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-- -- Havalarımız ! 
Dü§mao uçaklarınıu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım ,::rektir. ' 
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'.:·;.·, .. ::,::::::".. Yelkenler indiriliyor mu? Atatürk Mersin Halkı soruyor : 
k,~dıgı gfüıden başlıyarak bu· Ankaraya döndü 

°'•·~:~•i~a bir hızlca ileri gö· ' /ta/yanın beş/er komitesine Verdig"' i Aokare: 21 (A.A) - Cumhur 
P•rı· .. ım er yapuo umuriyet başkanı Atatürk beraberlerinde 

~ ııı, '~ınıo büyük :kongresi, bu k 
1 tı,/'.• ıopıantısıııda, yord içio karşılı ta; ne O ur ne olmaz diye' başbakan lsm.tİoöoü, genel kar-

·~,.~'. kararlar arasında Türkiye· may başkanı Mart şal Fevzi Çık 
Une ~~'mevzuu da düşünülüp aytışma için kapı açık bırakılmış.. malı, İç, Fioans ve Ekonomi ba-

l.ıııek _ır madde koymuştur. Bu, kanları olduğu halde bugün şehri 
\İtind lır ki, Türkiye'nio yüzde mize dönmüşlerdir. Atatürk, dün 

huy.°D fazlasıoı köylü ve çiftçi Verı·ıen yumuşak ka•şılıgv a İst•nbulda Celal Bayar hazır ol-
tld Uk hir varlıp;ıo, bir yıl çalı· c 

'op,,~ •ttiği gelirin temelleri 0 • •• J h } ki d duğu halde Sovyet büyük elçisi 
llıi. Ve !arla-., bugünün hiçte rağmen sue azır 1 ar durma ı. Karahan ile birlikte gelen Sovyet 
d.~•1tcklerioe uyguo bir dü- _ ----- ___ _ _ ağır sanayi komstr muavinini ka-

,,~, 1 dır, Gnçekıen, ıürk top· bul etmit ve iki saat yanlarında 
· n geoi•lik · b .. ükı-·~·· b . u n .. r • .ve uy u.,u u alıkoymuştur.: 

"ıı ~ u Usumuzun daha bir mis· 
~''· •tııgıoa yetiş•'cck kadar bü· Yunan 
'h. 
ur,~te olmakla beraber. tarla 
1
111 

•~ınış , parçalanmış ve da 
·~,q ',_ltı •kooomik bir varlık ol· 
' çı~ııı H '''rk . ıştır . er ne kadar bu 
h 

1 
esın elinde tasarrufu söyle· 

· aQ:ru Veya vakıf seneıJrri .var• 
'•ti •rıo ıoplaoması bir ayle 
,. J'bilir gibi teorik olarak gö· 

· ' gerçekte hiçte böyle değil· 
~,. ~ . 
'ıau •og, bir köyüo toprağım 

Qe g . 1\ind eıırecek olursak bu top· 
· 1aı 1/• ~ köyde oturanlarla otur· 
Plrç' •ıd biribiriyle ilgisi olmı· 
~. E t>arça şekilsiz tarlacıklar 
0j ili dönüm tapu senetlerine 

~. •a lıir köylünün ı·a oııırdu5u 
lty ~ 

~. k··' Yakında bulundıı(tu di· 
'4 ., 0Yde buzcu sekiz on parça 

• 1• 
tilrı-~aramıyao yomalıklar ha 

dıg;ı u Ur . Bunlar bir dej!il, yüz 
~ıa 0 '.. _milyonlarca böyledir . 
-~, 1Urü buolarıo düzelmesi 
~an° 
.il 'i. 0 için: 
~i 0~:dumuz büyük, iklimler 
"'ııı;1ı; 01!uodao yurdu ıabiig ve 

•e Parçalara ayırarak her ta• 
\ loy~~ooomi parç_anın gereğine 

ı lıtı·Ulere verilecek toprak mik· 
~ it ıııııek. 
~n~ er ay leye verilecek toprak, 
hl\ , u Yerin ekonomik şrılarına 

1e 
1
' 0 nu iriştiğimiz medeni 

q 81atabilecek bir ölçüde ver 

'l'opr 
• •eı Bğıo alım, Htım, bağış· 

1ı·ı ıu'set işleri, düzenini hiç ol· 
,.._.,Qdaı Yıl sonra da, ekonomi 

1 
bu,,0 bozmıyacak surette kuv· 

1 luuııııer koymak. 
~ü/lc Yurdu bir tarım ve bü-
1 1,11\ 

1•rım saoaılariyle, eko· 
'ı 1 larıoı temin edeu nevi 
'tı .~Üobaeır bir memlektıir. 
. .o 1ilıiı ' 0 arazi işini yaratmak is 
• ' 0 dü · h · 1 ~ı,p sırı_ a~at'.o~n ıstek e-

~dUııri ~erebılmesı ıçıu tarım 
~ Jıa proğramlarımızın bu 

; ... ,.,ıırlaoması v~ bir plana 
ı 1 • 

f u d • ~i ~İl \ 0 o en büyük varlık ve , ''ıııJ U olduğundan , yurdun 

~Uou an kulkınması için Türk 
Q •I" d . ol · ıo e bulunan ve hıç 

P g,~•dıgı halde yüz yıllarca 
\

1
t tar eo arazi siyasasının eko· 

ıJı' ~ ,i•ıe~~. hayQtıoda belirmesini 
Jif • ; t,'lio ll1miz kalkınma ve iler-

ıf 1" ~itııı l~zelden bütün araziyi 
ı1I; J " ha~ guç de olsa göz önüne 

rı r oı,% '?1dao her neye mal 
, 'e dij 1Yice ioceliyerek çöz
'Gp ıelımek 
ı,/~~1 ol . 
~ 'P 11 _ınıyao köylülere top
d ıo0u•zıy~ sahip kılarak çalış· 

r;~e u(01c~~u hem kendileri ve 
. ~U0 •çın verimli kılmak ; 
~ 011 

Önemli i•lerioden bi· 
'11ıı • 

lııı •keıı 
\·tııı''da y e çok az yıllar içiod~. 

JI ~ ı:\ 'ri, il:P•la_mamış devrimleri, 
ııı' 1 { Ilı '.e hrleyıp yükselmeleri ya· 
.~bl• 'ı;lı~io Pabo partimizin büyük 
• •ı u d ~•td nu a başaracağına 

ır. 

K:asıımonu eaylavı 
Tahsin Coşkan 

~ -, 
<6 Eylôl 
lııı~ 
ııQ bQyr 
ıı, ltırık 

1 
°rrııdır . o gıinü 

11 / çffı Halkevimiz ö
....:_Q~ırı ı 

.........._ı llar yapıyor . 

-- ·-- .. "·- ----;italyanlarııı Libyede ifşkiljelllkleri yari/ Hecirı sıluarilerij 
aleş:yaparlce11 .. ..:::= - -----Cenevr.ı : 22 (A.A) - İtalyanl ıistana saldıracak olursa Fransa 

delegesi bu Hhah beşler krımite- bunu Cenevre uylaşmaları ve •od 
si başkanını görerek İtalyan bı- laıınalarının bozulman ıuretinde 
kınları kurulu bildirğioio geniı- karıılum•k ve hueketini buna uy· 
liği derecesi hakkında izahat ver- durmak mecburiyetindedir. 
miştir. Komit~ bu teşebbns bak· Roma : 21 (A.A) _ İtalya ga
kında görüımek üzere piızaıteıi zetelerinin bugünkü kabine bildi·t 
toplantıya davet tdılrcek ve İtal- riği hakkındaki yuılarınd• arsı-
yao itirnlarınıa ve belki de istek· ulu1al durumu bir kat°daba karıı-
leıioin göz önünde tutulması im- tırmamak kaygısı seçilmektedir. 
lıiolarıoı tetkike çağırmıştır. 

Tribüoa gazetesi diyor ki: 
İngiliz finans balıanı verdig" i İ 

talyan tebliği her türlü te
hir söylevde şunu ıöylemi§tir; 

Öyle umuyoruz ki, bizim Ce- reddüdü :ortadan kıldırıyor ve 
nevredeki hareketimiz ve uluslar konseyin (beşler komitesine verdi 

ği teşebbüsü reddetmiyor. 
ıoıyetcsi üyesi bulunan memleket 
!erin beyanatı, harbı durdıırmasa Saopedro (Kaliforoiya) 22 (A. -
bile bunu tr hdit edecektir. A) - ltalyan hülıiimetinin ilk ka

nun sonundan evvı::I gayri muay 
yen bir Afrilıa limıoıoda teslim 
edilmek üzere miyonlarca büyük 
varıl petrol maddeleri satın al 
mak teklifinde buluodağu bildi
rilmektedir. 

İogili:ı: donaomuıaın hareket
lerinin tamamilet edafui mılısat· 
iare bağlı olup zecri tedbirlerle 
kaliyrn ilgile olmadığı Londradın 
bildirilmektedir. 

Pariı : 21 (A.A) - Beşler ko 
mitesi önergcleıinin İtılya tara
fından reddi burada, böyle bir lıa· 
rar esısen beklendiğinden, hiç 
bir hayrtt uyandırmamıştır. 

Temps g.zetesi İtalyan hükô. 
melinin {yeni koouşmalara kapı 
!arını tamamile kapadığını, çün 
kü kabinenin ıalı günü tekrar top 
lanacağıoı nsmen bildirikte ya
zılı olduğunu kaydetmektedir. 

Londra: 22 (A.A) - Roma
nın bildiriği üzerine dün öğleden 
sonra badis olan acı hayret duy
ğusu akşam ltalyanın verdiği men 
fi cevabın pazarlık kapılarını ka
pamadığını bildiren bağı Cenev 
re ve Roma haberleri üzerine bi 
raz hafıfleıniştir. Bu haberlere gö
re temas kesilmiş değildir. 

