
I 

1 

m, aıyazmam 

FERİT GtJVEN 

31 lık ka~ 1935 
SAL 1 

-- --
=---------------- ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

5 KURUŞ __ _ 

italyanlar, geri çekilirken kiliseyi 
· sivil halkı öldürüyorlar. 

yakıyor, \ Dış işleri bakanımı~ 
Avusturya dış işleri ba

kanı ile görüştü 

talyanlar ayın 23 de zehirli gaz kullandılar, Ha
eş imperatoru Milletler cemiyetine protesto etti 

İngiliz gazeteleri, Lavalın sallantıya düştüğü halde, iki 

ata birden binmekte devam ettiğini ve yeni 
lerden petrol ambargosunu öldürdüğünü 

zecri tedbir-

, 
lı..ı Kıbire : 30 (Rrdyo) -Adiaaba· 

111 bildiriliyor : 
b Ru N111ibunun lı:umandaoı al 
lıJndı bulunan yetmiı beşbin kişilik 
ı. r Rıbeı kuvveti İtalyan kuvvet· 
;'11• milbim bir savaşa tnıuşmuı 
~ hunlın bUyük bir inhizamı oğ· 
h lQııttır, İtalyan kuvvetleri Gora· 
dıy Ve Uaaluıle doğru çekilmekt"· 

1 
itler, Hıbet 11kerleri kurıunlı iki 
~YJ~reyi yere dUtürmüılerdir. R11 
C.~ıbu; Hıbetlilerin h.ıbi kazana· 

111 
~arından emin olduğunu ıöyle· 

e,.ıedir. 

~ Kıbire : 30 (R•dyo) - Habrt 
t 

11'Vetlerinin bu ıyın baııoda ti mal 
~Pbrıiade büyilk bir tHrrDA ge· 

1 tekleri şimdiden yapılan hazırlık· 
ltd ıa anlatılmaktadır. 
ti On İtalyan uçağı Habeı karar· 
h hı Uzerinde uçarak ietiktafaııa 
ulunınuıtıreıda hiç birıey yıpm•ıı 

llluvıffık olamamıılırdır. 

Parıı : 30 (Rıdyo) - 304 rey
itiıııad reyi alan Bııbalcan LA· 

~•I ıdou hitaben bir ıöylevde bu· 

l
llllar.k fimdlki dorumu anlıtmıı 
it 

:; i' c.aıh ıı•reteleıi Llvılıo 
•lltlıuou bllynk bir memoanİJ•t
le karı•lımııt•••• da M>I ca ... ı. • 
teteleri , bilbauı muhalefet geze· 
itleri bunun tlddetle aleyhinde 
bııınnmuelırdır . 

Almıa guetı,leri de Lavalın 
bu beyıaıtını memnuniyetle kar· 
ıılıınıkta •• Fr1nııı hllkumeti 

sulhu idameye ç •lışacı 
ğıadaa dolayı izharı me 
mauoiyet etmrktedırler 

Adisababa; 30 (R•d· 
yo) - Sil B<kaDı ; Ras 

Seyyum ve Raa Kossa
ya birer telgret gönde 
rerek İtalyanlara kM§I 
bir ın auce bar ek• le 
ıeçmelerioi f'm eımi~ 
tir . 

Londra : 30 ( Rad· 
yo) - Ru KaBBanın ku· 
m•ndaemdı bulunan 
yrtmit beı bin kitilik 
bir kuvvet taarruza g•ç· 
mek üzere bulunmoktı · 

dır . 
Adisababaya bu gün· 

!erde mühim eruk, mü· 
lıimmat ve çimeoto gel· 
mektodir . 

yazıyorlar 

Ankara: ll9(A A)
Hıbeı hükumetinin • .,. 
mi bildiriğine ııöre Ha
betler Temblrn bölge
sinin merkezi olan Ah· 
bı - Addi şelıriui hu
kınla gerı almışlar ve 
ta an rı em İyet i 
zayııta uğratmıtlardır. 

Yüıı: lcıdar yerli İtal

;_ Musolini iopladt!fı allrnları halka 

gösteriyor. 

yın 11kerini esir etmiılerdir . 
" Royter ,. ıjınsı Tığre cep· 

hesindı Habeşlere mühim takvi· 
ye kıtaatı geldiğini ve timal C•P 

besinde bir tHrruz için yapılan 

Habeş bazırlıklırıaıo tamamlan· 
mıı gibi olduğunu bildirmekte-
-Gerisi dördıincü sayfada-

lindberg yeni teh-1 Alman fen ve tekniğinin 
elitler karşısında . b" h "k 
..,,,hur tayyareci bun· yenı ır arı ası .. 
itan sonra Amerikaya 
bir deha dönmiyecek 24 7 mP.tre uzunluğunda yeni bir hava 

gemisi yakında atlas denizini geçecek 
. ··!"••·· 1 

Londradın bildiriliyor: 

Gezi biletleri şimdiden tamamen satılmış 

Ankara : (A A) - Viyanada 
bulunmakta olan dış bakanı· 
mız, Avusturya dış bakanı ile 
uzun bir mülakatta bulunmuş
tur . 

Mısır kralı 

Tahtını terketmiyecek 
Berut: 27 [Özel) - Mııır kralı 

Foadıo haıtalığı dolayısiyle tah
tıoı V, li•bdı Prens Farulı:a terke· 
deceğıoe dair kuvvetli bir ııyiı 
dol•ımalı:ta idi. 

Krrıl, bu §ıyiala üzerine bir 
beyanname neşrederek kendisinin 
sıhh · lt• olduğunu ve ölünceye ka 
dar milletine bir Kral gibi de 
ğil bir baba gibi hizmet edeceği 
ni bildirmiştir. 

ıran hükumeti 

lnglliz dezgahlarına 
4 torpido ısmarladı 

Londra : 30 (Rıdyo) - İrın 
hükumeti; İngiliz dezkiiblarıaa 
yeniden en son aisıem död tor· 
pido 11maı lamıştır . 

Bundan başka Irak hükümeti; 
•ienizcilik tahsilinde bulunmak 
üzere buraya otuz talebe gönder 
mi~tir . 

Benim gözümle: 

Bayram ziyareti -Uç gün b~yram yaptık .. °Q.u koca 
üç günün bende, sizde ve herkeste 
bıraktığı intiba kcaa bir " ouu .. f. ,, 
den başka bir şey değildir. 

Bazı ananelerimiz vardır ki; ar· 
ıık bugünkü hayatımıza uymadıkları 
için değiştirmek ıtmak lazımdır. Ba· 
na kalına bunlardan bir taneoi de 
işte bu bayram ziyaretleridir. 

Şüphesiz insanın güzel, neşeli bir 
veoileden istifade ederek doıılarını, 
yakınlarım görmesi, konuşması iyi 
ve bir çok bakımdan faydalı bir 
şey de olabilir . 

Fakat biz bu bayram ziyaretle· 
rinde kimseyi göremiyor ve kimse ile 
iki kelime konuşmak fırsatını bula-
mıyoruz . Çünkü ; daha ilk saatlar
dan itibaren bir kargaşalık bir bereli 
merçtir başlıyor . 

Her keo ayni [ayıp olmasın) kay· 
gusile sokağa düşüyor. Çok kere 
ziyaretlerimizi, çalıp çalıp da bir 
tUrlü açtıram,diğımız kapalı kapıla· 

ra yapmış oluyoruz . 

-- Hıbe,ler İtalyanları cenupta · 

bozguna uğrattılar, arlulırından 

yıldırım ıüratile kovalıyorlar 

UN iKİNCi YIL SAYI 3415 

• 

Antebin kurtuluşu: 

Gaziantebin 
çocuklarına 

şükran 

kahraman 
minnet ve 
borcu 

istiklal savaşında şehit düşenlerin 
ke_mik~eri onbinlerce halkın omuzu 

üzerinde Zafer anıtına taŞındı. 

lsl/klıil savaşında şehit dıişeİılerln kemikleri naklt:dlllrken 

G. Ant•p müdafiuı yalnız tür
gün d•ğil, bütün acunun sayııılı 
anacatı misli ıııadir görülmemif 
bir kahramanlık tablosndur. 

Siliibsiz, yiyeceksiz, yardımıiz 
on bir ay Fransız o•duıuna karşı 

gelen Antep bin bir fehamet 
menkabası taşır. 

Oııdördüncü yıl d6nllmünü 
kutlarlıı~n Aatep, büyük §ehitleri· 
ne derin bir sıyğı gösterdi, onla
·~n kemiklerini şehrin en güzel ye· 
rınde fl>ı,."'ıen büyük «Şehitler 
ınıh»Da taşıdı . 

