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Tlirk dili araştırma kurumunun 

yaptı~ı Osmanlıcadan Tiirkçeye kar· 
§ılık kılavuzu üçiincü sayfamızda· 
dır. 

s tılr\uş 
V(\ ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

imanlar yarınki sa~~şa neler hazırlamışlar, Vilayetimiz suları 
ON İKİNCİ YIL - SAYI 3191 

Türkün sanat dehası 
'Q11 • . .ı Tahlil edilmek üzere labura-
r •rz/ara karşı uzaktan topları erıten, tayyarelerıl tuvara gönderilecek 

ÇQ/ıyan, demiryollarını toz yapan bir ışık bulunmuş, vuayeıi;;; :ınıakılcrındaki 
Koca şinanın 347 inci ölüm yıl 
dJnümünü saygı ile anıyoruz 

1 

tarla bağ ve bahçelerini sulamak 

lldan b" k d k•k d b• l · ••ıı t b•l k ta kullanılmakta olan suların ev· )e ' aş a, a 1 a a ın erce gu e a a 1 ece 1 saf ve terkibi hakkandı tetkikat 

1 lllldl sistem bir toptan 2000 tane hazırlanmı~ •• ta bulunmak üzere bu:ldan bir 
"'° 'S' kaç güo evv~l şehrimize gelmiş 

1 °'i~ıe~
1 

: 
7 ( A.A ) - "Dayli ı 2 - Jçinde beş tane mütebar· [ Z J şuaı ... Bu şuaın tesiri altında J olan yüksek ziraat enstitüsü top 

~dilitıe 111 .. gazetesinin haber rik silahı ihtiva eden ve dakika- köprüler yıkılmakta , toplar eri rak ve su laburatuvarı şefleri o· 
ı~• lek!~:e •on _ıs. ~ıl. i~iode da binlerle mermi atacak olan mekte , .tayyareler puça.lanmak: den Kerim Ömer Ankara ya dön-
~ 'il s Yenlerı bırıbıranden müteharrik bir krup topu •. Bun- ta , telsız istasyonları ıle demlf milıtür • 
1•ı·.. Yeni ha p · t k "f d · <l" k d 2 000 h l' · 1- • Koza K dı·rıı· O auı"ye e "'d et . r 'ası ası eşı an şım ıye a ar , tane yolları , zırhlılar toz 1 ıne ınıı;ı. n, • , am v 
'lt.t 1111§lerdir • yapılmıştır • rh k d' Dartyolda butuoao ve muhtelif 
~ 'ks O ı· ' a etme te ır · ekin\eri sulamakta olın sulardan 
h.... · ·~ _Lı r ın t1rıfından icad 3-Şiddetli patlayıcı mevad .. 5 10 kilo agırlığında ve da· 
.:"'eıı b'ır t~fıl2ar ültra - adı Boğucu gazlar ve bastalak mikr0p tahlil edilmek üzere birer kilo 
ııı. hir u e lllera>isi.Her han- lan ile dolu olup 320 kilometıo· nümune gön en mcsı vi iyetten " k ki kadı 6000 mermi ıtao Strange 

1 

d ·ı · 1 

~llıi ıs llıaddeye işleyen bu lok bir saha dahiliııd~ kıbilisevk makineli tüfengi · kaymakamlıklara yazılmıştır . 
~ Çı}ik •antim kalınlığında bulunan bir nevi havai fişek . Aynı gaztteye nazaran oto· 1 Bu nümuneler Ankarada Yüksek 
la ~lc,dltrhı delmektcdir . Bu 4 - luslunçbir itinaile sırrı sak· mobil ile cerroJunın ve dakika- Ziraat enstitüsü laburatuvanoda 
tıı!Qı'kt ': ~ilnde 480,000 tane lanılao ve Fransaya karşı görün· da 1,400 mermi atan başka bir tahlil edilecek ve neticesi vilaye-

~ ~ ır · • mtz bir scd t~şkil edceck olan m~lyoz dıha yapılmak tadır. timize bild~:;~~ 

~ ~da Mısırda siyasal durum it '~ler· 
~-dı· •na son veri- deg"' ı'şı'yor 

'Ye memurları 
~~u.,. ~- - . ..,,.. 
~dittj ~ (A.A) - son ihti· İngilterenin yeni Mısır Komiseri 

1. '.'\ '-tfi;tınden sonra hışlanan 
~Q~ ey. devam edilmek· Vefidlilerin ileri gelenlerile anlaşıyor 

Turk mimarı Sinanın ölü
münün yıl dönümüdür 

Türk mimarı Koca Sinaoın 
bugOn ölüml1nün yıl dönümü ol
dutundan akşam saat yirmi bircle 
halketinde bir ihtifal yıpılıcak 
Sinanan hayatı ve eserleri hık· ~~rı_,1 ••bıh bir çok adliye 

ı,, •aledUmi§lerdir . Azl
~ l,'-ıyj!tı1alardır : 

~ ~, ist• 11111bıkemcsinden yc-

Kral Fuad İngiliz komiseri le birkaç kındaPkonferanseıa:b verikıecektir. 
rens ı es o 

Vezirden başka kimse ile konuşmuyor H ... .
1 

• h J {t~ IQaf b 
·ı~ , be nıu akemeıiuden 
\ b~"lbi 1 _hakim , üç Müd ususı teyyaresı e yarın şr · 

Kahire: 3 Nisan - Mısır ıiya- miserin ergeç Vefd .fırkas~le ko· rimize geliyor 

Mimar Sinan 
1'ürk'ün ölmez eserlerilji ya-

ratan Mimar Sinan, bundan tam 347 
yal önce ölmüıtü • Yıllar birbiri 
arkasından koşarken onuo adını 
ve bıraktığı eızerlerini bir türlü 
ısilip götüıemiyor . 

Bugün 103 Halkevinde onun 
silinmez adı ve eserleri anılıyor. 
Ulusun kalbinde yer tutan ve 
bundan sonra gel~cekler tarafın· 
dan da çok değerli bir istekle 

yaşatılacak olan Mimar Siııanı ta· 
nıtmak istiyorum : 

Sinamn çorukluğıı ve as· 
k< rllği : 

l\limar Sinan 1491 yılının Ma 
yıs ayı içinde Kayseriye tabi Ke 
si oalıiyrsiuin Ağrrnas köyünde 
doğdu . D:\ha küçük yaşta ikrn 
mimarlığa karşı içiade büyük bi 
heves duydu . Bağlarda , bahçe· 
)erde su yolları , kômesler yepar 
dı • Babası Abdu ..-.nan çocu-
ğunda büyük bir kabıı.; .... L sezm"şf 

Yavuz Sultan Selim de hu es 
nada Padişah bulunuyordu . Ye
niçeriliğe hazırlanmak üzere Ru 
eliden devşirme çocuklari ahnır· 
dı . 

Yavuz Anadoludan da <levşirm 
suretiJe oğ1anlaran alınmasını İs· 
tedi . Auadoluya •geçen yaya hı· 
şılar kafile kafile İstanbula dev 
şirme oğlonlan göndermeğe baş· 

ladı1ar . Bunlar aıasanda Sinan 
da vardı • 

Sinan , At meydanındaki 
saraya ayrıldı . Bina işlerile 
meşğul olmağa başladı • 
devrin en çok tanınmış ustaları 

yanında çalışta • Hanların , çeş 
melerin , türbelerin nası l yapıl 
<lığına ıalıid oldu • İran• giden 
Y ıvuz ordusunun it;inde bulun 
du . Tebıizin hia&ları , lran mi 

- Gerisi iiçlincci flrtlkde-
~1'i . 1 bıt Müddei umumi 

•1~ ~ lbııh ı~ ıı_~i-., •~tnıelerden beş reis, 
'ı 1 dıv · ~~~' "e ıJ •nı mübasebattıo 

sal işlerinin bışhca iki yenili '1 nuşmağa başlaması gereklı oldu· 
olduğunu sürüb hışlarken yaz· ğunu onlar da söylüyorlar. 
mılıyım . 1 İşte o gün İngiliz - Mısır si-

Bunun biri İngiltereden bir yaseti açılacak ve .Mısırlılar işin 

Beynelmilel tayyarecilik ku-
16bü reisi Romanya Prenslerin
den Bibeskonun dün hususi 
tayyaresile M ısırdan tehrimize 
gelmr si bekleniyordu . 

