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VilayetirTiizin özel bütcesi 
Ôrtamiizdeki mali yıl içinde Sey
!~n vilayetinde yapılacak işler 
Zerine Valimizin anlattıkları 

~ 1)61a b· 
~l l' ır arkadatımız Va 
Mtuıer'•fik .Hadi Baysal ile 
htıçef ele Vıliyet i mizin özel 
)) ' 1 \'llJ Ö .• •• J L • l ' 

lçitıd rıu nuı ı e ıu m e l 

~-d, e Y&pıJ a c:ak işler halt 
tt''-ıiıt~f•ğıd n ki bilgileri öğ 

'l' • 
llı /tf • 
\t,ıa y, ~ ~ıilçesl : 

ttaj y Y~tanuıın 935 yılı büt 
-~•ıı.'Gı esaslara uöre ha .. t .. ,.~ . Co 1
'• 16 •ç:ıi işlN bakalı 

'-r•rı rı?erıJmiştir . Buoa 
kıt )7

0 
•ılavrtiu 935 büt 

n~~i b ... O()o fi a dır . G · çea 
Ufç~ 739 

\ ııa .. .000 lira ol 
f12ı8~:re 31.000 liralık 

llQy k vardır 
ltı . 

ı1. Vıfi dır/ık lıleri · 
'.'it• L Yeulb · d . · 
~~ iıler· ız e yenı bayın 
')ı d. h 

1
1 

de ba§l .: mı şt'r . 
~ İÇi"d n Unduğumuz Nisan 

~· ~· Y•pılrnası miina-
lt... 105 °11t1lın yol, ~öprü Valimi;; 1'eııfik Hadi Baysal 
~ ~OOo, Adınada yeni is- işlerinin mabifetini oradaki me 
-~ llfr deıısi üzerinde yeni ya· mura bildirecek ve bütün daire. 
~· ••1t lllekteb bin111 için lerde halk işleri muntazam ve 
ltfı.~ illte ~~et konağımız yapı· çabuk bitirilecektir . Müracaat 
~ ""'G i . ıcın 12,000 koşu yeri eden fere belli günde uğram111 
t. ~-· .. d~Q de 10,000 ]'ıra 934 d k · l · ~· ..... " tenbih e il ece ve o glln ış erı · 
'~ .. ~ IJ 

10 
fedilecektir . Bun- nin girdiği safhayı anlıyahilecek · 

''-t~tJ,~ Pı_hnaıı yarıda kalmıı dir . Burada iki üç memur ve 
~lit erıne de 2000 Ura ve · daktilo bulunacaktır . 

~~Q· 1 
' ' llııicadele&l işleri: 
~~ )tıkoıniıyonu , sıtma ve 
'-2.,.. 11., ~' 81 haline 2elen Cey
\"' t, hı lrrnağıaın temizlen 
~ doıahı •ıtafıklara ıebtp olan 't .. ar10 k ~ ~t'llıi . 1

11 aldırılmaııoa 
~,_ 01 , Itır . 
"r. ,orrn 
~· anıaruıdaki lı:eres-

~ı~•~tleıi s; Pot bozulan Karaan· 
'-> ~tttıt::?1•nındaki 18 000 
~~ltirUen111 ahaırak Trakya 
~ •d•re b raç~enlere veıil-

fı ' 'Yetı kararlaştır· 
Ql~ 

~ıJi llıif ra 
.. ~ ltt caat yurdu : 
~ '-'Grac konajı içinde bir 

d · lıGk~at . Yurdu ) kuru· 
~'lıca ~rnette işleri olan· 

uraya uğrayacak 

Köy meldebleri : 
Köy mektebleri için 935 yı 

landa yeni ve çok değerli bir 
proğramla Ç•hşılacıktır. 

Bu proğramın ana çizgisi , 
köylerdeki iki üç ıınaflı mekteb· 
ler yer ine beş sınıflı yatı mek· 
tebleri kurmaktır . Bu yatı mek· 
tebleri b;iyük ve kalabalık 

münaaip köylerde kurulacaktır . 
Tetkikat içio Vilayetin her ka
fasına tebliğat yapılmış ve talı· 
sisat kabul edilmiştir . 

Ntıfııs işleri : 
934 sonunda yapılan iıtatis

tiğe göre Vilayetimizin Dufusu 
351,000 dir . 934 yılındı hüku
metten 26131 , doğumdan 16,114 
kişi nufusa kaydolunmuı ve Vi
layetimize 2251 kişi d•ıardan ge
J . rek kaydoluomu§tur . 

anlnması lizımgeldiii müşkül an
ları geçirmekteyiz . Sulhu umu
minin ber gün daha fazla mevzun 
balıs olduğu böyle bir ramaoda· 
baJi h1ı1Zın1aği büyük muelcleri 
öııce derpiş edip müteyekkizanc 
davranane ve mesuliyetJerini milel-, 
rik olan Fransa ile sıkı temasını 
muhafaza etmek arzusunda bulu
nan Ankaıa ricali hükumeti ile 
temBSta bulunmakla müftehirim. 

Türkiye Cumhuriyeti • ile ioti· 
dap hükômetlcıioi alakadar eden 
bilumum mesaili hariciye bakanı 
ve diğer bakanlarla ayni fikir ve 

ruh dabılinde btraberce tetkik ı 
eyledik • 

Her iki hükumet arasındaki 
- Gerisi dördüncü flrtikde -

Tiirk dili araşıırmıı knrumunun 
yaptı~ı Osmımhcndan Tiirkçeye kar· 
ı:ıhk kılavuzu üçiincü sayfamızda
~ 

dır. 

ADANA GüNLüK GAZETE ON iKiNCi YIL - SAYI 3188 

Kültür bakanlığı 

Yoklamalar hakkında 
bir yayım gönderdi 

Almanya ne yapıyor ? 
• 

Ankara : 3 (A.A) - Kültür 
bakınlığmdan : 

Almanya, deniz kuvvetlerini Fransız
lar derecesine cıkarmcik kararında • 

Yoklamalar için bızı gazete· 
lerde yanlış bildirimlerin çıktığı 
görülmllştür . Bu yüzden birçok 
kimseler ve veliler gereksiz yere 
müracaatlarda bulur.mıığn baıla
mışlardır . 

ı 

Almanyanrn hava kuvvetleri de İngil
tereflin hava kuvvetleri kadar olmuştur .. 

Talımatoamede sınıf geçme , 
bitirme ve o1guoluk yok!am"la
rrnıu ber l'leklini bildiren madde· 

) Londra : 3 (A·A) - "Deyli 1 
t ~lgraf'ın,, deniz itleri muharriri l Alman yanın 1935 deniz konferansı 

bugün yarm inşuı beklenilmek
tedir . 

.. 
ler vardır . Bu yoltla malumat 
almak istiyeoler bulundukları ye 
rin Maarif Mücfürlükltrioe, lise, 
orta mekteb ve ikmal ml"kteble
ri hiarelerine müracaat edebi'ir 
lcr , 

2 - Eski tılimatoameye gö
re m ı zuniyet yoklamalanna baş· 

layıhda eski şekild~ devam et
mr k istiyenlerin Hakanliğımıza 
mfüac-tat etmelerine lüzum yok· 
tur . 

Bu gibiler eeki a'imatnameye 
göre doğr udan doğruya eski im· 
tibao yerlerinde imtihanları gi 
rcceklerdir . 

3 - Gerek okul okuı lart ge
rek dışarıdan bitirme imtihan 
!arına girmiye başlamıt olub yi
ne eski şrkilde imtihana devam 
etmek ietiyenler ikmal imiihaola· 
rını imtihana başladıkları mek· 
teblerde veru·rklerdir • 

1 
O• davet ecJiJme1info ihtimalinden 
daha kuvvetli bir şey olduğunu 
yazmaktadır . 

Muharrir son hadiselerin Al 
manyanın bahri . silahf•rı bırak
ma konferansına davet edilmesi
ni esasla kıldığını söylemekte ve 
iyi menbalarden alınan h•berle· 
re göre İngiltere , Amerika ve 
J11poaya rtsmi mıhafillerinin bu· 
nu istediklerini ilave etmekte -
dir . 

Almanyanın reni§ bir plana 
göre deniz cihetinden tanınması 
bir tmrivaki halindedir . 

Almanya Hiari olarak Fran· 
sa ile müsavat .iıtemektedir • Bu 
bugünkü doaanmaıınıo dört miı· 
li artııı demektir . Almınyanın 
yeııi deniz inşaatı pı oğramının 

lngiliz - Leh 
• 

iyi haber alan mabafillere gö 
re bu proğmda ceb modell~ri ye 
rine büytik hacimde kravnörlcr 
ioşası ile tayyare ve deoiz altı 

gemileıi inşası vardır . 

Londra : 3 (A.A) - Coo Say. 
men Avam kamarasında bir süa · 
le cevah vererek dem işti r ki : 

Hitler Bedin mükilemeleri 
esnasında Alman hava kuvveti 
nin İogiliz hava kuvvrtleriae mu
adil bi~ derecrye eriştiğini söy 
)emiştir . 

