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-· -- -- Havalarımız ! 
Düıman oçaklannm tehdidi al

rıodadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardı.m ::rektir. 

ADANA : GUNl,UK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3320 

Bir harp başlarsa Yenildik Uluslar konseyi toplandı 1 

r, 
~1t':*'!-11 : General A. C. Tem 
~· 

halinde döğüımeğe karar verdik-
leri aolaıılıyor • .. 

ı Türkiye~~_mpiyonası Adisababada iki İtalyan mühendi

Ulu önderimiz 
Belçika krahna ba' 
safihgında bulundu -·-' ~~bın Habeıle harbetmek 

~ ..: Ui~nu giisterea ihtimal-
().. geçtılcçe kuvvetleniyor . 

iL.. -...... • • 
.,_11 f •çın iki tarafı harbe tu· 
~:. 1 •rzederek her tarafm nef 
' 

1 
ecejini gözden geçirmek 

lf.ız olmaz • • 

~ ~iıtaaın eınırlarınin üçte 
~- bi . ltereye aid olan topra

.&_ litiktir . "'" . tt, lllnali ıark ve cenubu 
~flan ltalyan toprakları· 
~•der 
~~~ H~be~e karıı kullan· 

.. iği kuvvetin 250,000 ol· 
16()1öfle1amyorsa da bu kuvve· 
~'XXJ ıılcer ve 40,000 iıçi-

'-t . t•kltil olduğu anlatılı 

~ ~1lııla~ın Eritıedı beyazlar 
~ ~•tlılerden de iki fırka· 
~ r. 

~~l~ra bir veya iki siyah 
~.:rlra illve oluomuttur. 
~ ltkliler, muvasala hat
~I 4kollırıoda da kulla· 
,~ lr. 
~-larıa Somali tarahn da 

~. • bir beyaz fukaları var· 

~"'ltrc ~ eneral Lpazinfn ka· 
\..,~11 •ltılda bulunuyorlar • 
~:l.rm bir de Kızıldeniz 
"'-1 la..ı A ... b'da bir hava is· 
~ 0oaaalctadır . 
~'e,a . 300 tayrarenin iki 
1' · lalsauı ediJ.,ceği aolııı 
~ 
L~ kuvvetleri : 
~ 'kıv•etlerinin miktarını 
~~-~ atlçtllr • 
\;.__~orun keadi muhafız S •.• baıka 30,000 kiti· 'a_;I l>ır kuvveti vardır . 
1' ~r lllitralyöılerle müceh· 
\ dt ,:;: baıkı bir kaç tay-
~ tik etmiı bulunuyor-

IJa 
~.rlıQtl~rdeki a1kerleria sarı 
'"' 

1 tQtaıaktadır . 
b, dt1a baıka kabilelerin 
~\e,~' ••kerler vardır . ... " ._ -6Qo .,ı.,ara«'ağı botun as-

ı.~.._. ,O()() ve 700,000 ol 
'- ._ lQ ediliyor . Fakat Ha· 
t.... etrul eden mesele asker
~. ··ı 

1 l ibt1r 
e~ • 

~t te:tte 800,000 kadar ç•· 
4- •it bulunduğu ıöyle-

~' bcaolarıa ancık yırısı
l~i._ llaeanlekettir . 

ı..ıt bıhıtne gelince, 
...... 1111 
,~._ b •• çok zahmet çeke· 

c·~ olıa gerektir. Ha
~~ -~b~ti limaaı tHikile 
~.,, ~ •ınrnat getirmit ise 
~"d •r baılamaz bunun 
~ıt' lflpbe yoktur . 
•e .... ••ktır ler son derece 
~ ""tt' ' ~'tlilın .••kerlerdir . Yal-

•rıo bu sef ~r kiUle 

Halbuki mutah11sıılar bunu 
tavsiye etmiyorlar . Çllalcü buau 
temin edecek kuvvetleri yoktur . 

Çete harbi yıpmak , Hıbet 
_liler için daha çok muvafıktır . 

ltalyanlarm pldm: 
İtalyanlarıo evveli Somlli ta· 

rafından hareket ederek ( Cibu· 
ti - Adisababa ) demiryoluou 
kesmek istiyecekleri ve ( Har.r ) 
ı İ§gal edecekleri anlaıılıyoı · 

Bu suretle Adisababa silih ve 
mllbimmat gitmesiae mıni olmak 
istemiyeceklerdir . Habet impara
torunun buna karıı gelmek iıti
yeceğinde biç ıüphe yoktur . Bu
nun imparatorun ihtiyat kuvvet· 
)erini demiryolu llzerinde topla• 
lama11 çok muhtemeldir • 

Fakat ea mllhim taarruz Erit· 
re tarafındın ~ukubulacak ve 
İtalyanlar Adovaoın intikamını 
almıi• çahıacaklardır • 

Burada ea mllhim mesele yol 
ve eızak meaeleıidir. Buaları ne 
kadar temin etmek mümkün olur· 
sa o niıbette aıker kullaomaja 
imkln haııl olur . 

BOrük hırp ııraıında bir fır· 
ka askerin her glln rllz tonluk yi
yecek iıtibıal ettiği g6rülmüttü · 
Fırkanın mlhimmatı ile kıtaatı 
feaaiyeainin levazımı arrıdır • O
nun içın ltalyaaların cephere 4 
fırk"daa fazla ıevk ed9'mirecek · 
leri zannolunur • 

ltılraalırın ba cephede ilk 
karplapca1dan eorel Mareb aeh· 
ridir. Bunun geriaiadeki arazi 
ıon derece tahkim edilmiıtir. Ve 
Haheı orduaunun burada topla
aıacağında ve iki taraf ara11 .. da 
kınla muharebeler vuk.abulıcağıa 
da ıüphe yoktur. 

ltalyanlann, bir de Erıtreoin 
Sudana müct"h t .:- C. . dau bıre
ket ederek T1111• ailll\u h reket 
etmeleri çok aı v b.~mriıJi . 

Bu b1reke:l ise arııuloaal bir 
sllrlik1rıııklıklar çıkarabilir. 

Şimal tuaflanodı muharebe 
mevıimi eylülden ba§llf ve ma
yuta biter. 

Habeıliler birdenbire yıkıl · 

mazlana ltıly•nlarıa burada bıt· 
lıyacaklan hareketlerin gelecek 
mayısa kadar bitmesine ihtimal 
verilemez. 

İtalyanların Adiaababaya gir· 
meleri muhtemel iae de Adiıabe
baoıo düımısi kat'i bir zafer 18· 

yılaw1Z. 

Hıbe§liler gene muharebele
rine devam ettikleri takdirde İtıl· 
yanlara yıpratırlar. 

Manevi kuvvetleri de hesaba 
katmak liz ı mgelir. 

Şayet Habeıliler sUratle vıkı· 
lır ve çöıtılürlene ltalyanlar ma-

- Gcrlıl üçıincü say{ ada 

Maçlarında F enerbahçe 
Toros sporu 9 - O, Alt ınor 
du Demir sporu 3-2yendi. 

İstanbul : 4 ( A.A ) - Bugftn 
Taksim stadyomuada baılıyan 
Türkiye futbol ıampiyonlutu 
oeticeleri ıuolardır : 

1 -lımir Altıaordu kulübO 
Eskitehir Demir sporu 2- 2 ye 
beraber kaldıktan ıonra yaram 
saatlik azatmadan soara 3-2 
yenmiıtir . 
-2lstanbol Fener bahçe birinci 

devrede 4 ikinci devrede 5 sayı 
yaparak Adan• TorOI sporu yen· 
mittir . Cuma günü lzmir Altan 
ordu Samaan ıampiyono ile kar· 
oılaıacak ve bo maçın galibi Pa
zar rünll Feaerbahçe ile ıampi 
yona final maçını oynıyıcaktır • 

, 
Ekonomi Bakarıı 
Yanındakilerle birlikte 

Ankaraya döndü 
._ ... 

lıtaabal : 4 (A.A) ·- Ekono -
mi Bakanı Celil Bayır ) ınında 
ekonomi bakanlığı bat danııma· 
oı O. Sami· Sümerbank genel 
Direktör& Nurullıh Sümer, İ§ 
baakaaı genel direktör& Muam· 
mer Erit olduğu halde bu akıam
kl ekıpreele Ankarayı hareket 
etmiıtir • 

Dadaydakl orman 
yanğını s6ndUrUldU 

Kastamonu: 4 :(A.A) - Da. 
dar halgeainde orman ,aağını 
ıladürülmüıtilr. Y angınlann ver 
diği zarar teabit edilmektedir. 

·Maltada 
Büyük sUel tertibat 

ahnıyor 
Malta : 4 (A.A) - Dün bura

ya gelen İdrografı vaporunun say 
falan torpil gemilerine alınmıttar. 
Otomobilsabipleri arabalara bak· 
kında Polise maUimat vermeye 
mecbur tatulmuıtur. Tersanede 
çalııan altı bin kitiye ıu maakeıi 
dığıhlacaktu. Moasemüetta limam 
kapatılmıttır. 

Aydın hattında bir tren 
kazası 

Aydın : 4 (A.A) - Posta tre· 
ni bir kamyona çarpmltJır. üç ya• 
ralı vardır. 

Kastamonuda 
yeni kendir nrnnn pazara 

getirildi . 

~~det kuvvet demektir. 