Bulgar yüksek ask~ri divap 
~ '-'6ı t~let furaıından beı 

~~"' : ;"
1
ri ile beş a:ıa • 

\ ~ie •sk ~A.A) - Genera\ 
'~ r lltıt~~' 1 nıabfelde söyle· 
' 

1 takibe da aıi zabitleri ic· 
\

1
1ltih.ti derd, tasfiye edil· 

\}b Ve he l'" ı·· . l 
, 11.~ ll'icind r ur u sıyasa 

"'~ -·~ 1 oı,.. . e yalnız "vazifesile .... 'iıu .. 11 · 
1
, ! l' . nıdild orduyu sena 

, • 1y~ 

( ~. stlArya h .... A t• 
ı~~ "L. u IC' ume ı 
ıJ ' ~. 1\1 -...______ 
M' ı~ ~"bi 1 • ,,1 t, li t e r ı ya p ı I a. 

~· ıtı,';' 1erde bulun-
~·i l v,h ~tir. 
J•' ~''t ı... '•· '1 ' ~ . \t\ A) 

1 ~Os1ılldan. - Alman istih· 
•:'- b t tebJj . 
•'tı. 'k'lılığ ge göre olusal mu· 

'-t 1-11 Ot~ut.ski avusturya-

~ 
ttte h· sun<la her haogi 

talb •zınet . 
11 tsini etmış ve yüz-

\; ls'l' '•ti geçınemiş olan 
~~ f 'YIQt 19~daılerını 15 ma-
~t'd'taı S tarihleri ara-l.,'- '~e ç8~0rdunun lllimleri

~~ ~lita'- ıraLileçeklerdir. 
it •l"k: 

"'•st•f a a<larların tale· 
v~ . l keadilerioe ıit 

"•· \~ • ~ 7 (A. A 
\',\. ~ Olitik · ) - Kores· 
~:'fa. ~Uıtu gazetesine göre 
~ ... ~ tyad h' 
t ~ ollalttsj k ır ulusal 
~ laa Urutmuştur. 

~" S>ar ttı aşutcusu-
~~ ~affakiyeti 
~,ı.. . Q"• . -;---

"ti· ' I (f\ 
'ti,~ •tı llt1111 A) - Paraıut· 
t,,' l'e~ lbesafeJi bir ge 

\ ~ >,t OtQ k 
, 'i~ '4Soo •rnıııtar, Zabe-
1 '••ı ~ıı ta nıttre yüks~k-

\ ~ ~t11 •ç~,~l'tden atlamıı 
ı.ı~e S an 3600 met 

-ıo <la katetmiş· 
1 

kaç ay evvel Mısıra yeni bir ko· 
1 
iyilik yolunu tutduğunR kanacak· 

miser gönderilmesi ve bu yeni tır · . . . . . 
hu komiserin Mısırlılarla uyuş · Halk1n dıleklerıoı dmleyıb 
mak için yollınmiş buluması - sevgisinin kazanılması eıı öz bir 
dır . siyasa olduğu denemeler bütün 
İkincisi de Mısırda General Rü~- acuııda göstermiştir . 

}i'akat gelen bir tel yazısında 
Preosin ancak yarin Suriyeden 
tehrimize geleceği bildirilmiştir. 

Bir cok askeri mesel eri müzakere v 
' kararlar verdikten sonra dağıldı. 

~~-------··--------~-
dü kabinesinio düşerek ( Veft ) .Mısırda Abrar Fırkasında kay· -----• • ----- Bulgaristan hükOmeh; Japonyadan sava 

avadanı almadığını söylüyor lilerin sözünün üstün çıkması - naşmalar başladı . Mehmed l\lab- Sivasta 
dır ve İngiltere komiserinin ara mud Paşanın önünde topla~ıyor· 
sıra siyasal erlerle görüşerek bir lar . Pnşaoın ileride kabine rei · 
takım veidlerin •bulunması ve da- si olmak isteği de bu arada an· 
ha doğıudan dokruya Vefd hıka· laşıyor • 
sı önder lerile görüşmeğb başla· Kral li'uad'ın çoktanbcri has· 
ması<lır • Mısırlılar eğer Aıi ko ta olduğunu ve işlere bakama 
miser Mısır· uıüoa'.:cbctleıfoi iyi- d•ğından ( s&ğdıç Naib ) heyeti 
1 "Ştirmcyi gerçekteo istiyorsa kurulması Mısırda bir çe~iş işi 
gün geçmeden Vefıllilerle temasa olduğunu biliyoruz . Kral Fuad 
geçnır lidir ; diyorlar • altmış yedi yıışını bulmuştur . 

Çünkü Mısır balkı onlara beğ Şimdi iyileşmeğe yüz tutmuş\ur . 
lu]ır ve o;:ılnrb uyuşmak Mısır- Ancak merasimde dslıa buluna· 
lılarla uyuşmak demektir . mıyor , yalnız Ncsi.!_ll Paşa ve 

Mısırdaki İngiliz mümt'S ·ille· bıışka vezirlerle ve Ali ,komiser-
ri de bu düşüncededir . Ali ko· le görüşebilmektedir • 

Danziğde yapılan seçim . 

Genel meclis üyeleri 
sanat evini gezdiler. 

Sof ya : 7 (A.A) - Bulgar 
ajansı bildiriyor : 

Ordu kumar.dan heyetlerini 
ve buna benzer diğer hizmet i~-

Sivas: 7 (A.A.) - Vilayetin lerini alakadar mesdclerle uğ· 
yedisi kadın olan· merkez ve miil· raşmak üzere toplanmış rlan 
hakat umumi meclisi azalarıitop· yükstk askeri divan vazifesini 
lu bir halde lıuusi idareye bağlı bitirmiştir . 
olan sa bal er evini grzdi!er. Har bı ye bakanı olmak lıase-

Üyeler evin Marangoz, Doku· bile <livana da başkanlık eden 
ma ve Demirhane atölyelerinde Başbakan Grncral Zlatef , yük-
ki faaliyeti yakından takib etmiş· sek divan tarafından müttefikan 
lcr ve bu müesseseyi bugünkü alınan kararların Kralıa tastiki· 
hale getirenleri., takdir eylemiş ne iktiran ettikten sonra ntşredi· 
!erdir. lcct'ğini bildirmiştir . 

Maliim olduğu veçhile sanat · Her sene ilk ve son baharda 
lar evi dokumalıanelerinde yapı adi ıurette içtiıııa eden yüksek 
lan halılar lzmir sergisinde birin· askeri divan , siyasal meselelerle 

seleler divanın scliihiyeti baricin 
dedir . 

Yüksek askeri divanın top 
lanması dolayisile hariçde div 
nıo siyasal meseleler le de uğraş 
nıış olduğuna dair çıkan lıabe 
lerin aslı ve ~sası olmadığı gib 
yakında kabinede değişiklik ol 
c:sğına dair çıkarılan şayıalar d 
hakikate uygun değildir . 

ofya : 7 (A,A) - Bulga 
ajansı bildiriyor : 

ciliği kazanm•ştı. uğrışmaz , Divanın vazifeleri ni · 
Ulusal Sosyalist fırkası c, ok büyük üyeler sanatlar evinden çok zamnameıcrıe sarih surette tuyin 

iyi intibalarla ayrılmışlardır. edilmiş olduğundao bu gibi me· 

Japon ayan azası n.lan ve ma 
ruf üroitolojistltrdt!D Margi n .. 
ciso 3 Şubatta 24 saat için So 
yada kalarak bilgi müzesinde z 
gio kollcksiyonları görmü§tiir 
Margi Hacisonun bu ziyareti mü 
sehetile Burgaz limanıoa bar 
malzemesi 'çıkarıldığı hakkınd 
Macar gazetelerinde çıkmış ola 
şayıalar asılsızdır . 

bir farkla secimi kazandı. . r'----------------
: ı Türk sözü 

Propaganda Nazırı Göbbels; ''teh- 1 Ç f .. 1 ve mücellithanesi 
tike önünde kalmaklığımıza mü- inkogra i _a_t_o_y_e ·---

saade etmiyeceğiz. ,, diyor. 
Dauıiğ: 7 (A.A) - "Ilavas,, 

ajausıodao: • 
Danziğ üniforma ile dolu bir 

§ehir halini almıştır. Yollardan 
geçenlerin yüzd~ ellisi Nazi el· 
bisesi giymitlerdir. 

Sosyalist ve Komünistlerin 1 

propaganda vasıtaları yazı ve ilan ' 
larla örtülü olın Nazi müessese
leri tarafından hiçe inmektedir. 

Yalnız Lehliler fırkası az çok 
hareket ıerbestisini muhafaza edi 
yor. Çünkü seçiciler henüz fikir
lerini açıkça izh1r edebilmemek· 
tedirler. 

Danziğ: 1 (A.A.) - Alman 
prop•ganda b11knı Göbbels Cu· 
martesi akşamı burada söylediği 
nutukta, dış siyasadan bahsede-

-Gerisi ikinci firlikle -

Çinkografi işleri, damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartm 
kartvizit ve mektup başhklar1 ve bukere genişlettiğimiz mücellithane 
de cilt işlrıri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr. 

