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•• -- • • • 1 Karşıhk kılavuzu 
Tiirk dili araştırma kurumunun 

yeptığı O rnanlıcadnn Türkçeye kar· . 
ş11ık kılavuzn iiçüneii sayfamızdadır. 

s lURuş -

Nebatat hastalıkları 
ADANA : GüNLÜK GAZETE ON İKİNCi YIL - SAYI 3197 

ve haşereleri 
lar üzerinde ufak sarı lekeler 
halinde görü)ür. Bu lekelerin 
yaprsğın aftıno tesadüf eden kıs· 
mJ beyazdır. 4-5 gün soıııa leke· 
ler büyür ve kızarırlar. Nihayet 
h ... stalık neticesi olarak yllpraklar 
kururlar. 

Mildiyu sürgünler, çiçekler 
ve daneler üzeriade dahi tahri
bat yaparlar. 

Ratıh yerlerde bulunan bağ· 
lar kurak yerdekilere, uzun bu 
dananlar kısa bndananlara, bazı 
neviler diğerltrine nisbetle daha 
kolay tutulurlar. 

Çare: Hastalık olmadan ev 
vel bağları, üç defa Bordo bula
macı ile ilaçlamaktır. İlaçla 
manın birincisi asmalar 6-7 yap· 
rak, verdiği zamıo ikincisi hundan 
15 güo son· ıa, üçüncüsü dane 
bağladıktan sonra yapılır. 

Bordo bulamaçı yüz kilo su 
da 1,5-2 kilo göz ta~ı ve 
0,750,.-1,5 kilo kireç ile yapılar. 

Bu tertibi yapmak için bir 
taraftan bir fıçıya 90 kilo su ko
nur, hunun içinde 1,5 - 2 kilo 
gÖı taşı eritilit: diğer:taraftın 
b&şka bir kabda ( 10-12 ) kilo 

kireç söndürülür ve eritilir. Bundan 
sonra hu kireç malılülü yavaş ya· 
va§ göz taşı mahlülüiçine dökülür. 
Bundan sonra llaç piilverizatör
Jere konarak bağın ye§il kısım 
larının her taraf ıua bilhassa yap 
raklarıo alt tarafına serpilir. 

Püseronlar 
Püseronlar gül, badem, §eftali, 

krizantem ve saire gibi nebatla 
rın fıliz, yıprak gibi taze ve ye 
şil kısımları üzerinde ya~ıyan kil· 
çük böceklerdir. Çok ince olan 
hortumlarım: aebltın içine soka. 
rak onun gıdasını tmer. Nebata 
göre renkleri yeşil, ısmer, siyah, 
sarı .. olur. Az zemanoa pek ziya
de çoğalırlar. 

Çart~: Bunlara karşı birçok 

- Gerisi ikinci flrlikde -

İdeal yolcu 

l Halkevinde 
Halk Şairi Karacaoğ

lan için ihtifal 

18 Nisan Perşembe günü ak· 
şamt sıat yirmi birde Halkevin· 
de mıntakamızın meşhur Şairi 
Karacaoğlan için büyük bir ihti· 
fa) yapıJmasi onanmış ve buna 
aid pro~ram da hazır lanmıştır . 

Bu proğrımalgöre Şairia ha
yat ve eserleri bAkkında bir kon· 
feraos verilecekp, kazılardan bu· 
eusi surette davet edilen güzel 
sesli okuyucularla şehirde bu)u· 
nanlar tarafından sazla Şair'in 
şiirlerinden seçilmiş parçalar O· 

kunacak , türkUleri çağırılac·ak 
ve Ev bandosu taraf mdan güzel 
parçılar çalınacaktır . 

--~-------·---------~-
Romanya Meclisi 
iki eski bakanın muha

keme edilmelerini 
onayladı 

Bllkreş : 14 (A.A) - Mebu
san Meclisi şiddetli münaka§alar
dan sonra aekeri malzemenin tes 
limi bakkır.da 1930 senesinde 
şkoda ile akdedilmi§ oları kontra
to işi hak "anda tahkikat icrssı· 
na memur encümeain raporunu 
kabul etmiş ve azarların mesu 
liyetine dair olan kınun mucibiıı· 
ce sabık Harbiye Nazırı Gen~
ral Cihaııki ile eski Maliye Nazırı 
Popoviçinio temyiz mahkemesin· 

ce mubakem~ edilmelerine karar 
vermiştir. 

Bükreş : 14 (A.A) - eski 
Maliye Bakanı Popovlçiuin Sko· 
da j§i do!ayisile yiiksek temyiz 
malıkemHine sevki hakkında Me
busan ~hc:lisi tarafından verilen 
reyler iki sülüse baliğ olmadığ·D 
dao beraat kazanmıştır , 

:Mamafi mumaileyh emlak ve 
emvalioi ne suretle ve nereden 
elde etmil olduğunu bidayet 

· mabkemrsi huzurunda isbat et· 
mek mecburiyetindedir · 

• 
tayyaresı ... ~~-----~·" 

Strezada yapılmakta- OTa-;. görüşmeler bitti 
lngiliz, Fransız ve İtalyan hükumet adamlarının gö
rüşmelerine dair müşterek resmi bir tebliğ neşredildi• 

Fransar11n uluslar kurumu konseyine verdiği muhtranın 
zakeresinde ayni yolun takip edilmesi onandı • 

il 

mu-

Streza : 14 (A.A) - Reuter 
a jansıoın bildirdiğine göre lngi 
liz mahafili konferans neticele 
ıinılen ~ok memnundur ve üç 
devlet arasında tam bir ahenk ol
duğu intibaı vardır . 

Laval da İogiltere ile kat'i 
bir tesaoüd bulunduğunu tt>yid 
etmi§tir . 

Tuna konferansına iştirak 
e<lib etmiyeceği hakkında Alman
yadan istimzacda bulunulmu§:· 
tur . 

Kü~ük itilafın Macaristan hak· 
kındaki <>ğJetlen sonraki müzake· 
relerin büyük bir kısmını işgal 
etmiştir . Küçük itilaf Macaris· 
taııın tekrar silahlanması için ha· 
zı şartltr koşmaktadır . Bu şart· 
Jar l\facar hükumetine bildirilmiş 
tir . 

Streza : 14 (A.A) - merkezi 
Avrupa devletlerinin silahlan 
ması meseleııini İtalyan heyeti 
murabhasast koof cransda an
latmış \'e Almaayanın silahlan· 
ması karşısında Avusturya için 
doğan tehlikf'yi ve Almanyaya 

Başbakanımız 

lstanbuldan Anka raya 
döndü :va durakda 

karşılandı 

Ankara : 15 (A.A) - Başba

kan İsmet İnönü bu sabah İstan· 
buldan ~t lırimize dönmüş ve On· 
rakda Bakanlar , Riyaseti Cum 
bur genel yazgana ve yaver )er , 
Saylavlar , Vali ve Bakanlıklar 
ileri gelenlerile Emniyet Müdürü, 
Merkez ,Kumandanı tarafından 
karşılıomıştrr . · 

Sovyet artistleri 

Anka raya vardılar ve 
Durakta karşılandılar 

Viyana: 14 (AA) - Hesmi 
mabafil Avusturyada tesis oluna- : 
cck m~cbnri esker liğin ~ekli et · 
rafı uda müze kereler le bulunmak·' 
tadır. A ı:ı laşıldığıoa göre biikfı- ' 
met askerliği herkese t eB ıni l et· 1 

mek fikrind e değildir . Orduya 
sncak hükumete siyaseten sadık 
ğecçlerin alınması düşünülmek· 

tedir. 
Evvela mecburi iş hizmeti ko· 

nulacak ve buradan orduya asker 
ahoacıktır • 

komşu olan dcvletldi fiylen si; ı 
Jahsrz bırakmanın vehametioi ao · 
latmışbr • 

Fransız heyeti murahbısaeı 

bilmukabele alelacele alınacak 
tedbirlerin bu tedbir ne kadar 
doğru olarsa olsun tehlikelerini 
göstermiş ve küçük itilaf in ken• ~ 
di komşuları olan Avusturya, l\fa· 
caristao , Bulgaristanıo silahlan· 
maları endişesiz karşılayacakla· 

rını s<>ylemiştir • 
Streza : 14 (A.A) - üçler 

konferansıntn bugün saat 12,30 
da hitamından sonra Streza kon
f erasınıu mllşterek kararı başlığı 
altında aşağıdaki resmi tebliğ 
acşroluıımuştur . 

ltnlva l•'ransa ve Büyük Bi-" , 
ritanya lıükfımetlerj mümessille· 
ri son haftalar içinde cereyan 
edeo noktai nazarların neticcle· 
rioi Alman hUkumetinin 16 Mart 
tarihinde vcrmi~ olduğu kararı 
ve ailıayft İngiliz bakanlarının 
muhtelif Avrupa hükumet mer· 
kezlerimJeki son ziyaretleri es
nasında elde etmi~ oldukları ma
lilmah göz önünde lbulundurarak 
Avrııpauın umumi vaziyetini St· 
rczııda tetkik etmişlerdir • 

Homa ve l..ondra anlaımala· 
unda tayin edilen siyaset üzerin· 
de bu vaziyetin yaptığı tesirleri 
nazarı itibara alan üç devlet ha· 
kanlan gorüşülen muhtelif me· 
'eleler üzerinde tam~mile muta· 
bLk bulunmuşlarclır . 

