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Köylülerin yardımıyla 
bir n~hiye kuruluyor -
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1 Karşılık kılavuz:-1 
Tlirk dili araştırma kurumnmın 

yeptığı O ınanhcadan Türkçeye kar· 
şılık kıla\'uzu iiçüncü sııyfamızdadır. 

ON 1Kl et YIL - SAYI 3196 

Kamutay toplantısında 
Bayındırlık işleri Bakanı Ali 

Çetinkaya söz söyledi 
1111

1l andlaşmasında alakadar bulunan devletler 

Tokat : 13 ( A.A) - Tokat 
ile Turhal arasında yeni bir na 
biye ilnlas edilmiştir . Güney 
ismini alan bu nabiy,nin plan ve 
projeleri baş mühcndhılikce tan
zim edilmiştir . 'Dört köyü merke 
zine toplayacak olao bu nahiyenin 
bm mnııasiyle modern olmasına 
dikkat edilmiştir . Köylü toplan · 
tı ve pnar meydanları ve her Lir 

~~------··------~~-
Adam öldürenlerden altı kişi hakkn1daki 

ölüm cezalan da Kamutayda onandı ı, 2o Mayısta bir toplantı yapacaklar •• 
, !!ta: 13 Ankara : 13 (A.A) - Kamu l ~ılmışhr • Hakikatta vaziyet söy

tay Lugiio Fikret Siliyın başkan-• )edikleri gibi drğildir · Vaziyet 
lığıoda toplanarak criindelig~hıde 1 söylediklerinden daha fazladır . 

dıııı 1 ' (A.A) - l\lussoli 
'in a"hnı ı· 11l v t ft:s Barramoda 
• O§ İR)ee • ngiliz Laşbakanları 
' " ~ fi b L 
tıy•f aas;ınları Rerefine tt ~ 

t hiıçok 'ermiştir. Ziyafette 
· Zevat da buluomuş 
Oıcı· 

•ıı 
•b•li n tlraf ında toplanmış 

1t •t l llçeyiılıa.1.retle alkış· 
C tzah • · 
·~lele . Uratta bulunmuştur. 
~Ctı ile l'l~ yazdığına göre 
ttıdiJ . aval yemek ,snasın· d trı . 

Ilı~ .. n~ 01 
• alkışlıyan halk 

ı.. tlcrdi uçeoın silalışörlerirıi 
ijlltı r. 
ı~ 1111 liıet' 
ır~ kcnct,ı ~n~ orılaıa yakla 

h bl i~"'· erını birer kadrh 
Gtı •ye da . . 
~ •tr•d vet etmışlerdır. 
'ıi'tl~ ~'de~ Fr•nsa \' c ltalya 
\ IUt. ler kaldırılmış ve 

Mamafih uluslar kurumunun 
vereceği kararın hakiki bir kuv
vette mahrem olması muhtemel 
olmakla her aher hu karart kale· 
me almak mesuliyetini deruhte 
ed~cek olanların alakadar devlet· 
lerio istikbalde tek cihetli nak~i 
abitler vukuu hılinde ne yapma· 
ya hazır olduklarına dair vazib 
bir fıkre sahip olmalau icab eder. 

Berlin : 13 (AA) - Alman 
istihbarat bürosundan : 

Streza konforansından bahse· 
den ''Doyce Algemayne Caytung., 
şunlan yazmaktadır : • 

Şark ademi tecavüz misakına 
dair Almauyaoın yapma~ olduğu 
beyanat konferans haleti fikriye· 1 

sini büyük mikyasta düzeltmiş olan 1 
müshet Lir hadisedir . ~l?t~ •. l-. 

' • "-.l (A •' Lokal Anzerger ,, gazetesi 
6Qll .A.) - Koııfe. İogiltcrenio noktai nazarını muba· 

ı .. 1111ıt1, 1

8
afha11 saat 9,30 da 

:1'~ · 0 faza ettiğini söylemekte ve tavas· 
;~ "ıtır•hbb derece gayretle sutuııun havayı aydınlattığını yaz. 
d,h de CSğt ıslar işlerini bitir· maktadır . . 

l~ •kd· edeıı sonra bir cel ıc Berliner TagelılaU ,, buna 
Qfi"'•l •ne zaruret basıl ol-
ııı "111 dab·ı· benıcr mütalaada buluumaktadır. 

•I llrabt ı ındeılir. Bu su· \T ._ B b ı S qa ı " ol.lise eo a ıter ,, gazete-
\, lttzadtt

8 
sr Pıızartesinden si Strezadan şunları haber almıştır: ! 

&ıı 0 ayrılamıyacak- 1 
ıte"h.b~i Burada lngilterenin müdafaa J 

l fi! Qı d ln6zıketat ruzna· \•aziyetine düştuğü qöyleniyor. Fa· 1 
'A.l • deler vardı· kat bunuo, ktJvvetleı in yanlış bir 

~ ıı. '"d~~llYaoın Ulu si.ar ku- tahmine istinad ettiğini zannedi · J 

&~, t\.v~ llleselesi. yoruz. Bununla btraber Streza 

l 
ta ... etuty1 M . konferansının, Fraosanın her za-

'11 tı1t1 , ıcarıstan 
·. ''•ıııa tl~n teslihatlarınıa man olduğu gibi daima m~seleyi 
l llluteallik itılaf me uzatmak meofaatı olduğu için 
~ Li Avrupaya lazım olacak neticeye 
ı.l'ıı•t erktzi A • • 'l"" "-I ~t)l nvıupa misakı güçlükle erişeb Jeceğını ı ave 
, )• bUk~eseJesi. etmek mecburiyetindeyiz. 
\iha~Urtı~~Cti yakında Al- Stresa: 13 (A.A.) - '·Hoyter,, 

•. '-~ınd ._•rıe merkezi Av· ajansı hususi mcbabirindeo: 
ııı· a.· \,1 l tarif 1 ademi tecavüz Resmi mulıafil yakıo Lir istik· 

t\'tlda11 • eden \'e Alman· balde Romada büyük devletlerin 
~.der,c 1~'.nilwis olan bir yeni bir konferans yapınalaıı ih 

ı ) e tır timallerini tevid etmektedirler. 
~L 'hile" hl' • • ı • l '' ·• 'sı b ı tı!!iltere, }i'ransa ve tah·a d ltıüşk" ır.a Cl en .... J 'l: ltıuah uJ kalıyor ki 0 ela zannedıl<liğioc gföe' Avusturya-
td~~ fcah~delerin tek ci- nıo iç işlerine müdahaleye göz 

b.,H.f,~l,c,k \ ta~dirinde mu yunımıya('ıtklarıuı yenidtıı teyid 
ı="ı ~t lbeııettı~•.di ve mali cdc:.ceklcrdir. 

il taıdır Bugünkii müzakcreleıden son· 
'''•·• l'tıeseı • .• ~ 'l<l }ı' e muıakrre ra Avns\uıp, Maearistan ve Bul· 

, •. ~ h11, .. r.ınsııiarla 1tol- garistana silahlarını artırmalara 
ı.. "Slak· 

t 11 ~@rıh 1 hattı IJare bakknıın vtriJmesi hususunda 
ı. "l• • Clrn,} . • • 1 1· 1 )"' j 'l ~ .ı "tıııd erı l('Jn n ta )'3, 1 ransa ve ogı teıc arasın-

"t 1 e b· ;s • 

~tiL ilgili 1 
1
' tazyik yap da lJir itilaf lıusulüniin pek ya~m 

ıı Qat ı er h' b' 1rı"t t, b iÇ ır veç · olduğıı zannedilmektedir. 
V ti' Ulun 
"iti d·" "jılıısı nıa'?ışla ı dır. Strese: 13 (AA ) - Dünkü 

1~or ı. nıo <lıplonıasi müzakerelerde lnı!iltere v~ İtal-
11:1: .., 

~~· ya murahbasluı Almanyanıo Ver-
~ı~'" g 

say muahedesini çiğniyerek 16 
martta ittihaz ettiği silahlanma 
karrıoa karşı Fransaoın muraca
abm Uluslar kurumunda müda· 
faa edeceklerini hıldirmişlerdir. 

l\.lüzakertlerden sonra neşre
dilen tebliğ, Con Simon'uo Ber
lin ziyaretioin kendisinde barakhğı 
intibaları naklettiği ve Almanya· 
nm vaziyetini tahlıl ettiği yazıl

mıktadır. 

Von Noyrat lngiltcrenin ller
lin Sefirine, Almanyanın Şork 
ademi tecaviiz misakma girmiye 
hazır olduğunu söylemiştir. 

Konferans, l\Iussolininin lıe. 
yanatını dinl~miştir. ltalyan ba~
bakanı Nasyooal ~Sosyalizmin, 
A vusturyunın istiklali \'e temami 
yeti için Lüyük bir tehlike te~kil 
ettiğini, Avusturya ile komşuları 
arasındaki müzakerelerin devam 
lüzumunu sUylemiştir. 

Fransa ve lialyanın himayesi 
altıoda yapılması temenoi olunan 
hu müzakereler Avusturya ile 
komşuları arasında bir ademi le· 
cavüz ve ademi müdahale misakı
nın imzalanmasiyle neticelenebi
lccektir. 

Allikadar devletler murahhas 
larının yakmda hususi bir konf c· 
rans için toplanmaları muhte 
meldir. Konferans Lugüo hava 
miıakının ve İtalya ile İngiltere 
arasında havai yardım şekillerinin 
tetkikiyle proğramını bitirecektir. 

