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. . -- ••• 1 Karşdık kılavuzu 
Türk dili ara~tırına kurumunun 

yaptığı O~monlıcodan Tı' rk <' Y~ kar· 
şıhk kılavuzu üçüncü ım) t.• Ja
dır. 

5 konuş 

Ülkemizde-Sinan günü 

ADANA : GÜNJ.1ÜK GAZETE ON iKİNCİ YIL - SAYI 3193 

Fransa da 

G •• Hava taaruzlarına karşı 

~ilk sanatkarın yasayış ve eserleri tedbirıı:,r.:ıınıyor 
her Yanda saygı ';le anıldı . . 

, A.nı. -------,------~ıra· 9 ( 
~•ıııQ \' 1 · .. A.A.) - Mimar ratmnk ve bıkmrıdan, osanmadan 
1 11 don.. ·· b · ıı~liıı }i unıu miinase etıy· çalı~malda geçen hayatını örnek 

'Mlllı~ alkcviudc bir toplantı alarak bunu iilkü cdinecrklerirıc 'k ., ay · 
d •tıl 1 1; 111 zamanda Mnarıf dair ancllar içtiler. 
t, 'h. ı;ı taraf nd S · · B _. 9 AA I ldı ıurk . 1 an · e•gı t"Vın- u nur: ( . .) - Jugiin 

1!1c ve ~ırnarı Bt>sim sergisi .Mımar Sinon 'ın günii olmak mü-
'llleıı•· ·Iaarif bakanı Abidin oasebetiyle Halke\'indc Lii)•iik 

'tıı •ıı bi 
Qı%r r nutkuyla Lir sergi ölünün bayat ve asan lıalckında " . ~ ~ e . bir konferans veşilmiştir. 

.. !lJ AI· rgıde eski Türk iibide İspartıı: 9 (A.A,) - Halke· 
''~4 tıııar S 
\' . n r I , edad tarafıddan vinin teşebLüsleri büyük Türk 

~ijt, 0 
)efJeri teşhir edil- sanatkarı l\limar tinan'ın İsparta 

• ltkiıd daki eseri önünde mektcblıler 
~ ıığ· 9 ~ Q YUttd. (A.A.) - Bugiin ve kalabdık bir halk olduğu hol 
~tliıı· a~larımız Ata tük 'ün de ölümünün yıldöoiimü ibtifeli 'k 1 s, ı · 1 ~· ttıd· arn •yarak koca Sina- )'apılmış, koca Tüt küo bayatı ve 111 1 tse · 

· erdir C rı olao camiye git eserleri lıakknıda hitabeler veril 
I, . . 'lllidc ·· l l ·ı · · B k H Ik b ~ ıııaı:ı' soy ev er verı mıştır. u a şam o · evinde ir 
lır, ın Yüksek varlığıiaoıl· toplantı yapılacaktır. 
&n 
4 g,te lI Manisa: 10 ( AA. ) - Dün 

fd Y•Maca alkeviode bir top Mimar Sinan günii f evkalide me· 
•Q f.ıı:ı le, soysal konuşma rasimle geçti. Yüzlerce kişi bü-

~, <'.alact~ Baodo ulusal par- lıük Türk Afinıarmıu büyük Sa · 

tı~~diın,:• 9tır. nat eserleriıt'd}n olan Muradiye 
Q Yiin (A.A) - Selimi- camiioi zh•aret ettiler. 6 '-C Ilı .. } / 

'bGQ 3 u 1dii koca Sinan'ın Halkcviade büyük toplantı 
~1'theıi .(7 inci yıl<lönümü yapıldı ve Mimar Sinenıo eserleri 
~ı: Selittı~ e bugün öğledea hakkında nutuklar söylendi. 
. ~;ldı. 'Yede hiiyük pir ihti· Kars: 10 ( A.A. ) - Büyük 
~ ~.kt\ıi ib . Türk Mimarı Sioan'ın ölünıiinü,, 
~L •t h hfal komitesi zen yıldöuümü münasebetiyle dün 

._l,ı "tog, 
'İn ık b' anı hazırlamıştır. Halkevindc bir çok bayan ve bay 

~e rtı 1~ halk kitlesiyle genç- larıo iştirakiyle büyük toplantt 
'u h e. lehlılerio hazır bu yapıldı. Sinan lıürmetle anıldı. 

\,hılı •a;iıbtifaldc büyük ölü- Bu münas:betle Türk mimarisi 
lıı4 ~ltıttn hı ve §Ükranla amldı. ve Sinan'ıo vücuda getir.dıği göz-

~ beye ayat Ve eserleı i hak- ler kımaşhrıcı eserleri hakkında 
caı:ılı 

nutuklarda, ya· bir konferans verildi. 

Bruksel: 9 (A.A.) - Adliye:ı 

1 
Belçika frangının sukutuna sehP.· 
biyet vermiş olan manevraları 

meydana çıkarmak için muhalif 
bankalarla mali gazete idareha 
nelerinde araşlırmalara girişmiştir. 

MalUm olduğu üzere hu husus· 
ta umumi tahkikat icrası Adliye 
başkanı tarafından emredilmiştir. 

Paris: 9 (A.A.) - Hesmi 
gaute bugün sivil ahalinin hava 
taarruzlarına karBı himayesine .. . 
dair olan tedbirlere müteallık 
ka.rnuun metnini nr §t' etmiştir. 

llu kanun gerek tııyyarclerc 

ve :?erek balonlara karşı müda
f,sa teı tibotı almak hususunda 
İç işleri hakanına geniş \'e lem 

selihiyctlcr vermektedir. 

Beri inde 
Otomobil heftası 

başladı 

Berlin : 9 (AA) - Otomobil 
haftası başlamışlar . Bir çok oto· 
mobillerin servise çıkanlmast için 
ruhsat verilmiştir . llu ruhsatı 
alaolann miktarı bütün Alman
yada yüzde 60 ı gfçmiştir . Mo 
tosiklct rubsatiyelerinin mikta· 
u üç mislinden fs:ıla ar lmt!2lır. 

Vilayetler, Genel ve 
şehir meclislerinde 

kalkınma işleriyle uğraşacık 
milli bir ofisin ieşkilioe mütcal. 
lik projeleri mütalia etmiştil". 

T. S. - Bilindiği üzere Bel
çika parası değerinin geçirdiği 

kriz, nihayet Brüksel borsasının 
kapaomısıoa sebcL olmuştur. 

·Avrupa siyasal sorumları 
Devlet adamları Sterasa konferan
sında bulunmak üzere gidiyorlar 

- ~ 

Makdon ald ile Saymen İngiltereyi, Fnlan .. 
den ile Laval Fransayı temsil edecekler 

• 

Eskişehirde 

Kulübler lik maçlarına 
girmediler 

Eskişehir: 10 ( A.A) - Eski
şehir kulübleri arasında yapıla
cak olan lik maçlarına üç ku· 
lüb girmekten vazgeçmiş ve 
futbol heyetini protesto etmişler 
dir . Demir spor kulübü hükmen 
birinciliği kezarımıştır . 

Ayın ~mheşinde de Tiirkiye 
güreş birincilıklcrine l>aşlane 

ili ~rl'l'I-- ca k t ır . 