Komşu memleketlerde: 

Bu görülecek bir manzaraydı 
25000 kitinin i~tirlk ettiği bit 

ftöreode ardı ardıoa kemik dolu 
elli şehit tabutunun tıtınmaeı ço 
heyecanlı oldu1 

Antep kabramıaı Kıluıç Ali, 
diğer Saylıvlarla butikte eaki si. 
liih arkadaşlarının tabutunu tıkib 
edıyorda. 

Bnyük günün bOtlln hey•c•n 
ları K H. P. namlaa, bir müddet 
için Aotepte bulunan üıtad Ve. 
dat Ürfinin nezaretinde filimde 

- -Gerisi dördüncü sayfada-

Lübnan Cumur Başkanlığı seçimi 
çok ateşli olacak .. 

En kuvvetli iki namz t 
Berut: 28 (Öıel aytırımıı bil

diriyor.) - Lübnan Cumur Baş
kanlığı srçiminin 11 ikioci kanun
da yapılmuı kar1rlaştırımıştır . 

genç, oradın kaçarak şehrimiz 
gelmişlerdir. · 

Suriye hududlarında 
gıimrıik teşkllıitı d Llodberg, kunı ve üç yııın

b~lci çocukl.rı Johm, diin gizli 
1 lr ıurrtte Niyorktaa Ameri 

ecı 
in .,,~· b· 1 • İmporter adlı bir Kargo'ya 

)~11;iılerdir. Ve gimdl lnııilıere· 
1 

cilik yolculuğunu yapabilecektir. 
Bu birinci ve bunun ardına he
men yapılacak olan ikinci uçuş 
'' L Z 129 ,. un her türlü manev· 
rayı müsait olduğunu ısbat ede· 
cektir . 

Evinde bulabildigimiz do•ıları· 

mızı da müthiş bir ziyaretçi kale· 
heliği arnsında telaş ve sıkıntı için· 
de buluyoruz . İki kelime konuş· 
mak ya nasip oluyor ya olmıyor. 

Şimdiki Cumur Başkanı Habib 
Paşa Esuid nımzedliğini koy
mıyacıktır. 

Bu bale göre, iki nımzed bu
luamaktıdır. Buoludıın en kuv. 
vetli namzed Emil Ede va öte
kisi de Şeyh Beşare Elburidir. 
Bunlardan en kuvvetli oamztd 
Emil Ede bulunmaktadır. 

- Yüce Komıerlik blltün 
Suriye hududlarıddı gümrük teı
kiliitının artırılm11ını ve bural1r 
karagol binaları yapılm11ıaı ka . 
rarlaştırmıştır. . ~ı 

rtır 
Ofru yol ılmaktıdırlar. 

ı ~alCimdur ki: ilk çocuğunun 
••rı· 
111 

1 ı olan Hıuptman'ın mahke-
b e kararına itiraz etmittir. Bal· 
i~ki lrendiıi kırar mucibince 
id inci kinunun ortılarıoa doğru 
t·•ııı edilecektir. lıte Kolonel 
~~dberııa bu ıon ıeyahatı, bu 
lı '•ele •nile edilerek iımi etra · 

11111 d • .. l' Y•nı en neırıyata ve re .. -
ı~:' ınani olmak arzuauaı atfo-

lllaktıdır. 

'dl !•kıt latilla 6lüme mıhkftm 
'd lıtadeıt ve Koloaal Lindbergin 

11,~'li ıeyrioe denmı terk karı· 
tak •ıı heri kendisi n lur111 bir 
ııı, ı'lloııım tehdit mektupları al 
l,~t lrdır. Bu mektuplar maruf 
to Y••tciyl ve kırııını hep ikinci 
b,b11kların10 dı kıçırılacığından 

•ederek tehdit ııtmektedir. 
ııı~ l:l,tti daha geçen güo çocuk 
·~1ct•lıbiyeslyle beraber bir ço
ıı~d lıılıç .. iadıa çıkarken önle 
dl ' birdenbire bir otomobil 

'11111, Ye iç'nden ıUntle sıçra· 
.... Geriş/ ikinci :say/ ada -

Yeni zepellnln de idaresini 
ıizerlne olan • Dr. Ekııer 
Yeni hava gemiıi "LZ 129,,u 

ilk uçuıuodın evvel bir defa da· 
hı ziyaret eıtik . Bizzat Dr. Ec· 
kenerin dediğine göre yılba~ın· 
dan soau bıva gemisinin doldu· 
rulmaıını baılıaacık ve g•lrcrk 
ıeneaio 20 son kanuaundı gemi-

Bundan sourıt bütün Alman· 
ya üzerinde bir kaç günlük bir 

uçU§ yap •bilecoktir. Bu yeoi "Z•p,. 
in uçuşunu bütün Alman milletı 
beyecı;ola bekliyor ~Nisan sonun 
dı ve Mıyıs başında "LZ 129 ,, 
ıimıl Atlas denizini geçecektir . 
Bu şimal Atlas denizi üzerindeki 
uçuş için şimdiden biletlerin bir 
çoğunun saıılmıı olması pek dık 
kate değer bir şeydir , Demek 
oluyor ki " LZ 129 ,. un dördüu· 
cü uçuşu olın Atlas drnizi yolcu 
luğunua biletl~ri ilk uçuşundan 
evvel satılmış olacaktır . 

Kocaman halden geçip yol 
gösteren mütehassısların söderini 
dinleyrrek havı gemisini dolaşı· 
yoruz . Her şeyden evvel görüyo· 
ruz ki " LZ 129 ,. iki metre kı
saltılmış ve şimdi uzunluğu '..47 

- Sonu ılçüncıi sayfada-

Bir çoklarımızın evi kalabalık 

misafir kabulüne müsait olmıyacak 

şekildedir . Ayakta kalan sokak ka· 
pısının önüodM bekleyen kahve , 
şeker yetiştirilemiyen ziyareıciler 

karşısında zavallı ev sahibinin uta"· 
tını düşününüz . 

Bayramın oürdüğii müddetçe aya· 
ğını kapıdan dışarı atmanın imkanı· 

oı bulamadığı için üç dört gün bay· 
ramın neşesi [!) içinde hap• olup 
kalanlarımız da çoktur . 

İtiraf edelimiki ; bayram bizim 
için bu yüzden bir üzüntü , daha 
açıkçası üziintülü bir angarya olu· 
yor. 

- Suriye Yüce Komıeri Kont 
Dö Mutel ikinci kanonun ikinci 
perşenbe günü Şama gideeek ve 
orade bet gün kadar kaldıktan 
sonra tekrar Beruta dönecektir. 

Eri/reden kaçan Surlyelı 
ameleler 

- Şarki Afrikaya amele olı· 
r_ak gidenlerin kaçmaları gün geç 
tıkçe artmaktadır. Dün de Erilce 
cepbuine gitmiş olan on -dört 

Halbuki ; bayram koca bir sene ça· • ""'"\' 
lışan yorulan insanların eğlenme ettirsek kendimiz için de vakıt ayır-
rabat etme fırsatıdır . mak imkanını bulmuş oluruz. 

Dostlarımızın , arkadM~larımızın Diğer taraftan şeker , çikolata 
lbayramlarını kutlama işi , göndere· likör, siğara , kahve gibi bir sürÜ 
ceğimiz küçücük birer kartle de olur. şey için harcadığımız para da cebi· 

Bu, kendilerini hatırdan çıkar· mizde kaldığı gibi midelerimizi, ço· 
madığımızı, sevinçlerine ortak oldu· cuklarımızın bağırsaklarını fesada 
ğnmuzu ifade için pekiila kafidir . Cuğramaktan da kurlarmıı oluruz . 
Ve bu şekil biç şüphe yok onları Bayramı içimizde bir korku , üzüntü 
daha çok sevindirir .. Ziyaretlerimizi ile değil, ıevinçle bekliyelim .. 
de en yakın akrabalarımıza inhisar l Nevzat Gıiven 

Fransız başvekili mec 
liste sorguya çekildi 

Paris : 29 (A.A) - Franıı 
parlementosunda dündenberi dı 
siy151 üzerinde geçmekte olen 

müzakerelerden sol cenah ve me 
keze mensup bir çok partile 

mümessilleri lıalyı - Habeı an· 
laşmazlığı Lıarıısındı takip etmi 

olduğu siyasadan dolayı Lav.la 
tiddetle hücum etmişlerdir . 

Viyanada bir suikasd 

Viyana : 30 (Radyo) - Mbha 
li Hayimver trşkilôti bıtkanı Mı 

Valşa. bir suikasda maru~' ~almıı 
ve aııır surette yerılanmııtır. K 
tiller kaçmıelardır. 

Bugün bir çok yerlerde ta· 
barriyet yapılmıı ve bazı kimıe 
ler tevkif edilmittir, 



Sayfa : 2 

(935) den (936) ya girerken : 

Sanat ve edebiyat 
hareketleri 

Harf devriminden bııgline. ka· 
dar çıkan eseri ri ve e ebi ha 
ırkeılcıi ilnye ayırmak g rtk 
tir : 

1 - Harf devrımind n dıl 
devrımine kadar , 

2 - Dil del İmındeo bugüne 
kadar . 