Londra: 13 (A.A.) - lngiliz 
sıyasası direktifleri hakkında Cu· 

- Gerisi ikinci flrlikde -

~~-------·------~~-
Avusturya da 

Yurd cebhesi teşkila
t.na 1,750,000 kişi 

girmiş .. 
Viyana : 13 ( A.A ) - 11 Hoy· 

ter ,, ejansı muhahitiocJen ; 
Yurd cebbesi kiitibi adam 

ihtiyaca karşı gelecek köy tvi ti 
pi ve yatı mektebi , güzel bir hü· 
kümet konağı ve köy gazinosu ile 
nahiyeoin umum kanalizasyon iş

lerioi temin eden plan nümunelik 
bir nahiye merkninl meydana . 
getirmektedir , Bu işio behem· 
hal başarılabilmesi için gece gün
diiı. uğra~ıtıı valimiz ve nafia fen 
bcyrti dört köylünün yaptığı şen
liklere iştirak ediyor ve meyda
nın ve evlerin arazi taksimata il~ 
planın ana noktaların1 lesbit et-
meye çalı§ıyorlar . · 

Vttliyi iş başında gören 300 
köylü bütün arabalariyle bugün 
taş ve kum gibi malzeme nakli
yatına başlamışlardır . Yapılan 
i:ı proğramıııa göre Dökmett'pe 
mevkiin<le kuıulmakta olao Lu 
yeni nahiye merkezi sekiz ay içe 
riainde bitmiş olacaktır . Köylü 
DÜP bu iş için gösterdiği canlı ça -
lışm~ bu işin az zamanda başar1 
Iacağına tam bir delil sayılmakta · 
d r • 

Fransaya ne miktarda 
ihracat yapacağız ? 

Ankara : 13 (A.A) - Türko· 
fisden bildirilmiştir : 

935 ıen,si ikinci ve üçüucü 3 
ay için Fransarıın memleketimize 
vermiş olduğu konteojan hi~scle· 
ri aşağıda güst,rilmiştir : 

Nısandan Eylfü eonuna kadar 
olmak üzere 6 ay işin yumurta 
375 kental • mısır 62500 keotal, 
ayrıca muvakkat kabule tabi ol· 
mak üzere 50,000 kental , arpa 
4544 kental . 

Hu miktarın modus nıuribin· 
ce 14,000 kental olması icaLet
tığioden hunun için teşebbüsler
de bulunulmaktadır. lhkla 27900 
kental , f asulya 2000 krntal. no 
bud 2700 kental , mercimek için 
t.le ayrıca hisse isteumiştir . 

Nısan , 1\layıs ve Haziran 
için olmak üzere 3 aylık ceviz 
kabuklu 450 kental , kabukso:t. 
765 kental , taneli hulasalar 325 
kental , d~ri -176 <lan 600 kilo 
modııs mu(·ibincc 476 den 
hisse vcrilııcsi için lt~ebhüs edil 
miştir . 

Seyyahlardan vergi 
ahnmıyacak 

1,750 000 A•ıusturyalınııı bu teşki
lata girdiklerini ... öylemiş ve Avus· 
turyaoın mt cbuıi askeılıği ihdas 
etmek hıısusuııdnki arzusunun si 
yasal askeri ve ölıonomik sebch 
lerdeu ileri geld ğini ilave et
miştir . Adam Avusturya işlerin 
de bir sosyalıst kontrolüne hiç 
bir şekilde ra1;ı olunamıyacağını 
söylemiştir . Hükiirnetce tesbit 

Nis ; 13 (AA) - Kan , Nis ve 
edilen nafia işleıi proğram1nın 

Vılfrans şehirlerinde deniz yolu 
tatbiki için yeni bir dahili istik ile gelen seyyahlardan şimdiye 

e 1 
bulunan meselelcıden Kamutay'ın .Muhtacı islabtar . Posta , tel-
1934 yılı birinci Kanun 1935 yı- j gref ve telefon idaresi ötedenbe
lı ikinci Kinun ayları h:ıkkmda ı ri hrpimizio bildiği gibi olduk -
ki encümen mazbatasına ittila ca esaslı bir himmete mubtaçdır. 
peyda etmiş , posta, telgraf ve te-j Ali Çetinkaya sözlerine de-
lefoo umum l\liidürlüğü , ·Anka· vam ederek şimdi Jıulasateo vazi
ra yüksek ziraat enstitüleri büd·ı. 1 yeli sayın Kamutaya izah edece· 
celerinin muhtelif fasılları ara· ğim demi~ ve şu izahatı vermiş· 
sanda münakale yapılması hak· tir : 
kındaki kanım Hiyıhalırını kabul Posta , telgraf ve telefon ida-
eylemi~tir . resi hizmetinin dörtte üçünü res· 

Ayvacık Kaza6ıoın Kuzut·uk mi cle,·Iet müesseseleri için yap-
köyiinden İsmail oğlu Mehmed'- maktadır ve bunun için biç bir 
io, Tokaclıa ı\lestidiye merkez ka para almamaktadır . 
ra "ol efradından llursalı Ahmed Mesela telgraf idaı esi bir se· 
oğlu Ranıizin , Ankaranın Ak- nede 8 milyon lira kadar tutan 
taş mnballesioden Üskiiblü Ali bir i:ı yepmaktadır . Bunun 6 
oğlu Ayetin , Simvain Kırkka. milyonu muaf tutulmaktadır • 
vak köyünden l\lolla Osman oğul Yalnız iki milyon kadar para alın· 
larındaa Ali oğlu llüseyinin, Si· maktadır . 
nobun Haşstike köyünden Hacı Posta idaresi dahi 8 milyon 
oğlu Tan ı\lehme<l Ali öğlu Melı· küsür liralık hizmet yapmakta 
med'in ölüm cezalarma çarpılma· dır . Bu hizmetinin 6 milyon li-
ları hakkındaki nıazlıatalan tas ralığı ücretsizdir . Yani muafiyc· 
dik eden Kamutay bundan son· le tabidir • İki milyon lira alın· 
ra posta, telgraf ve telefon umum maktadır . 
l\lüclilı lüğünüo 1935 yılı büdce Buna mukabil bir cok işleri-
sioi müzakere elmi~tir . miz vardır . Tabii nazB;rı dikkati 

Büdcenin heyeti uwumiyesi celbetnıiıtir • Tekmil varidatamız 
üzerinde süz almış olan Saylav- 6 milyon lira kadar bir paradır . 
lara cevab veren afıa işleri Ba· Bu para ile koskoca memlekette 

kını Ali Çetinkaya memleket için 600 merkezi idare etmek mecbu-
bir mesele olan f posta, telgraf riyelinde kalınmaktadır . Bu talı· 
ve telefon işlerine bu suretle te· sisat hizmete kifayet etmemekte-
mas edilmiş ve bazı mühim nok· clir . Bir taraf lan memleketin ik-
taların mevzuubafıig edilmiş ol - tisadi , liceıri vaziyeti daha faz. 
masına te::ekkiir ederek demiş • la hizmete ihtiyaç gösterdiğini gör. 
tir ki : nıekteyiz. Çarnaıtar ~,500 ki~i kadar 

Bu nıütalfüıtta llerdin bakika· memur kadrosu ile bu merkez· 
lı öy]cnmiş , teşhis konmamış , leıi idnr•1 etmekteyiz . Şimdi 
yalnız meselenin etrafında dola -Gerisi dürdıirıcli firtl/\.de-

Japonyada yeni piyade topları 

raz akdedileceği baher alınmak· kadar alınan vergileor ilga edil 
ltadır . miştir . 

Japoolarııı galibiyetile neticelenen mukdeıı Rus-Japoo muharebe
sinin olt1zuncu senei devriyesi münasebetile Osakada büyük manevtlllar 
yapılmış ve bu maııevrada ilk defa olarak resmini gördüğünüz hafif 
Piyade Topları da ortaya çıkarılmııtır. 

' . 
Dansioğdeld Hitlu 

ingiliz- Mısır ticaret r 
münasebatı f 

Ga~_e_t_e_m-iz_i_n ____ l 
l\lancester : 13 (AA) - İngi- I 

li:ıı:- Mısır ticaret müzakerelerin 1 
de Laokasayira Mensucat sanayi 
mahafilioi hassataıı alakadar eden· 
nefcelcr elde edilmiştir . Uu ce· 1 

ticelere göre Lankasayir fabrika· 1 

ları Mısıra daha büyük miktar· 
1 

da pamuklu mensucal satacaklar 
ve ınukahiliod~ Mısırdan daha 
çok ham pamuk satın alacaklar 
dır . Müzakereler müsait bir şe
kilde hitama ermiş ·ve zikredilen 
esaslar üzerinde yeniden başlama· 

Çinkografi 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 yapıhr . 

Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur Çinkögrafi, cilt 
ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kı a müddet içinde gönderilir. 

sına~kırar verilmiştir • !'--------------·---------·------------------... 



,-

Balaban "' aga 
M""f • ) (Madam (Sao Jen) \ Mollalarımııı-, subatınınlku§t-

( u ettış ve ) <l - ·· S b 
L . (Balaban ağa san a go uyoruz ,. u aşıya ya 

deo sonra , ana · . · 1 ı,· k 
. .__ 1 <liler. Buou kim \ rl\nmak ıçın , mol alar, ır am o nanaca~. ( ' . . ... 

y ? o· F.Ordum . MusDbıp mazlıkla ışe gırıoıyor ; \'e Aksa 
yazmış .. ıyc \ b' lı ll . d b' , d Celal adını verdılcr. Ne ya rayın ılmem ne ma it esın a u 
ı.a e .. I ·m JJuna çok sevin· hatun kişi ile bir cı kr-ğio kapan · lan rny eycyı , . · l , 
d. B çrcid olursa olsun, m•ş olduklar.mı bıldırıyor ar .. 
ım . en ne v 

1 
·eı Ji ucre artık değer veren bir B:ıa~an _ a~a deb~e:le kızmış 
ıimıcyinıdir . (Miifettiş - Madamı ve kopurm.u~ 1 ur . <Benım 

1
zama · 

S J ) . bize nit olmıyan ; ken· ııımda bu ış naınl oluptur. Bıe ao en · . 
diluine bizim kt-rıdi IJeoliğimiz tez gt dcsiz. O münafıkları o dıo 
· yen ~serlerdir. llizler, el- \e şeriat dlişmanlarını e]e ge-
sıom~ . v 

bete kendi bJviyetimizin sinmiş çiresiz I?! ) Deye uwrler yagdı 
olduğu eserlere rccmao mevkiioi rıyor ... Mollalar bu işi başarınca 

veı itiz . Ocunçundur ki, biz lıu artık ai''anııı yauioa yJnleşiyoı lar · 
iyi iotibalarJıı giderek temsili sey· Tah~ikat oeticcsin~e , hası~ao 
rettik . evde çıkaıı adamıu ( sıkke tebdılı) 

