tur • 
Bugün de ilkmektep muallim 

ve · talebeleri Dilberler sekisine 
giderek bayram yapaçaklardır • 

Bu münuebetle orta tahsil 
•elc.ttplcri bugün ve ilk mektep
ler de yaun kapalı bulunacaktır. 

Sıcaklar 
Şehrimizde ııcaklar devam et 

mektedir . Cuma günü hararet 
derecesi öğle üzeıi gölgede 34,5 
idi . Dün iıe hararet dereceıi ıöl 
gede 25,5 lu • 

Dün piy11ada yaloız Kanıra
buzul\daa altı yüz kalıp buz satıl 
mıştır . 

Yumı~rtalıktaki balık 
wması istoni · 
' Bundan..da .hiç bir uretle 

Çukurova teşvilC bisiklt!t I 
yarışt • l 

Cuma giınü saat on buçukta 
asfalt caddeden baılayıp l<urtte-

peye gidip gelmek üzere yopılo.n 
Ui.ı:aklet yarışına hu sofer SPyhan. 

spordan 4, Torostan J, Mersin İıl
man yurdundnn 2 kişi girmıştir • 
33 dakika süren bu yarıştıı Sey. 
hıııısfo;dun K'lmol. b

0

irfnci, Toros-

~~rn~n d1rmn~ ,ıkııı~ı g1Jımlş , 
31 rR.tP. ?ıordüne;u ı 'o ~c1;ı{b~l )jo·t 
Jı,; •lu~ 11 ü ~ f t>.ı 
o S.ıY,,paıL;;por -:>yarış~ıb.r~· ulmı§ · 

1 nr;~ n lllll ıc. ı ı ı it 
aruır. 

Ruzname<le boşko gör-üşülecek 
bir mad<le olınoUığırıdan 6 ma . 
yls pezart isi ıfilnü sobalı leyin 
saat IO da tekrar toplanılmak üzre 
t~plantı bitti • ı 

Çocuk • 
esırgeme 

' 
Kurumu başkanhğının 

teşekkürü 

23 Nisan Çocuk bıftası mü~ 
naıchetile sayın gazetenizle yapta· 
ğıaız değerli neşriyıtıan ötürü 
teşekkürler ecler, derin uyğılarımı 
tekrerlarım . 

istifade edilemedi 
-

Bundan C'D gün önce on yedi 
metre uzu•ıluğunda bir brılığın Yu 
murtalıkta karaya çıktığı y3zıl. 
mıştı . 

Oraya gıd;p bu btdığı gören bir 
zatm onlnıtığın~ göre halk bu bR· 
lığın kuyruk ve başını kesmiş ve 
di~er kısmını orod.ı öylece bıı ak· 
mıştır. 

Geçen yıl da yine ayni yerdtı 

ve on üç metrij uzunluğunda bir 
balığın çıktığı v~ fakat bupd{ln hiç 
bir suretle istifade edilemediği 

-ı;eılfdlr !' 1 ü1 · 11 •A ,u 

Ökctci Rahimi öldürmekten 
auçlı.ı ve mevkuf Birecikli Hindi 
oğlu l\lehmedin duru,masına dün 
ığır ceza mahkemesinde bııtlan · 
mıştır. 

Suçlnauo hüviyeti tr-ıbit olun
duktan &onre hakkındaki ıon talı 
kikatın açılmasına dair olan is

tintak bakimliğioin kararı okundu. 
Suçlu; Rahimi karıstna lif 

attığından, peşini takip ettiğinden 
dolayı öldürdOğüoü söyledi. ' 

Dinlenen şahitler cinayeti 
sıözleriyle görmediklerioi ve yıl · 
nız iııttiklerioi söylediler. 
. G . lmiyen oahitlerin getiri'.me· 

ıı ve suçlunun bu kadnıla evli 
1 

olup olmadığının nufus dairewin· 
den sorulmao;ı ooanmı§ ve duruş· 
ma baka bir güne b•rakılmıştır. 

