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I Dnnya dorumu, büyük bir 

881 • aıyazmanı -- --FERİT GÜVEN ·-- -----

1 
ı harp tehlikesi arifesinde -

1 
22 İlk kanun 1935 .. .. PAZAR 

1 
bulunuyor. 

' ...._ 5 KURUŞ ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

1 Savaş tehlikesi günden güne yaklaşıyor Yerinde bir takdir 
llbayımıza takdirname 

verildi 

UN IKİNCl YIL - SAYI 3410 

Hancı ibr;h-f~in ölümü 
İngilterenin sorgusuna Türkiye, Yunanistan, Yugos
.IQ11ya, Romanya hüktlmetleri Milletler Cemiyeti misa-

Sultan, Zeynep, Fatma ve Ayşe 
adındaki kadınlar sorguya çekild 

kının 16ıncı maddP.sinin üçilncü fıkrasını tatbike 
hazır bvlunduklarını bildirdiler. 

Novil Çemberlayin "barış teklifle~i ölmüş, hatta Cenevrede 
cenazeleri bile kaldırrlmışfır, hepimiz muhtem(:'I bir 

taarruza karşı hazır bulunmalıyiz.,, dedi 

~abeşler, göğüs göğüse yaptıkları yeni bir muha
~ebede İtalyanları mağlup ve ağır zayiata uğrattı. 

• 

lbrahimin cesedinde dün yapılan 
otopside, kalp durmasından 

öldüğü teSbit edildi. 
Ôtey gün akgam •Hl 7,30 dı 

Şeyh Muıtofa uraminda Evliya 
ıokığında ilç yol ağzınd• bekçi 
tarafıod•n yerde upuzun yatmıt 
bir ceıııt görülmü§ ve keyfiyetten 
polis ve Cumuriyet genel sava 
mını Tn•fık haberdar edilmiştir. 

l•bii bir ölümle öldüğü kanaatini 
tevlit etmiş i5a de ancak şıpkıı 
ve ayakkablarınıo ayak ucun• 

Ank•r• : 21 ( A.A ) - Roy- , 

;er •j•oeı İtalyan ve Habe1 ordu 1 Ankara : 21 ( A.A ) - İngiltere taarruza uğra-
Bu CHet Acem H•nı müstrci

ri K•yıerili oluz beş yıışluında 
İbnbime eittir. Yalnız burnunun 
üzerinde ufak bir bere bulunmaııı 
ve vücudunun diğer her hangi bir 

eliyle bırakılmıt bir v.ziyette görül 
mesi İbıehimio ba§ka bir yerde 
ölDp nyahut öldü•üferek bur.ya 
getirilip bırakıldığı zannını orl• 
ya koyduğunda o bu cihetten io · 
celemelere başlanmış ve netice 
şu ıuretle te.bit edilmitlir . '11oın ıimıl cephelerinde tem.. • 1 k k A k ti d d' t 1~ikJe · . . ld Aı- b' yan hır mem e ete as erı uvve e yar ım e ıp e -rını ııma a •Bumun ceou ı • • •.. ""' • • b k 1 1'1 kiıiode T~mbiyen ıte Mbk•lle- mıyeceklerını ogrenmek ıçın azı memle etler e 

Takdirname alan //bayımız 
Tevfik Hadi Baysal lbrıbimin o akıam iftardan 

sonra crsedin bulunduğu yerin 
- Sonu üçüncü say/ ada-'1~ c,oubunda bDyük bir faaliyet temasa gelmiştir. 

t&rüldüiDnü ue bazı Habet kuv- • b 1 k ti • İ Y 
~oııer· · M le 11 b-ı . k Royter ajansı, u mem e e erın spanya, una-d • ının • • e o geaıne a · • • 
~·t •okulduklarıoı ve rı.ıy.ntarın nistan ve Yuğoslavya gibı Akdenız devletleri ol-
1 ~nlla Teaıbiyenden Hıbeılileri duğunu bildiriyor. 
•Qı,ıniyle çılc •rm•dıklırını bil- •• - B Ik d • A k 

. ı di'l!ı•lctedirler . Kuçuk antant ve a an antantı aımı onsey-
-...~ ~ Adiıababı : 21 ( A.A ) - leri dün birlikte toplanarak beynelmilel vaziyeti 

k~beı kuvvetltırl Tığre cepheıin tetkik etmişler ve Milletler Cemiyeti paktının kat'i 
1 

1 İtaly•n karagollarını çok kın· • •• b' k•ld b'k' 'l b .. k •• ' t 1 
•• •ı'dd ı· b' b ve diırust ır şe ı e tat ı ı ı e ugun u vazıye ~ • et ı ır Hpten sonra 
bt.ımeğe mav.ff•k olmuılardır. karşısında hareket beraberliği hakkındaki karar

l On t•ak. , 28 mitralyöz , 22 larını teyit etmişlerdir • 
•ıııyoo ele geçirmişlerdir . 

& İtalyan zayiatı çok büyDkıür • Verece&"i ceup ' büyDli: Faıiıt ı 
ı.'.1. haber Hıibeı .hDkOmetioco de ·. meclisinin bildiriği ile öğr,.ııile. 
"Yit edilmiotir • 

I 
1 cektir . 

midi yok olrongtur , Hepimiz muh 
temel bir taarruza kartı buır 
bulunm•lıyız • 

ki ıuttenberl Gondar civ•- Bildirikte İngiliz , Fraoıı:ı: 
~~da göğüs ııökı,. bir mub•rebe 
·ltey•a etmektedir , b.,ııı tekliflerinin orhdaa kıllı:-

ltaly•n uçıkl•rı , kuvvetlerin muiyle müıakereleria lı:eailmeei-
~ b nin mrauliyeti diğer devletlerin r irine girmi§ olmesından dol11 
ı üstüne atılmuı mubı meldir . 
•
1 
harbe müdabıle edemiyorlmr . Londra : (A.A) _ Nevit Çen 
Ilabeı çevenleri İt •lyanluın berlayıu bir ıöylevinde demi§IİT 

:•glnp olduklarını ve aA-ır uyiat• ki : 
l•adılduını bildiriyor . "Barı§ teklifleri ölmüş, batta 

1 Cenevre : 21 ( A.A) - h•l- Cenenede cenezeleri bile kal-
~''111 Cıoevreıle ve avam kama· dırılmıştır . 
,111 ııdaki mllzıkereden ıonra Li Şimdi artık zecri tedbirler 

1
11 ı Hor projeıioe reımen cevsp siyauıın• dönmeliyiz . 

İngiltere mlldaffa kuvvetle. 
rini ibyıya b.zir bulnnmakta
du. 

Lizbon : 21 (A.A) -· Bir lıaç 
gllndür burada bulunan İngiliz 
filosu Ct beliıtarika barrket et-
miotir . 

