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Karşıhk kılavuzu 
Tiirk dili araşıırnı ,ı kurumunun 

ynpıığı O ıı:aıılıcadan Türkçeye kar· 
~ılık kılavuzu üçüncü sayfamızda· 
dır. 
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Stresa konferansmda Başbakanımız Çaldaris istirahata çekildi. ·~::a~:ı.~~;i 
~'"" Ankaradan lstanbula 

y • llpa • 1 • • ·· d • • l ış erının goz en geçırı - gitti 

inesi için hazırlıklar başladı 
Cor ·ı · 
~ Çı, Alman silahlanması sorusu-
:~ bir daha görüşülmesini istedi 

~ı· arıs . S ( %a, · A.A ) - Alma 11 
~ ~Yi &t barosu bildiriyor : 
·~•ııı,Qıaffu:nat alan mahı.filde 
~ r rn, ı· . S ~ trc ed·ı c ısınirı tresııda mü· 
~hakkın~ ecek üç mühim mese 
~llıfeJ,11 d~ Cumartesi güoü ta
~ği ,6 1

1rektifleria teebit edi· 
~'Af Y ~tJrnektedir . Stresadan 
~ '61,::k ova ve Varşovada da 

latd1 olın bu meseleler 
l r : 

\,._.' Prens 1 ·1· 1 ı bi 1... ız , ngı ız , talya 
2 ''Ri. 

~tıt· ' Alnı · tt lk "•1.ıl" anyanın mecburi as 
\ ''aa t Urılio kabulü üzeıioe 
~a y

1
''•hnda11 uluslar kuru· 

3 Pıl1 ...., Ş n ınüracaat • 
\ ~'lıl•f~tlc rnisaJu . 
b tklifle ~ hu hususta verilecek 

•t r . rıo ga I" '-. l ~ ~,, 1 yet a astıKJ b aca · 
~thbu,1 ~ Stresada icahedeo 
~Yet 11 '~i Yapabilmek için ae 
~ · t,8'rı eceti tahmin edilmek-
\~'•fıra~•ız resoıi mabafili Fran· 
~~ıltcck 1c. •n uluslar kurumuna 

11 ts,d, arar suıetinin evvelce 
ıh lorıd,~Üzakere edilecektir . 
~ ~•tııı •n gelen bir havadisi 
~ aa,~ f:' •ınıgtır . Haber alındığı 
ı~'bra11sa h"k~ "d b ij)I ilab u umeh e u 
t~ "1Uı k •re Alman hükume 
,d~ biz' :~e kapısına kapa mı. 
tı.. '~•!İnş~ .•1 verilmesi busu· 
~l • 2•lız ·· 1 "' ttdj muta &asına i~tır ak 

._ rt r • 
't~t .•ııs, h . . 
~ Ql) ~.. arıcı>e naza re ti mü · 
141: ~t f:' Uzabaret esasına müste 

1111 y tı1111ı 
' 

8Ptığ. - Sovyet misakı 
(•ab1111 ~on teklife Moskova . 
~ ''•li._ S eklemektedir .ı 
~l''ıı•c•k ovyet cevabını yırın 
"tt,~ ola11 "- 1 . loıı:;ı tablll· "' nnede okuya 
l.t tıd,, ın olunmaktadır 

f \t.~~ll •ta: S ( A.A ) - C~o 
\.11•tı bir 8~ k•01arasıoda Sals-
"~ 1 ~ili' r1 \~ •onf ıoe cevap vererek 

' '"' e~i s.,'ranaı hakkında önü . 
ı.oer, ql ·• 
"~i ~ı -1.lh ıunu beyanatta bu 

ti~ temel ld -lo t • (I urunu &Öy· 

lldra : S 
( A.A ) - Vinsten l 

' ~~ Aysel filmi 
~-~()~ 
~~~ff ada büy""k b" ~ &k· u ır 
~ 'Yet kazandı 

tj ()lk --~-' ~ .\ o,,, : s 
il~ 1>'8tl b (AA) - Dün bu · 

L. t~i ataklı d k . 
~'Uır ~'•li l·· aının ·ızı ıs-

~llı · il Urk fı lmi göste . ~ u •. 
t tı~ ılt:r" gosteı ilişte Mos· 
'lı l'ıı I fr 1 
._'te Qtki otl ı tıQ ıinnmııcı· 
'tı.. ile, h bü ... k 
lrı ~'ti dıt I ) u elçiliği ve 
~,ı, ''• Jakaolığı .. k k 
~ oı \c S yu se 

\ tl,t ga~tte ']ovytt Rusya ve 
~I "' cı er b 'rd fil~· •zır bulun· 
'ı it "Jl takd' 

't11 • Bu .. ırJe knrşıla· 
b --,~ ~ttu~r1.17~8':1tbrtle fılmi 
. '~t 11•rı1:1 uhsine ve Türk 

~l~~lldrt l\; ç,kilen h~brik tel 
11. 'I •et fıl · · ı ... ~~ l !<>lu rt _nıın111 rtalizim 

' ~t~t~ ·~·~•Q alubeclcn Türk . 
~· <>ld terakk' .. 

~ 
't•ı u- ısını gös-
llt Ru b 'il . 

' • 
1 ıassa ııeret 

~~~latldr 
\,,~ı()ıa.. a Yolunda 
~~b ~-. s ,, ~ ''~t ll (A.A) - Eden 
~ e~,h .18 de n .. k J • r·r,8i .

1 
ıu ıe 

1 e har<'ket et 

Çorçil Alman teslihatı hakkında 
müzakere açı lmaHıoı tekrar iste· 
miştir . Makdoaalt bu miizakere 
nin tatil celsesi esaasında , yani 
18 Nismda yapılmasını kabul et 
miştir. 

l\filano: 5 (A.A) - Korriere 
Della Sera, İngiliz matbuatıoıa, 
Stresa konferansı bakkıoda hu 
konferansın yalnız Con Saymen 
ile Edeo tarafıodırn t.ouhtdif hü· 
kiimet merk~zleriode yıpılan 
tetkik seyahatı neticelerini Frao 
ıa ve İtalyaya bildirmekten iba
ret kalacağına dair olan nc.-şriyatı 
i le meşgul olmaktadır . 

Gazete, böyle lıir proğramın 
çok dar olduğunu ve eğer bir ne 
tice alıomak istenilirse Stresan' · 
ın müzakeratı ile müıbet hareketli 
bir birleşme hattı teşkil etmesi 
lazımgeldiğioi söylemektedir . 

Ümid olunabilir ki bugüne ka
dar yalnız her tarafın fikirlerini 
toplama~la iktifa etmiş olan Fran· 
sa ve İngiltere şimdi müsbct bir 
karar ittihaz .edecektir . 

Aynı gazeteııin Paris muha 
biri şu malumatı vermektedir : 

11..,raosada ~şu k bududlarına 

müteveccih olarak külliyetli al· 

keri hareketleri haber Yermek. 
tedirler . 

Londra: 5 (A.A) - Taymie 
gazetesinin Parlementr. mubabi-. n yazıyor : 

Bıışbakan l\Iec Donal<l, şimdi· 
lik Strt-aa iıonferan8ına ş1thsen 
iştirak fikrinde dtğildir . 

Bu konfernos İngiliz bakan
ları tarafından mubtf'lif hükii 
met merkezlerinde yapılın tet 
kik müzakerelerioio son safhası 
olmakla beraber :kat'i mahiyette 
kararlar ittihaz edecek d«'ğildir · 
Eğer Struanın :ver diği mticeler 
Almanyayı diğer bir koof eransa 
davet etmeke mUsııi ıl ise Mac 

Don aldın konf eraosa şahsen iştirak 
etmesinin şayanı arzu bulunması 
ihtimali vardır . 

Avusturya hükumeti 

Mecburi askerlik 
usnlünü onayladı. 

.... 
Viyann: 5 (AA) - Kabine 

dünkü toplantı sıuda mecburi as 
kerlik hizmetine esas itibariyle 
kaı ar v-ermiştir. Avusturya hükfı· 
meti bu b:ıbta Uluslar kurumu 
nuo muvafakatını elde elm.ı:k için 
teşebbüslerde bulunmuştur: 

İyi mellimat alan mabafilde 
söylenild ığine göre hükumet 70 
bin kişil ı k muntazam bir ordu 
teşk i l etmek tasavvurundadır. ı 

Askerlık müdlleti iki sene 
olacaktır. llu kuvvetler iki kı~ım ı 
olup iiç fırkae;ının merkezi Viya· 
nada "e döıt fıdasının merkezi . 
de Sılzburgdı bul••nacaktır. 