Samsunda 
Arsıulusal kadınlar 

birliğine gönderilecek 
resimler 

Samsun : 9 (A .A) - uluslar 
arası kadınlsr Lirliği kongresi 
münasebetile açılacak olan Türk 
kadını çalışma sergisinde teşhir 
edilmek iiiere kadınlar yardım 
kurumu tarafından tleğerli çalış· 
malarla Türk kadınhğır a aid hir 

ll~li~~ , ı.;ok eşya ve malumat toplanmak· 
--aa~""-'---~j _ _:_:_._2~:m~:'.:'.__,~, tedır . 

Çinkografi 

Sovyet 
Muzik ·sanatkarları 

İngiliz kabinesi 
Dört saat süren bir 

toplantı yaptı 
·- & 

Londra : 9 (A.A) - dün ka
dinenin dört saaltau fazla süren 
iki toplantmndin bahseden Dey
li telgrafın diplomasi, muhabiri 
Nazırlarda umumiyetle Avrupa· 
da ve bilhassa şarki Avrupida 
emniyet hissinin ruınt•kavi bir 
esasa istinad edilmek suretile ter
sin edilemiyeceği intibaıntn mev
cud olduğunu yazmaktadır . 

Bunun için Avrupayı bir bü
Hin olarak teli\ıki edecek bir 
plan vücude getirilmesi hususu 
tetkik edilmektedir . Hududların 
bozulamıyacağına müteallik hu
susi bir beyanname n~şredilmcsi 
ihtimali vardır . 

Alman·. yet 

Hükumetleri arasında 
ticaret mukavelesi 

~·-
Berlin : 10 (A.A) - bir miid · 

dettir devam eden Alman · Sov
yet tkaıet müzakereleri buğüo 
bir mukavele imza edilerek ne
ticelendirilmiştir . 

Bu mukavele ile iki memle· 
ket arasrndaki ticari mübadele
ler gcnişleme\cte ''e tanzim olun· 
maktadır. 

Bundan başka Sovyet Uuıya; 
Almaoyaya yeniden ikiyüz milyon 
marklık siparişlerde bulmıacak 
ve bunun parası beş ıennde öde
necek tir . Sovyet Rusyanın da 
Almanyaya ihracatı bu sene 150 
marktan fazla olacaktır . 

. 
atölye ve mücellithanesi 

--~-------·------------
Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 

kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genişlettiğimiz mücellithane
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapllır. 

Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafi, cilt 
ve diger l->ütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 

Brüksel: 9 (A.A.) - Kahine 
dün akşam toplanhsıoda iktisadi 

Yukarıdaki resim. Belçika bor- 1 
sasının önünde münaknşalı bir 1 
birikintiyi gösteriyor. =--------------·--------·------------------' 



Tftrk Söd 

Gogol'ün müfettişi Lübnan ve Suriyede 
Şeblr Da1a11ıarı 

Romanyad• 
·ıeri 

Yeni milli müdafaa vergi 
Darllbedayi • bu yıl İstau~u!-

1 
ruhiycdeki bir halk aras:ndarı 

•cuaun ea ölmez eserlerıaa yetigmiş bir Gogol ; keskin ' ze 
eye koym•ğ• muvaffRk ol· bir gibi kalemile ortaya atılıyor; 
• ShakeapMtetıİD ( H~.~- ve realitele ı e dokunmak suretile 

d) ; Doıtoye,akinia ( ~ür.u~ Çar Harelerinin kofluğunu , o 
cezaıı) . Nazım Hikmetımızın zamanın memurlarının tezellül ve 
talu adamı) ve Goıol'ün (Mil · tekipudan ba§ka bir ıey bilme· 

ttif) bu arada bilhıata sayılma· diklerini , halkın zalim ve mü· 
deler •• retekip adamların elinde nasıl io· 
Banlar ; büabütün farkla tek- lediğini ve bir sağıma) inek ha-

-..ıer ve 1ekdiierine bl~ .!>9aze· 1 line getiriHiğini pek can lı ve alay 
yrn Stillerdir. Şekıpır ın bam- lı bir ıurette herkue göstermtğe 

)etiai o1namak; tiyatroda batlı çalıııyor ! ... 
tına bir devrim (lnkilip} ıayı· Dıı:rlerki : Çar Nikola , bu 

llr , Aıtist, onu oynadığı g6a en uerin temıili esnasında ağlayan· 
utlu gOaOnil y•11ar. cıya .k•dar , katılıncaya kadar 

(CtlrOm ve ce1.1) ve (Müfet gülmüt ! ... O ; muazzam Rus 
) ; Rus Pıikoloji ve Soıyolo 

1 

devriminin o glinden itibaren baş· 
.. dayanın iki ölmez eserdir. tadığını , ve hellun keaJi idare 
bütün ayri bir telcnik ile ha sine karşı , - edebi ve kalemi -

atrla8m•i• ic•p ettirir . Nihatet gayet am•oaız bir silah lııliode 
~DC• bepainden 6nenli olarak d• kullanmığa başladığını nereden 
•• Hikmetin (Unutulan ada- bilaindi ki ? 1 ... Çar , bur111aı, 
ı) .... aeye koyabilmek hDyük ız çok anlamış olsaydı , - mu· 

r hlnerdir. B&yük bir Kıpa· hakkaktırki - ' o gün katılınca 
tı ipdir • ya kadar gülmez ; bılakis bün· 

KolaJ dejil iri : Bu itleri ya· gür hüngür ağlar ve derin deıin 
bilmek için , -bir aaboe va- dlltllnmeğe başlardı ! ··· O ; bu 

-, hem İnfiliz. hem Fran- idr•ki göıteremediti için , Sua· 
. laem Raı ye Alman tiyatro yın &1bneeinde haşlıyın bu ko· 

kinini adam alrılh lravramıw. medi1anın ne i le bitdiğini ıo~ 
'-•ı •• haımetmlı ol10aıı li- radaa hepimiz gördük ! ... Devı · 

••• Btltia bunlardaa IO•r• dı, · rimler de esasrn haıka surette ha-
lt: müıteua htrette ve yarab· zırlaaamazld ! ? ... 

kabiliyeti ylkaek hir ada· Gogol ve muasırlarına gelinceye 
beterabileceli bir ittir • kadar, RueyaJo l'\.omantizm hakim-

Blyle bir adamı Darllbıdayi di. llkönce Almanyada başl.yarak 
WmUflbr • Ve ke•diıinla, mı •onradan Fransa • Italya ve Rus· 
.U.riyeti de bu noktadadır. O yaya geçen bu Doktrin ; bir yan· 
M•ıae: Ttlrk tı1atrosua8, 18de- dao, Klasiklerin tahdidatı ile ve 

bitin geaçliklerini yakf•tmtı Miklojiye karşı kavgalarına giri-
blt&n bealilderi il" bıilan · tirken; diğer yandan , yeni mede· 
ialaDl9n bir araya loplayan niyet ve din şartlanodan ilham al-

·ı·ma.111e detiWir • Orada, mak suretile rroJern ülküler pe-
Ttirk IÜae.İlli manakran· tinde koşmakla Jge girişiyor. En 

