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Bulgar -RC>men sınırında 
8· 
ır Çarpışma oldu, iki Türk öldü 

Ve ücü hafifce yaralandı. 
B • 
t~ 19ar ve_R_o_m_e_n--.i-şm_e_n-le-ri vaka ye-

ırıde el birliğile araştırma yapıyorlar. 
. Sofh. 30 
• 1bıı biJ .'. (AA) - Bulgar a· 

29 dırıyor : 
~oıııt;~o Mart gecesi Bulğar-
1btık Ududuoda Balhounlar 

lb •ııııd h" ı. • ır hadise olmu§-

Romen budud muhafızları lira 
riler üzerine attş açmışlardır 

Sılab seslerini duyan ve Bul · 
gar bududuna girmeye çalışan 
kalabalık bir gurubu:ı karanlıklar 
içinde yaklaşmakta olduğunu gö· 

rerek teliişa düşen Bulgar hudud 
muhafızları da evvela havaya si· 
Iab atmak suretile firarileri dur-
durmak istemişler ve bunda mu
vaffak olmadıkton son a atrş aç 
mışlardır . 

Muhafızlar gelenlerin bir ta 
kım telılikeli b.,. ı. c J u oldukla 
rını zann.tmişlerdir . İki kişinin 
öldüğü ve üç kişinin bafifce yara· 
landığı anlaşılmıştır . 

Vska mabal:ine göndtrıleu 

mustııntıklık tarafından heMen 
tahkikata başlanılnııştır . Bulgar 
bududu memuılerı Romen budu 
du mem:ırlarıodao bir mülakat is 
temişlerdir . 

Hakim 5 Martta Taberiye'ye git 
ti ve gizlice tahkikat yaparak 
umumi naibliğe raporunu verdi . 
Burapora göre : 

1 - Tabeıiye dairesinde el· 
yevm mevcud olan Osmanlı nü
fus defterlerinde tezvirat var 
dır . 

2 - Doğum ilmübabtrlerin 
de ve defterlerinde ttzvirat var 
dır . 

3 - Pasaport dairesine sah· 
te ilmühaberler verilmiştir . 

4 - Taberiyedc böyle 30 sah 
te pasaport çıkarılmıstır . 

l\fahkeme bu iş üstüue 15 şa· 
bid dinledi . Kaçak Y'l1Cu Yahu· 
diler büyük para vererek bu pa 
saportları çeteden almışlardır . 
Hük4met pauprııtları müsadere 
etti . Mabkeme 10 gün sonraya 
t.l;l,. ,Jıldi . 

Akaba llmamııuı talık/mi 
Amman' dan gelen haberlere 

göre J\temed Hatır kumandasın 

- Gerisi ikinci flriikde -

-- ·- 1 Karşılık kılav 
Türk ,fili :1ra~ıırına korunıunun 

yapıı~ı O•maıılı"u<lan l"ürkçq<' kar 
~ılık kıl.a,·ıızu lnı!?lin iiçüncü eayfanuz 

dadır. 
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Düğün ve Cenaze 

Alaylarında bağırtı ve J 

çağırtı__!.,:ı_sak • . i 
Şarımızda kötü ve manasız 

alışkınlıklar var: Bunlardan baş

Fransız -Sovyet görüşmeleri 
Eden'in Moskovayı ziyareti çok 

iyi sonuçlar vermiştir 
-~~-----·--------~-

lıcası cenaze götürülürken acı İngiliz Murahhası 
acı bağırarak ölüye Tanrının rab· 1 

metini dilenmek, bir de heyomola 1 vadan ayrılarak 

Eden, bugün Mosko-
Varşovaya gidecek 

ve bir eürü zırıltı ile güğeyi 
götürmek . . J 

Bir ~ar ulusunun soysa 1 du· \ 
rumunu bir bakışta anlamak için 1 

o şartlı kötü görülen alışkınlık
ların derecesini ölçmek yrter. 

Adana gibi Türkiye Cumhuri 
yeti ülkesinin sayılı büyük hir 
merkezinde ancak geri kalmış 
ulusların ı yapahilecrği bir sürü 
boşa gitıniypn göreneklerin hala 
yaşaması; iddia ettiğimiz soysıııl

lıkla taban tabana aygırı bir hal · 
dir. 