1 - Fransanuı uluslar kuru· 
mu konseyine gönderdiği muhtı· 

ranın mfizakeresi sırasında takbib 
edilmek iizeıe miişterek bir hat
tı hareket hususunda mutabık 
kalmışlardır , 

2 - Şarki Avrupada cmni· 
yete mütedair temeoni olunan İll· 
kiRaf hususunda müzakerelerin 
de .. vam etmesi icahedeceği mü· 
taJaalarında üç devlet muralıbas
ları elde ettikleri haberler le te. 
yid edi'mişlerdir · 

3 _ üç hükumet mümessil-
silleri Avustnryan1n vaziyetini tek· 
rat tetkik etmişlerdir · 

ıwwwc 

Bu mümessiller 17 Şubat ve 
27 Eylul 1934 tarihli Fransız , 
İtalyan , İngiliz beyanatlarını te· 
yid etmişlerdir • 

Bu beyannamelere üç hüku
met ilerideki siyasetlerinin de 
müşterek ve Avusturya tamami • 
yetinin mubafızası zaruretlerin
den mülhem oJaciğını bildirmiş 
lerclir. 

Üç lıüklımet mümessiJleri A· 
vusturyanın temamiyet ve iıtikli
h tehlikeye girdiği takdirde ah· 
nacak tedLir ler hakkında arala
rında istişarede bulunmak kara-
11111 teyid eden yedi Kanunusani 
1935 }i'ransız - İtalyan protoko· 
lunu ve 3 Şubat 1935 tarihli 
Fraostz • 1ngiliz beyanatını göz 
önünde bulundurarak Homa pro· 
tokolunda adları zikrolunan bü· 
tün hükumet mümessillerinin en 
kısa bir müddet içinde toplan· 
maları ve m~rkezi Avrupa hudu. 
donda mukaveleler akdi teklifin· 
de bulunmayı kararlıştırmşılar· 

dır . 
4 - Garb Avrupa11 bna mi· 

sakına gelince üç devlet mümes· 
siJleri 3 Şubat Loodra tebliğin· 
de derpiş olunan prensipleri te· 
yid etmişler ve Loodra tebliğin· 
de zikredilen beş devlet misakı
nı akdetmek üzere meselenin fa
aliyetle tetkikine ,devam etmek 
kararını vermişlerdir . 

5 - Üç devlet lıakanları si· 
labsızlanma meselt si üzerindeki 
görüşmelerine geldikleri zaman 
ıurasın1 müşahede etmişlerdir ki 
Londra mukavelenamesi , Versay 
muahedesinin beşinci kısmı ahka
mının yerine kaim olmak üzrre 
Almanya ile serbestce müzakere 
edilecek bir anlaşmayı derpiş edi· 
yoıdu. 

Ayna zamanda Alman bük.fı. 
melinin hareket)eı ini ve Con 
Saymen'in bu lıususda Almanya 
llaşvekili ile yapmış olduğu mü
zakereler hakkındaki izahatını 
çok dikkRtli bir müzakereye ta. 
bi tutmuşlardır . 
- Gerisi ılçüııcli flrllkde 

s 

General Ludendorf'u tebrik .. 

Meşhur Alman Gcmualı Ludeodorfuo 70 ioci doğum ğüoü mü
nasebetile eski Alman ordusunun başındı bulunduğu sıradaki oni· 
formasile ve Harbiye nazın ~lomberg ile birlikte bir rayhşuver 
taburu tarafından ıeJamlaaırken .. 

( Bu reıim Beırline televizyonla verilmi§tir) 



Firtik 2 
Tfirk Sözft 

Dar11lbedayi temsilleri Oyun 
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' ,ayı r 
satranç meraklısı varsı k ıır -------- nerel Salih Avgı'oın ~aş k::,re 
altında , Orduevinde bır k,lıl•' 
balindeftoplandık . Me:• 1rti,ı 
arasında Cumhuriyet Hal E~ıeol• 
Vilayet Başkanı Örge 8,dı • 

Ozan Nazım Hıkmetio bu ese

riaia oyaaaılacağını işidince : ':-
m•a !- dedim - • Bu akıaıo tı· 
yetroya biraz erken gideyim : 

800ra yer bulamam !.. İyi ki öyle 

de yapmıftbl .. Akta~leyio d~~a 
19,10 da binaya gPlınce , mut 
hi§ hır kalabalıkla karşı1ıışıv• r 
dım • Mt"kt~pliler de g· lmış ol 
duğu ıçin izdiham büsbütün art 
mıt ; giteııın ör•üne yaklaşmak: 
bay .. ğı brcf"riklilığ,. mahsus bır ı 
it balıni .Jmıştı ! . Ade-ta gı-nf'I 

18v .. ş yıllaranda ves ka ekmf'ği 

alır gıhi bır ş .. y !? .. 

nu doktora anlatıyor.·. Biraz ıon· Adana Barosu Siren düdüg" Ü l Devamsız talebeler 
ra da , doktor ile uşağı arosıada 

pek gayri ahlaki bir konugma ge
çiyor . 

İkinci perde : Doktorun hu· 

suıi evi .. Çocuk annesile gtl
miştir . Doktor muvaffakıyetli bir 
ameliyat yapıyor. Doktorun ka· 
nsı, Laş asistanla baloya gidi· 
yor . Şimdi, baba kız: baş başa ... 

Doktor iki hüviyete sahip ol 
duğuııu : ve nefsinde şöhretli a· 
damla iyi ve sakin adamcağızın 
ç11rpı:. tığını •öylemekt~ ... Şöb· 

retli adanı, şöhreh uluslar aıası· 
na yayılmış adam: df'mir yumru 
ğu altında ötekini, yaui iyi adam· 
cagızı ezm~ktediı; diJOr . Kızının, 1 
yfllnız kızının keodisiuiu biricik 1 

arkadaşı olduğundan ve bir res- l 
minde kendısıni on bet yaş genç 
gördüğünden bahı;ediyor . 

Muakkibler hakkındaki 
isteği onaylamadı 

Baro birinci reisi avukat Feyzi ' 
Oldaçın reisliği altında toplanan 
umum avukatlar hükumet daire 
sinde takip işlerinin Baroda mu· 
kayyet avukatlar tarafından ya 
pılması yasanın emri olduğundan 
hu işin güdülmesi ~oğru olmadı
ğı düıüncesile yüksek vilayet ma· 
kamının kanun bükümlr-ri hari
cinde iş kabul edeuleri takilıci· 
likten yasak r.tmesi üzerine tileri 
işten çekilen kimseler tarafında 
Baro reislığine verilen liste ile 
bazı avukatlar tarafından yazılan 
istidala,ı okuyarak ııağı<laki ka 
rarını vermiştir : 

Dün tecrübesi yapıldı ! 
Saat kult:sinin tepesine ko · ! 

nulmakta olan Siren ( Canavar ) 
düdüğünün konulma işi tamamen 
bitmi§ ve dün i 7 de pı ovası yapıl-, 
mıştır. 

Bu gün de ufak tefek noks.tn· 1 

ları bitirilerek belediyeye teslim 1 
edilecektir . 

Düdük öğle zamanı saat oniki 
de ötecek ve hu suretle 11atler 
ayar edilecektir . 

Bundan başka harp zamanın· 
da Tayyare hücumlarına karşı da 
Ötlllrü'mek suretiyle tehlike bil· 
dirilecektir . 

Bir ay içinde 

92 zabita vakası 
kaydedildi 

Polis tarafından ehem· 
miyetle takib ediliyor. -·-t'oa güolerde oı ta okullarda 
bilhassa öğleden sonraları bir kı 
sım talrbelerin devamsızlığı na
zarı dıkkatı celbedecek derece 

de çoğalmışh. 
Okullar müdür ve muallimleri 

bu vaziyetin önüne geçmek .için 
tedbiıler almf1ğa La§ vururken 
diğe' taraftan da Vilayet maka· 
mınıo verdiği Lir emirle Emniyet 
müdürlüğü faaliyete geçmiş ve 
böyle <levams•Z talehelı.-ri takib 
ederek meklebleriur teslim et 

miye baslamıştır. 