Paris: 21 ( A.A )-Ha
vas ajansı bildiriyor : 
İngiltere hükumeti, Ak

denizde bir ihtilaf zuhuru 
halinde ne vaziyet ala-

~ tıııeıi beklenmektedir . Çünkü her tllrlll uzlaıma Ü 

ııJı d G · .. ------D--t A-f --Lor reyın ruyası os gan 

- Gerisi üçüncıi sahifede -

:~i(i lnglliz nazırı meOerse Suriye ve Lübnanı 
~ 'tahudl kralın idaresine vermek istiyormuş. 

~~~~-----·----~~~-

1-Jay fa da bir Yahudi tabancasını 
çekince iki polisi yaraladı 

bıJJ · Beruı : 17 (Ôz·I) - Londra 

1~~ereiteıinde, lngiltere ve Fi 
~ ıtıevzuu üzerinde Berberi 

1,. 1ueı tıuafından bir konfeune 
1 llıi·ı· • ır . 

r1~1\onferan@cı , Filisıinde bir 
li~di hüHımeli kurulmasını 
~ 1.~ hüktlmetinin balfur vadin-
1i once k•rarlaıtırdığını , Y • 

r.~, hllkumeti yapmak itini ilk 
rıJ ı; lı~ doktor Haym Vıyizman ile 

· le k d" · · k b ıh en ısının o zamın ı a 

1 ~ 0 •:ı: rı Edvard Greye tek-
il fi! ı,,' kabul ettirdiklerini ve Sir 

ı;Qr~ Greyin de yalnız Filis
"I o , S .•lıudilere yeıitmi yec•ii 
,~r' r ur1 • 

·~pıe' 1~bd· Ye •e Lüboanı da bır 
u \ 11 

1 krılı idaresine v.rmek 
illi g." 1•ceğini söylediğini bil 

~ "'' . 
t ttb 

' 
ert S•mael Şım ve Be 

1 '• 1 
1 

ı ... P •rının bun• imkia ver-"\:t". 
1 iıııclrl~j eöyliyerek yalnız Fi· 
1 1lttifa edılmuini istemi§ 

1 il 

Lübnan Cumur reisliği 
için .. 

- Sıvtulıhrar gazet-si, ikin
ci kiaunuo yarısında yıpılaca · 
ğını haber verdiği Cumur reisi 
ıeçimi için en kuvvetli namzet 
olar•k Emil Edeyi göstermekte 
dir . 

Bir Y ahudinin kabaday
lı~ı 

-Hayfay• ula~ao Yabudi mu 
hıciıleri arasında ailih yokla 
muı yapılmış Neaim Levi adın· 
da bir Y•budide silah çıkmıı· 
tır . Bu adam eilibıoı teslim et
mek istem•miş ıevkif edilince de 
silahını tegbir ederek iki polis 
yaralamıştır . Poliılerden birinin 
yarası ıehlik•lidir. 

Yahudi doktorların ho
cumu 

- Filislinde doktorların çok 
tuğu dolayıaile hükumet bir lıa

-· Gerisi lklnel sayfada -

HükOmetinio Hariciy ~ Vezi. 
ri bir kaç güne kadar hii

kOmet merkezimize gelecek 

Ankaıa : 20 (A.A) - Afgınia 

llo Hariciye Vezirr Fevzı Mubım 
met Hın memleketimizi ziyuet 
etmek üzere bu ay sonunda An· 
karaya gele cekıir . 

• 
Bıı kaç güne kadar doeı Ef

gan devletinıo çok değerli hari
ciye Vezlıi Feyz Muhammet Han 
hükumet meıkrzimizi ıiyaret ııde 
cektir . 

Bu ~ iyaıetin, çok önemli so
nuçlar vereceğ"iue fÜpbemiz yok 
tur . 

Kral Amanullah Han zamı

ııında baılıyan Türk - Afgan 
dostlnğu yıllar g•çtilı:çe kuvvrt· 
lenmiıtir . Birbirini çolı: iyi anlı

yan ve Asy•nın en ku9vetli mlls· 
takil devletlerinden ol•n Türkiye 
ve Afganiıt•nıo •nlatmaaı barıı 
için büyilk bir kazançtır . 

Son günlerde, Türkiyr, fren, 
Afgan, Irak hülclimetlerinin milş 
terek bir ıiyae• takip etmek hu
ıusunda anlattıkları bir ıırada 

doat mrmleket vezirinin memle 
kelimizi ziy•rdi her tarafta bü· 

- Gerisi üçıincü say{ ada -

Başbakan İımet İnönlln Hava 
teblikulni iıaret etmeai üzerioe 
yurdun her yerinde oldıığu gibi 
ilimizde de bıı uf'urda esaılı çıı· 
lıtmalır bıtlamıştı . 

yeıinde tazyik olmadıjından buoun l 

Bu çalıtma bu glin de aynı 
hızla dev•m ediyor . Gerek bav• 
teblik .. ini bilen üv• y.rımınd• 
gerekse çifçilerimiz yer lirünün 
den timdi ye kadar verdikleı i yüz· 
deleri üçe çıkarm•l.,mdı İlbı. 
yımız Tevfik Hadi Bayıal çok ala· 
k•du olmut ve çok çılıgmıı
tır . 

Dün akşamki sokak koşusu 
Çok heyecanlı olmuş ve caddelerin her 
iki tarafını dolduran binlerce halk ta
rafından zevk ve alaka ile seyredilmiştir 

İlbayımızıa bu ıılakasile teh
rimiz Han Kurumunııo çalııma
ıı Türk Hava Kurumu grnel mer· 
kezinin takdirini mucip olfl' U§ ve 
llb•yımın merkezdeu bir takdir
name ııelmııtir . 

Son aylar zarfında Çukurova· 
da atletizme karşı büyDk bir •l•-1 
kanın uyandığını eevioçle görü· 
yoruz • 

Mınt•k• •tletiım heyetinin 
tertip.ettiği koıulırın ilk birinci 
altı aylık pıojrımı yedi mlle•bak• 
ile kapaamııtı . 

İdman Yurdundan Akkag ve To· 
rostan Cevdet rekiplerini geçti
ler ve aralarınd.ki meuf..yi bir 
lı•y li agtılar . 

Balediye , koguiuın iotiıam 
dahilinde cereyanıoı temin için 
bütün nakil vasıtalarını ou dakika 
durdurmugtu . Bir çok halk , c•d 
ferin her iki kaldırımına loplao-

Düa bu takdirname Türk H• 
n Kurumu Adana ınbeıi Baıka 
oı tarafından İlt.ayımızı sunul
muştur . 

Benim gözümle 

Çare aranılacak 
bir dert 

Saıdeıin blok baliode mevcnı 
olmadığını inanın bir çok iosanlar 
vardır. Ben dt bunlardanım. 

Iler halde uadeı güodelik hıya
ıımızıu en küçük deıaylarıodan, ve 
bu küçük memnuniyet, sevinç, hu· 
zor anlarıoıo sık sık tekerrüründen 
ba~ka bir şey değildir . 

Şu bışlangıca bakıp Filozofik 
güzelliklere dalacağını sanmayıo. En 
baaiı ve önemsiz gibi görünen bir 
mevzua t~mas edeceğim : 

İç bıyaıımı:rd• hizmetci derdi .. 
Bu güokü hayal §arıları, ihtiyaçları 
o kadar m ulaklaşmış ve çoğalmışıır 
ki bunun ıeairiyl~ aile hayatımızda 
olan değişikliğin elle tutulabilecek 
kadar açıktır, 

Düu üurinde yalnız evin idreei 
mesuliyeıi olan kadın yeni yeni bir 
çok vazifr ve ihıiyaçlarla karşı karı9-
mayadır. Kadın hayatını kazanmağa. 
soysul bayata karrşınağa, mecburdur. 

Kadın okumak, kültür. bereket· 
feri ,den habersiz kalmamrk ihtiya
cındadır. 

Bütüu bunlara bir de tüvalet ve 
eğlence derdi karışırsa bugünkü ka
ılıoın omuzlırıodaki yükün ne kadar 
ağır olduğunu kestirmek çok kolay
dır. 

O halde kadına ev işlerinde bir 
yardımcı lazımdır. Fakat işte dert 
burada h•tlıyor. bu yardımcıyı bul
mak, bütün yapacağınız fedakiilıklara 
rağmen hemen bu ~gün bir mazhari
yet haline girmiştir. 

Memlekette bu hueustı bir teıki· 
lilt yoktur. Patronla hizmeıcinin mü 
oa1ebetlrrini taozım eden ne bir ka· 
nun, ne de bir:team vardır . 

Yana yakıla uzun uzun arayıp 
bulduğunuz hizmetçi bir gün ha 
kanınız haber vermiye lüzum bile 
görmeden savuşup giımiıtir . İşte o 
andın itibaren evin içi altüst ol-,. 

Dün , ikinci altı aylık ç•h§mı 
kroğramının ilk yarışını ıeıkil 
eden ıokak koıuıu yapıldı . Bu 
münbak•ya Toroıt.ın sekiz, 
İdman Yurduudan on atlet iıtirak 
etmigti . 

Tan ainemaeının önünde y1rıı
lara batlanacağı öoceden belli ol
duğu için bir cok halk oıaya bi
rikmiıti. Herkeate bir fevkalade 
lik göze Ç8'plığı görülüyoı d u . 

Atletler , ıon izahatı dinle
Ddikten ıonra ok gibi fırlıdılar , 
Atletizm heyeti reisi Mubtar Bedi, 
mınt•k• muhaaibi İbrahim , olo
mobil ile Abidinpaıa caddeaiuden 
tagköprüye oradan yıldız parkını 
kadar hep birlikte koıan aıletleri 
t•kip ediyor !ardı . 

muı, gündelik hayatıoız - evin 
k•dıoıoın hütilo itlere yetişmesi yü
zünden bütün intizamıoı kaybet
mittir . Bu arada siz de huzurunu-
zu .. 

Evin , insaoın dış hayaııadaki, 
çalışmasında ne kadar müessir ol· 
doğunu dütünürsek derdin önemi der· 
bal meydana çıkar . 

Bu derdin ıebebini ben iki 9ey
de buluyorum . Birinciai ; bizde biz· 
metçilik hayaiyet kıran bir mealek 
sayılıyor. Sokakta dilenmek bilr. bu 
me•lekteu üatün görülüyor . Çünkü 
sokaklarda kolu aağlam bir çok ka· 
dıo ve erkeğin biç utanmadan şuna 
buna el uçtığıoı görüyoruz. ' 

İkincisi de; lıiraz yukarıda söy· 
ledi~im gibi patronla hizmeıçi ara· 
sandaki münasebetlrri tanzim rdecek 
kanunlarıo olmayışı . 

Birinci aebep manasız bir haysi· 
yet davasıoden başka bir ıey değil· 
dir . Çünkü hayatta berkeı bir biz· 
meıçidir. Ya devletin, ya bir müeı· 
se~eni1!'. y~ k~nıli kapitallnin , yani 
muşterısının .. 

İkiuci •elıcbin de projeai yapıl· 
makta olan i§ kanunile ortadan 
kalkacağını umuyoruz. 

Belediyeye beğlı iyi bir teşkilat, 
ve bu ıeşkilii.ııo işlemesini tanzim 
e tlecelı: iyi bir kanun .. 

mıılar , atletlerin ııeçmelerini bek 
liyorlardı . Halkın hu derece 
ilgi göıterdiği hiç bir yuıı aım
diye kadar vukubulmua değildir. 

Yeni otclın önünde koıucular 
.,iıındıki mücadele en Ç"tiu aaf· 
ha11na dahil oldu . Toros apar 
ve İdman Yu•du •ıletleri bütün 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Kamutay toplantısında 

Dost devletle yapılan mua
hede onaylanadı 

Ankua : 20 (A.A) - Kamu
l•yın bu güolı:ü toplantuında gün 
deliğinde bulunan kanun liyıb.ları 
ve bıı Irada Sovyet Cumuriyetler i 
İttihadı ile akdedilmit olan doıt
luk ve bit•ıaflık mualıedeıi ve 
protokolluı ahlıAmıoın on sene 
uz Jtılmasına ve Yugoslııvy• ile 
yapılan iadei mücrimio muka -
velesinin taıtikine aid kanunlar 
kabul edılmiııir . 
~~~ ............... ~~~ 

Komı:ı memleketlerde 

Musufdan geçecek 
şimendüfer hattı 

Essabihiye petrolları 
kime ald ?. 

