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1 K~rşılık kılavuzu 
Türk dili araştırma kurumunun 

yaptığı Osmanlıcadan Türkçeye kar
şılık kılavuzu üçüncü sayfamızda· 
dır. 

ON İKİNCİ YIL - SAY! 3192 

Anka raya gele~ -Artist 
S()\'Yet R •• ı·· ·k 

Kamutay toplanışı 

Kadın ticaretinin men'i 
hakkındaki mukaveleyi 

onayladı 

Danzig. seçiminin sonucu Toros ekspresinin 

ali' usyanın en un u muzı 
ıstlerinden Stenberg kimdir? 

Ankara: 8 (A.A.) - Bugün 
Nuri Conkerin başkanlığında ya· 
pılan Kamutay toplantısında Re
şid kadın ticaretinin men'i hak· 
kında on birinci teşrin 1933 de 
Cenevrede imzalanan uluslararası 
mukavelenin tasdikı hakkındaki 
kanunla yüksek mühendis mek· 
tebi 1935 yılı büdçesini kabul 
etmiştir. 

Danzig serbest şehir seçiminde de 
Nasyonal Sosyalistler kazandı 

15 Mayıstan itibaren 
günleri değişiyor •• 

Önümüzdeki 15 Mayıstan bao
lamak üzere Toros ekspresi; Hay
daıpaıa - Eskişehir - Ankara -
Kayseri - Ulukışla yoluyle Ada· 
naya gelecek ve vnluna devam 
ettikten sonra dı •r 'yni 
yoldan Haydarpaşıya v .. ecektir. 

·------l ıt .\~kara· 8 
~- 'nbuı, · (A.A.) - Bugün 
~luJı ,gelecek olan Moskova 

Steinberg 1928 seneHinden 
bugüne k•dar l\loskova büyük 
akademi tiyatrosu orkestra şefli 
ğioi yapmaktadır. 

Anlatılışa göre, bu seçimde naziler 
t( '"•d . ~ tııra enıık tiyatrosunun 
~:inPergi~fi halk artisti Leon 
?, d. Sav bu seyabatı bu ıy 
ııo:k: tde Yet operası artistlerinin 

ulusa mızırak ucu göstermişler 

"iıld Ve S •r Luı recekleti konserlerle 
ı · lebb unnıaktadır. 

t erg-..~ k 
, lQı 1,ı ı ur Senfonik or-
' ı . , e bu 1 lnı Ya temsillerin pro 
ıı..Otkesı Pacakıır. 
•ı2 '• f f· L ~~ lıtİbiıı e 1 eon Steinberg 
~~atbvıtın:e Petersburğ kon· 
Ga 11••aıu •n mezun olmuştur. 
11 ~~ıfı01 ~~r~a, bidayette piya· 
lj~. ıilıtj .l( lırıniş, ondan soııra 
1ı~1~•ıtsi 0 rsakof ve Solovle
~ltitihleri altıı,da kompozisyon 
~· derslerini takip et· 
~ ob•trvıt 
1ıı: Otk, t UVardan çıkar çık· 

'•b 1 ta n· . 
11 eıı, ilk §e ığme başlıyan 

Steinheıg ayni zamanda bes 
tekar olarak da maruftur. En mü
him eserleri şunlardır: 

iki senfoni Mirna balosi, Me· 
luzin ve Uyuklıyan orman, Scon· 
fik şiirleri, ihtilale aid ilk musiki 
eseri olan Teşrinievvel Kadat adı, 
Lenin'in ölümmü için yazılan Ma· 
lem marşı ve yakın da müteaddit 
tiyatrolar tarafından sahneye ko
nacak olao Dünyayı saran Ulu 
gün operası. 

Son sene zarfında Steinbeıg 
Kızıl Mcyd;n senfo.:ıik şiir ve tab
losunun beste8ini bitirmiştir. 

Bu büdçe kanunu ile yüksek 
mühendis mektebinin 1935 yılı 
masrafı karşılığı olarak 495, 782 
lira tahsisat verilmiştir. 

Yine bu toplantıda, Suriyede 
Türklere ve Türkiyede Suriyeli. 
lere aid emlak hakkı itilafoame
sinin altı ay daha uzatılmasını gö 
zeten kanun da kabul edilmiş ve 
Divanı muhasebatta açık bulunan 
bir azalık için yapılan seçimde 
bu yere Muhasebatı umumiye mü
dürü Mehmed Ali stçilmiştir. 

Kamutay Ptrşenbe gbnü top· 
lanacaktır. 

Bertin : 8 (A.A) - Dantzig 
intibabatı netieeleri hakkIDda 
mütalaatıa bulunan Volckisher 
Beobıchter eicümle diyor 1ı:i : 

Dantzingde vaziyetin ne ka
dar müşkül olduğu malUmdur . 
Son haftalar intibah mücadele· 
leri esnasında yeni Almanyayı 
kendi gözleri ile görmek imka· 
nına malik olmıyan kimselere 
Almanya hakkında yalnış bir fi. 
kir vermek için nasyonal sosya
list Almanyaya düşman olan ha
in bir takım fırkaların pek kısa 
bir zaman zarfıoda ne suretle alt· 
tan alta tahrikat yapmış olduk
ları bilhassa nazarı dikkate çarp 
mıttır • 

tı ,
1
"'.•d1 N· def• Petresbruğ 

~g~14 •t laıphe operasını id•-
19 lin

1 
oııdaıı sonra Moskovı 

I' X 11 se:::na geçmiıtir. 
· •ıtil inde Paris ve Lond 

Musiki sahısınrla ve içtimai 
iş sahasında yaptığı büyük biz· 
metlerden dolayı :: teinberg 19!:l2 

seoesinde Okranya Cumhuriyeti 
halk artilti unvanı ve 1934 sene
sinde mumaileyhin musiki heye 
tinin 40 ıncı yılı dolayuiyle Sov
yet hükümeti taraıodan Rıfr halk 
artisti unvanı verilmiştir. 

İsparta ve Muğlada 
yol işleri 

Nasyonal sosyalist memurlara 
gelince uludar kurumunun kon. 
trolu altında bulunan serbest şe
hirde her türlü ihtilata mani ol· 
mak için fikir ve intihab serbes
tiliğini temine müteallik her 
türlü tedbirleri almışlardır . 

~b eıı R 11g İd us operalarıııı da 
•re etmiştir. 

~ ~ Şar~ misakı hakkında 
Qr 

İsputa : 8 (AA) - Vilayetin 
muhtelif yollarında ilkbahar proğ· 
ramma dahil olan mıntakalarda 
çalışma başlamıştır • Bu yollarda 
çalışan mükellef amele miktarı 
biue yakındır . Bu yıl proğramı· 
nın tamamlanmHı'>a ç~l·şılaı-~k. 
tır . 

Bütün buoa rağmen muhte· 
lif fırkalar feci bir mağlubiyete uğ 
ramışlardır . 

Dantizg : 8 (A.A) - Nasyo. 
nal sosyalistlerin mıntaka r~isi 1 

~llvq .. t l . - ·ı · ,. Qfr gaze e erı, lngı ız matbu-
11 

1 
v_t llın Yazılarnı tefsir ediyorlar 

Muğla : 8 (AA) - Bu yıl ilk 
bahar çalışmasında mükellef a
mele ile Datca - Marmaris yo
lunda 9 kilometrelik toprak tes· 
viyeıi yapılmıştır • Dalca mınta
kasında çalışma bilmiştir . 

stresa konferansında 

lngiltereyi bizzat Mak
donald temsil edecek 

.. 
1, 

~ıııl 
~,il 

•l~liı~ov, : 8 
\~b 1~ fiki 

1 
( ~.A ) - Askeri 

lıı.ı tojQ, t erıni yaza o " Po. 
tııı ıı,tiııj " gazetesi Avrupa 

lıte . Q \'e b. h 1 
~ h tıQiıı Ilı.. ıl assa ngiliz 
~İd 1k llıis lı utalaalarına bakı-

1~' ~ldi • ıııın alınış olduğu 
) l:aiıd· •uy, düşmüştür 
Or it lbii ' i,.b · talaasınd a bu. 
· hu1ı
atıl Uıııeti · 

~,1 lır l oın hattı hare· 
'"' · eh· ı !l "'t i•ı· • isi an müşterek . ııı • ırak 

~ tı F etmekten im-
·ı~!,a!ti k·b~ı~at ıulb menele

. ııı· ~ t 1 t 
·li•· ı Ve l •cezzi telakki 

"1n eh· 1ı il On,111 latanın harici 
t 1 fark 

ttııı· o an ııı .. ve garp kom . 
~d 11 Oldu· unoısebctl.,rinde 
• 

1
Q llıuıegu neticelerio bu 

b Css· 
q~ ır olınamasını 
~,, ~-ltt 
ı. Ot k' e llıiit111· f 
'lıı· 1 : aıı •rıoa devam 

dan kıbul edilemiyeceği kolayca 
anlaşılır . 

Edenin ziyareti münasebetiy· 
le lngiliz gazetelerinde görülen 
mütalaalar bizim noktai nazarrmı

zın İngiliz tfkari umumiyesi taıa
fıodan anlaşılmış olduğunu gös· 
termektedir . 

Mitler 
Ludendorfun yı'dönümü
nün kutlanmasını emretti 

Berlin : 8 ( A.A ) - Hiıler 
aşağıdaki:emirnameyi neşretmiş· 
tir . 

"G~neıal Lude!ldorf , yarın[ 9 
Nisan] doğumunun yetmişinci yıl 
dönümünü teaid edecektir . 