Londro: 5 (AA) - 1ngilte· 
re hükumeti Avusturyanın mec , 
huri ask~r lik hizmetine dair olan \ 
talebi hakkmda ancak Cenevre 
ye müracaat vaki olduğu zaman 
vaziyet alacaktır. 

İngiliz hattı hareketi bu nok
tayı müdafaa eden delillere ve 
diğer alakadır devletlerin gfüüş · 
lerine göre teshit edilect>ktir. 

Ankara : 5 <AA) - Başbakan 
ismet İnönü bir kaç gün istira
hat etmek ür.ere bu akşamki 
trenle İstanbula gitmis ye tlurak
ta kurultay başkam, bakanlar 
ve riyaseticumbur umumi katibi 
baş yaver, bir çok saylavlar ve 
bakanlıklar ileıi gelenleri tara· 
fından uğurleomıŞhf • 

İzmirde 

Uluslar arası panayir 
heyeti toplandı · -·-İzmir : 5 (AA) - Uluslar a· 

1 
ruı İzmir pauayirioin faal komi ı 
tesi buglln belediye başkanı Dok
tor Behçet uzun başkaalığıaCla j 
toplanmıştır . Genel komite önü
müzdeki pf'rşembe günü saat 16 
de belediye dairesinde toplantıya 
ç•ğırıldı . 

Genel komitede C.H. F. ha· 
kına Avni Doğan; gümrükler mü 
dürü , emniyet mOdürü ve matbu· 
at er kani le konsoloslar ve ticaret 

müesseseleri ileri gelenlerinden ba
zı zev11t üye olarak bulunacalflar · 
dır. 

Belediye heyeti fen niye müdü
rünün panayirde bu yıl yapıla· 

cak ycoilikler hakkında hızırJadı 
iı esaslar ÜZC"riode kor. uıuldu . 

Panayir bürosu teıkil edilerek 
belediye dairesinde f ialiyete baş· 
lanılmıştır . 

Henderson 
Bu hafta içinde 

Cenevreye gidiyor 
-~-

Cenevre : 5 (A.A) - silahsız· 
lıoma konferansı Reisi Hcnder
son'un önümüzdeki haftanın or
tasına doğru buraya gelmesi bek· 
lenilmektedir . Heoderson evve-

la ticarete alCJ silah fabrikaları· 
nın kontrol komisyonu tarafın

dan yazılan umumi raporu t~t
kik edecektir . 

Henderson'un 15 Nisaıı içinde 
Cenevrede toplantıya çağırılmış 

olan konsey i~timaıodan istifaıle 

ederek orayı geltcek olan muh· 
telif siyasal adamlarla umumi si· 
lahsız1aoma meselesini müaaka· 
şa etmek istiyeccği zamı,.dilmek· 
tedir . 

Bu meyanda g"1ccek silahsız· 
lenma konşeransının toplantı ta 
ribioi tesl>it etmek üzere hu kon 
feransm idare bürosunu toplıya· 
cağı da ihtimal <lahilindedir . 

Japon ·murahhasının 
vasikalar• çahndı 

Tokyo : 5 (AA) - Londra 
deniz koııfcrausında Jsponya mu· 
rahbası koranın hükumet mer-

kezi olan Seul ŞP hrine vasıl ol 
duğu vakit beraberinde bulunan 
diplomatik eşyadan mühim bir 

k11mımn kaybolduğunu görmüş 
tür . Bunlar arasında bulunan 
vesikaların çalındığı ıannedil

mek t~dir . 

Fransa tahşidat mı 
yapıyor 

Paris : 5 (A.A) - Şimali şar· 
ki hudu<llauaın ve İl"tilıkamları· 
nın muhafazasını temin içia ce
oubtao üç piyade taburu rıöade· 
rilmiştir • 

General Kondilis, Başvekil muavin 
sıfatiyle kendisine vekaiet edecek. 

Bağdıd: 30 l Hususi J - aşa· 
yir reislerinin ve şiilerin divani· 
yede lıük.iimete karjı ayaklanma· 
ları üzerine Mtdfei kabinesinin is 
tifaya mecbur olduğunu yazmıı· 
tım. 

• 
Venizelos ayağ~ndan almış olduğu Ooun yerine gelen Haşimi 

kabinesi bu isyana karıı askeri 
ve inzibati tedbirler aJmıkla he· 

yaradan çok acı çekiyormuş 

Venizelos 

Atina : 5 (AA) - ' 1Alina,, a
janır bildiriyor : 

Atioa barb divanı karar.mın 
doğurduğu heyecanla alakadar 
olarak hızı ecnebi gazeteler ta
rafından son günlerde pek ziya
de mübala~alı ııyialar ntşredıl· 
miştir , 

Efkarı umumiyenio bir kısımı 
tarafından lüzumundan fazla mer· 
bamet eseri addediloıiş olan bu 
kararan doğurduğu ilk intibadan 
sonra şimdi artık siyasal maba-

fılde ve balkm geniş tnbakalann· raber isyanın aebeblerine vakıf 
da fikirlere aükuoet gelmiştir . olduğu için ele başılarla temas 

Bunlar başlıca amacı mem eder~k haklı dileklerinin yerine 
lekctin )Ükselmeai olan Çaldaris getirileceğini vadedib İrşad yo· 
hükumetinin ı attı hareketi ne lile sü"fınetin iadesine çalışmış 
kadar doğru olduğunu anlamıı · tır . V c kan dökülmeden badi· 
lardır . Bundan baıka inkar kı- se kapanmıştır • 
Lul etmez bir hakikattir ki bazı İçinde eaki Mebuslar ve hü 
gazetelerin ortaya attıkları hü-

1 

kumet adamlaı ı ve Irak istiklal ha
tün şayialara rağmen sükun ne rekatında ön ayak bulunduğunu 
Atiııada ne de diğer mıntakalarda ve hükumet işlerine kendilerinin 
hiç bir zeman ve hiç bir ıurttle de iştirakini istediğini ev\ k e 
bozulmamıştır . yazmıştım . Bn dilekler bayram 

Bugün mebusan meclisinin üstü orta Frad ışiretll!rioio Mül-
dırğıtılmaıı, ayan meclisini." iJ~ası ga kabinenin istifasını ve milli 
ve silahlı kuvvctlcnle daırelerın bir kahine tesisini §imdiki mec· 
muzur unsurlardan temizlenmesi lisin <lağılmısıoı , yeni intibah 
hakkındaki kararnamelerin nrş 1 1 k t 'it 

Kondllts 

rinden sonra bütün umumi dikkat 
19 mayıs intihabatında temerküz 
etmiştir . Bu intihaptan çıkacak 

-Gerisi ikinci firtikle -

yapı masını , ra · ıngı e-
re muahedesinin tadilini , aşayir 
kanununda tadilat yapılm11ını 
istiyorlardı . Baş kaldırma hare· 
keti üı~rine Mülga lcabiae çeki. 

lerek iıyan muhitinde sinirlerin 
gevşemesine vesile olmu§ ve ye
ni Hışiml kabinesi de en evvel 
anlaşma yolundan giderek işi ka· 
pıtmışlır . 

Son lıavadisde Kizimiyede 
halk ile polis arasında müsademe 
olarak 11 maktul düştüğli ve bu-

nun üzerine kamyonlarla or•ya 
asker yetiştirildiği ve ıükiinetia 
iade edildiği bildiriliyor . Ve bu· 
nun milli bir hadise olduğu t11· 
rib ediliyor . Hükumet bunurı 
üzerine bir resmi tebliğ yap
mıştır • 

Doğu paktı sorusu 

Mcbusı.o mrcliıioin içtimaı 
biraz tacil edilmiştir . . Bu yeni 
intilıab yapılmasının mukadde· 
mesi adediliyor . Evvelki mek· 
tubda yazılan !rakın §İmalinde 
kürdler arasındaki hadiseye ma· 
bal kalmamıştır . 

Lord Eden'in Varşovada yaphğı görüş
menin sonucu ~uşku uyandırdı -- -~--,.,..,, .... _____ -

Bir ltalyan devlet adamı neler anlatayor? 
Londra : 5 (AA) - Taymi~ ı 

gazett>sİ Eden'in Prağı ziyaretle· 
rinden husule gelen neticeleri 
tetkik etmektedir . 

Eden ; Çekoslovakyamn Al· 
manya ve Polonya red cevabı 
verseler bile Fransa ve Sovyet 
Rusya ile ~ark misak1 imzalama 
ğa hazır olduğunu miişalıede et
mektedir . 

Mamafi benes, bu mukavele
yi imza etmtden evvel Lava! ta 
rafından Moskovaya : yapılacak 
seyahat neticesine inti:ar edildi· 
ğiııi de söylemektedir . 

