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Reisicumhura Hitler'in şahsi 

mesajını F. Papen takdim etti 

sayımı 

Bu işle şehrimizde iki komisyon meşgul oluyor 

ÇiFTÇiYE TOHUM 
SEVKi DEVAMDA 

---- Ankara ----

l__ aaOYO Gll(TESİ 1 

Bulgaristan vaziyeti 

Sof yaya ıelen Alman askerleri 
nin cenuba doQ'ru ilerlemekte 
oldutu haberleri ıeliyor. Al

man ıazeteleri bu askerlerin bir 
lnailiz taarruzunu önlemek için 
oldutu yoluRdaki .rdatıcı netriya
tına devam etmektedir. 

Hitlerin mesajı 
Diter taraf tan Alman devlet 

reiıi Milli Şefimize bir muaj lfÖn· 
derıniftir. Bir kaç gün evvel Al· 
rnan elçiliti tarafından bir tayya
renin ıelmesi hususunda hüküme
timizden müsaade alınmıotır. 
• Fon Papen,mesajı buıüıı.Mil· 

lı Şefe takdim etmit ve Milli Şef, 
bu dikkat ve nezaket eserinden 
dolayı teoekkürlerinin f uhrere ib· 
l~tını Alman büyük elçisinden 
rıca etmiotir. 

Sovyet düşüncesi 
Alman askerlerinin Bulgariı

tana girmeleri, ekseriyeti Sovyet
lcrc sempati gösteren Bulgarlan 
cndiocye düşürmüıtür. Alman kı
taatının Sovyet tasvibi ile Bul
garistana girdiği hakkında oayi
alar çılr.mıı ve bunun üzerine Sov
Yct hükümeti de bir tebliğ neş
rcderek ,Sovyet Rusyanın bundan 

Ceriai iç6ncü N)'flld• ) 

Pamuk Üretme, lslih ve De
neme ÇiftliQ"i tohumlarının vila
yet komiayonu taraf ınden tesbit 
edilen listeye göre aevkiyatına 
devam edilmektedir. Bu meyanda 
Ceyhan, Kadirli ve Kozan kaza
larının ihtiynçlan için üç vagon 
tohum gönderilmiıtir. Aynca An
tebe 2, Maraıa 1 vagon klevlant 
tohumu sevk edilmiştir. Diter ta
raftan merkez Adana ve mültı11-
kat için celb edilen Akala tohu
munun da yerlerine sevkleri hu
susunda tedbirler ahnmıflır. 

PRENS POL RIBEN
TROPLA GÔRÜŞMEMIŞ 

Belgrad: 4 (A.A ) - Prens 
Pol, Avusturya - Yuıoslav hu· 
dudu civarındaki ikametrihında 
Alman hariciye nazırı Von Riben
tropla göriifmüıtür. 

Belgrad: 4 (A.A.) - Prens 
Potun, Burdo'da Von Ribentropla 
rörüımesi haberi Matbuat müdü· 
rü tarafından tekzip edilmiştir. 

Bulıari.tanın Londra •lfi.i 
Londra : 4 ( A. A. ) - Bulgar 

hükumeti, Bulraristaınn Londra 
bOyük elçisi Maeçukorun istifasam 
kabul etmiştir. Mançukof istifuanı 
cumartesi günü Bulgaristanın üçler 
paktını imza ettiti habeıini alır 
almaz venniftir. 

/,..ilis alıınları 

Londrı : 4 ( A. A.) - Dün 
,ece lnsriliz hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler Rchn havzasın
daki hedeflere hücumlar yapmıı-

Jırdır. 

Ş.larimuJe JünJen itibaren her cin• 
canlı H can•ıs nalıil oa•ıtalarının •ayımı
na baılanmııtır. Bu sayım iıiyle, &lıi J •• 

ta•yon poli• lıaralıolunJa H HttHmet 61· 
na•ı arlıa•ında faaliyete ~n ilıi lıomü· 
yon merpl olmalıtaJır. 

-

Bay Molotof 

Moskova : 4 ( A. A. ) - Taı 
ajansından : Bir martta Bulgar 
hariciye nazırının mümessili Altınof 
Sovyetler birliğinin Bulgaristan
daki elçisi Lovişevi Bulgar hükfi· 
melinin Balkanlarda sulhun ida· 
mesi maksadiyle Alman kıtalannm 
Bulgariıtana firmeıini aabiıl etmi( 
oldutundan haberctar etmiftir. Üç 
martta hariciye halk komiser DN· 

avini Viçiski Molkav1d~ki Bulgar 
elçisi Samanof'a qafıdaki :.cevabı 
vermiftir : 

< Bulgar hükömetinin Alman 
atalarının Bulgariıtana 1irmesine 
mQyaf akat ettiQ"i ve bu hareketin 

s.ıktlolarda sulh hedefleri güt
mett oldutu hakkında Bulgar 
hariqye nezaretinin mümessili 
Altınofun Sovyetler Birlifinin Bal
garistandaki elçisine bir Martta 
yaptıtı teblitat• cevaDeıı 5'w· 
yetler Birliği hüku1aeti qafıdaki 
tebligatta 'bulunmatı lkua1lu ad
deder : 

1- Sovyetler Birliği hükdmeti 
Bulgar hükümetinin bu meselede 

·samfüa eolGARiSTiii. 
BiR NOT GONDERDI 
M~Aı 1/tJLCAR 
HAREKETiNi ASLA 
TASVIB ETMiYOR 

AMERiKA MAHFELLERI 
SOVYET NOTUNU 

Almanyaya bilvasıta 
yapılmış bir ihtar 

olarak telekki ediyor 

lngllız goaetele.inln botlıklorı 

Sovydler Bulıarları 

talc6ih ediyorlar 

• Sovyıtler Bulıarislanı 
azarlıyorlar 

• Bulıar hareketini Stalin 
takbih ediyor ..... ,., ....... 

hattıhareketinin do~rulu~u hak
kındaki görüşlerine ittirik etme
mektedir. Çünkü bu hattıhareket 
Bulgar hükumetinin arıuıundan 
müstakil olarak sulhun takviye
sine değıl fa1'at harb sahasının 
genişlemesine ve Bulgaristanın 

harbe sürüklenmesine sebebiyet 
verir. 

2- Sulh ıiyaaetine sadık bu
(Devamı ikinci sahifede) 

·----.. ...... -----........ ---------· 

• • 

İlaç geliyor 
________ ......... llllİmılll ____ ~---

TUNA BUZLlRI ÇOZOLOO ; Oç Mil YON llBAlll 
lllç Y AllNOA MEMLEKETiMiZDE OLACAK 

Aniara: 4 (Tiırlı•6sü muhabirinden) - Tuna 
huslarının f6~ülmai üurine memlelıetimis• 6•lm•lı 
iiure ilıen yolda lıalan İİf milyon liralıi ilaç da ya· 
lııftda ı•lmiı hulanacalıtır. 

Karabük Sanayi Şehrinin) 
· imar plam hazulamyor 

Sümerbank, belediyeler 
bankası yardım yapıyor 

Ankara : 4 (Türksözü muha
birinden) - Dahiliye Vekaletiyle 
yeni Karabük belediyesi arasında 

yapılan temaslar neticesinde yeni 
dotan Karabük sanayi şehrinin 
imar planlannın hazırlanmasına 

karar verilmiştir. 

Hazırlanan esaslara göre, ye
ni Karabük şehri Türkiye demir 
ve çelik fabrikalarının hemen ya· 
nıba~nda şehir inşaaana müsait 
rarüfeftlc. evvelce teabit edilmiı 
olan saha üzerinde kurulacatın• 
dan imar plinı da bu sahaya gö
re yapılacaktır. Saha 150 hektar
dır. 

imar planının hazırlanmasına 
Türk mimarlar ve memleketimiz· 
de bulunan yabancı mimar ve şe· 
bircilik mütahassıslan iftirak ede
cektir. Bu yolda bir müsabakanın 
açılmasından evvel yapılacak tek
lifler toplanacak ve şerait bltahare 
illn olunacaktır. 

