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Yeni yasa alkışa değer Tanın doğudü-

•• • 
şuncesı 

Muğlada ekim ........ 
Büokil tel yı:ızıları bize, Bii· 

Yük Ulu Kurultayının onayladı· 
~ yeııi bir yasayı bildiriyordu. 
Bu ya n; Hoco, Pnpas 'e Haham 
fİbi dini kılk ta §ıyan 'Ur ttaılarlll 
hu kılıklnrm ancak tapmaklarda 
ve r)in ayinleri yaparlarken giye
hileı·eb.1e ini ' e hunun dı:ıında 
0 ö~el kılıkla dolaşamıyacakları· 
nı bnyrukluyordu .. 

Ankora-3 (A .A} Türk dili 

araştırma kurumunun oy adlan 
Uzcı iude ki yazısının e f ğ·h harf· 
ler\nin ıi te i su'lir : 

1 

Hoca, Papas ve Hahamlar tapanak 
dışında ruhani kılıkla gezemiyecek 

··-Paris : 3 ( A.A ) - Tın de -
demps gazetesi. J.pon siyaactioe 
tahsis ettiği uzun bir makale -
sinde diyor ki : 

Muğla - 3 (A.A) Bu yıl zer· 
tin urunu geçen yıllara göre U· 

dır. Fak•t vilay.etin tstedi;ioi 
koruyacağı gibJ dıpraya da yolla 
nıbilccektir. 

Bu hu) ruk. ımrları i\;imle 
Y• yın biitiiu dinlere karşı gt·oel 
bir sal gara , eren 18ik Tiirkiye 
Cunıburiyetinia en yakı .. ık alın 
bir özebidir. 

Öyle >•··· l uruaşlar arasında 
herhangi bir üstüolük veya ayırt 
•nlayıau gö teren Aga, Paşa, Be). 
Beyefendi , e Hazretleri gihi öz· 
lerin kaldırıldığı bir günde Hoca, 
p ı· •pas ve llabaınlarm başka nr 
kılıklı dola malırı, onlırm ara· 
llllıdı aşağı } ukarı ll tün lıir ayrı 
•eçi gUtmeleri ve o k1hk\a lıiz· 
den ister i tf'me:t. ~anki bir snygı 
dileniyormu gilıi ğönllnmtlcri 
do~rueu, hiç de uygun olmuyordu. 

Sonra bu kılıklar, ne de_ ol a 
b~e~ saygı uyanduması gerekli 
hırer din çeşnisi 'erdikleri içia. 
0 kılıkla çok geı çirkin yerler· 
de ve yakışıkıız işler arasında 
dolııan Hoca. Papas 'e Hıham 
ların o kılığına karşı kamuda bir 
llygıaazhk duyıusunun yaplma 
ıına da yol ıçılmı~ olu} ordu. 

İtte büyük lue kurultayımız 
hlitlln bunları göz önüne getire 
"tk ve alayından öııce de din 'e 
devlet itlerini birbirinden ayıran 
Ciilbhuriyet rejimimizin ana çiz· 
gilerini dü ünerck hu yasayı öz 
kesimi ynptı . 

Buqdın sonra lıoca tapınak
ta , papas kilisede 'e babam 
bavrıda din yumuşların1 yapar· 
keı g~ne e!kidrn olduğu gibi ru 
hani kılıklarano varsın gireialcr. 
One kimse karışmaz. ama, o iş· 
leri11i bitiripte çarşıya pazara çı· 
~ 1tıca artık lıor.aoın, papa ın ve 
baltamın s"mlen benden başka 
Ve ayrı seçi andıraıı bir kı hkla 
dola 011&1 tatsız tuzsuz hir şey 
olurdu. 

): eni ya a işte bunun önüne 
ltçti. 

Naci Ak1Jer<ii 

------------··-----------~~ 
Venizelos ne demiş? 
I Aıioa : 3 (A.A) h ki ) unan 

1111\ ekili ı. \ rniz,.Ju gazclf'INt' 
Uııları öylemı tir : 

\' hı lor derneğ i Ama\ utlukta 
Urıao azlı~ırıın mektf'(I haklarını 

l~111 llladığı takdirde ( ene\ re derne· 
~'"den Çf'kilme , t• hatt11 şimal epi· 
~111d~ Yunan halkına ~n.kiir edilrn 

•klara riayeı eıtirmek u·ın ku\' etr 
ltiUracaata entıt'I olan hütiin muahe· 
d~terden grri dönmt'k Yunani tan 
•çırı bir vazifı olur • 

Bunun uz rint kendisine ıuiıra· 
11•t eden gar.etPcilerc ha 'ekil M. 

~•ldaria Yunani tanın Ulu lar dem<~· 
IQd • • • . en UJf mnun olmaması ı çm şıın · 
1
1e kadar biç hir ebep olınaıııı ~ ıır 
tQıitlir. 

En büyük teleskop 
----- -

evyork: 3 (A. A ) - 5,8 snet 
t't L l •• ••k 
l ~Utrun<la diio)anıo en >UYU • 

~~tskop •efe ~ i e'york de' letı 
ıç111dtki Korning şehrinde dökii1· 
ııı.tı,. 

Bu ıde e ile ~imdi) e kadar 
l(ırüıülebılen me afenin üç misli 
~•illi l :>68,200 lı.ilomdre mesafe 

' 11 ıiyıyı ıörcbilecektir. 

Ece, Esanclt-mir, Edebali, Ede 

bıJi, E<lemen. Edğu Toğrul, Ef · 
.ıayap. Eftekiıı~ E~ebilği ka, E: 1 
kinci, Eksik, l!.loldı El ı)mı:., .El- , 
ı:ı lan, Elbau, Elhuğa, Elci , Elci 
Boğa , Elcicek, E,k Aslan. E in 
tekaaıı , Erkur , Eles-Ke, Elgay 

Elik, Flis, Elita!I. Elkatwis, FJl • 
kaltwis, Elkirmis. El koca, Elti · 
mur, Et Elmas, Elucunmuş, Em· 
Juk, Enıon, Enez, I~ngdar Oğul 
Erengurun. Elci, Enicaıı , Enicuk. 
E en huğa . E~" ı kin. Erken·Ka 
E uııtimur, Eeyuutiwu. Ennucur 
Euuk: Erıustekin·Garcı. Erbuk. 
Ercasp, :Erdemaııer. Erdemci, Er 
d em. F,,rdim, Erdoğmuş, Er<loğ 
muş, (ı~reınkara, Erensa}in, Eren
i lug, l!.rğene Ko. Enu tekin. 
E enhoğa, Erke Ka, .E mer ay 

Er nnrmiş, F.. im, Ertene, Ertıs, 
Eybtk E} hak. Eytcmi , :Eyımil' 
F..,vuz, Esin Ka, fE k, Er ek, Ete 
E' rerıoz. 1 Ertoğtuı. Ey~anhoğo, 
Ertonğ• , Ezğutekin. Etsari, Es
kara. Ertuğın, Er ten, Ertokus, 
E,ll1ğrnl , Eynp·Beycik, Frengi 
Ka, Freğar, Foran, Boran. Gali 
']'ekiu, Garğili, Gatğar. Gatafr, 
Ga\a Ka, Gayir. Gökçe, ökhan 
Gazaııhau, Kazanbırn, Gökmen 
Göktas, Golcur, Gunduk, Gonul 
tas, GorcuJ, Göregen, GOneri, 
Gukehrelu•gum Ka, Gicık, Biğim 
(pucun<'U Gök, Gökalp, .ökbo 
ru Gökce, Gursanctı, Gnrnhan. 
Guyildar. Guyuk, Guzhao. Gücü 
Güç, Gtıciu, Güctekin, Göktimur 
Gulbedenbegün, Güoıili·Kfl , Gür· 
ban' Gayirinal, Gükan. Gök kiyas 
Ger boğa, Gerehan, Gergoz, Ger 
guz, Ger,uy, Gerks.~r, ~ersiy~z, 
Gücüm, Günhan, Gultekın, Gur, 
Gümüş Arig, Ka, Gürdegir , GU· 
müştekin Candar. Gürü, Günce, 
Oğlan, Güncü· Ka G.iindii , ~akan 
ilci Hazar, Bıtay, Hıtay, Hulagu 
Gilmiiş Ka, Gürdap, Gümüşte· 
kiu, Gürtekin Gün ana, Güzel· 
Ka, Günce, Gündiiz b, Hanay, 
Haosu, Hın u. Bah aru, Batu· 
saru, Homan, Gurboga, Gümü~ 
bo~a Gursu. Güu Ka, G~ysü·Kı, 
Güncü, Gündogdu Gunerkan, 
Babadır . Hı ar, Hisao kaan, 
Huliıı sunl, 

Bir cenerahn sözleri 

Uerlin : 3 (A.A) General Her· 
ıuım Gofin E en )&kınında Uhin 
Hau ede öylediği hir ourukıa de· 
mi~tir ki : 

Hnkf' bilir ki artık bugün Ber· 
liııf• askeri bir gezinti ile gidilemez. 