Napoli : 22 (A.A) -46 Subay 
ve 246 Yarsubay ve 2,000 

Gerisi üçüncıi sayfada -

Filosu sübaylarına 
şölen 

İıtanbnl: 22 (A.A) - Yuoao 
filosu komutanı ile maiyeti dün 
İstıobulda deniz ve askeri müze
lerini gezmiıler ve deniz harp 
okulunu ziyaret etmişlerdir. Okul
dıı konoklara bir çay şöleni, do 
oanma komutaoımız tarafından 
da yat külübünde bir akıam şöleni 
verilmiıtir. 

Tokatta 
Hayvan sergisi açıldı 

Tolıııt : 22 (AA) - Cumurlu
ğumuzuo verimli işlerinden biri 
olan )Urtta hayun neslinin 
blahı yolunda Tokatıo ilk hayvan 
sergisi bugün saat 9,30 da ilin 
resmi ve özel kurumlarıyle halkın 
önünde parlak törenle •çılJı. Ka
zanan hayvan sahiplerine~ müldi
faılar verildi . Gösterinin bitimin
de güzel bir manej talimi yapıldı. 

Bugün 
Uçaklarımız şehrimize 

geliyor . 

Milli Meoaucat fıhıikası adına 
•lınao uçak ile Adaoamızın dör
düncü ve ayrıca bir hizmet uçağı 
bu gün ıa•t U,5 ta şehrimizdeki 
uçak alanına ineceklerdir • 

Bu iki uçağımıza yarın, ad 
lıonma töreni yapılacaktır . Tö· 
ren prog,.mını yarınki sayımızda 
yazacağız . 

* * • 
Dün bir Holaodıi hyyareıi 

11,40 da Halepten gelip şehrimi
ze indi . Bu tayyare hafif yolcu 
tayyaresi idi . Buradan 15,10 da 
Eskişehire iniş yapmak üzere uç
muştur . F.kat muayyen zaman
da inemediğioe •İt haber alındı
ğına göre tayyarenin bir kazaya 
uğraması ihtimali vardır · 

* • 
* Dün lsıanbuldan uçan üç Hint 

tayyareıi Konyaya inmiştir . Bu 
gün Adao•ya geleceklerdir • 

Roma : 21 (A.A) - Romada 
büyük bir sükônet muhafaza edi 
liyor. Bugün için yapılması bekle
nilen genel faşist seferberliği bir 1 
kaç gün ıonraya bırakılmış gibi 
görünüyor. İtalya hülıiimttinio 
beşler komitesi önergeleri kaışı 
sındaki kararı İtalyanın kendisine 
çizmiş olduğu siyısay.ıı sadık kal· 
dığı, ancak aulaımazlığı kotarma· 

-- 1 
Milletimizin ileri ileri atılmalariyle dolu dolu olan, 

ğ• çalışanların eyi oiyttleri de tak· 
dir tdildiği takdirde - İtalyan 
anlaşmazlığı hakkında diplomatik 
ç Vtnleıdıı söylendiğine göre or
tada bir İtalyan - lngiliz aytış 
muı, bir İtalyan - uluslar sosye 
tesi anlaşmazlığı uardır. Bunun 
içindir ki, Fransa uluslar sosyete 
sıodın yana olmaktan başka bir 
ş•y yapamazdı. Fransanın bu hu
sustaki durumunu arsıulusal yü
lıüml<ri ve uluslar sosyetesi pakti 
çizmektedir. Şayet İtalya Habe-

yaşama kudret ve hakkını dünyaya tanıtan bir devirde 
yaşıyoruz. İnkişaflarım1zın ölçülmesi için içinde bulun
duğumuz, üzerinde ehemmiyetle duracağımız işlerden 
birisi de muhakkak ki: 

20 ilkteşrin - Pazar günü 

yapılacak olan Genel 

Nüfus sayımıdır 

Başvekalet 

İslallstik Umum Müdılrlüğü 

............. ~--------..-------.... --------------------------J 

Sıtma her evi 
lar neden 

sardı. Bataklık
kurutulmadı? 

Aylarca önce 
fiyeti ilan 

say mükelle
edilmişti, neoldu ? 
kücük • 

Bu yıl aıtma geçen yıllars gÖ· 
re daha salgıo bir haldedir. Hava
ların serinlemiş olmasına rağmen 

geceleri açıkta oturmak bile müm· 
kün olmamakta, şehrin hangi ta· 
rafıoda olursa olsan sivri sin.kler 
arı lıovanıodao boşanmış gibi bü
küm sürmtktedir. 

Şehrin muhtelif yerlerindeki 
bataklıkların kurutulması için kü 
çük " ıiy mükellefiyeti., ilin edil 
miı ve belediy•ce listeler yapıla· 
rak halk h•taldıkları kurulmaya 
çağırılmıştı . 

Aradan aylu geçti ve duydu 
ğumu.ı:a göre projesi de yıpıldı . 
Fakat bataklıkları kurutmak için 
bir hareket görülemedi . Dün bir 
okuyucumuz bi:ı:e uzun bir mek 

tupla şehri o sıtma durumunu an · 
latiıktan sonra diyor ki : 

" Bataklıklar kurutulacak diye 
küçük say mükellefiyeti ilan edil· 
di . Bedenen çalışamıyacak olan· 
lardao birer lire para istendi. Biı· 
lerde bunu seve seve verdik. Gün
lerce bekledik . Ne bataklık ku
rutuldu ve nede sıtmanın önünü 
almak için bir tedbir alındı . Şim· 
di şehirde sıtmasız hiç bir ev göı· 
terilemez . Bataklıklar kurutulma· 
yacıktı para niçin alındı . ,, 

Okuyucumuzun bizden sordu
ğunu bizde ilgili olan yerlerden 
soruyor ve ıydınlaom•k istiyoruz. 
Bataklıklar neden hala kurutul · 
madı. 

- Yeni Mersin -

Sağlık direktörlüğü 

Kuduzdan ölenler ve kuduz tedavisi 
hakkında bize izahat veriyor . 

Beş gün önce gazetemizde bir 
yazı çıkmııtı. Bu yazıda, Erzin. 
de kuduz bir lıurt tarafından ısı. 
rılıpta tedavi için memlrkct has 
tanesine getirilmiş olan yaralılar 
orada tedavi edildiği halde bunlar· 

d.n ancak birisinin kurtulup diğer
lerinin, hastahaneden çıkarıldıktan 
ııonra, öldüğünü anlatmış ve sağ
lık direktörlüğünün bizi bu konu· 
etrafında aydınlatmasını dilemiş

tik· 
Sağlık ve Boyaal yardım direk

törü vekili doktor Cemil Esen, 
bize şu aşağıdaki bilgeyi vererek 
dileğimizi yerine getiriyor: 

"Adana memlclı.ei hutanesinde 
Knduz tedıvisi Vekaletin verdiği 
talimat dairesinde icra edilmekte· 
dir Tedavide Semple usulü takip 
edilir. Tedavi biri hafif diğeri kuv
vetli olmak üzere iki türlü yapılır. 
Hafıf •şı 14 gürı, kuvvetli aşı 20 
ğüo devam eder. Başta, cezi de ve 
parmaklardaki yaralar kuvvetli 
eşiyle, vücüdüo diğer ooktalarıa
daki yaralar ise hıfıf aıı ile teda 
vi edilmüktedir. 

Eğer ısırma tarihi ile aşı tat 
biki arasında beş gün ve daha faz· 
la zaman geçmiş ise hasta yirmi 
günlük tedaviye tabi tutulur. 

Her ısırış ayni büyüklükte de 
ğildir. Büyük yaralar açan ısırışlar 
Virüsler için daba vasi giriş yer· 
)eri açar. Saniyen her ısırışta 
hayvan ayni mıktar Virüs vermez. 
Diğer taraftan bilhassa kuduz 
kuıtlarıo açtığı yaralar derin ve 
geniş olduğu gibi verdikleri Vi: 
rüs de çok kuvvetlidir. ondan do 
layı kurt ıslrışlarında yirmi günlük 
aşı tatbik edildıği halde her vakıt 
lıudurmanıo önüne geçilmemesi 
bir kaidedir. 

Bundan dolayı kuduz kurt ta
rafındın bacaklarından ısırılmış 
bu hastalarda tekuikce hafif aşı 
yapılmak lazım gelirken bastane 
kuvvetli aşıyı tercih etmiştir. 

Yirmi günlük tedaviye reğmen 
hastalarıo kudurmuş olması ne 
aşı tekniğinin dikkatsız yapılma
sıadan, ne de aşının bozuk ol
masındandır. Kudurmaoın vukua 

gelmesi kuduz kurt tarafından ısı• 
rıldığı içindir Şimdiye kadar 225 
kuduz tedni edilmiştir. Bunlardan 
hiç bir kudurma vak' ası ııörülme· 
miştir. Y arnı:ı: lıir kuduz kurdua 
ısırdığı Dört kiıid .. n üçilnüo öl 
ınesi meselenin istisııaiyetini gös
termek için kafidir. 

Vaki aşı ile kuduzun yüzdeyüz teda
vi edilebileceği doğru değildir. 
Sayısız istatistikler bunu iabat et· 
mektedir· 

Bioıenıleyh yapılm•t olan te
davi ve tedbiri sıhhide bir hatayi 
fenni yapılmamıştır. Keyfiyet bu 
suretle açıklanır.» 

Bolu da 
Gene bir orman yandı 

ve söndürüldü 

Bolu : 22 (A.A) -1919/935 ea· 
babı başlayıp 21 sabahı ger.iıle· 
mesi durdurulan Abat orman yan 
gını Türk ticaret bankasına ait 
mukaveleli" ormanın beş ve dör
düncü maktaları arasından çıkını§ 

ve bin hektarlık sahadan 400 bek· 
tar yıomıştu. Yanan kerestelik 
ağaçlar içinde bulunan tomruklar 

da yanmıştır . Çevrilen ormanın 
içinde ate§ tamamen sönünceye ka
dar köylü ayrılmıyac•ktır. 

