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5 KURUŞ 

Şarımızda seferberlik 
denemeleri beklendiki gi
bi bitti. 

ON BİRİNCi YIL AYI 3106 

Saylav seçimi için defterler asıldı 
ünkü seferberlik denemesi 
urdun her yanında yapılan bu deneme 
şarmızda istenen saatta bitirilmiştir .. 

------··------
Hırka~ giin önce Ankanıdı 

•t Kobyada bir Ftfcrberlik dene· 
lbe 1 )•pıldığını okumu ve duy· 
lbu tuk. Dün de danamızıb lrş 
~Oyfinde aybı deaeme yapılmı 
it bekJenen kaıacclı 'erimle sono 
•rniıtir. 

~· Adanadaki bu deneme, evvel 
1 •ktam saat 18 ele f r-rbe,lığe 

'Bğırılan koylerimizin ıh\b allına 
ıclnı-ı · · · ' ru ıçrn \ crılccek kapalı 

Zlrflar jutdarmamız taıafıotfuı 
Yola çıkanlmış 'e gHe aat tanı 
24 de zarflar köyJerin muhtarla 
rına 'erilnılıtir. Bu saattan ba~lı· 
r••k belli kayler tferherJik hu 
Unu unda ayılmı ve arım za 
tll' k k 1 ılomctre u1.akhkta bulurıao 

uçuk karataş \ e dağ kısmında 
•n u~ak köylerimfa Baklalı \e Çi 
~~khdc ilah altına ~ağırılınlar 

tmen hazırlanıp merkeze doğ 
ru yr la çıkmı§lırdır. 

Duydugumuıa ~ore, fıra ya
kıa Y ılmanlı, Derviıli köyünde· 
ki 11kerlt-11miz dUn ıkıam 18 de 
• 1kcrlik uheeine 'armışlar, (li· 
ter D'-' uzıklköyden } ola çıkau. 
lardan Kuçük Karatıtlılar aat 

:,~' farı 14 ~il~•rtre ~ıklıkta 
8 

ID••dar koyuae , ÇıçekU \e 

l ıklıhdıo geltnler de yine şua 
k O lc.ilomttıe uzalchktaki Kılıçlı 

&yune gelmiıludi ki. alayı dün 
~baha kartı fifa girmit ve ıü 

Y• bı vurmntlırdı. 
I Gene duyduk ki, bu eeferber· 
ık deneme i çok yöndemli ve 11· 

ılındı )fJHlwışıır. (lç dört guu 
dür ha\anm )ağmuılu \C O\a 

dağ ) ollarıuın çamurlu olma ı, hu 
dtnemC\ e biç engel olmamı hr. 

*** 
\ urtda lara ,.uou Ö)lemcgi 

geıekli 'c bü) tik bir ) ükünı 
ılı e elıyoruz: 

Bn tferbcrlık dtJıemeleriııin 

g zlı kapak ı lııçMr ) <ioü yoktur 
\e biı bimin açıktır .. llu d neme 
lerin tek amacı, beli aatlarda, 
)Crin uzan \C\ 'kı olmn ı da 
gijzorıüoc alıuaı ak, lwr lıaogi bir 
"'efe, lıcrlık yayımında makaniz 
ınan n nasıl çalıştıj'ını 'e nlu~uıı 
'eıilen iikümleri na ıl aptığını 

anlamakhr ... 
Orhıda gizli kapaklı birşe) 

o sa be~bclli, hu i ulu orta yı
ıılmız. 

özün sıra ı ielmişkeo, im 
denemeden ba ka hir yere daha 
ili mek i teriz: 

Ht'mcu çoğumuz biliyoruz ki 
ıeçeolerde ovanın bazı ) t-rler in 
deki hüyükJere ot, çalı taşınmıı 
\ e d•i yerıerdc bazı tepeler ay
rılmı tır. T •pelere 'e büyüklere 
t•ııuın bu ot 'e çalılar, genel !e· 
fcrberlık yıyımında hemen yakı· 
Jacık ve ulua hu.da•, devletin 
seferberlik yaputıoı .laemeo an
Jıyarık, bazarhtını tam•mlıyı· 
nktır. Buad•n bıldr•••D ,ey de 
vakıt kazanmıktar. 

Ovada"f bu hüyükJue rfer· 
her:u~ t,.peai denilecektir. 

Buğday koruma yasası 
kurultayda eski yasanın 

deleri değiıtirildi ve 
mad-

••• 
~~----.... ··~------~-

Onbin nOfiJslu kentlerde bu verginin 
alınmaması onaylandı . 

Ankara: 22 (A. A.) _ Kurul 
tay hu1rftn E ıt a1ray Duraanın 
Ba~lcınhğında loplanaral.: güud ı: 
1•Aıade bulunan kanuelar üztrin 
d• g<>rü mu ve oaaylımıt1ır 
. Bu giuu melerde, Türkiyt.de 
•kametribı olan bir yabaac.ya 
Vaeiyeı ve mirH urctiyle geçen 
Veya herhangi bedel iz \e ivasız 
htr ıuarrufla kazanılan menkul 
Ve fayrİmenkfıl maJlardao yurd 
dı~11ıda bulunanlanlRn 'era et 'e 

~•tlkal vergi i nlınmı) ıcığı lı•k· 

1 
•ndaki tefıir fıkruını be nelmi-
~I ltlekomiuika )Oll oıukaHle 

11Yle ve ttlsız telgraf \ telefon 

~İııı:nname inin demir ollırı ıle 
eynel111ılel r ya \e \Olru uakli

)atıuı tlair olan m~laHleleıin 
taıdiklerıne ait kamın la ihah
:~.le '~ukırada )apılan emni) t"t 
•1 ..!!"~: he) kelJari 'e tcferrua tın· 
1 .... -- -----·.-:------1.!:'mr uk re mi alınmnması 

lıakkınılaki kanunu onaylamış ve 
hutday kurumu kanununun ha· 
zı w .. JtlcleriuJe )•pılma ı hüku
metçe Ceklif edilmi olın deti
tiklikleri ta 'ip •) lemiıtir. 

Huna nazaran değı en birinci 
madde nUfu u on hin \ e daha 'u· ,, 
karı lca aba ve arlırdaki umum 

dcğirmeo ve fabrikalula niifu u 
on birden atağı ol•n kö' lerdeki 
fabrikalardı yapılan \Cya. ecnebi 
memleketlerden getirılen hu tür· 
ili lmğda) ve ÇO\ dar unları ve 
irmik, nüfu u onbiuden aşa~ı 

olan yerlerdeki r.bıika lal.iriyle 
i tedği ku,vet ne olur eol un , 8 ) 

'C) ı t>lek tertibatını 'e a hf'riki-
sini fıl\ i olan.un f abı ike 'e de 
girmenleri ka tedilou tir. 

Memleket iç ri ind• ki f alm 
ka ve iyrualntlınuelcrde )apılan 
vı) a 'phınrı memleketlerden 

Geriıi 3 OncU fırtıkte 

Arkadaş 
Karadon ve şalvar yasaGınrn başlamasına 

"1 QUn kaldı . Kendine, ona göre çeki düzen 
"•r. Cezaya çarpılma ... 

Yurdumuzda Kurtuluş bayramı için Defterler açıldı 
Saylav seçim kalkınmaları 

B LIKES1H : 23 ( ) -
\ili) et içinde C H Fırka ma 
).Zılaıı hıyaolarııı a ısı oııhine 

yakındır . Bayanlırımız aldıklara 
sıya al haklardan füıirü sevinç 
içindedir . Kazalardan ~elen du· 

Bu devrede Merkez kazamızın 
seçiciler sayısı 98698 dir. 

unu t kurtulll§ bayramımız 
olan 5 k6111 nu ani için protram 
bıır.ırlımınk düşıim t: ile Belrdiye-

de hır toplnnh olmuıttır. Bu top
lantı \alı 'l'e\ fik Hadi Baysahu 
lıa,.knnlığmıln Cumhuriyet Halk 

_ ........ .. 
umlau göre oralarda r. H. l'. 

) iııekten bağlılık go ter'n büyük 
toplıntılar olmaktadır 

o(<, j z 1 1 . 23 ( ) - D 
nizlı Bayanları ( . 11 1 ır kısma 
m~ılnıakt dırlnr . '\:azı ima i..:io 

fırka bürolarını gıdtnlerin •) ı ı 
htr gun arlmakt dır . 

LBZI C · 23 ( \ ) 
\ ifa) etimiz ııııfu unun 139 • 152 
olduğu aııl ıılmı tu . seçıın t f 
tı .. be) eti li tt~leıi a mı:lır. Ba -
anların da kntıımasile nrton bu 

meH·mla gore FnJn<'an 'ilıt) eti 
hu kez lı r fazla ıle di;rı a' la, 
çıkaracaktlr . 

F ... HZl HUM: 23 ( )- ( 
11

• \ ıliiyet kongr i toplanmış 
kongre e hildirllen dilekler iize· 
rinde konu§ulduktau oorn eni 
idare heyetine bir iiye dışta kal 
mık üıere e ki idare lıeytti Ü) e 
leri c~ilmi§tir. ) eni idare he')' 
eti bı l<an1ığını eski hı kan 1t · 
ud seçilmiıtir . 

OZENLEA: 

Yanbak•n yapı 
lieledlye, kal~kapıımdcı , bir 

/akım yıkılma11 gerel\ll dıik -
kd11/arı yıklı . Orada gtiul bir 
açıklık ve genlfllk ke11dl11l gös -
terdi . Dara~.ık , karanlık . eğri 
bıığrıı d11kkanları11 kaldırılma· 
sile aydwlık bir alan yaralı/ • 
ması hoıa gidici bir tıllr . 

