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•• -- ·- Bu ak,am 
Hılk e\ inin ulus toplulukla 

rma verilmek üzere anıkladığı 

'confranılar verilecek . 

ADANA : GüNJ"ÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3115 

Sonkinun şenliklerine -köyliiler de çağrıldı 
Karadan ve şalvar devrimi 
lk olarak pantalon giyen yurddaşlarımızın ! 

Toros 
Gençlerbirliği ve 

kurtuluş bayramımız -duygulan pek cana yakındır Dün, İstanbuldıki Toros 
_ ____ _.. • gençlerbirliği'nin " 5 Sorıkanun 

/( kurtuluşu için ,, düzenlediği bir 
aradonu bırakıp pantalon giyen bir' proğram elimize geçdi. 

erL. L. k d r. k 'foros"lu gençlerin her yıl 
l(eR, arısına a çarşaıl attıraca yaptığı gibi bu yıl da Toros aşa. 
İki gündür A<lnaa sokakları- dı:ı; ında kravıRtda bağlayacağım .. . ğısı ülkemizin kurtuluş yıldönü · 

•ııu 11" .. C l İ dr .o~runü ünde göze çarpan bir yaşa ın Atatürk, yaşasın um ıu- 1 münü starıbul halkevinde kutla -
k ğı§ıklık , . ., . Eskiden ıallapatı rıycıimiz 'e yaşasın yeni kafa · mak için giriştiği bu özlü anıklık, 
b~lıkJı , oldum olasıya kuşamlı lılık .. İşte benim dünkü, bugün - yüreklerimize çok tatlı bir örper-
~~~ çok karadon ve şalvar düş · kü ve yarınki duygularımın özü .. .,, il ti verdi . 

1 llnleri yerine şimdi hep panta - Baıka birisi ele gülümsiyerek : Proğrama göre , kutlama top 
~~Ju ve kiJotJu yurddaşlar ogörü· • - :Encamı bizi de çatala bin lantısı 5 sonkaoun Cuınartesi 

nuyor . dirdini7. ya ... ama şıka ediyorum: günü aat 14,30 da latanhul halk 
. Karadouu bırakıp pantalon vallahi çok iyi oldu bu iş .. Bi · evinde şu aşağıdaki biçimde ya. 

f'Ycnlerdcn birisine hu yeni kı · zim köroğlunno da P" esini, çar- pılacaktır: 1~~?1 nasıl bulduğunu , sıkıntı şafıoı ıttırip manto ıle çıkaraca· ı 1sıjkJfil Marşı 
~:kıp Çekmediğini sorduk, aşağı ğım artık .. Tanrı, biiy6klerimize 2 - Açış 

an §u karşılığı aldık : uzun ve mutlu bir yaşayış ver - 3 - Kaç Kaç ( /Ja) an Hatçe Ak • 
k•-Hay aJJah ruı olsun şu işi in . ,. verdi ) 

çı •randan ..• imdi adama ben - Dedi.. görülüyor ki ulusumuz 4 - Adana kurhılu§u ( Muzaffer 
Ztd 'ğ Yi:ru"k ) 1 iıni anlayorum . Vakıa hu bütün yenilikler içio çok uygun· .. 
ln(ib fi - Acı günler ve büylik bayrak trekle ııek öv le ra tgele ' 'ere dur ve ımkur (lıazııdır ). yeter ki { 

1 
. .1 d k 

esk· · ı ı ıam i A ·ıerdi ) 181 
gibi bağdaş kur1mıyorum bu ulusu iyi ve ileri yolda yürüt- 6 - 5 on kanun ( Ali ) 

•tnı , ona da alışacağım... hem menin sırrını bilmeli . 7 - 'foros ( /Uıami ) 
tıe diyorsun Bay; adım içden i~e .*.. Be, dakika istirahat 
'tolci kumanda ediliyormuş gibi: Erkekler arasında başarılan bu 8 - Kouser ( Cihat t e arkadaşları) 

' Kendine artık çeki düzen v~r. yenilik ve adamlık. , er vakıttı 9 - Konser ..... 

~hır olmaı yerlere uğrama .. bak kadmlnrınuzın da şu biçimsiz Kurtuluş bayramı 
•radonluluktno çaktın , Bay ol • çar ıf ve peçe kılığını bırakma 

dun 1 d' h' • · · · J J k Y J b · • ıyen ır se • :. ıtıyor . sıy e tamam anıca tır. a ınız u 
k Henı pıntılon ; ıalvardan da, i ele de bilenlerimizin , kafası YaraJıık gösteren kö)'lü 

kahramanlar şarımıza 
çağırılmışf ardır 

•••dond•n dı ucpz.. karadoııu aydınlarİmızın önayaklığı ge · 
•ttıktın s t k . .. 1 • • k . llıııııı,,,,, onra ar ı ış gun erının re hr . -

ülkemizin hava durumu 
Y Urdum uzun her yanında soğuk
~ lar, karlar ve yağışlar oluyor 

Son yirmidört saat içinde Adanaya 
16 milimetre yağış oldu 

Yar Bir k•ç f6ndenberi ovamızı 
Yai•yı lı Y•iı lar olmu§tur. bele 
ba ;nurlJtı en çok akıamleyin 

1 •yıp ''ec 1 • .. • -ar. o e rrı "Urmesı ve agır 
15ır y .. 
kı aaoıaıı. üriim çokluğu ba 

nıındııı '"I . l . . b' tan o çü nçılmez ır 
tı 'er . . 

kc, b gısıdir . Bir yıiida her 

'
•tk ayranı kaytı görmekle uğra 

e11 •• 
Yıtlı ' oteyaııda yeni yılın yaıra • 
0 1 

Yağınurla:rla girmesi , ı;u~ur 
vı ıların hu ' .ı . • l . - .. 

~Jdc d ) u ua ıyı nr urum 
... e ~ctgini anlatmakta ve bi .. ı •e . 

\'lndirme~t ... ( , tuır . 
Y•aı •el~~ tcJ yazılarma bakılırsa 
l'ırı<J f ' ulkenıizin Lir çok alanla -

• dı olmaktadır . Ziraat ba · 

Ankara da 
Yiik k 

se müdafaa kurumu 
toplandı. 

A -
•t u nkar• 1 - : (A.A.) malhu · 

tdiJ 
111."~ ıtıüdürlüğündea teh1ığ 
ınııtır · 
ı . 

lfirbc·rı Vekilleri Büyük Erkaoı 
~ğ 'Ye Heisi faraşa! cfo hulun
t(;' u halde Ytiksc-k l\16daffa Mec-

1 adı ile 29 12·1934 de mutat 
il bıb 
~td tr toplantıeına ba lıyarak 

bıa Un YUksek İ) a a ve korun .. .. . 
•• .uzcrıodc görüımclerden !On· 

l ı uhatta toplanm•k üzere 
l935 de dıiıldı . 

kanlığı meteoroloji enstitüsünün 
Mldirdiği durum , a§ağıdaki lel 

yazıluile daha iyi anlaşılacıktır: 

A KAHA: l ( A.A ) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji eustitü ün -
den alının malumata göre 24 
saat içinde yurdun Trakya 'e Eğe 
alanlarından mada yerleri yağışlı 
geçmiştir . 

): aE,rıŞ cenuh anadolu ile ka · 
radeniz kıyılarında \e ortı ana · 

dolunun orta 'e göller hnzuına 
}ağmur : diğer yeılerde kar şek-
lindedir . Ankara'da dün akşam 
ha )ayan kar aralıklı olarak bü 

tün gece dr.,am etmiştir. Bu sa· 
halı Ankara 'e çevr~sinde karın 

toprak üzerindeki luinılığı 1 
aotimetreyi bulmuştur . 

Hava t.zyiki Ankarada son 
bir gün içinde l>eş milimetre 
diişmüşıUr. Düşüklük halı devam 

ttmcktcdir . Orta anadolunun 
diğer yerlerinde karın kalınlığı 
5 ila 7 santimetre arasındadır . 

Antalya 13 , Adana 9 , Bey
şr lıirde 7 , lalatya , Konya 3 , 
Diyarbekir , :Sinop , 1spartada 2 
milimetredir . 

Yağmur ıuyu ölçülmüştür . 
Orta anadaluda yıi'ı§ın teslrile 
hava anhuneti diiee nazaran iki 
::ıantigrad etrafında } ükselmiştir. 
Yurdda en düıük uhunct Eski · 
şehir '" Kar ' ta ıfırın ahında 
7 , oı yüksek sıcaklık ıfırın iiı
tünde 17 ııatigraddır . 

-·-5 Son lıiaun kurtuluı bay-
Qramı gilniinde bulunmak üzere 

köylii yutdaılarımızdın savaşta 
yararlık göıtcrenleri beled;yemiz 
ıara davet etmiştir • 

Bu akşam -Halk konferansları 
verileck . 

Halkevimizin hu kıı içia tı· 
sarladığı yetmiş konf er anım 
üçüncü yedıgüne : düşenle 
ri bu akşam verecektir . Bu· 
dunun çok oturduğu on kahveye 
okutaularımız gidip bu sut 
yurd işleıini anlatacaklar dır . 

Geçen iki perşembe günle· 
rinde yapılan konuşmaları bü
yük hir kalabalık benimseyerek 
dinlediler . 

Kalan yirmi l>et konuşma 
gelecek pertembeJer yapılacak
tır . 

Ecnebi kadınlarla 
Evlenenler Polis 1 

yükümüne ahnmıyacak 
Polis memurların ecnebi ka· 

dınlarJa e\ leıımemeleri hakkın· 
da gelen yeni tamime göre polis 
olmak için müracaat edenlrr 
hakkında tahkikat yapılırken 
bunların gerek kendilerinin ec
nebi kadınlarlarJa evli olup ol 
madıkları ve gerekse diğer aile 
taraflarından icnebilerle iJişikHk 
leri bulunub bulunm•dığı tahkik 
edıleccktir . 

