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Yunarıistanda krallık mı? 
€a4; ı. l C ' Y · d .. ~ra orc un unanıstana o-
'ieceği duyuğunun aslı yokmuş! .• 

Bab ·---
bş akan yardımcısı General Kondilis 

lJ soru hakkında bir söylev söyledi 
· .\tin 
Jın ı b·' ; 26 <AA) - Atina a

'(Q ıldiriyor : 
Pt. btaı, k 1 
•tıteki . ra Tuaftarlarıoın 

1.11ı,k ıçtiıııalarma müteallik 
~it td•cnebi memlekeılerde in. 
G~k 

6
' 0 haberlere mukabele 

lıtra1 ı.. lere başvekil muavini ge
'~ "OndT ~ gg1 ilıı-k ıs başvekil Çaldaris 
ltı,•tı, ub ten sonra aşağıdaki 
'1 1, ulıınıııuştur : 

lı~ . a uııı ld -
ıuı'•y,t 

1 
.. 

0 ugu vecbllt! Cum-
i~de beıııni 25 Mart 934 ta 

'iı~ 0 eri y ) ekte unanistanda hüküm 
~iti lıtk ~e bu rejimi bütün si-

d
1kt1d· 'ar kabul ve teslim et· 
,.. it ş· 

bırfliril~e ·~diye kadu rrjimin 
~ llılııı 11 meselesi me9ZUU· 
k 'cliı t:ı:nııtır • Hükümet milli 

111,,1 İ))>1 •ntısı için intihabat 
P ~illc11 an etnıiştir . 
lltt ııı,, ıııl et şıı fikirdedir ki re 
'ltL. e e · f 
lil ._ilgi b· 81 ırkılu arasında 
t 'd,.._ ır kıvga mevzuu teı-
111t "'tı F k ' aı,r r . .' ır alar arasındaki 
~ 'lıı ~ıı:nleri için ortaya dü~
~ llı~~ti~e:rı~ · İster krallı bir 
~~~briye ' ısterse krıılsız bir 

•lıt1Q ~olsun rejimin siyasi 
~ nlti oJ eğil , bütün fırkaluın 
1;1

1
'YeliQe ~tı .Yunan milletinin ek-
• 

1•lınıt etmesi lazım ge-
' Soa 
~~ir ı,ın ı 
lı 'ae ha·~ arda vukua gelen 
~'n • dısat dolayı~ile orta . 

'Cil milli meseleler hal· 

Kond/lls 
!edildiği ve Yunan milleti aüküu 
içinde serbestçe ~e soğuk kan
lılıkla bükmünü verebilecek bir 
bale geldiği zaman Yunan hüku
meti milletin büyük ve mühim 
bir kısmı istediği takdirde her tür
lü fırka rabıtalarmdan azade bir 
halde bulunacak olao millete 
hu meseleyi arzetmekte katiyen 
tereddüt etmiyecektir . 

Şurası muhakkaktır ki Yunan 
milletinin vereceği bükme her 
kes bürmet edecektir . 

Paris : 26 (AA) - Eski Yu 
nan Kralı Jorjua yakıalArıodan 
biri şu beyanatta bulunmuştur : 

- Gerisi üçıincıi (irtikde 

t İlkbahar At koşuları 
~~a 9Ünü koşu yerinde kalabalık bir 

~ ırci Önünde muvaffakiyetle yapıldı. 

~~ ~lil.yette birinci gelen meşhur 
~~~L,~~ hu koşuda da birinci geldi. 

L ı ~'n.ij s,a koşul~~ıoın birincisi 1 Bu koşuya sekiz hayvan gir
'I ~ •lı 'te

11
t. 0tıdortte koşu ye- miş birinciliği 1,56 dakikada 

~l~·~ıııa,d ık hadi Baysal, Fır ı Mersinli Halilio Mazlumu, ikin
~t ~Ye, ,8;Qı. General Avgın, ciliği Osmaniyeli Memunun me· 
\a •l•bal trıye memurları ve 1 sudu ve üçüncülüğü Dinkci oğlu 

~de Y•pı~k bir seyirci k.tl. si Zebmirıin Semısı !uzanmıştır. 
8trı11 ıııı~ıır . Üçıincıi koşu (Haııdikap) : 

1
1 

Oç ) c{ koşu. : Dört ve daha yukarı yaştaki 
ı,nııı,IQ 1a'1llda ve hi yerli, yarıı.n kan Arap ve haliskan 

1 1~ıı, ~ Yerli y ç koşu ka Arap at ve kısraklara mahsus 
~ •ıı, an A.r~p ";ı~ kan Ar~~ olup ikramiyesi birinciye 180, ikin 
\ tıj b· ~ııb8u9 r 

1
ek v." dışı ciye 55, üçüncüye 20 ve mesafe 

~: tııa'rınciye 225 o. up ıkra . 1800 metre idi. 
·Vı~ 1 'dıı b lıradan lira- Bu koşuya altı hayvan gir-
Ilı;, ~t İ•iı:ı u koşuya gi en miş birincil ıği 2,10 d,.kikada Ger · 
ti lk· > Ve ' l 

v IQci rı m ücretlerin danlı Hüseyinio me•bur gümüşü, 
Llllı Yt55.... y 

\?~ k taıfe looQ uçuncüye 20 ikinciliğı kaz andı . 
~. ıı,~i (),1'1h lıe nıetıe idi. Ahmet Cevdetin al Ceylanı , 
, -ı~ib 81rk 111 t t' tay girmiş bi- üçüncülüğü Erzinli Kadir Alinin 
~, ~ lıi . l,l<t 1 1 Oğlu Hamidin Yılmazı kazanmıştır. 
~bt111t 1 ~ci ~lij~~kikada , ikin Dördıincıl koşu : 1 

liıııı; ~Çllncuı:lı.~ Mustafanıo Dört ve daha yukarı yaşta ve 
lkı 0 ~'b ı. ğu Osnıan oğlu hiç koşu kezanmamış yerli, yarım 
ı, 110( ı_ Ul\Ü k 

1 
ı1 q~ lfo~ıı. . azuımıJtır. kan Arap, halis kan AraP at ve 
1 ~''<1,~o,~h · kısraklara mahsus olup ikramiyesi 

Kı 1· tı iı geliı:ıciye k d birinciye 140, ikinciye 50, üçün 
• ı 1 • 't•ııı· a ar 20 ~ ~-~ "'ı ~ 1Yeler y k , cüye lira ve mesafe 2400 met 
.. • , ıs• ""'e . e unu 'd. 
~ ı ' , ı . • -.. nı re ı ı. ' ~a~ ~~,, 1 ış olan dört 

t 1ı ~ ı\ıa Y•ştaki 1. Bu koşuya onbir hayvan gir-
~i,~1~8takf.;ae halis ::~ ~;a~ miş birinciliği 3,4 dakikada İs-
lıt.'ı~, biriııc · llıahsus olnp ik- mail oğln Mustafanın Ceybanı, 
•ı CG 'Ye ı4 • • ikinciliği Salcı Osmanın ve üçüa· 

lttet y, 20 1. O, ıkınciye cülüi!:ü Alinin coşkunu lkazan-1 
r'iJ ıra ~ 

'ı, Ve mesafe mıştır. . ··•~' : 1 
- Gerisi İlçıincü.firtlkie_-

T iir k di li a ra~ f ı r ın'I knr nnlnnnn 
y~ pıı l!;ı Osınanlıcad• n TiirkçPy~ ka ri şılık kıt a vuzn iiçiincü •a)fa mızdadır. 

ADANA GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SAYI 3207 

Tuna andlaşması çevresinde Yusuf Akçora'nın 
Ölümünden önceçocuk 

~Arsıulusal 

Kadınlarl' birliği 
Murahhasları =Atatürk 
teırafından kabul adildi 

Alma~ya hükumeti; /ngiltere, Fransa 
ve ita/yadan beş şey sordu ve .. 

Ankara : 26 (A.A) - arsıulu- , _____ ..,,__ ____ _ 

sal kadınlar kongresi namı~a kırkjJtalyadan aldıg" ı karşılıktan ancak 
kişilik bir heyet bu sababkı eks-
presle şehrimize gelmiş ve du- ikisini fikrine uygun buldu 
rakda kadın Saylavlarımızla , Be
lediye Meclisi kadın üyeleri , 
Başkan muavini , Emniyet Md. 
ve Dış işleri Bakanlığı protokol 
meDJurları taraf•ndan karşılanmış
tır . 

Roma : 26 (A.A) - Tuna 
konferansı hakkında Almanya 
aşağıdaki beş süali sormuştur : 

Almanya ilk üç cevabtan 
mutmain olmuş ise de son iki
sine itiraz etmiştir . 

Almanyanın Roma Sefiri Fon 
Hassel bilhassa İtalyadan şunu 
sormuştur : 

Avusturya hükumetinin ken· 

Heyet üyelerine şehir gezdi· 
rilmiş, İsmet Paşa enstitüsü , 
Halkevi ve ziraat enstitüleri zi. 
zaret olunmuştur . 

Dış işleri Bakan Vekili Şükrü 
Kaya öğle üstü heyet azuı tere
fine Marmara köşkünde bir öğle 

1- Ne için Avusturyanıo komşu
su olan İsviçre ve orta Avrupada 
Fransa kadar menfaatları olan 
İngiltert pıolokolde zikredilme 
miştir . 

İtalya şu cevabı vermiştir : 
İsviçre bitaraf bir memleket 

olduğundan bir karşılıklı yardım 
misakı akdedemez · 

dini tutmak için ecnebi bir askeri 
müzaherete müracaat etmesi ade
mi müdabele esasına muhalifmi· 
dir , değilmidir ? . 

ziyafeti vermiştir • 
Ankaza : 56 (A.A) - Arsıulu

sal kadınlar kongr1111 Murııhhas 
ları ve Balkan Antaati ökoaomik 
konseyi üyeleri bugün ıaat 16,30 
da Reisicumhur Atatürk tarafın
dan kabul edilmişler ve Çanka· 
yada verilmekte olan çiıyda hu· 
lunmuşlardır . 

Ankara : 26 (A.A) - arsıulu

sal kadınlar kongrasi Murahhas 

ları bu akşamki saat 20,10 treni. 
le İstanbula hareket etmişler · 
dir . 

Balkan antantanı 

Ôkonomi üyeleri Ankara
dan ayrıldılar 

Ankara : 26 (AA) - Balkan 
antantı ökonomik konseyi üyeleri 
bu akşamki ekıpresle hareket et
mişler ve durakta konsey başka · 

oı Hasan Saka ve Türk murab· 
basları ile dış işleri bakanlığı na 
mma selimlanmışlardır . 