Ama bakyorıız ki , burada 
lluyla emminin dı1kkd11uw1 bl 
tl1lği11dcki eskiden iki katlı ke 
babçı dııkkdm , 11udeyse, soka· 
ğa yıkılacak bir kılıkla bırakıl· 
ımı ... Bu d11kkô11 rı11111111 birlnd,., 

1 hele 111 yağmurlu gıinlude 
- ölıun tanrmw f.mr/ - yıkıla· 
cak ue bir çok zat allı yurldaş · 
farın cammı patlayacak .. 

Eylli mi . bunu, boyle yure/, 
sızlatıcı bir bitimden u11ce yık. 

lırup , Jwn111y11 korkudan kur· 
larmak dalıa ası!llı olmaz. mı? 

Ne gereği vardı ? 

Dun, ak~ama yalım adliye 
11/11 omrnden geçlyorc/11111. O st
rada d1tT1 şmaları gor11iup ecza 
evine qurıd< rile ı bir lal.mı suç· 
lularm gidi~ biçimi gu:ume 
çarplı. Gurdmj1111111 sı.. d · un 
lalflymı : 

Bir /,aç Sllll!İlll11 jandarma 
''<' aralarında lrnslu, rc11J;s/z. 
yaşlı vı• y11rume 1 gııc11 /,alma· 
mış bir ~11r11 ::lwal/ı gur<idaş . 
ve bıwlurrn bir l ısmt dn. hiç 
yw 11yt:.mlyt 11 soycl ışlarım sırlı 
rı ı ılmı taş yor/ur . 

IJ 11 bu yurwmş mıwdt.~ doy 
r il 11 lr J. ı I< il 111 K a 1<11 J.J im ada m · 
lw 11"er111 bu !/illi d J /Jlr yasa 1 
lıu/'11111 dt ı •rtlmc miş ... Sonra 
ııa bı111for /J yl lıa*l"ıs11u11 

~ayla' eçimiı e lıakı" •k ol•rı 
teftit he) eti hir ka gündrnhNi 
B lt.di e evirt<ll'ki ) eriudc f!İ<'eli 
glhuliızlu çalı mılnr ) aparn1c ı:nr 

da 'e dtuıa kazı ııın hağlı ko 

leı drn gelen <lf'f teTI rri ~ıizılen 
ı çırmrkte idi 

Bazı adlard kı nlı lıkların 

lüzrhılme ı ve azıla ı gibi i~ 
l re de h karak c\' iki gun giee 
) ı ı lmtun hu i er IJiri ilmi .. 

t r il<'' ·N l ırafıUtl n göı leu 
~eçı ılcrı 'e imz 1 rJ )llpıl 11 dd 
t<"rler dun nbah .,ard 'e kö) 
1 ·rd 1 m rr 1 riııc o ılmış vr 
ulu n gozu oııuıu ko u(mn lur. 

Bu on y klnoı ) a ~ore f ı:ı 

mıztl n 63,349 , ko) aimızd n de 
e " :~:; 349 ' tauc.1 ~ tilçimc gi 
rceckıir. lkisı hirlikt Atlana 
kazn ndao 98,6B9 kişi say1n' sc· 

Yevhç, söylevinde 

TuttuQu yolun sağlam 
oldqğunu söylemiştir 

Hdrııt: 22 ( A.A) - Yeai 
bııbakan Ye\ tiç dUn akıım g.ıe 

tecllere tunlan söyJ .. miıtir : 
Hük6metin çahtmaaı bakkm 

da beyanatta bulunamam . Bükü 
metin beyanaameai bu huıuıta 

lllıumıa olan malumatı vere elcıir. 
Kabineyi renit salihiyetlerle kur 
mık vazifesini Uzerime ıldıjım 
dakikadan beri • ıimdiye lcadar 
bir kenarı \ eya muhalefete çekil 
mia oJıa ıiyıaal adımların dabi 

it bir li~ini temin için blitiin iıolıria· 
ları nrm•ie çılıttım . 

Kendilerile g6rüttüillm bütilo 
tahıiyeıleri r6ıterdikleri tebaluk 

Te iyi niyetlerin<lea iitOrii tazimle 
yadetnııllyim . 

Şuraaı ehemmiyetle kayda de 
ger ki bu glhüımeler eına1ında 
devlrtin teıkilitına \e devlet , 
uluı ıiyHaıınm ana hatlarına dair 

zihniyetlerde fark gfümcdim . Bu 
da bükümetin ilerideki faalıy~ti 
İçin olan nikbinlığimi bilhassa 
ku\' etlcndırmcktedir. 

Yevtw iyi yol takip etmekte 
olduğuoa kani Jmluaduğunu kayd-

tUikteo sonra ıöılerıni 11 ıııretle 
bitirrnı,.tir : 

Anla ma "c ı lıır lıj-i şımdi) e 
kadnr '\ ugo la\ dıf iya11 ının 

baılıca vaıifelt'ti olmuş 'e ıyi ne· 
ticelrr vrrmiştir Ar zum rrı kısa 
lam n Zil fı da ıç iyasada bek 
lerıt>n r • tirt1cre e ışmektir. 

B .. lgr t : 22 (A A) -Bu abab 
çıkaıı bütun Yugo lav g11zcteleri 

y ni b ba1'nuın :ılııı) tioı s 
laml nı kt ve ı ar kadaşlarıoın 

s çiminılen do 8) ı kenduıoı kutla· 
ınakt" lml şmişlerdir . 

Deniz konuşmaları 
ırlwda laşwm at I ertcde Jıcıs "1 

llt' bllcjw lst•, malı/,< 111 /ıunları ı Loııdra 22 ( A A ) J icaret 
buş/,a 111rl11 bir /,ulayım bulup bakımlıgı bır ticaret uılııması 
•nttlw/, m • dt: 11u·: mı ydl? -~cydana getirmek üzere lagılız 

Dost ııc d11ş11wıwı 0111111J • vr 1 f'h murabhaslırı arasında ya 
bu bır1111 bir rıu·e balıu ııe 1/11 • pılm•"ta olan konu m•lann 8 son 
re/ sızlatıcı 9oslerlşc ne gerek kimın11 bırakıldığıaı bildirmek· 
vardı ? tıdir . 

çimi )ılpaı aktır . g çt ıı saylav 
seçiminde hu : m,323 idi . 

l'efli hey <"linin nmanına go 
rr. 26 mftlıDlle~i olaıı arımızda 

11 sı·çmc rl~İrf' i '" rılmı \e er 
leri L ili tdilmı,.tır 

<.en~l 161 ko\limuzıle Hlse 
ı im ılairt inı· nyrıla ak toplııntı 
nl ri lı •ili t'tl ilmi ı ır 

ı irm ,. ka 
:ıklır 

Bu dcfteı lcr , koydc vr ~arcl• 
onlı ş giirı a ılı kalacak \ ııı ıl 

dışlar hu tlrft ı lcrıkki ndlarrnı 
gôııl n g~ı irrl' ~lcr 'e bu dh 
<'ekleri olur ı - onbeı gün emre 
nhı tiÜıı i~ırule ( a l ıv t< imi 
t fti§ ht' ·,tine ) lıa vma<·ıklnr 
dır 

Gerııi ikinci firtıkte 

Rusya da 
Yeni bir Sovyet Sosyalist 

Cumhurluğu -Moılcovo 22 ( A.A ) - Mor· 
dovya Mular mrııtalc11ında lıılkın 
iıteji v~çhile mubtaı vyet Soı

yılist Cumhuriyeti kurulmuıtur • 
Orta Volıa ounıaka ına dahil bu 
lunan bunların bir çoiu Mordov
yalı ve Tıtnrdır . laıkıllpdan ev 
vrl bu mıataln çok reridt itli n 
halkın an<·ak yUıde 12 ıi okumak 
ve yazmak bilirdi. biiyük bir iler· 
Jemt mevcutlllr Ye Hnl} İ lf'nİşle 

mittir . 1934 de mecburi okuma 
kanunu çıkmı~ ve bıleıı balkın 

yDıde 90 ı okuma bilmektedir . 
Cumhuriyetin merkezi olan Sa . 
ra•ık dı yedi y6kıek olrulak var
dır • 

Londrade sis 

Eondıa 22 ( A A ) Kalın 
bir ıie diio ıeyriaefori boımuıtur. 
T rcnler çok ıe~ kılarak gelmiı· 
lerdir . Şehrin ana cıddel~rinden 
saatlerce acçmelc kabil olmımııtır. 

hrka ı \ iliytt idare heyeti ba§ · 
knnı Alcwara ayı., ı Örke.Evrea 
Bt>lt-diyr ha k101 Turhan Cemal 
\ıkt•rı UIUlllf"S~ili \e di#er fe · 
ıckli urıcln lırm haşba a 'erme-
ilr 0111111 Cur . 

Toplanlı , ıpılır•k kurlulu~ 

h.ı r mı pro~umı için i'eçen 

ılki l ıoğıamı ~nz onllne almıı 
'e lıuı ılnıı Knh a oğhınu ıiy.ret 
111.ıcldc ini çıkararak dana ulu 
al .n .ı 11rn katılm köylü ve 
eJıirlı urıcln,J:m im gUnOn şen

lıklt•r i ut~ çağırmak , lci.'iylüleri 
ko11ııklrı111Rk \c• onlarm geçit 

meın imine ortakllığıoı anık • 
l ımak içın şımdidrn luz almak 
i ıni uzc·rine ıhııııtır . 