Lastik mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafi, cilt ve dige 
bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 

Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 



Flrti • : 2 T6rk Sôtft 
asc: r gs an· - z 

- '" 
Kayseri dokuma fabrikası 
yapılmakta olan inşaa~ Tem muza kadar 

bitirilecek ve işlemege başlıyacakhr 

Danziğde yapılan 
• 

secım • Şeblr Dayakları 

~~---------· ... ------~-
Kayseri demiryolu kenar1n~• 1 

temelinden catasına kadar be~on. 1 
arme olarak kurulmu§ yepyeoı hır 

İşçilerimizin, teknik işinde, ma· 
kine işinde gösterdikleri ehliyet 
ve lc:abiliycte .onlar da hayrao ... 
Bir Rus motörü bana: tehir . . E ı d 

· · d"" ovasında • r· "-Montaj yapılan yn er e Kayıcrının uz 
cif dağının• karşısında bağda§ adam yetiştirmek vazifesile sene-
kunn bo yükıek betonarme ıe- lerdenberi muvazzafım. Fakat her 
h" ereaidir diye şaşmayınız, bu· ıtyi çabuk anlıyan, ufak bir işa-
ır nSümer bankın kayseride ye· retten , bir tek kelimeden mana 

rası f b · k k · -• · ni yaptırdığı mensucat a rı ası çı aran ve aynı zamanua ternız 
iş yapan, temiz işçiyi buradan baı dır . 

Fabrikanm etrafı çepçevre ka hiç bir yerde görmedim., de 
tel örgülerle orülmüş, fabrikanın di . 
kapııından içeri girmek için sı· Fabrika çevirgeoliği, i~çileri-
kı bir kontrol var . Buna çok lü mizin büiUo huzur ve rahatını te-
zum var : İçeride yüz binlerce a. min edecek her vesaiti ihzar et 
Jit ve edevat hep meydandadır, mittir . Mesela burada her işçioio 
ııırılmaması için dikkat lazım· hususi bir karnesi olacaktır. lı-
dır • Bundan başka heı.ü~ icad e- çiler haftada iki kere mütehaasıs 
dilmiş, pek çok mıkinelmin tek- doktorların muayenesinden geçe 
nik hususiyetlerini , ğizli tarafla- cek ve sıhhi vaziyetleri o karne-
rını öğrenerek rakip fabrikalara lere yazılacaktır • Sonra işçilerin 
aatmak gibi uluslararası ıanayi banyo, duş spor, gibi ihtiyaçları 
caauıluğuna dı meydan verme- da temin edilecektir . Spor, §İm· 
mek gerektir • didtn alıp yürümUştür . 

Fabrika 1abasanda gelit ve gi· Borada her takrm günde beş 
diı için yapılmış ayrı ayri yollar tarak makinesinin moatajını yap 
vardır • Bu yolların bugün temel mağa ·mecburdur . Bundan fazla 
leri atılmış ve ana hatları açıl· tarak makinelerini kuran takım 
mııtır • Temmuza kadar bunlar farın isimleri , fabrika sahasının 
hep beton olarak yapılacaktır. ortasındaki şeref tahtasına yazıl· 
Şimeadiferimizin getirdiği irili makt• , beşteo aşağı takanların 
ufaldı makinelerin fabrikanın en isimleri de kara ta.ht•ya yazılmak· 

- Birinci firtikden arlan
rek ezcümle demiştir ki : 

Bize Cenevrede hayati hakkı
mızı vermekten istinkaf ettikleri 
zaman Cencvreden ayrıldık ve bir 
buçuk sene hararetli bir çalışma 
esnasında harp yapmak için de 
ğil, barışı müdafaa için Alman 
ordusun yeniden meydana getir· 
dilı. Barış için fedakarlıklal"da 
hulunmıya amadeyiz. 

Keza Fransa ile barış içinde 
yaşamıya amade bulunuyoruz. Fa· 
kat tthlike önünde kalmaklığı· 
mıza müsaade etmiyoruz. 

Danziğ: 7 (A.A.) - intiha 
bat saat 18 de bitmiıtir. Hiç bir 
hidise olmamı~hr. 

Mıntakalaı dan gelen ilk neti 
edere gö• e ulusal Sosyıliıt fır
kası geçcq kaounusanideki Bele· 
diye meclisleri seçilmelerinde
kinden daha büyük bir muvaffa. 
kiyet tide etmiş, Danziğler Wer 
derin dört intihap mıntakasında 
ulusal Sosyalistler 379 rey, Sos· 
yal Demokratlar 4, merkez 1, Ko 
münistlerle Brec fırkası ve Leh 
liler sıfır. 

Danziğ: 7 (A A) - "Danzi
ğer Vorposten,, gazettsiı. ele çı~ao 
bir habere göre ulusal Sosyalıst 
fırkasıodan çıkarılmış olan Dan 
ziğ tski Ayan reisi Ransoiog ge
celeyin Danziğdcn ecnebi mem 
leketlere hareket etmiştir. 

23 Nisan 
ıçıac kadar götürülebilmeıinı tadır . Takımlar arasında otoma· 
kolaylaştırmak için de her taraf- tik çalışma rekabeti temin edil· Size ÇOCUÖU düşün-
ta örümcek ağı gibi dekoviller mek ıuretiyle randman fazlalaıtı. dürecek haftanın baş-
var . rılmııtır. Fafıikada dört yüz ka far langıcıdır . 

Burada çalı§ma o kadar mun· •ienç kııve kadın iıçi bulunacak, ve , __ ..... ________ , _ _. 

tazım bir surette taksim edilmiı iplik kısmında çahıacaldardır • bir sıra evler yapılacaktır • Me • 
tir ki , 1500 amele ıiıtematik bir İçinde 1028 tezgah kurulu ve mur ve ameleler içie aparlıman 
aurette iıliyor. Şimdi yalnız mon· 32 bin murabba metroluk bir yer şeklinde ikiş~r katlı yapıJacık 
taj itinde 900 Türk iıçisi çalıt üzerinde yapılan tek bina dışından olan bu evlerden baıka bir de 
maktadır · Dckovillerin fabrika insana ürperti veriyor , içine bekarlar için ayrı evler yapıbyor. 
içine getirdiği sekizer tonluk ve girdikten sonra taşkınlık .• Bina, Apartımanlırın her katında 16 
bir l9komotif lbüyüklüğünde lco- dokunacak kumaşların müteeuir aile oturacak we bekar evlerinin 
camın göbekli demir kazanların olmaması için içine ufak bir gü- okuma odalara . salonları müşte · 
yerden 50 metro yUksekliğe §u ba-

1 
n, ş ziya11 giremiyecek bir şekilde rek olacaktır . Bu evlere henllz 

ıit vaetılarla ve Türk montörleıi l yapılmışhr . Fakat güneşli bir yer başlanmamıştır . Ankarada ihale 
taraftndan çık•rılmaıı İn" na hay· kadar hol ışık var . Buranın bava.: edildikten sonra başlanacak ve 
ret vrr'r. 81 günd 7- 8 defa dtğift ccktir. iki üç ay içinde her halde bitiri~ 
. . Mo 1taj.da ça1ışan _'l'iid · şç!le · ı Kirli hava ile ıözları ve. '~fak .P•- leceklir . 

ltr • 

rıoıa hc.,..eı de genctar : Fabnka muk zerrelerini emmek ıçın bına Gerek fabrika ve gerekse ev-
çevirgenliği hn genç kadroya çok nın altında hava liğamlan ter· lerin çevresi hep bahçelik ve ağaç· 
ehemmiyet vermekte ve bunular tibah yapılmış olduğu gibi, yuka· lık olacak , memur evleri yaoın-
fabrikanın ilerideki çalııışma te rıdan da otomatik bir ~ekilde içe· da bir de umumi park yapılaı·ak • 
mel olabilecek bir tekilde yetiı riye kumaşlar için nemli bava 
tirilmektcdir • verilecektir. Bütün yepılann ıçin· 

Fabrikada makinelerin mon- . de otomatik ve modern yaoğın ter· 
tajı yapılan kısmın bitışiğinde tibah var . lnsaa elile tek bir ko 

Müddei umumi 

Katil garson Muslafanı n 
ceza1andırılmasını istedi 

Genel evlerde oturan sermaye
lerden Hamideyi boğazını ustura 
ile keFmektcn suçlu ve mevkuf 
gaııon Mustafanın duruşmasına 
düo öğledt n sonra ığır ceza mah 
kemeainde devam olunmuştur . 