Birinci perde açıldı: Karşı- Arif ağanın lamadı olduğu anlaşı 
mızda bir medrese var ·· Fıkıh, J Jıyor. Vazıfcsiodr.n ziyade sikke 
Maini, mantık, V. S. tahsil eden ı tebdilinin batırıoı kırmamağı güden 
üç molla !.. Bunlardan molla İs- su ba.ı, _ burası bilhassa dikka-
hak (M, S_ımı), b!lmek v: _çalı~· te değer ! _ 

1 
~eni katibini , me 

mak aaye~ıade yuksclecegıoe ı- scJe bekkmda görüşmek üzere 
nanmış bir adam .. (Durmadan ça· Arif ağa otzdine yolluyor ... Gö· 
lıııyor : Fıkıhı bırakıyor . Maini ıütülüyor , konuşuluyor ; bu iş 
ye sarılıyor ; .Mantığı .hırıhyor ; oracıkta hallediliv~riyor .. 
Arapcayr, Ac,mceyi ele alıyor .. Sikke tebdili ; memleketin pa-
Kitapların kora satırları arasında ra işine bakar , onun evinde ma · 
yar)ntot kurtaracak tılıaımı elirıc aluef türlü bileler dönmekt~dir. 
~eçirmek istiyor . B lar yüzünden memlekette 

Karoısanclaki Molla ~afizdır kalp :~çalar tedavüle başlıyor • 
(Muammer) .. Bu adam bır Kara· B - I k dırıyor Aralarıo· u ; aga arı ız · 
deniz uıa~ı<lır · Mükemmel, pü d C \ c m'ıde top\aumak .. • . ~ a umaya u u a 
ruz~Ü% bır Karadeııız u~ f!l leb- karl\fllll veriyorlar . 
çeııh konuşuyor . B d n ikke tebdili ve 

d . ki k . . d uuu uyun s 
Mo ftlar erın yo u .. ıçm e- su ba~ı dehşetli telaş içi .. d t: f:iirler. 

Jer ..•. f kka.I lıeaabı caı·ı) ı kes Çünkü , bu toplantı ; ağalaran 
mek uzeredır . (Artık : fasulye, hışmına uğramak demektir t.. Ne 
nohud , ekmek, yağ, zeytun ve yapıp yap•p buna maoi olmalıdır. 
sabun vermemi .. ) deye tutturmuş, Bu kararla kıybfet :lcğiştire.rek 
ayak direyor ! .. Oysa ki , bakkal; memleketi dolaşan su başı ve 
mollanın bayat tf amarıdn· !.~ ~~ adamları bir çok kalpazanları ya· 
d~mar Akopacak olursa 1 Wne ,gıbı kalamağa muvaffak ta oluyoılar .. 
bır felaketle karşılaşacagı mey Bu hizmttc mukabil , su ba~ı , 
~an(lad,rL Bu Mo\la~anmızm açlı sikke tebdilliğinc , ve sikke teb-
~· anlanma gelecek ..• Moll11 Na- dili ise bazine<lulığa terfi ediyor 
fız (Muammer), bakkalıo hu huy· 1 n· "nb"u ···ır dernek bir ar. ır cu ş , u ı 

ıuzluğu yüzünden sabun bile ~u kı)•amct !?!. Bu işte yararlıkları 
lamamıı : çamaşırını sıcak su ıle ~örülen mollalar da P.Vlere damad 
y~k~y~r ... O_nun kavlince güntş alınmıtk suretiyle taltif olunuy..)r . 
kırı gıdeıırmı§ ?!. 

Dcı:ken araya molla Fehmi lar •· , . .. 
(v f. R ) · · B Bu mutlu badıse şerefıne du· ac ı ıza gırıyor : u ; acar, v 

1 b 'ki' b k'k ti . gyün derr ek vapılmaga karar ve· atı gan, ecerı ı , a ı a en ' / k n 
·ı· D k kalp a ça s gören bir adamdır . (Ben ; med rı ıyor · er en ı • 

· b k • k B · . rcrkcn yakalauan bır adam, su rHeyı ıra acagım artı .. u ışın -
k ı y··k ı k · k başının huzuruna itıle , kakıla soau yo .,. u St me · ıçan a · 1 

f ' Tw h t k ı E çıkarılıyor : Bu, molla sbaktır !. 
11 yorma5 a ace yo ... sasen . . ki k .. ·· den 
burada bir şeyler de öğrendiğimiz Bu ışı açlık ve yo u yuz.un . 
yok ki !?.) diyor •.. yapmıştır !!. Ne ise '. o da ~skı. 

Bu ; o devirlerin fels .. fesidir. arkadaşlaranın ıefaah ile bac 1 eyı 
Gerçeklen, o z.amaolarda İdaıe atlatmağa muvaffak otuyor · . 
Dubaıa ve MuJara) dan başka fc- Eserde bir çok hakikatler g~z 
yizli kapu olamazdı ki !?, Dal· liJir . Amma , bir uc<·nbet • bır 
kavukluk , nkralJalık, yalancılak ve yüks .. klık , bir fazilet yoktur · 

1 8 . d . f 1 r s· naza Jarımız· kamaılık !.. ştc o zaman en u· ır evru e se ı 
mulmadık kapıları sçan anahtar da şöyle böyle canlaumak~ndır. 
lar !.. Uzun uzun asıı lar , Tü kıyr:yı • 

Evet, o zamanlar ıü he:cr , penç~l ri ullıncta lin r ndır~o 
maoııplnı; adını bile yazma'-itan 1 a<l rnıla • ıra lıoşluğtJ , ioı;a 1 t1 rın 
acız ımse nın e ıo e u uau)oı e.ııı uşuuuur l · 

Türk Sözö 

Strezadaki ko
nuşmalar dipsiz 

Birinci firilklen arlan 
ma günkü gazeteler tarafından 
orşredilen otoıiter beyanatın 

Strezadaki lngiliz heyeti murah· 
basası azasından bir zat tarafın 
d1:1n reddedildiğiodrn bahseden 
"Niyuı Kroniki,, gazetesi bükii· 
metin en büyük mabf\filiode dış 
siyua liz.erjnde bazı görüş ihtilaf· 
ları mevcud olduğunu hildirmrk 
tedir' 

"Morning Post,, gazetesi Lond 
rada bulunan bakanların Streıa
daki İocsiliz heyeti murabbasası 
azasından hi rinin y11ptığı beyanatı 
gülünç bulduklarını yazıyor. 

Londradaki mütalaata göre 
dün n,.pedilen otoriter beyanat 
Strezadaki İngiliz murahhasları 
nan iideLilecekleri hududu gös
termektedir. 

"Deyli Ekspres,, ve "Deyli 
lleı ald,, gazeteleıi ise kabinede 
esıslı görüş ihtilafları değil, sad:· 
ce şekil itibaıiyle ihtilaf ve hatta 
basit bir sui tefehhüm mevzuu-
bahis otduğu kanaatiodedir. . 

Londra: 13 ~A,A.) - "Taymıs,, 
gazetesi Almanyaıun, konferan· 
sın muvaffakiydine yardımı bak· 
kanda Con Saymen ta.rafından 
Strezada nrileo malumatı kayde · 
derek d_iyor ki: 

Şimdiki karışık vaziyet her 
şeyden evvel Almaoyaaın mualıe
deyi biç bir vakıt tamamen kabul 
e•mcmiş ve kerıdisiPe süogü ile 
kRbul ettirilmiş olan bu muılıe· 
denin Almanyayı ikinci der~cetle 
bir ulus derecesine düşürmüş 
olmasından ileri gelmektedir · 
Almaoya ile diğer ülkeler ara
sındaki mUnısehetler tekrar nor
mal bir esaaa istirıad ctlirilme
dikçe devam ihtimali r lan bir ba
rışma ıiatemi hazırlamak imkan
sızdır , Şimdiki halde en mühim 
şey Almanyanın hiasiyatıni anla
maktadır . 

Almanya keoılisini hukuk iti
barile ve mesela bir müst~mleke 
üzilriode manda ifa etmek sala· 
hiyeti itibarile diğc?r meml,ket
lerle temamen müsavi adetmek 
ten evvel bir veya iki ıey iıti -
yor . Gelecek hafta da C~nevre
de takbih kararları yazmak için 
çok zaman kaybedilmemesi 
çok 1ayanı arzudur . 

Gtçmiş hıtalardaa dolaya kar 
§ılıklı ittilumlarda bulunmaktan 
ise yeni bir istikbal hazu lımak 
çok daha mühimdir , 

Stıeza : 13 {AA) - Uav"s 
a jancıının lıuıusi muhabirinden : 

Tuna andlışma11o<la alakadar 
~lrvlctler 20 l\layısda top1aoacnk· 
Iaıtlır . Bu lonfcransa Avustur. 
ya , A lııı.ırıy•, Çe~o.i10vakya, Yu 
gos'avyn , Fransa , Lch:stan, Bo
maııya , .i\hcaristan Ve İtalyll dıı · 
vet edilt cektir . 

. k' 1 . 1· d b 1 1 d . d" .. _, .. t"ı)'Or Bumlrıo 
du . Balaban ağa, şehrin su ba- il.ırct alırs .. k b:z n~ mıılJu. ı_. 
flsldır. Yeni ~imdiki t.ınniyct mü· .Muselı ' p zad.-uio bu lı .hf ese 
dürü gibi bir şey!. <Nalçat.-yoi 1 rina Darü'bedayiciler iyi oyosdı 

Sırna : 13 (A.A) - koofc
raos bu sabah yalnız Avustury•, 
Bulgaristan ve l\tacaıistıoın tek· 
- Gerisi clördıi11cıi firllkde -

aagireteyin) lıikfıycsinden son •n- - lıaisi ıiçıincıi firlilde -

lngiliz kralırıın 25 inci yılı • • 

_ ..... ~ ........ -
Bu<rÜlllt.'fdt:ı Uır tcıııy11 imı tıı atoılı ğunıın mor kızı , h'.rnl Jorjun 25 inci 

I kutlamak üz••~n •· · •l ıı Lü) ıık lıı.ızu lıklora suhnu olmuşlur. ~uıııli 
y~ ıilJ m nılt kel, lın .mia, ~· e be tle ynpılc· cak ~eııliklorlc mcşgulJur. 
butun ·. b l . b l .. k' l r t ) uıwrıda, Kr .ı vo ({ral · ~.eı.~ın kullld~n yırmı ırş ) ı once ı uya c 
JeıHe • •nmış bir rcs ;mlerı gorulmo te ır. 

