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Gazetemiz 

ADANA Gt!NLUK GAZETE ON İKİNCİ YIL - SA YT ~173 
·~--.........:~ .~ ............ "'!!!'!!!~ 

5 l\uRDş 

t Z~imis ulusa bir beyanname yaydı · i 
~llera) Kondilis Atinaya döndü, kendisini 300000 

~ en fazla bir halk kitlesi alkışlarla karşıladı 
r" eq~Qnistanın her tarafında sükun iade edildi, hap-
~ı erı hükumet memurları yeniden işlerine başladılar 

il Y•:13 ( 
\i e'.İ teisi (' A.A) - Yunan 

1111 k· . •eneral Kamenos dcı 
1 

Atina: 13 
(A.A) matbu
at haberleri-

l - _._ ...... 1 ..., •. "--• ı 

(' 1 • 

1,~ -~llıhuriy . . 
~ ~l•ked et ıçın mücadele ne göre hü 
't liı6dar::ra. ve Trakya bal· kıl.met Veni· 
\,~YYare o) ıçıo elimizde topçu zelos isyanı. 
~le llıtcb ınadığından vazgeç· 
'~iikıııe~r. ~lduk . Boş yere 

'lı~ık . '1" 8Iıın önüne geçmek 
~Jhı~İlerucadeleye başka Cum· 
ı·ı. tc,ı 1 • tarafından devam 
ıc ~ır Ç 
~ 11 ~luso · llnkü ;Cumhuriyet 
~'tltı kö~ı ruhunda derin bir 

nın icabettir· 
diği bazı ted 
birler alıcak-
tır . 

Ezcümle i 
dareyi tasfiye' 
edebilmek 1 

• enıniş bulunmıkta· S için hakimler-
! tla~ik le devlet me· ~ 

1 
bııır 1 C: 13 (A.A) - Harbi· 

8 ı1 ~·ı~11 ııı:oeral Konrlilis eene· 
•ı.a'!ı ~ .. ubabirlerine hükume 

murlarının la
y enazil sıfat 

Asi filo Glrİdde bir arada iken görıilmeldedlr. 

"•,. ~o. le d. k len üç ay mü· 
Başda görülen zır/ılı Averoflıır. 

~ Y~ l~ıe1c1c'.. ı leıi teveccühten 
·: bır ur etmiş ve asilPr 
ıı, . liıeı b 
•ıı, 1hıeı o) •ınet eseri görmek 
(•kıar I •raJc cezılara çarp· 

r. ''ti { ır d . . ~ treı. . ' amıştır . 
~ diı;8 L 10 libabftt hıkkında 

i f ltekn " 11 husustaki karanlı 
)-8\{.Ju . 

b' ııse bağlı bulun· 

ddttle refedilecek fesad teşkilatı 
ve belki de bezı muhalif fırkalar 
ftsholunacak Ayan mecli.sinin lığ· 
vi ve icrai kuvvetin takviyesi gibi 
bazı bususl1r dıı kanunu esasiyi 
t•dil edecek olan meclisi milli 
seçil.cektir . 

Birka!: giin istirahat etmiye 

• 

• 

Bugün Atinanın en büyük ki 
liseeinde resmi zevatın huzurla 
rile bir ayin yıpılacaktır . 

Atina : 13 (A.A) - Hıvas 
ajansından : 

Ortadan gaybolan Ayan reisi 
Gonıtas: tevkif edilmistir . 

Londra : 13 (A.A) - Höyter 
ajaoeından : 

Deyli telgraf gazetesi yazı · 
yor : 

Venizelos gibi mümtaz ve va
tab peı ver bir adamın bu kadar 
küstahca ve cinai bir lesa<liıf işi 

oe girİ~miş olm•Sından bütün A, 
ıupa h3yret içindtdır . 

Hıı <lcfa Veoizelosun devril 
m•si kat'i ol•cağı anlaşılıyor ve 
ihıimal bu modern Tenıistoklis 

ebedi menfa bekliyor . Talı.i lıü
kum el zaferini fena kullanarak 
hiss iyatı ta lırik etmesin . 

Roma : 13 (AA) - asi Yu-
Yıı,,Q nan talıtelbahiri balii Patmosda 

11 lııi/- · · bulunmaktadır . Bu tahtelhahi· 
1 • 4Sileri ·ıııııeı askerleri , Seos ilahesi sıilıırıları önıinde 

'~ bu il lerilbl - 1 11 rin Averof gibi J'ireye gitmeme· 
'ıJ ı1d te 1 ile yom er mede11 rvvel lıa=ırlamrkeıı inin sebebi karaya çıkmış olan 
' ı , i.; lıuı .. ~eıbılde kanun ha 'd B k İ~ ., "••rb .... 60 \ • • gı en aşve il , Çal<laris döndük- zabitlerle tayfa arasındaki anla 
~ ~1 1 aLaı enızelos pırtı· ten sonra n1Zırlar-mtclisi icraatı şamamazlık oldug•u ve tayfanın 
~ ı. bı @" lan d 1 . • 

.-ı., ~u oyıe . • ıarıç tulu müzakere edecektir . bizzat gemiyi kullanar~ Pireye 
1f1' ~ h~•tıı,0 ~~I~~ · Örfi idare iıyanda methaldar götürmek kabiliyetinde olmadık-

~ Q~~ t 8(ik. Ulu~ vilayetler olan hütfüı suçluların divanı harlı- )arını zannetmektedirler . 
~İı}~ lelıı-ra~o ıçcrisindedir · ce muhakemeleri bitınciye kadar Roma : 13 (A.A) - Kataza 

ı ~d.1 1ar Ilı" ınulıaberatı ve devam edecek , liikin bugünden nis talıtelhabiri Kumandanı Pa. 
\ \iı~~1 11ıittiruoakalatı iadtten itibaren ahkamı hafifletecektir . temas kendisini öldürmek teşeb . 

ı( 1 k alıııı · Yabancı memleketlere sığınmış hüsünde bulunmuştur . Bir tay-
'~ .. ' tı f& ahalıornı~ olan 12 o1an ası'l•r gıyaben muhakeme k da R d h h , '' l\: ~r ıs d' • yare uman nı a os ısla a-
~1!'•dı açoıııis d. e .ılmiştir · edileceklerdir . - Gerisi ikinci firlikde -
\ı'ltıi ~ ~aLitıe enızaltı gemi- -------------------------