Deniz silahlarının 
azaltılması 

Almanya şimdiki vaziyetini 
değiştirmiyecek 

t 
Londra : 26 (AA) - "Tay- 1 

İngiltereye gelince ; bu dev
let Lokarnodakinden başka her 
hanki hir taahhüde girişmekten 

imtina etmiştir . 
2 - İngiliz , Fransız İtalyan 

istişare misakı Tuna misakının 

akdinden sonra da meriyette ka
lacakmıdır ? 

İtalya şu cevabı vermiştir : 
Almanyada dahil olduğu bel

de bütün alakadar devletler ade 
mi müdahele misakıoa iştirak 

ederlerse lngiliz , Fran~ız , İtal
yan istişue misakı oibayet bula
caktır . 

3 - Ademi müdahale misa 
kı , ademi müdahele taabbüdünüo 
tarifi ile iktifa edecckmidir ? 

Yoksa mutlaka karşılıklı yar 
dım misaklarınadamı istinad ede. 
cektir ? 

İtalyanın cevabı şu olmuş· 
tur : 

.Mukavelenin prensiplerini le· 
minat altında bulundurmak için 
hususi misaklar akdi tavsiye edil
miş olmakla beraber keyfıyet 
akitlerden ber birinin kararına 

bırakılmıştir . O 

4 - Ademi müdabalenio kat' 
i manası nedir ? 

İtalyıı : Fransız - İtalyaa pro· 
tokolunun metnine istinaden ce· 
vab veımiştir . 

Bu protokolde akid devlet
lerio biri birl erini arazı temıım
lığına ve y.bud siya~i ve içtimai 
rejimlerine dokunabilecek h er 
türlü hareketten veya program 
dan istinkaf edecekleri taahhüdü 
tlerpiş olunmaktadır . 

5 - Tuna misakının takibin
den sonra uluslar kurumunun 
sonn ne olacaktır ? 

İtalyanın cevabı : 
Bu rol uluslar kurumu ile ta. 

yin edilmiştir . 

Fransada vergi 
tafsilatı 

Pariı: 27 (AA) - İstatistik
lere nazaran 1935 senesinin ver 
gi tahsilatı bili vasıta mükellef 
lcr için 840 milyon 600 bin f. 
r nga baliğ olmuştur . 

Şu hesaba göre 1934 sene
sine nazaran 159 milyon 400 
binfrank noksanlık vardır . 

Yeniden basılacak 
paralar 

Darphanede yeni gümüş lira
ların bksılmasına devam edili)or. 
Darphane şu günlerde gece ser
visi de kabul ettiği için Mayıs 
sonlarına doğru basılması karar
laştırılan (4) milyon liralık gümüş 
paranın baıılması bitecek ve (1) 

Haziran tarihinde (4) milyonluk 
gümüş lira tedavüle çıkmış bulu
nacaktır. 

(50) ve (25) kuruşlukların re · 
simleri ve kalıpları henüz kat'i 
şekilini almış değildir. Bunların 
da gümüş liralar gibi mi, yoksa 
başka bir şekilrle mi yapılacağı 

hakkında şu günlerde kat'i lir 
karar alındıktan sonra işe başla 

nacaktır . 

Nikel paraların pullarının 

Duphanede mi başka bir fabrı
kada mı yapılacağı da henüz ka
rarhtmış daği ldir. 

Beynelmilel mütehassıslar yeni 
Türk paralarını çok beğenmişl e r· 
<lir. Gümüş, nikel ve bronz pora · 

ların basımı iki sene kadar devam 
edecektir. Bundan sonra yeni Türk 
altınlarının da basılması hakkında 
meclisten bir kanun alınacaktır . 

mis., gazetesi Hitlerin Almanya 1 

için İngiliz donanmasının yüzde 1 

otuz beşıni mi yoksa yüzde elli · 
sini mi istemekte olduğunun ma · ı 
lüm bulunmadığını ancak her bal· 

de İngiltere hükumetinin ne o 
!ursa olsun bu yüzde oisbetlerin
deo biç birisini müzakerat için 
esas olar ak kabul etmiyrceğini 
çünkü Almaoyanın şimdiki deniz 
kuvvetinin Versay muahedesi ıh· 
kamı esasına istinad etmekte bu
lunduğunu yazmaktadır . 

Selanikte~i Yugoslav r 
serbest llman faaliyeti 

Birkaç 
-, .. 

gun sonra 

Neşredil en bir istatistiğe göre 
Selanikteki Yugoslav serbest li· 
manıoa geçen Mart ayı içinde , 

şimendüferlcrle 15,038,545 kilo 
ve vapurla 44,580 kilo eşya g•I 
miştir . Ecn~bi memleketlerden 
~elen eşya ise 5377 kilodur . 

Serbest limandan aynı zaman 
içinde Yugoslavyaya gönderilen 
eşya , şimendiferle 81,957 kilo ve 

vapurla 1,066,952 kilodur . Yu
oanistana gönderileo eşya miktarı 
şimendiferle 387,210 kilo ve di· 
ğer memleketlere vapurla gönde· 
rilen eşya ise 16,176,536 kilodur. 

Mart ayı sonunda limanda 
22,276,545 kilo mal kalmıştır . 

Halk evimizin büyük fedakar-

lıklarla ve masraflarla hazırladığı 
Mete piyesini seyredeceğiz 

. - --
1 

Bıından 22 asır önce Asyaya hakim olmuş büyük bir Türk Ha
kanının • Tanrı kutu Mete >: nio aşk ve kahramanlık macuuıaı 
anlatan Mete piyeıi Mayısın ilk haftası içinde Asri sinemada temsil 
edilecektir . 

Dekor , resım , boya , kostüm , ışık , renk ve manzara ... Hepsi 
ve hepsi bin bir üzüntü ile hazırlanın ıştır . 

Coşkun Güven , Muallim Necmi , Marangoz Kadri piyesin bu 
cebbesini başarmışlardır . 

Hamdi , Bayan uriye , Avoi ve arkadaşları da asıl pi 
yesi c ııl ın ' l r n ığ ı çal ışıyorlar 

Hazırlanınız .. Hazırlanınız .. Hazırlanınız .... 

1 

1 

1 

esirgeme kurumuna 
kıymetli bir yazısı 

Sayın Başkan ; 

Önümüzdeki " Çocuk Hafta 
sı n da ,. çıkacok mrcmuaya bir ya• 
zı istiyorsunuz . Emriniz üstüne . 
İlk öner yeni adınızı kutlayım • 
"Himayeietfal cemiyeti ,. ( Çocuk 
esirgeme kurumu ) olmuş . Hu 
adın bir Türk için öz ve cana ya· 

kın olmasından başka kulağa çarp· 
ması , musikisi yönünden de da · 
ba güzel olduğunu kim tanıyabi
lir ? 

Çoculı. esirgeme kurumunun 
gerekliği , faydası hakkında yazı 
yazmak , boş yere uğraşmak 

olur . Yurdumuzda bunu bilmi· 
yen , öğrenmiyeo kalmamı şıır , 
sanırım . Olsa ol1a bu kurumun 
daba serpilip büyümemesinden , 
genişliyememesiııdeo sukranabi
Iiriz . Ben kurumumuzun gelirini 
bütçesini , üyelerinin artıp artma 
dığını pek iyi biliyorum . 

Bir zamaD\ar , Yurddaşları · 
mızdan çok yardım geliyordu ; 
Bu gün de geliyor mu ? Bunu da 
bilmiyorum . 

Benim bildiğim bir şey varsa 
o da yurdumuzda esirgemeye de
ğer yoksul çocukların çokluğu· 
dur . Bir çok yıllar sönmüş , bir 
çok yavrular dağılmış , bir çok 
çocuklar ailesiz , yurdsuz , para
sız ve bakımsız kalmıştır . Onları 
büyük şehirlerin , mesela İstan-

bulun sokaklarında, köprülerinde, 
iskelelerinde görüp le kimin yü· 
reği sızlamaz ? 

Dir kaç yıl önce Aukaranın 
sokaklarınrla da bu kimsesiz ço 
cuklar epeyi çoktu . !:ıoo yılla ı da 
hemen hemen görünmez oldular . 
İşte bu zavallıları toplayıp, yedi· 
ren ; içiren , onlara !okumak yaz
mak öğretip , bir i şin çıraklığına 
hazırlıyan esirgeme kurumu ol
muştur . Bu esirgeme kurumu 
büyüse , yurdun her tarafına kol· 
larını atsa , her şebir ve kasabaya 
bir bölüğünü kursa , görünce yü· 
reğimizi sızlatan yetim ve kimse · 
siz çocukların bir çoğu, açlıktan, 
bakımsızlıktan kurtulmuş olmaz 
mı ? 

Herkesin pek iyi bildiği , an· 
ladığı , duyduğu şeyl e ri tekrar 
edip duruyorum . 

Evet öyle , berkes bunları pek 
zor olmıyan çaresini görmüyor . 
işte onun için, dünyanın her ye · 
rinde böyle berkesin bildiği şty· 
leri böyle bir ÇJk defalar tekrar 
edip duruyor . 
Kimsesiz ve bakımsız binlerce , 
onbinlerce çocuğun ölümden ve 
ahlaksızlıktan kurtarilması ne de· 
mek olduğunu bir düşündümü ? 
bundan elimiz, yurdumuz ne ka· 
zRnır , ne kaybeder , adam akıllı 
biç hesap ettik mi ? 

İnsani , milli , ahlaki borcu. 
muzu bir yana bırakıyorum , sırt 
maddi faydamız yöni:ndeo bu me
seleyi ayık bayık bir oyladık mı ? 
sokak ortRSıoda , kaldırım ke
narlarında , yangın harabeleri 
içinde , köprü altlarıuda büyü
yen bu kimsesiz çocu!..laı bize 
ne kadar bağlı olabilirler ? 

Hali vakti yerinde olup ta ken-
dilerini bu kadar az i:lüşünen kim 
seleri ne kadar sevebilirler? Böy· 
le y ı·tişeo yuıddaşlardan , yurda , 
buduna ne hizmet beklenebilir ? 