Uiger maddelerin de büyük 
tle~i iklik ohu.yan kurtuluı bay 
rnmı progrnmında yalınız büyük 
hapa~m saat 10 da çekilmeti 
onı) lannıı" 'e toplantı sona er
mi tir . 

Onaylanan kullama proğra • 
mmı ilk çatdı gazet,mizle ya -
pacağız. 

Saylav seçimine 
batlanıyor .. 

Aydm: 22 (A. A.) - Saylav 
eçimi eeaı defetrleri b&tüa N

çim kollarında bu~ü• aekıJa .. o· 
nuloıuıtur. 

Holu: 22 (A. .) - Saylıv ee· 
~·imi d .. fterleri buglin Hılmıttar. 

Ankara: 22 (A. A.) - Saylav 
r~imi için yurdun her tarafındı 

bugiin def\erler • ılmıthr. Eaki 
müddeti ıoa kiaunun beti.de 
bitecektir. 

Aydında bir yangın çıktı 

Aydın 22 (A.A) Dün aktam 
gdc" } arııında cinf' ~arııeındı bir 
yangın çıkmı~, ıki dukkan bir fma 
aomı tır. Tel fonla t.ağmlan Aydın 

llfai f' i yetiırrf'k yanımı .Oadür · 
mıiıtur . Ka ıha büyük bir ft'lıkfJt• 
ıen kurtarllmıttir. 

Dil savaşı 

Osmaniye = 18 12 - 934 

/111 dil bize Atalı1rJ. un ço/, değull verimi, 

S ıyılacak bu 11lus1111 ııygurluycı erimi. 

JJalıa vardır u111111111zdc bir ço/, scwaş. dt·ıılrlm 

\1uşlulayor l>unu biz duyduğumuz suyleolm . 

Germiş/ere oclt k Ul'retı dillmizln yapısı , 

Kurtuluyor /,ırJarırwtinn b11 y1111 omuı kapısı •.• 

U/111/ayw n.~ı!/1111 ö<jrerılna im 11l11s, 

Aldı oncla 11 bilim ucu c/t>qal nce 11/ u us .. 

Alalurl.'1111 u:en ·rck yrııclircllyl lm /,ılık . 

])ilfmı:' ı ı rect.'/.adlr çolı qunrnçll yoltırll\ .. 

1'11r/, 11/mıu /, aı111şı111ca oz/u lıık t'I clili11e , 

Ullwlar111 scmcrı!Jım ıldı baysal elim• .. 

Allll11r/,'1111 ucwılara un ııerc11 gu:cylmle , 

Mull11d11r lıır/, 11l11s11 0111111 sıca/, guncylmle .. 

l ucrlcrlu çolc y11crsl ulu başbug Alalur/\ , 

Saıtct tanrı dese cieger yarallı!/m bu az iurk •.. 

Z•ki AnlarHI 



Tirtflr-: 2 Ttirlc Sözfi 

Sanat b'}hisleri : Defterler acıldı 
' 

Musikimizin - İJlrtnci firtlJ.:lerı artan -

Köyler Seçim ilıioci Nüfus 
daireleri seçıçı tuttuğu yeni yol 

1-Akkuyu l 15 kö)' ]14 
olduğunu zannetmemelidir . O Her sahada hUyük inkliplar 

batar mıt olan Türkiye ıon aylar 
ıçinde özlü bir muzik inkilAbı· 
na da girişmiş bulunuyor . 

İki aydanberidir Tfirldyenio 
sanat çocuklatı yeni bir yol n
zerindedir . 

Atatürkün gösterdiği bu yeoi 
yol , Türk sanat~arına 111natları 
nı inkişaf eltirecak , Türk ulneu
na yenı bir heytcan kaynağı ba
ğıtlıyacaktar . Ankara bujllnler
de bu inkilabın ilk eserlerini ver 
mek heyecanı içindedir . Ülke 
mizde yetışmiş bülllo aanatkar
lara burada büyük bir vazife 
düıüyor . Avrupanıo yüksek bir 
heyecan kaynağı olan opera zev 
kioi halka vermek iıtiyoruz . 

Bu inkillb için bem ıahne 

mueikiıi hem de doğrudan doğ 
ruya konsere ayrılan kısmı bir 
arada iılemek lazınıdar . Sahne 
musikisi , musikinin temsil sanatı 
ile birleşlırilmesinden doğmuı

tut , Şimdiye kadar biıde ez çok 
inkişaf etmiş olan teme§a sana 
hoa musi~inin karaşmam;..ainın 

sebr.hi rle , alaturka musikinin 
buna kifayet etmeyecek dereçe· 
de geri olmasındandır . Bu yüz 
dendir ki alaturka dediğimiz ge• 
ri ve iptidai musiki ancak içki 
mua11nın yaoına kurulu salaı bir 
ahneoio Uzerine ut ve tef ile 
çıkabilmiştır . Halbuki batı mem 
lekellerinde temsil aanatı ile 
elele vererek sahneye ylikselcıı 

muıiki insan duyğularınıa bütün 
inctliklerioi enlatmakta ve eana 
tın her ıubeeine mevzu veren 
insan ruhunun bütün derinlikle
rinden ıes verebilmektedir . 

halyan opera kompozitörü 
Puccinitıill" büllln lisanlara ter 
cJoıe dilmiı La Boheme opera· 
sında , Mimi rolünil oyoıyno Sop 

rano Lyrique fakir ve vrremli 
bir kızın bütUıı ıstırablarını, pa 1 

rasız bir sannlkAra kaııı duydu
gu gizii aıkı , ve rihayel Pari 1n 
sefil bir mahalleıirıde, obasız 
bir odad hayata veda edigi ateş 
dolu bir mu~iki i le ifade edil -
migtir . • 

Pictro M sçgnınin Cavaleria 
Ruıticana opere8'1nda Lola evli 
olan Turiduyu SP.verek onu kar
şııından ayuması , kocuııııo Lo· 
laya eşkıoı bitsedeo bu kadının 

bUtUn 1<ıskançlık1Rrı , inaan rubun
da geçen hiitUn ibtircaları mu
ııki dili ile anlatıtn bUyUk 11nat 

eserleridir . 
Gene Alman dabııi Vagner 

eski german esatirioe aid bir 
mevzu üurine yazdıgı Triıtan und 
İeolde operasında kahraman T 

b .. b .. " b k b" b d B Merk:eı Aklrnyu 
uı ~ utuıı aş • ır sa a ır. ir 2-Gilbe (10 .• ] 4 

rubı baleti ıfade t.den Cbanıon M k 
. d b " er eı 

1 
~gıonı sanatın a Uyllka.hir rol J-K b . \ 1 8 .. l 1 1 ·· ı· 1 asaKa 18 ,, J 7 oynar . oy e parça :!rı soy ıye· 1 M k K· 

k 1 d Ü b.. .. k- er cı öyc 
ce ıea er e, g r ve uyu ope· 
ra seılerioden bUsbOtOn baıka 4-Büyükdikili [5 ,.J 9 

meziyetler aranır kendi batına Merkez 
bir aalonu dck'>rsuz , yaloız pi· 5-Gerdao 
yano ile doldurabilecek ve din- Merktz 

(5 it 1 3 

leyicUeri yalnız kendi §ahıiyeti 6 Yolj'tçea f2 ,, J 2 
ile heyecana getirtcek bir ıuin Merkez 
çok ince buıusiyelltri kendinde 7-Camuscu 
toplaması tarttar . Merktz 

[8 ,,) 11 

Konser aabaflında ıeıin bUyllk- 8-Karayusoflu (6 ,,J 8 
Jüğiindcn tada çok kuvvetli bir Merkez 
tr.koik ile anlamak canlı bir oku· 

9 Yüreğir 
yuşf a bir parçanın bütün rubu Merku 

[7 ,,) 6 

nu ve inceliklerini verebilmek 
V 

10-Kadribcy [3 ,.) 4 
kabiliyeti aranır . e bilhuaa Merkez 
ıeıte buıuıiyet ve ıahıiyet , iest · 

d k d d 
11-Kilisaköyü [ 10 ,,J 4 

ler , oyun , e or ve evım e en MerkeE 
bir hikayenın uyandırdığı alaka 
ve heyecanı verebilen oparaoın 12-Uenizkuyuıul 5 ,.J 3 

Merkez 
yanında konserin fakir kalmamaeı 
için , kendinde ve 5esiade ~ir 13-Şabinaia 
çok meziyetleri toplaması lôzım· Merkn 

{9 ,,) 4 

dır . Garp muıikisinin taoınmıo 14-Arapköyü 16 ,,) 5 
ıarlcılarını bılk türkülerini öz dı Merkez 
limize aaklettircrek kooseı ler 15-Misis (14 ,,118 

Merkez 

16-Krateş isk. (15 ,.J 22 
Merkez 
17-0ymaklı 119 11 ) 17 
Merkez 

1055 

1659 

1343 

839 

2463 

1809 

1325 

1054 

968 

898 

1014 

1179 

3749 

4675 

3508 

vermek ve bu auretle halka brm 
yeni yolda bir muıiki terbiyesi 
vermek , hem de öz dilin ;üzel 
kelimeltrini yaymak mümkün o
lacaktır . Sözlerini öz Türkçeye 
çnirerek :aptığımız tecrübeler
de haikın Türkçe olarak ttganııi 
edılen batı parçalarına çok beğen 
diğini , çok allcıtlandığını gördük. 
Halkın bu arzuıu kendiıinde batı 

sanatına dokru zaten uyanmıı 
olan bir yüıüyÜfÜ ifade eder . 