Bundııı başka .Emniyet Mü 
cliirlüğü kaJemlerile bilumum 
karakollarda bulunan zabıta me· 
morları hakkında da e\·lılik cihe· 
tinden tahkikat yapılacaktır . 
&nebi kadınlarla evlı bulunan· 
Jar bilhı sa emoiyı·t müdürlilgü 
lıirinri §"be işlerinde iiatiyen 
çelı§tırılmıyıcaklardır . 

Kadınlarımız Saylavlık 
arkasına düştüler 

Şarımızda beş altı kadının Fırkaya 
milracaat ettiği söyleniyor. 

Biiyük ulus kurultayından 

çıkan bir yasaya göre kadınarı
mız aylav seçmek \'e seçilmek 
önenıne kavuşhılar . Bundan 
ötürü yurdun her köşesindeki 
kıdınlar arasında kimlerin 
Saylav seçileceği ~ve kimlerin 
ıimdidea C. H. :Fırkasına müra· 
caatta bulunduğu mevzuu üze· 
rinde konuşulmaktadır . 

İıittiğimize göre İzmir ka 
dmlarJ arasında Fırkaya girmek 
için mürac11t edenler çoktur . 
Bunların hemen yarısı da Say
lav scçilmP.k istediklerini bildir· 
mişlerdir . 

K6tabyı kıdınları da kendi 
~arlırından Saylav namzedi gös· 
terilmeıini C. H. Fırkası Genel 
Yazganı Receb Peker'den dile· 
mitlerdir . 

Yoksul çocuklar 

Menf aatına balolar 

Denizli : 1 ( A. A. ) - Geliri 
öksüz çocuklara yardım için Helke· 
viode parlak bir balo vcrilmİ§tir . 

A.ks11ray : l ( A. A. ) - Yeni 
yıhıı girme inden ötürii öksüz ço· 
cukları esirgeme kurumunun anık· 
lı.d,ğı lıalo ulus evinde yapılmışrır. 

Akaarayın duygulu oğulları lıu tii· 
neyi hiiyük bir şenlik içinde kul· 
lulawı§lar vt: giin do~umuna kad.r 
süren bu toplaouda Atatürk • sevgi 
ve saygılarJa anılmıştır . 

lnebolu iskelrsinin aldığı 
verdiği. 

1neholu : ) ( A. A. ) - İne· 
lıolu iskele inin 934 birinci kanon 
a) ıııda ecııl"hi limanlarına 26700 
lir11hk 219 ton \'e Türk limanlarında 
1:-llOOO lira kıymetinde 991 ıon ih· 
racaıı olmuştur. Buna karşılık 159100 
lira kıymetinde 461 ıon iıhalau var· 
dır . 1 

lıtaııbulda da kadınlar ara-
eıoda aylav olmak iıtiyenler 

çoktur . Ancak müncaat eden 
lerin ıayııı azd1r . ! Bunlar seçim 

gününün yaklaştığı 'akıt 

namzet gösterilmelerini isteye
ceklerdir . 

Şarımız kadınJarı arasında 
şimdiye kadar Saylav namzetliği 

için Fırkaya bir iıtekcle bulu
nanlar yoktur . Kulaktan kulığa 

işitilen sözlere ınanmık lazım· 
gelirse beş alta kadının , namzet 
lik istıyerekleri söyleniyorsa da 

bunlaran kimler olduğunu yaz· 
mak istemiyoruz . Şimdilik 
ıunu dı buraya yazalım ki 

aylav olmak iıte}enlerin çoğu, 
kendi şarl1rından nımzet göı 
terilmelerini istememektedirler • 

Eski kültür bakam 
Necat' niu yıl dönümü 

u a •• 
Ankara : 1 - (A.A.) Eski 

Maarif Bakanımız ,.ecatinin ölü· 
münün yıldönümü dolıyisile mer· 
bumun Cehtcideki mezarında 
bugün bir ilıtif al yapılm•ıtır . 
Karlı olmasına rağmen bir çok 

aylavlar sporcular Maarif adam
ları i~ tirak etmioler \'e ondan 
fazla çelenk gönderilmiştir . Te. 
cntının mezarı ba§ında merhu
mun bir çok f.ziletleri ıöylenmış 
ve Bayezit Saylavı Halit gelenle· 
re hnyük öliinün ailesi aamıoa 
te§ekkür etmiştir . 

Bıı rsa büyiiklerinin andı 

Bursa : l ( A. A. ) - Yeni 
yılbaşını ulusun istek ve ihtiyaçla· 
rına fır at tutan Vali • fırka kazalar 
idare be) erleri, Belediye başkanlnrı, 
keymakamlor, fırka vilayet kurumu 
merkezinde toplanarak düşünU§ \'e 
güriit lıirliği için and içtiler . Ve 
1935 yılının çalııwa proğramını çiz· 
diler ve yeni yılı kuıluladı1ar. 

Duygularım 
--~~--··· ... ·------

Dergi olur dertlerime sızlayarak yüreğim ; 
Kuşkusuzca varlığımm ısıısıdır gıifl'{jim ; 

Görkemini angılarun geçmlıtekl gıimimıin , 
Tozler/11/ beslediğim oyumdakl dıimimıin ; 

Erkemini tatlı görmek gerekir mi elJreni11 : 
Gozlerlrıe dikoıı olur iyi gunltr çevrellf 11 ; 

Geçmişe bakar geleceğe göz dikerek yorurum , 
Kuitiltikle çarpışarak değişimler gorıirum : 

Dıinrimdekl parıltılar gökçek olur canlamr , 
Ômimdcki gerillller büklüm, bıiklıim kallamr : 

Çelik olsa bıif/ıilerl, burgum ile delerim , 
Ône çılwn zorluklar1 tlek ile claim : 

Dıimin cık/ çağlarrnda gurdum dlyt: kwa11cı , 
(fl'leccğill bu gumillc olacakdtr lnmu·ı : 

JJıı çağdaki duygularım 11erme= bana boram , 
Yarmlaruı llimıı olsa denizlerin korsam ... 

Çatal ve dUdük .. 

Eskiden Adanada , tek tük me· 
nıur çocuklarile bir kaç dışardın 
gdme aile çocuğunu bir yana bara· 
kınca geriye kalan biitün okula ço· 
cukları , karadon ve şalvar giyerdi . 

Pantalon giymek-Tanrı esirgesin! 
parmağa dolanıp ala)a alınmak ve 
hele dile düşmek için birebirdi ! 
Heni ŞÖ)le günün birinde içimizden 
biri oeytana uyup ta pantalon giyse, 
işi bitikti ; bütün karadonlular o 
zavallının çevresini ku§alır ve alıyı 
bir ağızdan : 

- }: heeeey ; çatala binmi§, 
Eheeeeey ! ? .• 

Diye o çocu~un aoasmdan em· 
diAi siitü burnundan getirirlerdi ! 

• ıt 

" Aradan öyle böyle yirmi bet 
oruz yıl kadar grçti. Şimdi iki gün· 
diir bakıyorum; ko koca Adananın 
içinde hir tek ~alvarlı ve ya kara
donlu yok . . . öz gelimi, sizin an
layacağınız, biitiin Adanalı erkekler 
çatala bindi ! 

Vay canına . . şu zaman denen 
nesne çok yamandır vesselS-m ... 

Yalnız • son giinlerde çatala bi· 
nen kenttaşlaramau arasında öyle 
uydurmasyon biçimde pantalonlır 

gözüme 1(&rpıyor ki, hani elim değ· 
tor, karşılarrna grçip : 

- Baluana ukada . ~örüyo· 
rum ki panıalon diye bacağına bir 
şe) ler geçirmişsin, amma onun şu· 
raeım, burasını öyle yakışıkınr. ve 

aykırı bir kılığa eokmuısun ki , ner• 
dey e şimdi : " - Eheeey düdü&e 
binmiş ! ,, diye arkana mahalle ço· 
cukları diişecek ! Sonra , bacağın· 
daki ıu uçkurlu pantılonu nerede 
gördiin S6n ? Haydi yavrum , şunu 
at da @f'ksen. doksan kuruşa satılan, 
hir. adam akılla pantalon geçir ba· 
cağına • . .. 

Diyf' im geliyor . Beni bu eö
ziim(len ötürü kınamayın siz . • 
Çünkii dün gözlerimle gördüm; Ada· 
mrn birisi belinden Trablus lmoa· 
ğım atmıı, güzelim kumaıtan yapıl 
mı şılvarmııı da paçasını içeriye 
bükerek lN•lletip yasaktan yakasını 
kurrarmak için, sözüm ona, pantaloo 
biçimine ıokmuı ! . Amma üst yanı 
gen<' f' ki i gibi uçkurlu ! ... 

'il akayı bir yana bırakalım ya , 
bunun adma " kitabına U) durmak., 
ve yahut da eski yobazların diliyle 
" hilei er' iye ! ., derler . una bu-
na soyları olmayı hoş görsek bile 
büyiik devrimimizin hu biçim sap· 
kınlıklara çok tutulduğunu göıdeo 
ırak ~tmenıek gerektir . 

Aruk paotalonun da hilei fer' iye 
götürecf'k yni 'oktur . Pantalon 
panıalondur. Htr erkek Türk yurt· 
taşın kiynıf'ğe borçlu oldu~u t•k 
kılık da hudur. Ba§b ı yok . .. 