Cumhuriyet müddei umumi mu· 
avini Şeref esas hakkında mütala 
asını yaparak hadisenin ne ıuret 

le bazırlındığmı ve katilin ustu· 
rayı ne suretle elde ettiğini ve 
Hamideyi öldürdüğünü anlatmıı 
ve garson l\tustafanın Türk ceza 
kıounuaun 448 inci madd< tine 
göre cezal:ındırılmasanı istemiştir 

Suçlunun vekiii avokal Mu · 
harrem müdafaasını hazırlıyama· 
dığını söylemiş ve duruşma~ın 
başka bir güne bırakılmuını ıste 
miştir . Duruşma müdafaa yapıl 
mak üzere 14 Nisan 935 Pazar 
gününe bırakılmıştır 01 

Madde 448 - her kim bir 
kimseyi kasten öldürürse on beş 
seneden on sekiz sebeye kadar 
ağır hapis cezasına mıbküm olur. 

Bravo bu cesur talebeye 

Sofu bahçe mahallesinde oturan 
Mebmedin sekiz yaşındaki çocuğu 
Yıldırımın cuma güoü Demir köprü 
yanında ırmağa düştüğünü ve bo
ğulmak üzere İken kurtarıldığını 
zabıta haberi olarak yazmış~ık . 

Ogün o tıır.afiarda ıırka<laş1arile 
beraber gezmekte oJfln Erkek mu
allim mektebi üçüncü sınıf talebe
lerinden 744 numaralı z .. keriya bu 
acıklı vaziyeti görmüş ve hemen 
elbise)orilo ırmağa atılarak yav
ruyu ölmtıkten kurtarmıştır. 

Bu talebenin şu cesar tici tak
tirle karşılarız. 

Ruam mücadelesi devam 
ed'yor 

Baytar dairesince Rua:n müca
delesine devam olunmaktadır.Mü
ca<lelenin başlang cı olan 1- I 0-
934 tarihinden düne krı<lar yolnız 
Adana merkezinde 2984 hayvan 
muayene edilmiştir. 

M ... rcimek deposundan getirilen 
aykırların kısroklAra aştırması işi 
de devam ediyor . Bu yıl g;•çeu 

Uluslar arası 
Kadınlar birlifii kon
greesine gönderilecek 

re1simler 

18 Nisanda İstanbulda Yıldız 
sarayında toplanacak olan ulus.lar 
arası kadınlar birligi kongresıne 

Adana fabrika ve müesseselerin· 
de çıJf~ao kadınların alduılan 
resimleri gönderilecektir. 

Otomobillerden bir 
şikayet 

Bir okurumuz ~ehir içinde İf . 
lıyco otomobillerin 60 - 70 kilo 
metrt süratle gidip gtldiklerioi 
ve bu yüzden yağmurlu havalarda 
ve arazözlerin caddeleri sulamasl 
sırasında sıçrattıkları zifoslardan 
y&z ve elbiselerinin fena halde kir· 
lendiğinden ıilıayet etmekte ve 
bunun öoilne geçilmesini istemek· 
tedir . Belediye seyrliscfer me. 
murluğunun nazarı dikkatini cel
becleri7 . 

Bağlarda mildiyo mü
cadelesine başlanıyor 

Şehrimizdeki bahçe ve bağ· 
lardalci ağaçlarto biriki güne ka
dar ilaçlaomasana başlanacaktır. 
Bunun için halkımızın memurlara 
kolaylık göstermeleri lazımdır. 

Tedavi edilen hastalar 

Geçen mart ayı içinda Bele· 
diye dispanıcrlerine 794 basta 
müracaat etmif, bunlardan 527 
sine bedava ilaç verilmit ve 265 
haijta memlekr-t içi ve 2 hasta 
mıntıka dı11 hastanelere yatırıl· 

mıştır. 

Yine bu ay içinde 51 doğum, 
108 ölüm vak,ası kaydedilmiş ve 
63 çiftin nikahları kıyılmıştar. 

Hasta olan hakimlerimiz 

Ağır ceza mahkemesi Baıka 
nı Şevki ve aza Necib hasta ol 
duklarından öd~vleri başına gele· 
memişlertlir . 

Bu münasebetle Başkana dün
kü duı:uşmalardı aza Kazım ve 
kalet etmiş ve azalıklarda da 
Müıüvetle iUnci istinttk Hakimi 
Vasfi bulunmuşlarJır . 

altı sınıflı bir mekteb var . Derı va su dökülmeksizin çıkacak her 
haneleri bütün mekteplerin asri haugi bir yangın kendilığinden 

Fabrikanın açılma merasimi 
temmtJz içinde yapılacak ve bütlln 
makineler çahımaaa bışlıyacak 
tır . Fabrika senede 30 bin balya 
pamuk ıaıfc<lecek , ilk umanlar 
da 70 , eonları yevmiye 150 ton 
kömü~ yakacaktu . 

yıllardan daha fazla müracaat ol · Vilayetimizde öldürülen 
<luğun<lan kısrak sahipleri sıra al- domuzlar 

evaafıaı içinde toplamış bir hal- sönecek bir şekilde tertibat ya · 
dedir. Bu mekteb fabrikaya mil- pılmıştır. Ve bu yacgın işi yalmz 
tebasaıs amele yetiştirecek . .Mek· tek bir santraldan idare ediliyor. 
teptde ... mütebaaı11lar tarafıddan . Buradaki tezgablarclan 500 tane 
hem nazari ders okutulacak, hem' sinin montajı bitmiş , tecrübeleri 
de fabrikada bir takım tecrübe- yıpılmıı ve işlemeğe hazır bir 
makinelerinı bozmak ve kurmak ıurette üzerlerine beyaz birer Ör· 
gibi tatbikat dersi verilecektir. tü gerilmi~tir . 

Bunlardan başka yurd bilgi· Bunlardan başka 1500 kilo· 
ai, makine kültürü ve spor gibi vatlık ilk turbin , otomatik sao-
bilgiler de okutacaktır. Rusyada tral , otomatik tevzi tabloları , 
tabıil gören ve kendilerinden çok biıiaci kazan , su teısviye binası 
iıtifade :edilen geoçlerimiz , bu ve bunların montajları btp bitmiş 
mektrpte muallim vekili olarak ve işletmeğe hazır ve örtüler al -
çalııacaklardır . tıoda muhafazo edilmektedir . 

Bin ameleyi yetiştirmek ıcın 1 Nisanda bir kısım makine-
altı posta ilzerine lıazırl•n :..u ders ler işlcmeğe batlamlttır • 
tertibatı şimd iden alınmıştır . Bu Bundan başka boya ilızarbane· 
mektebe her taraftan o kadar ta · ıi , boyahane , dokunulmuş ku· 
Jip var ki, fabrika çc. virgeol•ği hu m11şları lıoyayacıı k ayrı bir daire, 
kın karşısında m~ktebe giriş ve kumaşların terbiye ve ısiahbanesi 

: bul ıartfarım güclcşıir miş, Löy kuma~ları temizlemek içiu makas 
a b ld · d'cJ 320 daireai , kasar daireıi , su ihzar le olduğu a e, şı m ı en 

k. • kayid ve kabul olunmuştur. dairesi hrp bitmiştir . 
ıfl w 1 b t' Fabrikanın lokaotası bin ame · Mektebin okutaca~t ta e. e ye ı 

. e kadar fabrıkanın ilk açı lenin girip çıkışını , yemek yeyi-
şıacJ çalışmak üzere şimd.den şioi istiab edec~k Liı surette ya. 
lışın 8 

k yetiştirmiştir . pılmıştır . Mutfak , erzak depola· 
120 çır)• dan baıka yapıcılık, kay- rı çok muntazam bir şekHdedir · 

Bun ar ı·k l kt 'k · Amele ve memur evlerine ge-k. teıviyeci ı ' e e ,. gı 
nakçılı ' d n bir çok mütehı1111 lince ; memurlar için fabrika sa-
bi tunıflar 8 

• • • B b J Ru8 basına iki , 101enin öbür tarıfana . . de yetiştırılmış. u a l k 
1şçı bile hayretlerini uyandırmı§. ve fabrikaya muvazi o mı nıere 
Jarın 

Cumhuriyet rtjimimizio bu 
en büyük saqat eseri , üç ay son · 
ra memleketin ber köıesioe feyiz· 
li ve bereketli ıemerelerini dağı
tacak ve iktisadi kaJkınmamı~ın 
bu şaheseri tahakkuk thnit ola 
caktır • 

- Cwnlıurlyt'l-

mak mecburiyetinde bulunuyor
lar. 