Con Saymen diğer bir sü::ıle 
verdiği ce\.·abta ıı e cereyan cdtr
ıe etsin uluslar kurumu konse
yinin gelecek toplantısınd• tet
kik edeceği mevzuların 8erbest 
ve tam bir şekilde münakaşasına 
mani olmıyıcaktır ; demiştir . 

görüşmeleri 
Sinemalarda lngiliz murahhası Lord Eden Var- ' 

Bundan böyle öGretici şovadan Prağ'a hareket etti •• 
filimler da gösteril&cek ·----

Ankara: i7AA) - Bize veri·,' Görüşmelerin samimiyet ve dostluk 
fen malümata göre, ökonomi ba-

kanlığı memleket içinde öğretici icinde gectiğine dair bir yayım yapıldı 
filmler gösterilmesini mecburi kı- 1 • • 
lan bir kanun layıhaaını bakan- Londra: 3 (A.A.) - Eden'in 1 
lar heyetine vermiştir . Bu layı- Şark misakı hakkında yaptığı 
banıo eeaılarına göre bütün si· son görüşm .. lerden bahseden ı· 
nemalarda umumi fılmlerin göı "Moriningpoıt,, diyor ki : 
terilmeıiuclen önce oğretici filmin Bütün acuo Almanyanın tek / 
göıterilmesi mecburi tutalacak j başına bir vaziyt.tte açıkta dura· 
tar . cağıua bu misaka iıtirak etmesini 

Bundan mada tamamen tek· ümid ve temenni etmektc:dir. 
nik ve öğretici mahiyette olarak Almanyayı öteki devletlerin 
ve devlet daireleri tarafından bareketleı ioe iştirak ettirmrk 
getirilecek filmler gümrük re.- üzere kapı •daima açık bulunmak-
mioden muaf tutulacaktır . Kanun tadır. 
liy.ıhasının bir madd,ıine göıe Eğer Almanya nihayet kat'i 
de bu kabil filmleri muhtelif is- olarak istinkAf ederse ye&ane sulh 
tihsal mmtakalarında alakadır zamanı uluılır kurumu hizmetin· 
lara göıtermek için Jiıımgelea de çok büyük bir kuvvetin bulun 

· b b ı ması olacaktır. tertı ata ıvai o arak getirtilecek 
bir otomobil de gümrüksüz ola "Deyli Telgraf. diyor ki : 
rak memlekete ıokulıcakhr , Avrupanın ıariunda J emniye· 

tin mmtakavi miıaklarla temin 
icra vekilleri edilemiyeceği günden güne daha 

heyeti toplandi ziyade meydana çıkmaktadır. 
"Deyli Herald,, şöyle yızıdor: 

H'r iki devlet adamı Avrupa 
vaziyetiı,io inkişafı ile müaaşe · 
bettar olacak şekilde sıkı tcmaı· 
lana tım zamanı olduiu husuıun
dı mutabık kalmışlardır. 

Varıova : 3 (A.A.) - Edenin 
Varıovayı ziyareti münasebetiyle 
aşağıdaki resmi tebliğ neşredil· 
miıtir. 

lngiliz mühı ühas Lordu Eden 
Varşovadaki ikameti esnasında 
Reisicumhur ile .Mareş;sl Pilsu
deski tarafıddan kabul edilmiıtir. 

Bundan başka Eden dış işleri 1 

bakını Bek ile de müteaddit 
görüşmelerde bulunmuştur. Eden 
Becke Berlin ve .l\loı;kovıda , 3 
Şubat tarihli İogiliz - Fransız 
tebliğinin direktifleri HiS ittihaz 
e~ilmek suretiyle yıpmıı olduğu 
görüşmeler hakkında maliimat 
vermiştir . 
- Gerisi ıiçüncıi flrtlkde -

Stresa konferansı 

Murahhas' ar için bir saray 
tahsis edildi 

Milaao : 3 ( A .A ) - Streıa 
konferanıı hazırlıkların devam 
olunmaktadır . Murahb11 heyet· 
Jeri lsola Bella adasında Borro · 
neo saraymda oturacaklardır. Dev 
let adamlaraaJn müzakereleıi mub 
temel olarak taht ıalonu yanında 
ki lıllyük muıiki salonunda ve Nı 
polyonun oturduğu salonda yapı
lacaktır . Bu aalonlar eski Floran 
sa eşyaları ile ıüsltnmeklcdir . 
Müzakerelerin dev•mı eınaamda 

adanın meıhur bahçeleri gectleri 
donanacakhr . 

Amerika hükumeti 

Şimdiden harp levazımı sa 
tın alıyor 

··~· 
Vaşington : 3 ( A .A ) - Koa 

gıe azalarından birioin haber ver 
diğine göre Amerika harp imla
tuıa lazım olan mühim miktarda 
manganez , .kalay , tuncdan ve 
daha baıka madenler alacaktır . 
Bu madenler Btok halinde bir har 
ihtimaline karıı 11klaııacaktır . 
Bahriye bütçesine bu mübayaat 
için hususi krediler veriı.. • 
intizar edilmektedir . 

Ökonomi bakanlığının 
bir tamimi 

Ankara : 3 ( A.A ) - Ôkono 
mi bakanlığından tebliğ edilmiı 
tir : 

Bazı kutu fabrikaları 11bipleri 
iktisat vekaletine m6rac:aat ede
rek ellerinde büyük katiyat rub
satnımeleri mevcut olan şir -
ketlerinin kendilerine ihtiyaçlrn 
niıbetinde kereste vermemekte 
~e yabnt yllksek fiyat istemekte 
olduklarıodao şikayet etmişlerdi. 
Ziraat bakaalıgıyle aıağıdaki eıaı 
dairesinde mutabık kılıomıştır : 

Kutu kereste işliyeceklerin ikti · 
sat vekaletince tB1dik edilecek 
fabrikalara ormandan yalnız kutu 
kerestesi çıkarmak şartiyle ve 
müzayede suretiyle kokner kati 
müsaadesi verilecektir . Alaka . 
darların nazarı ittilaına vazolunur. 

Yeni ispanya kabinesi 
kuruldu 

Madrid : 3 (AA) - Lerouk 
hat vekaleti uhdesine alarak ka
bineıini teşkil etmiştir . Yeni ka
binede Rr.cha hariciye • bakanh
gınr, Zıbala maliye hakaolığınr, 
Vallıdares dahiliye bakanlığını, 
Genaral Masuellet de harbiye ba
kanlığını deruhte etmişlerdir. 

Ankara:3~(A. A) İcra vekilleri 
heyeti bugün bıt vekil ismet İn6· 
nllnüo reiılığinde toplanarak mub· 
telif işler Uzerinde görüşmelerde 
bulunmuı ve işlere aid kararlar • 
vermiıtir . 

Bir çıkmazda buluam•kta de· 
vım ediyoruz Eden'in ıeyahatı 
tamamiyle muvaffak olmuı de
ğildir. Esasen bu seyıhatın mak-

Dünyanın korkunç bir ırmağı 

Habeş Sefiri 

Hadise hakkında 
beyanatta bulundu 

Loodra : 3 (A.A) - Deyli 
telgrafa göre Londradaki Habe
şistan Sefiri şu beyanatta hulün 
muştur : 

23 3-935 hadisesi hakikaten 
alçakcasına hazırlınm ış bir pusu· 
dan Başka bir şey değildir ve 
bu hıd se esoıtsındı bir yerli al
çakcuına katledilmiştir . 

Habe§istan hükumeti bu cina 
yete karşı ceza takibatı alıno;ası
nıİ"ttmiştir , 

sadı bizi bu çıkmazdan çıkarmak 
değildi. Bunu yapm~k Lavıra 
düşer. 

Varşova: 3 (A.A.) - İogil iz
lerle Lehler arasmda yapılan gö
rüşınclerd , n ~on•a neşrolunan 

hır t~Ll •ğde Leh Hariciye bakanı 
ller:io ve l\loskova görüşmeleri 
hak~ında malumat vetild ıği be
yan edılmektedir. 

Bek Lelıiataoıo 3 Şubst tarihli 
İngif:z - Franı,..1; tebliği hakkın· 
daki noktaınazarı rı ı izıb etmiıtir. 
Bütüo bu görüşmeler samimiyet 
ve dostluk havası içinde. geçmiştir. 

Eden'le Bele: malfimat alıp 
verme kabilinden olan noktaina
zar teatilerinin her iki tarafın 
ihtiyaçlarını temin etmiş olduğu 

f hususunda mutabık k.ılmıılardır. 

Geçenlerde yine taıaa ve yü~lerce mil uzaklara kadar ilerliyen 
Şimali Çinin meşhur Sarı ırmağı ., 

Mütemaditen yatak dcğiıtirea Sarı ırmak, Çinin baş belasıdır. 
Son ta§masında kurban gidenlerin miktarı 50,000 den aıağı deiil· 
dir. 
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A o karada iiı,iiııcü ılına b...ı:- 11 

güzel 'c olgun hır ~e çlil: ıııı cnıuıı

ı çıkıyor . 

Böyle o'uuc. iukılfthı bugünkii 
n s.ilk h r her ~#"' çliğ'n } oşat· 
ın sı 1/ • }iirii•rıH•si za'u id r. 

e h i r d u y u ki a r 1 le:.~:: :~:u::~.ı~~~~· 
_, __________________ • ıarında mektep talehelerın•d bİf 

Jlı·r uyı,,.ın 1 • d ıbu çok, genç· 
lik işlPrİ iiz ·rinde dii .. üna< le r )'a: 

d 
,, ç 1\o , 

pan hıı nıı·c·muııııırı o ı ıfıır 

B r ,ile. i-ı mukadd ratınn o 
aıknin her hangi b'l' ft-rdi na)ıl 
la a} t kalcımnısa tı hir cemİ) elin 

muknd 1 ratım y lıı z h'r ıı slin 
tıyin d p 1l ~uın:,s11a el ı imkan 
)Otlar. 