Ö ı de" eski saylav Safa z er 
1 

r ur• 
Bu toplanh da oyuocu 

8 
tertiP 

sında birincilik yarışları ... e fi 
· anıo••" edilmek üzere bir oız ,ıdı~ · 

bir ıie proğram ka)enıe 0o0' 

N. ·· yarıtlar A 
ızamnameyc gore "tib'r-: 

·· ·· dea 1 1.,ı müzdeki pazar guauo jjJJ r 

her pazar ve çarşanıb.1 gda b'f 
iki hakemin bakanUğı allı• 
ıyacaktar • 

* , • • b•" 
b"" 1e bfr d•' Sayin gazetenizde. oy dar 

<lisin yer bulamıyacak ."11 ,uor~I• 
ğersiz olduğunu takdır 11;cr 

. ·ı uıusa •' beraber hu vesıle J e bfe•• d 
lcrimizden biri olao ka -'41ıi1' 

kÜ ~.. İf 
ve gazinolarıo bugilD 

1 
111e~ 

bakkmda bir iki söz s&i e 
· et tıyorum : e 'le" ~· 
Sözlerim· ne kalıvebıO · b•~~ 

' ·yetl ~· 

Saat 20 ye doğı u parter ve 
balkon hmamen dolmuş hulunu 
yordu . Arada ııraCla y ... r için mÜ· 
oak•şalar , patırclılar oluyordu . 
Bf'llı ki, tiyatro müdürlüğii lıaıkrn 
istiuhat tarafını p«-k düşünmi· 
y,.rek , hoyuna her gelene bilet 
•erm~kten çekinmemişti .. Biz de 
mAel·s,.f, b .. , ıalılAn bil .. t için bır 
ye. bulondıırmak g,.rf'kliğı he
niiı IA,ıkile ıınlaşılmam1ştır . Uy 
111 1cı , hunu anlamak zamanı gel
m•ştir artık .. 

Bu his vadisinde doleşırken,
kız-, h~ girizgaha lüzum gör · 
medcn babasına eçllıyor : ve üç 
ayhk hamile oldu~unu ağlıya, ağ· 
lıya anlatıyor . Şöhretli adam , 
şöhretine mağrur adam ; şöhreti· 

ne halel gelmesin diye, karısını 
boşamadığı gıbi, yine ayni yüzdtn 

1 - Listede isimleri yaııh 
keflandan cUmlesioin veyahut iç 
lerioden bazılarımo takip işlerin· 
de liyıkatını takdir ve müsaade 
veıilmesi için i'!:mlerioin cedvel 
baliade ve Cuumburiyet müddei 
umumiliği vaaıtasiyle yüce vilayet 
makamına verilmesine kanun hü· 
kümleri mU11it olmadığıca • 

Geçen Mart ayı içinde merkez 
ve merkeze bağlı nıhiye ve köy· 
lude sopa ve taıl• 84 yaralama , 
biçakla 1 ve kurfunla 3 öldürme, 
2 boğulma ve 2 çocuk kirlelmeğe 
teşebLUı vakası trsbit edılmiştir. 

Vilayet makmtoın bu çok ye· 
riode almış olduğu tedbiri t11kdir· 
le karşılarken talebe velilc rinin 
de çocuklarına karşr büyük bir 
alaka göstermelerini ve lıu suret· 
le devamsızlığın önüne geçecek· 
lerini kuvvetle umarız. 

zinoların bugüııkil "aıı rıd•" 
da ve ne de sağlık bakıoıı ,,,.ııoı' 

d koDOI ı o( 
mıyacaktır. Buna 0 • 8,,ı t 

Sonra Nazım Hikmt-t 5,.vilen 
ıtivri 1en V"" tutulan bir Ozandır 
Y ,Tli eıe• leıe ıuıamı, bulunan 
balkımııın bunlara karşı ilıti"liği 
(alik•!!ı) ve teveccllbü de meydan 
dında .• Onun için, bu a\c §Sm, bir 
izdiham ile karşilapcııığını kes 
dırmek pek zor hir sorum değil 
di . Hn ne ise, görülüyor ki, 
tiy •trov" epey uğrıışarak girme
ie muvaffak olduk . 

Tam 20,30 ela perde ağır, a 
jır kalktı • Oyun baılayor!.. bir 
doktor muayenehanesi ... İçeri
deki lronferanı 1atonundan yük 
aelen alkış ıuleri .. Doktorun 
u .. ğı biı- foto~rafcl ile konutma\c 
ta adet old•ğu gibi , efendilerin 
den şikayetler etmekte ; ktndi 

aioe bir in11n muamtlesi edilme-
dijiodt"n dem vurmakta ; ve on· 

larıo kendisi ean\ci ortada yok
muı, bulunmuyormuşc11ına ko
•nıtuklarını , gezdikleri ui , eğ

lendilderioi; hatta , birbirlerini, 
yine onların gözleri önünde aJ. 
dalmaktan bile çeHnmediklerini 
ıöylemektedir . Diyor ki : (Bizim 
aj'zımıı y31oız- evet , bayım 1 -
Demek için ,açılır . Biz ııeyi gör 
mek gerek ise c.ınc gö•ii ·~ z . f rab 
~. yeı iz ~ .. r .) 

De~ D, doktorun k3rısı e 
riye giıiyor :. Telefon ediy~r . 
Doktorun, kead~sioe aşık olan , 
aıiıtıaı ile konuşuyor . Ona 
rndevü veriyor • Ve uşağa ten· 
bihlerde buluoaralc: çıkıp gidi 
yor • 

Doktorun konferası bitmit 
tir .. Odasına çekmyor . Ondan 
daha önce , bir anne , pek vakıt· 
111 bakar kör olmuş çocuğuyla içe
riye girmiftir . MakRadı ; dokto 
ruo merb11metini luzaomak ve 

çocuğuna ameliyat yaptırıahil 
mektır • Doktor odaya girince 
kıdın ve çocuğuyla mf'şgul olu 
yor . Muayenf!ler yapıyor . Çocu 
ğna g6z\erini am .. liyAtl ı:ıç ·hi
leceğ•ni söylüyor . Kadın, -ağ 1• 

~~.' ~ğlıya .-, uşıığın terbıyuız 
hıını, vazıyetteo ne feci şekilde 

iıtifade etmek emelinde olduğu-

Profesör Yan sen 
kızına Lir ameliyat yapmağa razı 
oluyor . Bunu yaparken eli titıe 
miş ve kızı ölmüştür 1. Doktor, Çoban Mehmed 
telefonu açıyer ve müddeiumu 
miliği buluyor ve : (B~n - di 
yor - meluo Lir telakkiye kapıla
rak kendi kızını öldüren baba
yım !? .. Beni tevkif ediniz ! .) 

5 - Avukat Zekeriya Arif Ku
çak , Abdürahman Ali özler, Ga· 
lip Geylaoi, Rifat Yaveroğlu, 
Ali Riza Biogör , Tahsin tanındı 
tarafından verilen kendi mesuli· 
yetleri altıoda ve münhasıran keo· 
di işlerini devairde takip etmek 
üzere iıimlerini gösterdikleri mu 
akkiblere vesika verilmesi !çin 

Balkan şampiyonu Mustafa 
ile şehrimizde göreşPcek 

Ragıp Manoğlu 
- Gerisi yarın -

Nebafaf hastalıklan yazı ile yaptıkları dileklerinin 
aid olduğu makama bildirilme 
aine Baronun selihiyeti bulunma· 
drğrndan şahsan tf'febbOste hulun· 

ve haşereleri 
- Birinci firll/den arlun mak üzere iıteklerinio reddine . 

tertipler kullaoılı:ıLilir. Başlıcaları 3 - Avukat Sabih Üçok ta-
şunlardır: rafuıdan yapılan mürecaatla mu· 

Yüzde 1,5-2 nisb~tinde Kre- tııhassıs:ve liyakatlı muakkibler-
olin veya Lizol veya yüzde 1,5-2 d mürekkep bir takip işleri 
niı~etinde volk, veya yüzde iki niıs· ' bü;;,u teşkili ile istekli avukatların 
b.~lınd~ Arab sabunu ve çi.ğity~ğı ı bunlar la teşriki mesai eamtle~ine 
ıubyesı, veya yüzde beş nısbetın· b.. "h ttiği işlerin deva. 
de tütiio suya kullaoıur. 1 ve uronuo ı zar e 

K 1
. I . l V l'- b 1 irde takibi bu avukatlar tarafından 

reo ın, .ızo ve o " ma · .. B 1 
l ··ı~ - ı 1. l d yapılmıısına ve buıonun aro mü-
u unua yapı ması .. o ay ır. l d 1 

100 k"l b I d rakabası ahında bu uo uru masıaa 
. ı o suy.~ .. un ar an mu- dair olan teklif maslahatın icabına 1 

ayyen mıkdMı dokup karıştırmak ._ bük"" le ı· e y b • ve Kanun um ı n u gu ıse 

la ilaç hazırlanmış olur. Volk de kanunun tekeffülü altında bu-
ıon za .. ;miarJa yapılmağa baş 