Laburatuvarı tesçil edildı 

Kilpyeger Tahsinin luburatuvarı 
Sıhhat ve içtimai moavonet Vekd
loti bakanlıgınca tesçil adilmiş ol
duğundan tekrar açılmasına izin 
verildiği Sıhhiye müdiirliiğüne bil
dirilmiştir . ___________________________________ g __ ı:ır,ı,. __ 191!'9" ________ __ 

Paris tıbbiyelilerinin 
-.--· ecnebi düşmanlığı 

... 
Pais tıp fakültesi talehelcıi ecnebi talebe tehacümüoe karşı pro. 1 

tcsto ve nümayiıler yapmaktadırlar . 1 
Yukarıki resim, Parisin Sen Miıel bulvarında nümayi§ci talebeJeıio 

polisle çarpışa çarpışa ilerihdıklerlni göstermektedir. 

Geçen Mart ayı içinde Vila 
yetimizde 310 domuz ve 20 ça· 
kal öldürülmüştür · 

Zeytun ağaçlarına aşı 
yapıhyor. 

Ziraat müdürlüğüoüa .Mersin 
mıatıkasında11 getirtmiş ol<luğu 

kalem ışılariyle zeytun ağaçları
na a,ı yapılmaktadır. 

Sakız ağaçlaıınıı yapılmakta 

olan Ayintab fıstıaı aşılıuıoa da 
devam olunuyor. 

Kozanda çeltik işleri 

Mt'tkt'Z Ziraat ın eınuıu Talat 
Kozandaki çelıik. sahasını tedkik 
e<lcc~k komisyonda buluom'lk ve 
h ğlıtrtla ruildiyo knl!~rue ve ha 
d em ağnç'arınd.ıki l>;uJem tutaıı .. 
riyle y .. p,Jac k müc1dclr.yi ltrtip 
etru k için hugüo Kozana gi<le· 
Ct ktir, 

.,. imdi de Kozana 'kükürt, göz 
taşı ve uraniya mahlUlü gönderil· 
mi~tir. 

Konya sıhhiye müdiif"ü 

Konya sıhhat ve içtimai muo · 
venet müdürü doktor Şahop me · 
zuniyetle şehrimize gelmiştir. 

,.,,,, 
- .. be~ 
istanbuldan uç, 
· sahrlık duyukfar 

--- ı 1° ----- lstanbıJ aat 
ı Muılanya - rdll v 

)unda -;g .. ır gemiler işliyo odssııı • 
T' aret At'f sn belediyesi ''e ıc jler i,.1 it 

dileğile şimdi hızlı geın gideıı ~ ttt 
cektir. Bursa kabhcasınll ~ıra 

cııkıtr· ~-rin de canı sıkılmıyo t rınıı 1 
2 - Türkiycde araş 1 

lr bs~' 
d"oen \ ) culuğu yapmoktıın o , a., 

nı Ankarayıı ulaştı. bir 81~' h Oc 
. b kanı ptı~ rad· 3 - Ôkonomı a ktıt· l 

.. çıkoCll tttı' bi 
tırma yolculugUJlB · d ıufll tı dh.• 

'l O t Arın o • ...,, batı illerı e r a ~ Qna 

Ct:ktir . . Ji tııl~.~ ~l' il 
4 il . . <le iktıss hllr" t ''' - ımız ıııcŞ Qıl 

ler<le bulunmak üzeraı·~or· 
1 

~- e 
. . ge IJ ( "llııı Fransız ıktısııtçısı lırısO ., ~ d 

<l n s b''' l' fll 5 - Sinemalar a l :ı.ıoıı ıı· ~ .. ~ 
l olın&l 'o lsl• .. ı gilerin ağır o up jsyeo, t,

1 mok için kurulan ko~opıaod~· 3~ ~ 0~ bul Ticaret odosın.<la _ pe111P lı ~ıi 
6 - Diyarbekır o'sıı J ~ 1 

moltts bılrs •it 
J cmiryolunu yap u unun . sr' 'd 

veç-Danimarka gr P odsO ıŞ Sı, 
işi tükenmc(\c ol~u~u r . ~' ltf~ 
mok için Irana gııl?~·):esi.e6:1 

p ~ 
7 - lstanbul be c ı :ltıo si ı'r• ~ı 

arif oazareti binasını ~8 &OP 1 ~di • 
ğınık bürularını bura ~11 

caktır . JıUJdl h ı 
Ulusal muzik ~obiri g'l~" ~ ı.,i 

ctesı, ~s ~ 
Cumhuriyet ga~ . ussb9• er ~~ 

biri de beste için ıkıkmsı bil'1· ~ •tı 
.. ab!l 8 r ., mıştı. Güfte mus rıtdı. .111e ~· 

ğenilen tuyuklar ay besteler' ~ t 
Şimdi de yapılan 

9
tr S 

çim işi haşladı. buld• 1'011
01' ls 

Bunun i~in __ !s~al~eıneğİ ~~:d'" ~}\ 
vatuvo.rda hır J0 '~ Ja ~0. ır ~ Lı 

Gelen 57 eser bura geçır r,h: 
k JaktBtl ı.ı"' daha doğrusu u Ja~ ., t 

cektir . d yıızı\())9 oı~ S: 
Escırl~r jiirioe -.

0
t' r ıssı '" ..ıll' ~t. 

· ı tŞ 1 • .. f11'P" •) 
numara ile verı ın yLloo çı~ .JisJ• 
madan kimseden 0ı81M ~· t~' 
lar <liy~ . Önceden oJıı çatıofll :~ir 
geçirilmiş ve sonra r Jinlcıı~ııf 

B. .. de on ese J o~ ıt 
ır gun t )er e bC~ 

Bu havaJisi gaze ~aha ' ııe 1'r 
duruyoruz. Anca~ uk,ne dB 111ıı' 
nilan güfteleri gordk l]}ıJSal ,~ 
lao bostoleri duydu · ktıııırı0~ıı~ 
bakalım bundnn ne sabıre• 
Mu:ı:ikseverlor bunu 
bekliyor . 

----~:-::-;-:- ırosıı 
P l tlyo 

İstanbul Şclı1' raıdl111 
San' atkôr t1 

Haıırn'ırı 8 
Karogö1' 
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tayyereler bl " kesıo ~ . lt' 1 ,, 
tayyaıelcrın tıf el 
mak istiyor Jar . l{ırl•ol1~,ııı~ 

Resimde bu b•''' 
b .. uçuıa lerden uı 

.. görUlü)or. 
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Türkün sanat dehası Kara hisarda şehir Asri sinemada 
meclisinln toplantlsı 

-Birinci firliklen arlan:-
11110 ~ .. 
d, 1 oUZel eserleri onun di . Has9ki Sinana artık mimar· 

letij~ ~i Ümitler uyandırdı • lıkta görüyoruz . 
tlfi ~.tidadmı inkişafa yar Sultan Süleyman mimar Sina-

• ·ll y . 
. rird· ae _ avuz ordusile na ilk büyük cami olmak üzere 

~'Ynıe~I: Turk köle menle-· 1 İstınbulda ıebzade camiini yaptırdı. 
t bQldQ 1 

eserlerini tetkike 1543 teişe başlandı 1548 de bitiril-
t,~tıztı · di. Bu camii yapılmısına tam 151 
p Gc111ı, 11 80n yıllarında Yeni yük akça sar folun muştur . 
,, 'kapıyı çıktı. Kanu· Mimar Sinan, türbeler, med-
bir Ya olduğu Zatnao Sinan da reıelt!r, camiler. hanlar, hamAm-
0116 ·ıt:• basmıştı · Türk lar, saraylar dı yapmiğı başladı, 

-_.... .. 11 a oıa girdiği zaman İstanbulun imar işlerioe de o ba-
. ldd, '~ eserlerini göıdü . kıyordu . Kiğıd bnnede bulunan 
'~r ~oraıediği mimari us menba suyunun İstanbula ğetiril-

'Clop nıtı · Muzaffer Türk meıinde büyük fcdakirlıklım ve 
~fİfik llfe.rden zafere koşma- hizmetleri görüldü . 

