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Türk clili araşrırm 

Y"ptığı o~ınanlıcıulan 1 
şılık kılavuzn üçüncü ı 

s IClJRuş -
ADANA : GUNLUK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 

Kamutay toplanhsı: Uluslar konseyinde 
&Q 4. Reşit kadın ticaretinin ·men'i 

f 0 n Tevfik RüştüAras, en önemli hakkındakimukavelename 
'0rumıın Fransa nıuhtırası 00.~.~1 :~dı .. 

Ct olduğunu söyledi 
~ nevre 15 
~ tıııaıurıd : (AA) - Uluslar tinio mümkün olduğu kadar aur-
~lld,~i tJJ.~ Frınsız muhtırası bak· atle iki h Rkem tayinine karar ver-
Ô İztb,t .1uzakere Lavalın Yercce- miş olcJuğuuu .ı:;öyremiştir . 1 
~l'de, 1 

e yarıu başbyacakhr . Tiirkiye bariciye ba\canı ve 
titıt •onra konsey mcsaisinı uluslar kurumu konseyinin timdi 

~"'•n edecek ve Habeşistan ta ki reisi Tevfik Rüştü Aras, her 
hccku;aki müracaatı tetkik ey- iki t c rafın bugün bir sulhperver-
~ de•re ,' Bu meselenin bu içti lik zihniyeti göstermiş ve İtalyan 
~''•ttı •ınio ruzoamesine konul Habeş hakem muahedenemesiui 
' reddctınesi muhtemel- harfiyen ve bütün rubile tatbik 

el n etmek arzusunu izhar eylemiş ol 
'~ lırıdaıı b k duklarını beyan etmiştir . Muma-~ ltıij,11 8f a konsey Fransa-• ı. llıubcaa~, nıeselesinde mnz- ileylı iraveten demiştir ki : 
·~tıL 8rrırJ·,1,.· . Bu şerait altinda bu mesele-
L~P ed 1ıs•nı yapacak zatı 
,_la tc k · yi şimdiki fevkalade içtimaın 
'' olfk,' lır . Bu zatın Ma· .... a ruznamesine koymağa lüzum yok-

~~t Ceııevre ~• 1rn5 ubtemeJdir · tur . Konseyin bugün en mühim 
~Qıaıll k · . (AAJ - Uluslar meselenin yani Fransanın müra-
~ •oıır Onseyıbin bugün ögle- caati meselesinin tetkikine gi-
~tııı4 :, saat ~ buçuğa doğru rişmiş olmasına bu baptaki ihza· 

illi ior ao gızli müzakerelerin 

1 

ri görüşmelerin ilerlemiş olması 
~~•ıı,11 :~r hilafına olarak Ha· .,ebeb gösterilmektedir . 
~ • c~ Uracaatı me.selesı bak-

1 
Yorinki gizli ıçtimaan sabah-

~t b teya l ' h111 B rı etaıiftir . tal yan 1 leyin 11 de yapılacağı söylen· 

~ ~••on Aloisi _lı_ü_k_u_m_e_·_m-ek_t_e_d-ir_. ------

; ç 9ılterede ökonomik durum 
,:;berfayn'ın anlattığına göre her 
g ea4; haline gelmek yolunda imiş .. 
"-ll4' • ------.. ·------

1.•hracat bu yıl otuz milyon 

1ı.._d lngi)iz lirası artmış •• 
~t:ıı• t~ lS (ı\.A.) - Maliye beyan etmek snretiyle nutkuna 
~ ~.lb:vuıt! Çemherlan'in hışlımı~ ve drmiştir ki: 

rl :\1 
11Utkaras:n<la söylemi§ ol· Smai iıtihıalat yüzde 1!! art-

\t. · ldıı L aıfedilwekte olan 'h J :ııt1 eqenı . mış ve ı racat evvelki seneye 
L ~ }or k· b mıyet şundan da nisbeten 30 milyon İngiliz !ırası 
ıf ~~ 8•b,Lt

1 
irçok meb'uslar 

04h q an k fazlalaşmı§tır. Faiz nisbeti olduk-
~~/t0rı,tdı ·anıaraya gelmiş 

ıı .'! S ls le ça düşük bir seviyede kalmıştır. 
~ lt~•da l3aşbakan .1\lakdo. Hayat pahalıl ığı da keza, dökme 

,1 ~ lıaıı tı davet etmiş yani demir ve çelik i.stibsalatı yüzde 
~ lorıd 8rtlasindarı iki saat 30 ve ham demir isrilısalatı yüz 
~ı· raya l 
ıqd 1h b ge miştir. 50 nishetiode artmıştır. Peraken-
~~ a l>ek bakanı geçen sene de ticarette de terıı kki l er gö ı ül-

1•t al · tld ıır bir takım te · müetür. Tasarruf sandıkları mev· 
t tdilıniş olduğunu • - Gerisi ı1çılncü firUkle -

()Öring'in nikiih merasimi 

Ankara: 15 (A.A.) - BugDn 
Nuri Çokerin başkanlığında top
lanan kamutayda Reşit kadtn ti
caretinin men'i hakkındaki arsı
ulusal mukavele ile Türkiye -
Suriye aruında iki tar lf tebaala
rının emlakine ait mukavelenin 
mer'iyet müddetinin uzatılması 
için olan kanun JayihalaTının ikin· 
ci ~müzakereleri yapılarak kabul 
~dilmistir. 

Kamutay hundan sonra aıttır
ma ve eksiltme kanununun 46 m
cı maddesinin [ K ] fıkrasanın 
pazarlıkla alınacak ve yapılacak 
işlerin ilana tabi tutulmıyacığına 
dair tefsir fıkrasını kabul ederek 
Perşenbe günü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

Manisa 
Genel meclisi VilAyet 
büdçesini onanladı -·-Manisa: 15 (A.A.) - Vila 

yet genel meclisi işleriui bitirdi. 
Bugün dağıldı. 

Vilayetimizin 935 yılı hüçesi 
865,800 liradır ve rleoktir. Büd 
çede kültür işlerıoe 336,287, yol 
işlerine 26 bin, sağlık işlerine 
88,733,ekim işlerine 9,086, baytar 
işlerine 12,668, hususi muhasebe 
teşkilatına 72,213, muhtelif mas· 
raflara 84,764 lira tahsisat ayrıl
mıştır. 

l\luallim adedi •110 • çıkarıl 
mış; yeni yapılmakta olan hastane 
için bu yıl da 40 bin lira tahsisat 
verilmiştir. 

Bu yıl Vilayet dahilinde yeni 
den iki büyük mektebin temel· 
lcri atılacak ve mektebini yapan 
köylüye heşbin lira yardım edile
cektir. 

Çalışkanlığı sabit olan fakir 
talelıenin yüksek mekteplerde 
tahsillf"rini ikmal etmeleri için 
2,200 lira tahsisat ayrılmıştır. 

Mısırlı kadınlar 

lstanbulda Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk 

koydular 

lstanbul : 15 ( A.A ) - l\1a
dam Hada Şaravi Paşanın riya· 
setinde Madam Emioe Sultan , 

' Madaw MehmedlAli, Seza, Nebara, 
Huriye , Ha\ va idris gibi Mısırın 
mümtaz kadınlarından müteşek
kil Mısar kadınlar heyeti bu sı · 

~ 
r~ 

'~ ~- 11 \ 
~~IQ b·ahtkH· •~-~-=-
~b ır attiatl it.Ve Almaoyanın hava Te zııı Göıing bir kaç ğün 1 
g~~İtl~~'••illli ~dıola evlenmİ§ti . Hesmimiz Göring ile kari- / 

tıtıi tesb· en sonra , siliih ar kada§laranın kılınçlan al- 1 
lt etmektedir . 1 

baba saat l 1 Luçukta Taksim mey 
daoına giderek Cumhuriyet abi
desind Lir çelenk koymuştur . 
llir polis müfrezesinin de hazır 

bulunduğu hu merasim esnasında 
Madam Şuavi Paşa şu nutku 
söyl e mİ§tİr : 

Mısır heyeti murahbasası lıu

gUnkü TürLiy<>yi bütün dünyanın 
teveccüh ve hayranlığına mazhar 
kılan hürriyet ve mi:savat prensip· 
leriııin kalil•iyetini temsil t den 
bu abide önünde Mısır kallıolara 

namına Türkiye Cumhuriyetini 
selAmlarlar . Vatanın ku,tuluşun
da cins farkı gözetmeksizin genç 
Cumhuriyetteki Türk kadınlığıoa 
bahşettiği mevkideu dolayı hisset 
tiği derin memnuni, yeti Türkiye· 
oin kurtarıcısı Kamal Atatürke 
izhar içio bu fırsattan istifade 
eder . Cesaretle giriştiği bu bü
yük İslahatı temımlamuı içio 
uzun bir ömüre mazhar olmasını l 
Allabdaa dua eder • t 

Streza'nın sonuçları 
Alman hava kuvvetlerinin şimdiden İngi· 
!iz hava kuvvetlerini geçtiği söyleniyor 

İngiltere, Fransa ile Sovyet münase
batını bozacak harekette bulunmamış 

Londra : 
15 (A.A) -
Deyli telgraf 

gazetesinin si
yasi muhıhiri 

Strezadan bil
diriyor : 

Konferans 
harbden soo

rakien mühim t 

mülakatlar darı 
biri olarak 
addedilebilir. 