Harf inl::ılabının enerji i bize 
yalnız bir kaç 6110 eser onma· 
ıında d ğil , bütün bir ulusu o 
kutan kültlir lırnbası oloşuoda 
göze çarpar .. 

Ulusla okumR tadı arltıltça 
eser )erde hakiki değerini bulmak· 
ta geç kalıoıyacakıır 

H Je dıl devrimiııden sonra 
uluıun koauşma&ı da tatlılaşmak 
tadır . 

Öz dili koaugmanın hasreti 
ni bize: u•rlaıdanbcri haram e 
den ve ulusal zevluıoızı içimiz 
den sökerek kum çöllerine gö· 
men saltanatın gni kafalı ve hı· 
in dilini Cumuıiyet keskin kı · 
lıncı ile ı•tırlamışlır . 

işte böyle bir zaferdfn son
radır l<i Türk de~işimine yara
grn bir Türk edebiyatı da kaza · 
oılmış oluyor . 

* * • 
Bir kaç yıldanberi ayni yön 

temde giden rdebiyatrn11z bu yıl 
da ayoi yeknesak harr ke ıleri gös 
termit ve mühim eserler yarata 
mamıştır • 

Yalnız sevinilecek bir nokta 
varsa iktisadi buhran karşısında 

edebi hareketlerin buna uymıya 
cak derecede kuvvrt kazanını§ ol 
maaıdır . 

Çıkarılan bir çok mc cıouı ve 
kitaplarıo okuyucu bulabılmderi 
sozümüzün doğruluğunu gösteren 
temel ıaılarıdır . 

Bu yıl İstaobulda çıkan ...U•
yi mütecaviz mec,.. .. • ır çok 
gazetele pla hiç de de 

po ard )ıJ>tm ga m hlıüm üç 
lıı~ ... Jdn k rıştırılmış solgun e · 

ser eğildir • 
Haııa o k .. ılar lı' ilk çıkışın 

da buldıığ uyucu~arı ugün 
ü bi lerce 

ir.ci baı· 
riyo:tiode ka 

mızda vardır . 
baı lan kitap edetle 

almaıı ve geıi 1 gazete 
m cmuaların iy' bir şürüm te-

min etmeleri edebi hayatımız le 
bine kaydedılecek hadiseler · 
dir. 

Şimdi 935 yılında ed ~ biyat 
ve neşriyatın şurada kısaca bir 
hulasasını yapalım : 

-Matbuat genel dl
re ktölüğü -

İç i~leri bakanlığına bağlana· 
rak matbuatın ve neşriyatın na 
zımı vazifesini görebilmesi ve ha. 
rici propağandalula uğra§ması 
için ihdas edilen bu büoo 935 
yılında çalışmalarını artırmıştır . 

Bir zamanlar intişar ederken 
kapanan (Ayın tarihi) ni tekrar ve 
mükemmel bir tarzda çıkarmış· 
tır . 

Türkiyeyi harice tanıtmalı. kay 
gusile An"au adlı bir de siyasi 
gazete nrfre<lilml'ktedir . 

- Halkevleri mec
muaları -

935 yılı Hallı.evleri mecmua 
!arının tekamül ve yarış yılı ol 
mu7tur. Bir çok evler çıkaıdık
ları mecm•ıaları mecmualarla mu
hitlerine aid fay<l · lı bilgilrr neşr
etmeğe ve milli tetkiklerile ülkü
lerine ulaşmağa çalışmışlardır . 

Yazan : TAHA TOHO 
-1 aohıtl : 26--12 935 

Bunlar araııoda İıparla, Eski· 
ş bir, Aydın, Afyon, İzmir Halk· 
evlerinin çıkaımı§ oldukları mtc· 
mualaı I• kıtaplar , diğer Halkcv 
lerımııe 5rn k olacak kadar gö 
ıiilmeğe ve aorlmağa değer . 

Ankaradaki " Ülkü ,. olgun 
ynılaıla Halkevlerinin ruhunu 
yaşatan güzel lıir mecmu~ olmuı

ıar . 

- lstanb 1 gazete ve 
mecmuaları -

" Vakii ,, ve " Mılliyet ,, ga
zeteleri adlarını d•ğiştirertk y•p · 
yeni bir şekilde çıkmışlardır , 
Bilhassa gazetecilık aleminde en 
mühim bir hadise olarak. kayde
deceğimiz nokta Kurun ga1.clcsi· 
nio yüz paraya salılış ıdır . 

Bu uğurda ıekor kıraa hu ga
zete gününe göre bol ilbifeli o· 
larak ta çıkmıştır . 

l\Iecmualarda da büyük adım
larla ilerleyişler göze çarpmıştır. 
Bahusus " 7 Gün ,, ve " Yaıım
ay ., mecmuaları devrimimi:ı;e U)'· 

gun lıirer magezin olmakl a bera 
ber kılış• ve renklı resimler busu· 
sımda da takdire liyıktırlar. 

Hüseyin Cabidin ( fikir hare · 
ketleri ) modern fikirleıio yapıl 

ıoasmı ıemio elmiş ve kültürü yük
s rk lıir okuyucu kütlesi toplama
ğa muvaffak olmuştur . 

Ayrıca içtimai eserl•r oı şri
oe d evam eden yarış oeıriyat 

evi bize mühim kitaplar kazan 
dı rmıştı r . 

Bilhassa Haydar Rif•t'ıo eser 
leri sosyal bilgilerin artmasına 

ve kuvvetlenmesine yardım etmiş· 
tir . 
- Büyük öliil.o.-ıııllZ -

93~ ,.unda Tö ı kcü ve tarihci 
1 usuf Akçora ile Necip Asımı 
gaybeıtik. Bu iki üstııd, uzun )•Ş
iarına rağmen Türk Tarihi ve di
li hakkında uğr•şmalarındaki he 
yecıuıo bizlere örnek olacak bi-C 
rer ilııo adamı idiler . Ardların

da bir gün için doldurulması güç 
birer kürsü bırakmışlardır . 

935 yılı aynı zamanda Türk 
gazetecil.rirıio babası m • şhur Ab 
med Cevdetle Namıtc lımail gibi 
bir sanatlıiirıo da mezarı olmuş 

tur . 
İ§l e bu yüzdendir b.ı 935 Türk 

münevverlerinin duyduğu infıal 

derindir . 
Bunlaıdan başka da Türk ede

biyatıoın en bbssu şairi Celal 
Sa biri de göz yaş•aı ımızla yo1cu 
ettik . 

Geoç ıiğin , tezdik ve kadın
lığın ilhamı mısıralarında ş ı irleş

ti rr n Celal Sahir d~ Tü ı kcülük 
cerryanıuıo öocülerindendi .. 

Bereket versin ki ölülerim izi 
anmak bnsusunda a ı tık edebi er · 
ginliğimize kavuşmuşuzdur . Ö· 
lenl.r için senei devriyeler ve ih· 
tifallar teıtip ederek onları yaşa
tan toplantılar yapı;oruz . 

Tevfik Fikret, Ahmed Haşim 
ve N a mık K~mal iç·n tertip edi
len ibtifallar üstadlara karşı olan 
bağl ı lığımızı göstrrmiştır . 

Bu gibi ibıifalları ıı bir fılm 
ve balet h eye~ioi s eyre gidenler
den daha fazla ve daha ergin ka 
labalıkla peydab etliğirıİ de s s 
yete ve edebiyat bakımından se· 
vinçle kaydetmeliyiz . 

İşyarların ikinci kanun 
maaşları 

!narların ik ir. cı lıilnuo ınııaş 
!arı ayın ikinci Perşembe günü 
verilecektir . 

(Türk SözO) 

Şehir duyu ki arı 
Kurtuluş bayramı Bayram nasıl geçti ? 
Proğramını Halkevinde 
bir komisyon hazırladı Havanın çok iyi gitmesi bilhassa co-• 

5 Kiounusuni Adana Kortu· 
luş lıayramını hazırlamak için 
Şarbay vekili Rasım, Halkevi 
Başkanı Kasım Ener, Kültiir direk· 
to ü Yunu~ Kazım, Fırka Erkanı 
harbiye Reisi ve Türkiye İdman 1 

cemiyesleri ittifalıı Çukuı ova mm 
takuı Başkanı Coşkun Güven 
loplansrak proğ,amı teslıit etme 
ye başlamışlardır. 

Bu yılki proğram ğeçen yıl· 

!ardan çok zengindir. H •lkevi · 
mizde de ölen kabraıoanlaoları 
m ız için ibtıfaller yapılaçacaktır . 

Çifçi Birliği 
Kongresini Halkevinde 

yapacak 

Şehrimiz çıfçi kongreıioio 4 
ikinci Kanunda Adana kulü · 
hünd~ yapılacağı yazılmıştı. 

