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n.!9'reıiade , Akdeniz 
; vrıa Aaadoluouo bir 
erterioJ,., meaeli Anbra 
•irioç ekimioio böyle 

~ ~Deliren bir ilerleyiıi 

'~~ ekimi devletçe ve 
111 bir düzene konmak 
'°~bu zorluk ekim ılını 

~~ ha 1rtmaktadır • Bu 
ltçt e11 ahnmıua , ileride 
~itler doğacaktır • Biz 

•ıyıcığıı : 
~ ~ lırnutayda konuıula· 
~ ... ~ kanunu, pirinç eken 
Cll'tt toprağındı, daha çok 

IQ .~kcır. 
'-ti''' de toprakla birlikte 

~e. Susuz. pirinç eki· 
.ruo ıimdiki dağıhı 

otbır ~r?~k dinledim: Bi· 
,,, lQ bın11 kalkıyor, bir 
~~1~• birıey barcı yırak, 
lıt.j1 delittiriyor ve bunu 

' '
0
'· Artık bu kanalın 

.a-.:irinç ıırlalan suya 
~- ~rundadarlar. Şim· 
' bır defa için hırca· 

)ıl b• 
~· tr emek karııhlı 

1
•1 ıltınıfaki ıopra~ 

~ ~ 1 rnıktadır. 
\......"' )~Q •11gıdır. Bunu da 
\ı. ,,,.• 011 çalııınlıra, yor· 
1t1..'"- '1~e. •hoteriyle yararlı 
~ e 1)'aı. 
ı"ı· •iti-.· 
'-' hit krıde Hğlığı korumak 
~ lt 0 nudur. Suların u· 
, ~a~~lırda kalması ve u· 
t..~td •rla batakhklır yap· 
,..... • : Ölüm getirici bir 
' h 'tık pirinç ekim yer· 

llııa~ l>e!~Yıoların bayatı teh· 
~:'lteht et sıkı kanunlarile 
'~it .

1
eder . Toprak ka

~~"- Çı t •• 
~~ebe çayı koruduğumuz 
!'\i~ dP. en ufak köy

\"(. d:flı.gon çahıtırıcak 
~ lc!tihnelidir • Bu

de ~rııo iyi yeritilme· 
'-""' t , Yra bir dikkat ge· 
~flL• 
"~ IQ ... i . tfStaırı'~ ekonomik kura . 
"""'~ eti de var • Bize ı . 
~ ı..; . Pirincin kabntunu 

~._.._ .~kılarının eaym ih· ...,..,, 8 
~ )le ' unlar artık tam 
"-il • ~~lıtınuyorlar . Her 
~~lı ar çok fabrikalar 
ı ~- Jor • İtleneo mik-
~~ı.: bütün yıl harca· 
\ hl l.i~Jor • Ger~i pirinç 
\~itlik daba geni§liyor, 
~~de ayrı bir zorluk 
)~ içpazarıo yoğılta· ı 
bit~ köylünün eme· 

delere dütecekcir. 

Havalarımız ! 
Dütmao uçaklanmu tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA: GUNLtlK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3314 

30 Ağustosun anlamı 
...._, Bugünkü Tören Durum çok gergin 

13 yıl önce bugün, düşmanı yurdu
muzda boğmuş ve yeni devlet ·mizin 
emelini bu zafer üze i e kurm ff 

Bütün dayreler ve dükkan· 
lar kapalı bulunacaktır. 

Zafer ve uçak bayumı dola-
yuıiyle bugün reımiğ dayreler ve 
fabrikalar kapalı bulunac&ktır. 
Tatil kanunu mucibin<'e bugün 
ulusal bayram olduğundan dük-
kinluın da kapalı bulunması la 

• 

ltalyan ileri gelenleri doğu Afrika-
sındaki orduya gönüllü yazılacaklar ___ ..._._. .•... 

Bugün, 30 Ağustos, ulusal bayramlarımızdan 
birini kutluyoruz. Zafer ve uçak şenliklerinin ya
pıldığı bu kutsal günün anlamını kafalarda bir kere 
daha canlandırmak için, gözlerimizi on dört yıl ön
ceye çevirmekte fayda vardır: 

1 
zımgelmektedir. 

8ug6n bütün dayreler, dükkan· 
lar bayrak ve yeşil dallarla süıle-

Fransızlar, ingilterenin italyaya 
karşı tasarladığı zecri tedbirlerin 
iyi bir son vermiyeceğini sanıyor. 

Her yandan düşman. ayağiyle çiğnenen bir yurd 
içinde kurtulmak ve egemenliği bırakmamak kay
gusiyle çırpınan bir Türk milleti ve onun bu kutsal 
savaşında önderliği Üzerine almış bir Atatürk var ... 

Karşıda bu asrın en mütekamil tekniği ile mü
cehhez bir düşman ordusu, yurdun en güzel ve en 
verimli parçasına bağdaş kurmuş oturuyor .. 

Bu orduyu yok etmek ve Türk milletinin Öz 
yurdunda egemenliğini kurup onu dünya karşısınd 
saygı ile anılır bir mevkie çıkarmak lazım .. 

işte bundan 13 yıl önce 26 Ağustos Çarşamba 
günü güneş doğmadan önce Afyon tepelerinde 
patlayan toplarımız, yurdun düşmandan kurtuluş 
müjdesini vatan ufuklarına yayarken, ondan dört 
gün sonra, 30 Agustosta da, istilacı düşmanın Dum
lupınar önlerinde yok edilmesile bu müjdenin ta
hakkukunu gördük ve .. kurtulduk. 

Milletimizi en kara yokluklaklardan ve en çetin 
imkansızlıklardan çıkarıp bu kurtuluş gününe ka

- Gerisi üçıincü sayfada -

Amerika ile Sovyetle 

Rusya, Amerika iç işlerini bul 
cak hareketlerde bulunm 
Moıkova: 28 (AA) - "T11,, 

ajaa11 bildiriyor: 
Kreıtiaıki, Moıkovadı toplanan 

yedinci enternasyonal komliniıt 
kongreainio çalıgması münaaebe· 
tiyle Sovyetler birliğinin, Ame· 
rikanın iç itlerine mOdahale et· 
memek yiikeaiı;i (taabblldünb) 
gllya bozmık istemesine kartı 
Bullit tarafından •erilen notaya 
dün cevap vermiştir. 

Krestinıki bu notada diy 
Sovyetler birliği bülnime 

yaptığı yllkenlere karşı en 
riayeti göıtermiı ve dıi 
termekte olduğunu kes· 
kaydetmeyi lüzumlu tela 
rim. 