Üç günde 
öyle bir sis
tem temeli 
atılmıştır ki, İtalya bnşuekill Musollnl Streza 
bu sistem va· konferansma giderken 
sıtasile Avrupa harışt muhafaza- ı istikrarının müdafaası meselesi 
ya çalışacaktır . Konferansın İn· kat'i surette halledilmek için bü· 
giliz siyasasının '.bir zaferi olarak tün hedefler tamamen ·tahakkuk 
telakki edilmesi dr.ğru olur • E- ettirlmiş olmakla !beraber muaz-
ger Almanya daha mutedil bir zam bir terakki ielde edilmiştir • 
teslilıatla iktifa etmit olsaydı İn- Övr gazetesi yazıyor : 
giltere , Fransa ve İtalya muahe- Fransa bfikiimetinin derpiş et· 
delerin askeri hükiimlerinin hu tiği şu muzaaf gaye tahakkuk et-
kuki cihetini hiç şübhesiz bu ka. tirilmiştir : 
dar §edid olarak mütalaa etmi- Bi\tün aalahtarda Fransız u-
yeceklerdi . )uslarını göre Avrupa emniyeti· 

İngiltere hava kuvvetlerini nin teşkilatlandırılması için İtal-
dalıa çabuk tezıyid etmişlerdir • ya ile anlaşmak ve 16 Mart ta· 

Zira zınnedildiğine göre Al- rihli Alman kararının terakld ih. 
man hava filosu daha şımdiden timalleriae binaen uluslar derne-
İngiJiz [filosunu geçmiştir . gi misık1nda hızı tadilat, Franaa· 

Hava misıkına •gelince İogil- İtalya anlaıması Ştrezada teyid : 
tere Almarıyanın bu misaka iş- edılmiş bulunmaktadır . 
tirak etmesini istiyor , Üç devlet Almanya ile mÜS· 

Zira hu iştirak misakın emni· tık bel müzakerelere kapıyı açık 
yet kıymetini nrhracağı gibi ha- bulunduracıklırdır • 

va ttslihatmın 
1
1 · - - ~ -

tahdidine de ~ 
badim ola · J 
caktır . J 

Paris : 15 
(A.A) - bu 
sahalı gaze 
t deri Streza 
koof eransınır •• 
başlıca neti· 

cesini üç dev 
letin tesaoü· 
düaü teyid 
etmelcriode 
bu1uyo rlar 11 

bunun Cc ne" -
rede temhir 
edileceğini 
yazmaktadırlar. 

1\011/ l rulls ıwpısuıcıu mıı raıwuslart 

olomobillt rden biri 

Biitün gazeteler İngiliz - İtal
yan berannamesini memnuniyet· 
le karşılayarak bu beyannamenin 
Ren mırıtakalarıoın gByri askeri 
vaziyeti hakkındaki hükumleri
nin teyidi demek olduğunu kayd
ediyorlar . 

İki taraflı hava anlaşmaları 
akdi hakkındaki haLerler bazı 

muhabirleri Fransa ile İtalyanın 
hu hu11uscla müzakerrılc dalıi hu· 
lundukların1 bildirmeye sevket· 
mektedir . 

İngilterenin : Fransız · Sov 
yet siyasasını bozacak biç bir ~ey 
yapmamış olması büyük bir mem 
ouniyetlt: kaydediliyor . 

Üç devletin muahedelerio bir 
taraflı olarak ihlaline karşı koya 
caklan hakkındaki nihai tebliğin 
tarihi bir kıymeti _ olduğu zikre· 
dilmektedir . 

Maten gazetesi ezcümle di · 
yor ki : 

Konferansda Avrupa haflş ve 

İngilterenin bışlıcı gayesi hu· 
dur . 

Makdonalcl ve Con Saymen 
yeni hiç Lir taahhütle girmemek 
kararından vazgeçmişlerdir . Da ' 
ha Pazar a!\:şamı Fransız heyeti 
murahbasasınn müşahit @ıfatile 

olsun Romada yapılacak Tuna 
konferansına iştirak edemiyecek· 
lerioi bildirmişlerdir . 

Eko dö Pariı:s diyor ki : 
İngiltere karşılıklı yardım 

misaklarına engel olmıklı bera
ber Almanyaya karşı müdafaa
ya henüz faal bir surette iştirak 
etmemektedir . 

Korıferaos hemen hemen 
müsbet hiç bir netice vermemek· 
tedir . Fransa ile İtalya bir ba
va anl:aşması hakkında müzıke
relere baılamıı bulunuyorlar • 
Bu anlaşma daha geniş bir mua· 
bedenin mukaddemesi olacaktır • 
Ji'ransa ile Almanya imkanlar1 ta
mamen izale etmemek için Al
manyaoın çok şiddetli bir suret· 
te takbih edilmesi hakkandakı 

ilk arpa ı 

Dün Kürkcül 
köyllnden Ömer 
Borsaya getirdiği 
pa açık arbrma 
on kuruştan beşi 
kııruşa kadar çık 
kuruşta tüccarda 
Boduroğlunun üz 

Bu elli kilo • 
'" on ,, kuruş üze 
beş lira arpa sabi 
sonra artırmadan 
( onyedi lira ) Hi 
sahibinin arzusu 
edilmiştir . -----·· 

Edirned 
dikme 

Edirne: 15 ( 
ve mülakatında 

bağcılığa büyük 
rılmış ve 1500 dö 
linde bağ dikilmi 
dirne yilayeti zir ~ 
arkaaı kesilmiy 
520 bin den fazl 
parasız dağıtmak 
diği kolaylıklar a 

Bugün Edirn 
nan bir çok yerl 
ketli yağmurlar 
bu yığmurlaran t 
düttüğünü ıöyliye 
tedir. 

Sovyet 

ilk 

Ankara : 15 ( 
şam Rus Sefaret 
tiıtleri ilk konseri 
!erdir . 

Lev Oborin , 
sekova , Pırogev 
takovich , Borsoiıı 
verilmiş olan bu 
kan İsmet İnöoü , 
lar heyeti. büyü 
ler ve bayanları 
messilleri hazır b 

:;ovyet artiıt 

konseri çok alkı 
dir edilmiştir • 

Danz 
Seçimi Nas 
yalist fırkas 

Danziğ: 15 (A 
için yapılmış ola 
reımi neticesi bu 
komitesinin umu 
resmen ilao edilm 

İntihabata iştir 

isimleri tescil olan 
237,165 ve rey v 
236,832 ve bu r 
olanlarınm mikdar 

İntihabat aeta 
Nasyonal Sosya 

azalık, Soıyal De 
12 azalık, Komüni 
lık, Merkez fırkası 
se listesi 2 azalık. 

metalibesin.Jen va 
bur etmiştir . 

Çok nikbin ol 
biç hakkımız yokt 
bir Fransız • İngil' 
ma~ı için ümid ve 
ümid tahakkuk et 
bu lıusuıdaki teki 

-Gerisi dördıinc 



Firtik 2 
Türk Sözü 

Darulbedayl t t'msıllerl : 

Unutulan adam 

•• •• • yuruy Sabah 
Şeblr Da7ak arı 

- Dünkıi sayıdan artan -

Sovyef artistleri 

Başkanı Türkiyeyi 
ziyaretlerinin sebebini 

anlattı ilkbahar at koşulan 

Hakiki menşei derin 
lık içinde kalan Olioıpi 
eski sporlar bakkınJo. 
kitııp1arın ve tarihlerin 
ltlmnt göstniyor ki da 
ideen znmanmda (Alka 
Jüpiter mabudu namına 
Olimpiklerden evvel ve 
zamanın rüesayi umuru. 
rüyüşlerine çok ehemın• 
lerdir. 1spartn vnzıı kan 
daha sonra Romanın a 
ratoı larından Teodos " 
bu gezintileri ihcnal e 
tenbi ile büyük gurupl 
lardır. Derebeylik zaaı 
rimizin demokrat, Arıst 
yalist partilerile Spor.c 
macıların hayatına gıre 
yuşler hakkında (Ş~pe 
vo kan kirlorini temızle 

Üçüncü perde : Bir Hapisha
nedeyiz .. Orada hazin konuşma· 
lara şahid oluyoruz . Doktor da 
oradadır . Gelişindeki mak.sad 

mektup aramaktır . Mektup ki, 
testllidır ; gelmek bilmiyor. Dok
tora unutmuşlar artık ... O: (E
mid dışarı vurdu . Amma su ba 
la içiyorum ! .' Bana, hapisaoe-

niz" girerken bırakh~ım çakı ile 
anahtarı verirıiniz dtğil mi?. ) 
Diyor . Acaba , ıapıtmağa başla 
mış mı dersiniz? .. 