Ct>neral Vilıan iya etinin Alman· 
yo) ı nazan dikkate alma ı lilzırogel· 
di~ini Ö) }emiş , hukuk müsaviliği 
j lf'mi~ , biiıün millcılrrin eski mu· 
hariplt"rinin birbirlerini anladılderını 
bildirmiş \'e Belgralln mart§al Peten 
ilr olan mtilakaıına işarel edert.k, o 
hir a ker H' hundn için de Alman· 
Jarada hücıınn tder lıir §f'rt-f adamı· 
dır, Li)yl~ ad~m~arla anlaşmak miirn· 
kiinıHır , dtmıştır · 

Yeni bir Tank ----
Vaşington: 3 (A. A.) - Sut· 

ta 96 kilometre yapabilen ve 
zencirli teker le k üzerinde 
oiılea ekiz tonluk yaoi bir tenk 
Amerika o·clusu erkaoılıırbi)e 
inde tt•criibe edilmektedir. 

u L>akaalığının bu yeni sa\~§ 
a•etlerinden mühim miktarda ı 
parit cdectği bildiriliyor. 

~~------··,..------~-
Bu yasa, yalnız Türk ellerinde deöil bütün 

acunda saygı ile karşılanacakter 
Ankara: 3 (A. A.) - B. 1. 

M. bugün Kazım Ö11lpıu ha§kau· 
lığındu toplanmıştır. 

Kazım Özalp, topl•ntıyı a1ta·· 
keo vilayetler hususi idareleri 
kanunu ile Belediye, Orman 'c 
efain kanunlarını görütecek 

muhtelit encümenler teşkilini 
ıleri sürmü ve onayl•nmıştır. 

Hundan oııra İç igleri bakana 
ükrli Kaya söz alarak gizli n1ı 

fusun yazılması hakkındaki k& · 
aunun iki def ı miizakereai esnı 
sında işleri dolıyı iyle mecliste 
bulunmadığı ciheti~ h1Zı meb~m . 
Jar tarafından ileri sürülmüt olau 
mütalaaları kı aca gazetelerde 
okunduğunu \ 'c zabıtlar henüz 
ba ılmamı olmaeı itib1riyle ileti 

sürülen bu fikirleri lcauayıma . 
dığını öyliyerek. miisaade eder 
seniz demittir. 

Arka<laşlarımm müıaliala rı) 
la birlikte tekrar İç işleri encü 
menine iade edilsin, orada bir c ı 
hı müzakere edilerek hnınrm) 
za gelsin. 

Bu teklife, lç işleri encllme 
ni de iltihak eUij'indeu kanunun 
tekrar encümene verilmesini 
meclis kabul eylemiıtir. 

Bundan sonra tekrar kür üye 
gelen 'ükrii Kaya, şu ıözleri öy· 
ledi: 

1ç işleri bakanı Şükrü Kaya 
.Muğlı · BayJar büyük inkilabımı· 
zın temellerinden biri de laik o\· 
mı1ktır . Liak olmak demt.k de 
mek, devlet işluinde ve uJus iş 
lerinde divi te iratı kaldırmak 
demektir. 

bin aslı, mahiyeti inkilôbın enı 
rettiği bir 1.aruretnr. 

Türkiye Cumhuriyetinin, hat· 
ti Türkiye devletinin baksıyıyla 
alikadar bir nizamı amme mese 
lesidir. 

tlık devlet, bu zaıuretlcri 
gözetirkf'n §U veya Lu dinin ah
kimiyle alakadar olamu. (Onay 
sesleri) . Bu kararları verdiren 
ebepler doğrudan doğruya mil 

letin mtııf1at101n icabetterdıği 
mıddi ve gerçek ıebehJerdir. Şu 
dinde bu kıyafet vardır, bu din 
de ıu kıyılfet vardır, lrnkikateu 
laik olan hükumetimizin aklın 
dan böyle bir endişe geçmemiştir. 
Bu yürüyen ve yürümesi lizımge 
len cunh iolcilabımızın t.&eJidir. 

lukilôp yap ldığı zaman onun 
gö terdiği ıaruretler takip edil 
mez ve inkitafıaa yırdım edilmez· 
se o iukilap geri k•lar. Hatta ge
riye dfüıer. JnkilAp geıiye rlöndii· 
ğii 'akit bu Tiirk cami11ınıa na· 
"ıl Wr akibet~ duçar olacağını 
tahmin etmek gayet kolaydır . 
lnkilib1a emirlerini yapmamak 
irticaa hizmet etmek. mOrteci ol· 
mık d,mektir. 

Jmparatorluğun ktndi eliyle 
hu millete hazırladığı ıtkibetleri 

tekrar lıı.tırlatmık demektir. Bi
zim içimizden asla böyle bir adam 
çıkmıyacaktır. ( Ooay seslt.ri, şid 
dctli alkı lar ) . Bu k•nun, şu ve· 
Y•lıut bu teşekküle kırşı alınmış 
bir tedbir d ,. ğildir, umumidir. Ve 
zamanın. iukiliibıo licabettirdiii 
hir zarurettir. Y ıııi bu tedbir bu· 
gün alınmazsa mamlekttin asa
yişi, aldbcti vahim neticelere uğ 
rar. Onur•, için bugün bu kanunu 
almak zarureti basıl olmuştur. O 
nun için meclisialinizdea bunun 
mO~tacilen muzakercsi rica edil 
miştir. ( Bravo sesleri ) . 

Gerls i UçUncU firtikde -

Görüşler , Düşünceler 

Almanyaoın muhtdit memle· 
k"t merkezlerinde sarfeUiği dip· 
lom•tik faaliyet uzak şarkta in -
kişaf etmekte ol•n büyük siyıea 
oyununu gözden uzaklaştırma • 
malıdır . 

Japon faaliyeti bu mıntakada 
ıimdiye kadar ananevi lullindc 

mevcut olan nufuzlarıa kıymetini 
altüst etmek üzeredir . 

) ıpon kabinesi yalınız deniz 
meselesini ortaya koymıyor . 
Buna muvazi oluak kendi icadı 
olaıı yeni Mançuku devletinin 

\'e onun buadın böyle bu mıata 
kadın biz ve Asyı avunun mu -
kadderatma hakem oları vaziye 
tinin km•\•etlendirılmesi için olan 
faaliyetini kaydeder bir azimle 
genitliyor . 

Gazete hariciye bakım M 
Japonya elindeki heya 

aatıuı tetkik ederek silahlı bir 
ihtilafm Y"km olduğunu zannet· 
miyor ve çUnkü diyor , J.ponlar 

namına şartlarına uygun olarak 
tetbik edilen mahirane diplo -
ması ,·aııtalari\e ığır \'C fakat 
rmin terakL.ileri fevkalade tercih 
tderler. Bu usule ıimdiye kad1r 
elde edilea neticeJer ancak buaa 
devamı trşvik etmektedir . 

Tan, Jıponya ile Sovyet Rusya 
urasıııda ki münaeebetlerin iJalıiri 
durm•ması ve doğru Çin demir 

yolları üzerindeki Rus haklarının 
devri için itilaf edilmesi . 

M. Laval Cenevreye 
döndü .. 

Paris: 3 (A. A.) - Dı§ bakanı 
M. Laval 5112 tarihinde açılacak 
olan Ulnslar ıd derneği konseyine 
iştirak için bugün Cenvreye git
mittir. 

Bakan, dün 1\1. }"'on Uihbert 
ropu kalul etmiştir. Bu mülakat 
Alman bil} ük elçisi tarafındın 

istenmiştir. 

Biz Cumhuriyetin kuruldugu 
gündenberi huna dair ehemmi · 
yctli kanunlar yaptık, kararlar 
\erdik, hilafetin ilgası, mahke
melt'fin hir leştirilmcsi, er "iye 
mahkemelerinin kaldırılması, tev· 
hidi tedri at, medreselerin k11h\a. 
r1lmısı, tarikatların ilg1111, Kanu 
numedenı \e huna mütef rri bir 
çok kaauıılarım ız vardır. :Fakat 
tatbıkatta görüyoruz ki ve bilbas· 
Si B. 1. Meclisinin b;ze verdiği 
direktiflerden anlJyoruz ki inki· 
labımız1 ölmtz kılmak ve k~ru Dilencilere karşı savaş gerek 
mak için yeni bazı kanunlar 
vermek zamanı gelmiştir. 

Büyük arzunuzu yerine getirmek 
için bugün birini dıba huzuru· 
nuza tıkdim ediyorJm. Bu kano· 
nun diierlerine takdimen, terci 
hen müstaceliyetle müzakeresini 
kabul buyurursanız, §İmdi o ka· 
nunun konu§maeım yıpıbiliriz. 
( Oaay aesleri J 

Şükrü Kayadan sonra Ktlıç 
Hakkı [ Kocaeli 1 söz alarak 
teklif tdiltn kıınunun, inkilibııı 
yaratttğı kanunların en mükem· 
meli olduğun ve bütiin hür fikir 
lileri 8c\indirdiiini söylemi§, \e 
artak bir mini ı kalmamı§ olan 
Müftülüklerin de kaldınlm.sı için 
hlr kanun tr klif ıdilmesiai iste· 
miştir. 

' ükrii Kaya tekrar ıı;özalarak 
demiştir ki: 

Bu kanunu icahettirea aebe· 

c~~------···--------~-
~u günlerde kö e bue1ktı , 

eırın pazardı ıürü aür ü dilenci · 
~ .. 
ler türedi . Öyleya, mübarek 
"Rımaz.nı Şerif,. gelıyor! Dilen· 
çiliği kendine bir kazanç yolu 
edinenler için bu ay yılda bir ge· 
len wutlu bir aydır! Öyle se lıny
di~yollau ... 

Ve şimdi danamız böyle a
kıa akın profesyonel dilençile· 
rin bir pazarı oldu! 