Telefon için yeni 
bir kanun 

Posta telefon ve telgraf genel 
direktörlüğünde yeni telefon ka · 
naoıt projesi hazırl•nmıştır . Şim· 

diye kadar yürürlükte bulunan 
şehir arası telefon kanunu • oto
matik relefon kanuou ve diier 
telefon kanonları bu yeni hazır· 
lanan kanun projesi içınde bulun 
maktadır . Poata telefon ve tel
graf genel direktörlüğü bu ıuret · 
le yürürlfikte bulunan hu türlü 

telefon kanunlarını bir tek kanun 
halinde saptamıı bulunuyor . Bu 
proje Kurultaya ilk devresinde 
sunulacaktır . 

-



• 

Atatürkün doğduğu ev 
Selti,.,iğe dünyanın her tarafından 
gelen ~r bir tapınak gibi Atatürkün 
değ.cWju evi doldurmaktadırlar .. 

Büy,ük önderin gençliğini bilenlerin değer
li antıar• • Selanik urayı evi safin alıyor .• 

Sdinik (Ulus ) "ksprr.si yeri 
tamyan birisini bulsak .: 
~r sa~ll gözlerinden - yüre . 

ğinio içı - okonan adam, en 
duygulu yerine dokunulmu§ gibi 
ıablandt : 

- A:t.türk'6n ben lcö'eıiyim . 
Bu, vaktiyle i§ görmüş , onun 

•nılaf'iyle , h~r zaman göğsünü 
kab .. •un , restoran sahibi idi . 
Bera6~r yota çıktak . Rıbhm üze. 
rfnd~ yürDyoruz . Deniz sözlerimi· 
zf din!emek ister gibi seuiz , hP.r 
adımdl rıhtıma daha çok yalda

ft'!O-t • 

Şimdi bnyok bir restoran sa
talbi olaa Toma o tarihte burada 
g~rılöaiiluı • Anılarını kafasında 
cınlandNly~rmuf gibi ad\mlaranı 
yavaılattı , bir lele k~lime IEonut 
ma'kİlzın , chlgıa ve dü,ünceli 
yOl'tiduk . Yol , büyük IBkender 
um'lit'lnch;; kalmıı , bir z11fer ke
merine varıyor . 

- 8\Yrıdao b.yım . 

Tatlı b1r bayırdan yukarı doğ· 
ru çıkıyoruz. YefiT tölrleri kal 
dırımı örteu ~ğaÇler • büyftyerek 
eski üalupte ııralaumıı Türk ev
lerlni\a ç.tıtaf\na kadar çıluyor . 
Rıbıımıo ılalıı. durgun havuıoa kar· 
ıı , buraa tebıiz ve atrin bir 
meltem var . Sekiz metre kadar 
geaitlikte bol ve devamlı göl· 
19li bir sokak . İnsan kendini 
Jetil Buruda saaır . 

l~ad• dolat&ığı büyük adamı 
ıezrr gibi yol yavaı yav•t , merdi 
Mn ya•..,.kııııo , nazlı , gururlu 
Jük•elmekte devam ediyoruz : 

Buranan eski adt '' lalabbane 
aokap .. idi . Şimdi defıitlirdilel'. 
" Apoıtolo Pavlo ,, oldu . Atatür· 
kin dniduju ev 71 sayılı evdir . 
Uray evi satın aldıktan ıonra ıo 
katı bulvar yapıcık adını da 
11 Atatürk ,1 kopcakmış. Halk 
timdiden Kemal sokığı der . 

TDrk üıltibuoda geniş ik ı ket
h bir ev . Evir sahipleri alt kah· 
na ftç m•iaıa yaptırmıılar . Ata
tilrkDo alil ~~ti Odayı içinde 
bulunduran bölümOo kıpısı y•n 
Db~ . Kampro önltode , l>iı 

den öace gfuetlerini yapmış olan 
ları ıetiren i'i otomobil ve biç 
ebik olmadı!ı anlatılan bir balk 
ıöretçi kalabalığı var . Cephes:n 
da mermer plaka üzeıinde şu ya 
zılai okunmakta<Jır : 

Yan tıokağa giraik . Esm t r , 
tombul , sevimli bir kız çocuğu 

kermen çeviriyor • 

Tomı, rumcı Lizım Türk olduJ 
jumuzu , yulcarı çıkmıık · stediği

mlzi s3ytcdi . Çocuk fırlayarak 
yuları çıktı . Ttabta mertliven ıes 
Jeri . İhtiy•r bir kadınta sevimli 
Anadolu koouıması • Ve bir da
kika gtgme<len kap•hm &allnde 
yeoi ev sabibir . 

Bu ihtiyar kadın Kayserili 
imit . Dokuz yıl öuce lstanbul
daa Sdirıiğc gelince i bankaoın 

Hltığı bu evi dört yüz bin drah · 
miye almıt .. 

Sofa ıle merdiven arasından 
çakıp ikinci kata çıktık . Burada 
bftyük • müstalil bir tıof11 var . 
Pcncerere müvazi uzun bir kana
pe • Üç beyaz perdeli . Dııardan 
•&•cıa dall'lfı .P ·nccreyi okşuyor. 
Belli ki temizliği çok seven bir 

ıile .. Tahtalar yeni fır~alaomıı 
p~i . İbtiy·ır ıofada bir kere daha 
11rtıaı duvera dayayıp geniı bir 
Deft! aldıktan soota , sa~ma · ki 

odayı, yaylı bir kanat gibi açıp 

kapanf!n koluyla göstncrrk : 

- İşte eshınıo doğduğu o.:la. 
5 x 7 büyüklüğü nde bir od , 

tavanı pembe rcl•kte , bnğcladi 

üzerine yuvrırlak kiıeç kabertmalı 
köşeleri çiçekli . 

Duvarda Atı1tiirkün bir resmi 
asılı . .Son dereçede temiz tutul 
muş . Pencerel l' ıİn yanlarına , 
btr le Atatürkün doğduğu köşe ta 
ıafıoa , r~yban, küpe gıbi çiçek · 
lere sanki dıştırn bir bık• yapı l 

mı~. 

Derin ve içten saygılarla , 
parmaklarımızın ucuna basarak 
içeıi girdik . 

ihtiyar kadın anlattı : 

- İki yıl ö.ı ce , bir gljn sa
bahleyin kapımız vuruldu . Uray · 
dan imişler , burası « Mustafa 
Kamilin J> evi imiş, izin verirse 

niz levha koyı<cağız , deyince bi ·
d-eo bire f8fırdına . Ben zaten 
bu evde bir uğur olduğunu kızla 
rıma ıöylemiştim. L~,· hayı koy
dular , o gündür , bu güodür "vi
mizden göretçi eksik dt ğil . Gez
menler taburla gelirler . Bazıla· 
rına aslterltr gelir selim durur. 
Evi dışudan göstcrtiriz, pek sey 
rck içeri ahrız. 

- Uray alacağını size bildir· 

dimi? 
- Evet, ben gidemedim , 

dil de bilmem , k•zımı gönder
dim . llu büyük a<lam bizim ıeh 
rimizin güıırşidir , evioi müzı· 

yapacağız , satar mısınız demiş 
ler . Elbette islemrzmiyiz ? Bıze 
bAw yüz bio drabıni vermek isti
yorlar . 

Sonra evi gezdirdi . Üst katta 
Atatüikün doğduğu odanın tam 
knrtıs•nda daha büyük bir oda 
var • Kadarım şimdi terzilik yapan 
1'ızfara orasıoı dikiş yeri yapmış· 
hr . Mutfak , kiler , ve Saire hu 
katı tamamlıyor . 

Alt katta üç oda , büyiik bir 
tara~• var . Daha altında da tim· 
di birisi elbiıe temizleyici • birisi 
manav , diğeri kunduracı tarafın
dan tutulmakta olan üç dükkio 

ıııvar • Evin ydn kapısı mustatil 
bir bahçeye açılıyor ve döıt ayak 
meıdivtoin etrafı lahta parmak
lıklı trabzoo: denen , yere varı · 

yor . Burada yukarı kata ve alt 
kata açılan sokak kapıları vardır. 

So~aktayız ayni ses devam 
ediyor . Ayni soluklardan rıht ıma 

doğru iniyoruz . Biraz ıoorA , sol · 
da , büyük İskeodn zamanıudan 
kalnu yüce tek . Tıpkı Atn tür-

kün ayağma ta ı ihin kondurduğu bir 
öpücük gibi gö ür.dü . 

G,.rıe Deyn kule , yaygın de · 
DİZ •• 

Atatürkle do u havayı ciğerle· 

rimize sindirmek için sessiz ve 
bir kelime konuşmadan ilerliyo · 
ruz. 

Atatürk , büyük ve eşsiı. ön· 
der , tarikin eu büyük adamı , 
tn hüzök insan yalnız Türkiytyi 
kurtarmadı . Onutı dehası , bü 
yüklüğü , fikiı leri , hl!ıvayı d. 
doldurdu . Tabiatın ku·am111a g :r
di, ezeli ve. sonsuz kuvvctlerintjcn 

biri oldu . 
Balkan do~tluğu; "e hele Tüık 

-Yunan ulusunun bu gün insanı 
hayretler içinde hır.kan candan 
dotıtluğu da oııun lanıığı ve .!lev
gi~i dPğil midir ? 

A. Doljunojjlu 

Tftrk 6Szft 24 Eytı21.;;---
t 1 ... su aaı 

Eylul 1935 
Dil bayramı k\ltlama 

... 
programı 

] - 26 Eylô.I 935 perşembe 
günü 'gündüz İstanhul ve Anka 
radan verılecek söylev ve aytalar, 
balkevi salonuna, bel~diyt', zira•t 
bankası ve yeni ole! balkorılarrna 
kor.acek radyolu la yayılacaktır. 

2- Saat ( 20 ) de balkevinde 
baudo il r. halk tarafından istik lal 
marşımız söylenecektir. 