Yeni Karabük ıehrinin imar 
ve kuruluş hareketi yapılacak plan 
dahilinde B,lediyeler Bankası ta
(Devamı sahife iki sütun altı ) 

Boy Ruzvelt 

Bay Ruzvelt 
biraz rahatsız 

Ruzven Bulgar alacaklaMnı 
bloke eden k•raM imzaladı 

Vaşington: 4 ( a. a. ) - Bay 
Ruzvelt Bulgaristamn alacaklarını 
bloke eden kararı imıalamııtır. 
Ruzvelt nezle ve baı aQ"rııından 
biraz muıtariptir. 

------------------------
ROYTERIN NE .. IYATI 

TÜRKIVE 
TEQBIRLER 
Al:MIŞTIR 
Londra : 4 ( A. A. ) - Roy· 

ter: lDfİ}İz hariciye namuun /vJ;. 
kara ziyaretinden aonra nq~ 
resmi teblitdeki ifade istimal bir 
ehemmiyeti haiz olmuştur. Zlta 
teblit Balkan prtlannın ve Tir· 
kiye ile lnriltercnin karıılıklı men
f aaUerinin tetkik edilditini llrib 
surette bildirmektedir. Bogutara 
mayn dökültnesi, Türk filo.anan 

Çanakkaleye muvasalatı Türkife ta· 
rafından her türlü ihtimale karta 
haıırlıklan inkipf ettirmek için 
alınan iki tebbirdir. Türkiye bilbl11a 
tehlike daha yakın bir hal aldlktu 
sonra ıafil avlanmıyacakbr, 

ARNAYUTlUKTA YUIAI 
HAREUTI DEVAM EDIYI 

Atina : 4 ( A. A. ) - Yunan 
tebliti : Piyade müfrezeleri hare
k!tı ile lehimize inkipf etlen fid· 
detli topçu faaliyeti olmuıtur. iki 
düıman tayyaresi düıürülmüıtür. 

Aıina : 4 ( A. A. ) - Yunan 
matb'4at 11~zaretinin radyoda ver• 
diğ'i malümata ıöre zelzele fell· 
keline utrayan Larissaya ikinci 
de~a hücum eden ltalyan tayyare· 
lerınin hepsi düşürülmiiftür. Bu 
beyanata göre , Arn,wtlu\ctı 450 
bin ltalyan askeri vardır. Yunın
lır, cephede bulunan 24 fırkamn 
hepsinden esirler almıobr. 

, ~- 1' Son dakika 

Londra: 4 (a. a.) Bulaarista· 
nın AIJJlan ordularına teılim -ol· 
ması münuebetiyle Moakovanın 
beyanatı Londrada büyük alaka 
uyandırmıştır. 

Deyli herald Hitlerin Stelini 
gücendirdiğini yaımaktadır. 

Deyli meyi, moskovanın fll'k' 
doğru Alman yürüyfltüni kesmek 
arzu ve iktidarını göıterditbü 
kaydetmektedir. 

Sofya: 4 (a. a.) Hfikümet par
tisine mensup bir mebus makale
sinde Bulgariıtanın menfaatini 
Yunanistandaki harbin bitmesinde 
görüyor. 

Londra: 4 (a. a.) çörçil buain 
Japon elçisini kabul etmiftİr, 



Say!a 2 

ASKERi BAHiSLE 

lngilterenin 
istilası işi 

A
ıman erkanıharbiyesinin istila 
hareketini nasıl yapacağı ma
llımumuz değ-ildir. 
Manş veya Şimal denizini geç 

mek, lngiltereye ihraç yapmak me
sele değ-il. Asıl mesele olan bu 
ihraç edilen kuvvetleri takviye ve 
iaşe etmektir. 

Tayyare muvakkat bir haki
miyet tesis edebilir. (Tabir o da 
tesis edebilirse.) Fakat tayyarele
lerin denizlere hakim olması müm
kün değildir. Ancak ve ancak de 
niz üstü harp ıemileri denizlere 
hakim olabilir. Almanlar bugün 
denızlere hakim olmaktan pek u
nk bulunduklarına göre lngilizle
rin, Britanya adalanna ihraç olu 
nacak Alman kuvvetlerinin geri 
ile irtibatlannı tamamen kesip 
mahvedeceklerini söylemeleri hiç 
de öğünmek sayılmaz. Bu işin ha
kikatidir. Almanların denizlere ha
kim olamadıkları gibi havalara da 
hakim olduklannı ispat edememiş 
oldukları gözönünde tutulunca bu 
istila teşebbüsünün blr macera o
lacatı takdir edilir. 

Britanya adalanm istila için 
denizler değilse bile yine deniz 
aşmak lazımdır. Halbuki şimdiye 
kadar denizler hiçbir zaman lngil
tereyc ihanet etmiş değildir. De
nizler. · kuvvetli filosu sayesinde 
lngilterenin en sadık müttefikidir. 
Esasen lngiltere de denizleri ve 
denizdekileri düşünmek kadirşi· 
nashğını gösteriyor. 

in~ iz Başvekili Çörçilin bir 
nutkunda söylediği şu sözlerle ya · 
zımıza nihayet verelim: 

•Denizdeki balıklar da bu is
tila teşebbüsünü bekliyor!,, 

SOYYETLER BUL6ARİSTANA 
BiR NOT GONOEROI 

(Birinci ayfadan artan) 
lunan Sovyetler Birliği hükumeti 
bu sebebten dolayı "Bulgar hüku
metine bugünkü siyasetinin tat
biki hususunda hiç bir muzahe
rette bulunamaz . Sovyetler Bir
li~i hükumeti bilhassa Sovyetler 
.Birli~i.hükumetinin hakiki hattı. 

hareketi temamiyle yalnı1. bir 
tarzda gösteren şayiaların Bulgar 
gazetelerinde serbestçe intişar et
melctc olması dolayısiyle bu be
yanatı yapmayı lüzumlu bulmuş
tur . 

Londra : 4 ( a. a. ) - Royter 
bildiriyor: Alman kıtahmnın Bul
garistana girişi hakkında dün Mos
kova radyosunun neşrettiği dek
larasyon bütün Londre gazetele

rinin birinci sahifesinde büyük 
bqlıldar altında neşredilmektedir. 
Deyli Meylin başlığı : Sovyetler 
Bulgarları takbih ediyor : Deyli 
Heraldın başlığı : Sovyetler Bul
gari~tanı azarlıyor: Niyozkroniklin 
başlı~ı < Moskova Bulgaristana 
diyor ki: Hareketiniz sulh lehinde 
değildir: Deyli Ekspresin başlığı 
< Bulgar hareketini Stalin takbih 
ediyor > • 

Gazeteler başmakalelerini Sov-
yet deklarasyonuna tahsis etmek
te, fakat haberi neşrederken umu-
miyetle bu deklarasyonun Avrupa 
cenubu şarkisindeki vaziyetin in
kiıafına yeni bir gidiş verdiğini 

yazmaktadır . 
Deyli Telgraf : < Bu rlekla-

raıyon Türkiyede şimalişarki hu
dudunun emniyeti hakkında mü· 
him bir reaksiyon olarak telakki 
edilecektir . > 

Bu gazete , Alman kıtaları 

Romanyaya girdiği zaman Sov
yetler Birliği ta rafından böyle 
bir deklarasyon yapılmamış ol
duiunu da kaydeylemektedir. 

Taymis diyor ki: < Bu dek
laraıyon Sovyetler Birliğinin Bul
garistan hadiseleri karşısındaki 
hattıhareketi hakkında birinci işa
reti teşkil etmektedir . 