Bunu gözöuünde tutan Valilik 
katı polise veni bir buyruk vere
rek düğünlerde ve c~raze alayla 
rıncla herkt-si rahatsız edecek şe 
kilde bağırıp çağırmayı yaıak 
etmiştir. . 

Esasen Hel,diye yasakları ara 
sında bulunan hu işin her neden
se son zamaolarda ı;üdülmemesi 
yüzünden Volılik katıoın bu işe 
polisi ıh memur edi§irıi s•vinçle 
karşılarız. 

Mekteb talebeleri 

Kahvelerd~ otur::ırı_ııyacak. 

, 

Orta tahsil meHebleri talebe· 
!erinden bir kısmıııın ders Sdat 
leri zamanında şar içinde mek 
tebli kasket ve kılığiyle uygunsuz 1 

ve bir talebeye yakışmıyacak 
yerlerde dolıtmaları her bıkım· 
dan çirkin görülüyordu. 

Moskova ; 30 (A.A) - Eden 
bugün Litvinof'un Moskova için. 
deki sayfiyesinde dış işlen komi· 
ıeri ile müzakerelerine devam 
etmiştir . 

Eden'in l\loskova ziyaretinin 
büyük bir muvaffakiyet göstn 
meğe başladığı ~•nlışılmıştır . 

Reuter ajansının hususi mu· 
hahirinin gayri resmi fakat iyi 
malümat alan zevatla konuşma· 

ları So\yet ricalinin Eden'in ı· 
çık sözlüğünden ve tabii tavır· 

larıodan çok memrıun kaldıkla· 

rını tr bar üz ettirmektedir . Eden'
in bu ziyareti bir çok çekingtn · 
lik bulutlarıoın dağılmasına yar
dım etmiştir . 
Londra: (A.A) 30 Times gazettıi· 

nin l\1oskova muhabiri gaıetf'si· 

ne çektiği bir telgrafta burada 
yapılacak ilk tekliflerden biri· 
nin Fransa Sovyet Ru•ya ve 
Çekoslovakya arasında bir müt~· 
kabil yardım "altına alınması ola· 
cağını söylemektedir . 

Daily Herald diyor ki : 
"Söylendiğine göre Stalir. uzak 

şarkta barışın idamesi için Sov
yet Rusya , !Japonya , Amerika 
ve İn ,"'iltne :arasında bir anlaş 
ma yapılması arzu,unu izhRr et· 
mişlir . ,, 

Loodra : 30 (A.A) - Röy 
ter ajansı Moskovııdan öğreni

yor : 
Eden'io bütün ziyaretlerinin 

wuvaffalıiyetle neticelenmiş ol
duğu sö~l· nmektedir . Hu ziya· 
-Gerisi dördıi11cıi firtilde -

lbnissuud seyahata çıkıyor 
Suriye Cumhur Reisinin alınan sala-

hiyetleri bir emirle geriye verildi .. 

Irak hü~umeti Meb' usarı Meclisini dağıttı. 
Yakında yeniden intihab yapılacak .. 
-•Bazı gazetelerin yazdığına gö 

re yüce komserin avdetini müte· 
akib _ Suriye Meh'usan • meclisi 
dağıtılarak, yarı azası tayin edil 
mek suretiyle yeniden teşkil olu 
nacak ve Suriye - Fraosı mu-

dair olan yüce komserin kararı 

kendisine tebliğ edilmiştir. 
Kontun imzasiyle çıkın hu 

karar, kontun Parise gimesinden 
öoce bazıı lanarak imza edilmiştir. 

Mekteblerde talebenin deva
mını şiddrtle kontrol e::lecek mü 
eyyidelerin zaif yürüdüğünü an
latan bn bal en nihayet Valilik 
katının gözüne çarpmış ve tale 
belerin kahve ve benzeri yerler
de vakıt geçiıerek mektebliliğe 
uymıyan harekete polis vasıta 
siyle engel olmıya karar vermiştir. 
Valilik katı ayrıca mekteh idare· 
leriue de buyruklar göndererek 
talebelerin ancak talebeye yakı
şacak biçimde davranmalarının 
teminini istemiştir. 

