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Kamutay toplantısı 
iç işleri Ba~anı Şükrü Kaya sorul an 

sorgulara cevab verdi • 1 

Gr4· 1 
1 'Yenin her tarafındaki mezarlık-ı 

--0 f ' 
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ADANA GüNLÜK GAZETE 

••• 1 Karşıhk kılavuz:-1 
Ttirk dili nraşıırma kurumunun 

ynptı~ı O mnnlıradan Tiirkçeye kar· 
şılak kılavuzu iiçüocii snyfnmızda
dır. 

ON iKİNCİ YIL - SAYI 3190 

Diyarbekir'de Emir Abdullah Kudüste 
ı Profesör Y ansen 

Atatürkiin h<-mşrhrilik yıl Birkç güne kadr şehri-
dönümü kutlandı 1 Yahudiler; Palastinde şimdiye kadar Arap- mize gelecek 

o· h k" 6 AA) Bil 1 d 17 3 O lf ı· d v • d Belediye başkanı Turhan Beri· 
"k o··ıyadr ~ ı~ :A ( .. k. .. n· . ar an I oo,oo a un ıra egenn e kcr'in gtıçende İstanbul \'C Ankara· 

yu o erımız tatur un ıyar· 

bekirin hemşehriliğini kabul et· 480 000 dönüm toprak safın almışlardır. yka yadptığı yho1culuk sfıraösıoyda An· 

t ·kı · .. 
1 5 

N" n· ı ara a meş ur pro es r ansen 
ı erı gune rast ayan ısan, ı- . .. .. - ... .. .. h 

b k
. · A .. k ·· ·· ı·· B • ıle de goruşdugunu ve Ankara şe · 

yar e ırın tatur gunu( ur . u . . .. .. lı' 

,,..:" asri bir şekle sokulacakdır 
~t ~ lra . 6 

U b l b U b l d . ö ·· B. llrllanya ardıısu Genel karışıklıklara ve g"üçlüklere se· rının Planını yapan bu unlu şe ır· 
m nase et c ug n e e 1ye nun · · d · 
d b 

.. ··k · l At kllrmaz Başkam: beb oluvordu. Hudud kaçakcılı - cmın A ana, Mersın ve Tarsus şe· 
ııgan ~~- (A.A) - Kamu-

' •lttı.d ı~ret Silay'ıo baıkan 
1~/opı10~ toplannııştır . 
ıı.v... .'.Ya başlanırken baı:ı-
-~ .. ıol .. · l' 

~ Jl)1 h" u ışletme idaresinin 
\ OJa11111 .. udcefli üzerir.de açıl 
~ili bit~alt~rey<!I devam edi· 
\ı bıık. dırnıış ve aöz alan iç 
l'll .. n, .. 
1..ı"ltda h· Şukrü Kaya geçen 
~~11, 1

•r Saylav tarafından 
{) o llcı •• 1 ga11 b· ıua e cevab vere 

~'•da hır vazife dolayısile 
'l )11 ulunnıııdığından Ka

V geıenı d'V. . k d .J 
~ '" g··ı e ıgını ay eııe· 
~ı ~kıtıd~ ~nde vapur işletme· 
-~"er b~steneo maHimatl tam 
Q s· e ılnıek . • V .. 

~ ıy1 ıçın an go-
ı, 11'1 Ve '"k . rar10d o onomık duru·~ 
1tı lül • lnaa bir bıı şla ngıç 

1 \re d uııı1n gôrdüıYünü söy 
\'

10 
e~iştir ki : " 

~ ~aftıllt g~-~ii geç mit de, iı lerin 
• ~ ~di11. ~§el,rinJen bir sa-
d. gerıne b "'1 b" . 
ı, . 1,.. ag ıyan ır ıç 

~t~llad Ur~lüğün ilk devir
~·~t11J11ıuoluda büyük devletle-

1 • ~6 § lllerktzleri iç deni 
t leına·ı· ·ı . Al • '\ , h uı ı ıtıla ler , ıh· 

~ t, e1r:~bler Van gölünü , 

~'"ha ;:11
• harabelerle do 

~~ bll "• . •ime getirmiştir . 
1~İıı ııyet Van °öl3 ve lıa 

'ı (!o~ , 
'l'n· grıfi ve ·· k · k b ı ve . o onomı 

Şlik rıi Kaya 

işletilmesinde kullanılım vapur ve 
11air vesaiti nokliyede müCelıarrik 
bir köprü , bir ıou telakki edil· 
melidir . Bu bir amme hizmeti
dir . Bir irad menbat değildir 
ve :uzun seneler böyle devam 
edecektir . 

e uyu merasım yıpı mış , a· ı . . . . . r· k'. b'" "k b . t' . tt ı ğrna Hha olmuştu. Sınır kolcu- bırlermı de zıyaret etmıye davet 
vurdun. ulyu. bşakskıyedı ve .. ylaral ı- Büyük Britanya mparatorlu- S L b d etti"ini ö!!rendik. 
gı evrım erı a - ın a sov ev er .. d G . 1 k B k ları her gün uriye ve ü nan a Pb f ...... Y b' k .. 

ı gu oı usu eoe urmay aş anı · ı · · hiıçok ka,..ak dokuma ve saire ıo e!ior ansen ır, aç gune 
verı mıştır • Sir Akşibald l\luntgri Eılistioe :r k h · · l k k 

G d b•t d d H 11. ~arıran kaçakcılarla "arpısmı,'a adar şe rımıze ge ece ' gere 
ece e za ı yur un a a ~- geldi, Kudüs ,hükumet konağıoo ~ ~ .. ; k T M 

. ı. t t f d b .. .. k mecbur kalıyordu. Hevet bu ve Adana ve gere se arsus ve er· 
evı or .. es ruı are ın ~n uyu - misafir oldu. Askeri teftişten / · · · ı k d dk'k 
b

. k ·1 . At r· k.. silevle Surh·e - Filistin ticaret sın şebırlerı ıa kın a te ı at ya· 
ır onser verı mış ve a ur un ve mukaddes yerleri ziyeretlcn / ; B ı d" I ·ı I 
d b 1 d 

"dd tle lk münas~betioi de kolaylaQtırmak pacak ve bu e e ıye er 1 e an aş-
a ı er anı masın a fi e a ış· sonra Şarki Erdeo'e gitti. Cisri :ı • A T ~ı ve genişletmek çarelerini görüşe· dığı takdırde dana, arsus ve u er-
lanmıştır . 

Diyar hekir çok büyük sevgi 
ve heyecanla Atatürkünü kutla · 
mıştır • 

Paris elçimiz 

Fransız büyüklerine 
bir ziyafet verdi .. -·-Paris: 6 (A.A)- Türkiye büyük 

elçisi Suad; laval ve Titelesko ile 
refikalarına ve küçük anlaşma ile 
Balkan anlaşması mümessillerine 
bir öğle ziyafeti vermiş ve ziyafet 
sonunda görütmeler olmuştur. 

Habeş hükumeti 

Uluslar arası konseyine ye

ni dt}n müracaatta"bulundu --Cenevre : 6 ( A.A ) - Habe· 
şiıtan hükümeti uluslar kurumu 
genel katipliğine yeniden telgraf
h müracaat etmişcir . llu telgraf· 
namede Habeşistan " Tao ,, gaze- 1 

lesi tarafından İtalyanın Eritreye 1 

Cami yoluyle oraya giderken Şar- ceklerdir. sin şelıirleıinin yarinki alacağı hiçi-
ki Erden hududunda Zerka'daki d 111 ı k Arap avukallarm toplantısı ıne ai an arını yapaca tır. 
hudut ktt'alannı da teftiş edecek- Çukurovanın en ileride ve eo 
tir. Elbatra'ya ve Maan'a gitmek· Yafa'da l:ı"'ilistin Arap avu\(fti. kalabalık bu üç şehri için bu 
te olaıı hudut kıt'alarını görecek laıından lıirçoğu toplanarak sulh fırsatın mükemmel hir kazar.ç oJa-
tir. Akabeyi de ziyaret edeceği hakimlerinin selihiyeti kanunla· cağıne hiç"kuşku }Oktur. 
şüphesizdir. Gelecek cuma Ku rı ve ihbar ve tikiiyetler ve yeni ·-------
düse dönecektir. Sonra tayyare mahkemeler kanunlarının tadili 
ile ,l\Iuıra gidecektir • Bu hare üetünde görüşerek şu kararlaıı ver· 

ketlerin manası zeki karilere ma· diler: 
Himdur. 1 - içlerinden Avukat Ra· 

Polis geçid resmi: 
Kudüs"te Cebeli Zeytun'da Fi 

(istin piyade ve süvari : rolislc·ri 
ali komiserin önünde geçid resmi 
yaptı . Ali komiser bunlardan 
başta Filistin Genel Polis müf et
tişi :Sbayser olmak üzere 16 
kişiye nişan dağıttı . 

Filistin -Suriye arrısmda glim· 
rllf\ tarifesinin deylşnusl 

ğıb el İmam kendilerine vekale
ten uzun bir rapor anıkltyarak 
Adliye bakanlığın• verecektir. 

Bu uporda Aıabların adli ve 
milli vt vatani haklarını müda
faa edecek maddeler bulunacak· 

tır. 