Davas yolunda çalışma de 
vam ediyor · Bu yolda çalışma 
30 uncu kilometreye varmıştır . 
Fethiye ile Dalaman arasında Ek· 
silik ovasının geçiş yeri değişti 
riliyor. Dalaıı::~n büyük köprüsü f 
n1in ayakları yapılmaktadır . Mü 
kellef amelenin çalışışı bu ay 
sonuııda bitecektir • 

Amerikada 
Fırtınadan adamlar öl
dü ve binalar yıkıldı 

Londra : 8 (A.A) - Taymis 
gazetesioin Paris muhabiri yazı· 
yor : 

Fransa ; İngilterenin Stresa 
konferaMında elinde mevcud ve· 
sciti kullanmak suretile kendisi. 
ne müzaheret edccejiini ilin el· 
mesi arzusundadır , 

Zannolunduğuna göre Fran· 
sa da İngilterenin kıındi domin· 
yonları ve Amerika ile olan mü· 
nasebetlerindtn mütevellit husu
si vaziyet görülmemektcdır. Şu 
halde iki tarafın taahhüdleri ve 
mesuliyetleri bahsinde yeDi bir 
takım görüş ihtilafları oıtaya çı· 

NEVYORK: 9 (A.A) - Şid kacağı intihabı vardır • 
dtıli bir fırtına Amerikanın ce· Londra : 8 (A.A) - Con Say-
nup orta ve garbında mühim ha- men: Eden'in ziyaretleri sayesin 

it• 
""''L~.~iy, 8et Bu Münasebetle Alman mille-
"•· ~•le · . 1•hasıodaki bü. ti büyük kumandanının harp esna

sarlara sebebiyr.t vermiştir. de elde edilmiş ol•n neticelerin 
Luizyaoda, Misisipide, Teksas kaffesine şimdi tamamıle vakıf 

ve Floridada hortumlar görül ve bu babtaki ves;ik elinde ol-'ır rııııı \ ııı·· 1 ~at h. z aşağıdaki üç 
~b 1•si 

'•ı1 . 18elı, 11 °0 rmal kom. 
! 1 tır eri ı •ıı 1 akı ve akdedil-

ııı· 'tı .,.. ar Leh . . 
'ıak ~Oz 011 .. sryasetıoin 

smdaki unutulmaz hizmetlerini 
derin minnettarlık hisleriyle ha 

müştür. Şimdiye kadar 34 telef duğuntlan kabiııe Avrup11oın na-
kaydedılmiştir. Yüzden fazla ya· zik vaziyetini it tkik et!Ddr, İngi· 

hrlıyaı·aktır . Şükran borcu olan ralı vardır. Binlerce kişi yersiz liz siyasetinin esas hatlarını kar · 
bu hissin tesiri ile 9Nisanda Lü · yurtsuz kalmıştır. Yalnız Gloster şrle~tırmak ve Stresa konferan· 
tün binalara bayrak çekilmesini şehriDde üçü kılise olmak üzere 8ına gidcc~k İnbiliz heyeti aza 1 ~ııı l ~~e getirilince 

e ııstan tarafın- emredeıim. ,, 150 bina harap olmuştur. ksı!1ı ltayin edecek olan zevatın 
-----------------------------------, ım er olduğunu bugün Avanı 

kamarasınd3 Corı Saymen - h.i 

bildirilecektir . Ç. Gaz ete rn .- z -. n 1 tabı heyete dahildir. Tarafından 

~. lllkografj ato••ıye Ve mu••cellı•thanest• Londra: 
8 

(A.A) - Eden'io 
. rahatsızlığı dolay ıs le Strsa konferan-

r 1 ~il .tıka • ------ sına bizzat Makdonald'ın gitmesi· 
' Vı~· Oraf- • . ne muhakkak nazarile bakılmak 
~ilt ~t "e rrı 1 ışlerı, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma tadır . 

' 1 ~1fırj 9 ktup başlıkldrı ve bukere genişlettiğimiz mücellithane- Başbnkauın seyahaıirıe ait ka 
~tik Çok iyi ve ucuz olarak yapılır. rar bu sabahki kabine loplantı· 

y sında alınacaktır . 

vr:. ed·Çinko mühürler 7 5 kuruştur . Çinkögrafl, cilt Çankırıya bir mektep 
\;; ı L yapılıyor. 

D
1 

Qer ~Jütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Şarıda . 

n sıpariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 
Çankırı: 8 (A.A.) - Çankırı l 

merkezinde yıtpılacak beton ar 
me ilk mektebin temel ıtma işi 
bugün ıwrasimle yapılclı. 

Foerster kısa bir nutuk söylemiş 
ve ezcümle şöyle demiştir : 

-Nasyooal sosyalistlerlo gali 
biyeti tzicidir . 230 bin münte· 

hibten 140 bioin!n reylerini oasyo· 
nal sosyalistlere taraftar olduk
larının ve binnetice Dantzig şeh 
rinin tamamen bir Alman şehri 

olduğunun lıir delilidir · 

Toros ekspresinin Adanay• 
gelme ve Adaoadao Hayd1tpışa
Y• gitme günleri de bu sebeble 
şöylece deği~miştiş: 

Haydarpaıadan kalkış günleri; 
pnar ve çar§anba .. 

Haydarpaşa ile Elaziz ırasın· 
da şimdiye kadar haftada bir ya

taıdı vagon işlemekte idi. 15 Ma
yıstan başlamak üzere bu da haf· 
tada ikiye çıkarılacak ve bu ya· 
taklının bulunduğu trene ayrıca 
bir yemekli furgrın da eklenecek· 
tir . 

Varşova : 8 (A.A) - Gazete· 
!erinin Dantzigdeki hususi mu 
habirleri Nazilerin bir plebisit 
mahiyeti vermek istedikleri inti. 
habat neticelerinin onların ümit 
!erini suya düşürmüş olduğunu 
yazmaktadırlar · 

Naziler tarafından elde edil 
miş olan reyler bir miktar daha 
artmış i~e de bu miktar kanunu 
esasinin tadili için zaruri olan 
iki sülüs ekseriyeti lemine kafi 
değildir . 

Guete muhabiri nazilerin 
yapmiş oldukları muazzam ioti· 
hah müı:adelesinden ve siyasi ra· 
kiblerinin üzerinde icra ettikleri 
tazyikten ezi muarızlarının her 
hangi bir intibah mücadelesinde 
bulunmalarına mani olduğunu 

kaydetmekteılir . 

Bulgaristanda 
Yeniden bir çok komünist 

tevkif edildi 
. ··-

Sofyı: 8 (A.A.) - Maliye 
memurlarından Komünist Raden
kor'un ihtilasiyle alakadar ola
rak polis, komünist hareketlerine 
mensup başka birçok tevkifat 
yapmıştır. Ezcümle l\fopr iımin
deki Uluslararası kurumun Bul 
gar merkez komitesi arazısının 
hepsini tevkif etmiştir. 

Bu komitenin Parisleki mer
kezi büıosu ile olan mulıaberat 
müsadere edilmİ§tir • 

Bu müoast battan anlaııldtğı· 
na gör~ Bulgar komitesinin pek 
f.zla mali vesaiti vardır. Ve son 
sentler zarfında Paristen yedi 
milyon leva muavenet görmüştür. 

Yunan asilerinin 
feci akıbetleri 

• ..~. 

ı 

Bu trenler Haydarpaşad•n 

Perşenbe, Cumartesi, Elazizden 
Pazar, Salı ve Adanadan Hayrlar
paşaya PaZ1rtesi Çuşanba günle
ri kalkacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Toros 
ekspresiyle Adanaya gelip Elazi
ze gitmek istiyeo yolcular bura· 

da Cuma günü Elazize yataklı 
bıılııcaklar ve Elazizden Ankara· 
ya gidecek yolcular da seyahat· 
!arına yataklıda devam etmek iete· 
rlerse Pazartesi günü Adanadan 
aktarma suretiyle yataklıda yer 
bulabileceklerdir. 

Namık Kemal 
mektebinde 

Verilen müsamere 
canlı oldu 

çok 

Namık Kemal lik mektebi ta
lebesinio, evvelki'.gece çocuk bı
balarile bir kuım davetliler ö -

nünde verdiği zengin proğramlı 
müsamere büyük muvaffakiyet· 
le başarılmıştır . 

Davetliler ara8inda General 
Avgın, Cumhuriyet halk partisi Sey· 
han Viiayeti Bışkanı Örge Ev 
ren ve Belediye Başkanı Turhan 
Beriker'in de bulunduğu bu mü
samere , numaraları arasinda ; 
istiklal ve yeni Cumhuriyet marş· 
l•rile Kurultay , atlılar ve kara
göz şaı kıları ; Ayşe doktor ' hı· 
oım ~iir yazacak piyesleri ; Ata· 
türk ve kış tablcıları ; ]oynarken 
ı!üştü , bazen kavga çıkar , alay 
rondları vardı . 

Bu numaralaı ' çok bcğe-
nil en çocuklarım a~ ile 
adlarını aşağıya yazıyoruz : 

1 Şarkılarda ve rondlerde 
, Semiramis ile Orhun .. Monoloğ
. dıı ; Turgud .. Şiir o\(umada; 

Özbek .. Doktor rolünde Sayın .• 
Hanım şiir yazacak piyesindeki 
şair rolünde ; Orhun , lHizmetçi 
Prriban rolünde ; Mualla ... 