Başkalarını bilmem amma, 
hele türk ulu u ırsındaa dilençı 
katarlarının çıkması çok yüz kı 
z11 tıcı olu) or. Y oksullulr. her ki 
§İnin başına gelebılir, amma her 
yoksulun da kalkıp kapı , kapı 
dilencilik yapması ve her kı,~ı· 
ıına çıkanın eteğine yapıııp on· 
dan yardım iıtemesi hiçte uyğun 
görülemez sanırım. 

Çalı§ımıyıu yokıullara buk-

mık için soysal yardım kurum
larımız var. Oolor bu gibilere yar· 
dım ellerioi nıatmılıd1rlar. 'geri· 

ye kalan düzmece dilençileri iae 

btlediye ile polis, kulaklaıından 
tutup yasanın eline vermelidir. 

onra, bu iııe bir ozda pekyü· 
reklililc gerektir. Olur olmaz göz 
yı§ına bakıp gevştmrmelidir. A 

danumızda, çalışıp para kazana· 
c•k bin bir it var. Eli kolu ıağ 
lamlara böyle it evlerine gönder· 
mek ve onları zabtıya zoruyla ça· 
lıçmığa ahstırmalc hem ulus 
için, hem de kendıleri için fay. 
dala bir bıtim \erebilir dütün
cesind~yim ben .. 

Öyle ise belediye ve poli , he
men bu iş için paçaları sıvama 

hdır. 

. A 

Bir çok yerlerde zeytinler ol· 
muı ve buğlin yarin sfflulaıeğe 
başlanacaktır. 

Muğla-3 [A.A] Okuyup yaz· 
ma bilmeyenler için yapılmakta 
olan hazuhlılar bitmiıtir. 

Muğla-3 jA.A] Kııhk ekim 
baglamıştır. Y alıboyl.rındaki ka
zalardan mumaris, bodrum, koy
cez :Fethiye ve Muğla kazıılann
da şu bir kaç haf ta içinde binler· 
ce hektar yer rkilmittir . Ekim 
yapılmaktadır. 

ı Boluda sayla va seçim 
\ hazırhkları bitti 

Bolu - 3 (A.A] Geceleri bal· 
kevinde evrensal musuki tıtbi· 
hikatı ve soy adları iberinde ve· 
rilmit görüımeler yapılıyor. 

Bolu - 3 (A.A) Mebuı seçi· 
mine temel olan uüfuı defterle· 
ri geceli gündüzlü çalıımalda 
merkez ve k1Zal.ardı bitmiıtir. 

Melburunda fırtlna 

.Melburun - 3 (A.A) Sen pıt· 
rik kili1esinde toplanın 8000 ki
şi okaristilc koagrenia ıçılmaata· 
da bulunmuılardır· 

Melburun - 3 (A.A) Viktor
ya eyaletini kaeup kavuran ya• 
man fırt.nalar ve ıu baakınlan 
yüzünden 6000 kiti yurtsuz kal· 
mı§, 20 kiti ölmöı ve 17 kiti de 
ortadan kaip olmuıtur. yazık bir 
milyon islerlin olırak k~stiriliyor 

F ed•ral hükumet yersiz ka· 
lenlara yardım için 10000 lira 
bağışlanmııtır. 

Almanya Sar halkını 
korkutuyor mu ? 
Parie : .3 (A.A) - HaV11 Tb1el· 

man dıvaın hukuk komisyonu ile 
uluelar ırHmda hukuk birlili tara· 
fından tertip edilen uluılar an11 hu· 

kuk konferauıı dün M. Etf Ompiaciria 
başkanhğındı açılmıştır. 

Sar avukatlarından Stıoder Sar 
halkınm Almaoyanıo kullandıi' kor
kurmı usullerine karşı himaye edil· 
medi~ioi bildirmit ve S1r AlmanyaJ• 
bağlandığı takdirde memleketi bira
kacak olan on bin Sarhaın ne ol• 
cığmı eormuıtur . 

M. Kompioci Tbaelman dın11 
hakkındaki r1poru anlatarak d1Vanıa 
gelnt!I bir~ dava halini alm .. ıaı .e 
hüıün iosanhk kuvvetlerinin aeferbet 
bale getirilmesini dil~miıtir • 

Awirallar başbata 

Londra - 3 [A.A) Amerika· 
hların d~uiz heyeti hutnn lağiliz 
ve Japon heyetlerine. bir öğle yr 
meği vermiılerdir. 

Görilımelere Amiral Yama
moto planını cuma günBe Amiral 
Cef tilde anlattığı gihi anlatacaktır 

Fırtına ' • -
Manilla 3 - IA.A) İlk ayda 

altı kezdir Filipia adalanna te· 
belleş olan tayfun ıimdide ıuza· 
nır c.ınup eyaletlerini tehtit edi
yor. Nisanın •darann ni•ym 
edalarını 29 11 de harıp eden 
beşinci tayfun yOzüadea 18 kip 
ölm&ı, 70 kiti yok olmuı 15000 
kiti de açıkta blmııbr . 



t"irtik : 2 Türk Sözü 

Oeyif firtikleri : 

Öz Türkçe 

Karacoğlan 
(ŞAR SAVA~ARI) 

_..:------·------ l Soy adı alanlar 

5 4-934 Günü O maniyede 
kahvenin berinde yanık 8esle 
bir türkü söylendiğini duydum ; f 
yavaş , y11vaş kahveye sokuldum. ! 
İlci gözü kör , yüzü çiçek bozuğu ı 
35- 40 yaşlarında bir dilenciyi 
gençler arılarına alrnıı; s,Qylt ,i
yorla cdı . 

Bir kenara ben de oturdum 
ve bu körün söyleclıği türküleri 
dinlemeğe bir yönden de firtiğİ
me yazmağa koyuldum . .Bitmez 
tükenmez türkü bilen kör: aşağı 

yukarı iki sut söyledi . 

Albuıtaolı kör Ömer adile 
tanınmış olan bu adamın ağzm
dın çıkan türkülerinden ''Karac
oğlının,, bir güzel üstüne söyledi
ği şu deyişini şize de okudayım .. 

Sallam sallam suya giden /az 
Nerderı gdip. nere gld( r yolu-

1111;; 

Ulu tanrım kötü gözden sakla· 
Slll 

Zalim anun . suya salmış ya 

* * * 

• /uuz . 

Gltticcğin yol mu idi ne, ne idi? 
Taklıcafirn nergl;;miydi gıU mci. 

idi? 
Ycdiceğ/11 şekermlydl, balmlydı? 
Orımı içirı ince clt'işmiiş beliniz. 

* * * 
Çıkıp güzel bahçesinde gezmeli 
Kalem alıp, kaşw, gözün yaz 

malı 

Kırmızı önluklıi, san çizmeli 
Hatun kızlar, nerden gider yo 

/1111uz 

* * * 
Karacaoğlan kız köyıi11e var· 

malt 
Domurca/\ glil pt'irstimedcrı der. 

meli 
Rrgerılerc bir öpücük 11ermell 
Koçaldıldcm l<csllmlyt>11 , eliniz 

* * * 
Köylülerimizin yıllardan beri 

kafasında sakladığı bu deyişler 
belki Karacaoğlanın ağzından 
çıkhğı gibi def;ril de düzeni boz
muıtur . Yalnız bunu unutma. 
mılıdır ki ; tUrkü ne kadar bo· 

1 
zulmuş olsa da onun özüğüne Ka.' 
racaoğlınııı duyduğu duğulaıın 
çevre.sini değiştirmemiştir . 

Arasara Karacaoğlanın buna 
benzer türkülerini başka, başka 

söylenmiş de buluyoruz . Bunun 
böyle olması her köylü, her kent· 

Ağır cezada 

Bey köyünde koza tarlasında 
Yusufu öldürmekten suçlu ve 

mevkuf Reşit ve Mehmedin düne 
lcalan duruşmasında gelen talimal· 

ln okunmuş. suçluların miidafaa 
şahitleri gdmesi için 19 hidoci 
kinuna bırakılmıştır . 

§ Karaisalınuı Abacılar köyü 
yöreeınde Aşiret Oswanın çadırı 
nı basarak paralaranı çalmaktan 

ıuçlu ve tutulu Celalla on arka
da§ınm duruşmasıaa dün öğleden 
evci ağır Ct"Zada devam eılilmiş 

ve tabiılerin gelmesi için 17 bi 
rinci klnuna barakılmışlır. 

Dumlupmarda 

Geçen cuma Dumlupınar İlk 
mektebinin yoksul yavrularuıa yar 

dım kolu kendi aralarında topla 
nırak bir seçme yapmışlardır . 

Yeoi seçilenler mektebin ve 
y1Yruların görünür, gqrünmez yok· , 

lııldırJnı gidermek için iıe baş 1 
lamııtır . 

' Yazan: Yalman Yalgın 
1 A. Rıza J 1 Vilayet idare heyeti azasın 

1 dan Arif "Erdt"n,. Zeki "Yılmaz,, 
Feke'! kaymakamı Cevd~t ilhan 
"Tunç .. r,, Cumhuriyet müddei 
umumi katiplerinden Hikmet , 
kardtşi viliyet evrak kalemi ka 
tiplerinden Remzi "Ergun,. soy 
ıdlarile anılacaklardır . 

li okuyucunun ktndi ağzında ol
maslndan ilrri gelmektedir . 