1 abedesi muaddel hir şekilde bu 
meclise tevdi olunarak tasdik 

Cumhur . başkanı vazifesine 
tekrar başlamış ve evinden çıka· 
rak hükumete gelmiştir. 

Düzeltme 

edilecektir. 

- Ha,talıklar münasebetiyle 
salahiyetleri t•vkif edilmiş olan 
Cumhur başkanı Mehmcd Ali El
Abid'in salahiyetlerinin iadesine 

- Gazetecileri davet eden 
vüzera reisi, kendilerine S•ıriye 

hüdçesinin nihai surette tasdik 
edildiğini bildirmiş ve vergiler-

Gerisi dördıi11cıi flrtlkde 

Titüleskonun seyahatı 

Kurum yeni bir 
harita hazırlıyor 

ll D 11 

Ankara : 30 (A.A) - Türk 
dıli araştırma kurumunun Ulus 
gazetebinde ve ondan alınarak lıii 
tün gazetelerde çıkan yeni kar
tılıklar kılavuzunda lfanlarına 
1 T. Kö J beldegi kouulınuş olan 
sözler hakkında uzmanlaruı ha
zırladıkhrı yazılar n yakında gn. 
zetelere verileceğıni , öğrendik . 
Türk sözlerinin na•ıl türlü dille
re kök vermit olduğu iyice anla
şılmak için Türk dili araştırma 
kurumu tarih cemiyetioio !,"alış

malarına dayanarak bütüo Türk 
ovmaklerıaın dil bakımından ya
yılışlarını gösterir bir harita ha· 
zırlamaktadır . Bu heritada orta 
Asy.dın kopup gele Türk le
rin nerelerde hangi yollan! ıı ne 
rderden geçı b nerelerde yerleş· 
tikleri gösterilecektir . Bu hari
ta ile huna bağlı arlatımlar bü 
tün gazetelere birden verilerek 
ve hundan sonra da kılHuzda 
Türkçeliği ileri sürülen kelimeler 
hakkında yazılar gönderilecektir. 

Kamutay 1oplantısı 

Encümenlerden gelen maz· 
hatalar tetkik edildi 

Ankara: 30 ";(AA) - Fikret 
silayın başkanlığında yapılan hu· 
günkü kamutay toplantısında ha· 
zı üyelerin mezuniyeti hakkıoda 
L.:i kamutay başkanlığı lt>zkire11 
ve kamutayın 1934 Ağustoı eylül 
ayları besablıuıoa ait eocümeo 
mazbataları okunmuştur . 

Kamutay bundan sonra inhi. 
earlar umum müdürlüğü 1934 yıl 
bütçe•inde 26 hin lirıılık munaka· 
1: yapılması için olan kaounıı lıa 
bul etmiş ve paz tesi günü top
lanmak üzere dağ 

Romanyanır. eni 
Türkiye Elçisi 

Ankara : 30 (A.A) - Roman 
yanın Ankara Elçiliğin,. Matbuat 
Müdürü Umumisi Flatınin tayi· 
oi istimzacına hükı1metce mem· 
nuniyttle mııvafakat cevabı V<

rildiği öğrenilmiştir . 

Dünkü sayımızıo bış yazısı· 
nıo ilk cümlesinde bir kelime 
eksik dizilmiş olduğundan bağış 

dileyerek düzeltiyoruz . Ooğrusıı 
şöyle olacaktır : 

P . l . Ş k ,,.. . 1 Aksa rayda kurutulacak 
arıs gazete erı ar ve ı una mısa- bataklıklar 

( 10 Kanunusaqi 1921 de Yu 
nan ordusu İr.önünde İsmet Pa· 
şa karşısıoda ummıdığı bekle 
medıği hezimete düşerek sersem· 
lemişti . ) 

kının biran önce yapılmasını istiyor! 
~-----------·--------~~ 

Macaristanla Bulgaristanın silahlanması 
işı , konuşmanın özü olacakmış 

1 
1 

Aksarav : 30 (AA) Sıtma 

güttüğü konferans 

Pariı : 30 ( A.A ) - Matbu 
at ve bir çok gazeteler bir an evvel 
akdini istedikleri şark andlaşma 
sının en haraHtlı taraftarlıuındaıı 

sayılan Titülcsko ile Laval arasın 

itilafı arasıo 1 ıki it birliğinin fa· ı 
ideli bir auıette devam edebilme
Mi Paris ile Mo!kovanln müştere
ken sulhu korııruağa karar verme· 
- Gerisi dördıincıi flrtikcle -

mücadele hey~ti Cimeli uzratık 

ve Acem köyleri bataklıklarının 

kurutma işine 28-3-934 tarihin
de başlamısltr . Köylüler istekle 
işlerine devam ediyorlar . Her 
iki bataklıkta açılacok kanalın u. 
zunluğu 3 kilometredir. Kuıııtu· 
lacık ve tarla iıalin gelrcek yer 
400 hektardır . 