ilk 1'eşrin -Pazar 
Yapılacak olan: 

1 Kastamonu:~ ~.A.) - Ye
ni kf3rıdir ürününün pazara gel
mesi doloyısile Kastamonu , Ger
meç ve Tatköpürde tören yapıla· 
caktır. En uzun ve temiz kandır 
getirenlere mükAfat dağıtılacak vo 
kendirin ticareti hakkında konfe· 

~G Genel Nüfus sayımı 
ı.~4 rılusunun kuvvetini göstere
"''" ' 

Başvekalet 

istatistik Umum .Müdürlıiğü 

ransl:ır verilecektir. 

Amerika da 
Hortumdan yüzden 
fazla insan ölmUştUr. 

••• 
Nevyork : 4 (A.A) - Birleıik 

Amerilcada Florida da vakuı ge· 
len hortum ıonuada yüzdea faz· 

• la inıan afmüttür · 

sinin evleri taşa tutuldu 

Napolide toplanmış olan bütün harp 
gemileri başka bir üsse gitmişlerdir 

Roma: 4 (A.A) - ltalyan ha· 
sıaı Ricket imtiyaııncJao bahıed,
relr hu itte logiltereoin gayet açık 
bir manevraaını ve Habeıistanın 
da fena niyetlerinin bir bel
gealai görmektedir. 

Cenevre: 4 <A.A) - Amerikan 
seutoru B. Pope Amerikan ga· 
zeteciluine demiıtir ki: 

Uluslar sosyeteıi ltaly• ile Ha
betiıtan arasında bir harbin ÖDÜ· 

ne geçerek bir baıın elde ede· 
bilirie mnaterek ıllveolik prensi· 
binin mnesair oldutuou g6stere· 
cektir. 

Ben eminim ki böyle bir ba· 
oari, Amerikada uzlaıı komisyon· 
lariyle elhirliki etmek yolunda 
coıkuo bir hareket uyandıracaktır. 

Bombay: 4 (A.A) - Kenı va
puru 200 bin çuval pirıoci hımi· 
len Somalıra hareket etmiıtir. 

Londra: 4 (A.A) - Londranın 
ıiyasal mahafili Ricket i~ine hu· 
ıusi İngiliz sermıyeaiain de karıı· 
mıı olmasını mümklln göstermek
tedir. 

Adiaababa: 4 (A.A) - Habet 
h&ktimetl reiıi bir bildirikte, 
Amerikalılara verilmiı olan im
liyazıa Habeı hükumetinin bu · 
kuku hllkümraniai dahilinde ol· 
doğunu ve imtiyazın tamamen 
ekonomik bir mahiyette olup ül • 
kenin gelitimlne yardım için ve
rildiğini söylemektedir. 

hDktimet bildirikte, bu mese
ledeki tutumunu detiıtirmek ai-

Berlinde 
15 bin milis neferi bir 

toplantı yaptl -Berlin : 4 ( A.A ) - Berlin· 
de onheı bin n1Zİ milis neferi 
dün :ıpor sarayında ilk politika
sının gerçek ihtiyaçlarını incele-
mek için bir toplantı yapmıtlar· 
dır . 

A iman donanması 
8altak dan•zinde 
manavra yapacak 
Berlin : 4 (A.A) - Deniz ma

navralırı 11 ve 19 EylUI arasmd• 
kuzey Baltık denizlerinde cereyan 
edecektir . 

Zırhlılar, hattı harp gemileri, 
torpitolar, mayio gemileri deniz 
altı gemiltri ve uçaklar progaa . 
mı gibi tutuluyor . 

Amerika da 
Dahilt istikraz 

tahvilleri 

yetinde olmadığını da ilave et· 
mektedir. 

Roma: 4 (A A) - Adiıabaha· 
da bir İtalyan mühendisine taar
ruz edilerek yere atılmış, diğer 
bir İtalyan miibandisinin evi tat 
lanmıştır. İtalyan elçisi hadiıeyi 
protoıto etmiş, ltalyanların müda 
faa vasıtası kallaomaktın meeul 
olmıyaC1ğıoı bildirmiştir . 

Cenevre: 4 (A.A) _ Uluslar 
sosyetesi konseyi İtalyao - Ha
beş aqlıımazlığmı tetkik: etmek 
üzere bugün toplanmış, muhteJif 
delgelerin izahatını dinledikten 
sonra yioe toplanmak üzere içti 
mıını tatil etmiıtir. 

Loodra: 4 (A.A) - "Royter,, 
ajansının Cenevreden bildirdiğine 
göre durum, karanlık olmakta 
devam etmekte ve ltalyanu~ du
rumunda kat'iyen değişiklik olma
dığı aolııdmak.tadır. 

Paris: 4 ( 4.A) - İtalyanın 
geael kurmıy ıefi bugün buraya 
gelmiıtir. 

Napoli : 4 ( A.A ) - 6 Eyltll 
da Afrikaya hareket edecek olan 
A ventino ve Celio vapurları başka 
bir yönteme hareket İçin emir al
mışlardır. Yaymtrlara göre bu is 
tikamet Ege denizidir . Napolide 
toplanmış olan bütün harp gemi
leri do başka bir üsse hareket et 
mitlerdir . 

Nevyork: (A.A)-Dabili istikra 
zının tahvili 11ra1ıoda ihraç edilen · 
500 milyon dolarlık bonoların 24 
aHtten ız bir miiddrt içi od~ faz · 
lasile kapatalmıı olduğu söylen· 
mittir . 

Aıık.ra : 4 CA.A) - Belçik• 
kraliçesi Aıtridin ölümll dolayi· 

sile Cumur batkanımaz ile Belçi· 
ka kralı arasında aıaiadakl tel· 
graflar teati olunmuttur : 

S. M. Leopod lll Belçika 
kralı 

S. M. kraliçe Aetridin uğradı· 
ğı öldürücil kazayı büy&k bir te• 
e11ürle haber aldım. MajestuilİD 
aıil ailelerinin ve Belçika uluau· 
oun bo pek elemli matemine 1&• 

mimiyetle ittirak ve en derin ta
ziyetlerimi beyan etmek iıterlm. 

S. E. Kamal Atatürk 
Tıirk iye cumur baıkcinı 

Lutufkir telgrıflarından do. 
lıyı ekselansınıza samimiyetle te
ıekkür edeıim . 

Un meselesi 
EKmeklar dörtyaldız 

undan yapdacak 
Un ve ekmek me1eleıinl iacele· 

mekte olan komisyon, dla de öl
leden önce toplanmıı, un ve ek
mek meıeleıiW iacelimiıtir. Bu 
inceleme sonmcunda fırıncılan• 

fabrikalar tarafından çıkarılacak 
olan dlrt ylidız undan ekmek , . .. 

pup ıatabilecekleri kararlaıtı
rı lmııtır. Buna fabrikacılar ve fı
rıncılar mecbw totulacaldardar. 
Halk ekmeği içia de ayraca ince· 
lemeler yapılmakta : olap bmıaa 
için de yakıada bir kırar Yerile· 
cektir. 

Molotof, alçimizle 
g6rUşmu,. 

Ağustosun 28 inci günü Belçika Kralı yanında karası olduiu hal· 
de Loeern yakınında Küsnaht da otomobilini ıürerkneo dikkatıldik 
neticesi olarak bir ağaca çarptırmıı ve otomobil göle yovarlanmqtar. 

Moıkova: 4 (A.A) - Komaer· 
ler kurul Baıkanı Molotof Tir· 
kiye Büyiik elçisini kabul ederek 
kf'ndisiyle uıun mllddet g&rilt 
mllttflr. 

Bu çarpıntı sırasında kra1içe Astrid batından raralınmıt ve dar· 
hal ölmü§tür. 

Y okarıda koydutumuz resimlerden birlıi Kraliçeyi ölüm döıejin· 
dr, ötekiside kilisede Kral ve hekfimet erkiaının, Kraliçeye IOD 

dini töreDİ yapbğtnı 16ıteriyor. 



o')ayfa 2 

Amiral 
şu.a 

na 1 kur
·? i . 

Umumi harbin pek çok ol::ın ' k rart her re pahasına oluısa ol · 
maceraları arasında , 1910-1920 sun infaz edilecektir. 
d e bolşevik idnresi aleyhine 1svnn Gt'o ero l·ağlamc.ğa başladı . 
çıkarmış olan Amiral Kolç k'ın Biz , amiralın bulunduğu yere 
macerası da önemlidir . ğittik onu beraberimize alarak 

A miral Kolfrak , Hus çarlığı hapiııbanenin yazı dairesine gö-
ami rallanndan ve sivrilmiş sima tü rd ük . Oabeş tane kabiliyetli 
larıodandır . .ı:T eticede ma ğliip ada m çt'm . 

olmuş , yakalanmış ve 1rkoçta kut Ilayatıoın son dekika!arını ar· 
şuna dizilmiştir • tık temamiyl f' inanan amiral Kol· 

Amiral Kolçak , çarlık Grecd' çak : 
Düklerinden Aleksandır ve F ran- - Ölmezden önce karımı • 
s ı z genernlı Rukerel'in maceralaıı daha <loğrusu prenses Timirovayı 
hakkında pek çok yazılar yazıl - görmeme müsaade verm enizi riça 

mışs a da bunların hemen hiç biri ederim 1 dedi · 
si maceranın hakiki şeklini bildi - Hu Timirova ile ne oaüna · 
rememi§lerdir . Jiakat .Moskova sebetiniz var. 
da çıkan P ravda gazetesinde çıkan - Aile clostumuzdiır . 
bir yazı bu karanlık macerayı iyi - Böyle bir izin veremiyece· 
den iyiye aydınl atmıştır . ğim · 

yazı , Irkoç çekası reisi S. Kolçnk ölümden kor kınıyor 
Çundovaki'niodir ve hulasası şu ve cesur davranıyordu . F a kat 
dur : Pepelyef bir çocuk gibi ağlıyor -

1920 yılı Şubatının ilk günle· du . Hapishaneden çıktığımız zı-
rinde İrkoç mevkii beyaz Ruslar- man derecci ha raret sıfı rdan aşa 
dan mbrekkek ve geueral Von ğı 32 d ereceyi göster iyordu . 