2 - Her memlek~ tte Avu· 
katlar bir dernek kurarak bu ka
nunlar üstünde araştırmalar yapı· 
lıp hukuku esasiye ve hukuku 
ammeye aykırı gördüğü madde
leri tenkit edecektir, Bunların 
raporlar• da Ali komıerliğe ve 
Filistin Arab İcra meclisine ve 
gazetelere ğönderHecektir, 

Musolini 
Stresa konferansında bir 

muhbra verecek 

-
LJndra : 6 ( A.A ) - Musoli

linin Streaa konferaosı için bir 
muhtıra hazır ıadığı ve bu muhtı
tırayı Paris ve Londra hükumet· 
lerine gönderdiği söylenmektedir. 

İyi haber alan mahafılde söy
lenildigioe göre bu muhtıra aşa· 
ğıdaki noktaları ihtiva etmektedir. 

1 - Almanyanın bir taraflı 
hareketi karşısında İngiliz ,. Fran 
sız , İtalyan noktai nazarlarının 

tavzihi . ~ l~ •c ~ılbassa Tiiıklüğüa 
~ ''Yaan )arınki vaziyeti ıti 
c~r ka~lılıc~nıiyetioi zer 
~ llıb11 • tltırnıemiştir . 
..... , ' 1Yet • Ş . 
1d \'e 

0 
• eyb Saıd vak· 

ı_. tıı a0 cıu takibeden hadi· 
"''' . llta . b Ctı t ıca eden inzibati 
•~t •tııa ·ı 

lq de 1111 e aldı , Onu 

Bugüa Van gölünün muhtaç 
olduğu nakliyat vasıtaları ihtiya 
cın çok dunundad ır . Büdcenin 
ileri iukişzflaı ıoda büdce mcsu· 
liyetıni üzerine alacaklar elbette 
ve elbette her mühim i~ten ev. 
vel Van gölünde işliycn vapuılara 
gerek tonaj itibarile ve gerek 
keyfıyet ve kemiyet itibarile ço· 
ğaltmak ihtiyacmt lıissede:cekler
dir . O günün m eclisine gelib bu 
güoün beş on misli tahsisat isti· 
yeceklerdir . Bu yalnız bir mü 

:nakale ihtiyacı değil, aynı zaman
da bir inzibat ve bayındırlık işi· 
le de miinasebettardır . 

. 4,000 amel~ göndereceğini ve 
bunların Masava ile Habeşistan 

hududu arasında yol inşa edecek· I 
lerine daiır neşrolunan haberi 
mevzuubelıs etmektedir . 

Suriye - Lübnan Ali komi
serlik iktisat işleri Müşaviri Rck
lo yanında muavini Dömoıni ve 
gümrükler genel müfettişi Hu 
oldı•ğu lıal<le Filistine geldi . Bu 
heyet Filiı;tin hükumeti ricaliyle 
ve gümrük genel müdürüyle te 
mas ederek Fransa mandası al 
tındaki gümrük tarifesinin Filis
tin tarifesiyle muvozi olarak in · 
dirilmesi meselesini görüştü Çün
kü iki memlt ket tarifelerindeki 
ayııbk Fılıstin ve Suriye erasıoda 
ticaret işlerinde ve sınır üzerinde 

Avukatların yukarıda adı söy· 
Icneo kanunların medeni mem~ 
leketleıdeki teşrii usullere aykırı 
olduğuna karar vererek bunlara 
muhalefet etmcğe sözleşip dağıl· 
mışlsrdır. 

2 -3 Şubat tarihli İngiliz -
Fransız tebliğindeki muhtelif hu 
susatın tahakkuk ettirilmesi için 
üç devlet arıtsında müşterek bir 
cephe teşkili meselesi . 

3 - Avusturya istiklali ve bu 
istiklali muhafaza için en iyi ça
renin ne olduğu meselesi . • b oranın .. .. 

L 011.. umranını go 
"'I' ... " ın ı d •rıde uatazım bir prog-

~ t't~aıaı e~~varll edecektir . 

~-~ İ§let~e~ hı lazımdır . 
tt ~•ilerin· 81 vapurları Van: 
~ 't •rtibat ltı \ e o ha valinin 
1,1 ''

1llda • "k~sıtalarıdır . İki 
Q 1 l ı ı: b" ~oa111 :ıC ır arasında . tcı· ın, 

'l lti11·1 Yaparken nasıl 
IQ d x· 1 iö~ .'öıl memleketin 

~ •lıroe Van gülüuün 

i~:ill Aleksandr 
L Q91 
·ı~hl Qradda b. ·• , . ır ru· 
~ı Yırt Yapıldı 
,, tt,d -
~lck : 6 (AA 

~ttl Sall<J ) - Bugün 
h l~ . rı b ?\1 . 
~ .. ti1Unı·· ... arsılya<la fe · 
~ ~~111lQ d ~nün altıncı ayı 

~lııı, •lia••itı~ 'Yısile Belgrad 
tt § "e b e bir ruhani ayin 
ı .. Ct~ti u ayinde b··ı·· h .. 
"'lr ~ "t:lı I U UD U-

~ı. . •lk h, c çiler ve kalalı~-
,,, •ıır b 

,~~flt ~'tnand uluomuştur. 
~ g,., · 1 O l 1 ı 11d ;evıc; h P emaız de 

ı, ->i11d
11 

bir a ~hcdanının me 
ı ı,. e d Yın 
~ '\t l e Re yapılmış ve \ ~aıı: ~•ibi ~ Kral ikinci 
~t d•tıı eıens Pol ve 

· •ıa ~U 81 hazır bu\un-

"'~~ ~~t)l a~ır siklet 
\~'" ~1Yonu t ~(it~ ._____ 

~ 'i~ı,t : 6 (AA) 
ı't tn~1 bok, - Dünya 
'i ı c 1\ d, N §•nıpiyo1ılyğu 

"'- ''lıtr tvyorkta Maks 
'"da ' 111n Garb· j hpıl ı ı on 

•caktır , 

Elimizdeki hu küçük nakliyat 
vasıtaları olmasaydı bugü ağrı 

üzerindtki eşkiyaların tüfek ses 
leri elan işitılecekti . Büyük ku 
mandaularımızın değecli ve yük· 
sek çı.lışma ve büyük. fedakarlık· 
larile eona vardırılan ~ekavetin 

tenkiJinde bu gölün <le mühim ıo· 

-Gerisi ikinci firllkte -

Ökonomi bakanımız 

Kütahyada çini işleri hak
kuıda tetkikat yaptı 

··~-
Kütahya : 6 ( A.A ) - iktisat 

bakanıCelal Bayıtr beraberinde • 
ki mütehasııs zevatla birlikte dUn 
gece saat 23,30 da şehrimize gel 
miştir . Celal Bayar Kütabyanın 
iktisadi vaziyetini tetkik edtcek 
ve bu yıl burada kurulacak olan 
Porselen fabrikası işleriyle meş· 
gul olacaktır . 

Kütahya : 6 ( A.A ) - Öko 
nomi bakanı Celal Bayar bu sa· 

balı bir müddettc:nbtri vilayet için 
d~ seramik sanayiinin ham mad· 
deleri üzerinde tetkikata memur 
edilrn yabancı seramik mütehas
sısı ile yüksek ziuat enstitüsü 
Jeoloji profesörünün ve Sümer 
bank mühendislerinin miltaliala 
rını dinlemiş ve fabrikanan Kütab-1 
yada kurulması kararı111n isabe· 
tini görmüştür . Fabrikantn bu 
yaz Lurada temeli atılacaktır . 
Kütalıyanın bugünkü çioi tezgah 
larını muattal bulunan ziraat alet 
leri falırikasını gören bakan ak· 
şam treoile Ankaraya dönmüştür. 