Müsamertyi tertibeden mek· 
teb idaresi ile proğramı sahnede 
güzelce başaran büt;in yavruları· 
mızı takdir ederiz . 

r 
1 -ı 
' 23 Nisan 

Yunanistaııda isyaııa iştirak 
eden zabitanın apoletleri yirmi 
binden fızla kalabalık , önünde 
böylece sökülmüştü(. 

Çocuk Bayramı Hcıfta· 
I sının ilk günüdür. 

\ 

Yavrularımızın bayramı 
için hazırlanınız . 

------------------
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l'Zg n yazı arım ş Tahsild:ır Celalin durUŞ"'' a 

s a m s u n ehi r duyu ki ar 1 .,~.~:.'::·~::;,:·~::~~~~ 
K trn cicJniziı" :'lcı°si o:. , bu şehir 

g ndengune ~ üzelleşmektedir, 
23 Nisan 

-------------------
1
1 ten suçlu ve mevkuf Bele ,ıun 

1 B k b 
. d masına 

1 1 
sıldarı Cefalın uruş Je~8ııı ~ a ırcının aşına ge en er Ağırceza mahk1emesinyıl:tırJığ1!' 1' 1itj 

... Çocuk bayramı için hazır- olunmuş ve suç unun so· 1Q 
B 1 Jiyeden ı 

1 
)ıklar yııpılıyor Alt d• t } k"•l J raoın nı iktu rın ı n ~ e k Juru;'11 

Karadeniz kıyılarında yekdı- \ ıeldir · Atatürk ; burada kılıncını . Un ıye Sa 1 an ll Çe er rulmasına karar veriler~. bıra-
gerine [rakip vaır.iyette bulunan çekmiş vaziyettedir . Ne orijinal ı· 23 Nısanda başlıyarak bir haf . nasıl bakır oldu?. 21 nisan 935 pazar günunO 
iki memleket vardı : 1 - Sam - buluş 1.. Bu kalkınış , bir atın ta sürecek olan çoruk bayramı için ' kılmıştır . 
sun ; 2- Trabzon .. . Bunlardan şahlanması drğil bir Budndun gaflet 

1 
büyük ve zengin bir proğram ha - --- - - - __ _ o" f ı:rıiiŞ 

l k Ş h Zatürrieden her biri kendisinin , (Karadenizin uykurnndan ıi kinişidir!, Evet, uir zır anma tadır . e rimizde şimdiye kadar Mustahbundan üç gün önce yanına 
~o· 

y ıaın1 ~ 
Karaisalı kazasının eJ 000 b 

in.ci~i) olduğunu iddıa eylemekte- ve ır.elil yaşamağa karşı isyan eden, .. Bu ~roğrama gö~~ bu ha.~ta misline rastlanmamış bir dolan- aldığı arkadaşı Mt bmed Sabitle 
dır··· ve böyle yaşamıkdaıısa şerefıle ıçınde Qınemalarda fılımler gos- ıiırıcılık vakası olmuş ve zabita her.her 'bakırcılar ça şısında ha · 

Samsunun, uzaktan ve karş.ı ölmeğe aod içmiş bir budunun . terilecek,fkonferanslar verilecek, vukuıbulao şikayrt üzerine bu iki kırcı Yusufun yanına gitmiştir . 
dan görünü~ü ıtibaril~, Tra~~o~ asil Türk budununun şahlana~ gürbüz çocuk seçimi yapılacak , dolrndırıc ıyı yakalamış ve dün Bunlar , bakırcıya yanında es· 
dan daha guzel oldugunu soylu· gruru ve yükQ ·len se ·1 ı T d mekt•pliler tarafmdan Alsaray Cumhuriyet müddei nmumiİiğine ki es•rlerden ve üzerlarinde re-

(
'l' b d d · · s ... unc an 1 yorlardt .. ~ ra ır.on; eniz e.n ~ö dökülmüş bu heykelin yapılışında sinemasında bir müsamere veri~e les im etmiştir . Bıı dolandırıcı sim, çiz ki bulunan alt un külçeleri 

z~ . ç~rpmaz'. .~a~uğ.una çe.kılmış belki bazı hatalar bulunabilir . cek ve çocuklar araba , otomobı.l lık hakkındaki duyugumuza göre: bulunduğunu ve bunları ucuz bir 
gıbrdır · İncılıgını bırdenbıre gös İyi ve yüksek bir beykr lıraş bua ve kamyonlarla gezdirileceklerdır. Bodrumun Tepecik köyünden fiyatla satac•ğını ve cebinden çı -
termez ·Karşınıza, - orada-, dal belki tenkide 8 kt 1 Bu''yu"k balo Hüseyin oğlu Mustafa adın · kardığı bir nümuneyi onun gözü 
b . k 1 k . . Ö b' ş yan no a ar d b 11 8 e çı ıverırır · ır zan- bulabilir. fakt bunların ne ebem- a, iri_', bundan iki ay önce ıeh· öniinde eğ~liyerek kağıt üzerine 
dı,1 yarım kalmış Ve bugün sade miyeti -var?. Bence, herşeydea Cumhuriyet Halk Fırkasının rimize gelmiş ve siptillirle ayak topladığı bir parça altun tozunu 
~e aoyun çıkarmağa yarayan bir önce ' heykelin ifade eylediği an- himayesinde Halkevi ve çocuk satıcrlığı yapmağa başlamıştır . Gerisi dördıiııcıl flrtikde -
ııkele vardır · Trabzon; hu çatık lama bakılma lıdır . Atatürk· Ana· esirgeme kurumları menfaatine 
~~. k~~kün kız yönümüsile zengin- dolu savaşına Samsuna ayak 'basa Halkevi salonunda veriltcck olan 
lıilnı bakıı~ardan saklar ' Onu rak haşlamıştır. Samsun , bütün büyük balonun hazırlıklariyle 
~k~:~k?a~)ılind_e~ ~?rmek ge- nesillerin dimağında ve hafızasın· uğraşmak üzere teşkil edilen he· 

H • ü ' T e~ıt er 
1 

• _ d' da , bir çok şerefli ve değerli ha - yet mevsimin en son balosu olan 
. ~~ z ra z~nu gorfme ıdm, tıra ile daima tanınacak ve anıla- bu balonun şimdiye kadar şehri· 

amma admsudr1un u tari e uy U· caktır 1.. mizde veıilenlerindeo daha güzel 
gu mey an a .. Deniz tarafından 

Samsunlular , tım Atatürk'e olması için çalışmakta ve tedbir· 
bakınc•, açık bir arazi üzerinde 
k 1 ve tam kendilerice layık bir hey !er alınmakhdır . 

uru muş büyük ve zengin bir 
kel di.kmişler ve bunun etrafını Bıletler şimdiden davetlilere 

kend görüyorsunuz . Eıkidenberi 
güzel çiçekler , tarhlar ve müza- dağıtılmığa başlanmıştır • 

tütüncülüğü, tütün , fasulya, hu· 

Ragıp Mano§lıı 

b b yikler ile süslemişlerdir . 
u at , ihracatı ile ün kazanını• 

v Samsun ve Samsunlu'ann her 
olan ; ve Orta Anadolunun değil, 

l türlü yeniliie karıı istidatları pek 
ya nız Orta Anadolunun Fevzipa- artıktır . 

şa - Malatya haltı yapılmadan Bu memlekette iki tane sesli 
önce (Malatya) nın ' ile iskelesi 

einema var . Ve yiııe buradaki ya· 
bulunan bu memleketimiziıı ; son şama t. , fstanb .. tunkioi bile 
zamanlarda ehemmiyeti büsbü aratmaz. 
tün artını§tır . Çünkü Slmsun Sonra, Samsuuun pek mükem· 
timdi ıümendiferle hem Sıvas mel bir de hastahanesi var . Bo-
hem de Çarşambaya \bağlı bulun rası ; tam baıtabane olacak bir 
maktadır , 

mevkidedir. Bana çok m~mlekd· 
Turhala da yol oradan gidi- terimiz gereği derecesinde özen 

yor • Her gün buradan iki tren 
vermemişlerdir. Ve çok kereler, 

kalkıyor . Haftada 3 gün yemekli hastahaneleri pek feoa ycderde 
ve yataklı vağonu var .. Bugün yapmıılardır . Hastahane , bir 
Samsundan trene atladığinız ğibi hastaya daima vakıtsız öliimü ba-
akıama Sivasda · eıteai günün ak- lırlattırac3k mnkide yapılmama· 
~amma da Ankara veya Adana· lıdır Çünkü ' her hangi bir has· 
dasınız !.. t .. 

1 anın ıyı eımesi sorumu , ayni za· 
Bu vuiyH Samsunu dirilt-

miştir ve diriltecektir de •• Hele manda ' bir psıkoloji sorumudur. 
Memlekette , bunun böyle oldubirde liman yapıldımı idi , artık 

ıorum kalmamı' demektir . Bu ğunu • galiba Samsunlular kadar 

1 kimse anlamamış olacak ki , bura. güze ve zaten zengin ve her tür 
lü yeniliğe pek meclup "olan se- da hastahane kentin en gönül alı· 
· ı· • cı yerindedir. Kimse basta olma vım ı memleket dev adımlarile 

dur · ~ks·~ın[ıjV~ diolen~ '' Bizin" sın • amma , hasta olunca da in 
!erli) ,•ek''r. 