Bu ylikeoler 1rasmd 

Her yıl diiten fiat 
yaltlaıtığını gös 
pirincin de 
lcr gelecekti 

Bu 

a cık sana· 
pirinçle· 

ek ve iklimi· 

aoırız . 
inde Türk yoğaltı-

mının runmaeı dütünüleccktir . 
Su, toprak e belki fabrika iılerinde 
biç bir emek vermeden, pirineio 
devleıçe korunan ulusal fiatıoa yas· 
lanarak yolatman zararını yaıayanlar 
azaltılacaktır • 

Huliea; her yönden ölçülü ve 
topln yeni bir düzen verilmekle pi· 
rinç, oloaal ekonomimizde daha de· 
terli bir yer ılacıktır . 

Kemar Orıal 

de teati edile 
riç olan Ro 
dald gör 
tiyle 

raftan Sovyetler bir· 
metinin enternaeyoaal 

et hakkında biç bir yüken 
etmediğinin ve cdemiyece· 
Birleıik Amerika devletleri 

kumcti için yeni bir şey olma· 
ığı işiknıdır. 

Brı suretle 16/11/33 tarihli 
notada münderiç yükcnlerin Sov
yetler birliği b6kfimeti tarafından 
ihlal iddiası iki tarafın kabul etti· 
ği yükenlerdeo mütevellit değil· 
dir. Buna binaen protostonuzu 
kabul etmemek mecburiyetinde· 
yim. 

iç itlere keıin bir ademi mü
dahale, memleketlerimiz arasın
daki dostca münasebetin idımesi 
için eaas olduğu hakkındaki Bir· ı 

leşik Amerika devletleri hüku
metinin mütRliaıınR 11mimt ola· 
rak igtirAk eden ve buau ameli 
ıabada lcesio ıurctte tatbik eden 
so,yetler birliği hükumeti iki 

lmemleket menf.atleri11e uygun ve 
gentl bı•ış için büyük bir öoem 
baluoan Sovyetler birliği Ameri· 
ka doıtca iı beraberliğinin bun 
dan sonraki gelişimine çalıımakta 
olduğunu beyan eder. 

necek, gece elektriklerle donata 
lacaktır. 

Garnizonda bulanın eübay ve 
ıUel işyarlar sa.t yedide, ıivil iş
yarlar ve istiyenler uat 7.30 da 
Khmutaahğa giderek Tüm Ge
neral Salih Avgma tcbrikitta hu 
luaacılclardır. 

Saat aekizde 'film karargibın· 
dnn çıkılarak kıtaatıo, ok 1 
ityarların ve balkın toplu 
duğu Kumluk alanına - -,.,--. 

ve Komutan tarafındaa 
kutla1;;acıktır. 

Bundan sonu, 
dan en genç bil' eüo 

~-,__ 

Baş komutan tı'll!ılıı-.i>. 

anlatılacak v 
rafından sör, 
dea sonr 

· den ıonH kıtaat, 
oiullar ve ba yerlerine gide 
r •.lderdir . Ak~am üzeri Seyhan 

Yı arlllarındı ve yazlık 
çak kurumu çıkarına 

mOsaı:ıerder tertip e · 

tlar çok ucuz olduğondaa 
keı bu mDsamereden iıtifa· 
edebileceklerdir . 

Eskişehir ve 
Zonguldakta 

Yapılan futbol maçları 

Eskişehir : 28 (A.A) - F ede
rasyonun don Ankara- Eekiıe· 
bir final maçının lıtanbulda ya
pılacağını bildirmesi üzerine ha· 
ıııl olaa teessUr federasyona bil· 
dirilmiş , bunua 6zerioe oyunun 
dün yapılması kabil olmuı, fakat 
oyuna hu yüzden geç başlan· 
mıştır . 

Birinci hıftayımda sıfıra sı· 
fır berabere olan takımlar ikin· 
ci devrenin yirmi beıinci daki · 
kasına kıdır gol yapmamışlar· 
dır . 

Vaktin gecikmesinden dolayı 
hakt m oyunun tatilini bildirmiı
tir . Saba §imdiye kadar görül· 
memiş bir seyirci kütleaile do( ... 
muıtu . 

Sahadan çıkan Ankara taki· 
manı halk şiddetli alkıılamııtır. 

Maç bugün trkrar yapılacak· 
tar. 

Zonguldak : 28 (A.A) - gu
rup birincilik mUıabakası için 
Trabzon• giden mıntıkamız ıam· 
piyonu Zonguldak spor, Trabzea 
ıampiyonuou 3-·2 ile yenmiştir. 
Ayın 29 unda Karadeniz §ampi· 
yonluğu finalini yapacaktır . 

Belçika Kraliçesi öl
dü, Kral yaralıdır. 

yapacağı toplantıdan ıonra Muıo· 
liniain İogilterenin haklarını hür
met etmeye hazar olduğunu bir 
tebliğle neşredeceğini haber ve
riyor . 

Roma : 28 ( A .A ) - Hemen 
hemen bütüo yilksek İtalyan t•h 
siyctlerinin doğu Afrikaıı ordu
suna göaOllü olarak kabul edil
meleri içia Muıolıniye gönder· 
dikleri mektuplardan bahseden 
İtalyan bısı01 1 hakkından kuvvet 
alan İtalyanın bu hakkmı aaydır
maya azmctmit olduğunu kayd
etmektedir. Gazeteler diyor ki : 

Mükemmel ıurette ıilablaa · 
mıı bulunan Fa§iıt ltalya kendi 
yolunu her kim tulmak iıterae 

ona kartı bu silahlarını kullan
maya hazırdır. ltalya boş yere Y•· 
pılıo korkutma teşebbütleri kar
ııııada her zamandan daha lcuv· 
vetli olarak ve bir granit hlvku 
gibi yDlcselmektedir . 

Napoli : 2B ( ,\.A ) - ltalya 
vapuru bir Çvk subay ve 1400 ıi· 
yab gömlekli olcluğu halde doğu 
Afrikaya hareket etmigtir. Kam · 
pania vapuru da harp levazımı ile 

sonra tesbit ediltcektb . llu bu· dolu oldugu halde yine doğu Af. 
sushl Fraa11da iıtimzacda bulunul ri"ası Bölgesine hareket et-

miştir . 
muıtur . Gaz ~el . r buh :ıuıo baı- ------·------
lıngıcındanberi sigorta kampanya· lspartad2 sıcaklar 
larının hmrp tehlikesine kanı si-
gorta yapmadıklartaı haber veri· lsparta : 28 (A.A) - Bir haf· 
yorlar . tadır ııcaklar devam etmektedir. 

" Deyli meyi ,, gazetesi İtalya Bu gün ııcakbk derecesi göl· 
kabineeinia manevra sahasında gede 32-35 e çıkmııtır. 