Köskılc 

~~-------·----------~ Arnavutlukta 
Karışıklık şayiasına karşı 

matbuat bürosu 
Tiran : 1 - (A.A.) Arnavut

luk matbuat bürosu aıağıdaki 
teıbliği neırediyor : 

on zamanlardı ecnebi mıt
buatında Arnavutlukta karııık
Jıklar olduguna dair haberler 
çımaktadır · Zıman zaman te
kerrür eden bu gibi haberler ta
mamen kasitle çıkarılmakta olup 
manen Arnavutluğa ziyan ver
mekten başka bir makııt gözet· 
memektedir . 

Zeki Anlarsal Matbuat bürosu memlekette 
tam bir 8ükfmun hüküm IGr· 
mckte olduğunu birkez daha 

1 bildirir 



Tiirk Sözü Firtik : 2 
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Hindistan işlerinin 
aldığı son biçim 

Arab kurultayı 
Bir kaç gün önceki sayımız

da '•Arab kurultayı,, üzerine bir 
yaıı çıkmıştı. Bugüıı de Mısarda 
çıkan •:Elbelağ,, gezetesinde gör· 

( ŞAR SAVALARI) 
-Hestia'yl 
~ 

Yun an gazetelerı ati' 
Atinaada ç.lka~ tt;kl,. f. 

-Dünkü sayıdan arlan - düğümüz daha ö!çülü bir yaııyı 

Yeni mHkeıi hükiimt t çek 1 muhaliflerine cevab vererek Lord aşağıya alıyoruz . 
tfaba kuvvetli olacaktır . Tica- Saliıburyyc bak verecek olurlar· ) Suriya yazıcılarr ve edibleri 
rcte gelmce , o it hüsnü niyete sa Hindistanda eyaletlere muh- ' ıon zamıolordı bir Art'p kong· 
bağlıdır . Böyle bir hissin bu- tariyet verilmesinin de yanlı§ o resinin toplar mut hakkında u 
lumıp buluomadığıoı da bugün- lıcığını bildirmiş ve Lord Sa- zua yazılar yazmaltadarlar • Bu 
(erde müzakere edilmt"kte olan lisbury'nio pıojt!sini, memleke yazrcılar diyorlar ki : Arab mem· 
Hindistan ticaret muahedesinin tine sadık Hindlilerden hiç bi· leketleri arasında çıkan ihtilafla· 
neticesinde görmek kabil olacak- rinin kabul etmiyeceğini ilave rın izalesi ve bu mrmleketlerin 
ttt. etmiıtir . birlikte çalııabtlmeleri için bir 

Bundan sonra kürsüye çıkın Sir Chamberlain iddialarını fÖy- Aıab koogıesinin toplanmHı la-
Mr. Vioıton Cburcbill rapora le tamamlamı§hr : ueana kalırsa ıımgelir . Mısınn hu konğreye 
kar§ı muhalefetlerin sebeblerioi merkczi hükumette dt ğiııklik iştiraki d•hi istenilmektedir . 
izah ederken Hindistanıo , Çini olmazsa eyalet hükumetleri de Malum olduğu gibi bir Arab 
vaziyetine dllımek lizere oldu- işleyemez. Yeni kanunu eı&1inin kongruinin toplanmasını merhum 
tunu ileri sürmüş , Hindietaoa tatbikinden ıonra ihtilaller çıka Kral Faysal vefatından bir kaç 
dünyanın hiç bir tarafında kıy- cıiı iddialan pek fazla müba- ay evvtıl düşünmekte idi . 
meti bir hükumet tarzı ver· lağalı sözlerdir . Bilakis Hindi~· Merhum Faysal Suriye kıta· 
meğe kalkıştıklarını , halbuki tanda İngilizler le Hindlilerin da- ıının lralca ilhakı ve büyük bir 
bUlün dUoyının İngiltcrenio ha ziyıde kaynaııcağını göre· Arab krallığının teıkili fikrinde 
ihmal ğöıterdiği oeylerde istifa cekıiniz ,,, idi · Merhum Faysal bu gayeyi 
de için fırsat beklemekte olda Bundan ıonra müıakere kifi "uvveden file çıka mak için bir 
ğuna hatarlatmı§tır. Daha sonra görüldü . :Muhalefetin raporda ya· kongrenin akdını istemiş idi. Kral 
bu hareketin kouervatörler par· pılmasım muvafık görüldüğü ta· Faysalın vefatı ile bu kongre 
· · .. · d k. dila·t teklıfı· reye kondu ve 390 a den vaz geçilmittir · tısı uzerm e ı tesirlerine ge 

k b h kar•ı 1102 reyle reddedildi ... Bu Son günlerde bu eski fikrin çere u alanın partiyi parça· ~ 

1 b·ı · · ı ı aun tasvibi hakkındaki teklif pek yeniden ortayı çıkarılması ileri aya ı eccğını ve ıosya iıt ere 
k b' l b k d büyük bir eksoriyetle kabul edil· sürülmektedir · açı ır yo ıra -acağmı bil ir- ş d k Feteel Arab 

mittir . di . am a çı ın 
Mr. Churcbill soylevini şu * * * ğazctesi yazıyor ~i : Bu k >ngre 

T · t · b · t' h k bir kaç mühim meseleyi halle dikkate değer sözlerle bitiriyor: aymıs gaz~ eıı u ıç ıma a 
ı k b. b k l d decck ve Arab ulucıları arasın· 

u ogiltereden haıka biç bir mem- ·anda ntşretti ır at mı a e e_ 
leker, elinde hulundurduğu impa· diyor ki : Jıki uzaklığı giderec~ktir · 
ratorlukla bu kadar tehlikeli bir Büyük bir intizam içiode ge. Filistin kıtasırı düıüoelim · 
tarzda oynamaz . Japonya l yeni çen bu içtimada veriltn en mühim Yıabudiler Filistin kıtasında A 
bir imparatorluk için can atar- karar bu mevzu üzerinde beşka rab vaziyetini güçleştiriyorlar · 
ken bit elimizdekioi

1 
dığıtmaya bir karar bile verilmio olsıydı bu· Arab ulusları hakiki ve içtimıi 

kalkıyoruz .,, ouo hükumetin Hindistan 11yasası vaziyeti anlasınlar. Yahudiler Fi-
Hindistan raporunu hazırlı veyahut Mr. Baldovioin vaziyeti listinde yatırdıkları paıola Anb· 

yan encümen başkam ve koo· üzerinde yıkıcı hir tesir yapması larin .Fılistinde vücude getirdik 
servatörler partisiııio t.ski ikinci laz.lm gelmezdi. Yaloız her taraf leri gayeleıi ortadan kaldırabi 

Ji,ler . 
başkanı Lord Lenlitbgouv , Mr. ta çok almacak bir kararsızlık his-
Ghurchillin bu hararetli tenkid · si uyandırması ve konservatörler Netice itibarile ' biz bu koog-
lerine cevah vermi:. ve kendil~ri partisinin rne\ kiini fena hı ide sars- reyi sevioç ile karşllaraz · Bu 
gibi muhaliflerinin de ayalrller ması ihtimali vardı . Bugüokü kongrede mühim meselelerin gö 
mubtariyetiode ayni fikri taşıdık: vaziyet karş1sıoda bükfımd , Hia · ıüşüleceği şüphesizdir · Bu kong-
larnıı öylemiş ve eğer Hindli- distan meselesinin münakaşasına reden büyük faideler çıkar ve bu 
lere bu sabada emniyet ve iti · başladığı deha ilk günlerde, mem konğıeden istifade etmeliyiz 
mad gösteriliyorsa. mua)yen gn- lekelin en büyük partisinıleo gör· Romanya petrol 
rantilerle daha faılası için de em düğü loplu müıakeıede cleyanarak ihracatı 
niyet ve itimad göstermtnin hiç çizdıği proğrııımda çekinmeden \ 
bir tthlike doğuramıyacağını ileriliyebilir. Konservatörler par 1 1934 yılının ilk on iki ayı 
ilave etmi~tir . tisi bir çok defalar inkısam tchli içinde, Romanya ' 4 825.699 ton 

B · J h b ~ b"lf··ı · k 1 petrol ihrar etmi•tir . Geçen yı-unun üzerme raporun e kesi geçirmiş , atta ı ıı ın ı- ~- Y 

ve aleyhinde söylenen bir kaç sama uğradığı zamanlar olmuştur. la nazarao hu mikdar, 329.395 
sözden ıonra muhaliflerden Lord Fakat bu gibi zamanlarda eski ton daha fa.dadır · 
Haı tin ton da raporu tenldd et· azalarını •lmıılar ve aralarına ye- Bu mikdarın içiaıle 1,5 mil· 
miş ve encümende rapor reye oılerini almı~lardır . işte konserva . yon ağır ve hafif beozio · 1 '5 
konduğu zaman 1'Zlıktan kalmış törlerin gösterdikleri canlılığın milyon mazot, 800 bini ğaz yağı 
olan muhaliflerden brr birinin sırlarından biri budur . .Bir çok ve sOO de motör yağıdır · 
Hindistanda uzun zaman ya,a- defalar islahalçılaun en cuurlara ihracatın 4 milyon londan 
mtı o memleketin ahvalini iyict", ve en durcndişleri olduktarını is fazla kısmı Gösteoce yoluyla 500 

d bı.lcJı'r bat etmiılerdir. bin tonu Tuna yolila \'e teri ka· bilen kimseler ol uğunu 
miştir . Hindistan meıelesiade , parti lan kısmı da demir yohı ile ya. 