3 - Dıl bayramı kutlaması 

halkevi başkanı t;.Tafıodan verile· 
cek söylevle açıl.P.caktır. 

4 - B ~ndo ile dii liurultayı 

marşı söyle.aecektir. 
5 - llir ta lebe tarafından dil 

devrımi yönündt:n bir şiir okuna 
caktır. 

6 - Ha\kevi üyesindl n Hadi 
cıkerı tarofıod.ııu dil dı:vrimi hak 
kıocla bir söyltv verilt·cektir. 

7 - .Bir tal cb<! tarafından öz 
Türkçe bir manzume okunocak 
Ur . 

8 - llalkevi üyelerirı<leo Ba 
yan Vasfıye Avcı , Sıt\o Avcı ve 
arkadaşları tar ııfıod.tn b ıı lk ş:ırlci· 

1 arı çalınacaktır. 
9 - Hallcevi üyefindrn Yul 

man Yalgın Türk di linin ululuğu, 
dil devriminin iç yüzü, dıl kuru 
munun çalışması ve tide tttıği ıo 
nuçlar üzerine bir ayta verilecek
tir. 

IO - Tören , cumhuriyet mar· 

şım•z söylenerek bitecektir. ı 
11 - Bugünün şeıefioe halk· 

evi, ilim evleri ve dil~yen mües 
aeseler gice elektrikleri,., gündüz 
bayraklarla dooanac•k ve o gün 
çıkacak gazeteler dil devrimi yö· 
nüocien yazılar yazacaktır. 

12 -- Halkevimiıin dil hayra 
mımızı kutlayan rozetleri o gün 
halkevimize dıtğıtılacaktır. 

13 - Halktvinde yapılacak 

gice tü rrninde veril"cek ayta ve 
söylevlerin bütüo halkımıza din· 
lenebiJm~ si ;çin Hıllıevirıio bahçe 
sioe ve C H. lPartisi yeni evi ve 
uray önüoe hopMlör kona<:aldtr . 

14 - Bil progrıım bütün bal 
kımız için çağrı yHinedir. 

Kacakcılık 
• 

Hayvan semerin 1050 
yaprak kağıt bulundu 

l\le ı ıinin Atılan ~Ö)ÜOdeo 

Hl'sıın adıoda birioin ötedcnbe
ri kaçakcıhk yaptığı gilmıük mu 
bafaz, teşkilatı tarafındıın haber 
al11Jmı§ ve takibine baılanmıt 

tır . 
ÖLry gün Haaan f'birden kö 

yüne giderken mıntaka memuru 
Rahmi ve polu; Cevdet tarafoıdarı 
ıüpbel~ailerek göz lıapis;ne alın· 
mış ve şehir <lışıoıla c;evrilerek 
üzeri \.'c t'Ş}'88ı ar<ınmca hayvanın 

ıeın~rinde 1050 yaprak Halep 
mar kah siğa a kağıdı bulun mut 

tur : 

H.ı ısan merkeze getırilerek 
hakkında yapılao ıııbıtlz beraber 
ıhtisas mabkemesin~ gönderil
miştir . 

-- Yeni Mt'fsİll -

ilk okullar1n 
programları 

İlk okullar ders programları · 
nı incelemekte ve yeoichın sapta· 
maktc. olau komilyon Küiıür Ba
kanlığı yö 'lc- tkeri H. Hıdvaıı Na
fiz'io h.aşkııolığı altıod~ sanatlar 
okullırinda toplanmalarnıa de 
vam etmektedir. 

Y t'nİ saptanmakla olan prog 
ram bu ders yılına bitmiş bulu
nacak ve i lk okullardaki deı sler 
de bu yeni ders progumı üzerin

de ve yeni kitaplarlı1 Y"Pılacaktır. 

T. İ. C. İ nı n 
--------

Tüzüğünü değiştimek için 

Türkiye İdman cemiy< tleri 
ittifalhnın çoktanberi bi ıço1' ek 
siklıkleri görülmekte ve spor iş· 
}erinin ieterıildiği gibi yürümui
ne engel olduğu hemen herkesçe 
söylrnilmektc olan tüzüğünü de
ğiştirmek ve drğışecek tüzüğe 

göre bir de he ş yılhk çalışm" pla 
nı hazırlamak üzere toplanacağı 

bildirilen komi~yon, Erzurum say 
lavı Aziz Akyür<'ğin bakanlığı al 
tında toplanarak işe başfamışt1r. 

Bu toplautıd!I henüz hiç bir 
kesin karar verilmiş olmamakla 
luaber, yapılao görüşmelerin 

erı çok spor kulüplerinin kuruluş 
ve çahşış ta,ziyle teknik beyrtle
rin genel mcrkrzle birlikt~ çaht· 
ması, bölge kurullarının daha sa
del,ştir lmesi ve spor yarışmaları· 
oın ligl r r tarafından yöortilm~si 
üzerindo yapıldığı öğreoilmiştir. 

Yılbaşmdanberi ne kadar 
göçmen geldi • 

Bu yıl Trakya genel ispek
törlüğü bölgı: sirıo Romanya, Uul · 
garistan ve Yugoslavyadan 5047 
ev de 18190 nüfus göçmen gel

miştir . 
Çoğu Elllziz il ı ne yerleştirilen 

birinci genel ispektörlük. bölge
s'nEı gel tın göçmen sayısı 150 evde 
530 ııüfııstur. Bu iki lıölge tlışmda 
ise 1 191 evde 4658 nü Cus göçmen 
g··lmiş ve ynleştirilmiştir. 

Hepsi 6388 t·VJo 23378 kişi · 
Jir. Momleketimizo göçmen gel· 
mesi Jevam etmekteı lir. 

Rusya da 
Büyük bir kanal 

lki yildanberi yapılmakta olaa 
Moskov• • Volga kıoalıuto geniş 
letilip büyütülmesi içiı. 9 eyhlld• 
bir kararoame çıkmıştır. Bu karar
namrye göre kanaldan büyük ge· 
miler de geçebilecektir. Bu iş içia 
1,400,000,000 ruble barcaaacak, 
135,800,000 metre mikabı toprak 
kazılacak, 2,900,000 metre mik· 
aba betoo dökülecek ve 29,000 toa 
demir çelik işi yapılacak'ır. Bu yıl 
temmuzuoa kadar 61,700,000 met• 
re mikabı toprak kazılmış ve 

638,000 metre uıikibı beton dö 
külmüştü . Çıkao lurarn&mc ka
nalın 1937 S"yriscfet mevsiminde 
işl~meğe açılmasını '°mretmekte
dir. 

Kanalın geçrceği yol üzerinde 
kurulacak olan bi rçok idroelektrik 
saotrr.lları oralardaki şehirlerle 

kolhozlara 150 milyon kilovat 
elektrik veıecektir. Yeni kanahn 
ekooomik önemi de hüyük olacak 
ve bir çok merkezleri su yolu ile 
birbirine b8ğlıyacaktır . Volga 
OP.briode işliyen derin su k<"simli 
vapurla Moskova ııbtımlarma ya
naşabileceklerdir . Tatlı su çok 
bollanacağı için <lört m ·lyoll nü 
fusu o!an Moskova şe-bıi de, sıbat 
bakımından çok şeyler kazirnmış 

olacaktır. 

futbolcu diplomat 
Çckoslovek dış bakanı ve bu 

dtfaki uluslar sosyetesi topıaoh· 
sına başkanlık etlco Edvard Ue
rırs tüdü bilgileti nefajnde top 
l"mış hir zattır . 

Hakikiğ bir bılgln olduğu ka. 
dar iyi bir arayıcıdır da fakat 
g~nçlik hayata maddiğ darlıklar 
içinde gtçmıştir . 

O .. kardeşinin en küçüğü idi. 
Zavallı babası bu kslabal ı k ayle
yi geçindireh;)m< k i~io çok çalıf. 

mak zorunda kalıyordu . 
Henesiu gt!nçliği o cle merak 

ettiği ve uğıaştığı ş r y futbol oy· 
namrıktı . 

Pıeğda Sla\')'a kulübüne gir 

miş ve u zaoııoda ru ünlü oyun 

Savaş nasıl olacal< 1 

Habeşistaoın genel kur--~ 
savaş ve müdafaa planı hak 

Taymis'in mütalaası 
--~~-------·--------~~ ••• rl 

kafi dt recede İta1!•0e k•I,. 
lıyabıliılerse ellerıod bDcc" . 
ki askerlerle güneyde.• bilıcel 

Habeşistan genel kurmayı, çı
lucak bir harpta İtalyanların Tak-

kaze vadisıyle kuzay doğudaki Vol
kait'ten saldırıyor gibi görDnerek 

hakikatte Kuzaydan saldıracak. 
larını ve aedeflerinin Adova ola-

cağını öeıtirrck müdıfaa blanla· 
rını hazırlamaktadır .. 

Buralarda İtalyanların önünde 
geri çekilmeği gerek İmpaıtor, 
gerek Tigre kumandanı Ru Se· 
yum kabul etmişlerdir. Fa-

kat İtalya bir himaye sistemi kur~ 
mak üzere bütün Habeşistanı feth· 
etmek için hücum edt-cek olursa 

doğudan ve güneyden yapılacak 
hüumlara karşı durulacaktır. 

Doğuda 40 bin İtalyan aeke 
rinin Aısab'da toplandığı ve bun 
ların V ailo dağlariyle Veliabdin 
ili olan Dessiieyi tebdil ettik
leri haber veriliyor. 

Aısab'ın iki önemli §ebri olan 
Adisababa ve Harar'la bavadın 
ilghıi vardır. 

Güneyde İtalyanın fU yollar 
dan geçecegi umuluyor: 

Valvıl ile Damot kalesi ara
sından Harar üzerine ilerliyecek· 

ler, yahut da yava§ bir yürüyüıte 
Vebbe Şibeli üzerine doo,cekler· 

dir. 