Halbuki milletimizin en aşa· 
ğıya düşen , en ağır halde kalan 
çocuklarımı kurtarmak için de 
kendini ve ailesini iyice geçindi 
rebilen yurddaşlarıu pek azbir 
yardımları yetecektir . Yuddaşla· 

- Lııtfea firilği çeirlniz -
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Borçka - Maradit bayram Şelllr DgpllJarı Çukurova ş;rnp11 
oldU 

Temsili heykel Bir adamcağız 
-~- fl Acunun belki de en güzel, en 1 

feyizli yerleriodan geçtikten IOD• 

ra meıhur Çoruh nehrini birden 
kartımızda gördük.. Batum'un 
yaoıb•ı•nda Karadeaize döküJen 
bu nehir; dıli deli akmakta ve 
kendini çevreleyen tabiat kuvvet
le.i pi cotkunluk ve taıkınlık 

Mübalağa sanılmasın : Bura 
de kayalerın llstünde bile ot bit 
miş ; ve yeıil her tarafa ide'ta ıal
darmııtır 1 .. Hem ne azgın ·oldı
rıı , bir görseniz 1 •• Hele şu fın· 
dık yok mu ?. Allabım , ben fın· 
dığıa bu kıdar ·yaıama gücüne 
melik bir bitelge ( •ebat )olduğu-

Pozantı : 25 [ Hususi ] -Po
zantıda milli bayram coıkun bir 
tezahüratlı kutlu)andı Merasime 
s1&t <lokuzdı mekteplilerin v~ 
bütün ulusun iştirakile başlan 

Heykeltr•ş tarafından \ Hayv~n.ları getirirken 
şehrimize ~ getirildi i SlJ ıçınd~_ boOuldu 

(Toros) lular CuıP• ~ 
İdman yurdu ile MeısI• 

. td11•• ları ma4'ta MerslD • ... ,f 
l'kletı ... 

1 - O yenerek 1 
1 r •. 

göstermektedir ·· 
Borçka; bize düıen bir kıze· 

dır. Son amır k..zamız bu ... Hopa 
- Artvin yönetinde ilerlerken 
nehrin öbilr yakaaına dütüyor, 
K.endi8in• gemilile geçmek lazım. 
D.ba doğruıuno söylemek gere· 
kine, ıeml üstünde değiJ, iki 
kayık Oıtöne OlUrtulmuf bir Devi 
1&la binerek kuıı tarafa, yani 
Borçka'yı geçili yor. 

Çorubtaki gemiler, bizimki 
lerine, Seyhaa ve Ceybın üzerin
deki gemilere benzemiyor. Bir 
kez, bu ıemiler bir parçadan iba. 
ret olma1ıp iki kayık: hem de 
pt1zar kayıklarını benzer kayık)., 
azeriae oturtolmuıtur. Sonra, 
iki kayığın ortHındı bulunan bir 
dirqe bağla. bir çelik halat; iki 
kıyı •rHıaa ,gerilmit diğer bir 
çelik halat llzeriaden, bir mıka· 
rı prdımıyle, gilzel tüzel kayıp 
gidiyor, öyle ki; gemi bir kıyı
d• bllnacı, nehir, bir taraftan .. 
itici ve sürilkleyici gücüyle teıir 
1apıyor; çelik helal &zerindeki 
mıkara de hem yönetia tayinine, 
hem de ıeminin hareketine ço
jaJ yardımda bulunuyor. 

Doiruau ya : Bu ince bir ba 
IOftar . Pek hotamı gitti . Belki 
ltir ite ,arar &midi ile onu kamu
,. taaıtmıktan fıide umuyo-
nm. 

lerçka : Ufaak bir laudat ka 
••udar. Takriben 10,000 kadar 
allam •armıı •. Yöruiade (ci
•aranda) b&yülr yabar.i flDdıklar, 
keetanelikler var • Hükumet bu 
arazide beyındarlık ( lmar) faali-
1etinde buluaanlara oraluın tapu 
ıunu vermektedir . Çoruh llbay
lığı (vill1eti) kamO.u bu müsa· 
deden çok esaılı ıekilde istifade 
etmiı ; •e bir çok yerleri bıym 
dırlata k.avutturmuıtar . 

Biz ıınıra (budadı) kadar iler 
Jiyecejiz. Yani Rusyayı ı&rtce 
ttz 1 . Bundan bir ay öncP. Suriye 
yi lı:arıımızda ıörmüıtük . Bu
pn R111yayı fÖrByoruı . Tuhaf 
delil mi ? .. Tevekkeli , insaaa : 
(Kut miıali} dememiıler? .. 

Haai, cotrafya kitaplannda 
hep (Çoruh vadili, Çoruli vadisi) 
diye bir ıöz ırçmez mi ? .. iYan· 
lıı temamen yanlı~ vallahi !?I. bu
rada vadi ne ıezer ? .• Rusyayı 
dojra bir ıınır kapımızın bulun 
dup Meradit'e riden yol, ta 
ao•una kadır, dar ve dim dik 
bir botazdan uıamp gitmekte 
di 

' 
1 ..• 

nu dünyada keatiremezdim .. Ben; 
Sicilya adasının bütün hndık 
mıntakalarım gezdim ; hepsini 
yekından tetki" ettim . O mınta 
kaluın hiç biriıinde bu canlılığı, 
bu revnaln, bu sıörkemi( ~btiıımı) 
göremedim. 

Çoruh ; aşağılardın , derin
lerden hızlı , hızlı akıp gidiyor • 
Sıoıra sıiden yoJ ; kib alçalıyor . 
Yolun bir yanı sup uçurumlarla 
çevrili .. Diğer yanında ise ay
batlı ( heybetli ), battı yol• doğ· 
ru birazda t~hditkirane uzanmıı 

kayılır ıöze balıyor 1. Bu koca 
kayalarden bir tanesi beoi ıoyle 
ce yerinden oyrıayıverirse , kıya-

met koptu gitti demektir!. Fakat, 
ıu fındıklarla , ktzıl ağaçlar ve 
Hrmaflklar; o koakoca k•yaları 
ve topraklara ÖJle bir tarzdı yer
lerinde tutmu~lar ki !.. Nerede 
ise ; Toros'un kayıhklarmı tutanl 
çam ; burılardı fındık vo kızıl 

ateç ıekliot geçmiş 11nacaksınl?. 
Bir çok kıvrımlarJan , tehlikeli 

virajlardan geçtikten sonra niha 
yet sınıra vardık. Buraya : (kapı) 
diyorlar. Sevgili bayrağımızın: 

Bana; gökün en parlak yıldızı 
ile vatan topraklarını korumak yo
lunda seve, seve dökülen en genç, 
en taze, en körpe kanların en kır
mızısını üzerinde t<'plamış gihi iÖ
rünen, Türkün kıyamete kadar şe 

rofie başlar üstünde tutulacak ve 
taşınııctık bayrağının, - karşımız· 

da -, nazlı, nazlı ve ne§eli, neşeli 
dalgalandığını görünce yüreğim 
hopladı . . karşı tarafta : 

Büyük dostumuz, Sovyet Cum· 
huriyetleri ittihadının oraklı-çe 

kiçli , kızıl bayrağı dalgalanıyor .. 
görüyorum ki : fJ,r iki bayrağın 

yekJiğerine sonsuz saygıları var!. 

dı ' 
Ad.nanın •pulautası muabesin· 

de olan Toroslaun eteğindeki bu 
tirin nahiye bugün cidden görüle· 

1 cek vaziyette idi . Bayraklar ve 
defne dallarile donatılan resmi ve 
busuıi binalar , karadonlar1 pın 
tolon olmuş erkek çocuklar , ıi · 
yab 6nl6k ve beyaz yaka tak
mıt kız çocuklar pek cazip bir 
manzara teşkil ediyordu . Hüldi 
met dairesinin önünde toplanan 
halka ve okullara bugünün yü 
celigi ve nasıl elde edildiği ba~
k1Dda nıhiye müdürü Kadri U· 
nal tarafından çok alkıılanan ve 
halk üzerinde derie intibalar bı 
rakan eteşin bir hitabede bulu
nuldu. 

Çocuk haftasının ilk günü 
olan çocuk bayramının da ltllyük 
güne tesadüfü dolayıeile! yarının 

büyükleri olac .. lc bu kü~ük yav 
rulana bayramlar da kutlulandı. 
Biri kız olmık üzere dö. t mek
tepli tarafından nutuklar söylen· 
di . istiklal , 23 Niaaa ve Cumhu· 
riyet marşlara hep bir aiızdan 
okundu . Hülae11 bu büyük gün 
büyüklüğile mütt'naaip bir surette 
kutlulandı . 

. 
iz mirde 

Cellat gölü kurutuluyor 
-_....,. ... -

lzmir Analarını oğulsuz,çocukları 
babasız bırakmak gibi kötü bir 
adı olan c~ııııı gölü, pek kısa bir 
zaman içinde sağlık ovası haline 
gelecektir. Celldt gölünün kuru· 
tulması işirJİ üzerler;ne alan mü· 
teahhitler işe başlamıştır. 

Sınırda bir Türk askeri , bütün 
vekarı vı ulııfuğu ile(azameti ile ) 
memleket sınırlarını beklemekte ... 
Memetçik,- bütün 1cun yazıcıla
rının büyük bir saygı ile kendisin
den bahsettikleri Türkün bu sem
bolik şahsiyeti -; bir çelik kale 
helinde karşımızda duruyor .. Onun 
duruşunda öyle bir aybat (heybet), 
öyle bir nluluk var ki !?!. 

Avrupadan getirilen kurutma 
makineleri Eskevatörler yerlerioe 
konmuştur. Kurutma ameliyesine 
Solçuktan başlanmıştır . En kısa bir 
zaruıın içinde Celıtlt gölü kuru
tularak münbit ve mahsuldar ge . 
piş bir arazi haline gelecektir . 
Celltlt gölünün bulunduğu yero 
• Sağlık ovası • adı verilmiştir. 

lstanbulda evlenenler 
çoğahyor 

Brlediyenin hazırladığı bir ista. 
tistiğe göre 1927 senesinden 1934 
senesine kadar sekiz sene İçinde 
lstnnbulda ( 34965) kişi evlenmiş-

~ 

At•türküo heykelioi ve hu llUn 
çevrelioe konat'ak mücadele tem
sillerini yapmakta olan heykel 
trıı Ali Hidi evveliıi gün bu 
temsili heykellerden birisini ta
mamlayarak ıehrimize getirmit 
tir . 

Atatürk heykeli dahı önce 
getir ilmiıti , Öteki iki temsili 
heykel bitisi yolda ve üçüncüsü 
de bir kaç güne kadar temam 
lanaıak şehrimize getirilerek 
yulerine konduktan sonra abi· 
denin açılma merasimi yapıla 

caktır . 

Şehir meclisi 

Şehir meclisi bugüa saat on 
dörtte toplanarak söyleımelerine 
deuam edecektir . 

