
• 

•• -- -- 6 gün kaldı 
r----~Is~eı·,~B~a-şy-~-g-a-nı------, 

F'ERtT GÜVEN --ıo Mart JQ35 

~ PAZAR------' 

s ıcunuş 

Çarşaf ya~agıoıo ba~lamaaı çok 
yaklaştı . Çarşaflı kadıolarımız ona 
göre bazırlanııolar . 

B~ıQ~rların 
ADANA GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3168 

-

11.,d 
kuşkulanması '~yersizdir. ·Büyüklerimizi kutlayanlar 

~e4 ~d da askeri tahşidatta bulunduğumuzu ileri süre- Devlet ve hükümet reis/erile dış işleri 
" ııslar dernegine şikayet eden Bulgarlara bir cevab i bakanları arasında kutlama tel 
8• yazıları alınıb verildi 

'' •tiın hiç bir hareketimiz, imza koyduğumuz 
, c:t~Uahedelerin hiç birine muğayir değildir . '' 

'l•n ''re · 8 ( 11 bildi : AA) - "Havas,, 

Ankara : 8 (A.A) - Atatürk'· 
ün CumhuT Bışkan1ığına tekrar 
11eçilmesindon Efganistan ve Ar
navutluk Krallarının Rei~icum· 
hurumuza göoderılikleri tel ya· 
zılarile Atıtürlt'üıı tel yazıları 
aşığıdadır : 

ve Türk ulusunun saadeti için 
olan trmennilerimi arzederim . 

lıı rıyor . 
aQf Uslar lı • l 
I· ~•r Ilı ıırıımu ııezdiode 
ltı~ · Utabb 

-i I" 
1 A.veooı 181 Antooof g~nel , 

l ır a bır muhtıra ver- ı 
ı Üu • 
~h, 1 tııuhırad T 
~n 1nda0 şilı .8 ürlıi yenin fes· 
1% evred,ki BYet edilmektedir . 
~ ~f tırf,"d ulgar mahafili An-

1un •• ao }' 1 1 
lfıtiı· Yaloız b· Bpı an ıu teşeb· 
la1~ 1oi ltıiiınk .1' dostane nazar 
'ıiyt iayrj ta ~? kılarak Bulgar . 
~h 1 le bi , Lıı acldedilen bu 1 

1 ıf r tııh 

c: ıtıiı;1· . ayet verdirmeyi is
" oı .. 1 liıa, enevre . 

7 
soy emektedir. 

1 bildi : (ı\A) - "Havas 
~ Uuı rıyor : " 
ıaı llar tıı 

1'eııfik Rıişlıi Aras 1 ı1ı '0 daıı b 1 llrabbası Antonof 
tı, n 8uı,, u garJıra göre Türk leri ~u dakikada piyade ve top· 
•ilıak .. ar_ T·· k . 

it •et· ta ofd lir hududunda cu kuvvetlerile doludur. Bir çok 
111 ıltıı Ilı h ııkları tabşidata da· mühimmat erzak ve elbise depo-
~~t'Otdeıı~ 11

.'ada deniliyor ki: lan tesis edilmiştir , Adeta bir 
Jıf 1 •ıt1 '•ker tıı~rı Tiirkiye Trakya· harb arifesinde imiş gibi gösteri 
jpl )ı .,~kqy ıktarıuı mühim su- len bu hararetli faaliyet meya· 

d ı~i e etnı lı 
ı~ f ~tnj . e tedir . Trakya nında Trakya ihtiyatlarının üçte 

luı ali~ t PIYade fırkuile 500 biri silah altına alınmış• ve bıın~ 
\ lır• opu b 
61~ '• llôod . avi bir topcu İstanbuldan vP Anadolu dan gön-

~-ı llıtt' erılın· t• 
~,k r y rş ır . Ankara derilen rekamla 23 hin yeni efrad 
1111 'llıl,ki ~Prlau hu tahşidat ilave olunmuştur . 
dıı. ı 1ııı•., 1 ~etı.ıaba ırf Çanak Ed" d · 

, q 6•, .. ırne e gayrı muntazam çe-
l~~~ ar,ket ~ ~~dafaa maksa tel er teşkil edilmektedir . Trak-

... r ltrgını· ·ı · ·· d k" b" 1 f C "'ltlab ı erı sur- ya a ı za ıt erin ve ne erlerin 
1lı 1 ~ın k' ele etmektedir . izinleri geri alınmıştır . Muhtıra 
' ıtı, . iltıunu "d k 
Ilı "ııi sanı e as er en nihayet gerek asker ve gerek 

1 'dı 0 tez ·d 
I' 1hk

1 llıiı Ve yı in~ yine de Trakya ahalisi arasında şiddetli 
,/ llil 10 bir y Bıılgar hududu· bir propaganda ppılmakta ve 

~dı ~lunıııuşıerde Yeni bir fırka TJrk matbuatının Bulgaristana 

[ıt', 

Uluo1Q u~"., ~ududun elra hücum etmekte olduklarını kay 
Ulun Türk köy· detmekteuir 

Hilaliahmer reisi 

ldirlık yapar ak, bir çok zorluklar 
araşında, tükenmek bilmeyen bir 
aşkla Adana hilaliabmer cemiyeti 
işle.inin başında olarak L.ıymetli 
arkadaşlarımla birlikte beni koştıı. 
ran ve uğraştıran arzu, bende da
ha mekteh sıralarında ve tahsıl 
hayatımızın son zamanlarına ted
düf eden balkan harbleri, umu
mi harb ve işgal mücadeleleri 
gibi büyük savaşlarımızda hilali
abmerimizin milletimizin göğüs 
gerdiği felaketlerine ne yüksek 
şefkat duyğularile koşmaoından 
doğmuştur. 

işte hu insani ve en büyük 
duyğuyu , bütün medeni ve İnsani 
büyük düşüucclerile, büyüklükle· 
ri önünde daima başımızı büyük 
saygılarla eğdiğimiz Atatürk, ulu 
Kama! bakınız nasıl ifade edi-
yor: 

Hilıiliahmer aza sayısımıı mil
ldin riişdii ictimaisr le mütenasib 

-bir dereceye varmasını ve bütün 
milletin hu tenasübii temin etme 
sini ttmrnoi ederim ,, ş•klinde 
en kcHiıme olarak ifade \C izhar 
bUJUrmuşlardır. Şu haldo millet· 
terde ı üşdü ictimai, hilaiihmerc 

- Gerisi ikinci flrllkdc -

Sofya : 8 (AA) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri 
yor : 

Bulgaristan hükumetinin iki 
sınıf askeri •iliib altına çağır

ılığı rivayet edilmektedir . 
Ankara : 8 (AA) - Bulgaris· 

tanın akvam cemiyetine Türkiye 
hakkında müracaat ettiğine da
ir gerek ajans haberleri üzerine 
Ulııs baş muharriri dış bakanı 
Tevfik Rüştü Arasın bu mesele 
üzerine mütaleAlarını rica etmiş 
tir . Dış hakanımız demitir ki : 

Ajanslard Bulgaristanın ak-
' am cemiyetine hakkımız da 
müracaat ettiğine dair verdiği ha
berler doğrudur . Biz bunu ancak 
dün akşam geç vakit öğrendik ve 
ne kadar derin bir hayretle kar
şıladığımızı tahmin edersiniz . Da
ha geçen gün yeni Bulgaıistan 
başvekıli Türkiye - Bulgaristan 
münasebetlerinin dostane mahi· 
yeti üzerinde beyanatta bulun· 
du . Dün başvekilimiz İsmet İnö 
nü kamutayda hükumetin progra· 
mını da ifade ederken Bulgaristan 
komşumuza karşı olan vaziyeti· 
mizi açıkca izah etti . 

Gerek iki komşu ulusun baş . 
vekilleri arasında gerek hariciye 
şefleri arasında kar~ılıklı duygu
lar göstermesi lıizım gelen dos
tane telgraflar henüz bir çok O

kuyucuların ellerinde durmakta 
olan gazetelerin smyfalarlndadır. 
Batalofun Trakyada tabşiJat ya· 

- Gerisi lklııcl firllkde -

Yunan vapurları 
Yunan hükOmetinin isteği 

üzerine yollarından alıkondu 

Reislcıımlııır Atatürk Arıkara 
Zatı devletlerinin tekrar inti 

habınız vesileeile dostaoe tebrik
lerimi ve yüksek kard~şimin Türk 
ulusunun saadet ve terakkisi hak· 
kıodaki emellerinin tahakkuku 
için olan ~ temennilerimi arzede
rim 

Afgan Kralı Muhammed Zahir 
Mıilıammed Zahir Kabil 
Reisi Cumhurluğa tekrar se· 

çilmekliğim dolayisile izhar bu. 
yurulan tebrikattan dolayı semi· 
mi olarak teşekkür ve dost Af. 
~an ulusunun refahı için olan sa
mimi temennilerimiıı kabul ha
yıırulmasını rica ederim . 

KemAl Atatürk 
Reisicıımlııır Kamdl Atatürk 

Ankara 
Türk ulusunun ~bu kadar çok 

yerinde olan itimadını zatı de' 
letlrrine tcyid ederek Reisicum
lıurluğa tekrar intihabınız dola
yisile en samimi tebriklerimi ve 

ı:ıt: de 1etlerinin i bali "e a~il Türk 
ulusunun saadet ve refahı için 
olan temennilerimi iblağa müea
raat eylerim . 

Zogo Arnavutluk Kralı 
S. M. Blrlrıcl Zogo Tlraıı 
Heisicumlıurluğa tekra in · 

tihahım dolayisile irsal huyuru
lan nazik telgraftan dolayı semi 
mi olarak teşekkür eder ve zatı 
haşmetanelerinin saadeti ve ıisil 
Arnavud ulusunun refahı için 
olan temennilerimin kabulünü 
rica ederim . 