da ki tam mutabakata işa.et ediyor. ı 

" Potı pııizyeo ,. diyor ki : 1 
Küçük itilaf ile Bı;lkan itilafı / 

Lorıdra protokoluı>da dtrpış ~di ' 
len \..ollektit enrniyet ~i.teroinin 

hararetli hr•fıa,,dırlar. Ve lı.1 
ouo Alın , n m,ınevral::ı•J!oı" rııgel 

olmasın" nıeyd~ıı v 1·,lıu t'd.n l.ı .r 
an tv\. J t , lıakkıık c ıı ı·si ı ... !-: 
rnekt <ı·rL. r 11 11

..1 ıutıı·ey!· ~ö 

ıl" \ı nııny_ 1111 h ... r lı rı~i t}11 :j ı 

ursuz bıtrt·krtiuc JU'luİ ı> •• , •iı; ic.;ıa 

~" ivı ç • c , •• k "' Tuıı:ı ıı ıs<1k
ik 11ııııı sil ııtle akıiılır . St•r.sa 
tcıplautılarıııı ·ı arrfe>'inde Fıanş:ı 

ve küçük ıtiLH dovlet adonı!arın
d .• l.oyl·· •a:ıı lıır fikir uyguııiui{u 

görmek İlbana kuvvet ve , iyor . 
" Ökodöparı ,, rle diyor ld : 1 
Fraıısa küçük itilaf ve Balkan 

~---------------------------------------------------Uzun boylular taburu .. 
·- . 

• 

Viyar.a'da yeni bir tabur teşkil cılilmişlir . Bu lılıııfa e uşağı 

1,74 boyundaki askerler kabul olunmaktadır. Resimde , Ba•wkil Şu 
şing , bu askerleri teftiş ederken görülüyor , 



z 
F:rı(jlsız _: Sovyet 
.,. •gkr,QŞ~.f1leri 

.... ' 
- 1Jiri11ci flrlikden arlan - .. 

retlerin .çak müsbet ··oeticeler 'er· 
• mesi muhtemeldir • • 

Faris :- 30 (A.A) - .Spvyet 
sefareti, Sefir Potemkin'e is~a.
deo bir Pa..riı ga~et~si mubabın
n\n neşretmiş olduğu Leya?A~ın 
hsynl mahıulli olduğunu b,ldır-
mektedir • . 

Londra : 30 (A.A) - Eden 
.1 Sovyet Rmıya idarecileri ara· 
ı e l . 
ıunda yapılan gör üşme erın mev. 

veya temayülleri hakkında 
zuu ·ı 
hiçbir resmi mrılUmat ve_r~ me 

iş olmasına rağmen İngılız ga· 
m b . 
zetelerioio Eden He bera er gı-
den muhabirleri görüşmelerin 11-

dece 3 Şubat Fransız - logiliz 
beyan•tında mcvzuubahs edilen 
ınesl'leler i.izerioe yapılmadığını 
fakBt aynı zamanda İngiliz · Sov· 
yet münasebetlcriPin muhtelif 
görü§meleri üzerine e yapıldığı 

hakkında miittefiktirler . 
Gazete muhabirleri So .. ·yetle

ria bu münasebetlerinin inkişafı 
için bariz arzularını kaydetmek
te ve tıhakkuku bir çok sene
lere bağlı 'olan büyük iç proğ-

1 nmlarla meşgul bulunan Sov
yet Rusya idorecilerioin .sulh 
için büyiik bir arzu rgöstcrdikle· 
ri noktasında bilhassa iırar et 
mektedirJer · Bunun için iee İn· 
giltercnin te§riki mesaiıi elzem. 
dir . 