Bagdat 17 (Özel] Bi. o. Di. pet
rol şiı keti ile Irak İkti8al vsıiı liği 
arasında )&pılan konuımalar de 
vam ediyor. 

Şirket elli kilometre fa:ı:I• rayı 
mal ol. cağı için E11abareden baş 
!ayacık olan hattı Mıııuldan ge
çirmek istememektedir. Irak hll 
bumeti ise hattın Muıuldan geç
mesi ne çok önem vermektedir. 

N. G. . -· Gerisi üçüncü sayfada -



Sayfa : 2 

· nsanlığın büyük 
1 belalarından 
Ka nser hastalığının mahiyeti 

----..-·----
Bu müthiş akıbetin yakında kat'i 

tedavi careleri bulunacak • • 
Bütün medeoi memleketler· 

d .. , kanser etrafındaki ince leme
lere encek otuz ıenedenberi baş 
l a u mıştır . 

Bu sahada yap labilen teuk· 
kini n derecesi nedir ? 

Kan~erio menşei ve mahiyeti 
hakkındAki bu araş tı r maların b'1 
günkü durumu nedir ? 

İstikbal ı çin şimdiden kesti
rilebilecek ş eyl e r neler dir ? 

[ logiltere kanser komitesi J 
nio senelik raporuoda bu sorgu 
lara çok e n t re ısao cevaplar var· 
d ı r . 

Otuz sene ön e geliociye ka 
dar kanserin yalnız insaolaıa mu· 
sallat olduğu zannı vaıd ı . Ve bil
haS1a kanser medeni mrmleket·· 
lerd e ıür 'aıle yayı ~ dığı ıan ılıyor
du . 

Bu güo ar tık buııuo yanlış bir 
düşlln ce olduğu iıpa t edilmiş bu 
lunuyor . 

Fr lhakika kanserin medeni ve 
yahut medeni olm ıyan her har.gi 
bir mem l e k e tı e bütün amudu fı
karili hayvanlarda o l abileceği kat· 
' iyetle anlaş ılmışt ı r . Bundan baı· 
ka kanserin mevzuu ( lokal ) bir 
hastalık olduğu ve yeyılmuı nı 

meydana verm eden daha baelan
g, cında başlan ı lırsa tedavi edile
bileceği de ispat edilmiştir . 

İki büyük Japon il imi doktor 
Yom rgiu ve Hohikova son ha p 
e snasında kanser ha kkıodaki tel· 

kikle bu sab ada elde ettikleri mu 
vaffakiyr tli l neticelerle insanl ı k 

için değe r biçilmez bir iş görmüş 
s a yılabilirler . 

Bu iki Japon alimi, maden kö· 
mürü ziftı ile bazı h ayv•olnrın 

deril e rine sürtUldüğU zaman kanser 
olduğunu keşf t!mişlndir . 

İşt e bu keş iften sonradır ki ; 
bazı kimyevi mürekktp cisiml rr 
bulunmuş ve bu cisimlerin kan
seri tevlit etmek ha l sa sı görlll· 
müştür . 

Bu mfirekkep cisimlerin Mo 
hokül er bü oyeı i o i n leşk i Hilımızda 
mcvcud ol ın bazı hııc re l ere benzi 

yen madd eler bu lunm a ktadır. Vito11 
mio D. , Sterol ve Hormon gi
bi .. 

Fakat ne dokto Yomig · va ve 
ııe de ke ndisinden ı onra~i muta· 
bassıs büyük dok torlar bu k ıı nser 
hücr esinin huuaPı n ı izah edeme· 
miş l erdi r . 

Mnela bir far eyi bazı kimye
vi maddelerle ııvayarak kendi
ıiod e kanse r haata lığı tevlid e 
dile hiliyor . Fakat bun dan sonra 
hayvanda ka nserin s üraıle art 
tığı gorülüyor . H nl buki bu kim 
yevi maddenin kanserin artma 
ıında hiç bir rolü olmarlığı da 
muha kkak t ır . 

O halde bu hastalığın sırrı ne · 
dir? Ni çi n ka nserli lıüceyreler ço 

ğalıyor? Bir müddet kBL serl i hücey 
rtlerinin k rn di kendine otomotik· 
man arltığı zannolundu . 

Puis Rukfeller enstiıüsünde 
doktor Rous yirmi sene evvel 
bunun yan lış olduğunu ispat et
mi.şti . 
Şimdi kanser hüceyreleri in ço 

ğalmu ı oı mucib olan bir mik
ı obun varlığı n a inanmak mecbu 
riy t ti keışı sında kalınıyor. Fa
kat memeli hayvanların kanser 
urları huceyrelerden temizlenmiş 
bir filitı e ile naklediltmiyecegi 
için ekseri mütehassıslar böyle bir 

mikrobun mevcudiyetini inkar 
ediyorlar . 

Şimdi bariz bir te:ıad kar
şısında kalınmııtır : 

Kanser Şinikman pür bazı 

mürt kkep büceyıelerdeo husule 
geliyor. Ve ayui zamanda kanae 
ri doğuran bir mikrop (Virlln) 
vardır . Maamafih büyük bir alim 
bu iki oaza ıiyl'yi telif etmiıtir. 
Şu ıuretle : 

Profesör ; h er hangi bir hay
vana kimyevi bir mayi atılaya
rak kanser hastalığını vücuda ge 
tiriyor ve ıonra da çoğalttığı ur
ların kabili nüfuz olduğu ve mik· 
robu haiz huluoduklarinı görü 
yor . 

Bu tecrübeler bilh11sa kuı 

lar üzerinde yapıimıştır . 
Diğer taraftan bir İngiliz a 

limi, M. Burrovsda ayni tecrübe
leri fareler üzerinde yapmakta 
dır . İki alimin aldıkları neti
celerden yekdiA-erini teyid edi· 
yor . 

Görülüyor ki; kanıer ııırrı ya· 
nş yava, keşfediliyor . Yakın 

bir zamanda bu miidhiş hastalı
ğın kati surette tedavisi imkan· 
lan bulunacağına şüphe yoktur. 

Vitrin müsabakası 

Hakem heyeti kararını 
verdi .. 

Ekonomi kuromu tarıfıodan 
sergide ve çarşılarba yapılan Vit· 
rin müubakalerı münaaebetiyle 
yedi kişilik bir hakem heyeti teı 
kil edilmişti . 

Hey.ıl, sergiye İştirak eden 
hütüo firmaları gözden ğeçirerek. 
incelemi§, .neticede hirinciliii 
Biçki Yurdunun el itlerine ver
miş , dığerle rini de takdir etmi§tİr. 

Çarşıda dllkkinlarda yapılın 
vi trin müubalerında da Sedad 
Sahirin kırta1iye vitrinlerini bi
rinci derecede bulmuş, kayma 

kam oğlu Hayri Gültekine de ikin
ciliği ver miştir . 

Gerek sergide, garek Yitrın 
müsabakalarında birinci ge!P.o· 
!erin birer tane madalya ile tal
tifleri kararlattırılmıa ve keyfi · 
yet genal sekreterliğe yazılmıtlır. 

Madalyalar geldiğinde Biçki 
Yurduna ve Sedad Sahirin mağa 
zasına birer tane verilecektir. 

SergiJe iştirak edn bütün fir 
melarada ekonomi kuruma tuafın
dan birer teşekkür mektubu gön· 
derilmiştir . 

* 
"Y . M · eoı c rsıo,, 

Tıirk Sözıi: ş.,h,imizde de 
her yıl olduğu gibi bu yıl da gü· 
zel bir sergi açılmış ve çok beğe
nilmitli . 

Bir çok masraf ve külfetlue 
katlanarak ıergiye iıtirak eden 
fabrika ve mües•ese ıabibleıine 
de İ bayımız Tevfik Hadi Bayu 
lın genel merkez nezdinde ıeşeb
bllsıtta bulunarak madalya ve 
takdirnameler getirterek bunlara 
verdireceğini umuyoruz. 

Deniz fenerleri 
söndürülmiyecek 

Işıkları söndürme talimleri 
yapılırken gemilerin seyrüstfer
lerioi tanzime yarayan deniz kı 
yılarodaki fenerlerin söndürül
m iyec•ği bildirilmi§tir . 

(Türk Sözn) 

Döğülerek değil 

Buculu Salihin eceliyle 
öldüğü tesbit edildi 

Kahnci Abdullah adlı birisi 
Cumuriyet genel Hvamaolıiına 

baı vurarak Bııcu köyllnden Salih 
adında biıi!inin Ömer adında biıi 
tuafındtn döğüldüğünülve bunun 

neticui olarak bu ad•mın öldüğüoll 
hab er verıuiştir . 

Bunun üzerine Cnmuriyet ıre 

nel savaman ya •dımc: sı Şeref , 
Jandarma bölük komutanı yiizba 
şı Ziya ve hükumet doktoru M9z 
hu Cemil oraya ıritmi§lerdir . 
Yapılan incelemelerde şu netİcf! 

elde edilmittir . 
Ömer bundan kırk gün önce 

bir k•vga sonunda Salibi kürekle 
bileğinden hafif surette yaralıyor. 