Bir şikayet konusU 
Domiryollarının tam vagonlardan 

hamaliye alması doğru olmasa gerek 
~~------··-----------"" 

Dün bize •ı•tıdaki haklı ti 
kiyet yazıldı: 

A iacııd ı Y .. ni ve Eski istas
yonda, yakın zamana kadar vagon 
boşaltma işinde iki ayrı uıuJ var· 
dı. Yeni istl8yonda malını boşal· 
tan tüccu veya komisyoncu 
"hammaliye,, diye idareye ayn 
bir ücret vermez; halbuki eski 
istasyonda ayni vaziyette olan 
tüccardan vegonda aşağı yukarı 

dört lira tutan lir " hammaliye,, 
ücreti alınır . 

Tüccar ve komisyoncular hu 
~u şikayet edince, idare, yeni iı
tasyonda da "hammaliye,, alma 
ğa başlamıştır . 

Bizim bildiğimize göre, btf 
bin kiloyu geçen yük, parti muı· 

melesi görür ve bundan bammB· 
liye alınmaz. Hılhuki U§ak veya 
Eskiıebirderı yftkleaen 1400 ldi
ıur kiloluk bir vagon ıekerden 
burada, yukarıda s6ylediğimiz 
gibi, dört lira kıdar bir "bıma
liye11 parası alıoıyor. Sonra "ha· 
maliy,, ücretinin bir hizmet ve 
külfet mukabili olarak alınma•• 
lizımgeleceğiae göre, buraya ge
len vagonların boşaltalmıiındı 
hiç bir emrği geçmeyen hamalla· 
ra, mıl sahibinden para keıp ver· 
mede mantıka uygun bir yer de 
bulamadık. 

Eğer bu yazdığımız şikayet 
meuzuunda, biıim bilmediğimiz 

başka bir cihet varsa idare lütfen 
bizi tenvir etsin, yoksa bu İ§İ dll
zcltıin . 

20 ilk Teşrin - Pazar 
Genel nüfus sayımı 

Cumhuriyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yap
tığı tesiri ve vardığı en müsbet neticeleri göstere
ceği için, yalnız bizleri değil, bütün dünyayı da ilgi
lendirecektir. 

Başvekalet 

lsta tistlk Umum Mıidiirlıiğıi 

Düo, radyoz:ıuq verdiği haber· 
lere göre, Belçika Kul ve Kra

liçesinin bindiği otomobil bir kı· ı 
za geçirmiş, Kraliçe ölmüı ve 

Kraldı yanlınmııtır. 1
-----------------·----------



Myfa 2 

Arnavutludaki kargaşalık 
on günlerCle Arnavutlukta 

bazı hadiseler olmuftur • 
Arnavutluk matbuat büıos11. 

nun yaydığı bir tebliğe görıı Ar 
navut ordusu Generallarından K 
nl birinci Zogonun başyaveri Ge 
neral Gilyardi, Arnavut gazeteci· 
!erinden Çekerezi trraşından öl 
dürlllmüştür . 

Arnavutluk .hadiselerinin hu· 
laıasını yapmazdan evvel bu b4-
dııelerden ötürü adları anılan üç 
ıahsiyet liaki.ında kı11ca izahata 
vermek doğru olur • • 

Öldürülen General Gilyardi 
sakit A~usturyıı . :Mıcaıiıtan İm 
par.torluğu zabitlerinden idi . 
1912 yılında Arnavutluk dtvleti 
kurulduğu zaman Avusturya Ma 
cariıtan (ordusundan kaçan birin
ci müllzım Gilyardi, Arnavutlu
ğa gelmi§ ve henüz Arnavutluğa 

Kral seçilmiı olan Prens Vid' e 
yaklaımış ve Arnavutluk askeri 
teıkilatını subay olarak kabul 
edilmiıtir , 

Arnavut ordusuna ilk kabul 
edilen yabancı subay:bu olmu§
lur . Büyük harp esnasında Gil
yardi, PreDI Vid'e taraftar olarak 
kalını§ ve çalı§IDJ§tır . 

Avusturya ordusu Arnavutluğu 
İ§gal edince Sülıay Gilyardi asker 
kaçağı olarak t.vkif edilmiş ve 
fakat Arnavutluk vatandaşı oldu· 
ğunu ispat ederek :ceudan kur 
tulmuştur • 

General, Gilyardi büyük harp 
eınasında bugünkü Kral Zogo'ya 
yakla§mış ve ona hizmet etmtğe 
ha§lımı§lır . :Bundan sonra Ge
neral Gilyardi daima Zogo ile 
birlikte çalışmış v~ Fan Noli re· 
jiml teıis olunduktan sonra, o za· 
man Ahmed bey Zogo adını ta
§ıyan bugllnkll Kral ile birlikte 
yabancı n;~!.Ol'lketlere çekilmi§tir · 
1925 yılı ' . dşlr.nğıcınc!a Fan Noli 
rejimi yıkılmış ve Ahmed bey 
Zogo Arnavutluğa dönerek bu 
gllukll rejımi kurmuıtur . 

General Gilyardi o zamıo

danberi daima Kral Zogo'oı.o ma 
yetinde bulunagelemiştir . Son 
zamanlarda Kralın Bauaveri idi 
ve bunula beraber Berat fırkaeıoa 
kumanda ediyordu , ~Bandan bir 
müddet evvel kendisir.e Arnavut
luk orduıu 'umum müfettiıliği 
memuriyeti de verilmiş idi . 

General Gilyırdi'yi öldüren 
veyahut öldürülmesine sebep olan 
gızeteci Kostı Çekerezi Güriceli· 
dir. Yunanietaoda ve Amerikadı 
tahsilde bulunmuş olao bu zat 
Arnavutlukda Krallık rejiminin 
kuıulmuındaubcri iç ıiyasa ha · 
yatında faaliyette bulunmuş, bir 
aralık devlet şurası ikinci başkan
lığına seçilmiş ve de\·let memu
riyetinden çekildikten ıuora siya 
sa ve gazettcilik ile uğraşmağı 
b•şlamıştır . 

Çekerezi Tiranıda " Ora ., 
" Tileğraf " adlı iki gızete çıka· 
rıyordu . 1932 yılında zuhur eJen 
Kokoıi ayaklanmasına kalkışan 
Çekere:ai, bu ayaklanma bastırıl
dıktan ıonra yakalanarak üç yıl 
küreğe mahkum edilmiş ve bir 
kaç ay evvel ilin edilen umumi 
aftao ietifade ederek kurtulmuş 
tur . 

Fiyeri h8ıliıelerinio başlıca 
müeısirlerindeo olarak gösterilen 
Şevket bey Verlatzi Arnavutlu
ğun Elbasan şehri halkındandır. 
Bu zat, bızı • yabancı gazetelere 
göre, Arnavutluğun •n varlıklı a 
damlarından biridir . 

:;;evket Bey Osmanlı meclisi 
meb'usaoında mebud bulunm111· 
tur . 

1919 yılında yeni Arnavutluk 
devleti kurulmazdan evvel topla
nan Loşan kongresinde büyük bir 
~ııaliyet göstermiştir . 