Muhalıfler arasındaki umumi içinde küçük fakat esasli bir muha- pılmıştır · 
kınıata göre rapor "b~ysz kitab, lefet olaı:ığı evvelden de tahmin Amerika t icarut anlaşması 
a şayanı tercih ise de raporda edilebiliyordu ; fakat bu muhale· 
teklif edilen pro~ram okadar ka fet, partinin ana prensiplerinde 

rııık ve mAsraflıdır lci kendi a· hiç bir drğiıiklik yıpmimakla be· 
;arlağı altında ezileceği mubak· rabcr parlam .. ntoda ıon bir leoki· 
kaktır • de yer açacaktır . 

Raporun muhalifltrioden • " ... 
ıon sözü •lan Sir Henry Pege Lil>eral gazetesi olan Maoches-
Groft da tamiri kabil olmıyan ter Guaıdia .. kati karar ,, h•tlı · 
bir yanlışa düşmemeğe dikket ğı altında yazdığı baş makalede 
etmek hepsinin vazifesi olduğu· diyor ki : 
nu bildirdi ve Hindiıtanda muh· HinJistan projesinin mubalıf 
tar merkezi idarenin , balktn lerinin dünkü meğlübiyetleri iki 
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1934 yılı içinde ticaret andlaşma 
larında mühim lerakkiler olduğu
nu söyltmiş ve 1930 yılının baılan
gıcında Amerikanın <lıt ticareti 
ve bilhassa cenubi Amerika ile 
olan tıcorette inkişıf olacağı tah
minde bulunmuştur . 

Yer sarsıntlsı 

Soy adlarl 
-·~ Tüccardan Başçavuı zade Be· 

kir ve: karde§i Ömer , Gazi paşa 
okutanlarından Hatice ve Lüıfi , 
Edirne kız muıllim mektebi tale· 
helerinden Behiy~ soy adı olarak 
( Baş""ğmeı) sözünü almı§lardır. 

4909 
§ Sıtma mücadelesi laboratuvar 

tefi doktor Hamdi (Sayın ) , Fu
at Ri:za ( Kepe ) , başkatibi Ferit 
Cemal < Türgay ) , katibi Hüseyin 
Feık (Tuna) , laboratuvar mus 
tabzuı Mustafa ( Atagan ) : şoförü 
Şevket ( Poht) soy adlarım al· 
mıılardtr • 

§ Tuzl& muhıfazı amiri Mem·. 
duh ( Sekitmez ) soy adını almış 
tir , 

§ Necatibey okulu baı okuta· 
nı Abdurrahman ve arkadaşı Mts · 
ude ( Tolunay ) soy adınt almıı 
lardır . 

§ Umu mi mecliı üyesinden 
Ceyhanlı Ahmet Muhtar ile kar· 
deılui Hüseyin Hilmi ve Mehmet 
N ari , soy adı olarak ( Bakırlı) 
sözllnü almışlardır . 

İzin 

Ziraat memurlarından Talata 
yirmi gün izin verilmiştir . 

Para çalan memurlar 

Dörtyol kazasının maliye me· 
murluğuııda bulunanlardan Ali, 
Nuri , Meviüd adlarında üç kişi 
maliyenin pansındnn çaldıkları 
anlaşılmış ve dlia yakalanıp Cum· 
buriyet müddeiumumiliğiııe tes
lim edilmiılerdir . 

Ayakkabı hıasızları 

Hayreddin oğlu N< cmi evin · 
den çalıoen ayak kabısını anr 
ken Eskici Aliden kuşkulanmış 

VP. Alinin dükkaoıoa giderek 
ayakkabısını dükki&dıki eski a
yakkalJ1lar içinde bulmuştur . 

Sokaklarda sarhoşluk 
satanlar 

Arabacı Abdulkadir oğlu Ke 
mal adında birisi :içmiş , içmiş 
ve köıkütük olarak gece sokak 
}ardı bağırıp çağırmaya bıılamış 

ve polisler kendisini yakalayıp 
yas11ya çarptirmıılardır . 

kumar 
Yeni otel karşısında kondura· 

cıhk eden taşc;ı Nuri adında birisi 
evvelkı günkü gece evine kurmar
cı arkadaşlarını çaitrıp kuma,. oy
nımrıtır. 

Şalvar , kuşak 
çalarken 

Osman oğln Ömer adar.da hi 
risi Ulusevinia mlisamere salonun· 
da Ali oğlu Samiye ait, lutradon, 
sırmalı ıalvir , kuşık gibi müsa· 
merenin dekorunu çılu keo tutoJ 
muştur . 

Teşekkür ederiz 
• 

reyi alınmadan tatbik edilmek bakımdan dönüm nokta11 teşkil 
iıtendiğioi ve bu hareketin kon- ediyor . Evveli konservatörler 
aervali preusibleriue muhalif ol- par tisinin « Btyaz kitab ,, hakkın-, 
dnj'unu hıhrlath . Bu muhalif da tasvib reyi vermiş olması ve 
Hindistan layıbasıaın ikinci par- bundnn başka Mr. Halduvirıio beı· 
çasını lüzumsuz göriiyor ve yal. kanlığımn sıkı bir imtihan geçir· 

LoudnJ ( A.A ) - Rasatba· 
oc ıaat 7 ile 9 arasında merkezi 
8 000 kilometre uzakta buluuao 
şiddetli yer sarsıntıları kaydet · 
miştir. 

Gazetemizin on ikinci yılına 
ayak baımasını candan kutlayan 
( Y eııi Mtrsin ) arkadaşımıza bi 

enciimen raporu sadece büyük bir zim için yazdığı güzel yazılardan 
belagatle mu.i)·e ait vakaları sayıp ı ötürJ trşekkürlerimid sunarız . 
dökmekle bir köşeye atılmaz . 1,- ..._ 

nız eyaletlere verilmesini muva- miı olmasıdır . Herkesçe bilini 
fık olduğu mubtariyette bile ad- yordu ki hlikumetin Hiadistan 
lfye ve polis muhtariyclerinin , teklifleri yapın devlet adamına 
eyaletlerin liyakatlerini iıbat c· karşı da itimadsızhk reyi veril-
decekleri bir zamaon kadar tehir mit olacaktı . Muhalefetin kaza· 
tdilmeai lazım ğr:ldiğini ileri namadığı nazaran ı•nrti içinde iki 
ıürOyor ve ancak bu suretle ha lik olmıyacak ve Hindistan reform 
reket ederek partinin inkisama layihası paı lameotodaıı geçel'ek- 1ı uğram81mıo önüne geçilec-eğioi tir . Vakıa Mr. Churchill müeade· , 
iddi• ediyor . leye devam ,.decelderini söylüyor· · 

İçtimada son olırek söz alao sa da Mr. Balduvioio dediği gibi 
Sir Auıten Cbamberlain raporun mühim bir doküman olan mügtcrek 

Münıkaıalır esnasında bir çok
1

1 f k • 
Yili sever kardeş defalar lr lan dadan bahsedildi • j 

lngiltere ile lr landa arasındaki 
münasehatta asıl müşkülat lrtanda- 1 
ya kuvvetlı veyahut zayıf bükii- ı 
metler trnsip ettiğimizden deA'il , . 
yüzlerce sene 1 İrlandılılsrın ka
bul cdrcekJeıi bir biikümet §ekli 
bulup nremememizdeo doğmuş· 
tur , 

M. U. ıU. 
- llitmedi -

Kış geldi • Kışın .:ıovuğundan 
ve bu sonığun gPtirdiği hasıalık
lardan yok::ıuz yurdda~larımızı ko· 
rumak hepimizin lıoyııuıııuza lıorç· 
tor • Bu borcu iiılt>miş oluıuk için 
kullanamadığınız e ki çanıa~ırlıuı· 
ııızı, !ı:Ocuklarıuızın f'okil .. riııi ~a 
fer Pa~·ı ınc<lrı t·sindeki "Çocuk 
esirgeme kurumu., un \ erirıiz • 

Canavar düdüğü 
Türkiye dış işl~rı bfoll 
f ık RüftÜ Ar as 10 ~ 

Epeyce öcce işittiğimiz ve 
belediyemizin gün ortası kurunn
nu beHi etmek için saat kulesine 
koyduracağı Ganavar dadiiğü 

ısmarlanmıştır . 
Bundan dolayı 11at kulesinde 

bazı d;ğişikler ve hususi terli 
bat yapılacaktır . 

Pamuk piyasasında 
durgunluk 

Dün ve evvelki güo Borsa 
da pek az pamuk ve çiğit mua
melesi yapılmıştır . Piyasada 
bir kaç gündür bir durgunluk 
olduiu anlaşılmaktadır . Fiat· 
ların dütüklügü de hala eski 
yazdığımız gibidir . Yerli pa· 
muklar 4.3 ve iane , iyi cinsler 
44 den yukarıya çıkamamıştır . 

Yetim dul ve müt.eKait 
maaşı 

Yetiuı , dul ve mütekait maa~ · 
ları hakkında Maliye vekaletinden 
bir tamim gönderilmiıtir . 

Tamime göre tayinleri yerlt:
rintı ait olan maliye memurların1a 
tekaütlüklerinde veya ölümlrrin-

de yapılacak hizmet cetvelleri men 
ıub oldukları resmi makamca mü· 
hürlenerek tasdik olunacak ve 
resnıi evrakiyle birlıkde vekalete 
gönderilecektir . 

Yetimlere dullara maeş tah· 
siıi için tarııim edileceklhüviyet 
t.bkik ilmühaberlerinin belediye 
kurumu olao yerlerde belediyeler· 
ce tanzim ve tasdik edilmesi ve bu 
tşkilat hulunmıyao yerlerde muh · 
tarlar veya ihtiyar heyetlerince 
tanzim ve t11dık olunması lazım 
dır. 

Bazıları velcilete ait olan ma · ı 
liye memurları için yerlerince biı- 1 md cetvellerinin tanzimiae lüzum 
yoktur . Yaln.lz sicil rıumanlırı 
ev talete bildirilecektir . 