Muhtarla karuı kendiıine Adana 
y• giderek elini tedı vi ı:ttirmeıi · 
ni ıöylüyorlana da o buna k.olak 
a1mryor •e kendi kendine teda 
viyi tercih ederek it ve gllcüne 
devam rdiyor . Salih , bundan 
yirmi ıriln öoce ölüyor ve gömü 
lüyor . 

İtte oraya giden tahkikat he· 
yeti ölliyll mezardan çıkarttırıyor. 
Otopıi ı>eticeıinde bunun her han
gi bir yaradan değil , hastalıktan 
öldOğii tesbit edilerek gllmülme
aine izin vrriliyor . 

İlimizin sıhhf durumu 

Geçen son onhe, gtlo içinde 
Adana merke:tinde 1 tifo , 1 me 
nenjit , Ceyhanda 2 tifo , Oımani 
yede 2 ıüpbeli kuduz musabiyle 
eski vakalardan amipli dizaote 
ridrn 26 tifa , 1 vefat , difteriden 
6 tifa , 1 vefat , tifodan 12 •ifa, 
3 vefat , paratifodan~ 2_ ıifa , 
kızamıktan 16 tifa , kızıldan 1 
ıifa , menenjitten 1 şifa , 1 ,efat, 
ıarbondın 2 tifa bulunduiu eağ
lılı ve soıy•I direktör lüğllne gön · 
derilen rıporlaıdan anlaşılmıı· 
tır . 

Aklını mı kaçırdı? 

Kendine memur süsü 
veren birisi yakalandı 

Nıumaddio adın da gayet te· 
miz giyinmiş ve Avrupada okumuş 
bir genç, ötey gün akıam üzeri 
!&§Çıkana gitmit ve ouda nokta 
bekliyen poliı memuruna ( ben 
Vali muaviniyim, bana bir k•hve 
ısmarla : ) Demiftir . 

Bu gencin kendisini böyle ta
nıtması memurun şüphesini çek
miı we hemen keyfiyetten amir· 
leıini haberdar etmiıtir . 

Bunun sahtekarlığı bemro 
meydana çıkarılarak. yakalanmış 

ve hakkında tutulan inc• leme ka· 
ğıtlarile birlikte Cumuriyd genel 
Savamanlığına verilmiştir . 

Mühendis Halid Ziya ------
Bir kıç giln önce ıehıimiıe 

ieldiğini yazdığımız kadastro ve 
tapu beyeıi fennİ)e genel direk 
IÖı Ü mühendis Halid Ziya, şeh 

rimizde yıpılmakta olan kadıelro 
itlerini incelemede devam etoıek 
tedır. 

Bir mantarcı 
yakalandı 

Mükerrer aabıkalılardan Oı
man oA-lu Ali Çavuı ve Mebmed 
oğlu Ahmed, asfalt cııddde üze
rinde zeylun yağı tecimerlerindeo 
İbrahim oğlu Mebmedi zarf at 
mak suretile mantarcılıkla dolan· 
dıracakları bir artada yıkalaıımıo
lardır • 

Tecim okulu 

Talebeleri bayramda 
lzmlre gidecekler 
Öğrendiğimize göre Tecim o . 

kulu bayram ve yılbaıı tatilinden 
istifade eylemek llzere İzmire lıir 
tedkik 1eyııhatı yapm•iı karar · 
laştırmıı ve bu husuıta ilgililere 
haber vermiştir. 

Bir kaç gllne k•dar gidecek 
olan talebelerin batında okul Ili 
rektörü ve bir i:aç ö;retmen de 
bulunıcaktır. 

İzmir in f•hrikalar 1, Tecim ve 
endüstri yerleri göıdeo g~çirile· 

cek ve çok önemli incelemeler ya· 
pılacaktır. 

Adana-kara taş 
yolu 

Adana-Karataı yolunun yıp · 
tuılmuı ıenelerdeaberi bir turlü 
Oııarmayup gidemedi . 

Köyllllerden •ldıiımız şikiuet 
!erden bu yoldan Adaaaya gelip 
gitmenin her yıl olduğu gibi bu 
yıl da çok miitkil bir duruma gir 
diğinden tikayet edilmekte ve bu
aun biran lince ~ onarılm11ı rica
edilmektedir. 

llbayımız TevCık Hadi Bayııalın 
her işleriodıı olduğu gibi bunun da 
lıiran önce onarılması hususunda 
ilgililere emirler T~rmesini bekli 
yoruz . 

Kilim çald1ğından 

Mükerrer ıabıkalılu.dan Sü
leyman, Oıman adında birinin 
dilkk&nrndan bir kilim çalıp ko· 
çuken yakalaomııtır , 

Bir izah 
Gazetenizin ,19-12-935 ta 

ribli nüıhesında çıkan •ırbrlmiz· 
de tifo ealğıoı,, aerlevha•ı altında· 
kı yazı llzerine telefonla görllıtü
ğümüz nmao- ı6ylemiı olduıiunuz 

B•y t~mail Safa ve Bay Şelı:.ibin 
çocukları hakkında yaptırdıjım 

tetlı ikaı sonunda elde ettiA-imiz 
neticr: 

1- Bay Şekibio altı yaıında. 
ki çocuğu ıtık dokuz gün evvel 
haatalanmı§, !Doktor Muzaffer 
Lokm 1ıa götürmllıler, Doktor ev
veli pua tifodan ıüphelenmiı ve 
bilehara Grip teıhiei koymuııur. 

Çocuğun 11hhatı halen iyi olup 
doktor Muzaffer Lokm•oın teda· 
viıi altındadır. · 

2-Bay İsmail Safanın üç buçük 
yatındaki çocuğu Ôıbek on glln 
evvel ha1t•lınmıı ve dol.tor Mu· 
zaffer Lokman ile doktor Oımın 
Hayri'ye götürmllşler. 

Bu çocuğun ateşi fazla oldn 
ıfundan buna da önce para tifo 
aüpheBi coymuşlauada sekiz glln 
ıonra altşİoin dllşmeıinden Grip 
n eski sıtma tefhia ,koymuılıırdır. 
Çocuğun sıhhatı helen iyidir. 

Malftmat huaulll"O dilerim. 

Sağlık ve soysal yardım 
Müdllrü 

Doktor Hüsnü Mıilılllln 

Lord Greyiu rüyası 

- Birici sayfadan artan -

nunla doktorların sayıaını tahdid 
rtmitlir . Fakat bu kanunun tat 
bikine henüz vakıt bulundujon
dao frraattan istifade etmek is 
teyen Yahudi doktorlar aon gün 
!erde Filiıtine akın etmiıleıdir. 
Kısa bir zaman içinde ırelen dok 
torlarıa sayısı döıt yllı.e yakın
dır . 

Dün akşamki sokak 
koşusu 

- birinci sahifeden arlan -

enerjılerini sarf ederek koıuyor· 
lardı . Yıldız kıraathanesinin 6ntln · 
de halk •tletlerini tiddetle t•fCİ 
ettilt:r . 

Toroı kulübü önünde koıa 
soaa erdi • İdman Yurduadan 
Akk•ı Altı dakika 12 l&Dİy,de 
birinci , Celil , Sllleyman ve 
Cevdet faaılalula derece aldılu. 

Derrce alan atletlere mera
simle üç vazo verilmittir • 

Mektepli ve kultlp menıupla 
rı bir çok •tletlerin mınt•ka at 
letizm heyetine mür•caat ede
rek lie•nsı iıtemeleri bu güzel 
ıpora kar§ı h<slenen alak.aoıa 

derecoial gösterir . 
Dünkü koıulıtr zevkle seyre -

dilmiıtir . 

• 
Mıotaka atletizm heyetinde 

yeal değişıklikler olmu§tur . A
zadan Merıiııli L11tfi Ali içtima
lar• gtlmedıiinden iatifa etmiı 
sayılmıf, Nıhad da istifa ettiğin• 
den yerlerine kon~rece yedek aza 
olan eeçilmit TorostaoNabi, Sey 
handaa Haliı Kadri otomatik 
olarak geçmişler ve yeni ödeY · 
!erine bışlamıılardır . 

Atletizm heyeri reiıi keyfiyet· 
1
1 

ten tnınt•kayı habeıdar etmiıtiL 

T oros- Seyhan 
Takımlar1 buglln. şehir ata· 
dında kaTşılaşıyorlar. 

Bugün şehir stadında .saha ko· 
mitesi tarafından konııı kupanın 
fıoaı maçı yapılacaktır. 

Seyhan Adanespôr , Tarsus Jd
menyurdunu mağlup ederek fınale 
kalmıctı . 

Toros&por da İdmanyurdunu 
2-4 yeoerek final olmustu . 

Bugün stadda Toros ile Sey · 
haospor kargılaşacaktır . Her va
kıt karşılaşmaları büyük bir alA ka 
uyandıran bu takımların zevki., 
ve heyecanla seyredilmektedir. 

Bugünkü kerşılaşmaııın bir ku
pa için olduğunu de hesaba ka
tarsak maçın çok heyecanlı olıca~ı 
anlaşılır . 

Geçen hafta yağmur yüzünden 
tehir edilen bu maçın bugün yağ
mur yağmadığı takdirde oynana
cağı şüphesizdir. 