1 
h. h gi bir jg için Bar 

l k •· · b" ·ı~ uoan er an ~ oca 
anmıf, ço muessır ır ı cıçtır. . k ·ı · 

Arab SJbuuu ve Çiğ il ykğt ayrıca bır ar~r v~r1ı. ~t sıoe ma-

t l
.b. l 

1 
k . b bal olmadığı ıoz bır ıgıyle -Jnay-

t r ı ı ayrıca ıazır ama ıca 

eder. Bunun için bir kaba 10 lamışhr · 
kilo eu konup ısıtılır ve buuda Romen tayyareleri 
evvela iki kilo Arab sabunu eri
tilir; bundan sonra Lu ısıtılmakta Dun sabah saat 6 da 

Halebe gittiler 
iken iizeıine yavaş yavaş iki kilo 
çiğit yağı dökülür ve kaıışttrılır. 
llu a.uretle hazırlanan ilaç --
üzerine 90 kilo su daha dükülüp Evvelki gün sıınt on yediyi el 
karıştırılır . Bu suretle lıazıılanan li bet geçe 1stanLuldan şehrimi · 
ituç pülvetizetörlere konnrıık Lü ıc tek kanatlı üç Romt:u tayyare-
cekler iiz .. rıul' eerpılir. k sioin gr hl ğini yıızmışh . 

Tütün suyunu yapmak içio Altı kişiden iharet bulunan 
evvela 10 kilo rn<l ı bn kilo hur · hu sivil tayyarecilrr gccı·yi 
de· tutüu knyru~dılıp suyu alınır. , . . d. b · . 

B d l .. - .. · e otelcıe geçırmış ye un sa .ıbleyıa uo an sonra m ıuıun suyu uzeıır . . , 1 

1-2 misli .~u dah!l kaıış~ırılır ve ı saat altıda Hale~>e gıtmış crdır. 
!~uıv_ rızaı O•?. konup Puseıoular Pamuk ekimıne devam 
uz ·rıoe serpılır. • • 

Ziranl Mıidıirri edıhyor 
A. K. Atilla 

Son yağıştan sonra hav. hun 
müsait g:tmesi üzeıiı:ıe henüz çi
ğidleıini ekmemiş olan çifcilr-r çi 

ğitlerinl ekmeğe bsşlamışlardır. Va 
~iyrt höylt- giderse t kim işinin önü 
bir hafıayd kadal al11 mış ol .. cak 

tır • 

Çukurovada güreş yapmak ve 
yurddaılar arasında Türkün bu 
dağerli sporunu ihyaya doğru 
yllrümek maksadile bir gürtş haf· 
tası tettip olunmuştur . 

ToroP, ıpor kulübü; milli var
lığımızı hüyllk Lir kuvvetle mil· 
letler arasında ttmsil eden ve 
yıptığı müsabakalarda snh yere 

gelmiyen Çoban Melı medin ve 
Balkan şampiyonu büyük Muı
tafanın güreş haftasında karşı
Jaımalarmı Türkiye İdman cemi
yetl~ri ittifakı gürtş fedcrasyo· 

nundao rica etmişti. Federasyon 
bu müracaall memnuniyetle lca
bul etmiş ve Çukurovıda gürt'~e 
kuşı öte<leuberi mevcut olan a
lakayı bir kat daha arbrmak içir. 
Çoban Mebme<l ile büyük Musta
fanın göodcrih ceğini bildirmiş 
tir . 

Nisan ayının ıoolarına doğru 
yapılacak olan bu kar şılaşmala
rın muhitia:ıizde büyük bir sevinç 
uyandıracağından eminiz . Bilhas
sa Çoban Mdımed gibi , Büyük 
Mustafa gibi değeri kıtalara ula
şan pehlivanlarımızı bir arada 
görmek ve buolaran yapacaklara 
karşılaŞ'DRlaıdan istifa<lelcr temin 
eylemek mümkün olacaktır . 

Çukurova glireşcileri de ken
di aralaıında karşılaşacaklardır. 
~~ınlakamızm güreş ust"ları şim 
dıdeo adlarını. yez<lırmağa başla 
mışlardır . 

· Müsamere 

Namık kemal okulunda dün 
akşam talebe velileıiııe ikinci bir 
müsamere verildi . 

Salonun tnyinatı ve sahnenin 
dekorları güzel, c;ocukların güzel 

romllau alıı:n~tardı. Talim heyetini 
ve dı-korlerını yapsıı rrssam Ferit 
Kumharscıyı ve bilhassa müsame
reyi caulaodıraıı küçükleri tebrik 
«l rız . 

Zehirli gazlar hakkında r 
konferans 23 Nisan 

Çocıık Bayramı H1.-fta-

Mersin ve Tar sus 
Belediye Başkanlarile 

görUşdü 

Şehrimize gelerek tetkikat ya
pın ve ıebrin imarı Proieler\ni 
gözden geçirerek lazımgelen not · 
lan alao Profesör Herman yaose· 
nin Cumartesi glloü Mersine git 
dif(i yazılmıtt• • 

Pıofeaör dün Merıinden Tar
susa gtlmiş ~e Belediye Ba§kanı 
Muvffakla göıüşerek ootlar almış
tır ' 

Haber aldığımııa göre Y aaıen 
gerek Mersin Belediye başkanı 

Midhat ve gerekse Tarsus bele 
dıye Başkanı Muvaffakla görüşme· 
leri oeticesinde birçok hususatta 
mütabik kalmışlardır . 

Mülkiye Baş Müfettişi 

Mülkiye Baş Müfettişlerinden 
Ali Server Ş~brimize gelmiştir . 

Hastahğı devam ediyor 
Hastalığını teessüı le yazmış ol

duğumuz Cumhuriyet Müddei 
umumi Muavici arkadaşımız Şe· 
ref'in hastalığı devam etıiğioden 
ödevi başına gelememektedir. 

Şükrü Göksu 
Burdur Sıhhat ve içtimai Mua

venet l\lüJürlüğün~ terfian tayin 
edi~miş olan Merkez hükumet ta
biblerinden Şükrü Göksu Perşcm· 
be güoü yeni ödevine gic.lecektir . 

Oksforde - K9mbiriç 
kayık yarışları 

sının ilk gütıüdür. , Geçeoh rılc ynpılan Oksfor 

--~,,;.:ı;.;:..ıran:~~ı.........~~~ 

Yaıiu akş m sad 21 dt> Hı1I 
l<cvi salonunda kimya muallimi 
Kimyag •r Ahmed Rıza taofırıd111 
(Zehirli gazlardan koruuma} hak 
kında çok faydalı bir konferans 1 
verilect:ktir , 

Yavruları mızın bayraml 1 dud - Kembiriç üniversiteleri ka· 
· · h 1 yık yarışında , KemLiıiç üniver· 

Daozığdeı. i Nasyonal intihap dolayısile taşıdıkları 
propağaoda levlia1ırı. 

ıçın azır anınız . 1 sitesi gurubu ooikinci defa ola-

rak birinci gelmiıtir • 

yürekler acıi11dır · Biı1~11tt1Jtd' 
lemek listediğimiı şt.Y toı•~ as•i. 
oynanan , hışta ta\·la 

0 ·di M"' 
çeş• 

re kağıt oyuntarının ıe 
no gibi oyunlardır · .,;oi ',,, 

baOf l 1
• 

Bu oyunların soY"' ~· 
alırsak alalım , ulusal ' b.,g'811,f 
sağlık bakımtarıad•0 ger• 

da o1s8 l•" inkılablarımızı az ,,,at• 
bıraktıran bir bir csoh 

dır . 
• i• 

• • rP" 
. i y•Y d~ 

B ·· •• diliınıZ )9f ugun OZ ıioO f"' 
mı çalışıyorsunuz~ ı:jııiZİ ~',,, 
b

. . .. · •. goıle ı.9b arisıne gıranız.. ..1 ~ ·ı 1 lf111ı.. .. J 
yınız ve biraz ku 9ı::ı &urtıd• tf 
tınız dinl~yioiı ( ş• • 11ll.,,., , T br•P e d0r 
kan bulursanız ) 8 ıı0fl'' .~J 

d.. ş ~e) •r.tı 
hacet yok : uıe ' ı ( h .i• 

Ysa fr 
Bu oyunlaran 50 • i ııte ı' 

.. "ki rin• Ol d o bakımdan ıyılı e ıarıo ' l 
Dalı .. ilk mektep 

510
1 ,1 ıı•' ıel' 

k" bış 1 .,e ,J 
tunuz da , oşe kıb'·eb• ~·' 
halle a,aJarana • Hiblere ·di ,,~ 
gazinolara ve ku şit çe§1 