Valimiz \ 
Dün ceza evini teftiş etti 

Vali Tevfik Hıiıli Baysal dün \ 
sut 01ıaltıda yaoında Cumhuri· 
yet Müddeiumumisi Münir Altıok \ 
hulu11cluğu halde ceza evine gide \ 
rek orsda Halkevi dershane \e 
ku·slnr komit.-sit• si ta•:ıfıodan 

Mimar Sinan g\rnü Hayvanlar sergisi kuluplerile alakalnrld'~;~!,~rn:"'e 
takım yazılara tt·ıa u 1 ••' 

9 Nisanda Holkevinda bir K dir. Bu yazıları yazanların a•tıteri· anunu Vilayete , Jer 
ihtifal yapılacak ziteleri bugünkü içtimaı çok 

go··nder"ıldı' . .. . d ğ mak ikefl .. mız uzerın e u rnş ıer• .. 
dır . '~ il'ırın son so)ı ınıl.ı " ~e ç· 

..,. t'" • d 
lik i iui ele olırkeu nclı r uzrrıu e - .. -durnınln z ? ,, h:ıı;lıkl V•' Hıfı.ı 
Oğuz inıwlı bır hıış yazı vıırdı . llt"r 
du) an 'ı· dü~tin n ) urdıla~ın, z.,m ı.1 
ıııem rı knfa 1010 içinde koc.ım ııl hır 
eorgıı çiz~i i yurnt..:n bu ıncn.u.IJ, 
ıfzı {)t'tıız nr1-adnvımıuo kjl ·ın: .. öf 

c 
lect" ürümii~tiir ~ 

Bıı böıl · o'uucn ge. çlif 1ı in 
kılap s·ıf a ı'l in y r alnı sı taHi 

gö ü!'l't '\ Ji . 
İnu lap , g nçl ğ <l } na ak baz rlonnn ve k z lısesi Müdfüü 

Enver tarafmdnn verilmekte olan 
konferansi dini mişler \'e nından 
ı;onra c :za evinin lınfıf ve ağır 
luamıl ·mı g zer k mebpuslnrın 
bal ve hatırlau'lı sormuş! ır, oku 

Tü k Mimau Koca Sioan ın 
öliimiiuün yıldünümü münss. he· 
tıJ~ 9 tıisan 935 salı günü akşa
mı saat ) irmi birde _ halkevinde 
bi ibtif 1 rpılacaktır. 

Hayvanlar serg'si kanununun 
tadiline dair olen 28 3 935 ta
rih ve 2677 oumsro!u kanuo Baş 
vekaletten Vilayete gönderilmiş· 
tir . Kabul edilen kanun §Udur : 

1 .• unu 
mi.ihim olan vazife erını rptert• 
sayı11 pek mahdut olan kU u ı~ 

. bu 9por 
alAkalı üç beş talebcyı "~e 

. b aktn• 
şekkiillerinden ha rıc ır kt8rı!I 
bu suretle de gftyıı bu ç~cult11or· 
tahsillerine kulüpler marıı 0 

pro· 
bugünkü r t il }nll}• na ııncnk 1 

~ c k l u f'ur tk v ş ııl r \e vii ü 
tüle'ilr. " • ı 

fukıl.lp t 11 am o'mnın ş•ır . 

H ... zırlDnMı proğıama gö·e o 
akşam Mimar 'inar ın ha;·fllı ve 
eserleri hakkın.fa bır konferans ı 

v:ri'cc,k, proj .. ksiyo.,Ja eser le: 
nı dl'n Lir ~açı gösteıilecek ve 

l\ladde 1 - 15 7 935 tarih 
ve 1839 oumaıo!u hayvanlar vrr· 

. e"e J muş gibi efk~rı umumıy J ne e· 
·ı · ros ' · Pağnnda ~tmek hı mıyo ı.8ttır· 

lı . hare• 
rcceye kadıır doğru ır . le>."' ' · ıSl 
Eğer bugün mekteptrrıın b ıor O 

'b" t11\e e e 

"Ç ğ rıu •lk S&)U nda ı 1· rı n 
ba8İt bir dılle söyliyeg ldiğimiz 
gençlik davnmıı ulusa} bi dı.' .t 
halini almokt dır . B ında biu z 
geç hile kalındığıcı lt krur ede· 
rek bugün Lu i§İD bir başka }Ö 

nü üzerinde dul'8C 0ız . 

Temam olma ı nı l t n biitün 
mı li v i tiruJi müess L Jcrind · 
i k lfıt> tlo 1'1ıinle 'ııın r,na::.rl ş j e 

m odasını, imn'fitbane ıotö yele 
r o", etti dai. esıni gr zruişler ve 
Cilhus-, mahpusların s hlıi \'azi 
y t e ı J u \c; koğuşlclıdbki te 

o: jzli t mnu ı k m ş!trdır. 

ı bunclaıı sonra orkestra tarafın· 
<lsıı Mr kous r v ri le cı-kt ir. 

gisi kanununun 2 inci madde
siniu, A f1krası aşağıdaki şeldlt.le 
deniştirilnıişlir : 

Hnyvanlano bu kanun muci 
hince kaydiuin yaptırıldığı mali 

rupa,\ıı ohluğu gı 1 ıo " 
medeni spor ihtiy:ıçları te~ ~i bİ~ 

·· he•11 •ol• tatmin eılilm iş olsa şup . k"ltr 
1 si \ e u ıl ı...ı iııl in ı k m J>iJI 

Türki> de g nç ik i,.i u U" l 
bir dava olarak,, iukila e ç 
li !{,, ~ekli ıde ele alı 

Bu d.ıvn : 
a - 1 kilabı l g nçtiğ u f • 

ıını va gönlü ü i11t 'mi lı 

kilde kazanması , 
b İnl~ilab g nçl ğ~ d 

yanarak , bugüoliü n s 1 e Li Hk 
te ge~çhk tar f uda }aşat 'ııısı 
ve ) ilriHü1mc,i , 

c - t kı ab1, her sahn<l ~. 
bü)iik Turk yarı ıntn ufukl rrn 
dogru ta lamlıyn•ak ve e s p e . 
aiplere eadık kals.ıak g t çl ğin 
ulaştırm ası; d me\ t1t. 

İnkılabın gençliği kaznıım· !!1 

için gençliğin en geoiş manada 
inkıliibrn içiııc alınması şarttır. 

Bu iş üç koldan yap lnhili : 
Ailede, m,.ktcptc, dıs hayatta. 
Bunu i ,. h r iiç ala da da 

toplu ve kurumlu gN1Ç il< terbi 
yeıi yapacaktır: 1akılahı 1Ijıl i bi 
ablak " an'ane b lio g t'h m k· 
le a }, yi; 

Ana, ilk, orta, lis · 'e yük k 
okullarla meslek oku"lar nı t m 

mlnnsiyle birer iuk •. ap mütss 
ıesi yapın. k\a uıuallımi, \alı·ht:p 
ve okulu; 

Çalışın 5a asını aıl <len l r 
lahrek okul\ara yaymr vı: r. ad:tri 
d ş hayalta g i t n lopu v~ 
tt"'' lutıı gençlikle ele rtış ' 
la ... ı gt uç lığı ı ılu ıo : rıe 
mak lii ıdır. 

Bu, her çağı kılap ablak· y c 
haıt:lıımak ve ınkıfip au' o ı 
içinde ) etiştirm·kle mümhün 
olur. 

Genç iğiu kafasını \'\ gün ü 
nü başhı tü ıÜ k.azaı 01 .. k gu<.tür. 

t tti il nt· \! hıldi . 

Bıc. LJıi b,:ıtırı 

d ği 11 ir b r i kı fip, lı r 1 ç s~-
ı c j •· ıı f lıu v } ye c· » l e g -

ı u l ı iç el ki büyük 
.,, 1 A ) n ıı u sas1 rı.u' ide 

n şel il ıi i o iııhıl:Sbın temelini 

ı l ııı oru l r gör'"Lilınışl<'r 
di . Bu da , h r a~ımda uı~ıJap 
p c sip1rri tam mlaoar .. \ ve on
la n bü} Ü" h~da s dık k~lı1.au k 
yürütü\düğii takJııde mü nküu 
o.muştur . 

lnk1\i ~ n tulu m as1 , g uç:i 'iio 
onu tutm sı dcı • · ıır . A ı t k
<lirde dünün nnn eleomit ttlaki
lHi , tök salmış köhne ağ çları 
inkıta ıa fı iıkı iuı lrn ulab lir. 

Çüokii ağııç •'s~;, iu o ş ve ıe 
lıikki tarzları 's · ; ıonı ak t,ı l'Cmi • 
yettir . Ağaç, <l hinden baltalan 
m k1a böklcr ku. tul muş olam.ız 
Bunlarıu wüslit bir zamaı.da ye 
ş .. rmcsi daıma ınüml..üodür . E
sn ~o hu h s ba katılmadıkça mu
ntf kı\ie e gıJ.lıııez. 

l.h; İ• c m y tin b r tüılü 
rn Jf'S l r'ode li7. çok f,ıı kla 
böyll"dir Yen: ce y ukırın he 

1 
men bo} nlm sn eskı insanlar 
değil, cemıyetıe m vcut esk1 a-

l 
ııao leşmi, trlfikVi c iıı kuruma 
m ş l öld ı lrC)dana Ycım z . 