Takımların nasıl bir kadro ile 
çıkacağı belli değildir. Her halde 
her iki takımın bu m&ça büyük bir 
önem vererek çıkac kları ve ka -
zanmalı: maksadile oynıyecakları 

şüphesizdir . 
Dileğimiz , temiz • güzel , her 

türlü beğenilmiyecek hallerden u
zalı. oynanmasıdır. 

Galibiyet ve mağltlbiyet ikinci 
derecede gı•lir. Her şeyden evvel 
spor terbiyesinin hakim olacağını 

ummak isteriz . _ ._ __ ..,. __ 
Musuldan geçece şi

mendüfer kime alt 

- Blrlrıcl say{ ad arı arlan -

Beş vrzir, firketle hattı Musul 
/ 

dan grçirmelc husuıunda anlat· 

ma olmtz1a hükftmetin kendi 
hesaluoa Musalla bir kol yaptıra
clığını ıöylemiıtir . 

*• 
Essabihiye de buliınan bol pet

rol İmtiynı Kuüvyet emirliıri ta

raf10dao bir İngiliz - Amerikan 
şirketine verilmifli . Hatta Luıadan 
çık.rılan önemli miktarda petrol 
g•çenlerdc lngiltereye gönderildi. 

Kral İbrjuuud Easabihiyeyi 
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ÖpOcUk yasağı 

Pier Lotilerio Klod Farerletİ' 
bir aşk ve tiir diyın ol~k biJi 
ıanııııklan Japonya megerae butt' 
nin- öpücük, diyemiyorum çilokl 
bu kelimenin iıtenilen ı~yi kafi dt 
recede ifade etmediıtini saoıyoruııı" 
müthiş bir düşmanı iıniı.. . 

Büyük bir Loodra gazete1iPI~ 
yazdığına göre; Japonyada bir yıl r 
çinde Sansür bu•e eahnelerini ı.ır 
yan filimlerden 3000 metre keııııit· 

İyi dilşüoülec~k oluna Jap-0° 
5an•örüoün bu hareketi bu•eye k~ 
şı olan düomanlıktın değil biliikil 
onun degerini ipılwale uğratmaııı•~ 
tiirini kaybettirmemek endioeaindt0 

doğsa gerektir. . 
Hakikaten beş oo ıenedenbe~ 

aldıkları nefes eaymnca, dudakları 
aşıoıocaya kadar öpüşen Aıoerik•' 
arti•ılerinin çevirdiği fimltri gört 
göre hepimizde bueeye karıı bir 1'•· 
nıkeama geldi • 

Teşbihi biraz maddi bulunuo01 

ama, doğrusu insan yiye yiye bı~· 
levadan da usanır . 

Gözümüzde değrri en büyU~ 
olan şeyl~r en az ve elimize en ıl 
geç~n ıeyler değilmidir ? 

İşin şiir cephe•ini bir tarafa b1 

rakalım. Japon oanıörünilo bu h•'' 
kelini halkın ahlakı bakımından d• 
çok önemli ve faydalı olarak g61· 
mek lazımdır. 

Neıekim kesilen filimler ya lD~ 
aık sahnelerine aid olanlar değillll1t 
cinayeti, kötülilğil trşvik eder pır 
hiyette görülenler de sanıörün ilııı•~· 
sız makaomdan lrnrtulamıyormoı· 

1925 ıeneaindenberi ke•ilen ~d 1 
çeoid {ilimlerin nzunlula 7000 rıırr 
reyi geçmit·• 

•• 
Yahudi kabadayılıO• 

Hayfada bir Yahudi ıilih ııı0~ 
yeneainde üzerind1'ki tabancayı 1 

mak iıriyen polioi çekip vorııı~~ 1 
Şaıılacak ıeyl. Ben bu iıde bir y•
lışhk olduğunu 11oıyorum .. 

Bu vakayı itiııigim zaman b'1 
tırıma umumi harple geçen , - ~ 
ki de mnzip bir mubayyeltll11 

mahsulüdür -' bir ..hikiye geldi · 
NHıl11 bir Yahudi Çanakkaltl" 

gitmit .ve cehennem gibi kaynı1ıl 
yerlere aokolmoı. Zavallı l\1i§Ollıı' 
- bu adı ben veriyorum - ol~ 
~ei:izlik mermilerin gürültüleri , ~ 
alev gibi ıperlerin önünü yal•1 
makinalı tllfenk aıeıi •lııoda ne V 
geldij!ini uzun boylu ta1vir etuıtl' 
lüzum yoktur sanırım . Sakin ~ 
ıe•siz bir gecede Mışon ileri kar•I' 
la memur eılilmiı . Erteıi güıı '/ 
beı de~iımeye gidildiği zaman giJ 
!erin şaşkıohi: tın parmakları ır' 
larında kalmış . ~ 

Şöüle bir manzara il' karıılatıl'; 
1 

lar ; biı tarafta bir İngiliz otf İ 
gök.üne eaplanmıı aünıı;ü ile up1

' ~ 
yalıyor . Yanı başında Miıon b•I~ 
ellerinin arasına almış ağlayıp M' 

yo~:adakiler önce büyük bir k•b~. 
marılık sahnesi kar;•sıoda oldll, ;o 
ridı sanmıolar Mişoou ırbrik. 1

' 11 
yamna köşmuşlar .. Mişon d• rııı -~i 
korkulu tbir rüyadan uyanır ~· ~ 
irkilmiş Vt0 titrek bir se•le : 

- V allabi mab•us yapmadıJll• ~ 
nim hiç kabahaıım yok .. Ben . 0 j1• ~ 
birdenbire karşımda görünce el•~~~ 1 
k! silahı alıp kaçıyordum. Kır•" 

1 

ıüngü göksüne saplandı ve öldil·· 
Demiş. . ~jt 
Hayfadaki cinayette de böY 1 ~1nı 

yanlış olsa gerek. Kim bilir z•'~t" 
adamtağızıo eilabıoi teslim eder 1, 

korkusundan zıogır zıngır tiırt1 ,r. 
eli yanlışlıkla ıetige mi dokaoııııı' 
ne ölmuoıur ... 

N. G.:/ ıı 
Jf ' 

kendi arazisinden sayro•kl• 01 ,,ı 1 

•"(ı 
tundan bu huıueunda l(uO 
Emİ> liii ile ihtillftadır. 

0 el' 
Bu durum kar1111•d• P bdt 

§İrketi itini bıraltmağa aı•cd -
b• e 

olmuııur. Memur ve müsta 0;r. 
ler memleketlerine dönıoüşl•' 1~ 

** ·ı•~ 
Irak müdafu vczirligi 

8~bı'' 
altına çagıracağı efrad iç ıı ıı:ı dı' 
lıf garnizonlar yıptır••lı 1 ' b~ 
Modem ı•kilde yapılacak ol•" jCİ 

,-et 
kışlalarda askere ce .. ret . Jt 
f ·ıı 1 ·· ·ı k ·· r bır ı m er gostcrı me uz~ e 

sinrma ıalonu bulur. rcıpll'· 

~, 

ij 

l 
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• e• 
llsiki konusu 

Sıtkı A vcı 

Savaş tehlikesi günden güne 
yaklaşıyor 

uerleıİJI lJ -
ık bisı hııaı bir musiki yarıtmek -Birinci sayfada ıırtrırı -
e b0 ,e- hu k , ı bıtrına dll•en önemli f T b" ı · ı h'k" ·· ü d k s 

1 v caklarını spanya , ür- ır erın at ı ı yuz o en çı ma ı 
çüokl 

1 ••yı hu ıutunlardı yazdı mubtem•l mllşkUlitı gözönüne ka·fi dt t,• b h ı · y · t Yugos 
, Kat U UIUSta yazan arın kıye, UnauıS an, • getirerek Hkeri Ve bahri ihtiyat 

ıyoruıır' Çoğu bu işle .uğraşmadıkla lavya ve Romanya hüku- t .. dbirleri alıp almedıkla rını ve 
dıo ll'Üdllk uyılabilen ve mi t 1 ·ı· f'I lı: b"r tec Oz ~eıeıioi0 

·ir yıl i· 
ioi ıaı•· 
ıke1P1it· 

JapOO 

Fye kııt' 
bila~i• 

:maı:ıı•~ 
ıeıindtO 

1 metlerinden sormuş ur . ogı ız ı osuna arıı ı av 
. llııddeten göıteı i lemıy en bir • • vulı:uundı sıkı bir mesai birliği 
Yleıı ibaret kalmıı oldu İspanya hükumetının yapmağ• hazır olup olmad ı kları 
Böyle hır öğütte~ bulunmılı: verdiği cevap belli değil- Dl ve İngiliz filosuna kartı bir 
tııuaikinin iç yüzünU tamami dı"r.Fakat Ankara,Atine, t•cavllz vukuunda ııkı bir mesai 'blıııııı ve bunla ömrünU geçir h l 1 
1 Belgrat, Bükreş hüku.- birli~-: yapmaia azır o up o ma-

o llıık icebettıii gibi sırf çal· dıklarıoı ıormuıtur. 
it 

1
• ve bundan bir ekmek ka- metleri Milletler Cemı- Roma: 21 [Rıdyo] - BUyük 

beklemek te tıbii bu koau- yeti misakının 16 ıncı fatiıt kongresinden soııra neşre-bitirıni• olamaz. .. f k b bl" · 'd 1 1 
C • maddesinin ÜçÜnCU ı • diff'D ir te ığı r<Bmı e, tı ye, 

lltnhuriyet gazetuinio evvel raSını tatbı"ka hazır bu• Z<Crf tedbirlere Ve bu ayın 18 in-l~tıa-ı ikremiyeli müeabeka ne· de Pariı tarafından yapılan ıulh 
~ıı kaldı; niçio mi? Mü1aba- lunduklarını bildirmek SU· telı:liflerioe lcu§t olan kararını bil-
' 1ertip rde11ler a•asında t•Yel 1 1 ·· b t d retile sürat e ve mus e dirmekte ir. hllıüzisiyen varH, çok bellidir cevap vermişlerdir. Büyalc Fıtiat konseyi, İtalya 
•r but,.yi beğ~nmeye tenez- om Habeıistan ıeferinJe yııptığt 
ttıııez; veyıhutta öyle ıörll· f'aris : 21 (AA) - G1ıete fedaklrhlcları ve dUçar olduıc.n büyiil !Qr, ıı 
1/ lrr, l<'ranıız kabinesinin Hylav mU§külleri gözönüode tutarak, ıe en 