Sepet topu .• 
J lıH orijin ıl ş ı..ı y i n ı\mari

kınlu ~- ı~tı~I g ı bi "~l'P l to

l'ıı,, ııılı V•·rıll'fı tıu oynıı ıln 
o ınl:ı I' ' k rcva(·lnıl r. Oyun
cıılur, hı Şl'r kişilik ıki rıık;p 

gıırııpt.111 ilta uttir; K ıle olu . 

, ıık ılı.c n•si·11.Jo gii ı\üğiiııiiz 

~ıbi hir ~· ·pt'L wrtlır ki , 
mı>ısıılo, topu bu sepetin İçi· 

no atnbilmcklir. ~imJi Al
mnrıln r ıla hu o _yuna merak 
etmiş olacoklnr ki, gtılect-ık 
olimpiynıla iştirAk tlm •k 
iizrm· hoz lık :' p nrıkt.ı. 
Jırlor 

Bir mektııP -------5 . n 93 . 
Gazetenizin 10 ntsa jkl Şeblr ,Dayakları 

·· basının · vo 3192 savılı nus d ••., 
- . . "'tunun il 

firtiğinin boşıncı su ki y•ı 

Üç ayhk ihracahmız 
. 

Dışarıya 2053218 lira 
kıymetinde mal gönderdik 

~~------... ··--------~--
Şehrimiz Ticaret ve sanayi o

dası tarafından yapılan bir ista
tistikc göre gı çen ikinci kanun 
nyıo<la 974162 lira kıymetinde 
5299841 kilo, Şubat ayında 557 
469 lira kıymelinde 386~479 ki 
lo, Mart ayında 521587 hra kıy-
metiude 449197'2 kilo mal çıka· 
rılmıştır . 

Bu miktar 934 senesin1n ay· 
ni üç aynıda şu surctledir: 

934 yılt ikinci kanununda 3~8 
929 lira kıymetinde 1438334 kı· 
lo. Şubat ayında 312081 liıa kıy
metinde 1789317 kilo, Mut ayın-

da 411194 lira kıymetinde 1731-
569 kilodur . · 

Buna göre, 935 yılı ikirıcı ka
nun ayında 645233 lira kıyme
tinde 3861507 kilo, Şubat avtDda 

245388 lira kıymetinde 2076162 
kilo, Mart ayında 110393 lira kıy
metinde 2760377- kilo bir faz.lahk 
vardır . 

Bu ibracatm baılıcaları pamuk 
iplik, bez , koza, çiğit , ciğit küı
Lesi , çiğid yağı, buğday, yulaf, 
uo, -susam , yapığı, bağırsak ve 
bunların dış·nda ufak ihracattir. 

-------------------------- --------------------------
Garson Mustafanın 

duruşmas, 

Şehrimize gelen 
Romen tayyareleri 

Dün eaat 17,55 de şehrimize 
üç Romen Tayyaresi gelmiı ve 

Genel evde bulunan sermaye- Tayyare alanına inmiılerdir • 
ı,rden Hamideyi öldürmektco Tayyareciler grceyi Yeni otel· 
suçlu ve mevkuf ~-"'s"own Must~fa· ı de geçirmiı\erdir . Bu gün Suıi· 
nıa duruşmastna dun ogleden on- yeye doğıu havalanacaklardır . 
ce ve sonra devam olunmuıtur · Balo hazırhkları devam 

Öğleden önceki duruımada ediyor 
ıuç1unun vekili avukat Muharrem ' 
müdafaasını yapmış ve müekkili 
hakkında iıbar madelitde bu · 
buluou\masanı istemiştir • 

Öğleden sonraki duruşmada 
ıuçlu bazı noktalardan ıorğuya 

çekilmiıtir . 
Hadisı:yi g~rdükleri aolaşılao 

patrona Kadirlili Ayşe ile Naci
yenio ve evvelce diolen~len bak· 
kal Haun oğlu Mebmedıo mah
kemeye getirilerek dinleomrle· 
riı;e ve öldürülen Hamidenin ço · 
coiu F cıibaıun clyevm saçlcınun 
kardeai M,cidin yanında buluaup 
bulunmadığının ıorulmasıoı ka
rar verilmiş ve duruşma 27 Nisan 
935 tar ibioc bırakılmıştır . 

Daimi encümen 

25 Niıao Perıembe güon ak
şamı Halkcvinde iki yüksek ku 
rum menfaataoa verilecek olan 
büyük balonun bazırlıklarıoa de
vem oluomıııktadır • 

Buz satlşı 
Mukavele mucibince miitt-ab· 

hit bugünden itibaren satış yer
lerinde buz bulunduracak ve kilo · 
t;Unu 2 ve kahbaoı yirmi kuruıtan 
satacaktır . 

Sabri Gül 
Tayyare cemiydi Adana şu· 

ası başkanı arkadaşımız Sabri Gül, 
bazı özel işlerini görmek üze. 
re dünkü trenle Ankaraya gitmiş 
tir • 

Bağlara göç başladı 

sinekfor ,, başlığı altınd:ğdığt11. 
bu yıl çok ynğmU~ Y k gal(o 
Jolnyı irili, ufaklı hır çoS'"ri sı 
lorin teşekkül •!ttiği vo ~ gibİ 

k"" 1051 
lor in ş i md dnn Arı 00 80ın 
tuklurını ve bu sene .sıt:ıırtJP 
oln<'oğı hnkkıoda bır ? e 8şıı 
şikdyot mPktubu üzerın'zİO ilk 

. etcnı re 
yaz ı lı moudelerı gaz firtik' 
kocak sayıs ının o.ynı ıorııı:ıl' 
tununn basmanızı ..;sygı 

lerim : ıo yağ 
•, Bu sene faz ıı'·l' 

- {t[J) ~ d 
yoğ<lığı ve elan d~. Y80 btlloP 

·· ·· 0unde lunduğunu goz o ~ıeJell 
teşkilıltımız sıtmayı nn Jo nre 

. b' "k sutur ··ıı ı sinoklorıo ırı en buıo 
mcsi i~in gorekli olan .

90 
Ja 

birleri vaktındıı alaııŞ 1bitİll 5 

ıuu 
murların yağımı ve. roesiıı6 l 
lığı Anof el\erin yetı~ lsY' btJtl 
sa.it olmamasından dot'r 

. . l . e 
tatbikına geçıl01ı:mııŞ ebir ~ 

2 - Bugünlerde ş. eltıer 
S. ri sın lı~ 

rındn görülen ıv lP'pl 
· ten ° moyı nnkl~den cıns ıığrs 

teşkila.tımızın bunlarla s~ 
lüzum ve imkftn yoktury·,ıoıl 

. tl1Jr1 : 
sinoklerın mazarra rıe. ıJd 

maktan ibaret old~ğ~jr rolle 
nakli hususunda hıç tıoı:118 

b, illl C8 b 
ma<lıg"i-ınn göre ız. 

9
yct \il, 

1 1 <1 •gı 
hamıza girmuıııc er " Ja"1 

tC ~ 
3 - Sıtmolılar~n ·ıcrioi . 

b. jluotı Si'° rııko.rak su ır 
1
-,.00: 

1 . . go ı.. Sı' mak keyfıyetme . . °'e 
1 " ını o0 ncklcrin biyo 0J 1~ ıer bU 

. bılen ıer· 
sırayot tarzını . . eder 
ru olmndığını tBkJtr{ oJilefl J 

mücodoledea istihda ı 1sstP 
hosta bırnkmaaıaktır· soore. 

. 1 lukltıP ,el 
mamen oyı o ' . oııısrı 

1 sinekler soğlotn 108 butoıJl1 

b. Q.ey ıs 
nakledecek ır )' llleo 
\arından rolleri t~ıns iberet 
birer hayvonc~ktan uaıtır~l~i: 
Sivri sineklerın ~- k bir1~ 

• • • hiiYU dtı üreınelerı ıçın Jiizıııtl c 
larla ha taklıklars bıro1'ıl' 

. bir yerl\e . i {ıra 
tur. Zıro . Jercesııı edİ 
bardak su lJll· ıun d 
kn.fi gelir. Okurunu }cortılt 
kilde hnstnl11rı hırs ul oto!\ 
hkları n ıslnhile ı:neş1'g cıı>1110~ 

h·ııe ev 
malı bir mu 1 gı-C d 
Ağustos aylarında -:fitil~ 
- Gerisi ıiçliııcıı 

Daimi encümen dl.n öğleden 
öoce Vali Tevfık Hadi Bayıahn 
bagkanlığında toplaamı~ ve encü · 
men" gelen kiiğıtlar üurinde gö 

Havalıııo ısınması üzerine bazı 

bağ sahipleri: .şimdiden bağlara 
göç etmrğc başlamışlardır . 

..,. ___________________________ ___ 
karJaf 

1 rüşerck kararlar vermiştir . 

\ 
Peynir ve ~oğurt ---·--- ---

Küy ve kazalattl•n pazıı·r ) erine 
\ gttiıilen pcyrıir ve yoğurtlar her 

1 
gün kontrol nltrnd,. lıulunc1urul 
mak1a ve lıur:lıardan yı;.ğcnz olan· 

1 hrın satılıunu yase k t<l•lmek · 
lt'dir . 

23 Nisan bayramı 

23 Nisa:.dn başlny p l>ir b ıı f ı a 
sürecek olPn çocuk b:ıyr:-ıwına 
ait proğrıımı bazırl,. mak üzere 
trşki\ cdi:eu komi,you çdlışmn · 
8ını ve esas proğumı hazır lam ıştır . 

Ilu ontcrosnn resim , Grof z .. p\inin 
göstniyor : . k rdnoı 

Aşağıtlaki hnogardo. Grnf Zoplioin biiyiık n s 

I, 'h inşa odilirken . 

BH:ioli bir 
ı..imp•g-· r. ye· 
ni b ı r nevi ya
p ı pHiknsı keş 
reıoıiştit . 