Bir hafta sonra doktor hapis 
haneden çıkmış, ve evine ğelmiş 
tir . Orada aletlerine , mikrosko· 
puoa hısret ve sevgilerle sanl 

dığını görüyoruz . Derken asistanı 
ile karısının dışarıdan geldikleri
ni İ§idince bir yere sakJanıyor . 
Şimdi, odaya onlar girmişler 

dir . Fakat, cicim aylarının geç
tiği ne kadar da belli ?!. Asistan 

gezintileri • . 

madiyeo eski, sapsarı kesilmiş , Moskova devlet tiyatrosu ar· 
parç~lanmış gazeteleri okuyarı , tisllerindeo mürekkeb bir guru- •• 
doktor , bir ihtiyarın sorgusu Ü· bun Aokarada temsiller veıilmek Onümiizdeki Cuma günü saat on 
zerine coşmuş ve bütün iztırahı- üzere davet edildiklerini ve bu 
nt haykırmağa başlamıştır.. gurubun lstsnbul ve Aokaraya l dörtte kOŞU yerinde yapılacak 

Ben, - diyor, o-, unutulan geldiklerini « Anadolu ajansı • 

adamımdır!.. Bir zamanlar gaze- lımaıhşleırı.· olarak gazetemizde yazıl· Koşulara aı'"d ikramiye ve prog., ram 
teleri• dilioden düşmiyen adam 

heoim !... Yalnız yine, ben, Bu gurubun Başkanı Ark~nof dün Vilayete geldi kayıt/ara başlandı 
şöhretine mağlup olarak : şöbre· kendisile görüşen , Cumhurıyet • ' 
tioi iyiliğine feda ederek kızını gazetesi muharriıioe şunları söy· llkbabar ilt koşularınan birio- yukarı yaştaki yerli , yarımkao 
öldüreo bir doktorum !,. Ben şöh- !emişt ir : cisi önümüzdeki Curna günü saat arap ve baliskan arap at ve kıs 
retine halel gelmemek için asis (<- Türkiyeyi ziyaretimizin ondörtte koşu yerinde yapılacak- raklara mahsustur . 

lanı tarafından karısı elinden a · başlıca dört maksadı vardir : tır · İkramiyesi : 210 liradır. 
lıamağa razı olmuş bir kimseyim.. 1 _ Sovyet san'atioi komşu ~"'rek hu koşuya ve gerekse Biriqciye : 140 lira, ikinciye 
Bütün bunlardan dolayı ben ağ 

1 
ve dost Türkiyede göstermektir. 26 Nısan Cuma günü yapılacak 50 lira , üçüncüye 20 liradır . 

lamak; uzun uzun ağlamak isti- Bunun içindir ki gurubumuz eo. ko§uya aid i~r~miye ~e pr~ğram· Duhuliyesi : 2,10 liradır. 
yorum .. İçimi dökmek istiyorum iyi artisllerimizden teşekkül et· lar yarış ~e ~~~ah encu~enı . tar~ SikJet : dört yaşındakiler 58 
Fakat , içim donmuş ; a"'lama ka- · ı· fından duo vııayete gooderılmış · kilo beş ve daha yukarı yaştaki· 

g mış ır . t' , 
hiliyctim sönmüş ; göz ,bebekle- 2 _ Dost Türk ulusuaun ır ·

1 
. . A ler 60 kilo taşıyacaklardır . 

· t l t AYI . . kramıyelerın yekunu 2295 l\·Ie f ı' • 1600 t d rım aş aşmış ır · g ıvamıyor ; musıkı sahasıada yapmaktk oldu· . 11 es · ' me ro ur · 
v ı b lıradır n 

ag ayamıyor; ir lürlü hırsımı dö- ğu musiki iokilabıoa yardım et· K ' . k b 
1 

uçı1ncü koşu : 
kcmiyorum !?.. Bu zehirleşen k oşuya gırece ayvan arta 
ifade piyesin sonudur .. me · kayıt ve kabul işine dün baytar (handikap) 

3 - Sovyet san'atinio tam dairesinde başlanmıştır . Bugün Dört ve daha yukarı yaştaki 
Eserin bütün yükü, mubak- mümessili olerak buraya geldiği akşam hitect"ktir • yerli • yarımkan arap ve haliskan 

da bir surat, bir surat ki 1.. Ka
dınla konuşmık bile istemiyor . 
(Dahanın yarısı sebat ve çalışmak· 
tır ?. Beni bırak !. Mesaimdeki 
intizamı gayLetmek istemem !.. 
Tarımda bir takım söylebişler ... 
Kadm, hu günlerde eski kocası
nın çıkmak üzere olduğunu ha
tırlatıyorsa da kar etmiyor. 

kak ld , hiiyük Türk artisti İ. Ga· mizden dolayı ~pimiz soo de- Birinci koşuya aid proğramı arap at ve kısraklara mahsustur . 
lih'e dütmuştü. O bu eseri o kadar rece memnunuz • aşağıya yazıyoruz : İkramiyesi : 255 liradır • 

hüyJk bir kudretle oynamağa 4 - Kıymetli Türk artistleri, Biri l k : Birinciye : 180 lira , ikinciye 

Eflatun-Tabiatı 1 

diren, güzelliği öğrete 
ler • Zamanımızın eneş 
ve spor münekkıtJer. 
Lintte, i nsıınlığımızı b 
gün doğuşu gezintile 
rioi yazılarınıı başlık . 
retile bu yürüyüşlerı~ 
lelliğini isbat ettiklerı 
yetlik ve sağlık b.ak 
faydalarını gösterı:nW 

Bir kaç dakika sonra doktor 
la a11iıtaaı karıılaoıyorlar . Dok 
tor zehir gibi acı ve tlokunaklı 
konuşuyor . Aıiıtanınıo hataları

nı düzeltiyor • O 11rada' karısı 
içeriye girince bir çığlık kopar· 
tıyor . Doktor bütü11 zebirini , 
bOUln açılıklarını; unutulmanın 
kendisine verdiği gadap ve izti
raplan ortaya <löküyor ; eıki kü
tüphanesini , ortadaki hatıraları-

nı , resimlerini kansından ara
yor . Karı•ı onları kendisine ga· 
titiyor . O evde artık hiç bir va 
aifeıi ve mevkii lı.lmadığnıı ınla 
,aa:doktor, aoahlan fulatırak a
tıyor ve bir daha gelmemek üze 
r~ oradan çıkıp gidiyor . 

Ne çabuk ta son perdeye gel 
livcrmitiı! .. Karşımızda bir sabah
çı kahvesi!. Ortası hep (unutulan 
adamlarla) dolmuş !?. Eskiden ün· 

lll bir kadın berberi iken Unu· 
tufan adam oradadır !.. Eskiden 
yoz metre şampiyonu iken bir 
tramvay kazasıne uğrayarak ba
cağını gaybedeo ve bu yüzden U 
nutulaa adam da , yine orada . 
dn!. Eıkiden ünll acunsal bir ma 
biyet almı§ olan doktorumuz da
hi oradadır! .. 

Nızım Hikmet ; eserine, ne· 
d~n .< Unutulan adıtm ) demiş, 
bılmıyorum ki !?. Ooa, (Unutulan 
adamlnr) deseydi, kim bilir, b~lki 
daha iyı olurdu ! .. CBütün bu a 
damlar ; unutulmanın zehrini kus· 
maktadırlar ! .. Bütün bu adamlar 
eriyen : ~öhretlerinin arkuından 
ağlamaktadırlar !.. O zamana ka
dar , mütemadiyen susao; müle· 

. 

muvaffak oldu ki, hazır bnluoao.· Halkevi ve resmi makamat tarafın O ne oşu 55 lira , üçüncüye 20 liradır • 
lar, bir çok kereJer titremeler ge· dan bize karşı gösterilen samimi ç yaşında ve hiç koşu kazao- Duhuliyesi : 2,55 liradır • 
çırdilı::r ve ağladılar . Galip ' bu hüsnü kabul , bu mazhariyete yal· memış yerli • yarlmkan arap ve Mesafesi : 1,800 metrodur . 
eserde, eo yüksek hey .. canını göı- nız dost Türkiyede nail olabile haliskan arap erkek ve dişi taylara D" _ _ 
t . • . l.k b l mahsustur . orduncıı koşu : 
ermıı. artısl ı para o ünün en ceğimizi bize gösterdi . 