Kavel kumaudası altındaki kuvvet . " G eee sakin ve soğuk tu . iki 
leıin tehdidi ,,ıtıoda idi. Bundan müfreze idam mahkumlarını siya · 
başka ıelıirJe • mürteciiere el al . set meydanına görnrüyordu . 
tından ya ıdıma hazır bir .çok şüp· Ssb hın dördünde siyaset 
heli kimseleor vardı . Elimiz<le de meydanına vardık , K olçak i le 
başta amiral Kolçak ve general Pavf'lye'fı kazıklara bağlatarak, 
P epcliyaf olmak üzere f>ek Ç<Jk her şey hazır olunca ate§ emrini 
esir ve mahbus beyaz Rus bulunu· verdim , Çarlık Rusyasının aza· 
yordu . metli amirali ile ğenera lı bir ao 

içinde bir yıgy ıo et ve kemik ola· " Beyaz Husl11rın Kolçak ve 
b rak yC"r~ yıkıldılar . Prpeliyefı kurtarmak için ütün 

kuvvetlerile saldırmak üzere ol Adomlarım : 
- Bun l arın cesedini ne yapa 

duklarınt haber alınca • elde rnev· 
ılın? Diye .ordular 

' 
ka~t'ıbim d t: 

kuf bulunan mukabil ihtilal rüe· 
- Bun<lan önce Çarlık zam!l

sasıuan biran önce kurşuna dizil 
ıılnda ,;:,·y ... sı" mabkümlsrı o-ldür· melerini icra komitesinden isterim. ~ .. _ 
dükleri zaman nr hire atarlardı . Esasen Kolç:ık'rn istiatakı 5 Şu· 

batta yapılınış!ır . Ayni günde , Biz de öyle yapalım 1 dedi . 
lrkoç milr tccılericin beyaz Rus Ve öyle yapıık , Amir.al Kol 

Çok ile ar kada~ı General Pepel 
kumandanlarından general Düyst • 
kovski ile de rabıta peyda ettik· yef'i nehre attık . Fakat donmuş 
leri haberini aldım • nehir üzeri:ıde bhcr <le lik açtık 

Artık fazl a dü~ünmeğe ve bek tan sonra · 
lemeğe iman knlmamıştı ; ark1d2ş· İşt e- Kolça k davası ' So\•yet 
larımdan SerlatoI'un da f ı krime Rusya için böylece bir daha tek· 
iş tirak ettiğini görüoce , biitüu ratlenmem k iiz re kapatılmış ol 

mesuliye ti üzerime alarak hareke- du · 

1 

Aınirel Y o çak'ıu hala Sıber-
tc g eçtim · yad menfi ol uğun a İnanan be · 

6 Şubatta oldukça uzakt o 
1 

y z Rusl r , l u y zlların işaretin · 
kuvvetli top sesleıi du"·duk ; 'bu 

J den c onra h kıkat i EıDlarnışlardır. 
top sesleri genemi Böystkovski 
kuvve tlerinin üzerimize i lerlediği· 
ne vesile idi . Bunun üzeriı:t 7 
şubatta ı htilfil komitesi amiral ile 
g enera lm tüfeğe dizilmesi emrini 
verdi . 

Uzaktan şi<ldetli tüfek sesleri 
cle duyulmağn . Laşlanııştı . Hiç 
vakı t kayh~tmedcn amiral Kol 
çak' ın mevkuf bulunduğu hapis· 
haneye gittim . 

Amiral hazı rdı ; resmi elbise 
ve kürkünü giymiş ; kendini kur· 
taracak kuvvet leri bekliyordu . 
Ben kendisine ih tila l komitesinin 
kararını bil dirdim ; el leriot! ke· 
lepçe g iyd irmeleri ni yaaımdaki 

)ere emrettim . 

Amiral Kolçak : 
- l\Iub11kemc edilmieecek 

miyim? 
Diye sordu , 
- ·e va kıttaob eri hukuk şi

nas oldunuz? · Diye bi r süal sor 
dum. 

" Bundan sonra Ceoeral Pe
velyefin böcresioe gittim 1 cene· 
ral de hazırdı f K endisine komi 
tenin kararını tebliğ ettiğim \'a k ı t 
hyagınlık ia r gee;irerek : 

- Beni kurşuna mı dizeceksi
niz , fakat n.· için ?. Ben çok za 
mandanbe· ~ sizdenim . Hatta af· 
fım için istidamı bile hazırlamış · 
tım 1 

Dedi . 
" Bana uzat tığı is tidayı aldım 

ve kat ibime verdi m : ,, 
- f akat dedim koruitenin 

----~ıııı> • csı-----

yrelerde 
Çalışma saatleri dünden 

itibaren değişti 

Merniodl' sıcakların artması 

yüzünde•ı dayıelerde <lavaml ı ça
lışmak mümkün olmadığı için yaz 
başlangıcında çnlışma saatı sabah 
altıdan başlayıp on iiçe ka :for ara 
lıksız olarak saptanmıştı. 

Şimdi ise sıcaklar günden gü· 
ne uzatmakta ol duğundan çe l ışına 

saatleri de deği§tirilmiş dündeıı 

itibaren sabah 7,5 dan 12 ye hğ 
leden sonra da 14,5 dan 18 e ka· 
dar çalışmaya başlanmıştır. 

Türk Sözü - Adanııda da ha · 
vnlar seriolemeğe başladığınd an 
ilbaylık katının devam saatle rini 
değiştireceği umuluyor. 

Tarsus şarbayı 
Ankaraya gitti 

Şarlıayımız Muvaffa k Uygur 
dünkü tiıcn le Ankaraya gitmiş ' 'e 
Durakta part i ve uray üyelerile 
dostla rı ve kalaba l ı k halk tarafın· 
dan uğıır]anm ıştır. Muvaffak Uy
gur Aukaratla Beled iyeln banka
sı toplaot ısıada bulunacak şebir 
planı ve su işi için baokada :ı ah 
nacak pa1a işler i üzerinde görüş
tükten sonra İstan bul& geçer ek 
uray için gereken bazı malzeme 
leri satın a lacaktır. 

- Ye ni JlJcrsirı -

Tiirk 6Szft 

1 y;~i 
1

~anıer 
3 4E!!22!E! _ _ --

Şehir Duyukları 
1 -~-

----.-------------------------------------------------------------- 19 ' ilk okullarda iş sahipleri Bagv yolları de sötı 

DerslPrc 30 Eylulda baş
lanacak. 

---~----

Kültür bakanlığındao gelen ta
limatrıame mucibi'.lce şeh rimizdeki 

ilk okullarda <la derslere 30 Ey
lül pozartrsi günü başl anacak ve 
bütünlP. me sınnçl ırı da ayın 23 
ücdtj haşlıyarak bir hafta içinde 
bitirilmiş olacaktır . 

izinli olarak başka yerlerde 
bulunan baş öğretmen le r ayın on 
beşinde vo öğretmenler de yirmi 
ı k isinde şehrimizde bulun muş ola 
caklardır. 

Göc edecekler • 
İç in bir kararname çıkarıldı 

Başka dış ölkelere göç. edece\ • 
olan ların Türkiyedeki mal ve mülk · 
le rinin tasfiyesi sonucunda elde 
edecekleri para ve sermayı>lerin i 

d ışn rıya ne şekil ve şartla r içeri
sinde transfer eJ ebileceklt> ri hak· 
kmda hükümleri hdlen yürümekte 
olan 11 nu mnra lı kambiyo karar · 
namesi ih tiyaç listesini değişt iren 

ve fınans bakanlığınca yapılı p , 
oakanlnr kuruJunu11 1 - 8-935 
tarihli topl ao tı~mda tasvip kılınan 
3070 numaralı tastikli kararna · 
menin bi r sureti ll baylığa gelmiş
t ir . 

ilgililer in daha ziyade bilge el
maları için defte rdarl ığa başvur
maları lAzım d ır. 

Parti başkanımız geldi 

İzin müddetini istanbulda ge· 
çiren Cumuriyet Halk partisi S ey· 

han ili b ıı ş kanı ve Balıktsir say
Javı Örge E vren, ötey güo şehri· 
miıe dönmüş ve durakda bir çok 
dostlara H~ par ti arkadaşla rt tıra· 

fındao ka rşı lanm •ş ıı r . 

Sayım için 
Büyük duvar afiş eri 

geldi 
20 Biticci ttş,io Pazu günfi 

yapılacak olan genel nüfus sayı · 
mı b•zıılıkln rı bitir i lm t k üzere· 
dir. Geoel istatistik direktörlü 
ğüodeıı sayım için karton lu bü · 
yük duvar Afişl eri gönderilm iştir . 

Bu afişkr ş eh ri n muhtelif yer
lerine asılmak üzere Uraya ve il· 
ğili dıyrele re gönderilmiştir. 

Bu afişlerden jandarma ku
mandan l ığına , ilc ebayl ıklara ve 
kamunuay lıklara da gönderil 
mişti r. 