Kamil Atatürk 
Ankara : 8 (A.A) - tekrar 

intihabı münasebetile Başbakan 
--· İ İ ANKARA : 8 ( A.A) _ Yunanı smet nönü ile Afgaııi&tan Baş· 

bandıra! beş vaporun ıraneitıen me· hakanı Mehmed Haşim arasında 
nedildiklerine dair gazetelerde çıkan teati olunan tebrik ve teşekkür 
havadisler iizerinc tahkikat yaptık. telgrafları : 
lstibbaraıınııza nazaran bunların mu· Ekselans ismet İnönü 
v?kkaıen yollarıoa ~e~amd~n mene· 1 Türk.iye Cıımlıuriyeit Başbakam 
dılmelerı Yuna o bukumetı taratın· 1 
dan resmtn yapılan iltimas üzerine · Ankara 
vaki olmuştur . İntihabınız dolayisile samimi 

Afganistan Ba,bakanı Mehmed 
He,im 

Eksalaııs Melımed Haşim 
Afğaıılsian Başbakanı 

'\Tazik telgrafınızdan dolayı 
samimi teşekkilrlerimi arz ve kar
de~ Afgan ulusunun saadetini te· 
menni ederim . 

İsmet lnönU 
Ankara : 8 (A.A) - Vekıile· 

tinin onuncu yıldönÜmll münue· 
betile dış işleri bakanı Dr. Tev· 
fik Rüftii Aru ile İtalya Başve· 
kili Mussolini , Afganistan bari · 
ciye bakanı Faiz Mehmed , Ar· 
navutlul< hariciye bakarıı Cafer 
Vila, Yunan Başbakanı Çaldariı, 
Macarıstan dış hakanı Kanya 
aralarında teati edilen tebrik ve 
teşekkür tel"rafları : 

Tevfik Rıiştü Aras dış işleri 
bakam Aııkara 

Memleketinizin dış işleri ida
resini deruhte ettiğinizin onun·: 
cu yıldönümil münasebetile hu 
uzun devre esnasında Faşist İtal
ya ile yeni Türkiyenin dostluğu· 
nu ve teşriki mesai arzusunu te , 
yid etmiş olan hatır !ar ve teh 
riklerimle temenniyat halisantmi 
takdim etmek benim için büyük 
bir zevktir • 

Mussolini 
Eksalaııs Mıısso/lııl ; Başbakaıı 

Roma 
Bakanlığımın onuncu yıldö

nümü münas~hdile hana yolla· 
mak luftunda ,bulunduğunuz na
zik telgraftan ziyadtsile müta 
hassis olarak derin •ve samimi 
minnettarlığımı arzeder, Zfttı dev· 
letlerile idame etmek bahtiyar 
lığında bulunduğum şahsi müna· 
sehrtlerden en iyi bir hatıra mu· 
hafaza etmekte olduğum gibi Fa , 
şist hükumetinin mümtaz şefinin 
Türkiye ile ltalya arasında tees 
süs eden dostluğun tahkimi için 
iştiğal ettiğtmiz meseleleri en ha 
H~ane bir ruh içinde mütalea et· 
miş olduğumu müşahede ve tes
bit etmekle daima bahtiyar ol. 
dum. 

Tevfik RU,tü Aras 
- Gerisi ikinci firtikde -

Kondilis asiler üzerine ilerileyemeyor 
Yabancı gazete muhahirlerinin bildirdiklerine göre 

asiler muvaffakiyetli hareketler yapmışlar 

Şayet isyan muvaffak 
istiklalini ilan ederek 

Ciridin olamazsa, Venizelos, 
Yunanistandan ayıracakmış .. 

Selanik: 8 (A. A.)- "Havas. 
ajansı bildiriyor: 

Geo,ral Kondili•ten gelen 
bir telgrafa göre. Trakyada asile
ıe karşı miic'adde etmekte olan 
General Y ali~tras'ın Aleksandro 
polis civarında mukavemet et· 
mekte olduğu bildirilmektedir. 

Hekcisi yeni Venizeloscu olan 
bir mezarlıkta hakiki bir mü
himmat deposu ktşfedilmiştir. 

Ulu81ar arası seyriseferi ko 
layloştırmak için limanın med
baliodeki torpil hıtıındın dar 
bir geçid açılmı~tır. 

Atina: 8 (A. A.) - ··Havas., 
ajansı Lihliriyor: 

Atina ajansı, Genera Kondi · 
dilis'in hizmetine mükiifaten Na· 
zırlar meclisi tarafından Ferikli· 
ğe teıfi edilmiştir. Hundan ha~ka 
havaların Trııkyada hcrekatı iş
kalde devam etmekte olduğu bil· 
dirilmektedir. Hazılıklar devam 
etmekttdir. 

Roma: 8 (A. A) - "Hava~,, 
ajansı bildiriyor: 

Prrste kruvazörü, Damosta 
va Hilatetıa ke!jif gemilerine Ün· 
iki adaya gitmeleri teblrğ edil 
miştir. 

Bükreş: 8 (A. A.) - "Havas,, 
ajansı bildıriyor: 

Birçok Yunan vapnrlırı aei-

1 
lerin eline düşmekten korkarak 
Karadeniz limanlarına ve bilhas· 
sa Köstenceye iltica etmişlerdir. 
Parlamento örfi idarenin ahı ay 
müddetle !temdidine dair olan 
kanunu yakıııda müzakere ede
cektir. 
"" İskenderiye: 8 (A. A.) - Ve
nizelosıın, a•i kruvazörlerden bi. 
rine binerek İskenderiyove doğ· 
ru yola çıkmış olduğu şayiasl 1 
burada bugün heyecan uyandır
mıştır. 

Mısır hükumeti, Yunan asi 
gemileri lskenderiyeye iltica et
tikleri ~takdırde mürettebatının 

- Gerisi UçUncU firtikte -

Bir soru ve karşılığı 

Dün bir mektup aldım ; posta 
ile değil; elden .. hemde behemehal 
l(azetede yazılması ricaoiyle ... 

Mrktubu; hatırından grçemiyrce· 
ğim bir zatın getirmiş olmasına ra~
men sepete atacaktım amma hem, 
anlatmak istediği mevzu benim de 
dile dolamak i,ıediğim " belediye· 
den şikayet,, mevzuu oldul!;u, 'hrm 
de kullandı~ı ifade biçimi hoşuma 
gittiği için a~ağıya yazıyor vP diişiin· 

cemi de sonuna ekliyorum : 
" Adunanın ciheti şimelislnde · 

ki terrlıkiyatı hazıra şay•nl şiikr•n 
olmakla beraber cenub cıh .. tin• de 

cüzice atfı nazar edilmek z•-uri 
ve icabatı asriye ve med•.,iy• den 
ve hıfzıssıhba ooktai oazarını:la da 
calibi nazar iken Ethem ef.ndi 
bahçesi etrafını ihata eden CAdde., 
Umumi ve ince yol ve Papazın 

bahçesi derunu kasabadan bulun 
duğu rnalumdu<I? 

Şehir dahilinde hend•k olur 
ya , aı.a hendeği olmaz zannında· 
yız . Geçenlerde bir şarhoşuu 
me:ı:kilr hend .. ğe düşüh bir ayağı 
i!zerine duran kazlar gibi çırpı 

narak feryad ederken imdadına 
yetişen erbabı hamiyetin muave
netiyle mağrukan hayatına bati· 
me çekmekt•n kurtarılmış oldu· 
ğunu haber aldık I? 

O civnda meskun bulunan 
balkın çocuklarının mekt• he gi
dib g .. Jmesi ve nuıu maarıften iı· 
tifadel~ri bu usunda devletin aar. 
fettiği mehaliğ mukabili açılan 
mekteblere giderkım gelirken , 
farzı muhal olarak , bir sahii mü • 
rahik, hiç bir kimse tarafında!! 
ııörülmekaizin , derya şeklini alan 
o ana hendeğe düşerlerse acaba 
hali ne olur ? " 

Ne mi olur? bak sana söyliyevim 
arkadaş : 

Bir kerre o " sahii mürahıkıo ~ 

üeıü başı ıslanır, çamar olur. O kı· 
lıkla eve gidince anneıinden temiz 
bir dayak yer, o ı:ece rahat rahat 
uyur ve bir daha da öyle içi su ile 
dolu hendeklerin kenarında dolaş· 
mamağa tevbe edPr ! 

Sen kiiçük çocukları niçin yüz 
ıutama~ı yapmak istiyonun a gözüm? 
şunu ap açık söyle ve de ki; 

" - Hendekler öyle su ile dolu 
kaldıkça ve benim kafamda da ispir· 
to bulutları her an böyle köme gö· 
me dolaştıkça güniin birinde" mağru• 
kan hayala hatime çekmel.. ., korku· 
siyle tiril tiril titriyorum . Binaena· 
leyb belediye bu işe bir em bulsun 
da hayatımı görünür tehlikeden kur
fareıu ... n 

Doğru söyle, bunu dem~k İ•te· 
miyor musun ? 

Köskıiç 

ltalya ordusu 
Büyük askeri talimler 
yapmağa başladı -
ROMA: 8 ( A.A ) - "Atfenal,. 

Ajansı bildiriyor : 
Bütüu kara kumandanlıkları 

nezdinde en yüksek ordu zabitanı· 
nın iştirakiyle talimler başlamıııır. 
Gaye, erkanı harbiyenin teıbiı ~tıij!i 
farazi vaziyetlere göre meml~htin 
müd•faasına ait meseleleri ı.ıkik 
etmektir. 

Ayui zamanda ordu ile tayyare 
arnoındaki iş bı-raberliği mrsrl~si de 
tetkik rdilerrktir . 50 grnrralın iş
tirrk edrc~gi bu tl'Zaburat, biiyiik 
erkanı harbiye reisi ve büıiin ordu 
kuvvetlerinin yüksek makamatıoıo 

huzuru ile Honıada k•panacaktır . 

Fırka Reisimiz geld~ 

Bir müddtt önce Ank•r.va 
git.mit olan Cumhuriye Halk Fır 
kası vilayet idare bey~ti h•şkanı 

Balıkesir ~aylavı Örge Evre .. , 
cuma günü ıarımıza dönmüıtür 



.. 
Flrtik : 2 

Eti imparatorluğunun 
yurdunda ... 