Meclisi ülayı lsldmlye 
Ali isliim meclisi bu yıl büd· 

- Gerisi ıiçlincı1 firtJkde-

Habeşistan hükumeti bu ha· 
diserıin İtalya için askeıi hazıılık-1 
lar mahiyetinde olduğubu ve ara
daki ihtılafı kuvvetlendireceğini 1 

~~~==~=:ı -E--rk_e_k_k_a_ç_ı_r_m ___ a_k--m-o--d--a-o_l_d_u_ 
lanac k olan ulusl r kurumu kon-
seyinde tetkik edilmesini talebet- ı 
mektedir . 

Genel katip, verdiği cevapta 
hu talebi konsey azasıaa tebliğ 
ettiğini söyledikten sonra bu se
ferki fevkalade içtimada kon~ey 
ruznamesinio yalnız bir tek mad· 
deyi yani içtimaı icap ettiren ba· 
diseyi ihtiva ettiğini ve fakat di · 
ğer müstacel mesel~leriu müza
keresi liizım gelirse konseyin ka · 
rar ittihazına selabiyeti olduğunu 
söylcmi,tir . 

Umumi katiplik Habcşistanın 
talebini konıcye bu şekilde arz 
edecektir, 

Japon imparatorunun ilahi 
vazifeleri yokmuş 

Tokyo : 6 (AA) - Japon im-
paratorunun ilahi vazifelerini cerh· 

deden nazariyeyi ortaya atan p
rofesör Mioodeoin bu nazariyesi 
etrafındeki mücadele şiddetlen

mektedir . 

İrana giden İtalyan 
mühendisleri 

Roma : 6 (AA) - Bir çok 
mühendis ~e ameleden mürekkep 
bir gurup İrana hareket etmiş 
tir . Bunlar Hazer denizini Basra 
köıfezine birleştirecek olan biiyük 
demiryolunun inşasında çalışa 

cıklardır , 

Emedin babası beş lira verilirse 
davasından vaz geçecek ______ ... _____ _ 

''Atı alan üsküdan 

o isteğinden vaz 
Hurmalı mahallesinde oturan 

Çingene Hüseyin, on yedi yaşında · 

bulunan kızı Emedio, Bakırsındı 
meknllesiade oturan Kebapçı Ra 
bim tarafiudan ksçırılc.Jığını şi· 

kayet ezmiş, bunun üzerine kızla 
Rahim yakalanmış ve •dliytye tes· 
lim edılmiştir . 

Adliye koridoruoda Çıogane 
Hüseyin keııdisile konuşan bir mu-

harıirimize hadiseyi ıu suretle an· 
tatmıştır : 

"-Küçük yıştanberi büyük 
bir itioa ile beslediğim kızım, ih
tiyarlığımda en nihayet bize Lu 

oyunu oyııe<lı ve hiç tanımadığım 
ve bizimle alakası olmıyan bir 
adamla kaçtı. Bari kaçarken bize 

haber verseydi o kadar gücüme 
gitmezdi . Onun için bunları şi

f.diyet ettim . Mamafi ben fakir 
bir adamım . Bu iı bir kt.!recik 
olmuş . Eğer Rahim bana isttdi· 

, ğim beş lirayı "erirse davamdan 

çoktan geçti , sen 
geç bre balıa L. ,, 
vazgeçer ve onların evlenmelerine 
göz yumarım . Yok~a davnm da· 

vadır . Vazgeçemem . İlli" de 
beş lira, ille de he~ lira .. ,, 

Oıta boylu, tombulca , kara 
gözlü , esmer benizli , altun dişli 

Emed, babasır ın bu sözü üzerine 
bir kahkaha salıverdi ve kırıta 

kırıta kendisine şöylece cevap .... 
verdi : 

"- İlahi herif . Bu i~ten habe
rin yoktu ha ? Bir aydanberi her 
gün mahallemize gelen ve evimi· 

zin önüodeo geçen kebapcı Ha· 

Gerisi i/\irıci flrllkde -

r 
1 23 Nisan 

1 

Çocuk haftasının 
başlangıcıdır. 

4 - Avusturya , Macatistan 
ve Bulgaristaola akdedilen sulh 
muahedelerinin ~bazı ahkamının 
t~dili meselesi . 

Şimdiye kadar bu proğramın 
muhteviyatını resmen teyit eder , 
malumat alınamamııtır . 

Lord Eden 

Avrupanın bugünkü du
rumunu beğenmiyor 

Londra : 6 (AA) - Londraya 
dönen Eden kendisinin Ye Simo
nun yapmış oldukları seyahatin 
çok faydah olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki : 

Bugünkü Avrupa vaziyetinin 
çok müşkiil olduğunda hiç kim· 
senin şüphesi yoktur . Ancak her 
devlet bu müşkilatı yenmeğe 

yardım etmek iıtediğinden bun· 
ların bcrteraf edilmesi imkansız 
değildir . Bizim yardımımız şu 

olmalıdır . 
Doğru, azimlcar ve devamlı 

lıir siyaset takip etmek ve uluı · 
lar kurumuna ve mü~terek sulh 
sistemine müzaheret eylemek . 

Rusyada askerlik öğre
nen talebeler 

Berlin : 6 ( A.A ) - Resmi 
bir Moskova tebliğinde bilrliril
digioe göre bu senenin ilk üç 
ay1 içinde dörtyüz doksan bin er· 
kek ve kız mektep talebesi askeri 
lalim görmüş ve bunlardan 15 
bini memleket müdafaası mad.l 
yasını ıılmııtır . 



Firtik : 2 

kamutay toplantısı 
- Birinci flriiklerı artan -

lü vardır . Bu ğöldc işliyen va· kolaylıklı helledilmektc bulun· 
purlır üç moıör ve iki yelken· masına karşı bu yıl programıııa 
den ibarettir . dahil olmıyao esbabı müracaatın 

Bundan m•acla dubalar da taleplerinin mıotak ]an baogi yıl 
vardır . Bunlar o mıntakayı har- programiua dahil ise o yı l a bıra-
bi umumide istila eden kuvvet· kılmııımın doğru olmıyecağını 
terin b1takktıgı çiirük çank mal- söylrmiş ve Aokaıanm Türkiye 
zemedea yap lmıştır . Orada bir Cumhuriyetine layık bir meıkez 
de tersan•miz vardır . Tersane haline getinlme11i işini bir an ev-
de kendi motorlarımız tamir ~dil· vel haşarmak maluadile t~şkil e 
diği gibi mıballio icahettirdiği <lılm"ş olan icnar müdürlüğüne ve· 
.:tubalar yapılır ve yerlilerin yel· rilmekte olan tahsisatın kifayet 
kenli kayıkları tamir ve bazen sizliğine nazarı dıkkati ctlhelmiş· 
de yeniden yapılmakhdır . tir . 

Van gölünün bugünkü masra İç işlen bakanı Şükrü Kaya 
fı iıtiksar edilmiyecek kadar az verdiği cevapta imar umum mü 
dır . 50 Lio lira demek beş b:İ· dürlüğüoü J bugüne kadar sarfet 
lometrelik yol demektir . Hal- miş olduğu mesainin safhaları 
buki Van göliloüu sabası, ihth·a hakkında izahat vererek Ankara 
ettiği deniz meaah .. i sathiyesi pilananm tatbikıoda bilhassa Es 
yarım Marmara kadardır ve onun kişehir kısmında karşılanan güc-
sabildar olduğu arazi çok büyük lüklt-ri aolatmıı v~ demiştir ki : 
kıym~ti haiz bir yerdir . Aokara İmur müdürlüğünün 

Binaeoaleyh V a ile Tatv j çok büyük işlui vardır . Yapı 
Tatvao ile Erc'y arasında her haa- }vllar kanununun kendieine 
gl bir ıosa çekmiı r.lsaydık 60·70 yüklettiği vazifeler le beraber i 
kilometre olduğu için belki her ı leride kamulaya sunulacak bir ka· 
birinin 100 hin lira in~a masrafı r;unla bir çok vazifeler daha ve · 
ve 10 bin lira da •ntrottiyen rilecektir , Memleketin '1ütün ıe· 
masrafı vermek lazımdı . Deniz birlerinin imarının murakebeaini 
münakalatı her yerde olduğu gi- ve onlara merkezce yapalabib· 
bi bur•da da .ucuza mal olduğu cck yardımları temin edecek bir 
için devletia bugün lihtiyar etti· mer keı müessesesi olacaktır . Bu 
ji masraf hakikaten ihtiyacın itibarla bu müdürlüğü biraz d .. Iıa 
çokluğuna rağmen azımsaoac:ak takviye ettik. ihtimal ki gelecek 
miktardadır . sene biraz daha takviye edece-

Van gölünün coğrafi vaziyeti ğiz · 
malômualileridir . Şükrü Kaya<lan soara söz • · 

Yapılan masraflar da geçen Jan Ahmed İhsan Tokgöz imar 
lerde yapıl•n büdceleıde müza- m!idürlüğü bütçesinde .konulmut 
kere edilmi§ haddi asgaıiye in- olan dört bin liralık tab'3isatın büt-
dirilmiıtir . Geçen ıeneye nua- çe encümeni tarafından kaldırıl-
r•n 10 bia lira kadar da bir te mıı olmasını yerinde bulmadı · 