1,j ?• lels' re kar~ı isyan 
~ti 1 •teıı:ı· · 1.ılc bildirmiş ve 

·~ci· b- . 1 11ır • 
\ •lir · 13 (ı\ 

d;: 1
0 ~laı. ·A) - General 

"U'• ıı;td 
~~~t~il ~Q İbtik 0o~a cebhesio-

1ı v Çalıt11 •• hah esnasında 
v • d •1• 1ı· ) ~U 'ıni . ır nutuk söy· 

~~, au Ştır lı. • 
\ ı,lb· ll:ıitıeıi . ı : 
~1'bl 1 ı 1k edile nıo düşmanla 
t1 Ut

1
lk f·aııı· tek ceza •ırılaıın 

llıı. la., ıaqındın m" bb 
1 • ıq • lrılın ue e· 

\İırJ 1· 'ılı,,,.. 181 olac•k ve 
' it ... ,Is' 

1 '•iıeı'.eklir ıı ~atın baş1ı-
\ ~1l~ o il . 

~, . telın·h . 
Q, tiyle 1 ıle Haşve-
ı Q'Gu . deva111 etmiş . 

~ı '-ı,ı ''rıır . ·) ı1 la Uoü 
tJJ' 

1 
f,lla ll'e~İtııı. YUrdunu hır· 

,ııl ) b~lu.<I tirıı ış olan hu fit-
' ' !it ~- ı 8•1i d · ıY \ İır 'arı aınıa ka 

;t ~~,~ı~•ıl eı§l~lıklara ve cİ· 
ıQ ..... llııştjr 
ıı '•lır "'•llenıı· : 

\ ~ı, .. ak y ın ıra<lesine 
• .tıııı.~''ıe k llnanistan . . 

'< ı~ıt ,. Utıııag' a b·· '.. ) eoı 
· ;aıı1 ulun ce 

rııakta devam ede. 

Furuği han 

ile Tevfik Rüştü Aras 
arasındad• samimi tel 

yazıları çekildi 

Ankara ; 13 (AA) - Dışarı 

işleri bakanı Tevfik Rüştü Ara
sın bakanlığmın oouncu yıldönü 
mü münuebeıile İran başkanı 
Furnği handan aldıkları telynı~ı 
ve cevabı şudur : 

Tevfik Rı1şlü Aras Hazretle· 
ri /ıariciye vekili Ankara 
Zatı samilerinin harici}'e ve 

kaleılerioin onuncu yıldönümü 

münasebetile samimi tebrik ve 
büyük dostluk duygulanmı sunar 
ve selamet ve muvaftakiyetlerini 
dilerim . 

F-urugi 
Soıı altes Fıırııği reisıilvıize· 

ra Ta/ıran 

Vazifeye başladığıuııo onuncu 
pi dönümü ıoüoısebetile zatı de\ 
lr titrinin telgrafla vaki dostane 

Halkevimizde 

18 Mart Çanakk:-ıle günü 
merasimle kutlanacak --18 Ma.ıt pazartesi günü saat 

15 le Çanakkale ilk zaferinin yi • 
minci yıl dönümü Halkevimizde 
büyük merasimle kuthnacektır . 

Kutlama prc ğraıoı mucibi .ce 
Çanakkale harbinin taribçesı ya
pılacak , bir halkevli hitabede 
bulunacak ve Çanakkaleye ait şiir· 
ler okunacaktır . 

Hnlkevimizin bandosunun ve 
bütün Halkevlilerin ve okullula· 
rın iştirakile yapılıcak olan bu 
büyük günün kııtlınmasına hal
kımız davetlidir . 

duygularından dolayı en samimi 
teşekkürlerimi arzeyler ve şahsi 
saadetleri hakkındaki haıareıli 

temenııilerimin kabulünü rica e· 
derim. 

Tevfik Rü,tü Aras 

Atatürk 
M::ızarikin 85 inci yıl dönü

münü bir trlle kutladı 

Ankara : 13 (A.A) - Çekos· 
lovakya reisicıımuru Mazarikl, in 
yıl dönümü münasebetile Reisi
cumhur Atatürk ile müşarünileyh 
:.ırasıana aşağıdaki telğraflar tiati 
edilmiştir : 

Çekoslovakya reislcıımıırıı 

.\'.lasarik /ıazrellerlne 

-·-~ -·------, 
Çarşaf ve peçe!.. 

Yarından itibaren bu kılıkla gez
mek kat'i surette yasaktır . 

Şar meclisinin verdiği kar"Jr ~uc_ibince yarından itiba· 
ren şar içinde şarşaf ve peçe ıle gezmek yasaktır • Bu 1 
kılıkla gezecek olan kadınlardan para cezası alınacaktır. 
Bu yasaktan maksat mutlaka kadınlarımızın manto giy· 

1 mesini istemek değild' r • Kadınlarımız çarşaf ve peçe· 
den mada istedikleri ve bt>ğerıdikleri kılıkla çıkmakta 

Prag 
Zatıd evletleri vatanının hay· 

. ına vakfetmiş oldukları uzun bir 
zamandın sonra berkesin sevgi ve 1 

saygısına mazhar oldukları halde 
85 inci yıldöaümlerini idrak et
miş bulunuyorlar. Bu fırsattan 
istifade ederek size hararetli teb
riklerimi ve dıba uzun seneler 
saadet ve sıhhat içinde ömür sür· 
meleri hakkındaki temennilerimi 
arzederim reisicumur hazretleri. 

Türkiye relsicıımıırıı 
Kamaı Atatürk 

Türkiye reis/cıımıırıı Kamdl 
Alalıirk lıazrel/erine 

Ankara 
Yıldönümüm mür.asebetiyle 

z•tıdevletlerinin bana bildirmiş 
oldukları hararetli tebriklerden 
ve izhar buyurmuı oldukları te
mennilerden fevkalade mütebas· 
sis olduğum halde en samimi te
şekkürlerimi arzederim. 

Mıısıırik 

Büyüklerimizin 
cevabları 

Kongrl' reisinin saygı trl
lerine karşılıklar verdilt>r 

Ililaliabmer cemiyeti Adana 
mer kezinirı yıllık kongresi müna· 
scbetil e büyükler; mize çekilen 
sayğı telleri le buna göoderileo ce· 
vabları aşağıya yaziyoruz ; 

Kaııııil Alaiıirk 

Cııııııır reisi 
Ankara 

Hilalialımer cemiyetinin Ada
na merkezi yıllık gene! toplantuı
nı yapmış ve yüce adınızı saygı 

ile aoarak dağılmıştır. 
Bu derin ve sonsuz sayğı duy· 

gularını yüce katınıza yükselt. 
melde kıvanc duyarım. 

Kongre ba~kam vali 
Tevfik Hiidi Baysal 

T. il. Baysal 
raıı ve Hila/lalımer kongre 

başkam 

Adana 
C .. Hıldirilen duygulara te 

şekkür edeıim . 
Reisi Cııııılwr 

K. Atatürk 
Bııy JJ. Halik /fonda 

Kaııııılay Başlrnnı 

Ankara 
Hilaliabmer cemiyeti Adana 

merkezi yıllık genel toplantısında 
üyelerin gösterdikleri derin saygı 
duygulnını yüksek katınıza su-
narım. 

Kongre Başka111 Vali 
Tevfik Hadi Baysal 

Bay T. H. Baysal 
Adana Valisi 

Yıllık toplantısını yapan Hili
liahmer cemiyeti i:yelerinin bak· 
kımdaki samimi duyf;1ularına te
şekkür ederim . 

ismet İnöıııi 

B. M. M. Reisi 
M. A. Rendıı 

Yıice başlwnıım: 
Ankara 

Hililiıbmer Cemiyeti Adana 
merkezinin yıllık toplantısı vesi· 

serbestirler • 

Kamutay toplantısı 
Encümenlerde daha fazla üyelerin 
çalışabilmesi için üye sayısı artırıidı 

~~~----··"-'---~~~ 
Kamutayın dahili nizamnamesinde de ba· 

zi değişiklikler yapılması onaylandı. 
Ankara: 13 (A. A.) - Kamu· 

tay bugün Hasan 'ıakanın başkan· 
lığında toplanmıştır. 

Toplanto açıldıktan sonra 
kürsüye gelen teşkilatı : esasiye 
encümeni mazhata muharriri Re· 
fet Canılez (Hursa) , Tarik lıs 
(Gir• son) tarafından Kamutay da· 
lıili nizamnamesinde yapılması 
tekli[ edilen tadilat etrafındaki 
encümen noktainazarını anlatarak 
eski kamutay üyeleri sayısına 

göre n;.ı:amoam de göi<terilmiş 
olan encümenler aza mikdarına 
göre bu encümenlere üye seçil
mesi dolıyısiyle bugün üçyüz 
doksan üyeden mürekkeb olan 
kamutayın yüz ondört üyesinin 
açıkta kaldığını iıaret etmiş, bun· 
iar içerisinde •OCÜmenlerde ça
lışmak istiytn arkadaşlar bulun· 
mısı tabii olduğundan te~kilatı 
esasiye encümeninin kamutay ilı 
tisas encümelerine ycnid~n 58 
üyenin daha iliivesi için yıpıığı 
teklife iltihak ettiğini söylemiş 
ve demiştir ki : 

- Yalnız Hakkı Tarik: Us, her 
encümene mütesaviyen beşer üye 
ilavesini teklif etmektedir. Hal 
buki bazı encümenler ,·ardır ki 
vazifeleri tamamen idari mahi
yettedir, 

Bu gibi eocümen ler t' fazla 
üye ilavesi hatla mazarrat tevlid 
edebilir. Diğer taraftan. bazı en
cümenler de \ardır kı bunlara 
da ehemmiyetleri dolayısiyle da 
ha fazlı üye ilavesi, lazımgelir. 

Sonra layiha sahibi Tarik Ls, 
·encümenlerde müzakere nisabi 
olan üçte birin dfüıte bire indi· 
rilmesini istemektedir. Encüme· 
niniz buna muvafakat edememek· 
tedir. Çünkü bu takdirde yirmi 
azadan mürekcp olan bir encü· 
men, o zaman beş aza ile içtima · 
illi aktcdebileeek ve üç aza ile 
ekseriyet kararı verebilecek de· 
mektir ki bu itibula tadil tekli
findeki bu şekil encümen nazırı 

!esile kongrenin derin saygı duy· 
gularını yüksek kaıınıza suna 
rım. 

Kongre bııtkanı Vali T. Hadi 
Baysal 

Bay Refi/,: Saydam 
Sılılıal bakam 

Aııkara 

dikkate ılmıyarak nizamnamede· 
ki şekli olduğu gibi bırakmıştır. 

Bıı izahatı müteakih madde· 
lere geçilmesi kabul edilmi~ 
tir. Maddelerin görüşülmesinden 
encümen !erde çalııtırılacak mu
v.zzaf katiblerin miktlarıuıo tes
biti meselesi üzerinde ge~en mü· 
zakerelrrdon snura. bunun ılalıılı 
rıizamnamede göstnildiği şekiı.Ie 
ve olduğu gibi bırakılması ka
bul edilmiştir. 

Maddedeki ··tapu işleri :\lali ·e 
encümenine ınuhavvelılir,, kay· 
ılının kaldırılması hakkında Sa· 
!ah Y ergr (Kocaeli) tarafından 
bir takrir verilmiş ve takrir sahi
bi iz~hat vererek tapu işlerinin 
harcları ıtıbariyle adliyeyi aliika· 
dar etmekte olduğundan biiyle 
bir kaydın bırakılmasında zaru
ret bulunmadığını söyliyerek İ<'a· 
hında batta büclce enriimenine 
bile gidebilecek olan bir iş i n 

nizamnamede höyle bir kayJın 
bulunmasının ' 'rsiz ldugunu 
~öylemiı ve tel ıif kabul erlil
mi~ti r . 

' miizakeren İ '> sonunda da· 
bili ııi:.:11mnameıle y apılma~• tek· 
lif ldilen tı<lılat kabul edilerek 
eski nizamnameye göre 25 aza
dan teşekkül etmekte olan büdcc 
encbmeui aza adedi 35 e ve yir· 
mibeşer azadan müteşekkil da. 
hiliye iktisad enrümenleri aza 
adedr otuza ve yirmi azadan mü· 
teşekkil Adliye, 'lilli müdafaa 
encümenleıi aza adedi da yirmi
beşe çıkarılmıştır. 

Onbeşer azadan müteşekkil 
Te~kilatı esasiye, Gümrük, Hari· 
ciye, Maarif, .l\lalıye, · afia, Sıh· 
hat ve Zina! encümenleri azalık· 
ları <la yirmiye iblağ edilmi~tir. 