Muallimler maça 
Yarın stadyomda 

yapıhyor 

Adana mekteplerinde evvelce 
futbol oynamıı olan muallimler· 
den teşkil edilecek muallimlerle 
erkek muallim mektebi futboJ 
tekımı arasında yarın 6ğleden ıoo · 
re hararetli bir mıç yapılacakbr . 

İlk mektep muallim ve talebe 
leri de bu maçı seyredecekierdir. 

Tan arkadaşımız 

İstanbulda çıkan "Milliyet,, 
arkadaşımız 23 Niaandaa baş· 

lıyarak "Tan,, adıyle ve çok gti· 
zel bir şekilde çıkmağa başla
mııhr. Kutlarız. 

Kari şiklyetlerinden : 

Memeleket bu çelik azimli , bu 
çelik kollu evladı; pelr. üohi Türk 
ordusunun bu seseiz , mütevazi , 
özgeçen ( feragat sahibi ) uzvu vo 
mümeseili önünde , içimden gelen 

Şehrin en mümtaz bir mehal. 
leıi olan ve o mahallede trahom 
dispan~eri bulanın ve ıynı semt· 
te memleketin sihhat müdürü otu· 
ran ve onun yaaında dı sabık va· 
lilerdea birisi bulunduğu halde 
gözleri önündeki 35 metre uzun· 
luğunda ve bir buçuk iki metre 
derinliğinde Aıım bey fabrikasile 
Kalak oğlu febıikalarıoan arka 
cihetinde teraküm ,dmiş yağmur 
sularile fabrikalardan verilen piı 
suların orada toplanmuıodın mO· 
tevellit geceleri ve gündüzleri 

tir. Ve her sene evlenme adedi mahallede kokudan ve sivri si· 
n;ıuntazııman a~tıyor. 1927 sene- I nekten oturulmaz bir Jıale ge· 
smde evlenenlerın sayısı 4045 iken lindi Fabrikay• au bırakan Asıma 
geçen 1934 yılında bu miktar B · b l d" ·k· d f · · h 
( 5107 ) ye çıkmıştır . Bu istotis- aya e e ıye. ı ~ e " yırmı e: 
'kt ı ı · 1 k' ter hradın elh lıra cezayı nakdı 

tı P. ev onen erın arosını n ı sınıf . . 
forklurı da teebit edilmiştir . Ev· verdığı hılde uslanmıyan ve ha 

Faka , bu boiaz miaeli ızrak 
(Ender) bul uaıa bir yerdir • Bir 
kez , lwr tuaf yeıile bürünmüı· 
tir • Bir , iki yıl üzerinden geçil 
me.e , ıizi temin ederim ki , bu 
tosa: temamea bir yeıil bela man
zara••• alacak ... 86,le tazelik , j 
blJle feyz , böyle azgın b&y&me 
ba hava ve bu kedar cınlılılc, bu 
kıdar tatlı bir yetil biç 11nmım 
ki Türkiyenia batka bir tarafında 

bulunabilıia .. 

bir seziş ve duyuş ile, bir kez daha , 
saygıyle eğildikten sonra gözl~ri · 
mi Türk sınırının öhür yanına 

doğru çevirdim ... 

* * * 
Ragıp Manoğlu 

lenenhır orasmda tacir sınıfı en len de suyu ayna göle akatmakta 
yüksek dereMyi bulmuştur. Bun- devem ed~n fab.rik.acı Asım ~~a-
dan soora sanayi erbabı ile çifçi- b.• tlaha oıddetlı b1r ceza verılırse 
)er geliyor . yıoe suyu akıtmaktı devam ede

bilir mi ? Seneleıdeuheri bu pis 

-----------------------......... göl&n kurutulma11 haltkıoda vaki· 

Çocuk 

Netet At•y'• 

"Çocuk ,, sözü geçli mi: glilen yıiz , okşıyaıı el: 
Çocuk mu .. Bayılırım .. Mini mlııl . Ne giizel ; 
Dur , nyılıp bayılma ; dur , toplan, l<endlnc gel: 

müracaatlarımızın semeresiz kıldı· 
ğıaı görüyorum . Buı.un sebebi o 
göl ve arazisinin Kalak oğlu fab· 
rikası sahibine aid bulunmasın
dan belediye taratıorlan kıpıhl 
ması mahzurlu olduğu cihetle 
alaka sıösterılmiyor . Mahallemiz 
halkı KAiak oilunun kurbaoı mı 

nn bun istemesi bunu iıtememi 

batınadan çıkmaması , ihmal et· 
mem•Iİ yeter . 

Y urddatlare bu isteti verecek , 
ba borçlannı unutturmayacak ku
rumumuz laundolsun var . Bu işio 
buı&n ve yarın için ne bOyük 
ehemmiyeti oldutunu anlıyanlar 
çocuk eıirıeme kurumuna , biç 
bir yardımdaa ıeri kalmamalıdır· 
lır • Bu milli , insani ve ailevi 

bir ••sifedir • 

Sözde " şefkat ,, , gördükçe ·• llilfal ,. gerek değil; 
Balnp sızlanmıyorsa seninki yıirek değil ! 
Çocuk , bilip solan gı11 , ölmeyen melek değil ı 
Çocuk mu .. Çizgilensin almrı , arasın rlin / 
Çocuk , en yamamdır " cefası çok güzel ,, in ! 
Ona bak , her şeye bak ; unut, her şeyi unut/ 
Çocuk mu ? .. Büylik yarın , asıl l11 1\li , ilk unut / 
Adı ı çocuk işi)> ya , bilill , oyuncak değil ! 
O penbe yüz dl'ğilse hiç bir şey sancak değil ! 
U kalmazsa yarına , bir şey kalacak değil ı 

Londre : B. K. Ç•Ol•r 

1 k·> s· · · k o aca . ıv11 sıne ttn kıolarımız 
zehirlenirken tulumbalerınıız -
daki sularan gölün tesile acı 
su çıkmakb bulundugu yapıla
cak tahkik ve tetki~t~n anlaşıla· 
cığı aıikAr bulunacağından çok 
dtğerli Valimiz T~vfik Ha 
di Baysal'ın hu itle alakadar ol· 
masuu bilhassa şehir içinde olan 
bu gölü görmtsiui o civar halkı 
uaa sihhatı namına cliledm : 

lcadiye mahallesi u. 33 

Ahmet Cavit 

Dörtığaç köyünde Kadrinin 
ç:ftıiğiode çalışan Kırşehirli Veli 
oğlu yirmi yatındaki Ahit daida 
bulunan sürüyü getirmek üzere 
çıplak bir hayvana binmit ve ku
lak y~riode bir suyu geç«"rken hay. 
van çamura saplanmıı ve kendi de 
attan yuvarlanmııtır . Ahit yö
reden yeotişiliociye değin boğula
rak ölmüt ve hayvan tyüzerek ke· 
nara çıkmıştır . 

yetsiz bitirmit old~ 8 fJffJj 
Tam saat 3,~ fo~ 

lacivert formalarıle. ldlO-' 
onu müttakib Merııo tt~ 
du halkın alkıol•r1 • " ıtl 
na çaktılar. 3,40 da 

0~8 
dil ·· d"" ı-ğu·· ile oyu 

DUO UaU d--
İlk akını Mersin f fora' 
yaptı ise de bu akı• ıtkl' 1. 
faHı tarafından zor)~ İ!. 
döaderildi . Bu ~k~~1er1' 
ra ber iki taraf bır g. 
ziyRrnt ediyorlardı · f ı~ .! 

· k · tart .._.,,..... ziyaretler htr .1 1 
0 

,. 1111 

nihayet vcrmıy~rd kııtıar1 
bir kaç t~blikelı: to1°'1' 
luları epeyce kor ;:,ı.,1, ; 

İkinci ietintek bakimi V aafi ve 
hükumet doktoru Hamit oraya gi · 1 
derek mu•yene ve tahkikata yap · 
mış ve ölünün gömülmesine izin 
verdikten sonra ıehrimiıe dön 
müılerdir . 

na mukabil Toroı .ı.1 
• • kiflJ'W 

kaç akını Mersını• 
kaldı. ~ Adliye ba, müfettişi 

Mıntaka adliye baş müfetti· 
ti Talat cuma günü ıebrimizden 
1ıyrılmıtttr . 

Garson Mustafanın 
duruşması 

Dostu Hamideyi öldürmek ı 
ten suçlu ve mevkuf Garson Mus
taf ıoın duruşması dün öğleden 1 

sonre yapılmıştır . Şahit olarak 1 

dinlenen H11an oğlu Bakkal Meh· 'ı 
med baıkanan sorgusuna suçlunun 

içtiği rakı ve biranın parasını üze· l 
rine yazdırdığını ve öteki ıahit 
genel ev kadınlarındın Mebmed 
Kazı Ayşe de : 

Oyun mUtavasİ8 . · ..il. 
• • OCI Jl'I"':' 

vam ediyor , barı ld~' ;.w 
neticesine bet d ~ y•P~..; 
Toroılular sağ • .

1 
rill.ik fi 

hücumla Mersio~ ~els ;lk l' 
ğıadan istifade e e bir~ 
gollerin~ attılar. vİ.. -"" 
bu şekih de bıtl 101'. 

On be§ dı~lka 1,dı~ 
ra ikinci pırtı ·~k~r.ı' 
Mersinliler:berab~~"' 
mak içia b&ttlD 

• ılu fetmekten gerı bO 
Toroılular dı ~"fi 

1&y111nı daha art;
1
.,., 

memek i~in bit 
geriye almışlardı '·.,ci 

Merainliler 25 1 a..rle' • · çrdl.,... 
Toroı kalesıoı ,ık'. 

k k v• bJ' sararak sı sı d• 
şütler ıtayorlıt~ le dı 
ovutla v• dijerl ~IJ • 
çarparak t?t•~: f or.,.ı 1 
35 inci dekı~•e bir~~ 

Mersio kelesı~. 
11
,ti; 

ları Merıin gıbı 
do. f 11~; 

- Hamide Mehmed'in dostu 
idi . Bu kadın hıılıa11nı doıt tnt· 
mamıştır . Hadiseden bir hafta 
evvel Hamide yamma gelerek 
Garson M~hmed hiç biriş tutmu 
yor , daima benim kızancımı yi· 
yor . Onun için kendini bıraka 
cağım dedi . Ve badiıe gllnü de 
Hamideoiu; elile boğazına tutarak 
gazozhlneye girdiğini ve ark .. ıa· 
dan Muıtafaoın üstli başı kan 
içinde olarak çıktığını g6rd6m . 
Kıvgı ettiklerini görmedim de 
mişlerdir . 