Şevket bey Arnavutluk 11:1ec 

Iisi mebusaoa saylav seçilince , 
Kral biıinci Zogo'oun dayandığı 
• Populorc » fırkısıoa karşı bir 
gurnp ortaya çıkarmağa uğraş
mıştır . 

Şevket bey 1922 yılında Ah
med bey Zoga'ya yaklaşmış ve 
Priştineli Hüsnü beyin çıkardığı 
gailenin 'bastırılmasından onunla 
bir Jikle çalışmıştır . Arnavutluğa 
bir kral naibi 1eçmek mevzuubahı 
olduğu z. mın Şevket b•y de kral 
oaibliği için namzetliğini koymuş 
iıe de, nasyoualisıl"r taıafınd•n 
himaye edilmediğinden muvaffak 
olamamıştır . 

Bazı gazeteler Fyeri kargışı
lıklarının bu ,Şevket hey tarafın 
dan hazırlandığını ;yazmaktadır 
lar . 

Arnavutluk telgraf ajansı Fye 
ri hadiseler hakkında şu teblıği 

ntşretmıştir : 
" Etrafına . 35 kişilik bir gu· 

rup toplamağa muvaffak olan kü
çük rütbeli bir jandarma zabiti 
Fyeri'de resmi ,hükumet makam· 
larına kartı ihtilal çıkarmağa mu 
vaffak olmuştur . 

fyeri'ye hakim olmıyı muvaf
fak olan ibtiliilcı'ar Luşna üzeri· 
ne yürümüşlerdir . Bu ayaklan
ma hareketinden vakıt ve zama 
nile haberdar olan Lu§na jandar· 
ma kuvvetleri ;ayaklananlara bü· 
cum etmiş ve bunları dağıtmıştır. 
Devlet kuvvetleri kan dökülme
sine meydan vermeden auyışı ye· 
niden kurmağa muyaffak olmuş
lardır . 

Ayıklanma hareketinin biri· 
cik kurbanı, Fyeri hidiseleriuden 
haberi olmayıp Poyani'ye gi -
den General Gilyardi'dir 

General Gilyardi J'oyani ka
sabasında öldürülmü§lür . 

Memleketin her bir tarafıodı 
tam bir asayış .hüküm sürmekte
dir . 

Ayaklananların çoğu hüku
met tarafından yakalanmJıtır • 
Diğerleri için takip müfezeleri Çı· 
karılmıftır . Bunların yakalanma. 
sı her an beklenmektedir . Kral 
birinci Zogu'ya karşı süikat yapıl 
dığı hakkındaki haberler uydur
m• ve aulamııızdır . ,, 

Romadan alınan haberlere gö
re F yeri ayaklanmasının baılıca 
müreıtepleri olan Fyeri jaodar. 
ma kumıodanı Must•fa Kruya, 
gazeteci Kosta Çekarezi ve dört 
arkadaıı bir motöbotla Arnavut 
luktan kaçmağa ve ltaly•nın Bı· 
ri limanına sığınmağa muvaffak 
olmuşlardır . Bunlar Bari lima 
nında tevkif edilerek bir kııla
da ikamete memur edılmişler· 
dir . 

Belgradda çıkan "Polıtika,. 
gozetesi Fyeri , ihtilalinin nasıl 

başladığı hakkında §U izahatı ver 
m•ktedir . 

"fyeri ayakluması. bu ş · hir · 
de brıluoan askeri sılah deposu 
kumandanı birinci müliı.ım Vas
kırsinio yakalanması ile ba§la
mıttır . Bundan sonrıt ihtilalci
lerin başıuda bulunan Musa Rüs 
tem Kranya kaymakamlık balko· 
nuoa çıkarak balkı kuşı bir nu
tuk söylemiş ve kaymakamı tev
kif etdiğini ıöyliyerek h:ılkı 
ihtilale davet etmiştir , 

Payaoi havalısinde ttftişte bu
lunan general Gilyardi tam bu 
11rada ihtilalcilerin toplanmış 
bulundukları ırtydaua gelmiş ve 
yaverini Musa Rüsteme gönde 
rerek, izahat vP-rmesi için ken
disini yaoına çağırmıştır , Musa 
bu davete, ateş edilmesini em
retmekle mukabelede bulunmuş 
tur . 

Bunun üıekioe jandarmalar 
ateşelmtğe ~aşlamışlardır . Jan· 
darmalardao Hekuram adlı biri 1 
General Gilyardiye }ıklaşarak 

Ttırlı: 3Sztl 

Şeblr Dayakları 
Bütün yücelikler 1 

Ancak nüfusla başarılır 1 
Genel nüfus sayımı hazırlık- '---------------------------' 

ıarın• önemle devam edilmekte- Un ve ekmek işi Kaplıcalarda 

Müşterilerden fazla 
Para mı alınıyor? 

dir . Başbakanlık istatistik genel 
direktörlüğü tarafından hazırlanan 
divar afişleri gelerek divarlara 
uılmeğa başlamıştır . Ayrıca llç 
cins kartonlu afif , lokanta , otel 
kahvehane ve vapurlara asılmak 
üzere de gelmiştir. Bu afitlerde : 

- Bütün yücelikler nüfıı,la 
başarılır 1 

Kaydı vardır . İstatistik groel 
direktörlüğünce gönderilen afiş 
leri asmayanlar veya muhafaza et

miyeııler 2den25 lira para cezesile, 
bu cezaları derhal ödemiyenler 

de 2den25 gün hapis cezaıile ceza 
laodırılacaklardır • Bu cezalar 
itirnaızdır . İllerde ilbaylar , il
çelerde ill;ebaylar, kamunlarda da 
kamunbaylar tarafından takdir 
ve hükmedilir . 

İıtatistik genel direktörlüğü, 
nüfus !ayımı işinin bütün va 
taoda§lara işittirilmesi ve herkes 
tarafından benimsenmesi içio p
ropaganda fılmleri hazırlamıştır. 

Bu filimler de nüfus sayımının 
mtmleket için önrmi ve vatan· 
daıluın nüfus 1ayımıodaki büyük 
rolü anlatılmaktadır . t ilimler 
bütün sinemalarda 1 Eylülden 
İtibaren gösterilecektir . 

Yakalanan et 
kaçakçıları 

Hanedan uramın::la oturan 
Takı Süleyman oğlu Alinin ka
nara dışındı hayvan keserek et 
kaçakçılığ yaptığı ve Kara sok.ı
da Yağlıcı Şevketin de Ceyhaudan 
kaçak baş getirerek aattığı gö · 
rülmüş ve kendileri par. cezasile 
cezalandırılmışlardır . 

bunun üzerine Lir kaç el silab at· 
mış ve General ölmllıtlir . 