. i\l ııhr gi 
lıi sıc tk ve so 

Yeni 

~nğ • katşı ltC· r.: . 
dd vn::[-siııı' , ~ · fi .. 
de gö en bu~ 

y~rı i y J pı mal ı.J 
Z t! tn~si fev 
kalade ( lastik 

ı.-..-;, 

bir buluş·· 

olduğu gibı sı· ..:._...:_ _ _;_ ___ ;;,,. 
vaya, boyayı 
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= Billlın duruşması Bir mektup r Adana Borsası MuamC"leleri ... Dayaldar 
llı~distanda bir lngiliz 

•rnuru öldürüldü 
"Bir gemi karaya 

oturdu '{~ 
{~) ..... Drlbı : [Hindistan) 14 Meaina : 14-(AA) - Salvato 
Nilik. lttatakaaddaki İogiliz re ismindeki tahlisiye romorkö-
6' lltbra rrıelburu Leslie But, Re· rU Yunan sahillerine doğru hare· 
.,,, ~ Gıerinde Alınranlı fa- ket etmiıtir . Romorkör karaya 

, ~ ..'!'1ıYapılaa harekat esna oturan ve içinde 800 seyyıb bu-

Hadırlıda Selim Sıbiti öldlir
mekten ıuçlu ve me•kuf asker 
Bilal ve arkadatlarının durüımala
rtnın bittiği ve doıya evrakının 
iacelenmeie alındığı yazılmıştı • 

DDnkli duruımada evveke 
dinlenilen üç ıahidin tekrar mab ı 
kemeye getirilerek dinlenmeleri
ne karar verilmiı ve duruımı bı§ · 
ka bir gUne bırakılmıştır . 

H 

Olüm 

- ikinci flrtlkten artan -
olduğu gihi - yo~acek bir ya~-
murdan husule gelPcek birikinti 
sulıırda üreyecek sinekler memle
keti bir hastaneye çevirecı>ği gibi 
yüzlerce ölüme <le sebebiyet verir 
ve hüktlmetçe o zamana kadar 

et sı 

Piyasa parlaAı ,, 
Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane ll 

PAMUK ve KOZA 
Kilo .lı'iyaıı 

En az 
K. S. 36--

36 

En çoL. 
K. 
37 

harcanan para ile d ı hiç bir netice Ekspres 
·--==-!...,.~~~------·1-~~~--1 

elde edilmemiş olur. Bununla be Klevlant 
raber bataklık ve su birikintilerini Y A p A (; I 

Satılan Mikdar 
KUo 

l ;: r.:ı düı~ütt~r. Leslie lunın ve denizin çok dalgalı ol· 

~ti~ 11
m11laba ıktiae masından yüzdürült-memiş oı.n 

ı., . '81d i heyete iltihak tt bir gemi tarafindaa imdada ça · • ı. ta... a puıu kuran baydut-
Şehrimiz kız lisesi Coğrafiya 

muallimi Bayın Adile Ôolap'ın 
annesi Bayan AS1fenia İstanbul
da öldüğü teessürle haber alın · 
mıştır. 

ihmal ettiğimiz anlaşılmasın. Sağlık Beyaz ı----1-----ı 
ve Soysal yardım bakanlığının ka- ~=~Si~y~ah~:::::::::::=~-~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~ 
lıul ctti~i mücadele tarzı hem has- Ç 1 G 1 T 

~~,;..~•trn&Ra mecbur olmuş iırılmıştır . Nüfuzcı zayiat olma-
ft~;uaıttu . dığı bildiriliyor . 

~ rrıı 810
vakyada umu- Tokat genel meclisinde 

P !_lav seçi mi 
.. & , .... 

L_'to..._ •. 14 < A.A ) - Parle· 

Bayan Adile ıfü sinden aldığı 

Tokat : 14 (AA) _ Vilayet bir telgraf üzerine İıtanbula git-
mistir. 

'"'lılt-._ ılk Teşrine kadar top -
I ~,, ~•vam etmui lazım t!!.tba! Umumi saylav seçi· 

ftt.~'41 icra edilecektir . 
'~ <:liı paskalya yortula
, ~. lup fesbedil"cektir . 

ğenel meclisi daimi encümen üye- Ölene mağfiret, Adileye de 

lerioi seçmiş , bütçe denkleşme sabır ve uzun ömür dileriz. 
itini bitirmi§ ve Vali Recai Güre- ___ ....,.llllllliiiıi __ • ... -----

~ •l~:·P. bükiimetin hazır
-~ bır tıkım Sosyal ve 
~ tedbirleri parlemento

tlreınemeaidir . 
...._ Yda kurutulan 

• · ~takhklar 

linin yeni sene iıleri hakkında 
söylediği s6ylcvden ıorara top 
lıntılarına son vermigtir. 

Yani bir hava servisi 
yapıhyor 

Vellirıgton : 14 (A.A) - Nev 

Zelımd Uuion Stımsip Kompani 
deniz işletme ıirketi bir bava ' ~ .......... _____ _ 

Nı ıy : 14 (AA) - Sıtma ıervisi açmak müsadHini ılmış-
~ltı ••111 '- ı ~ ""ll'iını b~ ."urutulmaya baş tar . ngiliz tayyareleri kullana 
~~ lJ ıldırdiğim GelrKüle, cak olan bu ıuvisin başına bir 
\"- ~ .. llrtık köyleri bataklık İogiliz Müdür tayin edilmiştir • 

Kutub klşifine 
veritdi 

nişan 
~ c,~tulma iıi sona ermı 
!'hı 4S h k e lı&yü önünde kuru· "'-~-•l ~ tar) ık toprak ağaçlık 
~.it illere lıCSylüy" dağıtıla 
\'ra,tr iki ,hatakhlcta açılan Moskova : 14 (A.A) - Sov-

L. uzunluğu 4405 metre- yet Rusya merkezi icra komitesi 

\.~ita maruf Şimal kutbu katifleriaden 
~:•re Ve Sinaaa köyleri Samoiloviç'e çok feyizli olan me-

""'tt., ~llrutma itine de dün l Hi~ia~en dolıyı lenia niıanıuı ver: 
mıştır . 

Balaban ağa 
- /J\lncl flrtlkten arlan -

lar . Bilha11a H•zım ile Bebzat , 
ve V11fi Riza ile Muammt-r çok 
muvaffık oldular . Bulundukları 
rolleri bu kadar iyi bir surette 
canlandıran bu dej'erli , feragat 
ıabihi Türk artiıtlerioe karıı açık 
sevgilerimizi ve saygılarımızı s6y
lem~li isteriz . Onlar , bilmelidir
ler ki , Adana b'lkının kendile-
rine kartı büyUk tevrccübleri . 
vardır . 

Sonra Dina efendi rolünde 
Mahmut ve Molla ishak rolünde 
M. Sami bulunduklan rollerdeki 
tipleri mükemmelen canl•ndır
mıılardır . Hacı niııe rolünde ise 
Nebabati oldukca muvaffak olmuı 
aay•biliriz , Mamafıh , bu gibi 
eserler , DarOlbedayiin repertu
varından çıkarılaa fena olmaz ; 
ıanırım .• 

Ragıp manoğlu 

toları tedavi etmek vo hem de Siv- Ekspres 
ri ıinek yuvalarını izale ve isldh iane 

dmek~n ibardolduğundan ~şk~ l-~Y~u~l~i-·~·Y~e~m=l~ik~"~--~---~~-ı-~~-~ıı~-------~--~ 
lA.tımız daima hu yolda yürümek- 9• "Tohumluk .. 
tedir . Sıtma hıfzıssıhhası noktai 
nazarından muzir olan sular yazın 
daimi olarak memurlarımız . tara
fından sıkı bir kontrole tabi tutu . 

Buj!day Kıbrıs .. Yerli .. Men tane 
Arpa 

larak ilAçhmmakta ve izalesi sıtma ·-F=--ae.._u..,,..ly_a ________ _ 

HUBUBAT 

1,50 

kanunu ahkdmına girenler de is14h Yulaf 
ve izale edilmektedir. ı-.;D..:e:;;lic::.·e---------·l------ı------1--------------. 

4 - Halkın Sivri sineklerin ra· Kut yemi 
1-.,n-.:....::--,-~~---1------~ı 

hatsızlıklarındnn kurtulmaları için eten tohumu 
haneleriyle müştemildtmda hiç bir ·Bakla 
suretle birikinti suları bırakma- Sieam . ... Salih Efendi 

.!::: .ı:ı " 

.&J ~ --ılnz kırma .. 

UN'. meğa, su d~polarının, kullanalma
yan kuyuların vo çukurlarin ağız
larını sinek girmiyecek şekilde ka 
palı hulundurmağa, suları kontrol 
etmek ve ililçlamttk için müracaat 
edecek sıhhat memurlarında Azami 
teshil4t göstermesi Mzıındır. 

...:.ı:·- s· . 
::ı - ımıt ,. ·------1----------.." - ~ --~;:;;.:..::.......,.--~.:!-:--:--~-----·-
~ - .... Cumhuriyet 
~ ~ - ... =--..;...;..: ___ .z.._.. ___ _ 

N:::S - " r-- e> Düz kırma ,, 
Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
14 / 4 I 1935 

Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Memurlarımız tarafından gerek 
ev, bağ ve bahçeler dahilinde ve 
gerekse umumi mahallerde bulu 
nan birikinti sularına dökülecek 

6 -Liret ilıtçlnr yalnız sıtmayı nakleden Mıyıs V11deli Rayşmark 
Anofel - sürCulerini - kurtlarmı Temmuz Vadeli 6 Frank"FranllZtt 
öldürecP.ğİnılen diğer Sivri sinek- Hazır 6 Sterlin "loı:ilis" 
lere hi~· bir tesiri olmıyacak ve on- 11 __ l_li_n_t _h_a_zı_r _____ 1 ....,=-=5:--ı-,~ı.....;D;..;;.ol;..;.:a.;_...r ..,",,-cA_m-:e_r_ik~a_o-"====·ıı---ıı--. ~• 
ların uçmasına meni elmıyacaktır. Nev ork 11 Frank "lsvi re,. 
Bunun tekrar edilmesi lüzumlu gö 