•kuz va1dır . ğınt yerinde bulmadığına söyliye 

Ciheti merbutiyetine gelince rek mezarhklarımmn tanzimi işi -
buoun nereye merbut olmssı Ja· oe bir aa evvel başlanılması lıi 
zimgeldiği hıkkında bir ameli zım geldiğini kaydetmiıtir . 
bir de nazari olarak &düşünmek Bütçe encümeni Reisi Muıta-
iktiza eder . fa Şeref Ôzkan bütçe encümeni-

Nazari olarak devletin bu yol- nin .. hu parayı lüzumnnu iokir 
lannı idar~ tden luımından bu· ederek çıkartmadığtoı ancak An 
lonması itibarile iktisad vekale· karnda asri bir mezarlık yıpal -
tiae h•ğlı olması lazımdır . Fakat mak üzere 300-400 bin liralık 
bun• ameli bakımdan çare gö· bir tahsisattsu isteoilmek üzere 
rülmedi. İktisad Vekaletinin Van bulunduğuna hu 4 bin liranın da 
Vilayetinde yapabileceği İ§leei mezarlık planı müıabakasıoa ait 
~ıdei·r edecek hen6z bir teokiJi- olduğuna bütçe tetkikata eınaaın· 

malaalliyeli yoktar . Evvelce da mlttali olduktan :sonradır ki 
afıayı tabi olaa ha idare uıun bu 4 b in liranı• ihtiyaca kifi 

..addrt dlfllalldüktea aoara 192.8 gelmemesi ihtimali karoıııntl• o 
••halli wiliyete verildi. Eeaıen 1 vakit daha geaiı bir kartılık ko 

mahalli idarenin dar olan büd ı nalur mülibazaailr. oimdılık çıka-
"nde bu •in bir yilk varken nlm111ını muvafık göıdiğOel eöy· 

:.1r de 9'par ifletmek ıibi müı 1 lemiıtir . 
idi bir meoguliyetl &zerine alm•ı Ziya Gevher Eti li de mezar 
• • ltklarıa iılahı ldzumunu t~krar 

1934 Sıneainde yine bliyük lamıı ve oau müteakip lı.llrs&ye 
aeelleln müuade Ye tHdikile ıelen ŞOkrü Kaya mezarlıkların 
cleYl•t tarıfıadaa muavenet edi bugaDkü vüziyetlcri malum ol 

bir pMiyed htkmiye haline malda beraber hiç bir devirde 
pti•lldi . Bu arada en ziy•de puıün oldutu kadar bu itle ali· 
•lfl'll olan ve viliyed itibarile kadar olm•dıj aı ve mezarhklaraa 

çok naıltl olan dahiliye v~- u11l y•pılmı• , öllllere aaııl 
Wletine muvakkaten nptı düıll- blrmct edil. c ii husoıta ının ta· 

ldG • Bu •araret henüz kalk· yin edılJii ni ıöylıyf'rek demiş 
delildir . Tabii encüaıerıin tir ki : 

iidtald ve temeulıi çolı: ynl• Eıkidea öliil re hürmet epelim 
iidlr . diye dirılerio bütün ba)&lı zehir 

O•id olunabilir ki ıel cek leaiıdi .Şebitluimiziu em 2üzel 
eeaeki vıılr•t eaclmeni• mit•· ferleri mezarlıklarda . Bununla 
ldama cevap verecek bir mahi- b er•ber dij9' mezarl lclarla ka1aa 
J•tl bais olaa Şükrü Kıya beyin edilirae berbat bir halde idiler. 
1la isabatıaı müteakıp kaoun r Sularımız mezarhkludan geçerdi. 

Türle Sözü 

Şehir duyukları 
Diyarbekire tohumluk 

yulaf gönderildi 

ZiraAt bakanlığının bildirimi 
üzerino ziraat müdürlüğünden Di
yarbckir Ziraat müdürlüğü emrine ! 
760 kilo tohumluk yulaf gönderil 
miştir . 

Hayvan sayımı 

Köylerde llnyvan sııyımı işltırine 
bnşlnnmış ve buna ait defterler 
köylere gönderilmiştir. 

~lt:rkczde <le bu işe başlanmış 
olup buradan grçec1tk olan göçe
menlerin hayvanları yazılacak ve 
ifraz vesikaları verilecektir. 

Bu akşam 

Namukkcmal okulasıoın tale· 
besinin ana ha alorına hazırla
dıkları müsamere hu akşam Na
muk Kemal mektebinde verecek
lerdir . 

Okulanın aiti yüze yakan ço 
cuğn bulunduğundan bu mü.sa· 
mereoin bütün velilere gösteril
mrıi içia bir veya iki def: ve 
rilmesi icap etmektedir . 

Kendisine suç isnad 
edilince 

Vukuatlılardau Mükebbel Mus· 
tafa arkadaşlarından .Mehmed 
oğlu l\tchmedle Salih oğlu Sük
rü'yü evine davet ctmi§ . Bu üç 
arkadıı yemişler , içmi§ler , eğ 
lenmişler ve serhoş olmutlardar. 
Eğlenti bittikten sonra Mehmed· 
le Şükrü asılı buluna çaketlerini 
sirtlarına geçirmiıler ve c~bleri
ne bakdıklara zaman yediyüz el 
\i kurnş kadar paralarının eksik 
olduğunu görmüşler ve şikayet· 
te bulunmuşıardır . 

Kendisine arkadaıları tara· 
fmdan böyle bir suçun yükletil· 
mesinden öfkeleoen Mustafa bı
çakla keodiıioi bacağından ha
fif surette yaralamıştır . Hadise
ye el koy .. n z \b1t11 talıki"ata baş 

lamııtır . 

Bir paket siğara çalmış 

--------------------------------------Erkek kaçırmak moda oldu 
- Birinci firtlkden arlan -

himi tanımıyorsun öyle mi ? Ev 
velisi gün Rahımio para•iyle gc 
liolik ıırt kestirmek üzere ba. 
cınıla brai çarşıya yollıyao sen 
drğilmiydin? Beş lirayı alama· 
yınca bu işten caydın ha! şaıarım 
sana . Olan oldu . Atı alan Üs
küdorı çoktaaan gf'çli !. ,, 

Emed başını iki tarafa sall•dı . 
Biraz düşl1ndü ve yumuşak bir ses 1 

le sözüne şu suretle devam etti : 

" - Rahim elinde avucunda ne
si var!la hepsini gelinliğim için 
virdi . Sırt baş kes:ldi . Şimdi de 
Onu mahpus ettirdin . Gel iki li· 
ra versin de bu işten vazgeç . 
böyle senin hakkında bayırlı o!ur. 
Oğlan buradan çıksiD . O z1Dat 
sabiLdir. Kebapcılığı yapar sana 
beş değil on da verir . Gel etme 
hu iki gence scı . Bize- yaztk _e:t · 
me . İnat tdersen saokinem ne 
olur ki ? ,, 

İhtiyar Hüseyin, kızın bu ~Öz· 
leri karşısında biraı yumıadı . 
Mubarririmize bir göz kırpaıak 
kızına : 

" - Aha vaı. mı geçeyim . Yok 
İ§te ben buna gelemem. Nasıııl, da· 
vamdın vazgeçtim diyeyim de si· 
ıi salıversinler . Sonra da bana 

madik oynayın öyle mi? Yok anam 
yok . ille de beı lira , ille de be§ 
liral mangırından vazgeçemem ,, 
dedi . 

Emed,bu inatcı ihtiyara mera 
mını anlatamay.cnca muharririmizi 
bir kenara çekHek : 

Sokak ortasında 
kavga 

Erzurumlu Zahir Mehmed 
... 1 

oglu Ahmed , Kasım oğlu Ah 
med ve Hasan oğlıı Ahmtd Zira 
at bankası yanında bir alacak 
meselesinden kavgaya f utuşmuş· 
lard~.r . Dil.kavgası gittikcc bü
yümuş ve nıbayet bunlardan Za· 
hir sustalı bıçağını çektiği gibi 
Mebmedi bir hafta sonra tekrar 

- Bayım dedi, sana açıkcasanı 
söyliyeyim mi? Rahim beni değil, 
ben onu kaçırdım . Daha doğru 
su , yanına kaçtım . Çünkü onu 
çok seviyoı dum • Evimdeki hayat· 
tan da bıkmıştım . Fabrikalarda 
çalışarak kazandığım paraları hep 
babamı yediriyor, fakat bir türlü 
glSzüne giremiyordum . ,, 

Rahimi gözüme kestirdim ve 
bildiğiııir gibi üç gün evvel Ba. 
kıtııodt mahallesindeki evine 
kaçtım. Hem ben büyüdüm ar
tık. Babama ne oluyor ki . Anam, 
bactm bu işe razı olduktan son
ra ona ne oluyor .. 

Ha şunu da söyliyeyim ki, 
• kaçtığım güoden bugüne dek 
kızoğ(an kızım. Bu perşenbeye 
düfıünümüz olacaktı. Fakat ara
ya bu ihtiyar girdi ve işi altüst 
etti. Fakat yaşım büyük oldugun
dan nasıl oles bizi salı verit ler 
değil mi? Ah paranın gözü kör 
olsun. Oj'lanın elinde para olsay
dı, beş lirayı verir ve bu iı başı· 
mıza gelmezdi. Ne yapalım, her 

ıey kısmet! ... " 
.Mnharririmiz tam oradan 

uzaklaşacağı sırada Emed unut· 
tuğu bir ıeyi hatır lamıı olmah ki 
arkadaıımızın arkasından: 

- Hişt bana bak efendi. Beoi 
Çingene kızı diye yazma emi? Ben 