Generalın öldürülmeıiDdeo 
eonrp balkoDB çıkan gazeteci Çe· 
kerezi Tiraoada iç işler bakanı 
Musa Yakanın ve diğer bazı kim · 
ıelerin de öldürüldllğünü söylemiş 
ve ihtilalciler ile birlikte Luşna 
üz.rioe yürümeğe başlamıştır . 
ihtilalciler otuz jandarma ile ıi
lihlı bir kaç köylüden ibaret idi . 
Bunlar Luşna yakınında hülıümet 

kuvvetleri tarafından mağlüp edil· 
dikten ıonra Liçem Kravosta iıti 
kametinde kaçmağa baılamışlar· 
dır · Asi jaudarmR kumandanı 
Musa Kranya gazeteci Çekerezi ve 
Generalı öldüren matrut jındar · 
ma Hekurım burada bir motora 

binerek İtalyaya geçmişler ve Ba 
rı yakınında Mooopoli mevkiiude 
karayı çıkarak , yukarıda da söy 
leodiği gibi, İlalyaular tarafından 
bir kışlada oturmağa memur edıl
mişlerdir . 

Alıoan haberll're göre bütün 
Arnavutlukta ve bilhassa Tıaoadıı 
bir çok mühim ıahsiyetler tevkif 
olunmuştur . Bunlar arasında Nu
rettin Vlora , eski ıihhat işleri 

müdürü ve kral birinci Zogunun 
validesinin özel doktoru doktor 
Osmaıı , doktor Haydar Lora , 
eski askeri kaymakamlardan Deb
rdi Ramiz Dibra, Ali Ftbmi Kos · 
tur i , eski ayan azasından Ve bu 
günkü saylavlardan Skiro Pop , 
Kemal ve Said Uriyooi birader
ler , eski 'aylnlardan ipekli Bed· 
ri , eski bakanlardan Tereotzo 
Toçi , eski miralaylardao ve diva
nıharp reislerinden olnp şimıli 
avukatlık aden Ali Erebara , Tı 
rana eşrafından Kör Ali , Maz 
bar Kleçi ve daha bazı zabitler 
vardır . 

İhtilil hakkındaki tahkikatı 
bizzat iç işler bakaııı Muso Muka 
idare dmektedir . Mahbuslardao 
Nurettin Vlora damarlarını yar· 
m•ğa kalk•şmııtır , 

Bunları incelemek üze
re bir komisyon 

kuruldu 
-

Son günlerd~, §ehrimizde çı 
kırılmakta olan ekmekıerin ha-

mor oldoğu göıülmüı ve bunlar 
yenilemiyecek bir halde bulun 
doğundan uray rloktorlarının ra

porlaıile toplattırılmı, ve bunla 
rı çıkaran furuncular hakkında 
zabıtlar tutulmuştu . Furuncular 
pişirme i§inde bir kabehatları 
olmadığını , fabrikılardan satın 

alarak işlerlikleri onların boznk 
olduğundan ekmeklerin alt ve 
üst kısımlarıDın yanıp içerisİDin 

hamur kaldığını ileri sürmüşler 
ve bu meselenin iocelcomesini 
istemişlerdir • 

Urayın gösterdiği lüzum üze· 
rine ilbay vekili Zeki Yılmnın 
başkanlığında ve şarbay vekili 

Hüseyin Daim, sağlık ve ıosyıl yar 
dım direktörü Hüsnü Muhiddin, 

Güven direktörü Bahri, tecim ve 
endüstri odası başkaııı izzetten 
mürekkep bir komisyon kurul-
muıtur . 

Bu komiıyon üyeleri dün ög 
leden önçe Cumuriyet ve Salı
hin fahrika11oa giderek unları 
görmüşler ve bunlardan tahlil e
dilmek üzere birıır miktar nu · 
muoelik ılımışlardır . 

Komisyonca bugünkü buğday 
ve un fiatlarınıı göre ekmek 
Hatları da ıaptaomaktadır . 

Komisyon ; yarın bir toplan· 
tı yaparak un ve ekmek formü 
!ünü ve fiatlurını ıaphyacak

tır . 

Hayvan derileri 

iyi yüzülemediftinden 
satılamıyor 

Kıoarada kesilen bıyvanluın 
derileri yüzülürken fazla mikdar
da yağ bırakıldığı ve bunlaruı 

bir çok yerlerinin zedelenmesi 
dolıyısiyle tecimerler tarafıudan 
satın alıno11dığından §ikayet ve 

bu muele içio şarbaylığa batvuru · 
lacağı bildirilmektedir . 

Zehirli gaz kursuna 
gidenler 

Uray hrafındao gönderilmek
te olan etfaiye amiri Salahaddin 
ve zabıta komserlerindeu Yusuf, 
ıçılao zehirli gaz kur~unda bulun· 
mak üzere Aokaraya gitmi§lerdir. 

Bunlar 16 eylüle kadar kurea 
devam edecek ve ondan sonra 
§chimize döneceklerdir. 

Tahmin raporu 

Ürünlerin durumunu sapta
mak ilzere köylere gitmiş olan 
lohmin bürosu üyeleri şehrimize 

dönmüılerdir . 

Tecim ve endüstri odası ilimizin 
bu yılki ürününü kesin olarak 

saptın meğa ~ başlamıştır • Bir 
kaç güne kadar buna dair bir ra
por çıkaracaktır • 

Sebze Hali 

Sebze Halinde bulunan eıoa· 
fıo dükkinlarını pis tuttukları gö

rülmüt ve bu gibi esnaf hakkında 
zabıtlar tutularak para cezaları 

yazılmıştır. 

Urayca burada daimi zabıh 

i§yarları ve Halin d•şında da zi

billeri toplamak üzere süpürgeci 
ve süprüntü aıabaları hulundurul 
maktadır • 

-Bir okurumuz yazıyor : Altı 
ki§iden mllrekkep ailem efradile 
Çifte han kaplıcaaına gittim. Oı a· 
da bir oda kiraladım • He11p gö· 
rürlıen dörtten fazla olan iki kiıi 
için ayrıca para iıtendi . Bunun 
haksızlığını söyledim . Fakat ; 
dinletemedim . Bir oda yalnız 
dört kişi için imit . Fazlası olanlar 
için mutlaka para •ermek lazım 
geliyormnı . Bundan başka ora 
da 11tılmakta olan yiyecek ve 
içecek fiatl•rı biç bir yerde görül 
memit derec.ede pahalıdır . Bun 
lar koatrol edilmiyor. Bö1gemizio 
biricik kaplıeasında haftanın her 
günilnde oraya taşuıen halka kap
lıca sahiplerinin gösterdikleri hu 
hareket doğru mudur ? Niğde İl
bıyının bu mueleye öııem verme
ıini yazmanızı 1aygılarımla dile-
rim . 