Debağhane 

Verilen müddet bittiğinden 
öteygün kapatıldt • 

Umumi h ıfzıssıhha kanunu mu
ci bince ırmak kenarında bulunan 
şimdik i duhoğhanenin kaldırılma · 

sıno. karar ve bunln rın Recai tarı· 
morin ı rmak kenarındaki bahçe
siııdo birer yer edinerek orada sn
nat l u rın ı yapmaları iç in Lir müh · 
let verillliğini yazm ıştık . 

Oerıemel_er ekleri 
işlerini müracaat Hendeklerin doldurul- tör-etme örn k <ıV&P. 11 

· d t k. .. zda aocn şıtık 1• dayresın e a ıp masına engel olmak Birinci ktlogu dc:ığro kar ut· ı 
edecekler ça Farsça sözlere hk bo1Utl t!Jı· ık 

Vekaletnameyi taşıyanlardan 
madassı nın dayrelf':rde iş takip 

edememeleri ve halkın bugünler· 
de şehrimizde açılacak müracaat 

bürosu vasıtasiale işlerini gördür· 
meletinin muvafık bulunduğu İç 
Bakanlıktao ilbayhğ• bildi rilmi§ 
ve Bakanlığa baş vuran muak\dp· 
lere de bu suretle tebliğ . t yapıl 

mıştar. 

Mısırlı Uçmanlar 
Geceyi Konyada 

geçirdiler. 

Öteygilo Mısırlı Emin Yalı · 
yanın idare tttiği ve içeriside bir 
Bayan, bir makioist ve bir yolcu 
buluoao bir uçağı n şehrimize gel

diğini ve beoıin aldıktan sonra 
İıtaobul Ye~Hköy uçak alanında 
yere inmek üzere havaland 1ğıoı 
dün yazmııtık. 
Şehrimize gelen bir habere göre 

uçaklar öteygüo Konyaya var· 

mıı ve havanın bozukluğundan 
dolayı geceyi orada geçirerek 
12,50 de Kopyadan havalanarak 
lıtanhula gitmi~lerdir. 

KUltUr inz;bat meclisi 

Kültür inzibat meclisi düo öğ 
leden sonra rahatsız bulunan Va 
li vekili Zeki Yılmaza vekaleten 
Mektupçu Hilmioin hsşkanlığinda 
toplaumış ve kararlar vermiştir. 

istatistik yayın 
direktörü 

Nüfus sayımı hnırh\clarıoı 
incelemek Ozere ş ·hrimize gelen 
ve buradan c~yh ırn ve O smaniye 

• 
ilçelerine gitmiş olan istatistik 
genr l dire kıörlüğü yayın di ı ektö 
rü Nefi, kontıolüoü yapmak üze· 

re Karaisalı ya g -' çmiştir. Yayıu 
direktöı ü, genel ' cfüektörlüğünden 
aldığı buyruk üzerine İçel bölge-

sine de gidecek ve oradan da kon· 
trolüoü bitirdikten sonra tekrar 
şehrimize dönecek ve diğer ilçeler
de de incelemeler :yapacaktir .! 

Köylerdeki köpekler 
öldürülüyor 

Köylerde kuduz ' köpeklP.r ta
rafından ısırılaolırıo sayısının art· 

tığını ğözöoünde tutan baytarlık 
dayresi, köpeklerin öldürülmesi 
için laz•mgelen tertıbatı almıştır. 

Buouo için merkrz baytara Ali Rı· 
za huiüo köylere giderek bunla
ran öldürülmesi işioe bakacaktır. 

Tarım direktörü 
şehrimize geldi 

Tarım bakanlığı şube direk· 
törlerindeo Selim, tarımer incele
melerde bulunmak için Ankara 
dan şehrimize gelmi~tir . 

gerektir bu'tunmuş mu ve karşı. -.apıoR . ~~: 
· . . t r yenı J ) bil n 

Bai yollarıoıo, bilhassa Ada- ken ister eskı ıs e l uş ıoll 'ıld 
na · Karaisah arasındaki yolun lerde ekler uygun ° nı r0~· ~c 
hnarlarıada bulunan hendeklerin rası yoklano bili~·. derli ıoplo )bir \ı 
bazı bağ sahipleri tarafından dol· Söz türemesını 

0 0180\ıee1~ k ~ 
d 1 k 1 d 1 ld ğ ıamak Tu .. ı kçeden s .. ıu·· k ·,.ok' ı._ . uru ara yo un ar ı§tırı ı ı ve " ~ 

bu soı ..1ıle..- ' 
bir kısım arabacıların da yol üze- sözlük de-\e le şar- ~1 '· ı · de o\nıa . t rinde bulunan taşları arabalarına h1ğatı şe&.ın . tÜ ' ~oı 

Yükleyip • r hire getirerek aattıkla· mümkün olur. · 01dih~ ( 11'1' 1 ~1) 
y • erde şı 9'tııı "' 

rından şikayet edilmekte ve ile- Yanı gram ) ile uğf dahil ı, 
1 d b '" e üretme ntJ L ride yığacak yağmur ar a o yo re~me v sorııaıu etere ~ 

•un fena halde . bozularak geçile- mıza göre ekler . · der\e!O 611 ltıı 
ı d } t k ıçtD 13ur8 ~ e 
miyecek bir şekil alacağından iyi ay 10 a ma kli oldO · dtı'' t, 

şimdiden bunun önüne geçilmesi baş urınak gere 1 betk8 ıe· 
elimizdeki notlar 

11 
b•f1011 ~-

istenmektedir f. . d klarken 6dı1v 
İlaili katların hunun bir an lemelerı e yo istifade 

• rama d~rgisinden 
önce 6nüoe geçmesi ve bu gibi ceği tabiidir. 
hareketlerde bulunanları cezalan· / * ııyettın: t· l 

dırm111 lbımdır • ( A) ·· · ··ğünden ba~ rrı'ırt 1 uııı 

Hak yerleri 
= 'Z ft ~· 

Paydos. müddeti bitti 
Hak yerlerinde 20 temmuıde 

başlayan paydos müddeti dOn ak-

ıam bitmit olduğundan bugünden 
itibaren duruşmalara baılanıcak. 
tar. 

Pamuk yükseldi 

Kırk kuruea kadar ıatılan pa
muklarımız dün birdebire yükıel · 

miş ve düo Borsade ki]osu 42,5 
kuruıtaıı satılmıştır . 

Kultür köyünde 
Beş sınıflı bir okulanın 

temeli atıldı 

Payasın Kültür köyünde ilçe 
bay Abdurahmaq ve köy balkının 

kıymetli çalııma ve yardımlarile 
beş sınıflı bir ilk okutanın leme 

Hoin atıldığını memnuniyetle 
duyduk. Kendilerini bu yardım · 

dan dolayı kutlarız . 

Almanyadan gelen 
bir leylek 

Erzin çevresinde kattallar ta · 
rafından öldürülen bir leyleğin 

ayağında alomiayon bir halka hu -
lunmuş ve !tımunbayhkdan ilbay 
lığa gönderilmiştir . Bu halkanın 
ilzerinde şu yazılar bulunmakta· 
dır : 
VOGELWARTE HELGOI.AND 

GER.MANiA 
Uıgeot Retour 

218327 
Bu yazının Türkçesi : Alman · 

yada Helgoland adasıı,da kut bek . 
leme durağt 21837 numara. Ace
le iade edilmesi . 

Ölüm 
Ceyban Cumuriyet Halk Par· 

tisi Başkanı Abbas'ın oğlu lr
fuın öldüğünü büyük bir acı 
ile duyduk, 

Arkadaşımızın acısına katışır 

ve haısağlığında bulunuruz . 

Teşekkür 

UJU ·oıttllOı ha 
Abamak- Red, 1 

. ....ı~ d· 
) ı;r"" it 

mek. . .. ( L48tr (}. I· ~, • 
( ı\b ) kokunde ıo~a' ~ ıı 

( divan ı; ~.· ~ 
anlamı vardır ıttı) o ''ıtı 
S 178 ) din ab ~dİ , 'd' 

( Ol özün men giıleıı" ı ı, 
klodı ' ,~ llıd • 

kendini benden 88d k' ( abıtııı ,J· "12 
.. ı·· du- Örnecrin e ı ıdl~t• \ı~ or un · o ılan 1611 

bunun ( t ) ekile yop ıP' ·"'ty 
disidir . ıaaııo8 < .~ d•" .~• 

( Bina, inşa ) a~ ilidir· 13~,. ~l 
mak ) ta bununla g) otuY. ıo- ~oa 
örtülerek bina ( yapı) ıeldil1 0 t~ 

( A ) yer ine ( Y tıl' '•tı 
."1d• • ~ 

yor . aD aııl•._, .,,,., 1' ' ıe 
Ancak o zaın ( Jrs" de'~ ı~''' 

artıklık ta araoıyo~ 
0

90
la0J1 ı. 'b 

'bl ~ı 
rak - uzak ) gı ,,oıı ~ ~•f 
olanlar da vardır · gibi 110 ~. 

( Ağu - ya~u )d . 6~ ~~ 
d \'ar ır Je ) ~. 