Müteakiben İstanbul<la top
lanacak olan beynelmil•I kadın
lar birliği kongresinin bu toplan
tısı dolayı-siyle ı;ıkarılacak posta 
pulu ve serileri hakkındaki ka
nun layihaeı ve seçim mazbataları 
muallel görülerek tetkik encüme· 
nine verilmiş, Ömer Dine (Kü
tahya) ve Nuri (Kastamonu) nun 
saylavhklarının tasdiki hakkın
daki mazbatalar okunarak onay
lanmıştır. 

Kamutay 21 mart Per~ebbe 
günü toplanmak üzere dağılmıştır. 

r "' Yurddaş! Hililiabmer cemiyeti Adana 
merkezinin yıllık genci toplantısı 
yapıtmıt ve üyeler yüksek ve de Kurban derilerini 
ğerli başkanları ıayğı ve sevgile- Tayyare Cemiyetine 
rile anmışlardır . Yüce katıoıza I 
sunarım· ıver. J 

Kongre bıı,kanı Vali T. Hadi 1 L 
Baysııl ~~. ---·----~------



firtik : 2 Türk Sözü ~rf""'I-
~~. 

Zaim is ulusa bir beyanname yaydı 
·~~~---~·· .. ·~·~··--------
-Birinci firllkterıartan -

· ·· Kondilis cevab verdi ve bun 

Hitlerle Cezayir· ,. 
Cezayirin Hitleri ( ŞAR SAV ALARI ) 

Müzik aıetıerı --- . -----.- aletler~ 
Sesleri diHendıren qeıilll ' 

ı aoı ıe f dı 
çiode en çok "em • Ii i • 
Keman hisleri o kadar 

1~ıy•şl• 
ederki onun tellerinde g 01ı set' 1 

neterinin biTine göt~~miıştur .. · \ 
Sıhhi v

11
ziyeti tehlıkeh 1se de u dan sonra Devlet bakaoı Metak-

sct , Bahriye bnkonı Dusmnnifl ve 
midsız değıldir . 

Atioa : 13 (A.A) - Averof. Hav• ba\ianı Sinas nutuk söyle 
diler. 

ile isyan lıorekctipe iştirak etmı§ 
olao <lığ r r rremiler Seliimin Ters · zur ~:ıı!:f~~!~yı:'~t;:~yı~:l~~lat~~ 
baoesine g"lmişlerdir · adamlan iki sene evvel simdiki 

Yalnız Katsoınıs tabtcll..ıabiri bükfimt-te dört sene sür;n isrr.f 
müste nadır • · ve suiistimalfer ueticesinde tama· 

Klemi surette ske.rhk teıhı· I men barab olmuş bir memltket 
sioe b şla 11wıştır · Bal normı devıettıler . İki sene süıen çttin 
vazi) et nı tekrar almı§tır . 

Atı.na : 13 (A.A> - İtalya hü gayretler bize nckahat devresine 
d girmek imkanını verdi. Rcmz ve 

k:fimeti Yuı.an lılikiimetin :!n za-

bı.tl•r'ı dürı Patamos da karaya bayrağımız daima kanun Ye ahla. 
.... ki nizam oldu . 

·ıkmı. olan Katsomis tahtelba· 
ç a r • ·•ttt k .. Bütün havntını vatana fona mu 
hirıni Yuuanıstana go urme uze .1 

re bahriye zabitleri göndermesi· amele etmek İçin kullanııa habis 
ııi istemiştır . ruhun remzi ise k'munsuzluk, ka· 

Atina : 13 (A.A) - resmi ga· rışıklık ve cıııayct olmuştur . Fa· 
zete Reisicumhur Zaimisın mil· kot kanun ve ahldk daima galebo 
}ete bitab eden aşağıdaki beyan- çular ve bu defada muzaffer ol. 
namcsı11i neşretmektedir : muştur . Duvletin parasını yoni 

E'enler; runaniıtanı Laştan halkın parasını alıp götüren sefil 
aşağı tabıibetmek telılikes• gös kaçaklar yabancı topraklurda ilti-
tercn ve karşısında yoJnız Yunan cogtı.h ornımıktadırlar. Bız Yuna-
uluıunu değil butün uluslcsr arası nistanı dohilde düşmanlardan kur 
efkfirı umumiycsini bulan şuur tularak hepimizin iftihar edebilc-
suz isyanın tenkili müoasebeti!c ceğimiz kuvveti \'O müttehid bir 
hükumete ulu un minnettarlığını devlı t 0lnbilm( si idn yeni esaslar 
ifade etmek isteriz . Zıra bü· drıhilinıle Yunanistam tensikte da· 
kiimet azimli hattı hareketi , ba- imn halkın ireJesine istinad euc>rek 
sıretli gayrtt.eri ve çabuk 1cr11· azim ve ısrarla çu\ışacoğız Yunan 
tiıe dabıli aynlığın ö.ıüoe geçti . Ulusu kanun rn do.ima hokim oln-
Kaıdrş kanıoıu dökülmesıne ma cnğın<lan ve bu suretle şımıliki 

Son gelen Sondey ekspres 
lugiliz gazetesi Afrikadaki ıon 
b11ş kaldırmalar üıUine acar bil 
giler veriyor • 

Bu kargışa geçım darlığın· 
dan , gümrük siy asasından baş 
göstermiştir . 

Eranıa bunları göz önüne al 
nuş ve önüne geçmek içio gönül 
lü yurdamlar tutmuştur . 

Bunu yapmak için :eo başta 

bit dernek kurmuşdur ki bu der· 
nekte Fransaoın Suriye ve Lüb 
nan elçisi vard ı r . Şimdi Pariste 
olan Kont bu i~lere bakacaktır. 

Bu dernek Cezayir ve tunuı 
da Fransa ile bu eller hudunu· 
nun mütttfıklerioi yer lrştirecek 
ikı yana da yarayıılı yollar ara· 
yacaktır • 

Bayram hazırlığı 

Şarımızda çok hararefli 
oldu .. 
-

Kurbao bayramı ~arımız piya 
saıında bir canlılık meydanı ge · 
tirdi . Kaç gündür dükkanlar , 
hilha .. ın manifatora mağaıalaıı 
dolub boşalmakta içtri · girenler 
paketlrrle çıkmakta idi . Bu fazla 
mn~terid<n ticerctbıneler çok isti 
fade etmiıler ve fiyatlara da bir 
buyli Zdm yapmışlardır. On gün 
evvelki fiyatlar arasında epf"yce 
farklar göze çarpıyordu . Halkı
mızııı bütün ihtiyaçlarını bayrama 
yakın günlerde tedarik etmeğe 
kalkmaları açık gözleri fırsrttan 
ietifadr etmrğe sevk eylemiştir . 

Mattın 16 ancı günü sabahın
dan itibrıen çarşaf ve prçenio de 
tarihe karışması mukarrer bulun 
duğundan bir çok kadınlar da 
hazır mauıo satan mağaıolara ko· 
şarak belediye yasagıoa riayet 
etmek iıtedikleıini isLat ediyot· 
lardı. Manto satışı yapan bir kaç 
mağaza , verilen mühletin son 
KÜnü olduğunn göz önüne getire· 
rek fırsattan istifade etmişlerdir • 

nı oldu ve Yunsnistanı bu kadar r e:Slin nrtık h!ç hir zaman bu son 
küstahlıkla le.ebbü! edilen ulu· on günün maoznrı:ısını görmiycce· 
sal ikiliğin f"aahklarnıdao kur· ğinden emin olsun. Ulu~ lıükfim.,te 
tardı · itimod etsin. Vatnn bütün ulusu-

Cezayirde kalkınmanın başın· 
da bulunan Doktor Jbni Habul O• 

radaki iktisadi sıkıntıdan hız al 
mıştır \'e yarışlara bunun ğö'ge

sinde kolayca yerleşıirmıştır • 
Ceıayirdc iki yüz bio işci olduğu · 
düşünülürse onların İboihabul ar· 
kn olması az bir güc olmıyacağı 
anlaşılır. Bununla beraber iyi ta· 
sarl::ıma \'arsa iş yola girebilir 
bir durumdadır . Bu baş kıldır· 
ma , hu kay~nşma günlerinde gö· 
züme çarpan bışka bir n~sue da· 
ha vanlu ki oda Cezayirlilerin 
Bitlere karşı yaptıkları gösteri~· 
tir . 

Sinemalarda Hitleri görünce 
karabudun alkışlıyor . Doktor lb
nihabnl da Cezayir Hitleri adını 
koydular. 

Bundan bir lııftı evvel 350 - 500 
kuruşa ıatılan mantoları dün 500 
-800 kuruşa satmışlardır . 