Mıılliıılı,, ..... ÜDl Silvea'in .. kirdi sonunda, be1aaslık vadisinde pek 
arlhd l8JID Bflrhaneddi•ler- fazla sürüklenerek ibham ve ha 

den, ye aalanede o güztlim Tilrk· yallı vaJilerioe düşüyor v6 gayri 
.ceyi Ermıni •lıını•daa kurtar- muayyeniyete fazla değer vermeğe 

ı. çok faailetli ve tavazulart başhyor.Boş emeller ve hülyalar pe
ltlyük luınet ve en hlJük ıind·J alabildiğine sürüklenip gidi· 

evwatleri tevazu olan Tir k ar- yor ! · . 
tleri : Galiplu, Belazatlar, Ha- Bu cereyanın kar§ısına Realizm 

r, Vaafi Rlzaı.r, Kemallar, Be- dikilmiştir, 81 esnada yetişen Go· 
• Neyyire NeJJİrler bulundu gol ve arkadaşları gdrçeklılt vadi-

laiHyoru. Ve yine pek iyi bili· sinde yürüyerek halkın deı·dini , 
ki , bu iaaınların feHgıt- halkın iztirabını terennüme başlı-

~lapaaluı olm•saydı, - Da· yorlar 1 •• 
lbedlyi-, laer halde barünk6 Müfdtig; Sosyolojik ve Psiko-

bedayl olamaıd• . lojik esaslara dayanan önemlı bir 
Fakat ..• Ruhlarda gerr. k dev· eserdir. Halk ilo Aristokrasi era-
(1- aükı inkılap) yıpabi .mek sındaki clerin münaforcti ve uçu-
' - DarlUbe~ayi - , acunun rumu anlatan bir eser •. Bu <'ser 

11..ıını.ı )ukıek ve özlll e1trleıine de de~il dehşetli ve pek zorlu bir 
pertu•aranda yer vermeıi; ve şamardır : ve bu şamar; çar idare-
rı Türk kamusuna (balkın•) sinin suratında bir şimşek gibi 
lmua icap ediyordu . . çakmıştır l . . · 
U&1111 yıllar : 25 uzun yıldan Dün akşam, AJaı .a sahnesindP, 

ala 11manclaoberi T&rk tiyat- biz, bu yamon eserin muvttffukı· 
!1911-da ea ka,vetli artist olarak yetle oynandığını kıvar.çla gördiık. 

ıt bulanan Sıyın bir inaan- Bu tı msilde; Galip ve Neyyire Ney 
lelral Muhain - , yukarıda yirin yarnttıkları tipler tıpler giizel 

iafl- teknild.,i, yıllarca süren idi. Muammer ve Mahmut da öyle .. 
llS118.ıaar pahaıma , tetkik ve Yalnız, - Affına güvenerek söyli-
_...,.1'1 muvaffak olmuı i ve •a· yeceğim -, Galip gihi büyük bir 

• • 
yenı nızam --

Ali komiser; Lübnandı yeni ı 
nizamın Paı iıteki görüşmelerde le-\ Namık Kemal 
ferrualiyle tesbit rdilmiş olmak~ 
la beraber mUn11ip nkıtta ilin 
ve icra edilectğini ınlatmıstır . 
Tatbikatın sükunetle geçmesi il 
tizam olunu~or . Halbuk~ $i~d.~ki 
muvakkat aızam ve güou guoune 
siyaset müsteına vaziyet dahı zi· 
yade zihinleri t r f' it ediyor herkes 
istikrar bekliyor . 

Yeni nizamın ne olacağı ma 
lum olmamakla beraber havadis 

Mektebinde açtırılan kuyu
dan iyi neticeler alrndı -Belediy~ tarafından Namık 

Kemal mektebinde açtmlan ku· 
yudaki ıu tahlil ettirilmiı ve çok 
iyi neticeler alınrnıştır . Bunun 
deı ece si 14 dür . Bu sudan mck· 
t~b ve halk istifade edecektir • 

menbalarıoID d uygusuna göre şöy Y•ğmur devam ediyor 
le olacağı gayi olmuştur : 
Lüboında ~imdiki mecliıi meb 

usaa dört 1tneden ibaret olıın 
müddetini ikmal edecektir . Yal 
mz nı sayısı ar lırıJacaktı; . . 

Eklenen üyeler şimdilik tayın 
suretiyle gelecektir . Mebusau 
sa11sının 25 yerine 33 ?lacağı , 
bunların 12ıi dcvl~t nisi tarafın
dan tayin ediltceği söyleniyor · 

Meıul bir hükumet teıkil e:li 
lecek . Üç veziri bulunacak. biri 
mlislOman biri Maroni, biri de e 
kalliyattın·ot.caktır. Bunlar icra 
kuyveti ıalabiyet ve mesuliyetini 
haiz olup mecliı ve hükümel re· 
itine karşı mesul olacaklardır • 
itimat umum kabineye olacaktır · 
Kimlerin iş başına getirileceği bi· 
le adı adıyla ıöyleomektedir . Fa 
kat bunu teyit edemeyi~ . 

Reisi Cumhur meselesine ge
liııce, e1&1en müddeti bitmiş ve 
temdit edilmişti . Onun oe ola· 
cağı yeni niHmın tatbikinde belli 
olur . Bu yeni nizam kanunu eaa· 
sinin iadesine bir adım olacaktır. 

Yeni hlikOmet , meclisle bera· 
ber kanunu esaside bazı tadilat 
yapacaktır . 

Suriyenin iıleri bu kadar da 
mütebariz deiildir . 

Şamdaki dedikodular daba 
çlirüktilr . Ahmed Nami'nin reiıi 
vüzera ve Ş·yh Tacelti'ain Reisi 
Cumhur olacağını söyleyenler 
var • . 

MOddeti bitmediği halde §ım 

Evvelki gece saat onda hış· 
lıy'n yağmur sab.ıha ve dün gün
düz de kısa fasılalarla geceye ka 
dar yağmakta devam etmiştir . 

Ilaber alınmamakla beraber yağ
murun ova ve dag kısımlarına da 
aynı surette yağdığı zannedili · 
yor. 

Bu yağmur ekim işlerini ge 
ciktirmittir . 

Ekmek fiatları 
Birinci nevi undan yapılan 

ekmekler bazı fırınlarda kilosu 6,5 
kuruga s11tılıyoıdu . Bu fırın sa· 
hibleri bir kaç gündenberi bun 
larm kilosuna 20 para ckliyerek 
yedi kuruştan satmağa baılamıı· 
lardır . Diğer fırır. sahibleri iıe 
bu nevi ekmek kilosunu 7,5 ku 
ruıtan ve ikinci nevi ekmeğin ki 
losunu 6,5 kuruştan satmakta • 
dırlar . 

Ölüleri gömmek 

mutlaka b(·lediye gömme 
kağıdile olacak ---· Baza kimselerin &lülerini yal· · 

nız doktor rapoıile iktifa ederek 
g&mdükleri ve belediye beki· 
minden ölü gCSmme izin kaiıdı 
almadıkları göıülmektedir. Bu hıl 
nüfusta kayıd yaktırma itinde 
bir çok gücluklere meydan ver · 
diğinden halkm bu noktaya çok 
ehemmiyet vermeleri lazımdır . 