k 
Yurda 

A4a:!.!·n~· a~~~~ 

llu i\olden sonra Adana spor· 
lalar hütüo cmerj!I tJDi aa'r ~fo
rr-k İdmao Yurdu kaleıioe doğ · 
ru ilerliyorlu • iı e bu anlarda 
İdman Yurdu kal P Iİoi sıkıştıran 
Adana sporlulı· bir çok şütler 
atulana da nctice~iz kaldı . Bun· 
dau Sf)Jlfa hakimiyeti ele alan 
İdman Yurdu sağdan' ve soldan 
Y,•P.tıkları akını ve ~ttıkJ~rı şqtü 
Adauı spp1Un kal~ciıi aoi1ı1k knn· 
hlıkJa tulup 1v1~ ifpe edi)'O},'du . 
Her ilıli carafın bir birlerine mu. 
kabclc editleri gö~deo ka,ıqıyor-
du . • 



ıyasası 

l 11 

Orra•k : Hu cismin hacmini 
mrsalıa eui - Bu ci .. min oylumu-

- 1 Birinci flriikle'n arlaıı -
' ' k i' J ) Burada insanca z yiat yoktur. dır ve ha çelerde geçırmektedir 

Biraz hayvan teJafatı vardır . Şim- , , 
diye kadar yapılan yardım K:us 
balkı tar:ıf ındao verilen 520 ' 
Kars kızıl ay merkhiııde bulu
nan 430 lira ile Ka sın fabrika
eının teberru ettiği 30 çuval un 
derhi1 t~vzi edilmiştir . 

Ciheti askrriyedeo de ~dır 
alınarak muhtaçlara 1\'erilmiştir . r Klzil ay genel merkezi ae felii: 
kete uğrayanların ia esi için Va
li ~mrine iJk yardım olmak üze
re telgraf havalesi ile iki bin li

~önderilmiştir . ıaralılara J.ar-
dım için Erzurumdan bir' opera
tör ile diğer bir doktor, iki sihbat 
memuru ve bir çokl "ihlıat mal
zeme€İ yo1a çı!carılm şhr . 

Yıkılan evlerin y niden yapıl· 
ması içio gereken te förler hüku-
mete arzcdilecek ve açıkt11 
kalan halkı bir cın vvel iskanı 
için ter ti bat alıoac ktır . 

Alınacak ye11i alumat ve 
•--ya,,_p_ı_a_c_a_ K: ı~ er ayrıca ıli:llr11~ 

cektir . 
Kars : 3 (A.A) t yt.r sarsın

tısı merk,zi olan diğor nahiyesi 
çevresinde yirmiye J'akıo köyde 
evvelsi gece ve dün gece geç va\C· 
ta kadar aralıklı ol ak üzere şid· 
detli sarsıntıhu olqıcştur . Bu 

oy, - . 0 • t ~'ip -.ın i ço7ru ta-u r ı t 
· m~ · ~ ·;•r :üa ~alanlar ~a Qtu 
ru;wı1' ..... d •• 1.Jı• Laıe gdmiştir • 

ti Q..... . ,,_. • b' d h t• :ı;. 1nmınmımııınmurnnrnı:ıııı:ııııınımnmııııııı111ır.ıımmııııııınıııııııııııı 
) ,lJüo 1.-.ıncı ır yar ım eY,E: 1 'E o •• ' 1 , •• ~; 

(~el~~et rr!ahaltiue git::ı?iştir' . ~l ~ bAt 1 gece l n~~.~tçı 
otomgbiller hin . ~ııo ekmek 1,.ve 1 () 1 E 

u~iyecek göodetilllliiti.r:. ı. 
1 

:· .l ..... c.zane , 
1 öküutü altındı kalanları ku - IJJ:af.5.Usk.ap.ıSLCi ~Jılaa 

tarmak içinde amele postaları git- R H lk . . ·t1· 
mi§J ~ı ıl!M~fl!fteta · ·ure~ww Jor· i . _ ~ 1 a ezan 1 ı r 
kudan alk geceleri dışarı~• ça g lıııiıııiılliı nmmılıfMl!iıiıııiaılıQiııı!ilıj 

u il ı d • c;.·· 

8 
Hadıset - Küçüklük 

Örnek : Hadaaeti sinuindeo 
dolayı ab~ ~n~ı"< ~fj,.)aı , -J şımo 
kü~ükl~ütıden dolayı askere alma-
ühar. / 1 ~ 
v 