11 
e ıonra gezetecilerde bu iti lı: ı d senetoda yapıla 1 ı D f d - t 

lar uru uo • ve ta yanın, oçe tara ın an gos e-
afa b• ·iŞ~ dinlemttkle iktifa rderler. cak müzekeıelerden ne durumda rilen hedefe doğru yllrıimekte de 

Hancı lbrahimin ölümü 

- Birinci sayfadan arlan -

yakınınde Adıyamanlı Zeynebio 
evinde oturduğu Boğ•zlıyanlı Sul 
tan adlı bir kadınl• alakası bu· 
lunduğu bu kadını Aano hizmetci 
almak ilzere kendisiyle koouımalt 
1çin buraya g;ııiği aolaşılc11ış ve 
bu ikı kadın sorguya çekilmi§ler
dir . 

~Bunlar verdikleri ifıdet.le 
lbrabiıoin o akıım ove g•ldiğioi 
ve aylık muelesioi koouıtuktan 
sonra kalkıp gideceği aırada bir 

denbire üı • rioe fen•lık gelerek 
odenıa eşikliğine düoerek burnun
dan yaralanarak hemen öldUiüoü, 

bunun üzerine korkularından yi-
ne bu eve misafir gelmit olan kom· 

§UI uı Ayş!' ve Fa imanın da yar 

dımlar ıyle cesedi görült'n vaziy~t · 
le evlerinin yanında yol ağzına 

ırötürüp bıraktıkl ~ rını ıöylemia · 
)erdir . 

Yine yıpılen incelemede Sul
tan bu ölümden iıtifade etmeyi 

unutmemıt , §ipka ve ayokkabı-
larr ayak ucuna koyduktan sonra 
yeloğioin cebinde bulunan kllıteğe 

Sayfa : :J 

-- Asri Sinema 
21 Kanunu e·1vel cumartesi a kşamından itibaren 

Senenin en muazzam ve muhteşem filmi 
500 Fikuran 150,000,000 lira kıym •tintlo hir ılonn nma ve dünyanın 

en büyük Tahtelba bi ri nin işti raki le vücuılıı geti rilen 

Fedai donanma 
isimli saoaı harikasıoı taktim ediYor 

Ayrıca : Türkçe izahatlı Foks Jurnal 

Bugün gündüz bir matine ikide iki büyük 
Film birden 

Gizli teşkilat-fedai donanma 1 
Gelecek proğram : Sinema semasının so:ı harikas ı 

Makineli a am 
Bastıbacak -Düztaban 

Bayramda üç gün İçin Adaneyı ziyarete gelecekt ir. 
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TAN b • ..,. . 
1 11ıdi yine Cumhuriyet gaze k 11 t hm" uğra•ıyo lıır d b'ld' · · u •· çı aca6ını • ıne • · vam r eceğini ı ırmı§tır. dap dı , bde anket açıldı·, ve büıün S 1 b t 1 · L. alin 

, k o cenı goze e erır av M,.mlelı:rtio ihtsyıçlarıoa da-
k glif' 'ı ıııüziıyenlerinınin fikrini Hoaıdan daha meı'ul olduğunu daha çok kırtı koyabilmek için, 

bağlı gümü§ sııati de ıöküp almıı ,_ ____ .... __ _ 
Sinemasınd-;ı -.....:. ___ _ 

'tıı•kta . 
~ Q yazıyorlar · zecri t .. dbirler münasebetiyle ah · 

Ve karakola götürlllürken evine F ransiska 
bin metre mesafede bir çamııı• Gaal 

Y.•'0,.. Unların hepsi Avrupa'dan en Ö · 1 ·ıı · Ak 
, r , guetesı, ogı erenın · nan tedbirlerin daha uoılı tekil •ğıfı:Pr ~tir artistlerin ıebrimize gel ğ il 

~er ıP ıı,j I b . "k' . . deaiı: devletlerine yaptı 1 m 11 de devım eıtirilmeine de karar 
a·ı:ıı"' 1 Va yı nız atı musı ısının ·ı ff k oldu 

• cutın tamamı e muvR • · verilmiatir. 
imi)'. '0ıııeıioi tavıiye ediyorlu. " ı· lı: d" k' · t ı ·ıı · !ıı ğunn Buy ıyere ıyor ı · Bu teliide: " la yı mı etı, '·ıen lı" l•ı··'· v.zu. u burayı kadar berkeı 1 F h"kti ti 

• " ngiliz, ranıır u me e· Duçenin iıaret ettiği yolda ve rııel" .R• ıçıa uutmiyırık bundan 1 · d"d ld 
ıı · ri, talyanın dıbı şım 1 en a 1 rmıettiği istikımeıte yiiıUye• 81 hakkında bir damla ilave k ı h k 
eL aı durumu gözelere petro a cektir,, denilmektrdir. il İeteriz . • 

"11 O kındıki zecri tedbirleri tatbik et· ılıv I lkeınize garpten musiki 1r- ı 
medeD evnl her ıeyi tamım aı:ııo' '•i alıını olduğunu kabul et 

ıf "· malı arıuıundadır • 
eyı ıı. J Fraaıa rrsmı· çeveuleıir ltalya nrı:ııot 1 uur, um çaldıkları ye yahut 

-· ı ı nıo anl•tılmız durumundan ıon 

[

·r Y' Ctdırı en yüksek besteleri 
b•· b, kime ve kaç kitiye'. dinlete- derece gayri memnun durlır . 1 

~
n b'I ~e bu zeyki Uluaun benliğine Pıris : 21 (A Aı - Benin ve 
deoir •I •tılayabil,celrler. Rober 10,000 kilometreyi iki gUn 

1
di . ~llınıa diyecelısiniz ki alııtırr· 9 Hat ve 30 dakikada katederek 
katti" ~•tnanla .. böyle bile kabul et Sanalariye grlmiıler ve bu ıuret-

'yn•1" ~e bir uırhk muıuki parça- le eski Periı Sanııları rekorunu 
i§on . bın dinlenmesi acıba timdi ~ ıHt ferklı kırmıılardır . 

- oı~ l>ta da her mahefilde ve halk 
ıri • ~ loda ayni heyecanla dinleoi-

~:~•ıJ ~ tııu? 
j ~ıı:ıı1' Y okea ıırf 1&loıl11da mı inle· 
in ıl kalıyor .• 
karıl' 8101 lı:ılıraa ıonuncu ıılıkı .. n,,. 
u iıl" Ilı. Memleketimizde de ıyni 
n ~r' Qlarda çalındığı gibi olacaj'ını 

~I edelim. Bunu dinleyecekler 
't:unaerv•tuvarın ankete ka-
·~ •rtistleri değil mi? 

() baldı bu artiıtler Avrupa 
Rdirlıen bize böyle müceh
Ofarık ıırlıeltrdi ne oluıdu. 

k•b~ 8u •nketıen bir jaf ta çıkarı 
ld0.~;~ I ÇÜııkü lKonıertuvatuar profe
k 

1 

ı1 •ti lıendi kudretlerini iokir 
riO -~İ tlt 
ır gı ,, uzaklardan :ııık arıyor. 

~Y•ıık .• 
ıııı· P' ı 1 llbalıilra büyük hliınü niy .. t 
n oJ~ ~~kdir., §ayın feraiat iıed•; e
eliıl' ~~ ıı ki bize ait orijinıl musikiyi 

ııl• 'b• d 
r~ 1

' en yapınlıır daha doğru 
itil·· Yap•rlar. 

..• 11 ri' t...._ Gell'cek ecnebi eanıtkir 
0

' "' •ıı il k" b" ,;• 'r 2 ınıük ve her han ı ı ır 
zeı~~ b 8lınmamuına gelince: 

iırt~'.r. lı Qna doğruıu biç bir Tlirkön 
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1 olaınaz. Biz bir taraftan pa-· 
~I YUrdumuzda bırakıp hazi
'ti le b d" l a ırtaıaya çalııırken ı 
-~''•ftan Uç beş müzisyenin 

Kohire : 21 (Rodyo) - Adi 
eabıbıdın bildiriliyor: 

Bir Almıu gızeteai ıytırı Ha· 
brtiıtan hududlarıodan dişarı •· 
tılmııtır. Buaa ıebep te bunun 
İtalyanlar lebiae cuusluk yapmı 
eıdır. 

Aokare: 20 [A.AJ - Adiube. 
bıdaa bildirildiiiae göre, Akeum 
ve AduV1yı iıtirdıt için Habr§· 
lerin Şımal cephesindeki hücum· 
)arı oiddetle deVlm etmektedir. 