Yüksek noktasına rıkmıc::tır . Beb ·ı İkramiyesi : 300 liradır • Dört ve daha yukarı yaşta 
:.- v Mubtereom gneteniz vasıta11 e 

zat da sonuncu perd .. de bulundu k Bfrinciye : 225 liradan maada ve hiç koşu kazınmamış yerli , 
... Vali Muhittine , resmi ma amata k 

ğ u tipi çok mükemm~l surette Halkevine ve Türk artistlerine de· bu koşuya giren hayvanlar için ve· yarım an arap ve haliskan arap .at 
canlandırmış ve bazırunı ağlat- rio te§ekkürlerimizi bildirmenizi rileu duhuliye ücretlerinin mec ve kısraklara mahsustur • ( Üç 
mıştır . Bu iki, büyük emektar ' bilhassa rica ederim . muu . yaşındaki kazançlar nazarı itibara 
fedakar ve cefakar Türk artisti ikinciye : 55 lira , üçüPcüye alınır · ) 

Temıillerimizio proğramı An· 20 1 1 
nin, - bu kudretli temsilleri kar-j iradır · kramiyeai : 210 liradır • karada tesbit edileceği için bu 
Ş ısında -, Ad•uıa balkı da fev- Duhuliyesi : 3 liradır . Birinciye : 140 lira , ikinci 50 

hususta 11imdilik ıize malumat ve 5 kalide memnun olar&k , büyük Siklot : 6 kilodur . lira , üçüncüye 20 liradır . 
rebilecek vaziyetle değilim ., • f 

aevırri ve ıeınpati .·tezahürlerinde Mesa esi : 1,000 metr~dir • Duhuliyesi : 2,10 liradır . 
0 Öğrendiğimize göre kemancı J 

bulunmuş ve kendilel'ini uzun , 1 /cinci koşu : Siklet : dört yaı;ıındakil~r 58 1 Davit Goystral Salı günü ıtanbu· :s 
uzun ve tekrar , tekrar elkı§lamış· la gel~rek , arkadaşlar iyle birleş· ı Bu koşuya gelinceye kadar ka kilo , beş ve ıiaha yukarı yaşta 
hr • mek üzere ayni günün akşamı An- zandığı ikramiyeler yekunu 1000 kiler 60 kilo taşıyccaklardır . 

Eserib temsilinde di~er artist- ._ • lirayı geçmemiş olan dört ve daha Mesafesi : 2,400 metrodur . 
~ karaya gidecca1tır . 

ler de muvaffak 0Jmuşlard1r . Bun· 
lar arasında , y~ni bir kabiliyd 
olarak karşımız!l çıkan Avniye de 1 Tarih ve coğrafiya 

enstUüsü 

Siren düdüğü Suçlunun vekilleri 

·Dün öğle vaktını bildirdi Dün Ağtrcezada 
S t k l 

. k 
5

. 
1 müdafaalarını yaptllar 

Ben Adana vildyet 
dan sonra Anadoluın 
zel ve cazip bir vil& 
görüyorum. Tabiatın 
modan her köşesine s 
rüt yığınları bu ~~ 
lerioden en mühiaııdır 
hoş eden binbir adsız 
yeşillikler içinde saki 
zel topraklardan ıao 
gençler yukarıda saY 
dan pek istifade ede 

Halkevinin, ldı:n~ 
· · ıo den her haogi bırın 

Organize edebileceğ 
yüşler Adanada h 
çok hareketli otur ıc . 

Bedbinlik, içki ih~' 
k ·· ·ı ·zl'ık bn ızış, umı sı , 1 daimi yes hastalık 
tedavisi olan bu gı:ı 
mandıı mBddi 11180~" 
ğaltmak suretila ış lşaıet etmd' İftiyoruı , Bu genç 

vadh bir istikbal gösteriyor. İle
ride, her halde çok daha ileri gi· 
deceğini trıbmio edİ)OruZ • Dün 
geceki uşak rolünde çok muvaffak 
olmuştur •. 

Hazirandan itibaren faaliyete 
geçeçek olan Aokaro tarih, coğ

rafiya fakültt!sine ait kanun pro· 
jesi encümt'nde tetkik edilmiştir. 

Pıoje bugünlerde kanun şeklini 
alacaktır. Yeni fakültesinin kad
rosu tamamlanmıştır. 

aa u ef!ıne onan ırea 1 

düdügü dün tamam saat onikide 
iki dakika kadar devam etme" 
suretiyle çalmış ve vakla bildir
miştir. 

randı artırır · 
Gündoğumundoll 

Öküzcü -ş:ri öldürmekten nın, yemyeşil . ve fii~ 
suçlu ve mevkuf Dayı mehmed' - sabahlarındakı 

Nazım Hikmetin eserioden 
başlaogıc ve son pek güzel ve 
pek kuvvetlidir . Kendisini de ay
rıca kutlar ve tiyatromuza böyle 
kuvvetli eserler vermesini bekle

riz. Çünkü, iyice anladık ki, Türk 
artiellerindeki artistlik kabiliyeti 
cidden çok yüks,.ktir . Onlar ken· 
dilerine verilen her rolü yapma
ğa muktedirdirler . Elverir ki , 
kendilerine Türk muharrirleri e
ser yPtiştirsinleı 1 • Ve bizim elan 
ulusal ve kuvvtıtli eserlerin bas 
retini çektiğimiz ise meydanda O· 

lan bir keyliye\ tir . 

-Son -
Ragıp Manoğlu 

1 Mayısa kadar mektuplara 
şefkat pulları yapıştırılacak 

Hardallarımız hBkkinda 

Memleketimizden dışarıya çok 
miktarda işlenmemiş hardal yol
lanmaktadır. Memleketimizde hol 
yetişen bu hardalları İ§Jemek için 

bir teşebbüs yspılmiş ve İstanbul 
Ticaret odasına uümuneler veril· 
miştir. 

Ticaret odası hunların cins ve 
evsafıot tetkik etmiye başlamıştır. 
E~~r hardallar arzuya uygun çı

karsa lizımgelen himayenin ya
pılması için ökonomi bakanlığın
da teşebbüslerde hulunulacakttr . 

20 Nisandan 1 .May ı sa kadar 
mektuplara çocuk rsirgeme ku
rumunun bir kuruşluk s:.:fkat pul · 
larından ya pıştırılmast mecburi 
d ır. 

Kutulara atılacak mektupla
ra bu pul yap1ştırılmazsa bir ku· 
ruş göoderilenden alınaeak ve 
mektu ha pul ya pıştlralacaktır. 

Yanlışlığa meydan verilme 
mesi için halkımızın bu kanun 
hükmünü ısözöoUnd~ tutması ha 
tırlatıhr. 

Dünkü fırtına 

in duruıımasına Jün öğleden öo- dalcnuk ve kızıl yan. 
:ı t uııh' 

ce Ağırceza mabkemcıııinde de- rak bir azame ı 
vam olunmuştur . yükselen güneşi ıı: 

Suçlunon vekilleri Ahmed Sa anlatılmıyan z.ev . · 
bib Üçok ve Hüsnü müdaf&alarını ! nıcnızdoki zehırlerıro 
yapmışlardır • J b ir isimsiz k.uşun tl 

b . b' ıçek " Doktorlar tarafından verileo yen ın ır ç k ı ır 
· ko u ' 

raporların İstanbul T1bbıadlisi- ların ternız "ki 
ne gönderilmesi L:ararlaşlırılmTŞ mnnın coş~u:t:eelt 
ve duruşma 18 Mayı s 935 tarihi· bunu tatbık c.l 

d biyatıll 
ne bırakılmıştır . Spor e e k " 

VaHmiz Ceyhana gitti cil ıkte kalınaı:n~itiy 
raketle hemen 
raz da memleket 

Mlllı Vali Tevfik Hadi Baysal dün aa- 1 
hah Cnybana gitmiştir. 1 

b 

lngiliz kralının 25 inci yılı Muallim muavinliği için 
imtihan açllacak .• 

Dün hava kapalı ve rüzgarlı 
geçmiştir. 

Darm ştat şehrinde 
müsabakası. 