Had - Derece 

Örnek : Haddini 1 bjlınez bir 
adam - Derecesini bilmez bir adam . ~ 

Haddi kifayet - Y eterge 

1 

, ~afif - };Iafif [ ~.r. , ~ö. ] , 
Talıaffüf etmek - Hafiflemek 

(Fr.) S'alleger 

J 
T ahfıf etmek - Hafifletmek 

Örnek : Verill'!n fiat haddi l " 

kifayeti bulmadı - Verilen iiat ye-1 - ~Fr.lı) fAflleger k . 
tcrgesini bulmadı . 1 stı • etme - Hafıfsemek 

Haddi layık - Tamdeğer 

Haddi vasat - Orta 
1 

Haddini aşmRk - Dercctsici 
aşmak, aşırı gitmek 

Örnek : Büyük harbta paha
lılık lıadtliııi aşnıı~tı - Büyük harb· 

.;p 

zengin 

ıA l' ) ; ( ö)I 

:tik-fall)r}~p 
f 

o el(ii&lat1ae 
• 161 ·d c uıno 1 CJ/ .sımıHl'(ndua ev d 

J ın ı uA c. ı ~ 11 ıo1(11 u d ~ i ~ilS'( cb ~ım ı1 

ı ı l İ J~ ou ud • 'I ı ~ ., I :\mnalacm~U 

:> 1 1 1 ·ı ' 2 Bu a~~m " Ü { rıuwJu ~ blcd 1,d 
;>İ P lo ı 't rno . J, h~ ı·ı-g ·h >Le>iiiv >lı:> 

Atsar~J"slaemPU1d• 
J . 1 • u.1 ' H~ .. . l 8 .. .JJ " . 111, .J IJI o~, ~i .Bvr.H 

Gene ık,i fılfm. ~ev~mın te~ ıguzel fılı-«1lerJ~deg qırı ~a~w &Qs~rıf.HJıe 
:.ı ~aşlıyor . s 1 >1, w1 •v 2'il~in 

t ıı ı ) n 1 "lhoü oö SÖR 

ı~ '-İncili 1 kadın• ') Vl . ı iı~ınfülüd 
ı ı ,,l amq "'( '""l~i 

Mllmessili : Brigetta helm ~ Jeanb!aben 
,J •'l r 1 :ıı.ı ') ı ı • ı. o, ıı nnr.lrı m o 

2 -; Tehlike ', i\~i;\S• ',3 , ihJ~U.:~~ 
'ilaveten : DünY.a: 'Rrı.ılöO.iaüli.).1:~ 

J"<ı h u im.,.,1fa ınıu.lmıbn~ 

İl 'l'( i " '"r1J 19'!1102 eufl ~um 



'hrtik 4 

Türk kuşu kurumunda 
--~----------~-_ Birinci flrllkdcn arlan -

anulmu§tUr. Aayatın da esH un- ı 
aurları bunlar drğil midir? Bu 
uaeurlardea birinin eksikliği, >•1-
nız eksikliği değil, sadece Loznklu· 
İD b11yatı imkin11ız kılar. Hı1yatı, 
h ~e ulusal hay11tı se\'Cn, onu koru· 
mak istiyeo, yurduouıı to~ı~kla 
rıo• deoizlf'rine olduğu gıbP ha-

' h' vasına da ilginliğiui her gün l· 

Unmak - yr-pm k , İmill 

etmrk ; unıur - ( T Kö) ; 1 
ginlik - alilcader oln:ak ; ör· 
gt!o - organ ; rgemePlık - ha· 
kimiytt ; nefeı ( T Kö ) : yaıa
tık - mahluk ; imkan ( T. Kö ) 
cuda - esli ; l<apa~iıe - yete
nek , kabıliyet ; ~apse! - am 

ve tamiJ:dölerı-azio; iirüı -mah 
sul; oknı-hüyük nıuh•I ; pin -

peı lal<; çıpl1ık - açık ; ) Ör ı) -

cebhe ; arac - vasıta ; tlüL.eo· 
le mele - tanzim , tmek ; şübhe 
( T. Kö ) ; sebeb - ( T. Kö ) ; 

( 1'ftr1r Shft) 

Adana Borsası Muarrı 'r:' .. ri 
PAMüK "" KOZA 

t\ "pırıııı 1 ı p·ım ıı k 

Pı\ııcın ır ıııi1. ı ., 

hıw 1 
111111• il 

1\ ı. \ l ıı" 1 

• __ Ki'o l<,ı)' .ıtı __ _ 

F:. "· K. 
~ok 

s. L.1 llZ '\ Eıı 

-3850--391·.--

·-37 - ---

Y r\PAC; 