Dokuz Öğretmen 
Kıdem zammı gördü 
Şehrimiz orta okulu riyaziye 

öğretmeni Zekinin muııoa on, 
Kız lieeıi fizik öğretmeni Hayri
ye, Türkçe öğretmeni An~. orta 
r.kul tabıiye öğıeimeoi Mihriver, 
trkek lisrai Almanca öğı etmeni 
Halis, Türkçe öğretmeni Eıma, 
Uğuz, orta okulu tiyaziye • öğret
meni Muhliı, erkek öğretmen oku 
lu Fransızca öğretmeni Hakkı 
Mahmudun maaşlarına beşer ve 
erkek öğretmen okulu bedeıı eki
limi öğretmeni Z tki Cevdetin 
maa§ını iki bu~uk liı r ek y•pıl· 

dığı kültür bıkanlığıodao ilbay 
lığa bildirilmittir. 

Park gazinoları 

Halktan fazla para 
alınıyor 

Irmak kenarındaki Y ılc!ız ve 
Seyhan çalgılı gazinolarında halk
tan bilhassa pazar gllnleri türlü 
türlü adlarla para alındığı güveo 
diraktörlüğünce ıaptaamıf ve bu, 
bir tezkere ile ilbıylığa bildiri! 
miştir. İl baylık katı, gllveo direk· 
tör lüğüoüo bu tezkeresini önem
le göz önünde tutmuf ve bunun 
incelenmesini uraydan iıtemiıtir. 
Uray; bu meseleyi incelemekte 
dir . 

Lokantalar sınıflara 
ayrıldı 

Şeh,lmizde bulunıın lokanta 
lar uray encümenince ıınıflara 

ayrılmıt ve fiatlar buna göre eap
taııerak k•yfiyet lokanta sahip
lerine bildirilmiştir. Her lokın· 
tada uraydau lastikli listeler bu
lundurulma11 mecburi bulundu
ğundan halkın kendilerinden Iiı

te dıııoda fazla para isteyecek 
olan lokantacıları uray zabıta i§ 
yarlarına bildirmeleri lazımdır . 

Buna göre Yeni otel lokanta
sı birinci, Merkez, Şar ve Bizim 
lokanta ikinci, Parklardaki lo
kantalar da dahil olduğu halde 
bütün diğer lokantalar üçüncü 
11nıftır • 

Finans muamelat 
işyarı 

İlimiz merkez Finans muame
lat işyarı Muhlis Polıtıo Ankara 
Finans bakanlığı muhasebesinde 
ikinci eırııf tetkik işyarlığıııa~ 

alındığı Fınaos bakanlığından 

ilbıvlığa bildirilmiştiir. 

ır 

30 Ağustos 1933 ~ 
Lo·ndra rrıeklubu : - ., . . ~ 

Genel ekonomik :91kl 
( iktisadi buhran) ı 11 i 

geçti mi ? . ~i 
keıi• di· 1 ihı 

Üç dört yıl önce h_eı_ J 1111' 'Yen1· . k Jtl .,o 
linde acuıı -ekooomı r 1,,,oı •a 

ııtuıı ~~ ' 
yor . Gazetelere yırı ~ıııclİ '. '\lı 

onunla dolduruyordu. Şı . d,çıı. Y, ıl 1 • d" pıl • 
modası mı geçtı, kell ı · çı~tl· illd 
daha önemli havadisler 

811.,ıJr • le 

Artık bu işle uğraıanl•~ 1:11 ~ıf ite 

Her halde kriz büebU ııı•l~ı· ~ İk 
medi iıse bile az çok ıav_ea ı1ıııo 111 

Ve alışıla ~lışıla yeııGı 1111 ı•· Oal 
l f ıd 

( normal ) uyı mıştır ·. dut...,- eı 
vaştan önceki eko00111!bi Jııi•d1 

artık kimse araınadığı gık bif 1 6 
önceki gllnleri bile anca 

ÇÜ ) yerinde anıyorlır · iJd• ~o· 
b bet t· Bununla bera er . ,,ıı 

e kriı111 ı• nomik durumu " I ,ı~ o 
larrnı yine teknik he••P 

1 

nılıyorlar · . artılı 10~ 
lugilterede ( krız p0cl 

0 
ermiş gibi ) sayılıyor · jjıtiidd~ 
önce Brilaoya adalar•. 1ıolı' 
geçen bil yük ekouooı.•k. r , O ,t 
fırtınası timdi· keıil.01'.'tı bar~ 
mın memleketin tecı!ll ~01~ 1 • 

d
_.. dell o 

lüğünün sona er ıgın 11 oıO 
Iuyordu . Finaua durıııP ~a 
ıuz görünllyordu · I t"' l!ı 1 . f ç ~,. 
· Dı§ tecimi inıaıt 1 

• ·Ji • 
. 1 da ı . iti 

de agır şartlar • tın 100 

le işıizlik yıllarca kar• 

yaşatmııtı . ,oı,.~' 
Buna karşı - düP~ İ•~ 

• ibl..... ro· 
bucağında oldugıı g dbirl'' Gıa 
!izler de üsnoroıal te J 
oelgeler) aldılar . are J ~ ~ 

Ve bu tedbirlere g lı•rf'I il '1 
terede her ıınıf bılk 'iti • I ~~ 

k b 1 etO f ,b· 
fedakarlıklar a u ı;ııııı' . •I 

· 1 oo•r
1 

· -memleketın gene ede ııı•ı ~ Lı 
dım ettıler , Bu UY Ve .ıi '4 
vaşı daha kolay oldOd '1, t<' 

ı • e nunda ogiltereye lı 

bolluk geldi · ek jçiO il 
Dıı tecimi işletııı 11111 .~'lı' 1 

• par• ııı.
giltere hükfıme1ıı liP b 

111
..: 

rini dütürdll · ster altı Y ıl 
ıapla bin kııruştao ü••';ıı~ 
ruta düıtü · Bunu~ 911d• ıılıl• 
!iz malları dış pıY 1j '1' / ı 
lamış oldu ve 8811:.!:ı,r °"i ~ 

Fakat içeride 1 
11 rı1' Jı' r 

. ·d· suoll ı·•'.J ' ukiıi gi bı ı ı · el ıır.. 
halk (krize) karı• geobalı'11 ,~ 

h Yat ·ı' .!I' 
olsun diye 8 bil I>• ,I" V6 .,, 
razı olmaktır • . . , 1 lı1 ,. 