İıtınbul : 21 [Radyo) - Pı
risteo bildiriliyor: 

Fransız gazeteleri, Avım ka· 
muremın dünkU celeessini "Li
va) - Hor projesinin gömül
m•si töreninin ıoa ı1fha11,, diye 
tanif edıyorlar. 

Gızeteler, Mussoliainin hattı 
hareketinin büyük bir inl<isırı 
bayii doiurduğu mütıliasıoda
dırlar. 

Soğ crnah gazeteleri, dünkU 
celsenin tesirlerini imparator 
luk hududları dıtında da duyura· 
cak derectde mühim olduğunu, 
sol cenah ğazeteler de Muıso· 
!ininin üetütüıte irtikap ettiği ba
tılar yUzüodan logiliz ve Fransız 
hükfimetlerinin, rfkirl umumiye 
uin ılarbelerine uğradığını yazı 
yorlar. 

1.tanbul: 20 [R•dyo) - Loııc!-

Dost afgan 
Birine sayfadan arian 

y6k a!Akalır oyındırıcıcaktır. 
Hariciye Veziri Feyz Muhmmet 

Hın ııibi baldkaten drğer ubibi 
olan bir zıtın gelişinin uyl'ndır~ 
dıiı alAk• çok yerindedir. 
Muhammet Han, Mehmet Zıı hı

nedaoıodan Giil Muhammet Hıoın 
oaludur. 43 )'•şiarında hulun•a 
Mehmet Heo, Kabilde Harbiye 
lisuiode ve bir mUddet de HH
biye mektebinde okumuotur. Son
radan buıu•i tahıil görmll§, bi,. 
kaç yııbancı dil de öirenmiatir. 

Çok glizel Türkce koouıtuğu -
nu dı öğrendik: bu da Türklere 
kartı bulediği yllksek aevginin 
ve muhabbetin eaeridir. 

N·hmet Han, 1919 senesinde 
Afganistanın iıtiklllini rcoebi 
devlrtlere teblığ etmek Ozere gi
den heyet azaeı aruıoda bulun
muştur. 

1920 de Parieteı;ı Afgan m11 
lahatgUzarlığını yapmıı, 1921 
yılındo Afianiıtana döomÜ§ ve 
Maarif Vezareti Vekili olmuştur. 
Bir sene soor• da Maaıif V e:ıiri 
ıılmoştur. 

Brççe Saka ihtilalinde kendi
ıi takip olunarıık yekalenm.ı ve 
hapıoluomuıtur. 

Kıal Nedirin iş baaına geli 
§İoden sonra Harici ye Veziri la· 
yin olunmuatnr. 

Kaç yıldır, bo vazifeyi muvaf· 
fakiyrtle başaran Muhammet Ha11, 
ileri ırelen diblomatlaıdan biri 
dir. 

Böyle değerli bir zatın hilk6 
met meıkzimize gelmek liıere ha· 
reket nditi çok önemli konutmı 
fırın betlaugıcı olıcağına delalet 
eder. 

atmııtır ki bu da ubıtıca elde 
edilmiştir . 

Evin içinrle İbrabimin öldllill 
odanın lıapıeıoda ve ancak bazı 

kan lekeleri ıörüldOğüoden bu -
gün bu da fenni bir ıuretıe tu 
bit edilrcektir . 

ÔlünUn bulunduğu vaziyet 
§llpheli görUldliiünden buuuo ke
ıio ıurette teıbiti için ceset uze-

rinde otöpıü yapılacakmıı ve lb
ubimin kalp durmuıodan öldU
j'u aoleşılarak gömülmesine izin 
veıilmiıtir . 

Yeni polis kıyafetleri 
nasıl olacak? 

Ankara : Emniyrt umum mD· 
dllrlllj'ü yeni polb J<tyafetleri 
hakkınd,ki tetkiklerini bugOn
lerde bitirecektir . 

Yeni elbiselerde ceket ve pıo· 
tolon ayni renkte olacak, yaka· 

da polis işareti olarak sulh ve 
müsalemeti temsilen zeytin dalı 
buluııacıktır . , 

fitreleri 
Hava kurumuna V&r· 
mek dini ve vatani 

bir borçtur 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
tün Müslümanlar Z• kit ve fit
relerinin şahsi düşüncelere lrı
pılarak şunıı buna vermekle dı 
ni vazifelerini yapmıt oldukta 
rınl sanırlar. Halbuki verilen 
bu gibi paralar maksadı trmin 
etmez . 

Bunun için zekat ve filrele
rinizi vatanımızı havadan gele. 
cek düşman hücumuna kar,ı 
korumek için her yıl bir çok u
çaklar alarak ordumuza arma
ğ•D edeo hava kurumuna vere 
cek olursanız hem dini ve hem 

1 
de vatani ödevinizi yapmış olur· 
Bpnuz. eıı•ıinio cebini doldurmaya 

bllı•lt biç doğru bir i§ olamoz 
.~•uııa dl'ğerli tenkitleri mü· ....... ,.dao bildiriliyor: --------------~-----------·-. 

SiyaHI Çe'fenler; İngiliz . İtal · At • •ına bırakıruk: 
U8llı1 • ' • · 1" . h lk ~d lllıze orİJina ıteyı • 

1 ~ ~rı •e l•knıki garplen ala 

an gerginliğinin önUmüzdeki 
y h . d' günlerde artacağını tı mın e ı 

'Ilı ~drette Konıeıvatuarımız 
1~1~n Yeratamadı iıe evveli kon· 

1 ilj~. ı~~ uv••ı iıtah etmek yolunu 
~b10 llıeJi<tir. 

yor ve İng. lterenin Milletlrr Ce 
miyeti öteki az.sının da kar•. ve 
denizden yudım edecelderıne 
dair t•minat aldıktın ıonra zecri 
tedbirleri tiddetleodirrc•ğioi ya-,,dır 

b~ 
aO • 

-rrıcı 
ir Jt 

----------, zıyorlar. 

b Qçakçılar ves aytarı bildiriyor: 

9 •• gun sonra 

ki ten er/ekli öküz ve camus ara -
baları yasağı başlıyacaktır. 

Şimdiden dört tekerlekli araba 
edinmeli. 

Bu akşam 

Küçük anne 
is imli fılminde pek çok alkış toplıyacakt ı r Ayr ıca hu esere(TOM MIK) in 

Ateş saçan silahlar 
Cilminin birinci devresi ile bir pert.lelı k tama men renkli Silli Senfoni de 

ilAve edılm işti r 

Pek yakında: Maurice Cbevalir yi 200 Holivot a rtisti ile ( Folibe rjer) 
filminde göreceks iniz 

Dikkat : Proğram çok zeogin olduğuodan • İ n eme tam 8,30 da 
ba§lıyacaktır 

bugün gündiiz iki buçukta matinel 
6258 

"""---------·-----------------------.._; 
Alsaray sineması 

bu 

parmağı 

MUmessUi : Valf asberi 
iki büyük artistin şahane filmin i seyretmek için bu akşam her halde 

Alsaray sinemasına 
gicliniz. Fi&tlarda zam yoktur. güzel eğ l ence ve heyec1n fı rsa t ı nı 

kaçırmayın 

Yakında: Define adası 
bü1ük ve hayret verici Türkçe film 

6255 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastal ı klardan kaçınmak içi n yağ
ınurlanV J yaber hııngi bir ş ıkıld ı bulu 1 nya-ı vı h:ı k ki k,ıy nık 

olduğunu daim!I is b ııt eden 

Ay r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yoğmurdan bulanan pınarlıı r fennen sabit o lduğu veçhile , ha
lı.iki ve derinden gelen pınar sul a r ı değil, sothl pına rl a rdı r . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikropla nır , t e hlike liılir . 

Bunun için suların berrak ol.rnını sedniz, ve bu , sıhh atınız namıno 
enmühim endişeı . iz olsun. 6171 11-30 

-/( 1 İstıtnbol : 21 [Rodyo) - Ho· 

Qtqll haı·nı.dir lngiltere hükumeti , Ak~enız 
devletlerine mliracaaıla zcc ı ted· :...------------·----- Define adası - _Türkçe film 6233 __ __ ..,.. 



!'ıayfa 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PA~iUK ve KO~A 

Kilo Fiyatı 
Satılan CİNSİ En En çoL.. Mikdar az 

-~-=-- S:= K. s. KUo 

Kapı mali panıulı 
--- , ~ 

Piyo•a parlaj!ı .. 
Piya~a trmizi .. -lan,. 1 
iane il 
Ekopr~" 
Klevl•nt 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Silah 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 1 iane 

1 

2,37,5 

1 
Yerli "Yemlik" 2,15 

1 .. "Tob uıoluk,, 1,95 2 
- - . - -

HUBUBAT 
Buj!rfay Kıbrıs 

" 
Yerli 

.. ll1enınne 

Arpa 3,62,5 
J<'asulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 1 15,5 

UN - Salih 800 - 700 .... .. . ·- .c ... 
..c "' -Düz kırma 
~.~ .. 
::ı- Simit ,, 
]S - • ...-Cumhuriyet 8.50 :2 ôj 

> ••• u 750 . 
~ ~I Düz krıma ,. 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

21 I 12 I 1935 iŞ Baokaeıodao ahnmı§tır. 
Sontlm Pena 

Hazır 
1 

6 38 Liret 9187 
1 97 6 19 Rayşmark 

1 inci K. V•deli 
Frank"J!"raneız,. 