~ntıla-ı Mı kılar 

l<Ua 

B· , z 1 ,--~---- - - ---
__:;~~-· ~"~·I·:.....----------...:.-------:-----~ 

_ _s 1 G 1 T 
U• prf"ıı 

Iune 
Yerli "Yemlik,. l,80 

,_.:::..:.:.:.:...-,=,T~o~h-u-rn~l~u'k.-.--
uçman - tayyareci ; önem - •• H U B U B A T 

Çifçilerimize mOjde 

8ovyot fabrikalarının Son moJel yaptığı 

raz daha çoğultmtılıdır. Hu ılgio 
)ık aaydığım bıyat örgeulerine 
eğemeoliklo olur. Natur inıaDları 
türetti. oolırı keDdine taptırdı da. 
Ancek iuııolaraa diioyada )&fıya
bilmeleri için onların tabiatı 

egemenliğinde filli kıldı. 
Tabiata egemen olmasını bil

miyen yeratıkları varlaklarrnı "O· 
ruyamamıılaıdır. Tabiat onlaıı 

kendi unsurları içinde ezmtkten, 
bofmıkteo, yoketm,ktea cuda 
çekinmemiıtir. 

ebemmfyet ; işlev - amel ; fiıl- ~8-0-~~d~nv-~K~ırh-rı-s-~~-----~-~·--~------~~ 
meşgale ; güven - itimad : asuğ Yerli -------

sistemi OTQ k makinıılarımız Rusyııllnn g~l.l: 

kümleri gayet sağlum çok hafif ve iş.lekt ir.. 
1 

ak isle,,,.:. 

Türk bu büyUk hakikati üzel· 
dea tanımak lupısitdioi göste
rerek kapaal bir dölenle topra 
11 ve onun türlü ürünlerini ia 
aaalıta verimli kılmıı. okao deniz 
lerde ıöğüılemedik dalgalar hı 
rakmıyarak ioaaolığa genlik ve· 
ren kllltUr yollara açnıııtır. Lakin 
J•t•dığımız bu çeğda artık iosan· 
Jar J'AIDIZ karada Ye dt-aizde kal 
•adılar, tabiatla bava varbğınıa 

di içine dağıldılar. 
Hayat için bı"·ayı oefrsl,.o

menia yeter olmadığı aataıııdı. 

Gerek ve geı çe olan bada •g"· 
mealiği olduiu yaloız olorak or
l•J• çıktı. Bütün ulue!aro büyük 
dlleole üzerinde çalıştıkları bu 
Jlaeyde Türk ulusu da ıüphesiz 
yerini almıhydı. 

Tllrkiye Cumhuriyet hükfi 
meli kua ordumuzun yanında 

doııaomamw kurarken bna f lo 
lanalSl d• l•D aon hava aı ac\a· 
n1le dllzenlemekıen geri kalm1-
dı. 

Ş.bıalanrl• onur daydatumuz 
luva eaı.,lanmız ve komutaa.la·' 
r1mı• da yetitmiı bulunuyorlar. 

u._maalanmzı her zamaa ve 
her halde ulaıun yDz6nll •tarta· 
C•k 7ilkıek dr ğerdedırler • 

Llkia arludaılır, bu kadarenı 
yeler g6rmelc doğru olmazdı • 
Hava itıne onuo büıün dü y.d , 
•'dal' önem derecuioe göre ı ·· 
niılik Vf'rmek lizımdı . Bunu 
ıöz loilnde tuteo Cumuriyı t 
hlktlmeti havacıhğ· bütün u usun 

man - mecazi olarak gök; kıoav f __ ..!.:'':,___.;M.;..e:..:.n:.:.ıa_n_e--ı-----ı " ~-----ı--~·---- faaliyet; ödev - vazife; kı İ-~A:,=_r~pa:,.._ ______ 1___ -•---------• 
vanç - memnuni1 et düzey ; se- _;F-,.;a::,su=l'.J..y..:.a ___________ 

1 
______ 

1 
viye: vatan ( T. Kö); esas ( T. _,;Y~1::,::ıl.;.af:.__ ______ ----·1------1---------• 
Kö ) ; natur ( T. Kö ) ; tabiat Delice 

• Kuş yt>mi 
( T. Kö J ; ayin ( fü,kçe ayın Kf'ıen ıohumu 
oyuo ) , lbel - ezeli bayat ; ( T. Bakla 

·-~~:.._ _______ , ____ :------~---------
Kö ) ; lazım - ( T. Ko ) ; Sısam 

Ankara : 3 (A.A) - bugün --... UN 
Türk kuıo kur um unu açarken 
Baıbakao İsmet lnöııü şu söyle· 1 ... 