Eden'in Sovyet politikasının 
muhtelif cebheleri hakkında sor· 
duğu süıı Here söylendiğine göre 
çok 11çık cevab vermi~tir . Ve bu 
bakımdan Moskova :ziyareti çok 
faydalı ve müımir olmuştur . 
Söylendiğine göre dün öğleden 
sONA .Ed,.n ile St. ··, • · • Qında 
yapılaı P,Örüşme pek kıym\. 1 • ve 

teofu1 olmuştur . l.}lt_ ., bngii.o 
Lil\'inof birlikte :Mosko\ .. · te 

.,, civarını gıozecektir . Akşam üze
ri İngiltere sefaretinde bir akıam 
yemeği yrnilectktir . 

Eden yarın akşam Varşovaya 
hareket edecektir . 

lbnissuud seyahata 
çıkıyQr 

Birici firtikten artan -

den tenzilat yapıldığını söyltmiş 
tir. 

Yeni büdçede meclis tahsisa· 
tınan o)up • olmadığını soran ga 
zeteciterr, Vüzera Reisi: 

- İki gün sonra büdçe neş
redilecektir. Olup olmadığını ora· 
da görürı;ünüz, demiştir. 

- Arnika Yahudi muhacir 
lcrin geleceği haberi 
dukça, Ueybaniye 
dola§an simsarların 

maktadır. 

kuvvc-t bulj 
ve Amik•la 
adedi art -

Bunlırm ekseriyetini llalebli 
zengin tüccarlar ttşlsil etmekte· 
dir- Bu simsarlar, bilhassa borçlu 
köy ve toprak sahihlerini aYlıya 
rık, ucuz mal idinmiye çahş
maktı<l ır. 

lşiu asıl acnıacak cilıcti bu 
değildir . Toprak almak ve 
satmak ciheti ticari bir iştir ve 

Cmeırmlur. Fakat h'usiifle Ei>yli
ye lim ki, dolaşmakta olan im 
simsarların (;nüne bıı Lı ycı li sğa 
lar düşmekte ve bunların "boğuı 
almaca,, Jarına adeta ycırdımcı 

> 

olms ktaclır lar. 
if. - Bugüne knılnr ccıircdf>tı 
dııarı çıkmıyan Hictız Kralı İb· 
nissmlun C:inümiizd~ki tc·nııuuz 

ayı içinde bir~Anupa scyabatına 
. 

"ı· ıkac,.ğı hildirilmekttdir. 
a.:ı 1 • 

Kral lıu Eeya ıstını !:.urıyı· ' 
J,iihoarı ve Tüıldye )'Olı•}'l t' Fıan 

' , ~ay• yapacak, dönüşte Mısı r a 
• ıwrıyaı·aktır. Her uekadar havı ' 

j 

1 

Jtı k içio olduğu söyleniyorsa a uıa . • . 
1 Y',Jıatın sıyası bır mnksn da Jll se 

in 

yapılacıığı rııu:.ınkkık~ır. , . 
_ PoJ:s, Kral İboıssuuda Ye· 

J 4 
( Türk ~özü) 

Ad ana B orsası M 1 1 uam0 e erı 
PA~mr ve ~l>~A'. 

cı ·sı 
Kilo f'iyatı 

En En çol.. Satılan M.ikdar az 
IC. s. K. s. Kilo 

=~Kapımalr pamuk ·- 34,50 --= ·- -
,_ - ---~ -= 

Piyasa parla~ı ,, 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane İl 
Eksprf's 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 ı Siyah 1 
Ç t G 1 T 

Jı~kspres 
,.__ 
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Yerli .. y ~mlik,. 1,65 -.. "1ııohumluk., 1 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 ,, Yerli 2,30 

Men tane -•• 
Arpa f--

1 F,atmlya - _, Yulaf 
Ochce 
Ku~ yemı -
Keten tohumu 
Bakla 
Si sanı -

UN .... Salih Efeodi 

' 
ı.. 