Halkevinde 
Mimar Sinan'ın ölümilnün 

\lıldönümii anıldı ., 

Türk mimara Koca Sin•n'ın 
ölümüoüa 341'inci yıldönümü 
münaaebetiyle evVtlki g~ce ıaat 
yirmibirde Hıılkevinde bir top 
Jantı yapllmıı ve bu toplantıda 
kız ve erkek orta tahsil mrkteb 
leri talebeleri, muallimlerimiz, 
memurl1r ve Halk bulunmu§tur. 

istiklal marşiyle merasime 
b:ışlanm•ş ve ondan ıonra ıulb 
hakimi Hadi Okan tarafıııdın 
Mimar Sinan'ın hayatı ve eserleri 
hwkkında bir konferans verilmiş 
ve tserleri P10jeksiyonla göste
rilmiştir. 

Konferansı müteakip Hılkevi 
bandosu tarafındın muhtelif gü· 
zcl parçalar çalınmış ve hu top 
lantıya eon verilmiştir. 

Prens Bibesko 

Ş~hrimizden geçmesini 
şimdilik geri bıraktı 
Dün şehıimize gelmesi bekle· 

ai!ea beynelmilel tayyarecilik 
kluhü Rf':isi Prens Bibeslconun 
Mısırdan hareketini şimdilik te 
bir ettiği Tayyare cemiyeti Umu
mi merkez1nden giSaderilen bir 
tel yn1S1ndan anlaşılmtştır. 

Numarataj işi 

Şehrimizde yapılmakta olan 
numarataj işi tamamen bitmiıtir. 
Ôotmüzdeki Hazirandın itidaren 
ıokak baılarına yeni numara ve 
plakalar takılacaktır . 

Buoun için sarf rdilmek üzere 
şehir mediainden I..ifi miktarda 
tabıisat istenmittir . 

Gürültü ile mücadele 

diki Reisi Cumhur Mebmed Ali 
Ahit istifamı edecek ' La istifayı 
ikinci meclisin dağılma11 emrbıi 
imzaladı\ctaa soora verecek diyor
lar. 

Bununla beraber meclisin da· 
ğıtılaceğı da muhakkak değildir. 
Bahusus neşredilea bütçede mec· 
Us tabıisatı vardır . Ali komi · 

Mezar bekçisine de bclrdiye· 
den gömme izin kağıdı olmıyaa 1 

ö!ülerin g6mülmuine meydan ln· ı 
nkmamaları husuıunda emir ve
rilmiştir . 

Zabitai belediyece gürültü ile 
mücadeleye ehemmiyetli bir su
rette devam olunmı11 için baş 
kanlıktan yeniden laıımgelen 
emirler verilmittir • 

Buna göre akıamın saat yir· 
misindeo sabahuı altısıDa kadar 
satıcılar bıtıramıyacak , otomo
billar korna çalamıyıcakhrdar • 

ıtria Ş•mda da krli aiıamdan olan 
hızı tadilit,'yıparalc ikti11di iıle· 
re gi ı işc ceği anlaşılıyor · 

Doğu andlaşması 

Yerine bir Fransız-Çek
Sovyet ittifakı mı? 
Deyli Hcrald gaı.~tcsioden : 
Doğu andlışması ya kurları 

lacak, yabt da buau hazırla m ıı o 
lan Rusya ve Frıoıaıı ıo düşija. 
dükleri §"kilde bir Fraoıız-Çek 
Sovyet ittifakı bı Jine biirüu~celc - 1 
tir . 1 

Bu ıabıh Fransız dışarı itler j 

Buz satlşı 

Mukavelename mucibince mü · 
teahhid 1 S nisan 935 parartcai 1 
günüoden itibaren belediye buz 
satış yerlerinde buz bnlundura 1 
cak ve geçen yıl olduğu gibi ka-

1 lıbı 20 ve kiloımo11 2 kuruştan H 

tılacak tır . 

Akarcalı Hasan 
Dün istintak hakimliğinde 

sorgusu yapıldı. 
... ~ 

Bilhassa sBtcü ve simitcilcrin 
bu saatler içinde bığar malarlDa 
katiyen meydan verilmiyecek ve 
yıpanlardan paı a cezası alınacak 
tır. 

Ağır cezada 

Dün dört suçlu h~kkında 
hapis cezaları verildi. 

·•• a '' -
Tckekurbu mahallesinden 

Ordu techizatını tenıalD~ 
· tar• için Reınanya hükumetı · 

mevcut bir takım istihlAk 
leri artırılmasını, bir takı~ ıa ~ 
vergilerin alınmasını göıe 1 

nuo IAyihasına göre: 
11 
~ 

Mevzu resimlerde 10 e 
kahve istihlAk resmi 25 Jey•d r ·n Vo' rılmakta ve bundan ge ırı • 'p ,,. ... 
yon leye varacağı tahlll1 

mnktadır. 25 'il: 
Ayni sur~\le 10 luyden., ~ 

· t"blA• ._.& çıkarılm ış olan çay ıs ı b"r f' · 
mindeo de 26 milyooluk ~ 
gelir ehle edileceği uoı~l~ıat f( 

Yen iden konulan ıst 
simleri de şunlardır : 

2 111 
Pirinci.ı:ı kilosuna -
Kekııoaun • 11~ ı 
Kakao yağının " 3 -
NtjbaU yağların K. ,il 

Petrol ve müştekatın• 
simler benzin müsteso• 

·1d·r üzere arttırılmış değı 1 ' 

Benzin resmi 0,50 lef kıt JJI. 
m ştır . Çimentodan aJıoıD• ~~ 
vagon başına 3,000 leytt 
mıştır. . 191 

Onun üzerine kılo b•f 
ley bu vergi doğruda~~ 
değirmenlere tahsis ed~e1l 

Şimdiye kadar ~er.g laf 
edilmekte olan venı bin' 11• 

• ·den "19 
koeulmuş olıın vergı 
yon )eylik bir gelir elde 

zannolunmaktadır · 
d 111,ıe Romarıya ve Sko .0. io• 

Bükreşten bildırıldiğko&• 
Romanya hükdmeti ile S 
easesesi arasında uıuP 11 oı~ 
beri devam etmekte oJaP • ıil 
reler neticclen:ııiş ve bOll ... .-

uıtor. ·v kavela imıa olunın ı.o1' 
Bu mukavele ile Ro:.ıfifl.J 

kume\i ordunun . tec• 6()0 -'1:,, 
SkoJa müessesesıne "lAh 'ff rır 
kron değerinde top, 8~ ~ 
hane sipar ış etmekt~ı~ıbPcll ;,I 

Bu mukavele 193 dil1P~.Jıt 
edilerek bilahare feshe,-•~ . i td ...... 
mukavelenin yaran 'I 

Ve eski mukaveleye ıeb~...,_ 
fııd• .,...~ 

yüzde on beş. ni~bt: ~ıuooa•~ 
fark ile aktedılmıt ~ stod' ilt 

HatırlardaJır kı, eıeoi~ ıtM' 
k' uk•" _.ı ,., . pılmış olan es 1 ın kiiP' 

esnasında iktidnr ıne;ayO~ ~ 
bioe azalarından ve fer"' 
larden bazılarının 11.