Salih Eft>ndi 
_,_~_.::::.::.:.:.::..--=~.:.;......---- ------------...,. .... 

" ·-.::ı 

'i söylemittir • ~ _; -Diiz kırma ,. ____ ---------
Sayın arkadaılar ! -

0
=' ':;;_ Simiı ''!..' ------___ --------

.. ...., Curııl.ariyet 
Hava kurumunun açılmasını ~~ ----~=-=::.:::~~-------• 

:l " -------y .. ıoız bir ıpor kulübünün açıl- ~ "" Düz kırma ,, 
,_:::.::;:...:.:.:.:..:.:.:..:....!!....-----~- ~·---~ 

maıındaki ıevioç ile karştla~a~a- ~--~~A~lf~a~~~"~~~~·~~~~~~~~~~~~------~ 
lıyız . Türk kuşunu, bü; ük. bir u Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
luau baunı~ «"Dgın dünyası il: 4 / 5 / 1935 iş Bankasından ahom1ş1ır. 

k h t ~w ~ taoııtırıp •llflaroea ır eşeo-
9 1 

13 
büs olarak alkışlamalı)ız Türk ku· 1_.::.l\.:.:1a:ıY..::•8::......:.V..:.11.::.de:.:l;_i ____ 1_~6,,--_1 54 -Liret 

6 49 __;;R;.;•~Y~§m=.:.,,ar;,:k~----: ·--1;__1 . ...;97,..,... fuDda yüce yeteoekleıioi gelit Temmuz Vadeli 1 ___ 1 Frank•'Fraosız., 12 06 
tirecek sportıuenıer Türk. ba\·asınıl Hazır 6 ~5 Sıerlıo ••Ioriliz!.:.,,---ı---=(j(:-)8_,__,....._. 
medeniyrtin birleşme ve bulu§· Hint hazır 5 Dolar "Amerikan.. 79 60 
ma alanı balinc ıetirilcceklerio 1 Nevyork 11 75 Fraak "lsvi ·r,. .. 
öncülleı idir . 

Bunlar Türk havasının ıavga
ıını da yeoi teme l!ere dıyamak 
için önay•k olacakhıc.'hr • Plioör 

ilkbahar koşuları 1 

- Birinci flrtlkden artan - \ 
b:riociliği 3,21 daki~ada Osmanın 
Fid.oı , ildnciliii diokci oalu 
Febminın Meşkiilceai ve üç6DcÜ· 

ler bugiin her ilkede havacılığın 
r•rdımcı kurumlarından sayılmak· ı 
tı, binlerce hancılar ilk a§kla· 
rını bu kurumda lcaıanmaktodır 
lar • 1 lüğü de )Ozbaıı s~ıiimıDID Ynk

Hava kurumunun az zemaod• seli kazaomııtır • 
bütün ekıiklerini temımlamaıı Koşular ıeçen hıftaki gibi 
ve severek eğlenıLcek hir top çok g6zel olmuı , ulusıın koıuları 
laam• yeri olması içın el\mizdea ~e, redebılm si ç'n h ym ı , ç ı 
geleni y pmak kararınday ı Tü k dı , kan,.pc ve saud. l,alı- r bu 

l81Jare C mit l" İ ı 'e O Un ço!c J..audu U m f , '"' Ull \'8Sıt:ıl fi 

dei ı i ı,11,lcaı 1 fu. d llJ 'cayıo 1 u usu' c'ı•i,fiyat'o oraya g5ın rp 
yılla · darıl erı Tuılr ıayy.ut>c 1 ğ•ı. e ı ıirm ı•ir · 
olduğu gıt,i tıu kııruuııJn kurul· 'ı Ko~ul tıı lıü) fık Liı n.u :ıff 1 

m ı ıınJtdayücehiunt.11 r c:ilğı &1,. th· h"'' a 1 1:-ytar müılü Ü 

ııi l ş ~~Ü le. l oruun. Ari l!ıl ak rfış a• h ı ~u 1:11 ı. 