Türk Sözü 

1 

ko~ 

Büyüklerimızi 
kutlayanlar 

~~~~~~~~~~~~~\Bulgarlann kuş. . 1 ŞAR SAVALARI J 1 !anması yers~dır 
\ _ Birinci firlikden artatı"' ıll' - Birici firtikten artan -

Elcselans Tevfik Rüıtıi Aras 

Ankarayı gezen anlü bir Fransız Ankara Zatı devletlerinin bakanlıkdı 

mimarı neler anlatıyor .. onuncu yıldönümli münasebetile 
------· kendilerine en hararetli t•hrik-

7
' _ J " lerimi arza müsaıeat l · 

Parisde çıkarı •• Lı1,, mecmuası, ur dye için uzel bir sayı çı- ey trım . 
karımşlı . Bıı sayıda, Aııkaranın gü!elllğl11I anlatan bir yazıyı, Hks 1 K Kenya 

Tren kazası müsebbibi 
l . . yıpıl ... 

ptldığını dair keD• 181 
•• cl•ll' 

auya karşı verdiği ve bili ---
0 vakit hayrete uğrat&~ 111,ı dot 
katı üır.r ine "Anadolu,, aı e.,ıe d 

d 
ırak.. . e 

ru tahkikata ayan ldoill 
ketimizin ber yanıoda 0 

lb ,,1,,,a· C. 

sayın muall/mlcrlmizdcn Bayan M. Oney, şöylece Tıirl<cege çevir· ' c ans aJ1ga ltarlclye bakam Buda peşle 
mlştlr : Bakanlığımıo onunca yıldö. 

Bir zaaıanlar, mütekelliı, he. , aağlam \'e itinalıdar . Bnnfardan nümü münasebt tile zatı devletle· 

b 
e biç aır.acı olmayan bar pek çoklarını , baatahane , bakte- · t f d m~o em n • , " ara 1D an gönderilen nazik 

ır.t ortasınd• , münz,.vi bir kaya riyoloji enstitüleri , banka , mek t ı f ._ çv e iT• tan peK mütehassis olarak 
Bıtüude tvleri, seyrek bir k&y teb ... V. S. gezdim' hepsinde de hararetli t"briklerimi kabul et 

Vardı . Bu, Ankara idi. . modern ltaksimat ve muvaffak ı · · k me erını endılerindeo ıica ve 

B ı •- fakı' r uh'tte kır ı olunmuA ibdıit buldum. d u çıp a" ' m ' - ~ ostluk biısiyatımı t~yid eyle-
mızı kale duvarları, teıyioatı mima . Bilhassa çiçeklerle ıüıllü ismet rim . 

riyeyi havi mtrmerleı· , mubte§em loöoü enıtitliıU inatana haz veren 
Yunan, Latia kitabeleri, duvar 1 bir ıürprizıiir • Eğlence , konfe· 
larında imparator "Ayguste,, ün \ raaa 1&lonları , zengin atclyeleri, 

Tevfik Rüttl.i Ar•• 
Eksela/ls 1'evfik lltiılt1 Aras 

Ankara 

932 yılının onuncu ayıoıa yir· 
mi üçüncü günü Gelrbekle Bu 
cak istasyonları arasında tedbir
ıizlik ve dikkıtsızlık yüzünden 
müessif bir kaza olmuş ve bir 
vagon freninin gevşek bulunma· 
11ndaa hıt üztrinde yllrllmiye 
başlamış ve kırııdan gelen yolcu 
trenine çarparak üç kişi ölmllf 
ve altı kit• yaralanmıştı. 

rusmada Celal iki sene ağır bap· 
ae mahkum olmuı ve Raif de 

beraet etmiıti. 
Bn karar temyiz mıhkeme

ıince Raif hakkında bozulmu§ 
olduğundan Raifia Ağır ceza 
mah"emesinde yeniden duruş
ması yapılmış ve dün ken cliıine 
ka·ar tefhim edilmittir. 

Bu karara g6re Raif iki se· 
ne ağır hapse ve ikiyüz lira pa· 
ıa Ct'Za11na mahkum olmuş ve bu 
ıuç 2330 numaralı af kanununun 
dairti şlimulünde bulunduğun 
dan cezası tecile tabi tutulmt•§
tur. 

Trakyada da nor~~l ~bir otA' 
nı kuvvetleri barıcıod. bir.~ 
ilave edilmediği ve bıç ~ 
silah altına çağrılm•11111 0 

yazmıştı . ricİJ'l ,r 
Dün Bulgaristan b• sofft el' 

zm ile görüşmÜI olıD 1'~•"' ~ 
çimiz~n Bulgıuistının :örl• "!, ~ 
miyetıne bakkımııdı dısİ°' ,., . 
mlirac .. tıodan biz keP . okl' · 
lcyinccye kadar baberı ~idil fi Pot 

Türkiyenin açık ~i btl~ tte 

sarih politikuınaD ~:~ ~ ~ ~ 
kunu nasıl bir cidd•'/ .,.,111Jt \ 

veaiyetnamcsini gösteren büyük bir I resim , dikit için zevkle tertib 
mabet ... V. S. ,·ardı . Bütün edilmış derıhaneler . hepsi, hoca 
bunlar ldört bin senelik uzak, lar ve talebelerle ne kadar genç 
fevkalade bir maziye ıahadet edi bir ahenk teıkil ediyor . 
1orlardı . Yeniıebit , bütün ıefautlerib 

Yeni meydanı çıkarılan E- ve nuırederin toplandığı Çınka· 
ti imparatorluğu, Babil ve~Mısu ı ya t~pesine kadar yükselır . En 
imparatorluklarından daha evvel 1 ıoa noktada reiıi cumhurun ika-
ya§amamıı mıydı ? Y aloız bu metgibı var dar . Bu ikametgahın 
uzak, zengin maziden harabe saraya benzer biç bir tarafı yok-
lerden batka bir fey ka\mıyordu. tur. Profesör Holzmeister'in meyda· 
Fakat dOn ölümün ve sefaletin na getirdiği bu ince eser , daha 
oldağu yerden bugiin hayat ve ziyade büyük, gllıel bir" Vılla ~ır,, 
zentiolik doğuyordu . Bazı kimseler belki Ankında , 

Pera m11allırında ormandı U· bina busuıunda fazla enternaıyo· \ 
nal bir muhil bulduklarına esef 

yuy,an gllıel peri kızı gibi Anka· ederler .. Fakat ilk eıki Türk üslu 
raı uyanıyor , güaefte geriniyor, 
kuvwet alıyor ve bizi güzelliği ' bile yapılmış binalar o kadar çir· 

kiadirler ki hükumetin cezri bir 
zerafeti ve zenginliii ile hayret· kararlı bu eıki t1tzıa taklidi· 
le barakmata hazırlanıyor · ni kaldnmısıaı alkııla kar§ılamı. 

Bugü11ün mesud hadiıesi mü· 
nuebetile zatı dcvletlniae en 
hararetli tcbril.lerimi ve iki dost 
uluıun oefi namına hu kadar 
asil bir surette bağlı bulunduk 
ları barış eserini aynı kat'i azim . 
l~ ~a~ibettikl t rini görmek temea
nısını arzeyJeriın . 

Çaldaris 

Ekselans Çuldaris; Başbakan 
Atlna 

O zaman amele çavuılarm· 
dın Celal ve Haydar oglu Raif 
adlarında ilci kişi bu kazayA se 
btbiyet vermek suçundan muha· 
keme altanı alınmış ve Ağır ceza 
mahkemesinde devam eden du· 

Ceyhan ırmağı 
Eski vaziyetini .muha· 

faza etmektedir. 
• 

Halkevinde 
Bugün merasimle 
şahadetnameler 

dağıdllacak 
Hılkevi deısaneleri Türkce , 

Eransızca ve İngilizce füıan ders
lerile besab kuraundan mezun 
olanlarm şahadetnameleri busılln 
saat 16 da tHelkevinde merasim· 
le verilecek ve bunu müteakib 
de güzel bir falim gösterilecek
tir . 

Bu merasime ve filimi gör 
meğe bütün Halkcvlileri davetli 

süsle müdafaaya kırar k00o ~ ~ 
se başkal.rmın bdkokU old ....... 
ayni ıurette riayet eder 1 ~ 
ve sulha bığhhğı1111ıın ' dt' P"" 8 
müdafaa azmimizin ne k• ff i- ~ 
lü ve kuvvetli oldui'1:~i•1,t ~ ~ ı. 
za edılen muabade)er k k•r" -~.~ 
mek ve riayet iıtenıe ~-Qc 

ld 
~ d.. 8 bilir · JI LJ 

o ugumuzu unY dı0 ,,-.ti' L rıı 
Yer yüıünde bUO b•''" :rııı. 

edecek bir hükunıetd iol~ ~ 
ğına dlin akşama k~c:;. ,VIİ. 'dl, 
yfltduk . Bulıar bıtı d,.t 
doıtum Batolof ır•1111~,bl~ 
lok muahedesinde~ ikİ tal t 
tir . Yalnız on• değıl d -~ 
meri olan bütün 111evcut et• ye 
delere ae kadar rll td•' _H 

'k. ıar• r:. 
bulunduğunu ve 1 1 ·Ui ''~ . 
gisinin milli terbiyekl~;, ıed• 

Bir çok kimseler, henüz te hdır . 
ıekkül etmekte buluoa• bu ~bri Zaten modern üslübu seven 

Bakanlığımın onuncu yıldö 
nümü münasehetile beni şereflen 
dirmek lutfuoda bulundukları 
tebriklerinden dolayı zatı dev· 
letleriae ea hararetli te§ekkürle· 
rimi ırzeylerim . Meobasıoı iki 
memleketin menfaat i§lirakindea 
alaa ve iki ulus arasında kardeş· 
lik yolunda inkişaf etmekte olan 
Türk · Y onan dostlutu bu kadH 
sıkı bir surette bağlı olan iki 
memleketimizin tahakkukuna kuv· 
vetle merbut bulundukları barıı 
eaeri lçi• çok kir•etli bit zama· 
nıdır . 

Karataı Nabiye Müdürlüğü· 
ııaüo Pon defa olarak seylib hak· 
kında Vilayete takdam etliği ra
porda Ceyhan ırmağının vaziye
tini muhafaza etmekte olduğu ve 
suyun muhtelif yerlerden sedleri 
aıarak Kızıltahtı, Develi, Çak· 
tırlı, Sirkeali, Eğri ataç köyleri 