, ... 
·-.ı:ı .. 
.0 CG Düz kırma 
~~ 

,. 
= Simit 

" 05 ...... Cumhuriyet == 'ii! ~> ... 
<N = .. ·-" ~ Düz kırma ,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

31 I 3 I 1935 İ§ Bankasından ahoroı§tır. 
Sanı im Penc 

Mart Vadeli 
1 

6 20 Liret 
ı 

9 60 
Rayşmark ı 'fl 6 13 Mayıs Vııdeli 

39 
Frank" Fransız,, 12 06 

Hazır 6 Sterlin .. lnıziliz ,. 605 ~ 
5 28 

79 ·l.JQ Hint hazır Dolar "Amerikun,, 
Nevyork 11 04 Frank .. İsviçre,. 

Titüle. ~onun se!ahab \ Venizelos neler 
anlabyor? ' 

- Blri11cl flriikten artan - 1 ... ~ -' 
lerioe bağlıdır . Sulhu kurtaı mık - Üçiincii firlikten arlan -
sulhu korumağa karar vermeye meyen bir Almanya varken. biç bir 
bağlıdır . Sulhu kuıtarmaya çalı Franıız kabinesi darışın be~çisi 

§an uluslar kurumunun eksik iki olan orbuyu zayıflatmak meauliye· 
halkasıodıo biri budur. Diğer tini üstüne alamaz. 

eksiği ise bcoüz bıtlayıp t.t kati Ve nizelos yeniden düşünceye d•l-

şeklini bulmamış olan ltalya kü- dı. ve f U hükmü verdi; 

çük itilaf barış1klığıdır . Fransız - Ben bir lı!k selamet çaresi 

dipJomasıoıo ·gayretleri bu iki görüyorum. O da Franga ile İo-

noktaya matuf olmalıdır . giltere, İtalya ve Belçikanıo bir-

Varşova : 30 ( A.A ) - Titü • leşmesidir. 

Jeskonun Lavali ziylifetil~ alika- Almanya bu d~vletlerden hi· 

dar olarak Pariı~eo gazeta pols· risioe tfcaviiz ettiği takdirde öte 

kaya bildirildiğine göre küçük kilerio otomatik bir tarzda İ§e 

ani şma Lakımındırn bugünün en karııacaklarıoı bilirse bu tecavij 

mühim mescle:si Macaristan ile ıüu hiç yapılmaması ihtim•li çok-

llulgaıiatanm eilahlaomast mt.ıe-
tur. Lehııtanın yardımına güven 

leaiJir . mck gerrktir ve böyle ya pılırsa 

İtalyan bakana Suviç huolarıo 
tlaha iyi olur. 

- Yalı ud <la Rusyanın r 
hukuk müsavetıuıo muhtemel ola - Evtıt, Cakot Rusyanın Uzak-rak tanınmumı teklıf et mit ve 

doğuda zaten o kadar 
Franıa bu l(:klıfi preoıip itibari çok işi 

var ki .• 
le kabul eylemiş ise de lıueun için 

- Avrupada bir savaş ~·ıkarsa 
bu memlrketlerin Tuna aoJlaş 

Y u nonistıın ne yapacaktır ~ mauna iltihakını şaıt koymuş 

Tuna andlafmaıı ile bugünkü - Böyle bir ş11y olamaz. Bütün 

ıınırltır için mütekabil bir garanti bunlarla Yunonistunın hiç bir ald-

kaydı ihtiva edecektir . 
kası olmadığı giLi , Yııoanistanın 
ol<lo etmek istediği lıir ş<>y do yok-

Muahedelcı i tadil hart> ketiniu tur. 
öuücc g.-çecek olan bu şart ın - Bu1gtır lı:hlikeBİ ha kkını)ııki 
küçük snlaşmR mÜm•sıillrriy l e diişiiııccnız ~ 
Titülr skoyu tamamen tatmin e lti · - ,\do.rıı siz ıle .. Bulgar Tiir 
ği söylenmekt dir . ki yenin hizirnle hiı l ık olıl11klıırıoı 

lıiliyorlor. Onun içirı Lir şoy yrıp . 
uı e niilcr t:.ra fıodsn iki od hir nıflğa cesarel od oınPzlur. 

suık ıı ;cl h zıı laudıgını haber al V l'nizr.los, dış lıRrışırııı çok 8U. 

nıışlır. Krnlı muhafaza için şid - eomış göı ii ıı nwk t ı>dir . 

detli \'C sıkı ledbirler ittıhoz 

edilmiştir. Tarfus Belediye Reis-
~o ı gelrn lıaberkr nıec- liğinden : 

lısi meb' 11<1ao111 f esh ve :l!i leri d~ Tur s ııs parkı İı;İnıle lıuluıı ın 
UI f' ili 11 ll 11 hır aka<· dk bir ~f'kild e lıiı f 1 935 sc ıı r·s i f fuzirnrı iptiılosı:ı -
y .. ııiılcu iııt.lınh yapılmasına lu ıl.ın itilı ıı rıııı iki tHlllO ınıidıf Pl)ıı 
rar verıldığioi bildirmektedir. iı·n ru vorilı•ı· ı· klir . iki seno . . 