Kör Ômerln işi gücü türkü 
söylemek , boğezıoı bu uğula ka
zanmaktır . Ömer b.endisi de bir 
az tUrkü söylediği için Karaca
oğlımrn türkülerini kr ndi agzana 
uydurmuş olması de gerektir 

Bmı ları burada sayışdıı dığı 

mıa özii ben bu türküyü altı 

sene önce Gazinntabın Lohan 

köyünde Ôkkeşden dinlediğim 
türküde başka bir çeşni duymuş 

tum , şimdi de )'Clli bir örnek gi· 

bi görüyorum . ikisini hir araya 
getirdim baktım ki Lohanda, Os · 
maoiyede diolediğim bu iki tür
kü meğer bir türkli imiş . 

Attaştnıı dinlt>diğimi de bu
rada oknı sak iki ağızda türkü· 
leıinin ne deyli az bir değişiklik· 
Je yıllardanberi korunmuş olduğu 

meydana çıkar . 

ÇLklim dostun bahçesinde ge 
zerim 

Kalem alıp kaşın, g6ıtin yaza 
rım 

Ayağwda çi:mesiuar µazarm 
Güzel kızlar , ıwrden gider yo· 

1111111: 

* * * 
Sallanarak da ey suya yidcn kız 
Nerderı gelir , nere gider yo 

lu illi.: 
Kadir mevlam 11azarlarda11 sak

[11srn 

Z ulim anan suya salmış yaltmz 

* • • 
Akkaş biraz ceouptn yaşadığı 

için türkünün ( güzel ) ( dost ) ı 
yapmış . 11 kırmızı önlüklü sarı çiz-

meli ., dizisini « ayağında çizmesi 
var pazerm " kılığına sokmuş , 
Ômeı in ( Ulutanrım ) deyimi, 
Akkaşdn ( Kedirmevlam ) biçimi
nt> girmiş . sonra da ( kötügöz ) 
( nazar ) olmuş • 

1ıte köylülerimiziu ağızlarında· 
ki Uirküleriyle o köylUlerin köy
lerinin yerlerine göre , şarlara 

uzak yakın olmalarına göre , o 
köylerin sağında solunda bulunan 
Türk olnııyau bnşkn köylerin bu 
lunmasina göre , başka , başka 

kılıklara getirelıildiği nıılaşıyor . 

Bonuu için ele alınacak türkünün 
söylend iği yeri , !Ö)'liyenin doğdu · 
ğu yeıi ve türkünün öz ıssının kö 
yünü bilmek çok işe yarayacak 
fitiklecd endir . 

Düzeltme 

Düu ı • ıkau Karacoğlaodaki 
dü:ır.eltıne gene yanlışlıkla 1100 
çıkan rakam yalııız 100 oldıığuuu 
dlizeltiriz. 

Y eııi iir giitlt·r =-----
Gürbüz Türk çocuğu 
~ 

Yurt )3vrularıoa bir anA öze-
nile bakan \'e bt'sliyen bima)•ei 
etfahıı çıka rdığı Gürbüz Türk ço 
cuğuoun 95 inci sayısı çok olğnn 
yazılarl a çıkmıştır. 

Değerli okuyucularımıza oku
yun deriz. 

~~--------·-------~-
Bir Alman gazetesi 

Berlin 3 (AA) - Dri!sdeııcie 
ki Nazi gazetesi nasyonol Çay· 
tuoğ yazıyor : 

Almanya M. Lava! ile M. Bal· 1 
duvinin outuklarıoa biç bir surf't-

1 
le cevap vermeğe mecbur değil · 

dir. lmaoya dış siyasetinin yeni 
metodlaıını CeneHe metodlau 
lebinc bırakmak için biç bir ıe 

b p görmemektedir. 

Belediye çevirgecıleıindtu Mus 
tafo ·'Karahan,, . Dumlu Pınar 
mektebi baş okutanı Hakkı "Ulu
can,, , okutanı Hamdiye "Karadu· 
man,. , okutanı Aziz "Kalabaşa,, 
okutana Ekrrnı "B"yolay,. soy adı· 
nı almışlardır . 

Şarımızda oturmakta olan es
ki Osmaniye valilerinden B"'· 
haellin (halk) mauaııına gelen 
"Aymak,. , Goıeltmiz dizicile
rinden Hamdi "Orau11 1 soy adı 

almışlardır . Kullu olsun. 

Fahri uğur 

Arkadaşlarımızdan Avuk11t 
Fahri eski aile adı olan "Uğur,. 
soy adile anılacaktır . Fahri Uğu
ru kutları ı . 

Soy adları 

P. T. T baş ! e beliği çcvirgenle
rinden Recep « Mutlu » bat odacı 
Ziya :< Işık )) , kontrol çevirgeni 
Mahir .. Gönen " , inhisarlar yap· 
rak tütün anhar bekcisi Refık: 
« Günaydıo "' soy adlarını almış
lardır . 

~ Simsar Muhittio ve saat ku · 
lesi le besi V thbi kardrşlerio eski 
soy adları <l Akçu » olduğundan 
bunu seçmişlerdir . 

Giimıük başmüdürlüğünden 

mütekait Fethi. " saygı ,, soy adı 
nıalmıştır . 

Düzeltme 

Dünkü sayımızda Kilise köyün 
den soy adı aldığını ~azdığımız 

Ali drğil , Ahmet Şahindir . dü
zeltiriz . 

ilk mektepler 

Her yıl bütün ulusun sevinçle 
kutladığı ökonomi yedi gününe 
ilk mekteplerimizin geçen yıllar 
dan <laha biiyük bir özenle be 
ıırlarıdıklarrnı öğrendik . 

Kupa maçı 
<;az tı'lniz tarafından )'Üremi· 

zio !;por oymakları arasında ter· 
tip eJıleu Kupa yarışlarının en 
taşkın oytiun Cuma giiuü şar 

Spor a laoında oynanacaktır. 
C"st gelen oymağa kupa, alanda 

merasimle verilf'<'tktir. 

Usturalı Katil .. 

Dün poJi!.: , ~arıınııJa tüyler 
ürperten bir cinayet kaydetti. 

llalkın iiurindc tleıiu bir te· 
::,İr uyandıran hu cinayeti şuıaya 
alıyoı uz: 

Gaı on, foşln 1ııstafa aclm 
da biri. Umumi ev serwayele 
dndcn 'naslı llanıiıl •yi liç seoe· 
dı·ubri mf'l re tmnıu tur. 

on zamanda kadınla araları 

açılmış ve do tmıun kendisine 
yül. ÇC\ iıdiğiııi görıııiiş; bunun 
iizcrine Yusuf \ e Nuri adında iki 
arkadaşiyle metre. inin ) aıoa gi
den Mustafa, lıa•ı ş ına teklifinde 
huluıımu . : fak at kadın hunu ka· 
hul etnıcıniştır. 

Do tu tarafından reddedildi 
ğiııi gören garson, kudıııdau c)ı·al · 1 

mak is tiyerek taşıdığı usturayı 

çekmi~ ve knchaın üstüor- atılmı~: 
ustura ile göğsünden ve boynun· 
dan yaralanan kadın derhal iH
müş 'e caııa, .. r katil de ustura· 
siyle biı likte yakalaumııtır. 

• 
- - ...... .. - k. .. .. 

iktisat haftası yaklaşıyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
bir yerli mallar sergisi kurulacak 

--------------·----------~ 
Evvelisi gün iktisat ve tasar• 

ruf cemiydi .idare hı-yeti azası 

Bursada . Tevfik Kadrinin baş· 

kanlığı altınd,. toplandı . 
Hu loplaotada verilen karar 

lana ulusuınuımı yerli malları 

beoim~esi ve tutumlu olm111 yo
lunda çok değeri vardır . 

İktisat ve tasarruf haftası ilk 
kanuııuo 12 inC'i gününden 19 çar
§amba günü akşamına kadaıdır. 

O hafta bir yf':rli mallar .ser
gisi ııçılı.cıktır. Ve bu sergi haf· 
tanın ilk günüodeo sonuna ka
dar halkımıza açık hulun<lurula
cakltr . Ayrıca vitrin müsabakası 
yapıla<'ak biriod ve ıkioci gelen
lere madalya 'e takdirname ve
rilecektir . 

S·rgi Halk: Fırkası dö;:eme 
ocağının yapıaıoda kurulacaktır • 
Buna i~tiıak etmek için ıanmız 
ve yÖrt'eile Mer!'İll Tarsus ve 
Nigde esnaflamıa haber yollan 
mıştır . 

Halkımızıu bu çok ıeviuçli 

haftayı esebırsızlıkla beklediğini 
biliriz . Yalnız şurasını imlemek 
istiyoıuı : 

Ulusumuzun girdiği bu umut 
la devrim çığrında amaca ermek 
için el birliğilt çılışmesı gerrk
tir . Yerli mallarımızı kor uma haf· 
tasında her yıl bayram yaparken 
gelecek yıllatın o gününe daha 
büyük bir inanç'a varmayı bazır 
lamalıyız. 

* * * 
İktisat ve tasarruf ctmiyetinin 

bu hafta ıçin hazır Jadığı· pr >ğram 
ıudur : 

razL fauliyeli : 

Türk Sözü ve Yeni Adana ga 
zetelerile Ticaret Odas• mecmu
asının hafta içinde neıriyatta bu 
lunarak , halkı yrrli malı yemeğe, 
yerli malı geymeğe ve tasarrufa 
teşvik etmf'k , 

Sö: fcwllyeii : 
Hılk Evi tarafından gön<leri

lecek hatipler yerli mala istihlaki 
ve tasarruf mevıulerı üzuinde 
halkın kalabalık oldıığ..ı yerler· 
de aydış edeceklerdir . 