6 f!:.: 
1 jJdı'ISl 

tırmış olduk arı .,e b1J 
içinde ortaya otıhnıt. de JJO~~ ı 

• estn .. yıı efkArı umuın•Y fitil 
-Geri~ 

Maarif müd~ 
~ ,a•• 

Geçen Perşe~be ıitd'ft 
· · teftııe ~.; 

mekteblerını . ~0,.o• fi' 
Maarif müdürii d6' 

b. · anif"' teftişlerini ıtlr 
mize dönmüıtür. 

o kudreti kazandıktan ıoora- artistin, piy~ein bir yerinde rolünü 
bıkını Lavalın Va ışovayı ziyaret 
~tmesi kararlagml§t ır ve bunun ka. 
ti bir hareket olduğu da anlaııl 

İcra dairesinde bulunan bir 
<losyonın içeriıiae hakikat hilafı· 
na olarak sahte krşif kağıdı koy· 
maktan suçlu ve mevkuf Akar · 
cah Hasan dilo ikioci hıtiatak 
hakimliği tarafından sorguya çe
kilmigtir. 

Abu21ra öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Kalaycı Mehmedin de· 
v•m etmekte olan duruşmı11 bit· 
miı ve suçlu bazı yönlerden ce 
zaıu indirilmek ıuretiyle ilç sene 
dokuz ıy hapse mahkum olmug· 
tur. 

Almanların 
maÇ•·· Tlrk tiyatrosundaki bu , unutarak : 

•atıu ve kJYançh iokilibı yap - ( Ne gülüyorsunuz? Yahu ! 
.-ı.tar • Hakiki tiyetro zevkini ben sizin eğlenceniz miyim ? . . ) 
•tmlekıtt• 7ıymağa çalııan, demesi; bilmem amma bana pf k 
.... Biatle tiyatro sevıiıini bir yerinde olmoJı gıbi galiyor ... Bu 
:t911r haline gr.tiren ; yine o ol- jest; nserfo muliof!aklyetle tomsili 
.-.ıur • Tabii , diğer arka4aı. esnHln1JA bir soğuk duş tesirini 
ları da beraber •• Fakat , bı§ta ynpmıg; vo hozlrunJn bir ürperme 
daim• o bulanmak ıartile ! ... Bu lıiHi uyanclırmııtır ! ? .• 
1&zden , \>iz , Ertutıul Mubıin'ı Bu ulak nokt,yı bir tarda bı-
çek ıever ve takdir ederiz . rakucak olursak, ayrıca , Sukeviç 

lıte : Gr gol'fln ( Mllfettifi ) ni rolündo ~'8hmuJun ; Dob ve Bob 
de , biz , yine o çabımalara , o \ rollerin,lq ise llBZım İl l> Vasfi Rı 
bpaıitelere borçluyuz . Miifet 1~ zıının, - hu 1:1evinıl i artistlorimi-

UI bir komediyadır. Amm11, bun ·, zin - , ciJJen muvaffak olJuklıı · 
• mlldafaa edilen bir bllyük tez .

1 

rını söyliyoLiliriz. 
Onda biz , balkıa 'esioi Son eöz olarok , Darülhct.lnyi · 

~ar · oruz ' Hallr, ki en caalı I dlerılen , - Adanumızın - , rı y · 

topa~:~uktur .• Halk ... ' _ki durgun- i r · eıı, ciddi eserler temsilini de lıek 
· ı ı zımao en lemckte olduğunu lıutırlatmak is-J.,bl• ve 1t11ız tf ııı .. ı 

feaa ıekilde patlar , volkanlar ~· ı tiyorum . 
l>I üdifı eder . İ§fe : Bu h•ktı Raglp Mano§lu 

ı 
maktadır . 

Müşterek çalışma ile karşılıkh anlaşmaya doğru 

ı Graffordda Alman ve İogiliz gençlui birlıkle çMııuke• ,. 

§ Dursun kızı 334 doğumlu 
Mllnifeyi zorla kirletmektea suç 
lu ve mevkuf Gerdan k6yBndea 
Nabi oilu Enverle bacısı Dudu 
ve bıı ite yardımdan ıuçlu h•pis 
dıtansında bulunan Eoverin ba
bası Mabi, hıeımlarından H \11!11 

İsmail , Vobbi ve lırafilin durUf
maları da bitmiı ve bublardan 
Eover yatından istifade rtmık 
suıetiyle dört sene iki ay ve Duı 
sunun beı seae hapislerine Ye 

kendilerinden tazminat olarak ee 
kiz ytlz liranın •lmıp Münif~ye 
verilmuiuc ve diğer Puçlular ıo ' 
da beraetlerine kauw vuilmi~tir. 

§ Kplp altua sürmıkten 
suçlu ve mevkuf Yuıuf oğlu Ha· ~· 
bjb uı inin devam etm~kte \ Alıııan lsviçre 1~J 
ol .. o d 11 ıuıması bitmiı ve bir se- d., Parıs ve dır. il~~ 
ue bapiale üçyüz gtuz Bç lira pa· çarpııacaklır p0rcula" 
ra cezaeıaa mahkum olmaıtur. b81arlııoa• 1 



( 1'firk8azü) Firdk : 3' 
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~gln yazılarım j Asri sinemada 
O r d u .__s._o_n_D_il __ ya_k_l_a_r_ 

O,d ·------uy, er ld'k 
'lllı .. a' ı . Burıya uğ söziin Karadeniz için fazla bir 
erı. oğrentn bir arkadaş degv eti olmasa gerek?! .. ~Çünkü ; 

llCnli" • 
~•d ııne bakmayarak ta bu kudurgun denizde fırtına pat 
Ac •r ğtlerek beni aradı, ladığı zaman , -Selamet-, kıyı-

llllda 
•arı,, Ö ne candan insan· tarda değil bilakis açıklarda, de-

Ord11 • ~le duygulandım ki!., niz ortas.m,fadır da ondan ... 

·~te•li' fı •rıdebiz lnyılanoda Buğün bir kuzu gibi sessiz \'e 
e, b' ~~ıkcılık merkezle· sevimli yrşilliklerin içerisine gö-

.'~ ~eıtısıdir. TürUyenin, mülmüş olan , şu ordu kıyıları 
'Yı fıııdı" Trabzon ile birlikte yok mu? .. o, daha geçen yılın ı 
~dıa tel~rıı Yetiştiren yerleri: fırtıoalarmda ne canlar yakmış · 

•la. V eodisiue bağlı Üo- trr ?., Size ~imdi anlatacağım va- 1 

b '-tıf( Onı, Ulubey ve ELül· kayı dinleyin : 
'1\1, • •rıdır • · _.:.. Yalnız o vakadan önce size 
t Itri, k 
il fllld k •radeniz vilaye bir süal soracağım : 
r, \'ıı 1 tın baıka (Fasulya- Siz , mesf'.Hi • - Allah sakla 
·~-in tıauıta) dı ihraç olu sın amma , denize düıtcek olsa· 

tlbi (ı) bura balkı (Mısıre) nız veya fırhnalı havada .bir de 
'•tir arı) demez ; Lızot niz kazasrna uğrasanız ne yspar-

~n.11, ı.' ~ısır; buralıların sioız ?. Hemen bir can kurtaran 
1 - .. ,, ' ıç bir köylü yok- simidine sarılır , veya bir can kur-
~ retiıtirnıiı olmasın.. taraa yeleğini sırtınıza geçirerek 
dt ,,·d,~otun yolduğu, bu sahilin yolunu tulmızmısınıı ? .. 