Vaşington : 4 ( a. a. )- Ba
zı Vaşington mahfilleri Sovyet 
hükumetinin Bulgaristanın kararı 
hakkındaki hattıhareketini bildi
ren deklarasyonu belki de Tür
kiyeye ve Boğazlara dokunma
mak için Almanyaya bilvasıta 
yapılmış bir ihtar gibi tefsir et
mektedir. Mamafi iyi haber !ilan 
menbalar, < Almanlar e~er Yu
nanistana doğru bir ileri hare-
kette bulunurlarsa Moskovanın 
müsbet bir rarzda müdahale ede-
cetinden şüphe eylemektedir . > 

• 
iki milyon i HAB 
Amerikalınılı 

600,000 SEYYAR EVDE 

aşiret hayatı 
BU HAREKET KARSISINOA AMERİKAN 
HÜKUMETİN İ BİR HAYli .TELiS AlOI 

Neşredilen son istatistiklere 
göre Amerikada 2 milyon insan 
tekerlekli evler içinde yaşıyor. 

Arzularına ve bir de mevsime 
göre şimalden cenuba mesela 
Teksastan ( Büyük göller ) mın
takasına ve yahut da Oregondan 
Luzyanaya seyahat ediyorlar. 

Yapılan hesablara nazaran bu
gün, bu evlerden 600,000 aded 
vardır . 

Aşiret hayatı yaşayan bu iki 
milyon Amerikalı memleketin her 
tarafına yapılan geniş bir teşki
lata bağlı bulunmaktadır . Teşki
latın bir reisi , katibleri , adli ve 
teknik müşavirleri vardır . Ve ta
bii hepsi de seyyardır . Bundan 
başka bir gazete ve üç mecmua
ya sahibtirler. 

Bir çok Amerika şehirleri bu 
seyyar ev sahibleri için hususi 
yerler ayırmakta ve soğuk su , 
sıcak su elektrik vermek için hu
susi teşkiİat yapmışlardır. 

Seyyar ev yapan 350 mües
sese durmadan· çalışmakta ve 
müşterilerine mümkün olan bütün 
konforu haiz seyyar ev yapmak 
hususunda birbirlerine rekabet et
mektedir . Seri halinde çıkarılan 

basit fakat radyolu, banyolu, mut 
bahlı evlerin yanında, içinde bo
ruları atelyeleri bulunan , bizzat 
elektri~ini dahi istihsal eden mu
azzam evler de imal edilmekte
dir. Çünkü , bu seyyar evlerde 
yalnız zengin , işsi~ Amerikalılar 

değil, ayni zamanda mühendisler, 
mimarlar , ressamlar , fotografçı
lar, muharrirler , hatta kunduracı 
ve terzi gibi sanatkarlar ela bu
lunuyor. Bu vaziyetten en ziyade 
canı sıkılanlar, tahsildarlar olmuş
tur. Çünkü , bu iki milyon ika
metgahı gayri malum. Rugün bu-

rada, yarın· şurada"'.:yaşayan insan-
; dan vergi tahsil etmek hakikaten 
imkinsız bir hale gelmektedir . 
Diger taraftan, altı yüz bini bu
lan _bu ailelerin~ çocuklarının ter
biye ve tahsil meselesi de Ame-

~~za~~ 
rikan lüildımetmi ir ha ii ~ilşpn· 
dürmeğe başlamıştır. Gittikçe ra~
bet bulan öu aŞrret hayatı Ame
rikan hükumetini çol( müşkül bir 
takım iktisadi , mali ve içtimai 
meseleler karşısında bırakmakta
dır . 

Daha şimdiden Amerikan lo
kanta ve otel endüstri cemiyet
leri hızlanmağa ve hükumete şi
kayetler yağdınnıl§'tı başlamıştır . 

Aceba, cemiyet ve şehir ha· 
yatından yılan ve usanan il'san
ların tabiata dönüşlerini gösteren 
bir hareket mi başlıyor ? 

· Bingölde bir pa
nayır kuruluyor 

Bingöl : ( Türksözü muhabirin 
den ) - Bu vilayetin bir hususi
yeti vardır. Vilayet olalı · beş se
ne olduğu halde bir pazarın ku
rulmayışı, yüz köylü bir kaza 
merkezi için büyük bir noksan
lıktır. Bilhassa bura köyleri yağ 

istihsal ederler. Cenup vilayeUe
rinden (150000 den) aşa~ı olmak 
üzre bingöl da~larıtula:; koyunlar 
iınrarı hayat eıierler. Bu vilayette 
yağ kadar;yünde çok mühim ye
künu attr. 

Yağ ve yünden başka köylü
lerin satacağ'ıı.:.hayvanat ve hubu
bat da rliyarbakır v.e havalisin
den seyyar alıcılar tarafından 

mübayaa edilmektedir. Bu seyyar 
tacirler köylülerin saflığından is
tifade ederek okka ile aldıkları 

ve daha bir çok damgasız sahte 
et kantarlarıle alışveriş ettikleri 
anlaşılmıştır. Köylü vatandaşları 

inhisar altına alan bu madrabaz 
tef ecilcrin bin göl vilayeti köyle
rinde yaptıkları bu usulsuz alış 

verişlere son verilecektir. 

HATAYA GİDECEK 
ATlETlERIMiZ 

30 Mart pazar günü izmirde 
yapılacağını daha evvelce bildir
diğimiz büyük lnönü koşusuna 
hazırlık olmak üzere pazar günü 
Hatayda Adana, Mersin, Antcb, 
Maraş ve Urfa atletleri arasında 

bir kır koşusu yapılacaktır. 6000 
Metre mesafe üzerinde yapılacak 

olan bu kır koşusuna girecek ta
kımlar dörder ki°şİlik olacaktır. 
Koş sonunda f erP. ve tcıkım tas
nifleri atletizm f edarasyonıına bil 
dirilecektir. 

Doğu Vilayetlerinde 
· Halkevi 'ialı,ması 

Bingöl : ~ (Türksözü muhabi-
rinden) - Bingöl llalkevi ilk oku
la g iden Fakir ve kimsesiz köylü 
ve şehirli 30 çocu~n iç, ciış el\li

seleriyle ayakkabı ve çoraplarını 

almak suretiyle bu yoksul yavnı,- , 

lar sevindirilmiştir. 

Şimdiye kadar b ı vilayette bu 

şı: kil yardım görmeyen fakir ço
cuklar ve halk· Halkevimizin bu can-

dan alakasını samimi karşılamışlar 
dıı. 

Sayın Valimizin bu hususla 

gösterdikh:ri mi\ddf himmet anıl
mağa drğer bir harekettir. 

Bingöl Halkevinin 
lngilizce kurau 

Bingöl : 4 (Hususi) - Bingöl 
Halkevi Başkanlığının Adana ve 
Tarsus dan Maarif Vekaletinin ka• 

bul ett iği İngilizce kitaplarından 
celbederrk İngilizce kursuna de
vam eden vatandaşlara meccanen 
tevzi etmiştir. 

Bu kursun -muallimliğini Fahri
yen deruhte eden ve l:>ir kaç lisa-

na aşina müktedir ve liyakatlı Z -
raat mual imi Vahap lridimdir. 

Kurs müdavimleri kısa bir zaman 
da istenilen randımanı vermiştir. 

Halkevinin bu şekil açtığ'ı pa 
rasız kurs ve parasız kıtap tevzii 
ve bu suretle halkın lisan Öğren
melerine yaptığı hizmet gözden 
kaçmamaktadır. 

Halkevlnde Konferans 

Siyasal Bilgiler okulu profesörle 
rinden Bay Hanın Atıf Kuyucak 
tarafından ~5 Mart Salı günü Halk
evimiz salonunda "Harp ekono
misi ve milli koıunn a kanunu 
mevzulu bir koferans verilece~i 
haber alınmıştır. 