Resim faal/yeli : 
Merkezden gden resimleri 

dövizleri kalabalık yeılerde as
mak , geçen sent-derı kalma pro
pağa.1da filimini Alsaray sinema· 

-
Yeni revir 

Ceza evinin revil'i adliye ba· 
kanlığından alınan tahsisatla asri 
ve düzeoli bir durume getirilmiş 
tir . 

11 yataklı oları !evir ıki parça· 
ya ayrılınıştır . İlk parçada bula· 
şık sayrılar , öteki parçada da 
bıışka hastalar bulundurulacaktır . 

Burasının f>ütün yatak takım 
ları, tak~, entari ve terlikler yenilen· 
miı , tükrük hokkaları , her basta 
ııı n bardak ve sut abisi komodin 
ve- hasla talıelt'Sİ yapılmıştır . 

Doktorun bakma ve çalııma 
odasına baslal.u için bir <le mua
yene masası bazırlanmışhr. 

Veni tayinler 

Erkrk Muallim mektebi etle 
lıiyat mualliıui Raşit tski Vl:lifc
sine ilfıveteıı 20 lira ücretle A. 
dana E,kck lisesi ed t hiyat mu 
~llimliğine , Adaııa Orta mektep 
Türkçe muallimi Sabri Güzel, cı · 

sında perde aralaııoda halka gös 
termek. 

Sergi faaliyeti : 
Maoifatuncı , tuhafiyeci , it

riya tçı mRğazalarında vitıi n mUsa -
bakalan tertip edilecek birinci ge 
!enlere madalya ve takdirname 
\'eıilecektir. 

E.ski istasyon semtinde C. 
H. F. Döştme ocağı binasında 

yerli mallar sergisi açılacak , ıer · ı 
gi 12 Lirinci kanun 934 çar~ambı 
günü sabah sut dokuzda açı

lacak ve 19 12-93-1 çarıamba 
günü akşam saat 17 de kapana· 
caktır . Sergiye iştirak eden mü 
esscseler arzu ederler~~ satış ya
pabileceklerdir . 

Nümayiş faaliyeti : 
Haftanın ikinci perşembe gUoii 

ilk mektepler ellerinde kumbara· 
ları ve döviz yazıla levhalar ol · 
dı..ğu halde saat 13130 da Namık 
Kemal mektebinden hareket e<le· 
rek şehir • dahiliolle bir yür Uyiiı 

yapaceklaıdır . Hu yürüyüş kolu 
Abidin pafa caddesile köprüye 
\'e oradan Kolordu caıldt•sini takip 
ederek Kuru köprüye varacak 
buradan horn brlediye bi naları 

öoiinden g rçerek biikuınet cad 
desi tarikile Halk Fırkası hinuı 
öoüne varııcıkhr. Asksri fııka 

bandosu hu nümayiş kolunun ba 
şıncla bulubacaktır . Bu oümayİ· 

~e yerli mallarla siislrıımiş ~inai 

müesaeselere ait kamyonlar iş 

tirik edrcektir . Bu kafile bele
diye ve halk fırkası önünde dur· 
durularak Maarif müdürlüğiince 

tayin edilecek birer mektepli ta
rafuıdan p.rJi mallara ve t1Sarruf 
movzuları etrafında söz söyle
necektir . 

Hafta zarfında kahvehaneler 
de \'e gazioolarda ~ay ve kahve 
yerine portakal , ihlamur, üzüm, 
incir , fıstık ve sair~ veıilt-cektir. 
Lise ve orta wcktrplede hafta 
içinde yerli malı '\'e tasarruf mev
zulau üzerinde birer temıil veya 
konferans verilecektir . Gazi pa· 
şa ilk mektebinde umuma bir mii
sımeıe ve konftrans verilecek 
tir . 

Her mekt .. p hafta zarfında 

ayrı ıyrı günlerde kumbaralarrnı 
baokılara götürecek boşaltacak-
lardır • 

Yamaçlı mektebinde 

Karşıyaka Yamaçlı mektebinde 
ayın üçüncü günü akşam saat ye · 
dide bir l<ıplanta yapıldığıoı öğ· 
rendik . 

Bu toplaoh mektebin yoksul 
çocuklarıoa bakmak ve korumak 
için yapılmıştır . 

Topluluğu idare ~tmek üzere 
ayrılan hı-yet şudur : 

Baş.kan , Muhtar oğlu Aydın . 
yardımcısı Süleyman oğlu Selami, 
katip Yusuf, vtznerfar Mabmnt ; 

üyeler : Hasan • Mehmet Sait , 
Mehmet, Akil , Hasan , Yuıul , 
lsmail , Kamil ; bu kültür se\er 
vatandaşların üstlerine aldıkları 

bayır işinde elbirliğiyle çalışarak 

büyük işler başaıacaklarını umu 
yoruz. 

- ..... !S .... ,..,,,,. _____ .,='='"• __ ,__.,...._..__,_..,,_ 

ki işire ilave suretile Adaııa Er
kek lisesi Türkçe ıııuallimliği!Je 
lıyiq edilmiılerdir . 



Yeni yasa alkışa değer 
- IJ/rincl flrli/den arlan -

Kanunun hiricci maddesi bu
r, ikinci mnddeı-i ondan daha 
hiın ve memleketin nizumı am· 
•i ile alakadar olan bir mad 
dir. Memleketimizde halkımı

lllilletimizin gerek Laik ruhu· 
l~ gerek millici ruhunu, gerek 
b lil ışkını rencide ctmiyecek 
•bı mucihe)i hnzırlamak lfi
dır Her şeyde hatla memle-

t bir ·· f gun ena vaziyetlerde ka 

1
'• devlet 'e hükumetioizi müş· 
\laıiyette bırakmamak için bu 

,'~dır, Hilkumet etmek dı-mek 
Yı ox • • b eurınt-k \ e ıca mı yapmak 
melet' ı ır, timnclıoııa mazhu 0-

11 lJO!iu t' . 1 d a , . ıne ıııız Juuu yapama ığı 

ek .1tınıadınız1 kaybetmit <le-
hr O ' ' d' k' l 

tl 
· nun ıçıo u ı, nıem e. 

IQ d·• b uçar olahıleceğı bütün a 
etleri n · d''-k . •zarı ıK ate alarak bu 

tİrıci 'L • • 
~ . ve lını cı maddeleri buzu 
.alın'ze takdim ettik. Buoun 

rı • 1 
cım c olao mt-sail bu güokU 

tvıuu muzun trıoamem dışıııd -
r, cöer . ._. ,.. b 
. e lnKı ap UDU da icıbrt 
ırat• h"'kfı t' u metiniz onda memlc-
ıtı m<'nafıini görürse derhal 

uıurunu ' -ö l . · za u Y e bır kanun ge-
rır, Ri 
11. canı kanunun çerçevesi da 
lrıde .. k 

llL muıa credc bulunarak 
•111·· 
t
• Unüzij vermruizdir. Hüku-

e Ilı v 'f . b 

' 

azı r-s ı ükmünüzü yrrirıe 
t •r1nclct " ır . 

1 
T~ıgut ( Manisa ] lnkilip um· 

t crın· I ın eu medPnilcriodeu biri 
•rı layi'-J' ~ . b"k " ıgııı tat ı at aahasında 

rı c •slı . . 1 b" tb· ve en ıtına ı ır surette 
ıkıua yarayacak olan kanunu 

lltlulemı hi ·ı_ .. l . . d 
1 

f ve IK um eııoın er -
~ tıtbikinı başlanmasını iste· 
işti,, 

· ._!brabioı ( lıputı ] da demiş
r,u : 

-iakılabımızın maoi ve mefbu 
~nu Kılıç oğlu Haklndan dinle -
er he . . 

Plmıı cayır cayır yanarız. 
rnrna d 1 .. 
6 

ev etımızın samimi ve 
ksek . ı· . d . l İğ' . rıcı ınıu atıın an dıo e· 

8b
1.ınızde ki buqa Şükrü Kaya da 
ıldir. O znman bütiin canımızı 

eririz. 

dı l mes" ı i ıstemişİer v~ bunlara 
karşı Şükrü Kaya dcmiştirki : 

-Madde gayet sarihtir, vazibtir 
müsadenizle beadeoiz de bir defa 
okuyayım: 

Her lıaoği din ve meıbebe 
mensup olurlarsa olsunlar ruhani 
lerio mabet IC ayinler haricinde 
ruhani kisvt taşımaları yasaktır. 

f Güzel sesleri J 
Lutfi Müfıt Kırşehir ,-İkinci 

fıkra? Dabili}e vekili Şükıü Kaya 
-dönelerek-Hükfımet her din ve 

mezht1ptcn münasip göreceği yal 
DiZ bir ıuhauiye mabet ve ayin 
haricinde dahi ıubaoi kıyafetini 
taşıyabilmek için muvakkat müsa· 
adeler verelıilır • 

Arıkoğlu Damar -Adaoa, --
buna oe lüz\ım var? Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya , bu müsaade müdde· 
tınin onu ayni ruhani hakkında 
yenileme i veya bir başka ruhani· 

ye verilmesi caizdir. Zannediyorum 
ki , madd~ çok sarih ve açıktır . 

hükumet keodisint böyle bir sa

liibiyet almak i l•.>or , <lemio arzct· 
tiğim gıbi bunu verirseniz kaouo · 
lnrıo tatbiluoda vüsat vermiş olur -
suouz . 