Bu ~yürüyüşün Dolo'dao Ku· 
zay demiryoluna ve Arussi Gal· 
la'ya doğru olması ihtimali var· 

du. 
Böyle bir ilerleyif Valmo ve 

Sıdama tarafından da buleacbi
leceği gibi oodao sonra Kuzay 
dan ve doiu demiryoluyle gelen 
kuvvetlerle birleıerek Adiaaba
bbya doğru yönetilebilir. 

Haber aidığımıza göre Assap 
İtalyan doğu Afrikasandıki bütün 
İtalyan merkezlerinden dabı ziya 
de tahkim cdilmiıtir. 

Hukadar asker bulundutu 
balde Aasab'ın bokadar tahlcim 
edilmesindeki sebep nedir? 

Bunun sebi, bütün teşkiita, 

bütün hava kuvveilerine raimeo 
Ac:lis ıbaba ile Batarı buradan 
deha iyi tehdit edecak bir 1t,.tyan 
mevkii bulunmamaeıdır. 

Eğer İtalyanhr çöl üzerinde 
bir hiicuma kalkııaca" olıırlaru 

o zaman Habeşlerin yapacağı ç"te 

bakımlara bu kuvvetin bütün ko 
lunu. budunu kırabilir. 

Habtflsiaom korktuğu, hava 

hvcumudur. 
Bu ıebehle Dl'ssiedeki knvvç t 

lr:r de, Kuzayda ve Kuzay batısın 
daki ordular gibi gündüzün toplu 

bulunmıyırak yayılmak ve gece bir
leşip hücum etmek emrini almış· 

lardll' 

Somali Savas boyu 
Habeş genel kurmayı, eğer 

Kuzıy Habt'şistana ve Dankil'e 

culardan sayılmıığa haşlanmıştı . 

Fakat hu ünü kuvvetinden de
ğildi, çünkü Bınu narindi. yalnıı 

çok c :- vvel, ve biç düıDnmedeo 

dt.rhal karar verip tatbik ~der· 

di . 

Şimdi Prağda bazı pazarlı:1r 

Beoes'ın önemli • maçları büyük 
ilgiolikle lakibettiii görülür . 

teclır ! 

mek ımkanrnı ek g"çırt 
kaniğ bulunmaktadır. • r:. 

'p10 l'il' 
İtalyan kuvvetler• ,ıd" 

yayııtırımaaı, oolarıı> ~,o91İ G~ 
rinde Harar'• yabut ıırı i' 
la'ya bir ilcrleyif Y11 P111

: 1,,d'• 
nını ortadan k11ld1raca ,ıid• 

Bugünkü günde Solll kC'j 
binden fazla İtalyao 19 

mektedir. 
1 

rl• ~ 
w l' sk•' e Eger bu yer ı 8 •1' 

kariler bir yol bulunUP . .,ır 
o zaman burası herb•P:

1

deıl 
vet için açık buluoıc• r..ı• 

• • klll"I 
Bir defa Som ah f.,. 

Z1ferin Habe~ler tır•1 'rl•'" 
&seçtiğini anlayacak 0 .ıJ ,,~ı 
yıllar içinde çektikleCI 1 
ve renk gayreti burad~bilij 
kaııı bir ayaklaaJIJ• 9 I!. 

aoı• 
Habeı genrl kur1119~ ,dıf· 
için düıüdükle~~ 

Poltot 
----- ., e•' . ıv' 

Poltot isminde bır if • 
. . . k 19d ... ,e 

retmenı ıtıız a ..-•7 ;~· 

için Budıpeıteye ııetd~ 
günlerce ıüreo •raıt•: 

111
, 

ra kolay kolay it bU 'bİ•ıa" 
l k d··oet• an ayınca en ısı "~ 

diği çok yemek yiıoe .-il fi 
ı. ve~· 

kullanmağa "arar _.itti'' 
gazeteye ilin gönder IJll 

Birkaç glio aoor" • (fO İl. 
ain eo bllyük lokanta• .,,,~ ~ 
angaje etmiı ve öğle ~~t•'~~ 
de yükeek bir yere ç~k r~"l 
mü~terilerioi t:ğl r udır . tf O 

. k '~ 
iştibalaı ıoı g~Ur rne. dJ,1e 
mütemadiyen yedlf 

mı§tı r. b• 
Poltot, önüne g~~~ll 

ği biiyük bir ittibB ~ • ~ 
·nı,, ~ lokant11 müşterilerı e,_' 

yemekleri hiç reddet~il•' ~ 
lsmi "Yemek yeY' 1 ~ 

diye çıkan bu ad•.'°' dt~'" 1. 
. . bıtlr • cl'j1 

lokantada "iııaı,, ıet• I~· 
r• PEşteoin büyOk e~ "''' 

ıor• ., 
dan çığrılılarını, ye 

10
g•J 

dirnıek için ücretle 
meğe bışlamııtır. 

.k. b {t• ıso"' ·-'!' Daha ı ı a t'"' 
l daıP• t 

ten aç kalan •U 1 d• 
klarıoı ,.a~ 

rıs•~ı .ve çocu od•' ~-
getırmış ve bayatı •taıt· 

.. ıeıo• ~-oun olduğ11nu soy bl' 

(Poltot) ua yalP•:ı:o•~jıo 
su vardar. Şi~maol•'° bef ~ 
kil on beş günJe on • 
mıştır. 

Kim bilir bellci hiç olmezn 

yargıç olamamaktan acı duymak- ı 

H •ç zaonrdilmrmeli, çünkü ma· 
cl~m ki uluslar soıytlesine baş· 1 
kanlık c.djyor en büyük yarğıçlık 

l u dt•ğil mi '! =----------



Yeni. gramer 
~~--------·----------~~ 

Kökler üstüne araştırmalar 
-25-

870 le ŞU 

de

~~- kendini halktao sak· 
~ lyor). 
't11a lll ( c . 3 s 44 J ye göre : 

-·-·--- •k - örtmek ( setr ) 
~l11k ), kurmak (bina, 

it; ( . 
'Pınak - y•pmak ) 

'.; l' • 

~ •iaçları ilıak edip 
~) !'Pılır . 

1 
Hahitoer - Evr.il kılmaktır. 

Daha ileri gitmeğe bu sütunlar 
1 yer vermez. Türkçeye dönelim 

aparmak - Gözönilndeo kaldırıp 
nihan t"tmektir. 

Lakin {ıp) kökOoün (apıçak) 
ve (y• pı) rlaki anlamana gelelim, 
Türkçede bunun hıfif bir (hep) 
aşıvar. 

Bunlara bakarak {ap) lcökönde 
yükseklik, kemal, tımlik aalım
ları bulacağız. 

clngilizced,, de ap oltuaao up yu
kan ve tam değildir.) 

Tarama S 870 : 
Apramak - Temin etmekte 

buna uyar. 
Şu halde - (ap, yap- ab,yab 

kökünü iki harfe göre iki aolamda 
yerleştirmek mümkündür: (lam -
ıetir). 

Buradan siper mın111na (aba) 
ön kökünü bu arathrmalara da
yanarak hulmuıtuk. 

Abamak - Men, setretmek te 
buuu sağlıyan bir örnektir. 

( Tiirlc Sözü ) 

Güzel bir kız 

Kendine götülük etmek 
isteyenler tarafından 

vuruldu. 

MuğJanıo Kavgalıdue kamo 
ouo• bağlı Geoek köyünde Hafi · 
ze adında, 16 yaşlarında güzel 
bir kızcağız sekiz yerine saplanao 
kama ile yaralanmıştır. 

Geof•k köyünün orta mahalle· 
sinden Hidayet oğullarından Ka· 
mil kızı Hafize, köyün yaylasıo 
dan kışlak evine odun getirmiş. 
Hafize nişanlıdrr. Fakat akraba 
!arından 325 doğumlu Ömer oğlu 
Ömer de Hafizeyi sevmektedir. 

Ömer, Hafize evine oduo ge 
tirirken köyiio sokakları arasında 
saklanmış, Hafize odunu evine 
bıraktıktan sonra ablası Zehra 
nın evine uğramış, birlikte yayla
ya gitmelerini söylemiş. 

Ömer derhal saklandığı yer
den fırlamış, hiç bir ~~yden ha· 
beri olmıyın zavallı Hafizenin 
Uzerioe atılarak kerıdi evine doğ· 
ru sürüklmeğe başlamış. 

1 

1 

Gök gözetlemesı 
Düo öğleden sonra okunan ' 

tazyiki ne!lİmi 758 milimetre 1 
1 

olup en çok sıcak 34 ve eo az 
ııcak 20 sıntıgrattı . 

Rutubet va1ati %50 olup yel, 
güneyden saniyede 3,5 metre hızla 
esmiştir. 

Sıiel gök gö:.rtlı·nıe durağı 

Adana su işleri müdürlüğünden: 
1- Tarsus kasabası civarında 

Kalburcu savacoğı ile Kölemusalı 
Bordan tahlıye ayoğınırı kavşıt ye-
rinde ye bu ayoğın bir kıyısından 
öteki kıyısına kanal dıbinin altın-
dan gl'çmek üzero 45 metre uzun 
luğuıı<la betondan bir sifon ilo bu· ı 
nun kdrgir teferruatı Kalburcu ka-. 
nalile şo rJağın islahı ve 9evlerinin / 
kaplamalarla tahkimi ve sifonun 
nihayetinde bataklık içinde evvelce 
açılmış olan A kanalına birleşmek 
üzere 2170 metre uzunluğu ada ta· 
hanı bir buçuk metre onin<le yeni-
den bir kanul açılması 7248 lira 
( Yedi bin iki yüz kırk sekiz lira ) 
keşif bedeli ile açık eksiltmeye çı-
karılmıştır. 