1 
sau bö··le ~ir yerde yatabilirse 
ne mut' Sarı ... • t ' ' Dl ÇIKmu.ı. -~ı.. :- ~ 

Sebze hali 

Ticaret odasında 
Teşkil edilen komisyon kon

greye bir rapor hazırlıyor 

21 Mayıs 935 tarihinde An
karada toplanacak olan ticaret ve 
ıenayi odaları genel toplantısında 
vilayetimiz odasını temsil etmek 
iiıere iki murabasın seçildiğini 

yazmıştık • 
Bundan başka Ticaret 0dasile 

Borsa üyelerinden mürekkep bir 
komisyon teıkil edilmiş ve umu· 
mi kongrenin gündeliğinde bulu· 
nan ve vilayetimizi alakadar eden 
naslar üzerinde görüşerek bir 
rapor hazırlıyacaklardır • 

Ticıırf't odası ve borsa me

murları yardım sandığı 

Ticarrt odasile borsa mrmur. 
ıerı yardım sandığı esas nizam 
namesinde bazı eksiklikler görül
müş ye bunun yapılması için oda 
gentl heyelı tarafını'an borsaya 
geri gönderilmiştir . 

Bu ek8iklikler temamlandık· 
tan soııra nizamname üzerinde 
yeniden te ı kikat yapılacak ve 0 • 

nanacaktır . 

İngilizce yardımcı 
mu!Jllimliği 

dık. Guul bir mot~ra binerek 
epeyce yol aldık; sahilin sararmış 
sularını geçtikten sonra iskeleye 
çıktık . Grip değil mi?,. Sumsu
n•n iskelesine yol her ilci taraf 
tan değil yalnız bir taraftan , sol 
taraftan gelir .. İskeleden çıkar
ken sağınıza düşen tarafta güm
rük binaları. falan ver · Bunlar, 
sağ tarafa gitmeyi sanki yasak 

Siptillide yapılmakta olan mu· 
vakkat sebze halinin yapı işi 
gündengüne ilerlemekte olup bu 
halin Hazirandan evvel bitiril- Ş · hriıoiz Orta mektep İngilizca 
muine çlılışılacak ve sebzeler bu· yorılımcı muolliınliğine Nuri ye Kla. 
rada satılmağa başlanacaktır . , ğuz tayin ed i lmiştir. 

etmişlerdir!:. 

BerlindenaAmerikaya üç günde •• 1 
. . 1 

Bakım evinde 
81276 fakir talebenin 
karınları doyuruldu .. 

Bakım evinin açılış tarihi olan 
27 teşrinievvel 934 drn 31 mart 
935 tarihine kadar yevmiye 700 
kap yemekten 81,276 fakir tale
hey• yemek veriJm;ştir. 

0 ı yardım her gün devam 
et:nek' •dir. 

Mete piyesi 

Sivri sinekler 

Sivri s inek üremesine karşı 
şimdiden tedbirler nlmak 

g1.1rek, 

Bir okurumuzdan aldığımız şi· 
klly~t mektubunu oşoğıya yazı· 
yoruz : 

cd lu y.l fazla yaf{an ya ğmurlar 
dohyısile şehrin etrafı nda ve aşağı 
b ağlard a irili ufaklı gölcükler, ba
taklıklar hae•I olmuştur. Biliyoruz 
ki, g-eçen j l!. Z böyle su birikintile 

Halkevi TPD"'Sil Komitesi tara· 
fından ver:iecek olan Mete piya.1 
sinin provala. ı ilerlemektedir. 

rir.u .ı üreyen sın eklcr yüzüaılen , 
!:ıilhu~•a Y enı istasyonun şimel ba
tısına doğru obn bıığl ır hulkı s:t-

Temsilde rol ılan gençlerimiz 
her gün belli saatlaıda toplana· 
rak provalar yapmaktadır. Bu 
provalaı da, gençlerimizin şimdi 
den büyük muvaffakiyetleri gö
rülmektedir. 

Dekorların yapılması işi de 
hemen hemen bitmek üzeredir. 

Şehrimizden geçen 
saylavlar 

Uıfa saylavlarından Muhittin 
ve Behcet Urfanın kurtuluş bay· 
ramında bulunmak üzere dünkü 
ekspresi<! Ankaradan gelerek Ur· 
faya gitmişlerdir . 

Saylavlar trenin bir müddet 
istasyonda durmasındau istifade 
ederrk şehrimize inmişler , Vali 
Tevfik lliidi Baysal , Cumhuriyet 
Halk Fırkası vilayet idare heyeti 
ni~i Balıkesir eaylavı :örge Ev· 
ren ve belediye başkanı Turban 
Buiker'i ziyaret ederrk görüş 
miişlerdir . 

Dayı Mehmed 

ldd: a makamı suçlunun ce

zalandırılmasını istrdi 

Öküzcü Şerifi öldürmekten 
1 

soç u ve mevkuf Dayı Mebmedin 

madan kır dök yatını:ılbı· ılı. 
Bu yıl yağmur •Jaha çnk yağdı. 

\ 

Şehrin yanında yörEsinıle yeri belli 
göllerden başka, deıliğimiz bağlıı rın 

arıılarındaki dereler de su ile ılolu . 
BuralarJa Sivri sinekler daha şim· 
diden,oğul vermiş Arı kömesi gi!Ji 
uçuşuyor. Bu yıl da geçen yılk' 

gibi geç kalınırsa , sıtma salgtoının 
alabildiğine gideceği besbelli. 

Bize kalırsa, bu işin en kestir. 
mesi, sıtmalıları tedaviye çalışmak 
değil de, sıtmanın yatağı olan bu 
su birikintilerini kurutup meseleyi 
kökünden halletmektir. Onun için 
alllkulı makamlar, hiç vakıt geçir
meden ciddi tedbirler almalı ve 
şimdiden beş gö•teren Sivri sin~k 
nfa tıoı karşılamalıdır.• 

Gümrükler Umum 
kumandanı 

Güı.ıııükler u nrnın L.umPı:>danı 
General Seyfı şehrimize gelmiş 
ve dün Vali Tevfik Hadi Baysalı 
ziyaretle bir müddet görüşmüş
lerdir. 

Yansen şehrimize geliyor 

Adana , TarsuY ve Messini 
gezecek olan şehircilik mütehas
sısı Yanseo belediye başkanlığına 
gönderdiği bir tel yazısında bir 
kaç güne kadar Ankaradan şehri 
mize bareket ed.-ceğini bildirmiş 
lir . 

yünde Muharrem kızı ou 
0 

.• ıJu~~ 
· de 0 ~· dayak yeme neticesıo 1 110 

· · K ııisa\ıu:ı bir haber verılmış ve nr J.P 
ıl • d bora tor bulunma ıgın an 

doktor istenmişti . • el ,ıcl· 
l '"kU'V · 

Burndun gönJ~rilen ıU· lJ ~arı 
toru lldmit Suykan. oro• ô:l1Jıru 1 
isn lı mustantığı Muhlis eJı ııı~· 

k d n ces 1 v" ile birleşmiş ve ·n ını . nP ı ' 
zardan çıkarılarak etopsı Yıı·ı ıı· 

J·ıo•, 
ve Dudunun 4:ıyaktaıı .-.~u·· 0111

9 

·· ıJu~ re· 
türree ha st:ılığınJao 0 "l'or' 

b. r" 
şı\m ış ve bu suretle ır 

rilmiştir . . ı'ı~ JOJI' 
lldmit Suykon, şehr•n 

müştür . 9 "ı 
şııı 

Halakızı katilinin ~ ıJt 
. Ja 

t' ccsıO . 6~ 
Bir a ğız kavgası ne 1

1 
y:ır9~ 

1 Yar o ı \·ıo 
!asının kızı 1 avayı v~uf f 
ılürm ekten suçlu ve ;ne 9 ~,o' 1 .. · duruştll · •ıı>~ 
köyüııdcıı Omerın ,, kU • 

hu .. u pi' 
devam olunmuş ve hi'ıer. (! 

. . . 1 . tir Sa ·pı 
şalı;t!erı dın enmış · 'J·klı•rı . 

· ı .. rne ı Jır 
distyi gözl erı e. ~0 ~. 

1 
ıııişıcr ~ 

fakat işitıiklerını soY e bİılır 
1 yeıı şa 0il Duruşmaya ge rne. , iıı zJ ı· 

getirilip dinlenmolerı ıç bıraJıı1111 

935 pazart 0 si gününe 
• 

ıır . f<ÇI 
Bebelide l!tir bB 

öldüriildU 
ııı''~ 

. k" .. de adı ,.; 
. • B~bel~ oy~o daı:ıııll o hll 
ogrfnılmr"n hır a ıı~ı , 

ı ' '~'1C J 
b k ... .. .... e .. .e e çısıoı oa .... u· ',,., ,.,. •e" . 