Her iki tar• 1.,,.11 
\ rini ziyaret ediye>' eti' ~ 
1 ziyaretler ıeİ~; c1ı•1' 

0 Yapılan pena diler fi 

taraf ta çekeoıe de••" 
tevazio ıek~ld~ ..... ,-" 
ortaerin dudujU 

Gelmiyen şahitlerden patro 
na Ane ve Develi Sakinenin ge· 
tirilmeleri onınmıı ve duruşma 
5 Mayıı 935 Paıar günüae bıra 
kılmııtır . 

Akarcahnın sorgusu 
yap aldı 

İcra dairesindeki bir doıya 
nın içioe sahte keşf kağıdı koy 
maktan suçlu ve mevkuf Akarca 
h Hıaan'ın dün Ağır cezı mahke 
mcıi kaleminde ilk sorgusu yapıl· 
mıttır . 

Lise lngilizce Muallimi 
Diyarbekir Lisesi İngilizce 

Muallimi eskere ılındığındıo 
o mektebin olıunluk imıihanlı
rraı yapmağa Şehrimiz Er kek Li· 
sesi İngilizce Muallimi Kemal 
memur edılmiştir . 

Cenup demiryollar1 
mUdUrU 

Bir kaç gUndenberi ıehrimiz· 
de bulunmakta olan cenup demir· 
yolları mOdlirü Fuat Reşat dOn 
akıamki trenlf! Karkamışa gitmit 
tir . . 
Arabasını çarptlrmış 

Mustafa oğlu Hüseyin sürmek 
te olduğu arabasıoı Ahmet oğlu 

Bürbantttin adındaki bir çocuğa 
çarptıraıak ayağından yaralan 
masına sebebiyet verdiğinden 

yakalanmııtır . 

Kozanda yağmur 

sövledi . • . ..J .. ~_....,.. 
İdmıD yurdu 

~w-

ldu ·· şampiyonu o 
Uçak kUP18 

... td' 
Adııı• 

adım atan 
bu Cuma dı A ~ 
şacı~ . ço~o 

Geçenlerde .rt 

Poıln ı ..ld 
yonu Toroıııı 1ı.ı~ 
ta Adanı ldoıd~ ~O 
yar11anı k•Z111 rtb't ~ 

Bununla . ~e ort•1' 
fut bol beyetııııJJ dJt . ~ 
küçükler koP'

11 
iki ',;1 

mao yurdu bet k 1ıoP' 
ticelerle bitirere ,ıJ 

dı . ldıı>'o ~" 
Dün Mı:rıio rl•t",... 

karD rf' 
kArşıloşm ılıırı ve ~e.o 
na IJman yurd~ ~er~ıı at .. . Jerı, 
yurdu kuciik fJın•o 

1 
,.~ 

ğinden Aıil00 liP gt .a 
leri hükmen ga etiıııll t' 
rova fotbol beY )cup•"'o 

koyduğu · 
sına . . tdu . d• fı 
ve sshıbi 0 

8sb• 
Geçenlerde~ ol• bir ~· 

dar göredJediğı' u .,.,111 
iyoP ıO 

kurova şanıP P IJOI 
5 yePB 1• 

sporu 2 - aoa&ı>°rl•o~'o' 
cuma da A~ ü hB 1 çoo 
bu dlac.ta hı!atıErJır . f" 
neticeyı alo ıu soO irJ' 

idman yur.' Jabil 1 
· bir disiphn ,,_._. 

eyı . . · o>UP , 
ekzersızlerını . kabi1•1'.1ıt 

. . e ncfsı , ... 11r 
enerJı v ıo ~ ti 
s .. ltme y0Uarı;;yao11lı~ 
cuma do oy rf' ~ 
Adunı:ısporıı Y'":ıııc• 
sın• kAzaorıllŞ ı Onbeş gündenberi fasılalı su 