ı Bu i'ıhar a :ı 1 ı ah10 r• ddettiği 
ııkı ll"lfik ile i!l l ökl i kuru-

~ur.caya kucın. ilii J f iılt'ıi 

r · 'ı şı 1 zabıtanın <l gı l1) nık 

'e r>lı gençl ğ ::ı btldt>mtsı 
ş tt r . 

Dün ü hava vaziyeti 

Ur k ç gü ldenhcrı y ğruuı lu 
\C ı fi1garlı giden hava birde hi 
ı e el ğ ~rr iş v c!ü, ilkh bar gün 
)<'rıı .,u ım ğn başlt\mıştır. 

Aı;k ıi lıı;va rasad istasyo 
ıım d rı Li d rıld•ğinc göre dün 
hur .. rct de·( c, Fi s· b lı'eyin 11 

ve öğle iiz ri 18 idi . 
Sıfıra clöodcrıl miş hava ta

zyiki de 627 ,6 milimetre idi . 

Beled ) e bütçesi 

Şehir m< clirsi bütçe encüme
ıı'.mk tetkik edilmekte olan bele· 
diyenin 935 yılı bütçesinin göı· 
derı gcçirılmesinc devam edilmek
te olup l3 N aan 934 Cumarteıi 
güuü saat oo dörtte toplanacak 
o:ac şehir ıneclısi toplanhıına 
y ctiştiıi'ecek \C o gün müzakere· 
ı.iu.: bnşlaoacaktır . 

Turhan Beriker --------
Q. L. § gün c.vvel lstanbula 

' .. o adan da Ankaraya gitmiş 
olrn Belediye lhşkanı Turhan 

Se ikcr , dün Şcbrioıize •löıımüş 
\'~ isme:) onda dosı ları tarafıq<lan 
kar~ la ıınışt r . 

Ef aziz valisi 

Etaı z , al·~i '1\ vfil~ Sırrı dün 
M ısindı:n g• l oı:ş ve Lkşnnı Tire· 
ı il E 15z'z g·ımş•ir . 

Aksi t.:ıkdi·d~ inkılap, yn m , 
ke ':hır gö e1 ği i; orij n .. l tt:Sıoi 
kay >cdcc k \ ( ö' ü maziclı: ka 
lan hir nıi) y b.ıd, iı kı'abı hum 

Seren yerin~ konuyor 
_,...._, __ ---

Herekli köylülerine 
yiyecek gönderildi 

İ ·mrğın ta§ması üze·ine kenar 
ve tı>p·al<ları Su altında kalmıı 

olan Köy\er crıaks 2 ktılmı" oldu· 
v J :,; 
gucu au Misis nt:ı lıiyc müJürlüğüo-

den lı.endilerİHe yiyr cek gön
deı i imiştir. 

Sıhhiy'~ rnüdUrü 

Vılayelimiz s:hhat ve içtimai 
muavenet müdürü doktor Hüsnü 
MubiHin!, SaimL yliu n Kao kö 
yünde gö ülcn tifüs lı"sbhi"•ını o 
t~dnvi \'C baş~a yerlere bulaşma· 
mac:ı için doklorlann aıldikları 

tn,ibatı yerir,de gö. mrk üzı-ıe 

dün otomoLille <ıraya g: trui~tir . 

Kendi tabancasiyle 
yaralandı Ve öldü. 

Haeıkırula oturm&kta olan 
şimemlüfer yol t;avuş1arından R ,. 
if. tahaııcasıoı k~ııştırırllen tabanca 
patlam ı ve çı\sao kurşun katnına 
sapla ar1ık ölmüşıiir. 

Bıç:ı k { aşıdığından 

Meç o ~lust, f ı oğlu A.\irıin sus 
t lı b·çak taşıdığı göriılerek elin. 
den nlmıın~ ve hukkınJa zabıt tu 
\ulmuştur. 

Yak'·laoan esrarcılar 

8eııe içinde doğan davarlar mu 
vakkat madde yaş ihtılaflarındao 

dolayı 1934 · Nisanında kaydet 
tirilnı~miş olan davarlardan rt~S· 

me tehi olmısı lazımgeleol~r ka· 
çak ıayılmez . 

bir talebe keoılini har!.ç b~ao1'd• 
a\Akalnndırmnz . Bugnn ,.rte-

h ·.,et '18 11· 
spora verilen e eaımıJ ff&}& 

dilen paralor vücudun .k.tJ s•1"' 
. ıçın o· 

mesi ve güzelleşmesı ~or 
k .. ner 

binlere ulaşon teşek u Fr•o" 
lurken başda Almanya ' loi'~f 
ltnlya, l"giltere ve Çe~~:ııer b~ 2 - Hu kanun 1 Ni@an 1935 

tarihiodt n muteberdir . 
3 - Bn kanuı1uo icrasına 

Ialive Vekili memurdur . 
J 

Da' aktan ölen bir kadın 

gibi kültirize olmuş 1111 
0 rs ti ' 

1 

ihtiyarı hissederken "8 sp f•,11 dan ,,r 
sil kadar belki de 

00 b"sı\e •r ~ 
ehemmiyet verirh•rken . 

1 tıal•b'f 
run tahsil çağımlaki h: iddi• ~ . 

Y ela tan köyünden Muharrem 
kızı Dudu evvelce .. yemi§ olduğu 1

1 tahsildon ala koyd~ğUŞ ,811111 , 

mek garip görülur · ~ 0 str~. 
kayJedebiliriz ki bugiiO bİ' ·"" 
bir dimağ ancak sağl•.'° .-r•r.0 dayak neticesinde ölmüt ve hi 

•lise Adliyeye bildirilmi,tir. 

Kumar oynadık,ar1ndan 

Hüseyin oğlu ı ·kı:riya , Nuri 
oğlu Heşot , Ali oğlu Abdullah , 
Ihsan oğlu llüseyia ve Mchmtıt 
oğlu ~1ehmet Kalo kopıs ı nda ilacı 

Yonu~ıın knhvt'hanesinde kuhve

cirıin bilgisi altında iskambil kfl · 

ğıd.le kumar oyncrlnrkeıı yakalan

mışlardır . 

Soyadı 
--

Şekerci İlJrahiın ; oğlu M gmin 
kor<l.oşları }\ udılusi ve MuRtafa 
( Durmuş ) Soyıhl ı nı almışlaı dır. 

cudla kabil olabilect1ğı ~iııetl-'r\ 
şu saymış olduğumuı:.kletİ J>Dfı'~ 
spora karşı gösterdı kktı~ •' , ı 
olukn neticesinden ta ha d b.,oo ~ 

· bİZ 8 ~l' 
demok tir . llalbukı J \LArlı ~· 
aksi olorıık bir çok fe ~riO'ıe . JI 

• k ll kltıı" ly • tı ve maddı yo su 0 c.eı:111Ye. 1 
ş ı kktil etmif beş 0

\ bir\'•~; Jı 
zaten s•f•r dcnebi)oce 01 b1 

il' 

olan halkımızın a\t\kn9\ııa~lıl ~
gazet -ı sütunlo.rınJa Y8

: 00di ~· ,~ 
ıütmek ve ) ok etrn · ~ "ur.,1:"' 

" 0,.11ğe . Pf .. 
otınııza gore ga ' bedır· ~f 
istenilen büyük bir ~8~0ri b',rr! 
talobe ve spor kuluPbtl pıııb11,1~ 
altında yazı yazan "le bir ' ,, 

k l sporı ao " ar U• ıış .\ vru P8 J bıJg 9oı 
elsun olAkııJnr 0199,Y 

1 

0 ,VoJ bl 
. S kol "' ıo' koslo'f'akyaJakı 0 

t şkild\ tJ f. 
Vukuat1ılnnlan güdük Hal il , 

~lchınot oglu .\lı . Seyit oğlu lln
snn ,\\i, Mustofa oğlu Niyazi, Ali 
oğlu Cuınnli 'e Feyzullah oğlu 
A(·em i•, zu Bnhçela arasında ı srrr 
içeı lerk· n yn kalaunıışl:ırd. r . Bu 1 

Sarhoşluklar 

İstıınlrn:\u Kazım oğlu Muznff,, r 
o<l.ınJa uiriı1i Y ıldı z barında rcza 

let çıknrocnk derl•cı J o sa ı hoş olup 
orarıın düzenini boz<luğur Jurı k~n -
Jini karegoh götürmek isıey•'n 
bekçiye to'<at ntmnk surı·tılt3 t ca 

doki llıtler 013 nçl ı kut:hıuğıJflı6!l' 
to?oh"nin mecbur t _ ı,isJe (1 

k" bucruo dÔr' b' 
ı iirdfr llolbu 1ı Jığıos l' 10ıJI 
Lir teşkılat oma 8ıol•~ , ti 
mekteplerimizin proğhr ıtla>ıf .,,1 

. . z e e ,ıe .,. 
tlcn tı>rbıyesıne 8 ltİ ı rı.,. 

. d J \ayıdır rl• . t 
rilmosın en ° ·htiY•\re ıf 

Bn, nazariyede i kılaLıu lıir 

ulusal felsefesini )"<lpmak a; t tlıık 
aabesında ise irıkılap · çiJ lopill 
vı lc§ld/Qllı gencllğl kuruı< kla 
tem·n edilebilir. 

tmcmiş h!j •ncr Li· ne-sil yar -
tacakt r . 