Refık Şevket ince , Manisa , 
Mabed ve ayinlerden habsediyor 
her gün bizim bilmediğimiz onlar· 
ı·a iyin teliikki edilebilecek bir 
kadise çıkarabilirler , bunu ne ile 
trsbit edecrğiz? 

Mustafa Şrıtf Özlno , Bu· 
dur . Her dinde ayiolu aabit şey 
ferdir . 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Muğla , - her dinin kavaidi cıa 

siyesı her kanun malumdur . Ar 
tık dioiu acun işlerine knrışmuı 

rolü lıitmittir . Bundan sonra ka· 
nuoııo heyeti umumiyeai alkıılar ara· 
sıoda onaylahmııtır . 

HeT hın1ıi diu ve mez.behe men
sub olursa olsunlar ruhanilerin 
malJtt ve ayinler haricinde ruha
ni kisve taıımılıuı yasaktır . 

Hükumet her dio mezbebden 
Bunuu üzerine klirsüyc gelen münasip görrceği yalnız bir ruba-

hu Kaya demiştirki : niye mabet ve ayio haricinde da . 

·E.vet nazariye iıtcr ki bir dev hi ruhani kıyafetini taşıyabilmek 
t ~llrulduju '•lcıt, bir sistem için muvakkat mü11adelcr verebi· 
1~1duğu vak•t onun bütün ica lir . Bir müsaad~ müddetinin hita · 
~h hatta akibeti de gözetilerek , mıoda onun ayni ruhani hakkında / 
tdrn tam ve mütekamil kanun yenilenmesi veya bir bışka ruba· 
'• \le kararlari rcptedilıin Fa- niye verilmesi caizdir . 1 
•t devlet ber güo yaııya

0

n bir Türkiyede kanuna tevfikan te· 1 
l•' . ıycttır, bu gün ayrı ayn ibti- şekkül f'lmit ve edecek olan iıcilık 
•çları 0

1no Lir uzviyettir, tğer ve ıpoıculuk gihi topluluklar ve 1 

bela grci~iluıiş ise ibmaldrn cemiyet ve kuliip gibi heyetler 
1'>'1 drkıl vakt1n gelmemiş ol- ve mekteplere mabıuı kıyafet ala 
•ıırıdnndır. [ çok güzel ıesclf'ri met ve levazım taşımak istedikleri 

.k1t 1ar J hükumetin Laıi amm~ zaman ) nloıı nizamname veya ta-
tnıuterioe taalluk etmek itibı- limatnıme ile muayyen tiplere uy-
e aldığı aelnlıiyet çok cüıi bir gun kı)afet alime( ve le9azım t•-
Ydir ve bu selabiyetin arkasın· şıyabilirler. 

•da lıüyük bir mesuli) et vardır. Türkıyede bulunan Türklerin 
tr hGkümetlerc tathık edecek ve yabancıların yabancı memlekcı-

~~ büyük itler için bazi aeJiibi lerin ıiyasd ve aliiruellerini ve le 
er verilrueue onun vazife rleri vnzımıuı taşımaları )asaktır .' Ec· 
teınamilc ) ıpabilmesi müşkül I nebi teşekkül mtıııuplaraoın kendi 

"'· Ricam fudıırki bu konunda kıyafet alamet ve levuımları ile 

1'.e~ müddet ve gerek ufak bir Türkiyt>yi ıiyaret etme-leri icra 
ahıyet için bükumrtin istediği vekilleri heyeti11ce tayio olunacrk 
ne bu bUkümettcn 'e oe de mercilerin müsaadesine tabidir . 

~~a bükum ttcn luıfcn dcıiğ Türkiye d.:vleti nczdine me· 
Yurrn•yınız. Büyiik arzularını mur bulunanların kıyafetleri bey-
. tam huıulü ıçin bu lazımdsr 11Pfmilrlrmeıi adetlrrr tabidir. Mü-
~klık hakkında söylenen iki ar saadeı m hsusa ılc gelen yabancı 
•ş ırasında gcçeu !Jahse ge- nıemlr-k e tler kare, deniz hava kuv 

ce her halde in) ıklık ve inkila· vctlerin Hsmi üniformalarını oe-
k lllerbutiyetin has r iy .. tioin relerdf• ve ne zaman taşıyabilecek 
. ~k bağlılıgındaıı ileri gelmiş )eri ıcra vekilltri heyeti kaıariyle 
til en dl' arkadaşları olmak iti tayin olunur • 
..... e bunlardan s~vindiğimi nıı Bu kanuııtıb tatbik suretini ... ,". •Ucrirn gösterir bir oizamnam~ yapılır , 

IJBtı.ndan ıonra kmıunun he) eti biıioci maddenin hükümleri kn· 
if, nı'._Yesi üzerınd .. ki görüşmeler nuoun nrşri tarihındcn itibaıen 
te~g~~~lmü~ v maddcltrr- gecı· rneridir. 
•aı •n· ci madde okuııınuştur. "; :Meclis Perıeınhe günü topla· ı 

llltbuılar maddenin izah c- 1 :aacıktır . 

( TftrkSözft) Flrdk ~ 3 

(SON SAVA) 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK 'e KOZA . 
1 Kilo :Fiyatı 

-
et s ı .....__ ,_ 

Saıılan .Mikdar 
En az En çok 

•• 
Oldüren kim? 

. 
Moskova: 4 (A. A.) - İ>ahili· 

ye komaer liği bildiriyor: 
İlk tahkikata göre M. Girofu 

öldiiren Tikolny~f Vasilye' iç is 
minde biridir. 

1904 Doğumlu olan • ikola 
yef Leııingrat amele ve kölü mü · 
feUişliğinde memurdur. Tabki 
kat devam etmektedir 

Londra: 4 (A. A) - Heuter 
ajnnsı Mo kovadan hildiriyor: • 

So\ yetlrr lıiıli~i İç işleri kem
serliğinin ha her 'erdiginc göre, 
Kirovu öldiiren adamın L ouid 
Vasilyeviç .. ti kola) ef adım tnşyıan 
biri olduğu atıla~J lmıştır. 

Bu adam ihtilfil ve köylüler 
yoklama bürosunda e-kiden mc· 
mur imi . 

Silah yarışın·• 

Brüksel 4 ( A .A) - M. Vaa 
decvelt Lir Sosyalist loplaotıaıoda 
demiştir ki : 

Uluslararası durumu karışmış 
tır. Fakat yarın için harbe ihtimal 
vr.rmiyorum . 

Almanya hazır değildir , fakat 
tekrasr silahlaomasıoa müsaade 
edılmektedir:. 

Diğer devletleıde silahlanma 
yarışına iştirak etmektedirler . 

Bir yıl dönümünde 

Sofya 4 ( AA ) - Royi ıouily 
muahedesinin yıl dönümü müna 
sebetile hir protesto toplautısı 
yapılmıştır hadise olmamıstır. 

Bir kundakçı 

Oviedo 4 (AA) - Asturyada 
ki son kalkınışın başı olu1 Pena 
bu sabah yakalanmıştır. 

Bir önderin oğlu 

Madrit 4 ( AA ) - Fransaya 
sığınmış olan sosyalist lideri İn 

da\nie Prietonon oğlu Luis Pric· 
to serL ıt bırakılmıştır. 

Luie ihtılal hadiseleri üzerine 
tevkif edilmişti. 

Sar anlaşması 

Londr. 4 (AA) - Sar mese 
lesi hakkında Frnnsız - Alman 
aulaımaaı Romada imzalanmıştır. 

M. Benes Rom ada 

Homa 4 ( AA ) - Avusturya 
maliye bakanı M. Benr.ı dün Pa
riaten buraya ge~miştir 

Baknnııı Loııdra ve Pariıtc 
parafe ettiği Avusturya Lorcunun 
tahvili işi mevzuu bahistir. 

Yeni bir gtımi yapılıyor 

Tokyo 4 (AA) - Toku uki 
tezgahlarında hususi drniz hiz 
metlerindekullaMlmak üzere Rer· 
gasak isminde 100,000 tonluk 
bir g minin inşasına başlamıştır. 

Amerikada para gereği 

Vaşington 4 (AA ) - Hazine 
ihtiyacı 992,496,500 cJQlctrı vadesi 
15/12 il~ gelecek olan borç dahil 
olduğu halde 1,892,491 ,500 dola 
ra balığ olduğu bildirilmektedir. 

AJman müstemleke bakanı 

Bcılın - 3 (A. ) Alman müs 
tı•mleke koruma Lalfanı :doktor 
'de 'clınee almauyanın \ eısay 

muahede ini iuıza t tmiş olmak 
itibarine mnndalar si teminin ken 
di mu\ ıff akati olmadan deyişJİ· 
rilııırıııcsini istemek hakkı oldu· 
ğuııu s(iyleıiikten sonra Alman)&· 
nın e kı Alman mü leoılekeleri. 
nin 'e lıatta di) er mü temleke 
lrrio hakkım güuden gıiac hii 
tliıı ıt>UU)ül l re şiddetle kar~ı 

gelnıe iicah dc)iııi Lildırmiştir" 

1 lzmirde okomonr Ye -
dl gUnüne 

İzmir 4 - (A.A) Ulusal tütün 
haftası içi o hazırlıklar yapılmak· 
tadır. Bu toplantıcfa bu işlerin p 
roğremını hazırlı)acaktır. 