Bin ton çivı 
yakında geliyor 

-------. ------..... 

Karabüktede mialat başll 
.. ._ .................... ._., ................... ~ . 

• • ! KJZll.AY ~llllK KON- i 
i GRESi BUGUN YAPlllYOR i 
i •. 
. kızılay Adana mark e- . 
! zl y ı lllk kongresi b ugUn ! 
! Halkev l salonun da saat ! 
! 16 da yapllacaktır. ! 
t • 
.... . ... . ..... .... . .... . ... . ~·~ ·-· ... ·- ·~ · 

Bıçaklı Kavganın 

Muhak emeai 

Sugedi&i mahallesinden Ati 
Rızayı döğmekten suçlu Bucak 
mahallesinden lbrahim oğlu Salih 
Ôzünür ve Hamid oğlu Reşid Ac
mış, Selami Acımış il:: · Salih Ôzü 
nur'u biçakla yaralamaktan suçlu 
Ali Rıza hakkında ikinci sulh ceza 
mahkemesince yapılan duruşma 

dün sona ermiştir. Suçlulardan 
Ali Rıza ve Salih O~ünur birer 
ay hapse mahküm edilerek tevkif 
edilmiştir. 

Oam aniyeden yapılan 
ihracat Cetveli 

O smaniye kazasından Şubat 
ayı içinde diğer iç vilayetlere ya
pılan hayvan ve mevai::ldi hayva · 
niye maddelerine ait. bir ihracat 
cetveli tanzim edilmiştir. Bu cet
vel Osmaniye kazası kaymakam
lığı tarafından dün vilayete gÖf\· 
derilmiştir. 

Kozanda sıhhi r: 
faaliyeti 

Kozan karnsında Ş 
içinde yapılan sağlık ko 
cadelesiııde on köydt 
erkek 1001 kişi, t89 e'I 

parça ev eşyası muay.e 
etüvden geçirilmiştir. 

lstanbul :·4 (Tü;kıÖ 
birinden) - Altın fiyatlar• 
de hiç bır değişiklik ol 
Dün de bir altının fiyah 
23,60 lira arasında idi. 

KARABOK ŞEHRiMll 
rafıııdan Karabük Beledi 
çılacak krediden başka 
hası için Sümer Bankın 
yardımlarla tahakkuk 
bu surı tle memleketimizde 
bu ilk sanayi şehri ge · 
değil, muayyen esaslar 
inkişaf edecektir. 

Okulların bahar t atlli ya 
maarif vekalet ince kararlaştı 

ORTA TEDRiSA T MARTIN 
'TIBAREN BiR HA FTA 

Ankara : 4 ( Türksözü mu
habirir?.den ) - Matlrif Vekilli~i 

geçen yıl oldu~u gibi bu yıl da 
lise, orta ve ilk- okullara ikinci 
kanaat:notlarını müteakib küçük·· 
bir dinlenme tatili vermek ü1.ere 
tetkiklere başlamıştır . Orta ted
risat müesseseleri tatili 21 Marttan 
sonra, ilk okullar da iki Nisandan 
itibaren bir hafta yapacaklardır . 
Bu, a.} ııi zamanda btthar tatili 

• 5.3.1941 

8.00 
8.03 
8.18 
8.451 
9.00 

Program, saat ayart 
Ajans 
Müzik : Hafif par rikan hükumetini ve sosyologla

rını bir hayli:düşündürmeğe baf
lamıştır. Mütemadiyen seyahat ha
linde olmaları bu çocukların mun-

Vilayetimize yeni tayin edilen 
vali Sadullah koloğlu. bu vaziye
tin önüne geçmek için evvela 
köylüyü tenvir maksadile muhta
rlara bir kurs açacaktır. Ve bele
diyeye verdiği bir emırle be bu 
mühim vilayette haftalık bir pa
zarın ihyası ihtasının ıararı oldu
ğunu bildirilmiştir. Belediye faa
liyete geçerek köylüden paıar 

resminin alınmasına karar vermiş
tir. Vali ve Cumhurizet Halk 
Partisi vilayet ba;>kanı Sadullah 

Koloğlu, Halkevi · köycülük kolu- olacaktır . 
nun bu maksatların temini husu Geçen yıl bu tatile yapancı 

12.30 
12.33 
1'.l.50 
13.20/ 

Ev kadını - YerD 
Program, ,saat ayart 
Müzık : Saz eserld' 
Ajans 

tazaman mektebe gitmelerine ma

ni olmaktadır . Ailelerin büyük 
bir kısmı bu meseleye ehemmi
yet vermemekte, fırsat buldukları 
zaman çocuklarını bizzat okut-

makla iktifa ve yahut da kısa bir 
müddet içinde karargah kurduk

ları yerlere yakın bulunan şehir

lerin mekteblerine gönderiyorlar. 
Sayıları gün geçtikçe süratla 

artan bu modern bedeviler Ame-

için köy gezilerine vaktında çı- , ve azlık okullarının bazıları işti 
kılmasını emretmiştir. Pazar, cu rak etmiş, bir kısmı da bu tatili 

yapmamışlardı . Bu yıl Vekaletin 
ma günleri olacaktır. Ayrıca son bütün okullara tatili teşmil et-
baharda (Bingöl panayırı) namile , mesı muhtemeldir . 
üç gün devam edecek büyük 
mikyasta bir panayırın şimdiden 

proğramının yapılmasına başlanıl
mıştır . Valinin bu hayırlı kararı 

vilayet dahilinde ciddi bir sevinç 
U.} anclırmıştır. 

BORSA 
Pamuk - Hububat 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S 

• DUVDUKLARIMIZ 
Koza 
-Ma~ Parlağı 
Ma:- Temi:ıi 

Tam 200 kurona bir koca! 
lsveçte çok garip bir boşanma davası görül· 

müştür. Davacı 40 yaşlarında bir kadındır. Boşan
maya sebep olarak zevcesiyle anlaşamadıklarını , 
zevklerinin birbirine uymadığını, esasen kocasının 

aylardan beri kendisinden uzakta yaşadığını söyle
miştir. Bu vaziyetıe mahkemeler ekseriyetle boşan· 
ma kararı verirken, bu defa hakimler talebi reddet
mişlerdir. Bunun sebebi şudur: 

Kadın geçen sene, doğuracağ(bir. çocuk için 

baba aramağa başlamış ve birçok uğraşmadan 

sonra 18 yaşında bir delikanlı bulmuştur. Dr likanlı 
müthiş otomobil meraklısı idi. Otomobil kullanma
yı ötrenmişti. Fakat imtihan verip vesika alması 

için 200 kutona ihtiyacı vardı. Genç adam bu pa· 
ra mukabilinde çocuğun babası olmayı kabul et
miştir. Fakat aralarında karı koccı · münasebeti ol
mıyacağı da karar laşbrılmıştır. 

Kadın çocuğu~u doğurduktan sonra başka bir 

koca bulmak ihtimaline binaen delikanlıdan aynl
mak istemiş ve mahkemeye başvurmuştur. Koca, 
mahkemeye gt lmemiştir. Fakat gıyaben yapılan mu· 
hakemede vaziyet tamamen anlaşıldığından mahke
me boşanma talebini reddet miştir. Delikan lı şimdi, 

lsveçin Şimalinde, ağlebi ihtimal başka bir kadınla 
birlikte bulunmaktadır 

••• 

-Kapımalı :ı----ı 

-Y-:Pamuğu 
Klevland C 

-Susam 
62,00 
27,25 

-K.-Buğday 
....,~-.,-~=-"O-~----:.--- -
Buğday To. 