Saat lrnlı si üıeriııc kooııc .. k 
o\ n Siıl'ııiu (Ca ı \:\ı düdüğJ) 
b ton kısım l ,rı lıil m i~ olduğurı 
dan öniimüzde\;i hafta için le iş· 
l meğ~ ve çnhşmay.ı b •şlıyacak - 1 

rsr .. rcıl orın üzeıinde t,;roı Ja esrı r 
\.ulunıntıştıır . fü,rarcılor , iht s: s 
müthlei umumili1~ino verilmiş1er· 

dir. 

viiz vo büyüklcdmize do söğ<lü· 
ğündon Kayserli IJııcı Ali oğlu Oa 

mon ela suhoş olıluğııo<lan <lolııyı 
kendısini g·~nel evlere bırakmak 
istemeyen polise muhalefet etti-

rinıizin bodeni spor 
1 

·yor· ~ 
min ve tatmin eJiJcı1l'noc•~ ıs_ o 

b ter ' ,1 
Lu s ·hepten ın.le :ıorıcrJ ~-ıır 
tiynçlarını harıç k. tiııJ• ı 

. ~arp soru clüıı} asa da doğan 
ınk l~pl ır genı;liğ:n dek m p bn 
Pin 1 1 az1r1lr · tır . 

Bü ün hu ların buıründ n hal 
1 • " cıiı cb 1 roesi içııı : 

G •ı-çliğin ulusal değeıi; inkı 
l-sbc'aki ıncvk i ; iokılal.> iciııt.l k! 
\ z fes ve iok lfıbı l t ıttIJ:tU yü -

tır . 

.-ra.-.-..-.------------------------------------------
1 Gündüzü geceye çeviren toz buiutları i 

-f 
ğinden her iki su~·lu <l.a yakaları
m ş \'e adliye ye wı ilmişh rdı r . 

hurıyc • edcbilmt>k uıec j ~ 
j ~ I 

in r . tiyPrıJ . Jt 
Ve öyle zonne ı - fi'''~ 

- Gerisi dördfitıCll 
' Ve iolulap rı '.r r!rç:r; hr 

çıg için ele ttlamay z . 
Ya. ~D ufuklarına i· n ~li '1 

bUtüıı bir ı•kı iip nı " • r i 
aynı 1 uvvcl , ere ji ve ahlakla 
ule~ı 11 ması z r l r • 

ıfı iilmc i, ya ı k1 şt ·ı•ı t ı ~!aç 
li', m ., 1 ' r ıi :ı .ı il ı Pt o 

ve Ü• ,j ~Je lJ korlu dırı u\u§a 

c b ... ı l l ı m '!-. g • r k tir • 
Hm.un l ş nd' ıs l 'lpl J VI'; ku. 

· ıeı• 
tertip ettı~ 

• 1·sı deniz gezın 1 
Almanların 

toplu ıuı lı ,t- v r J r ,, 

----------------------------------------
r. l 

Alma .. :ı• 0 ts sik et ıliıl1)•' Ş mpyo u 
.. Jı•ırilıı Lo s5.ü ~rk:stou'.u dJ ı.11< \, 

şıla tlg o Ed ,. "-"L • .. "r k 
1 

1 c.ta hD~ , er ln f tslolO 
tur . ı ı ·' ~ 

yuuıruğ göst ) o 

en • 

ok ö E .• lıu 

._ toıt'.ge muvuff 

indirdiği soo 

1 
• r 

'moş j 
(1 kalı j 

Ann ı kao·n "lıı ç• !, ) t· le ioJc t ıµ ng ı lı:ıva t-s:ı l :. i ıı .. l c :ı'sı 

ufo'm s ıı l ıu miiıh'ş k· m ve toz lıulıılLıı ı her l.trnfı snmi>ktadır. 

Bu \ fırl cp'e ol nd.ır ile i iyoı kiı bura l rın nerede is-: çöle rlö'lınt:· 
e"n {pn ko l u'uyor. 

E n şiddetli siiıgfırlar, loı h i .e g~!mi~ olııe topragı millcı cc 

uzak mes .f lere uçuruyo-. H· Eımim"ı, Kanzaı;'~ıti şdırini böyle lJjr 
toz r ıt ne!.ı esnasında gösteriyor. Gfüüldüği.i üzere bu t07 hücunıu 

oktı.<lo gen·ş ve kcs"f oluyot k·,. otomobıll r göpı güııdüz fcnerleı İ· 
Pi y kmak u:ecburiyet mle lrnlı)Oılur, 

1 
ı.ao•ıı'' 

• jjll,. ' !' JİI 
. . :ıbi\ılloıerı .~· tf' 

Alman ış~·ı lerıoı> uzak deniz seyohntlcrı yop . bU •81. ıtı 
bir le:;ıekkülden ~vvelce bahs .. ım:ştik. Yuk::ırıkİ re••:ıcut•r ı\ 
sınd 1 '· Der Deut.:5ııhe ,, vapurur.un güvertesinde Y 
edilen bir ziyafeti gösteriyor . 



İngiliz - Leh 

( TürkSllzü) 
---- -- - . - --- ---

görüşmeleri "-1 S_O_N_S_A_V_A_J) Na zil_li_f a_b_riha sı 

le ılel'umum Avrupanın ıraiulu
ıal v.ziyeıi hakkındı Polonya 
hükumetinin ııoktainızulı: ını 
bildirmiştir. 

Va• şova : 3 (A.A.) - Eden 

Prağa hareket etmiştir. 
V arşon: 3 (A .A) - •Roy· 

ter,, ıjansının iyi malumat alan 
Varıova mahafilinde elde ettiği 
intibaa göre Ede'nin Varşovayı 
ziyarrti, Moskova ıiyartli kadar 
ehemmiyetli olmamakla beraber 
bir muvaffakiyet trşkil dmek
tedir . 

Dikenli Şark antlaımuı me· 
selesinde bile bu ziyuct tama
miyle neticesiz kalmış değildi r . 

Loodra: 4 (A.A.) - "Roy 
ter,, 1jınsı bildiriyor: 

Eden'in Moskova, Varıova, 
ve Prağ'a yaptığı ziyaretler hak· 
kında raporunu dınlemek üzere 
kabine cuma günü hususi bir top 
!anlı yep~caktır. 

Stresa kooferansına İngiliz 
murabb.sı tayiıı edilen !:iaymen 
ve Eden ,önümüzdeki h o ftının 
başında hareket edeceklerdir. 

Makduna\dın St•es•y8 g; tm•ıi 
ne ib,iınıl yoktur. ıiyas.la mahafil· 

de bu ~konferanstan mühim bir 
ıey katiyen beklenmiyor. çükü at 
reaa konuşmaları Saymen ve Ede· 
nin yıpdıkları ziyu•tlerin tabii 

bir n~ticcsi olarak kalacakdır. asıl 
Uluslar kurum•ı konseyinin 15 
Nisanda yapacağı toplanııya bü· 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. 

• 
Rusyanı yeni lran elçisi I 

Moskova: 4 (A.A) - Sovyet 
1 

Rueyanın Tahran e!çisi Pastukof 1 

kendi ıalebi üzeriıre vaz.fesinden ı 
alııımış ve yarine Çernik tayin 
olıınmuttur. 

Aveıık - Salkım, lıcveıık -

(Fr.) Grappe 
Aver - Getirici, getiren 

Avn -Yardım - (Fr.) Aide, 

ıecours 

Avibte - Asılı, asılmış -
(Fr.) Pendaıık, suspeodu 

Avize - Asman - ( Fr. ) 
Lustre 

Aya (bak: acaba) - Acaba
(Fr.) Est ce que se ı ait ce? 

Ayan - Açık, apaçık, belli, 
besbelli - (Fr.) Clıir, appareut, 
evident 

Oroek: Bu işteki makead pek a· 
yanılır- Bu işteki vargı apaçıkıır 
( hr. belli ıl i r) 

Ayan - Bayarlar - (Fr) No· 
tabi es, 

Ayan va rş•af - lleıigelen· 
ler - (Fr.) Lu notables, les ro
tabiliıes 

Örnek: ~lemlekeıiıı Ô)'arıı- Ül· 
kenin 1 ayarları 

Ayn - Ayar ( Ay mraktan ] 
(Fr.) Regbge 
~iyar - Ayuaç 

Ürne L: llıcsn ve kuhlıuıı 
- lı ilikle köıüliiğüıı ayıracı. 

111ıyarı 

Fransa hükumeti 

Yeniden altıın para 
bastırıyor 

Pari~ : 4 ( A.A ) - Bııbakan 
Flandenin alton pareların basıl 
ması hakkındaki mUzalcereleıi ta· 
cil etmek makıadiyle dün mebu 
san mfclisiode ıöylemif olduğu 
nutoktaki vaitler Fransı:ı efkar. 
umuıuiyesi tarafından t•vtccühle 
kaış.lınmıştır. 

Baıılac.k olan bu psralar altı 
gram ağıılığır.da1ır . Bu para esa. 
sen daha Pııankara iktidar mev 
ki ; ııde iken yani 1928; tarihinde 
nazari olııral< frank mevcut idi . 
Ayni zamanda Bank dö fıaosın 
malızenltrinde de dört milyar al
lın fraıık bulunuyordu . 

Vilayetler genel ve 
şehir meclislerinde 

Tokat : 4 (A.A) - Vilayıt 
gend mtclisi bütce iş'ni bitirdi. 
935 senesi hususi muavenet büt 
c .si 550 811 lira olarak ooaylan· 
lanmıştır . Bütcede 151.912 lira 
Nafıaya , 34 931 lira ziraata , 
73.626 lira da sıbbiyrye ayrıl. 
mıştır . 