artık bu yüz karae· sıfata takınmak 
istemiyorum ve istemem de. Ben 
bundan ıonra Türküm; Türk ka
laçağım ve Türk olarak ölece 
ğam,') demiştir. 

Saatlnı çalmışlar 

Durmuş oğlu Mehmed Rüştü 

adında birisi Alemdar mestidinde 
ki açık bulunan odasında aııh 
yeleginin cebinden sekiz lira 
kıymetindeki saatinin belli olmı 
yau bir adam tarafından çalındı· 

ğını şikayet etmiş ve tahkikata 
baılanmıştır . 

Işkın 
Kozanlı Osman oğlu Mehmet , , Qlaayenuine lüzum görülecek de· 

Mehme& oğlu Mustaıe adında biıi- rebede yar.lamı t Gazia•tepte yetitkin pncler 
tarafımdan ayda bir çıkarılan [ lı 
kıa ) dergisinin ikinci ıay111 da 
gllzel ve duygulu yezıl•rla çık 
mııtar. Tav.iye ederi~ • 

. k '"· sinin dükkAnına gırere onuq baı· Hıdiıeyi h b 1 ı· 
· · d · . • er a an po •e 

k.a hır ııle uğraşmasın an ııtafade hemen kavga ye · · • 
k · · k nnc yetıımıı ve 

ederek para çe mecesını ordala. yaralayı ba~tab .. 6 k 
mıı T8 fakat açamıyıca~ını •nl•· lstemiıtir z b .. aaeyke dgolt rmM' h 

· ·~ 1 • a ırın ar a •§ arı e • 
yanca bır paket sı&ara çalap kaçar- med oğlu Ahmedle Kuım oğlu 
ken •utulmuştur. Ahmed yaralıyı almak üzere po· 

liıla ftzeriae hllcum ,etmiglerse det 
mnvaffak olamamıılar ve yetiıen 
diter memur lula bir lıkde ber üç 

ve karıılık geliri de ayni mikta
d• tahmin edilmiıtir • 

Kanuaua reye konulmasını mü 
teakip tekrar kürsüye ı•lert'k 
Ştlkrü Kava alkıglarla karoılanan 
ıu ıözleri tayl•raİff İr : 

suçluyu Y•kılamıılardır . Tıh· 
kikat devam ediyor . 

Ka ayet Mehmedin 
duruşması 

Abuaan öldürmekten suçlu ve 
mevkuf kalaycı Mehmedin duruş
~asına dün Atlırceza mahkeme . 
ıınde devam olunmuş ve geçen du 
ruımaJa. mahkemeye g.ıtirilip din· 
I~nmele~ıne korar verilen şahltl r 
d!nlen~~ş ve bunlar bir şey bilme
dıklerını ıöylemiılerdir. Suçlu hak 
kındıt ki karar 11 nisan 935 p -
şembe günü verilecektir. r 

----------··4mll------~-

Mersinin 
Bir aylık hayvan ihracatı 

Grçen Mart ayında Mersin iı· 
keleainden yabancı memlekttlere 
80,Sll lira kıymetinde hayvan ve 
hayvani maddeler çıkarılmııtır. 
Bunun içinde : 

8,272 baı koyan, 1 ,86S bıı 
keçi, 20 baı ıığır . hayvanı ile 11 
bin kilo tuzlu balık ve biraz da 
kıl vardı. Heyvanlardan 625 baı 
koyun Beruta. gui kılaaı da Fi 
liıllne ritmiıtir. 

Gezgin yazıları : 

İne bola 
., . 
Yazan: Ragıp 

lnebolu ! . Şanlı lnebol 
k .. n k& 

tuluş savaşında ço u .
1 KarııJenizd~ fırtınalarıl ~ 

olan güzel lnebolu !... ş 
• d · 1 l{a onun önlcrın eyız ··· 

nun ihracat iskelesi olath 
denizden Ankaraya en 1 
kendis:ndcn geçen lo~~oğ 
den kendisine hakt 

1 
.. 

canlı bir şohir olnrok g 
b··tün 

mnkta ; ve yeşil u 
0 

bi 
kucakl!lmakte.Jır \. .. 
caklııruakta<lır ki, bıık1~0 
rafa uzanırsa uzansın, 
lin mahkOmu ve tutsağı 
Yııni yoşil!n b0kışa ye 
momloketteyiz ! t> • • • lıı 

l\gaz , yeşil Ilgaz 'a 
arknsındaJır. AnkaraY l 
<lan geçer. Türkün balP 
vo ulusal kapitali olaO 
uskiden, hep buradan 
mişlordi . Evet , vatBO rd 
yolu hep buradan ~e~e js 

. . 1 l'~ın 
suı ve beyınsız er "'. i il 
bir gPçilmoz yol halın 

·ı ve 
şil Ilgaz onlara ge_çı org 
Sağlam ve diri bır 

'k optoıı 
onların birer mı r eo 
muytlu ki? .. llgnti 10" 0 
larilo göklere m?YJ~ÔY 
yükselen çamlo.rıle. ya 
ki -. Orta Anadolu ıde 
havasını tasfiye etaıe ı 

. uluıa 
ayni zamanda bır 1 ? 

d 1atır · de mey an acm " A ~a 
11 ve 0 

Evet, gaza Uldl 
buradan geçer · · · J ınıo 
ranlık gününde yar ı0uo 
lar; ve Türk budunu.080 
ğüne vo ölmezliğine 1 ya 
lnebolu yolundan ora 
mişlerdir ! . · d·ritJI 

Türkün ölüm- ı ed 
bu kadar ünlü bir ye:rç 
bu güzel memleket P ııe 
Armud-Yumurta-Yine 
catı ile mtşhurdur· ( 1 
leden az miktar.J• ıııiı' 
Yolluyoruz. Türk•!~ yeti 

1 · ıoı sek kalitede çe tıg (ıııer 
ya) nın (pirine) veiç ve 
de hep bu yoldan tafll 

'd ( l{aS lara gı er. ve tı 
yetinin bütün ihraca 

y.ıpılır. 1 bol 
Karadeoizd• ~e ıeri 

. deoıı 
ve Kerempe • ıeri 
l•t• ile meohu.r y•:;ı.ı 
Kıradenizde her ._. 
lak iken buraldj: r. 
rastlanır • Bu ~ 
oldu ifte ·· l{er•• 
lu açıklarand•• ıe ı.r 

. . ,fal•• 
ca gemımıı ' lf1 " 
fen• , fea• eek•• 
ğ• bıılandı · ye• . ep• 

Her ne ııe ' ı-. 

tan sonra oib•~k • 
mit buluaaror 
de Oç defa diidllk 
bolunun cidden ~. 
becerikli t oıt• 
büyük ve deriD • ~r. ul 

crellJl....
bir anda - • • 
terini gördük • 0 

O ne bıykırıf İse!• 
ti I? .. Sanki l•~d. • 
bir nODJDDe va ,it 
kesten önce çık .. 111• 
bolu kayıkcı!arı ~ 
ret ba"!lc-ler Aİlalal,. •. 
lardı kı ?t.. .,tı 1 
cüaı , ne tar•::.-~ 
terde olsa• d. kı;1eti• ,. 
mi miz Ve•e 1 .,ı-

V • • ~ 
y.e kooulmat bu idarenin 1935 E J r mezar lağa bakardı O h•l mi 

Demincek mevzuabahıolan bu 
hııin mezarlıklar muelui laak. 
kanda ıimdi ·ıevinecek bir hıber 
ald.\m • Arkadaılırım• da iblat 1 
etmeyi vaıife bilirim . Enelce de 
86yleditim gibi hlkimet lıakilıı
ten mezulıkl.r meıeleaile IAyık 
olduğu ve &izin verdiiiniz elıem· 
miye le mllteaHip bir aurette 
mequl olmaktaJdı . Bu it, ben 
Trak1ad• ve İıtanbulda ikea tek
rar menuubahıolmuş ve maliye t 
vekili arkadaıımın da t11vibile 
mezarlıkların tam medeni ve ııb.1 
hi bir ı~kılde yıpılma11 haldnn 
da lbımıelen paranın t~mioi nı 
1811 dikkate •llnmrıtır • 

Bir yankesici yakalandı 
Malatyaı~;i;i~da birisi 

llooaolı göçemenlerioden Mustafa 

Buna k1rtı memleketimize dı· 
§arıdan 12,550 lira dtjeriade 
35,676 kilo bam manda deriıi 
glrmiıtir. Baolar:da Atuıturtl)'a 
ve Mısırdea aokulmuıtur. 

Şubat ayında 6815 laay•an 
çıkmıı olmHıDa röre Mut 8JID. 

da 3342 bat fazla ihracat olmu~ 
demektir , 

utramııttr • ) dilbfl' 
cular , (k e;!~,: boJ11'11 

vurulm• • ao• •• )'Ilı mturifi karııhtı olarak 73, iyi idi, bwglokD mO ? Etbet istik· 
230 lira tabaiıat verilmiş ve ge bal daha iyi olıcıktır . 
liri de 73,230 lira olarak tahmin 1 Şükıü K•ya bund•n soara 
edilmlttir • Ankarada yapılacak asri mezar 

Ankara tehri imar müdilrlfl · hjın yeri tayla edil~rek istim 
ti l 935 yılı bitçeli•İ• mösake Jik muameleaiain de yapıldıjıaı 
reliade ise Mutia H)bvı HilDI eö1lemi1 Ye teklif edalecek tala 
klape• eıbabı mucibede brı we. aiııt werilditi ttı•tiıde inıaıına 

taktim edilmİf olaa imar baılanacağ11~• kaydeylcmiıtir · 
D~J~o ilk meaai Hnaiae dalail Bu ıarüımeler ıoauade kanun = aDtakılarıa nziyetleri teı reJ• koamaı ve ba müdlrlöğe 
W :. İf ve bunlardan da mi- 1035 mali Jlb IDl•lfları karp ,.!.:t 18ede•leıin iıluioio çok ı+ ol1rak 171,512 lira Terilmtı 

(Brawo ıeeleri' alkıılar] 
Bunu ıiı ırkadaılanma tc-b

lit etmeyi borc bilirim • 
Bundan aoara kamutayıa ta

dil edilen iç aizam••meaine lire 
bazı eac&menleıe ilive edıle8 
auJıklar için seçim yapalmlf ve 
pızaıtesi ılia& loplaamak ÜHre 