arazilerini bastığı ve fakat evle· 
rin yükeekte olmasından burala· 
ra kadar çıkamadığ•, Adalı kö
yünde iki bin d&qüm kadar ara· 
zinio au altında kaldıiı ve Aliciz 
kö7üo6 de ıu hasma tehlikesi 
bat göa\ermit l1ea de balkı• yu· 

lata ve milli h.azı~lıkoıııı"'°dl "" 
veya her hanı• bır , ıt• ol 'fet 

Hilaliahmer balosu binde tecavüzü.~·~·:;,,~!~~· ı.. 
ı nu ıöıtf'rmek ıçın if~..- "1 

bulunmaktadır . 

anlamaz ve daha evlerle çevril- TOrlc mimarlara çok terakki etti· 
bii,ak caddeleri • tuba ler. Çok ıeDÇ bir Türkia bitir-

..,..._, He ala, ederler • dli' 11ergl ltiaan pek mikemmel 
Fakat bunda tememen hıkıızdir bir uer ıayalabilir • 
1ar • Fucla ( 1 ) Rahat ve Kar.ah- Dlrt bin ıene evvel yapya• 
laab lflbi blylk tehirler kuru- i•par•terlukhr arua•da ea pır 
~kea olJların pl,lnlınn• da ıyai lak ve en meıudu. ola• Eti im 
•lpakkicller fula bftyük ve mub paratorlutunun baldyeai &zerinde 
taıe• glrmlflercli, tehir bitip ku· dünyının ea aGıel , en modern 
•o~ evveli tasarl•••n plintar•, merkezi idarrlerindea biriai kur· 
10Drıdan fada mltevazi bile ltut mak ' bir devlet Hİsi içla ne 
..... Şehirleri kurma meee\e ıuıur ve ne lertf verici bir ıey-

•laMhliadea fHla büyllr, had· _d_lr_ı ___ __.~-----
=~::.ı::!: ~eeiHyor,, .azleri Hi/dliahmer reisi 

Şlpbe rok ki , ~nkara palıuı· aı ,.pan .e mefhur Berlin profe. - Birinci flrtlkden artan -
lerinden ola• profel6r Yayıenia batlılılda ve a1ika ile 61çlldlltü 

pılaoı ufak tefek hatalardan ari l ne bandın daha kuvvetli ne ola 

dqildir , Fab( he1eti umumiye· 
bilir. 

Adaaa yılhk bililialamer ba 
•umel olclatu mubalakakt1r • \ loıu veıilesile Adanadalti bitil• 

Ankarayı ille tlt fa iaen bir ecnebi, 
dlrt ına ataç dikUmit , ,.içekler- teıekkllller, bankalar, fabrıkalar, 

.. ticari miie11eaat ve çok deter li 
le ırrıllDlf çifte ıoseli • uzaktan bayıraevea halkımızla b&yBk 
..ıı Eti tarzında mermer aı• duytnla ııkeıi ve mülki memur 
... heykellerle ıütlü caddel~r larımızlı, okutanlanmız billliah 
ininde ha1retioi fizleye-meı . mer aımına butfbala imklnlara 

Caddeleı de gidip ıelme mll dahilinde 1ardım ve alika ıöı· 
b••ele~ taazlm edilmiıtir . Ba termitler, •ıkdi teberrlller J•P 
temiz, .-it ana caddaler illerine mıılardır. Bu meyanda Mılli mtn· 
clıha klçl~ '°"taklar •çelırlar . ıucat fabukası y&z elli lira , 

Salib fabıikaAI ytlz lira ve te 
Umumiyetle ana caddeler hüylk ıekldlllv , memurlar ve balkı 
-8'1 biaal,ara taNiı edilmiıler- mızın 1apt.ıldara te&errölerin ye· 
dit, bunl•nn •tkı taraOannı t1la- kinu bin liraya yaklıtmııtar. 
ıl evlere ayrılan mahalleler teı· Hililiahmere gösteıileo bu 
kil ecleJlcr • yaıclaaa ve alakayı ıükranla kayd-

Bu yeai dota• lfllairde çıç..l_l ederken bu uluııl itlere kıymetli 
tesyinatı daha timdidn ltir çok varh~-naı töıtert n ve cemiyeti 
Awrupa ı~birleriaden latü•dllr:. uir,emelerine ılan dcterli wall· 
Belki ilk samanlarda yapalan balı· miz Tevfik Hadi Bayaal• ve 
çeJ.eıde sD&el tekili'' pek glhül Camoriyet halk fukamızıa ve 
•U , falrıt bu ileride kola,lılsla Hallevimbin Jlksek ve kı1metli 
taabilaEıdilectk ufak bir lc•ut· batllanlanaa Ye belediye hapını 

Turhan Berikere ve fırka kuma•· 
dm· d A Bun• mukabil Ankara biaıları anımız ıeocral Salih vguna ye 

d k k bizi pek nazik ve inıaai duyp 
dikkatle tedkika •tece adar lırla karıılımak ıurttile medeni 
utere1&ndırlar .~Umumiyetle Al· terbiye ve nePk11deıiD ylkeek-

Tevfik ROftU Ara• 
Ekıelans Tevfik Rıiıtü Aras 

Nıkara 

Zatı devlet.lerİ•İD hükimete 
iıtiralda, ının OD UDCD yıldönümll 
mlınuebetUe en ıamimi tebrik .. 
lcrimi arz ve .. hıi saadetleri 
ve uluslar arastnda barı§ '" ıa· 
lıımıoıo tahkimi yolundaki yo
rulma• ıayretlerinia ieil ve kala
ra••n Tlı k uluıunH nıdet •• 
refahı ve btpriyetl• iyiliti içi• 
dai•• muvaffakiyetle tetevvtlril· 
ali temenoi eylerim . 

Hariciye bakanı C.fer Vila 

Kks .. la11s Ca/~r Vlla harlclye 
bakam; Tiran 

Bakıahtımın onuncu yaltlöDU 
mi müa11ebetile zatı .devletleri 
tıref.Jld4a gpaderilen tebrikle,. 
den dolayı pek mfitahaııu oldum 
Ba kadar ilil Ye 1amimi laiaaiyat· ' 
la mfilhea ola g&.el eöale
rinizden dolayı letekkfir ve hll 
Ant8V11d •illellaia ııadet ve re
fahını temenni ederim • 

Tevfik Rotta Ara• 

Ekatlanı Tevfik Rıiıtü Areı 
Ankara 

Yeni iatlllabının velileaile 
tebriklerimi ve Tiril uluıu•ua 
terakki ve saadeti içi• olan la· 
mennilerlmi aızederim . 

Afı•niıt.n h•rleiye bllkaıu 
Faiz M•hınecl 

Ekıelanı Faiz Mehmed 
Kdbll 

Zatı devletlerini• aazilc tel 
raf larandan pek mütahıuis ola· 
rak en hararetli teıekk&rlerlmi 
arz ve k"rdeı uluıun saadet .. •• 
refahını temenni edelim . 

Tevfik RQtO Ara• 

ÇoK muntazan oldu ve . ve ciiıaa efkarı u
111
;er ~~ 1 

geçG::::.,.:~~·;.:~::u ı· F.~:~: .. :. ~ duniyle toprak Jığınlıriyle J•P•· 
laa •edleaden SoJaD geçmui•e 
.. ni olunduju •e bu ıoretle 
k?y~ • ıu • girememiı bulunduğu 
bıldırılmııtir. 

mı Halkevinde Vali Tevfık Ha· Bizim biç bir lat'• 
di Bayaal'ın himayeaiode HiliJi. _., 

1 

za koydu.x.naıuı - --..-::..a 
abmer menfaabna verilen balo •- del"""""'-1 

Seyhın armı;ı ise tabii vazi· 
yetini mahal ızı etmektedir. 

birine muja1ir _... 
ıimdiye kadar verileoJerden çok ., .... muntazım olmuıtur . \ hınıi bir kollll~,e ı 

Hiç bir yerde iosıa ve hay
vanca zayiat yoktur. 

Bir okurumuzun Bela· 
dlyadan bir dileği 

Bir okurumuz bb:e çok hakla 
ıikiyette bulunank • Belediy .. ia 
buna mani olmııaaı istedi. Biı de 
onan bu ıikiyetioi yeriode bal· 
dutamuz için aynen yaııyor•z: 

" - GllrOltG ile mlcıdele 
halskmda zaaneclenem Vekaletin 
bir emri vardır. Böyle olduju 
halde daha Orlalak aydıalanma- 1 

daa IKe malaılle arala• ında ıüt· 
çil ve ç&rekeiler avHeleri çıktıtı 
kaclu batırarak herkeıi,atlı a1· 
kuıundan uyandarmaktıdırl•r . 
Birkaç kiıildo meafaah için JI· 
ptlaa bo hareket dfılr• mudur?,, 

Belediyenin ve polisin bu 
~eaeleye ehemmiyetle n1Z1rı 
dıkkatlaranı celb ve bu çirkia 
harekete maai olacaklaranı · kuv
vetle aman&. 

Maaşları artlrllan 
h•klmlarimiz ·---Asliye ceza Hakimi Hamdi. 

nio maıp elli !Mı ve Aiar cru 
mahlsemui aza11•dan Necib Ue 
Dörtyol lcaz1&1 Hakimi Tevfıkio 
m•atlarıaıa k•rk beıer liraya çı
kınl•ığı Adliye bakanlığıadaa 
blldirilmittir • 

Teıfi ettirilQıek surelil• li 8• 
kaıl.srl veklletce tasdik edifen 
degerli hakimlerimizi car.dan kut
larız . 

Daha aaat yirmiden itibaren onun temaıniyet • ~ 
Şarımızın bir çok sayın baya• tebdid eden bir b•• 
ve bayları salonu doldurmağa bış- tur . al 
lamııtı . s.at yirmi birde saloa Binaroıle1b B ,ıd• 
hıncahınç dolmuo ve bir çok da· müracaatını bet la '-
vetliler yer bulamıyarak ayıkta tuf olarak isblf ~ 
kalmıılardı . haricinde befkl .... 

Huıuıi ıurette ıetirttirilen d ak ti bebler e ıralD 
caz takımı çok mlkemmel olub kt' 
büfe de çok zengı· ndi . ol••sa tere " · s8"! Yuna• doıtalllu 

Dıvrtliler ı•ç vakt• kadar d danı. ederek gize) bir vakıt gf!· larını ele~ için ı: bl 
çlrmıı ve oradan memnuniyetle i7.tirablıırı he• ~~ 
ayıılm•ılardır . Dost .,,e .. l"ketl• 

Veklletten çıkarma kan dakıım:ni:., 