~lmü~ür. Sıt~ m~a~lerei~ r---------,-----------------~~ 
Dr. Kani Berkin 

• 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
Maden kömürü iste s 1Z 

~ 
~ Clri - Bu ay .,.b 
~ - Akım, yürüm, a-

, '-••th~areket - (Fr.) Cou· 

"-~~tlt. ö 
: '-.._ et· konomi akmlmları 

ict~1 re)'aoları - Courants 

~ «id'. . 
" ottı.._ 1ııni ( cueyamnı J 
f'~ itle -; . La marche des 
-~ Paıt pae 1elerd "•r _ e bu oya kartı Lir 
~ Dana leı journırnx il 

t eont ey re cette opinyon 
... tt 

• '' lbek - Akmak ,.. çlntkte ı ._ ' 
"''t~ o maa: 
J Ct-rey 

( "-Gıı.tc an t-dt'n ( cııuck· 
•,.. t-r,.J A 1 • ''ltı•ltt n - ramızı a 

e olan ) si;y lı·şıııe· 
I\ .... \' 
"° •ra'ıyan - ( Fr. ) 

tıaı,1c 
~~ tr - Yarnlaw .. k -

' ....... \' 
' •ra - (Fr.) Bles· 

ıaL 

~~t)-; Y•rılı, yaralıo
~• ''•e 
'"'•11aı' ç., t 

•ı il~--... ç •ae •11 tlık {Fr.) 
lıa~ 

lb • tın 
t,. '"•) tı . •k - Çaşıtla 
\ ~ Pıo111ıer 

"" 1 il lıgi 
"t~ ....., Berg 1 

"'1~,t: ~lt.:te lJ r· . 
Olca cl\'j~ • a ı ışlc·r gü· 

' r)ilt nı ltir 1111uı ih-
C>I r ••r1;- Ulus:ı faydalı 

lıtl•r ile Lcngi 1 lıi r a<l 
t ' . 

t ....... 'r 
~ l4ter , •.. ~ ....... s .ye,ı"' "o ..,._, e11 • 
it tlı~ 16

1oı. scvimlılik 
~ • th

1 

hr.lik - <Fr ) 
lt ~ l tıııe 
~~tı • """eu 
\...,; · d'•tt - Çekim -

~ ttti rlctıon 
P- ~ - . 

~~•~li, a 

lamlı, ıözen - ( Fr. ) Sympa
tbique, cbarmant, attarayant 

Örnek : Ne cazip bir yüzü 
var - Ne ~özen bir yüzii var . 

Cazibesiz - Sevimsiz, alım 
11z, yadg6zen - { Fr. ) Aotipa· 
thique 

Cizibeaizlil - Sevimsizlik, 
alımsızlık, yadgözenlik - ( Fr. ) 
Antipatbie 

Örnek : 1 - Bilmem nasıl 
bir ca:ıibesi:ıliği var ki, biç yüzüne 
bakmak İı;lemiyorum - Bilmem 
nasıl Lir sevimsizli~i ( alım11zlığı ) 
var ki, hiç yüzüne bakmak istemi
yorum • 

2 - (.;azibeıizlik fnri bir 
şeydir - Yadgözenlik yaradılıştan 

l [!Plen bir şeoydir . 

CcLanet - Koı kaklık, ödlek 
lik - (Fr.) Poltronneric, pt.ur 

Ct!hbar - Zorbı 
Cebin - Korkak, öJek -

(Fr.) Poltron, pcureux 
Cebie - Alan 
Cebr - Zor, zorlama - (Fr.) 

Force, cootrainte 

Ürııek : Demokraside zorla· 
ma ( ctbr ) yokrur - Dans 111 dc
mokratie il n'y a pas de ''ontrainte. 

Zor ve baskı ( ceLrü tazyik ) 

Mecburi - Yükümsel, yükü
mü altında - (Fr.) Obligatoire 

Ürnek : Kanuna riayet etmek 
bütün vatandaşlar için mecburidir
Bütün yurttaşlar kanunu saymak yü
kümü altmdadır. - Kanunu saymak 
bütün yurttaşlar için yükümeeldir . 
( Dileksel - ihtiyari ) 

Mecburiyet - Zor, yüküm 

Örnek : Bu iti yapmağa ne 
zorum ( mecburiyetim ) var? 

Ne zorun vardı ki dün öyle 
davrandm ? 

Vergi Vt'rmek yurttaşlık yü· 
kümlcrindendir. 

Cebretmek, icbar etmek-Zor· 
lımak - (Fr) Forrcr 

Örnek : Kendini zorlamak -
Cebri nefsetruek - s·efforcer. 

Beni bunu yapmağa zorladı 
( icbar t>Ui ) iı nı 'a force 

Cebri - Zorlıma, zor altmda 
- (Fr:) D'une maniere forcee ıo · 
us la coulrainte 

Örnt-k : zorlama ( cebri ) yü
rüyüş - Marcbe forcce 

Zor altında ( cehri ) yapılan 
işlerde ııorav yoktur - On n'est pas 
responeable dee actes accomplie eonıı 
la contrainte 

1 

altında iş görmek - Travaillcr sous Ctd _ Büyük babı , dede _ 
la cooırııintı· . 

(Fr. ) Grand pere 
Cebren - Zorla 

Ceddıni - Atayik - ( Fr. ) 
Örn~k : Onn zorla ( cebrr>o ) Atavique 

gc•ıirdinı - )t" l"ııi amt•ni· par force. Ceddaoiyet - Atayiklik (Fr.) 

Mecbur o'rnak - Zoruoda Ataviıme 

kılmak, zorunu duymak, zoru al- Cedde -Büylik ana, nine (Fr.) 
tanda kalmak Grand'mere 

(Fr.) Tiche, tffort ( Bak : gayret, 
siy) 

Cehdetmek - Dürilımek, ça· 
hımalı, uğra§mak , çabılamık -
(Fr. ) S'cfforcer, tacber 

Cehren - Yliksek ıesle 
Ce lidet - Bahadırlık 
Celbetmek - Getirtmek -

( Fr. ) Mander, faire venir 
Örnek : Onu burayı getirttik 

( celbettik ) - ~ous l'avous fait vt
nir ici 

Celbetmek - Çekmek -(Fr.) 
Attirer, faire comparaitre 

C" li ( Bale : aşikar ) - Açık , 
~paçık - (Fr.) Clair, ouvert, evi· 
dent 

Celpname - Gcldiri 

Ürnek : Bir celbname ile ça· 
~mlan ht:r vatandaşıo ça~ırıldığı ma
kama gitmesi vazifedir - Bir geldiri 
ile ça~ırılan her yurddaşın çaAırıldıgı 
oruna gitmtei borçtur. 

Celse - Oturum - (Fr.) Se
ance 

Örnek - Bugün Büyük millet 
meclisi iki celtıe yaptı - Bugün Ka· 
mutay iki olurum yaplı . 

Cemadat -- Cansızlar - (Fr.) 
Corps ibanimes 

Cemaat ( Miıer ) - Ömek
( Fr. ) Multitude ıommunaute, fo. 
ule 

Örnek: l -Beyruttaki Erme
ni ömeği 

2 - Köylüler _ ömck halinde 
geldiler 

3 - Büyük örnekler karşısın· 
da söylev vermek 

4 - .Maşeri hareketler - Ô· 
meksel hareketler 

Ürnck : liu işi yapmak zoru· Cedc.li ila - Soykökü -(Fr.) 
nu neden duyduuuz? ( Ncdt'n mec· Soucbe (1) Redlof, Yakutca, Kırgızca 
l Ur Oldu ) Dttı kı: n aoka " ccte ,, sözüoü ·• cehd ,, anlamına ı nuz - l n a ı.-al - Cedit_ Yeci 
radan yola çıkmıık zorundu kaldım Ü diye göet~rmektedir. Gene Radlorda 
( ruechur oldum ) Cefa ( eza ) - zgü " tam olgunluk, kuvvetin en iyi ça-

(;u. k B · · · b ğı, insanın erişkiulik hali ,, anlamıua Mecbuien - Zoıuo, zor al - lıroe : - ana <'tllğıoız u 
cefndın sebebi nedir - Bana verdi- alınan " cet " sözü de vardır · Bu 

tında ğioiz Lu üzgüoüo sebebi nedir? ••cet " ve " cete " sözleri Arrpçada 
Ürnt·k : Un işi zorun ( rnef·· aslı cehd anlamına gelen "ciddiyet,, in 

burcu > yaptıııı Cehd - Dürüı , cete (1) - de kökleridir. 

-----------------------------------·--..-------------------.... --·----------------------------

Fabrika ve sobalarınızda Zongulda6ın yıkanmı• LAVE MARfN 

,, 
" 

)) » )) 

--·-·--- » Y e r l i . --- KOK 

Döküm ocakları ve )) Alman - - -- KOK 

Salamandra )) l n g i l 1 z - - - - ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet va tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adannda Solanik Bankası sırnsında 

1 18-20 Muharrem Hilmi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Yine iki proğram 

Herkeıin bir kere daha g8rmek istedeji 

Karım beni aldabrsa 
En ıüzeJ Türkçe J:ı.,ilmi yalınız üçgün için takdim eder 

Garp kahramanları 
3 ıncı k111m 

İlave 

Ea yeni Dünya havadisi ve Yunan iıyanınıo enıon aahifeleri 

Pazartesi matine 

Gelecek Proiram 

.,Harp 
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Kamutay B e 1 e d i y e il a n l a r ı <fl1 

toplantısında malar dibsiz '---------------- r-r 
_ Bir Jrıcl firlikden arlan

eıash bir surtlte deşmek ve hal 
letm~k kanaatindeyim . Bunun 
&zeriodcyiz . Bu ıeoe başlamak 
üzere Lulunu}orduk • Büdce~e 

. t b . at il f' DID ko)d n•,!u 1'1uı ı hl S •• 

umun. v~ziyetı Jolayısıle . ~r 
tatbikatma !!· çmt.:oıne 

zumuz\.ı... ~-

. ldu Önümüz.d eki sene mana o · .. 
tatbik rdi!ebiliomeai • temin ıçın 
teş.ehbüslddc buluouyoruz . B.u 
hususta kanun lay ı haları teklıf 

ttik ~vvela pa aya ihtiyıç var· 
~ır . 'Pnra olmaymca söylediğim 
b zmetl"r tuhii olarak büdcecıin 
müsaadesı rıisbdınde yapılabilir. 