retle a ao a murlar diomiştir. 
~~~~~~~--~--......... 



r ~lıarı 1935 

Unanistanda Rejim sorumu ' 
( 1'ftrk86ztl) 

E~kişehire menba suyu 
getiriliyor 

Kozanda 
li6kuııı ·------

g,~ıe · et taraftarı •• proia den birisinde neQredılmic olma 
. il g " ~ y 

it loııd eçenlerde §ayaoı dikkat sına rağmen bu mektuba büyuk 
811 t i' telgrafı neşretmişti . bir ehemmiyet atfolunımaz . De· 

~'•ie :raft,. " Daily telgraf ,, ğıl ki, proia'nın mevzuubahsetti 
~g'Ytt 11

• ~ Yunanistan vaziyeti ği gibi , bir İngiliz telkiai lelik· 
kt ııJ ıyı bilf!n zata atfen in ti ki olunabilsin . 

"l.ICQ b· 
'ttiı_,k 1 ~ lllt>ktupta şu izahat • British Re view • ya gelince 

(f ~ le ıdi : bu mecmua da İngilterenin resmi di.."''• .. ~ tlra1ıore bu zat 1 Mart ha veya yarı resm1 düşüncelerini ak-
t•fıııd nda ecnebi gazeteler settiren ehemmiyetli bir mecmua 

111tt~uu~~ Yapılan mütalaaları Binaenaleyh, bu fıkirleri logiliz 
~ tit.,, , a settikten sonra şu ne siyasal mahofiline atfetmek doğru 
~ Cu~rınıktaclır . , Y uoan is tan- olmaz. Fakat böyle dahi olsa, bu 
J1htila1 llriyctin ilanından heri meseleler tamamen Yunanistanın 
~ •c rn·· 

0 11 
ıa. tellQ· Uteaddit karşıklıklar iç siyasasına ait bir mesole oldu. 

·''t reı·· . ış olması , Cumhu • g'undan her hangisi olursa olsun 
~ 1111ın· ~ g011 ın ınuvaffak olmadr · hiç bir ecnebi düşüncenin bu işti} 

1le tab~~rtıcktedir . Bu memle· zerre kadar kıymeti bulunamaz. 
~ bııt 11 

§eraitin yeniden vü- daris ve B.l<ondilis tarafınJan ya-

Eskişl!hire 40 kilometre mesa
fedeki Kaplanlı dağındaki menba 
sularının şehre akıtılması için fili 
çalışmalar başlamıştır. Akıtma işi 1 

mayısın birinde müteahhide ihale 
edilecek ve hemen işe haşlanacak· 
tır . l\.lenba suları şehirde ya
pılacak bir depoda toplanacak , 
sonrn bu depodan çeşmelere aka
tılacaktır . 

Afyonda yeni mezarlık 

Afyon, Belediye bir hazirandan 
itibaren eski mezarlıkların hiç bi 
rine ölü gömülmesine izin veril 
miyeçeğini ilan etmiştir. Yeni me
zarlık bir haziranda açılmış ola . 
caktır . 

Yaban Domuzu avı 
.., ına,, c• O A ; '- e, .. 

1 
tçın yegane çare pılan beyanatları nazarı dikkate ala-

" •e k il İstanbulda Beykoz ve lıavalisi ziraa-
~ u,~tr t ra ığın iadesidir. ,, rak bunlurJan krallığın iadesi gibi 
L~ it,,.. araftan " Britich Ue bir mesele mevzuu bahsolmaüığını ti ötedenberi yaban domuzlarından 
._l, 1'"' d · b ·· d b 1 b' 1 çok zarar görüyordu.Fakat 50 sone-

'
•ııad, .. , e aynı mesele ve ugun e öy o ır mose enin 

ayn deoberi fasılasız bir sur~tte bu mu-
lbe)[ J ı u .. ticeye varan bir mevzuu bahsolamıyacağım söyle-
~ rı. 1 e ya k d k zır hayvanlarla çarpışttn Karadoyı 

~ "''oi zrna ta ır . me te ve şu neticeyi çıkarmakta-

~'lbl.~- •• gazetesinin "lngiliz. dır ki : vo yetiştirdiği arkııdaşları bu hay-

ı "'•ttt vanların hemeıı hemen kökünü 
L lba"' .• e sağlam bir rejim Diğer taraftan Elen ordusu da 
"•il •• ... r kesmişler denilobilir. 

,b ,•iııı 
1
• • 1n. yegane çarenin böyle bir siyasayı terviç edecek gibi 

y ad Son zamanlarda Beykoz VA ha. 
re .o't•r esı olduğunu telkin görünmemektedir. Birinci kolordu 

ı •. '~ti bh. ,, başlığa altında neş· kumandanlığını, General Paooyo- valisinde öldürülen yaban domuz. 
e "'lti1.ı .. teı f larınm sayısı iki yüzü aşmıştır ki 

h ... ci ht gra m tahliline has· takosu <l~vroj lı r keıı general Pet-
''tl 1 nı k ı bu sayı bir rekor teşkil ediyor. 
~ i Da·ı 1 a esinde " Hestia,. ridis neşrettiği bir yevmi emirde 

1,: ~bil Y lelgrafta çıkan mek· ordunun Cumhuriyot rejimine olan İzmitte büyük bisiklet 
111 laet~ırı hütiyetini araıtıra • sadakatini, hiç bir şüphe götürmi-

~ 11 lı11 lıceye ~•rmaktadır : yen cümlelerle tübarüz ettirmişti. yarışlarl 
~'·"-••ı't '.•~lehi ihtimal Elen Bu vaziyette devletin istikbal· lzmit : 27 ( A. A. ) - Mıntaka 
~it babıı~ •ılah ıiçin gelen bir deki siyasa hakımından , mesul hü Bisiklet~kurumu bu yıl yapılacak 
~ t\ırıir r?e heyetinin başkanı kumet ih. ordunun niyetleri hak· olan büyük müsabakalara bir teş-
\1~ • laıiit a Carr'dır. Amiral kında sarih tezahürata malik bu- vik hazırlığı olmak üzerdl92 kilo 
~11ttı11 ~Vtffa kral Kostıntin'in lunnyoruz. Bu tezahürat , yeni bir metrelık bir yarış tertip letmiştir. 
\ d0at '•1 hauedam azaaınıq meselenin mevzuu bahsedilmesi bu yarış arizalı yollarda yapılaca-
~l, bq bulunmakta , fakat korkusunu tamamen refedecek ma- ğından dört kısma ayrılmıştır. 
•-.~ o ka~raber logilterede ken- da hiyettedir. Bu meselenin vücuda -------------
'~''-ıek ar . fazla ehemmiyet getireceği bir çok ihtildtattan ma. lerine, vaka gPçtikten sonra hak 

1 ••tetı• ledır. Bundan ötürü, böyle lıir iş,Venizelos ile beraberce 
1 

vnebilecek ve dahild4ı1 yooi yeni 
111 

en ciddıA gazetelerı"n· 'ht'l"l h k t' · h J d.ğ 1 ki .. d t• kt" 

?-===== 
~I 

ı ı u are e mı azır ıyan ı er- ayrı ı ar vucu e ge ırece ır. 

Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 

Pirinç ekilecek yerler 
tesbit edildi •. .... 

Kozanda pirinç ekilecek yer· 
leri tesbit etmek üzere oraya 
gitmi§ olan Ziıaal memuru Tallt 
şehrimize dönmüıtür. 

Orada yapılan tttkikat sonun 
da Anavarza yanında ve Tılanla 
Kamış Ob1Sı, Bucak ve Bolduklu 
köyleri yanlarında onbir parçada 
beşyiiz hektara yakın bir yer tes· 
bit edilmiş, kroki ve rapoları Vİ· 

layete verilmiştir. 
Klldir li kazaqında ise tetkika

ta devam olunmaktadır. 

Kozan bağları kilkürtlendi 

Kozanda bağcılar hağlarlDı 

küeürt ve ıöz ta§ıyle ilaçlamak· 
tadır lor. 

Sarhoşluk 

Hamit oğlu ~Zekeriya adında 
birinin rezalet çıkaracak derece· 
de Sarhoş olduğu gfüUlerek ya 
kalanmış ve hakkında zabıt tu
tulmuştur. 

ilkbahar at koşuları 

- Birinci firtlkden artan -

Koıulır çk muntazam olmuş 
poliı ve jandarma tarafından ah· 
nan tertibat sayesinde ,herkes 
koşuları yerlerinde hiç bir karı
şıklığa meydan kalmadın seyret· 
miştir. 

Koşu yerinde yetecek derece· 
de kanape ve sandalyalar, bayın· 
lar için hususi çadırlar buluadu
rulmuıtur. 

Üçüncü koşu yapıldığı sırada 
bir jokey attan düşmüş: ve fakat 
kendisine hiç bir zarar gelme 
miştir. 

kılavuzu 

t"irtik : 3 

Asri sinemada 
25 Nisan perşembe günli akşamından itibaren 

Movsimin en heyecanlı filimi 

Aşk , kıskançlık , macera 

.,,. Baltalı cellat .... 
oynayan: 

Edvard Robinson 
ilci.ve : en yeni dünya havadisi 

5350 

Bosna sevdaları 
Bir çok sebeplerle bu güzel filmi görmiyen seyircilerimizin isteği 

üzerine yalnız bu gece ve pazartesi gündiiz 

Alsaray slaemasiada 
1 gösterilecektir 

Fiatlar 15- 25 - 40 

gündüz 

talebe 10 sivil 25 her yer 

Yunanistanda 
kralhk mı? 

- Birinci flrlikden arlan -

İkinci Jorjuo menfasından çık· 

5356 

Seyhan vilayeti Daimi 
encümeninden : 

t 
•t~,t 

\ (j itle(( - Tutuıık, saymak 
h11 'lıeıt • S. . 

ı İ•lc · ızıu de h<ınim ka · 
~'t t~ ı alAk 
~ h İıter· a adar olduğunuzu 
~iıı:ı il itte :~. :- Sizi de benim 

İs\isnaiyet - Ayralık 
Müteferrik - Ayrık -

Divers 
(Fr.) 

Örnek : .Müteferrik havdisler 
Ayrık bilgetler • 

Tabir - Deyim - ( Fr. ) 
Terme, expreasion 

Örnek : Bu hareketinizi anlat· 
mak için nasıl bir ifade bulacağımı 
bilemiyorum - Bu hareketinizi an· 
latmak için nasıl bir deyim bulaca· 
ğınıı bilemiyorum - Je ne puis pas 
trouver d'expression pour qualifier 
votre conduite 

Faşetmek (ifşa etmrk) -Dile ! 
vermek, açrğa vurmak, açmak - j 
(Fr. ) Divulguer I 

Örnek : Sırrını fa§etti - Sır· 
rını dile verdi ( açığa vurdu ) - lı 

mık ve tekrar Yunaoistaoa dön
mek için karar ' vermiş olduğu 
hakkındaki haber htr türlü asıl 
ve esastan aridir . Kral bu mık· 

satla Kral taraftarlarının her han
gi bir mitinı akdetmiş olduklarıo-

( 2501 ) lira bedeli sabıklı AdA
na kazasına ait Taş • kireç, kire· 
mit ve Amsoli ocaklar resmi 1-
6-935 tarihinden itibaren bir sone 
müddetle vo açık artırma suMtile 
müzayedeye çıkarılmıştır . 

Şartnameyi görmek isteyenlerin 
her gün huıms1 muhasebe müdür
lüğüne , talip olanların da yüzde 
15 pey akçalnrile birlikte ihale gü
nü olan 9-5-935 tarihine mü
sadif perşembe günü saat on Lu· 
çukta VilAyet Daimi encümenine 
müracaatları ildn olunur. 5348 

t · gıh saymak (tatmak) 

'•i~, ( v . 
\ () rcıhe] - Düıerge 

\''t ~elt . 1 
~1 11tırn, • ." nkilab uğrunda bü· 
ı'-ı t .. , Ver k . • . 
,,1~. ' ).) rne mıllı farıza· 
\ıu~~I t\'tinı .... 

'llıt tı Ver Uğrunda butun 
t ' lllek ulueııl düşerge· 

'tı •tk [ 
'I tem • 

Lt Ylz ] - Ayrım, 
-~6~ (j,tıeıt 
\; k : B "k' lld •t fark u 1 ı söz arasında 

t ' b(iYük; 1 ~ar - Bu iki söz 
'tkt ' 1

r ayrım (ayırt) var. 
~)ıt tllıtk [ . 
t· llalllak ternyız etmek ] 
•ti~ll ...._ ' ayırdctmek J 

\ ö, Ayır rnaç 
'h· l:ıek , 1 ır . • ı . 

L t. llıı lllın en b·· ""k (" . 'it 'lı't· •ırı d . uyu arı· d ı aır · d li>. ltıill eeın c çalışmak· 
~ı:ı · en 1 ·· 