17-Tuzla (17 ııl 22 4420 

Bu arada Anadolunun ve Ru 
melinin uzak köylerinde yayıluıı§, 
söylenmış , içi duygu dolu olan 
köy türkUlerini de unutmımılıytz. 
Bunlar armonize ediliııe yalnız 

bizim yurdumuzda bir musiki ha
reketi uyandırmakla kılmıyıcak
tır, Avrupır.ın yeni nağmelere 

yeni ve .hakir seslere susamıt o· 
lan muzik muhitlf'rinde de akisler 
doğurıc-aktıı· . Yeni başlıyan bu 

Merkez 

M.hallesi 

1-Karııyakı 
2-Türkocağı 
3-Ulucami 
4-'fepebağ 
5--Hürriyet 
6-Kocavezir 
7-Kuruköpıü 
8 - lstiklat 
9-Çınarli 

10-Akkıpı 

11-Mıdık 

ikinci 
aeçici 

30 
17 
22 
25 
39 
26 
38 
37 
41 
22 

9 

umumi 
nüfuıu 

6166 
3658 
4510 
5216 
8068 
5316 
7760 
7589 
8407 
4656 
2003 - ... 

306 63349 

Şar seçim daireleri 
iukilab uzun yıllardınberi ses al· 
mamıı ve dile gelmemit zentin 
ve ıonıuz bir Aleme ahen" vere. 
cek , ondan ahenk alacaktır. Bu 
alem, Türkün en yülcıek duygu 
larla d Jlu olan gönlüdür . 

1 - lurfıyaka : Cumhuriyet, Sey
han 

Atatlirküo , bir ikinci teırin 
günli ı6ylediii ıövlev yurdun 
bütün 11nat çocuklarını pırlak ve 
ıtıklı bir hedefe do~rn çağırdı. 

Onların yorulmadan çalıımalara 

ve vazifelerini baıarmaları günün 
birinde yarattıkları eşsiz muzik 
eıerlerinio diliyle kutlanacak· 
tır . 

Celile Enlı -Ulus-

Seı;im yeri : Cumhuriyet fabri 
kaaı 

'l. -Kayalıbağ : Çukurmcscit, 
Şeybıade, Ağmebmet, bnabbahçe 

Merkez ; Ulucanıi 
3 Türkocıığı, MestanzıJc 
Muk~zi : Mestanzae cımii 
4 - Tcpebağ, Karuoku 
Mcı krzi : Yeni sintma 
5 - Hürriyet, Sarıyakub, Ali 

dede · 

Merkezi: Ali<lede m~c.Jıuui 

riıtanın karakterini , İıoldenin de· -------------"\ 
riu ve f ırtıoah ıevgiıini , ildbi 
bir musiki ile aolatmııtır . Dün· 
yanın en eski medeoiyetini kuran 
Türk ulusu bu kedar uzun yıllar· 
danbeıi , geoit kalbiude , uvgi· 
nin , ihtirasın, ülkeler zabdetme· 
nin, iyiliğin , doğrnluğuo ve güz.el. 
liğin billlin heyecanlarını duy
duğu ba]de , bUtnn bunlar hela 
muıiki ile gönüllerimize akmıo 
ruhumuzu do) urmuş drğildir . 
Oğuz deıtanları , Dedekork~t hi 
kayeleri , Ergenekon cfuoeleı i, 
Türk kompozitörlerinc , eski ta· 
ribimizi, öz heyecanlımmızı can
landıracak çok güzel opera mev
zulara olabilir . Bir taroftan )eni 1 
bir opera çığırı açmakla bera· 
ber evıen el sanat eserleıinin öz 
dilimize çevrilmesi de lazımdır . 
Opera sahasıııda böyle ilerlerken • 
musikioin konser şeklini teşkil 

eden kısmmı da unutmamalıyız . 
Bilhassa inkilabımız için hu kısmı 
çok mühimdir . 

6 - Kocavezir, Sucuzade 
Merkezi : Sucu zade C. H. F. 

ocağı 

Kooser kısmıma d•hı kolay 

Hava tarassudah 

1 - Dün Adanada zevo)den 
sonra okunan tazyiki nesimi 756, 
2 milimetre olup, en çok sıcak 
13 en azı 7 santigırattı . 

Rutubet vasati % 84 ola -
rak kaydedilmiştir. 

2 - Dün bava temımen ka 
palı geçmiştir . Y .. ] , §İmal ile 
şark arasında hafif olarak cımiş

tir . 

:i - ;iarımızda yerleımiş 
Lulunnrı düşük tazyik tedricen 
çekilmeğc başlamıştır . Şimdiye 
kadar yağan yağış mıktarı 74 
milimetre olarak kayt edilmiştir. 

A kcri hava rasat istaeyouu 

TOHKSÖZC: Yukarıdaki ya~ış . 
ıııikııın ~öylece anlaşılmalıdır : Bıı 
ııym 13 tinde 2 milimetre ve 19 -
2J arasmda 72 milimeır~ ... 

7 - Kuruköprü , Haııe<lan 
Merkezi : Arık zıde c·ımii 

8 - İstiklal , döıeme 
Merkezi: C. H. F. 06şeme ocağıJ 

9 - Çınarlı : Kurtuluş, Reşat 
hey, Cemal P•f•, köprülü 

Mukni : Çınarlı C. H. F. ocağı 
10 - Akkı:pı, Miruçelebi 

Merkezi: Fırka ocağı 
11-Mıdık 

M~rkczi : Süvcydi Hamit ığa 
evi 

~~----·"""""'---------------
Oruçta 

Kurun bildiren 
-_.............. -

Bugün giiııeş (,,51 ıla doğacak, 

öğle ezanı J 1, 50 de, ikindi Jıl, 

33 de, akşam 16,36 tt, yatsı 18,8 
de okunacak. Emsak !) te olacak. 

:-}ar muralıkllı Vehbi Okr;u 

( şAR sAVALARi .. ) 
.. 

....... .-... 

öi>rt 

Adana sporcuları 
kulüp arasında birleşme 
konuşmaları oluyor . 

Adanadaki ıpor kulüplerir.in 
çok ehemmiyetli bir it üıerinde 
karar vermrk Uzere bulundukla · 
rını ve buti':ln için bu günlerde 
ıık tbplımtilar y1tpıldıfı•n1 haber 
aldık : 

Büyük memnuniyetle karşıladı· 
ğımız hu babHe göre Adanadaki 
d<trt spor kulübü , ikiıer ikişf\r 
bir leı~rek yeni ad yeni formalar 
altında hirleş~cekler , Böylece 
kulüplerin say111nı dör Hen ikiye 
indirecek:erdir . 

Hepimiz biliyoruz ki Adana 
sporcuları ayrı ayrı kulüpler ha
linde ı;ıılışdıkları için kuvvetlerini 
dağıtmıılar , bu yüzden , mıntaka 

içiode daima y1>nilgen kalmışlar· 

dır . Ötedeoberi ortaya atılan , 
fakat . bir türlü yüz hulmıyan bu 
birleşme ayaklanması arkasmda 
kotan ınlaıımadıkları için mınta

kanıo özelliğini belli edec,.k da 
vah oyunlarda üıtünlUgü bııka 
şer kulüplerine kaıandırmışlardar, 
Bunun iç yüzü Adana sporunun 
zaifliğinde dciil , sporcularm şar 

Yağmur 
Cuma Ye Cumartui gUnleri 

yafıın bol ve ısıilı yağmurların 

durmtyacığı Hoılmışsa da dün 
bavanm bulutlu , ve yaı ol · 
ma1111ııı göre aocak serpişdirme 

alarak biraz yağmış ve kuilmiş-· 

tir . 

Kabakulak hastahğı 
Adananın Çınarlı köyüne Kaba· 

kulak hutalığı yapıldığı savası 

alınması ürerioe vilayet sağlık le 
bcliğioce , Çınarlı i<öyünc gönde
rilen satlı" m•mıorlarının verdik· 

leri rapora göıc , hastalığı pek 
salgın Lir yön tutmasmrn önü alıo
mıştlf . İki üç çocukda hulurıduğu 
anlaşılan kıbakulık ha taları iyi 
edilmitlerdir . 

Bir yumuş verme 

Haruniye nahiyeıi lebeHğioc 

tayin edilen Fevzi, lrlnlık yükü 
münü iizerinc alı.lığı ycrt• gitmek 
üıe re ıarımıza ıelmittir . 

İçel valisi 

Komıumuz içe! valiliğine yiı • 
cdlilen Aokara:villycl iıJar c lıe· 

yeti üyclaiodeo' Hakkı Haydar, ev 

Vtlki güo Meııune grlCrfk yeui 
yOkümüne başlımıthr . 

Piyasalar 

Pımuk: borsadan aldığımız bir 
bildirime göre )Cıli 43.5 - 44-, 

İane 44,5 ,•,kepıes 46 kuruştur . 
Çiğit fiatları : Yerli 9,25 iane 

1 O kuruştur . 
Ahun : Jtııtenbul piytu•ası 940 

Adınıda 950 kuruştur . 

Bir düzeltme 

Göz tabibi Abdüllah ve aile · 
~inııı aoy adı olın •'Demirel,, 
ıüzü gazetemize Dcmiral olarAk 
geçmiıtir . Düzeltiyoruz . 

Okutan Nrcmcttiu Ooayııı 
soy adı gaıetemi:t.e Günay olarak 
geçmİ§tir . Düzeltiri:t. . 