'•l tın yokıulluk \·e yok· Eyvah 1 .. lıte felaket baılıyor 
g' •ınına (manasına) ah• -Gerisi dördıincLi firtlkde-•-. 
~dt ':: kadar dik kayalıldar 
1'1~rı ~ giden Karade· 
~il)~ b· rdu yakmlarınde, 

Frarısız muharipleri -------

Fransada 
Bahriye siyasasında 
büyük değişiklikler 

yapacak 

Londra : 10 " Deyli telgraf,, 
gazetesinin bahriye muhabiri 
:Fransanın bahriye siyasasında 
mühim bir d e ğişiklik olduğunu 
haber vermektedir • 

Fransa yüksek harbiye mtc 
lisi istikbalde Fransız filosunun 

büyük zırhlılıırın teşkil etmesine 
karar vermiştir . Bu suretle nli 

kadar diğer devletler Fransanın 
bundan böyle Veşioglon mualıe
deoamcsioin tesbit etmiş olduğu 
miktar ile kanaat edemiyeceği 
yarı resmi bir surette bildirilmiş 
oluyor • 

Hu muahe<leye göre İngilte· 
renin 5 , Amerikanın 5 ve Ja. 
por,yanın 3 zırhlı inşa etme!line 

mukabil Frao@a 1,75 nisbe 
tinde inşaatta bulunacaktır • 

ltalyaya gelen Çin 
zabitleri 

Londrada 
Hava muharebeleri 
tecrübeleri yapıldı --
Londra: 10 (A. A.) - Bu 

sabah Londraoın bir mahallesin
de hava taarruzlarına karşı ko· 
runma için büyük hava LOuhare
beleri yapılmıştır. 

Bir tayyare filosu mahalle 
üzerine dumanlı meş'aleler at· 
mırtır. Bu sırada maskeli Salibi· 
ahmer te§kilatları halkı mahzen· 
lere ve hazır lanmış olan talıaf 
fuz mr.lıallerine gizlenmiştir. 

Amerikada işsizlere 
yardım 

Nevyork : 10 (A.A) - Reisi· 
cuhur Ruzvelt, ihtiyaç kanuou de
nilen kanun Jayıhasuu imzala· 
mıştır . 

Bu kanun malfım olduğu veç• 
hile işsidiğe karşı yapılacak mü· 
cadele için toparlak hesab btş 
milyar dolar t~hsisine dairdir . 

Nevrekop da idama 
mahkum edilenler lır •za d 2oon kişi Romayı ziya- Neı>oli : 10 (A.A) - Çioli za· ı• lın an itibaren 

.}i~•!6z~Hrşmtge baıla:r. ret edecek bitler gelmiştir. Bunlar İtalyan Ji. Sof ya: 10 (AA> - Nevre 

. .._. Qtrı d k. k O (AA) 200 k sanı ' tayyarecilikte ilıtiıaı kurs kop' divanıharbi eski bir zabitin 
ı. laa&tb· Y•n • ı ıyı- Roma : 1 - O eı i ların1 takibedecekleıdir · 

~"4td, L •t ·· Hele fırtınalı Franıız muhaıibi 19 nisanda Ro öldürülmesiyle alakadar olan Mı · 

111111 111111 

l ı il 1 1 

11111111 

. 

İstanbul belediyesi şehir tiyatrosu 

Bu akşam saat 20,30 da 

Balaban· 
Tarihi Komedi 4 

Yazan : Müsahip zade Celal 

' 

~----------·---·----------------------1 
Gaz,benzin< Mazot Motorin ),Motor vo Makinıı yağınızı alırkeı 

her yerde dünyaca tanınmış, ( Sokon i - Vakum) 
.\liistahsildtı( Develi ) gazını 

UQr 1 l Bu zabitler , Çinin hava filo. k d "h 'l" l k · · ~ ~ "I '- • •rı öyle korkunç mayı ziyar•t etmek ;izeıe tal- c onya ı tı a omıtesıne men-
~ .. ,il · "' sunda istihdam edilmek üzere tah· !it Ilı b, .oluyor kıl?.. yaya gelecektir, Fransızlar meç· 1 sup üç kişiyi idama , üç kişiyi de ( V anatlı at) benzinini 
~llo. Yat ao'"zl .. d b" h l k . k k sil !!:Ormek için talyaya gönde· mu-cbbed ku""regve mabku·m etmiştir. nı ."': (~ 1 .. erımız en ı u as erın mezarına oyma '"' 

lth ~ a .... t' · rilmiş ilk gıırubtur . ·r.,) ... e ı ııtersen ke· üzere Paıisten bir çelenk getire-
. ~~Üdür ı" Eğer bu ceklerdir. Formoz adasında şiddetli ,. 1 ( Sokoni- Vakum) motorinini 

~( llbi ( a~e; talyanların Bu çelenk Paristen hareket fırtınalar 23 Nisan 
~ e,e ,1~ılıın toprak) tan edilmezden evvel meçhul Eran11z ~ ( Tı·msahlı) 
~ı.'-•ka,;~ .,öY

1
olc, böyle ol- askeıinin mezarında bir kaç da· Tokyo : 10 (A.A) - Formoz Çocuk haftasının l ı 

'.,~•k ' f Y ece bir sahi- kika bırakıJacaktır. Fransız eski adasında hüküm sürmekte olan 

Yağlarını (VAKLJM O 1 L 1 NGargoyil yağları ~ 

--.,~ b:~Q:nınua~Ör •. cra.cek,,bou mubariplerinin ziyareti Ramada bir fırtına lıir çok binaları tahrip başlangıcıdlf. 1 (Sokoni) " (Sokoni- Vaku_ m) ,, 
" hararetle karııJıaacakhr. ı etmiştir . 

~------------------,----------------------------~ Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz. Çünk '" 

a.,~1 Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
....... t\ -------------------
~, rıı - (Fr.) İnter biçare kaldım - Buralarda pek ça· Bihaddü payan - Uçsuz buç· 
'1 ~: 4r81 resiz kaldım b k "'k 
4 'ltl'Q . uluııal _ B~ynel- suz, uçsuz uca sız, lu enmez -
t"I...,. · •tıonat 2 - Biçareye acımamnk müm· (Fr.) Sans terme ni limite 

~~·.~ilik küo df>ğil - Zavallıya acımamak 
' I~~' tv - loıcrbalcanİ<JUe elden gelmiyor . Örnek : Önümüzdeki deryaom 

ıt.ı"ttılt bihaddü payan uzaklıkları - Ünü· 
l._. ~ ~i ıc h Bidar - Uyaoık - ( Fr. ) E wüzdeki denizin uçsuz buçsuz uzak-

c' ~lı. Olıırı, ~Yt ,, in kar§ılı veilJe lıklan • 
ltt _ ırakılmı§lır.] Bid'at - Türeç - ( Fr.) ln-

ö .... t Geceleme Bihakkin - Hekkiyle ( Fr. ) ...... ~ novation 
: b·· Justement 

.,",'. b'ır Uallin oteller dolu Örnek : Dinler her "'enilİ"İ 

.. '-
1 e Bihengam - Vakitsiz - (Fr.) 