- ,.- Yerli 

Arpa 
-Yulaf _ _ _ 

4 f 3 / 1941 
Kambiyo ve Bor•• 

iş Bankasından alınmıştır 
U ret - , -ı 
Rayişmark --:-- - ı 

Frank (Fransız) ı 
Sterlin (İngiliz) 5 22 
Dolar (Amerika) 129 ~ 
Frank (iıv içre) ..._ ____ .._ __ =--""'---------..:.-..--

14.00 Müzik : Radyo Sa 
kestrası 

18.00 Prcıgram , saat ay•" 
18.03 Müzik : Oda mıısi 
18.30 Konuşma (Dış po 

18.45 
19.15 
19.30 
19.45 
20.15 
'20.45 

disleri) 
Çocuk saati . 
Müıik : Çocuklar 1 

Saat ayarı, ajans 
Müzik : Geçit pro 
Radyo Gazetesi 
Müzik : Radyo f 
yeti 

21.10 Konuşma 
21.25 Müzik : Karışık 

va lan 
21.45 Müzik : RiyaseticU 

bandosu 
22 30 Saat ayan, ajans • 
2'.?.50 Müzik. : Dans 
23.25/ 
23.30 Yarınki 

nış 



Yapraklar -
UGUPSUZ RAKAM 

13 
ransızlaıın on üçüncü reisic~ 
hurlan Dumerğ- bir kÜrŞÜİia kur·. 
ban gittiği vakit, 13 rakamının 
tcameti birçok kimselere mevzu 
olmuştu. 13 ün tesadüfen uğradığı 
yerler pek çoktur ve hepsi tarih 
oluyorlar. 

. AJ Bir kaç gün evvel ajans ha
Uberleri ispanya kralı 13 üncü Al· 

onsun ölümünü bildirdiler. 13, yi
ü ;ıe dile düşecek mi dersiniz? Belki 
Sl~I 11 havadisi ve mevzuu bolluğun-
rıs k. 3 · - . - . d d mu a ımse 1 un uzerın e ur · e • 
ş1'/.acak. Fak at bu uğursuzluğun 

tıenşeine doğru gidersek; mevıu
apılır. Mahlm ya, Hazreti İsa on 

ıt(iaı ki havariyunun yanına gelip ye
k tıt tunu 13 e iblağ ettikten sonra 
a1:_rmıha sürüklenmişİi. Bu sürük

C eniş ne boğuşmalara ve kanların 
lökülmesine sebep oldu Fakat 
lugüıı dünya her zamankinden 

ut>Pı ötü, her devrinden daha korkunç 
rıı~aln ı z Hazreti !sanın bu işte rolü 
ıa 'Ok . lığursuzluktar, din yüzünden 
~le ğil, dünya ve hırs yüzünden .. 

n 3 üncü Alfons, tahtını oğluna 
asiyet ettikten sonra bütün aile· 
1 efradının önünde rahat rahat 

f./ ,ıözlerini yumdu. Dünyanın, insan
- tın istırabı ile rahatsız olmaktan 

ıo .., urtuldu. E"'er 13 ün müthi' şea-
rı ııQ . g • · 
lif etı devam etseydi, mutlaka bu 

lı zy.ı>rkunç hadiselerde onun rolü o 
1 ırdu. Bundan sonra bu uğursuz 

k ehemmiyetini kaybediyor. 

HDISElERiN i~YOZO 
(Birinci sayfadan artan) 

iyt alumatı olmadığını ve bu hare
arı eti tasvib etmerligi ilan edil-

s . 
ya ıştır . 

d-;J Almanya - ltalya 
d(. 

Bir ltal; an gazetesinin yaz
~ına göre Almanya ltalyaôan 
),000 deJ!!İr i~..;isi istemiştir . 
ılya bura; a i:-;tenilen işçileı i 

if.ndermek için fabı ikalarda me
f; i sekiz. saattan 12 saata çı

trmışlıı . 

f R lNSANIN UZAK 
ŞARKTA VAZİYETİ 

Londra: 4 (a. a.) - En ıyı 
kaynaklardan öirenildiğ'ine ıöre 
Japonya mevcut buhranın mullak 
suretle harbe sürükliyece~ine hük· 
metmekte ve lngilterede Japon 
menfaatlerinin vikayesi için şimdi
den tertibat almaktadır. 

Frar. sanın Uzak Şarkta daha 
azimli hattı harekeli zannedilmiş 

isede: azimli hareket elmi~tir. 
Vişi hükumeti tarafından ve· 

rilt>n kararın fevkalade büyük ol

sa da Japonya yeni taleplerde bu
lunacaktır. Silahh bir ihtilaf önüne 

geçilmez bir hal alacaktır. Ame
rika ve İngiltere bu hususta mü-

sait zamanı bekliyecektir. Ve on
dan sonra patlıyacaktır. 

Londra ile Vaşİniton arasın · 

da devanılı noktai nazar teafüi 

devam etmektedir. Badema aske · 

keri mülahazalara hakim olacaktır. 
• J ıponya lniiltereoin niyetleri· 

ni öğı enmek için Vişinin tavizle

rini Siyam yolu ile lrıgiltereden 
istiyecektir. 

Bu meselede lngillere hadise-

leri bekliyebilir halbuki Japonya 

ileri atılmaya mecburdur. 

Maltaya hUcum 

Malla : 4 ( A. A. ) - Dün 
sabah düşman tayyarelerinin Ada-

ya yaklaştıkları ve hiç bir hadise 
kayit edilmemiş olduğu bildirili· 
yor. 

Akınlara ait Alman tebliği 

Bertin : 4 ( A. A ) - D.N.H. 
ajansından : 3 Mart akşamı geç 
vakıt bir kaç İngiliz tayyaresi 

ıarbl Almanya üzerinde uçmuf
tur. Bazı binalar hasar görmüşlür. 

!Ki düşman tayyaresi düşürülmüş

tür. 

1 LAN 
Maarif müdürlüğünden 

Cinsi Kilo 
Ekmek 7500 

Muhammen bedeli 

15.5 

Fiyatı 

88 lira 

BA Adana Kıı Lisesi Pansiyonunun 1940-1941 ders yılınrla geri 
lan üç aylık ekmek ihtiyacı 5- 3- 1941 tarihinden itibaren 20 gün 

arı lddetle dört defa eksiltmeye konmuştur. 
ça1•1 ihalesi Seyhan Maarif Müdürlü~ünde 25- 3- 1941 salı günü saat 

te toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır· 
e~ Talipıerin 2490 sayılı kanun mucibince vesaik ve t~~inatlarile 

arı likte muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları ılan olunur. 

ıeri 12770 5 - 9- 15 - 21 

J ıo" 
~.~~~w-w-~~~~l 

DOKTOR 

Yalçm Mustafa özel 
;~ı Dahiliye Mütehauııı 

Kmlay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısında 
g" E~ki inan yazıhanesindeyeni açtığı muayenehan~dc ;~r 
~ &un hastalarını kabnl eder. 12762 -

"'-'""-"""--" ........ _....._...,.._,,....__..,._......._,..,.._,..,..._,..,......,,..,..__.._,_,.....,........,...~~ 

• 

AfRİKA HAR(KATI 

iHKi~Af EDİYOR 
Nayrobi : 4 ( A. A. ) - Resmi 

tebliğ' : Kıtalarımız bir martta Villa 
io d'Abluzzui mukavemete maruz 
kalmadan işgal clmişlerd ir. Bu 
mevki şimale doğru giden hat 
üzerinde ve Mag-odişaoın 100 ki
lometre kadar şimalinde bulunan 
mühim bir ziraat merkezidir. Ha
rekat devam etmektedir. 

B. Vinan 1ın dünkü beyanatı 

Londra : 4 ( B. B. C. ) -
Amerika bü; ük elçisi B. Vinnat 
dünkü matbuat kongresinde A
merikan yardımından bahsetmiş 

ve bu yardımın vaktinde Britan
yaya vasıl olacağını beyı:ın etmiş
tir . 

lngiltereye yapılan yardım 

Vaşington : 4 ( a. a. )- A
liminyum, tayyare , tank, makine 
ve aksamı , ya~'iar olmak üzere 
138 cins maddenin İngiltere ve 
şimali lrlandaya lisansa t~bi ol
madan ihracına müsaade edilmiş· 
tir. 