1 Lehistan gazetelerinin si -
yasal görüsleri 

Varşova - 4 (A.A) Lehistan· 
daki genel düşünce bu mcınleke 
tın Fransız Almno müzakereleri· 
nio \) e bilJın"Sa Sar beyiamıoın 
nctices anla~ılmadaıı doğu notlaş
mosı ıneselt·siac hicbir şrye ka 
rar verileıııiycc•·ği yolundadır . 

Bu düşüo<'e her ikisi de hü
kumet blokuna merı up bulunan 
muhafazalcfir la r czat geze besine 
Hadıkal Pan ~a 'Pıscy gazetesi ta 
rafından neşredilmiştir. 

Bu oa gazete :ı1iyor ki: 
Bu açık \ e kolayca anla!lılır 

bir bart"kettir. Çünkü her hınıki 
bir anlaşma hokkmda Sar re i 
amıodan evvel bir kaınr verilme · 
i mevsimsiz olarak arzu edilmez. 

-~----.-.. -
Acık • 

teşekkür 
~loktobimiz kütüphanesine kıy

metli yorllımlorını csirgemiyeıı Dcı
yızod· çıfçi Ali heye teşekkürleri-
mizi sunarız lnkıltlp mektebi 

'f aliın Heyeti 

Adana asliye H. hakimliğinden. 
No. 270 

1 
1 

l 
1 

1 

1 

~ 
1 

! 
1 

1 

1 

K. /(. s. Kilo 
Knpımalı pamuk 

~ -
l1İ )'aen parlııt.tı ,, 4.~ 4.~,25 

Piyasa remizi 
lene I 

., 

lnne il 
J~kııpres -
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 Si vali 1 
Ç 1G1 T 

Eksprf's 

1 
Junc 
Ynıi "Yf'mlik,, 

" 
"Tolııırnluk,. 

HUBUBAT 
liu~dar Kıhrıs . 

Yerli .. 
" 

Mentane 
Arpa . 
.Fasul)G -
)' ulaf 
Delice 
Kuş :remi 

-ı\Pten tohumu 
llokla 
Si som 1 

UN ..... Salih 'f~fendi ... 
• !::: .el ---- ,, -.D ~ J)Uz kırma ,. 

,_ 
.:.:: ı:: s· . ::ıımıt ,, 
E .E •••• Cunıimriyet - -
·- o:ı ~ :> ... -
N 8-'~-~ " """ Duz kunıo ,, 

Alfa •• 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ''e Para 

1 I 12 I 1934 iş Bankasından ahnmı~ur. 
~llJlm Pene K. :>..4 

Vodeli 
1 

6 71 Liret 
1 

10 73 

Vodcli 6 73 Rıyşmark 50 44 

Hazır '7-- l' rank"Fransız,, 8 30 
Sterlin "İnızilir,, 626 25 

Hint lrnzır 5 11 :Dolar "Amerikan .. 12.3 ::1 Nevyork 12 37 F"'rank "Isvic;rt>,. 
Adananın icadıyo mcıhallesinılon 

Alosonyolı Mehmet Recep hey ve 
hemşiresi Sofiye hanımın lcodiyc 
mahallesmd••n Vasfı Polat boy kcı
rısı Kudret vo Döşoıne ınalıollosin

den \nt bi Nuri lıoy karısı lfüs 
niye hanımlar )o tapu ve iskdn dai
releri aleyhine açtığı tapurıun ib
tali ve ipotrğin kaldırılması dava
sında ismi gı ~'en Hüsniye hanımın 
ikometkalıı nıe~·lıul buluııdu~un 
don kıyabıııdo muhakemeye davam 
edilerek Alosonya mübadillerinden 
Rtcop ağaya tPi'viz odıldikten son
ra Kudret h on ı ma ikinci def o tef vi · 
zen verilen hanenin tapusu veril
mek suretilo vaki tescilin yolsuz ol
duğunu IJıldiği holde llüsniye ho-

-------------------------~----------------------------.... 

ı ım tarııfıııdan ipotrk tesis edil· 
madiğine miıtedoir mumailoyhonm 
yemin icrasına karar vorılmiş ve 
duruşma 23-12-934 pazar gu
nüno talik ouılmiş olduğundan ta
rihi mczkilrde yemin icrası kin 
mumoiloyha llusniyo honıınm Ada
na Asliye hukuk mnlıkomosintlo 
hazır lıulunınosı lüzumu i]ı'\n olu
nur. 4814 -
Dişçi M. 

, 
Nedim 

Yeni Otel kar ısındn a~!tığını 
dı ınuoyonolınncm<le saat 6 dan 
21 re kallar lıostn knhul cltiğımi 
ve t <lo.vi vo diş imolı hususunda 
mulıt .. rooı nıüştrrilorimo nznıni 
tC'slıillitı gösterdiğim gibi cuma 
gunlı>rİ fukoru kin tedavi vo di .. 
çekmr k ınecconenılir. 

.-.......--------------------~ 

Sevdinizse 
Söyletlioiz e 

Sevecekseniz 
Bu akşam 

1 

Alsa ray sınemasına 
Mutlaka gidiniz 

Garip bir aşk 
Sevenlerin sevilenlerin soveceklerin filmidir 

Silivye sidney ve fredrik martı 
Hu filmi yaratırken tıpkı sizin gibi düşünmüşler öyle heyecan 
lar öylo so\'mişler öyle oğlamışlar. 

ilave 

Dii.nya havadisleri 

Peışmıılıc 2,30 da iki filim cuma giinii iki matine 2-ı d~ 

duymuı-

4813 

Ziraat mektebi müdOrlülOnden. 110 IUllllll il 1 ftllllUll ı ını 111 1111 "'\ 

gece nöbetçi 1 65 Takım elbise 
65 Adet talebo kasketi 
65 Çift siynh iskarpin 

~foktehimiz talebesi i\·İn yukarda 

cinsleri ve miktarları yazılı eşya 
27-Toşrinisuni - 934 tarihinden 

itibaren yirmi giin müddtele mü
nakosoyo konulmuştur. Hopsi bir 
den veya oyrı ayrı ihale c:ıclılmok 

üz •re 17 Kı'\nunuevvcl-934 po
znrtesi giınü saot ou dörttı knıi 

iholelerl yopılacaktır . Taliplerin 
şeraiti onlomok üzere cumadan 

Eczane 
Yeni cami dvarnHla 1 

Yeni Pczaıw ·idir 
1ııııuıımııuı11111111 -Qllıuıtı 11ııut11111111111 ıı uuııuıııı • 

madA her giin Ziraat mektPhi miı
diirliiğiine vo ihale gününde % 
7,5 pey okcolorile vilayet Ziraat 
miidıirltiğıinde müteşekkil komis 
yona miiracoatları ilıın olunur.4793 

27-2-6-11 

Adana Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden: 
.\dona fukoroyi h ıstoglloı icin llillllinlımer muayene ovinde oçılon Polikıliniğe iftiharla devıım eden kıy. 

metli l'tibhomızın ıhtisnsloriyle mu .yeno güolori oşoğıdn beyan olunmakla ihti1uclorı 

GurılPr 

Cuıııo.rtı•si 

Pazar 

Pozortcsi 

8ulı 

ı..;ar omlm 

Perşemlı 

olanların rııürocnnılnrı ilAn olunur 

Öğleden ovvel 

l>r B .. hri 

Dr. Mahir 

8oot 

10-12 

10-12 

Dr. lsınoil llokkı 10-12 

l>r. Fuat 10-12 

Ur. Yusuf Ziya IO -12 

Dr. Ali llikmot 10 12 

Bokacnğ'ı hostnlıkler 

Dalıili hoslulıklnr 

,, " .. .. 
.. " 

Kulak ve hariciye 

Dahili has talıklor 

Öğleden sonrn Saat 

Dr.lrfön Hayri 2-4 
Dr.Z ki Uosim 2-4 

Dr.Osnıan lloyri 2- 4 
Dr. Salim 2 4 
Dr. Sudi 2-4 
Dr.Ce•rnt Muhtar 2-4 

Bakacağı hastalıklar 

Dahili hastalıklar 

KHdın htuıtalıkları 

Dahili hastalıklar 

,, •• 
Dahiliye ve cildiye 

Cildiye ve efrenciye 
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Bebeli 

~levkıı <.:11'11~ .. lönıiın •; •• ljjı:fU~ı·ı ıs~ı • • • _ .• : • r d•" i 
• ,. • • '"•· .... ,• • ~ • • K• 1· . . ' · astJJJO r • aouııu evve ııı iiçiinrü pazartesı güoiı sa, 

Malaz Ta.rl... HO • • )l~it o~ lj_~ ·~~· ··ı '• :' · ıaftl 
Kızboğan • • ·~oo 1 Tı>lli1:>ul~yrndn Oğlu'.<bm'iı t"" ve llü- Sinema dünyasında görıilııılyerı ııır 

.- . ... ... . )) 

)) 

)) 

)) 

.. ~eıvı 9avu~ 
Köyü önü • 30 Koç A1i ağa • 
Malaz • 110 :• l\aıtum' Mahmut ağa 
Eğri göl • 60 llvdec~ Ömer 
Leylek ıı • 35 Avşar Ali ağa )) 

)) ıı 100 Ilalvacıdan Süleyman ağa 

• 
)) 

• 

" » 
)) 

)) 

)) 

)1 

" • 
• 

Köy önıi 

Leylek 
)) 

• 
)) . 