Tayyara şubesi başkanlığmdan: 
"Şııbe bioasıoın üst kısmı ma

yıs ayının 11 inei cumartesi günii 
s ıut 16 dcı artırma suretilc kıra ya 
verihcektir. Kirttlamok istıyenlerin 

Tayyare şubesine gclmelari"5376 
5 8-10 

Etkaf müdürlülündan : 
S' ptı lı cive randa evkaCa aıt ta· 

11,' rc ııiıht.ıç ~t -;lıl hnncmı m"'V· 

cııt kr ş fo • o' " r) 
tn 11ir ı ll ril .I ktt!rı so·. rn miistPrİrP 

t ı;ı'ım ' tlı!ıııt·k \'e l . ~'iuı t .ır h 1111 n 
ı' ı, .r "' ki n.ıı iş'c ,, , k iiı r · iı~· 

iıleYİ Jıtpmak karaı ında itli . ı 
Tirit yurdunun d. il .uı d~ , 

Of••.,fanoda ,oularıııda , <'euiz 
leriode , lıer bucağında ı a ıl bir 
hUgl •• lcead Of! gliv~. le ~ ü rii > r, 
tlolaııyorH Jurdan . sujm n 11 a 
ela •r•• IUHde dol 111 lıilm li . 
dir. 

Bu ku ı umuı ç 1 şru a ı d• S ,,v• 
yt t uzmaoluı ktava ~ uk \C boc.a 1 
1 k eti cclı.l .:ı d r . Sll''Yt t tı>n:ı c
ci ğiu 11 tö .. ıe,Jiği l u ılos ' c ı il· 
~i c i;'eo le~ L "ü lcdmiıı ıö, 1. -

Teşekkür 

s• 1 el k kiıa~ı o tırmıy 11 ı o ıu'ııı uj 
Itır A lırırııı n iı l lc ·l İ 27-4-935 
ll•·n 18 - 5 - 93j t r.lıin'' ı.uılnr
ılır. 1S-5-9J5 cun aı lı·s i giiıılİ 

e. lae Türkü ÇOC'Uk'utu -

._vatan kuı'arıle vaLo hav sı 
lçlade yar11a ılııbrmakla baılar. 
itte baıiin burada bizi toplıyan 
••eb O kutul ite baılama eyiui
tllr • Havacılık kınnana cidd•A 
1anlmalanatlaa dolaya bilkômde, 

pael kurmay baıkanı Seyın Mara19· 
la ve Tlrki1e hava kurumu b•ık•na 
~erli arkadaım Fnad' a burada 

kel minnetlerimi ıunarım. Bu &le 
"-ki .......... bisd.n d•ierU 
,.rdımlarnu eairgemiyen doetu· 
•• Ret S..,.t Camaıiyetiee 
ye ODDD .... 8t1Jflk Elçili Ka

ıı e ·~ b e ı i m i ç i ıı M r z ' ı. ti r • 

Sovyrt Lü,ük ·lçis )ÜC ıpot · 

o e ı vı: s pn K rahaıı lJJ )Ol ' a 
çok ~o tc.ı ilg 1 r gÖ31eım fir. 
Sovyet tayyaıccil.jı IJütlio <l6oya· 

nıa takdir ~uiti yüknk bir dü· \ 

1 
ze7e çıkmııtır • TOrk kuşu Sovyet 
uzmaalarlle btıraber çalışmaktan 
çok istifade t.edccektir . 

Türk lcaıanun çahım•y• ve 
yülııe(m,.ie haıladığıoı ıizi lalllk 
tutarak ulueı müjdeltmek be· 
nim içio babtıyarlıktır. Türk genç 1 

1 
leri Türk havHıoa bütün atrıle 1 
rile atıl~la 10tuk kanlı ve yl 1 

........ llÇtkCa tetekkfir 

rekh Jaradılıılarıaıo 7üce verimleri 
ni göıtermekle Atatürk& çok H 

vi•direcek bir ıpora bıtlaomaı 
olacalr lanLr • 

Zıı ıü rie rıc rcesi zaıiJltrn1 l ib· 1 
1 n..ıal ğ rıa tutulup üç •Y öltnı clö 
şrğindr ) l il &.. 7.lm NU1 l 111 11 

a kı n n d111ı on 1 a el fa nm~liyt t 
of'f lc Fİ bı hH dt f .,sında ~()() g ıın 
t..a f .. r ce••h•t a'ma" •Urrliy!e lf'· 

do1d , d p v.-tnnı 'e lana , da• 
kazandırau dotumhaae çocuk 
mutab11111ı doktor Baha'yı aleni 
teıekkürlerimi ıuoarım • 5979 