SATILIK TARlA, BAG 

YAYlA YURDU 
1 - Abdio2'1unda eyibir mev

kide 150 dönüm tarla var. 
2 - Yıllandı mezr a asında 

lırnıttepesi ıJOsası üzerinde 15 dö
nüm ba~ ve meyve aiaçları Ba
iCVİ ve müştemilati 

3 - burucekte yo~urtcu ıur
dunda muftu yurdu yolu üzerinde 
parsellere ayrılmış haritası muci
bince mcnba suları evleriyle 2'e
rck ayrı ayrı gerek toptan ıatı· 
lıktır. Almak isteyenler Sıhhat 
vekalt t:nde Doktor A . Remzi 

güvence maracaatları 
12771 1 - 15 

ROMA RADYOSU 
Halkı Hezimet haberine 

allşllrıyor 

Roma: 4 (A.A.) - RadyGda 
konuşan bir askeri sözcü, şunlau 

söylemiştir. 
" Doğu Afrikasında ciddi fe· 

dakarhklar yapacağız. logilizlerin 
orada 300 bin askeri en modern 
silahları, tank ~e zırh'ı silahlan 
vardır. 

ilan 
ADANA ASK(Rİ SATIN Al

MA KOMİSYONUNDAN : 
Tahminen beher adedi 210 ku 

ruşlan 1000 adet bakır matra pa · 

zarlıkla alınacaktır. Muhammen 
bedeli 2 tOO ve muvakkat temina 
h 157 lira 50 kuruştur. Pazarlığı 
11 mart 941 salı i ünü sl\at 15 te
dir. isteklilerin belli gün ve saat
te teminallarile birlikte Adana as 
keri satınalma komisyonuııa mü· 
racaallan 12772 

SAYIN MO~TERilERİMİZE 
Atelyemizde bulunan eş

yalarım. (10 Mart 941 pazar
tesi) gününe kadar almaları 
rica olunur. , 

Aksihalde mes'uliyet ka
bul edilmiyeceği ilan olunur. 

Abidinpa.şa raddesinde 
Elektrikçi 

Ethem Arsava - M. Ali 
( şlerdemir 

12769 5 - 7 

I LAN 
BElEDİYE RİYAS~TINDEN : 
1 - Belediye emlakinden olup aşağıda cins ve mevki

leriyle kira bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı akarat i
ha le tarihinden itibaren 31 - Kanunuevvel ~ 942 tarihine kadar 
açık artırma suretiyle şartnamesine göre icara verilecektir; 

2 - İhaleleri 11 - 3 - 941 Salı günü saat 15 te Beledi
ye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlannı 
yahrmak ve şartnamelerini görmek üzere Belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü yatırmış oldu klan teminat makbuzları 
ve ehliyet vesikalariyle birlikte Balediye encümenine müraca· 
atlan ilan olu nur. 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 

iki mevsim için 255 

iki mevsim için 75 
lki mevsim için 9 60 

Cinsi 

Gazino ve 
lokanta 
Yazlık bar 

.. sinema 

12729 

Mevkii Kira bedeli 
Lira K. 

Seyhan 3400 
kenarında 

,, 1000 
128 

23-28- 5- 10 

İLAN 
T. C. Adana Ziraat Bankasından; 

........................... • • • I ASRi SiNEMA i 
I SUVARE BU AKŞAM SUVARE 1 1 8.45 8.45 : 
•
1 

Şaheserler serisinden : 

• 

Dedikosu bütün dünyayı saran, romanı beş milyondan e 
• 

fazla sahlan bir eser • 

• ROBER T ROSALlND • 

1 DONAT RUSSHL 1 
• iN YARATTIKLARI •• • • 
l=Q HATA Q= İ . ·• 1 AYRICA · Dünya Havadisleri : 
1 • : • • • Pcelk ya~u'n<dla • ! DÜNYANIN lN Ml~HUR, NEZiH KOMIGi İ 
I HAROlD LOYO'IN : 
İ ırlllı ır ll<ıı;~ s@;gO lllJ 1 
• 1 FIRAVN'IN Kili 1 

• 1 
Bugün gündüz ma tinede 

ASKA VEDA - GÜZ[l ESİRE 
• 12754 • • • ........................... 

HAlKEYi REiSliGiNDEN: 
( Seçim ) · 

Evvelce yapılan ilan mucibince dil, edebiyat, Güzel ~anııllar, ve 
tem~ıl komitelerinin intihabı l'kseriyet olınadı~ınd ırn 4/3 941 tıu ihin
de icra edilememiştir, Mezkür seçimlerin ıışaA-ıda yazılı ıı-ün ve .saat
lerde yapılacağ'ı ilan olunur. 

Komite ismi 

Dil, Edebiyat Komilt-:si 

Tarih 

11-3-941 
11 - 3- 941 
11 - 3 - 941 

Güzel Sanatlar " 
Temsil " 

5 - 6 12774 

i LAN 

Saat 

17,30. 
18,30 
· ~.30 

S[YHAN ORMAN ~[VİRS[ MÜOÜRlÜGÜNDEN : 
Cinsi Kental 

Kuru çam enkaz oduı~u 17430 
1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hududla· 

rı şartnamede yazılı Armutluoluk devlet o r m a n ı n d a n 
17430 kental kuru çam enkaz odunu 12 ay içerisinde 
çıkarılmak üzere 1.3. 941 tarihinden itibaren 15 gün m üddctle 
açık arttırmıya konulmuştur-

2 - Artırma 17 .3. 941 tarihine müsadif pazartesi günü sa-
at 15 de Seyhan Orman Çevirge 1\ üdürlüğündc yapılacaktır. 

3 Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
4 Muvakkat teminat 156 lira 87 kuruştur. 
5 Şartname ve mukavele proieler Orman Umum Mü-

dürlüğü Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve Karaisalı Orman 
Bölge şefliğinde görülebilir. 

6 - ~ ekl~f 17.3.941 günü saat 15 e kadar komisyon rcis
liafoe verilmesi 

7 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli t>dİ · 
len gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu vesika 
köylülerden istenmez.) 

12752 1- 5- 10- 15 

l - Adana Ziraat Bankasına borçlu eşhasın banL:aya birinci derece ve sırada ipotekli olup aşa~ıda cins ve evıafı yazıl tarlaların 5-3-941 tarihine müsadıf Çnrşamba gününden itibaren lah~ili cm\ n\ kanunuıın göı e 
ar lırm8\J ,_ • 

Ja çııı;arılmıştır. - u \ 26 3 941 Ç b ·· ·· t b ..ı b' · 1'tcıi2 -:. ~rtırmaya konuldu~u ta~ihten itibaren 21 inci gunune ras ayaq • • arşam a gunu saa on eştlC ırınci ihale ve biı inci ihale tarihinden itibaren (onuncu günü ) tarihine nıüsadif 5 _ 4 _ 941 Cu-

&unu Saat Onda kat'j ıhalell yap ılır. v· ı • t ld h t' d h L f ..1 •• •• 3 _ A . 
941 

tarihinden itibaren Adana ı ayc ere eye ın e erw;eı tanı ınuım gorulebileceldir. 
rtırma şartnamelerı 5 - 3 - · k ı ·· · l ı.: · 1 kl h · ı f · z· 4 - Bunrlan başka ipotek ııoahibi alacaklılarla diğer al~c.a~lı!arın ~~yrıl mc~ ~u uz~rın~ e ~I 1118 . ~rını ~suıı e ~iZ Vt: ~aırafll dair olaıı iddiala rını c:vrakı müıohitekri ile yiı mi ~iiıı içiıırle VilArd idare heydirıc 

it aat Bankaı;ına bildirmeleri aksi takdir<;le hakları tapu ıucıllı ıle ıa ı oma< ı ·ça ıa ış c e erının pay aşmasın an harıç kala{·aktır. 