Hilalicı hmer mecmuası 
Ondört yıldaobeıi çıkmakto 

olan ( Türkiye Hılaliabmcr ) mc<' 

muasının 139 uncu say111 zengin 
yazılarla çıkmıştır . İçinde değerli 
yazılar bulunan bu mecmuayı okur· 
larımzıa hatırlatırız . 

Gürbüz Tiil'k çocugu 

Çocuk esirgeme kurumuge
nel merkezi tarafından her ay 
muntazaman çıkarılmakta olan 
.. Cürhüz Türk Çocuğu ,, mec
muasının 96 ıncı sayısı drğer li 
yazılarla çıkta . Mecmuada <lok· 
torların anne babaları alakadar 
eden kıymetli yazıları vardır • 
Her ınne ve babanın bu mecmua-
yı okumasını tavsiye ecleriz . 

Gök gözetlemesi 
l - Dün şaramızda öğleden 

sonra okunan tazyiki nesimi 75 
milimetre olup , en çok sıcak 
14, eıı azı 5 santigrattı . 

Hava tema men kapalı 'e yRğ· 
murlu geçmiş ve yel ekseriyetle 
şimal ile şark atasında hafif I 
olarak eımi~tir . 

2 - Dün Anr.uoh.ıııun şark, 
şimaligarbi mıntakalara ckscrİ)C 
tle bulutlu ; cenup , ceııuhu 

şa,ki 'e orta anndolu kı uıeo 
~·ağışlı geçmiştir .. 

Şaumızda ge~t>n 2'1 saat zar· 
fın<la yağan yağışlar miktarı 16 
milimetredir . 

Askeri gök güzclml'si 

A . da ver-.~ 
geçerken una d~ıııi 
üzerine Türk Eten ,rJI 
kanda bir makale Y'" p 

. raııP 
ile Yunanıstaıı 1 Jd•' 
tadan mühim ~·~ıı dil"' 
Yuoanistaoıo bul~ fJ' 
]arım Türkiye Jebıne JJ 
yecrı;rini söyleJJlif ,e ~ 

d. · de lüzumu tak ırıt1 d ,~ 
ıar111ı 9': 

için haheıle kaD ed~ 
sözüne mukabele 'fil,.w! 
Aras Yutıanlıfarıo. "' 
kan dökrcekletil'•. 

· tır • bata ediyor dem•§ ıl 
B··t·· Yunan JJ1 _. u un tJiilr 

tek iddiaya kaTŞ~ celJb'J 
zeteler muhalif bı~oıtlOl:".I 
ve Türk - EıeP . ioi '" 
vetini ve yüksekht,taiff 
tiren makalelerle 

vermekted~rl~r · ki : 
V radinı dıyor U" 

Hes_lia bu beyııı~ 
mına yapıyor? b~ fır~ 
veya büyük bıPi'·ıdııı~ 

. ? n· 'o> bı e·,. edıyor ııı .ı. ~ 
91 ırı 

bu gazete doğıP·''ı fa~ 
olmuş olan fa~ıı 

1
., lıfl 

Y•t• temsil etmez · oı•~ıe 
kıyı temsil etıne lk ~ 

b ölıll'" ~ 
gazete , aca a d•'' ~ 
bir ulusal kurnaD ~ııf 
bir şefi mi ? vat:ı?~i
mi§ olduğu şerc 1 le' 
ııad ederek oıut~ ,,ı• ~ 
ba\(kına malik ~:rdifİ"' 
hir Yunan Garıb . ..ı1i 

• 'pi ,, 
nan SmoleoıkıS~ lJirİ 
yor ? BunlarIP }ııç ,,j . g••·: .JI Biz 'Hestı• ki IJl"~J 

' da nın barb rsonsıll 41 
ketleri bakkıoda ~ • 
lere de inınaı•k •'tt 
Fakat her hal~e ı:eı~ 
Türkiye aleybıııe ~ 

biıer 
olan bu baylar , . .J 
mın değildirler 'e

111 
~ 

vau taşımak ba~~;çe~I~ 
ğe cesaret edebıfa"'' J 
vur etmiyoruz · . ,,.....:: 
<le bu bayla.r:11eY

1 
101 

l1tr ? ve kimin °'~edl;l 
desini ve ulusu 

1
,r 1 

aleyhine katkıY0~etl _J 
desini ve ulusu. t. ı'J 
dücUncesi şodur · 1,•• y ·o . 
dirde, Türkleılf 

11
t1et' ~ 

müşterek men 
11 d6~'(· 

yolunda k~o~Jllıııdifo~ 
Katioıerını de 10,~1' 
Yunanistan, . ile t-' 

Balkan devldlerı ,,ıı-' 
• jOJS Al 

f e.k muabe<icsı 1; ~ 
E e ı.~ı 

maktadır . ' ." dıt · 
bulunan Türkıye·ıı ;ıl• 
,1,_ k' . rJ1 bt .... ur ıyenın ~ . eti .,...,_ 
Ruhanilerin efbı~lt' ı 
hariç olarak ro; .,d• ;.
denin tatbiki Y0 ~,ol•~ 
tan için b11beşle. ti'. ~ 
ceklcrdir . D~IJJ~uştO ~ 
tesi , B. Te' fık fO ~ 
Elen ulusuııuo.,. oi •" 
kanını dökecril "'b 

d. •ece ... 
hata ~der •} di .,.. 

Hr stia , kcrı 1• 
. ot . ~ ae Tilt ki ye içıo iç1ıs 
. tali S 

ne de YunaD19
• de" · ,ı 

dökmiyecekler>P , • .,rd 
kte ıO • ., 

berdar etnıe erl•il dir' 
onlar vatan se" citıl 

' F k•t " o• yaparlar . 8 • 1 ~ b ,ııı 
bir defa bile 61 8 

ol"'" ... 
JJ .. tlill ~,,,. 

mişlerdir · . : biç h' 

s~ 

f Yur~d~~-
·~1' 

.. . korufll -"' 
Ulkrını f1'ttev 

f' ' ka s·ıdaka . .;e' , . • tıoe 
yare ceı•HY 



Haytanın Güllü bacısı 
Y111n 

fahmud Akçalı 

üiOa •layı mezarlığı dolıııp 
doğru yönelmifti' . BoılıUyü 
~kiye .. ııelince cirit başladı . 
•r koyUnün dügUnüne uzak 
bUuın köyler birikmişlerdi. 

1
' bir öteye bir beriye vartp 

borlardı . Bir baylı kuruu sü· 
u •. 

cırılten sonra bir kır atlı 
1 Yarıp kiSye doğru yekindi . 
lndaa bOtOb atlılar ıüadOler . 
e relen kır atlı kızıl~feydi . 
•ye YÜz0ğ6 getiriyordu ... 

* 
Cevizlikte bir• 1aharak kurul 

' .6'.Peren 11çları birbirine ka
lkı çocuk kucılc kucağa bir 

dcıta binip ıallanıyorlardı • 
• b'. . k ın iniyor ötekini sallıyor-

ırınızı etekli sarı§ın , kara 
• u lıız erkek çocuğa diyordu . 
- Hep hurda kalahm . Aıımm 
Y•1nete gitmiyeJim ... 

- Oluroau olur 
._ S.bab oğlıkl~r1 koyvermek 

1 ••ade • 
~ Ab nolur Güllübıcı ıea 
'Pta koyveriver . 

- Ben koyveririm amma sen 
•ın111 · . 
, . ıyın kuısındaa ıelinime 
Çıt alacakıın ..... v . .. 

1 . •llıbı alırım GüllObıcı .. 
· r~ teviz •iaçlarmın kılm göl· 
ı: ~ ~u ilri çocuk yılın bir çok 

tıı°' hep böyle geçiriılcrdi . 
•y •leken anası dirimden göç 

il ~ı 
•• ' 111111 etekli Hrl§ID kızı 

Ylnın bıba 1 . 
• • 11 a ıp evıne ge 
lf.h · Bu lcızı bir evlatlık olarak 

i 
hrmek iıtiyorlerdı . ÇocuJ!.u 
Gle L" 5 

·~ . n ır avradı sarııın kıza 
çı tutmuş ardı . Hüseyinin 

11 Eiıf çe bu kız çocutuoun eve 
111••ın1 pek boı ıörmemişee de 

1 Ali kehyanın iıtetine karşı 
'llı•ıniıli . 
:~•na Güllü deneo bu.sarışın, 
t
1
• Yavrunun arasına Enebıcı 

1 l .. 
b •çın kendinin de adına 
b •eı lılc eklenerek o lmruodın 
1 ? G61lü bıcı diye çıj'ırıl· 
Yıl •~;~~ııtı . HOscyinden bir 

dGiG çuk olan bu kız dirimi 

ar be~·~~· yanı batında bir 

11 
fığioı sallayın HUseyini 

hı!~~~. Bun~an böyle güoleri 
, )e k geçıyordu . Oynarken 
l\r rd en bır • yatarken birler
tle 

1 1 0ilakları birlikte koy 
ı r ' . buıaiıları bırlikte dön 

Ô trdı • 
"~.:leri G il" b ~llrd u u acı Hliaeyiıu 

iye •t;•nıyordu . Fek•t aldı 
1ır1 8 1 

ılayııca lurdaı olma 
d10 n"1~tıldı · Güllü bıcı o ç•i 

u Ull\6 d 
taları 

1 
uymuıtu . Fakat 

uıa )'Ctl~ı ~~~e~lerinde bir duy 
de b thıını lıavrayınca her 

ı ... Uıadın kıvanç duymuı 

lillseyinin 
y. bi ha Ve bıb111 GOiiü 
ı . O evlatlık gözüyle bikar· 

Güıı:~n İçin bir çok itleri 
rdı •cıyı rördürmek iı 

,.,,._ HOıeyın bunu görünce 
&&1IZ b' 6 b ' ır yolığıaı bulup 

, t• ·~~· yardıma kotardı . 
l&rın· çllktenbcıi her iti bir . 