manasız aiıttm luti•• _ .. 

Tliık Sözü gazetesini• 5 Mart 
935 leribli HJISID18 4 üncO 88· 
bifeliadeki vekiletten çılrarıldı 
baıbklı ilhı cevaptır . 

Vereseden olmayan vekil Üze
yir Hocanm verdlti vekilet ve 
i:o ç eenedi mucibince 287S 
d&nfim tarlaların altı ayda•beri 
her ,O• muameleti takip 3235 da 
nlmlnllo tapuları tarafından aha 
auıtar Diğer 4 kıtaada 288 d6ralm 
tarlanın aid oldutu klylerde ke 
tif ve sair itleri ikmal edilmiı 
karar ve teıcile eaıs olacak ıekli 
olarak eldea takip oluaacak uf · 
badın çıkm1ttır . Geride kalıa 
ve Oze1ir tarafındın hazine ve 
•thh tarlalarından çıkanlmık it 
te•ilen 285 d8nüq,lhün ciıml 
meflrut olduju yaptlan ke9ifltrRD 
anlıplmııtır. Veıilen senet ... 
clbiacf' ıarılecek bql&a it yok• 
tur. Oaeyir senede verdiği 9/2/935 
tarlbli ıerble daha evvel kazanı· 
lan ~e .. i kar9ıl•ğmı yermek iıte. 
me•ıthulea menir ilinı ıazt. te 

evvel avdet etlP . 
H. bıt 11 mekteyia . ıç k ,,.,. 

bili işine kaııı~• ı. ... 
dan ıeçoıeditl ıÇ 
bildiji badileYi blltti,.. 
vak• olırak ıikr• 
mek iıterİID ki ~>. • 
vaziyeti böyle 

0 
k'° 

lardaa bahıedet ··~ 
akvam ce111iyeti ~ 
nof Aok11ıd• • 

muıtur • 1'1' 
Hıkkı•••d•kl it ~ 

mi kitiblil• •e;,, d'!. 
mak11Dın ali~•e 111119" 
bıber ver111•

110 
bal 

bınıkma~•D td~llJ ~~ 
tevzi etnııt 0 ,ebf ~ 
ki milracııtı• ili' 
tenvire yarayıb 
ediyorolD • ,..,.,,'if 

Bir de bU .,.ı 

m•D VI bilbat18 Vıya~ m\~ırları liklerini 10.toren tarumzdaJd bil 
ive Türk mlteahh••llen taıa pil ve pek aazi~ insa•lara ve bu 

;":aa yıptır•lmıı ol•• binalar 

1 

itlerde çalııma•ırını eeirıemiyu 
•• ıeniı al~ütll kıymelli aı kad•fl•r• 

A karamıs 0serine bu yauyı lailili 8f cemiyetialD en canla 

........ , .... ye .Jermiftir . Eyi . ııfatla bitap 
edılmirecek bu gibi bak•ıslık111a 
karıı burada denilecek bııka bir 
teJ yoktur . 

ber leri ara11•d• 811P 
iki ıınıf ııke_'1dala• 
dıgı haberini saı•• ": 
le okudulP · Ll ,,tJ 

h. "'' verecek ıç ,.t." 
Bu itibari• b• 1--.. - ·. 
beriei• dol,. ;_'it 

(1) d ° F ıd~ eeorlerile ...... Ye blbdea kopan teeekklrleıial 
y.-.0. • a:;, • yollama1a bir ...Ue billrlm . 
bur bır • • 

Açakt• tapu memuru 
SAiB 1 tmek iıter fe 



Lik Maçları 
danaspor 1 Seyhanspor O 
orosspor - 7 Tarsus i. Y. - 1 

tn~~Porlular surprizlerini ikinci defada 
l 9ostererek Seyhansporu yendiler .. 
nııı, -

1 g\lrıij 'k. . 
•tıııın 'k' 1 ıncı devre lik oraya bir burııya lüzumsuz yere 
r· 1 ınci h 

1 
1ıle kar aftası bizi bir dolaşmasını seyrettik . 

Poıla 8e hşılnştırdı. Maçlor Ada- İki hafta lik maçlarını devam 
llınn Y an v T I Yurdu e orosla Tarsus etmiyen Tarsusluların Cuma günü 

lk ııı arasında idi geldikferioi i•ittig" imiz zımao çok 
bin· aç saat 14 · .. 

•n id , 15 de hakem seviodik . Takımlar alkışlar ara-

r108ıpor eresinde Seyhansporla d b'lb T 1 1 • sın a, ı assa arsus u ar yenı ve 'ta T arası d ·~ oro88 ° 9 boşladı .Geçen şik brmalarıle çok alkıtlanuak, 
~ bir farkrora 0- tO gibi bü· sabaya çıktılar . Hakem mülazım 
~fıfıt . takı a ınağlil.p olan Ada- Mebmedin idaresinde oyun baş· 
!ı\J:'k saha:~nın bugün kaç gol ladı . Torosspor takımı aynı kad r0'Yordu n çıkacağı merakla ro .. Tuaua ise üç oyuncuyla takı-

·nııı . 
1 

a gii0ü i . mında biraz değitiklik yıpmışlır. 
ı~ . ~illan Se kı takım karşılaş- Orta erliğe seçilen Mebmedin 
~itıı tolı: k Y~nnspor eski vazi- arasında saat 4,10 da oyuna baş 

Gcnlard ay etıniş ve bir çolı: landı . İlk akını Tarsuı yaptı , hu 
r·~r aıı da 
Bu 8 gelince. ınahrum idi Ada akın Toros defansı tarafından ko 
~l~ takıııı · laylıkfı geriye çevrildi . 

b'Yett geç~ n haftalıırdeki ş · d T ~tak en k <l' . ım i orossporun ön sürü 
h 1 1lııla b en ını kurtarmak cüleri topu birbir lerioe ata ıte 

. ~.atta araıeıı d eğişiklikler yııp· Tarsus kalesine kadar indıler . 
' Ula arı nd · 

.~•r i~·da vardı .a yenı ve gene Bu ilk dakikalaıda Mahmud · 
Ue 1 tarar h. dan aldığı' pasla Süavi, klübü namına 

' do~ru ·ı ucuınlarla kale ilk golü kaydetıi . Az ~onra yine 
• 

88Por 8 1 0rlemekte idiler. 
ı· 1, b . eyhan k 1 . Torosluiar Tarıus kalesi önünde 

L . U ıııi.·1 S a esme kadar l lul • do aşırken Necati Sepici1, kulübü 
iQlt ~lla 9

Yhan müdafaası hesabına ikinci golü kaydetti . 
~ ilıaJ· geriye J ·· d d'l 
tı• 1Yen ''- on er ı er · Artık öyle anlı•ılıyordu ki : 

. ' •ıaı '"'Yh • "ite· 1n<la0 ansporun zaif Tarsusluların mağlüb ol•cakları 
1 1 1~9 kad ~danaspor Seyhan muhakkak idi . 
ı 1•ı ar ın · 

~' 8Vutı ıyor ve bir çok Tar sus ldmınyurdu bir aralık 
ı~llıeu a ner 1 

1 "Ilı~ Seyh ıce ııniyordu,Buno canlanarak Toros kaleıine kadar 
··rı eo~Por lı:a~::ror dka ar~ . sıra indi • Toros kale bekcilnioin 
o lehı:ı. 1 no adar ınıyor, topu geriye döndermiyeceklerini L rıl •l{e ur d 

"lı 8rın d e yııratıyorJu. anlayınca topu avuta attı . Kor-
1 lf.11.~ller ava 

1 
bu İnişi ve attık · oeri atan Tarsuslular , Toro11po-. •,j uı a . 

1 t\in· larar
1 

netıceleniyordu . run karışmalarıııdan istifade ede-
p ~1leıı'·n bittiı.~ . akınlıırile birinci rek ilk ve son gollerini yaptılar . 
. Oıı~ · ı; nı Ortııerin düdüğü Az ıoııra hakimiyeti ele alan 

• ~ei et dQk'k Toroslular, Tarsus kalesi önünden 
' · ti' 

1
P&rti b 

1 11 soluktan sonra ayrılmıyorlardı . Bu anlarda Süı 
1 ,, 6 11tlo.d . 
1t 'ılt 0ldu~u . '. · Yıne birinci vi ve Mebmedin ayıklariyle iki 
~krıı kale! gıbı her iki tarafta sayı dah• yaparak birinci parti 
L' eQ ere · . · 

; '411,i. ı\dan ınıyordu . Buna dört , bir Torosun galibıyeti ile 
"di önundenasporlular Seyhan bitti • 
'rıı1en s~Yh 11Jrılmıyo.rak müte- İkinci parti başladığında j bi-

bi 1ı1," da baıı kalesine yükle - rinci partide olduğu gibi Toroslu -
,' ıı.' ır netice alamıyor- !arın yükleaişiyle Tareus kalesi 

t.. 1 ' 1aı 8 önünden ayrılmıyordu . Yine bu 
~'.'İni . onra "-
ıı,1d duıeıı ucyhanspor biroz sıralarda Mahmudun arkı arkay .. 

,ı \ ,Q;· o .. lııre~ok ı\danasporu Si attığı üç gol de Torosu büyük bir 
'lı~tı aşaıııa Irk~ bugün birbiri'. farkla galibiyete götürdü . 

; ~ ~'laQı kaçırıy orındo.n gol fır- Esasen lik maçlarının birinci 
~1 ~~i0nıı.Por c 0rlordı . Biraz son- devresinde bütün galibiyetle giden 

1
., ~kı,.,.e kadar aolanarıık Seyhan Toroı , ikioci devrede de biç şiip-

• ıı YUkJ he yok ki galibiyetle gidecek 
ı ı~ er n . endıler ve bu 

k a ı · 0tıces' d ve Çukurovanın 1935 senesi şım 
ı1 \ lııy, urucu~ü kın e Adanespo - piyonu olacaktır . 
,ı ~ a/1 

kayd ~ ?lübü hesabına İftiharla •öyliyebiliriz ki biz, 
ı' ı· 'lıı11r; lı:aıd,ğı ed tı, Yaktın bitme· Tarsus takımını bu h•fta çok ııü· 
'tı ' ~ Ql,,, gösterı~ o.n her iki taraf 

lıı ••ı yo d zel ve enerjik gördük ve yedikleri 
1• ı ~a her b r u. Seyharspor yedi golden biç birinde kabahat· 

\\ıı''tla naı 8 erliği temin 'çin an ' ••ı 1 !eri yoktur . Açıkları vaııtasiyle 
asp • Yor ardı h · · h h f • ~ '-tt·1r; Ora . · anlatın mu acimlerıne iyı ir a 

r ~ 't iti 1 
leri gaf~!ınce ; Onlar da hattı olsa idi Tarsuslular bir kaç 

I ı'lıe n hutun 
1 ıyeıi koyb~tme · gol daha rı'-arırlardı . Her iki 