uzıkla~anlar 8 kökiir>0 ,p~' ~"'f• 
( Ab - yap ) ·d• (Y 'ltıı· d ,}elJJı.; . ~ ı 

mek anlamını e .. sterir (,r ' .•t 
perde sözü iyi ı0 ~tJııl•' ~ 1 

Bu kökte ba~.1 1~~etllle" - )e~ 
k _ ıca 80 1 \ "' ı 

Ahuma beıeY ıJ t ;L' 
Abık sabık -· 1 g"'' \ ~ ad 
Abak - heyke ,~. ,,u11t ~~ 

tt ll'S 1 

Abdarmak -
1 

teliŞ11 

Abıdlk - acu b•fıı , 
Abravcı - 1Xl~utıb•1~:ı9,ıt' 
Abdıragın - . "' ) •" 0~ıt
Bu kökteP ( S1~~ş1'S ~p•'' ı 

ve fıeoklerio. - _.. ( ,b•'•( ,b' 
gelmiş olsa ~ıl\karşılılı · 1 

ön eklerıoe . l'' 
b·rrıı · ,,, 

ön eki çıkara ı ı - r . 
( Aba - yel ) ( f" 

paravan• ). şeıJI~ 
( Abııgün ) - to1'e' ' 

nsol ) - p•''·otl' il ~ •• 
( Abayı§ID ) t ...,, J dtg . 1 
( Abıyışık ) 8~: 60ell' fı &llıı, 1 Bu örnekler ,o' ,ı t~ ~ 

bir t leoemedir · 1 b1Jl"111,_.i ~.. , ~ 
Ö · oası ıı ııı ,-ı• c 

o ekl~lrlıo e k•ıt•I• dı' ~~ ia 
ve başka dı er .. ıece lı' \~ı ' 

. ğ. İ bOf o' "-t lanalabılece ın 10 (ı' 'd, 
olduk . .1 bB§lıf 0e ... ~-" 1 

k"kil ı e ele' ~,,. t " -
( ap ) o derıeJIJ. ;te t't 'ab 

başka sözlerde. 
010

jitl 1,r , \ af 
Bunların etıoı ,iillJO / L.'•ı 

... btJ b ~ b 
çok uğraşınag ( ' ,ıı ı~ 
mu , 5riile~ ~,d ~i~~o 

F ransııça~a . ~bitİ~1.,i'Jc:i ~ ~I~ t 
ap ) öo eklerı bJ fi ' ılı -'~ ~i bıı 

• • • JJJeJJ ıJ ı ' dır . BırıDcı . ;de o' 'ttl 
bet anlam verır · JJiti11c ~ 1 jl' 'tı 'b 

Bu mühlet bittiği halde eflnafıo 
buradan toşınmadıkla rı gör ülmüş 

ve ~tey g ün bunla rın dükkll nları 

polis t rı rafındon mühürlenmek su
retile kapatı lm ıştır. 

ı r , 

Daha d~ğr1JSIJy•1ıı11I• ~i Pi,il ~ıi t~ 
lık ve ikiocı d~ e ( 8p ) d) ,~ gQ~tı ç 

m111 vardır.: erde t • ,J'~' ~ ~,0~ 
başhyau sozl jıJl' '~i J 
değişmesidir . biri tl' i#''' ~ t ~-' 

. BunlardaD d•" gellfl 11,ıJI _,l'f ~ ~: 

Eski istasyon durai:jı 
direktörlüğü 

E!ld istasyon durağı direktörü 
Nr cminin işletme emrine alınarak 
yerine yeni istasyon durağı direk· 
tö r yardımcı Suphioia atandığı 
haber a lınmıştır . 

Gök gözetlemesi 
Dün öğleden sonra okunan 

tazyiki neııimi 757,1 milimetre 
olup en çok sıcak 35 ve en az 
sıcak 21 santıgrattı . 

Rutubet vaaati % 40 olup yel, 
Güneyden saniyede 5,5 metre 
hızla eemittir . 

Süel göl<: gözf'fleme durayz 

Oğlum .İrfanın acıklı ölOmü 
dolayiıilo gerek cenaze töreninde 
ve gerekse bat 11ğlıiında bulun. 
mık ıuretile acılarımıza katışan 

hısım uı 'dostlarıma ayrı ayrı ce· 
vah vermeğe teeısürüm eogel ol · 
duğundan bu dostlarıma sayın 

gaztenizle te§f'kkür etmtği bir 
ödev bilirim . 

Ceybın C. H. pıetiıi 

Başkanı Abbas 

"t k' YunaPce ,,,f. 1 LL f11 o e ı . b pıfl • _.,_jl '~ 
( töz J kıta ı oo•tS"- 11' ~t b tı 

yüzden eksik ~e ,dır · 
1 

( ~ ,p ~~ 11 

. lı "' (j 1 ~ 1 tı. gb. olmak ibıu:n• ~&k" 11 " ., ı ,.,~ 11 

B. · ( • b ) ( • ~I tlı 
ızım 1 , 10 flı~ it 

ön eki ile 00
: §idi 

1 tf ' 
heceleri ar•SJll • A, o~ 

~ ıı . p 
gi aramıyacag 
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Sovyefle~-de • 
yenı ahlak 

, lıg0 
- Diinkii sayidan artan -

: j 1 ka ev, boşanan çiftlekin ya 
i ~cıı :ıdetrn,k için istatiski ye 

P
• ~~, le alıyor ve 20 pşından 

vı.ı ı~ o a • . 
1 k ~r 1. gençlerıo bıç ayrılma 

şı ı ııı, bu . 1 k ut· ~ııı ' nun tersıne o ara 
11 ,pı· ıbi •t erk~i1a birer iş, sanat 
'bil' <a bo· d\ıkları vehaydlarıoa a-
l ır .. 

'dd k Yon verdikleri zamao 
1>~· ~de~ 1•rını ispat ediyor: bu bal 

)bir ~.1 ~. erkekler için 26 i)e 30, 
tl ~ •r · · 
·~ıı~ . ı •çıo ise 23 ile 30 yaş ara 

1 ~0,.. ~. ıgoev ayrıca eo büyük bo-
~ll •ayısınıo t"küçük bu.juva,, 

( lÔ' ~of~~d.en gelen ve bu muhitin 
rr· :io ~ &ırıe sahip olan kimseler

~~hıı. ~ı.;~ld.üğünü söyldmektedir. 

1 
\ere '<tııta aışyarlar, eeki artizan la r, 

10 J:.ı tııı. 1 .g'rsonları, süt ninelf!r, 
JrBIJ ' Çıl 
der· tt. ,t er v.s. dir. Uzman iş-

te' t101.;••rıda da ıoförler, ışaiı 
~~.,6• f,b . en nııden iıçileri ve hü 
e t• ~e rıkalarde çalışmayıp evle· 

~~ Çalıoaq kimıeleı dir. Bundan 
1 hb· 1 

11
: l~alıtı ·~ erde...(bele Moskova 
,,et· huı ' •ıioi. almrk, oturacak 

ıe 1 t inek · • d 
Qoıa ıçın evlen ikten son· 

...ıı~ 'd· nan'-· 1 d .. ··ı k (jr111'" it, a ıumse er e goru m' -
(). J. '4ttı d azan da, sıy1Sal sebeh 

;ı,~ 01ayı hoııom yapılmakta .. 
) o ıt -tı 

ttı . '(ıllıd Ve kocadan biri soysal 
1eııd1 ' "diai an lehli keli ftayıldığı veya 
..,,~) ~dı& tıd karşı disiplin tedbirleri , .. ~- .ı ~ 

11ıt•I) Ceııe •rnıo olduğu gıbi, . 
• ~P&ly İzvestiya'da, Madam 

( ys.Js~ ı~,18119ki adlı bir öğretmeo, 
oir \lti~ı·~ bakkında görüp kay

''ltl' .yo'i. ~Osk 1 anlatmaktadır. 
ği o 

0 \tkı 1h•da bu kadının d~rs 
~r 1,,1 ~ 01duiu «anneleri ve ço· 

,J& <İ ~'•ttı 01•una enstitüsüınün tü 
,.. ı •llın y b' i ; JeP~ L ltyde .. ıptığı ır gerç a, 

1 'tt hı tı ODce. Çocuklari\e be· 

\&~ ~ ~af:kkılao kadınlaran aldık 
ııo ı. anın azlığını göstermek-

li~ ~l • 

le ~-ı llfa~'~i hallerin yüzrle 20 ıin· 
(f

11r . ~ tcQi,' ~~ ayda eO rublevi g(!ç 
,,r .lı a~d 1 bu para hi.; derıecek 

ıar ~J '~bı"i nafakalarıa yüzde 17 
~ ~)~,i .e<len fazladır. fakat 
ıtl ti lltq y ı . 

fil ~ 'tf a oız karar ver mış 
' ~ t Öd •"-nıo düzgün bir fC 
ı11t 11 enrn · .ı 

lı hilb tııoc yetmemekteuir. 
tö1 llı " 1arındao biç lbir yar-

, ~hiı eyen çocukların sayısı · 
t{~ı9'~; r.''\>~Ukırı 200,000 olduğu
,sı ·~l' ~t ı i6ıeteainde yazan haş
~l' 1 -ttı '•dı11 v•'' l ~I fııak llJ 8bfOttıkla11Dd80 

ıtı(!b' 'İtıiıı l~dır. Bu kadın da, bak· 

1 ~~qldıı.. 'tarl.rıoın nadireo 
o ..qı 11ıii . ,J"' ~~u -.u tasdik etmekte ve 

" l ~~· \'er '- . • r ,- ,'ftııQlr tt rneKtcdır., 
e ( r ·~ .. kek kendioi ay lesine 

f ~, b' •Ylesile birlikte yaşa-
er ~ •rak 1 

,oıı ~ k'~•, 1 aıaz. Fakat devlet 
·ol'' fil ~ ''tıı Çocuklarının ilıtiyaçla-
1 dt~ · •ttıak k ge & zozunda bua a 

"o' ııtı,ı ,., 1 t4 -'tl k 
ıı•' \~ti ~ilııu •çınan adam, prole 

'
t' ·,c ' t:ıl ... rı ı.- .. t " ~ • ~e '" aıızın uutuo ser 
o' ·~ ı,ı, d de ~ ~ i§li t:ı ıtılması gereken 
J,~t ~~a,}0r demektir 
o 'd "'a h .,, 

'. '".ı <'' t. •, t'i ahscttigimiy yazrnın 
f)e ~- '1fl ... go ıt 1 o' ~ aııa ev de çocuklarını 

;Je f'ı ~baıa \>e habala hele"unut-

sı için yapılan savaşın yanı başıa
da da, çocuk düşürmeye karşı ya 
pılan savaı vardır. 