Halbuki dün başlıanlıktan al 
dığımız habere göre kongrenin 
Adana lıulübünde değil, 3 ikinci 
Kanun Cuma güoü saat 13 de 
H1tlkevi soloaunda yopılıcağ•n· 

dan ılgi!i la , ımerlerimızio o gün 
ve o saatte Halkevi salanunda bu· 
lunmaları lazımdır . 

U, bayımı geldi 

Şehrimizde yapılacak olan su 
işleri tesisatının ihalesinde hu· 
luomak üzrre iç işleıi Bakanlığı 
nın çağırısı üzerine Aokaraya 
gitmiş olan Uıbay Turban Beri · 
ker şrhrimize döumjJş ve durakt• 
Uray işyarları ve do••ı~rı taraf ı n· 
dan kıo•.-foumışlır. 

Kadastro hakimi 

Şehrimizde yapılmakta olan 
kadastro itlerini görmek. üzere 
tayin edılen kadestro hakimi Cev· 
dt:t şehıimize gelmiş ve ödevine 
baalamıştır . 

Sayın konuklarımız 

Dün Kız lisesinin çay 
töreninde bulundular 

Memleketimiz hakkında ince
lemeleıde bulunan Edip ve mu 
harrir doktor İsıefan Ronald ve 
eşi Aona Rooald, Öley gün Kay
serideo şehrimize gelmişlerdir' 

Karı koca hu iki muharrir 
dün şehrim i zin muhtelif yerlerini 
gezmiş ve tatil olmasına rağmen 

kız lisesini ziyaret elmiş ve bu sı

rada öğr<n i cil o rin kendi araiarın 
da lerlıp rtıikleri çay zipfetinıie 
hazır luluoarak geç vakte kadar 
öğretın • n ve öğrrnici l erle samimi 
hasbıbalarda buluooouşlardır. 

Konuklarımız bu günde şehri 
mizrle iocelemel<rde bulunHcak 
ve yarınki lrrnle Ankaraya gioie· 
ceklerdir. 

Oayireler kapalı 

Kanun mucibince bugün öğle· 
deo soma saat on üçten itibaren 
yarın akşam ·ı kadar dayreler, mü
ess seler, fabıikalsr kapalı bulu
nacaklardır. 

Ölüm 

Arkadaşlarımızdan Uray lıe
kimi Cemil, Işık ticarethantsı sa
hiblerindeo Celalın aooeleıi arife 
günü ölmüş ve cenaZl'si laık ol
duğu ihtifal!e kaldırılarak )eni 
mezarlığa gömülmüştür. 

Aılı.adışlarımı:ı:a başınız sağol 

sun deriz. "' 

cukların iyi eğlencesini mucip oldu 

Bu yılki ıeker bayramı çok 
güzel b ir lıavaya rastladıııodoo 

ııtşeli ve zevkli geçmiştir. 
lık güoünJ en itibaren bayram~ 

!aşmalar yapılmış' şekerler yen 
miş görüşmeler ağız tatlılığı için· 
de devam ctmittir. 

Çocuklar daha sabahin ilk sa 
atlarıııdan itibaren temiz, güzel 
bayrtıolıklarrnı geçmişler, ziyaret· 
ler yap·ıktan sonra bsyram yerine 
gitmişlerdir. 

Bayram yeri üç gün birhiri ar 
kasına dolup boşalmıştır. Salın

calılar, atlı karaceler durup dın 

lenmeden çalışmış, diğer gezici 
esnaflarda kısmetlerini bol bol el
de etmişlerdir. 

Otomobiller, arabıler, kam
yonlar hiç dıırmıdao bayram ye
rine küçıik büyük, erkek ve kadın 

taşımıştır. 

Bayram gllnünde halkımızdan 

çoğu Meraioe,Tususa, Osmaolye 
ve Ceybana gitmişler ve oralarda 
hoş vakıt grçirıoişlerdir. 

Bağlara kadar gidup, zt v ve 
neşe içinde d6neulerd r göıülmü§ 
tür. 

Bayram günl ezi Demirköprü 
civarında güzel ve heyecanlı ciıid 
oyunları yapılmı§ ve çok kalaba 
lik bir balk kütlesi bu oyunları 
seyretmiştir. 

Yıoe Çocuk Esırgeme kurumu 
tarafıııqan hazırlananan z•ogin 
piyanko, balkın büyük bir rağbe 
tini mucip olmuş' bem halk ve 
hem de Ku ı um lıundan bilyük İs· 
tifadeler tt min etmiştir. 

Hulasa; Şeker bayramı ğeçen 

yıllara nazara çok büyük bir neşe 
içind • geçrn ve polisin aldığı 

önemli tedbirler sayesinde birkaç 
ufak ve vukuattan başlo 

biç bir büyük hadise olmamıştır. 

Şu anaya ne dersiniz? 
Sekiz yaşındaki yavrusunu çenesinin 

altından kızgın maşa ile dağladı. 

Zabıta ; bayram gününde hiç 
bir ananın yapamıyacsğı ve yav
rusuna "ıyaıoıyacağı çolc ac ı klı 
hiı hadiseyi sapt.nıış Ve bu cıoa 
var ... ayı y11kalamıotır . Bu acıklı 
ve yürekler sızlatıcı hadıse hak 
kında zabıtadan aldığımız malu 
matı a~ığıya yazıyoruz : 

Eski istasyon uramıoda otu 
raa ölü Sülryıoan oğlu sekiz yaş· 
larıodıı Ahmet , övey babuıoa 
çiçek götürmüş ve her günkü vak· 

tıo•Jan biraz ge eve dönmüştür , 
Bundan f •na halde kızan öz anne
si Rah·me ; hiç bir 11111nın yıpa· 
mıyacağı ve kıyamıyacagı bir şe
kilde zavallı masumu iple bir 
dirrğe bağlamış ve bundan son 
rada maşayı cteşte iyice kızartıık
tan sonra çene i altına baemıştır . 

İşkenceler içiııd~o kurtarılan 
yavru tedavi altına alırmı§ ve hon· 
har ana dı yakılansrak tahkıkala 
batlanmıştır . 

Kargılıda bir cinayet 
Eski bir kin yüzünden altmışlık 
bir ihtiyar on yedi yaşında bir 

genci vurarak öldürdü. ·------
Bayramın birinci günü Kargı . 

lı köyünde çok acıklı bir kıya ol· 
rruı H eıki bir kin yüzünden alı · 

mış yaşlarında sakallı bir adam 
o köyde bulunan on yedi yeşların 
da bir grnci tabanca ile kalbin 
den vuraıak öldürmüştür . bu ba
diıe hakkında ald · ğımız maluma· 
tı aşağıya yazıyoruz : 

Kargılı kyünde oturan Bakiy
le Timur oğlu Muıhfanın aıalorı 
bir emlak ve muhtarlık mesr l.siıı 

den dolayı açıktır. Fakat her iki 
taraf da kuvvetli partileri bulundu ·
ğundan birbirlerine diş geçireme· 
mektedir !er . 

Bunu gözönüode tulAn Timur 
oğlu Mustafa; o köyden yeğeni 
Kaıab Ali oğlu Mahmut ve Hatip 
11.cı Mustafa oğlu Mahmudun 
,· erdıği dirckt ı f içinde bayram 
ııamazını kılıp birkaç misafıriyle 
evine gitmekte olan Baki oğlu 
Gebbarın önüne çıkıyor ve bun
laıdan Kasap Ali oğlu Mahmud 
tabancasıaı çekerek bu zavallı 
çocuğun üzerine 9ltş etmrğe b•ş
lıyorsa da kurşuoler isabet .tmi
yor, çocuk kaçıyoı ve bu ıırada 
yere yuvarlanıyor. 

Bunun yaralanıp ölm• dığini 
gören Tımur oğlu Koca sakallı 
ibtıyar yanına yetişiyor, evvela 1 
sopa ile boynuna vurduktan sonra 

tabancasını çekerek. yerde can 
çekişen zavallı masumun kalbine 
kurşununu sıkıyor ve cansız ola
rak yere seriyor 

Verİl•n haber üzerine Tarsus 
müstantiki, Hükumet Doktoru, 
Yenice ve Frrnklüs jandaıma ka
rakol Kumandıalılıları bad.se ye· 
rinde tahkikat y•pmışlar ve badi 
disede suçlu anlaşılan Timur oğ
lu Muıtefa ve yeğeni Kasap Ali 
oğlu Mabmudu tevkile ve diger 
suçlu Batıp Mustafa oğlu l\Iab
mudu da so' guya Ç· klikten son
ra seıbest bırakmışlardır. 