Esas teşkilat kanuounuo 81 nun müzaharetile elde Adilen büyük 1 
inci maddesıne levfıknn Kar.a de · parl ık muzaffariyettcn dolayı or-
niz ve hava kiıveılerini ş fi sıia· <l 
tile harbıyc, bahriye ' bava ve da u, havcı, dononmn 'jandarma ve 
biliye bakanlarının ulusal mınnct- polis kuvvPtleriı.c borçlu ol<lıığıı 
taılığına tcrcemao olmalarını ve minnttttarlığı asla unntmıyacaktır. 
ulusun bizzat mevcudiyetine kar- Bu büyük muvaffakiyeti müdafüa 
şı tevrcci.ib edılmiş olan iıyanı odecrğimızJon emin olunuz Halkın 
asilere karşı müşterek cepbt!ye ihtiyocatını tamamen tatmin eJe. 
kahramanca biırnctleri aapsiode cok veçhile nizamın tekrar tesisi 
ve şeflerinin basiretk5.r8 ne ku 1 ve siyasal ve idaı i temizliğin ifosı 
mandası ahanda h"m~n hemen 1 için sükunete ihtiyn cı olan hükfi· 
kın dôkölmekaizin hasdıran ordu met kendisine tam bir surette gü-
nuo ' donanmanın, bova kuvvet· venmesini Uluston istiyor . Har-
lerioin şehir jandumo ve polisinin İ biye bakanını lrnrşılorken namuslu 
bütüu zabit ve mensuplarına teb ve cesur mesni arkadaşımızı Ulu. 
riklcrimi bildirmelerini arzu ede· ! sal ordu ile seferber edilen Ulusala 
ıim . \ donanma ve cesur havıı kuvvetlo-

Bu suretle müttehid ulus bir ıile caui ve asileri değıtsn zaferi. 
an için mevcudiyetini tehdid e. mizin anıilini korşılnyoruz. Devlet 
den müdhi§ tehlikeyi ülkülerinin knrn<lıı, denizde, havada kendisini 
ifaııou devnm edebilmek için tekrar kurmak içia çalışt\nları IA 
bertaıaf etmeye muvaffak olmuş zım olduğu veçhile miiknfnt)anuı · 

Hilleriu Yahudileri kovm11ı 
da bu kargııada bir .diif tektir . 

Şundan ötürü ki Cezayirliler
kenditerini faiz ile aldak ile ıo • 
yan - Y ıbudılerl sevmezler on· 
lırdan tiksinirler . 

Şurası var ki Fransızlar Fu
Ja bir Alman 1 kadını gözdemci 
diye tutmuşlardı . Bu işler son
radan oldn . Ve Fıaosız buyruk
cuların Almanların bu i§t~ eli ol
madığını kanmağa başladılar . 1 

Fransızlar bıı kaldırmayı Laı ı 
tarmak için yerli ask"rin işe yara· 1 
madığı gördüklerinden Ceıayirde· 
ki C<ıayirli ael,cri çekip onun 
yerine Senegal ve Fransız askeri 
gönderec~ktir . 

tur. Yuoanlılar devlet reisi sifa· rocak ve konJisi için miicı:ıclelclle 
tile ve uzuo siyaul hayatımda ölenlerin hatırasını d-0.ima taziz Santos Dumond 
Yunanistan taribıoin bir çok ha t resı· ~deccktir. Çetin ye mücllim bir eser ayya 
diseleriue sabib olmuş bulun- f yaptık. Fakat halkın yardım ve iş 
mukhğım itibarile bütün millete b"'raherliğile neticeye varncogız . Dakar : 13 (A.A) - antos 
sükfiaeti mubaf za bnkümete in. v y · d I>umond.'t&"}'&re l dün ıaat 15,50 

ı oşnsın unarııstnn, yaşasın or u, ~ 
zıbatla itaat etm.ek \e vatana ve yaşasın donanma , yaşasın havn de tlas denizini geçerek bura· 
onun istıkbaliae tam bir itimad· ı · t" kuvvetleri,yoşesın Yunan Ulusu ! . yı ge mış ır . 
lı ayrılık kabul etmez bir halde ___ ..,._ __ ..,.. ________ """"" __ ~-------
kalmak için bitob ediyorum . 

Belediye reisimiz 

Belediye reiıimiz Turhan Ce
mal Beriker, arkadaşları ve Bele· 
diye memurları ile bugün saat 
11 de Belediyeı:le bayramlaş• · 
cıktır. 

Seçim yapılamadı 

İstifa eden ldman Yurdu ida 
re heyetinin yerine düo Yurd 
binasmda yeni seçim yapılacaktı. 

11,akat ekseriyet olmadığmdan 
bu stçim 20 mart 935 çarşanba 
gUnü saat 17 de yapılacağından 

kayadlı üyeltrin o gün orada bu 
lunmalnrı ricı edilmektedir. 

Nüfus memurları 
arasında 

Oemaniye nüfus memuru Ka· 
luıder ve Kaıaisalı nüfus memu· 
ru Hıklnnm becayişleri ooaylon· 
mıştır. 

Kasablar yarınkapah 

Hilaliahmer ' k dar cıı ı ı '-
rı hıçkırıklar ne ~ kaleo>io >1 

{O 

lenir. Bazen ~en hır th sM ~ 
Cemiyeti yeni idare 

heyeti seçildi 

Hilaliıhmer merkez binasın· 
da toplaaan merkez heyeti aza· 
tara aralanndan biainci başkan· 
lığa Diş hekimi Rifat Aky :iz, 
ikinci başkanlığa Dr. Cavat Sır· 
gün , muhasebeciliğe Ziraat ban 
kası ikinci müdürü Şevki Ôaea, 
Vunedarlığa Tüccardan Reis za 
de Nizamettin ve katiplığe de 
Avukat Cemal Kamil Erginden 
ibard idare hayetini seçmişler· 
dir. 

Yeni heyete muvaffakiyethr 
dileriz . 

* Pazartesi f?;Üokü Hilaliahmtr 
Seyhan umumi kogresinin mer
kez binastnda değil, Merku hi· 
naıınıo darlığı dolayısil~ Ticaret 
odasında toplanmış olduğunu tas · 

' bih ederiz . 

Cumhuriyet okulu 

E-·i rgeme derneği 46 öksüz 
yavruyu sevindirdi • --
Hoyram,· acısı, tatlısından daha 

çok giinlerin o<lı. Yoksulların, kim
sesiz yavruların en çok bugünlerde 
boynu bükülür , yüreği kanar . . 
Böyle berkesin gülüp eğlendiği 
bir günde, yine o gülüp eğlenenler 
gibi insan soyundou olon bir 
çok öksüzleri iyi ki bütün bü · 
tüne unutmuş olmıyoruz : 1şto gö· 
zümüo önünde Cumhuriyet okulu
nun esirgeme derneği duruyor • 

Derneğin bu temiz yürekli ad11m
lnrı; çok temiz, çok özlü bir duygu 1 
ile <lurmndao ~ıalışa {'abalaya bu· 1 
gün 46 çocuğu giydirmeğcı, onların 
kırık gönülleri:li yapmaya muvaf • 
fak oldulnr. 

l . · 0e t• d' ~t 
dığı çiçek dizi erıoı tarıP c 
ler. Etrafında ko0~';;,iııi ,e1ı; ~t • 

daklarınt susturur, ıçııeriode 9 
91 

? ı 
rine bağlar. Onun tr. J(Oçiikl , Yl 
mayan bir ruh yoktur. jbıll9 

kucakta kolaylıkla taşı~~~0ir · ~ 
gelmez çünkU çabuk g ide 

,. cefl' 

" " ·yaooYU ··d~ 
Hen de en çok pı .k fi)etı L 

• . b. nıüıı a"yO• 
rım. Zcng'o ır 'd't vıı . 

·t· de•• ı . dı' 
Taşğın ruhların ı 1 b•ıdlll 

nıao . ~r 
bir salona her ıa 0tuık1 1 
Bazen o kadar insaf5ı~ elı i•1~1• ·ı .. IdurlP dı 
manın sesini bı e 0 l er stS , 

\ od• 
1 

•' Piyanonun tuş arı d Jğalaf dD 
lenir. Bir vapurun. :C,eııil'.I ço 
sanda boğuluşu, bır ~Jllrsi bir 
ğuşıı, karanlıkların erı , 0 

b ııırı ·' de cuğun canlı knbka 1 .., 0 b•l 4 

B k.. "k oJdug ııP r. oyum ·uçu 0ıor 'b' 
zengin aletin karşıs•~ıa irci ~r 
tiımeyeo parmalclırl k 9esle11 

beyaz tuşları okşauı• 
rnek isterim .. 1 

* * Pe * . A1'0 
,. 

Mandoliai sevcrııud s•'ll' r 
• . .. 1 d'ğ" bir gece ede uı• 

nızı sus e ı ı eıt •. 1e 
şıklarla süslü bir ~e:~ııtelJld~d'~ 
tan mandolin sesı ,ı ,ııt•I• 0e 

. O uıı u " •'' kadar severıoı. 0 ıcı1lll ~ 
.... ,.. .. ı'çc gizlice so ~dır• suzu uşu, . ı:ıd .. , · · ue w ~ ~ıs~ 

tatlıdır. Her c~:EI ıÇ• joİ dİpl 
dığa için birez diğerl~ııi ke11d;r ~ 

· i [111 e nırsa da çok mıo 1c jsttıı> ·ıı.ı 
her yerde gösterme I• 1t1e'' 1. 
içio diğerlerinden fıı 1~ 

"' 1 fiCJ 
Jf • ııb' I~ 

l k [l)lı:ılll d ' 't Viyolonse e kll' • rl 
-Duyarak çalınusa ~:jodefl k~of ll 
yakındır. Onuo teli uJJ joce .. ;çı 'it 

hiç bir ses yoktur. uı çrıo~11 ~ ~ 
k a!;Jt· ı.eo ' lulara ne ço yar :ı d r ~ ~ıı 1 

- .. ilik k• ı . ı,uc• ~ 
yara~tıgı guze ., ıerı .. ·l' ' 
de büyüktür. Nag~e btP'~ J' ~ 
sığmaz taşar. Berı k~eıı se' 
ziyade onu dinleıııe 'ı 

llu işe önayak olan dernek üye· ı 
lerini, baş okutan 'l'alu;ini , seve 
scvt3 yo.rtlımu koşan eli aç.ık, gözii j 
gönlü tok yurddaşları burada sııy ı 

yarım. " ,.. dl/ 
* 1 e sıJ ~ • 

Kıtarı severio:>· ~· lı bir 0P 
B 1 ııoll' ıf' 

hırı gibi akar. 0 :ı 111 ''· 
de dört parmaklarını ef~tıt· Jı 

b"yük ı 1 ,;ıı gı ile onarım. 
-Z. Orlac-

Bir tavzih 
t;ok değerli gazetenizin 4 ve 5 

Mnrt tarihli ııüslıalarmJa ~( VeJad 
Ürfi v ll"fız ihsanın riyasetiıu1e 30 
kişiden müteşekkil lstanlrnl Op ı
ret heyeti sanatkdrlnn ı nın Al
sarny sinamssında temsil verdik · 