~ ~ •ııı t~adaşm e\'iode bip'at diye orıadan kaldırmak ister, 

~ '.ct. ... ~ .. Bütün tıteller do· 1 . L'd' Iotempestif .. u fakat terakkinin a imetı gene o ı · 
"Mıı1'1. ır arkadaıııo e\•ı'o· 1 d d 0 . 1 1 .1.,,. Hihio - Eneyi (Een eyi)-(Fr. 
1 :ı at ar ar ır - m er ıer yem 16 1 

Le meilleur •t ' ..... 1( türeç diye ortadan kaldırmak ister. 
~ •nıt - ( Fr. ) ancak ilerlemenin beldı•ği ıı;ene o Bihude - Boş, faydasız-(Fr.) 

.Hilgkis - Tamtersi - ( Fr. ) 
Au contraire 

Örnek : Uen sana bu isıe düş· 
wanhk etmedim, tamtersi ( bilakis ) 
dostluk ettim • 

Bilch-asıta - Araçsız, doğru· 
dan dcığruya -(Fr.) Directement 

Örnek : 1 - Kendisiyle bila· 
yasıta görii~mek daha iyi olur- Ken· 
disiyle doğrudan doğruya görüşmek 
daha iyi olur. 

2 - Uiliivaaıta vergiler-Araç
sız vergiler • 

paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle tasar .

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A D A N A SelAnik Bank••• sırasında 

Muharrem Hilmi 
4987 17-2< 

Pek yakında 
30000 lira sermaye ile ~r~~ türe~lerdir . lnutile, superflu 

~~il ~,~;.evin kendisine a· Bidayet - Ba~langıç, başla Bihuş - Sersemlemiş ı baygın 
~-•~''iı. 1~aı il" orıaya ~·· ma _ (Fr.) Commencement Bibuzur - Rahatsız (T. Kö.), 

lı. ı. 011 endi inin oldu· tedirgin - (Fr.) Sarıs repos, gene' 

fstanbul kitap ve kırtasiyecilorinden mütoşekkil 30000 lira sormay 
' ile pek yo.kınJa şehrimizde Türkiyenin en asri ve modern kitap ve kır 

Önwk : l - Halimi kendile· 1 
rine bilvasıta bildirdim _ Hulimi , tasiyc satmak evi açılıyor. Ayni zamanda senede bir buçuk lim ver-

Bilvasıta - Araçlı, araçla - • 
(Fr.) İodirectcment, avec in terme· 
diaire 

"'tııt aya " k d ı;rnrk : hin daha bidayetin· ... -..... S ..,ı ar ı \. • Bihüncr - Hünersiz (T. Kö.) -
~ ab .. (F de bu mü~kiları söylemiştim - lşin 
~ tıı~~. u r.) Oval daha ba•langıcıoda bu güçlükleri (Fr.) Sans habilete • sans talent 1h· · ~ :ı B'h D l •t 1 b Yıi ·· .. sliylemiıtim • ı zat - oğuşlu - (Fr.) Bi-l ~lite e , 88ü Yuzundc heli· en ne 
~ " l•tla ı,'? - Söbü yü- Bidayeten - Başlanğıçta, baş· 
il t"ı•t ır gülümseme ... A Bikarar - Kararsn:, kalımsız, 

ı.. "ıııı ta, ilki o - ( F r. ) u commeo-
'"t - B 1 rahatıız - (Fr.) lndecis, instahle, 
~ 0

diru 0 
bol vermek cement "gite· 

\.~'llt~ • ,, .. 
ı"lt ı L • ,, Bieyyihalin - Herhalde - Bikeran - Sonsuz, sınarsız -
\ ' "" 'arıo (F I d l' f11tt "'der ) 

1 vokuou hol r.) Dans tous es cas, e toute (Fr) lllimite, ıans borne ni limite 
(' '-tıe - 11 

prodiguc façon Bikes -Kimsesiz - <Fr.) Scul 
~' ..... l'l,,"'lc Bigah - Vakitsiz au monde, saos famil~e 
~~ ~t lıezc:i Örnek : Gahiilıigfilı - Va· Bikir ( Bekaret) - Kızlık -
\' (6 kıtlı vakıtsız (Fr.) Virginite 
l' Q:})- Dur Bigane - Yab"ocı, yacl - Bila - ·sız,· sızın 
l~ l • Sa., Up dinlen-

._M a '"Pos (Fr.) Etranger, iodiffeıent Örnek : Dilşünmeksiaio- Bi· 

l -, -..... Arsız, sıyrık _ Örnek : 1 - Niçin bize Lu liitccoımül 
·~~ • kadar bigane davranıyorsunuz ? - Parasız çalı§lı - Bilaücrcl ça· 

· n ıı ~ tt h- ••ou Niçin bize bu kadar yabancı dav· 
ilııı 1•ru fı Yapabilmek rsnıyorsunuz ~ 

'" i · •ya olmalı - B 1 k l •t Çın n k 2 - iganckr arasmı a a · 
~ •ıt uı e adar sıy· dım - Yadlar arasında kaldım . , •naı. 

1\ e <;,,,,; 
"t't~ . z, zavaUı -

. l ..._ B 
lllt~ uralıırda pek 

' ( i ç~ltıiıd 
1 dıtt'"- ) e .. artık kulla

•oz·· ·· uouu aslı 

Bigayrihakkio - Habsız yerf", 
ha1's ılıkla - (Fr) lojustement 

Bigayrikastin - İdeıizce, iı 
temiycr ek - ( Fr. ) lnvolontairc
ment, sans aucunc ioteıı tion 

Bigünah - Suçsuz - ( Fr. ) 
lonoceot 

Bilifasıla - Arasız. artsız ara• 
sız 

Ornek : (;iin<lc lıilafaeıla on 
saat çalışarak - Günde arasız on sa· 
at çalışarak 

Bilahare - Sonra, sonradan
( Fr. ) Apres, ultee - rieuremeot, 
plus tard 

Hiliistisna - Ayrasız ( Bak : 
fark) 

kendilerinc araçla bildirdim • mekle Turkiye ve Avrupanın bütün neşriyatım muntazaman okuyabi-
2 - Bilvasıta tekalif - Araçlı leceklerdir . 5] 92 2-2 

vergiler • 

Bilbedabe ( irticalen ) - Ta
sarsız, lıızırlnnmadao - (Fr.) En 
improvisant 

Örnek : Bu yazıyı hilbedahe 
yazdım - Bu yazıyı hazırlanmadan 
( tasarsız ) yazdım . 