BORÇLUNUN ADI ve SANI 

Ganisaf zade mahallesinden Meh
met O. Hasan 

> 
Kayalıbağdan~ Hüse\ in O. Meh
met Ziya ve Hulusi 
Kaynlıba~da Hüseyin: O. Hulusi 
( Tapusu Ziyaya aittir) 
Ka ap Bekir mahallesinden Meh
met Çavuş kızı Dursun 

> 

> 
Kartum::rnde Yusuf oğlu Mustafa 
Güneşli M. 

J> 

, 
, 

> 

Kuruköprü mahallesinden Hüse.> in 
O. sabık poli Hasan Hulü i 

Kuruköprü mahallesinden Hüse
.> in oglu sabık polis Hasnıı Hulusi 

, 

Miı711Çt•lebidcn Mahmut oğlu Mus
tafa 

Yamaçlıclan Bedir oğlu Mustafa 
Reşadh eden Yusuf kın Sıdıka 

" .. 
.. 

Haneden mahallesinden Halil lb
rahim K. Münevver 

" 
" 

Eski Dabakhane mahallesinden 
Gübeli Ahmet kızı Ayşe 

,. 
" 

" 
Babıtarsus mahallesinden Hacı 

Abdülkadir Mehmet kızı Kerime 
Mansur Mustafa oğlu Bedrettin 
(Yemaçlıdan) 

" .. 

" 

Kayalıbag mahallesinden nalband 
usta Abdullah 

,. 

" 
" 
" 

" 

" 

" .. 
" 
" .. 
" 

,, 
,, 

Köy veya 
Mahallesi Mevkii 

GA YRl MENKUL UN Tapu Senedinin 
Cinsi Hissesi M. Murabbaı Tarihi No. 

Abdioğlu 

J> 

, 
Kamışlı Knratnş 

Karalarbucağı 

Veru)ıcesir 

> 
.> 

Kafirkıran 
Verayıcesir 

Kafirkıran 

Yarımca Gökpınarı 

. , 

> 

Avcı deresi 

Tarla 

, 

• 

Yumruca deresi 
Yoktur 
Karpuzlar .ıı 

Orman G. pınar 

Köprülü 

> 

il 

incirlik Palamutoğlu 
Solaklı 

Solaklı 

Şcylınıurnt 

Çanakçı 

Kayarlı 

Araplar 

f alimrın 
Faliınam 

n 

Yolgeçen 

.. 

.. 
Karaoğlanlı 

Ağzı büyük 
Karaoğlanlı 

" 

" 
" .. 
.. 
, . 
.. 

" .. 
.. 

incirlik ., 

.. Cennet 

.. Verayıcesir 

" " 

" 
,. 

.. il 

,, .. 
Karaömerli 

" " ,. ,, 

incirlik 

tt " 

,, " 
,, " 
" ,. 
" ,, 
" ,, 

" 
" ,, 
" " 
,, 1t 

,, .. 

.. 
,, 
.. 

" .. .. 
., 
.. 

Tarla 

, . . , 
il 

.. 
.. 
.. 
" .. 
" .. 
" 
" 
il 

.. 
" 
" .. 
.. 
.. 
" 
" 

Tanı 

1/2 
11'2 

Tam 
'213 

113 

Tam 

114 
1 4 

Tam 
1/4 
1/4 
1/4 

Tam 

" ,, 
.. 
,, 

•• 
" 
il 

.. 

.. 
" 
" 

Tam 

.. 
, . 
" 

.. 

" 

" .. 
" 

" .. 
" 
" .. .. 
" ,. 

" .. 
.. 
" 
" 

123146 K. Evı,;el 341 161 

91900 > 163 
147040 162 

83629 160 
275700 Mart 331 42 

275700 T . E.vvel 325 182 

9 l 90 Agustos 9'29 28 

10109 
27570 J> 

18380 > 

4594 
22975 T. Evvel 312 

32 
30 
31 
29 
3 

20218 > 1 
20218 T. Evvel 311 42 
20218 T. Evvel 321 48 
20218 K. Sani 310 14 
20218 K. Evvel314 120 
20218 T.: Evvel 321 47 

13049,8 Mayis 340 53 
22975 Şubat 316 338 

9190 Mart 327 243 
24813 Mnyis 319 101 
62492 Mart 327 239 
36760 Mart 325 422 

daimi 
22975 Maı l 325 421 

21137 

32165 

22975 

21219 

daimi 
423 

daimi 
418 

(inimi 
425 

daimi 
419 

daimi 
18.180 426 

duimi 
14704 427 

daimi 
18380 Ağustos 333 58 

27570 
55140 
36760 
36760 Mart 325 

45950 Şubat 930 
20218 K. Sani 336 
36760 Şubat 332 

7352 K. S,mi 336 

96495 Ağuslos 311 
82710 l\Iart 927 

214127 
45450 

252735 

" .. 
.. 

277021,8 
140698,9 
344625 
217986,8 
34003 K. sanı 340 

!14875 
3584l 

178.J69,8 T. 

3r6021 
275700 

.. 
" 

sani 

" 
" 

137850 " 

323 

271106 E) lül 328 

9190 K. Sani 334 

50545 23 şubııt 927 
79Y53 T. evvel 333 

59753 Şubat 332 

225155 T. evvel 929 

239859 
" 

daimi 
62 
57 > 

61 
424 

daimi 
210 
2l 
42 

32 

116 
539 
533 
503 

498 

507 
519 
515 
523 
39 

40 
41 

834 

839 
835 

836 
247 

92 

223 
103 

34 

114 

115 

827100 T. evve 1328 288 Daimi 
229750 T. evvel 329 221 
459500 Mart 332 daimi ıo 

474033 Ağustos 340 217 
374033 K. sani 335 207 
374033 .. 203 
367600 " 204 
374033 ,. 206 
374033 Şubat 336 3 
374033 Şubat 335 5 
176740 Nisan 336 103 
205120,8 Ağestos 333 48 
205, l 20,8 " 49 
275700 Mart 334 150 
186740,S Mart 336 205 
130498 T. sani 333 2 

H U D U D U 
Şarkan Dikran ve Mihran ve Nevzik garben Bedikyan Bogos ve: Karabet Kioruk Şimalen Hoca 

' 
Şarkan Sado garben Kundakçı ile Bal Ali şimalcn Misisli Bagya Cenuben nehri cari 
Şarkan tariki anı garben Boylu Musa Şimalen Gör Avadis ve müştereki cenuben Sado 
Şarkan Pikoğlu ve han kerime~i garben Arakil şimalen tarikiam, lsmail ve Keyfurk 
Şarkaıı Çorak gaıhcn Aksam oğlu şimalen ve cenuben şif 

> > 

Şarkan Emine garben Dabağ kara Mustafa ile Kürtoğlu Ahmet şimalen Zabtiye Turan cenuben 

Şarkan larik garbcn Mehmet Ali şimalen Acem oğlu Mehmet cenuben tariki has 
Şarkan Mahmut Tepe malya bağı garben tariki anı şimalen kulaksız Hüseyin cenuben 
Şarkaıı Mehmet garben Mevlüt şimalen sahibi senet hağı cenuben Kara Mehmet 
Şarkaıı Mehmet garben Sarıhacı Ali oğlu Hasan şimalen :rnbtiye Turan bağı cenuben arabacı M 
Şarkan Süleyman garbcn Mulla Yusuf oğlu Derviş şimalen Salih cenuben Mulla Yusuf oğluJ 

Şarkan Yusuf tarlası garbcn tarikifim şimalen Termani kızı tarlası cenuben Mulla Süleyman 
> 