Polonyaoın fıkriui df ğiş 
tirmesi ilııima l i yoktur . Her 
halde kabule şayan başka 
bir hal çaresi lıulunmezsa Paris, 
l\.Ioskova, Pcağ misakı hakikat 
haline geçecektir . 

Taymis gaıdesi Henes.iıı bu 
mütalaasını hulasa cdert?k ~ark 
misakının eski şeklinde t::hakku 
na artık imkan kalmadığını kayd 
etmektedir . 

Edeo, Avıupada barışı temin 
etmek için hkibedilebilecck ye· 
gaııe usuliin artık mıntakavi mi· 
sakları değil, fakat bütün Avru· , 

payı içiPC almakla umumi bir uz- ı 

laşma mümkün olduğu kanaatine 
varmıştır . 

İngiliz siyasal malıafilinde 
Eden'in bu seyalıatları malumat 
almak noktai nazarından çok fai
ddi olduğu kanaatı vaıdır . Va· 
kıa hD-1 -çareleri hulmaınn kolay 
olacağıoa intizar caiz değilse de 
biç olmazsa hu seyahat Eden'in 
her hangi bir çarenin dahi gayri 
kabil olduğuna dair menfi bir ka· 
naatle avdet otmesi gibi bir ne· 
tice de vermemiştir. 

Taymis'ın Varşova ve Paıis 
mubabilcri aym fikirdedirler · 

Varşova mubnbiıi 3 Nisandı 
neşrolunan reımi tebliğden do
layı İtelyan , };""ran11z ve Sovyu 
mabafılinin idiallerini saklamı§ 
olpuklarını bildirmektedir . Bu 
mabafil daha sarih beyanata in· 
tizar etmiş olduklarını söylemek· 
tedirler . 

Dığer taraf tan Polonya res· 
mi mabıfili Eden'in seyahetinden 

çok memnundurlar . Çünkü bu 
seyaİıat neticesi olarak Polonya· 
nıa menfi \'aziyeti esbabı bun 
dan ıonra Londra vasıt11ile Pı-

- Gerisi ikinci flrllqde -

Fransa - Amerika 
arasında 

Pariı : 5 (AA) - Amerika 
büyük elçiıi Fransız parlemcn· 
tosaoun tasdik ettiği iki tarafla 
vergi tarhı hakkında~i Fransız

Amerikan mukavelesi hakkmda 
bugün Laval ile görüımüştür • 
Amerika hükumeti bu mukave-

lenin Laval c. Strasaya gıtmeden 
evvel meriyete kooulmı1101 iıte · 
mektc<lir . 

Kolonyada bir ünivrrsite 
açıldı 

Kolonya : 5 (AA) - Yeni ü
niversitenin küıat resmi bugün 
kültür bakanı Rostun baıkanlıiı 

altında büyük merasimle yapıl
mııtır . Belediye reisi ile kültlir 
bakanı tarafından bu münasebet· 
le nutuklu söylemiştir . 

Kastamonuda ağaç 
dikme işi 

Kastamonu : 5 (A.A) - Vili 
yet içinde meyvalı ağaçlar dikil· 
mrsine büyük bir faaliketle de
vam olunmaktadır . 

r
-

Ç o c u k haftası 23 

Nisanda başhyor 
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sorusu \ Şeblr Dapldarı maçlar 
~~sıl g~~ir~il~r~ -~~cl~Ukdfflarlan- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ G~mh~ta~~~~ 

Cuma günü tem bir bahar ha 
vası idi . O güo daiıe , müessese 
ve dükkanlarlbapalıdır . Memu·1ar 
ve halk, bu güı.el havadan istıfade · 
yi kaçırmamıştır . Daha sabahle
yin erkl'ndeo siptilli p&zarındct ' 
büyük bir faoliyet göze çarpıyor 

ve sepetler türlü türlü 1;ebze ve 
meyvelerle dol foı uluyordu . Ka
sap dükkAnlarrnıo önünde büyük 
bir kalabahk var . H rkes biran 
evvel et ve ciğerlerioi alup kır

la~a,;bıığ ve b"hçelere 1 İran evvel 
gitme ıstiyor 

lariyle dizilmit olan oyuncular , 
verilen işaret üzerine birbirlerinin 
üıerioe değneklerle hücum etme
ğe bışladılar . Oyun herkese,beye· 
can veriyor. Bravoların • alkışla· 
rıo ara11 bir türlü kesilmiyor . 
Heyecan gittikçe artıyor ve oyun 
saat onaltıya kadar ıürüyor. Otuz 
beş kadar atlının ~irdiği bu oyun
da bir kaç kiıi atından düşüyor • 
Birinin başı yarılıyor . Oıada sıb· 
bi teıkilat bulunmadığından yara
lı oyuncu ıebire getirilerek tedavi 
altına alınıyor . 

riıde daba iyi aoşılacağına kınıat 
)arı vardır • 

Siptilli ile ' rsukapısı aruın · ı 
daki cadde üzeıiode mahşeri bir 
kalabalık var . Bu caddenin iki 
tarafında kurulan puar yerinde 
neler yok . Y emişciler , meyveci 
ler , bakırcılar, hazır elbiıeciler, 
yomartacı ve pastırmacılar , ko
lonyac,lar ve bunlar gibi bir çok 
seyyar setıcılır sergilerini kur· 
muşlar . Avazları çıktığı kadar 
mallarını İatmağa çalışıyorlar . 

Tek , çift atlı arabalar , oto 
mobil ve kamyonlar , otobüsler 
bağ , bahçe ve kırlara balkı taşı 
mıkla meıkul. Taşınanlar arasın· 
rla te bir çarşaflı ve peçeli kadin 
yok . Hepsi11in sırtlarında manto 
ları ve lıaılarında örtü veya şap· 
kaları . 

Kurttepesiade , zerdalilikde 
de büyük bir kalabalık var . Su 
lceııarlarıada yer tutmuı olan 
aileltrde bir çılıımadır gidiyor . 
Kimi çay semaverini , kimi öğle 
ye yetişecek yemekleri hazırlıyor. 
Çocuklar kır çiçeklerinin aruın· 
da koşup oynuyor. Herkes bu gü
zel havadan bol boJ istifade et 
meie çalıııyor • 

* • • 
Saat on üçte demir köpı ü

n On yanındaki meydanlıkta bir 

Hu vaziyete doğrusu hayret et 
memek mümkün değildir. Böyle 
tehlikeli ,bir oyunda verilen karar· 
lara rağman sıhhi teşkilatın buluo
mıması büyük bir eksikliktir . 

• • • . 
Öğleye doğru Asri ve Alsaray 

sinemalarımn önünde :büyük bir 
kalabalık var . Büyük bir kısmını 
ilk ve orta tahsil mektepleri ta· 
!ebeleri teşkil etmektedir . Sine
ma kapılarının açılmasiyle bir 
l kte bu talebelerin yer tutmak 
için içeriye öyle bir lıiicümlaı ı 
var ki, görmeli. Saat ikide her iki 
ıiııema tıklım tıklım dolu , onal 
tıdaki matineler de ayni şekilde • 

.. 
"' . 

Stadyomda da büyük bir se · 
yirci kütlesi var . Çünkü Adananıo 
iki kuvvetli1 takımı , yani Toroı 
ıpor - Seyhanspor takımları ara· 
11nda maç yapılacaktı . Fakat Sey• 
hanlılar gtçeo hafta olduğu gibi 
bu hafta da alana golmediklerin
deo bükmen yenilmiş ıayıldıl1r . 
Bundan sonra Adana ve Mersin 
İd~an yurtları ikinci takıml1rı 
araaanda bir maç yapıldı. Ve Ada· 
na İdman yurdu , Merıia İdman 
yurdunu 1 - 2 yendi . 

• çok meraklılar toplanmıştı . Bu· • • 
rada her haftıı yapılmakta olan \ Gtce de hızı kimaeler valntla· 
cird oyununa devam edilecek . 

1 
rını kah 1ehanelerde , sinemalarda, 

Tam 11at on üçte iki taraf ta at bar ve sazlarda geçirmittir . 

Çaldaris istirahata 
çekildi 

Birinci firllklen arları -

olan mecliı parlemento rejimini 
yeni ökonomik ve soysal şartlara 

uydurmığa ve 8'eçmişte hadis o 
lan nifaklardan ari yeni siyaaal 
bayatı temine matuf olan sey e

aaı teşkilat kanununu baznlıya 
cıklar . 

Atina : 5 (AA) - Yunanista· 
nı uluslar kurumu konıeyincle 
maksimoı tarafından h msil edi· 
leceği reımen teeyyüd etmekte
dir . 