Çocuk düşürmeyi kanunlaıtı 
tıran kanunun drğiştirilmesi dü 
oülmüyorsa da, hasta yur dlarıoda 
ve kliniklerde çocuk dü§ürmek 
için gittikçe daha çok güçlükler 
yıpılmakıa ve operasyoo, ancak 
kesin lüzum görüldüğü zaman, 
yani kad10ın bayatı · tehlikede o· 
Jursa, yabud da bir karı kocanın 
ihtiyaçlarına yetişemiyecekleri ka
J .. r fazla çocukları olursa yapıl
maktadır. 

Moskovada anne ve çocuk 
müzesinin iç düzenine hayran 
kalmakla beraber, çocuk dütü,me 
hakkındaki formüllere de ıaıttm, 
Açıkça görülüyorki bu formüller 
kadınları , çocuk düşilrme operas
yonunun aA"ır, hatta ölümle biten 
sonuçları hakkında korkulmak 

. için bulunmuıtar. Öte taraften , 
gaztelerde de tanınmış doktorlar, 

ayoi yolda ıeyl"r yazmaktadırlar . 
Haziranda birkaç giln ara ile Mos
koudaki iki doğum uzmanının 

ya:zılarına a-azteJode görrlöm. 
Bunler, çok~uk düşürme en iyi 
ıartlar içinde yapılsa bile, bundan 
çıkan bütün komplilıaByonları sa 
yıp döküyorlar ve öteki doktor
lara, çok ihtiyatlı davranmalarını 
ve bele geoç kadmlara. onlarca 
istenilen operasyonu yapmamala
rını tavsiye ediyorlardı. 

Çok defa çocuk düşürmenin 
sonu kısırlık olciuğuodan, birçok 
kadınlar sontadan çocuksuzlu yü 
zünden eseflenmektedirler· Başka 
bir tioktor , çocuk düıilrmenin 
"sosyal bir afet,. olduğunu söy· 
lemekten çekinmemekte ve bu 
işe, bele gizli çocuk düşürmelere 
karşı, daha eoerjik bir savaş iste
mektedir. Bu yıl, kanuniğ ope
rasyonların güçleştiği nishette giz 
li çocuk düşürmeleıde de bir f•Z· 
lalık kaydedilmiştir. 

... Biakıç zam .. ndınberi mü· 
c~dele edilen bir şey <le. k,.ıfıola
ra gebelik ıırctıJrııl:: "~ <fl'ğnıudan 
sonra birkaç t,; f d llİ \'t'ı ciren 
kanunlardan Lol y lı .~ · ~ s•hip
leriııio gebe kt ; ,rı <tr.• i~ vcı me· 
mek fO.luada gösterdıkleri trma 
yüldür. 

Son lemmuz ayında gazeteler 
hu yüzden ~birçok şehirlerde ve 
hele Arhangclık' de bu yüzd~n çı
kan ıkaodalları yazmışlardır. 

Bahsettiğimiz şehirde, gebe ol
madığı hakkında bir belge geti 
remeyen kadınlare iş vermemek 
bir kural haline girmışti. iş sahip· 
terinin hu istekleri tabiatiyle ka· 
nunı uyğunsuz olduğuodın, hun· 
lara karşı lıanuniğ takibat yapıl
maktadır. 

- Sonu var -

·~ 

Metresini sokakta 
döğmüş 

1•' f4 t, k ' 
JO \~.'•ııı1 .'' aroı sert cezalar fcadiye uramırfda oturan koo-

b / ı b ısteın k 'd' G 
1 ' 1.\ e tc ı ı. azte· duracı kalfası Hayri oğlu t'ehmi, 

ı ( ıi111 lı· •oıı ,Yalılar ve kamoyun metresi Zelıhanıo kendisine yüz 
~· 3 ''4d ~atıl 

" · ıı1 ı t b anl•rda Sovyetler vermemesi oden mugvber olarak ...,~• ~~ 'ılund 
~ ~ · ll~ll uğum sırada t•· kadını sokaktan g"çerken yakala-

~· 1 b Ilı h b .Je ll c' 'te ı'tek u askısı nılıayet mıf ve dögmcğe başlamııtar. Ba 
•Jl' ,o t t Cte • • b lk 
' 11d il\ 'b tı 11 getırmış ve a ğırtıya yetişen polis işyarı, Feh-
J~ ~i P.,ı~ ~1 1 • liy'tl ağustosta, çocuk- minin bu işine engel olmak iste-
eı ~ı t~ lçi~ •rıoı kar•ılamayan b ı. · v ) ' ,4n ... b· ., miş ve aaaretme . ugramıştır. 

1 "r ~ 11~e bır Yıl lııpıs cezasım F"hm'ı yakalanma411 hakkında tutu· d' y toj Ulu d v 
• .,ce ~it! tı\tıi n uran bir ka- lan inceleme kağatlarile 'birlıktc 

t• t•' · 1 ''~ .~a.. 0tıaylamıştır. i' 1ı ~ ~a "\atı b Cuhuriyet genel aavamanlığına 
~ t;'~ 1ıf ~il •aport uodan başka, verilmiftir' 
~ . f'P ~1 •fak, ta ''unutkan baba 
~•' ı ~t btı I> olarak borçlu hu- 1,~aıııınıııııııuıııırıııııııımıuıflırıııııuıırmurıwıınnı•ıınııuıınıınoııııuıııı~m\ 

( ~~ı ~ il "P-~~rıın da yazılı olma- & bu gece nöbetçi i 
i• / ',ı ,~, tQtıde~· arın otomatik bir ~ Ec.z a ne ı 
•b tıi' ı,d~llı ~·· liderden kesilerek ! 1 
tı~ lt, "Ol Ön .. d İ 

f u e bulundur- 1 Yag .. cami charında ! 
90· Co ı 

ft· )~lli .. cll/~ dıişiirme Ali Nasibi eczanesidir 9 
... t . 

" Çocuğun korunma- rnıımııuı!mımınıını.-ıııuuuıım11111uıuırınıaııoıımmııruıınıııııı.ıl 

(Tflrk83zfl) Sayfa : ! 

Düşünüyorum ki 
Uluslar yetiştirdikleri büyük 

adımlarla öğünürJer . Meydana 
getirdikleri ve yaptıkları işlerle 
gururlanırlar. Bu bosusta Türk 
ulusu biç şüphe yok ki en ön saf· 
tadır. Çünkü pek çok büyük a
dam yetiştirdik ve pek çok işler 
yaptık. Bunu anlamak için de de· 
virlere, yüz eenelere §ÖY le bir de· 
fa bakmak yetişir. Böyle olmakliı 
beraber nopsanlarımızda yok de· ' 
ğildir. Bugün Adanamizı ilgilen
diren bir meseleye ileri gelenle
rimizin gözünü ve temiz düşünce
lerini çekmek isteyorum. Bu ce
sautim de şarımızın aydıolarına 
ve yetiştirdiği gençlerine güv~nç
ten baıka bir şey değildir. Uzat 
mayım hemın söy leyim. 

Bu yazıyı yazan ben şöyle dü

ıünüyorum: 

Adanamızın· kurtuluı savaşın 
da en güç imkanları en güç ıart
lar içinde başarmıştır. Ve payına 
düşen işi yapmı§tır. Yurdun bet 
köşesi gibi . Bunu bizim kadar 
ve belki bizden fazla bilenler 
vardır: 

Batıda .•• Bugün he bu ahun 
yurdda güç değil, kolay imkAn
lar içinde yapılacak ve gelecek 
devirlere, yüz 8enclere armağan 
bırakılacak bir iş vardır : 

İkinci Anıt . 
Evet, filhakika birind anıtta 

Adanamııın kur.tuluşu kasmeo 
gösteriliyor. Bunun yanı bı§ında 
demiyece2im; Fakat Adana şeb 
rinin daha çok ilgi uyandırabile· 
cek her hangi bir yerin~, Çukur 

· Ova çocuklarının uluıal sava§ta 
yurdlarını kurtarmak için katlan
dıkları büyük özveriliklcri acıla

tacık özel bir anıt daha yapılsm 
ki bizden yilz yıllarca sonra ge

lenler : 
- Bu, en güç imkinların en 

güç şartlar içinde başarıldığı gn
nün armağanı . desinler • 

lrtenoğlcı 

Yeni profesörler 

Almanyadan beş ~ t•ni mü
tehassıs getirtiliyor. 

Ankaradaki ziraat, ormao vr-. 

tabıi ilimler fakülteleri için getir 
tilecek mütelıassıları seçm~k için 
iki ay evvel Almaoyaya giden 

yüksek ziraat enstit : sü rektörü 
Doktor Falke hu sabah gelmiştir. 