şöylenmek ne U ıel t 11 11 

k .. tar 0ııO .ı, 
Oyna pırç- I•' 0ıı• 

kaçar fakat ıığ•r P8 '.ça cıo1'ıl 
!erinde öyle işl~~1~yııtL1\do~ 
insanların göılerını 'it Jo ~· 
. l . . ti sesle•• ı:•tOO ıç erını ta ı vil 
Kü Uk bir kımıldatu~ı 

ç "'laf" 
leri kendisıae bag lı' 

* * Je,Jl 
" oıillo 5Sf . Je Jeıl ( 

Kardcşlerıın . .. 0 ii1Jlv . 9 

Atina : 13 (AA) - Saat 18 <le 
29 layy~re refekat~~d.e Tntci mcy
dıunrıa ıncn Kondalısıo geçmesıoi 
b~k~!yeo halk. şiddetli bir soğuk 
bukum sürmrsme roğıntn güur 
giibdo balkon, pencere "e tcras .. ı:. 
ri doldurmuş 'c ıokakla(da 300 

Saatta 17 5 kilometre yol alan 
buhar lokomotifi 

Bıyram münasebetiyle kasab· 
larııı yaran dükkanlarını kapılı 
Lulundura caL.ları baLer alınmıştır. 

Arabasının altında 1 

kaldı .. 

lerine dair ildn gördüm. Buna hoy
r•:t ettim. Böyle bir tiyatro kum
panyasilc hiç bir suretle aldkııılor 
değilim. İsmimi kendilerine rekltlm 

hepinizi dioled}lll·
1
° i geÇ~1 ' 1ı~f1

1 

.. "k alcl eı · ı ~ dığımz muzı 5esıo et 
leıinizdeo onları? 1 9tetl ,; ~ 

13 c7'uıe 1e , 
aibi oldum. u b .. 1, bir e .... el 
• b .. 'U"" il" ~I 
araya geliptC U} debil gJ' 1(• ~ 

bin ki i hirıknıişti . Tanare wey· 
damu Jau Çaldarisio c?v ue kad r 
bil!ün gUzergabda halk Kondıli. 
si alkışlamtı ve çiçt- ldt' r n tmıştır. 

_Çaldariıin o:uı<luğu Knliçe 
Sofı caddes nde kanunu eS.tsi ve 
Rıgbilis meydanlarında ve hıtitik 
caddelerde h·lk dalgalı bir deniz 
halini audrıyor . Ve vataoptrve · 
raoe earkılar ve co kun minnet
tarlık ıfad leıile Çaldadsi ve ar-
kadaşlarını elluş 'Jyo du . Atinada 
böyıe bır m uzara biç l•ir zaman 
görülm~miştir . Bütün osyal sı· 
vı Jar , bütün esnaf c nıip•t!eri 
bayrakl11riyle. hazı.1 bu•uıı uyor 
lardı • J\Juhacıılf'r, !.<övıüle• ç çek 
]rrle dolıı f rab lnrıyle g• lu• şl,.rdi. 

Kourl ılı in otomolıil ç lg nca 1 
bi h ) .ft' tııılrıu n h lkı ı rnsın· 1 

AlrnaD)'8•1a, 
Devlt t Demir· 
)Olları hesabına 

buharla isliyra 
yeoi si tem hi r 
Lokomotif y -
pılmıştu. Hu lo· 
komotifin ilk 
sür'at tecrübe· 
sinde kazandığı 
rekoı· , saatte 
175 kilomd'c 
dir . Dünyovıo 
şimdıki halde 
en siir'atlı loko
motifi olen b:.ı 
oıokinPnin tcc
rül>P&i, Alman-
yı.dn hüyük ata· 
k .. uyandırmı :itı r 

Br:1;•m lrrnle· 
rin hfil1i saatta 

, 1111 müşkiilaıl 'K'ı"' 1·1yo1 .rıtu .. 
Ç; Jd.-rıs : om ı ıs evı .. ıo 

1 kırk kilomctıeyi 

, lko,•uod.- karşıl .. dı 
1
vrk h1~tı. ın 1 ı... • l bitine ht•y Cifti 1 HU~ 

rf P BoJkı>DI t • b·ik eıt.. H lk ' 
~ b kooın sözüoü arkas gel 

.ş D yacıalarh kesiyordu. 
ıınyc: ... 

geçrmiycn sür 
atletini düşüne· 
rek hu siir'at 
karş sıoda im· 
reoti duymamak ıuwı1 ol•mıyor. 

Sarıyekub mahallesinde olu· 
nn 36 oumarlı yük arabesı sürü· 
CÜ"Ü Mebmed oğlu Hü yiu sür· 
düğii nuılıanın hayv2nıoın ürk
mesiyle Bltmda knlarak yaralan 
mış \'C t davi c1ilmek üzere 
M mlcket h -etııncsiue yatınJwı~ 
tır. 

Evlenme 

Belediye Muhasebe ya:zg.ınla 
rınılao lehmul Z kinin evlen 
me derneği dün ye pılmı:. tar . 

Ev:iteTi kutlar ve uzun mvd· 
det Lir arada ye§ malarını dile· 
riz . 

Havanlar kimde 
bulundu 

Kömür pazarında lıurdavat 
çı Ahmed oğlu Yusuf dükkan•n· 
~an oo?ç tane havıu una ça!ımlı
g~oı § kayet elmiş ,.e yapılan talı· 
kıkall• havınlau.lan bir k·ııuı 
Sayid adında Lirisindc bulunmuş 
ve Said yakalanmıştır . Talıkika 
ta devam o!uouyor • 

vasıtası yapan bu knmpnnyuılnn 
mahkemede hesab soracağım ta

ı bi iJir. 
Başkalarının öhret.ini ken(li· 

sine maske edinen Hafız İhsonın 
lı11 hnrek"'t;nin halkı suitofehhüm· 
l<J re düşürmemesi \'t! lıonim gor~:ek 
bu Jıuyetin başkanı Luluoduğum 

f ı krini vermemesi i~in lıu moktubuıı 

uynen neşrini eı:ki bir mesl~klo~ı-

nız olmııklığınım verdiği cesorcto 
gü"enerok dilerim. Böyhı bir heye
tin .\ılonuıla oyun \'crdiğindor. ha. 
bnrim hile yoktur. 

'l'cşekkiirlcrimi ve saygılarımı 
sunarım Jeğcrli yozgtrn. 

Filim diroktörü ~ muharrir 
\'cdad Crfi ------· l lngiliz hariciye nazırı 

Berline gidecek 
Londra ~ 13- (A A) - H,s· 

men hilclirili}'Or : 
Sir Con Saymen beraLcrindc 

Ed\ n olduğu halde hava laıikilc 
24 Mat tt~ Berline gide<"e ktir . 
İki İngiliz devlet adam1 Loodra 
ya 27 ;)fartta döneceklerdir . 

1 

ratırlarsa o zııaıaP 'k ~eJJ11 ı .,r ..ır 
üı1 • o~ ır 

maz mı ? Her n> • I.ıiÔ"J jı 
d ) tur 1~1 b'' 

sici canlan ırıJ Jnh' ~ 
· ·ı le ' ' •nı ,,1 o zamaıı içıoı t '> ~ı il' 1 

IJJI 1 ·' "'it 
l rsir hırakmaı . .ı·r gıı ıG 

"f d sıPı ' ter lcriıı, için ı a " d ~ııtı 1 ~"'; 
. 'd" O ~u o, 11111 ti 

rw srsı ır. . .. reo• 1 \ 
b··ıuıı ·~e I' 

zt' k duyar, u. rJjjıJ ~pil' 
rıun se~ · nde eıırf. alJ )' 

co 
t eı lı'yc cdcolcı . ~c· 
!atı korkarlar. . ~ıctlerl 

M · ·:.-: ık a 1 r 
Yaşasıu u ' 11111~ ' , ( 

la t di'lıoodiıeıı psr S·/ 
- ----- • ~8J1 teflJ 

Yeni kon 8 rı 

~-(A \) 5 ~G 
Aukara : 13 ,, ı<J3· ,c~ 

19 1-· ~oıı ' 
2001 sayılı ,•c ırıeJJirı tt•" ' 
mrcli kara~oı : tab:ıis• ,ııı' ı 
listesile vt>nfen 35 rı} 19 ı~' 
san ve Mayı:: 19 ' 1·ob's'', c6 

.. k 'e d' 1 o'anlruı güırıru.. ,ıa.ı-:ı .. ıO~ 
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Bir satış muamelesi 
Se/ô.lıalllrı Sepici 

güoü geldi . Akşama muakkibin \ 
yazıhanesine uğradım . Şahitler de 
Türkçe bilmedikleri için yeni şa
hitler getirilmek üzere muhake
me tekrar iki ay sonrayı talik 

' edilmiş . Yeni şahitler tedarik et-ı 
tik ak~iliğe b•k ki hunlar da ada· 
mın ölüm tarihini kati olarak söy· 

leyemediler. Hakim ifadeier arasın -
daki mübaynceti görünce vefat 
tarihinin nüfustan şorulmasını ka· 
rar verdi . Verdi amma araya ta-

1

. 
til girdi, bizim dava ıeri usulü mu
hakemeye tabi olmadığından dört 
ay ıonraya bırakıldı . Zarar yok, ) 
gec o!Pun , temiz olsun diye ken · 
dimi teselli ettim • Mahkemeden 
müzekkereyi alık nüfusa !götür 

Rdük . Bir de ne görelim, adam 
kayden bir bayat görünmüyor mu? .. , 
Mahallr.den ilmühaberler yaptık , 
ölüm kağıdı doldurduk. Cevabını 
biz veririz , siz yorulmayın dedi· 
ler . 