İstifa ~ eden Pesmezoğlunua 
yerine maliye bakanlığını başha 
ka11 Çnldaris iiıerin c eı lm ış tr 

Atioa : 5 (. A) - Ça1'1aı i in 
rahatsızlığı dolayısilc Ge n ~ ı nl 
Kondilis baıbaknnlık muaviul ı ği 
vazifesini üstüne almıştır . Viikc 
la heyetine memur bala l r -
dun Mihaliı dıı işleri b ıka :ı 
lığını vekaleten deruhte etmi:.tir . 

Sabık dış işleri bakanı .Maksimos 
Yunanistanı Cenevredeki fevka 
iade içtimada temsil etnı ği ka 

bul etmiştir . 

Domuz derisi satln 
ahnacak 

Sakatsız \'e Ankarada teslim 
edilmek şartiyle ıimdilik bir tcc 
rübe olmak ilıere kurudulmu§ 
domuz derileri alınacağından ıch 
rimizde bunlardan ne kadar bu· 
lunduğunun ve fiatlarıoın ntdeo 
ib:ırtt olduğunun ziraat bakaoh· 
ğıoa bildirilmesi ziraat mlldürlll
ğünden ıorulmuştur • 

Bir çocuk ırmakda 
boğuluyordu 

Sofubahçe m•halle~;nde otu. 
ran Melımed oğlu sekiz yaımda
ki Yıldırım Cuma glinü Demir 
köprü yü• esimle nmağa düşmli§ 
ve boğulmak iizere ikeô ye tişilc· 
rek kurtarılmıştır . 

Atina : 5 (AA) - İdama mah 

kum edilmiş olan ıüvari yüzbaşı 

11 Bolaois ~bu sabah Selanikt~ 
kurtuna dizilmiştir · 

Na o1i : 5 (AA) - Veniıeloı . 
Sovuk algınıodao şiddetli sancılar 

duyduğundan yatağından ~alka · 
ınamaktadır . Dolaşan şayıalara 
göıe eski Yunan beşbakanı ihti· 

l
"'I .. u·· ayıg" ıodan almış oldu-a gun • . 
ğu bir yaradan müztarıbdır · 

İngiliz harici siyasuımn bir 
çok cebheleri itibatile Polonya 
ıiyasasile mütabakatta olduğu da 
memnuniyetle tesbit edilmekte 
dir . Mütabakat yalnız takib olu
nan gayelerde , uıullerde de mev 
cuddur. 

Taymis'ia Paril muhabiri ıöy
le yazmaktadır : 

Fransada şark misakı mese 
lesinde müsbet neticelere varmak 

ümidinden vazgeçilmeğe temayül 
bışlamııtır . Şimdi dıba ziyade 
uluslar kurumu çerçevesi dabi· 
linde umumi bir anlaşma arzuau· 
na yenitlen dönülmüştür . 

l\toıkova : 5 (A.A) - lzveı 
tiya gazetesi Varşova mülakat· 
}arının neticelerini tekik edrrek 
diyor ki : 

Eden Lehistan ricalinin aöz
leriodeki tezadı her halde müşa
hede etmiştir . Bunlar bir yan· 
daa Sovyet siyasetinin au1bculu· 
ğunu ve Avrupanm ıarkında sul
hun tehliked~ bulunmadığım tas 
tik ederken diğer taraftan ıark 
misakının Lehistan için büyük 
bir tehlike teşkil edeceğini iddia 
etmektedirler . 

Halbuki sulh değilse bar bin 
de Lehiıtan topcak1arıoda yapıl
maıı teblikeıi mevcud olamaz . 
Bir 1tdemi tecavüz ve istişare mi 
sakının yapılmaal ve bilhassa ıar 
ki Prusyada ve uusurlarını mi 
eaklDtn yapılmaıı:teklifi Almın-
yanın umumi si1Ahlaom111 ve bil· 
hassa şarki Prusyada ve yukarı 
Silizyadaki •hazır hklar dolayisile 
emniyet unsurlarını ihtiva edebil
mekten uıaktır . 

ŞimcH yapılacak şey harbin 
önüne geçmek çarelerini aramak· 
tan ibarettir . 

Roma : S (A.A) - mümtaz 
bir İtalyan devlet adamı beyana. 
tında demiştirki : 

halya, ıark misakını Lehistan 
girdiği takdirde memnuniyetle 
kabul rder, İtalya bu misaka le· 
vecblihkardır . Ancak Sovyet Ruı· 
ya ve Lebıstan .ile olan münase
betlu dolayisile büyük bir ibti· 
yıt göstermek mecburiyetinde
dir . 

İtalya Sovyet Rusya ile 
çok iyi münaeebetlerd~ bulamak. 
tadır . Lehistan ile de münHe· 
betleri ibtirazkar olmakla bera· 
her iyidir . Lehistan Almanya 
ile takibettiği siyaset dolayiıile 
ve şark misakın• muıriz bulun
duğundan bu misakın imzası Le-
histanı kat'i olarak Almaoyanan 
kucağın• atacaktır . 

Diğer taraftan Lehistan Tu
na misakının teminatcılarabdan 

biri olduğundan İtalya ; Ltbista 
nın müzakeratını esasli telakki 

1 eder . 

Nevyorktaki 
zenci arbede
leri • 

Sık sık Zenci gürüL 

tül erile tanınmış Nttv . 
york.un , Harlem ma

hallesindeki kanla çar
pışmalardan yeni bir 
sahM: 

Bilindiği üzere bu 

gibi çarpışmalar neti

cesinde bir kaç ölü ve 

bir çok yaralı olur. 

Karataş nahiyesinde Kadının cesedi mua- na İdman Yurdu arssıO •P"' 
yene edildi çın olacağını zanneden eıdil" 

On köyiln toprakları su rakı.tara alana kadar ı ç 1 
altında kaldı Yelataa köyünde oturan Mu· Fakat Seyhan sporun~:,..,.~' 

barrem kızı Dudunun bir dayak geçtiği halde sabava ç f"ff' 
d• ıinı gören ba1k sabad91111rdı · Ceyhan trmağından taıan se 

lin Kamııh, Yalmızca, Eğri ağaç, 
Kızıltahta, Çakşırlı, Sirkenli, De 
veliören, Keıik, Bebeli ve Adalı 
köyleri tarlalarını baaarak nahiye 
merkezioe bir saat m,safedeki 
köprünQa iki yön6nden aıarlk 
deDize döküld\iill vilayete bildi · 
rilmiştir . 

yeme neticesinde öldüğü Ye ha ı· dönmeg .. e mecbur kal111JI ,,rr 
aenin adliyeye haber verildiği ya· do ·" 
zılm1ıb . O cuma ldroan Y,ur 1suk,..· 

Karaisalıda doktor bulunma· moni yaparak Seyhan• bO 
dağından cesedin muayencei için galip gelmişle~di · b~ıt~1çı ~ 
merkezden bir doktor i'Jtenilmiı sıünün en mühım 11 91ıııdt 

r •' I ve cesedi muayene etmek için hli- Toros-Seyban ıpo 0" b ' 
kiımet doktorlarından Hamit, ..:>ra· lacaktı ve bu maçın .: etdl~kl 

Bir düzeltme 

Perıembe günkü 11yimızda 
( Kınaradı kesilen bayvıoların 

miktara ) bı§lığı altında yazılan 
yazıda (baktriyoloji muayenesinde 
bir inekte verem h11talığı ve alt· 

mıı ciier tizerinde gayri sthbi mev· 
zii arızılar görüldüğllnden imha 
edilmiı) yazılacak yerde nebire 

atılmııtır diye yazılmııtar . Bu 
yanlıılığı düzeltiriz. 

Hakim' er: miz iyileştiler 

Bir mDddettenberi hasta bu .. 
lunan Cumur lak müddei umumi 

muavinlerinden Şeref ve ikinci 
iılintak hakimi Vasfi ,•iyiletmit 
ve dün vazifeleri başma trtlmiı· 
lerdir • 

Yok edilen peynirler 

Dlln pezar yerinde yeğsız ve 
yenilemiyecek derecede yüz kilo 

kadar taze peynir sıörOlmllı ve 
bunlar zabıtai belediye memurla· 
rı tarafından yok edilmiıtir . 

Ali Münif Vefiena 

Saylavlarımızdan Ali MOoif 
Y eğena Ankaradan oebrimize 
gelmiıtir . 

Ali Vefa 

Evvelce vilayetimiz mlil\dye 
mt:fettişlerinden iken teka6t edil · 

mit olan Ali Vefa , bazı huıuıi 
işlerini görmek için Ankaradan 
ıehrimize gelmittir . 