~ 

lngiliz kralının yirmi beşinci yılı münasebetıle Londrnda yapılacak 

t resmi provasına bnşlunmıştır. 
geçı . . .. 

Resmimiz, gt>çit resmıne ıştırAk edecek askerleri tipik üniformalarile 

l gösteriyor . 

Orta okullarda muıllim ihti· 
yacı bu yıl daha fazla olduğun 

dan orta okul muallim muavinliği 
imtihana açılacaktır. 

İmtihan Haziran ayanda üni
versitede yapılacaktır. 

Adliye baş müfettişi 

Adliye vekaleti baş nıüfettiı 
)erinden Talat, şehrimize gelmiş 
ve düodeu it\baren ödliye deire· 
sinde işlerHe mr-şgul olmağa baş 
lamı§tır • 

Rüzgar sabahleyin saniyede 
3,5 ve öğle vaktt 6 metre sür'at 
le esmişti,. 

Şoförlerin kıyafetleri 

Körük araba sfüücülerinin 
yeknesak elbise ve kasket giydik
leri ve yakalarına da numaralar 
taktıkları bellidir. 

Şimdi sof ör ler de kendilerine 
göre bir nümune stçmiş, elbise 
ve kasket yaptırmağa başlamı§
laıdır. 

Bu ay sonuna kadar ~oföı lerin 
hepsi ayni renk ve formada elbi 
ee ve kasket giymi§ olacaklardır. 

Almanyanın lDarmştat şehrinde ilk 
llÇuşlarıbapılmıştır • 



'Ye ·Bulgaristan 
nı .. 
~asebetleri 

&.ıı,.ri~ •• ------
'-. l' p IUUn yeni Aokrra el ı 

.,.i1, 'c avlov itimadnımesini 
U1Dh11r reisine takdim 

. o 'li:ra ite bışladl . M. 
•t 

1 
ıle Dleıkeziade Bul

''i ; lrc• temıil etıikttn 
J~~d Önce terkettiği vazi

·~1111. e_n baılamış ·demek· 
~ilk içte M. Pavlo•an ye 

l' ara el Tğ' .. . lr~i çı ı ıne tayını ı~-
-.,ııııe{'de ve Bulpr;ıtında 
'-•11na e~ arı11ada y.akınlaıma 
. .__,Yurektea taraftar olan-
···~ L· • ftf ır •urette tavsip edil-

~ 'tıife.i Pıvlov Türkiyedeki 
(_~&,1 araaındı iki memle-
~11~ ,:~bellerini verimlı kılan 
~le~et .~na sokmuş ve iki 
1ı1ı •aı· 1110dı b11ıl olan bu 
,ıı'- '1•t bilı'nd· w. 'b' b' 
~' 1 ltillf ıgı i'' ı, ıtı-
~1111 ... severlik , hakem ve 
~l'll. &. antıımaaını doğur
~tı Ylf nı içinde ve anlaıma 
~""-·ct.~Dıılc istiyen iki mil
\ tr,ll ı dostluğa bo11n bu-
l lel..ı OQfQtl • ,' 
,._. ""OJ.l'· ır ıse ehemmıyet-
\-..!'1 :• •abıulünden bıı
~ ~ eğildi . ÇDnlıü ber 

I '~r~:ulhı. matuf otan me . 
~ '• Y•k 1 daınıa ortaya at-
' "t._ ~:latrn~ ıiy.aeaıını t•t 
~ "'•••ııct.~'8rıe " ıki memle
~ ''-it ı •Dlaıımamazlıkla
\t,-.laau:-tbuıt müaakaıala-
~. tlt)or ki ~lduiunu yazdıktan 
~ş.1,na :.k 
~ ~·k fU ~andır ki, hu ga-
\.ı~~ oldtı~ i Vazıfelerinin neden 
~ :,u a~laınış ve kul
'\:~t 1 tadı! ederek iki 
~~ ~t'.11nda şüpheler ya· 't. auı'rı~ olmuglardır. ,, 
~ ~~ ka .. ::~ie ,, bundan sonra 
\ -,ıY•n ; '. lı hürmet duygu 

... ak() kı .ınillet arasında kül· ı 
noını _.. b 1 .. ... unase eı arının 

( Tflrk.Shtll 
,. 

lngilterede öko- ıı SOD D ld ı 
nomik durum .,. ar 

·----------·------------------iiiıııım----------------------
- Birinci firiikten artan -

duah 50 milyon İngiliz lirası Ht· 
mı§tır. 

Geçe s:-ne hakiki büdçe fız
l•lığı takriben yedi buçuk milyon 
İngiliz lirasıdar. Amortiıman tab· 
ıis edilmiş olın mebaliğ müstes
na olmak üzere mesarife Dazarın 
varidat fazlalıçı 19 milyon İngiliz 
lirasına balığ bulunmaktadır. 

Düyuou umumiye geçen aene 
zarfında 21 milyon lngiliz lira 
snıdaa tenkis edilmiştir. Tediye
si icabJeden faizler mikdarı da 
bir milyon 600 bin İngiliz lirası 
eksilmiştir. 

Çembcrlayia ıöıüne devamla 
demiştir ki: 

Ekalliyetler hukuku 1 
Meselesi Berlinde mu- , 

rahhaslar arasında 
görüşüldü .. 

-~-
Berlin: 16 (A.A.) - Merkezi 

Labey'de bulunan beynelmilel 
ekaUiyetler hukuku tetkikat ce 
miyeti dün ve bugün BerJiode 
bir içtima aktetmi§ ve bu içti· 
uıada bilhassa Avrupa ekılliyet
leri hakkında ve devlet ile ekal-

liyetlerin mt"nfaatleri arısında 

mukarenet vücuda getirmiye ma
tuf bir mukavele proje"i mesele· 
siyle iıtiğal edilmiştir. 

Litvinof 
Banes ve Titülesko 

ile görüştü 

Moskovı : 16 ( A.A ) - "T 11" 

ejan11nın Cenevreden öğr,.ndiğine 
göre Litvinof bugün Beôea ve 
Titülesko ile uzun uzadıya görüş
müştür . 

Yaran da Streza konferansı 

neticeleri bakkındr Lavılla konu· 
şacaktır . 

Fransız muharipleri 
Romaya gittller 

Pariı : 16 (AA) - Başlarında 

Mareıal Petin bulunan 1600 eski 
mubaripten mürekkep bir heyet 
bugün Romaya gitmiıtir . Heyet 
orada İtalyan bükiimetioin misa-

.Flrdt : ! 

Asri sinemada 
Bu akşam 

Umumi arzu üzerine 

.... Aysel,,. 
bataklıdamın kızı 

Türkçe büyük memleket filmi 
ilaveten : Miki mavuz 

Gelecek proğram : 

Uzun zamandanbcri sabırsızlıkla beklenen büyük roman 

EkmekÇI kadın 
14 muazzam kısım hepsi birden 

5215 

Adi büdçenia masarifi 733 
milyon 900 hin İngiliz lirasına 
baliğ bulunmaktadır. Halbuki mu· 
hammen varidat 734 milyon 400 • 
hin lngiliz lirasıdır. Önümüzdeki 
sene içinde vergilerde tadilat ya
pılmıyacaktır. Y aloız bazı mad · 
delere yeni gümrük resimleri 
konulıcakhr. Bunl ar da ka
bukları çıkını§ bakla, pirinç ve 

Profesör Faluhely Macaristan 
ekaJliyetler hukukunun aiyasi sa· 
hadan çıkarılmasına dair şiyen ı 
dikkat bir nutuk söylemiştir. 

Hatip siyasi kuvvet unsurunu 
.bertaraf eden ve m~vzuu

hıhsolan akalliyetin ferdi ma
hiyetini nazarı dikkate alan 
bir h•ıkuk tesis edilmesini taleb 

ri olacak, bir çok şenlikler,., me- r 
rasime iştirlk edecektir . 

Arabamza, 
.. otomobil yağı ;ibi ~eylerdir. 

Çcmberlain, tekere ait güm· 
rük resminin kaldmlacağım, eğ 
lence rusumunua kısmen kaldı· 

rılacağını, evlilere ait emlak ver
gisinin indirileceğini beyan 't· 
miştir. 

Çemberlaia nutkutıua Dihaye
tinde, İoğilterenin eski refabııı1a 
yüzde seksenini istirdat etmiı ol
duğunu ve geri kalın yüzde yir· 
misinin de istikhalrle istirdat 
olunacağını söylemiştir. 

inkişaf edeceği ümitlerini iJeri sü 
rerek sözünü bitirmektedir. 

" La Bulgarie ,, 

etmi~ ve müetakil mahkemeler 
esasroa müstenit beynelmilel kon· 
trol teşkilatları vOcude g(tirilme· 
ai lüzumundan hahıetmiştir. 