it IJıiid ene "I " " ,i' 1k ~ afa111ı r? erini snrfet- müdıfi ve bilhassa kalecileri çok 
l \'İiy01 Yhan Co hır oyun oyna· iyidir . 
,~ lt~0 ılu. Oyu~ve~.lerini geri dön- Biz Tarsusluları Cuma günü 

'kini Or.tatrin b°.yl.ece devam göksümüzü kabartarak seyrettik 
) laL bıldirJ· <luduğü oyunun ve oyunlarını alkışladık . Çalış-
t~ ''tııla. ı. 

ı *
1 

e~•r" • teknik malarına ehemmiyet verecek olur· 
)i 1tt,ı Jı oJun oynodıın zi- larsa önlerinde yenebilecekleri 

~ ~lııi~/1sa d u tatbik etmer,e iki takım vardır . 
,I ·"t t

1 
<laki'- a ikinci devren°ı'n M ı~b 1 ki b b T '~J ! ~abir ıc1sınd& 

22 
ağ u o ma a era er arsus 

f 1 t~~ 1.l'eile . . oyuncu da İdmanyurdu takımını, oynadıkları 
1P ~i~ .l'oruıı1 r1'

01 knybettıl~r ve görüşlü ve güzel oyuodaa ötürü 
oYun.ı u •ır . Cuma .. .. "an l' gunu tebrik eder ve çalışma temenni 

•-o· 'Ynde topun bir ederiz . 
... '. 'd·,· 

, .ıijt~· ' ltıı 
1 ' tı d 'Ye C. 
6 ~ \j-, o'lluıt1 uınburiycti büku 1 

ba- •rııı 1 ~ 'ıb ~lıJıg1 ve tıabbüd 
'v ·~· &eııe ve

0
\ •çılc llınla her 

, 11 dır~0dııı L er yerde iabat 
ıı ~ . Qtıke 

1 
ı11 ı-ev 8 mutmain 

~ re 
~ 1 bil . : 8 (ı\ 
'• "'1ı dıri A )- havas "r 'il er,. Yor . 
' ,, 1 "01 ı\ . 

'' d ııtan fd ~ iaiıe 0 an Ö°'leden 
leın o 

18 etmesini 

rica etmiştir . Bu mülakitesoı
sıııdı Aveoo' lun Bulgar murıh· 
bıs•na dünkü müracaatının binz 

geri bulunduğunu ve kendisinin 
bu müracaatı Türkiye murabba 
sını tebliğ mecburiyetinde oldu

ğunu bildirdiği söylenmektedir . 
Bulg1r nota sile Tüı k ce~abı bila 
bire uluslar arası kurumuoı.n 

konseyi ~azalarına t~vzi edilecek· 
tir . 

( TörkSözlll 

Kondilis asiler üzerine ilerliyemiyor 

- JJirlrıcl firllkten arta11 -

siablarından tecrid tdilmesinı ve 
silihların kamılarının ve maka 
oizmalırının alınmasın! emret
miştir. 

Milano: 8 (A. A.) - General 
Plaıtrias saat 8,35 de Brindizi· 
den burayı gelmiştir. 

Aıina: 8 (A. A.) - Atin ajan· 
sı bildiriyor: 

20 Santimetre kalınlığındıki 
bir kar tabakası Şarki Makedon· 
ya uilerioe kargı , yapılacak as
keri harekatı mani olmaktadır. 
Asilerin ellerinden kurtulup ka
çanlar a~ilerin kuınanpanı olan 
General Kamenosun, Şarki Ma 
kedon yanın ihtiyat efradını sefer 
her etmiye teıebhüs ettiğini ve 
fıkıt kullanmıt olıuğu tedhiş 
usullerine rağmen bunda muvaf 
fak olmadığını söylüyorlar. 

İskenderiye: 8 (A. A) - Gi· 
ridde, Soda limanıııdaki aai har h 
gemilerine geçen hafta yaptıkl ırı 
hücumda Averof kruvazörü bü 
kumete ait iki tayyateyi düşür· 
müştür. Ayni ·gün Averof kru
vazörllne dügen bir bomba iki 
bahriyeliyi öldürmüştür. Bu ha . 
herler, isyan çıktığı tgündenheri 
Giritten gelen ilk haberlerdir. 
Haberleri İmperial aiı wıyı İngi 
liz tayyare şirketinin Giridde 
bulunan ve adadan eyrılmasına 

hususi bir şekillde müaude tdi· 
len İınperial yıtının kapdauı 
vermiştir. 

"Reuter,, ajansı muhabirine 
verdiği bir malumalta, İmperial 
kapdaaı, Girid halkıoın Veoiz.,Jo
sa yardıma bızır oıduğunu bil 
dirmiş ve §unları ilave etmiştir: 

Eğer a&iler mığlub olursa 
Venizelos Giıidi müstakil devlet 
ilan ederek uluslar kurumuna 
müracat etmek niyetindedir. 

Atioa : 8 (A. A.) - Bütün 
tüccar gemilerine verilen emre 
derhal İtaat etmeleri bildirilmiş· 
tir. Akei takdirde Üzerlerine ateş 
açılacaktır. Muayene edilaıek 

üzere gemilere, yakında bulunan 
bir limana gitmeleri emir veri
lirse gt-miler derhal itaata mec
burdurlar. 

Atina: 8 (A. A.) - Harbiye 
bakanı ve asilere karıı askeri 
harekitı idare eden General Kon 
dilis, göndtrmit olrluğu bir tel• 
grafta, şiddetli fırtına ve soğuk· 
ların devam ederek Şarki Make
donyadaki 11i kuvvetlere karşı 
muntazam ordunun harekatını 

gücleıtirmekte devam ettiğini ve 
kesif bir sisin hava harekatına 
mani olduğunn bildirmektedir. 

General Kondilis, rüzgarın 
şiddetinden bir tayyarenin düşlü· 
ğünü, ordunun kuvvei maneviye
sinin mükemmel olduğunu ilive 
etmiştir. 

Sofya: 8 (A. A.) - Yunan 
hududunda sükunet hükümfer 
madır. Bulgu Makedonyasından 
top ve mitralyöz sesleri işitil

mektedir. civarındaki hılka na· 
zaran muharebe gürültüleri Bul
gar hududuna yaklışmaktadır ve 
bu asilerin ric'atına delalet et
mektedir. Asiler bazı hudud ka· 
rakollarını geçmiglerdir. 

Paris: 8 (A. A.) - GazHde
rin Yuuaoistana gönderdikleri 
kususi mubabirleıinin verdikleri 

Uluslar arası mahafili Bul
gar heyeti ınurabhasının, nereye 
varacağını ölçmeden hu müdahe· 
leyi yazdığı kanaatindedir . 

Öğleden sonra Yunan muralı 
hası Efael, Avenolu ziyaret ede
rek hu mesele hakkında malô 
mat ta1eb etmi~tir . 

Kara lsalı Kaymakamı 

Karaisalı Kaymakam vekili 
Fahri mezuniyetle Şarımıza gel
mişdir. 

tafsilata göre asiler vaziyetlerini 
Hğlamlaştırıyor gibidir . 

" Lö J uroal,, ıo hususi mu ha· 
biri midillinin işgalinden başka 
asilerin Sakız ve Sisam adaları 
oı da iki torpito muhribi ile İ§ 
gal ettiklerini ve Serez ile kıva· 
lada vaziyetlerini takviye ettik 
ten sonra Dramayı işgal ederek 
kısmen Petreye geçtiklerini bil 
dirmektedir. Fakat mııbıbir, hü· 
kumete sa:lık kalın donanmanın 
hazır olduğunu ve üç torpito 
muhribinin Kaadiyayı bomb•rdu
man ettiğini de ilave etmekttdir. 

' 'Pöti pariziyen., muhabiri hü. 
kiimet tıyyareleıinin Kavalada 
demir atmış olen iki asi hub 
gemisini bombarduman ettikle
rini bildirmektedir. 

"Lö Pöti Jurnal,, a göre Ve
nizeloscular Luisuyı iggal et 
mişler, Averofu takib etmek isti· 
yen iki tayyareyi düşürmüşlerdir. 
Pireye karşı bir hücum yapılma
sından korkuldu&"u bildirilmek· 
tedir. 

Atina : 8 (A.A) - " Havas ,, 
ajansının muhabiri bildiriyor : 

İngiltere elçisi asayişi temin 
için yapılın gayretleri semp•Iİ ile 
kargılıdığını hükumet reisi Çal · 
dariıe temin etmiş ve gerek İn
giltere hükumetinin gerek İngiliz 
ulusunun hissiyatını tercüman o
larak tabii vaziyetin bir an evvel 
iade edılmesi temennisinde bu
lunmuştur. 

Londro 8 : (A.A) - Yunaois
tandaki vakayi bascbile lngiltere
nin Royal Soverein zirbliıi Pire· 
ye gelmiştir. 

Selanik : 8 (AA) - "Reuler,, 
ajansı bildiriyor : 

Hükumet kılutı son illi gün 
zarfındaki müthiş yağmurlara ve 
şiddetli kara rağmen doğu Make
donyaıında ileri haı ekatını de 
vam etmektedir. Asi filo Averofla 
beraber Midilli, Sisam ve Sakız 

adalarını zabtetmiştir. Asi gemi· 
!erden biti Kavalayı gelmifse de 
hükumet tayyarelerinio hombar· 
dumanına uğrayarak btmen uzak 
taşmaya mecbur kalmıştır. 

Atina : 8 (AA) - Aıi Averof 
kruvazörü Midilli önünde demir
lemiş ve karaya bahriye aakeri 
çıkarmıştır. Bu askerler şthri İş
gal etmişlerdir. 

Atina : 9 ( A A ) - Başvekil 
Çaldaris düo akşam gazetecilere 
vaki beyanatında şöyle demiştir: 

" Makidonyıda feııa havalar ııi 
heyet bulur bulmaz asiler kendi
liklninden dağılmadıkları takdir· 
de ki ben dağılacaklarına çok 
kuvvetle ihtimal veriyorum. isyan 
hareketinin teukilio" hemen baş 
!anacaktır. ,, 

Millete soğuk kanlılığıoı mu
faza etmesini tavsiye eden Çalda. 
ria, bu sözlerine iliveten demiı· 
tir ki : 

" Hükumet mümkün olduğu ka
dar az telefat olmasına dikkat et 
mek suretile intizam ve sükunu 
temamen ve hu ı!.Fa kati olarak 