------·---.-...--
Ath spor üyelerinin 

gPZİntisi 

Atlı spor kulübü üyeleri , 
bayramın üçüncü günü toplu bir 
bald ! Balcılar köyü' sırtlarına ka
dar güzd bir guiuti yapmışlar , 
gidiş ve gelişlerinde atlar üzerin 
de faydalı denemeçlerde bulun· 
muşlardır . 

Bu da b·aşka türlü 
dolandırıcılık 

Kilisli Kenan oğlu Muıhfa 
odlı birisi blyram yerinde desti 
içerisine para arltırmiılı. suretiyle 
dolandırıcılık yaptığından yaka· 
iaomıştıı . 

lstanbulda kur 
tuluş günüm~ 

Adananın kurtuluş günll 
5 ikinci Kanunda İstaobuU• 
iunao Toroslu gençler tarafın 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
ha geniş mikyasta bir "utlu!• 
yapılacaktır . 

Bu kutlulama törenine 
düz İstanbul Halice.inde baı1•0 

lacak ve ba · ı toroılu okurlar 1 

rafından ulusal bayramımız 
kında söyle\ ler v~rılecektir • 

Aynı gü üa akıamı da her 
olduğu gibi bu yıl da memlelıf 
ketımizin ye tı§tirmiş olduğu 
ğcrli geoçh rimizdeo Taba for 
tarafıııdao İstanbul radyoıu 
bir konfenus verilecektir . 

Bu konferans İstanbul H 
Partı&ı Başkanı ve Saylavımıı 
mi Uran tarafından onaylao•' 
takdir edilwış ve radyo ıir "el 
de bu hususi& lazımgelen eıııir 
rılmişıir . 

Bu çok önemli koofer&O 
İstanbuldao haaka ıehırlerd• 
babuıus bu günün yaratıcılıt1 

ilgili bulunan Adana Taıtu8 

Mersin şehir !erinde halk tar 
dan dıolenilebilıotsi için t~rt 
alınması kararla9tırılmı~lır : .1: 

Aynı gece Bryoğlunda TOV. 
lıyao Öleli uloularıuda bir 
verıltcek ve lıu holoda Ad• 
aileler üniversiteli ok.adar '" 
tanbulun yüksek aileleri da 
olarak buluuacıktır . 

Gerrk g ' ceki toplantılard•ııf 
gerekse gündüzki töreııde Ad• 
Taısus, Me ı sin şarbaylılı.111110 

gönderılmiş olan portakal ve 
darioalar konuklııra ıuııulıc•~'* 
Bu törene iaıirak ed• cekl•' 
göğsüne de kozalattal! yerıl 
rozetler takılacaktır . .J 

Ayrıca da yurdumuzun e~ . 
ıi ve tarımsal verimlerind•D İti.. 
lenıoiı küçük bir aerııi yapıl 
t ı r . 

Aynı z.manda bayram vı 1' 
ni yıl içm Toros kız talebe J': 
duoda bir bayramlaşma y•P1f( 
cak ve bu tcıplaotıdo blltlio yorr 
daşlarımız bulunacaktır . 

Lindberg yeni teh.dill" 
karş15;1nda 

Birici sayfadan artan ...

yao biı kaç şüpheli adam çocık1 
fotorafını almışlardır. . 

Bu tehdirler kar§ı8rutla ~ 
ö · ce gözl<ri lıorkmuş 0

:. 

uvallı ana baba ıkinci çocufı. 
1
, 

rıoı böyle bir lehlilçeden 1<ur 1\ı· 
mak için her şeye razı ·olnıııt' 
rar verıoişlerdrr. 

Sekiz gün evvel gizli~e -pıııı' 
poıtlıırıoı vaplıra<ak buırlaP~ 
lar ve gid .p iogılıerei:le y•lall'" 
ğı kararlaşlı • mışlardır. , J 

Hıç olm; zsa orada mubt•Ç,,. 
dukları himayeyi bulaoklar 

kanidirler. . f". 
Kolonel Liı.dbtrg İıigilte• fıl 

sözde Ilauptrrian'ın idam 1•11 ı. 
' . ~· olan güne kadar kal. caktır· , 

buki çok salahiyettar şahı,1•'',.. 
söyledıklrrine görr, bir daha 
yor ka dönmfyecelı.lerdir. 

. / 
iki Fransız tayyarf' 

cisi öldü , 

Paris: 30 (Radyo) -· ~ 
kuvvetleri bakanlığı bugü• ,p· 
rettiği ·bir tebliğde, Parif..... p· 

. jlf 
dagaskar arasındaki 'Tr•J''' efı. 
mak la olan tayyarenin dlif'

1 

f· 
parçalandığını bildirmek~d'.:~ 
ransanıo lnaıufıayyare.c~~ı~ıff' 
olan rakiplerinden bhtsı Jı~ d' 
düşmeı ölmü~ ve diğer& 
iki b .. cığı kırıl~mıştır' ': 



( Tlrlr 8aıft ) Sayfa : !1 

31 hk kdnıın 1935 
Sinemanın-. .- Asri illan fen ve tekniğinin yeni bir Ankarada fotuğ- sPor : 

harikası . . raf sergisi T ~rosu, Seyhan yen-

-------··-------
-Birinci sayfadan ıırtan-. 

.' olmuştur . Dr. Eckener , Brş taıfe için pek uygun ve 
~i lakeburst lı•line eğri ola- muntazam bir çematir drpoeu ya· 
oymak istrmemiş ve doğru pılmıştır . Giıtikçe roişleoen bir 

•k ıığdırabilmrk için gemiyi yoldan geminin burnuna doğru 
tlıe kısaltmai!I mrcbur kal· yürüyoruz . Komanda gondeli-
r. uio etrafı h enüz kapatılmamıştır. 

Evvf)a bize rekor denebilecek Amele bararrtle bitirmeğe çalı 
r~kaın eöylüyorlar. " LZ 129,. şıyor . 
1 Uıııinton iskeleti 5 milyon Alt kattaki kumanda ve dü-
nden çivi ile perçimlenmiştir. menci odaleııoa birl"şik olarak 
llıılyonlar rakamı önünde içi- Caife, telsiz radyo ve posta oda 
1 Canlanan yllksl'k saygı ve ları bulunuyor . Biraz dah3 yürü 
~C~ıı ile bava g< misinin daha yünce taifelerin yatma • odala-
...,ıne ~irlyoruz • Her köşesin- rıoın bitiıilmiş olduğunu görü 
uınlerce i§çi durmadan çalı- yoruz . Bu odaların ikişer müte 
1 • G•minio kibar iç eşyasını 1 barıik yatak ile Ç•maşır dolapla 

. 1'Dıcmek için ayaklarında keçe rı vardır . 
tkl.r İl• dola§an iıçiler yÜ• ür KumHııda odoıında bize yük. 
biç ~es çıkarml orlar . Zep- selme ve dönme dümenleı inin 

10 io içinde götülmemiş bir nasıl idare ediltcl'ğioi anlatıyor 
'Ve paılaklık göze çarpıyor . lar . Oisli bır çarb ıle itliyen biri 
Şeyden önce her tarafı kaplı al•tle ta Luradan gemiaın kıçın· 

Ve gümüş gibi parlıyan bir ne ela 200 meıre uzaktaki dümenle· 
•taııyol i!e k•barık bir şekilde riu nasıl idare edildiğini görüyo 
. larıfı kaplaoılan ôclal9rtn ruz . 
iz bir görüı üıleri vardır'. Bu Bunun kopma11na imkan yok-
de ile kaplanmasının s~rbi tur . Kopsa bile gem·nio kıçın 

\ ll:ıadde bu §tkilde konulduğu daki bir yerden de kumanda goo 
.an 81C•ğı ve sOğuğu daha az dolundan veril.ecek bir emre gö 
ıroıu i d ı r · re 'düıııtoleri idare edecek ihti-
'tunkü yeni geıİıi yıpılırkeo . d . . d D" yat bır ümeocı yeıı vaı ır u-
"el•n öı rr ki Z· ppclin seya 
1 

menleri yalnız makine ile idare 
8 tında soğuktan çekilen güç lf ttmı·ğı doğru bulmamışlardır . 

-~· r daima gözöoünde·bulundu Arii fırtınalara karşı gelebilmek 
ll:ıuştur . Bu ijuretle yolculer 

hl 
için yükselme dümenini çabuk 

k körkosundan yapılan mö e kullanmak çok defa adamakıll ı 
İiıııüze çarp'ı)or . ı. 