Fr0nsız kabinesi toplandı. 

Paris: 16 )A.A.) - Kabine 
Reisicumhuzuo riyaseti alttnda 
toplanmıştır. 

Edirneye gelen 
muhacirler 

·rÇocuk haftası 23 ,

1 ,1 Nisanda başlıyor 
Edirne : 16 (A.A) - Kadıö

rtn köyü Tiirklerile mlihadelele· 
ri ber iki hükumetin muvıffaki-

yetile kararlaştırılan Kurfalli 
Bulgarları dün gece saıt 24 de 
Kıdıören Türkleri de bugfüı 16 
da kendilerine tahsis edilen tren· 
lerle Karaağaç istasyonundan 

ı geçmişlerdir · 

t' ııınııuıunıımııınııııın tıııııı111111~Jıııınııııım ııuıııı ,u111ıuııımımıımııııw il\ 1 bu gece nöbetçi lı 

İ Eczane 
! Oruzdibak civarında ~. 
~ i 
~ Merkez czarıesidir ~ 
~ e 
f -111111111ınıımımııınıııı llWIUllllUlllilllllllllll awuıınwuıuııımwnı ~ 

otomobilinize, las· 

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defo. da Goodyea T lastiği almayı 11nu 

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

Goodyea r 
lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve ıize en yarayıılı lastik oldu-

ğunu tecrübenizde göstertcektir. 18-20 

18 Osmanlıcadan Tü~kçeye karşılıklar kılavuzu 
3 Adanada Sellnik Bankası ıırasında 

Muharrem Hilmi ~· -...-... ıı - S"d· b k ~ ....., ( F u u oıu , 
'"-1 '·) De bıue aaiı · 
~rıe 

"t~...... ~O, pek cibilletsiz bir 
) bi 1 Pek eüdil bozuk 

~il ' •da111dır . '-n . ~ otuıal 
~il eıt : c· .. 

be lta1t •bıllı huylar in111-

~lltlar .•ahnıo gibidir - Do-
• •11110 • C( ır , ın ıçioe kök sal· 

•t.) d,1 ı ..... 
llltt, Ucıdele ] - Uğraş 

~ ()~ 1 
~~iıi e~ : l 
~~ "h birtr - Cidali hayat , ·"M a.1 h tarafa sürükledi -"".--.' e . 
~~ P•111iıi birer yana 

~\ b Li, ~~etelerde bu mesele 
'"41: '°l'll~I .~8tl~dı - Gaze· 
C· • uıerande bir uğ-
ld•lcQ 'L ~ - Dalaşkan 

\~td·e~ : O dtt •r - 0 ' Pr.k cidalcu bir 
C.d · ' Pek dalaıkao bir 
~~~İJ~t 
~ı ...... c· Ciddilik [T. Kö] 
~ •ddi 

Ct, ...... Cidden ( 1 ) ger 
,......_ A 

\Jle1 \ Clt - (Fr.) lmmoa-

'' '~ ~ "ren - (Fr.} Uni-

4.cun _ ( Fr. ) 

yazı· 

-----------------------------------------
ne birer cihannüma yaparlardı -
Eski evlerin üstlerine birer Görülük 
yaparlardı . 

Cihanşümul - Evrenıel -
(Fr.) Universel 

Cibanıümul - Acunsal -
(Fr.) Mondial 

cihaz - Tıkım - ( Fr. ) Ap· 
pareil 

Örnek : Elektrik cihazı -
Elektrik takımı 

Cıbet - Yan, y6a 
CibatJ erbaa - Dörtyön 
Ciheti taalluk- lligiklik, iliı· 

kenlik [ Bak : aidiyet ) 
Cili - Açkı 

Örnek : Döıemelerin 
bozulmu§tU - Döıemelerin 
bozulmuştu • 

cilası 

açk:ısı 

Cild - Deri, k•p, tom (T.Kö.J 

Örnek : Cild hastalıkları -
Deri basralıkları 

Kitabin kabı (cildi) - Tiirkl 
tarihinin üçüncü cildinde - Türk 
tarihinin üçüncü tomunda 

dü 

Cins - Cins (T. Kö. ) 
Cinsi - Cinıel~ -;(Fr.) S•xue 
Cinci ıevki tabii - Cinsel içgü· 

Cirm - Oylum - ( Fr. ) Vo· 
lume 

Örnek: Ate§ olsan oylomunca 
(cirmin kadar) yer yakarsın 

Cirm - Cuim ( T. Kö.) -
(Fr.) Corpı 

Örnek: Göksel cisimler -Ecramı
semaviye- Corps celestes 

Cism - Cisim (f. Kö.) -(Fr.) 
Corps 

Ciımani - Ciımel - ( Fr. ) 
Corporel 

Örnek: Cismani noksanlar - Cis· 
mel eksiklikler 

CiY1n - Genç 
Cinr - Yöre - (Fr.) Envi· 

rons 

Örnek: Köyün civarinda - Kö· 
yün yöresinde 

Ciyadet - Temizlik, tazelik 
Cildlemclc, teclid etmek - CA d u - Cömertlik 

Kapı.mık Cuş - Coıma, kaynama 
Cıldletmek, teclid ettirmek - Cuıa gelmek _ Coşmak 

Kaplatmak Cüda - Ayrı~ 
Örnek : 1 - Bu kitabları Cümbur - Cumur (T. Kö.)-

cildletmeden ( teclid ettirmeden ) (Fr) Poblic 
göndermeyin - Bu kitablara kap· Cümhuri _ Cumursal _ (Fr.' 
!atmadan göndermeyin . · 

2 - Kitablarımı cildlettim Republicain 
( teclid euirdim ) - Kitablarımı Cümburiyetperver-Cumuıcu 
kaplattım . -(Fr.) Repubilcaio 

Mncelled - Kaplı Cümhuriyet - Cumuriyet -
Cilve - Knıtmı - (Fr.) Co (Fr.) La republique 

quetterie Örnek: Türkiye Cümhuriycti -
Cilveli - Kırıtkan Türkiye cumuriyeti 

Cilve ve işve - Bıyla (Bak : Cemahir _ Cumuriyeller _ 

. 
Cümudiye - Donıak - (Fr.) 

Glacicr 
Cünd - Asker - (Fr.) Soldat 
Cür'a - Yudum 
Cilrct - Atılganlık, gözü pek, 

kustah, atak - (Fr.) Audacieux 
CürOm - Suç - (Fr.) Delit 

Örnek : Onun böyle bir cü· 
rüm işliyeceğini ümit etmezdim -
Onuo böyle bir suç ioliyecetini um· 
mazdım. 

Cüsse - Bedea 
Cüsseli - İriyart 

Örnek : Cüeseli bir adam -
İriyarı bir adam . 

Cüzü - Tike - (Fr.) Partie 

Örnek : Kol ve eyak bedenin 
eczasmdandır - Kol ve ayak hede· 
nin tikeleJindendir . 

Cüz'i - Tikel, pek az, azıcık 
- (Fr.) Partiel 

Örnek : Cüz'i bir say ile bunu 
bitirebilirsiniz - Pek az (azıcık) bir 
çalı~ma ile bunu bitirehilirıiniz . 

Cüz'i hükümler - Tiket hü
kümler(T erim) 

ç 
Çab-Kuyu 
Çaker-Kul,köle 
Çilak-Çevik 
Çare - Çare(T.Kö) 
Çar naçar - ister istemez, 

çaresiz 
Çehre-Çehre (T.Kö.), yüz,bet 
Çemenzar. - Çimenlik 

Alsaray slne•asında 
Bu akşamdan itibaren 

Şaheserler seriıi tertiberti 

1 

Barlll amaml 
Mümessilleri : Beoeriyetin başına o büyük belayı ıçınl1r hizzıt bu 

faciayı oynuyorlar . Artietleri ounlar : 

Almanya imparatoru Vilhelm-Çarnikola-Luidjorj - Lord Kiçner 
Venizelos ve saire 

Harbi umumi 
Bir flllm değil başlı başına bir tarih dersidir . Hayal değil 

hakikatin kendisidir 

2 
garp kahramanları 3 kısım 

İlave : Dünya haberleri Yunan isyanının son eafhaeı 

Gelecek Proğram 

Kocasız kadınlar 

Matineler: 
Perşembe 2 de 

Kanm beni aldabrsa 
Cuma gür;ü 2 de 4 de Umumi harp 

Çin- Kıvnm, büklüm, buru- h·~------~----------------~~----~--~~---.~~--~ 
ıukluk, çatıklık Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Eda) (Fr. ) .Republiques 
Cin - Cin [ T. Kö. ] 1 
C

. Örnek : Amerika cemahiri D Şarımıza yeni gelmi11 olan doktor TalAı, bu kerre stiklAl mektebi 
ınnet - Çılgınlık, delilik, ~ y 

Örnek : Alın buruşuğu -Çioi 
cebin . Kao çatıkhğı - Çini ebru 

(F ) F l
. müuehidtsi - Amerika Birleııik CU· • d d k s··1 s h . d h r. 0 ıe ~ cıvann a o tor u eyman ırrı muayene anesın e er gün öğleden 

m·uriyetlc ri 
Örnek : Keudisiode cinnet Da - Hastalık ( T. Kö. ) sonra hastalurmı kabul etmeğe başlamıştır.5104 24 30 

halleri görüldü - Kendisinde deli- Cümle - Cümle (T. Kö.) Dad - Tüze - (Fr.:) Justice l 
lik ( çdgınlık ) halleri görüldü . Cümleten - Hep, bütüo ( Bak : Adi, adalet ) 

------------,----------------------------~~~------~--------------~----------~--------.: ---------------------------------------------------""' 

Pazar ve salı günleri fukaraya parasız bakılır. 



Flrtik 4 ( Ttırk 83zG) 

Strezaflın sonuçları Adana Borsası Muam~leleri ,,----------------------------------------------~---------
PAMUK ve KOZA 

- Birici firtikten a.1tan - Kilo Fiyatı 
evvel bir nota ile yapmıştı . İn ctı~st En az En çoL 
giltereıoin cevabı Paris'e Streza '===~=====;r====~::::;K·=-=-===s=. = K. s. 
konferenıındao bir kaç gün ev avıma11pamuk 3o ı~-3~8 ___ 

1 

l
d. Piyasa parla~ı ,, 35,50 37 

vel ge ı • · · Piyasa temizi ,, 33 
Hullisa Fransız hükftmetının laoe 1 

ne bir §ey kazandığı ne de kayb- ,_..,,..la_n_e.....,Il=------1-3,,...,5----ı-----ı 

Klevlant 
Ebprea ettiği soyleıaebilir ' . 

Bu pek parla~ bir şey değıl· 
dir. 

"Ernuvel" gazetesiStreza ~on~e~an• Beyaz 
YAPAGI 

Satılan Mikdar 

K.Uo 

81 
bir zafer olarak addedılebılır ; •--Si-'y:.-ah ______ _ 

1....;~=-----------...L.------...J.----.----&.----------------1 diyor . 
1 1 ' •Jur gazetesi,, Frans1z ıiyas1Sı· 

010 İtalyanınkine uymasını mem 
ouniyetlc karştlamakta ve hunu 
tedafui bir ittifak Jdemek oldu

Ekspres 

Yerli ''Yemlik,, 
,, "Tohumluk,, 

Ç 1G1 T 

ğur.u kaydetmektedir . HUBUBAT 
İngilterenio çevrilmesi Fran

sız - İtalyan ınlaşmasımn kuv-
Bu,?day Kıbrıs 

,. Yerli 

vellenmesile mümkün olmuştur . ,, Mentane 

Bcrlin : 15 (A·A) - Mosko- Arpa 

2,62,5 

10 
Fasulya 

va matbuatı Streza koof eransı ne- •-1~,-01-0-=-f ---- - -•---

ticelerioden uzun uzadıya bahset- Delice 
mektedir • Koş yemi 

«Tas>~ ajınsıeın Streza muhahi· .l __ K_*'_te_n_t_o_h_o_m_ıı ___ , __ _ 
rindeo alarak yazdığı bir habere Bakla 

göre konferaoscılar şark misakı Sisam 

bıkkındı hiç bir taahhüde f giriş· UN 

ı-· 
1 

Gazetem izin 
• 

Çinkografi atölye ve mücellithanesı 

Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mü~ürle~,-~e~ çeş.~t k~1~~ kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genışlettlgımız muce 
de cilt işleri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr. 

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

D. Demir yolları Adana işletme müfettişli
ğinden : 

Adana Garda idare binalanna ait HatA çukurluk1arımn temizlen
mesi işi bir sene müddetle ve açık eksiltme usulile müteahhide ve
rilecektir . 

Şartnamesi işletme merkezinde yol baş . müfettişliği kaleminde 
bedelsiz olarak görülebilir . 

İsteklilerin muhammen bedel üzerinde yüzde 7,5 hesabile 60 lira 
sağlamlık akçesile 2490 numaralı kanun mucibince vesaiki ıazlmeyi 
hamilen 24,4,935 çarşanba günü saat 16,30 da Adanada işletme mü
fettişliği merkezine müracaatları . 5200 14- 17- 19 - 22 

içel Nafia başmühe~di~ 
1 - . Keşif be delı 6 • 

l M.,rs 
kurnştan ibb ret o an t 1-
sus yolunun 0+000~ 

09 
lornetreler arasıodakı ş u 

"\ e kOO ratı açık eksı tmey 
1 

yı 
2 - Eksiltme 1 ~ ı.1 te 
b ·· .. at on be§ 

şem e gunu sa kt• 
oncümeninde yapılacıı in 

3 - Muvakkat teın l 
tarı 496 lira 25 knrııŞ 0 

. . t inab 
lerın bn mıktar eaı. y 

memişlerdir • Mamefi uluslar ku 
rumu çerçevesi içinde karıılıklı 

yardım için iki taraflı ınlaıma· 
lar prenıibine manEvi müzahe· 

.... Salih Efendi 
~~~~~~~ı :-ı--------------------------------------------------. 