• d rrııJ•l . c' 
rilmiş ve yeıın e . bitı 0 , · ıo ,• 
tahkikatı yapınak ıC ~ı 

1
, 

. S"I yıııao o' tintak hakimı u e Jİİ'ı 
'Ş'"ktli kümet doktoru • u 

ııitmişlerdir • 

Ülkiİ ı' . ~., 
B ı1>evler1 ~1 rı 

Ankarada 8 b't çı 
muası olarak aydıı 1 ,,yı'' 
" Üik" .. 26 ıcıcı ~·' u ,, nun IGoP 
faydalı yuzılar la 0 

·D'~ çimde çıkmıştır · 111 11 JJ~ 
lı ;J 'I'" Okurlrııınıız~ . iiğ'~ 

gözdco ırcri rnı~lcriııt . .... • 111 
Ayın tari ~ 

- - rıf iiJııı 
~ı tb t Uaıuıı:ı ,.~'~· 
ıt a ua bir • O • . J 

tarafından ayda . 14 ii!I:::_ f. 
" A 'b' ııın v· · yın terı ı " bit il 
sı çok mükc oıaıe 1 ıı 1 1i~'11 I ve büyük bir kitab .ıl 1 ~ , le•'• ,.~ 
mıetır . 50 knruŞ (.ıu ıto ~,I,' 
edilebilec , k olaII ,.,i(f o . ' 
tabı oku• larıırııı• 

Bu, kuşkuya yer yoktur ki. 
fena bir şey ... İnsan mutlaka so
la sapmağa niçin mrcbıır tutul 
sun ?!. Belki ben ıağ~ gitmek 
isterim , değil mi ya ?!. 1.tedi 
ğim halde buna rıedea ıımvaffak 

duruşmasına dün ağır ceza mah
kemezinde devam olunmuştur • 
Cumhurıyet müdtleiumumi mua· 
vini Şeref, esas hahkıoda ınüta
Ia.asıoı vepmış ve suçlu Mehme
dın yaş : naz.rı ilıbare rıl ı nınak 
~aı~ . le fü.k C• za l.aoı· ı:ıuauo 448 
ıncı ınadd , s : u . gö ., c z ı .. ııdı 

görüşmeleri 
olamayayım ?!. 

Samsunun yelıdij\"erine müva· 
zi caddeleri biraz darcana ... İki 
kamyon yanyana :•deıa zorlukla 
geçiyor . Önümüzdeki yolu gayıp 
~troekten biç korkmadffıı yöıii 
yün !.. Bu yol; sizi doğruca parka, 
bükümetio olıluğu yere götü 
rür .. 

Samsunun parkı çok iyi ) apıl 
oırştır , Bütün karad~nizde , Gi 
reıun parkından sonu, güzel pJrk 
budur . Parkın tam ortasında bü 
ük Türk kahramanı Atatürküo, 

;.!ılınan bir at üzerindeki bir bü 
ük heykeli var . .• Ön tarafındın 

Ziraı niıbetsiz görünen bu bey~e 
tin profilden görünüşil dıha gu. 

Almaulaııo Luflıhausıı bava posla şirketi yeni Aılantik servisle 
rini yapaıağa başlamı~tır . Bu defft tayyare posta seferleri büyük 
sür'atle yapılmakta ve Betlinden Boeııos Ayrese üç güude gidilmek· 
tedir . 

Resmimiı, yeni scıvisio ıçıldığı ıkşam postanın yola çıkarıldığıoı 
gösteriyor • 

rılmasıoı ht emiştir . Dürnşmo ; 
suçlunuıı v • kıl ı rri AnılH t Hüs .. 

.. DU 

ve Sabih Uçokuıı uıiidafu, arını 
Y ~_P°;1 • !~rı ıç ı n 16 nisrn 935 s.tlı 
guııuııe lıır~kıl.n Rlır 

M •?<le 448 - ·1ıe,' kim lıiı 
k-mseyı lı••ıleı• ö.dü aürti e n» beş 
fıerıcJe ... "" sekiz •en, ye kadur 
ağır hapis cezasına m -.lıl.ıiın 0 lur . 

Ürduevioe bir yardım 

tılılll mı:nsucut fubrik sı s :ı hip 
le.ıuuı n Nuri ve ~lu~td fa, OrJuevi
ni~ yeri bahçesinin tanzimico saı
Jed;Jnll'k üzere elli lira y 0 - 'aı;Jc 

ı bulunmutlardır. 

l 
dall .. .,ı 

Lord Elenin Moslıovayn muv1sal ~ t ı intibaların S<'~ 
Soldan oağa : Sefir Lord Çilislen , Lord Ederı ve 

ciye komiscrı Litvinof . 
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sitemlerimiz var! . . Güzel bir teşebbüs nun takviyesi 

liı .. garip t .. .. 
ıı,,ri es~duftur : Dnrülbe-

' tten' h•r yıl Lir filimlerini 
L 8onr A ı ~{ ıeı r a uanamızJa kar -

~Yıl .. t ıne erişiyoruz ! . Bun· 
Once · 

1 ~ üıerinJ yıne böyle olmuştu . 
·:~llıiiı 'be sevimli hnyallarını 
~1!aı 101 • u dBğerli Türk sn-
~ 11Yatro' Uzıın yıllardenberi 

·ı ııı,ILu sunu Lenliklerini vok-
•inr.ııı sayın insıınlıırı yine ilk 

rı •ıı,,, a perdesiııdo ondan 
iL .,,ız.Ja .. ı . • . ' . 
"'~ki . goreuılmı~tık ı . 
., 1 . llız A·' 1 ~ du,~ uana ılar bunun 
ı. tiUnu · ' ~· ia0 a ıstemiyoruz ... Biz-
' Yiciıe:zulanıııktayız ki, Da
' Uı n• •1 lıe~ yıl Adanamıza 
1 .,IQ 1 
•an~ı r ; ve bizlere bu 

1 ~r ; :n 
1
kudsi heyecanını tnt 

'ı narı .. ""k Par suru loyen alev-
~ c~ da 1ı· 

~~ Yecanl ız payımızı nln-

) 
Ilı, ne •• 

1
ar duyalım, zevklere 

ltı •· enef" ~ llııı 1 • tnı ve bir ruh 
1 liııı gıdermeğe muvaffak r .. 

ı 'ht, 0 • 

yıl gözlerimiz İtanbul yollarına 
çevrili kaldı : Bekledik ve bek
ledık ! ... Bekleyişlerimiz boşa 
çıktı . 

Onlar Adanımıza gelmediler, 
Onlar, bize, derin hasretler çek 
tirdiler . Öyle sanıyorduk ki , 
kendilerine karıı bu defa biraz 
küskün kalacağız. Krndılerine bu 
kere biıaz sitemer savuracağız. 

Fakat, işte , bugün onları ıı · 
ramızda göıünce,- güneş kar
şısrnda eriyen buzlar gibi -, !i
temlerimiz erimiş; şikayetlerimiz 

susmuş; dilim iz tutulmuştur ! .. 
Bu, acaba neden höyle oluyor? .• 

Her halde fazla sevgiden. Türk 
arlistlerioe karşı duyulan seınpa· 
ti ~e alakadan olacak .. Öyle ise 

size sitemleriıoiz de yok Darülbe
dayiciler !.. Sözümü yine bir hoş 
geldiniz !. .. İle kapatmaktan baş
ka çaıem kalmadı !., 

Rağıp Manoğlu 

Türkiye ile Mısır 
arasında turizm 

seferleri yapılacak 

Kahire : 8 (A.A) - Türk 
devlet demir yolları idaresinin ve 
Tuıing kulübünün mümrssilliğini 
alan Abdullah tarafından yııkın· 

da burada Türkiyeye dair bir tu
rizm bürosu açılacağı beher alın 
mıştır . Filistin , Suriye ve di
ğer şark memleketlerinde de şu 
heleri bulunacak olan bu büro 
Türkiyede miiteaddit belediye 
dairelerinin seyyah şubeleri say 
fiye merkezleri. ve ticaret odala
rile sıkı bir münasebet halinde 
çalışacak ve bıılka Türkiye ile 
Mısır ve diğer şark memleketleıi 
araaında ticaret ve turizm müna
sebetlerinin artması için laz•mge
len maliimatı verecektir . 

Vilayetler belediye 
meclislerinde 

. air 'hkı bir mektebi edep , a tu "b 
.' ır 11 h 1 tiyacını tatmin Mussol•ni Muğla : 8 (AA) - Beledi-
·~ı,tıya1 .gıdasıdır, kudsi be- ye mecliGi şehrin yeni pliinıoı tel· 

··lı~r ıu~~tsa~laııa harcıdır. Della Kaminate kik için 5 kişilik .bir komisyon 

Türkiye hükumeti tarafından 
deniz yolları idaresi için yeni

den vapurlar elınmasını gözeten 
bir pliiuın tetkik edilmekte ol
duğu hakkında gazetelerde çıkan 

yızıları mevzuubahseden Eıtiı 
gazetesi diyor ki : 

Türk gazetelerinin verdiği ha
berler~ ğöre, Türk hükümeti 12 
yolcu gemisi satın almak suretilt: 

ticaret filosunu takviye etmeğe 

karar vermiştir. Bu tedbir bütün 

Akdenizde Yunın bandırasına 
rekabetten başkiı bir şey doğil

dir . 