Şartname, pldn Y:l keşifnamelor 

Adanada su işleri dairesinde bulu· 
nup isteklilere gösterilecek ve ar 

Sayfa : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PA'3'.'f'm'. ve '.f<'.O~A 

Kilo Fiyatı 
CİNSİ Satılan Mikdar 

En az En çoL. 
]{. s. K. s. Kilo 

~apımalı pamuk ~~ -· 

Piyasa parla~ı .. 36 37~ 
Piva@a temizi " iane I 37 ·.u:so --
iane il 
Eksprt"M 42 43 
Klevlant 43 1 

YAPA ti 
Bey11z 

1 1 Si vah 

Ç 1G1 T -
Ekspres 1 ıı 
lane 2.75 
Yerli "Yemlik •• 

1 1 1 .. "Toh uınluk .• 1 

HUBUBAT 
Bn~ılay Kıbrıs 

.. Yerli 3,50 4.1~.5 
,, Mentııne 

2,80 3,12,5 -Arpa 
Fasulye 
Yulaf 3.12,5 
Delice -Ku~ yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 
Si sam 1 11 1 

UN 
•••• Salih 700 

,._ ... •• 
-; 600 

:ö .o -Diiz kırma ftS .. 
)/. .~ 
::ı-

'- ~~kii ( apaçık ) ıözünde S-: 1 oluyor . Yukarda yazılı apramak kar· 
şılığı başka hır yerde < ikmaletmek 
- apmak , aparmak ) bulduk . 
Ancak ( opmak - yapmak ) den 
gidi. ( aparmak ) kaldırıp götür
mek yerine kullanılıyor. 

Kız gitmemek için bütün kuv
vetiyle uğraşmış, fakat Omerio 
kuvvetli bilekleri Hafizeyi evine 
kadar sürüklemiş . Hafize var kuv· 
vetiyle Ömerin demir bileklerin· 
den kurtulmağa çalışmış, Ömer 
kızmış ve belinde taşıdığı silah 
lardan 35 santim uzunluğundaki 
kamasını çekerek kızın hıldırına, 
ıırtıoa ve koluna rastgele sapla
mıştır. 

1 zu ,Jenlere bunları tetkik ve iucle Simit " 
1 o ı:: ---~ 700 
Q~ ••° Cumhuriyet 

~111 .. ılamını bulmak 
ft'' lıit~k ları ( yap , ah) kökle 
lı ı.»tlta le tllremelerini ara 
~-' ı~•rdır : t' •k - ketmetmek . 

.u.-:- lcır , ( ı•ip , ıizli , 
'Pt,-~ ecnebi ) . 

)._d•tı - varak . ( ağacın 
"tttı •rı111 örten §ey ) . 

(dal ) da çıplak demek 
~ 

~ 'P )lı'b' il ._t • 1 ı ( ya§ ) ta da bu 

~ - b .. ,- .. . .~-._ •ı or uıu 
h~bit le - ikamet etmek 
'"-. tr ) • 
~ ~•da.a ansızınb ulduğu 

· "1ık bizi nerelere gö· 
tlb· 

(d,
1 

•ıe de (habit)dır ki 
~ti Yuı) çıplak beden ör 
~~ k6ktı (bab) dır ve 

L/ •r il (ab) ile t§tir. 
~ ~~OQ - mesken ile hane 

111t&r, 

Apramak iyidir. 
( P ) harfi atf eki olarak: 
( Mektubu yazıp zorfa koydu ) 

şeklindo kullanılıyor. Yazmayı ik
mal etti ve ... demek. 

( P) harfıni başk•ı sesli harf
lerle de yoklamak daha az verimli 
olmazdı . 

Ancak bu grz yalnız (a) ile işe 

başlandı . Bunu bütün sessizlerle 
birlikte bir daha gözden geçirmek 
gerek . 

Elden geldiği denli kısa kesi
len ( ep ) araştırması hugüo epiyc~ 
verimli oldu Ap kökü zenginmiş.Bu 
da onun ilk köklerden olmosındaa 
ötürüdür. 

A Bakşı 

Hafize aldığı yaralardan bay 

gın bir halde yere serilmiştir. 

Kızın feryadına ve hadiseyi işiten 
it:ne o köyden İ:smail oğlu Meh 
metle Hafizeoin nişanlısı Mehmet 
oğlu Aziz koımuşlaısa da Ömer 
hu d~fa tabacuını çekerek üç el 
atmııtır, 

Vak'a merkeze bidirilerek 
merke7.den genel savam•n Ragıp 
ve hükumet doktoru Hilmi vak'a 
yerine giderek hadiseye el koy· 
muşlardır. 

Hafizenin yaraları 1&rılmış, 

memleket hastınesioe getirilmiş· 
tir. Hafize}i yaralıyan Ömer ya· 
kalanmıştır. 

~~---------·4ml----~~~ 

doktorluk ? 
Yelkenler 

indiriliyor mu? 
- Birinci say{ adan artall -

asker yüklü bir gemi ile harp ge· 
reçi ve katır taşıyan üç gemi Af 

• 

ı"';. '~de bir doktor, acayip hareketleri(" 
~ ~ astalıkları iyi ediyormuş ? 

rikaya hareket etmişledir. 
Cebdüttarik: 22 (A.A) - A· 

baliye bir hava hucumu takdirin
de gazlere kartı alınacak tedbir
lere dair talimatname dağıtmıştır. ;I \t ~' bir, doktor Forn var

''•d d tor e oktor bulunabi 
'b l" ., .. •e ' u ma umu ı am-

~~te 'btksad oeıiir ? D:ye 

~,1 ' Y•zımızı sonuna ka-
'rıbı d . ~. F tavsiye e erız . 
d 0~0• bildiğimiz <lok-

1 '- 'tildir; manyetizme 
' 'lllij hkibeden bir feo 

~., 
,._ .tnubabiri doktorun . '•• . ~· ._, ıu suretle tarif 

s ., ~t 
~l"'tıct Yarı karanlık bir 

tı 
1 
b • kırktan fnla ve 

lıt~J· '' Yaştan ioHo o· 
l~or 'b ~ ~ir le • ı ti yar ve faz 

ı L~'ç b· •dıoın dizleri şiş 
"it lr le ... Ü d •ıı ııın gogı o e 
.._ta,,~ . vır; bir adamıo 
~"al ıçıod B' 
'• ı gö e .. ar g~nç 
'-~ lltrle, fakat hiç lıir 

,~~~tQ:~k .. Bekliyorlar, 
' ltda .0 rb lcendiue mab 
~t ~l edecek ı 
~ 1 ll • 
~ g~~~Q . ve bembeyaz 

'1,,
1 

tğı geymi§ , geli 
• Q 1ı ö il b R ıleri hrp kcn 
: lba11 •lcıgta ne derin bir 
'r 81• •a ı ~ '''l r ... 
~•it :~un or tasııııda yer 

•ınd k ve L.r kaç 

sıniye duıuyor ; ıoora iki elini 
havaya kıldırıyor , yumruklarını 
aıkıyor, sanki birini , belki d~ 
korkunç bir mahluku kovuyor gi. 
bi hareketler yapıyor . 

Banlar, doktorun kendisine 
mahsus tedavi usulünün ilk faslı· 
dır . 

Bundan sonra ikinci fasıl bat 
lar. 

Mesela dizişiş şişmau, ihtiyar ka 
dın doktorun önüne diz çöker , 
doktor bunu yere yatırır, kaldırır, 
kuvvetinin yetebildiği kadar yer
de yuvarlar. Kab üzürinden avuç· 
larile mevhum bi.ı şeyler alar , 
uzaklara fırlatır, ve : 

- Haydi kalk .. Üç güne ka
dar bir şeyin kalmaz ! . 

Der . Bundan sonra diğer bir 
hutayı davet eder; onu da bu 
bu hokkabazlığı andıran hareket
lerle tedavi eder : 

Doktorun hastal•rı tedavi e-

Pariı : 22 (A.A) - Gazeteler 
beıler komitesi Önergelerinin 

ltalya tarafından reddini büyük 
başlıkla•la yazıyorlar. BunlardRn 
çokları şimdi harbi önlemenin 
güç ölacağını zanetmektedirler. 
Fakat Bısın ne kadar endite gös· 
terirıe göstersin halyao cevabmın 
metni ve bu bevabın mülbem ol 
duğunu her türlü pazaılık tbti 
mrllarının ortadan kalkmadığmı 
tahmin ettirmektedır. 

Selanik bankası 
karşısında 

Diş tab~bi 

Yusuf Hüsnii 
Bulunduğu seyalınttrn avdet 

etmiş ve hastalarını kabul., baş
lamıştır. 5876 

20-22-24-26-L8 

dip edemediği meçhuldur ve hu 1 
garip usullere bir tedavi usulü de-ı 
nemez . Fakat doktorun mÜ§te
risi pek çoktur , güodra g&oe r--------------
aıtmaktadır. Afrika çö1lerindeki büyücü ve si-

Yirimioci asırd•, her şeyin birhaz Zf!ocilerin tavır ve ahval· 
maddeye iıtinad ettiği bir devir- lerile hastalık tedavisine kalkış 
de Berlioin göbeğinde kendisine m111 çok lıayretc değ~r bir hadi· 
doktor unvanı veıcn bir adamın se değil midir ? 

etmek üzere birer suretleri verile. 
cektir . 

2 - Acık eksiltme 935 yılı ilk· 
teşrinin 2 inci çarşamba günü öğ . 
leden sonra saat on boşto Mersin 
hükfimet komığında yapılacoktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 

544 (bçş yüz kırk dört liradır) 
4- istekliler Su veya ııaliu mü-

düdüklerinin bir.sinden alınmış bir 
mütıahhit ehliyetnanıesin.i, ı icar et 
odasıada mukuyyot olduğuna dair 
bir vesikayı ve muvakkat teminatın 
Mer~in malsandığına bu iş kin ya-
tırıl<lığına dair bir makbuzu ko· 
misyona göstereceldordir. 