Açtk konuşma : 

Y . . Ayhana; 

Y aııt1ı;t,1 aldık . Bo~ val.ı tıoız 

varsa bııgiın aaaı heşlı : matbıu 

mıza uğrau nız dil konuşsak ve 
sonra yaı.eak .. Saygılar ... 

nilfueuna nisbetle çok dağmtk bir 
halde çalıtmalarlnda, kuvv~tlcriııi 

bu suretle zafa uğratmalarında
dlr. 

Bu yoldaki ıakatlığ1 anlayan 
görgülü sporcularımızın ön ayak 
oluşlarilc lıir takım kulüpler ara 
sında ınlaşma koouşmalan luışla
mış , birlegme için <le bazı ıpor 
gençleri olmuştur • 

Hepimiz biliyoruz ki AtlaoaJa 
ı;ok değ,.rli sporcular y .. ti~mck · 
tedir . Ulusal takıma oyunc•ı 
'erecek güç de {utbolcularımıı. 
atleJlerimiz vardır . Fakat bu 
üağınıklik dolayısıledir ki bunlar 
kendilerini gösteremiyor , hi~ ıle 
onlar içio gerrgi kadar reklam 

yapamıyoruz . 
Hiz bu birleşme düşünc~sioi 

çok büyük özenle karşılıyor ve 
iculübcülerimizin doğru yolda 
yürümelerini candan alkışlıyoruz, 
Umarız ki sfJorculırımız bu işi 
bir an oııce başarup mıntıka spor 
culuğuuun yuzunu ağartmıkta 
giç kalmazlar .. ·------

Ne olacak? 
Birkaç kişi aynı soy
adını almak istersfl ..• 

- ........-. 
Soyadı nizamnamesi r.:srui 

gazetede çikmı":tır. Nizaınu•me
nin 15 inci maddesi u<lıu: 

Madde 15 - Bir köyd,., bir 

kasabada, bir şardn bir soydan 
olmınımlar aynı soyadrnı stçmiş 

olurlarsa bu ad bunların ilk mü
racaat edeni için kabul olunur. 
Diğer)erininki değiştirilir. 

Degiştİtmemekte ısrıu eden· 
ler oluraa bunların adlarına bii 
yük, ki.içlik gibi hir çift veya lıer

lııngi bir ek ilivesilc diğeı )erin· 
den ayudedılir \e o suretle nü· 

fus kütüklerine ve doğum kagıt· 

Jarına geçirilir. 

Miiteaddit IJüf us <la.irdcıinc 
ayraJruı§ olan §arJarcl .. niifus dai 

relerinden berbiri lm maddenin 
ıaabikında bir kasaba addolunur. 

Ayııı aile efradındaıı Hiri tara· 
fından bir mahalde l"scil cdilwi§ 
olaıı oyo<lı o aıle dradının diğer 
malııllcrdc hulmıanl arı taıafrn 

dan taşmmaıı bu nutl<le lıiik 

miinden müstasuadır. 

Soy adı 

Kimyağer ve ecHm ı\1ıuıt.C. 

Rifat 'e kardaıları Malımut ve 
Tevfik ve bunların oğullan eski 
ıoy adları olan Gülrkliden 1'Gü
lek,, soy adını almıılıudır. 

· 29 birinci tcırin okulu oku· 
tanlarından Münire Zebni (To · 
lon) ıoy adını almıştır . 

------· -------
Venizelosa 

Yapılan suikast yönün
de araştırmalar 

_, 
Atioa : 22 ( A.A ) - Ruyter 

ajansına göre Venizeloı;a karşı ya
pılan suikest mi!Znuolarını nıuba 

keme edecek olan juri lıeyetinin 
c\i leri yakın111dı el ört bomba pat 
lamıştır . 

Juri iiyeflİ şiuıdi polis tarafın. 
dan sıkı hir surdtc poliı ihtiyat 

tecihirleıi almıfhr . Da\·a bugün 
Pirede baılıyacaklır. 

1934 yılı••• 
dUnY• .. pet~ 
yıla gore 
tıkhk v~rdı~· 

933 tİP ıl~ 
yada (l,o6.3~ 
edilmitke0

1 91~ milyon f8J' 
rakaının• ÇI k 

Bu faılıll 
IPI• eden me · 

cJ Petrol i8U 
ır. d 

yada eoHP •, 
'k r.up:r1aurı 

rı ı t..ı Jll 
de 933 yıbo 
685,006·~~ 
mı§tır. II~
ktio, 681,~ 
da, J,(}6iJ riJ' 
vaı <lır. Gc 
mü!t11lısıl yıl 
eden ve bu 
petrol, geçeo 

eder. l 
IJu iki 11 

hcıi lıirle;k 
dır. isbet: ,.,,,. 
p«"k az ge'i-
hil rliioY801

' 
• pJf 

ıillerı 6J. di' 
yüzde 14, .

11 
ı.

MaIJJ•fı 
0 biri' 

parke. l "' 
rol istıh88 .• ıe' 
iyi bir dil ·"" d•',. çalışmalar .... 9011.,... 
muştur. 

da geçeP •Y 
\11 

aza lınası re 
oorına 1 "' 
~iihinıdir · 
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Hindistanda neler oluyor? 
----~-----·------~---

' HıuıHıtan , Asyaoıo öteki kı· 1 
l1tmlnııodau aşılmaz dag1a la ayııl· 
rnıı bir toprak parçasıdır. Bu top 
•.ak • Rusya hariç olmak üıere , l 

V up ~•dar bf.ivıik iir. Oradaki 
halk i e 350 milyon kişidir . Bun
lar da Anupıdn bulunan ırklar · 
dan dıba fazla mikdarda arklara 
lbl!nsuptur . 

Hındistın ahalisi ırklara ve 
det.lıepİc:re ayrılmıştır. Ardı arası 
geJmiycıı istilaların sooutıcu Ula 
~ık Or•dı bir Çok balk ve ırk la
ba"alarına raatlitnlr. Aryco ~i~n 
oları Hındular ülkenin en büyük 
P•rçasına kendi dinlerini kabul 
ettirmişler e de hala Hındistırnda 
bu dine girmtmiş olup tıbiala 
tap nan 11 milyoo kiti vardır. 

Hiaıdiıtaom Arytu fatihleri , 
erlı halkıu rk rrisiui ciir gibi 

kullandılar. İJuulardın Çöpçülük, 
ôdhbculuk ve sakalık gibi idi iş 
lerle uğuıao , tazyik altında bir 
ınıf fıkardılar , Bu • şimdi bile 

hGyledir ~ 
1562 de Hindistaıı , ir1nlılar, 

A.fgor.lar ve Türklerden aıfiteşek 
kıl lıit ordu tarafından istila edil· f' · Bunlar, vakti)'le Normanların 
ııgılızleri eeaıet altıua aldıldarı 

gilıi, Hindistaııda bir nıüslümnu 
inıparatorluğu lrnrdtılar. Arap ta 
t:irlerıtı Hindiıtana gdmeleri , 
i lamfıtnı nüfuzunu daha ziyade 
)'aydı . 

Bu yabancı müste\'lılerin ahfa-
dı . d. H' d' • ftın ı ıo ııtanm ıengin ve 
kıbar müslümaular ııaıfım trşkil 
lmektedir. Fıkıt Hiodulardaıı 

laıy•k görtn •fağı lııllc tabakaları 
rabat et?1ek. İçin müıllimaulığı 
kobul ettıklcrıodr.n, (ılnmlar .,. 
tıude dı bir çok t:uyik güreoler 
vardır • 

X\U ve xvm ıncı yüz yıllarda 
Mliılüman Mogol imparatorlarının 
kudreti aulmağa ve Hindu nüfutu 
Y~nideo dirihucie bııladı . Hin 
dııtuıın cruup dağlarıııda Y•fıyıu 
Mahratln lub1lcleri, istıklillerine 
eoiden ıahip olank , yajmacı

İıkla )OfQmığa başladılar . Sıkbı 
udlı bır uıezbeı> d~ Penub'da 
hluıta~il bir hükümet kurarak 
l844 de 1ngilizler tdraiiodau ye
nilinceye kadar oradnki Müıliimaıı 
cl&scriyelİne tılıaklcüm etti . 

iogiliılerin geliıinden önce 
Hindistan durumunun pek k<Hü 
olduğunu oraya gıdeolerio hep i 
gördülrr . Ülkeyi vryı bıslıılığı, 
ava~lar, kıtlık ve yağmacı nsker· 

ler kuıp gc~iri)ordu. Hındisteoın 
o zımaorrı hali , Çibirı bugünkü 
durumundan daha berbattı • 

O zamııngi hsydutların çocuk 
farı Hındistnn balkın do·· tt 1 .. .. . r t. )lfl 

uıcnudc Hındu pren i ıfıtıylc 
hnküm sürmddt·dir . Hunların 
lopraklırındau artan kı ımlıu da 
l · ı· H. d ogı ız rn ııtanr denmektedir . 
Prrıı lerin hepııi loailiz. •• mümea· 
ıil , 1 ri rarafından idare edilir 
ve onlırııı ıö)ledıklerioi }aparlar. 

Bu yerli bükümerle in ehemmi 
r.} li yerine göre c.;ok değişır. Fan 
tll bu biilclımetl ıin c:ı hiiyüğü olan 
IKi~mir , frdııı;a kadur geoiıtir • 
Mogolluıu nlıf11dı tarafindan ida -

re edıleıı . Hıı)<lel'abadın J4 mılyoıı 
ııüfu u vardır. Diğer hükume tlcr, 
faraza Kat yaver ~ıhilai ise , Pa • 
risteki Bulonya ormannıdan büyük 
degıldir . Hindistnoda Hındli <.l -
nllcn bir halk ve Hıudee bir dil 
Yoktur . 