Maarif bütcesiude yrdi büyük 
mtkteb inş•atı , Ziraat bülcesin· 
büyük bir intkb:ıne yapılması 
için tahsiıat konmuştur . 

Bolu : 4 (A.A) - Bolu Bele 
diyesi m•clisi Nisan toplantısına 
bugün başladı . Büdct, ercüme
ne verildi , 

Antalya : 4 (A.A) - üç "Ün 
dür toplanma durumunda olan 
Vilayet gtnrl meclisi bugün dai· 
mi encümen seçimini yaparak 
dağılmıştır . Kabul edil'n Vila 
yet biidces; yrkünu 531 661 li· 
rtdır . 

Ayyar - Dckçi - ( Fr. ) 

Fourbe 

Örnek : O pek ayyar bir adam· 
dır - O pek dekçi bir adamdır. 

Ayyaş - İçken - ( Fr. ) lv
rognc, grand bııveur, soulard 

Aza [ Meclis azası anlamına ) 
- Üye - (Fr.) Membre 

Ornek . Türk dili tetkik cemi· 
yeti umumi merkez heyeti Azasın
dan - Türk dili araştırma kurumu 
Genel Özeği Üyelerinden . 

Aza [ uzuv anlamına ] - Ör· 
ge - (Fr) Oıgane 

Örnek : Aziiyi vücuttan her bi· 
riniu bir vazifrsi vardır - Beden 
örgelrrioılen 

vardır . 
hirinin bir işi 

Azad - Azal ( L'bçet ·ül Ilı· 
gat'ıa ve Radolf lügatinde türk 

Ç" olarak gösterilmiştir . ] - (Fr.) 
Conge, libe•ation 

Azamet - Ululuk -· ( Fr. ) 
Grandcur 

Ornek : Ünüıııüzdı· ki meselenin 
azameti zahirdir - Önümüzdeki 
sorurnuıı ulıılıı~ıı bellidir. 

Azameıli - ulu - (Fr) G'aıı 
d ioP, M j··siu erx 

Aıaıııet - Ç hm, kurum -
(Fr) Ostent:ı•ion, Orgu• il 

Ay lı - Ayıp Az ıneıfü·o~ - Çalım sat~ n, 
Aynıde - G·l.,n, gri ci 

\ ku•uaı !a:an - (Fr) Pos ur 

len 
Orııe k : Hoı ayeode - lloş ı;e· ı r> k o 

1 
'ınt~ · : , ıızaıuf· lfuıaşlu~lJD 

A-i - ı ( Ş maolarda " oyun ,, 
ayin anlamındadır . Halk arasında 
" ayı• oyun ,, sözü vardı· . ] -
Ayıo - (F'r) Ce emoııie 

hir ıiirlli , ·uz gı~ç, · nırz - O, kurum 

saııcıhkıao lıir tHrlü vaz ~ı ·çcn1rz • 

Az•m. tli - Kn umlu - (F' r) 

Poseıır 

Azamet s•tmak - Çalım ut· 
mak, Böbürlrnmek 

Aıami - Çoğay, olaDC•, en 
büyük - ( Fr. ) MPximum 

Yılda 17 milyon metre 
renkli baı;ıma yap:ıc:ık 

N.ı zilliJ e kurulacak olaıı !.ıb· 

rika köylü ve orta halkın ku ılan· 

J ığı hosmayı çıkaracaktır. T-me
linin mnyıs başlaııgıcınJa atılması 
düşünülüyor . Çıkarılacak basma 

miktarı seneJ o on altı, on yedi mil
yon metre kaJar tutacaktır . Bu 
miktar , Jahili basma istih!Akinin 
yüz,le otuzunu tPşk ı l etm e lıtedir . 

Bunılan başka bu f ıhrikada 
ı·nlışmak üzere -Sovyet Rusyaya 
50 talebe gönderilmesi karnrlaştı

rılmıştır. Bunlar, mensuc at sana
yiin in lıususiyellerini öğrenecek 

lerdir Gönderilecek olan talebe , 

Sanayi mekteb i t alobesi arasından 
müsabaka ile s~çilec ek ve bir aya 
kadar giJeceklerdir. 

:--Paranı!-~ 

1 
Boş yere h •rcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli mahal! 

Danziğde Yahudi 
aleyhtarlığı 

Var~ova: 4 (A.A) - Danziğ· 
de Nazilerin Yahudiler al~ybin 

deki propaganda ve taşkınlıkları 
devam ettiğinden L~bistan ko · 

miseri Daoz;ğ Ayanı nezdinde 
yeniden protutodıı bulunmuştur. 

izmirde ilkbahar at 
koşuları 

İzmir : 4 (A .A) - İlkhahar 
at yarışlarınm önümüzdeki Cuma 

günü başlanecakt ır . Şimdiye ka
dar koşulara iştirak tlmrk üze· 
re 136 hayvan kaydedilmitlir 

Azab 
tourment 

Ezimç - (Fr) Peine, 

Örnek : Azab içinde geçen bir 
gece - Ezinç içinde geçen bir gece 

Azar - Azar [ T. Kö. ] -
(Fr.) Gronderie, reprimaode 

Azimet ve avdet - Gidip 
gelme - ( Fr. ) Aller retour 

Örnek : Aukara'dan İsıanbula 
azimet ve avılet için yatak tutıum -
Aukara'Jaıı leı ,ıuLula giılip gelme 
yatak tuııum 

Aziz ( eizze ~nlamıııa] - E
ıeıı - (F'r.) Saint 

Örnek : Hirisıiyan erenleriodeo 
( ezizleriod~o ) her Liri için bir 
yortu ~ünü özgiileomisıir . 

Az;z, muazz•z - S•vg i lı 

(Fr) Cher, Che. i 
Az!dmek Kaldı•mak, yol 

vermrk , işiod • n çıkermak 

(Fr \ D , sıituer, coıgedier 

Azm - Döl n 

Örnrk : Yuoaoi.taodeki son azı 
hareketi sıra sıoda başıakiler büyük 
b r dölco ve soğuk kanlılık ( azm 
ve İl dal dem ) giis ı erdild er. 

Azmetm ek - Döienmek 

Ürne•k : ll:ı~arınep;a dölrıımtk 
( o zrurtınr~ ) yon lıaşarmak dernek 
!İr , 

Aıvdm~ k [ B k: tlf•· lmek ]
Üstii o• atnı o k, yostnruak 

A1ü de - l cinmiş - (Fr) 
Froisfe, blefi,e 

B 
Bacl - Yel 
Badhan - Yelken 
Bade - ıieıı soDra - ( Fr. ) 

Ap•e1 

Örnek : lladelınevı - Ölümden 
soura 

Ayncıı - Ayniyle l yakutça 
aynı'd•n J - (F'r) Ideetiqucmeııt 

Ayuiyrt - Aynılık [ T Kö· ] 
ld.rnt te [T. Kö )- (Fr.) lndentiıe 

Ayni - Aynı, ldentik - (Fr) Oınek. : Azami gayretini sarfet· Bael•hu - Sonrı - ( Fr. ) 
lndentique ti - Olanca çalışmasını kullanılı. Puis, • t puis ----------------------_.,.,,,..-,.,, .... ,_ __ . _____________________ . 

I'irtik .T 

Asri sinemada 
ı Nis:ın perşf'mbe günü akşamındcın itibaren 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en büyük ve en güzeli 

..- Aysel-u 
Bataklı dc!mın kızı 

Filmi yapan - Ertuğrul Muhsin 

Yazan-Hasan Cemil Oynayanlar-Bd;znd 

" 
- Hazim 

- Oal ı b 
" Sunanlar-Nuri , Vecdi 

Film çekenler- Cezmi,Remz i " 
- Talat 

" 
- Feriha Tevfik 

" 
- CabiJe 

~lus i ki - c .. ııı a l Rc şiJ 

Orkestra-Korı se rval uvar " 
- N ıılia 

Kırk kişilik yaylı sazlar heyeti • 

Saygı Jc[/ı·r mıişlerilerlmizin na::arı dikkatine : 

F-iyatlarda zam olmadığından bilaistisna tenzilat yoktur. 

Balkon numn ralıJır . Biletl er in evvelJerı teJariki 

Cuma günü iki matine ikide,dörtte 
5172 _, __________________ , 

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir Jera da G 0 0 d y e a r ıastiği almayı unut-

ma:yın. Göreceksiniz ki bir s e rıe zarfınJa ödediğiniz lastik mnsrnCı hem 

azalmış hem dt mnkinanız daha rahat çalışmıştır. 