Dör ay sonraki celsede nü 
fustan gelen !cevab : [ Kayden 
her bayat bulundıığu anlaşılaıağ· 
la ) şeklinde çıkmasın mı ? Al· 
lah Allah 1, Çıldırmak işteıı de 
ğil. Hakim de işte bir yanlışlık 
olduğunu anladı . Tekrar sorul 
mnsına karir verdi . Nüfusa koş -
tuk. y•hu ne y•plınız? dedik . 

Meğer nüfuı dairesi ölüm 
kağıdını kaybetmiş . Tekrar dol. 
durduk . Belediyeye götürdük . 
Bir adamı iki defa. öldürmeyiz , 
dediler; ilmühaberi tasdik etme- 1 

diler . İki ~aire •flsında bir çok 
muhabere cereyan etti . Nrhayet 1 

vilayetin mnd.haleai üzerine ilmü. 
haber· tasdik olaııdu ve nüfust• · 
ki kaydı gözümüzün önünde yık· 
tırdık . 

Ha .. Söylemeğe unuttum . 
Bağla evin intikal muımeleai bir 
arada yap1lıyordu . 

Lafı uzatmayım birader • Mah · 
keme binnetice ilamı verdi. Sekiz 
yüz elli kuruş harcını yatırıptapu 
ya götürdük , intikalini yaptılar. 
iş ruhsat almağa kalroıştı . Evra
kı vergi şubesine havale rttiler . 
Bağın seksen lira borcu çıktı . 
Bütün bu işler olup bitinceye ka· 
dar bizim verdiğimiz yüzelli lira 
kaparodan k•dıolarda oıı para 
kalmamıştı . 

Muamtlenin selameti namına 
seksan lirayı çıkarıp verdik . Ve
rasP,t vergisini de vermek lazım
dır dediler , 160 lira da hunun i· 
ı,;in istediler . Tahakkukta: hata· 
nız vardır dedik , evi ikivci sınıf 
tarifeye tabi tutmanız İcab eder 
diye iddia ettik . Yeni battan is· 
tidalar verdik , itiraznameler yaz. 
dık . Komiıyonlara baş vurıJuk, 
Hepsinden ters yüzüne döndük. 
Akıbet Şurayi devletin kapısını 

çaldık. Mahallen lıeş~fler icra edıl· 
di . Anha , minha derkrn tabak 
kukıaki lıılayi anladılar , vttgi 
yüz yirmi liraya indı . 

Ta~H. iş~mizıo lıatırı için bu- 1 

ouda sokulduk. Ufak trf~k masraf· 
lar haric, verdiğimiz pnra tatn üç 

·yüz elli stldz buçuk lir•yı buldu ; 
ı el.ha oılada ne fol vor , ne yu 
muıta ... 

Bu iş le bittı~ ıen sonra yine 
dikildık ruhsat ı zkiıt ~İ:ıi ve 
ıecrk olan memurun huzuruna.. ' 
Tapu<l m bir ılış ği olııp olmadı
ğını soralım dtdı . Tapudan hir 
hafta sonra gelip alıııız dediler. 
Verdikleri meşıuhatta ( işLu gay
ri menkuller falan kes namına 

mukıyyed ise de vergi horcların 
dan dolayı maliyece mahcuz bu· 
lunduğu beyai'l olunur ] demesin
ler mi ? .. 

O öfkeyle muakkibe gittim . 
bir haylı kepazelik yaptım . Dük
kanın önü~hincahınç adamla dol
du . Az daha polislik olacaktık:.ı 

( TürkSözfi) 

Erzinli Abdurrahman 
özkan l ·S O N S A V A ) \ 

Erzin : ( Hususi ) - Abdur
rahman öhlü: Karn Humma ona bir 
kara gömlek gibi sarılmış ve knra 
topraklıira götürmüştür . iki gün· 
denberi memleket havasında bir 
matem dalgalanmaktadır . Onun 
ölümü küçük ve büyük her kalbe 
bir yara açmıştır. Fakir çocuklar 
ve fırka menfaatine tertihedilen 
müsamerede hasta halinde saat 
\erce söz söyleyen Abdurrahman 
ayakta durma kuvvetini muhak
kak ki memleket sevgisinden al
mıştır. Rol icabı giydiği kanlı göm. 
lcği bir daha çıkarmaya vakıt bu
lamadan gitti. Memleketin her hu
susta istifade edeceği gençlerden 
di. Ayni zamanda o bir şairdi do . 
Vatani manzumeler yazar, çizerdi. 
Ne yazık ki çiçeklerini yeni aç
maya boşlıyan bu fodaaı tabiatın 
insafsız eli dalından kırmıştır . 
Gençlikte görmek istediğimiz fikir 
ve mr ziy!tlori kendisinden toplıyan 
ve yirmi yoşında dünyaya gözleri
ni kapaynn Abdurralımıın yeriııi 

başkalarına bırakmıştır. 

Bulgaristanın yeni 
Ankara elçisi 

Sofya : 13 (A.A) - Dı§ iş
leri hakanlığı siyasi İ!jler Müdü· 
rü ve Bulgaristanın [eski Ankara 
sefiri Teodor Bulgaristının mün
hAl olan Ankara elçilij{ine tayin 
edilmiştir . 

Kör şeytana lanet edip yiııe işe 
sarıldım . Mademki aynı kağıt 

üzerinde muamele görüyor , evin 
vergisini de vermeniz lazımgelir 
dediler . Muameleyi ayırmalarını 
rica ettik . Etraftan : 

- Beyhude yere muameleyi 
uzatırsın azizim , bu iş bir sene 
daha sürer dediler . 

Çarnaçar razı olduk . Evin 
vergi borcu ne kadar çıksa beğe
nirsin ? ... Tam ikiyuz elli dört 
lira ... Vermezsen mııamele yü· 
rUmiyecek , versen satış bedeli
ni geçiyor , kar kudurup anayı· 
da yiyecek ... 

Zavallı dostum lafının bura· 
sıoda iken köşenin başındaı:ı bir 
arkadaşım seslendi : 

- Bir dakika için yanıma 
gelsene Necib : ıan~ bir şey di· 
yeceğim .. . 

- Lafını unutma kardeşim de· 
dim , çığıran arkadaşa yaklaş -
tım. 

- Bir şey yok dedi , seni 
tıraştan kurtarayım diye mahsus 
çağırdım . Hamdinin kaçırdığın 
dan haberin yok galiba .. Muhayyel 
bir satış muameleıile aklını boz
muş . Rastgelenden akıl istiyor . 
H•ydi Allah selamet versin · 

Sıhhiye vekaleti 
Grib salgını hakkında 

bir tebliğ neşretti 

Ankara : 14 (A.A) - Sihhat 
ve ictimai muavenet vekilliğinden 
bildirilmiştir : 

Şubatın ilk haftasından 10 
Mart tarihine k•dar yurdumuzun 
grib hastalığı vaziyeti şöyledir : 

Birinci tebliğde hastalığın 
salgın yaptığı bildirilen Afyon, 
Antılyı, Diyarbekir vilayetlerin 
de salgın hafıflemiş ve diğer Ay· 
dın, Balikesir, Burdur, Burıa, Is
parta, İstanbul , lzmir, Konya, Ma· 
latya, Manisa', Mardin, Seyhan, Si· 
ird, Sivas, Tekirdağ vilayetleri
mizde eıki şiddetle olmamakla be· 
raber devam etmekte bulunmuş· 
tur . 

Bunlardan baıka hastalık Ça
nakkale, Çorum, Deuizli, Eskişe· 
bir, Kars, Kırşehir, Kütahya, Si 
oob, Niğde, Ordu, Samsun, To· 
kat, Van vilayetlerinde salgın ha· 
lini almıştır. 

Bayeıid, Gümüşhane, Koca 
eli, Trabzon ve Urfa vilayetlerin
de hastalık görülmtmiştir. 

Diğer vilayetlerde hastalık 
tek tük vakalar şeklinde çıkmak
tadır. Hıstulığın salgın halinde 
bulunduğu vilayetlerim.izin bazi
lerinde al.ciğer ve kulak ihtilat
ları görlllmekte ise de bunların 
mikdari pek azdır. Valilere veri. 
len talimat mucibince hastalığıa 
ihbıri mecburi kılınan, Kastamo
nu,:Balilı.esir, Bursa, Niğde, Ma
raş, Kütahya, Kars, Kırıklareli, 
Kırşehir, İzmir, Kayseri, İsparta, 
Sinob, Tekirdağ, Tokat vilayetle
ridir. 

Sinobun hususi bütçesi 

Sinob : 14 ( A.A ) - Vilayet 
umumi meclisi 935 senesi hus~si 
idare bütçesini 332,328 liraya 
bağladıktan sonra mesaisine nihii· 
yet vermiştir. 