ıye •lıtrnı§lardı . HOse-

4111erika 

yioin gCSzlerinde Güllü bacı tümü 
sünden üstiindü . Bir çok yıllar 
böyle gelip geçti . Her ikiıi de 
kalaa dirimi kıvnyorlardı . Çığ 
çığ bir ıahncakta kızılların bu 
çifte giıli aıığı duygularını bir 
birine seıdirmiye çalııulırdı . Hü: 
seyin ak~ımları gizlice köy çarıı 
sıodan aldığı bir avuç üı.ümü GOi
iü hacca uzatırken , Güllü bıcı 
da oakışlıdığı bir terliği veya ke
aarladığı bir çevreyi oaa verirdi • 

Bir gü Hüseyin bir tapına ge 
ti rip an11ıaa bunu açmıştı . Anası 
birdenbire kızararak :] 

- Bu iş hiç olamaz . Bu kızı 
eana yavuklu yepmak içia evde 
beslemedik . Sen de kalıp kalıp 
ta bir evlatlığa , Bir kel Hıytaaın 
kızına kalmadın . Biricik oğlum 
eaaa her ıeyiyle . yakııır bir kız 
alacaiım. demiıti ... 

Fakat HDseyini Güllü bacının 
temiı ı§kı kendine doğru çekiyor 
ve Hüseyin bu çekiıte do)'ulmıyan 

bir tıtlılık buluyordu . Ve onu her 
kurua karıııında bulmak isteyor · 

du . Güllü bacı ne kurun davarı 
ıatmıya gitae yAnınclan gider. ne 
kurun ıu doldurmıya gitae yolu 

üstilnde durup çitilindeo ıu içer
di . 

Bir çığ uf ıamimiyet içinde 
yuğrula gelon bu iki çocuk timdi 
biraz dıba ciddi fakat bir birine 

daha çok y .. kıadılar. Hüıeyin iı 
tiyordu ki bu bakir varlık dımla 
damlı erisin , her şeyiyle bağrını 

doldursun . Güllü bacı istiyordu 
ki , bu vücut her çıt ve her ıeyiy
le keadiıiaia olıun .... 

Bir ıün k6y muhtarı kapı 
kıpı dolaşıp lstiklil savaşıaın 
baılımış olduğunu söylüyor ve 
ıu doğumlulara istiyorlar. diyor 
du ... Bu doiümlular içinde Hü· 
ıtyio de vardı . H&seyine ba ay· 
nlak gllç gelmekle beraber yurd 
yükümüadea lcaçmak onuruna ar 
getireceğinden çekinmeden gitti. 
Güllü bacı onları cevizliie ka 
dar yolcu etmişti . Hüseyin bir 
ara Güllübaçıyı bir yana çeke· 
rek: 

- Yolumu bekle çok yakın
da gavuru kırıp dCSneceğiz de
mitti ... 

Cüllübacı ondaa ıonra hep 
bu sözlerin verdığı güvençle ken
dini avutmaya çılışmıfb. Arada 
cevızliğe kadar gider , arı yüre
iine ilk ıılun doğduju bu ceviz· 
lıkte Hüseyini için türküler ıöy
lerdi. 

Hüaeyin gideli Uç yıl olmu§· 
tu . Gittiğinin ikinci yılı ıonuna 
kadar bitik yolla mı§ , ondan IOD -

ra birden keıivermltti .aKimiai 
ölilüğünO ilai ıUrüyor , ldmiıi 
de yatı elinde olduj'uau orau 
lıyordu . Gllllübacı Bunların biç 
biriue inanmıyor , Hüseyiniae 
er geç kavuıacaiını umuyordu · 
Arada onunla niçin koyup git
mediğine h•yıflınırdı . Bari o
nunla gitsem ardından cepane
sioi taşırdım <liye düıünibdü ... 

-Bitmtdi -

Çinde gemi zabitleri
nin grevi 

( TtlrkSöd) 

Asri slllemada 
3 Kanunuuni perıembe akıamındın itibaren 

Methur 0 Traderhorun ., mucidi " Vandik " in timdiye kadar yap

tıOı filimlerin en güzel ve en heyecanlı 

,.... 

Arslan 
Tarzan 

Battan başa dehşet .•• heyecan .•• harika ... 

Arslanlarla müthiş boğuşmalar ... Vahıilerle her an mücadele ... 

Filme ilaveten : 

En yeni Dünya havadisi 
Fiyatlarda zam yoktur . 

Cuma günü iki matine ikide, dörtte 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

Pek yakında: Emden korsan 
vazörü • 

kro-

Bulgaristan ve Ro
manya arasında 1 

Solyıdı çıkaa Slovo gızete_ll 
ıindea : 

Müıtcıar 8. İamandinin ekal ı 
liyetler meselesi hakkındaki be 
yanıtı Romınyada bazı maba 

filde hoınutıuzluk doiurmuıtur. 
F•kat B. Vtadoıcu - Rokoassa 

gibi bazı zaVlt da vardır ki bun

lar Balkan uluslarının aralırıa 

da anlaımalarına taraftar ve Bul
gar - Romen anlaımaaının bi-

li bir neticeye varmım11ıadın 
mütebayyirdirlar • 

B. Vladeacu - Rokoamaya 
göre, Bulgarlarla Romanyalıları 

birbirinden ayıran meseleler ıun· 
Jerdır : 

1- Zirai inkılabın Bulrar 
tabaalarına da tatbiki • 

2 - Mektebler muelesi, 
3 - Umumi laf, 
4 - Tuna Uzerindekl k6p 

rünDn yapılması. 

S - İdari makamların da
raltıcı tedbirler almasının meni 

6 - Bulıar ehaliıinin ma· 
hallarıaın zabtcdilmesiae mıni 
olmak. 

B. VI.deıcu Rokoına ne
tice olarak diyor ki : Bu mesele 
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Küçük 
Andlaşma durumn 
Bükreı : 1 - (A.A.) 1034 

yılı içinde Romanyanın dıprı 
ıiyasııı başlıca maksadlarından 
hiıini elde etmiştir . 

Avrupanm cenubu gubiıin· 
de barışın pekiştirilmesi dtğer 
taraftan hulaar Romen mllnase
hetlerinin iyiJeımesi bınıın mu· 
befazaıı yolundaki korkuları or
tadaa kaldırmı§Ur . 

ibıyet küçük anlaıma ulus
ları araaıadaki dostluk bığları 
da daha ziyade 11kl.1mııtar . 
Yalnız komıu ve müttefik Lehiı· 
tan kalıyor ki bu memleketin 
uluıJar kurumu aadlaımalarına 
karıı durumu ve Macariıtanla 
olan doıtluğu Varıova ile BDk
ıoı araıındıki faaliyetleri ağır· 
laıtırmıı ve dolayisile .iki mem· 
leket münasebetleri bir dur
gunluk reçirmeye batlamışter . 

Macaristana ıelince : Bu Di
kenin tadilcillk siy11u11ndan mü· 
teesair olan Mıcar Romea mü· 
naaebetleri dürüst olmaktan da· 
ha ileri gidememiıtir . 

Batı Avrupaeı itlerine ge
lince Romanyanın faaliyeti an
anvi Fraaaız dostluğu çerçevesi 
içinde ıeçmiıtlr • 

Çaldarisin -----Yunan ulusuna verdiği 
ötDt 

ler derhal balledilmemelidir . 
ÇtınkU Bulgar uluıa ile bilku
metioia bıııada bufunıalar da 

geçmiti unutarak bir ınl8fmaya 
taraftardırlar . · 

Andlaşmaya 

Atiaa : 1 - (A.A) Yılbaıı 
münaeebetlle Baıbakan Çaldaria 
elen uluıuna hitaben ıu bıyın
aameyi nııretmiftir : 

...... 
lngiltere de girecek a i? • 

dernegme giriyor 
1t'ngı 
l) 00 : 2 - (A.A ) Ayan· 

'lllok ~· rat ldaho pope ha 

Hong Koog : 1 Çmde ka
bota l yapan g nıilerin ıahipleri 
bu g,.mıJtr zabitlerioin yaptıkla
rı ırevi Alman, I< uı ve Nornç 

zabitleri kulla11mak ~e ftmileri 
Kanton limanına yazdırmak sure 
tile bozmata çalışmaktadırlar . 

Loodra : 2 - (A.A.) İugilte
'enin Avuıturya iıtıklali misakı· 

Yeni yıl memleket için iyi 
vaziyetlerde batlıyor . İki yıl
danberi elen ulusunun hOkume
tia yardımı ile memleketia öko
nomik kalkınması için aarf ettiji 
bilyük gıyrctler ıimdiye kadar 
istenilen neticeleri vermiıtir . 
Elen uluıunun birliii muhafaza 
ttmek hakkındaki sarsılmaz az 
mi dahili ayrılıkları , ıoo izleri 
ne kadar yok edecektir . 

J•nsı Dl b b" . J a a ıı me beyanat· 
U11u k A 

,,
18 

• 111erikanın uluı· 
in 

1 derneı'ne girıneeirıe 
lln llluh.teftt etmediğine 

... un · · 
l' v 1~ 1• kongr. ye bir 
r er•ek ıııed iiai söyl~ 
h·· Hu~umet mulafı li 

tt 
1~ hôyle bar dileğe oıü
t ec ği ı zaunetmekte

. Çünkü Ruzvelti her 
d,b ı· . 