Goodyear 
lastikleri en sağlam, en uzun ömürlü ve size on yaruyışlı lastik oldu-

ğunu tecrüben :zJe gösterecektir 15-20 

Adanada Setanik Bankası sırasınde 

Muharrem Hilmi 

811 akşam 

Alsaray sinemasında 
\l evs imin en giizP) ve en ,1°ş'tı li fılmi 

Stld o çılgınlıkları 
~liim e~ • illeri : 

Jak okei-Ginger Rojes 
2 Saatı k;ıhkaha içeri•iode ~rçirr<"ej\iniz bir ~iin 

ilaveten Dünya havadisleri 
Gelecek proğram : 

ocasız kadı lar 
Cuma günü 2 de 4 de 

Stüdyo çılgınlıkları 

PAZAR PROGRAMINDA 

Yunanistan isyanının bütün tafsilatı 
5166 



Firtik 4 

Kont dömartel 
- Birinci flrtikden arlan -

zaten gayri kabili tecavüz ve ıeb 
dil olan bu'dudların vaziyeti İs
kenderun sanceğının istiklalinin 

mubafaıa ve vikaveei ve buna 
müt· allik muahedata riayet kay 
di suretile bir kerre daha teyid 
ve ıe~bit edilmiştir • 

Tevfık RUştü Ara• ve diğer 
bakanlarla hudud ve münas~bah, 
demiryolu münakalatı, miibade
Jit, tüccariye; rmlAk ittifakna 
meainin tatbikatı; bıklcı bıyarinı 
istimal suıetile Türk tabiyetini 
ihraz tdenlerin işleri muail mali· 
ye, müşterek istasyonların ilerıde 
iıletaıe keyfiyeti hakkındı görüş· 

düm. 
Bu mesail hakkındaki ooktoi 

- Fili.stioden A vr upay• bu 
yıl mahsulünden gönderileo por· 
takaUerıo ytkO.nu brş milyon sau 
dığı bulmuştur • Bunun üç sene 
soora yirmi milyon sandığa çrka· 
cağı umuluyor "~ _unun lıçin de 
bu mahsulün fazla yetiıtirilmesiae 
çalııılıyor . 

- Sar ki Erdeo Emiri Abdul -
lah bu ayın ıoolarına doğcu Lon
draya gidecektir . 

- Suriye mtcas reisi Suphi 
Bereket Halehdeo Şama gider 
ken Humusla Nebik arasında oto
mohı l devrilmiş kendisiyle yar.ııo
da bulanan iki kişi ehemmiyetli 
ıuretle yaralanmı§\ardır . 
-Şıtmda umumi bir iktisat koa · 

gresi.eçılıcağı malilmdur . nazır taatisi gerek ittifakın kuv
veden fıile çıkması ve gerek e 
tüdüne devam edihcek olan "me· 
ıaiJin ne ıuretle tetkik edilece 
ğini teebite imkan vermiştir.,, 

İki gündenberi Beruttan • Ha 
lepten Humus, Hama , Trablu~ . 1 

Amuk gölü hakkında 
hazırlanan proje 
"Şam isti" • ınıt bü~nsunun al 

dağı habere gt , A ııul 'gölünü 
kurutaccıK ve h ~dan çıKaıı ·~ .r 
rağ1 işldt!cek, 3v- 40 bin Yabu
diain burada iskanını temin • ede 
cek yt ni bir proje 11Levi,, Yahudi 
~irketi tarafından İskenderun hü· 
kii.metioe verilmtşlir . Bu Yahu 
diler Suriye kanunlarına tabi 
olacak ve Suriye tabiiyetini ala 
caklardır . 

Kurutma proj<'siodeki şartlara 
ğörP., gölden İskenderun drnizi 

ne 20 metro genişliğinde bir ka 
nıl açılacak ve hu ıuretle sularm 
Amukta birikmesinin önü alına
caktır. 

dau, D~rzo•, Lazkıye, Sayda vcsa:r 
yerlerden koogrcyc iştirak etmek 
için tüccar heyetleri ge~mektedir. 
Gelenler b:r toplantı yapmışlar 

kongre de konuşulacak yol bak 
l~ında göıüşmüşterdir . 

Esasen Şan. • .r.gıe hazırlık 
k isyonu koogı enin ilk c isesi 
nııı proğramrnı hazırlamıştı ve 
celseleri tanzim içın muvakkat 
eocümenler de tayin etmişti. 

Kongre ilk celsesini Suriye 
darulfüoünu sı!onunda açmıştır . 
Bu celsede daimi encümen geç:ı 
miştir ki Sami Pat.. MHdüm'ün 
başkanlığı altındadır . 

Müzakere başlamadan reiı Sa 
mi Paşa kongrenin açma söylevini 
söylemiş ve davete icahetle kon~ 

greye gelen azl\ya tt'şekkür etmiştir 
Ve kongrenin müzakerat ve vere 
ceği karar laııo tatbiki hakkında 
mütalaalarda bulunmuştur • On· 
dan sonra iktisat komisyona na· 

1 

' ' 
1 
1 

! 

1 

1 

1 
1 

( Türk S6zil) 

Adana Borsası Muam~leleri ' '.PAMUK'. ve rö2I · 
Kilo Fiyatı 

CİNSİ En az En çoL. Satılan Mikdar 

K. S. K. s. Kilo 

Kapımah pamuk-
Piyasa parlağı ,, 34,50 35 
Piyasa tf>mizi ,, 
laoe 1 
iane il 
EksJKeS 
KIPvlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç 1 G 1 T 
~kııpru 

1 
la ne 
Yerli ••Yemlik~ 1,75 

••Tohumluk,, 
" HUBUBAT 

But?day Kıbrıs 1 .. Yerli 2,30 
--

" 
Men tane 

Arpa --
Fasulya 

1 Yulaf --
Delice -
Kuş y~nıi -
Kf>teo tohumu 
Bakla - -
Si sam 1 

lJ N 

··~ Salih Efendi -1 1 **"' .!::: .ı:ı " .ı:ı ('il Diiı knma •• 
.!>( e Simit -
::ı " ....... ı:: ....... Co rol~ ariyet 

----g..= 
::ı.:: ~ *"'* -
C"I ::ı " 
r-- v- 'Düz kırma ,, ----

Alfa ,, 

Liverpul TelgraUarı Kambiyo ve Para 
4 / 4 I 1935 İş Bankasından alınmı~tır. 

Santim Pene 

Mayıs Vadeli 
f 

6 11 Liret 

\ 
9 fl7 

Temmuz Vadeli 6 04 Rayşmark 1 98 
Fraok"Fraosız,, 

Hazır 6 32 12 06 
Sterlin "lngiliz,, 

5 30 
615 

lliot hazır Dolar "Amerikan,. . 79 54 
10 91 Nevyork Frank "lsviçre,, 

,_ 

• 

İskenderun hükumeti bu şera 
iti tetkik etmeğe hatl•mıt • teklif 
olunan projenin bir sureti yüce 
komiser\iğe gönderildiği gibi, bir 
sureti de bu husustaki reyini bil 
dirmek üzere vüzera riyısttine 
taktim edilmişti . ,, 

mıoa Uatıdbani Cellit hitabede bn 
lunarak ticaret muvazenesindeo 
bahsetmiş ve güm•ük \e monopol 

Rakibsiz Radyo ''Sahibinin sesı,, 
işleri1ıe h mas etmiştir . 

Gerek Şam murabbaslau ve 
gerek hariçten gelen aza şirasıyl c 

. 
- Berut §oförleri isteklerinin 

bükümetçe kabul edilmemesinden 
dolayı 4 Nisan Pcrıembc g6nün · 
den itibaren umumi bir grev ya 

pacaklardır . Keyfiyetten Suriye 
ve Filistin §Oförler cemiyeti de 

bitabelc:rde buluoaıak. kendi m~m • 
h ketluioio iktisadi durumda çek 
tiği güçlüklerden bahsederek bun 
lara vergilerin , gümı iik tarifesi 
nio sebtp olduğunu teyit etmişler 

. ı 
. 

haberdar e<tilerek Lübn•oa hiç bir 
yolcu taşınmama11 için tedbirler 
alınmuını rica etmiılerdir • 

dir. 
Muıabbaslaadan bir takımı da 

kendi mıntakaları hakkında müs 
bet Jiyibalar vermiılerdir • 

Sağlam bir dimağ sağ-; Seyhan ikinci sulh H. 
lem bir vücutla kaimdir\ hakimliğinden : 

İnhisarlar idaresi vekili avkat 
- ikinci firtiklen arlan - \ Cemal Kdmil ile Abdoğlu K. den 

üzerinde işlenmesi Jdzımgelen me _ Ali oğlu Bila 1 a r:ısında müte hedd is 
.1 ıele de hudur. Eğer bu yazıyı ya alacak davasının cJreyan eden mu 

h· 
zan arkedttş samimi bir düşünce hakemesi sırasında; müddeialeyhe 
ile her~ket· etmiş olsaydı bu sakat ildnen tebliğat ifasına rağmen ma 
görüşüiftı gazete sütunlarına ge- kemeye g •lmediğinden ildnen gt . 

t 
çirmeden , mektep müdürleri ile yap karan tebliğine ve muhake-
temastan evvel kulüplerin idare menin 15-4-935 tarihine saa 

-
heyetleri ile görüşür ve kendisi 9 tahkına karar verilmiş olmakla 
için doğru bulduğu bu fıkrin yPn- müddeialeyhin mezkth gün ve sa 
lışhğını anlar dkdrı umumiye na atte golmLdiği veya tarafından bi 

vekıl göndermeJiO.i tekılirde mu 
r 
. 