Karsda kurtuluş bayramı 

Kars: 14 ( A.A )- Erzurumun 
kurtuluş yıldönümü gece burada 
bulunan Erzurumlu yurddaşlırımız 
tarafından ordu evinde verilen 
çaylı bir eğlenti ile parlak bir su
rette kutlandı . Davetliler arasında 
Vali ve mevki kumaııdanı , zabi
tan , hülıiimet erkanı ve muallim· 
l•r bulunmakta idi • Bu esnada 
söylenen nutukların bir çok yer· 
!erinde hürmetle anılan Atatürk 
sürekli alkışlar la içten gelen bir 
sevıncle alkışlanmıglardır . Ata
türkün bir buçuk metre boyunda 
yığlı boyadan yapılmış olan tab -
losu Erzurumun lıurtuluş hatırası 
olarak orclu evine hediye edilmiş· 
tir . 

Fassel şehri yanında bulunan kift'<le bir ı-.iftli karton fabrikasın 
da bir kızan patlamış ve kaz&neın patladığı esnada 200 metre yük
sekliğinde bir ateş sütunu meydana gelerek ani olrrak bütürı fah 
rikayı sarmıştır. 

Rumimiz , yanan fabrikanın söndürülmesine çalışıldığını gös
termektedir. Te~adüfi olarak bu büyük yangındıl insanca hiç bir za
yiat olmamıştır. 

Firtilı: 3 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"!!!!!!!!!!!P'!!!!!!!!!!!B!!!!" · 

Asri s n~dlada 
Bu akşam yarın gündüz matinelerinde 

Tarihi muazzam film 
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Sibiryanın küçük bir köyünden kalkıp Petroğratta imperatorun sa. 
rnyına giren bütün ııaray halkının nüfuzu altına alarak nazırları azle,\en, 
:Rusyunın en asil aileleri arasındt hin türlü rezaletlere sPbep olan bir 

papasın macerası 

Gelecek proöram : İki film birden 

Yemin-Vahşiler kralı 
5051 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Güzellik itibarile misli olmıyan 

Gençlik arzusu 
Mümessili : Marta Egar·. 

Şaheserini ta ... im ı ier 

liAhi ses, güzel şarkılar ve fevknlllde ~n(es muzik sonıuz ihtişam 

içinde iki saat 

ilave : Dünya havadisleri 
Gel~cek proıtram bayram ıerefioe 

Baspotia ve Çarıce 
Rus Çarlığının kartelin ve esrarengiz tarihinden bir yuprak 5l03 

Alsaray sinemasında oynayacak 

Raspotla ve çariçe 
MUmesailleri : Meşhur Kardaş yıldızlar 

Liyonel , Ete/ , Jon Barimorlar 
Bu fılim KAnunusani 935 de Melek sinemasında geçmiş en yeni 

l\letrogoldvin Mayer Süper filiınidir 



lt'irtik 4 
(ftlrk Söd) 

Vilayet daimi encümeninden : 
Topunun Harita Miktarı 

Sürülen pey miktarı 
Beher dönüm icin \ 

Belediye 
ı------~ 

Tarihi No. 
KAnunnevvel 33 

No. Dönüm 
19 5 

Arım Hududu 
Mevkii 

Oabağhane civarında 

Papas bahçeıinden 
müfrez tarla 

Cinıi 

1'erla 
Lira K. 

ı 10 00 
· f ·vedeki 

1- Adınıda Atatürk parkı etrafı ' heyetı ennıJ 

Şaı knn Set Gar ben Hakkı ya s~tılan 
mahol Şı mı.len müceddeden ıhdas 
olunun yol , Cenubeo hendek. » 

930 

36 31 19 932 )) » )) 70 00 

üzre tahdit edilecektir. 
2-Bu işin bedeli (4•142) lira U kuru!:tur. 
3-İetekliler bu işe ıit evrakı bede1ıtz ohrak 

den alabilirler . ··nü dıloal 
1-Kıpala zarfla eksiltme 9 iean 935 pazar gu 

mende saat on be~le yapılacaktır. 

Şcırkan Seyhnn nehri, Garbon a t ' • 

ı.::.imolcn muhdes yol;CAnuben hoodek . . 1 1 k' .. . ı . l .. "l l l JJ' hl k .. "l . ı·x · 'l ti ·ı l 1 . 
·11 • k'i vo huılutlarile evsafl soıreıu yazı ı em A ın muzıtyeuesını o suru en pey er ın l yı goru meuı6ı cı ıe c ı rn e a rı 

Yukarıdn cın:~ 1~:vm;i..;adıf perşı>mbe günü snat 1 J de yapılmak üzero ( 13 ) gün müddetle t · m~id edilmi ş olduğundan hizalarınJa yazılı mik · 
'>8-3-935 tarı · ı·k k - v · ı D . ~ .. . .. ti 'l" 1 5115 - t ı · olıı nlo.rı n o/0 7 5 pey nkçalarile lm l te mez ftr gun ve snatte ı Ayet aımı encumenıne ınurocaa arı ı un o unur t ı rılsn fozloyn ıı ıp ıc 1 

'> - Eksiltme kapılı zarflı olacaktır. 
G- Muukkıt teminat mikdarı (333) lira 15 kuruştu~,~ 
7- İstekliler ı;arlnamesinde yazıh evrakı ibraza ınec e--~.c-

Seyhan vUayeti daimi encümeninden: 
ı- Adana - Karataş yolunun 7 100-9 I00,9+ 300-10+ 700, 

tı+ ı00-14 500,14X800-16 1 800 nci ~ilometrel~ri arn~ın<loki ~osa 
tamiratına lüzum görü]en (1030) metre mıkilp taş ıhzara ( 7632) lırn 
30 knruş keşii tutnrilo eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu i şe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
A)- Eksiltme şartnamesi 
B)- Mukavele projesi 
C)-Nafıa işleri umumi şaıtoamcsi ( matbu ) 
D)- Fenni şartmıme (matbu) 
E)-Hususi şartname 
F)-Keşif cetveli, Tahlili fiat cetveli , metraj cetveli. 
H)-Mnlzeme naklino ait grafikler 
1steycnler bu şertnamelı:ır ve evraktan tahlili fiat cetvelinden ma<la 

matbu olmayan diğerleri 38 kuruş mukabilinde Seyhan nafia dairesin
den alabilirler . 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pazar günü saat 1 1 .30 da 
VılAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4-Eksıltme açık olacaktır. 

5- Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 572 lira 42 kuruş muvuk
ket tomioot vermesi ve Ticaret odesınıo içinde bulunduğumuz seneye 
ait vesikasıııı göstermesi lAzımdır.5090 10 -13- 15-21 

Seyhan vilAyeti daimi encümeninden: 
l _ Adnna- Karataş yolunun 0-t 375 - 10+ 375 kilom"treleri ara

sında 4097 metre uzunluğundaki şosa kısmının esoıdı t3mİratile bu 
yolun 01 000 -26 000 arasında 27 adet kilometre t3şları inşnatı 

14404 on dört bın dört yüz dört lira 98 doksan sekiz kuruş k t> şif tutarı 

ıle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Bu işe Jnir şartnameler ve evrak şunlardır : 
A-Eksiltme şartnamesi 
B- l\lukavel.,neme proje~i 
C- Nafia işleri umumi şartnamesi (matbu) 
D- Fenni şortnnme « matbu • 
E- llususi şartn a me 

F- KPşir ccl\•Pli, Tahlili fıat cetveli , Metraj cct\'cli 
H- ~Jalzeme nokliyPsine ait grafikler. 
lstey*'nlcr bu şartname ve evraktan tuhlilı fiot cetvelinden mada 

mot bıı olmoyanl ı rı 72 kuruş hı del mukcıbilındo Seyhan Nafia başmü 
hendislığınden olahilırler. 

3-Eksıllme 935 senesi Martın 28 nci pıırşenıLo günü saat onda Vi
layet ılaııııi oııcünwninde yapılaca ktır. 

4- Eksiltme kopeh zarf nsulile olRcoktır. 
5- Eksiltmeye gırebılmek ıçi n 1080 lira 37 kuruş teminat verilmesi 

ve Nuf ın b rı şmühımdısl ığinden tastıkli fenni ehliyet vesikasile Ticaret 
odnsınm bulunduğumuz seneye oit vesikosım göstermesi IAzımdır. 

6- Tokl ıf mektupları Ü\·üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel 
V ıllly• t dnimi encümen reisliğine vorilecektır . Posta ile gönderilecek 
mekttıplurdo nihayet üçüncü modded11 yazılı soatıı kadar gelmiş olması 
V(' llŞ zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması ldzımdır. Postad!\ 
olacnk gteikmel~r kabul l<lilmez.5093 10-13-15-21 

Seyhan vilAyeti daimi encümeninden: 
1-0smaııiye-Feyzi paşa şosasıııtn 18 nci kilometresinde Kanla ge

~.' t m .. vkii civarında Şakak deresi üıerindu 4 25 mtıtro açıklığında yı
kı l.nış olan köprünün yerine inşa e<lilecok 800 motre a~·ıklığındn bcto 
nsrnıo köprü 281 O lira 87 kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuş. 

2- Bu işe llit şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B-Mukavele projPei 
C-Nafıa işlrı ri umumi şartnamesi (matbu) 
O- Fenni şartnanrn (mo.tbu) 
E- Hususi şartname 
F- I< oşif colveli, Ta hlıli fiat cetveli , metraj cetveli. 
isteyenler bu şartnameler ve evraktan tahlili fınt cetvelinden ınada 

matbu olmoyan <liğnlerini 14 kuruş bedel mukabilınde Nafia dairesin 
<len alabilirlor. 