daplaaıfbr. 

oğlu Mehmedin cebioden on Jira. 
ııoı çalarken yakalanmııtır· 

İstanbul şehir tiyatrosunun 
9 Nisen Sah gUnU ak,amı 

ilk temıili 

Şık• hır 1 1ye 
dormad•D ıelll .~:.ı 
t blikeli bit 11' ........ 
b~lu kayıkcal•r• • ,,uM 

O.ı.ı, 
meder •• ,_ .... -~ __ 

can vermel;_.1~ -• 
Fakat , ba J'u v• iP"'.:.~ 
biraz çetr• lfdSllt ' 
ııderimle 1 11..ı- , t! 

M •• f tt• bo&uım• _.a u e ıc nccckıin • beo Sor-.. Ü---· --------~-----Jll P~ ~erlal ıı:~~ 
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IııJI' l•ıi . -Birinci flrllklenarlan - 600 milyon kronluk - lki11cl flrtlkle11 arlan -
~ r Qı '•ıııa ı ba denize yuvarlanıp gidecekti ı .. 

.. n °ıe ı6 00orn adı. Bu, geçen yıla Üçüncüsü bu baftk işini bitirip savaş avadanı alıyor İşte, şurada bir Mehınedcik, 
~~b' ~'ılı. Fl Filistin lirası artıır· İngiltereyıı gid,cektir. Bükr~ş: 6 (AA) - Hükil· uzatılan merdivene tırmanmak 
~]~ 1 tLııiyq ~rtıkın yarııiyle şimdi- Aıııelenld dilekleri ve hükumet met Skooda fabrikısiyle 600 mil· üzere tam üç kerre iskeleye ya· ' r h eıı Y• d • 
o.~ ~al'caktır. nın d y~oı yapılar L yon kronluk top ve mühimmat s.· n«tıaı halde t1rzusuna cri••medi. , Demiryol ve iman amelesi- "Y • • 

~ \· 'bi b"d tın alınması için yeni bir muka· 
1 

Do" rdüncll defa , güç beli , aya. lb u ç h Ik d nin dileklerini trdkik etmek için 
a ~dil eye a ı irşa ve vele yapılması bok kında parlemen-' g" ındaki postallarla her an denize .~ •lııı ere arazı· t ·· - - bükilmetin t'tkil ettiği komisyon 
d!• 'Ya d ıa ımının onunu toya bir kanun layihası vermiştir dü•mek tehlikesiyle ka •ı la•arak, ıf 'it ı avet · · 50 b işici bitirip raporunu verdi. Bu • • • 
JI •on ıçın vaıza ta si- Bu 600 milyon kron 10 senede bu , bela iHkeleye nihayet ayağını ırJ ıııu§tur rapor mütalaasını dildirmek için 
ç l.f . · ödenecektir . Yeni m~kaveleye ııtabildi ( . .ıı ~ CcJısi F demiryol idaresine gönderildi; 
~~ '1 tindeq 

0 iliıtin bankalarınııı niıbetlc yiizde 15 tenzilat yapıla- Ve, işte , bir ihtiyarcık , bu ıı' ~ 10() 000 idare de cevabını veıdi. Bunun k 
'·il' ı1•

1lİıi ıeh' • dönüm evkaf ca tır · gençlerin hllcumuna dayanımı· 
,ı ı o k üzerine resmi rakamlardan ıme- T 1 • k f d ~ .4 'htik 

1 

e ovarak 100;000 e evızyon on &ransı yarak bir bslatın üştüne ahan ı, 
1" raz ya - I lenin birçok dileklerı ve adaletin t k k k k' , D.: Picagı söy eniyor. f 1 d kaldı ... şte , bir aç ayı cı ı <~' urı 1 yerine getiril<ceği yazılmıştır. op an 1 

'.
1 ~ı ı 1.k yı du 480,000 döıııiııı bu yiizden yumruklaşmağa baş 
ı ~ 1\ ı oııı Giren, çıkan Cis : 6 (A.A) - İtalya , Fran- !adılar ... İnebolu'nun bu baba. 

'tııuıı . serlik İngiliz büyük Hu"ku·metı·n ne•rettı'iiı' resm·ı sa, Amerika • Belçika· İsviç · b b b 'ki" -~ ~, a. ınd b' ,_ . • o yigı" t , u cesur , u ecerı ı ev· \U" ıaı. ı\ •n ır Komıeyon ya- k f 34 · · t' k eıı·kı ı' ulusal 
rl t ~ tabı rak amlara göre ilistine 19 remo ış ıra 1 er )adlarına oe kadar yazık oluyor! .. b\r ı'ı•Q •ı, . ~rdan Yahudi eline yılında mubtdif mem\eketlerd'o teJ,vziyon konferansı toplanmış- Bu iskele işindeki anarşıyı dil· 

1a 1 ~~·ıı, . Z~ın istatiklerini yap· 15,426,211 liralık eşya girmiş ve tır · zdtmek pekmi zordur ? .. Bil· 
r•! ~h, ~yt· rap gazetecilerinden 4,067,8~2 liralık mal çıkmıştır. Kişmir Mihracesi memki ! ... 

~ ı' t ıaı,tı 'ı:tnek dökerek bura· Kıiçıik duyuk/ar Rom aya gitti İnebolu kayıkcılarının deniz· 
~:or ı4Qd, e, e etıni~tir: cilikdeki ünleri pek fazladır . Bir 
.. al - l\lııırdan tayyareyle sabık B d" · 6 (AA) Kı'şm' ',~ ı~ eeabası Değeri ren ızı : · - ır mülkiye Müfettişi anlatıyordu : o' • '<l dö ·· İspanya Kralının og"lu Bon Cim, u·b · b' d · t e· ·ı '~ I~ ouoı Fr. lirası mı ıacesı ır enız ayyare 1 1 e Müdhiş bir fırtına esnasında bir ş~i ·. 1 l 70 000 1 700 000 karısiyle beraber Fılistine gri- Hindistandan gelmiş Romaya ha 
..,;ıUJI ı~ıı 10() 000 • · gemi İnebolu önlerine gelmiş ... 
'" 1 "'· 15 2 300 000 mııtır. reket etmi•tirtir . K d k ·· ü t ıo' MI '·>\ O 000 • imeenin ıtarı çı mayı goz tu -,,. 16() 5 100 000 - Mısırdan iayyareyle Mleır 
~· 

0
' -_- OOO 8 200 000 A. lı'koms'rı"nı'o kızı Mis Lgmson muyormuş · Böyle bir fırtanayı 

J<-. 4 -~ • - Bolis genel müfettişi Mis t b ı '- d h' "r O ·A~ b 80 000 17 300 000 A k nıı o u o zamanı ,ır:a ar ıç go -ı ,1 gelerek Filistin li omıerine mi- ter Sbayserin, Haziranda İngilte- K d d · k or .,. l ts .. -1 d . memiş imiş .. u uran enız ar-.,r· '1 1 "' a safir oldu. Mukaddes yerle,i ve ·..ı· b' d ha l ·ycceg·i h ı~4~ ı.. ~Yılard lreleıden çık1rılan ıeye gıuıp ır a ge mı şısında bu pısırıklık bir i tiyır 
1 r~ 'Q" •n b eski eserleri gezecektir. " ı · 1 
• ıt .. tıııı d aşka gayri resmi soy enıyor. ncbolu lı:avıkcısının gücüne gi· 
ı ıP1 ,'lı~ d • lOQ 000 d.. .. d - Emir Abdullah ve Müste· - Hükumetin resmi rapor· d r k ayağ k lkmı• ve . flf ·~ 1. •ğıldı' . , onum en e e a a , . 
(ı, 1 1~ d • r kı orta betiap 100 şarı Fuad Pş. Hatib ve Amman· larında, 1934 yılında Filistioe _ ( İnebolu kayıkcılığı ve ka 
. ı' ~ll/q eitrindedir, da lngHz mümessili Albıy,Koka, giren Yahudilerin sayısı 79,197 yıkcısı daha ölmedi ! .. Kalk , 
ı ·. Yolla Kudüse geldiler. Hüküaıete misa- gösteriliyor. bay ! ... Seni ben vapura götü· 

I' ı.. ltij rl için ılç komisyon fir oldular. - G·cen aon kinun sonunda ı ) D' k l k 
eP 1 'illi ijterııt;k. • receğim . ... ıyere yo a çı · 
~o~~ lıı 1'oıı. · ~t Nazııı bu sene - 29 Martta meşhur Yalıdi Filistinde mütedavil para yekunu mış .. Herkeı ( artık batdı ; gel· 
yiJ~b~ '•d·'C'ıı ~:;1 . ı~leriııi tedkik et önderi Lord Miltşet, Hayfaya ge- 4,778,964~Fılistin lirasıdır. mrz ! ... ) demiş , ama o ; yol· 
ııri f. \ 

1
· a,r· ıstıne üç heyH gön lecektir . - Demiryol idaresi manev- cuıunu vapura kıdar götürmüş ; 

,1 · ~~ " •Qci h L . 
P ' ~ltı ı ~ fa 'Yet ed ıstasyo- - Hayfadaki polis sahil ka" relerde kullanılmak üzere vagon ve müdhiş dalgalarla boğuştuk-

/ ~ ObilJe ~· nakli, ikinci h•yet rakoll~rı efratı baıka yerlere da· ları çekmek için üç lokomotif ve tan sonra yine sahili tutmağa 
~~I' ~'. QÇij~:~Qh drıniryoluna reka- ğıtılacıktır. Bir azı yafaya. bir ıızı emtia nakli için bir çok vagon- muvaffak olmuş ! ... 

Umumi arzu üzerine 

Bugün gündüz iki buçukta 
ve bu akşam 

Aysel 
Bataklı damın kızı 

Filmi yapan - Ertuğrul Muhsin 

Yazan-Hasan Cemil Oynayanlar-Behzııd 

Sunanlar-Nuri , Vecdi 
,, - Galib 

,, - Hazim 

Film çekenler-Cezmi,Remzi ,, - Tala.t 

Musiki - Cemal Reşid 
,, - Feriha Tevfik 

,, - Cahide 

Orkestra-Konservatuvar 
" - Nafia 

Kırk kişilik yaylı sazlar heyeti 
Saygı değer ıııı/şterllerlııılzin nazarı dikkatine : 

fiyatlarda zam olmadığından bilaistisna tanzilit yoktur. 