2 inci K. Vadeli 6 19 Sterlin "lne:ili:ıı,. 619 
Hint hazır 5 77 Dolar 0 Amerik:ao,, 79 62 
Nevyork 11 19 Frank "hviçre,. 

1 Belediye ilanları 
1 
Ellerinde ölçü bulunan bütün tüccara, esnafa, 

sanat ve ticaret müesseselerine ve halka 
Ölçül11r tüzüğünün 1 7 inci maddesi mucibince 1936 yılı yıllık mu-

ayerır· sine t.eşlanocağındon ikinci kllnun 1936 ayı içinde her gün öğ-
ledca Ponra btlediyo ayar işyerlığınn be~ vurarak eli ırinde bulunan 
ölçüleri koyit vP muayene müracaat kağıdı almaları gerektir. 

Bu ay içinde müracaat kAğıdı alına yan ölçü sahiplerinden ölçüler 
konununun 24 üncü maddesi mucibince on liradan yüz liraya kadar 
para ceznsı alınacağı önemle yayılır. 6261 21-26 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Bıletinizi 

-- Lüks bakkaliye kişesioden --
· Osmanlı Bankası alımda 

-Alınız -
ikramiyeler : 500 b'n 200 bin 100 bin 50 bin ve 300 bin mü 

kılfat . 
Ayrıca Notere lastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve 

satışa çıkarılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebilirBiniz. 
ikinci liste 1/10 luk 30 numara 60 kişi ortaktır. 

1 Üçü"ü ! ot• 1 /20 Hk 50 '"m'" 50 ;;,ı • 
Dörılüocü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki'i 

ortakt•r . 6223 
12-13-14-15-18-20-22-24- 26-28-31 

Vilayet daimi encüme- !asası, . etraj, fenni şartname, ek~ 

ninden : si itme şartnamesi ve mukavele-

name örneği (38) kuruş mukobi-

935 yılı 2 inci kıınnnun 7 inci linde bayınrlırlık d iresinden ve-
salı günü saat onda Villlyet daimi rilecektir. Muvakk .t teminat (574) 
encümen odasında ihale edılm•k lira 56 kuruştur . isteklilerin ba-
üzorr ( 7660 ) lira 89 kuruş ke yındırlık :ııüdürlüğünden lastikli 
şif bedelli Dörtyol kasabasının kışla ı·hliyft vesikasile birlikte ve yu-
cadd-sinden Dörtyol istasyon ara- karıda yazılı gün ve saatte vilAyet 
sınJa ( 2800 ) metro uzunluğun- daimi pncümenine gidecek' erdir. 
dak ı şosnrın esaslı tamiratı açık 

. 1 • eksıl ıney ltonulmu~t ur . .. - - 7-22 25 2 31 6 262 

1 
1 

1 

Gayri menkul malların I 
açık arttırma ilanı 
Adanıı 1 inci icra memurluğun

dan: 
Al~caklı : Salih Zeki 
Borçlu : Girmen zade lbrııhim 

oğlu Süleyman 
Dosya No 935-2092 
Girmen zade lbrahim oğlu :Sü

leymanın Salih Zekiye olen bor
cundan dolayı ipotekli aıağıda hu
dutları yazılı üç parça tarla açık 
artırma ıuretile paraya çevrilecek· 
tir. 

1-- İncirlik mevkiinde tapunun 
85 numara ve mart 334 tarihinde 
kayıtlı 85 dönüm tarlanın üç hiı · 
seda bir hieaesinin nısfı. 

Hududu : Doğusu Ahmet efendi 
ve Süleyman batısı Kirmen zade 
Süleyman kıblesi tarik i4.m, 

Takdir olunan kıymet : 
beher dönümünfJ sekiz lire. 

2 - incirlik mevkiinin Gög · 
dereli damı mevkiinde 1 1 numara 
ve tapunun mayıs 332 hrihinde 
kayıtlı 170 dönüm t.rla. 

Hududu : Batısı tarik kıblesi ta
rik poyrazı tarik doğusu uhibl
s~net . 

Taktir edilen kıymet : Beher 
dönümü ıeltiz lir11. 

3 - incirlik mevkiinde 39 nu
mara ve Ağustos 33 tarihinde ka
yıtlı 85 dönüm tarlanın üçte bir 
hisaeainin nısıf his~eıi. 

Hududu : Doğuııu Ahmet efen
di ve Süleyman batısı Girmen zade 
Süleyman ağa ıimalen ve cenuben 
tariki4m ile mahdut. 

Takdir edilen kıymet : Beher 
dönümünu sekiz lira. 

1 ioci artırmanın yapılacağı yer 
gün net: Adana 1 İnci icra daire 
aiode 22-1-936 çarşamba günü 
saat IO dan 12 kader. 

2 inci artırma günü 6-2-36 
perşembe günü saat 10 dan 12 kıı
dar . 

1-lşbu gayri menkulün artırma 
şıırtnamesi tarihinden 
itibaren 35/2092 numara ile Adana 
icra daireııinin muayyen nu -

merasında herkesin görebilmesi 

22 ilk kanun -

ı-LJ R K iYE 

ZIR.6.AT 
BANKA5J 

-DARA·· 
BiRiKTiRE 

.. ~U- l;D~Q 

d ~inaçı~r.l~~ayoclıclanlar- ---~-------------------------------~--~ an Cazla malilmat almak istiy~nl•r, 
işbu şnrtnameye ve 35/2092 Josya 
numorasıle memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştir4.k için :yu
karıdo yazılı kıym•tin °/o 7,5 niı
betinde pey okçasile ve ya milli 

bir bankanın teminat mektubıı tev
di edilecektir . ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alocnklılorla 
diğer nlAkııtlarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rhıdeki boklarını hususile faiz ve 
maırala dair olan iJdialarını iıbu 
il4.n tarihinden itı bar en IO gün 
içinde evrakı müsb!telerile birlıkte 
memuriyetimize b.!Jirmeleri icap 
eder. Aksi halde bokları tapıı ıi-

cilile sabit olmadıkça satış bede -
linin paylaşmasından hor'ç kalır
lar . 

4- Gösterilen günde artırm·ya 
iştirllk edenler artırma ş ııtn·ıme

ıini o~umuş ve lüzumlu malilmatı 
almış ve bunları te'Damen kabul 
etmiş ad ve itıbar olunurlar. 

5- Tayin edilen znmanda gayri 
menkul üç defa bağrıld ktan ııoora 
en çok artırana ıhale edilir.Ancak 

artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ~ini bulmaz veya sa
tış istiyenio alacağına rüçhani olan 
d ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
eJilmiş alacalılarının mecmuunden 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere ar· 
tırma 15 güo daha temdit ve 
bu günde 0/o de 75 ni bulmazsa 
2280 numaralı kamın nhk4.mı 
tatbik olunacaktır . 15 i n c i 

günü ayni sautta yapılacak artır· 

mada beJali s .. tış istiyeııin alaca-
1~ına rüçhani olen diğer alacaklı. 

lıırın o gayri menkul ile teınin ediL 

miş olacaklerı mecmuundan fazlaya 'I 
çıkmak şartile , en çok artırana 

1 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış 
talebi düşer . 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet İçinde pııroyı ver 
mezse ihale kararı feaholunorak 
kendisinden evvel c n Jüksek tek
lift~ bulunan kimse arzetmiş ol· 
duğu bedelle almağa razı olursa 
ons, rezı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetle ertırmıya 

Diş beklmlerıae 
' 

m ii j de 

Bütün Diş malzemesini İstanbtJI ' 
fiatına muadil olarak Seyhatı 
Eczanesinden alabilirsiniz.6112 

24 

çıkarılıp en çok artırana ihale Pdi · ~----------------=--------""' 
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge· 
çen günler İçin yüzde beşten h•sap 
oluna cnk faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizca alıcıdan ı .. tıs 1 olu· 

ModJe (133) 

Emvali Goyrimenkulenin Yuka-
rıda gösterilen ta-
rihiodo Adana 1 inci icra memur
luğu odasında işbu i14.n ve göıı· 

terilen artırma şartnamesi dairesin· 
de satılacağı il4.n olunur. 6263 

,.tlflııtlHBlllllatlUUllllBı!UlllllmllPJlllllUIM-.ı1111111anı1t11' 

1 
bu gece nöbetçi ,. 

Eczane 
1 

1 Postane ('ivarıııda ~ 
Yeni Eczane eczanesidiri 
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stadyom büfesi 
Stadyom büfesi b'r sene müd 

detle kiraya verılecolı.tir. talip o 
!anların stadyom direktörü Bay 
Cevat Diblana müracaat etmeleri 
lbımdır • 621 O 7 

5370 185 ~ 
~~~~~~~~--~~~~~---"""'· 

Adana ;J ve ilce sayın halkıniJ 
• 

caba ög"'üt : 
11~1 

C·ıoını, knoını , midesini , iyiliği ve elıooorııiyi sqven her soyın 

Bayanlara günlük tPTeyağı: ~•o 
Snde yağın arısını ve her çeşit peynirlerin yağlısını her an J9rı 

nomik bir satışla buyruğa h1zır olan Adonn Eski Buğ~e~ bıııer 
yolıında 144 sayılı Tecim evinde Yeşil Bursa Pazarı sahıbı 
Uysaldan alınız. 6143 13-15 / 
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M. Bakşı 
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