1 
tıi' 

uz.ınır ve sonunda ç~ap•"'r ',,ıt 
facialariyle perde. birro~•,, 

szoatkara bir piyd' (Jtr~"'jjl k•' . • .... 
g. Uzel mevzular çı (i•le' ~if 

kÜ pO J)ll 
tan da bugüıı I•' d~ 

uyor "" acaba kumar 0 Y
0 kottL•'' 

kahveden kab\·eyt: aı~ 
ııı• g ,, 

SUD • \tldalJ • jll 
Sağlık bakıın 1ııırb'" cı 

. . · ? MikrOP I• _, 11( 
ıstersııııı 'ft ta' P 

g('ıeği var ?! Ui~ ~
1 

jıı ~·ç ı ~' 
bir güt.de kaç kışı"" atıl•'ııı,d' 

. ~ . ., e para> . el' 
elledıgıne t. v .,.,7J1 

ki 
a ,,, 

dafa yaladı arıo ~~ 
kıl er<lirenıezler. d~caoellr ,i 

' . k" e· u.. "' ı.ı , Jı Genç 1 ur ıy ' do&' P 
Ahlaklı -,ot· 

keme eden, k iıllı ıJ 

daılar' mı yara~~e < Zıı''ı"r• J 
1..f ktelııll ~ s ' 

\'chane .Lne 0 11• "'' p ııarı ·ıcı ~ 
tutul3coğını, u 911 bl .,&e 
ğını Kağıtlar• "

11 bİ' 11 ııı~ 
' ~ ~ enirkell \dOıı ·~• 

rıl lığrnı og ur• o~ ,efı 

ilk M ,ktepden :: j\bl•k ;i if 
lomaıı terbiye e ı,ıO'ıı d~' 

' t" t/ ıJI 
rı burada o alıoı tr. , li (1) 1 

. . . asıl dc~e 
mız ıçın .1 r 
b 

da veıiştiı1 . 
ura ı "' 1, .. ... ocs•r, 

~' ııı •"' 
b

. kOltu . •e 
Bugün ır • ıcrb•) .. 

enfı ··~ııı 11 o~ 
Jen fakat O'.J kat ı.ı • >" 
bakımıod:ırı k~ ' tcrb;yr''oıf'-

f J" ınubıt 1 O) ç ve cr.ıın ı· re "1' ı 
iyet ı ıer' 1 ' deo tbt>:aıao 1 ııe tJrı 

• e keh''c JJ l " o) '' 
g . zır o \ .. 11f· .. ohj 

' o}'•· "'"' ,ı oynar.an 'e •JLJğtl r:o k 1' 
Aııkaf.lda dad~llllcsi ~e ~jlt~. 

ı. e ı •. ,_ t'' 
mtn yasaö b"ı ., lı 

f . kııl 1 ı.Jı: ,a 
olurdu · a (JJC"' tıı' · 

., • it(JJC 11!1 tfll kadar ı.eı ı g ~ ıSJ aY 1 ,.ı 
c:hi1 bl' •• yalıııı bu saY . bel lı'b·li~' 
pJ8 1 ( 

nında zaran lafl \fe tl~l 
k d r az o ~ flf cek a 8 _ • - 0cıı 

- Gerisi ııçll 



s . 
lreıada yapılmakta olan 

görüş meler bitti 
t - Birinci firllkden arlan-
ç h(ik• 

1ıııanııı Uıııet ınümessilleri si-
4 111.' ıneaelesl hakkında 

ı.ı uzakcr d . . 
· t 'ld e e ılmıı hır mu· 

. •lınd,~ '~ilmek ıçın tedbir
~tiqin bır Strida Alman hü 

~ ftab ~Ur~caat ettiği bir ta· 
!b q' eyfıyetioin emniyete 

~ı ı ·ı. ızaınına ol •.. •o,ii d an umumı ıtı 

Q ıııa 1 Qh en baltalamış oldu
~'lh·ı_' ede ftmişlerdir . 

I~ td'I 
lli ,\i 1 ınekte olan geniı 

ı·ı inan 
1 

1 •nııı proğram ının si· 
v 'Yı ı· · 1 ~ ılııı .ıllhhdaf eden gay 

1
QQdQiu .dıye kadar mütseea 
·'ılini d-a~ed tahmiııatrnın 
~hd•ki '.:az~Itmı§ olduğu ve 
· g6ı(if urnıdleri sarsmış ol-
~a lllektedir • 
. "•fi 
'llıqj' iiç devlet mümessil -
il et h· · 

1 
ı 'lllbu . ıısı uyındırmık 

11iıiııı· ıdaıne hususunda
ı 1 ar ı 1 kendi zu arını teyid eder· 
~hdidi hesıblarına silahla· 
l~I Vtsik • , 'ıııı Uıle uluslar arı 
~Q • 'Yı k 1 
· ~llıelı 0 ~ylaştırahilecek 

. llıı ~ lnhaıye iştirak için 
Ilı 6'Yrett · tde erde bulunmaya 

Celcıe · · rını beyan eder· 
~ ..... . 
~Iı~ Uç d va.- evlet mümeasille 
1~Q • 1Yttl · ~. l v, N er~ Sen J ermen, 
· 1tıbit 0 l'.Y 1 ıullı muabe 
'-ı.ı edil . • ı~d ınış olan devlet 
·~Qda ,8Q bu vaziyetin tadil 
1d· rıu d ı~1 ıt v ı. YU a mütalaa et· 
'I e ıı;eyf· ~, 1 e dı· r. 'Yeti diplomatik 
bı ı;~r ı· d 1 dit a akadar devlet· 

l lnt . 
( · Yı kararlııştırmış· 
c h··ı u,il 

illet ın" ·ı . b umeesı lerı u 

meteleyi umumi ve mintakavi 
emniyet garantileri çerçevesi için
de karşılılıklı anlaşmalar la hallet 
mek üzere tetkikini diğer alaka
dar devletlere tavsiye etmek ka· 
rarını vermişlerdir . 

Streza : 14 (A.A) - resmi 
tebliğden sonra aşağıdaki İngiliz, 
İtalyan beyanatı oeıredilmiştir • 
Bu beyanat .Lokaroo muahedesi 
hakkındadır • 

Lokarno aolaıma~ına ancak 
teminatcı devlet olartk iştirık 
etmiı bulunan ltalya ve büyük 
Britanya devletlerinin ınümeuil· 
leri hu anlaşmadın mlltevellid 
bütün vecibelerini kati olarak 
teyid eder !er ve Lokarno ınlaş
masını imza eden diğer devletle· 
re karşı üzerine alınmış olduk· 

lırı taabhüdleri icabında tema-
mile yerine gdireceklerini beyan 
ederler . 

Fransanın da iştirak ettiği ve 
müıterek bir !arıt.la Straza kon· 

feransında yapılan bu beyanat 
Alman ve Belçika hükumetlerine 
de tebliğ olunacaktır . 

Streza : 14 (AA) - Stıeza 
konferansı sonunda nrşredilen 
tebliğ şu beyanat ile bitmekte
dir : 

Siyasi gayeleri sulhun uluslar 
kurumu çerçevesi içinde müıte

reken muhafazasi olan üç dev 

Jet Avrupa sulbunu tehlikeye 
koyabilecek olın her türlü mua
hedelerin bir taraflı olarak fcsbi-

1 ne bütün ameli vasıtalarla karşı , 
koymak hususunda temamile mu 

( Tfi.rkSözft) 

Oyun 
- ikinci firlikleıı ar/arı -

desi çok olan satranç oyununun 
80 - 85 hin nüfuslu bir şehirde 

ıimdilik 25 - 30 u geçmiyen me· 
raklıların isttkleri de yerine geti

rilse acaba ne gaip edilir ? İşte 

Ağrı suçlularının 

duruşmaları 

Ağrıdağı suçlularının duruş· 

malarına dün öğleden evvel ve 
sonra grup halinde devam olun
muş ve cevabları gelmiyen isti 
nabelerin telıidlerine karar veri
lerek duruşmaları hışka bir güne 
bırakılmııtır. asıl biz bu süali sormak istiyoruz. 

Adananın mllnevver tabakasını 

çeken yıldız gazinosunda bile to f" 
pu kırık dökük 'yılnıı bir takım 1 
sı traııç vardır 1 Öteki oyunlardan 

23 Nisan 
bol hol .. Esefle söylıyelim ki ga· 1 ı Çocuk haftasının 
zino eabihlerine yalvardık yakar · başlangıcıdır. 
dık ; half ağrıtacak kadar söyle- !.-----------------' 
dik söyledik, fakat ... Satranç İs· 

tediniz mi tkşi ~uratla karşılanır 
sınız 1 

• • • 
Gazinolarda yı:z bulamaıken 

Orduevinin bizi kucağına alma· 

ıındaPJ dolayı kendilerine yürek 
ten teıekkllrlerimizi sunarken 

bu yazıyı gazetenizin bir köşe · 
sinde yer bolunursı memnunlu 

ğumuza son olmıyacaktır ; Hf 
ıılarım . 