ı ll'i.. iltlıınler:eıe geçirmesi 
11.~ Çok f Sinanın büyük eseri : 

''"'llllhQı. •ydalı oluyordu . 
oıd, B dioünce zenberekci Mimar Sinan, suyu lıtaobula 
ı~~fi Udin ve Bağdat se- getirmekle her ke~in kalbinde 

~°"t_tİQjll •~h. Emevi, AbbaHi yer kazandı . Süleymaniye cami-
~ llıerlrezlerini görmekle inin ioşaaına 1549 da başladı. 
.~ •rtırdı 1555 de bitirdi. Bunun direklerin 

~d, ;:-al l~ki hizmetini lran den biri İskcnderiyeden, diğeri 
~ P,

1
, erdı. Van gölünde Balebek harabelerinden, öteki· 

\d· ~, ,:
1
•1a eınriyle gemiler ferde saray amire civarından ge-

~~ ,,•rıa kıptanlığmı da tirildi. Dördüncü dırek Kıztııı 
\ ~ rdilu. mahallesinden alındı. Ylzlerce 

~ı.._~ 'lti daQ~§ünde Su başı . ıcemi oğlan çalıştırıldı • Binada 
\~Ilı 'dil : Ve ıonra da basa· kullanılan mermerler, Marmcra 
\.. Stftr· dı · Kınunioin Buğ adasından . yeıii mermerlerde A 
~'ceç:de. ~ulundu • Pıııt rabiıtandan getirildi. Kapılarının 
r~~dı. a:k. ıçıo köprüye ibti- çogu Abanosdandı. 
lq~'1l L.. 1§ Sioana nrildi C•miio tekmil masrafı 897,380 
~ ~Pı& ' 

Pek ziyade beğe. filori idı . Yani 537 yük, 82. 
ls8ttıQll fı 900 akça idı . 

l..~ ls 1 Ossa mimarı : Bu Camiin inşasından sonra 
~1\ P 11 1•da "I ~ .._ o en Sadrazam Mimır Sioanın •öbreti büsbütün \, h.,_,, b' y 

r,~ ~ ıt türbe yapılacak· artmııtı . İstanbulun en glizel ca · 
~ S.d~11b•rı da ölmüştü . mileri onundu • Httlice hakim bir 
~'lrı,da 111 l<utfi Paşa Sinanı yerde bulunao Sultan Selim ca-
~e ~ 11 lanıdıgı için Hassa mii 40Q,000 altıaa yapılmıı.ıtı . 

')l ' ta · ~ tdl Jın olunmuıoı tav- Şehzade çamii, ıu kemerleri, med· 
•Bu teklıf kabul edil· rueler, türbeler veı en sonra ya-

pllan Süleymaniye Sinanın ölmez 
eserleri idi . 

Kanuninin son devrinde büyük 
Çekmece köprüsünü de yapmış
tır . 

Mimar Slnamn ölmez eseri : 
Kanuni Sultan Süleyman öl· 

dükten ıoora yerine geçen Sul· 
tan Selim zamanındı da hassa 
mimarlığını yıph . 

Saray bazı amireoin odalarıni da 
yaph. İkinci Sdimin sevgi ve mu
habbetini kazondı. Kanuninin tür
besini inşa etti. 

Mimar Sinan, Üsküdarda ikinci 
Selimin karısı Nur Banu Sultan na
mına yapılan camiin inşasında da 
bulundu. Mihrimah Sultan camii, 
Ayasofya türbesi de onun eseridir. 

Etlirnede bulunan Sultan Sı:ılim 
camiini yopmağa başladığı zaman 
84 yaşında idi. Bunun yapısına çok 
dikkat etti. Altı senede bitirdi. 

Sinanın, en son eseri olan Edir
nedeki Sultan Solim camii Türk 
varlığının, yapıcılığı ve yaratıcıh • 
ğının batı ülkelerin 1ızanm1ş en gü
zel bir sanat kargısıdır. 

1588 de ölen Mimar Sinan, 
81 cami, 50 mescid; 55 mrdre· 
se; 26 türbe, 14 imarethane ; 3 
darüşşifa; 8 köprü: 16 acervansa
ray; 6 mahzen; 32 hımam yap. · 
mıştır. 

Türk milleti, Mimar Sinan gi
bi yüksek bir mimar yetiştirdi-

ğinden dolayı sevinç duyar. Mi
mar Sin~n da ıüphesiz Türk mil· 
leli gibi bütün ulusların öncDlü
ğünll yapın bir millete mensup 
oJmılda sevinirse bu, ona çok 
görülmemelidir. 

Sinan! bugün bütün Türk kalb· 

Karahisır : 7 (AA) - Şehir 
meclisi toplantılarına devam et· 
mektediı • Mecliı 935 büdçesi 
ve belediyenin bu yılda yıpıcıği 
iıler üzerinde konuşmalarına de
vam etmektedir • 

Dörtyolda yağan 
yaömur 

Dörtyola son defa dört gün 
yağan yağmur mikdarının 74,4 
milimetı eyi bulduğu Vilayete bil 
dirilmi§lir . 

----.....-----··~-----------
Adana ticaret mektebi mezunları Ce
miyettndan : 
Saygı değer aza ve mezunları -
mızrn nazari. dikkatine : 

. 

1 - Cemiyetimiz perşembe , pa
zartesi günleri saat 19-22 ve cu
ma günleri sut 9-16 ya kadur 
açıktır. Bu saatlerde cemiyetimiz 
kütüphanesindeki mesleki eserler
den istifade edilebilir. 

2 - Cemiyetimiz işsiz bulunan 
arkadaşlara iş~ aramak teşebbüsüne 
girişeceğinden bu gibi arkadaşların 
yukarıdaki saat ve günlerde isim 
ve adreslerini kayde\tirmek üzero 
cemiyete müracaatları. 

3 - Bugüne kadar cemiyetimize 
kaydedilmemiş mezun arkadaşltlrın 
birer fotoğrafla rile beraber lütfen 
cemiyete gelmeleri , kayitli bulu· 
nanların da birer fotoğraf gönder
meleri saygılı arkadaşlarımızdan 
rica. olunur.5 J 87 1-2 

leri senin yüksek, ölmez eserle· 
rinle öğünerek çarpıyor. Ne mut 
lu sana ve ne mutlu bizlere!.. 

Ömer Kemal Ağar 

I~------------------,--------------------------~~ ~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
~-~l b''•le; i(ar~ılık - ( Fr. ) 

\:~~e~: S . 
. -, ( hede) ;nan verdiıtin ata 
~ • ııaoa bir kılıç ve· 

ti [ t 
~""-. 9

1ban aolamıııa J -
~-~l ...... D 

•d6ı eği§tneo 
"' ·• ._ D ... 

ı' ,vr, L eı1t tı'-d.~~ : At .. 
~14.' tıbu ~badelt', bevneluıi

• •t ..... n 11 •tın başhcaların· 
ı~ uet' 

baıı 1~• arsıulusal (1) 
•rın ba§hcalarından 

------------------------------------------
Bedhah - Kötücül - ( Fr. ) 

Malvaillant 

Örnek : Bedhah olıan insanın 
akibeti iyi olmaz - Kötücül olan 
insanın sonu iyi olwaz . 

Bedhıblık - Kötücüllük -
(Fr.) Malveillance 

Orn~k : Bedhahhk eden , 
kendine eder - Kötücüllük eden, 
kendine eder . 

Bedhu - Huysl<z, kötühuy 
Bedia - Bediz (Fr.) Meıveille 

Ürnek : 1 - Buz deryaları 
üzerinde tabiaıın bir çok bediaları 
na tesadüf olunur - Buz denizleri 
üzerinde türemin bir çok bcdizleri· 
ne ras~elinir . 

2 - Bu çalınan parça, bir 
hrdiııclır - Bu çalınan parça bir 
bedizdir . 

Bedr - 1 - [ T. Kö J, (2) 
2 - Dolunay - (Fr.). 

Pleine lune 
Bc:dreka - Kılavuz - ( Fr ) 

Guide 
Bedıebın - Kötütlil 
Begayet - Pt.kçok 

Ornek : Dii§nıan korşısınıla 
pc·k çok korkuya diişen - l\Juvace
hei adada lırgayct duçnn hın f olan 

Beher - Herbir, her 
Bebimiyet - Hayvanlık 

(Fr.) Bestialite 
Behre - Pıy, üleı 

Örnek : 1 - Onun lieaniyat 
ilminden hiç behreai yok - Onun 
<lil bil iminden hiç üle§İ yok 

2 - İyiliklerinizden biz de 
behremeod olalım - İyilikleriniz
dcn biz de pay alalım 

Beht - Şaşkınlık - ( Fr.) 
Etonaement 

Behte uğramak, mephut ol
mak - Şaıakalmak 

Beis - Zarar [ T. Kc>. ] 
Örnek : Bu İ§İ yapmanızda 

hiç bir zarar (beis) görmüyorum. 