ğ 1 adeli bir aııvvele lüzum görüle· 
Mümku-n oldug· u kıdar a ır ı- cektir . 
•ıttımak için möbilenin . im · 

olan her yerinde delıkler 16 iç ve 16 dış gaz hücreleri 
~ılınııtır . Pek basit göıünen ne giden veııtillerin yapılşıda pek 
..,öbilalaıın her birisi için 20 çok dikkate değer. "LZ 129,, da 

bht, lif nümune yapılarak ondan iki türlü gaz kullanılacaktır. 
~tlra ideal ıekil ıeçildiği biç bel· Amerikada doldurulan dış ,böc· 

, olmıyor . Vemek sılonu binler- relerdeki kıymetli helyumu i11af 
e ~ ., ampüllerin ışıkları içinde yü· etmemek için iç höcreler idrojen 

D ~ ~yor. Hiç yanmıyan kna oduo · ile doldurulmnştur. · 
ıl '"' yıpılao siğara .. <>tounda da Kumanda ızoodelinden bu böc· 

hiz bir güzellik var . Pencere· relerin veoıillerinin hepsini ıü•it 
'' 11 r kırılmaz Flekei cammdın ya la açıp kapamak ınümkllndür. 
e ~ ~~lll•fhırdır . Bu sebepten bazen çok kiy-

•P'ff Bundan batku yemek 18'lonun- metli olıo zımaodın kaunılıvor. 
yoır ~iti yeni masalar da görülecek Ayrıca bunlardan isteoildıği de-

''rlerdit . Bu masalar bir düğ- recede ız veyahut çok gaz çıkar 
'ıtye dokunularak büyültü lüp kü roai• yarayan burgularda vı dır. 

;t,VJ 16~ıll\ür istenildiği zaman drğer- Radyo odasından kumanda O· 

~ı veyabul dört kö§c yapılabılir . dısına bava tazyıki ile itleyen 
q'r d ı b'b. · · h sürat poıtaıı da geminin moderni· 
'- • a o <luğu ı ı gem•nın er 
tafında beyaz tel.fonlar göze lıtıni tamamlıyor. 

ı..., '- f ı Dört 16 silindirli Meıcedea -
1 · l'ı}'Or . Bunlar mi,.rO on arı 

cJtl ~~ki'ade kuvvetli ve · etrafındaki Benz - Dieıel motorlar1Gıo ber 
._r lii.stik il~ kulağa ııkı sıkı ka . biri bin beygır kuvvetindedir. 
"'hl b. Gemiyi taşıyacak gaz hücre-

a ıleb telefonlardır • M ı (eri Berlio - Ttmpelbof balon 
ı otor görüllüsüoün fazla ığı '°' ı ı.· fabrikasının Zeppelin - Koozerı 
i& tınl<le telefonlar yapılmasını 
't11ın göıtermitlir . Yemek salo- inde Y•l'tlmaktadır. 
~ıı11 k "Grof Z•ppelin. farklı olarak 

' 

1
• n lioridorınıda mutfa taıı ~ ... ,., . "LZ 129• un balonları kelebek 

) Yıt yemek çıkarmaya ' yara 
" Yeııı ı. f 1 · •eklind~ olmayıp değirmidirler. 
~ e ısanıö r ü ile taı t erın • .. . 
llleıiot ın b d d 1 Bu balonlar luzumuııa gore ıı · 

ltı ı su~ ma en en yapı - . k - B 
~,§ ınerdiveni gösterdiler . Bum- - teoilea yere takılabdcce. tır. a 

il irıerek tf - . d"k lonlar evvela yerlerıne takılacak 
mu aıra gır ı . 

ı,. Burası mubt•ıem bir otel mot- ve sonra doldu~ul.•-c=klanlır. 
Rı gibi dö t b .... k k 1 itiraf etmelı kı LZ 120t uo 

~ r • uyu ıema ayrı k _ . 
1 ~ ?cak(ı ve sıcık soğuk dolap· insanın üzerinde bıra tı~ı td•ır 
tı ılo:elısiksiz bir mutfaktı . geminin eşi gö~ü)mem~m•ş m~az· 

Basın genel direktörlüğü. Ankaraila 
sergi evinde 25 ıubattan 5 mart J9B6 
tarihine kadar devam ettnek üzere bir 
sergi açmagı kararla§tırmıştır. 

Bu serginin adı, "Türkiye tarih, gü 
zellik ve i§ memkketi,, adını taııyacak· 
tır. 

Basın genel direktörlüğü.nün yurd 
için hakik<JUn faydalı olacak olan böy· 
le bir sergiyi açmal!a teşebbüs etmesini 
çok yerinde bulduk. 

Yurdumuzun yabancı ülkelerden ka 
kat güzel olduğunu ve tabii manzarala· 
rinin doyulmaz bir zevk kaynalı teıkil 
ettiğini bep biliyor ve seöyleyoruz. Fa· 
kat şimdiye kadar bunlar /otografi.arla 
tesbit edilmiş, toplu olarak yerli ve ya· 
bancı kimselere gösterilmiş değildir. 

Devrim hareketi durmadan yürü· 
yor • Her gün yeni yeni eserler mey 
dana getirmekle iktifa etmiyoruz . Bi· 
raz daha ikriyc doğru hız almak İ§· 
tiyakını duyuyoruz. Bu ilerkyi§in fo 
toğraflarla teıbiti hem göğsüsmüzü ka
bartacak ve hem de ecnebilere devrim 
ilerleyişini anlatacaktır . 

Şehrimizde güzel resim çeken san'. 
otkô.rlar vardır . Bilhassa Çukurovayı, 
Torosları canlandıracak tablolar bu 
$ergiye gönderildıği takdirde mükafat
sız kalmıyacaktır . Memleketimizde bu 
suretle tanıtılmış olacaktır . 

Biz, Adanada bulunan profsiyonel 
ve amatör san' atkarların bn yurd işi· 

ne seve seve iştirak edecek/erilli umu· 
yoruz . 

Ne yolda iştirak edileceğilli gös 
teren basın genel dırektörlügünün bil 
dirdiğini aşağıya koyuyoruz : 

Ani.arada, Sergi eviod~, Baaın 
genel Direktörlüğli tarafındHn 25 
şubat 1936 dan 5 .Mart 1936 tori· 
hine kadar dtvıım tlmek llzer~ 

' •Ç•lacak •Türkiye tarih, güzellik ve 
iş memleketi,, adını taşıyacak o 
lan fotoğraf segisine Tüılı:iye'de 
yaşayan yerli ve yabanci pıofeı

yonel ve amatör fotoğrafcılarda 
aşoğıdaki ıartlar altında iıtirak 
edecekhrdir: 

1 - Gönderilecek fotoğraf
ların on ınbıtta Ankarada, Basın 
Genel direktörlüğünün eline var· 
ması lazımdır. Bu tarihten ıoora 
gelecek ıeeimler mu1abakaya iıti 
rak edemnler. 

2 - Aer fotoğrafın göndere· 
ceği reıimlerio uyııı onu geçmi 
yecektir. 

3 - Gönderilen fotoğıaflarıo 
asgari ebadı 24 x 18, azami ebı
dı 40 x 50 olacak ve bu resimler 
kartonlınmış olarak gönd~rilecek· 
tir. 

4- Her rtımin arkasına gön 
derenin adı ve adresi ve resmin 
neye ait olduğu yazılacak ve gö . 

dı Yurd, Seyhanla 
berabere kaldı 
Bayrem günlerini bot geçir· 

meaıek için spor kulüplerimiz 
kendi aralarında hususi maçlar 
yapmı§lardır • 

Bayramın bi ·inci günü İdman 
Yurdu ikinci takımilc Toros ıpor 

ıkioci takımi karşılaşmış , çok 
lıeyecıolı devem eden bu maç 

İdman Yurdunun 5-1 galebesi 
lıı neticelenmiştir . 

Bayramın üçüncü günü de To 
ros sporla Tıııuı idman Yurdu 
güzel biı maç yapmıtlardır . 

Toroslular oyuncularının ı-k 
sik olmasına rağmen çok iyi bir 

oyun çıkaımıılar ve laısuslula 

rı 3-1 yenmrie muvaffak olmut 
(ardır . 

Yine ayni gün idman Yuıdu 
ikinci takımı ile Seyhan Ada 
na spor ikinci takımı kaıtılıım•§ 

ve çok canlı bir oyundan sonra 
her iki tıkım 2-2 berabere kal 

mışlardır • 

Haftaya bu mıç tekrar edile 
cek ve kazsoan1 bir kupa nrile· 

cektir . 

ı üne o tarafın bir kö§.ainde de ıa
hıbini'? imzası bulunacaktır. 

5 - Göodcrilrcekk reıimlerin 
kırılıp buruşmamaları için iki ka 
lın kartoo arasında ambalaj edil 
miş olmaları ve taabbüdlü olarak 
gö:ıderilmeleri lazımdır. 

Yolda yıpranmış veya eline 
varmamıt resimlerden dolayı Ba
s .o Genel Oirektörlüğll hiç bir 
mesuliyet kabul edemez. 

6 - Sergi kapandıktan ıoora 
bir ay içinde resimler sahiplerine 
murafları kendilerine aid olmak 
üzerr, iade olunacaktır . 