3- Eksiltme: 935 senesi Martın 24 ncü pazar günü saat 11 Je vilA
yct daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 - Eksiltme açık olacaktır. · 
5-Eksiltme;ıe girebilmek i~·in 210 liru 82 kuruş muvakkat teminat 

verilecek. Vo Nafia başmühendisliğinden tastikh fenni ehliyet \'esikasile 
'ficaret odasının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstere-
cektir.5092 I0-13-15 - 21 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

.. d k d artaalll 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
l - Adana - kışla yolu üzerinde ( 3.5 ) metre arzında Ferbeton 

tahliyeli bir meııfc z tamirntile yino bu yol üzerine.le ( 7.70) metre açık
lığında Fer beton tahliyeli bir köprünün tamiratı (1144) lira 69 kuruş 
keşif dutorı il~ eksiltmeye konulmuştur. 

8- Teklifler 935 senesi nisanının o uzun a ş 5 
zıh vakitte <laimi encümen riyasetine verilecektir. "° 

15-~I-25-~7 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak ~unlurJır: 
A) Eksiltme şurto emesi. 
B) Mukavele projesi. 
O) Nafıa işleri umumi şartnamesi. (mutbu) 
D) Fenni şartname.(matbu) 
E) Hususi şartname, 
F) Keşif cetveli, tahlili fiot cetveli, metraj cetveli. 
11) Proje. 
lsteyerıler bu şartnameler ve evraktan tahlili fiat cetvelinden mada 

matbu olmıyan diğorlerioi (6) kuruş mukabillnde Seyhan Nafia daire
sinden alabilirler. 

3- Eksiltme 935 senesi martın 24 ncü pazar günü saat ( 1 1.15) <le 
VilAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 
5- Eksiltmeye O'irebilmt·k için (85) lira 85 kuruş muvakkat temi

natı verecek vo Nafia başmühen<lisliğioden tastikli fenni ehliyet vesika. 
sile Ticaret odasının içinde bulundu~umuz seneye ait vesikdBını gösto-
recektir.5091 10-13-15-21 

Seyhan vilayeti daimi ıncümenlnden 
1-Bahço istasyon yolu üzo · 

rinJeki köprünün tomiratı ( yedi 
yüz seksen altı lira ) otuz üç kuruş 
koşif dutor. ile eksiltmeye konul
muştur. 

2-Bu işe ait şartnameler ve 
e\'rak şunlardır : 

A) Eksiltme şArtnamesi. 
B) Mukavelename projesi. 

C) Ntıfıo işleri umumi şartna • 
mcsi (matbu ) 

O) Fenni şartname. (matbu) 

Vilayet daimi encümeninden. 
Adana Memlektt hıstnnosinde 

yapılacak (1984) bin dokuz yüz 
seksen dört lira ku k <lok uz kuruş 
bod( li keşifli tamiratın açık t>ksilt
mesine, ikinci defn o1arak t1yin ve 
ilAn olunan vakıtta da istekli çık· 
matlığından tamirat pazarlığa hı. 
rakılmışlır. 

Pazarlık 935 senesi marlının 

yirmi birinci perşembe günü euat 
on birde yapılacaktır 

Sovyet süt makinalatl 

L 

içel orman müdürlüğünden 
Atlana vilô.yctiııin Knraisalı k.o. 

zası pos devlet ormanlurmdu mov · 
cut şortlıamesinıle lıuhındukları 
yerleri cins, nevi ve \:oplurı yazılı 

E) llususi şartnam". 

F) Keşif cetveli, tahlili fıat cet. 
veli, metraj cetveli 

11) Projı . 
İsteyenler bu şartnameler ve ev

rak ton tahlili f•ı\ cetvelinden ma
da matbu olmıyan diğerlerini (4) 
kuruş mukabilinde Seyhan Nafia 
dairrsin<len olabilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi Maıtıo 
(24) ·ncü pazar günü saat ( 1 ı .40) 
da vilAyet d{limi cncümenindo yn
pılıı cnktlr . 

lsleklılcrin şertnnnH1yi görmek 
üzere her gün Sıhhiye müdürlü
ğüne ve pazarlık yapılıwnk Silal vo 

günde do Vılayet r. ı ! cÜnı Pııine gel · 
melcri ildn ohınur. 5099 

11-12- 14-15 

Viliy&t daimi encüme
ninden: 

Adana Memleket hastanesinin 
eski rontken mnkinası ve tt> ferru
tl ( 1500 ) bin beş yüz lırn muham· 
men bcdtıllc a~·ık artırın 1ya ~aka -
rılmıştır. 

, 18754 porça AJana ~·eşi<li keres
tenin beher o.Jetli 150 ve 4 köşeli 
27 parçasının beher adedi 600 ku· 
ruş olınuk üzere 28293 lira mu 
Jıammı:n beuello kupalı zorf usu · 
Hle nrtırmayn konulnıu~tur . Ar
tırma 25-3-935 P. ertesi günü 
srıut 16 Jıt Adana<la orman mua· 
meldt diiİresinde topluııucnk sutış 

komisyonu öuünue yapılacaktır . 

4 - Eksiltme arık olacaktır. 
5-Eksiltmeye girebilmek için 

( olJi sekiz ) lira delısnn yedi kuruş 
muvakkat teminat verectk ve Nııfia 
başmühendisliğinden tastiklı fenni 
ehliyet veeikosile ticaret odasının 
içiııdo buluncluğuınuz seneye ail 
vesikasını gösterccektir.5089 

8-12-15-22 

Sayhan viltyati ancümantndan. 
Muhammen kıymeti beher nr-

şını Kuruş : 60 
Miktarı arşın : 336 
Cinsi : Aı·sa 

Mahallesi : Paşnoebi 
Mevkii : Battalagn sokağı 

No: 214 
Tarihi : Şubat 340 
Hududu : Şarkao: Karaiaıaınlar 

veresesi . 
Oarben : Tariki has ve Zül4mi 

zade Tevfik. 
Şimalen : TarikiAm . Cenuben : 

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

safı sairesi yukarda yazılı arsanın 
mülkiyeti pe$İn ı,ara ve açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

Artırma , 935 senesi martının 

yirmi dördüncü pazar günü saat 
on birde VilAyet daimi encümenin
de yopılt1caktır. 

isteklilerin; şartnameyi görmek 
üzere her gün sıhhiye müdürlü· 
ğüno ve artırma gün vo sa.atinde 
de villlyet encümenine gelmeleri 
ilıln olunur.5087 

8-12-15-22 

Sayhan detterdarhGın· 
dan: 

13- :3 - 935 tarihinde Abdi 
ojlu , Adah, Sır1aıı ve gemi Sı· 
ra köylerindeki ican artırmıia 
çıkarılın tarlala•a iıtekliıi çık 
madıtındarn 23- 3- 935 parzar 
teıi ıBnü iba1eıi yapılmak üzere 
on gün uzadı\mııtır . İstiyenlerin 
Milli emlAk idaruine müracıt-
la•ı ilin olunur . 5116 

Seyhan Dafterdarhljın
dan: 

1 - istekliler 2121 lirn 98 
kuruşluk muvakkat te minatı mal 
sandığına yatırarak makbuzunu 
veya nümunrsine uygun lınnka te
minat mektubu ile teklif zuflarını 
25-3-935 P. ertc~i günü saat 
15 Lu~·uğa katlar AdanuJu orm~n 
ınuıımelfit memurluğu dairesinde 
sataş komisyonuna vereceklerdir. 
Toklif mektupları konıisyonc·a seat 
16 da açılnrok en yüksek artırma 
teklıfinde bulunana muvakkat iha· 
lesi yapılacaktır. 

2 - Kati ihale emri Ziraut b:ı 
knnlığından verilecek vo bn emir 
15 gün zarfında verilmediği tak. 
tirde komisyonca kati ihcılesi ya
pılacaktır . 

3 - Şarlnaınu 167 kuruş be · 
del mukabilinde Ankara, lstanbul, 
İzmir, Adana , Morsin orman mü· 
uiirlüklcrinden alınabilir.5086 

8 - 11-15-20 

Sayhan Oafterda~ığından 
24-Şubat- 935 pazar gunun 

Jen itibaren paz1.1r ve çarşamba 

Y
eni crelmiş olan dok.tor Tal ıH, bu kerre lstiklAI mektebi Talip olanların ihale günü olan 

Ş:J rıru ıza ö 24-:l _ 935 tarihine müsıulıf pa 

11 3-935 tarihinde Yılanlı ve 
Karaenbiya mevldletiade mülki · 
yrt 11tışlannın ibaluine istekli~i 
çıkmadığından 21 3 935 Comar· 
lesi günü saat 14 de ihale edil · 
mek üzere artırılması on giln uza 
tılmıştır . İsteklilerin Milli Emlak 
idaresine milncıatları ilan olu 

günleri ipekli, pamuklu, Attariyc, 
tuhafiye, hur<levat ve sairo bir çok 
kaçnk eşya açık artırma ile satı
lacaktır. lstekl ıJerin heı· pazar ve . d ktor Süleyman Sırrı muayeMhanesinde her güıı öğleden 

cıvarıtJdtı 0 zor günü saat onbirdo yüııJe 7,5 

1 t Itırını kabul e:tmeğe başlomıştır.5104 1 - JO ııey akcnlarile birlikle VilAyet Da. sonra ıas a 
Pazar ve salı günleri fukoray~ parasız bakılır. imi eocümfüıine müracnolları ilao 

L~~---------------------, olunur.5084 7-10-,2-15 
nur . 

1117 

çorşrımba günleri Gaziantep güm· 
rüğündeki satış komisyonuna mü
racaatları. 5057 

27-5- 10-15 