d' 1 ı H}a dU§ündtir 
lr • 

Gretcıler de yarım grevi ge
niıletenk ve ytaiden 40 gemi· 
yi durdurmak suretıle mukabe-

leye bızırlaoıyorlar. Şimdi ıhıi

laf ücret işıodeo ıh ade grevci· 

lrrin tarar ııe alınmaları meeele· 

ıine bajlidar • 

na iltibaki mümkün olduğu hak
kındaki haber mOnasehetile Roy 

ter ajansının siyasi mu~abiri böy. 
le bir ihtimaJ mevcut olmadıiı 
nı bildirmektedir . 

oa kaıar Sır Coa Saymen 
ilt Lavı) arasındaki ıörüşmrlere 
ve misakın "facağı nibıi tekle 
batlı bulunmakla beraber İegil 

terenin bu misakı iltibıkı tim 
dilı.k va&it olmad ğı söylenmek
tedir • 

1935 yılının kutlu olmaaını 
ve bu yıl içinde dıhlli ve öko· 
nomik kalkınma itinin t•mam· 
lanmasını dilerim . Ulus ve hü 
llômet ııkı surette birleımlı ola: 
nk sevgili yvrdumusun saadeti 
içm bütün kuvwtlerile çalıt .. k· 
tadır . 

lbtlk: s 
~ ............................... ... 

Adana Borsası Muameleleri .. 

' PAMUK ve 11K~'Ai"4 

C f N S f ı-

Kilo Fiyatı 
Sanlan Mikdar 

En 11 En çok 

1 "· $. /(, s. "" ~l>ıaıali - -pamWı.: ·-- 1; '-',00- - - --
PiyaH parlııt " 
Piyıu temizi ,. 
lloe 1 
Iıne 11 
Ekepreı 

Klevlant 

YAPA~J 
Belu 1 
Siyah 1 

Çl~tT 
Ekıpres 
iane 
Yerli "Yemlik" .. "Tohumluk" 

HUBUBAT 
Boldıy Kıbnı 

" Yerli 

" Men tane 
Arpa 
Faıulya 

Yulıf 
Delice 
Koı y~mi 
Keten tohumu 
Bıklı 

Sieam 

UN - Sılih .Mendi ... ... " es il DOı kırma ,. 
~~ Simit -

" -o c .... Cumbariyet - -
" ~t Dflz kırma " ·-

Alfı ., , 

Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Para 
1 / 1 I 1935 lı Bınk11ıadan almm11ur. 

Scuuim p,,.. L s~ 

Vadeli 6 86 Liret 10 75 
Rayım ark :J(J Sl V11deli 6 83 
Fnnk .. Fnnıu., 8 30 

Hazır 7 21 Sterlin "lnıili9" 621 
~ Hint bııır 46 Dolar .. Amerikan.. 125 41 

Nevyork 12 78 1'~rank "le'ricre .. 

Alsaray sinemasında 
Beklediğiniz biJyiJk giin geldi 

BugUn 
Saıı dört mıtineıinden itibaren timdiye kadar miıli cörUlmemit heyecan 

ve debtet filmi : 

Ôlam adası 
v' r•hut 

İnsan avcıları 
Baılayor. Her gtin yüslerce mttıterinin ne zaman bqla)"leatanı sordula 
büyük fılim icin fazla reklama ihtiyaç yok • 

Hakiki Tarzan 
Ol•n bu flllm kendi kendini rekl•m edecektir 

11Ave 

En son Düny haberleri 

Bugün gündüz saat 2,5 da 
Macar marşı 

Saat dörtte ölüm adası 

Bilecik : 1 ( A. A. t - Hal
bvi temail ıubeei tarıfıadan yılba· 
şıuda verilen mlleamtrede Altıok 
çok canlı bir tablo hıliade hılka 
ın lıularak ıötlerilmittir. 

500 bin lira 

Sımıan : 31 ( A. A. ) - Tıy· 
yare pİJIDgOIUDUn büyük iba -
aıiyMini buaıa aumaranan yir
mide bir parçuı buradadır. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

4912 

1 ngilterede piyanro 
meselesi. 

• 
. Londrt : 1 ( A. A. ) - Pi

yango kefideleriae dair olan JeDİ 
kanun yına meriyete girecektir • 
Bu kanun keıide aeticelerlnin ve 
kızanın kimırlerin aail , veya mili• 
tear iıimlerinia neıredilmeaini .,_.. 
ıala: etmeıktedir. 

~-Paranı/--
Boş yere harcama ve~~~• ... ·-....~ 
cayacaksın y•rli malı al 



lirtik 4 

D. Muzaffer Sabit 
Dahili hastalıklar mütehassısı 
Berlirı Üni'tersitesi ikinci Oohili Seriryatından mezun. 

Doğruluk fabrikası yanında 4826 

Bosnah Salih fabrika
sından: 

Fabrikamızda iane ve yerli çi
ğitleri bulunan müşterilerimiz çi
ğitlerini on güne kadar kaldırma
dıkhm takdirde kız<lı~ından do, 
Jayı bir mesuliyet kabul etmiye
ceğimiz gibi çirçirlerin altından 
haıka mağazaya naklinden dolayı 
kilo başında beş para nakliye mas
rafı mukabili alınacağını bildiririz. 

4911 

Kiralık ev 
Yanık 24 fabrikası yakınında 

elektrikli , tatlı sulu beş odalı bir 
ev kiralıktır. Kirası ucuz ve tak 
sitledir. lı bankasında Oğuza mü -
racaat. 4908 1 -3 

Yitik 
7-1 J-933 Tarihinde Adana 

askeri merkez hastanesinden al
dığım raporu yitirdim . Y ~misini 
alacağımdan hükmü kalmadığını 

ilAn eylerim . 4910 
Ağmehmet mahallesin

den Cumnli oğlu 
Ali 

Sayhan ziraat mlldürlülünden 
Ziraat müdürlüğü için mümı

kasa ile Göıtaşı, Kükürt, Arap sa
bunu ve çiğit yağ satın alınacak
tır. İhale l 7 ikinci kdnun 935 per
şembe günü saat dokuzda vilayet 
encümenindo yapılacaktır . Talip 
olmak ve şortları auJamak iste
yenler her gün iş saatlerinde Zı -
raat müdürlüğüne müracaat et· 

ainler.4873 23-31-8-15 

,----------------
Oruçta 

Kurun bildiren 

Bugün giiucı 6,52 da doğacak, 
öğle ezanı 11,55 de , ikindi 14, 
28 de, akıam 16,42 '"• yatsı 18,33 
de okunacak. Emsik 4,57 olaca~ 

Şar nıuvakkttı Vehbi Okçu 

23 

Muhasebei 
lebesinden 

hususiye 

Cinsi : Maarif kahvehanesi ve 
arsası 

Mevkii : istasyon caddesi 
1730 M. MurııLbaı 

Kıym,:ıti mulıammenesi : 
Lira 
550 Hane 
250 Arsa 

Hududu: 
Şarkan tarik , Garhen istasyon 

caddesi Ceouben Zekeriya ve ıü

rekdsı, Şimalen mektebe teberru 
edilfm arsa : 

Ceyhan kazasında Muhasebei 
Hususiyoye ait olup yukarda cinsi, 
mevkii ve evsafı sairesi yazılı 

mahallin mülkiyeti sçık ar -
tırma ve peşin para. ile satlığa. çı
karılmıştır. Talip olanların yevmi 
ihale dlan 17-1-935 tarihine 
müsadif perşembe günü saat onda 
yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle 
Lirlikte Encümeni Vildyete, şeraiti 
anlamak istttyenlerin her gün mü
düriyctimize müracaatları illin olu-
nur. 4892 2~7 

Orman 
den: 

müdürlüğün-

ydet 
l ır7 

15 
353 
542 

5 
25 
50 

t 17 
4 

-1258 

Kilo 
00 

678 
60 

12200 

12938 

Cinsi 
Çam kereste 

• Topak 
,, Mertek 
,, Baskı 

,, Sabnn oku 
,, Salma 
,, Tahta 
» Dilme 
,, Çatal 

Mahlut kömür 
Çam » 

» ve mahlut odun 

Yekun 
iki mezat varakasında dahil ' 

ve yukarıda yazılı J2 kalem Em. 
vali mazbuta acık artırma ile 
J 7-12-934 11

• itibaren 2 t gün 
müddetle 6 - J - 935 T. pazar 
giınü saat 14 de kadar satılığa 

çıkoralmıştır . Emvali görmek ve 
ihale şeraitini ~ınlamak isteyen· 

inin Adıına Orman muameJıH 
memurluğuna möracant eyleme-
leri ve tııliplerin son ihtıld günü 
Adana hükumet konağında Or-

('l'ftrk sazfi) 

Belediye ilinlatı 

Belediye başkanlığından : 

'I 1- Korşıyıılrn.l 1 · Yeni kabristan keşif ve şartnamesine güre 
~hendek ve dikenli tela.. 't taraftan \'evrilecektir . 

2 - Ke~ir tutarı 971,.. liradır. \ 
3- ihale knp~lı zarCla 15-1-935 Salı güoü saat on bPşle, I 

Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - K11şif ve şartnom•yi görmek isteyflnlPrin Belediye ren müdür 

lüğüne baş vurmaları. 