Rektör bir mubarririmlze şu 
izahatı vermiştir: 

- Almanyaom tanınmış pro
fesörlerinden Lorens tabii ilim · 
ler fakültesi kimya kürsüsüoe, Dr. 
Diks ziraat fakültesi meyva ağaç · 
ları kürıüsüoP. getirilmek üzere 
kaodileriyle mukavele yapılmıştır. 

Orman fakültesi için orman 
yetiştirme, Amenajman ve orman 
riyaziyesi derslerine de üç müte· 
hıssıs bulduk. Keodilerile muta
bık kaldık. 

Mütehassıslar birinci teşrinde 
Ankarada bulunacıklardır. 

"Akşam,, 

Ekmeknarhı 
Her onbeş günde bir 

t~sbit edilecek 
lstanbulda son ayl~r içinde 

buğday ve un Hatlarının kararsız: 
olması üzerine belediye, her hafta 
pazartesi günleri bir haftalık fiat 
değişikliklerine göre ekmek nar
hını tayin etmekte idi. 

Erkek bir 
yıldız 

Gönigsmark filimnde simdiye 
kadar çevirdiği bütün fılimlerin 

üstünde yeni bir rol yaratın•~ o 
lan Elisa Landi ile beraber bir de 
erkelr. artiııt oynamaktadır . Ha 
nüı. kırk yaşına varmıyan bu er
kek artist hakkında, son gelen si
nema mecmuaları haddinden faz· 
la bir malumat ile doludur . 

Elif'ıa Landi'ye Köoigsmark 
da arkadaşlık eden Jon Loc isim· 
li Lir artistın her şeyden evvel 
fevkalade muvaffak olduğu yazı· 

lıyor . 
Halbuki, bu işi pröfsiyonel 

değil , sadece bir amatör olarak 
kabul eden )on Loc bu güne ka· 
dar biç bir filim çevirmediği gi 
bi sinema ile de o kadar yakan 
dan meşgul oJmuş bir sima de 
ğildir • 

Yalnız bu vesile ile sinema 
mecmuaJırı fU noktaya dikkat. 
çekiyorlar : 

Şimdiye kadar sinema yı!dız 
ları daima rejisörler tarafından 

bulunup çıkanJıyor ve bunlar da 
çok kcrreler yalnız kadın oluyor 
du . Jon Focda ise vaziyeti böy
le olmam,~tır . Artisti bir rejisör 
değil doğrudan doğruya zevcesi 
keıfetmiı \oe teşvik eylemiştir . 

Bakikatte Jon Loc'un karısı 
bir filim yıldızıdır ; ve artistte de 
sinema meraka 1929 da evlendik
ten sonra başlamıştır . Bu zama · 
na kadar vaktini avukatlık yapmak • 
ut gıocireo Amerikalı artistin gö 
zü hiç de bir filim stadyosuna 
giderek tanınmakta aeğilmiş. Sa 

dece iyi bir avukat mıydı ? 
l\iccmuqlar bunu babu vermi

yorlar . 
Bununla beraber bir çok se· 

nelerini Pariste geçi,diğini , ve 
avnkatlık işlerinin büvük bir kıs· 
mını J'ariste yaptığı muhakkak· 

tır . 
191,1 seoesiode büyük harbe 

de iştirak etmiş olan Jon Loc'un 
iyi Frırns zca bildiği ve musikiye 

fevkalade istidadı oldugo Ja rny· 
lenmektedir . 

Adana Borsası Muam(!'leleri 

PAMUK ve KOZA 
•---------....--- Kilo Fiyatı 

CİNSİ Satılan Mikdar 

K.llo 
En az 1 En çol.. 

-Kapımah pauıuk~-
K. S. K. S. 
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Piyaea temizi ,. 
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Bir Har!:. ~aşlarsa I 
- /Jlrlnci sayfcıdar! arlan - 1 

nevi kuvvr-tlerioi muhafaza cd~r - 1 

ler. Fakat muharebe uzat; zayiat ~========~== _. __ 
çok olur, hastalar ve y•ralılarla 
dolu nakliyeler geri dönerlerse 

İtalyanların bıı1 kaybolur. 
Digc:r taraftan mali vaziyet de 

çok . müşküldür. Duçenio demir 
iradesi bile, bütlin rrjimini tehli-
keye koyduğu hald<", herkesin hu 
harbi tasfiye etmrsini istemuine 
mani olamaz. 

Sonra İtalya, Nazi Almanya
oın gölgesini huduclları üzerindP. 
görmeğ~ başlamıştır. Fransa ile 
İngiltereoin de İtaly:tdan soğuya· 
cağı be!iap edilirse onun yarı or
dusu doğu Af rikasıoda pençele
şirken Her Hitler ile yalnız batı· 
na savaşmak mecburiyrtinde ka
lacağı tavazzuh eder. 

İki tarafın vaziyetini göster· 
m!ş bulunuyoruz. İtalyanın ilk 
önce bir takım parlak muvaffaki
yetler kazanması beklenir. Fakat 
harbin neticesi Habeşlerin muka
vemet ve metanetine bağlıdır. 

İtalyanların harp ve h~sta!ık I 
yüzünden uğrıyacaklan zıyıat ıle 
Finansala) yıpranma onlara fena 
halde zorlar. 

Y aloız Habeşlilerin manevi · 
yatı !urıl1r ve bu yüzden mukave 
metleri 1&rsıhrsa o zaman İtalya 
muvaffak olar. 

5370 105 

Yazlık sinemada 
Alman sinoma t\leminin en büyük şahsiyetlerinden birisi olan sessiz 

ve sesli filcnlerin unutulmaz yı:ıratıcısi ( H·1rry Piell ) in fevkahlde bir 

surette temsil etmiş olduğu, seyredenleri günlerce tesiri altında bıra

kacak çek heyecanlı büyük bir film 

(Meçbal şampiyon) 
bu akşamdan itibaren sinema sever halkımıza taktim edılecekt ir. Ge

rek mevzuunun ve gerekse raji : ıinin kıymeti bu yüksek esere herkesin 

taktirini kazandıracaktır. tavsiye ederiz. 

Film· : 
Çoktanberi beklenen mevsimin ~n büyük şaheseri ve ( Ricardo Cor 

tez ) ~ibi büyük bir snnatkdrın temsili muazr;amı 

Fakat belediye geçen hafta, 
un fabrikalarında ekmek narhına 
tesir edecek esaslı bir değişiklik 
görmcdiğiuden fiatlaran haftada 

bir d"ğil, ancak OD beş günde bir Paranı!--~ 
kararlaştırılm11ını muvafık gör- 1 1 Kanlı bayalet 
müşiür. Bu suretle ekmek fiatla Boş yere harcama ve har• 5799 
rını indirmek veya çıkar~ok her cıyacaksan yerli ma\ı al 1 ~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ 
oo beş gündı bir kabil olacaktır. 



~ayfa 4 ( Tftrk Söd ) 

Gayri menkul malların 1 1 
açık artt.rma nanı B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r ı 

Dosya No '767 ----------------------------------------------------Adana 1 inci icra memurluğun 
dan: 

Bekir ağa kerimesi Fatmn ha
nım veresesine Mansur oğlu ölü 
lbrahimiıı borcundan dolayı ipotek 
edilen . 

Açık artırnın ilo parnyn çevri
lecl'k gayri menkulün no olduğu: 

1- Namıkkemal mektebi bahçesinde ( 600 ) altı yüz lira keşif tu
tınlı bir su çeşmesile üstüne depo yaptırılacaktır. 

2·- Bu iş, açık pazarlıkla, 10-9- f 935 safı günü saat 15 te bele
diye daimi encümeninde isteklisine verilecektir. 

3- Bu işin proje, keşif ve şıırtonmesi parasız olarak belediye fen 
işleri müdürlüğünden alınabilir. 

4-Muvakkot teminatı: ( 45 ) kırk beş lirnJır.5768 
ıs -30--3-6 Şa Ko3ti tarl sı ikon elyevm Hacı 

Muhsin ef.vercsesi ga.Hasan Kosti 
oğulları Mansur vu Süleyman ha
neleri iken clycvm Mansur ağa 
şi. tarikidm ce. cebelle mahlut bir 
parçada tapuca 40 dönüm şimdi 

5 hektar 168J metre murabbaı 
çıkan torla . 

Adana erkek öğretmen okulu di
ı rektörlüğünden: 
1 Okulomız talebesi için (250) çift ayakkabı (20) gün müddetle ek-

Gnyri menkulün bulunduğu mev· 
ki , mohallesi,sokoğı , numarası : 

ismniliyo karyesinde ve tapunun 
'l'emmuz-926 turih ve 56 numti.. 
rasında kayıtlıdır. 

Taktir olunan kıymet : Beher 
dönümü iki lirn . 