Rasim Göknel 

YUzbaşı Aziz 

içel Nafia Başmühendisliğinden 
1 - Keşif bedeli 9269 lira 93 

kuruşJan ibaret olan Mersin - Si· 
lifke yolunun 22 ; 534 · 27 ·t 238 

kilometreler arasında 18 adet be· 1 

ton menfez inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur • 

2 -Eksilme 28 Ni@an 935 Pa-
zar günü saut 15 de vilayet encii-
meninJe yapılacaktır . 

3 -Muvakkat teminat mikturı 
695 lira 2'i kuruştur . isteklilerin 
bu miktar teminatı it.lareyi hususi
ye veznesine yatırmaları veya mu-
teber banka ııı ~ ktubu ibrazına mec 
burdurlar . 

4 - istekliler na!ia başmülıen
dieliğinde alacaklorı ehliyet vesika 
larmı ihale günü heyete ibraz et
meğe mecburt.lurlor . 

Firtik 3 
~!!!!!!!!!B!!!!llll!!ll!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!--mm!!!Bllm-----

Asri sinemada 
Bu akşam 

Umumi arzu üzerine 

Aysel~ 

bataklıdamın kızı 

Türkçe büyük 
ilaveten : 

memleket filmi 
Miki mavuz 

Gelecek proğram : 

Uzun zamant.lanbori sabırsızlıkla beklenen büyük roman 

Ek•ekÇI kadın 
14 muazzam kısım hepsi birden 

5215 , 
Gaz,benzin< Mazot ~fotorin ).Motor vo Makina yağınızı alırken 

her yıırde dünyaca tanınmış, ( Sokoni - \lakum) 
.ııüstahsilatı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini Aoka•a Jandarma Umum Ku
mandanlığında bir vazifeye tayin 

edilmiş olan Jandarma Bölük Ku· 
mandanı Yllzbaşı Aziz dünkü tren-

5 - inşaat hakkında fıızla ma. (Sok • t }' k ) t • • • 
lilmat almak istiyenlerio !çel nafıa 1 onı- ya um mo orınını 

le yeni ödevi baıına gitmiş ve is· 
tasyooda meslek arkadaşları ve 
doıtlaıı tarafından uğurlanmııtır. 

başmühect.lislığine müracaatları \ 

ılao olunur· 5213 (Timsahlı) Yağlarını (VAKuM O 1L1 NGıırgoyil yağları) 
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1 
Paranı! ( k ) (S k k ) tabıktırıar ve bu maksadın t•- ı -~ 1 So oni ,, o oni- Va um ,, 

hakkuku yolunda sıkı ve samimi Boş yere h:ırcama ve har· 
ttşriki mesai ile hareket eılecek· ' cıyacaksan yerli malı al f Markalarını taşıyon Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz • Çünkü 

!erdir . ı paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle tasar-
1 

\~--------,-------·-'"".------, 
~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A O A N A Se!Anik Bankası sırasında 

t. ,, Qı• 
• ; l 

'Çoğul - (Fr) Phır 
tı, 

ıı,,, btk. 
' · l'u k ~ Ço~un r Çe bir söz arap 

""tıı •tııııaz 
~ ttltıek . 

:-- (F'ı.) ; c.umlamak, top· 
'Jınt• ddıtionntr 
"~ • . n· 

~ · llılau~ 8 ıtbirine lıenzemiyen -tııı z • 
•ıı 

tı rpr.) t Cuınlıyın cümle 
llıiht u tout ' 

ı (Pr.) S- .sosyete ( T. Kö ] 
\, i'ıtn ocıete 

lı 'l•ı; ek . l 
~ h,,,t'., tısın . 1. , sosyetrsı -

1; ıf 'Ilı' Ye 
A' ~· 1

ht 
. ;atioıı-.. Biıleşit -( Fr.) 

J,, 
... "•k 

1 : ıl. v 
•i l\~tıı rupadaki i~çi bir· 
1 Pndak· . 
't' 1 •nıde ctmı 

'llı-ı 
l"ı ..._ Sosy l !F . 

•,,1 'btk . I 8 r ) Socıa 1 
~· it· • er 
Jı. ' Lu 11 ı 8 'lllai işlerd~ iki "i· ., . ı,.ı. rı 0 ı,· . "' 

tl· '"liıül 1rıne inkılab 
Ji '1. 1 g;.ı. deri . ' 

'•i "'t er - Sosyal 
1 ~ ~ı .. Varı], b 
ı 1 1., ' <ııe1ı;· r, unların bi· 
, ~ Qı l ıııe e . 

ı •· 't ı ..._ Vtım derler . 
1 ~ --~ Ei~tı h ; "ı~· -... k t oşluğu 

f• 1bi • •ııat 
·ıo~ sakıt 
~ıo .' Ceu-... Dü§üt 

h~er k l T. K" J 
I tı - V o. 
'ı ı ~ '.~'lı. . uruşkan 
ı 1ı,~ı11ı, . BuYük 
1 lrJı ge~•r •engavrrlerin 

~Ilı •tı lariJı-.. Büyük vuruş· 
" 

11• e ~"Çr r ı· -.... G.. . 
ıt ı,n un•y 

ıt' 1 'lı. • 
ı· Pi,· •• \ •. 

1 ·•n 1 C ''Up ı d,~i •,;'•l• anııı c•enubun-
f ~!ıh hıııu.~ -1 AHııpanın 
'( ._. a~ n ar 
ı" Pi e ..._ 
r f• '•~ı·ı·ı Cebe 

ı'tph . 111. 
,~ ı" ~ ~ -.. Ceb l'k •ı0 ~ •, e ı 
1 >ı "'in .. 
·I ' faç d • Yuz, yüıel -
1 J I~ e 
fr ~,tı ı\ılı 

~ ) 'n•u •ıı e k. 
1tıt hu ı..' .1 Türk kiikle-

•c.ı. •lı 
•lıt ille lıakkıııd ı . . 

örnek : Evin yüzü denize 
karşıdır . 

Yüzel fotoğraf, Yanal foto~raf 

Cephe - Yöney -(Fr.) Front 

Örnek : 1 - Ordularımızın 
şark cepbesinde bir tebeddül yoktur 
- Ordularımızın doğu yöneyinde 
bir d>'ğişiklik yoktur . 

2 - Mubarebe cephesi - Sa· 
vaıboyu 

3 - Ateş ccplıesi Ateşboyu 

Cerahat - irin 
Cerbeze - Çrçtn!ik 

Örnek : Onun cerbezesi Ö· 

niinde birdeu bire şaşaladım - O· 
non çeçenli!!;i önünde birdenbire 
şaşaladım . 

Cerbeuli - Çeçen 

Örnek : Cerbrzcli adamlar, 
kendilerini olduklarından daba par· 

lak gösterelıilirl>'r - Çeçen adamlar, 
kendilerini olduklurından daha par· 
lak gösterebilirler . 

Ceıes - Çan, çıagırak 
Cerretmek - Çekmek 
Cesamet - Büyüklük, irilık 
Cesaret (3) - Yiğitlık, yürek· 

lılik, çeıdnmezlik, yürek, küstah 
!ık 

Örnek : Onun yiğitli~iue söz 
yoktor - İl n'y a pas '' dire pour 
son couraı:e 

Bunu yapmağa yürek ( cesa
ret ) istrr. 

e cesartt! ( cüret anlamına ) 
- Bu ne küsıahlık ! 

Muharelırdr lıüyük bir eesa· 
ret gösıerdi - Savaşta lıiiyük bir 
yüreklilik göstnrli . 

Ouuıı lın kadar kabalık eııik· 
ten sonra gene uezdinize gelmesi 
doğruso büyük cesareıtir - Onun 
bu kadar kabalık ettikten sonra ge· 
ne yanınıza gelmesi do~rusu büyük 
bir çekinmezlikıir . 

CeHret etmek - Göıe almak, zuk bir adam - Un lıomme de ma 
korkmamak - (Fr.) Avoir le cou uvaise substance 

Özlü ( cevherli ) bir adam -Un 
rege, oser homm• da bonne (forte ) substance 

Örnek : Söylemeyi göze ala· Cevr ( Bak : C~fa ) - Üzgü 
madı ( cesaret ed~medi ) - İl n'a 
pas eu le courage de parter Örnek : Bu kadar cevre ta·l 

Geceleri sokağa çılı:mağa kor· bammül mümkün olmıyor -Bu ka· 
kar ( cesaret edemez ) - lt n'a pas dar üzgüye dayannıak elden g•lmi
le courage de sortir pendant la nuit. yor · 

Ceyş - Asker ( T. Kö. ) 
Cesaretlendirmek - Yürek- C C •za - eza (T. kö) -(Fr.) 

lendirmek Peine 
Cesaretlenmek - Yüreklen Cezai - Cezel - (Fr.) Pena! 

mek, göze aldırmak - (Fr) S'en· Cczaen - Ceza olarak 

courager Cezai nakti - Para cezası 
Ceset - Ceset ( T. Kö ) - Cezbetm~k - 1 -Göz almak 

( Fr.) Corps, (cadavre) 2 - çekmek - (Fr.) Attiıer ' 
Cesur - Yiğit, yürekli -(F r .) 