M .• li v11ıiy• tim•z müsa J olurda 
Jizımgefrn tı:ıbs • sat alınırsa bütün 
arzular yerıne gelır ve hızmetler 
b .. kkile ifa edilir 

Şiındı yapılac .k işlerio beye· 
ti umumıtesinı bıç olmazsa kı 
ı .. ca ıöy iyeyim : 

\ - /Jdncl firtiklen arlan -

ı tar siliiblaomaıı meselesini tetkik 
1 etmiştir . 
\ Muısolini bu mesele hakkın· 

\ 
da uzuo beyanatta Lulurımuıtur. 

Lt•Pdr~: 13 ( A.A ) - Matbu · 
1 1ıttaki intibn'ann tercümanı olan 
1111 Times <ıgaze t~si Stsesa konferan· 

s111ın kendileıioi trblikede hisse 
1 deo devletleri bi r bi r leıiı.e yakın· 
ı hşt ıracağını yaımalitadır . " Ti· 

\
mes» Alma11yanın uluslar ku,umu· 

na dönme~ ini tem ı nni et mı kte 
\'C bu busu~ta bazı ümitl ı.r mev· 

cut bu!uu<lukca el biıliğiylc Ça · 

lışılması lüzumunu ilave etmek· 
tedir . 

'
1 Dryli m,.yil,, gayetcsi Strtza 

konferansının Almaqyar. ın iıtira · 

kile toplanacak geoiş mikyasda 
bir koııfcı aosıo başlangıcı oldu

ğunu yazmaktadır . 

1- Adana şehrinın Asfıılt caddelerinin İtıŞ!\ ve tamirinde kullanıl
mak için Misisten gP.tiri\ecek « 1210 » lira bedeli krşifü iki yüz metro 
mik'up kırılmış hiyaz taş satın alınacaktır. 

2- Bu tuşlar şnrtnamei fenniye ve hususiyesine uygun olmak 
üzere iki buçuk ay içinde tamamen bolP.diye onbarırın teslimi şarttır. 

3- lhnte 935 Nisanın 16 .ncı salı günü sıınt onda Lolediyo encü 
meni huzurundıı açık indirmrı suretile yopılacoktır. 

4- fznhot nlmak isteyen Aılnon belediyesi heyeti fenr.iyesine mü
rocarıtla kr>şi f, funni ve münı:ıknsn şartnamesini karşılıksız olarak ala 
hilırl o r . 5169 3-7-11-15 

Temizl ik i~lı·ri huyvonııtı için döküm halinıle giinde 1170 kilodan 
hir aylık 35100 kılo yeşil ot açık eksiltme surctilll satın ahnocııkttr . 

fhnlAsi nim• ın 25 inci porşemhı;ı giinü saııt on bnşto yııpıloca,{ıodon 
istcklil ,.rin o giin teminothırilo birlikte Belediye c>ncümenine gelmeleri 
ildn olunur. 5191 J0-15-19-22 

Atatürk p ırkının nsfalt yol konnrma yL• pılacak (540) lira tutarında 
çimento ilo su yolu yaptırılınusı şartnamrsiode gösterildiği üzere açtk 
eksiltmeye konularak ~lartın 14 üncü perşembo günü ihale edileceği 
evvelce il ıfo ed ı lrniş iso de ist~kli çıkmadığınJnn 21 -Nisan-935 pn· 
zar günü saat onda ihalo eJilmek ii~ere ~aniden pazarlığa b~rakılmıştır. 

lstı·klilerio 0 gündo b<>ledıye encumenıoe Laş vurmnları ılAn olunur. 
5-9-14-19 5175 

a~yeıi vekileye ıki kanun tr k 
lif etlik • Bir dt-fa hükumet, büd· 
cı-ıioden bu muaf yetıo hıç ol · 
mezsa sülüsünü versin dedık . 
Buı.u hükiiınıet kabul eıti . Ya
kında heyeti mubt,.remeye gl'le· 
cektır . Bir buçuk mılyon lira 
kadar P''• .. ıacağu. Fakat bel· 
lcı bunun bir m lyoua inmesi ıh 

'
1 Deyii tclg,af ,,a göre lngiliz 

politikısınan başlıca kaygusu Al· 
manyanan uluslar kurumuoa dönU· ı 

~ünü trmin etmektir . -----------------------------·--------------·-----------Bu ğazete Almaoyanın koy· 

ına i de v..rdır . 
Posta idar,.sinden de aynı 

'echile pa a .. imanın im\caoını 
buı cağız Sülüs 11isbetindeki 
ır.uııfıyeıi kaldırıyoruz • Hryeti 
muht , r .. mt-ı iz bu t.anunu kabul 
ede ümidmıl · yim . Tcl~fon, dün
y.td• ıktı sadi , ıçtim · i Vf':. ticari: 
hir vasııa ol-.r..k. kııllanılmakta · 
oldu~u baı .1a brı üz. meml,.kdi 

wiı ·k liik" eşy• :ı • usına girmtk· 
t di Ad,.di de m hdutdur. Mem · 
e"f't .mizde O• un li.n.umurıu pek 
z ~ de h s ı m ktcv•z . Bu noktai 

11.z rrlaıı tedhır almıık mrcburi· 
yeuoı çok ciddi olarak bissedi· 
yorıız . 

duğu ıu şutlara batlrlıtmakta 
dır , Müıtem!ckelue ve manda· 
laıa sahip olmak diğer taraftan 
matbuat Almanyanın şimali şar· 

ki misıkıoa iştirak lt'klifioi ib\i 
yatla karşılaıoaktadır , 

"Daıly telgraf., bu busutda di· 
yor ki : 

Teklıf r<lilen ademi trcavuz 
rnisFıkları şimdilik misakın med 
deri derecesinde teminat vermek· 
ten uukttırll\r . 

Almanya, Fransa, Rusya ve Çe· 
kos loukya aıasında müzakere c 

dilmt kte bulunan şadt kuşılıkh 
yardım m ısdkını sulhu ıeıniiıe ma 
tuf mü~tcı ek nı sai} e biş engel 
telt kki ed~anu . 

ziyttı ve dettctleıi etrafında iıa· 
h..t vumi~ ve demi~tir ki : 

1 
~· . 

ııO 

lAI grg 
-1 ı 13 ' ' · f cı Co 1°' Hakiki Grip ildcını buluum . ırıncı sını cczo. 

1 
ğıoııı 

boyin on iki senedenbori yaptıg1 ( Nevrozin ) Grip hosta 
1 

r 
ghne ildcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. ıioi be 

Novro 
Ilaş , Jiş ve romatiz ,na ve Lel oğrılorıoı hemen kı:ısen 

helJe nlınız. 5137 8 

, 

h l ki tedavl.hanesı Dahili asta ı ar 
~ıelı' 

1 ,, c 
JstiklD J 

Şnrımıza yeni gelmiş olan doktor Taldı, bu kerre .. öğle 
h <tllO 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde or 0 

23 
30 ~~ . 

Telefon hatlarının fgıub vila 
y"tlerine doğru gitmesini şimdi
lik temin «>tmek zaruretindeyiz . 
Bir kııım para koydu le . Bunua · 
la mühım merkezleri yapacağız . 
Telgraf ve telefon hatlarına kab· 
lo hıılınde toprak altt0a almak 
ururetini de h ·SS wdiyoruz • 

Baıeme tabidirler • Nafia iı· 
leri bakanı bu memurların hal 
lerioi islah etm"k lazım geldiği· 
ni ve bu yolda liıım gelr:o ted· 
birlerin ılınmakta olduğunu bir 
teşkilat kanununun kamutaya ge· 
tirilmek üzere bulunduğunu söy
liy~rek demıttir ki : 

Evlerinizin mühim ihtiyoçlaıındon bri olan snndalyalarınızı Bedes-J 
tPn bitişiğinde Pir Mehmet oğlu Siil ~ym ıın S·ımi ( Knrnmanlı ) tiroret 
honosind~n alınız . Geyve sanlloly:ı fabrikası mamulatından olan bu 
sondolynlar hem sağlam, hem zorif ve hem de cmırnlinden ucuzdur 
Düzüne ilo ulanlora ayrıca tonzilllt yopılır.5184 3 

sonra hastalürını kabul <:tmeğe başlomıştır.5104 ~ "t 

_. ~ Pazar ve salı günleri fuknraya parasız hnkılır. = 

!------------·---- . nınite~f, 
milli mensucat f abrıkası vilayet encümeni daim1sinden: 

=-------------------------------------·-----------------~ 

Aynı zamanda Lurada nakıl 

il tlerioi tahiye edcctğ z · Şim· 1 

di m.- rk zden ar.c . k 5-6 hatla 
aıuhahrre olabiliyor . 

Bunu karşıl ıklı olarak yir· 
miye kadar çıka;mak istiyoruz . 
T· lefonla konuşmak istiyenl"ıin 
her dakika konuşabilmtlcri im 
kanını ha~ır 1@ ıak için cal ı ~ıyo 
ıuz . 

Ml 1leketimııin siya!;i , r.a· 

Mrsele söylendiği gibi alelade 
tedbir almakla bit cek derece· 
de değildir Ümid ederim ki ıöy 1 

lcdiiim esaslar dahılinrlc öniimiiz· 
drki sene bir takım işler yapma
ya muvaffak ol e cığız , 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

reni istasyon caddesi, Doğruluk fobriknsı karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündiiz sabah saat sekize kn<lar 

Ögle saat 12 - 1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen znmanda müracnat eden haıtala-
rını kabul ve tedavi eder. 5174 8-30 ri , ikti~ödi bir kıt'a olm;sı ıti 

harile her şeyde olduğu gibi im 
telgraf ve telı:fontJa da h"r t hem ı 

miy ı mabsns sı \'ardır . 

Ali Çetiokaya müteselsil ke

falet yüzünden P. T T. memur· 
larrnu düşen ağır )ükün kalclınl
maımıu temini için bir 811ylllv ta
raftndan ileri süıülco temenniye 
karşılık olarak bunu göze<ll"n Lir 
kanun layıha!ının ya~ırda bıuu 
t.•ya veı ilrc• ğini bildirmiştir . 

._ ______________ .._. ________________________ ~,-----------' 

Şı.rkın bütün lıııtl11tı telgrıf 
ve te efon mubabHelni m mle· 1 

ketımiıdeo g çmek m çhuriye · 
t odedir . 