l~ı· 1Sİtıde . >uyük ayırmacı, 
t,) 1•1la çalıonıaktır . 

t>t ttllıtk 
Cel>te, - Ayramak -

' l (), 
''tlj l:ıtk • 

'ld ltıe"· • Bu k . J 
'ı:ı 11 ieti au eden yalnız 

~• >'lllrıı" b?a etnıelidir - Bu 11t' ı ır .... 1•~,i 80ıu ayramalıdır. 
Ptio ..... A 
() 1111,1 yraı - ( Fr. ) 

~~ tı:ıe~ 
'ı :e~ : lsı' 

lltııı-~011ar ~5~i vaziyetlerde 
a laı· k YQlla Yral durumlar· 
"ııt· ı," r 

lQ ' ...._ A 
cı cı Yra 
() - ( Fr. ) Ex 

~•t tı:ıck 
~t~ lııık : \' 
',ct.tı,, 1 1tıdı01

11 ı~n~ıı§lar ara anda 
tr, ) 8tıı111ııd lihs?a )'oktur -

l ~i ~i 0ktur . 11 hıç bir bakım· 
' 'tı, ·~ 11, -

" 'l>tion Ayrasıı - (Fr.) 
'• 'Jt 
"' '•ıı· lleJt • 
~ ... ~ ~ ..... }f 
\_~it ~srııe 6~~ \ataoda~ın hak · 
~ ~ l 11 htıpt . 

"ot er y etıuek vıızı· lltn Utdd ' 
ıılt ı a~uı hakkını 

ıorcu 
•uuztlur . 

Tefrik - Ayırtı 

Ürnek : Ayırtı (tefrik) kabul 
etmez . 

Tefrik etmek - Ayırmak 

Tefrika [ nifak anlamına J -
Ayırga - (Fr.) Dı&corde, desunioo 

Örnek : Vaıaoda~lar araıma 
tdrika eokmamahdır - Yurddaılar 
araeına ayarga ıokmamahdır . 

Tefrika ( Gazete terimi J -
Hölem - (Fr.) Feuilleton 

Örnek : Gazetemiz yarın yeni 
L;r ldı ikaya La~lıyor - Gaı.etemiz 
yaran yeni bir böleme hatlıyor • 

Fart, ifrat - Aırrı, oıırılık. 
aşkıo, aşlnohk 

Örnek : 1 - Ji'arll muhabbet 
- Aşırı (aşkın) ıevgi 

2 - MuhaLbrıte ifraı -
Sel'gide aşırılık ( u~kınlık } 

lfrat etmek - A§ırı gitmekiı! 

Örn~k : Hiç bir şeyde ifrat 
etmı-melidir - Hiç bir şeyde aşırı 

gitmemelidir . 

Faeabıt - Uzdiyen 

Örnek : Bu makalenizin fasa
hatiuı• diyecek yoktur - Bu yazı· 
nızın uzdiyemioe diyP.oek yoktur . 

ifade - Diyem, anlatım -
(Fr.) Elocution, cleposition 

Örnek : İfadesi bozuk - Di· 
yemi hozuk 

ifade vermek, ifade alruak -
Diyem vermek, diyem almak • 

Tarzı telaffuz - Deyiı -
(Fr.) Prononciation 

Ürnck : Her yerin keodine 
lıir tarzı telcffuzu vardır - Her 
) erin kendine göre bir deyİ§İ vardu 

Fasıl - Ayrıç 

Örnek : Bu eııerio dört faslı 
var ki her biri diğerine faiktir -Bu 
izerin dört ayrıcı var ki her biri öte· 
kinden üstündür. 

zuk 

Fasıl - Bölüm (Bak : Bab) · 
•'asıla - Ara, aralık 
Faıit - Bozuk 

Örnek : Zamiri fasid -İçi bo· 

Feıat - Bozut 

Örnek : Memlekette fesat çı· 
karmak iştiyenlere karşı bütün mi'· 
Jet müteyakkızdır - Ülkede hozut 
çıkarmak istiyenlere karşı Lütün ulus 
uyanıktır. 

İfsad etmek (Fitne anlamına) 
- Bozutmak - (Fr. ) Corrompre 

Örnek : Gt•m;liğin ahla~ını if· 
sad ~imek istiyenlere aman yoktur
Gençlijtin ablitkmı bozulmak istiyen· 
lere aman yoktur . 

lfaad etmek ( nifak sokmak 
anlamına) - Arahoımak - (Fr.) 
Mettre la discordance 

Müfıid ( münafık anlamına) 1 
- Arabozan - (Fr.) Perturbate
ur, sediticux 

2 - Bozutcu 

Örnek : O, müfeid Lir adam· 
dır - O, hozutcu bir adamdır. 

Müf sid ( munafık anlamına )
Arabozan - (Fr. ) Corrupteur 

Örnek: Yine bir müfsitlik Pde· 
rek onu bana karşa kışkırttı - Yine 
lıir arahozanhk tderek onu bana kar· 
§l kışkırttı . 

a divulgae son eecret 

İfşaat - Gizaçı - ( Fr. ) Di· 
vulgation, revelation 

Örnek : logiliz Hariciye Na· 
zın , Paris müzakereleri hakkmda 
lıazı ifşaatta bulunmuştur~ - İngiliz 
dış bakanı , Paris söyle§meleri hak· 
kında Lir takım gizaçılarda bulun· 
muştur. 

Fatih (Bak : cihangir ) - AI. 
pay 

Örnek : Tıırib biiyük fatihle· 
rin :ıdlarmı hürmetle anr - Tarih 
büyiik alpaylarm adlarını saygı ile 
anar. 

Fethetmek - Açmak, almık 
- ( F r. ) Coaquerir 

Örnek : İstanbul'u Mehmed il. 
aldı ( fethetti ) 

Fatiha - Başlangıç 

Oroek : İşin daha fatihaeıoda 
iken Liiyiik müşküller kendini gös· 
terdi - İşin daha başlaogıcmda iken 
büyük güçlükler kendini gösterdi . 

Faza - Uza 

Örnek : Fezayı namahdud içi· 
ne ecrpilmiş olan yıldız kümelni -

csuz hncsuz uza içine serpilmiş olan 
yıldız kümeleri • 

Fazabat (Bak : denaat) -Al
Çıtkhk 

Örııek : Bu harekete fazahat· 
ten başka bir ad bulamıyol"unı -.Bu 
harekete alçaklıktan ba§ka bir ad bu· 
lumıyorum . 

Fazilet - Erdem 

Örnek : Fazilet inean yüks~k· 
liğinin alametidir - Erdem insan 
yi.iceliğiniıı beldeğidir. 

fazla - Artık, çok, ileri ._.....,..,,,. __________________________________________ , ____________________________________ _ 

dan haberdar değildir . 
Paris : 26 <AA) - Yunan ma· 

hafili yakında müessesın mtclisi 
1 halinde toplanacak olan parlimen· 

tonun inikadıdan evvel eski kra
lın Yuoaniıtaoa dönmiyeceğini 
tasrih etmektedir . 

1 Londra : 27 (AA) - Eski 
Yunanistan lualı dün akşam Lond· 

raya ğelmiştir . Dourves ile Lond. 
ra arasındaki mrsafeyi kateder · 
k~n gazetecilere vaki heyanatıa · 

da sabık kral kendisinin tekrar 
krallık tahtına çıkacağına dair 
olan haberlerin temamen mua
rızlart tarafı o dan uydurulmuş 
oldu~unn söylemiştir . Kral şu 
sözleri ilave etmiştir . 

Pariste yapılmış her hangi bir 
toplantıdan haberim yoktur. Lond 
raya tatil zamanlarımı ğeçirmek 

için geldim . 

Bir esrarcı hapisha
nede öldü .. 

Esrar satmaktan suçlu ve mev 
kuf Bekir hapishanede ölmüştür. 

vilayet encümeni daimlsinden: 
Abidin paşa caddesinde kdin 

eski Ermeni kilisesi Mayıs - 936 
sonuna kadar açık artırma suretile 
icara verileceğinden talip olanla 
rın 2 5-935 tarihino musadıf 

perşembe günü saat on birde % 
yedi buçuk pey akçalıırile birlik' e 
VilAyet Daimi encümenine ve şera
iti öğrenmek ıstiyenlerin de her 

gün Hususi Muhasebe müdürlügüne 
müracaatları ilan olunur. 5207 

15-19-23-28 

24-28-2-6 

Dört yol bele diye baş
kanllğından : 

1- Kasabanın bahçe suyunun 
Dereden kasabayn kadar Beton 
borular içinde getirmek k in ( 90 ) 
santimetre kutrunda ve (10)santi
oıetre kalınlığında birer metroluk 
horu : ( 350 ) adet ve ( 70 ) san· 
timetre kutrundn ve ( 8 ) santi
metre kalınlığında da (400) adet 
ki ceman ( 750 ) metro boru ımali 
ve hali hazır suyun geldiği yerden 
mahallerine tesbit olunarak başttt 
çifte havuz ve lüzum görülecek se· 
kiz yenle de birer metro mikabında 
kapalı havuzlar yapılacaktır . Be
del muhammcııi iki bin dört yüz 
elli liradan ibaret olan bu iş ka· 
palı zarlla eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2- Boruların yalnız kalıpla · 

rını belediye temin edecektir. 
3 - ihale yirmi gün sonra 9 

Mayıs 935 perşEimbe günü saat 
( 16) da Dörtyol bel11cliye encümeni 
tarafıodan yepıhıcaktır. 

4- ihaleye iştirAk edeceklerin 
tokliCleriai ihaleden bir saat evvel 
encümene vermeleri mecburidir. 

5- Çimentoya azami bire dört 
kum katılacaktır. 

6- Muvakkat teminat miktarı 
yüz yetmiş beş liradır. 

7- Teminat akçası vesair mu· 
aınellltı bolediye münakasa nizam
nameei abkdmına tobidir. 5342 

23-28-3 



Firtik 4 

Adana Borsası Muamr'leleri 
PAMUK ve R'.~~X 
- Kilo !Fiyatı 

et Jsı En 1 Eo çol.. Satılan Mikdar 
az 

K. s. K. s. Kilo ,_ -

~Kapımalı pamur--- - 4-0 
Piyasa parla!• ., 38 

Piyasa tf"ınizi .. 
~ iane 1 

iane lI 
Eke pres 
Klevlant 

YAPAGI 
Bryoz 

1 1 1 Si vah 
Ç 1 G t T -Ekspre! 

iane 
Yerli "Yemlik .• 1,80 

1 "lohornhık,. .. 
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 1 
" 

Yerli .. Men tane 
Arpa --Fasulya 
Yulaf 
Delice -
Ku§ yt>mi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 

lJ N 
•••• Salih Efoodi 

ı.. -·-J::l .. 
.t:J ~ Düz kırma 
...lıC >. •• 
='ı::: Simit 

" :§ 5 •••• C::umhoriyN 
~~ .... 
C'f :ı " ..... c.> Düz kırma,, -

Alfa •• . 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

27 141 1935 İt Bankasından alıomı~ıır. 
Scınıi111 Pene 

Mayıs V 11deli 
1 

6 54 LirN 
ı 

9 t)3 

Ranmark. 1 97 
Temmuz Vadeli 6 50 

Frank."~'ransız,, 12 06 
6 78 Hazır Sterlin .. loıziliz,, - 608 2.l 

Hint hazır 5 72 Dolar "Amerikan,, 79 56 
Nevyork 11 80 Frank "hvicrc,, 

Seyhan vilayeti daimi •• • 
encumenın-

den • • 
Jdarei ff ususiyeye ait cirıs ve mevkilerile evsafı saireleri aşa:~ıda ya-

ıılı ev, dükk.un ve mağazaların 1-6-935 tarihinden Mayıs-936 so-
ııuna knılar bir seneli1' icarları açık artırmn suretile müzaycdeyo çıka-
rılmıştır . 

Şırtnameyi görmek isteyenlerin her gün hususi muhosebe ruü<lür-
lüğüne, tulip olanların da yüzde 7 l.ıuçuk poy akçalariyle biı Iikte ihale 
giinü olan 9-5- 935 ttırihine müsodif perşembe giinü saat on birıle 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatları iltln olunur. 5349 24-28 2 6 

Emlakin Be<leli sabıkı 
No. Cinsi Mevkii Lira K. 

ı Dükkdo Hükumet civarı 95 
2 )) )) )) 79 
3 • • • 50 
4 • • )) 72 
5 » • • ıoo 
6 • • • 30 
7 • • ' 16 
8 • • • 26 
9 

. 
• • )) 24 

10 " il il 6 40 
11 

" " ,, 15 
12 ,, 

" il 30 931 icarı 

22 1t Yağcami civarı 140 
23 ,, 

" 
,, 140 

24 
" JI " 

140 
25 1' it " 100 
12 ti Siptilli cıvarı 26 
33 ,, il 11 300 
34 ,, 

" " 300 
35 il " 

,, 131 
36 il il " 100 
69 " " " 

405 

" 
,, 

" . , 300 . 
501 ., , . " " 18-19 " Taşçıkan civarı 136 

20- 21 DükkAn ve hane il " 15 