.b. k ndını " ''. oyunu gı ı e 1 ır 

miştir . bab•Jıl·~~ ~ 
Ancak bayat ·di · Ç ..1> 

· · de 1 • .. • . .ı ~ı 
savaşta işin ıçın ı. gtı r 

. ece•• f' rekli yiyectk, ıç }•tııı• 
bi ıeyleri de ucuı 

11
, I' 

1 .il· 
buldular · eııl•6 . .ıı~1• 

·· el rt1 d;lıı- ıv 
Neticede oı f d• e 1,; ~ 

nel menfaatlara .' ferdif' 6''' 
Bu İngiltere gıbıleııetıe ~ 
züaıcül) bir oıeıJI ıo')J 
bir i§tir , . · "' .; · dişııı• r•• 

Savaşın gı alı içill 
1
,r 

iyice aydınlatoı 1,p ~· 
k 1 tr pi~ b1 

ba ı ır • k plıı:- 1 ~d ı 
Endllstri Ba .~ e ,ıı ·;~1 

goı ııı ı 
·oranlamılara 1 r•lı' ve en çok aolaıll ı . ıı~, 

d . ,ı• ' eayıaı ır . .,,r•" ıŞ ,şt' 11~ 
Milyonlara ,ıa111',.ı• c 

tikçe çı• ; '' yısı yıl geç. deo • b0ıı• 1r. ı 

gün eski issızJeı bile 1,ıd' I 1 ış•• ., ' 
!ar hali ka ııı. le' b1 

11ı ~ .ıı 
. gıreıı dı' . .ıır 

yeniden ışe Jıll ı ır 

b. 1 le ıayııııı• ıı•0' ıi1 ·" 
JD er . di pe a•1' ·ıtl 

düstrinin şıoı ğ0ıııı fi 1 1ı "f 
durumda oldll dll ~·11 u'ı 

1935 aaıiı&ll ,,,od'ıı ) ıı 
. yısı ı6 y 391.~ı4· 

rın sa ( 1o. ( ,,. J 
şıua kadar deli ·~İ ı~. ,ı 
Bu bir yıl aııceaııeı:ıılı~ Jflı 

dalı• .ttllt 
artıktır ve dört 1 •• J&' ~ 1 
Lu rakaoı 00 biİYii~.il ._ıs ·.; 
kaaılarının eo 100 ıf' ~· fpı 

ld o,ıtı • rS. . ı 
Bir yı a dur· ,. ~,~ı r~ 

yısı ( 153319 > ·-i ıob• ~ 1 

giren ( 80680 > lılli 11 ı 1 • 
yeni hayata 

atı a 

geoçlerdir · 



. 
·nr·unter-i-· ·- ·-· ·soo ouvuKLAR 

. ~ . 
---••ııı~ı ııı nr .. ııı••-.. 

J 
gece nöbetçi I· 

.,Eczane . . '}. ; . 

l · .. Yeni . otel oif~rınd~ 
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Yugoslav.yada 

DüD ötled• ıonra okunan 
tııyiki DePtmi · 757 milimetre 
olep en çok ıacak 34 ve ea az 
•ıcak 22 ııntigrıJtı . 

Rafu+ıet vailti %55 olup yel, 
g6aey bahdatn 1aa:ytde 3,S met · 
re'biıli eımiıtjr . 

Süel gök g6ıt.lleme durağı 

Huzinenin 
Gizli hakları iizerin1 ·ki ik-

ramiytder. 

Hazineye ait gizli hakları haber 
verenlere ikrr miye verilmesine 
dair finans bakanlığından 11-
baylığn bir bildiriğ gelmiştir.Bun· 
da 1905 numarall ikramiye kano-

nunun altıncı maddesi gereğince ve
rilecek ikramiyenin sureti tesvİ· 
yesi izah edilmektedir . Bildiriğin 
kısası ıöyledir : 

. V tırgi temyiz komisyonlarının 
nihai kararları üzerine gizli ver· 
f<İler katileşirse de , Devlet ştlra· 
Sma müracaat halinde kalileşen 

verginin tenzili veye na tamamen 
kaldırılması mümkün bulunduğu 
ve hazinenin kati surette iktisap 
e~mediği bir haktan dolayı ikra
miye verilmesi doğru ~lamıyacağı 
cihetle ona göre hareket etcnek 
lAzımJır. Bu itibarla vergi safha · 
lnrrnı tamamen tenvir etmeden üçte , 
'bir nisbetinde dahi olsa alAkahlara 
ikramiye verilmemesi icabeder. 

Ticaret okulu direktör
lüğünden: 

- 20 Ağustos 935 tarıhinden 
itibaren kız ve erkek blebe kuyıt 
ve kabulüne naşlanmıştır. • 

Kayıt ve kabul şartları 
1- ilk okul şehadetnamesi ve 

ya orta okul tastiknamesi. 
2- Nüfus kAğı<lı 
3- Aşı bolgesi 
4- Seğhk raporu 
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" "Toh otoluk •• 

38 

az 
s. 

44 

HUBUBAT 

KUo 

--....----=~-----3-,15 3,20~-.-----------Buıday KıbrH· .. Yeiiı 3,12,5 3,17,5 
,, Mt.ntane 

Arpa 
Fasulya 

ulaf 2,00 3 
Delice 
Kut yemi 
Kf'teo tohumu 
MP.rcimek 
Si sam 

UN .... Salih 625 
-==----~·~--------550 ... 

• ~ .ı:ı •• 

1 
~ .; D.üz. kuma .. 
::ı- Sımıt ,. i ;g .E -.m--Cuiilho:..;...r.....,..iy_e_t ____ 6:!5 
~ ~ _ ... " •-55........,. ___________ __ 

r-- ()o Düz kırma ,, 
Alfa ,, 
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Kambiyo ve Para 
lı Baokasıodan alıomııtır. 

-Yaztdl ılaamada . .. 

Bu akşam 

..:::_ Fransızlarm en methar komiği ile en giizel kadınları tarafmdan; 
bir sureti favkal4dede temsil editlenH · 

!Art il ar 
GUz&I kadınlar masörü 

Akdeniz kıyılarının ılık iklimi içinde ceryan eden ve gayet gülünç
lü sahnelerle dolu olan bu fevkelAde fılimi mutlaka görmelerini muh
terem halkımıza tavsi7e ederiz . 

gP./ecek proğram: 
6: \ • • • t ~ , .. ~ .. os zafer bayrmı şerefine Miltonun 

en kuvvetli eseri 

ÇIRIL ÇIPLAK 
VHtonu tanıyan v~ sanatani takdir eden muhterem halkımıza hu 

filmin tevkalAdeliği hakkındl\ fazlıı söz soülemeği lüzumauz ad ediyoru 

pek yakında : 
Kanlı hayalet 

5779 

5 - Talebe: beyannamesi ( okul· ı i 
dan verilecek) 

6- Kartoısuz 6 fotoğraf 
2 - ikmal ve mezuniyet smaçla
rına 2 EylOl 935 terihinde başla
nacaktır. 

Fazla mt&lumat için okul di 
rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

5778 28~30 5370 99 
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Çllteban kaplıcası 
açıldı. 

F.ğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane to t 

!arı Ağrılarına muztaripseniz vokıt geçirmeden Çifte han 
lıopl ıcasına koşunuz. 