Bizim için, Türk bandırasına 
karşı bir rekabet mücadelesi aç. 
mak mevzuubahs değildir, filo

sunu takviye etmek Türkiyenin 
tabıi hakkıdır. Fakat Yunan m'· 
nafiinin korunması için şimdiden 

tedbirler ılmağı tavsiye etmek le 
foydasız olmaz nnnınd•yız . 

nan belediye meclisi bundan son
ra ş • hir dahilinde han ve samın· 
lık gibi şehrin sihhatına teeir 
eden yerlerin kaldırılmasına ka
rar vermiştir . :ıtı 1Ycbiıe •in Y•radılışlaıın şehrinde bulunuyor ayırmıştır . Komisyon çalışın•ğa 

iı'.~i, ı~;kleri • ilerliyebi- başlamıştır · Fransız Somalisinden 
''r. 1 tıoacakları ulusal Roma : 8 (A.A) - Hariciye Zafranbolu : 8 (A.A) - Bele-

~1J, ~te o · · d" k. müste•arı Suviç ; Mokka Della d i 
I' ı t. b11tı,r ' nun ıçın ır ı , v diye meclisi toplantılanna evam Habeşistana satılaın silah- •

1 l "lr k· ' - lıı·ç olmazsa Kaminate'ye gitmiştir . k d B 1 b l d. b""d 
"4 , etme te ir. u yı e e ıye u · 1 b d' 

" ı.. •u1"'·yrrt , bu ruh gıdası· Mussolini geçen Cuma günün- . b 1 kt d ar ser estçe geç 1 ı 
"l "'• cesi 20 bin !ırayı u ma • ır . 

r· ·1U 1 • h k d • denbeıi orada bulunmaktadır 
J , ıı'ı bıı fc,d ~l u sı heytcanı Alaı.n istihbarat bürosunun Belediyemiz bd~diyeler banka· Elen : 8 t A.A ) -Cıbutiden ' 

·t il, •rı '- • r yaradılışda- p sından 13 bin liralık bir istikraz gleo bir habere göre Habeşistana 
·ıf' 'Gd o;arş bildirdiğine göre Roma, aris ve 

tıL •tı ııuızda görmeyi L d d yapmaktadır . 811 pfl ra ile kasa gönderilmekte olan silahlar ve · 
~ ..._ ol, k on ra arasında cereyan e en 1 

'1ıııı ra • çok içten 1 banın haritası yaptırılacak ve fen- ve mühimmat Frınsız Somalisin-
'tı'"ı· lYoruz diplomasi faaliyetine rağmen tıl-
e, ~· l !)

11 
.. 
1
h · yan mehafilinde Romanın ne Pa- ni mezb~ha inşı edil cektir Mcz- den serbeftçe geçmiştir . Bu si- 1 

lı:lr Ilı iiç u edayiciler, biz rise ne de Loodraya kat'i hiçbir bahanın inıası bir mütassısa ve· !ahların geçenleıde Almanya , 
11di!,1 1 uzun yıl bu basre- muhtıra, ne de trklifte bulunma rilmiş ve işe bışlıınm•ştır . ineç ve Danimarkadan gönderil- 1 

· ··· Tam üç ozun dığı temin edilmektedir . Eızurum : 8 (A.A) - topla- miş olduğu söyleniyor . 1 

............. -----------------------------------------------------------------,--------------------------~, ~~ 1 

~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
~-r ı 

tn1 · 'lia 
''• p~,-- Tersine - (Fr.) A n conııe 

ıu,k . 
Q Soru' Meseleyi beriikis e-
r ''•t ıııu tersine çevirelim. 

Q,ar,.~ Berat [ T. Kö. ] -

ı' ray -... 1 . 
l ~ı ~·~ek . Çın 

0e,. · Ora}·a · . . . . & •}ı ııı ıı ıçın gıttı -
''ık aslabat gitti . 
~ 't- B 
~·I-... [( ereket ! T. Kö. ] 
·tb• at - (F ) N . 

ı 4•ı~er r eıge 

ı~ - Andaç - ( Fr. ) 

~,tııtk . ş 
1 • • u 1 

. G , Uıı L ~ Yazınız, mü•a· 
> ~ ' end '1., ~il ti e bergüzarıoız 
& 0de aıı/Qzıoız, izin verir· 
lıiG . •cıoız kalsıo l 
ı 2ıd, . 

1
. ._ Seç~in - (F'c.) 

"ı~.lrutk 
•lıQ 1 ~laıı Asarı lıt·rgüzidesiyle 
&1,lı Seçkin izerleriyte 
~ ~v 
•it, ''lıtıek U 
,. e,111 - Çurmak-

~ 1) tt 
'~ıo,k. 

•Ly · Lr•k 1ı· . 
l 0 

1 ıı~ıırd ır dıııamit ko-
~,.~"ıı de d u (lıerlıava etıi) 

&t •ın,. r Ynaıııiıe suffit ;I 
li1,,. lı~9a 1 g •tıd., fortere•se . 

'il r o,'.lıak 
tı ~ - Uı· lı b ""'•[ (F',) S .ma . o-

', ı Mu · auter 
.. 1 1 lJ~lZl'b 
""Pt. l'. ı( .. Bnlamıııa] _ 

(J ' ~ffra11 l 0 • J - ( l'r ) 
' 'n ' c ıı 

11 '. ,. " ', : ". rr,. · ~t . lııııİi f ı ıııı·savi<lı·n lw 
Ilı 11

) ıii· , "nulıkıon Lı· riılir. 
rıl] ~ıııııııı 
'j ,' ı:.,,. e [ bera •t ka e 'it •1 şııı •ı· <ı•ı 11 • §, aklaıımıR. 
ı; e 

~· t1ı lJıak 
lfoQri,, -(Fr.)Mcs 

Q • ....... ). 
~ 11

)t "ks h, .,, ..... Ç· 
ı · ~, ol _ (l' 

Ş.tıı . r.) Desut 

' k - ( Fr. ) Ec-

Berk - Yaprak - ( Fr.) 
Feuille 

Berkarar olmak- de durmak
(Fr.) Se maintcnir 

Örnek : Düşüncesinde dııru· 
yor - Fikriude berdevamdır . 

Berna - Genç 

Berr, berri - Kara 

Berrak - Duru - (Fr.) Lım
pide 

Örnek : Berrak bir sema al
tında meşcerede keşıügüzar elmf k
Durıı bir gök altında ağaçlıklarda 
gezip dolaeınak 

Bcrren - Karadan - ( Fr. ) 
Par terre 

Örnek : Oraya askeri lıahren 
göodermcktr n i•e lıerreo göndermek 
deha kolay olur - Oraya askeri de
nizden göndermekten ise karadan 
göndermek daha kolay olur . 

Bertaraf - Bir yanı - (Fr) 
apart 

Örnek : Şuka Lir yana - La
tife bertaraf 

Bertaraf etmek - Ortadan 
kald.rmek - ( Fr. ) Ecectcr 

Örnek : ller ıiirlü mevaııii 
bcrtaruf ederı·k uıokeaıla doğru yü 
rüycliın - Ilı•r türlü en~,.IJeri ort ı· 
daıı kaldırarnk var!(ıyu dol\ru yürü
)"t'lim 

Berter 

Berzah 
lsıhıııe 

- Daha yüksel. 

- Kıstak ( F' r. ) 

Üruek : Hıı IH•ızahlııu na"'I 
~ıkacoi!;ız, tıakalıııı ? Bu l,.ıstakıaıı 

na>ıl çıkacağız lıal..alım ? 

lles - Elverir, yetrr 

Besalet [ bak ; şecaat) - Yi· 
ğiılik, yararlık 

Örnek: 1 - l\lulıarebrde lıer 
hir nı fer lıüyiik bir lıe•aleı gösıer-

2 - O mülazım, besaletiyle 
büyük bir nam almıştrr - O teğ

men yiğitliğiyle büyük bir ün al· 
mıştır . 

Brste - Boğlı 

Örnek : Dilbeste - Gönlü 
hağlı 

Brste - Hava, ezgi, müzik, 
düzem - ( Fr. ) Air , musiquc , 
composition 

Örnek : 1 - Köy türküleri· 
ııin beslteleri pek sevimlidir - Köy 
türkülerinin lıavatarı pek sevimlidir. 

2 - Sözlerini bir besteye uv· 
durarak dudakları arasından mırılda· 
myor - Sözlerini bir ezgiye uydıı 
rarak dudakları arasından mırılda
oıyor . 

3 - Bu operanın bestesi pek· 
üstadane - Bu operanın müziği 
pek ustaca 

4 - Yazmak ba~ka, lıeste uy
durmak başkadır - Yazmak başka, 
düzem uydurmak boşkadır . 

Bestekar - Düzemen- (Fr) 
Compositeur 

Örnek : Beyndınilel lıüyük 
beotekarlar - Arsıulusal büyük dil· 
zemenler 

B•şnet - Müjde - ( Fr. ) 
llonne oouv,.llc 

B~şaş•t - Güleryüz, güler
yüzlülük - ( Fr. ) Gaile enjoue
meııt 

Üroı•k : Bizi lıiiyiik lıir brşa · 
~rıle istiklı;ıl cııi Bizi lıüyük lıir 
gülrr yiizle karşıladı . 

Be~a~et io•aııın iç rahaılıjtın 
daıı gelir - Güleryiizliiliik insanın 
iç rahatlı~ıodaıı gelir . 

Beşuş - Güleryüzlü - (Fr,) 
Gai, joyeux, souriant 

dır 

Örnek : O, beşuş bir adam· 
O, güleryiizlü bir adamdır . 

Beşeıi - İıısel - (F'r.) Huma:n 

di - Savaşla lıır bir er lıiiyük bir Örnı•k : Beşeri duygııturından 

İnsel duygulardan kendini kurlar· 
mak pek güçtür . ; 

B e şeriytt - İosellik, insanlık 1 

[ T Kö ) - (Fr.) Humanite ı 
Örnek : 1 - Be~eriyetin te

rakkisi uğruna çalışanlar - İnsan
lığın ilerlem~si uğruna çalışanlar . 

2 - Ne yapalım, beşeriyet 

hali, o da öyle anlamış - Ne yapa· 
hm, insellik hali, o da öyle anlamış 

Beyaban - Çöl, yaban 
Beyaoat - Diyev - ( Fr. ) 

Declaratioo 

Örnek : Dı9işleri bakanı ga· 
zeıemize dünkü diyevleri arasında .. 