BilA kahvehono Karşıynko 71 

G 

( Türk Sözft) 

ayrl menkul malların 
açık artlrma ilanı 
Dosya No . 45 
Kozun icra men. urluğıındaP; 

~fo halle veyn 
M&vkii 

Bucak 

Seyhan 

Cinsi 

DükkAn 

defterdarlığından 

Zürra Dönüm 

• • 

28 Nisan 19 

Sahibi uvveli 

Çelebi oğlu Mustef~ bOr 
d. vergı 

ril 
Açık artırma ile paraya çev

ecPk gayri menku'ün ne old.uğu: 
ile ~·ol • şan iki te:;-lı un ve bul

ur ı\Pğirmeninin üçte bir hissesi . 

Kuru köprü Tarla 6433 Hasan oğlu Mehme ın 

dolayı , it -1er 
Su 

İlyas oğa Bahçe yerilh eşçarının 
2442 hisse itibarile 336 

1166 7 Kunduracı Halaç. oğlu llaCJl 
g cundan dolayı hazine 

hissesi 
m 

Gayri mPnkulün bulunduğu 
evki,mahallt si,sokağı ,numarası: 

Döşeme Arsa 
. undsıı 

lbrabim Sıdak vergı borc 587 
K 
T 

ozan Bucnk Kö: 
ekt:r olunan kıymet : 300 lira 

hazine 1 dioİO 
Hamalı zade Yahya e eo 

T ürk parası 
Kapalı çarşı 2 bap <lükkAnı şnmil 

l bap bodestan 
4 hissede 3 hissesi 

20 hisse itibarile 12 
. e 

borcundan dolayı hazın 

Art ırnıanın yapılacağı yer gün saat 
ozan icru dairesi. 30 Mayıs/935 

hissesi hazineye 
Arş un 

. ~i 
. eresesı 

K 
g unü soat onda 

1 - İşbu gayri ın cnku· ün nrtır· 

Şamat zade Rıfat " . bOrc 
Fatma, v~ Mediha vergı 

dolayı hazine . bOrc 

Çuk urm C,!;~·it 1 bap hano 
800 

m n şnrtnnmesi 21- 4-935 torıhin llyas oğa Arsa Arşun 
661 

· · verg1 
Hasan oğlu Hayrıoıo 

d en itibaren 45 numnra ilo Kozan 
ra dairesinin muayyen numa · 
sında herkesin görPbilmesi 
in açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
zla moh1mat almak isti yenler ,işbu 

dolayı hazine 
8 . ıen us• 

Alasonya mubadillerını n dol&Yı. ıc 
Kapalı çarsı Dükka.n Arşın 

25 ro Yakup vergi borcunda ıı~ 
"h kıZl Jl . 

iÇ 
Osman zevcesi Salı 

fa Döşeme Bahçe yeri Arşın 

1520 v.,rgi borcundan dola!.~eyıPao 
Kasap Mehmet oğlu Su !j arlnameye ve 45 dosya nu

arosile memuriyetimize müracaat m Saracan Hane 
borcundan dolayı gf. 

e trnelidir . 
2 Artırmaya iştirak için yu · Cami ce<lit 

k 

Hane 
H .. eyin 

Leblebici zade us Jatl 
. borcUP 

Makbulenio vergı 

b 

arııla yozılı kıynıotin % 7,5 n.is: 
etinde pey ak\·asilo vaya mıllı 
r Bankanın teminat mektubu Cedit bellestan 

hazine . . "ergi 
Saraç zade Cumalınlo 

bi 
da.n dolayı hazine JaO 

te v,li edi\ecoktir . (124) 
3 - lpotuk sahibi alacaklılarla Atik Veraicesir 

iğer olAkad::ırların vcı irt ;r i k .~ak
ı suhiplerinin gayri ~enkul.uze
mul•k i haklarını hususıle faız ve 

1 bap dükkdn 20 
hissede 6 hissesi 

Bahçe Dönüm 
6 

32 

. borcun 
Pazar başı Vergı 

hazine ·oJeP ll 
k 
r 

il 
1 

masrafa Juir olon idJialarını işbu 
An ttırihiilllen itibaren yirmi gün 
cinıle evrakı müsbitelerile birliktf3 
memuriyetimizc bildirroeleri ica.p 

der. Aksi halJ.e hakları tapu sı
ilile sabit olmadıkça satış beJeli
in paylaşnHısından hariç kalırlar. 

e 
c 
n 

4 - Göstorilen günde ~rtırnıayn 

1 

s 

ştir~k l'tlenler nrtırma şarlnarnP.

ini okumuş ve lüzumlu malümatı 
\mış ve bunları tamamen kabul 
tmiş all ve itibar olunurlar. 

a 
e 

5 - 'l'uyin edilen zomıınJa gııy
i mcııkul ü~~ Jefa hoğr1hlıktan son · 
a en çok artırana ihale edilir.An-

r 
r 
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzılo yetmiş b~şini bulnıoz 

llyas ağa 
yeni istasyon 

Kasaı: hehir 

Zencirli 

Oöşemc 

Sevk kPbir 

Tarlanın 4 hisso 
itibarlle 2 » si 

Tahtani 1 edayı 
şamil hane 

Tarla 

,, 
Arsa 

Arşun 

50 

Zürra 
428 

Dönüm 
14 
36 

Alasonya mubadillerı · Ş 
. JiJeıı 

bey zade İlyas ıle va fiı,t b• 
hemşireleri Afet ye Sa h••io 
vergi borcundan dolayı dioİll 

efe o 
Kazık başlı Durllu ..... 

bazı .. v• 
borcundan dolayı 
Hazinei maliye 

» ,, MebOle 
lstikldl ma ballesindeO Jal 

. . b unJso . 
lbrahım vergı orc f 0Jioı ·ı e e 

2 bap dükkAnın Hamalı zade lsm9ı 
nısfı borcundan dolayı re l ··ze 

Yukarıda cins ve ovsAfı ve mevkileri yazılı emval gayri menkule bedelleri peşinen olrna!r~bifle 
935 tarihinden itiburen 15 gün müddetle artırmıığıı çıkarılmış olıluKunJan 29. 4~935 

7
t5 teınio

8 ' 
pazartesi günü saat 15 lle açık artırma ile ihaleleri icra kılınacağından taliplerın yuzJ.e ' 
larile birlikte Milli EmlAk idaresine müracaatları ilAn olunur.521 l 16- 19 -23-28 

'\) ·eyn satış istlyenin alacağına rüç- ead 
ıoni olan diğer r•lacaklılıır hulu-

1 

ı · lçel Nafia başmüh . d~ l 
nup tu bedtıl bunlnrın o gayri ınl'n· B e ı e d ı· y e ı· ı aA n l a r ı b Jelı CJV 

<l· ı · l kl 1 - Keıı.if e .. ~ kul ile t1::min e ı mış n ac:ı aı ının -ı 18 .. 111 "b et o 1 mccıııuundan fazlaya çıkmazsa en kurnşten ı 0 r ()()Ü" 
çok artıranın taahhüdü baki kal - -----------------~·--------~ sus yolunun °~ deki ~ 

mak iizere ortırma on beş giirı <laha Temizlik işleri lınyvenatı için <löküm halinde gündıı 1170 kilo:Jao bir )ometreler 11~~::eye ~o 
tr.nıdit vo orı bı-şinci günü oyni aylık ( 35, 100 ) kilo yt>şil çayir otunun açık eksiltme ile satın alınncağı ratı açık cksı 1 ~ıa 
saettn yapılocok artırmada 1 ovvelce on beş gün müddetle ildn edilmiş itli. ve ihale gü~ıü <lo veriloo 2 - Eksiltme P be 

. 1 d l l l .. .. ssııt o beJeH sutış isteyenın a ııcağına fiatlar layiki hod görülmediğinden eksiltme on gün mü t ete UZJtl · ı şembe gunu 1 ı8cıı 
rüç.honı olnn diğer alnçoklılarııı o mıştır . encümeninde ysP ıe 
gayri mrnkul ile tı· mirı edilmiş ala· ihalesi mayısın ye<linci salı günü saat on beşt l Bel!<liye encümeninde 3 _ Muvekk::,rııf 
coklurı roccmuundan fazlaya çık- l lyapılacaktır. Talipler o gün leminatlaril~ birlikto belediye encümenine tarı 496 lira 25 ıııill' 
mak şnrtilc f•n çok nrtırnna ihalo ve şArtnamesini görmek isteyE-nl •ırin Je yazı işleri kal~mine müracaat- lerin bn oıikto.r teesille 
edilir Böyle bir bedel elde edil- ları ildn olunur.5355 b<>i hususiyo ,.ıızO ktı ıt1 
mezP.e ihale yapılmaz . Ve satıa t bı·r h011 

-ı veya mu •~ · ı ı r· 
talPbi Juşcr. ecbıırıı N tirmelori uı . rter L il 

6 _ G&yri n·enkol kerıdisino -------------------·---------.. 4 _ lstek 
1 lscll"lı 

ihnlo olunon kimso derh:ıl veya henU.isliğinJen t gnoii 
verilen mühlet içimle porayı ver · Doktor Bahaddin Yengin vesikalarıDı jhn :urd"rl 
m rzse ihale knrarı fesholunorok &e fllCC " 

Ç k h l k h roz t trne" hakkı•· 
kendisinden evvel en yüksek tek · ocu asta ı ları müte assısı 5 - fpşaııt. ellıer 
lifte hulunnn kimse arzctın iş olılu- lümat almak j~t~!e ııl 
ğu lJcJello alınağa rnzı olursa ona, Yeni istasyon CD.ddesi, Doğruluk fabriko.sı karşı tarafında dört yol Bnşınühendislığ 5ıt7 
razı olmaz veya Lulunmazsıı hemen ağzındakı muayenehanesinde. ilAo olunur. z5-: 
on beş gün müddetle nrtırmııyn 11.-21.-
çıko rılıp en çok artırana ihulc edi

lir. iki ihale ıırasındnki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu 
naccık faiz ve diğer zararlar uyrıca 
hüknıo hacet kal""11oksızın ınemu

riyc·timiwo olıca\an tahsil olurıur . 
Madde ( 133 ) 

Gündüz sabah saat ıekize kadar 

Ögle saat 12 - 1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden haıtala-
rını kabul ve tedavi eder.5174 15-30 Telefon numarası 63 .._ _______________________________________ _ 

Evkaf müdürlülünden : 

28 Mağaza ,, 117 Bedeli esbakı 

l\1ıktor ve kıymeti yukorıdn 

gösterilen dPğirmcn hissesi 30 5-
935 tarihinılc Kozun icra mt.mur· 

luğu odosındıı işbu ilAn ve göstrrılen 1 

Siptilli civorınıln evkafa nit tn. 
mire mühtaç Mt.-ılan hamamı mcv 
cut keşifnamesino gi>re evkafça 
tamir ettirildikteıı sonra müstecire 
t ı> Eılim r·<l.ilmek vo teslim tarihio<len 
itibaren kirası işleınck üzere üç 
s<·nelik kirası artırmıya konulmuş 
tur. Artırma müddeti 27-4- 935 
d ıın 18- 5 - 935 tıırihino kııdar

dır. 18-5- 935 cumartesi günü 
saat 15 de evkaf <laiıesinde iha
lesi yapılacaktır. rutmak ist~yen. 
lorin evkaf dairesine gelmeleri. 

ı- Dişçi 1 
M. Nedim. Yurtman BilA beş odalı medresı-.ı 

" 
OükkAn 

13 dükk4n 

14 ,, 
bilA ,, 
36 ,. 
65 Çinko mağaza 

bilA hane 

" 
iki 0,ıah hane 

,, Jükk§n 
bet odalı hane 

" " bir odalı ,, 

Nac<1ruıı 

,, 
Krı pn lıça rşı 

' 
8aathanc civorı 
Keçeciler çarşısı 

Abidin paşa caddesi 
Karosoku 
lstıklill 

Köıkerlcr arastası 
Ziraat bankası arkası . icadı ye 

14 
18 
24 
18 
90 Bodel sahıh 
25 
71 
25 
10 
15 
80 
20 

ortırma şartnamesi ılaiı esin<le satı -
lacoğı itAn olunur . 5353 
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! bu gece nöbetçi l ı 
§ : 1 

1 Eczane f: 
ıi s 
~ Yeni cami t•ivarrnda ı 
ı Afiyet rzHııc~~iclir 
1-mıımıııımrııııımnnın "ınmı"ı:' ""'ll•m:ı:r ımı•l!'1 ımmııımı11111J i 28-5- 12 - 17 5354 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 <lan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tednvi ve <liş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö -tı rıliğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 

8- 30 