Bilcümle - Bütün - ( Fr.) 
Tout, toute, tous, toutfs 

llilfarz - Tutalım ki, diyelim 
ki ( Bak : faril&) 

Bilibtiyar - Dileğiyle , iste
ğiyle 

Örnek : Bütün Lu müşkilata 
bilihtiyar göğüs gerdi - Bütü bu 
güçlüklere dileğiyle ( isteği ile) gö· 
ğüs gerdi . 

llılıltizam (Bak : ankastiu)
Bile bile, bile istiye 

Ürnek : Bumı bililıizam, yap· 
unız, zannederim - Bunu bile bile 
yaptınız saoırım • 

Biliş tir ak - Or taldaşa -(fr.) 
Par association 

Görlnmeyea adam. 
Bu akşam 

Alsaray slnemasınd 
llnşhyacak bir sinema harikasıdır 

Ayrıca : Garp kahramanları 
İki kısım 

ilave : F oks Jurnal 

Perşembe matinede 
Gece yarısı kulübü-Garp kahramanları 

cuma 
İkinci kll!lm 

gu •• nu·· 9,30 da 1,30 da görünmeyen ndaın. 
Knrngöz Bay llo.zım tnrafından 

5 de 
Ürnck : Hu işi bilittirak ya· 

palım - Bu işi ortaklaşa yapalım • 
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9 
F~lemenkde ecnPbiler aley-

hinde yeni bir teşkilat 

Am!lterdım ; 1 O ( A.A ) -
Muzur propagandalarda bulun.rn 
ecnebilerin koğulması için açılan 
Ütncbt kampına bugüc ilk dda 
olarak yc:<lı Alman komünisti ge· 

füilmiıtir • 
Amerikan bayındırhk 

projesi 

Vaıiagtoa: 10 ( A.A) -Ayau 
mtcliıi 38 milyon bayıudıı hk pro · 
jetıioi lıabul etmiş,ir • 

Zilede dolu ve sel 

Zile : 10 ( A.A) - Dün öğ· 
)eden sonra ıeluimize yağmurla 
karaşık dolu yağmıştır . Dolu ha 

88 , yapmıf, etuftan Acller gelmiştır. 

Resmi d~irelerin 1 

Mektup ve telgraflarınd:ın 
üçte bir ücret alınacak 

Posta ve telıraf saatlerinin kal
dıralmesı hakkındaki lAyiha kamu
taya gelmİ§tir. 

Bu lAyihayıı göre , müvazenei 
umumiye , hususiye ve mulhak 
bütçelııre dahilde resıni makamlar-
la açık n kapalı dille yazacakları 
telgrafiarla bu daireler tarafından 
poıtaya tevdi olunan mektup.kart 
postal, mevkut risaleler, basılmış 
kAğıtlar ile örnekler ve paketler· 
den ve ardiye ücretlerinden üçte 
bir ücret alınacaktır. 

Moskovadan sonra 

Ordu · 
( Türk S~zft) 

&2 ~-====-~~ -
Romanyada yeni Gayri menkul malların 

d f 1 açık arbrma ilanı 
mÜ B aa Vergi eri Dosy.ı No. 757 

- hinci firll/\lcn arlan -

heyecan uyandırmıştır. 
llükumcti elinıle bulunJuron 

Seyhan icra memurluğuntlan : 
No. 49 
l'arihi : Mayıs 934 
Cinsi : Tarlanın dötte 3 hissesi 

384 sehim itibarile 142 s hıni 
l\i)yü : Arluk 
Oöııüıu dö:1üm üzerine tahm:ni 

kıymeti : 8 
Dö ıüın : • O 
lluıluılu : ~arkan şiınalen Surılnr 

cenub~rı tıışak~·ı oğlu garLon ta-
rıkidın 

No: 51 
Tarihi : ~1ayıs 934 
Ciı;si : 'l'arlunın Jörltu 3 hisse)i . bl 

384 h. . ·ı . . ·ı ··ıkeıniz•ll 
so ım ıtı >arıle 142 8elımi Snğlırnılık, zarafet ve fiyatlurındakı ucuzluk dolnyısı c U ıuh&e 

Köyü: Afl::ık ~·ok yerlerinde mühim yer tct:ın Geyve sanılulyo fabrikasının 11 5iltef 
Oönüın döniim üzorino tahnıiııi şekilıloki son model sandalyJları fiıJılcsten bitişiğinıle Pir oğ!,U. 116 

kıymeti : 5 m:ın Sumi ( Karama.rıh ) ticarothan sindo s~tılmuktn<lır . nuzU 
Dönüm : 25 nlunlarn ayrıca tenzildt yapılır. 5184 1 

lluıluJu : Conuben çeşme garhon ----------------------·---- , 
nuhricari şarkan dura şirnnlon Si 
cebel Dahili hastalıklar tedavihane 

No. 52 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Tnldt, bu korrc istik)Al ~:~ 
··o o~ 

civarm<la. Joktor Süloymon Sırrı muuycnohancsindo hor gu 'iJ 
21 ..... 

sonra. hastal1trım kabul (:tmeğc hnşlııınışlır.5104 

Pazar ve salı günleri fukaraya pnrasız bnkılır. / 

=------·-~ 

nup tıı bo<lel bunların o gayri men ı 
kul ile tcımin edilmiş alacuklarınm 
ınccmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taalılıfülü buki kaiınak 
üzoro artırma 9-5 _ 935 perşembe 

on beş gün Jnha tomdit vo 15 ci 
günü cıyrıi saottn yapılacak urtır-

maJu,bctleli sutış istuyanin alacağına 
riiçhnnı olaıı <liğer n)açuklılnrın o 
gayri meııkuJ ilo temin oılilnıiş nla 
coklerı mecınuundaf! tuzlaya. ~·ık
mak şıııtile en çok ortıraıın ihalu 
edilir. Uöylo bir beJıJl elde edil
mczflO ihale yapılm:.ız . Ve satış 
to1€'bi Ji.ışor. 

6 - Gııyri menkul ke11Jisino 
ihıılo olunnn kimse <lorlı:ıl veya 
vır len mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunorak 
kondisin<len evvel en yüksek tok· 
lılte bulunnn kimse arzotmiş ol Ju
ğu bedelle olmağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya hulunmnzsa ht men 
on beş gün müddetle artırmııyn 

,,,,ı 
oııf.l " ' ok o rt ır . rsr• 

~~ıkorılıp en ç dıılc' 
1 
c~pf 

lir. iki ilwlo orasıP ~ tefl ıl r ,f 
• . o{ı ~ r il ~ 

çcn rrÜU ler ıçın f~ ı;otO ıt1 
n . tJııtOT 11'1 

nucok foız ve r'J o~ıııs ·ı ol~ 
kal '1l ı.gı 

lıükmo lıucct l ıo•• 
. . . olıcıı ao 

rıyı tını:zcc 1, ı: 

MadJc ( 133 ) . ulcorılıı5 ı 
· kı J 9J o' fiutlut ınc' 5 1rıı1 

11 -- fl rilen tarla jetli ~e 
hinde Adana jı;bU ilt\O eS' • 
jui'tu oJosıodtı ., artflof1l ~·' 

"· rtırıntı ş 0iıı 
teıılcn O l' itıılC · lıll_, 
sinJo ve beıle ı 75 iıı' '~ili 
rn ıı ko.ılılcreoin .. o ~ıiıJJatl~ıgJ5 ~ 
takdirde 15 gu 20,.......5 

0WP 
tırınnyıı çıkarıllıal~ıığı il~o ~I 

.. .. Sil tı 
zor gunu 