Beyan etmek - Söylemek , 
demek 

Örnek : Derim ki ( Söylerim 
ki ) - Beyan ederim ki 

Tebliğ etmek [ ilam emek ] -
Bildirmek, bilgirmck 

lıan - Bilit 

Örnek : Gazeteye bir ilan 
verdim - Gazeteye bir bilit verdim 

Tebliğ - Bilgirit 
İlan etmek - Bılitmek 

Örnek : Cümleye malum ol
mak üzere ilan ediyoruz - llerke 
eiıı lı lıııesi için lıiliıiyoruz . 

Heyanname - Bildiriğ - (Fr.) 
Commuuique 

Üruek : Tiirk Dili Trıkik Ce· 
miyeıinin Kılavuzu çıkarırken goze· 
leye verdiği beyannameye göre -
Türk Dili Araşıırma Kurumımun 

Kılavuzu ~ıkorırkeu gazetelere ver
dijti lıilılirigı· giire 

Beyi - Satma, satım - (F'r.) 
Vente 

Beyi ve fürubt - Satış -
Venle 

Beyi ve şira - Alım satım -
(fr.) Vente et achat 

Beyn - Ara - (F'r.) Eotre 

Örnek : Aramızda - Beyni· 
mizde - Entre nous _______ ...,::_,yararlık gösterdi . ! kendini ku ıarmak pek müşküldür-

....,,~---------------------·-----------------------------~ ... ----------------------..:. 

• 

illi ı 1 llllll 
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lstanbul belediyesi şehir tiyatrosu 

Daralbedayı~ 
Bu akşam saat 20,30 da 

-- Napolyon~ 
" MADAM SANJEN ,, 

Komedi 4 perde 
. 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalıırınızdı Zonguldaöın yıkanmılJ LAVE MARIN 

" " 
)) » )) KRIPLE 

. - ..... - - .. » y e r 1 i ... -- - KOK 

Döküm ocakları ve )) A 1 m a n - - - - KOK 

Salamandra )) lngiliz --- - ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da-

imi hararet ve tasarrufu temin eder 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adanada Sı;lanik Bankası sırasında 

17-20 Muharrem Hiimi 4981 
1 

1 

~--------------------------~------------·~-------------

Pek yakında 

30000 lira sermaye ile 
lstRnbul kitap ve kırtasiyecilerinden müteşekkil 30CJOO lira sermay ; 

ile pek yakında şehrimizJo Türkiyen;n en asri ve modern kitap ve kır 
tasiyo satmak evi açılıyor. Ayni zamanda senede bir buçuk lirıı ver-

i 
mekle Turkiye ve Avrupanın ~'itüo oeşriyat.nı muotazlman okuyabi-
leceklerdir . 5192 1-2 

-------------- ~----...; 

Oörlnmeren adam 
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Başlıyarak bir sinema harikasıdır 

Ayrıca : Garp kahramanları 
lki kısıın 

ilave : F oks Jurnal 

Perşembe matinede 
Gece yarısı kulübü-Garp kahramanları 

•• •• cuma gunu 
lkiııci kısım 

9,30 da 1 ,30 ı.la görünmeyen adom: 
1'.aragöz Bay llazım tarafından 

5194 

5 de 



.Flrtik 4 

Türkiyenin son Yunan isya
nı karşısındaki durumu 

Typoı gazetesinde Yun~nis 
t•ndaki ıon isyan badiselerı eı· 
DP8IDdn bülcur'cti~· .. ,...., ıı'Hlmı~ 

olan l :~b:; ler l.nkkında Ç! . , bır 
azıda ·~n.Iivor · : • 

Tür) bükiimetınin, g~.: ' 
rekat esnnsıuda gerekıe bu bue 
kitıa bitmesinden ıonra Yuna· 
Diıtana karşı gö~termiş oldu~1~ 
sadıkane hareket tarzı pek ıyı 

b·r tesir bırakmıştır · Harekatın 
1 • 1 

devammca Türk bükumetinın a . 
mış olduiu tedbirler, asilerin i
aıesioe mani olduğu gibi No· 
.zika ve sair gemileri kanun da
iresinde müsadere ederek Yana 
niıııtaaa teslim etmek suretile de 
Elen hükumetinin f aaliydine çok 
yardım etmiıtir • 

Türk hükümetinin kendi top 
raklanna geçen asiler hakkındaki 
muımr.lesi de Elen ulusuna karşı 
olaa doıtluk hislerine ayrı bir 
misal teşkil etmiıtir . 

TUrk-Yunan 
münasebafl 

26 Mart tarihli Vradini gaze. 
teei bir yazısında Elen milli bay 
ramı dolayuile .ismet İnönfi He 
Tevfik RDttü Aras tarafındın 
gönderilmiı olan kutlama tel
ıraflarını mevıuubıbs ederek di 
JOr ki : 

Milli bayramımız münaaebe 
tile doıt Tilrkiye başbakan1 İs 
met loönü ile dıı :iıleri bakanı 
Tevfik Rüıtü Arasın çekmi§ ol
duiu hararetli kutlama telgraf 
(arı Elen milletini sureti mahıu 
eada miitebaasiı e~ 1.1i1tir • Bu 
kutlulayıı Elen rubundı derin a
kiılır uyaadırmıttır. Çilakü, bun· 
lar dOakO kahraman düıman, bu 
ıünkO samimi , ıadık dost ve b 
ümle it beraberliği yapmıı bir 

i 

uluıtan ıelmektedir . 

Bakırcının başına 
gelenler 

- /Jdrıcl flrlikterı arlan -

kuyumcuya g6iür0p muayene et 
tirmeeiai ve ondan ıonra payar 
ili• giriıileceğini söylemiştir . 

. 

. 

-

. 

a 
e 

• 
~·-

Kuyumcu Yusuf böyle bir ke 
lepiri kaçırmamak içla aldığı niı 
muneyi koıarak bir kuyumcuy 
ı&türmüı , muayene ~ettirmiı v 
bunun altua olduğunu anlayanc 
tılir'R ~t!k~?.n•:a d~:. :-.. ~~ ·;~ " 
~ı be: vukarı Lı •. pazarhkt~ .. qo n· 

·o 1 • iki ~ ~ lirıyı • u ;l,;, n ~ıı 
avucun ıymıotır , 

ak 
e-

Muıtıfı ile Sabit oradan uz 
lıpnca kalaycı sevinerek külçel 
ri ı&yle bir g6zden geçirmiş , e 
rip Çe•irmiş . Bunun ağırlığı k 
§ııında çok zengia olacıiını d 
floerek kim bilir ne bulyala 
kadılmış . Aradan biraz zam 
geçmiş • Bir eğe bulmuş ve k 
çenin birini eğelemeğe batlam 
Baılamıı amma bir de ne gön 
bunlar tamamen lıakır değil mı 
Bak1rcıdaki telaıt bir görme 

vi 
ar-
li· 
ra 
an 
ül-., . 
lln, 
. ? 

li . 

ığı-İki yilz lirasının havaland 
na mı yansın, yoksa zengin o la· 
mapığına mı? 

Bir müddet: sonra telaşt 
çen hılcırcı soluğu polis karak 
luuda ılıyor ve başından geç 
leri anlatıyor. Zabıta faaliyete 
çiyor ve bu iki yaman doland 
cıyf yakalayıp tahkikata başlıyor. 

ge-
O· 

ea· 
ge· 
ıra-

Muıtıfanın üzerinde dört ta 
01 huna benzer ~ölçe ile, bir 
eie, bir miktar halis :aıtua tozu 
ile toprakla karıştırılmtı altun 
tozu, bir İngiliz 11ltun lirasanın 
dörtte bir parçası bulunmuatur. 

yapılan tahkikattı bu dolan· 

d larln ahun tozlarını bakırın 
ırıcı . 

·ne ıDrdükleri ve bunun hır üzerı 

a da biraz altua parçası 
kenarıa • 'k 
kleyip fakı bastırmak ıstedı . 

1 

.. , ; .. 
( Tftrk Sflzft) .. 

Adana B arsası M • uame' e erı 1 1 . 
PXMUk ve l'.~2A 

Kilo Fiyatı 
Mikdar CİNSİ Satılan En az En ço~ 

• IC • s. K. s. JC.Uo 
- -

·-Kapı malı pamuk- - 36 
1 Pi)'GGl! rıarlatn ., 36 

ı • Piyasa ı !' i .• • 
iane! - -
iane 11 
Ekspres 
Klevlaot 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
- ·-

Ç 1 G t T 
Ekspres 

1 

Iane 
Yerli "Yemlik,. 1,75 

•• "Tohumluk .. 

HUBUBAT 
Buttday Kıbrıs 1 

" Yerli 2,17,5 
., Men tane 

Area 
Fasulye 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu . 
Bakla 
Si sam 

. tJ N 
••ii Salih Efendi 

• ~ .Q 
... .. 

.o ıu İ'5Uz kırma 
~~ 

.. 
Simit 

" 05 ....... ~umboriyet 
~~ -N::S .. 
r-. <> Dilz kırma,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

9 I 4 / 1935 İt Bankasından alınmııtır. 
Saıı:uıı Peııt 

fi4 

1 
9 21 Liret Mayıs Vadeli 6 

B:ırımark 1 96 6 15 Temmuz Vadeli 
Frank" Fransız,. 12 Oi 

Hazır 6 42 Sterlin "ln~iliz,, 618 
Hint hazır 5 41 Dolar "Amerikan,, 79 38 
Nevyork 11 09 Frank "levicrt",, 

Kimyager va kimya hocası Ahmet Rıza lşcenin 
yeni kimya laburatuvarında 

İdrar, kan, kazurat, meni, kanda glycose ve Üre bütün hayata, yi · 
yeceğe ve içeceğe senayi ve ticarete ait tahlilat en mükemmel tarzda 
yapılır. Kimyevi müşavereler knbul olunur.5193 

Dahili hastalıklar tedavi hanesi 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Taldt, bu korrc lstikl41 mektebi 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde her gün öğleden 

sonra hastalurıoı kabul etmeğe başlamıştır.5104 20-30 

Pazar ve salı günleri fukarayı parasız bakılır. 