Orada 252 dene ılil konuşulur. 
liiutli taa , ulus bakımırıdau tama· 
ın e n lngıli ~dir • Mubtclıf yerlerde
ki hinduler aralarında} aloız lngi
lızce lconuşurlar • Hındistaoın is:
likl.tlı için kurul ı1 n fır kanın kırn 
gre iııd~ konuşulan rt "'mi d ı l .. dc 
lııgilirscdir . 

· liıodistaua ilk çıkau İngilizler •• 1 t 
t Oğu Hııulistımı kumpanyn ı,, 

11 111 hı ırlcridir . Bıırılırın faklori, 
dtnilc 11 ticaretbandcri, şimdi Çin. 

:imarılırında görülen Koıısuyou 
lara fok benziyordu . 

Hi• <lu prenbİer arı ıoa giren 
anarti \J " buıılarm yaphiı fena · 
Mclnrla portrkizlilcrin , Fraoıızla· 
rın ve Hötl.adal1l1rın ce1irdikle· 
ri entrikalar ln1ıilizlcri sıyısal al"• 
nı çiğaemeğe mecbur bıraktı. İn
gilteruıin Hiadistanda ilk ele ge 
çirdiği ~ehir olan Bombay, bir 
Portekiı prensesi olup lngilterc 
kralı ikinci Şar 1 ile evlenen Kate 
rin da Bragıtıs1ın ceyiıi olarak 

lag-i~fer~ye ~eçti . 
1757 de Bcnıal _hikümd•ri ı 

Kalkütadaki İngiliı.leri . öldür hu . 
Hunun üzerine Roberl Klay"·'ın 
kumandft eti iği bir lngiliz ordusu 
alelac .. le Madras'dan ielerek Hin· 
tlu prengİni mUtbiı bir şekilde 
lıozdu . Buuıları sonra c'a Hindi · 
tan kumf>anynsi , Moğol impan· 
toruouo « Vice - roz • sı1ihi)•C 
tini krııdi elın~ aldı . Mi or boz 
gouluiu • \ elingtoıı un Merate'lara 
galebe çelması ve Sikh!l'lcrin teı 
lim oluşları lqgilizlerin Hiodis· 
tanı istila t.d;tlcrinin müteakip saf 
baları oldu . 1858 de de Hindistan 
kumpıo)'Ht bütün hnk luını lngi · 
lir. Knlıoa devrell1 . 

YukorJn bahsettiğimiz ve Hio 
distanin lııgıliz.ler«- düşman başlı
ca kt,ıvve.ti olan kongrenin ismi ı 

aldatıCıtflr . 
Hakikatte bu kongıe HindiılH 
halkını lcmıil etmemektedir . 

Hindulrre hiikiımetin nazariyat 
ve ameliyatını öğretmek üzere bir 
ldailiz luafıııdan xıx uocı yüı yı 
lıu sonlarını doğru kutulan lıu 
kon1ıre , g~nel ıavıtlın sonra 
bir loiilh düımanlıiı aleti olmuı· 
tur • 

Hindularlu çok aı bir kısmi 
dı kongrenin üyeİtriuİ seçtikİc
ıiudcn dediğimiz 1ribi kongre hiç 
bir uretle Hındistını temsil et 
melttedif. 

İfo konı•e timdi üç gtupa ay· 
rılmıştır : Bunlar da , İnıiliılerJe 
iş birliği yapmatı kabul etrniye· 
rrk barı§} olu ile Hlndiıtatıın iı 

tiklfilini eJdc etmek isteyen Gıudi 
nio taraharla11 : Oındiyi mei· 
bepler ve sıoıfler aıa9ıodılki fark
ları kaldırmak istediği için onun 

dütüncelerioe düımaa olHlar; bir 
de Nehrunun idareaindrki konıü 
nistlerdir . 

Hindi tında 160,000 lngıliz 
vardır . Bunlardan 60,000 uke· , 
45.000 i, kadındır . Sayı b•kımın· 
dan çok nı olao bu halk yı~ını de 
uıiryollaıı , fO eler, hastabaneltr 
yapmıştır · Birbirlerine düjmao 
olan mczhtpler arasında bar 111 

yapan odur . Batı ıimalindeki sı 
oırı koruyarak oradaki gezginci 
dağlıların haydutluklarını niba-

,) cl \ermİflİr . 

1919 da hem Hiodistaoı, ge · 
nclsıvaıta aösttrdi§i gayretlerden 
dolayı müklf atlandırmak , bem 
dt İngılteıedeki liberalleri mem· 
oun etmclc: için Hindı taodaki 
"Kul mua\İni ,, ile müsteşar 

Montrgü , ıra11r11 değiıiklikler 
) apmığa batlıdılar . 

Vilayetlerle merkezde seçim ) o 
Iİ) le kurnlın \ c bil bassa yerliler
den mfirekkeb olan mrclislere 
ınaarıf ve sağlık iılerı bıkımınd~u 
büyük salahiyetler vcrdıl c- r . Öte 
yandan dı;, bindularcc memur ve 
zehıt olabılmelcrinı mümkün kıl 

dılar • 
1929 dı, Sir Coo Sımonun 

başkanlığı aUındaki bir komiıyoo, 
Hindi lana gıderek bu dej"ışiklik 

leıin nasıl çalrıtıklarını ) erinde 
1 

goıdrn gc irdıkteıı oaıra , hürri
)ellerin g · nişlettirilmcsiııi la\Siyc 
elli ve hulkıo bu meclislere girme 
ıiııin çcık lehinde bulundu . Sır 
Con S.ıyıueııin raporuna göre, ey& 
lrtlerin lnt!iliı olın valilerinin , 
diiıcn ve kıumıuo korunma ı için 
mcıul r biadu bıkanlar. tayinine 1 

( Tlrk!ld) 

Buğday koruma 

yasası --- Birinci flrtiklerı arlan -
geitrilen hrr türlü biıkftvi, ma· 
karna 'c şehriye buğday koı uma 
kar§ılıgı vergiıioe tabidir. 

TUfus mikdarlırmıo ıayioiıı 

de 28 te:.:inievvel 1927 tarihli 
nüfu.., ayımı e a tır . 

~ar banyo ve sayfiyeleri Be 
lediyc hududu tlı§111da lmluuaa 
lar dalıi ar dahilinde sayılırlar. 

Köylüler;n niifusu 100 bin 
den yukarı ka abalar içindeki dc
girmeıılerde öğütecekleri unlar 
vergiden müeteenadcr. 

~7 ~rgi~ lmğd•y '\te çavdar un· 
Jarınds ! 7 kiloluk gayrisafı sik
lettc birin i ue\İ un ~gio ~nnl ha· 
ıııa 150 kurUf. 

llu ile\ iden oma gelen uc\ i
ler içio çuul baıına JOO kuru . 
tur . Birinci nevi un C\'Safı 1kti 
at \ e Ziraat \ ekhletleriııce mü~ 

trrekt!tt ta ın dılir • lakanıa , 
t>hriyc \ ~ hu kavil fahrikAları 

kulland ldarı mıhıri keodilcri ya 
parlar ı bu uulard.nn da birinci 
De\'i itıbıril \ergi alınır . 

fa karna, ebriye . İrmik , c 
Bi kih itlcriu \ergisi ldlo ba ma 
iki kuru~lur . Veıgi)e tabi un 
fabrika \C drğırmenleri çuvallarıo 
72 kiloluk olarak hazırlamağ8 
rnet burdnrlar . 

Bu mecburi) etin tatbikına 
imkla aürülmiyrn kasaba veşe -
İıirleıde taliye tekil; büküm 
tıtbikını münı ih müddetle e • 
cıktirmeğc el&hiyctlidır . Hutak
dirde 72 kıloluktan artık \eya 
ckeilc çuvaUarın \'ergisi } ukarı ki 
niebete gore heeablanır . İhraç 
ve e\'k ietas) onlarına ve milba 
yay merk,.zlerine , uzak olan İl'ra 

eki Heri hey eti karar ile ta •in 
ctlilerı yerlerde vergi niıbctini 
yüzde ellit kadar iudirmtğe hü 
kfımet elabiyr.ttarcİır . 

salibiyeli olacaktı • Aynı zaman· 
da bululiler j aı1ıklar1a ordunun 
haklarını da Ltoruyata~lardı . 

Uinclistan, bu raporu begen· 
nıe~iğiui gürilJHi \'C patırdı ile 
bildirdi. 

BUtün f ngiliz \·e :Hindu parti· 
leri ınümeısillcri ara!!ıuıfa yapı 
lau üç "yuv.,lık masa konferan 
ıı,, udan sonra çılurılaa Dcya~ 
kitab. hir '·lugiliı Hindietam "e 
yerli Prrn Jikler Federa yoou,, 
kurulmuını, bunun uluuJ mec· 
lisle vilayet mecli~leri' ayesiode, 
müetakiJ olma1111n teklif ediyordu. 

Azlıklar, hiikOmrtçe lt!sbit 
edilen bir ni bet dairetiude mec 
li !erde tuıı il edilecek, bu su 
retle de metlil'lerde Hindular 

1 

Müslümanlar , yerlı lhrietiyanlar 
ve Paryalar görmek kalıil olıc:ak· 
tı . Sir 'aymen 'ın d raporumla 
.~dığı gibi, PoJie, mecli lerin 

kontrolu alımda olacaktır. 
1929 dn Hiodistaııın ithal el· 

tiği enaum değeri 225 milyon, 
ihracatı 259 rııH)OD sterlindi. 