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Gaz,benzi n< Mazot Motorin ),Motor ve Makine yağınızı alırken 

her yıırde d~nyaca tanınmış, ( Sokoni - Vakum) 

'
1
1 t

1

,11 t•itıi 1 ey~t deniz harek•t Nakura' ya, lıir azı da Kantaraya getirecektir. İnebolu kayıkcısı ; ve İnebo 
!~i~ ~iki hetdk'.k.e~de~e~tir. nakledilecektir. Ooun yerine güm· fllls11i... lu denizi de işte böyle müdbiı l ) b 

..,~, Yet •tını bıtirıp gitti. rük Polisi bu işe bakıcaktıt. Akkd bir denizdir ! .. (Kanat ı at enzinini 
~)~ ~-----------,---------·---------, 

.ılüsı,ıhsiltıt•( Develi ) gazını 

p)~ Nıııııara : ıo f Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu ! ( Sokoni- Vakum) motorinini 
e~l,r'~ ~ \ 
r9'.ı1 ~ ''~b-:- s;ıe ---------------- i (Timsahlı) 
l ıJI' Qı it~· ıliriııı 7 ne ( bıısuıta ) yar- Basıra - Görem - (fr) La göstermeyiniz - İşlerinizde yavaşı· Bizubend - Pazıbığ - (Fr.) I 

)·O ,,til; .
1
ld, h • - Size ne yolda vue mayınız ( ağırlık göstrrmeyiniz ) Amulette attacbe au bru, bras-

Yağlarını (VAKu~ı O 1 L l NGıırgoyil yağları} 

'tı.· tıııı 
1 

YRSıl b" ' ' (S k . ) ı.ıl ~? , ? - D ır 1
§te ) yardım Örnek : Basıra havaesı bam· Bati_ Ağır, yavaş - ( fr.) sard i 0 Onl 

çı• 11
t ı 0

us ' e quelle maniyer senin en mühimlerinden biridir - Becii - Yerinde 
f/ h • eıre utile dans cette Lent '' (Sokoni- Vakum) ,, 

q• Görem, beş duyunun en önemlile· 1 Ç k h ( F Ndbeca [Nabemabal] - Yer-J~ 1
' rinden biridir . Batı - Üı Ü • O§ - r. ) e' ı' lj Yulc f aııx, absurde, vide ıiz 

liftli Ilı· 1U•k Basiret - Öngörü - ( fr.) İ ol,, .... , 41 · : Bu b· ptıl etmek - Çürütmek 
11 6;r 'Ilı~ ~tiu arı girana ta· Prevoyance 
t 1 ~~ ~· 1~iu - nu •ğır yüke da- Örnek : o adam, beoim hak-
\ı -t Örnek : Basiret, devlet adam· kımı iptal etti - O adam, b~oim 

~"';ı ' Y •ğd larına çok lüzumludur - Öngörü hakkımı çüriiıtü 
eti , (j •röo, saçan, Set· devlet aılamlarıno çok gereklidir . Bu arzuhalio puluou iptal e· 
.l IQek. n . ö diniz - Bu dilekçenin pulunu rü· 

t• t bı.. · oliuk eaçan _ Feyz Basiretkir - 1>gören, öngö- rütüoüz • 
~ b·'•,~ rülü 

f l b a,id ' r -R'ınur 
ı• rııl !ıd L Soğu'-f. 1 l"d 1( 

• , ı~'. L tı,UeL q 't - Soğukluk 
• ~· 't""'ıı ~ : l 
e ~' · ~ldu .._ - Aramızda bürô-
ır' I ~ Aramıza soğukluk 
Je'" ı.J;ı;- Hav ,, 
tr

7 1iı ı 8"•ki ı ·· . ı; . ' lI ıurudet teza-
11 ~% ""•nıo soğukluğu 

ıtı~,, :ırid 
eıı1'>ııtı --s· bl 1ı' ~i 'u,.k . 0ırutınıç 

e it 1 •lııİlb · lCos;ı . 
!Of \ı .,,r1 erıidd ııuş koyuoların 

t ' I~ lıııttı' lııiı k e mabafaza eder
ı0' ,,ı~ !'br ~•kt81ı:Yuııların etlerini 
fi~ Dl Qjtj"ld etili Lt 

o jl "•n e" - S -
• 111' lj e -.... S • ogutmak 
'. , (, ~Qek : ~ . 0

lrukça, soğuk 
1 •" • ~. ""ç· 
~ııı ı t'~ ~ llı~ıed 10 lıaııa böyle ba 
ı' 'lı •u e Luı 

(11 t \ 1•Q 1 Löyt Uouyorsuouz? 
" , 

1h 1 e sog k ( ,o>ı. it 6Uııu~ ? u BOğıık· 
~ı ,ı ,. ' llı~ı, b. . . 
~ı'J 'ti lıu llrız B 
~ ı 'd;

1 
•k : il . - elirgin 

~ I~ t,l ( L u ııio 1ı .. 
ı f ~ '•r• 1 tiıd· uyle oldu"u o i 'tı. •t it ) "' 

ıe ~ "" ....... a ~0;ı,• ~ 1 ~t ttr elirgi 
111 111 111!\ek 

ııı ıı~ ~- "'ıu - Beli, t-
e1' k~ t 'tıııe 

",/ ')'ı ( a CaQdek - Belirmek 
,~ ~ ~· ''U b 'tne 
ô-~',ı • ıtilııı 'delnıevt 1 

. • 11 :' ~ ....._ ( anamı-
, ;,• 'q,

1
11 Fr. l Resur-

J
' t / ~, Cliiz .. 

' ırorıne - (Fr ) 

Örnek : Siyasi atemde basi· 
retkiir olmak lazımdır - Sıyasal a
cuoda öngörür olmak gerektir . 

Basit [ S1de anlamına ] -
Basit ( T. Kö ) - (Fr.) Simple 

Basit [ gayri mürekkeb anla
mına J - Yalınç - (fr.) Simplc 

Örnek : Basit ve mürekkeb 
cisimler - Yalınç ve Katınç cisim· 
ler 

Başkumandan 

( Fr. ) Generalisime 

Örn~k : Türk ordularının 
Başkıımandaoı, Atatürktür - Türk 
ordularının başhuğu Atatürktür . 

Başkumaadan - Başkomu· 
tan - (fr) Commandant eu cbef 

Örnek : Şarktaki orduların 
Başkumandam - Dogudaki ordula· 
rın Baskomutanı . 

Kumandan - Komutan 
Kumanda etmek - Komut· 

mak 
Bataet - Ağırlık, yavaşlık -

(Fr.) Lenteur 

Örnek : Bn iş bu kadar ba· 
taetl., yürümez - Bu i§ bu kadar 
yavaşlıkla ( ağırlıkta ) yürümez. 

Bataet göstermek - Yavaşı. 
mak, ağırlık göstermek - ( Fr. ) 
Montrer de la lenteur 

Batil itikad - Boşioıın -
Fausse croyance 

Örnek : Batıl itikadlara sap· 
laoıp kalanlara acımalıdır - Bo~· 
inanlara saplanıp kalaolara acıma
lıdır . 

Batın - Göbek, kuşak 

Örnek : Dördüncü batında 
dedelerimiz birleşiyor - Dördüncü 
göbekte ( ku§akta ) dedelerimiz bir· 
leşiyor . 

Batrn - Karın - (Fr.) Ventre 
Bitın - İçyüz - ( fr. ) in 

terne, interieur 

Örnek : İşin zahirine değil, 
batıoıua lıakmah - İşin dış yüzüoe 
değil iç yüzüne bakmalı . 

Biituıi - Gizdem - (Fr.) E 
soterique 

Bayi - Satan, satıcı - ( Fr. ) 
Vend eur, marchand 

Örnek : A !anlarla satanlar an· 
!aştılar - Les veodeurs et les ache· 
teurs ee sont entendus . 

Bazan - Ar&1ıra, arada, ki
mi vakıt _ ( Fr. ) Quelquefois 
[ Parfois] 

Bazı - Kimi, birazı, bir ta 
kım, bir kısım- (fr.) Quelque(s) 

Bazice - Oyuncak - ( Fr.) 
Joujon, jouet 

Bazu - Pazı - (Fr.) Bicepa, 
hras 

Becayiş - Almat - ( Fr.) 
Permutation 

Örnek : İki memurun beca· 
yişi tasvib edildi - İki işmeoin al
maşı onandı . 

Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam ambalaja vermekle tasar. 

ruf ettiğinizi göreceksiniz . 

2 A O A N A Selıinik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 
4987 16-20 

;...~-~--,------------------------------------------: 

Yunan isyanı 
Dünyanın en son mühim hadisdsi 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Film halinde gösteriliyor 

PROGRAM - iki film birden 

Gece yarısı kulübü Garp kahramanları 
Mümessili : Klaubrult Avadtör seri film - birinci kısım 

ilaveten Dünya havadisleri 
Gelecek proğram : 

Kocasız kadınlar 

Pek yakında - Bosna sevdalıları 

Büyük Türkçe film 

Matina Pazartesi 2,30 da iki film 
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Firtik 4 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAM K 

1----------...-- - Kilo rivntı 

et Tsı 

iyasa parlal!ı ,, 
-Piyasa remizi ,, 

lane l 
iane il 

Klevlant 

--En az En çol.. 
K. S. K. S. 

37 
36,12.5 

YAPAGI 

Satılan .Mik<lar 

Kilo 

------------~· 
1_-ıi_!~e:ry~az~------ı-----l----1--------

Sirah -
Ç 1 G t T 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,. 

•• "Tohumluk •• 

Bu~day Kıbrı 

,. Yerli 2,17,5 

Yulaf . __ 1

1 

__ . __ _. _________ 

1 

L-~D~e~li~ce~. --::--------ıı~-----j·------ı 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1-:=...:._;..:_--------1------ -----· 
Bakla 
Si sam ~.5~----'~-------'---------------ı .... Salih Efendi 

.~., " 

.c ~ Düz kırma .. 