Bekir - Ergen - (Fr.) Cc 
libataire 

Bela - B~li [ T. Kö. ] 
Belagat - Uzdıllik - ( Fr. ) 

Eloqnence 

Örnrk : Bu batih belagatiyle 
hrpimizi teshir etti - Bo ıykaç 
uzdilliliğiyle hepimizi hüyüledi 

Beliğ - Uzdil - ( Fr.) E· 
loqnent 

Bende - Kul, köle - ( Fr. ) 
Eıclave 

Bender - 1ılek iskele - (Fr.) 
Ville maritime, porte de com
merre 

Beni - Oğullar - (Fr.) Fils, 
Enfants 

Örnek - Beni İsrail - İsra· 
il oğulları 

Ber - Üzre, gibi 

Be.veçhi ıti, berveçbi zir 
Aşağıda [ hak : atiyen ] 

Ber - Göiü.s 

ğüılü 
Örnek : Semeober - Ak gö· 

Ber - Alan, götOren, getiren 

Örnek : Dilber - Gönül •· 
lan - Peyamber - Haber getiren 

Beraber - Beraber [ T. Kö. ] 

Beraet - Berilik, a"lık -
(Fr.) Acquittement 

Örnek : Onun beraetine bü· 
tün onu bilenler §ahittir - Onun 
beriliğine bütün onun bilenler ta· 
nıktır . 

• 

lstanbul belediyesi şehir tiyatrosu 

Bu akşam ilk temsil 

..... Miifettiş~ 
Komedi 5 perde 

r- , 
otomobilinize, las-A r abanız a, 

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da Goodyea T lastiği almayı unut-

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfrnJn ödediğiniz lastik mosrrırı hem 

azalmış hem de mnkinanız daha rahrıt çalışmıştır. 

G 00 dyea r 
• 

lastikleri on soğlam, en uzun ömürlü ve size on yarayışlı lastik oldu-

ğunu tecrübonizde gösterecektir. 16-20 

3 Adanada Selinik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Yanan isyanı 
Dünyanın en son mühim hadisdsi 

A.lsaray sıaemasmda 
• Bu akşam 

Film halinde gösteriliyor 

PROÖRA.M - iki film birden 

Gece yarısı kulübü Garp kahramanları 
Mümessili : Klaubruk A vadtör seri film - Lirinci kısım 

ilaveten Dünya havadisleri 
Gelecek proöram : 

Kocasız IEadıalar 

Pek yakında - Bosna sevdahları 

Büyük Türkçe film 

Matina: Pazartesi 2,30 da iki film 

5179 

Btbaclir - Babadır (3ı 
Brhane - Balıane (4) - (Fr) 

Pıe'exte 

Ümck : Oouo kadar beliğ a· 
dam pek az bulunur - Ooun ka
dar uzdil ıularn pek nz bulunur . 

llelalıet - Aptallık, alı"lık
(F r ) ldiotie 

Beraet - Bcrilcnme, Aklanma 

Bcract etmek - Berileamelı, 

Akl11nmak - (Fr) Etre acquitte 

Örnek : Beraet etm~sinden 
çok sevindim - Aklanmasından çok 
sevindim . 

Tayyare cemiyetinden: iş fabrikasından 

llcbemelıal, bcherhal - Her 
halde - (Fr.) En lout cas 

Bd<le [ Medine anlamına ) -
Sit~ [ T. Kö ] - (F r.) Cite 

Belde [ Şehir anlamına ] -
(2) " Çehre ,, anlamına olan Şehir [ Şar'dıP ) - (Fr.) Ville 

.. bet (hed) " ile, " gibi ,, anlamını Bel'etmek - Yutmak - (Fr.) 

BeıaeH zimmet mazbatası (5)
Berilık keadı, •klam• keadı 

Beraet ( Masumiyet anlamına ] 
- Arılık - (Fr ) lnnocence 

da veren " ir, ar, er, ır, ur, ür " ; Eogloutir 
SOU(·kinden yapılma bir türk ktli· Bül'um _ Yutak (5) Türkçe temiz anlamıoa 
mesidir. Bu kelimenin ayrıca ( Rad· Benam _ Ünlü :gele"i°ı ( arı ) sözü Arap~;-( iiri )--;i'in! 
lof. iV. ) t.le .. bedır" şekli de var· 

kökü olduğu gibi Türkçe ( Beri ) 
dır ki mecaz olarak '" ziynet, tezyi· Örnek : Yiğitliğiyle ünlü -
nat ,, anlamına gelir . Şecaatiyle benam sözü de Arapça ( Berttet ) hm gelen 

(3) Kf'limrnin türkçe rı;ki ( Beri ) uin kar§ılığt ve köküdür;.: 
şekli ayoiyle ( Bağalır ) dıı . Beud - Bağ - (Fr.) Lien Eskiden halk ırasında " Aman, §U 

(4) Kelimenin tlirkçe eı;ki Bead [ su bendi anlamına ) - dertten beri olayım da ne olursa ol· 
şekli ayniyle ( Bağana ) dar • Bügel - (Fr.) Barrıge sun " gibi sözler yaygındı . 

~--------------------------------------------..--... ------------·---------------------------

Terzi hay Eminden piyango bi
leti alnnların 6 ancı keşide bilotlo
rirıi tayyare comiyolindcn almn · 
ları ildn olunur.5186 

Kokinaki fabrikasından 
FaLrikamızda çiğiti bulunanla

rın bir haftaya kadar çiğitlerini 

kaldırmaları rica olunur. Aksi tak
tirde çiğitler üzerinde vukua gele · 
cek her hangi bir hasarat ve fire· 
den dolayı fabrikamızın hiç bir 

• mesuliyet kabul odemiyeceği say· 
gıh müşterilerimize ilAn olunur. 

1--3 5185 

Miişteri hesabına yaptırdığı

mız sigorta bugün bitmiştir • Bun
dan böyle mcsuliyet kabul cde
miyeceğimizi fabrikamızda malı 
bulunan snygıh müşterilerimize 

bildiririz . 5178 3-3 
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Firtik 4 

Dosya N. Borçlunun ismi 
43 Abdulcabbar o.ları Cemil Ab-

Cinsi 
Tarla 
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dulkedir Mustafa Knrahmct
liden Ragtba 
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Nacaran mahallesir wD Arıcı zade ,, 
Mustafıl kızı Hattc 
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" • " • ,, 

•• ,, ,, 
Kadıköyünden Ramızan ağa 
oğulları Ahmed ve Hasan 
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Dönümü 
500 

229 
200 

270 
535 

282 

100 

67 
216 
126 
91 

50 

100 

47 

203 

128 

128 

268 

130 • 

300 

455 

90 

480 

300 
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Ziraat bankası Adana şubesinden : 
Hissesi 

3/4 

4/5 
4/5 

4/5 
415 

4/5 

Tam 

)) 

" 
" 
Cine 

,, 

it 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 
2/3 

2/3 

Tam 

Bulunduğu yer 
Nalkulak 

Kttraah metli 

)) 

Cami sırası 

• 
» 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

,, 

,, 

,, 

" 

" 

Tapu senedinin 
No. Tarihi 
105 341 

245 K.sani 3~ 7 
243 " )) 

246 
244 

242 

• 
)) 

• 

" 

" 

141 Şubııt 309 

140 
139 
138 
137 

" 
" ,. 

)) 

)) 

" ,, 
289 Mart 340 

91 K. evvel 328 

86 Nisan 926 

87 " " 

88 " 
,, 

78 K. evvel 334 

77 
" " 

79 " 

80 ,, " 
76 ,, " 

189 T. HDİ 338 

188 ,, ,. 

288 Mart 340 

Borç sonedi Müstakrizin borcu 
Lira Kuruş 

250 ve 252 5319 90 

301 3106 67 

257 15348 51 

Hududu 
Şarkan Mehmet Garben Şerife ve dokuz oğlu biraderleri Şi 
Cenuben MustBfa. 

Şarkan Hasan ağa Şimalen tarik Garben Tevfik Cenuhen Kar 
Şarkan Halil Şimalen Yassıverenden galon balkanlı şif gar 
Cenuben Karataş yolu T 
Şarkan Kulak Şimalen Halil ağa Garbcn Yeni köy Cenuben 
Şaıkırn Yeni köy yolu Garhen Memili tarlası Cenuben Has 
Hakime Hatun 
Şarkan Hakime Hatun Garben Hasan ağa Cenuben Kulak Ş 
rateş yolu 
lsmail ve Zeynep ve lbrahim ağa ve Cevher ilo Maryem 

Yusuf zevcesi Fatma ve İsmail ve Zeynep ve şif 
Köy hendeği ve Zeynep ve lsmail ve şif 
İsmail ve Karaoğlanlı yolu ve şif ve Cebel 
Şehir yolu ve Kara.oğlanlı yolu ve İsmail ve yol 

Şarkın yol şimaleo kuşcu zade Ef. ceouben yol ile mabd 

Şarkan Ali ve Ayşe ve Sultan garben yol şimalen Hacı O 
ben yol . 
Şarkın Kadri zade Hasan vereseleri şimalen Gergerla 
ağa vereseleri garben yol cenuben Osman ve hendek 
Şukın Gergerli Hacı Hasan ağa vereaeleri garben Razt 
ve hendek şimalen Kadri zade Hasan vereseleri cenuben 
Şarkan şehir yolu garben Hacı İsı tariki şimalea Yağcıl 
nuben Taş kuyu yolu . 
Şarkın şimalen Ahmed ve Ane iken elyevm Gergerb 
ve Hasan dede cenuben yol garben ıahibi sen~t . . 
Şarkaa Kır Sinan r;arben tarik ceııuben Molla Nazı~ 1