11; 111 

- İran Jıiikfım, ti, İran için ıııtılınnııııı•n lıeıldi "350 " lirn olup 
aranan tra ıı8İt Jınıanının l\Jnhal H35 s •ııl• s i Nıs 111 nyıııı'l 14 iııH"iı 1 

it rinıla tetkikatını y,.pmak iizerc p ızur giırıii ~ıınt 15 de 11\' ık nrtır 
lıusıısi bir h,.yc-t izamıııa karar rrın Rtırelİl ı ı ilınlo eıl ıl ccoği ıııl" n 
Vf' r miştir. Bu heyet 22 ınırlla t liplcrir. lı..Jodiyemize ırıiiroı·. ot 

' Tahrandan çıkmıştır. eylcmelcri,Ş 139 25-t 

a_ ex .· 

' ... 

Seyhan vilayet encümeninden: 

5 *--

DARA• 
BiRiKTiRE~ 
RAl-tAT ~o(;~ 

•, -

daimi 
~--
~ 

l lududu 

Şarkao tarikihas vo Müçteba Ef, 
Şimalon Müçteba efendi 

Seyhan 
ninden: 

vilayeti ~~ 
ti ~~) 

·to1J1e :ı 
• 

Garhen tarikih11s 
Cenuben Hayriye H, 
Yeni istasyona giden asfalt cad · 

de~in gün doğu cihetinde va"i Rc
caı ve müştereklerine ait ve hudu-
du yuknrırla yazılı ( 6763 ) metro 
murabbaı orsado.n , ilkm ·ktep ya
pılmak üzere İJare heyetince is
timlO.kine karar verilen ( 2629 ) 
metro murabbaındaki mahalli 18-

200 ki 'it' ,.. j " l ) - Ceyhan - Adanu şososıııın O 000-6 -1-6 '{erşi 1 ~ ~ 
orusındaki topruk tesviyesi, hlokoj ve kırma .taş ihzar ~:ş j(ılrllf ~ 
diraj eroeliyatı otuz üç hin yiiz doksan beş lırıı otuz 
tutarı ile oksiltmeyo konmuştur. 

2 ) - Bu işe nit şartnameler vo evrak şunlnr<lır : 
A ) _ Eksiltnıe şnrtnnm csi 

B ) - Mukavelename projesi 
C ) - Nofin işleri umumi şartno.rneei ( ınutbu ) 
J) ) - Fenni şartnnroo ( matbu ) 
E ) - Husust şnrtnnmo li 
F ) - Keşif cetveli. Tahlili fiot c(ıtvoli, Mt:t.n•.i cct'·t' ' 4::-~35 tarihine roüsaJif perşombe 

1 gunu saat onda teslim ol•uacağın - , 
Tekihi türab 

Jan İstimlA" knrıırnom c sinin l 3 
1
1 t119J' ~ Af 

·· ·· d 11 ) - Şosa maktaı tulAnısi tintlcP 5t1 1 ı' ~ncu ma desine tevfikan kevf yet . hlT f' t cet\'C ıo 
ıldn olunur . 5161 w ! isteyenler bu şartname ve evraktan tn ı ı 18 kabilifl' 

1 
bu olmayanları bir lira oltmış oJtı kuruş hrdel ınu ,t ( 1 ~,İ 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili- Nufiıı haşmühendislığin<len alabilirler. unü sil 