Bir çok deri ha!lalıklarına, muannit ekz~malora şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok lıötürüoıler yürüyerek dönmüşlerdir , Her 

ne kadar fHnnen kabili izah değilse <le senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan @onro bamile kııldıklan görül 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo alıtifıte@i dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan daha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misaf'irlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 67 

Tıren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır. 5512 

---------------------------------------------------Adana erkek öğretmen okulu di
rektörlüğünden: 

Olı:ulamız talebesi için (250) çift ayakkabı (20) gün müd<lctle ek· 
ıiltmeyo koı.ulı.ı ııştur. Ayakkabı örneğini görmek ve şartları anlaınak 
iıliyenlerin her gün okul <lirektörlüğüqe ve ihale gün olan (IO) Eylül 
935 salı günü •~et dokuzd~ kültür direktörlüğünde toplanacak olan 
alım komisyonuna teminaılarile b rlıkte başvurmaları.5753 

22-27-1-6 

Saban meraklılarına 
'' M e l e k ,, 

Markalı sabunlar ; •açların dökülmeeine , kepek yapmasına mani 
olur. Sıhha\ınızı, kesenizi korumak ve çamaıırlarınızın çürümemesini 

arzu rdersıniz mutlaka" Melek,, sıbunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek m~r~esına dikkat ediniz Ve bu sabunu talepte.ısrar 
'' edınız . 

'Melek Markslı sabunlarımızı perakende s'Jretile bütün bak-
h kallarda bulabilirsiniz 5b00 30-30 

En temiz sofi Urfa sa<le yağı arzu ederseniz. 

Ahdulkad;r Melek evlAUarı ticnrethanesin<len 

arayınız . 

··:' ·1 •• . " '.' 
! . . . .. 

. ... ' . 

5578 

Toptan satış Melek 
Abdin p•şa cadde
sinde Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdullra
dir Melek ve evlat· 
lan ticarethanesinde 
dir • 

) 

36 I 

Villyet daimi encümeninden: 
lcadiye mahallesinde Kalağzade 

fabrikası karıısında Hususi idare
nin malı bulunan (102) metre mu
rabbaı arsayı havi bir bap kerpiç· 
ten yapılmış (150) lira muhammen 
bedelli hanenin mülkiyeti peıin pa· 
ra ve açık artırma ile satılığa çı

karılmıştır. 
iııtekli olanların 17-9-935 

salı günü saat onda yüzde yedi 
buçuk pey alı:çalarll' daimi encü
mene müracaatları.5788 

30-4-8-12 

Doktor Reşat 

l\bmleket hastanrsi kıılak, bu 
run, boğaı mütehassısı Almanya · 
n ı n Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun, 

Hernevi kulak, lıuğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adrrs : Abidin pı§<ı caddesind~ 
Doktor Nacinin tedavihanesi ci· 
varında köşe başında . 

5691 13-30 

Adana-istasyon arası posta Sürn
cülüğüna • 

Eksiltme ve on gün uzatma için
de istekli çıkmadığından 27-8-
935 G. <len itibaren bir ay müd
detle pazarlığa çıkurılmıştır. 

Eski aylığı 100 lira olan bu 
sürücülük için isteklilerin kanuni 
vesaikını komisyona ve 00 lira t~· 
minatını vezneye yatırmak auretile 
pey sür~bilir. 

Şartnameyi görmuk istiyenlerin 
her gün ıaat 8 ılen 12 ve 14-18 
kador s~yhan P. T. T. başmüdü
riyetine müracıot elmelidırlsr . 5789 

30-5--10-15 

' .. ~ " .... 

T~RKiYE: 

-. ll R.6.A :(. 

BANKA,._..I 

1 

Paranı! ,

1 
Boş yere harcama ve har• ________________________ .;... ____ ~ 

cıyacaksan yerli malı al 1 1 

ilanları 

tarlı bir su çeşmesile üstüne depo yaptırılacaktır. 
2·- Bu iş, açık pazarlıkla, 10-9-1935 salı günü uat 15 te belu

diye daimi encümeninde isteklisine verilecektir. 
3- Bu işin proje, k•şif ve şıırtoameei puasız olarak belediye fen 

işleri müdürlüğünden alınabilir. 
4-Muvakkat temioatı: ( 45 ) kırk beş liradır .5768 

4!8 - 30--3 - 6 

Seyhan vilayeti daimi enciJmenin· 
den: 

Payas kımonunda özel sayışıo malı bulunıın cins ve mn•kil~rile sair 
evsafı oşeğıda ynzılı dört perça hane ve bahçelerin mülkiyeti peşin para 
ve açık artırma ile sotılığa çıkarılmıştır. · 

islAkli olonlarıo ihale günü olan 10-9-935 111lı günü 11at 9 da 
yüztle ye<li buçuk pey akçalarile vilAyet daimi 'l!ncümeoine müracaat· 
ları ilan olunur . 

Miktarı Bulunduğu 

Cinsi metro 
Bahçe 1500 

Hane 100 

portakal 8000 
bahçr si 

Portakal 4000 
bahçe 

yer 
Payas 

» 

)) 

Muhammen kıymeti 
Lir.ı Hududu 

75 

200 

450 

150 

24-28-1-4 

Doğusu yol , batısı Ahmet , 
poyrazı yol, önü kırmızı Muı· 
fanın kain habaeı Ali. 
Doğusu ınuğasebci hususiye 
ara11, batısı Ali çavut oğlu 
Yusuf hanesi ve avlusu, poy~ 
rozı yol öoü muhoseb,.i hu
susiye bahçesi. 
Doğusu mubuebei hususiye 
bahçesi ve Ahmrt çıpur,ba-
tısı Ali çavuş bahçeıi, poy· 
razı yol ve muhaaebei hu 
ımsiye arsası, önü :r,ol 
Doğusu Ahmet çapur, batısı 
muhaııebei hususiye bahçeııi, 
poyrazı Ahmet çapur , va 
Hayta lbrahıpı bahttısi, önü 
yol. 

5761 

• 

Doktor operatör Noman 

Doğum ve kadın hastahkları birinci 
mütehassısı 

Eski Tıp fakülfesi . ~uallim muavirıleri~,I 
. k'' • ·n e•İ 

Hastaları her efin 9 dan beşe kadar Baıar başı Nurıoı 

husuıl muayenehanesinde kabul ed~r .5698 

yitik tezkire 
Of ilçesi Aıkerlik tubesind"n 

almıt olduğum terhis •esikamı yi
tirdim • Yeniıloi alıcığımdan et· 

lıhiııin hükmü kılmadığını ilAn 
ederim. 

Ofun Hopş•reyıııüAA kö
yünden Hacı lsmail oğul· 

!arından Tıhir oglu 
317 doıtumlu 

5787 Mustafa 

Doktor Ali Hikmet 
Yaz Gezisinden dönmü§tür.Pızar
dın batka her gün hutaluını 
kabul ve tedaviye bıılamııtır. 

AJrea: Kayalı bığ - Seyhan 
caddesi. No: 81 5775 
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