Mütekait yüıbaıı 
lsmall Hayri Ôzbaı 

melde olduiu ehemmiyeti tıma 
mile k•vram•ılardır • 

Türk ku§ll daha iıe h•tlar 
ken üyr leriain 150 ye yaklaım•· 
sı Tilrlc geuçliiinin bavacalıtı 
kartı aH•l içten bir ıevgi Ye ilıi 
tapdıtıaıo en Bağlam belgevi· 
dir • 

!I 3 tJ \ 15 ı l o I \' ~ ar 1) 11 I (• S: 1 1l1• İ lı I • 

lı s· y. pıl t·::ıktır. fı.t ak ·8t F" 
l ı• ı İ ı ı \'~ ı f .ı .. irı., İ il' g l ııt•lr•ı i 
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kiralık bina 
Bu ay nihaytotinde konturat

ları b tecek ve hükumet konağına 
aaklı-dfcek o'an mtıh9Sebeı husu-

siye 'fe nafıa dairelerinin eturduk
ları köprü bsşmdaki on beı odah 
büyük bina'ı kiraya vereceğimden 
iıteyenler beni görsün . istenilirse 
alt kıtı da birlikt& kiralanır. 5372 
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Göz doktOru 
Abdullah 

etmekım "' dura• ım • 1 
Tlıt çotiiful het itte olclap 

Ankara : S (A.A) - Ti· k ku· 
Blylk Atatilrktlo ıerek ku 

rumumuun adını Türkiye bavacı · 
hk kurumuna çniı mek suretile 
cemiyetimize •arıı hltfettikltıi a 
likayı, aerekae ı•hııma kartı 
l&öıteıdikl~ıi ltveccDhli itimıcb ve 
yüce baıb.kanımızıa çok Ot? 

Bnrücek köyilndekiÇağşak 
mevkii tekrar icara veriliyor 

gibi •••acılıkta dı ea 7lk1ek dil. 
•1de gökte HDİ bekliJ•D yeriel 
• samantla doldaraaba. . Ban 
.... gerçek doıtlarım•• HYiDecek 

Tirk ..ı111a mDda olat"at" • 
Aalcar (AA)- Atatü•k'üo 

)ıglı•ü IÖJ hiç bir yab .. 11 

cı Wim• ,oktur • &yıevde kul 
lanmıı olduğu kelımeleria b.Jn
lırıaı• aalamları ıualardır : 

ıu kurumunun buglakü a~ıl•ı 
merbiminde ta11are cemiyrti 
batlı•• Fuad Bulcıy 111 llylevi 
ılylemittir : 

li gllvenlerini öz JÜrel&ten ıaygı 
ve minnet!e karıılar • Bu alaka 
ya layık uçucu bir grmçlils ye 
ıi~tiımek g•ye&i uğrunda bütün 
gücümfiz~ harcıyarak çalıım•ya 

Karumu•o•ua b6tlla çahım• 
•• hlııarmalaruu b3ezerıiz ve de
i•ri llçllmeı ı fleıimizden aBı / 
l•raı• kuvvete " laıza bo"çlayoz 
Turlc ıeaçıcti; g••t:k ea bDJfljü 
müıla gerekte Camnd,et hü 
1&6mrtiala aluaal laawacdıta wer· , ud içeriı. 