1933 de Hiııdııotan 17 mil)onD 
krlıulik pamuk, 8 milyou ı;trr 

liıılik makine \e 3 ınilyoıı ter C 
liolik tle çelık'\ c demir atın al· 
mıştı . Hiudi tan alı~\erişioin a:o• 
ğı )lıkcırı ) üzde 15 iui 'Britaııya 
1mparıtoılnğnyln yapar. 

Bunun içiııdeıı yiiz<le 30 u lıı 
kiltereııin hi sc ine «lüşmcktedir. 
Eğer :Hindi tın c ki zaoıanlard11· 
ki gibi yeniden annrııyc dü erse 
hu, Hritanyn tuıporatorhıimıa 
ılda 120 milyon srerliue mal alı · 

caktır. 

Lu-
ımımıır.mmıımıuı;;ıı:;:ıııın ı:;ı;;;;::'n:;;;;::;;ıı lftllı m:ı::iZnıımı::m:ııııı;. 

bu gece nöbetçi 

Eczane 
Yağca mi ('i' arırnla 
Ali Nasibi -· 

Laval 
Türkiye el çis· ni kabul etti --

Pari 22 (A.A) - Lanl bugun 
Tiirki e büyiik rlçi•i bay suat ile 
'ovyetlcr hirliğiııin yeni ,hüyOk rl · 

çi i Vılarlimur }'olt>mkiııi kabul et· 
mi9ıir. 1'' ou•mkin hnd:sine itimaı · 
namesinin kop)'esini vcrmi tir. 

Sovyat -Mançuri sını
rında karışıkhklar 

K•barovslc : 22 (AA) - Ka
nuonevvel ayıoan batındı Sovyet 
f ınçuri hudndund• bazı t•bri

katçıların So,·yet ımır muhafız

lanaa bir çok defalar ateı ettik
leri bildirilmektedir . Sabalinde· 
ki Sovyet konsolosu oradaki Mın 
t;uri diplomatik ajansına müracaat 
ederek bu vıkılrın proteıto et 
nılştir' ~ 

Biten bir şose 

Bolu 22 ( A ) -Bolu DU1,ce } 
şoıuinin her ır.ne kıyın ve nakli
yatı geçit vermıyen Holu cfoğının 

yeoi yolu bitti, yol dün açıldı . 

Çocuk esirgeme kuru-
munun telkaOatlan 

Çoeıık r. irgrııw kuı umu ııu8'ın• 
dou hazırlnrıoıı • Uik ,. ı e hrik tcl· 
guıf kfiııtf ım •urı' I i hu ıı•İ yede \ i ıı 

nodo lııt ıırıl11111' çok zarif \'e ii liı· 
piir • Bu kiiııılnr hrr ll"lgraf mr.rkt! 
zi11ıJt" hıılurıur • TeLrik lelgrafmızın 
hu ııü lii kfioılo mulıaıalıınıza veril 
mf'ııini i ter rrıiz , arzımuzıı ıelgrcıf 

m,.murıınıt .. ;;)le)İniz. Telgraf tirrc 
tinden ba§ka veıec,.guıiz 15 kunı:. 
mak odııııt:ı lemin ı-der . Hu ııurt·ıle 

hnıı ço ·uk e irgenıt" kurumunun 
bokmcıkıa olılıığıı lı:iıu ıı iz Tt' fnkfr 
yn\•rnluırı bukınıırıa )'ıırdııu , hem 

de ıelğrafıııızı ı:ekıiğ!uiz zaı11 kartı 
dı fazlı ıııaygı göııırrıııiş olursunuz. 

Sayhan dafterdarlılından • 
BeLelı,Adnh Çiftliği sınırı için

de Ye l~ahçe köyündeki hazineye 
ait yoylını yerlerinin otlakıye8ile 
yürümiı kalmamı§ kuru ağoclarını 
temizl ı:ımek suretile ormanında in 

tila etmek surclıle Öç !•!leliği 
Adalı köyünden (Jurmtıt , Durmut 
Ali \ ' & Derviş Ali, Ali , lsmail ltak. 
kıye 6-~-933 tnrihintle ihelo 

olunmuı ıııtıltoziınler lrn lıaııteki 
nrtırmo şartlarına ve mukavelena 
me hükümlerine aygırı hulunduk
lorındnn öturü ihnleıinin bozufına-
ınıı orınnn kısmınıla kurumu ve 
kıymetini koybetmi ağaçlar kaJ. 

( \LKOPA ' t:bVAT ) 
Bu \'6 di ağrılArı; romatizma 

ve 'iyotik eınııcıları için kullanılan 

Asri sinemada 

24 Kanunuevvel Pazarteai güniı ıkşamıodao İlibarea 

mevsimin en güzel filimlerioden 

Dal alşaab 
Oynayanlar 

Firitz Kampers - Goge Aleksander 
Bu ~wne gördliğiiniiz filiraılerin en eğlenceli • e t-11 güzeli 

:'izi iki buçuk,_ııaal m~ıeıuadiyeo alakadar edecek vakııoızı çok 
guzel geçırecf'k eru alsız bir eıer . 

~ 

Filme ilAveten : En yeni dünya havadiai 

Gelf'('ek proğram '' \'OROYUŞ •• 

Bugün günJüz H A L K 
lki b•çukta 

günü lenzilA llı 
matine 

" Demir pençe ,,-· -
Sorı Kiirnliir i~ıic ı ediniz 

4874 

Adana Borsası Muameleleri 

c 1 l t 

Knpımolı pamtlk 
Pi) o a pnrlo~ı ,, 
Piyo u ıeıııi1.i"':, -
lant> l 

- li..keprt:s 

Y r.rli uy t>mlik,, 
,, "Tohumluk., 

ıbrııı 

•• 
Ml"ntıne 

.. 

PAMUK \e KOZA 

gıı ıız 

l3,7!1 

Fi atı ---· E11 ~ok 
K. S. 

46,!lO 
ı4 25 , 

YAPAGJ 

Ç 1 (; I T 

HUBUBAT 

------. ------

Saıılan Mikdar 

KUo 

-3 Aylığı üç, 6 ayhğı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa 
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • 
ilAclorın en faydalı ve en trsirliei- f 
ılir . t-6-12 adı ı kaşclik orijı- Bir de a konacak ilanlaran üçüncü va dör-
naı madeni kututurtio tıer ı:uane- düncü srııı~ife_larde. her sabrı on kuruttur. Re 

'!llcıı.ısrnrln arayınız umumi satı : ıam 111&.o.ttyeltndekı devamh ilanlar için ayrıca 
ve t9w.i merkezi helodiye ci\ urında 1 k 1 
lı:ımyager Ahmet RızaheyiıtcYeni l pazar I yapı ır Va an UCUZ bir fiyat istenir. 
ooueajıidir. 41 ~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Şimdiyr. kadar Adanı.da eti görülmemi§ v~ görfilewiyecek bir filim 

Belediye ilanları Hayat bizimdir 
\ FOTO 

Belediye başkanlığından : 
J - Dairede bulunan şsrtnamesine göre, Adana şehrinin dört ilA 

oltı yerinde, 2 inç kutrunda , i~·i kalaylı borudan çakma tulumba ya
pılması, hir ay müdcl,tle, kapalı zarfio münakasaya konulmuştur. 

2 - Mtinnktışa, 15-1 1935 salı günü aant on beşle Belediye 
enr:ümenincu yapılacaktır. 

3 - hinakasn günü hic bir teklir kabul odilJniyeceğinılon talir
Jerin hir gün evvelinden yani 14-1 935 akşamına kntf ar toklinerioi 
ReleJiye riynsetino yapmaları IAzımd ı r. 

4 - istekliler~ , bu iş İçin yapılmış olan şartnam 'lyi Belediye Fen 
heyetinden poresız alabilirler . 485'.V 17 - 20 24-28 

Adaon Merkez kazeo;ında oturan yurdJaşlardan saylav SPÇİminde 
rey \•ermeğe ve saylav olmeğa hakkı olanların isimleri ve hüviyetleri 
yazılı dan defteri r 23/12/934 P.oznr günü saat sekizden itibaren 0111-

mıştır. 

Defterler 7 · I 935 Pıızartesi günü saat on yedide kaldıı ılacaktır. 
DeftPr]er<le ismi y:aıılı olmayan, yanlıt ve yo mülterrer yazılı olan 
yurddaşların şikAyetleri 8 l-935 Salı giınü belediyede toplanacak hey
eti teftişiye tarafından dinlenecektir. 

Rı:>şe t h11y, Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Köprülü mahallttlerinio 
defterleri C.H.F. Çın a rlı ocoğına, Ali <ledA,Hüriyet,Sarıyakup mohallele· 

rinin defterleri Siptillide helediyij tahsilAt dairePine,Döşeme ve lstiklAl 
mahoHelerinin defteı leri de Eski istasyon polis karakoluna,Kocavezir, 
Kuru'köpru. Hanedan, Sucuzade mahallelerinin defterleri Hacı Hayram 
polis karnkoluna, Mirzaçelebi ve Akkapı mahallelerinin defterleri C. 
H F. Mırzaçelebi ocağıno, Tepebağ ve Karaıoku mahallelerinin def
terleri PAmuk pazarı polis karakoluna , Mıdık mahallesinin defteri 
Köprii sokeğmda bakkal Alinin dükkAnına, Karşı yaka Cumhuriyet 
ve Seyhan mahallelerinin defterleri Köprü başında Belediye mev
kime , Ksyalı hağ ve Ulucami mahallelerinin defterleri Kale ka 
pısında zabitni belediye mevkiine. Tiirkocağı ve Mestanzade ma. 
hallelerinin defterleri Memiş paşa camiine. asılmııtır. 4875 

Mümr:esili 

Garri Kuper- Jan Kravford 
Metro Goldvin Mayer Super filmi 

23 Birinci Kinuo .. keamıudan itihaıcn 

Alsa ray sinemasında 
Ü~ gün muhterem Adana lıalkırıo vo sinema soyircılerine sinemn ziya 
feti Ybrilccektir . 