bei hususiye vezneaın~ei 
veya muteber ha?~a 
t irmeleri mecburadır. r· 

rat gösterilmiştir . 
Viyana : 15 (A.A) - dışarı 

i§l~ri bakanı Valdeneg bugün Ce 
nevreye gitmiştir . 

Cenevrede toplanmı§ olan 
devlet adamlarından Avusturya 
hakkında Strezada yap.lan ko
DU§malara dair malumat alacak
tır . 

.!::: -= .. 

.o ~ -Uüz kırma ,. 
~ ıı:: Simit .. 
;ğ i - .. ~* Comhariyet 
~> -:ı n C"l(,)o - n·· k r--- uz ırma ,, 

Alfa ,, 

Liverpul Telgrafları 
lti / 4 I 1935 

Santim Pena 

Kambiyo ve Para 
1~ Bankasından alınmıştır. 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üç-ten sonrada her arzu edilen zamands müracaat eden haıtala-
rını kabul ve tedavi eder. 5174 10-30 

Paris : IS (A.A) - Juroal ga
zete.si Almaoyanm uluslar kuru· 
muna avdetioin Cenevre müesse 
ıeleri tarafınden yalnız müteca '--------------------------------------------------·· 
vize karıı tatbik olunacak değil 
aynı zamanda muabede\erio mus· da « Nevyork Amerikan )) gaze
lihane tadili ile de meşğul olma· tesinde neşrettiği bir makalede 
ıı hususundaki azmine bağla bu- ı konferans neticesinden biraz mem-

Teşekkür 
Kardeşim Hasanın tutulmuş olduğu !Zeytinyağı meraklısı Halis ve aefis Ayvalık ve Edremit Zeytinyağları 

müşterilere : 

Yıldız 
lunduğunu ylZmaktadır . nuo olduğunu ve fakat Avrupamn 

Cenevrede İngiliz samimiye· ilerideki inkişafına tanzim eden 
ti mihak taşına vurulaC'aktır . bir sureti hal olarak telakki edi· 

Çünkü Franıa uluslar kuru- lemiyeceğini söylemektedir • 
mu miııln ahklmının mütacavize Fransanın uluslar kurumuna 
karıa tatbikinde İngilterer,in ken· verdiği muhtıra hakkında da Al 
dine terettüb leden vazifeyi yap- manyanın Versay muahedesini ib· 
mıyacağına kanaat .getirdiği tık- lal ettiği iddiasının pek o kadar 
dirde Almaoyanın Cenevreye av- yerinde olmadığını yazmaktadır. 
detini tecıviz etmiyecektir • Nevyork : 15 ( A.A) - Mat. 