Hükumet doktoru 

Merkez bükümet doktorların· 
dan Şükrtinün Burdur 11bhat ve 
içtimai muavenet müdürlüiOne 
terfian layin edildiji remi gaze
tede okunmuıtur • 

Sıtma mUcadel& 
doktorlukları 

Şehrimiz sıtma mücadele dok· 
torluklarıoa kaymakam mütekai
di doktor İbrahimle İstanbul tıp 
fakülteıinden mezun doktor Nec 
mi tayin edilmişlerdir • 

Merkez tapu katibi 

Merkez tapu katip Jetinden 
Mevliit terfian Tirebolu tapu me
murlutuna tayin edilmiştir . 

Hakarette bulunmuş 

AraLğirli Osman o~lu M~h· 
med Rıuf adında birinin ıerbot 
olduğu görülerek yakalanmış \'e 
karagola götülürken polise de hı · 
karetle bulunduğuadan hakkıuda 
kanuni muamele yapılmııtır . 

canlı olacağını taha>1 b,J"' 
ya gönderilmiıtir . 11 ..ı1 

idim . Fakat yine geçe 
9 

ge1'·, 
iki hırsızhk va kası gibi Seyhan spor sab•Y g•liP 

diğinden Toıos bükıneıı 
Vukuatlılardan Malatyalı lb

rabim oilu Y amk Mehmet evka
fa ait yeni sinema binasanın duva· 
rını delerek içeriden dirsek direk 
lerinden birini ahp kaçarken ya· 
kahnmııtır . 

§ - Rabimiye mahallesinde 
oturan makinist Suphi karısı 
Vesile, poli•e mllrac11tla kendisi 

evinih lıodrum katmda uğraıtığı 
bir ıırada yukarıda bulunan di· 
kiı makinesinin demir knımlarınan 

lcomşuıu Hüseyin oğlu Bekir ve 
kardtti Daniyal tarafından çalın-

dığını şikayet etm~ıi Dzeriae tab· 
kikat• baılanmıthr • .. 

Hayırh bir oda 
arkada•• 

di . ,,. ~ / 
Toroı ıporuo •rk•~~ Jd ı; 

İdman Yurdu: ve ffter•~, t•~~hİ 
·ı,·0c .ı,... 

Yurdu araıınoda 11~1 

1.ı-1 r O ta er 1~ nlı 
maçı yapıldı . r dı . P"; 
ı.in idaresinde baılaD _.-1. 
m Mersinliler yaptı. Bil rif' ~ 
k6çükleri tarahndan g• ,oO~,J 
rildi . Bir kaç akınd•11 

1 
l', 

kimi yeti ele alan A:'~oi ~t ~· 
Yurdu Mcrıin kilç6k er . .J ~ 
men sıkııtırayorlardı · lıl',i,- ~ .. h 

·yett• ı:.. ~ 
Bu sıkışık vaıı d~;tt 4 

Yurdu topu geriye dZS~;o ~ · 
ce geriye ath v~ b•~:"r e'~ 
ğü k'oraer cezaıale 1 ,cır~ \ 
Sai açık Mabmud

00 il: 1' - t~' 
neri Reıad YurduD b'tJO''•' '~ 
kaydetti , oyunun 

1 
ioJil" l ~ 

Oıman oğlu Tokatlı Mehmed 
adınıda biriıi Tarsus hanında bir 
odada beraber yattığı Mustafa 

oflu Hacıyı döğüp bıçakla da hl r 
kaç yerinden yaraladığından ya 
kalanmış ve tahkikata başlanmış 

k l p.ter• d• zaman a mı~tı · 0ı,ı ;,, 
cum haline geçti.le~ ' 8~~.;ıtı ' 1 

dana Yurd kalesıoı pıl 1 '-•' 
'tO ~ .~ 

Yurd kale bekçiler• 1ıtili ? S 

tır . Yaralı Hacı tedavi edilmek 
üzere memleket haıtahanesioe ya· 
tmlmııtır. 

Akgünler çıktl 

Köy ve köylümüzüo aydınla 
tılmcflı düşüncesiyle Hulkevimiz 

tarafından ayda bir çıkarıhn 
(Akgünler) gazdesinio dördüucü 

sayısı da faydala yazılarla bugün 
çıkmı§tır. 

Bu gazete Aalkeimiz tarafan. 
dan parasız dağıtılmektadır. 

~~------... ·---------~-• 

Sulh 1 Hukuk hakim-
liğinden: 

No. -1 56 

Davacı Adana inhisarlar ida

resinin Abdioğlu köyünden Şükrü 

oğlu Memed aleyhine açtığı ala· 1 

cak dav1Sının yapılmakta olan I 
duru§m11ında müddeaaleyh Me~ 1 

med namına çıkarılan gıyab ka
rarı mumeileyhin köyden _ gittiği 

ve nereye gittiğinin meçhul olduğu 
ıerhiyle mübaşir taref ıııdan bila 
tebliğ iade kılınması hasebiyle 

i A en g•yab kararı tebliğine ika· 
rar verildiğiodt>n duıuşma gü .. ü 
olın 4 mıaıs 935 cumartesi günü 

saat 10,20 de mahkemeye g~lme 
diği veya bir vekil de ğönderme
diği takdirde duaoşmanın ğıya 
bında devnm ede ceği ve bir daha 

mahkemeye kabul ·olunmıyacığı 
ilab olunur. 5177 

atınca Mersinliler ~diler· 
1 

ri golle neticeleodır. 
. . b. b' bitli . 

cı partı ır ıre 1'"' 
Oo bet dakik• ıolud o ;le 

. k• r • ,t· 
her iki takım •Y01 ,atıl ..ı 
alarak oyuna devılll 1'iiçll~/. 
partide Adana Yurd ıerfoi 

1 
tün enerı'i ve kuvvet. ,.~ıt11 • • 

·oı ·ı.ı L; 
dip Mersin kale•• 

11 
~·'"" I. ~: 

lardı . Adana Yurd . jO o 
b yetJO 1• 

nerse futbol e 
8111

pi11 

koyduğu kupanın ~le ,oıl tıi' 
caklardı . Bu arıu .1 ,ıerde ~ 
)erini 11rfetmekte 

15 dı . ~ ( \ 
hrs:ıtları kaçırıyorlar ·bi )lif~ 

Y dU i 1 f it liler Adana ur 
0

,11-d v ~la 
fırsatlar kaçırdılarkalsst•f11 ·~ \ 
mesine az ıam•0 ıof"' 4 

·ıeo , 
dan sağ açığa ver• ,p•''~ ,/ 'I 
mud güzel eurDt Yro8 ~ 
dunun galibiyet go 

11 l ~ 
ti . f.~jll tJf ) 

Oyun artık rn~!' rtia>l1! f ~'L 
d. ı••' ... 1' 1 'I~ .. de gecmekte ır ' 1' IY 

raberliği temin et~~yo'":/ ~ 
kuvvetlerini .. ,fe dıJ • r j ~ 

·yor \~ t.' 
bir netice vernıı dell ~- ,~f"ı "~~ 

1• b' t' el . -' , 
larda ga ı ıye 1 "el• 1 ~ 

. . · ku" · •' mak ıçın aynı .. ukıer• ; 
yorda . Yurd kuÇ r.t•b"'ıl' 
Selihettin , Reşad 'b" •"~ ~. 
günl oynadılar ~e ,ıett 
bir Mueine gohP g 
kazandılar · . • 1ı 

f,J. oorc 

-11111- .t~1 
1r aıııııoıumııııuıuımuıımt1111ı at>" 
1 bu gece f1 

~ E atıe 
1 ez 1111 

• • ,.; v11r1 ·Jı' 

1 
Yağca"1~1 

• ~ 1,e'' 
Alinasi~ ~ 

,.---------------------·----,, .. -MDJlllllllllllı11111tlllUll ~ t I 

istarıbul şehir tiyatrosunda 1 fabrikas•"~;* ~ 
9 Nisan Sah günü akşamı ' b•ıt' 1

tir· I. ıt Müşteri he~~ bit111ış b"I ~ ~ ~ 
tik temsili mtı sigorta bugu . ·et Jel dl .1 ~~1 

M f 
dan böyle ınesulı)·t1al11•'..ıı'4 ~ • • ff' . . . fabfl" .,,. J U e iŞ miyeceğımızı rnOf'"' 1 
bulunan saygılı 

78 
bildiririz . 51 
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sıı, 200o -
detitti metreye kaJar bütün tulu mcvceleri alan otomatik plak rene . 

eaı ve ya konserleri plaka olan : 

38t MoJel Ro<lyolu gramofon 
341 

12 
8 
8 

lnmbalt 

342 
143 
128 

1\ 93 

• 
)) 

• 
" 

" 
• 

Radyo 

• 

)) 

• 
8 
6 

» Elektrikli gramofon 

Fennin harikası - 935 Son modelfer 

Mersin ve havalisi acentesi 

Sedad ,Çahir 
., liüktlmet caddesi 29 - P. K. 5 -
"•ttıftA 
~ "• fiat isteyiniz. bütUn dUnyayı 

3-5-7 

SeJıhQn defterdarlığından 

• 
• 
)) 

Mersin 

dinlersiniz. 
5165 

• • 

Mıktarı 

Cennet mevkii 

\.. ~ıiıı " ,, • 

Cinsi 

Tarla 

lt 

)) 

,, 
» 
)) 

.. 