Bu vesikaları bulunmıyanlarıu 

bu eksiltmeye g'rcmiyecekleri ildn 
olunur.5869 18-21-24-27 

su işleri Müdürlüğünden : 
l) Ceyhan kasabası civarında ve 

Ceyhan ırmağı sol tarafında mev-
cut mahmuzların t~mir ameliyatı-

nın keşif bedeli olan 3433 lira 32 
kuruş mukabilinde açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Şıırtname plan ve kcşifrıameler 
Adunada Sn işleri drıiresindo bu-
lıınduğun<l3n isteklilere gösterıle-
cek ve arzu edenlere bu ovraklurı 
tetkik ve iade etmek üzere birer 
suretleri verilecek tir. 

2) Açık ek&iltme 935 yılı birinci 
teşrinin 8 inci salı günü sabahleyin 
saat onda A<lanada Su işleri daire· 
sinde müteşekkil komisyonda ya-
pılacaktır . 

3) Muvakkat teminat mıktarı 

(:!58) lıradau ibaret olup isteklilor 
Suişleri voya Nafin nıüıiiir1üklerinin 
birisinden miitenhlıitHk clılıyetna-
mesini ve 'l'ıcoret odasınıla mukuy-
yet olduğuna doir vesikayı ve 
muvakkat teminatın Adana merkez 
malsandığına bu iş ı~·in yatırıldı-

ğııın uuir makbuzu komisyonn gös-
tareceklordir. 

4) Bu vesıkalıırı bulunmıyanların 
işbu eksıltmcye gireınıycce klori 

ildn olunur.5893 24-27 - 1-4 

Müze direktörlüğünden: 
Pcıznrlıkla mlinokasuya konulan 

480 lirn keşifli müze tamiıatma 

talip çıkmndığırıdan bir hafta ılaha 
uzatılmıştır. Pazarlıkla verilecek hu 
işo istekli olanların 25 9-935 
çal'~amba güoü saat 3 te kültür 
idoresin<lo bulunmnları. 5877 

20-21-22·-24 ---
Dünyayı dolaşan 

- . 
Şarki Jozef Şmit 5889 --

> - " 600 
C"-1 ::ı 
r-- u- ı Düz knma ,. 

-Alfa .: 

I..iverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
23 / 9 I 1935 ş Bankaaındın ahomııtır. 

Santim l'ene 

Hazır 1-~- 41 Liret .9 112 
l 

1

97 
l inci T. Vııdeli 96 Rayşmark 

~-
Frank"Fransız,, 

1 inci K. Vadeli 5 

~ 
Sterlin °lneili7-,, '25 

5 9 ı 47 Hint hazır Dolar "Amerikan,. 
Nevyork ıo 

. 
~~rank ••Isviı.re •• 

Yazlık sinemada 
bu akşam 

Liıks ve şık kudınlnr büyük vfl d?.bdeb"'li saray 'ialonları vo bunla-
rın ara8ında ge\·en çok ince va içli bir uşkın hikA.vesi, işte: Lilian Gich, 
Marie Dressler,Rod La Roque ve Conrad Nagel gibi dört büyük yıldızın 

temsil ettikleri, 

Bir gecenin romam 
fevknlAde mizansenli fılmin muhteviyatı. Bir kadm ki iki er ke~i birden 
sevm~ktt! 'e lıu yüzden hangisini tercih elleceğini bir dürlü kestireme· 
mektedır. Pek meraklı ııHwzuu muhtevi olan bu eseri bu akşum gelip 
görünüz. Bu iki erkekten hangisinin bu kadına daha IAyık olduğunu 

siz tuyio ediniz. Bu suretle bir müşkilı Ol'tallan kaldırmış ve halletmiş 
olursunuz. Unito<l Artists fılmidir . 

Gelecek film: 
Milton'uouzun bu mevsimde göreceğiniz on son eseri 

Babalan çetesi 
. 

Pek Yakında • • 
Nibelungeo filminin unutulmaz yaratıcısı ( Pol Hihter ve Viyana ope-

rası b'lş muğaııniyesi irerı Ayzinger ) in bir sureti fevkalAdede temsil 
ettikleri , 

Kralın Giz desi 
vo gin0 büyük tenor Jözef Şimid'in bütün dünyad& alaka uyandıran 

fevkuldde filmi, 

( Dünyayı dolaşan şarkı ) 
5894 

Bosnalı bay Sa~ih fabrikasından: ·\yitik şehadetname 
Karşıyakadakı fabrıkamız<lH ıane B 1 Ad N fb k ı • k · k . .. u yı ana eco ı ey cı u un-

pamugunu re lmm ıymeth muş· . . . 
terilerimizJen çiği<lin unbaro. dö- d~n oldı~ı~ .şehadet~amemı yı~ı~-
küldiiü-ünde bire iki nisbelinde ve dım. Yenı1:1ını alacogımdan yıtık 
yukAr~dan çırçır altından aldıkla. şehadetnamenin hükmü kalmadı· 
rında aynon çi,:titlerini nlocAklurı ğını ilAn ederim. 5890 
ildn olunur 5875 20-22-24 To .... an Ba sal g y 
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dan ~dana 1 inci icra memurluğun- Bele~iyeyeait Reıathey molıalleıinde ve Necati bey ilkmektehi kar- ! Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işleri"' 
Hüıeyin kızı Eminenio Sül .. y- şısmdakı pararlde bulunan 565 metre murabbaındaki 6 numarala arsa yarayacak her şeyi bulabilirler 

mao kızı Ayuıta alacağından do- açık artırma ilo satılıRa çıkarılmıştır . 
layı ipotek edılen. iğreti tutum parası on yedi lirttılır. 

Açık artırma ile paraya ç • vri- lhuleei ilk Teşrinin birinci sulı günü saat on heşto hı !el.tiye daimi 
1.-cek gayıi menkulün ne olduğu: encümeninde yApılacnktır. 
Tapuca f'lrkan Mevıot tarlası gur· isteklilerin şartnamesini KÖrmek ÜZAro her gün yı1zı işleri kalemine 
ben ıımalen Halıl lbrahim Ef. ce- 'h ı · ve ı a o günü ığreti tutum pnrnsı m ıkr)'Jzl rile Le'eı lıye encümenine 
nuhen şaş Mıımo tarlosı ıle mıh gelmeleri i14rı oluı ur.5845 14-17 20-24 
dut 28 dönüm tarla. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi sokağı, r umnrası : 
Yolgecen karyeıind · ı ve tapunun 
Mart-328 tarih v" 220 numara
•ınd• kayıtlıdır. 

Takdir olunan kıymet : BehPr 
dönümü on lira. 
Art•rmaoıo yopılacoğı yer,gürı,saat: 
lora d11ireıinde 2004 No.lu kanun 
muoıbince 30 gün içinde bedeli ve 
taktir edil· n kıymetin % 75 ini 
bulduğu taktirJd 25- 10-935 
cuma günü saat 1 O - 12 ele bul
madığı halde artırmanın 15 gün 
temdıdile 9- 11-935 tarıhinde ve 
ayni eaatte ıhalesi yapılacağı. 

J - lıbu gayri menkulün artır
ma fllrtnamesi 25-9-935 tari 
hinden itibaren 1621 ııumara ile 
Adnna icra dairesinin muayyen nu-
maraıaoda herkeıin görebilmesi 
için açıktır. tl4nda yaııh olanlar
dan fazla malAmat almak istiy• n 
ı~r,iıbu ıartnameye ve 1621 Josya 
nmıraıile memuriyetimize müra
eaat etmelidir . 

2- Artırmaya iştirAk için JU· 
karıdıı yazıla kıym• tın 0;0 7,5 nhı
betinJ., p ·y akçasile Vt! ya milli 
bir bankıının teminat ıuı·ktuh .ı t•:v
di edilecekt;r . ( 124 ) 

3 - ipotek. su bibi alacaklılarl11 
diğer alakaJarlarm ve irtifak hak
kı aahiplerinio gayri menkul üze-
rindeki haklarını huHıile faiz ve 
maırata dair olan iddialannı işbu 
illn tarihinden itıbaren 20 gün 
içinde nralu müıbıtelerile birlıkte 
memuriyetimize b ldirmeleri icar 
edttr. Akai halde baldan tapu ıi
cilile aabit olmadıkça satış bede -
linin paylaımaa&odan hario kahr
ler. 

4- Götterilen günde ar\ırmıya 
ittirlk edenler artırma ıısrtoame
ıini ok umuı ve lüıumla maltlmıtı 
alm1t ve bunları te,.amen kebul 
etmit ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda goyri 
•okul üç defa bağrıldıktan ıonra 
en ~ok artırana ihale edilir .,\ocak 
.ftarma bedeli muhammen kıyma. 
tin yüzde 75 tini bulmaz veya ea
tı• iıtiyenin alaoatana rDçhani olıtn 
diğer alacaklılar bulunup ta bed.,l 
bunların o gayri menkul ile temin 
eJilmit alacaklarnıın mecmuundao 
fasla1a çıkmana en çok artıranın 
taıhhtidü baki kalmak üzere ar· 
t1rma 15 ,On daha temdit ve 15 ci 
g6n6 Ayni ıaatta yapılacak artır ~ 
mada bedrli satış iatiyerıio alaca
fltna rüçbani olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin ediL 
•İf alacaklara mecmuuodın fazlaya 
~lkfDılt ıutile , en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmıue ihale yıpılmaı. Ve 1atıı 
\&lobi düter. 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
"YerUen müblı-t içinde ı•ıırayı ver 
meue ihale kararı I dıholonırak 
kendi•inden evvel en Jüksek tek
lıfte bulunan kimse ar11tmit ol· 
doğu bedelle almağa razı olursa 
ona, r11ı olmaz, veya bulunmazsa 
btımen 15 eün müddetle arbrmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. iki ihale ar&1andaki fark ve ge· 
ç1tn gOnler için yüzde beşten h· 11p 
olanıcak faiz Ye dıfler sararlar ay
nca hiikme hacet kalmolteııın me
muriyetimiıce ahoıdan tahsil olu 
nur. MadJe < 133) 

ltbu tarlanın Yukarıda göı 
teril•n 25-10-935 tarihir de Adana 
1 lnoi iera m~murluğu odasında iı
bu ilAn Te g6ttertlen artırma 

prtnamesi daiı eainde satılacağı 

na .. olunur 5888 

Sebze hAlinde 1 ve 46 numarah sebzeci 
dükkanları kiraya veriliyor. 