Art•rmaııın yapılacağı yer,gün,saot: 

siltmeye konulmuştur. Ayakkabı örneğini görmek ve şartları anlamak 
istiycnlcrin her gün okul direktörlüğüne ve ihale gün olan (10) Eyhll 
935 salı günü saat <lokuzJt! kültür direktörlüğünde toplanacak olan 
alım komisyonuna teminatlarile b rlıkte başvurmalorı.5753 

22-27 -1-6 

icra dairesinde 2004 No. lu kanun Refika 
mucibince 30 giin içinde bedeli vo J Recebin biçki yurdunda 
kıymeti muhnmmencnin yiızde 75 \ yeni sene 
irıi bulduğu taktirde 7- IO 935 
pazartesi günü saot 10-12 de mıştır • 

kayidlerine başlan-

bulmadığı h '!o artırmanın 15 gün • • • v • 

tcmJiıJ le ı) _ .o-935 tarihinde 1 Bebeklı kılıse sokagındakı 
ve o}ni s tt ıhnlesi yapıl ıcoğı. b• v 

1 - l9bu g yri lll nku.ün artır· yurt ınasına ugranması •• 
m şortnrımesi 7 /9/935 torıhin

den itibaren 767 numnro ile Ada
nn cro daire inin ınuoyy n nu 
mar sır c.la h rkc.sin gör bilmesi 
i~iu açıktır. ilanda y zılı olonlnrdon 
fa zlo n oh1mat alnrn k İsti yenle ,işbu 
şartname) o vo 767 dosya nu
mor sile ıııemuriyetimize müracaat 
etm lidir . 

2 Artırmoyo i'iltirAk için yu-
knrıda yozıh kıynıctiu ~o 7,5 nis· 
betinde pey nkrosil' v<'ya milli 
bir Bankonın teminat mektubu 
tevdi edilecek lir . ( 124) 

3 - lpotok sıılıibi nlncoklıforlo 
diğer altı.kadorların ,,e irt f.ı k ho k
kı sohif )erinin gayri menkul iizo· 
cindeki haklarını hususıle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını i)bu 
il4n tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrnkı miısbitelcrile birlikta 
memuriyetimizo bildirmeleri icop 
eder. Aksi holde hakları topu si
cilile sabit olmodıkçn satış bedeli
nın payleşnrnsından huriç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu mnlumatı 
almış ve hunları tamamen kabul 
etmiş od ve itibar olunurlar. 

5 -1'ayin edilen zamorıda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· ı 
ra en çok ortırann ihole edilir.An
cak artırma bedoli muhammen kıy
metin yiıztle yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin altıcoğıno rüç
hani olan diğer nlacaklılnr bulu-

nup ta bedol hunların o gnyri men· 
kul ile temin edilmiş nlncnklarının 
mecmuundan fozlnya çıkmazsa on 

çok artıranın taahhüdü boki kolmak 
üzere ortırmo 15 gün doho t~mdit 

ve 15 ci günu oyni saetta yap lııcak 
artırmada , bedeli satış istiyenin 
alacağmtt rüdıani olan diğer uld 

cakJılorm o gayri menkul ile t"'min 
cdılmiş alocokları nıecmuunJarı 

fazluyo çıkmok ş rtilo, en çok or
tırona ihole edılır. Böyle bir hEdel 

c>lJc ('dilmezse ilıole yııpı1maz. Ve 
satış talı-bi dü er. 

6 - Geıyri menkul kcnıli ine 
iholo olunnn kimso clerlıtıl veya 
verılrn ınülıh•t iç·indc p:ırnyı ver 
mezsc· ilı:ı'c knrnrı rc~holunarok 

kondisin<le1 :vc:l rn y11ks k tek· 
lifte bulmı ~ } mse orzetmiş ol :lu-

ğu L dcll ulrr. ··a rnzı olursa ono, 

----------------------------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bozar boşı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

_________ , ________________ _ 

1 Satılık piyano 1 
--·----

r~rar Frausız markıılı iyi hol
de lıulunan bir piyuno s1tılıktır. 

lstiyenlerin eski adı Alman fab
rikası ı3ay Ruzanı'ye müracaat 
etsinler .5809 1 - 6 

yitik 
kasa 

imza ile 
anahtarı 

Kosa nnnhtarı ile kabartma im
zam bir arada bnğlı olduğu halde 
:i Eylul 935 s ılı günü kııybettim. 
imzam ile kimseye borcum yok
tur. Kasanın onnhtorıoı bulup ge. 
tireni memnun oıleceğimi ve imza· 
mın yenisini ynptıracağımdan zayi 
olan imzamın hükmü kalmadığını 

ilAn edorim.5807 At canhrzı 
Reşit 

-----------------------~ Doktor Ali Hikmet 

Yoz Gezisinden llönmüştür.Pazu
dnrı ha kn her gün hastnlnnnı 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Atlıcs: Kayalı hoğ - Seyhan 
coddcsi. No: 81 5775 

7-15 

nacak föiz ve diğ~r znrarlor ayrıca 
lıiıkmo hacet kol".lloksızın mcmu
rıyı timizcu olıcıJun tnhsil olunur. 
Mo.dJe ( 133 ) 

İşbu turlanın Yukarıda gös 
tcril n 7-10-935 tarihiı de Adanu 

17-30 

Kiralık ev 
Erkek Lisesi ve tütün fabrikası 

yonında Bıty Mansur Dozıloğano 
ait ev kiralıktır. Geniş salonu, altı 
odası ayrı mutbahı , bahçesi ve 
bodrum katı vardır. 

içerisimlo daimi bekçi olduğun 
<lan görmek istiyeuler her zaman 
görebilirler . 

Pazarlık ve mukavele için Mez 
baha Nakliyat memuru bay ihsana 
müracaat etsinlor.5803 1-6 

Drama mubadillerin
den lbrahim paşa zade 
Bahaittin tarafına: 

Muhnscbci hususiye tahsil me 
muru sab:kı Fuhriye oları borcu· 
nıızdnn dolayı mahcuz yeni istns· 

yon arkasında bulunan 15 clönümlü 
tarlaılılki hissenizin behor dönü
müne yominlu üç ehli vukuf ile 

yirmi beş lira kıymet taktir edilmiş 
\'l! hu taktir kıymete bir diyFceği
niz varsn iıç gün zarfınd ı bildir· 

meniz lıakkında namını~a yazılan 

dnvetnomeye Kadı köyünde oldu
ğunıız ve fakul neresinde ve han-

gi sokoğınıla ve numaralı hanede 
olduğunuz nnlaşılunııyarnk uıülıa

şir torafın<lan iode edılerek rno-

Jıulli ikanıctiniz meçhul kalmış ol · 
duğundon iltlnon tebliğot ifasına 

karar verilmiştir . ilAn tarihinden 
itibaren on beş gün içinde bir iti . ı azı olııınz v yo. hulunn nzsn h mor 

on h ·ş gun ıı mlJ tl ortırmuyn 
çıkarılıp en çok ıtır r. ılıale edi-
lir. iki ihal ı r ı <lokı i ık ,e gc -
~ n gı 1 r İçin ° 5 len h np olu • 

~ ir.ci icra memurluğu odosındu iş-
1.ıu ildn ve göst rılen artırma 

ş utuauıcsi dni. e inde satılacağı 

ılun oiunur 5808 

rozınız varsn 35/46 birinci icra 
dosyasına bildiı meniz davetname 
makamıııo. knim olmak üzorA ildn 
olunur. 5805 

6 Eyltıl t"5-

.,.-~ R K iYE: 
llRAAT 
B~NKA~I 
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Gayri menkul malların 
açık arbrma ilanı 

Tarsus icra n.emurluğuodan : 
No: 132 
Tarihi : Mayıs 327 
Cinsi : Tarla 
Hektar M 2 Kıymeti 

16, 55 190 8723 
Sınırı : Şarknn dere garben 

Mahmut ef. Şimalcn Mehmet cenu
ben Bağdat J.emiryolo. 

Alacaklı: Musa K~zım veresesi 
Borçlu: Tarsusun Nernek kö. 

Kızıl Ali veresesi. 
Yukarıdu hududu ve evsafı ya· 

zılı tarla açık artırmaya konmuş 

olup şartname 6-9-935 tarihin
e.len itibaren dairemizde herkes gö 
rebilecP.ği gibi 7-10-935 tari
hine müsadif pa.znrtesi giinü saat 
11 ıle açık artırma ill) satılacak
tır . Artırma bedeli muho mm en 
kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı 
taktirde son ortırıınm taahhudü 
baki kulmak şartile 22-10-935 
nıüsodıf solı günü saat 11 ıle da
iremizde yapılacak olan artırmada 
gayri menkul en çok artırana ihale 
edıleccğioden taliplerin muham
men kıymetinin yüzde 7,5 nisbe
tinde pey akçası veya milli bir 
hnnkanııı teminat mektubunu lıo · 
mil bulunmaları lAzımdır. 

2004 numaralı icra mas kaau. 
nunun 126 ıncı maddesi dördüncü 
fıkrasını tevfikan bu gayri men
kul üzerinde ipotekli alacoklılıı r ile 
ıliğer bir alAkadarının ve irtifalt 
hakkı ve hususile fai?. v(masarifu 
dair olan iddialarını ilAn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 

Çlltellaa kapbC.,, 
açıldı. 

;fi 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer vo böbrek :u~"' "'IJI" 
ları nğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmedon Ç~f e 
kaplıcasına koşunuz. . "erit· 

şıfa 
Bir çok deri haetalıklarına, muannit ckzemalara 

Ç ifte han kapllcasına -•it· 1 .. ,,,J" 
S l. ·1 l b' k L .. t .. ·· l ·· ··yerek döo1P0tdl1dlıf ~ eı ıye ı e ge eo ır ço .. o urum er yuru be o f' 

ne kadar fonnon kabili izah değilse de senelerce. ge ı1Jdıkl•" 
kodınlnrın 15-20 günlük bnnyodıın sonru hamıle k 
müştür . 

Çifte han koplıcasırıtfl d•~·· 
l rdflo 

Radyo ı.ıktifitesi dünynda mevcut Liitiin kaı lıca 0 

sektir • 

mat almak istiyenlerin Tarsus icra 