)) 

» 

.. 
• 

,, 

Dönüm Evlek Züra 

:12 
22 

142 
250 
150 
27 
31 

800 

. 
76 
76 

150 
8 
10 
15 
10 

000 

2 

."'l J 'Ye a· ~ ı ..... 4 ıt yokarıda cin ve miktarı yazılt tarlaların iki senelik 
? ~ıtt8 -935 tarihine müsadif perşembe günü sa.at J 5 do ihale edil-

1 \ .S leQı~n beş gün müddetle açtk a rtırmağa çıkarıldığından taliplerin 
~1tıııu,. ııt akçalarile birlikte Milli Emldk idaresine müracaatları 1 

. sısı 28 3 - -7-11 

1-Atlı:ınıııla hükumı:t konngınıla Daimi encümen riyaset od:ısı ve 
kalemi, umunıi mı clis salonu ve halk müracaat bürosu İnşnsile buolarla 
alı\kı:ılı diğı!r tadildt ve tesisat ( Oniki bin ) L keşif tutarı ile eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 

A ) - Eksiltm~ şaı tnamesi 
B ) - Mukavelename projesi 
C ) - Hususi şartname 
D ) - Keşif hülAsa cetveli 
E ) - Projo resimleri 
F ) - Umumi )artnonıe 
isteyenler bu evro.k ve şartnıımelori (60) kuruş mukabilinde Soyhan 

Nafia başmühcndisliğind0n alabilirler. 
3) - EksiltmP 935 senesi nisanının 18 nci perşPmbe günü saat on 

birde Vıl:lyct <l:ıimi cncümeninJ.A ihale edilecektir . 
4 ) - Ekeiltme kapalı zarf usulü ile yop.l:ıcoktır, 
5 ) - Eksiltmeye girebilmek İç.İn <lok uz yüz lira. teminat vor mesi 

ve Nafi:ı hnşmühondisliğin<len tasdikh ehliyet vesikl\st ile Ticaret odası
nın içinde bulunduğumuz sen°yo oit vesikasınt gösteruH'Sİ lazımdır. 

6 ) - Teklif mektupları üçüncü madtlcJ.e yazılı saatten bir saat ev
vel Vildyct daimi encümen reisliğine 'Verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektuplar nihayet üçüncü madıl de yazılı SMte kadar gelmiş ol
mast ve tış zarfın mühür mumu it,, eyice knpotılmış olınost ldzım<lır . 
Postada olacak gecikmeler kabul rdilmez. 5154 29-2-7- 12 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şarımıza yeni gelmiş olan dok.tor Taldt, bu· kerre lstiklAl mektebi 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde hor gün öğleden 

sonra hastalarını kabul etmeğe başlnmışttr.5104 17 _ 30 

Pazar ve salı günleri fukarayı parasız bakılır. 

!!111'1---------------------------------·-----------------
Doktor Bahaddin Y engin 

Çocuk hastallk12'Jrı mütehassısı 

Hastalarını istirahat zsmanı demeyip akşamdan sabaha kadar ka

bul eder vo istenilen mahalle gider. Gündüzleri de aşağıdaki saatlerde 

hastalarını kabul etmektedir : 
Muayene saatleri sabahları 8 kadar 

öğle 12 - 13 
t 5 deo sonra. arzu edilen 
saato kadar . 517 4 

Adres : Yeni istasyon caddesi 
Dogruluk fabrikası dör1yol ağzı 

muoyeneho.ne N.128 , telefon N. 63 
3-30 

-----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------"-.~ . .• "' 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

------------------------------------------
Bahren - Deoizdt>n, deniz 

yoliyle 
Bahri - Otnizıel- (Fr·) Ma· 

ritime 

Örnek : Bahri vesaiti nakli· 
ye - Denizsd taşıt araçları 

Bahri muhit - Okan - (Fr.) 
Occan 

Babı - Ayıt - (fr.) Propos, 
queıtion 

Bahs [ tutuıulın bahis anla
mına] Öceş 

B•hsP-tmek - Ayıtmak -
(Fr.) Pulu, traiter 

Örnek : Son Kamutay seçim· 
!erinden ayıtan gazeteler - Les 
jouroaux qui parlent dee nouvelles 
clecrions. 

Bahşetmek - B&ğşttmck -
(Fr.) Faire don 

Bahş - Veren 

Örnek : Fayda veren 
idebahş 

Babıa - Veren 

- .1"11 

Örnek : Sevinç veren - Me· 
serretbahşa 

Bahşiş - Bağıiş - ( Fr.) 
Pourboir 

Bıbt - Bahıt [ T. Kö. ] 
Bahtiyar - Bahtiyar [ Bahh 

yar] - (Fr.) Heureux 

Babuıuı - Hele, yalnız -
(Fr.) Surtout, particuliermeot 

Örnek : Biitün meselelerde, 
bahusus iktisad meselelerinde aza· 
mi iıina lazımdır - Bürüo sorum· 
larda, hele ökooomi sorumlarında 
coğay özen gerektir. 

Kalız - (Fr.) lmmorte 

Baki - Geri, geriye - (Fr.) 
Reste 

Örnek : 1 - Bakisi düruğu 
binibayet - Gerisi bir sürü yalan 

2 - Betten üç çıkarsa haki 
iki kalır - Bl'şten üç çıkana geri· 
ye iki kalır • 

Baki ( bükadan ] - Ağlıyao 

Bakf kalmak - Artamak -
(Fr.) Survivre 

Öcnek : Gemi battıktan son· 
ra artayaolar arasında buldular -
A pres le nauflage on l'a trouvc par· 
mi les survivants • 

Bikir - İşlenmemiş, ti değ· 
memiş, balta girmemiı - ( Fr. ) 
Vierge 

Örnek : İşlenmemiş toprak
Terrain non la bour(· (uon culıive) 

El dP-/tmemi~ konu ( mevzu ) 
- Un tmjet vierge • 

llalt11 girmemi§ orman - Fo· 
ret vierge . 

Baliğ - ( Rttid ] - Ergia
(Fr.) Mur 

Baliğ olmak - Ermek, eriş · 

mek, varmak - ( Fr. ) Atteindıe, 
mQrir 

Örnek : 1- Sinni yirmi beşe 
baliğ oldukta - Yaşı yirmi beee er· 
dikte • 

2 - Mesaiye haşlıyalı beri 
geçen zaman iki aya baliğ oldu -
Çalıtmıya başlıyalı geçen zaman iki 
aya vardı • 

Balin - Yastık 
Bali~ - Yüz yaatiğı 
Bam - Dam, çatı 
Bani - Kuran, kurucu, 

pan - tfr.) Batiaseur 
ya-

Örnek : 1 - Türkiye Cüm· 
huriyetinin LaniRi, Aratürk,tür -
Türkiye Cumurluğuuu kuran Ata· 
türk'tür • 

2 - Süleymaoiyenin Laoisi 
Koca sinondır - Sülcymaniyeyi ya· 
pau Koca Sinandır • 

Banliyö - Yöre - (Fr.) Ban
lieue 

Bakire - Krz, Kızoğlankız -
(Fr.) Viergc, pucelle Örnek : lstanbulun banliyösü 

pek güzel köşklerle müzeyycndir -
Bakiye - Artık, kalıntı - t~ıanbuluo yöresi pek güzel köşk· 

(Fr.) Solde, Reste lede süslenmiştir . 
Bil - Gönül, kanad 
Bali - Yür~, üst, yukım - Bap - Kapı 

(Fr) Haut, au deseuı Bap - Bö!üm - ( Fr. ) Cha. 
pitre 

Öcoek : Yüce boy - kaddi Örnek : Bu eserde dört bab 
bala - Haute taille 

vardır, hn b ri diğerinden mühim· 
Başının üstünde dolaşan -

Baliyi serinde dolaşan _ Au des· dir - Bu izcrde dört bölüm var-
eus de sa tele dır, her biri ötekinden önemlidir • 

Kağıdın yokamn ( balası ) - Bap ( Husus) - İş, yol, konu, 
Le bant du papiyer 

sorum, şekil, yöo, bakım, içio, ü 
· Balapervaz - Şişken, Yük· zerine - (Fr ) Cas, affaire, man-