BOyük tayyare harpleri 
Ve 

Umumi harbin 
En kanla H\ uelcua aracıındce lır.ıu kahr•WıttJ h m atık ulan llJHll udflt 

yapıyor . 

Alman cepheai aletler içinde 

Düşman filosu korku çekiyor 

ilave 

Dünya havadisleri 
Çertamb• •kt•mı 

Hakiki King Kong 146 kiloluk demir kıran pehlivan "~ 

Boks macları • 
Gelecek protram 4872 

Ôlam Adası 

1 

. · het Agfa," filmlerının 

. , A ) filnJ 
Dtinyaca meşhur ( A G 1• • 111ar 

F ti dl - r bıllUll JJ1 u:.l bulunur . •tya ar, ge ~· 
dur . ~ 

Amatör işleri en 

Tofrbcdcll ı.c11ziitillı 1fJ. 

rlf c ll11 ücrel altmr . 

o•o 
FU'i O COŞKLTN : 

8~ Cumi Civan 
_.._._._ ._ -
---~ 

··te Dahili hastalıklar 111u _ 
O . . . O l · ı· I..! • t n lan rne• Berlh niversiteaı ık ı ncı u u ı '.)erırya ı l 

Doğruluk fabrikası yanında 

Seyhan Muhasebei Hususiye Müdürlüğünden: 

... 
~ -· es ,., ..... 

St~han ziraat müdürlülünden : 
Zıraat mudiırlüğü içın munıı

kasa ile Göztaşı, Kiıkurt, Arap sa

bunu ve çiğit yoğ satın alınacak

tır. ihale 17 ikinci kdnun 935 per

şemhe günü sant dokuzda vil~yet 
encümeninde yapılacaktır . Talip 
olmok ve şortları anlamak istc
yeııler her gün iş saatll'rinde Zı-

rnat müdürlüğüne mürocoot ot
ainler .4873 23 31-8 15 

Sayhan defterdarlı2ından • 
Tuzla nahiyeıioin Tabaklar 

köyundo ktlin olup tahminen elli 
bin Do. miktorandaki hozioeye ait 
yaylım yerlerinin otlnkıyesinden 
iotilo hakkı 16 maddelik artırma 

şartnamesi mucibine 11-12-
934 tarihinden itibaren yirmi gün 
miıddetle artırmağa ıktı rılmıştır . 
Stırülecek pey değerinde görii!dü
ğü takdirde 1 1-12-934 tarihine 
müsadıf pazartesi gtinü saat on 
beşte ihalesi yopılacağmdon talip 
olonlarrnlve şerait müzayedeyi an
lamak isteyenlerin yüzde yedi bu · 
çuk teminat okçesile ~mır EmlAk 
idaresine müracaatları ilin olunur. 
17 -20-24-28 4854 

Sürülen peylu haddi lAyik gorülmiyor 

Müzayede 
Kaimeıi EmlAkin 
Sıra No. Mehalleıi mevkii Cinsi Miktarı 

1 Rahmiye Enver Paşa Araa 741 M. 2 
2 Bohce tlay Alman Fabrikası Ci )) 1575 arşın 

4 Döıeme lstikJAI iki odalı bir Lap 
hane ve arH 

5 Nal·aran Sevindik Z.medreıeıi 

8 Eski Saray Şih Zade Arn 4' J6 arşnı 

9 Bucak • 100 • 

11 N;ı oaran Palaocılar çarşu11 Hir hep dukkAn 

12 lfomm&li1e Zirant bankuı korş11ı Arn 188 

13 Eıki Hamam Teşçıkan iki dükkAn 

11\ l) )J Bir hep dükk!n 

15 • 1) • » hane 

16 
" 

)) 

" 
.. Mağaza 

. 
19 Bnbı Tarım Bobı·kli kili.,.,. f Avknni VA ltı h t ani hir 

bap hııne 

20 Bebı Tarsus Hebekli kih&e Bir bap dükk~n 

25 Eıki Hamam 

28 ı;ukur Meıçit 

29 Babı Tarsus 

30 Böyuk Çarıı 

Orozdi bak "ive rı 

Edirne Hanı <..:. 

!'aathane G. 

Arsa 

Dört odalı bir bap 
hanenin 3/ 1 hlssui 
Bir bap duklu1oın 

8/1 Hil'~esi 

23U M.2 71 ~ ru 2 

Muhammen 
b.ıde1 

Lira K. 
o 30 

o 10 

:l5U 00 

5PO 00 

100 00 

20 00 

:mu 

700 

350 

100 

75 

50 

ıoo 

6U 

200 

500 

50 

• 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

uu 

00 

MulAhazat 
Beher M.2 

» arşın 

Tema mı 

)) 

,, 

• 

., 

" 

,, 

• 

)) 

" 

" 
Heher ~t. 2 

Tenıamı 

• 

.. 

Hududu 
Şarkan, Şimalun, Cenubon \'e garben tariki A111 ı.r 

Şimelen 1 Giritli mahullesine gidecek yol , ~arken. bol 
garbPn ve conuh"n, ıınhihi senet. 
Şarken, garberı, Şimalijn Ccnuben ıarikitlm. 

. l . k K"'J..tl . aıle )it h-' 
Şarkan, Nazı! bey ıanesı v~ ısmerı u tJ " ı ded• 
of. dtikkAnı 1 Garben vakıf arsa ve kısmen llassn \\eb_.ı 
Şimalen kıs~ım tarikiAm ve kıs~e~ Kiıltlhi zede Jt•"' 
arsaıı ve JtıkkAnı, Cenuhen, terıkıAm ve lr.ısmon 
hanesi ile mahdut. M'r 
Cenuben, Biz<likyan Manok, Şimalen. torikihas "; Jı 
llncı Hasım ef. Şarknn, Elunekçi ıoJJ Mehmet 0 erı 

• ı. 1. 'k 1 "k'Arn Gsrbfll Şarkaıı, Krmcnı ıneatc >1 ı en l' yevm tarı il:\ • •. 

nüp Hatun Şimalon sahibi ıenet, Genuben , OögUt· 

e•rt 
C~phe8İ, tarikiaın, ytımini, Kuu~usi ef. diikkA~ 1; y~t1k~ 
lıın zade Mehıııat ef. Jı1kkAnı , arkoaı, l\ayserlı z. ·~ 

r os D• 
Şarknn tarikiAm, garben , Basmacı oğlu Mnrl ır 1' 
Şahbazyan ~lanok, Şımolc·n , torik fazlası , Cenub~ r(tıto' 
Hacı Yunus 'l.ı . Ali e!. ve kısmen Basmacı oğlu 8 

Dirohi Şahbozyan Mnnok :ırsası . . i il 
Cephesi, tarikiam , yemini, tarikiAm , yr sllrİ, ı,tare ,,el 

. 'k'h k ş k . I' ·in ,.ere yeye aıt tarı ı as , ar ası , e ercı 1U80) 

kısmen idJrei llususiye . et 
Jor• 

Cephesi , tarikidm, yemini, tnrikiAnı, yl'~ u ri, Ku.0 ,\~.,.,a 
dar, arkası,Hacı lfettah ef. \'ereshleri ve ınubeşır 

Bu Jahi • ·• 
j<APlşfl 

Cephesi.tarikihas vo kısmon ldarei l lususiyo dok r~•" 
mini,ldarei llusuaiyo,yee.uri Gazcı Z. vnkfı arsası 0 

koı ci Süleyman veresesi. . z sıd1~ 
8nğı , l\aeap Artin,Solu mahalden ifrAzen Horık ~. rıı O' 
muhossaa hane, arknsı , llıtcı Avarlik ikfın clY'"' 
betynn verestsi, Öııu, tMiki ilnı ile mnhdul. 
Budnhi • ,, ,, ., 

pl,ı 

Şark an tttrikiAm, gnrban h~h-acı Göğü§ ver ~sı•ııi, ı:~9 r ~ 
Ermeni kiEseRİ iken elyevrn tar;krnın , Cenulıell ,-
iken l'lyevm tarikiAm. 11eeı,;;'~ ~arkorı tnrikihns ve ııralık ve ŞuCıkn il bôyuk tıot'•'11e 
len Kasım bey veresesi,garhen tariki~rıı,Conubcu 11 ~t r'~ 
Yemini, Hacı Osman b•Jy yeımri , Dıblnn Z. ve 111 

C11pbesi lurikiam, nrknsı, Ulınn oğlu 11:.ın ı. fi 
• ,, ~cıY 

t;ephesi, tar;iddm y11mini , torıkiAm, yesıırı ı • Hir bap dükkAnıo 
4/9 tliesesi -Yu"arıd• Canı, mevki ve hudutları yazılı emliltia müılyedeıinde 1JÜrülen peyler bıddi layik görülmediii cihetle ibJtleleri 27- 12-934 l•'10irı;•5 f 

tembe günü Hat onda yapılmak üıere bir hafta müddetle temdit rdilmit olduiuud•n biuluında yaııh milıt1rclao fazlayı talip olanların yuıdc , 

<liç veresPsi, arkası, Çar~ı hoınırnıı . 

larile birlikte mezkCir gOn ve aaıt~a Viliyet daimi •!acümenioe miirıcaıtluı ilin olunur . 4876 