1 

-
8 lld ~000 metreys kadar bütün tulu mevceleri alan otomatik plak 

değiştiren sesi ve ya kooserJeri plaka olan : 

381 Model Radyolu gramofon 12 lambalı 
341 • " 

)) 8 • 
342 )) • • 8 .. 
143 lt Radyo 8 )) 

128 ,, • 6 lt 

R 93 » Elektrikli gramofon 

Fennin harikası - 935 Son modeller 

Mersin ve havelisi acentesi 

Sedad .'iahir 
Hükumet caddesi 29 - P. K. 5 - Mersin 

Kataloğ ve fi at iıteyiniz. bUtUn dUnyayı dinlersiniz. 
3-5-7 5165 

--
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastahkları mütehassısı 
zarında kulüpleri küçültmek gaf· h'lkern~nin gıyab~n devam edeceğ 
letine diişmez li. Rııgün hı>pimiz itdn olunur. ı ı H osta arını ıı:ıtıra rnt ı1ımanı demeyıp akşamd!ln sabaha kaJar ka-
arzu ederiz ki büyük Tiirk rejim 1°1111ııııııııııııı11111111uıınuıı1ııııııım11111111111nı ~ıııuı ımıuıııııııııuımııııımmı.. 
ve inkıldbına uygun bir ııek;lde la b ·~ bul rder V 1' İstenile n mııhalle gider. UüuJüzlori do aşıığıdaki saullerdtı 

-s I ~'. u gece nöbetçi tiE~ tıh•be yetiştirmek ve onların ile- ;,; - lıast •1lurını kabul olmekteuir : 
ride Türk ulueuna olgun bir g<'nç ;:; Ecza ne 1 Mueycno aoatlori snbohları 8 kadıır Adres : Yoni istasyon caddesi 
olmasını temin etmek Ye hn Şf'y- 1 e ! öğlo 12 - 13 Dogruluk fabrikası dört yol a~.zı 
df'n evvel onları kahve köşelı!riı dı:ın': Kalekapısı eivarındt-t l ı 5 den sonru arzu rı dilen ınu·ıyrnehı:ırıo ~. l 28 , telefon N. 63 

Seyhan Vilayeti encümenin 
1- Adan~-Misis yolunun O +-000- 5+ 000 kilometre\ 

·r ·ı eks osa inşaatı ( 36833 ) lira ( 93) kuruş kaşı tutarı ı e ş 

muştur . 
2 - Bu işe ait şartnamsler ve enak şunlardır : 
A)- Eksiltme şartnamesi 
B) -- Mu~ avel enam e projesi 
C) - Nafb işleri umumi şartnamesi (matbu) 
D) - Feonı şartname (matbu) 
E) - Hususi şartname 
F) _ Kaşif cetveli ve proje resimlüri 
isteyenler bu şartname ve evraktarı mııtbu olmayanla.~ı 

sen dört kuruş bedel mukabilinde Seyhan nııfı baş aıu 
alabilirler. 

3) - Eks:ltme 935 senesi Mayısın ikinci perşembe g 
birde Vilılyet daimi cncümenin<le yapılacaktır. 

4) - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olac,...ktır. 
5) - Eksiltmeye girebilmek için ( 2702) lira 54 ~· ur 

mesi ve nıı.Cia başmüheodisl iğinJen tasllikh ftrnni ehl ı yet 
Ticaret odasınıa içinde bulunduğumuz senoye ait vs5 ıka 
lAztmdı r 

6- Teklif rr. ektupları üçüncü madJedo ydzılı saatt?n 
Vıldyet daimi encümeni reisliğine verecektir. Posta ıle 
mektuplarJ.a nihayet üçüncü ma,ldede yazılı saata ga<l lr 
ve dış zarfıo mühür mumu ile eyice kapt;.tıl ı nı ş olması la 
olacak gecikmeler kabul edilmez .5157 31-5-1 O 

Seyhan vilayeti daimi e 
ninden: 

1 ) - Ceyhun - Aılanu ~osasının 0-t OOQ-~ 200 
anısındaki toprak tesviyesı, blokaj ve kırma taş ıhz 1r v c 
diraj emeliyntı otuz üç bin yüz doksan beş lira otuz 

0 

tutarı ile eksiltmeye konmuştur. 
2 ) - Bu işe ait şartnameler ve evrak şun\arJır : 
A ) _ Eksiltme şartnamesi 
B ) - Mukavelename projesi 
C ) - Nafia işleri umumi şartnamesi ( matbu ) 
D ) - Fenni şartname ( matbu ) 
E ) - Hususi şartname r 
F ) - Keşif cetveli, Tahlili fiat cetveli, Mııtraj cetve 

1
' 

Tekibi türab 
H ) - Şosa maktaı tulAmsi r 
İsteyenler bu şartname ve evraktan tahlili fiat cetve ~ 

bu olmayanları bir l'ra altmış altı kuruş hedel mukn 
Nefia başmühendisliğinden alabilirler. .. 

3 ) - Eksiltme 935 senesi Nisnnın 14 ncü pazar gıı 
de Vilılyet daimi encümeninde yapılacaktır . 

4) - Eksiltme kapalı zarf usulu ile olacaktır. 
5 ) - Eksiltmey" girebilmok için ( 2489 ) lira <. 65

t 
me~i ve Nafia başmühendisliğinden tastiklı fenni ehlıY0 

"t sikası caret odasının içinue bulunduğumnz seneye aı ve 

zımdır , 1 rıat 
6 ) - Teklif mektupları ~çü~c~ _m'ld ld~a yazı. l spos 

evvel Vildyet Daimi encümenı reıslığme verılec ·Jktır. t 

rilecek mektuplarda nihayet üçüncü mad.Jede yazıh saıı 1 
olması ve dış zarrm mühür mumu ile eyice kapatılmış ~ 
Postada olan gec:kmeler kfllıul eJilmPz.5145 

ı Belediye 
(540 

Atalü r k pukının asfalt yol keonrına yapılacak ·ıd 
· d göster• çimento ile su yolu yııptırılması şartnıımesın e _ .. i 

eksiltmeye konularak ~Iaıtın 14 üncü pBrşamba gu~u-N 
evvelce ilAn ad.imiş ise de ist ·kli çıkmadığı adan 2 1 ~ 
zar günü sınt onda ilnle edilmek üzere yeniden pazar 

1

1 l 
lsteklilerin o gJ.ndo beledıye encümenine baş vurıııa 5 

5-9-14-19 

~--~-----------
. d . 'b bacıküllerin 1- 6/Nisan/935 Cumartesın en ıtı areo ... 

lanmasınn başlanacaktır. . Belo 
2- Baskülü olanların müracaat kdğıJile birlıkte gı}l 

<l tuaLJDll 
tın<lo, Asktr1 hastane karşısın a ayar n emur ı:ı b lıltll 

3- Ayar işinin int izamlı olmosı hizumsuz kala a e~ılı 
· · · ara " mesi vo esııafıo boş yere beklem l'mesı ıçın num .. 

1 
ohİI 

sırasile basküller muayene edileceğinden , basku 
8

0 erı 
memurlurruua baskülsüz crelerek numaru &imaları v o o 
olunan günJe busküllcırioi getirmeleri Hlzımdır. •eril 

4- Mayls sonumla tamg'l işine katiyeo nihayet y:nl: 
müdıl~t içinde haskiillorini muayene ve tamgalatrn.abincc 
knrarilo ölçüler kanununun 24 üncü maJdesi rnucı 4 ....... 
(100) liraya kaılur nnkdi ceza alınncaktır.5 l 71 

toıtl 1 

1- Adana şelırinın Asfalt codılelerinin inşa.'·~, şiflİ 
ve s;nema kupılarınJan uzaklaş M. Rifat czanesidir § saate k:~dar . 5174 2-30 

masma çahşmak en büyük horcu ~ ;ıcaaımııı.ıııuıımııınıııııı 11111111 unuıımııı11R1u11ıuııınıııııııımıu.aİ ·--------------------,------= mak için ~lisistcn gdtiril•'COk « 1210 » lira bıJdclı 
mik'ap kırılmış biyaz taş satın alınacaktır. . siııo 

. . hu~usıya 
1 .dıır. Şura~ nı dn R ı,: kça ynzn . 

lım ki şahsen t bir qpoı u olmanı Satılık 111Iiık 
dolayısB ... bugün emleh,ı . _ 
kulüpler muharr:. aıl ysıdığ'ı gibi 
tahsil çağında bulunan grn~·leri 

tahsil hayatlarından nlokoymlik 
için kurulmuş birek teşokkiil de 
ğildirler. O:ıla~ıo vezifeleri çok bü 
yük ,,8 yücedir. Ve bu kurumlar 
memleket çoctık1arına hiylHlet .de-

il kendi ülkülerini başarmaktır. 
ğ Nihad Oral 

rnunırı en ş<n ·fli yerinde 
kilin lı dHn banka; ev vo ıluirc ; ti
carcth·ın ı olarak kullanılan eski 
Fro ns ı Kol jı ; ve bıtişiğindrki 
arsa ilo Yt:nİ istnRyon cnuJesinJı, 
havadal' yerJ.o tahminen yetm:ş 
dönüm iki pnrça arsa satılıktır . 
lsteklil ri Pcr Hignl ile vekılleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

29-30 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Taldt, hu kerro İst.ikHH mektebi 

civarıı.<la doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde 

sonra hastalurım kabul <ıtmeğe başlı:ımıştır.5104 

Pazar ve salı günleri fukaraya parasız bakılır. 

bor gün öğleden 

16 30 

2- Bu taşlar sartnamoı fonoıyo vo il tt.ı . " J' oh ırın 
üzere iki Lıu~· uk ay ic;iııJe tamamen bele ıye n n ı lı.ı 

3- ihale 935 Nisanın 16 ,ncı salı güni.i sutü 
0 

moni lıuzurundıı nçık iodirrn ı, surctile yoptlnc~kltır;eti (o 

4- izahat almak istoyen AJana belijJiy~sı. ~:rşılı1'S 
rncaatla keşif, fenni ve münokaso. şurtnamesını 

7
_.1 J 

bilirler. 5169 3-