Gemi ağzı • 
'.llalaz • • 

• )) 

Eğri göl ) 1 

• • 
Moloz 

• • 
• 

67 Hüseyin oğlu ~1ustafa 

50 liüseyi oğlu Recep 
125 Mehmet oğlu ibra lı im 

110 llüseyin oğlu Ali 
100 Hac ı F üseyin oğlu Hu san 

50 Karının Mohmııt ağa 

50 Balıkçı llusan ağa 
40) Rl•slon ağa 
37) )) 

• l) 60) 
60 l:hhçeden Kamil ağ:ı 

Al i Ciz•IJn Maruf • ı U-a 
' " Yun gölii 

:1-lalaz )) 

l'.!6 
70 
70 

llalvocıdnn hakka\ Durmuş ağa 

• 

• 

., 4 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 
)) 

)) 

., 
• 
• .. 
" 

,, 

" 

" 
" ,. 

" 
" 
" 

• • 

• )) . 70 
25 
29 
45 
45 
35 
35 
96 
66 

116 

• )) 

Ynıı gölü ıı 
)) • )) 

» " ,, 
Kuyuluk • 
Eğri göl " 

)) )) 

Malaz • 
Yan gölü ıı 

)) 

" 
)) 

• • )) 

Göl yeri 
)) ,, 
,, ,, 

Malaz 
Göl yeri 

" • 
" 

,, 
., ., 

• 
• 

" 
" ., 

,, 

" 
" 

Kız boğan ,, 

Bahçe yolu ,, 
Bucak 
Bucak 

" 

" " 
Eğri göl • 
Malaz 

" ,, 
" 

,, 
" 

26 
107 
107 
132 

66 
132 
72 
40 
96 

300 

180 
70 

150 
70 
90 
60 

125 

70 

" " ., 50 
,, Leylek ,, 100 

,, Köy önü " 50 
,, Çatal yalak ., 150 

l:iırınsı karyesi ,. 200 
Gemi sıra ., 300 
Şeyh murat karyesi ,, 86 

ı;;ıı lıin ıığ ıı 
Veli · a ğa . 

köyiin•lr n Karad•ınizli 

ilacı K!lmil e fe n<lı 

Bahçeden Abdi! ağo. 

Yusuf oğlu Mehmet ağo. 
İbrahim oğlu Yusuf 
Şeyh Yunus elemli 
Ali ciz vereseleri 
İbrahim oğlu Yunus 
Ali Cizdan Şeyh Yu ·.us 
Kartum Mahmut ağa 
Halvacı<lan Mehmet ağa 
Hüseyin oğlu Mustafa 

Bahçeden z.,ynep Eniş eniştesi Reşit 
Mehmet oğlu tat Gani 
Deli Hıdır aıı-a 

Halvacıılan Mehmet ağn 

Ali ciz eniştesi Yunuz 
Bağçeden Nasır ağa 

" 
.. " 

Halvacı<lan Mehmet ağa 
Halvacıdan Ali ağa 
lsahacılıdan Kıllı llal ı l 

Şeyh Yunus ağa 
Kartum Mahmut ağa 
Kartum Mahmut ağa) 

~' " ,,) 
llalvacıdan Hariyenin oğlu Ali 

,, • 
Helvacıdan kırmızı Ali 

,, Hacı Ahmet 
Mehmet Ali 

Süleyman oğlu Hamit ağa 
Hacı Emin 
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Hazineye ait yoknrıda cinsi miktarı ve şnğille ri yazılı tarlaları icar · 
lurı 2-12-934 tarihinden 2-12 936 tarihine kadar 2 sAne müd
detle ve 22-l '.!-934 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden sonra 
saat 14 de ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle açık artırmıığa 

çıkarıldığından talipl~rin Mılli 11mldk' i•larosine müraacaalları ildn 
olunur . 4812 

Agfa,,, filmlerinin her çeşidi , 

Dünyaca meşlııır ( A G F A ) fllmleri11iıı erı la· 
zesl bıılıııııır . Fiyatlar, dlğe r bıitılıı markalardan ucıız 
dıır . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar . · 

Talebederı terızllallı la · 
rlf c ile ıicrı:t altııır . 
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Y s~ Cami Civurı 
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-"Mektepli kızlar,/ 

•• 
Uç ve altı aylık ikinci 

hanım 

1 il Filim aleminde , bir·~muc ize ! !·~ · · 
Sn • --· -

kurs 
Fatma Görülmemiş bir~(inkılap !'.f. · J 

·0eer-·, Romanı yazan kadın ... R1ı1jisör keJın l .' .,lktı j 

Yeni istasyon caddesindeki biçki dikiş ve şapkacılık yurdunda Ma
arif Vekllletinin resmen knbul ettiği Belçika metodu ile gösterilen 
biçki ve makasterlık kurslarına görülen rağbet üzerine yeni bir ikinci 

üç ve a l lı aylık kurs devresi birinci kAnunun birinden itibaren açmağa 
karar verilmişti r . Kaydolmnk ve şe r ait i an lamak ist•yen hanımlar 

. ~,. 
Oynayan Yıldızlar tamamen Gen\: Kızlar • l ·~·IBır fi 

ıı:t irle 
(eri . . .• Bu fil mi hanımlar'gururla! . ·!· Brkekler ta 
ı~rdir . . 

F ·ı ·ı· D" b vad i s Jerı 
ı me ı aveten : noya a "" 

yurda müracht etsinler. 4799 5- 10 
Dikkat : Per• •mbe günü gündüz ik i metin• ikici' 

1----------------, 
Doktor 

A. Melik 
idrar yoll arı hastalık

ları mütehassısı 
Belsoukluğuou yeni usullarla 

pek çapuk ve knti surette tedavi 

eyler . 

Adres : Namıkkemal İlk mek-
tebi karşısı . 4706 23-26 

A ı GOPAN 

Boş ağrıları , diş ve sınır- s ı zı 

!arı romatizma ve grip rahats ı z

lıkl arına knrş ı en faydalı ve nıiıskin 
bir il dçtır . 1 -· 6-12 lik orijinal 
madeni kutularda her eczaneden 
olıııız. Şehirde umuınl salış ve !ev· 

Fiatlarda zam yoktur · 

Seyhan muhasebei hususiye miidürlüğlit1JıP 
urel 

Cins, mevki ve hu,luıliyl~ evsafı saire~i eşoğıda yazılı emlıl.kin mülkiyeti açık ertırın° 9 
1 1 

para ıle satılacağından taliplerin yevmi ihale olan 20- 12-934 perşembe güoü saat ood~ 
akçel e ril<ı encüın ı, ni vilıl.yı•te müracaatlar ı i!An olunur.4802 2-6- 11-
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Beher metresi Cinsi 

,, 
• 741 metre arsa 

arşını 1575 arşın 

bir bap kirpiç hane 
iki oda l ı hane maa arııa 

h~ne maa arsa 
,, 

" 

ve medrese 
muhterik arsası 

4 1 6arşın arsa 
100 • » 

1342 )) 
Dükkdn 

)) 

188 arşın arsa 
Kahvehane 
Berber dükkdnı 

Mevkii 

EnYerpaşa caddesi 
Alman fabrikası 

Kılnğzsde fabrikası 

lstikldl 

SevindıkzaJe medreResi 
Hurmalı dairesi ın e dresP 11 i 

Şeyhzade sokağı 

Eski snray 

ilacı Velsel Ef. mektebi <.:. 

Palnnc ılar içi 

Ziraat bankas ı 

Taşçıkan 

• 

karşısı 

,.- ----, zi merkezi ( Yrni eczane ) <lir. 32 Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

75 
50 

Bir lınp hane 
Mağozo 

» 
• 

1 
3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır . 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

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

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncü ve dör- 1 

düncü s~hifelerde her satırı on kuruştur. Rek- 1 
ıam nı,.. '. ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca , 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

Zayi tezkire 
Adana askerlik şub,, sinden aldı 

ğ ı'm terhis tezkiremi zayi ettim. 
Yen isini olacağımdan hükmü kol· 
ına.lığ' nı il!\n eyleriuı.4816 

Zayi 

Adananın Hilıl.I mahal 
lesinden 318 doğumlu 

Şükrü oğlu 

Mıimlaz 
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tastikname 
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Dolap 
)) 

llane 
Dükkdn 
Dükkdıı arsa8ı 

Metruk mektep 
beher arşını 336 arşın 

,, • )) )) 

arsa 

• 
Beher metre murabbaı arsa 
66 a rşın temamı 

1/3 Hissesi dükkıln 

)) 

" 
Bebekli kil ise 

)) 

Battal ağa 
)) • 

Orozdibak civarı 
Adnna soknğı 

)) 

1/3 Fevkani ma \ah teni dört oJa l ı evin 
1 / 3 DükkAn Edirne hanı civarı 

1/9 Berber dükkAnı Saathane k a rş ı sı 

Adana eski Sultani rüşli k ısm ı n· 

Jan aldığım tost ikno memi zayi et- ı----------------------
tim. Yenisini olocağımd oı r. hükmü 
kalmadığını ilil.n eyler im. 4815 

Eski llamam mahalle· 
sinJ r ıı ~l e hmet oğlu 

Hasan 
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