ğinden : 3 ) - Eksiltme 935 senesi Nis~nın 14 ncii pazar g 
J)ö ty l Adi' d · de Vildyet daimi encümeninde vapılacaktır · (C r o ıye. ınresi ne o ima J k ~ 

cak olan b ·· ı· 1 4 ) - Eksiltme kupalı zarf usulu ile olaca .tır. 
65 

) ı.ur_11 .... ı eş yuz ıra mu ıammen ( " k .. "'' 
kıymetli mefruşat artırma vo ek- 5 ) - Ek~iltıney'' girebilmok için ( 2489 ) l_ırı.t 

1
. et. v-cfl' rııltı~ 

silt k . N r· . 1· i 1 t"kl , ıını ı•h ıy ·· eıe · .m~ ıınuıııınn göro 23-:~- 935 IIlf'tll ve a ıa lıaşmüh enılıs ığ Ol en t ·ıs ı ı ı ı.: ' .k 
51 

go 
tarılıınden itibaren 15 gün oksilt- coret 0Jasın111 içinde Jrnlıınıhığumnz seuoye uit vesi 

0 tıir 
mey.o ~~ıku~ılruıştır. İsteyenlerin ~Ş 1 zımılır t! t'~ f 10 
Y __ n lıstos.m vo şortnıımeyi !!Örmok , 6 ), 1' kl'f k 1 .. .. . 1 lecfo yazılı snıı W 1 " - o 1 me tup nrı uçnncn muı l • ı•n slll r r 1 
UZf)r~ ınemuriyctiınize nıiir ıcont- ı ı V't• • ·· • · \' "'' ilce l\tır kfl 'Jll ~ lnrı ı]ıln <1hınu r . e''"H ı nyot Daimı <ıncnmMıı roı ı:ı ı g.n tı yer eurı t C 1 ~ı. 1 

· ı k k 1 J 1 · ·· ·· 1 ' le )'ıır. ılı ı 11" / rı • ı' ı • :ıı tııp arın nı ı·ıye t ıırıınc ıı rn ııı .ı • ı . t• 111 • .ı 

1 

1 · ı . k il"'"'"'~ j / Y · •k o mıı ... ı vo ılı~ wrfın nı ii hur mumu ı e 1 \y ıcA ıı · zo.,.... 
lll Po~tn.Jn olıııı gr ı:: kmclor k rı l ul ed ı lın 1 z . 5145 

, N~ r~11 m 1 nit ıniihriimii yitirlliııı ı ' __...,. ,.,e51 
'ı1ı · ı. • wııı ıılnı·aı~ıınu ııı rRk ı s·ı · ·, 1 k ı:-------------------· hrıı• 
ınü k ulıınd ığı~ıı ıl ıın "Yli'r i .'ıınc111 . Dahili h.asta/ıkla~tf>datJI 1-1' 

Dtıı nııı~ iıya kar ı ı- ı pi 
Nudirc: • lsl 1 ~ 

c- • • k "' ' . l l ı ıı I<''' ro ıı • r'"ı·tı'k ·~ · rı ı ıı ızu )' 1'111 r;n' mış o l ıı n do tor 1 ;ıı . ı • l ı ., ! 
. 1 1 c.: i ı l ıı 

l !' tıklıl! ilk ıt •kt 
1

. 
1 1 

ı : ıv:ırı .. ı ı ı dokto r ~iıl · y.ııı ı ,. S rr ı 11!!1 • y c! ı !' ı •Ti 
lf e >llU ~ il u tİıg 1 111 r. t t)..1 

ş<ı.lınıleot1ını1111rııi yit.ı r.Jiııı . yfll1 : ~İı ı i :.n ·ı rn lııı s l ıl rın ı k •ılıııl ( tı n ı gc lı rı!i l .ıı ııı :; l- ır .:J 
ııl c:ıfrırııı l :ırı lıııkıı \ı k· 1 1 _ I' I I . ~ k 7. '· :ı k lır . 
1 • . ı ııın ıorııtı n z:ır \'n ı;n ı gıırı ı • rı 111 :ı r:ı Jva p.ı ı:t!il . ,, __ 
ıı\ııı•yhl'rı . 5163 l~ ~-

. ·ıı' ı-farı Yokı p ınıılınll,·ı;; · 11 - rıı şı•t 
U nı u 111 ı /Jel i· şı .ııı: ıll·rı 330 ılofr11 ııltı ,1/. .. ıll' 

Sunt ~ö-1 11 soıi.J 
Hulll Aduna 'fiirk 