7 - R<Bimlerin ıergiy" kabu-
10 veya reddi bir jüri heyeti tara 
fıodan kararlaıtırılacaktır. 

8 - Sergiden en çok muvaf 
fak olan birinci, üçüncü fotoğrafa 
Bnın genrl direktörlüğü tarafın 
dan bir §eref diploması verilerrk· 
tir. 

l\femlektlimizde ilk defa ya 
pılmakta olan böyle bir sergiye 

Türkiye'de yaıayın bütün pıo· 
f,syooel ve amatör fotoğrafluıo 
İf.tirak edeceklerini, Basın genel 
dırektörlüğü ümid eder. -

1 • 
_______ , ______ , 

• . ' MiM -------------• 

------~ 
En ince kumaşlarınızı yıpratmıynn üzerlerinueki kir, leke ve ynğların 

soğuk SU ile temnmilc temizli yen mııdeni ve neb&tl bir terkiptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Ml'm ~le her şeyin.'zı temizliyebilirsiniz Hatt4 Pelıkan mürekkebi 
ıle lekeleomış eşyalarınızı bile . . lı Buraya mutfağın dumanlarını · zaaı bir fen ~ır te~oık, ve ınce 

kınek içinde ayrıca bir bava ba · bir zevk esen oldugudıır. 1 t. kurulmuş idi . Bütün mutfak Yirminci asır feo~i~i en olgun Mim çocuk b»zlerini koloylıklıı vo zedelemeoen 
eder • 

tertemiz 

/ 

1 elektrikle ıaıdılı1or , ve buz bir eHer olan Zepp~lıoı y~ratan 
lapları elektrik ile soğuduldu- mühendis ve sanatkarlar cıdden 
gıbi vantiliitörler ile limbalar gurur duyabilırler. • . 
her biri 33 kilovat elektrik Bu es~rler in11nlar zekalırıle 
'•ınoları ile işledilıyorlar . Bu bavayi bir parça dıba ellerine ge· 
~ lı)ıik makinaları 520 voltluk "ı>çiımiı oluyorlar. jşte asrımız 
' d, •iıaret komanda ve ölÇü fen ve trknik kudretıoin en de 
1 ile. i 24 volılukturlar. l\futfa- ğeı li yavrusunun bize verdiği duy-

\:kgöriitıüşİinden burada her ye- ğudur. 
~ .. !ıuıuoabil•C•ğİ anlaşılıyor. ------·------
~ı:ıldig1ine göre " LZ 129 ,, un 
~~l~rı biiyUk bir tr.ans aolantik 
~I ısı., veya lükı ~ir ottlde ye
"tıjtı YemekJ.,rin aynını yeyebile
~ 

1
erd,ir . Mutfakta alt kat do 

~~ •ra y .. leştirilen gPmi tabak 
it;~ Ç?\L güzel ve ince zevkle süs 

llıı~lerdir • 

stadyom büfesi 
Stadyom büCesi b r sene müd 

Jetle kiraya verılecelı.tır. talip o
lanların stauyom dırektörü Bııy 
Cevat Dihlana müracaat •·tmeleri 
)Azım dır • 621 O 9 

M j m Lok" boyalardaki kir ve lekel••rl çini banyo,cam , kristal 
madeni sofra takımlarınızı çatal,hıçaklarmızı çizmeden ye 

yuni bir bale soknr . 

Ml'm en n. zik ip•kli, yüoHı kumaşların yikanmaeı , temizlen . 
mr si için biricik sabundur . 

Adana da 
caddesinde 
Hakyemez 

umumi satış 

Mehmet 
yeri · 

Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Ulucami 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
bulunur. 

Yılbaşı münasebetile fevkal4de proğramı bugıio gündüz matinesinden 
ıtıbaren iki büyük ılm bir.len 

1- Esrarengiz çlDlk 
fevkalade sergüzeşt filmi 

2- Makineli adam son devre 
en heyecanlı ve en kuv ıotli kısımları 

Pek yakında : Büyük müsPımere ve konser 

Ergeaekoa 
milli piyes 

Asri sinema : 

1 
8ilcümle müşterilerinin yeni yılını kutlular 

6287 

------'-1 _T_A_!' Sinemasında) 
Bu akşam 

Seni sevdim ve son lıat•ra fılmlerinin unutulrnoz yaratıcısı 

Mady Cristians, sı 
Bir kadının aşkıoı çektiği istiraplorı pek mükemmel bir şekilde gösteren 

dile dlşen kadın 
En son ve müessir (ılminde taktim edecektir. AAFA filmidir ve 

Almanca sözlüdür 

Pek yakında : Ojen Süııün mtşhur romanı 

Paris esrarı 

1 
Conlanan bir ta~ih, .YPP~lıın enlirikalar. ve ~.inayetl~r binlerce Figüran, 1 

muossır bır mevzua malık buy iık bır film 

6285 

=---------------------------------------...ı 

Alsaray sinemasının 
Sayın müşterilerine yılbaşı hediyesi büyük Türkçe irim 

deline adaıı 
Mümessilleri: Vallasberi-Liyonel barimur 

FevkalA le heyecanlı, güzel manzaralı, nefıa ınuııikli şaht>aer 

yılbaşı taliinizi 
Alsarayda Deline Adası seyir için ahcağımz biletle bedava 

deneyiniz belki 

Defineye siz kavuşursunuz 

Çlinkli ikramiyeler ar~sıo<la tayyare piyango bileti vıı rdır 

ilave • • en yeni dünya haberleri 
6286 

Seyhan defterdarlığından: 
Dekor Cinsi icarı 

30 Tarla 40 

125 

75 

75 
50 

150 

)) 

• 

• .. 
)) 

50 

50 

50 
50 
50 

Köyü 
Ahdıoğlu 

Adalı 

• 

" .. 
ıı 

HuJudu 
Drğusu Acem Abdullah batısı ilacı Bo· 
ğus güneyi Kürt Ohan kızı kozeyi usun 
oğlan veresesi. 
Doğusu kulak batısı Abdulgani kozeyi 
Hacı güneyi çorak. 
Doğusu ince kulak batısı drpsiz kulak 
kuzeyi ilacı Hasan oğlu Ahmet güneyi 

Kerim oğlu Hakkı. 
Dört tarafı Durmuş 

» • • 
Doğus·ı Çorak ve Adalı yolıı batısı Cey
han nohri ve Ufak Ilgın günayi C·ıyhan 
kuzeyi Çorak. 

20 ,, 50 Ağzıybüyük Doğusu yol batısı hendek kuzeyi Yosıı( 
güneyi KAmil. 

Yokorı~a. m.e~ki ve ~i~tarı ve '.11u~ammeo kıymetleri yazılı yedi 
parça arazının ıkı seoelık ıcarlurı yırmı gün müddetle artırmnğa çıka
rılmıştır. 

ialeklilerin dipozitolarını yatırmak ve ihaleye iştirı'lk etmek üzere 
936 ıkinci lıllnunun yedinci salı'günü snot on beşte milli eml~k satış 
komisyonuna müracaatları . 6259 21 - 27-31-4 
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ltalyanlar geri çekilitk· ı Antebin kurtuluc::u Evkaf d" k l J --------ı 
en kiliselerı yakıyorlar 1 ?t ıre tör iiğünaen : Borsa komiserliğinden : 

- JJ/rlrıcl sayfadan arlan -
-birinci sahifeden arlan -

teıbit ediliyordu. 
dlr • t b 

j 1 ay Ali Rızı Çevik •ehiller 
mbarator; Habea arazisinin • 

J anıtı kordelasıoı kescrkeıı ıllel 
talyayanlerca tabliyesi, İtalyanın 

kıtalar lop ve tüfek ateıleriyle şe
tazminat vermesi, devletlerce Ha 

hılleri seliiınlayordu. ) 
betillaoın hükDmranlık hukukunu 
haiz bir devlet olarak tanımaları Kılınç Alinio eski ıilab aıka 
Habeşistıa ile İtalyan mlistemli~ da§lırına' ve hemşerilerine ateşli ! 

ke bududlaıının Milletler cemiye- söylevini mÖütaaldp Sayhv Nuri 
Cobker ve mer Asım Aksoy betinde tesbiti şartiyle barı§a bMzır 

olduklarını bilı!irmiştir. ytcaalı ıröyl .. vler verdiler. 
AnkHa: 28 [AA] _ Royte- G,ce Halkevi salonunda C. ı 

H. P. aia resmi suvaresi verildi ve rin ve Hausın verdikleri haber 
Üştat Vedat Ürfioin •Antep ... 

!ere ııöre, Habeş İtalyan ileri 
karakolları trmn bolinde bulun· 1 kahramanlar destanı• eseri Antep 
maktadırlar. müdafoasıoın beytcanlarını yaşat-

Tiğre ctphesiodeki muharebe 
11

' 

1 .ı 1 -, Okul Diıektörleriyle öğret 
er or<ıo aıı aıtık lemasn geldik 

leri ve hakiki harbin şimdi baı: 1 menler, memleketin ileri gelenleri 
• hep vazife almışlar. ve umumi re· 

lamakta olduğu biasini vumek 1 ı'isörlük bizzat mütllif Vedad Vıfı 
tedir. 

tarafından deruhde edilmişti. 
H•bet kuvvetleri Makalleyi j 

· 'I Avrupanın soa teknikleriyle 
ıstı ii etmemiılene de garbdea ve 

ortaya kouan eserdeki müvaffaki
cenubden ağır bir çe•irme bare· 1 

1 
yellen dolayı C. H. P. ve mubar 

keline giri§miılerdir. 
t rir tebrik edilmelidir. 