Örnek : 1 - Yiizünüıı parlak· 
Courageux 

lığı insanı cezbediyor - Yüzünün 
Cuurane - Yiğitce, yiğitce parlaklığı insanııı gözünü alıyor . 

sine, yüreklicesine - (Fr.) Cou · 2 - llilmem nasıl bir his beni 
rageusement yanırııza cezbrııi -Bilmem nasıl bir 

Cetvel ( kaaıl ani ) - Ark- duygu beni yanınıza çekti . 
(Fr. ) Canal C•ziıe - Ada - (Fr) ile 

Cetvel (liste ani.) - Çizelge Şiplıi cezire - Yarımada -
- ( Fr. ) Table, Uıbleau (Fr.) Presqu'ile 

Cetvel tahtası -Çizgeç- (Fr.) Cezın ( azm ani. ) - Dölen-
.Regle ( Fr. ) Action de se determiner 

Cev - Kav Cezr - Kök - ( Fr. ) Racin! 

Örnek : Cevvi havada - llavs Üroek : 1 - Ağacın cezri, yer 
kavında . altında bulunan kısmıdır - Ağacin 

Cevap _ Cvap kökü, yer altında bulunan kısmıdır. 
Cevaz _ İzin ( T. Kö. ) 2 - Lisfiniyatta kelime cezir· 

ferinin ehemmiyeti büyükıür - Dil 
Örnek : Kanunda buna izin biliminde söz köklerinin önemi bü-

yoktur - Cevaz yoktur . yüktiir. 
Cezri - Köknel - (Fr) Ra

Ccvazı istihdam kararı -Ata· dical 
nabilmek. kararı () ruek : lok ıl1ib işlerinde cezri 

Örnek : açığa çıkarılan 0 me· harrket eımrliılir - D~vrim işlerin· 
mur hakkında cevazı istihdam kararı de köknel harrket etmelidir. 
verildi - Açığa çıkarılan o işoıen Cıhayet _ Toplamak 
hakkında atanabilmek kararı verildi. Örnek: \ergi ribayeti -Ver· 

Cevrlan - Dolaşma gı toplanıası 
Cevf - iç , kof, oyuk Cıbillet - Yuadıhş, yapılış 

Covlıer - Evin (kimya ve fel Örnek : İnsanın cibilleıi na· 
(3) Cesareı i}i aolanılarıoda atfc terimi olarak ) maya, öz _ sılsa öyle kalır , onu ıebdil etmek 

( Şecaat ) a, köıü anlamlarında, cü (Fr. ) Substaııce pek müşküldür - İnsanın yaradılışı 
reıin kü•ıalılık anlamına doğru ka· nasılsa öyle kalır, onu değiştirmek 

-.-.. ............... _;_!::,· .................................. ----~ .... -Ö ... rn•r•k--:_~_ıa_y_a_sı--(c•e•v•h•er•i•)•b•o···--p•e•k•g•u-·ç.ıu.·r_. ________________ ,...J 

, 

1 

1 

Muharrem Hilmi 
4987 18-20 

------------------------------------------------------....:: 
Adana: Milli mensucat f abı ikası Limited şir-
keti müdürlüğünden: 

Fabrikamızda son sistem mııkinalar ile teclıiz ettiğimiz Boyahane 
kısmında knsarlı kusarsız her nevi iplik ve bezler mükemmel bir su
rette vo aı zu edilen renkte boyan makta olduğu gibi resmi ve hususi 
her t.laire ve müesseseye, Bekçi, Polis, jandarma ve mektep talebelerine 
ve bütü halka yarayışlı elbiselık kumaşları he:ı:ırlamakta olan fabri
kamız muhterem müşterilerimiz tarufıntlan vuki olacak iplik ve bez 
siparişlerini arzu edilen renkte boynmağı kabul ve tuahhüt ederiz. 

Yeni fabrıkomızın son sistem ve elııktriklo işleyen iplik makinala
rınJu imdl et.lilen her numaradaki ipliklerimiz Avrupa iplikleri ayarında 
olduğu gibi Jupon mallurına faik oufosette bulunan C C C şapka mar

kalı kaput bezlerimiz ile yurdumuzun hor köşesinde tanınmış Arslan 
markalı knlın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni ~ık;n ip· 
ltklerimiz hakkındaki sözlerimizio doğruluğunu isbata kıı.fı geleceğini 
muhterem halk ve müşterilerimize arz ve talep edilecek nümunclerin 
memnuniyetle müşterilerimize yollanacoğıoı ildn ederiz. 5146 

26-2-9-16-23-30-7-14 

1Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Yine iki proğram 

Herkesin bir kere dabı görmek istedeği 

Karım beni aldatırsa 
En güztl Türkçe Filmi yalınız üçgün için takdim eder 

En yeni 

Garp kahramanları 
3 IDCI kısım 

İlave 

Dünya lı~vadisi ve Yunan isyanının enson .ahifeleri 

Gelecek Proğram 

Harp 
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M 1 1 Adana Borsası 
• uame e erı 

- PAM'.Ur'. lt".ö~A'. ve 
Kilo Fiyatı 

Satılan 
CİNSİ - Mikdar 

En az En çoL. 
K. s. K. ~ 

Kilo 
- ,_,_ ,_ 

Kapım alı pamuk~ 37 

Piyasa parla~• ,, 36 

Piyasa temizi •• 
laoe 1 
iane lI 
Ekspres 
Klf"vlant 

1 

YAPAGI 
Beyaz 

' 1 l:: Siz:ab 
Ç 1 G t T 

Ekspres 

1 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" 
••Tobnroluk., 

HUBUBAT 
Bni!day Kıbrıs 1 

1 " Yerli ı 
" 

_Mc-nt .. o_e ___ -.- - --' 
Arpa ... 1 --
~asul} --
Yulaf 
Delic~ 

Koş yemi 
Kt-teo tohumu " 
Bakla 
Si sam 

UN .... Salih Efendi 

• !:ı .::ı 
... . " 

~~ -ı1üz kırma ,. 
~;:.... =(C Simit ., 
ö5 -· Cumhuriyet ::s ia 
~> ... 
C'I = ., 
I' (,,)o Düz kırma ,, 

Alla ., 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

15 I 4 I 1935 iş Bankasından alınmıştır. 
Sanıim Pe11e 

Mayıs V l:ldeli 
1 

6 38 Liret 

ı 
9 

Temmuz Vadeli 6 32 Rayşmark 1 
Frank"Franınz,, 

Hazır 6 65 
12 

Sterlin .. Ine;iliz,, 608 
Hiot hazır 5 59 Dolar "Amerikan,. 79 
Nevzork 11 66 Frank "lsvicre., 

1 

!)8 

97 
05 
95 
76 

( Tftrk Sôztı) 

,,,,.. . 
ı arsus ıcra dairesinden : Adana askerlik şube· ı 

sindeu • 
1076 Sny.ıh kanuna göre ihti

yat zabiti yetişecek olan kısa hiz
metlilerden bu eene aşağıda gös
terildiği veçhile hazırlık kıtalarına 
sevkedileceklerdir . 

No Tarihi Cinsi ll ·ktıı.rı ~t 2 Kıymeti Kflryesi Hmiudu 
. "lk bllh 

1 

147 Eylul Bahça 45045-8176 Beher hektarı Tarsusun Zorbaş Şarkan:Suhıbı nıu ~I 
1337 u 880 " lira Hadt mahallesi gar ben: ve ce~u~e:u h 

Dosya No: rumo.tl veresesının 111.1 
935 - 164 Şima. Rizvan oğlU t e 

h. · 'ısnbe 
ağa ıssosıne 

bahça ile 
329 Doğumlu kısa hizmetlilerle 

bunlarla muameleye tabi olan di
ğer doğuml\Jlar geçen sene sevke 
tabi bulunduklarınuan bunlar hak
kında ayrıca celp çıkarılmıyacak 
bu ildn celp mnbiyetinde olacoğm
uan ona göre 329 ( Ouhil ) ve dohıı 
yokarı doğumlular 23-4-935 
tıuihinde şubeye gelip müracaat 
edecektir. 

148 Eylul 1337 Bahça Hektarı M. 2 Beher Hektarı . 8\ 

11880
11 

lira Aynı :ıll 
Şarkan ve cenuben 'k: h 
mati evladının 15ave. 