• 

Gergerli Hacı Hasan agı kerimeleri Şefika vereselerı f' 
med iken elyevm Gergerli Ali 
Garbea Mehmed iken İbrahim Rasih ıarkaa sahibi senet 
met iken elyevm Gergerli O . ları Mevlüd ve Hasan de 
yol. . . 'k 
Şarkan Şimalen Garben yol Cenuben Molla Nazıf 1 

Hacı Osman, . 
Şarkan Garben Şimalcn yol Cenubea Çımeli o. tarlası 1 

Veli ata 
Şarkan MihU Garben yol şimalen Mecid mahduınu 
bibi senet ı 
Şarkan Hacı Mustafa vereıesi ve Ali Guben yol Şiın• e 
sahibi ıenet ceouben Karnill o. 
Şarkın Hatice Sultan garbeo yol Cenuben Hasan tarla}arıı: 

1 - Yukarıda yazıh tarlaları 1697 numaralı Ziraat bankasl kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle ve açık arthrma suretiyle satılığa çıkarılmı~tır. 
2 - Aıttırma 10/4/935 Çarşanbı günü bışhyarak 2515/935 Cumartesi güoü saat ondört ili 16 da birinci ihale yapılır. ihaleyi müteakip Lorçluya oobeş günlük bir ihbarname gönderilerek borçlar 

davet edilir. Bu onbcş güaün hitamında borçlu borcunu ödemezse üç güa zarfında ibalei kat'iyesi tasdik edılmek üzere dosya İcra hakimliğine tevdi edilir. 
3 - Arttırmıya İflirak edenler yukarıda yazılı mebaliğio yüzde 7,5 1,isbetiode nakdi pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu bankamıza tevdi etmeleri lazımdır. 
4 - Gösterilen günlerde arttırmaya i§tirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve h11nları tamamen kabul etmiı ad ve itibar olunur. ., b 
5 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte buluaana arzetmi§ oldugu d' 

i• razı olursa oaı; razı olmazsa veya bulunmazsa hemen oabeş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok artlırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günl!r içio yüzde beşten heıap e 
ve diğer zararlar ayrıca nükul eden şıhıstan tahsil olunur. 

6 - Fazla malumat almak isti yenlerin dosya numarasile Ziraat Bankasroa müracaat etmeleri lazımdır. 
7 - Arttırma Ziraat Bankası binasmda yapılacığı ilan olunur. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------.... --------------------------------------------------~ Seyhan vilayeti daimi 
ninden: 

encüme· 

1 ) - Ceyhan - Auanu şosasmın 0+ 000 - 6+ 200 kilometreleri 
e~us~ndaki. toprak tesviyesi, blokaj ve kırma taş ihzar ve' Cerşi ile silin . 
dıraJ e~elıya~ı otuz üç bin yüz doksan beş lira otuz beş kuruş keşif 
tutarı ıle eksıltmeye konmuştur. 

2 ) - Bu işe nit şartnameler ve evrak şuularJır : 
A ) - Eksiltme şartnamesi 
B ) - Mukavelename projesi 
C ) - Nofüı işleri umumi şartnamesi ( matbu ) 
D ) - Fenni şartname ( matbu ) 
E ) - Husust şartname 

F) - Keşif cetveli, Tahlili fiat cotvoli, Metraj cetveli, Tahrik türab 
TekiLi türalı · 

H ) - Şosı:ı. maktaı tul.\ ,i 
iste" ııler bu şartname ve v. aktan tahlili flflt cetvolindea ma<la mat

bu ?lmayımları bir lira altmış altı kuruş hedel mukabilinde Seyhan 
Nafıa haşmühendisliğinden alabilirler. 

3 ) - Eksiltme 935 senesi Nisanın J 4 ncü pazar günü saat ( J 1 ) 
de Vildyet daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 ) - Eksiltme kapalı zarf usulu ile olacaktır. 
~ ) - E~siltmey~ girebilmek için ( 2489 ) lira ( 65 ) kuruş veril

mesı ve No.!ıa ~e.smühendisliğinden tastikh fenni ehliyet vesikasile Ti
caret odasının ıçınde hulunduğumoz seneye ait vesikası göstermek la.. 
zımdar , 

6 ) - Teklif mektuplar1 üçüncü maddede yazılı' saatten bir naat 
evvel VilAyet Daimi e~cümeni reisliğine verilec•Jktir. Posta ile gönde
rilecek mektuplarda nthüyet üçüncü maddede ynzılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması ldzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.5145 26-1-5-9 

Geyve sanılalya fabrikasının Muhtelif şokillerdeki sağlam ve ayni 
zamanda bir büroyu ve bir salonu tE'zyin edecek uerecede zarif olan 
sandalyaları gaytt mutedil fiatlarta satılmaktadır. 

Satış yeri 
Bedesten bitişiğ:nde Pir oğlu Süleyman Sami ( Karamanlı ) Tica. 

rethanesidir, Düzüne ile alanlara ayrıca tenzilAt yapılır.5184 2 

.----------------------------------~-------------
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastahklt'lrı mütehassısı 

l 
B e 1 e d i y e i 1 a n ı a r 1 1 Hcıstalarını istirahat zsmanı demeyip akşamdan sabaha kadar ka

bul eder ve istenilen mahalle gider. Gündüzleri de oşe ğulaki saatlerde 
Atatürk parkmıo asfalt yol kenarına yspılacuk (540) lira tutarmda 1 . · ı l · d .. · . . .. hastalarını kabul etmekte<lır : . ento ıle su yo u yaptırı ması şartnamcsm e gosterıldığı uzere açık . . . 

--
Dahili hastalıklar tedavih 

b k re İs 
Şorımıza yeni gelmiş olan doktor Tamı, u er 

h . de her 
civarında doktor Süleyman Sırrı muayene anesın 

soora hastalarım kabul (::tmeğe başlamışttr.5104 
Pazar ve salı günleri fukarayı p uosız bak ı lır. 

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

Lin1 Adana: Milli mensuca~ fab. ikası 
keti müdürlüğünden: 

. . o uiO-İl 
Fabrikamızda son sistem makinalar ile t\!ch ıı ;kE 

h · · l'k bezler rn kısmında kasarlı kasarsız er nevı ıp ı Vd ' b' f .;SC 

rette ve aı zu edilen renkte boyanmak ta olJuğu gı 1 
eki 

k . p r . d rna ve P1 her daire ve mfüsseseye, Be çı , o ıs, JllD ar 
1 11111

1'1 
ve bütü halka yarayışlı elbiselik kumaşları ha~ır ı:cı.ık 
kamız muhterem müşterilerimiz tarafından vakı 0 ıaahh 
siparişlerini arzu edilen renkte boyam ağı kabu 1 ve ip 

Yeni fabrikamızın son sistem ve elektrikle işleye: ip' 
d k .. l'kl · 'z Avrup ( rında imdi edilen her numara a ı ıp ı arımı C c 

olduğu gibi Japon mallarına {ııik nefasette bulun~od ıar 
. . . k .. esıo 0 

kalı kaput bezlerımız ıle yurdumuzun her oş "/O ) 

markalı kalm kaput qezlerimiz renkli kumaşları~ı~ata l 
lıklerimiz hakkındaki sözlerimizin doğruluğunu ·~itecek 
muhterem halk ve müşterilerimize arz ve ta~ep e derİZ· : 
memnuniyetle müşterilerimize yollanacağını ıldn e 
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26-2-9- 16-23-3°-7-

çım. me e konularak Martın 14 üncü perşembe güaü ihale edileceği Muay.~ne satıtlerı sabahları 8 kadtır Adres : Yenı ıstasyon caddesi 
eksılt .rAn edilmiş ise de istekli çıkmadığından 21-Nisan-935 pa· oğle 12 - 13. . Dogruluk fo~rikası dör1yol ağzı ~ neşri) 
evvcl~e ~saat onda ihale edilmek üzere yeniden pazarLğa bırakılmıştır. 15 denk ~?nra arzu ela7ılon muaycneha~e 1'.128 ' telefon N. 63 Umum• M. Ba• 
zar gun b 1 d' .. · b 1 .1 saate auar . 5 4 4- 30 

ı kl'l rin 0 günde e e ıye ençumenıne aş vurma arı ı An olunur. r··rk söı 
ste 
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