Baid - uzak, Irak 
DA.is _ Sebeb sekten atan - ( Fr.) Fanfaron, iere, sujd, propos 

Bak - llorku preıomptueux Örnek : 1 - Bu bapta ne dil· 

Bakı _ Kalım _ ( Fr. ) Per· Örnek : 1 - O ne balaper· şünüyorsuouz ? Bu işte ( yönde, 
petdte vaz bir adamdır - O ne şişken bir konuda, sorumda ) ne düşünüyor· 

B adamdır . @unuz hunun için ( üzerint, bu iş 
akaya - Kalıntılar - (Fr.) 2 - Öyl~ balapervazlara kulak için ) ne düşünüyorsunuz ? -

Les rtstes, solde asmamalı - Öyle yüksekten atan- Qu'est CP. que vous pensez a ce snjet 
Biki - [ bak : layemut ] - Jara kulak asmamalı . ( a ce propos ) 1 

------------------------------------==--=-----------------------------

1 

ı Nis:ın perşflmbe günü akşamından itibaren 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe filimlerin en bUyUk ve en gUzeli 

~Aysel~ 
Bataklı damın kızı 

Filmi yapan - Ertuğrul Muhsin 

Yazan-Hasan Cemil Oynayanlar-Bebzııd 

Sunanlar-Nuri , Vecdi " 
- Galib 

" 
- Hazim 

Fil ın çekenler-Cezmi,Remzi " 
- TalAt 

- Feriha Tevfik 

- Cahiuo 
Musiki - Cemal Reşid " 

" 
Orkestra-Konservatuvar 

" 
- Nafia 

Kırk kişilik yaylı sazlar heyeti 
Saygı değer ım1şterllerlmlzirı nazarı dikkatine : 

f-iyatlarda zam olmadıöından bilaistisna tenzilat yoktur. 

Balkon numaralıdır . Biletlerin evvelden tedariki 

5172 

Maden kömürü isterseniz 

Fabrika ve sobalarınızda Zonguldas)ın yıkanmrt LAVE MARIN 

" " 
)) )) .» KRIPLE 

» Y e r 1 i KOK 

Döküm ocakları ve » Alman KOK 

Salamandra )) İngiliz ANTRASiT 

Kömürlerimizi tavsiye ederiz . Size da

imi hararet ve tasarrufu temin eder . 

Adana ve Mersinde depomuz 

vardır • 
Adonada SljlAnik Bıınko.sı sıro.smda 

1 16-20 Muharrem Hilmi 4981 

Yanan isyanı 
Dünyanın en son mühim hadisdsi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Film halinde gösteriliyor 

PROGRAM - iki film birden 

Gece yarısı kulübü - Garp kahramanları 
.Mümesıili ! Klaubrult Avadtör ıeri film - birinci kmm 

ilaveten Dünya havadisleri 
Gelecek proOram : 

Kocasız kadınlar 

Pek yakında - Bosna sevdahları 
Büyük Türkçe film 

1\latioa Pazartesi 2,30 da iki film 

5179 



Dosya N Borçlunun iımi 
31 Ali dede mo. kalıpçı usla 

Halil 

32 Snrıynkup ınn. aralıi 

35 

36 

zade Sabri 

Yolgeçen köyii:llncı ls
aiJ kızı vat..li f n t l l 

incirlik köyü Molla M~h . 
met O. Memili 

Cinsi 
Bağ yeri Ye 
kuruınu 

• 

Tarla 

,, 

Beher dönüme 
takdir edilen K. bulundu- Topu senedinin 

Dönüm llisso Lira K. ğu yer No. tarihi 
10 Tam 65 00 Yılanh 236-237 Mart 329 

11 tnm 50 00 
" 

102 llo.zirnn 928 

220 ,, 18 Yolgeçen 193 Mayıs 339 

55 )) 18 > )) . 
60 )) 5 incirlik 36 Mayıs- 929 

IJududu 
Şa: Ekmekçi Halil, iken yol,ga:Arıcı Mustafa oğlu Hüseyin iken halen 

varisleri, Şi: keremitçi Osman iken yol, co: ekmekçi Mustafa iken vero· 
seleri . · 

Şa: TarikiA.m, ga: izzet iken Antakyah Nuri ve nalbant Ali usta , Şi: 
llaşim çavuş iken Antakyalı Nuri, ce: Mehmet iken umumi yol. 

Şa: tarikidm, ga: Musa vereseleri, vo Muhmet ve Yusuf evlatları Şi: 
Musa vereselori , ce: Şemsinur. 

Şa: Mehmet Hilmi, ga: Rukıye verest:.sl, Şi: llaci Ayşe, ce: tcrikiam 

Şa: Salih, ga: Abdullah veresesi , Si: Korapaşa Mustafa , ce : ~1ustafo. 
• vereseleri . 

izahat · 1' 
bta:ı1 

Altlı üstlü bir ve .. taçordB~6' 
çardakla altlı üstlu . bİf ~ 
nünde domir pervnnolı il d• 

var<l.ır. Çardaklar "6 kU~011u
olduğu halde beher 
altmış beş liradır · ~ 

.. 1ıtadBll 
içinde altlı üstlu ta. k8ıııır. 
çardak ve öoünıle bır b'r ~o. 

··de 1 ~ ile kameriye ıcın .10 ı;r 
. kO 1 i 

vardır. Çardak çın k,iltukl 
dür. Bağ tnmaoıetı .. 8ıııire 
mütenevvi tşça rı nıu 

, • • 109 )) 7 )) 184 Şubat- 321 

91 Temmuz- 341 

•'( Şa:gı.: şi: tarikidm, ce: Molla Mehmet vereseleri ve Hamit oğlu lliiseyin 

37 

)) )) 

)) ,, 
Yenice köyü Ahmet oğlu 

Mustafa 

• )) • 
,, 

" ,, 

38 Tokuç köyünden ilacı Sü-

leyaıan oğlu Ahmet 

" • " 
40 Yortan ma. Kürı lsmail 

evlatları Mehmet,Ali,Şükrü 

Ahmet, Güllü ye fatmıı 

" 
,, 

" 

•. 

• 
)) 

• 

,, 

.. 

" 

" 
" 
" ,, 
" 

41 llıırmalı ma. Mezarcı zado 
" Süleyman 

" " 

" " 
,, 

" 

" 

Çitlik dumı 
ve müştemi
latı ve hııvlu 

Tarla 

175 896 2884 7 )) Şa: Hamit o. Hüseyin ve Fatma, ga: torikidoı, şi: Molla Mehmet evlııt
latları, ce: Osman veresesi . 

200 

395 

156 

250 

100 

75 

80 

150 
350 
280 
211 
700 

225 

" 

78 
" 

1/4 7 Şa:Fatma ve Ahmet gn:tarikidm ,Şi: Ali Kemal,ce: Durmuş Ali ve Ahmet 

Tam 15 
• 

Yenice 

36 Mayıs- 928 

53 Mayıs- 321 Kılıleten şii: şa: uzun Alinin yetimlerile basamak taşı,gıı: tarikidm, Ş: 

• 

• 

,, 

" 

" 
,, 
,, 
il 

" 
" 

" 

16 

15 

10 

6 

6 

9 
9 
13 
18 
21 

15 

1500 

Göycoli 

Yrnice 

Tok uç 

,, 

ilacı hııH n 

• 
', ,, 
Cırık 

ilacı ha san 

95 Mıırt- 323 

54 Muyıf8 ~ 

307 Kdnunuevel·328 

J 87 Teşrinieani-::m7 

50 Eylul-329· 

9 KAnunusooi.929 
10 
7 
10 

8 

" ,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

" 

Arslan damı . 32 Teşrinievvel 926 

" 
32 ,, 

" 

Labasız Basanın yetimleri ve iblis yolu 

Ş: şif, ga: Osman vereseleri, şi: tarikia.m, ce: tıırikihııs. 