BUrücek köyündeki Çağşekh 
bulunan kahve ve büfe mahalli 
eıki müstecirin şartoameye riay9t

siıli~i dolayısile tekrar açık aıtır 
mıı ile icara vrrilecektir . Talip 
olanlar mayısın doa uzuncu per
ıembe günü aktım üzeri saat ytıdi 
buçukta T ir Pamukçunun Yeni 
Cami civarındaki evine gelmelui 
il4n .ıuoar.5374 2-3 

llaf.f sağlam işlek. hem de ucuz bır makıoa a ın taınlıl' .,., 
Sovyet makinası al. çünkü Sovyet makinala.aının. sağ ber diirlil !td 

d u ·· ı steoıı ve _,...-yaca tanınmıştır. Moğıızamız a crguzar s b··yük 
kinnların yedek parçaları mevcut olup fiatlarında u 

pılmıştır . . . • udak• ~ ,s 
Çifçilerimize ihtiyaçlarını tamın etmek ıçın m i ıetbıl 

uğramalarını tavsiye ederiz. Tediyat hususunda azam 

rilmekteıtir. 1,..,11 
Deposu : Adanada Osmanlı Bankası aıtıod• goJIOI , 
Satış yerleri : Mors inde postane caddPs1nde 

1'ozacı oğlu. . 
CP-yhanda : Cızzade Gani ticarethanesmde 
Tarsusta : Halit Arslan hnnında 

2-10 

o. demiryolları işletme 

liğinde n : . k'" iirJeriO 
Adana deposuna bir sene zarfında gelece~. ..o•n 

7 
_4 __ 935 

tohliyesi ile istifı işi için oçık eksiltme g~n':n~ 10 gao ~ ... 
istekli çıkmaılığından knnun ınuc ı bi açık eksılt d ,\ıeao• iti"""" 

Eksiltmll 7 mayı 19J5 solı günü saat 16,30 a lfl' 
fd.ti~liğiudo yapılacaktır. . de )>ede 

Şartnamesi işl••tme cer baş müf~ttiıliği kale~~o ~ 
görülebilir. isteklilerin 2490 No.lu kanun. mucıbınc;:k ,W' 
hamilen muhammen bt>del üzerinıten 75 lıra 91ğlaın iil•'*' 
yıs 935 salı gönü s!lat 16.30 de Aılana itldme ID 

caadarı . 5367 30-2- 5- 6 

• 
Doktor Bahaddin Yengın 

Çocuk hastalıkları mB!--:-
reni istıısyon c~ı<l1.' .. ") .... ,., 1' 

1 "ııbrikr 
rığzınd kı m·Jaycıll'lıan"s:ııd ' · 

Günd"z s3b4 h s1 ıt s~kiz·:: k Jar . 
Ögle SJat 12 -1 . r ı sınJJ 

O.,·t,~n so ır Jdı h1.:r arzu cd.b'ı ı ınll d' 
rını kubul ve tetla' i cdı.!r.517 ~ 18-30 

· ra "e Ası i gazino ve parklar ıcd.. .. 1,, 2 
k 

.. J . , . , c kıı-11 ~op u . ___ _..,.. 
1\ mı• ı:ıltı aut,. ııı ı c ı\) ı g ızıı o ' , J 1 cı ~ 

Lo or ' ıı kulnc , 0 PıoJestllıı mczuılığ•nJo ars"l v.ı . it~ 
kı ve bitiıı~ındeki Seyhan parkı ve bükt1ınet ıçler ... ~ 
marala alt kat yazıhtan(>ler ile l ,2,3,4,5 nuın-ır;3•29)l 
vo Karşıyakada Misis yolu üzerinde 5, 1 ,9, l 1.' 

8 
aaaıad8 J. 

rataş yolu üzerinde 23,25,27 numara, Beled•Y .. hareki" 
tış baraka11 Yağcamii önünde 2 numaralı ~atı ... .-~•Tt'ilf#l 

"- ı du cıva •• .n~ içerisinde 3 numaran baraka ve &O or 
açık artırma ile kiraya verilecektir. beledif" •_,.. __ _ 

ibate t 4-'l-935 salı günü saat on beş~~ 
8 

he-.P 
sında yapılacaktır. istekliler her saman bele ıy 
nameyi görebilirle.r · . , . te beledİ18 

lst•kliler ihale günil temioatlarıle bırlak 
2
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meleri ilAn olunur. 5358 29-

• 
Mersin lngiliz konso· j 
loshanesinden: 

6 Mayıs 1935 pozarteıi günü 
haşmetlu logiliz krah beşinci Corc 
hazretltrinin 25 inci culus sene
sine tesadür .-tmekt<'dır. Bu vesile 
ile bütün lngiliz tabaaın11 konsola 
tomuzda verilecek çay ziyafetine 
saat 15 den 17,30 kedar gehı eleri 
bildirilir ,5378 