te•is edecektir. O surette ki istik· 
balde milletin sükun ve huzuru 
tamamen temin edilmiş olacaktır. 
Hükumetin iftihar ettiği bir şey 
varsa o da bütün milletin itimadı 

ve akılsızcasına yapılmış olan is 
yan bueketinin takbih edilmesi
dir. Bu isyan hareketi başlarında 
digerlerinden daha hder b-ir d '!li 
bulurıen lıiı takım beyinsizlerin 
eseridir. Hükumet Yun•nisllnın 
her tarafından müteruadiyen is}ı
nı nefret ve istikrah ile takbilı e
dcu ve asilerin ibret olacık şekil

de ceulandırılmaluını isteyen 
bir takım lelgrııflar olmaktadır. 

Beyı.elmilel efkiri umumiyc
de aynı vtchile isyan b.reketini 
takbih etmektedir ve ecnebi bükü· 
metler bu fırsattan iıtifade:ede:. 

Asri sinemada 
7 Mart Perşembe günü Akşamından itibaren 

Büyük edib " Viktor llügo ,, nun ölmez eserinden 

..- Seliller ı ~ 
En heyecanlı ve en deh,etıi, kısmı 

İkillcl ve son safha 

ilaveten : Eo yeni dünya havadisi 
Gelecek proğram : Adalıır şarkısının unutulmaz artisti 

Lüpe Velezin 

Karabüber 

Pek yakında : 

Doktor Mabusun vasiyetnamesi 
5083 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Nevyork operasının boş Tenoru Don Jozef Mujikanın fevkalade ~seri 

Kazall kalbi 
Filmi gösterilmeğe başlıyor . Baştan bata Rus dansları , şorkılkrı 

ve Rua çarlığının mujik ziyafeti . 

ilave : Dünya havadisleri 
Gelecek proğram : Bu senenin en güzel filimleriaden 

Gençlik arzusu 
Mümessili : Marte Ekran 

Pazartesi i~i buçukta mafina 
Pek yakında: Raspotin ve Çariçe 

MMetrogoldvin mayer Süper tarihi filmi 

Seyhan Defterdarlığından 
24-Şubat- 935 pazar günün 

den itibaren pazar ve çarşamba 

günleri ipekli, pamuklu, Attariye, 
tuhııfiye, hordevat ve saire bir çok ' 

kaçak eşya ııcık artırma ile satı

lacaktır . isteklilerin her pazar ve 

çarşamba günleri Gaziııntep güm
rüğündeki satış komisyonuna mü
racaatları. 5057 

27-5- 10-15 

Sultansuyu harası müdürlüğünden . 
Harıının Hamidiye mevkiinde 

birinci nevi boğJaydan on bin ikin
ci nevi buğdaydan elli bin üçüncü 
nevi buğdaydun yüzbin kilo buğday 
2 - 3-935 tarihinden itibaren ve 
yirmi gün müddetle açık artırma 

suretile müzayedeye konulmuştur. 
Tıılıp olanların 23-3-935 cu
martesi günü saat ikiye kadar hara 
merkezindeki komisyonu mahsu
suna müracııot etmeleri ilıtn ol~-

nur. 5081 6-10-14-18 

Adil ihtisas Mahkemesinden. 
27 - ·Ağustos - 934 tarih inıle 

Dörtyolun Ocaklı köyünden Mus
tafa kızı Fatmanın evinde ehle ~di
len iki parça ipekli dokuma ile 
bir eski çoketin sahipsiz ve kııçak 
sayılarak müsaderesine 24-Şu -
bat -935 tıırihinde kııror veril 
mekle bir diyecekleri olanların 
bir oy içinde mahkemeye müra
caat etmeleri ilıtn olunur 5095 

rek hükumetin milli kılkıomayı 
ve dıhilde sükunu ve Balkın ya· 
rım adasında teeaaüı etmiş olan 
icraıtıoı kartı olan tam bir tevec· 
cOb göıteı mi§lerdir. 

Kurban derileri 
Tayyare cemiyeti tarafından 

satlığa çıkarılıyor 
Kurban bayramıoda toplanacak 

deriler mart ayıoın 10 ncu pazar 
günü saat 15 ıe sarılacaktır . Almak 
isteyenlerin o saatle tayyare şubesi
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

5-7- 10 

Seyhan vilayeti encümeninden. 
Muhammen kıymeti beher nr-

şını Kuruş : 60 
Miktarı arşın : 336 
Cinsi : Arsa 
Mahallesi : Paşanebi 
Mevkıi : Bottalaga sokağı 

No: 214 
Tarihi : Şobııt 340 
Hud~Ju : Şarkao : Karaimamlar 

veresesı . 
Garben : Tariki hns ve Zülıtmi 

zaJe Tevfik. 
Şimal en : Tarikiıtm . Cenuhen : 

Çakmakçı usta Mustafa vereeeleri. 
Cins, mevki ve hududu ile ev

safı sııire si yukıırda yazılı arsanın 
mülkiyet i peşin para ve açık ar
tırma suretıle sat ılacaktır 

Talip olanların ihale günü olan 
24-:1 - 935 tarihine müsııdlf pa 
zar günü saat onbi rde yüz•le 7.5 
pey akçalarile birlikte Vi!Ayet Da
ımi encümünine müracaatları ilAn 
olunur.5084 7-10-12-15 

Yitik tezkire 
Adana Askerlik şub•siı den el

dıgım terhıs tezkiremi yitird m , 
Yenisini alııcağımdan yitik tPzkL 
renin hükmü kalmadığını ilAn ey· 
lerim.5094 Adananın Döşeme 

mahallesinden Dervi 
oğlu 327 doğumlu 

Şevket 



l4'irtik 4 

Seyhan vil4yeti daimi encümeninden: 
1- Adana _ Knratnı yolunun 7 f- 100-9+ 100,9-J:-300-10+700, 

12+ IOO- 14+ 500 t4 x 800-16+ 800 nci kilometrrlı,rı arasındaki şose 
· t ı·· u g

1

0·• u·· ıen (1030) metre mikap taş ihzıırı ( 7632) lira tomıra ına uz m r 
30 kuruş keşif tutarile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait şartnamel~r ve evrak şunlardır : 
A)- Eksiltme şart~a~esı 
B)- Mukavele proJesı . 
C)-Nafia işleri umumi şartoaıııcsı ( matbu ) 
D)- Fenni şartname (matbu) 
E)-Hususi şartname . . . . . 
F)-KeşiC cetveli, Tahlı~ı fıat ~etvelı , metr&J cetvelı. 
H>-Malzeme nakline aıt grafıkler , . . . 
t t enler bu şartnameler ve evraktan tahlıh fıat cetvelın<len mada 

ma:b:y olmayan diğerleri 38 kuru~ mukabilinde Seyhan nafia daireıin-
den alabilirler · . 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pazar günü saat 11.30 da 
VilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4-Eksiltme oçık olocaktır . 
5- Eksiltmeye girebilmek İçin isteklinin 572 lira 42 kuruş muvak

kat teminat vermesi ve Ticaret ouasınırı i~~inde bulunduğumuz seneye 
ait vesik~E.irıı göstermesi IAzımdır.5090 10 - 13- 15-21 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
1- 0smnniye-Peyzi paşa şosasınıo 18 nci kilometresinde Kanlı ge

çit m.,vk ii civarında Şakak deresi üzerindtj 4.25 metre açıklığında yı· 
kılmış olon köprünün yerine inşa e<lilecek 800 mAtre açıklığında beto 
norma köprü 2810 lira 87 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmu1. 

2- Bu işe dit şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 

B-Mukavele projesi 
C-Nafıa işleri umumi şartnamesi (matbu) 
D- Fenni şartname (matbu) 
E- Hususi şartname 

F- Keşif celveli, Tnhlıli fiat cetveli , metraj cetveli. 
l@teyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili fıat cetvelinden mada 

matbu olmayan diğerlerini 14 kuruş bedel mukabilınde Nafia dairesin· 
den alabilirler. 

3- Eksiltme: 935 srnesi Martın 24 ncü pazar günü saat 11 de vilA
yet daimi encümeninde yopılacaktır . 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5-Bksiltmeye girebilmek için 210 lira 82 kuruş muvakkat teminat 

verilecek. Ve Nafia beşmühendisliğin<len tastiklı fenni ehliyet vesikasilo 
Ticaret odasının içinde bulunduğumuz seneye ~it vesikasını göstere-
cektir.5092 J0-13-15-21 

Seyhan vilAyeti daimi encümeninden: 
l - Adana- Karataş yolunun 0+ 375 - 10+ 375 ktlometreleri ara

sında 4097 metre uzunluğundaki şosa kısmının esaslı tamiratile hu 
yolun O-!- 000- 26-r 000 arasında 27 adet kilometre taşları inşaatı 

14404 on dört bin c.lört yüz dört lira 98 doksan sekiz kuru~ keşif tutarı 
ile eksiltmeye konulmu§tUr. 

2- Bu İŞ9 dair şartnameler ve evrak şuolarJır : 
A-l~ksiltmo şartnamesi 

B- Mukavelename projeı:ıi 

C- 'olia işleri umumi şartnamesi (matbu) 
D- :Fenni şartname « matbu • 
E- Hususi şartname 

F- Keşif ce\veli, Tahlili fıat cetveli , Metraj cetvelı 
H- Malzeme nakliyesine ait grafikler. 