> 

> 

) > 

Şarkan cenubcn Arzı Mehmet tarlası garben Ahmet vereseleri tarlası şimalen tarikiam 
> > 

Şarkan tarikiam garben Ballı oğlu yetimleri şimalen Nezihe hissesi cenuben tarikiam 
Şarkan tarikicim garben Zeliha şimalen sahibi senet cenuben Ballı oğlu yetimleri 
Şnrkan Mahmut ve Salih garbeıı Salih şimalen Salih cenuben larikiam 
Şarkan Süleyman tarlası garben Hacı Mehmet oğulları şimalen sahibi senet tarlası cenuben 
Şarkan Salih garben Yusuf çavuş oğulları şimalen tarikiam cenuben Ayasoğullan ve Hasan 
Şarkan Kara Hasan garben keza şimalen çalılık cenuben tarik hududu gayri muayye!1ede 

Şarkan \ol garbcn hali, pınar ~ima len tarik cenubP.n cebel ve çalılık huchıdu gayri muayyt'nede 
• 

Şarkan Kara Hasan,'"garben dere, şıtarık, cenuben hali, şif hududu gayri muayyenede bulull 

Şarkan lfasan, garheıı:dere, şlmaleıı çalılık ve cebel, cenuben taı ik hududu gayri rnıı• 
bulunduğu 
Şarkan dere,W-garben çalılık şimalcn dere cenubcn hali hududu gayri muayyenedc bulundu~ 

Şarkan hali, garhcn Kara Hasan, şimalen cebel, cenuben tarik lındudu gayri muayyenede 

Şarkaıı hali, gar beıı şif, şimalcn dere. cenuhen cebel hududu gayri muayyenede olduğu 

Şarkım dere garhcıı dere şimalt'ıı hali cenuben cedel 

Şarkaıı dere garbcn kama yolu dere taraf ıııclal.i şif şimalen tarikiam cenuben tepe ve sısire 

Şarkan cebel tarafmdaki tepe ve saire garben dere şimalen gah tarafından Bayram Ali oğ. tarl 
Şarknıı kabristan, garben dere şimalcn tarik ceııuben cebel tarafındaki tepe ve saire 
Şarkan cebel cihetindeki tepe ve saire garlıen tarik şimalen ufak tarik, cenuben derenin ka 
Şarkan <lcre garben Kara Hasan , şimalen yol, cenuben hali şif hududu gayri muayyenede 

Şarkan Taşkuyu, garben Akabi, şimalen Akabi cenuben Balaban oğlu Süleyman 
Şarkan Taşkuyu garben ferağ" olunan Muh.'iile şimalen sahibint· ferağ, Maksi Mustafa binMa 
Şarkan Taşkuyu garbcn Gökderelİ} an Agop ve Bogos iken elyevnı Akabi şimalcn sahibi f 
cenuben Mahmut oğlu Mustafa 
Şarkan sahibi ferag Akabi Hatun iken Naksilyadan Mustafaya ferağ olunan tarla garben G. 
Agop vC:Bogos ile Akabi Hatundan lbrahim Sadık'a geçen tarla şimaleıı sahibi ferağ Nak5

' 

ben Mahmut oğlu Mustafa 
Şarkan Tayfe Binli Karabet garben Mi hı an şimalen Ahmet ve Mehmet cenuben Saide 
Şarkan Muazzez, garben Vasfiy~ şimalen tarla yolu cenuben bayraktar zade Bekir 
Şarkan u~sı Avaclik ~arben eski Karataş yolu şimalen H. Yusuf ağa zad(Mehmat ve Cumali O"' 
Şarkan Tokohvc) taııi ve bağ iken elyevm Azime gar ben tariki has şimalen Hatice tarla51 

Hatiee tarlası 
Şarkan Hacı Osman ve Derviş t~rlalan garbeıı Dikilitaş tarlası şimalen Hatice tarlası cenU 
tnrlnsı 

Şarkan Dursunlu tarlası garben umumi yol şimalen Hatice cenuben Vasfiye 
Şarkan Çanakcı yolu garben çiftlik yolu, cenuben Vasfiye tarlası, şimalen Hatice tarlası 
Şarkan Kilis köyü tariki, garben pamukçu Hüseyin, şimalen Hatice, cenuben Vasfiye 
Şarkan dam arkası, garben hazinei maliye, şimalen Hatice, cenuben Vasfiye 
Şark an fakı vereseleri, şi.nalen mezarlık ve tariki am, gar ben tariki am, cenuben Abdi Ef 

Şarkan, şimalen)arikiam garben Hayriye, cenuben Rukiye 
Şarkan göl, şimalen cenuben, tarik, garben Hacı Süleyman 
Şarkan Ahmet oğlu Abdurrahman, şimalen keza ve berber arslan, garben karyeyi meıkôtft 
çotlu yolu 
Şarkan Hacı Ali, garben masaracı H. Kadir ve sahibi senet Kıbleten Halil, şimalen çotlu 'i, 
Şarkan lncir ağacı, ve Kiragoz, Kıblcten çotlu yolu, garben Rahim Hüs<'yin Emmi yctirnlel'I 
şiınalen gemisura yolu 
Şarkan ve:cenuben sahibi senet, şimalen Hacı Kadir, garben Abdl!rrahim 
Şarkan Hasan, garben tarikaın ve Parsih veresesi, şimalen Emin ve evlatları, sakine cenubcn 

Şarkan Garip, garbcn kartum oğulları, şimalen Karlu!ll oğlu mustafa, cendbcn Sait 

Şarkan lbrahim, garben Ahmet aga veresesi, şimalen Yusuf veresesi, ccnuben Süleyman e_1 
Şarkan Hacı Mehmet bini Şeyh Mehmet ve kısmen sahibi ferag garben göde lbrahim yet 
Oı!ku Süleyman ve Mulla Haydar ve kısmen sahibi ferag, cenuben larikaim 
Şarkan Kartum oğlu lbrahim yetimleri tarlası, şimalen, garben Mulla Yusuf o~lu lbratıirn t 

ben Mustafa oğlu Akil 
Ccnuben tarikiam, şarkan solaklar parası tarla, şimalen garben kozam ve sahibi senet tar!,-

Cenuben tarikiam, şarkan sahibi senet, şiınalen kozma ve Bed reddin vcrcseleri, SülcY 
şarkan kozma tarlası 
Şarkan Hac.ı kahya oğlu Ali, şimalen cebel, garben, cenuben Müşteba 
Şarkan Hacı kflhya oğlu Ali, garben Hacı kahya oğlu Ali, şimalen cebel, ccnuben yol . 
Şarkan Çanakdere Kıbleten ve garben ahiren ihdas olunan karga karyesinden kara ôrnerh)" 

şimalen cebel ,,J 
şarkan Rauf iken elyevm usta Abdullah garben Şerife, şimalen tarikiam cenuben Çaınde 
Şarkan Rauf, garben Şerife, şimalen:ıarikiaın cenuben çamderesi 

" 
.. .. " 

" " 
" " 
,, " ııl 

Şimalcn tarikiam ve Hacı Abdullah, şarkan Bedikyan cenuben sarıçam deresi ıarben Ra 
Şimalen tarik, cenuben kızılyar, ve çam deresi, garben kozma evladı şarkan ülfet tarlas> 
Garben Rafet, şimalen tarikiam, cenuben Kızılyar ve çamderesi Şarkan Emine ~ 
Şarkan Fatma, Garben Abdullah, Şimalen tarikiam, cenuben sançam deresi (şimalden cef1

11 

Şarkan Avni, Garben Rukiye iken usta Abdullah, şimalen tarik cenuben Sançam deresi 
Şaıl.;an Emire, Garben Ülfet iken Abdullah, şimalen tarikiam, .ccnuben sançam deresi 