Şo: yol, ga: ilacı Osman ve Hacı Davud ve şif, şi: Temur, et>: Durmuş 

:ve biraderleri Ahmet . 
Şa: tıırikiAm, ga: Bayraktar zade Bekir,Şi: cumali oğlu Mehmedın bağ 

hendeği, ce: Mustafa 
Oa: EıSki Karatoş yolu, şa: Durdu ~iehmet, Şi: sahibi senet, ce. Durdu 

Mehmet ile ilacı Halil oğlu Mehmet Emin 
Şa: Durdu Mehmet, ga: Eski Karataş yolu, Şi: Bayraktar zade Ahmet 

ve Esmehan hanım, ce: sahibi senedin 75 dö ı,ümlü 
Şa: Sahibi senet, Şi: Abdu!kadir, ga: zevcesi, ce: tarikiAm 
Şa: Sahibi senet, ga: gölükebir, şi: Abdulka.dir veresesi ce: tnrikidm · 
Şa: tarik ve Rabia, ga: lsmail veresesi, şi: ve ce: tarikıAm 
Şa: Kürt oğlu lsmail, ge: Cumali , deli çay , ce: tarikiAm 
Şa: Sahibi seııet çifiiği, ga: Mustafa Osman, şi: Cırık yolu ce:tarikidm 

Şa: kili yolu, ga: tarikidm, şi: Snrıhamzalı yolu ce: Yusuf Lütfü 

Şa: Kiliyolu, Ga: Tarikidm, Şi: Snrihamzalı yolu, Ce: Yusuf Lütfü 
ile mahdut 225 dönümlü tarlanın Cenup kısmında ve hududu da
hilinde fevkani iki oda (çatısı çinko ile örtülüdür) tahtani iki 
evdeci odası ve bir ufak ahır ve samanlık ve havlusunda bir tu-
1umba ve çiflik damının Şark, Garb ve Cenub kısımlan ihata eden 
ve telle çevrilmiş olan havluyu muhtljvi çif ı .k damı ve müştemi · 
Jatı Şimalden Cenuba doğru açılmış çiflik damının yolu vardır. 

t5 193 Teşrinisani-339 Şa. Resiil, Ga: Tarikiam, Şi. Muhacir Hasan, Ce: Hacı Halil 
Yukarıdan oğlu Osman. 

Jeli 
JönOOI ift~ 

Bu tıırlıı 2167. inJe1'İ ç ~· 
olup tarlıı içe~ıs t'le fsb' ı~ 
mı ve müşteınılA 1 bllğ "~rl 
ve müşt.emildtı k"~ıere i-'J 
lnr harıç oJoıal 8re~ ~ 
şarkından baŞ ~İe gar o 
cenup hudtftları jfrs.• ı 
700 dönüm tarla ,JI 
sntıl~caktır · ı..111~~ .. ur " İP'. Bu tarlanın cen ·siı:ıde ... 

d · çerı ·ıe .. J 
tarla lıudu 0 1 d 011 

1 
"" 

miş olan çitlik 
11ö0uııJe lı' 

. dsnıın · ıe mılAtı ve 1 ~8rıC ~~r 
çevrilmiş aıa~ Ue ,,tıl• 
sım ayrıca lıe e doğr" t 
maldan ceouba ,..olıl 

.ı t010 J 
olan çitlik uaIIl r01 1ştır ' 
iki pnrç.o.ya oyı 

(Arslan mevkii) . fı~r 
1 - Yukarıda yazılı torlalar l2280) No icrıı ve iflas ve (1697) Na.Ziraat bnnkosı kanununn tevfüıan kırkbeş gün müddetle ve açık artırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. zitıC1 .~r 
2 - Artı~ma 3 ~isan 935 Çarşanba günü başlıyarak 18 mayıs 935 Cumartesi günü saat 14/16 da birineihAlesi yapılacaktır. . . k nunun 1 ~c derilere 
3 - Tayın edılen zamanda ğayrimenknt ::i defa bağrıldıktan sonra en çok arttırıma birinci ih~lesi yapılır. Ancak arttırma bedeli mlllıam11en kıymetin No. 75 ını bulmazsa (2280) ~0: a aıne göfl 

ahkamı mu~ibince satış beş sene tecil edilir. Arttırma bedeli muha \1meo kıymetin Mo. 75 ini bulur veya gçerse en çok nrttırana birinci ihalPsi yapıldıkton sonra borçluya onbeş günlü bır ıhbarn 
larını ödemtyo dave~ e.dilir. Bu onbeş gün hitamında borçlu borcunu ödemezse 3 gün zarfıııda iha!ei kat'iyesi tastik edilmek üz· re dosya İcra hakimliğine tevdi eJilir. . . dır. ıı 

4 - A~ttırı~ıya ı~~ırAk eden'er yuka~ıd.a yazı'i mulınmmen kıymetin ~ü.zde ycdibuçu~u nisbctin\le nakdi peyin veya milli bir bankanın t~ıninnt .. ~ektubunu bankamıza tevdı etmelerı l~zım ıtl~Lt rrı~ 
5 - Gös ~rılen gunlerd~ ~rttırmıya ış!ırak ~dt•nlor arttırma şart .nmesı~ı ok~~uş ve luzumlu malumat alınış ye hunlaı ı tamamen kahu.ı etmış adduıtıb~r olunur. . . ;u bı.::llcllo n10,r

1
ca 11 

6 - Gay menk\ll Lcndısıne ıl le cı dı l en kımsc acrhal veya verı ı en muhlct ıçıııde parayı vermezse ihAlo kararı fcsholunarak kendisınd n evvel en yuksek teklıftebulunu~ arzetm.ış old~g rıırtar o.) 

ona, rozı olm.a veya bulunmazs•ı hcm~n onb ş gün nıiiddetle arttır .nıya çıkarılıp en çok arttırana ihAle ('dilir.lki ihale nr ... sındliki fark ve geçen günler için No. 5 ten hesab.cdılccek faız vo dığer za 
9ahıstan tahstl olunur. 

7 - Fazla malQ~at almak isthenlcrin dosyu nuınoralaJiylc Ziraat bankasına müracaat etmeleri lazımdır. 
8 - Arttırma, Zıraat bankası binas nda yopılacağı ilan olunur. 5164 2-7-15 ____ ..__~---·~~~----------------- - .- ~e 

S?>~n~i~~li~ikm1.ien~nmen~~n 1ı-~-8~e-l-e~d~i-y-e~-i-l-~-1-a-r~ı~l ı Sabhk Eml~k \loicçi -~-6 - ano oşu yerın ° yapı cıco rıbün ıı şnsı ( 9793 ) lirn ( 37 ) Adananın en şerefli yerinde "$ __...........-:,
11
10611 1 

kuruş keşH tutarı ile oksiltnwyc konulmuştur .ı . . . 1 }tarşıs g~'t~ 
~-----------~-------------~ kdin halen hanka; ov vo uaıre; t~ Yen• Qtc e~Je ıılt 2) - Bu İşe ait evrak Ye şnıtnoın· ln şurılnnlır: carclhnno olarak kullanılan eski eneJıoO ~ob .~ 

A ) - Eko;iltme şartnnmesi ı - Adnnn şehrinın Asfull caddelerinin inşa Ye tamirinde kullanıl - F 1 .. • b . · · J k' diş m00Y ııost9 
1
. b11• 

ra ns z Ko 'J' ; ve itışığın r ı 21 ro kadar \'"' iı11o 1 ·ıııc 
B) - Mukavele projesi mnk için :\tisisten gt)tirilecek « 1210 »lira bl?Jeli keşifli iki yüz motro arsa. ile Yoııi istasyon caddesinde . ,.

0 
l ı'J' ·ıerı i 

C )- Hususi şartname mik'apkırılmış b iyaz taş satın alınacaktır. vo teJavı uşter1 gib <' 
D ) - Keşı'f hiildsa cetveli 2 U l havador yerde tahminen yetmiş roulıterclll ot1 flı1·trir11 Jıı"i - u loş nr şnrtnamoi fonoiyo ve lıususiyesioe uygun olmak <l • · 1 b 

E ) P 'e resimleri ~ 'k' l k .. J l d' ö: üm ıkı p ıırça arsa satı ıktır . tesl1ı'lAt• gö• ı ·,~ı·ıı ıe 
- tOJ uzere ı ı mçu ay ıçın~ o tamamen hs e ıyo anbarına toslimi linrttır. 1 kl'l l · ) 

F) _ Umumi şortnomo 3 ll 1 935 N' ste ı ı•ri Por RigAl ile vekil orı 1 i fuknr0 Jİf • 
- ıa e ısanın 16 ıncı salı günü saat onJa LcleJiye ercü- Şorofe müracaat edebilir.5009 gün er cooe0 

Jst . enler h? ~~~tname ve .c~rakı ( 49 ) kuruş b alol ile Seyhan Na- meni huzurundn nçık inılirme suretile yopılacuktır. çekmek nıec 
fia bıışmühendıslıgınden olaLılırler. 4- lzııhot almak isteyen Adann belediyı•si hoyeti fenniyesino mü- 30-3o 

3 ) _ Eksiltme 933. senesi Nisnam 17 nci çarşamba günü _su ot onJa racaatln keşif, forıni ve münakasa şartnamesini karşılıksız olarak ala - paran l f 

1 

Vilnyet daimi cncümenınde yapılacaktır bilirler. 5169 3 - 7-11-15 1 j 
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