Sebze hAlinde 1 ve 4b numaralı sebzeci diikkılnları 1 - Teşrini,..v

VPl- 935 tarihinden itıbaren (8) oy müılddl" :·çık nrtırma ile icara ve
rilecflktir • 

ihale Te~rini evvelin birinr.i sıılı güııü saat on b •ştc bolt>d ye Jııimi 

encümen odasırıJa yapılııcaktır. 

iılekliler hır zaman b leli ye hesnp işleriııtle şnı tnumeyi görltbi
lirler . 

isteklilerin ıha le günü l•·m·nallar.le L•rlik to bel· ıl iye rncümenine 
gelmeleri ilAn olunur. 5870 18-21 - 24-27 

Döner ve yoğurtlu kebaplar 

Acem hana k3rşıııındoki aşçı dükkAnımclıı çok neris döner.yoğurtlu 
lstanbul, ve Ac.lanan.n rneşh•!r çeşitli kebnpl ırı yapılmak\o ve ucuza 
verilmektec.lır . 

Teşrif f'df'Cf'k muhter m mü~ıeril· riın son ,1. recı· memnun kalac~k. 
lard•r. 5882 

Kebapçı Kerim çavuş 21-24-25 

Sayhaı jandarma komutanlılmdan : 
Açık bulunan hl\ğler bekçi kA

tipliği için orta ve daha yukarı 
okula mezunları :dan bir kişi aı

oaçla alınacaklır . Sınaç 27-9-
935 cuma günü saat 14 de il jan . 
darma komutanlığında yapılaca

ğından iıteklilı rin İlbayhk katı 
vaaılHile ve bir diltkçe ile 11 ko
mutanlıf1'ına baıvurmaları. 5884 

22-24 

Gayri menkul malların 
açık artırma lllnı 

Kac.lirli icn daireıinden: 
Dosya No. 86 
Kadirlinin Anbt rin nrkı köyünde 

evvdce taria iken şimdi üç taılı 
değirmenin kırk sehim itibarile 
Maraılı kiritçi Mehwet oğlu Meh · 
mede ait olao bed · ıli muhammeni 
on bin )ıra bulunan ve borçluya 
ait bulunan sehınin 2500 lıra kıy
metinde bulunan dörtte bir hiHe· 
ainin 17-9-935 tarihinde ihalei 
katiyeai yapılacağı evvdce ilAn 
ediloıiı olan iıLu gayri meokule 
talıp çıkınadığınılın on beş ( 15 ) 
gün daha temdit eJilmiştir.3-10 _ 
935 f erıembo günü saat 1 O dn 
Kadirlı icra dııir.,ainde satıloca · 
ğınJan istiyenlerin yüzde y• di bu
çuk (o o 7,5 ) pey akçasıle müra
caatları il4n olunur. 5886 

yitik çocuk 
Kürtçü köyünden 5 yaşmJa 

Hüseyin oğlu M•·hmet isminde bir 
çocuk dün pazaıte11i 2ünü kale ka· 
pııında Bay Muhiddinin hıınındıı 

kaybolmuıtur . Yerini bilenlerin 
Kale kapısındu hancı rlay Muhic.l
dioe teslim etmelerini rica ederim. 
Getirene Bay Muhiddin tarafından 
IO lira v1trilecektir. 

5892 
KürtçüıJen Halil o Kürt 

Hüseyin 

yitik tastikname 
Adana Orta mt>ktebinden NiıaQ 

935 de almış olduğum tAıtikna· 
1neyf yitirdim. Yenisini alacağım· 
d'•D yitik tattıknamdoin hü mü 
kain.adılını il4o eJerim 5891 

500 numarala 
Cemal Oğuz 

Seyhan defterdarlı· 
aından: 

Metre: 9636 
hehtılr: 12 
Muhamm,,n kiymeti : 420 
Cınsi : tarlar 
Köyü : D.ıbaklar 
Hududu : Doğusu Götü bucak 

kabayer snhilini ayiran NıJbri y&ta
ğı garben tarsulo Abdüssettar ve 
reseleri tarl"sıoı ayiran nehir ya
tağı şimalen kisn.en nehrin cenube 
doğru geldıği mecra ve kıımen ağz 1 

delik ~ öyünden maosur tar lası na 
ayıran nehir yatağı cenüben göl 
bucak ve uzun kulak m*'vkilerini 
ayıran nehir yatağı 

Beher arşın : 240 kuruş: 40 
Cınsi : arsa 
köyü : MıH merlir mu hnllesl 
Doğusu ruakinccl ağ'up hanesi 

iken şlrudl Futma ve Haılce ve Mu
hittin hdlsi oğsa iken şimdi Horu 
evlatlorı boyraşı ~kmt.kçl Omer 
vereselari kıblesi tariki haz ile c"v
rill 

Mttre : 200 hektar : 80 
Köyü : Ptıytıımu 
Hududu: yasari tariki has arkeıı -

hazineye all mağnze yemini 1i Aoğlu 
lbrah ımt. verile ft-sbane cebesi du
ran ve İbrahim hanelerılo hazineytt 
ait müşteu~k sola vo tariki has 

Beher arşın : 100 
Kuruş: 30 
Cinai: Arsa 
Köyü: Mermerli 
Hududu: Sağı Dağlı oğlu vere· 

seleri ve Hhibi senedin cümle ka· 
pasında hakkı müruru olmnk su
retile ve cümle ka pııı ukası Ağsa 
cephesi tarik ·has 

E~lek Oö. 
2 37 

Cmsi : Bağ yeri 
Köyü : Yilanlı 

Lira 
8 

Hududu: Şarkan dere gorhf'n ta
rikiAm şimal~n Acem oğlu vo tur· 
ıucu Diyap ct>nuben Bekir 

Dö: 11 
Lira: 10 
Cinsi : Bağ yeri 
Köyü: Yılanlı 
Hududu: Şnrkan torikiarn gar

ı.en kasap Ohan Maksut ccnuben 
Ahmet : 

Dö:38 
Lira: 25 
Cinai: Bağ y ·ri 

Halis filtre 
T. ran Zeytinyağı 

16,5 , 5, 2 ve 
Kiloluk tent>kele.r 

1 

Tur yağ: Yenıt!kl k yağlor. 

Ece : Trmizl mo tozu. 

1 u rsil : Çamaşır tozu . 

H m • Sabunu evin lıü · ur a. tün işlerinıle kul 

lonılabılir . 

B b 1 kiiçiik anyo sa un arı:v,. hü· 

yük . 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

Cenup viliyetleri için /. 
tası ve deposu • 

Rasih zade Birad•''ı 

Köyü: Yılanla 
Hududu: ilacı Sultan ve Kalos l 

ve derB Şuhio: Hacı Sıırupi ve sa-
hibi senet mahdut yerine 60800 
sehimde 5028 sehmi : 

Dö: 8'i 
Beher dö ·ıümü : 8 
Ciıısi : Tarla 
Köyü. İncirlik 

Hududu: Doğusu Ahmet ve Sü 
leymao batısı işbu tarladan ifrazen 
G~rman oğlu tarlası poyrazı ve 
kıblesi fıırikiAm. 
Tarlanın 3 de 2 hiHeSi 
561066 hi&1e itibarile 186066 his
sesi , 

Arşın : 3000 
Muhan.men : 350 

Cinsi : Arsa Çiflik damı 
Mevkii : döşeme mahallesi 
Hududu : Tarikihas ve şfimf'D-

düfer ve Kör Aasan ile herğeleci 
ls"'ail ve Mahmut 

Arşın: 25 
Muhammen: 6 
Arsa 
Cinsi : Bağyt'ri 
Mevkii : yılanlı 
Aududu : Vasil ve dere ve Ay-

şeve MennA 
Arşın : 12 
Muhammen : 4 
Cinsi : Tarla 
Mevkii : Kireç ocağı 
ffUdudu : Şarkan halvacı Ser

kıs g .• rben çulha hiçir şimalen 
Bandirya Kigork cenuben Haçatur 
kızı Pika 

Arşın : 43 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
~öyü : Kireçocağı 
Hududu : 
Şarkın gülekci Hiçir zevcesi 

Sara şimalen Bandiryan Kigork 
garb n lst.nbullu Kiragos kızı Ak
sabet Haçator kizı Pika 

Halefi: Rasih zade Feyzi : Adana p. 
8 Talgr. Adr. Rasih zade: Ad•11 

Telefon : 90 f2 

5370 119 _________________ , ______________________ ___ 

Arşın : 8 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü: K•reçocağı 
Hududu : 
Şarkan Şeyh Mehmet garben 

Bedrus oğlu dikran şimal en Şeyh 
Mehmet cenuben Aksabet Loisyon 

has 

Arşın : 7,5 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kirççocağı 
Sahip sc•net tarlaları ve tariki 

Arşın : 15 
Muhammen : 4 
Cinsi: Tt-rla 
Köyü : Kireçocoğı 

Hududu : 
Tarlaları Kigork ve Boğus ve 

Haci Manuk ve sahip sen t 
Yukarıda mevki mikdarı ve hu

dudu yazılı gayri menkullerin mül
kiyeti bugünden "ilibnren on beş 
gün müddetle artırmağa çıkarıl-
mıştır • Talip olanların ihala günü 
olan 23 , 9 , 935 Pazartesi günü 
saat on altıda milli t. mlAk idaresin
dekı sotış komisyonuna müracaat
ları il4n olunur . 

5828 
11 - 15- 19-24 

ederim. 

5887 