5 -- İsteklileriıı, en geç t 4- 1-935 günü okşamıntt kado.r leklıf-

loıini Uelediyc reisliğin' yapmaları ilAn olunur.4879 25-30-1- 5 

Seyhan Defterdarlığından : 

Karyesi 
Be heli 
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MevkiinJe 
Akar Ceyhan 

Leylek,gölü 
llend~k ağzı 

) • 
Hendek ciwm 

Çatal yatak 
Hendek civarı 

• 
Köy önü 
Yan keli 
Kuyu başı 

Meylek 

" 

" 

)) 

Kapu ağzı 

Gemi oğzı 

Köy önü 
Malaz 

Kız boğan 

Haylaz 
Yoka rı lnnaplı 

• 
)) 

, 
» 
)) 

" 
" 
)) 

)) 

• 
• 
)) 

• 

" 
)) 

)) 

" • 
• 
)) 

• 
)) 

• 
')) 

)) 

)) 

Mikdar 

tlönüın Cinsi Şoğili 

30 
40 

150 
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50 
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,. 

1 locı gmin efen<li 
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Koyuncu oğlu fsmail 
Kara Ömer 
Halil oğlu Ali 
llnkkı 

Balcı oğlu Ahmet ve Rüstem 
Rüstem 
Halil oğlu Ali ve koca Ali 
Mulla Osman oğlu Şükrü 
Ryyüp 

" 
Halvacıdan kır Ömer ve 
Durdu Mehm•Jt. 

Halil lbrııhim ve şeriki llü
seyin 
Gör Ali Hacı Rmin 
Total Ahmet 
Yusuf oğlu Mehmet 
A vşo.r Ali eniştesi Mustafıt 

" Muhtar Kadir ağa 
Kora Abdullah ile Ali oğlu 

Ahmet. 
Ali oğlu tibik Ahmet 
Ali oğlu Hüseyin ağo 
Sisli 1 lasan ağa 
İsa o~lu Durmuş 
Köçük Osman oğlu Halil 
Acem oA-lu Abdullah 
Musevi Kürt Mahmut 

Mehmet oğlu llalil 
Ahmet oğlu Nuri 
Sisli oglu lahmut 
Osman oğlu Bahri 

,, » Ali 
• » Mehmel 

Jlaluz Mehmet 
l lacıJı Mustafn 
Kayarladan Senem oğlu Siı
loym:ın 

• » 70 >> Harputlu oğlu Ha~an çavuş 
" 100 )> Mirza oğlu Kürt Mustafa 
ltııziney11 ait yokarıua cins ve miktart ve şeğilleri yazılı tarlaların 

10-1-935 tarihine müsndif öğleden sonra saat 14 <le ihale edilmek 
üzere 15 gün müddetle açık artırıneğn çıkarıldığından taliplerin Milli 
Emldk idaresine müracaatları i!An olunur .4888 27 31-3-5 

Çocuk esirgeme kuru
munun telk80atlar1 

man idaresine toplanacak satış 

komisyon uno gelmeleri iJıln olu- r Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

, 
Çocuk esirgeme kuruwu rarafm· 

dan hazırlanan " l,Hks ,. tebrik tel

gıaf kiatlara sureti hu~uı.ıiycde Viya· 

nada 1.ıaeıırıJnıış çok zarif \'e &üslü
pür . Uu kaallar her telgraf ıuerke· 
zinde bulunur . Tebrik tdgrafınızın 
bu süslü kastla muhatabınıza veril· 

wesini ister eniz , arzunuzu telgraf 

oıewuruna söyleyiniz . Telgraf ücre·. 
tiuden başka vcrecrginiz 15 kuruş 
maksadınızı temin eder • Bu suretle 
hem çocuk esirgeme lrnruınuoun 
bakmakta olduğu kimsesiz ve fakir 

yavruların bakımına yardım , hem· 
de telğrafıoızı çektiğ!niz zata karıı 
da fazla eaygı göstermiş olursunuz. 

nur. 4887 27-30-3 6 

Cumhuriyet müddei umumiliğinden. 
Adana mohkemtısinin ( 22 ) lira 

1 
mnoşh haş yazgan yedekliği açık 
olduğundan ehliyeti görüleceklerin 
intihabı icra edilmek üzere ortıt l 
mektop mezunu ve askerliğini yap· 
nuş toliplP.r orasuıda 935 yılı ikin
ci kanununun yirminci pazar giinü 
saat 13 buçukta yapılacak imti
handa taliplerin iabata vücut etme
leri ve bu tarihten evvel evrakı 
müsbitelerini adliye encümen yaz 
ganlığına vermelP.rİ ilAn olunur. 

1 11M11111nıııuımn ımııınnmmımıııı.ımııımıııııııı• ıncımmnıu111111lin1' A 1 m an fa b ri kasında n 

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

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

• • * 

1 
bu gece nöbetçi 5 I Fabrikamız.da yerli çighi olan 

E ·1 
muhterem müıteril~rimiz ı k•nuu Bir defa konacak ilanlar1n üçüncü ve dör-

czane 1 sani 1935 tarihinden itibaren bir 1 d.. o h "f 1 d h t k 

' 

Oroz.,.
1
·b·k . t 

1
_ hafta müddetle çigitıerini kıldır- unc se ı e er e er sa ırı on uruştur. Rek-

u u eıvaruu a malıdır. Aksi takdirde behrr kilosu ı•m , .... :ıiyetindeki devamh ilAnlar için ayrıca 
M~rkez czanesidir için bir buçuk kuruş buabile tutan pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir . 
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c OŞKU 

. 
·k resı Atölye fotografları, v~sı a 

dismanlar. 

Talebeden ten::ild.Uı ta· 
rlf e ile ücret alınır . 

a•a 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Cami Civan 

Bayramlık şeket' 
. . kaof' 

30 Çeşit kAğttlı ve kllğılsız lstanbul şekerııııD . .,, 
• 1 

lzmirin tanınmış Ali Galib lokumloı·ını ve şekerlerıP ~ 
kolatalarını Belediyenin altındaki bakkaliye dükkADI 

2-4 

Seyhan defterdarlığıll 
Dönüm Mevkii 

Eski mezar civarı 
• Köy yeri 

100 
150 
125 
200 

Sazlık ve köy civarı 
Sazlık 

70 
75 

100 
100 . 
200 

75 
200 

75 
61 
65 

2 parça 
Köy civarı 

Dipsiz gölü 
Köy yeri 
Köy civarı 

Sazlık 

ince bucak 
Bahçe yolu 

• • 
Dipsiz gölü 

Şoğili 

Halil oğlu Durmuş J.!i 
Müslim Ali oğlu B~kıJ 
Zeynelabidin cğlU ~ ~~t .. 
Kolsuz Mehmet locırl ""
Halvacıdon ::süleyoıan 
Musa oğlu OsmAD çat"Uf 

i~galinde . 
Durmuş işgalinde 
Simsar Halil , 

Deveci Meho:ıe 
" t 

incirlikten Kelli MehlP' 
,, Hacı Abdil ?ıl 

Süleyman oğlu bos\oJlt 
Mustafa oğlu Me~Jlle ırıaı• 
1 lasan oğlu Hüseyıo 
galinde . • • 

75 Oevo hüyüğiı Kerim oğlu Molımet bır 
75 :1 • Alini oğlu Bekir 
50 • Halil Mehınet 

" 
50 » • • Şakir · ıe1~ 

196 MuhteliC 4 par~·n Ciz Mehmet oğlu su J(ar' 
62 Madama ~luslala oğlu Abdil f.l; 
50 ince bucak incirlikten Sinan oğh~hJ ..,,..:,• 

100 " ,, >> Süloynıon ° J'I 
100 ,, ,, " il alil oğlu il• ı 
100 Köy yeri ,, Hacı SüllÜ 110 
75 Sazlık » l<ara Yusuf 

0 
_,, 

200 E k. k . Al" ğlU vur • ı ı ırma yerı ,, ı o .
1 

i 
75 • ,, .. Durdu .Mehmet f ~altbr•~i" 
75 • ,, ,, Müslim oğlu ilahi 

200 Sazlık Dik dik Ç8''UŞ pdlJ~ 
75 ,, Kesikten kutuduk ourfll-' 
50 Eski kulak Ali oğlu Mahmut ~ 
75 ,, 1ı BoıJ.el Bekir oğlu P ı 

150 Dipsiz "ölü l<öllc Hnsıın bu5~~ ( 1( 
75 İnce kul:k Mustafn oğlu lfalı p,1uııı' 

100 Ali oğlu Ali ( Karo 
97 Çatal yatak Hasan Şaban 
45 Madanııı ,, ,, . JeP ' 

196 Çatal yatak Knrııtaş iskclosın 111 il • 
180 ,, ,, Bnhçeden Hasan oğoğlU ~ 
100 Köy civara Kesikten Mustafa Jbr' 
44 Bahçe yolu Aşçt iileymon oğlu {il 
67 C. " -ı ~ıuı'' ,, ,, ın goz og u ı' . 

83 ,. ,, Bektaş oğlu Alı }"lalil 
31 11 ,, Ali Kesan oğlu ail 
72 Dipsiz Kölü Mahmut oğlu lslP vl•tl'" 
69 Madama Dingil Mustafa 

6 ·ııer• 
l lazineye ait yakarıda cins ve miktarı ve ş:!~' 1~ 

larm 9-1-935 tarihine miisndif öğleıloo sonra rııJır 
mek üzere 15 gün müddete ıı~·ık artırmığa ~·ı~~gl 
Milli Emldk iduresine müracantlarıilnn oluııur · 
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