~u: s· . 

UN 

::ı ımıt ,, 
- c ~------
~o .::: uH Cumlıoriyet 

111 -------------· > ... 
:ı .. 

~ <..ıo Düz kırma ,, 
Alfa ., 

Liverpul Telgrafları 
6 I ~ı I 1935 

Santim 

Mayıs V »deli 6 
Temmuz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 10 

Kambiyo ve Para 
1~ Bankasından alınmıştır. 

Pene - Liret 9 12 
l 07 Ranmark 

Fraok"Fraosı~, 12 
36 Sterlin "logili:e,, 612 
35 Dolar .. Amerikan,, 79 
97 frank "lsvi re,, 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

!10 
96 
03 

25 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Tnldt, bu kerre lstiklftl mektebi 

civarmdıı doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde hor gün öğleden 

sonrn hastalurını knbul Eıtmeğe başlamıştır.5104 18 _ 3Q 

Pozar ve salı giinleri fukaraya parasız bakılır. 

'k · Grip ilAcını buldum l Birinci sınıf eczL cı Ccldl Ergun 
Jlakı 1

.k. scnedeııberi yaptıgı ( Nevrozio ) Grip hostalığmııı ye-• on ı 1 • 
beyın. J r Kalbe kotiyen zararı yoktur. 

( Tlirk Söztl) 

Kozan sulh hakimliğinden: 
1 - Kozanın Mııhınutlu mohol

lesindo fevkani üç odn bir rnutbah 
tahtani iki ahur ma sofa ve arsayı 
müştemil 14-35-12 numaralı 
tapuda 300 arşın ve 520 lira kıy
metli olup şimdiki taktirde 400 
lira değerli olduğu. 

2 - Kozunın Cami kebir civa
rında ekmekçi dükkdnı man fırın 
14-35-- 12 numarıılı tapu rnoo 
arşın ve 800 lira kıymetli olnp 
şimdiki taktirde 200 arşun ve 500 
lirn kıymetli okluğu. . ı 

3 _ Cami kebir civarında hır 
bap mahsere maa dükkı'ln ve hali 

· ı 1 fa1liyotte bulunan nldt ve edevatı o 1 
13-J5-14 numaralı topudıı 1000 
arşun 960 lira kıymetli olup şim · 
diki tuktirde 1000 arşun ve 2000 
lira kıymetli ol<luğu. 

4- Cami kebir civarında bir: 
bııp dükkdn 14-15-35 numaral~ 
tapuda 500 orşun.360 lir.ı kıymetlı 1 
olup şimdıki taktirde yirmi beş ar
şun ve 200 lira kıymetli ol<luğu. 

Yakarıda yaEılı döıt parça gay· 
ı i menkul üzcrin<leki şuyuun iza · 
lesi zımnında paraya çevrilerek 
Kozanın Mahmutlu mahallesinden 
müteveffa büyük Ali oğlu Mustafa 
ağa varislerine veraset ildmı mu · 
cibinco paranın taksimine karar 
verilmiştir. Kanuni masraflar r.1.cı· 
lora aittir. Satış açık artırmn sure
tile Kozan sulh hukuk dairesinde 
dört mayıs /935 cumnrtesi günü 
saat onda yapılacaktır. Alıcıların 
pey sürmesi için yüzde yedi buçuk 
teminat parnsı vermeleri meşr~t
tur. Dahil fazla malumat olmak ıs· 
teyenleı in hakimliğe müracaat et
meleri ve pey sürmenin şioıdi<len 
kabul olunccağı ve ihalenin de 
ınezkür günde yapılacağı il6.n olu
nur. 5180 

Adana 3 üncü icra me
murluğundan: 

Dosya No: 35-248 
Adanada Sotit Mehmet ve 1 lasan 

kızı Em inenin Mersinde Fedon ta· 
hinciye 7500 liraya ipotı>kli Eınir-

DARA• 
BiRiKTiRE~ 
RAl-IAT ~Obt"' 

1 ler mahallesinde vaki ( 800 ) ar§ın 
üzerinde yemini hük(lmatı seniyye 
evrak deposu mağazaları ( Holen 
polis dairesinin tahtı işga:inJe<lir.) 
Ycsarı : Hükümot cad<lesı ve kıs. 
men mezkt1r hamamın odunluk ar· 
sası Arkası : hükümnlı seniyye 
harem dairesi ( Şimdi Adliye da. 
irrsi ve kısmen jondormn dairesi) 
Cephesi: torikidm ve kısmen mez
kür hamamın tarikındon evvel ka. 
pının meydanlığı ile mahdut ve 
içinde ( 15 ) kurna ile 8 loca 2 
Olla ve soyunma yeri ve külhan ve 
kuyu vo tıılumha 3 abdeshane ve 
su deposu ile kozanı mıwcut ve 
olektrik tesisatını havi bir hap lr
ınıık hamamı ile müştemilntınılan 
olun iki eda Lıir tulumbadan iba
ret bir Lap hanenin üçte bir. his 
sesi ile diğer üçte Lir hisscsiain 
kırk dört sehiınde otıız bir sehmi 

Niğde orta mektep müdürlüğünden : 
1
1 B e 1 e d i y e 

Mektehimizin zemin kutına 1300 \ ~~ 
lira bedel.keşifli karo döşenecek- r ,,e ttl 

nin paroyn ~·evrilmesine kBrnr vo 
rilmiştir. Artırma 9-5 - 935 ta
rihino müsadif pazar günü saat 14 
don l 6 yn kadn r üçüncü icra Ja
resin<lo icra edilecek ve hamamın 
lıeyoti urnumiyesino takdir edilen 
yotmış hin lirauın satılığa çıkarı
lan hisseye gi>re yüzde yetmiş be. 
şi nisLotinde alıcı çıktığı tnkdirdo 
on çok artıranıu üıerino bırukıln
coktır. Aksi ıuktirde artırma on 
Leş giin uzatılacak 25-5-935 
tarıhine müsuJif cumartesi günü 
ayni sanllcrde yapılacak ikinci ar-
tırma işbu hıımnm ve müştemilatı 
hissesi en fazla artıranın üzerine 
bırakılocaktır. ı\rtırmııyn iştırtlk 

kin muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetindo teminat 
akçası ve ya milli bir banka mek
tubu verilecektir. 

tir. ihale 10 ~i~rn 935 çıırşamba 1 1- 6/Nison/935 Cumarteainden itiu::ırtıo baskiillerİD e.yn orısı ,ı, 
günü mektebımızlle yapılacaktır. lanmasına başlanacaktır. ·l diye r. 

Keşif ve hususi şartları görmek 2- Baskülii olanların müracaat kfiğıdilc birlikte Be o)ı1101efl· ,ilııır, 
ve ihaley~ iştir dk etmek isteyenler tında Askeri hastane karşısında ııyar n·emurluğuno.1 ~o yol ,.e ıııltıl t 

· · ·· t t ' · k laba wıı " <16 
1 '' mektep ı<laresıne murncae c me 3- Ayar işinin intizamlı olmıısı luzurnsuz 8 • 0rilece . , PJ! 

ki · · · umara ve 'rııO tB leri ilıln olunur.5182 mesi vo esnafın boş yere bo omemPsı ıçın n .. 
1 

hipJer1 
0

ro 

'

'l • · 1 btısku sn ı:ıo sırosile basküller muayene el ı ecegınl en ' 00dofl v ~ 

iş fabrikasından 

memurluiTuna baskiilsüz gelerek numaro. almaları ve ·ıı<lell t 
olunan gUn<le lınsküllerini gctirmeleıi ldzım~ır. ,erilı;ccğ1 ll10h~~ 

4- ~layıs sonunda tamO''l işino kati yen nıhayet v niorJııOll) 1ir' 
• • .. • •

0 t galotmııyo ( J 16 müddet ıçındo lıaskullerını muayene ve nm . ibincc 
11

,... 
kararile ölçi.iler kanununun 24 üncü ma<lJesı muc 4 _a -
( 100) liraya kadar nnkdi ceza alınacaktır 5171 

Müşteri hesabına yoptırdığı
mız sigorta bugün bitmiştir . Bun
dan böyle mesuliyet kabul cde
miyeceğimizi fabrikamızda malı 
bulunan saygılı müşterilerimize 

----
bildiririz . 5178 2-3 

Yitik mühür 
5 Nisan 935 tarihinde namlnrı . 

mızn "t tnstiklı mühiirlorinıizi yi· 
ı:rdik. Bu tnrihtcn sonra yitirilm iş 

mühürlcrimiz!c yopılun hiç bir ınu - ı 
amelenin kabul cılilemiyoccğini illin 
eyleriz 518J B"y köyündon ŞQh 

Velet oğlu Kurt 
~hılımol vo karısı Fatma 

işbu gAyri menkul Üzl}rin<le bir 
lıak iJılin odonlorin evrakı müsbi· 
tolel'İ ile biı Iikte ilAn lorihiıırlcn, 

Ano ılac11 ı · .. 
g d' romatizma ve bel ağrılorını hemen kesen Nevrozını her 

Boş , ış ve 

itiLıırrn yirmi gün İçinde meınu

riyetimize mürtrnuotla is bot eyle· I 
meleri lh:ımdır. Aksi holde hak· 

)arı tnpu sicililo sabit olmayan nlu 
caklılıırlo diğor nlnkadnrlor s~tış 
bedeli pııylaşmusınJon lıorİ\! bırn· 
kılacııklar<lır. [) hu fuzıa molılıııot 
almak istiyenlerin hor gün ve alı· 
cı olanların yukarda yozılı gün ve 
dautleHle dairemize nıiiracoatları 
ilan olunur. 5181 