SeJ _ .. __ ~,, Vilaveti encümeninden: 
"" 

1- Adann-~tisis yolunun O +000 - 5 t-000 kilometreleri arasındaki 
şosa ioşaatı ( 36833 } lira ( 93} kuruş k'3şiC tutarı ile eksiltmeye kon-
muştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve enak şuclım.lır : 
A}- Eksiltme şartnamesi 
B) -- Mukavelename projesi . 
C) - Nafia işleri umumi şartnamesı (mntbu) 
D) - Feoni şartname (matbu) 
E) - Hususi şartname 
F} ·- Keşif cetvoli ve proje ros:mlııri 

isteyenler bu şcırtname ve evraktan matbu olmayanl~~ını b~r ~ir.a sok-
8011 Jört kuruş bedel muknbilinde4 Seyhan nafı huş muhondıslığındoıı 
ulabilirler. 

3) - Eksiltme 935 sonesi Mayısın ikinci perşembe günü saat on 
birde Vilayet daimi enciimenin<le yapılacaktır. 

4) - Eksiltme kap.ılı zor! usulü ile olacnk.ttr. . 
5) - Eksiltmeye girebilmek için ( 2~02 ) lıra. 54 ~ uruş tor~ıınat ~er-

mcsi vo nofın başmühendisliğinden tasllıklı fcnnı ehlıyet vesıkası ıle 
Ticaret odnsınıa içinde bulunduğumuz senoye nit vssikası göstermesi 
ldzımdır. 

6- Teklif mektupları üçüncü mllJJeJe yazılı saatten bir saat evvel . . . . . .. Vildyet <lııimt encümeni reıslığıne verecektır. Posta ılo gönderılecek 
mektuplarda nihayet üçüncü maddede yazılı saata gadar gelmiş olması 
ve <lış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılma ş olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul r<lilmez .5157 31 - 5-10-15 

leri adaman önünde yalnız bu al· 
tun konan yeri cğeledikleri ve 
kar§ılarındakine bir kanaat gel· 
sia diye kuyumcuya gönderdik· 
leri ve bu ıuretle Ceyhaada otu 
rın Hoca Emin adıada birisini 
de dolandudıkları, &erek hu 

adamdan ve gHekıe bakırcı Yu. 
suftan almış oldukları paranın 
ıutarıntn 313 lirayı bulduğu an· 
lışılmıştır. 

Bu iki dolandırıcı istintak ha
kimliğinde sorguya çekildikten 
sonra tnkif cdilmiılerdir. 

Adana askerlik şubesi 
rei slifiinden: 

lul 
J - 316- 325 (dahil) doğnm

ardan her ne ıebeı . Ie olursa ol
sun bakayada kalıp askerliklerini 
pmamış olan muhtelif "'ınıflara 
nsup efrat ile 326 ( dahil ) do
mlulardan itibaren 329 ( dahil ) 
ğumlularına kadar namlarına 
p pusulası çıkarılacak olan ef

ya 
me 
ğu 

do 
cel 
rat sevkolunacaklardır. 

lar 
ayı 

2 - Bunlardan jandarma olan 
ıo şubede içtima günü nisan 
nın 24 ncü çArşamba günüdür. 
3 - Diğer sınıfların şubede iç

ti 
gü 

me günü nisanın 25 nci perşembe 
nüdür . 

ola 
ev . 
nıs 

di 
nis 
şa 
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1 

) ticS 
ten bitişiğinde Pir Mehmet oğlu Sül 'ymnn Sn mi ( Karaman 1 

01aıı 
hancsin<len alınız. Geyve sıındalyn fabrikası mnmulotı.nda: ucusddr 
sandalyalar hem sağlam, hem zarif ve hem lle em~ahnde 3 
Düzüne ile ulanlara ayrıca tenzildt yopılır.5184 

B 
m 

ce 

4 - Bu efrattan bedel verecek 
nlar içtima günlerinden bir güa 
velisine ka<lor yaai jıın<larmıılnr 
anın 23 neli salı günü akşamınn 
ğer sınıflardan bedel verecekler 
anın 24 ncü çnrşAmba günü ak
ınına kadar bedel veroceklerdir, 

:zt~rihten soıira bedel kabul oı- ıL ___ B __ e_l_e_d_i_y_e ____ , ___ _ 
5 - hbu davete gelmeyenler _ 

za göcecekled gibi takip edilip O ~j\od 
be 
ik 

h h 1 t t 1 k ti tt b t · · d'"'· ·· ı ı· de g·u· nde J 11 ı..lJf eme a u u ara m re e a Temizlik işleri hayvanatı ıçın OK.um Hl ın 
1 09

cB" 
mal edilmiş olsa dahi sevk olu· bir aylık 35100 kilo yeşil ot açık eksiltme suretile satın 8 \180 11~ 

1 na 
ld 

caklarından vaktında gAlmeleri ihalesi nisanın 25 inci perşembe giinü enat on beşte ~ap gelıı>e 
d · · · 1 d' .. enıne zım ır. isteklilerin o gün teminathı.rıle bırlıkte Be e ıye oncum 

p 
6 - işbu il~n isimlerine celp ilAn olunur. 5191 10-15-19-22 

usulası çıkıp ta bnşka yerlerde 
b 
d 
ulunanlara tebliğ mahiyetinde ol· -----------------·-
u~undan akrabaları tarafından 

v 
h 
akıt geçirmeden bulundukları ma
aller şubelerine müracaat etme· 
ri İçin kendilerine malumat Vfı· le 

ri im esi lt\zımdır. 

m 
7 - Köy hey•Jti ihtiyariyesile 

Ahullııt mümessilleri işbu efratla 
ebemel·'\l şubeye gelmel•ri iktiza 
der. Gelmedikleri taktirde lınkla· 
nda takibuh kanuniye yapılacak-

b 
e 
rı 

tı r • 

Adar.a sanayi 
birliğinden 

t 

• 
yı 

l 

Birliğimizin Heyeti umumiye 
oplantııı 27 nisan 1935 Cumarte
i glinü saat 15 de Borsa hin11ın

da yapllaciktır. •Birliğimizde ka
th azanm o sınn ve o saatta top· 
antıya gelmelerini dileriz. 

5195 

Seyhan Defterdarlığından 
Hacı Hnbipli köyüne bağlı Ağba 

çifllği denilen elli bin dönüme ya.
kın arazinin nevileri itibarile me
eahası icra ve haritası tıınzim etti 
rileceğinden bu işi yapmak isle· 
yenlerin alacakları izahata göre 
tek.lif mektupları vermek üzere ih
tisas vesikalarile defterdarlıga mü · 
racaatları il4n olunur.5190 

Adana ticaret mektebi mezunları Ce
miyetinden : 
Saygt değer aza ue mezunları · 
mtzın rıazarl dlklrnllne : 

1 - Cemiyetimiz perşembe , pa
zartesi günleri saat 19-22 ve cu
ma glinleri sa ıt 9-16 ya kadur 
açıktır. Bu saatlerde cemiyetimiz 
kütüphanesindeki mesleki eserler
<len istifade odilebilir. 

2 - Cemiyetimiz işsiz bulunan 
arkndoşlara iş'aramak teşebbüsüne 
girişeceğinden bu gibi ar kadnşların 
yukarıdaki saat ve günlerde isim 
ve adreslerini kaydettirmek üzcro 
cemiyete müracaatları. 

3 - Bugüne kadar cemiyetimize 
koydediloıemiş mezun ar kııdaşlıırın 
hiror fotoğrafla rilo beraber lütfen 
cemiyete gelmeleri , k:ıyitli bulu· 
nonların da birer fotoğraf gönder
meleri saygılı arkadaşla rımız<lun 
rica o1unur.5187 2-2 

Kokinaki fabrikasından 
Falırikamızdo çiğiti bulunanla

rın bir lıcıCta ya kadar çiğitlerini 
kaldırmaları rica olunur. Aksi tak 
tirde çiğitler üzerinde vukua gele 
cek her hangi bir hasarat ve fire
den dolayı fabrikamızın hiç bir 
mesuliyet kabul edemiyeceği say
gı! : müşterilerimize ildn olunur. 

2-3 5185 

Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastahkları mütehassısı 
~ndıır 

. . . k d o.baha t1e Ha!l.talarını ıstırahat zomnnı domeyıp a şllm an s . 
899 ~ 11 '.1 a·· d"" 1 • <l aşaıYıdakı bul eder ve istenilen maha o gıuer. un uz orı e e> 

hal'talnrmı kabul etmektedir : .. tıısyon c~d' 
Muayene s:ıatleri sabahları 8 kadar Adres : Yen.1 18

81 
Jörf yo ~ 

.. w le 12 - 13 Dogruluk fabrıko ıeron · 
15 °fen sonra arzu edi~cn muayenehane N.128 'te 
saate kadar . 5174 5-30 
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Hakiki Grip ildcını buldum 