isteyenler bu şartname ve evraktan tahlili fiat cetvelinden mada 

matbu olmayanları 72 kuruş bedel mukabilinde Seyhan Nafia başmü 
hendisliğinden alahilirler, 

3- Eksiltme 935 senesi Martın 8 nci perşembe günü saat onda Vi
layt:'t daimi encümeninde yapılacaktır. 

4- Eksiltme k"apıılı zarf nsulile olacaktır. ... 
5- Eksiltmeye girebilmek için 1080 lira 37 kuruş teminat verilmesi 

ve Nafia başmühendisliğinden tastikli fenni ehliyet vesikaeile Ticaret 
oJasının bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermesi ldzımdır. 
6- Teklıf mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 

Vı1Ayct daimi encümen reisliğine vorilecektır . Posta ile gönderilecek 
mektuplarda nihayet üçüncü maddedfı yozılı saatıı kadar gelmiş olması 
ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul tdilmez.5093 I0-13-15-21 

Seyhi!ln vilayeti daimi encümeninden: 
1 - ı\:inna - kışla yolu üzerinde ( 3.5) metre arzında Ferbston 

tahliyeli bir m1Jnfez tamiratile yino bu yol üzerinde ( 7. 70 ) metre açık
' ağında Fer beton tahliyeli bir köprünü o tamiratı ( 1 J 44) lira 69 kuru1 
keşif Jutarı ilu eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak ş11nlardır: 
A) Eksiltme şartn amesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Nafıa işleri umumi şartnamesi. (matbu) 
O) Fenni şartname.(mathu) 
E) Hususi şartname. 
F) Keşif cetveli, tahlili fiat cetveli, metraj cetYoli. 

H) Proje · 
1 teyeoler bu şartnameler ve evraktan tolılili fiat cetvelinden mıda 

mat:u olmıyan diğerlerini (6) kuruş mukııhilin<le Seyhan Nafia daire-

'nJen alahilirlor. 81 

3_ Eksiltme 935 s~nesi mortın 24 ncü pazar günü saat ( 11.15> de 

<l . 1• oncümenınde yapılacaktır. ViJAyet 1Jım · 
Ek 'itme acık olacaktır. 4 

-:k :J ·ı~~eye girebilmı·k İçin (85) lira 85 kuru§ muvakkat temi-
5 - h 

8
k
1 

Nafia beşmühendislığirıden tastikli fenni ehliyet vesika-
lı verece ve · 

na " desının içinde bulunduğumuz atmeye aıL veııkdııoı goıte· 
ıuld 1ıcereL 0 10:-13-15-21 
recektir. 5091 

Mahalle veya 
Karyesi 

(l'tlrk Sözll) 

Seyhan defterdarlığından: 
Muhammen 

Mıktarı kıymeti 
Dönüm l lu<lu<lu 

Sahibi 
evveli 

Topu 
Senedi 

K araenbiya mevkii 
Cinsi 
Bağ 

Zürra 
evlek 

3 5 

Lira Kuruo 
Beher dönüm Şarkan Aıtin kızı ve Zakir zev (Maliye hazinesi) 

, l(Aou11t 
Tarilıı : ı 

No: 
sani 935 

Yılanla mezraast 

" " 

Bağ 

)) 

Arşın 

150 

150 

10 Lira 

5 JO Lira 

Beher dönüm 
4 15 Lira 

cesi llnındi baba bağı garben Ra-
mazan oğlu Bekir bıığı şimalen 
Koca Vezir mahallesinden İbrahim 
oğlu Ahmed bağı ve kısmen Hü-
seyin kızı Ayşe veresesi bağı ce
nuben yol ile çevrili. 

Şarkan Haykuhi oğlu garben 
tarikiAm şim9l~n giidük Ağop kız 
ları Turfanda Cenuben Misak. 

Şarkan Ağsa gnrben tarikiAm 
Şimalen Setruk cenuben Minas kı · 
zı Akubi . 

No: 1 
( A• •1 ) KA.sani J35 gop og u ı.ı 

( Setrak . ) 

. No· J2 
( Ağop oğlu ) Budahı · 
( Misak . ) 

• )) )) 1200 15 " 
. No· 13 

BuJahı · Şark an Küı t Muııa ve Halil gaı - (Ağop z"'vce-) 
ben Ağsı Şimulen llaykuhi cenubun ( si Covher • ) 

t4 
( Ağop kızı ) Budahi No: )) 

,, 

)) 

H.zır llyas 
mahılleıi 

)) 

)) 

Yılanlı mezraaeı 

)) 

" • 

)) • 

)) 

" 

Bağ yeri 

' 

Arsa 

Tarla 

" 

" 

" 

50 

50 

Arşın 

260 

Dönüm 
12 

12 

12 

12 

2 

2 

9 

Beher arşını 
150 

Beher dönümü 
3 Lira 

3 

3 

3 

15 

15 

10 

Tatar. 
Şerkan Cevher gar ben Misak vıı 

Setrok şimalen Hııykuhi Ce. Mina 
kerimesi Tatar . 

Şarkan kör ~hısa ve Halil gar
ben Setrak cenuben Ağsa ve Ccv· 
her şimalen Nerrik oğlu Ağop kı· 
zı Akabi . 

Şarkan tarikidnı garben Ziya 
eteneli bağı cennb ın muhacir Kn· 
<lir tarlası şimaleıı oturakçı ilacı 

ağa ile muhacir Kadir tarlası ' ile 
ve zehur edecek f ızlalığın haziı . e

ye aidiyeti m~şru1 tu. 
Şarkan Balıkçıyım Y ordan ve 

Lazari garben tarikidm şimalen 
Sabancı zade vakfı cenubon Bn .. 
tabyan Harun ile mahdut. 

Abdullah oğlu Varina ve ke
bapçı lsa yetımleri. 

Şarkan Serkis bağı garben Ma. 
nuk şimalon Davudun oğlu Ka· 
rabet cenuben Şelızede bağı 
Şarkan Sabutıı <•ğlu Ahmed 

garben Artin şimalen Ohan ce · 
nuben Şih Mchmed bağı. 

Şarkan Artin garben Cünıali 
şimalen Karabet \,}enub·m Manuk 

( Ağsa . ) 

( Ağop kızı) 

( llaykuhi . ) 

. 
15 

Budahi No: 

N . 'fJ 
Mart 931 o. 

2 ..... ı 
8 No·14 

( Nazar ) Mayıs 32 · 

( 2 hisse iti ) 
( barile 1 his ) 
( se Kirişçi oğ ·) 
( lu Manuk ve) 
( bir hissesi ) 
(Şehzade. ) 
( Kirişçi Ağop) 

( oğlu Artin ) 

( Kirişçi Ağop ) 
(oğlu Serkis ) 

J 314 
B d h. ) Kd.evve 9 

( u a ı ,, . 238-23 
ı'jo. d· 

.. o ıııu 
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ı . co111en~ 
ı Seyhan vilayeti daıml an ıtı 11 

Seyhan defterdarlığından: 
Karyesi 

Adalı karyesi 

)) )) 

" ,, 
)) • 
• 
» )) 

• • 
• 

Gemi sıra karyesinde 
• 

Çotlu 
Smnsı 
K•zıl tahta 

)) )) 

Abdi oğlu 

" 

• 
» 
.. 
" 
" 

,, Ekizce yolu 

" " il 

" " ,, 

Mevkii 
Hendekli 

Göğercinlik 

• 
,, 

Kırçıl burun 

• • 
)) . 

ince bucak 

,, Ceyhan malazı ve kapu yolu 
,, Bucak 

,, 

.. , il 

., ,, 
,, ,, 
,, 

" ,, 
" 

,, Köy mevkiinde 

,, Ceyhan malazı 

l:insi 
Tarla 

" 
• 

)) 

, 

• 
)) 

• 
)) 

• 
)) 

)) 

" 
" 

Dönüm 
60 

100 

140 

140 

60 

40 

30 

30 
200 
800 
100 
400 

50 
90 

Tarlanın nısfı 190 

,, 
" 

Tarla 

,, 
,, 

" 
" .. 
" 
,, 

" 
" 
" 

Tarlanın nısfı 

Tarla 

135 

187 

143 

5 

70 

100 

100 

175 

15 

40 

210 

107 • 

50 

150 

Tarlanın nısfı 50 

Şağili 

11 a<'ı 1 Jiiseyin oğlu Yusuf 

Yusuf oğlu lleltl 

llalil oğlu Mehmed 

İsmail oğlu Hasan 

Ömer oğlu Kuddis 

ilacı oğlu Ali 

Muhtar Durmuş ağa 

Sığtrcı lsmail 

Kibar zado Mahmud ve Cabbar 

,, 

" " " 

" " ,, 

" ,, " 
,, ,, ,, 

il " " 
Sara bey 

Mahmud ve Cflbbar 

" " 

" " 
" 
,, 

il 

" u 

" )1 

. yon Y0 
( ~ 

1-Bahçe .. ıs~.as teıııirs'.'. ~ 
rinJeki köpruoun tuz u~ 
vüz seksen altı lira ) 0 ye ~oıı 
J k ·ıırne 
keşif dutar. ile e 51 

muştur . 
111

ele' 
. artnıı 

2-Bu işe aıt ş 

ovrak şun) ardır : sİ· 
tnarno 

.\) Eksiltme ~nr ·esi· 
., I'' oj r'o B) ~lukın·clcnnııı i şıı 

. umııın 
<..::) Nnfıa işlerı 

mcsi (matbu ) (ı11 11tbll) 
D) Fenni şartnar11C· 

t aıJlf'· t ' E) llususi şıır 0 l'Iİ (ı9 r talı 1 
F) Keşif cetve 1 ~ 

veli , metraj cetvelı 
. ,c 

lJ) Pro.ıe . 01er 
• 9rtnoı:ıı. Jell 
isteyenler bu ş eııo . · 

. f' t cel" 1o• 
rakttın tahlilı 11 Jiğerıer ~8 
<la matbu olmıyıın soyh•ll 
kuruş mukabilin<le 

1 , . d lı:ıbi)ir. . ~19 
doıresın en a .. osı •

11 g35 se•· ( . 
3 - Eksiltme .. 599\ 18 .. ntı ·ııcı 

(24) ncii pazar gu .. tJleııı . .. encu 
da viMyet doımı 
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pı ecn ır . k 

018
cs• 

4 - Eksiltme açı . billJ'le~ ~ 
, "'re Jı 

5- Fksiltme) 0 
:'." o )'0 

' · dek511 ve 
( e11i sekiz ) Iıra 0celt (' 

. t "er ·ııtı 
muvakkat teıı_ıı~a den ıastı Js~ 
b .. hendislığıD L o 
ıışmu . ticare o ıı 

ehliyet vesikasılo z sell l9 
i~~i nde bul unJ uğuıll~ktir.50 

"sterec 2 vesikasını go 
15 
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