Stokbolm : 15 ( A.A) - St · buat Streza konferansının Avrupa 
reaa kouferan1'ı neticeleri burada meselelerini halletmediği mütalaa. 
umumi bir alaka uyandırmış ve ıındadır . Almanyınan kuvvetsiz· 
ko11ferıosın:Atmany1ıoın yardımı liğine istinad eden Versay ıiate· 
ile kurtarıldığına hükmolunmak· minin yerine şimdi Almanyayı 
tadır · müsallab ve mÜIJavi hukuklan olao 

Gazetelere göre tAlmaoyanm büyük bir devlet ;olarak tanıyan 
ıark misakmı imzaya mütemayil bir sistem geçmektedir . 
olduiu bakkmdaki tebliği konfo Nevyork: 15 ( A.A) - 0 Nev· 
rınsrı bir esas ve bir maua ver· york Taymis ,, gazetesi Streza 
miıtir · konfererısıodan bahseden bir ya -

" Dagensnyheter u Frrınsanın zısıoda bu kon{cransıa Avrupa 
uluslar kurumuna verdiği muhtı- 01uclesini halletmemiı oldnğuou 
rayı ~ekil itibariyle çok şiddetli yazmaktadır . Bu gazete dıyor ki: 
ve tesir ıtibariyle _ise hafif bul· Y 11pılan iş AlmaııyaJJın kud · 
maktadır • rctıizl iği esasına dayanan Versay 

" Svenıka Dagehlatet ,, gaze· sisteminden Almaoyayı müsellab 
teıi Streza konferdn.!11010 eldt- et · ve müsavi haklara sahip büyük 
tiği batlıcı netice ltalya ve İı:ıgil - bir devlet olarak tanıyan bir sis 
terenin Lokarnoya sadık buluo· tem" geçmek olnıuştqr . 
duk.larıoıu anlaşılması ve üç dev- Milaoo : 15 ( A.A ) -·• Cor-
letin aulbu muhafaza için sık sık r iere della sera ,, gazetesi Sttesa 
beraber çalışmağa amade buluo- konferaosında elde edilm:q olan 
mut olmalar.dır · netieeler hakkında yazmış oldu-

Londra : 15 ( A.A ) - Mllk ğu bir makaıede bu neticeleri pek 
donald ; avam kamarasında yarın mükemmel hulmaL.:ta ve koııfe 
Stresa konferansı hakluoda beya raosın Avrupayıı Lir sulh devresi 
natta buluomak niyetinde oldugu- temin etmiş olduğunu yaı.makt11 
nu ıöylemi~ ve bu ıözleıi alkışlan dır . 

mııtır . Bu gaze te diyor ki : 

Zatürrie baıoıtalığını hazıkane bir su
rette tedavi eden Memleket has
tanesi başhekimi bay Şefik ve ar. 
kadaşlarma soı .auz saygılarımı 

bildirmeği bir bC'rç bilirim. 

Hski istasyon karegolu 
ikinci komiseri 
Şerif Akalın 

Bürücekte dükkan ve 
pazar yeri icara 

veriliyor 
Bürücok köyüne ait olan dük

kAnlar ve pazar yeri Nisanın yirmi 
birinci pazar günü akşami saat 
yedide açık artırma suretile icara 
verileceğinden taliplerin o gün ve 
o saatta Yeni cami civarında Ta
hir Pamukçunun evine gelmeleri 
ilan olunur . 5214 2-3 

Seyhan Oeftardarlığından 
Mülga Cebelibereket vildyeti 

Vali konağı inşaat mütt.ıahhidi Ziya 
Nabi uiğeri Ziya Cemal namına 933 
sonesi içm ( 409 ) ha ( 35 ) ku
ruşluk kazanç vergisi tarhe dılmiş 

ve mnlıalli meçhul bulunmosından 
naşi ihbarname te bliğ e<l ilcnemiş 
olduğundan ihbarname mnkomıoa 
kaim olmak üzere ildn gününden 
ıtibarcn eyyamı tatiliye hariç (30) 
gün içindtt müracaat etmesi ıç ı n 
ildn vnrnknsıdır. 5218 

Nevyork : 15 ( A.A) - She· Versily kooferansandanberi hiç 
za ve Parisltn ğelmekte ..:>lan Mak· bir konferansın Streı.a konfe renl!lı 
dooald tayyare ile buraya vasıl kadar Avrupzının mukadderatı 
olmuştur . Bugün öğleden sonıa üzerindtı tesir icra etmemi§ oldu· 
avam kamarutnda bütçe müza ğuou söylemek rnübalagalı olmaz. 
kereler;o•Je bulunacaktır . Sulh bilbasaa ltalyanın alakadar 

Nevyork: 15 ( A.A ) - ~ski olduğu Tona havza8tndaki mem-
İogiliz baıbakaoı Loydcorç ;:,tren Jeketlerde temin ediloıiı<ir . Şim . 1 

f 08 ~e ulusal kurumuna di her sahada hükürnr1nhk haklıa - ı 
k0 °:

1
erna Frıaasız ~uhtırası hakkın- rıoı kuvvetlendirerek devletlerin 

verı c 

bu alakasını takdir etmek Avus
luryaya düşer . Anc._k ıulb fikri 
ne güvenerek istirahata dalmak 
doğru değildir . Zira sulh daimı 
kendisini kovalıyan tehlikelere 
kar§ı müdafaa edilmtk gerektir . 

Paris : 15 ( A.A) -Başbakan 
Flandeb bu sabah Strnadan dön
mü§tür • 

bakkaliyesine gelmiştir. Bir, iki, üç ve beş kiloluk ka

palı tenekelerdedir . Yen ıek ve salatalarda bu yağı kullanaa çok mem-

nu o kalaco.ktır . Muhakkak alınız ve deneyiniz 5210 2-5 _________________________ , __________________________ __ 

Hakiki Grip ilacını buhlum 1 Biı·inci sınıf eczı cı ColAI Ergun 
beyin on iki senedenberi yaptıgı ( Nevrozin ) Grip hastahğ'ınm ye
gAne ilAcıdır. Kalbe kııtiyeıı za rarı yoktur. 

Baş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Novrozini her 
halde alınız. 5 l37 9 

l Na ııl 
4 - istekli er klıırl 

henJisliğinden altıc9 .. b 
. 'b 1 uüOU vesıkalarını ı a 0 od rlııt· 

raz etmeğe mecbur u dıı 
5 - lnşant hakkın J 

. ı· enler lumat almak ıs ıy ur 
1
. . ın 

Başmühendis ı ğıne 
•ıA ) 5217 r. ı ö.D o uour. 

25
..,.... 

17-21-

Kozan sulh H. Mah~e~, 
Kozan inhisarlar ·~ 

"Jga h· 
zanda sabık ve aıu kiri 
memur vekili Oiyarbe ıııc 

... 1 e. 
Nuri aleyhine eçtıg . file 

.. ıJeı 
"'mdan dolayı ~~t iğİ " 
metgdhını değrştır~ bulu 
ikametgAhı meçbu ,0 pıl 
laşılmağla evvelce. ; ın 
tebliğat üzer in~ Y1~110 b 
gelmemiş olduğun gıYll 
maileyh hakkında·ıınekl 
tebliğ ine karar verıbalce 

aıU yap kararının ı.ırıınt 

olan 11-5-935 c bU 
sulh 

saat ona Kozan . ey• 
kemeeine gelaıesı v jl~ll 

. ı·· zuınu göodermesı u 
olunur. 5216 

milli mensucat labrik351 li 
tinden : . . apıl 

F b .k mıı ıçın y · ıı 
a rı a 1 kla ı 

t ın e b ina sı pazar 1 

0 
pr 

. l'k Jarlıı rl 
cektır. A a 1 f · bril<.!l 

k .. ere J b 
nı görme ~z oıunur • 
racaatları rıcıı 

6 
ı1 

J5 - l --

ar4 
Kiralık ev eti 

oı('ll 
Ziraat banko.sı ıe rte r 

kas na pek yakın ) ı.11 eıl 
evi ol anların heı:Ile ll 5, 

atları r 6,,.; 
kaya aı iiraca 14~ 

------.~. j daiınU 
vilayet encumen bost 

lek6 t t 
Adana Me ı:Il ve tr 

R .. ntgen fl)ttk ioosı o tıı 
O h tll ıJl O 'J' 

1500 lira ı:nu il. vA ı • 
ttty ıo J t,ı 

ıırtır ın o sıoıı . kr1J fl 10 

vakıtta isteklı çı i hllltı . 
' {taıe 'VO 'tı l 

tırmo, e ksı i ırıucl , 
.. adJes ıo 

43 uncu ın ' pil 
1 ası ' 0 

. ıı ı.ı lıkla sat ı ın •>8 irıc ı 
. nın.., t et 

yılı nıs:ı~10 da Vı l tlY' ·· ıtJı 
saat 1 1 ,.-, <1ör11 

uy cYUO o JtJll' 
ya pılması . o yin o , 

ı kli lerıo ta fllı 
ste . v·ı ılyete 

Encümeoı '208 Z 
'l"n olunur. 5 1S __.. 
ıu 1 5~ 
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