.F'alut mil esef şimdiye kadar 
buna ımk~n huluıımam ı ş , yapıl· 

mamı~, belki dü~üı ülmrmiştir . 
Eğer tark lıuduıllarımızdan kuv 
vetlı telgraf ve t .. tefon ball ım le 
minıoc imkan bulursak memle 
ket için mühim .,,r seıvet ve va· 

ridat menhaı bulunmuş olııcak 

tir. 
Yani memlek .. tim 7. posta te'graf 

ve t .. ırfon i~inde de transit rolü 1 
yapacaktır. G .. rek t lefo,,, gerek 

telgr f iç•n ne k da pa a sarfe· 
drrlPL 0 kıHfıH fa~·la t · nııu edı· 
Jrcrğ, e ~ar•IHU g*' t"' İli H11nn11 
için çatı~1~0 uz · 

Hıı .. , ı t • uı " ı. t da ., 11pach 
. F ı. } 1 ~ eceL !i ıı · ı. uvV• tlı 
11JZ ; • f l 
r ı c v n f' ş ıaş ı 
f., a ı "' ar " ge ,,. 

yacıtğn · 
Ali ç .. ıiı\ k• Y" bu dan sorıra 

p T. 1 idıurıı mt-murlaranın va· 

Kanuouıı heyeti umumiy,.ıi 
üz.erinde görüşülme kafi gö: üle 
rek maddelere g~çilmiş ve Pos 
ta, Tı lgr; {ve Tc:lcfoıı idarrsinin 

1935 )' Ilı masrafı lurşılığı olarak 
6 milyon 132,800 lira tahsisat ve· 
rilmekte ve gdiri de 6 milyon 132 j 
800 lı ra olarak tahmin eJılmek· 
tedir . 

İdarenin 1935 yıh bütcui 
g"Ç' n yıl büı.çesiı f! nazaran 577, 
123 liı,a faıl.adır ve hu bütçe 
ile umum müdiir' iiğün önümüz.de 
ki yıl içind~ yapı:ıcagı iş 1 er ara· 
sın<l-. Aııkara - İstaohul telefon 
battıııı•ı ıslih ve takviye si, Ao
karada bir nnıunıi müdüılük bi· 
ııaııı yaptırılmasa gil i i ~l r bulun 1 
makta<lır 

Kamuhy P. T. T idaresi biil· 1 
Ct siııi kahul "·e lt'koüt ve yetim 
ny ııklarıoın mııhasrb,.i umumiye 
kı+nuııuııun 93 ürcü madd esi bük 
müne gör~ , ıemRıı ~f'çrnesi sur~
ti (' hı.ktan diişüp düşmiyeceğınc 
d11ir mazbatayı divanı muhasebat 
encümenine vererek pazartesi gü 
nü topl•Dmak llzere dağdmııhr • 

Seyhan Vilayeti encümeninden: 
1- Adunn-~1i~is yolunun O ~ 000 - 5 i 000 kiloıne\relni or .· sınduki 

şosn ioşnatı ( 36833) liru ( 93) kurU!j k •şif tutarı ilo eksiltmeye kon
muştur . 

2 - Bu işe oit şnrtnamolcr vo cnnk şıır.lımlır : 
A) - Eksiltme şartnamesi 
B) -- Muluvelenıımo proj•·ı-;İ 

C) - Nafia işleri umumi şnrlnoıncsi ( mothu) 
D) - Fenni şartnnme (math•ı) 
E) - llusnsi şartname 
F) _ Krşif cetveli ve proje res'ınl · ıri 

lsteyAnler lıu şıırtrınme ve {'Vraktııo ınothu olmayanlarını bir li r n sek
sen dört kuruş lıedel mukabilinde Seyhon nnfı boş müheı.disliğinılcıı 

ula bilirler. 
3) - Eks'ltmo 935 s~nrsi Moyıs 11 ikinci pı!rşembc giinii sarıt on 

birJe Villlyet d ıimi ıı:ncümonintle ynpılocnklır. 
4) - gksi ltııın kap ı lı z ırf usıılü ilı~ olocnktır. 

5) - Eksiltmeye girehilın"k i~·in ( 2702 nıira 5 \ ~ uruş tıınıint\t vcr
rnı • ai ve ııafıo huşmi.ihenıli~l i ğirıdoıı ınsıl klı fı·nrıi clıl ı yl't VPsik ıı sı ilo 
Tic:ırot o ılnR nııı içinJo lrnhmdıığum ıı ı soucy•} nil vı:ı.~ knMı gö~t,ı rnwsi 
lılzımd ı r 

6- 1'1'\llif ıı ı oktııpl . ırı üçiirl<'ii ma . 1.lı.ıı l c y ız , lı M!latlon lıiı· saat ı• \'VP} 

Vılily •· t ılnimi cncüın()11İ reisliğiııc \ 'O r• cı• ktir . Post•ı ilo gf) nıl.-rilı• c• k 
mektu plorı l ,ı n ı hayct iiçiirıcü nı •ıdd eılo yazılı swt(~udor grı lıniş olııı ı· sı 
vo J ş zarfı 'l miilı ti r mumu ilrı <'yico kop .. tılınış olması l a zımılır l'osta<.ln. 
olucak gecikmeler knbul cdilmu .5157 31-5-10-15 

Abıuin pnşa cndılesintle k~in 
eski Ermeni kilisesi Mayıs - 936 1 
sonuna kn<l.ar eç ık artırmn suretilo 
icara verileceğ i n len tal ip olnolo 1 
rın 2 _ 5-935 tarihin ı.ı musııd C • 
perşembe günü saat on birde °1o 
yedi buçuk p ·y akçalor ı l~ birlikte 
Vildyet Daimi encümenine ve şara
iti öğrenmek ıst.iyenlerin ılı har 
gün llususi Muhasobo müıliirliigiin o 1 
müracaatları ilan olunur. 5207 · 

15-19-23-28 

vilayet encümeni daimlsinden. 
Aıla rı u M nılı• k c t lı o st a~ıı si E~ki 

Röntgen mokin t1 S ı vo tı fo rruo tı nın 

l 5Dü Jira muhı.ırnaı en lı rıld l i oç ık 

ortırmnsınn tnyin "" il ıln olunrın 
vuk ıtlo istekli çıkmod ığırıdun ar
tırmo, eksiltme ve iholo konunııu uıı 
43 tlncü maddesi mucihioco pnıar
lıkll) satılması vo pazarlığın 935 
yılı nisnnının ~8 inci pnznr günü 
saot 11,:~o u.ı Vılıly ı t cncümoniu<lo 
ynpılmosı uygun gör ülmfü~tür. 

lstcklilorin t oyin olunan vnkıtta 
Rncüıneni Vılayeto mürac()atlurı 

ilan olunur. 5208 
15-18 - 22-26 

. ~~ 
tından : , . opıltıC11 

iJ 1ıll 
Fabrikamız ·~~ ın Y ·bole 

1
11 

. Jıkltı 1 
• "o tune bınası pııznr 1roJıl ıııJ 

cektir: Alftk ıJarlarını .ıkll'11ı's 
k .. re fabr zo9 

nı görme uzo 5 
· ıunur 

racaatlıırı rıca 0 t7 
15 _ 16- 1,~ı t11er'~ 

Zeytinyağı . 
müşterilere . ıı k 

., \)' \ il 
l fal İ 8 V ı..l ıı clıS r ' ı!dJZ \ ~ 

. · • 3 trl o rı ) , ~ ' 
mil znytınj o . " kİ ı.ı~ Jİ' 

. t ' H ı r ı , t ı •· 
s ' ıı o gülmı ~ ı r . ' •· o ı crı ~ı ~ ' 

" ı t o ll 1
' " · ıı~ \ 

ki loluk k npıı 1 
1 !Jlı '• · t ı ' q 

1, tulon 11 · ıt" .. ı ın 11 k HJ sn .ı k o ı : ac . 'i. 
n u ıı · 11ıt ·· 

lan ı n <·ok ın e ın J oı•Y1 

vo 0 
hokkuk ol ı nız 

·re 
Y .. k teıht t 

ltl 1 trı ıtl 1 ( 
alı ı rı . o 

k t sınılnO ·~jtı l ' Mersin ı a . yllpıı- ı~ 1 , 

trzkircınİ yit i ~~ııı;1,~ 13 1 l ı ~ 1•11~: tl6~ 
l 1 k oıu o ı,s 1 ı . ~ 

ğınH un ıu J no.nıll " ı.ı I~ 
· A ı o. · de1' ti' 

lerıın. 1 ııJles ı ll Jo~tı A 

rrıa ' f}ı . /''" ·ıll3~ 1 ı , 
521 O og tosıı 

l k ars0 ı ı 
.~at f .\sf:ı lL r:~ 
. 1 ·on- . dil l ~ 

)' pnı sluS} kııııll · r ıt~ 
k. kö~O yo. iğ1 ( 

sonun ılu ı l s ı 1.>i t ~ 1ı11ı ı l 
Adana sulh hukuk Hakimhğinden. tek evin günhıı ;n, bıı rı ır' 1 ı \ 

A ılanon ın 8azn k K. d ı olur- 6 868• Metre 
11 1 

5 • tlı~ıır·rı1 0' \ı 
.., :ı ' uı n tuını:ıırıı \"O ;\. J ı rİ nıulı.t:ı iken 25 - 3-935 t• ır ı lıiııde •C> • k 51ııı.. 1c 

• l l l l l! ı. lfı,ıik lınıı o . t c"ııoB ıı t • nıır t' ı en A i oğhı kii·t Sıi ··y · v .. ... coa ~ ;.ı 
• t ' uılır... J 

ma :ı ın ter r. k ı sino ml'lıkorıı• · mizc ,, 1 ğcıı sır 0 3 _ 3 
0 f·l konuln.uştıır . 1-; J,u t ·• rekr.yc ıııüs- oluıııır. ,,,,,,,,,,_._,,,, 

0
&ar 

to lıak olıluğurıu iıldia edenltırin ü~· 1- ri"'t ıs> 
1 • • 1 ~ n rŞ ı ı' 

ay ı~·ınılo alacak ve bor~·lu hu u- Ucnumı I JJoM1 :ııl'•' 
nanlorın da bir ay zu rfın llu b~ sı- !ı · · ;ıiJ ıV 
futlt1rını mııhkemcye 1,H,lirnıc tcı ri ,\Jaua 'fi.ir~ f( 

lıüzuın u ilön olUDllr.52Cb 