8 
Garben Süll.lyroan sğ. \\ 
van bııhçası Şicnale:o 

18386-0480 

Alacaklı : Adana Avukatlarından bay llhami 
Bordu : Tarsusun Ş~mlı M. Rizvan oğııllarmdan ı\li o Süleyman 
veresosi ·ıe , .. 

ağa Rizvı:ı.n b'lhçıısı 'bİll 
18 4 935 ııırı 

. . Yakarıda hudut ve evsafı yazılı Bahçalar açık artırmaya konmuş olup şartname . :-- .. - 11 Je 
ıtıbaren dııiremiz<l.e herkes görebileceği gibi 18-5-935 tarihine müsa1if cumartes1 gunu s1

at 8rtı 
artırma ile satılacaktır. Artırmu badeli muhammon kıymotinin yüzde 75 ini bulmadığı taktirde 

80~ 0 ar 
tuabhüdü ha.ki kalmak şartile 2-6-935 müsadif p3zar günü saat 11 da dairemizde yapılaca.k 0 ·~e bş 

.1 • • • 1 k 'b' B re taksı maua gayrı menkul yüzd" 75 kıymetı bulmadığı takdırd3 228) No. u anun mncı ınce n . tiııJe 
nacağı ve bulduğu takJird~ ihale edileceği için taliplerin muhammen kıymetinin yüzde 7 ,5 nı-ıbe 
akçası vPya milli bir bankıının teminat mektubunu hamil bulunmaları ldzımdır. . rııtııl 

2004 numrolu icro. iflas kanununun t 26 mr.1 maddesi dördüncü fıkraslna tevfikan bu gllycı rne 08ilıı 
rinde ipotekli alacaklılar ile diğer bir a!Akadurının ve irt.fak hakkL sahiplerini bu ~.aklarını .ve h~~Jirıll 
vo masarife dair olan iddialarım ilAn tarihinden it ibaren yirmi gün içinde evrakı mushıtelorıle 'h ıte 
aksi takdirde tapu sicilinde sabit olmadıkça satış bedeli paylaşmasından mahrum kalacakları cı .

0

0 1a. 
kadaranın işbo madde fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla maltlmat almak istiyeolerı 
icra dairesine müracaatları ilA.n olunur. 

330 Ooğum\ularln bunlarla mu· 
ameloye tabi olanlar sevk edilecek · 
leıin<len namlarına çıkarılacak celp . 
puslalarn göre ş11bE-ye gelecekler- ' 
dir. Bunlardan nskeıi elıliyetna 

mesi olmayanlar 25-NiMn-935 
orta ehliyutnamesi olanlar 25 -
Hazirun-935 Tam olıınhr 25-
Ağustos - 935 tarihinde ihtiyat 
zabit mektebio<leki hazLrlık kıta
sına vo yüksek ehliyetnamesi olan
lar 25--1.teı-935 tarihinde ihti 4 

yat zabit mektebine sevkedilmek 
üıere şubeye müracant edecrkler-
dir . ----~----~----------------~--------,------------~----------_...--.--:; 

Bürücekta Clükkan va 
pazar yeri icara 

veriliyor 
Bürücek köyüne ait olan dük

kanlar ve pozar yeri Nisanın yirmi 
birinci pazar günü akşami saat \ 
yedide açık artırma suretile icara 
veri1eceğioden taliplerin o gün ve 
o saatta Yeni cami civarında Ta
hir Pamukçunun evine gelmeleri 
ilan olunur . 5214 1-3 

Seyhan defterdarlığından : 
Mahalle veya 

Mı:vkii 

Bucak 
Kuru köprü 

Cinsi 

DükkA.n 
Tarla 

İlyas:oğa Bahçe yerilf) eşçarının 

Döşeme 

2442 hisse itibarile 336 
hissesi 

ı\rsa 

Zürra 

6433 

1166 

587 

Döoüm Sahibi evveli 

Çelebi oğlu Mustnf~•borc 
Hasan oğlu Mehmetlin vergı. 
dolayı , 't "er · 
Kunduracı Halaç oğlu Haroı 
cundan dolayı hazine ~ 

7 

1 
Kopalı çarşı 2 bap dükkdnı şamil 

1 hap bedestan 
4 hissede 3 hissesi 
20 hisse itibarile 12 

İbrahim Sulak vergi borcuoJııll 
hazine Jiııİtl 
llamalı zade Yahya efen 
borcundan dolayı hazine 

hissesi 1 

\
~~~~~~~~~~~~,~~~~! ' mıın mensucat fab~ka~ Hm~d şkke-

8 e ı e d i y e i l a n ı a r 1 tinden : l Fabrikamız için yapılacak hns· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ tane binası pazarlıkla ihale edile. 

Çukurmesçil 1 hep hane 

l!yas ağa Arsa 

hazineye 
Arş un 
800 

Ar şun 

. Ni1 
Şııma.t zade llifat vere~65~0rcıl 
Fatma, ve Mediha vargı 

dolayL hazine . b0rcıl 
Hıısan oğlu Hayrinio vergı 
dolayı huzine 1l 

I- 6/Nısan/935 Cumarteaioden itibarea basküllerin ayar ve tamga
larımasıoa başlanacaktır. 

2- Baskülü olanların müracaat kdğıdile birlikte B~lediye yapısı al· 
tıı da, Askt'ri hutaoe karşısmda ayar nıemurluğuna gelmeleri. 

3:- Ayar işinin intizamlı olması lüzumsuz knlabnlığa yol verilme· 
mesı ve esnafın boş yere beklememesi için numara verilecek ve numara 
ıırasile b~skü1ler ~~o.!ene edileceğinden , baskül sahiplerinin , Ayar 
m~murlu~uoa bask~lsuz. ~ı 1ler~k numara almaları ve endan sonra tayin 
olunan gundq baskullerını gotırmeleri ldzımdır. 

~ - ~a!ıa sonunda tamg'l işine katiyea nihayet verileceğinden bu 
mi.ıdd~t ı~ın~e basküllerini muayene ve tumgalatmayanlardan mahkeme 
kararı!? olçulpr kanununun 24 üncü maduesi mucibince ( 10 } liradan 
( 100) lıraya kadar nakdi ceza alınacaktır 517 J 4- 8 - 12- 16 

Temizlık işleri hayvanatı için döküm halinde gürı<le 1170 kilodon 
bir ııylık 35100 kilo yeşıl ot açık eksiltme suretilo satın alınacaktır. 
. lh~l~~i niso~ın 25 .inci pe.rşembe günu saat on b,.şte yapılacn;1ından 
ısteklılt•rın o gun temınntl~rıle birlikte Belediye encümenine gelmeleri 
ılAn olunur. 5191 10-15-19-22 

--~--------~----~----~--....... ----.----~~---------

Soğlo mtılr, zarafet ve !iyatlarınduki ucuzluk J.olayısik ülke nı izin bir 
çok yerlerinde mühim yer tutan Geyve sandulya fabrikasınırı muhtı-lif 
şekildeki son model sandalyııları Bı'uesten bitişiğinde Pir oğlu Süley
man Sıımi ( Karomanh ) ticarethanesinde satılmaktadır . Düziıno ile 
alanlo.ra ayrıca tenzil4t yapılır. · 5184 t 

cektir. Aldk ıdarların proje ve plıı • 
nı görmek üzere fubrikamlza mü
racaatları rica olunur 5209 

15-16-17 

Kirahk ev aranıyor 
Ziraat bankası mensucat fabri

kos na pek yakın yerlerde kiralık 
evi olanltırın hemeo mezkfir fabri-
kaya müracaatları , 5205 

14-16-17 

vilayet encümeni daim1sinden. 
Adana Memleket hastanesi Eski 

Röntgen makinası ve tderruatının 
1500 lira muhammen bedelli açık 
artırmasına tuyin ve ildn olunon 
vakıttn istekli çıkmadığından ar
tırmn, eksiltme ve ihale kanunuoun 
43 üncü maddesi mucibince pazar
lıkla sııtı iması ve pazarlığın 935 
yılı nisanının 28 inci pazar günü 
saat 11 ,~~O da Vı16yet encümeninde 
yap.iması uygun görülmüştür. 

isteklilerin tayin olunan vokıtta 
J~nciimoni Vilt\yetc müracaatları 

ılfüı olunur. 5208 
15-18-22-26 

Kııpnlı çarsı 

Döşeme 

Sa racan 

Cami ceJit 

Ccuit bedestan 

Atik Veraicesir 
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Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

.., l'eni istasyon cuddes'.· Doğruluk fubriknsı karşı tarafında dört yol 
o gzı ndu kı ınuayend1anesın de. 

Gtin<liiz st•bah sant sekize kadar 

Ögle saat 12 - 1 arasında 

Ü<·ten sonrada her arzu edilen zamaods müracaat eden hastala-
rını kobul ve tedavi eder. 5174 9-30 
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