Maksedları talayanların hattı 1 

ıicıtlarını kesmektir. -------------
lıalyan uçaklarının bütün fı

ıliyeti keaf hireketlerine inhisar 
etmiştir. 

Vilayet daimi encUme-
ninden: 

Hab•şler artık uçaklardan 935 yılı 2 icci kanunun 7ioci 
korkmuyorlar. Koıunma çareleri· salı günü saat onda VilAyet daimi 
ni öğrenmişlerdir. 1 encümen odasında ihale edilmek 

Oinei 
Arsa 

" 
)) 

• 

)) 

" 
)) 

" • 

" 

" 

" 

)) 

• 

" 

" » 

Miktarı 

Muham
men 
bedeli 

Vakfı Mevkii 
Müllıak Emir Ali Durmuş fakı mahallesi 

Mazbut Ahmet baba Çınarlı • 
,, Sevindik zade Nacaran » 

• Hacı Fakı 

» Memiş paşa 

» Vaizoğlu 

ağa Mustara caddesi 
Hacı faki mahallesinde Hacı 

falıı sokağı 

Solu bllhçe mahallesi 
Kasap Bekir • 
Arap Mehmet sokağı 

" ,, • Kasap Bekir mahallesinde 
ibrikçiler sokağı 

• l\Iestanzade l\arasoku, Durmuı falcı 

• Hilhal mescidi Hilhal mahallesinde hasır 
pazarı sokağı 

» Genemi zade Tarsus kapısında Bağdat 
oteli yanında 

• Alemdar zade Serıyakup mahallesinde 

Aarşın 

810 
204 
130 

79 

65 
235 

133 

827 
976 

233 

101 
Kara Hüseyin zade çıkmazında 

• • Sarıyakup mshallesinde Tatar 184 

• Mazbut baı utçu 
zade 

• Arpacı zade 

oğlu çıkmazı 

Ali dede mahsllesiode salcı 527 
Rifat sokağı 

Paşan·•bİ mahallesinde BA ttal 368 
ağa sokağı 

Lira 
1215 

102 
400 

150 

100 
ı ıo 

70 

1000 
500 

500 

50 

200 

250 

250 

)) 

" 
)) Paşanebi mahallesinde Z:ildmi 116 150 

" " 

" 
)) 

)) )) 

zadesoka ğı 

• Paaanebi mahallesinde • 294 
ıade sokağı 

,, Paşanebi maballesi hasırcı sokağı 88 
» Paşanebi mahall~si Zü14mi 280 

zade sokağı 

300 

88 
200 

Şark cephesinde ve Ogaden-
1 

üzere ( 7660 ) lira 89 kuruş ke· 
de İtalyadlarıa mu hasa mellen öa- I şif bedelli Dörtyol kasabasının kışla' Hane 
ceki mevzilerine kat'i olarak çe caddesinden Dörtyol istasyon ara-

)) 
" Peşenebi mahallesi aehit 

Mehmet sokağı 
80 150 

kilmişe benziyorlar. sındn ( 2800 ) metro uzunluğun-
Aakara: 29 (A.A) - Fransız dak ı şosanın essslı tamiratı aç ı k 

Saylavlar kurumunda cereyın et- 1 eksiltmeye konulmuştur. Keşif hü
mekte olan müzakereler bitmiş, ' !asası, etraj, fenni şartname, ek
Lavala itimad beyan edilmiştir . J siltme şartnamesi ve mukavele-

Yokarıda nevi ve mevkii ve miktarı gösterilen yerlerin mülkiyeti 
satılacnğından 16-12-935 den itibaren 20 gün müddetlw açık artır 
maya konulmuatur. 6 -1-936 pazartesi günü saat 15 de evkaf dai
resinde ihaleleri yapılacağından isteklilerin müracaatları ilAn olunur. 

17-24-31-5 6241 

Milli Mensucat fabrikasında pamuklarını bir müddet evvel 
mi~ olan aşağıda isimleri, koçan numaraaile pamuk cins ve mi' 
yazılı pamuk sahiplerinin veyahut bu pamuklan her hangi bir 
satın alanların heş gün içinde pamuklarını adı gecen rabrikada 
dırmadıkları taktirde talimatnsıneoin 82 inci m ıddesi mucibin< 
marifetile satılığa çıkarılacagı il4n olunur. 

Pamuk sahibinin ismi 
lbrabim oğlu Ömer 
Arabacı Nuri 
Ali oğlu Abdi! 
Hüııeyio Oğlu Feyzullah 

» • Kahraman 
Kürt oğlu Mehmet 

6289 

Balya Miktarı 
adet kilo 

3 265 
2 161 

15 1640 
3 256 
2 169 

25 3038 

Kooan 
No. 

1 /114 
2/148 
2/157 
4/50 
5/72 
b/62 

Koçan 
19-9 
24-9· 
26-9· 
21-1~ 

5-12 
24 J( 

Tornacı alınacak 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kırıkkale F•brikaları için Tornacı alın9caktır • Bunlard:n 
hul la huluna'lların Zeytinburnu fobrikal"rında , lzmirdekilerin 

pınar taınirhaoesinde, Ankara ve civıırıodakilerin de Merkez fe 
larında imtihanları yapılacaktır . Kendılerine güvenenler harci 
kendilerine ait olmak üzere heınen Kırıkkaleye gidebilirll'r. 

isteklilerin istidaları ıle doğruca yukarıda adları yazılı fahri 
müracaatları. " 7685 ,, 6237 1 15-20-25-30 ikinci k4. 4-9-14-19 

Adana ı inci icra memurlufundan : 
. 

Un fabrikası kil 
Antalya Vttliliğind 

Madde 

Adis.baba ; 30 (A.A) - Dört na:ııe örneği (38) kuruş mukabi- 1 

İtalyan açığı bu sabah Değebu-
1 

!iade bayındırlık d . iresınden ve- r---------------------------~rı 
ru hombardımaıı etmiştir . 1. rilecektir. Muvokkot teminat (574) 

Nafoant zade Hüseyin Hilmi ve 
kili Mehmet Fıkriye borcuodan 
dolayı Hal14ç zade Zekeriyanın 
haczedilip paraya çevrilmosine ka
rar verilen fabrika a!At ve edevat 
ve malzemPı ' le sandalye, masa ve 
sair eşyası 14 - 1-936 tarihine 
müsadıf salı günü eaat 14 den 16 
ya kadar eşyaların bulunduğu 
fabrikasında takdir edilen kıyme
tin % 75 ini bulduğu talı.dirde sa
tılacaktır. bulmadığı taktlirde m~z
kdr eşyaların 21 - 1-936 tari
hinde ealı güoö ıa at 14 - 16 da 
• ttl•ooğ, ve iatekli ol•nlaran mu

ayyen gün ve saatte Eski istasyon 
caddesindeki Genç rakı fabrika
sında memuru mahsusuna müra
caatlsrı ilAn olunur. 6290 

1 - Vi!Ayet idarei hus• 
aid Anhlya iskelesinde rıh 
şiğindd k4in un C abrikaıını 
lık kirası 4- 12-935 tarihi 
şubat 936 tarihine raetlıy
şambe günü saat 15 şe k• 
palı artırmaya konulmu9;ıır 

Adieababa ; 30 (A.A) - Ha· lira 56 kuruştur . isteklilerin ba-
h•ş impar.loru milleıler cemi- yınltrlık ~üdürlüğünden taelikli 
yetine bir nota göodeıeıek İtal I thliy ı- t vesikosile birlikte ve yu
yenların Tıgre ve Tembiyenden karıda yazılı gün ve saatte vılAyet 
geri çekilirlerken mÜl•madi ıu· 1 

dsimi•ncümenine gidecek'erdir. 
retle bale kaide hukukunu çiğne 
dikl.rinden dolayı protutoda bu 

22 - 25-27-31 6262 

lunmuştur. 1 

ltalyonlar çrkilirlerken kilile· 1 Adana P. T. T. baş direktörlüğünden 
leri )'akmakta ve sivil ahaliye 23-12 - 935 tarihinde ihale 
pek fena muımele etmektedir . ~ edilmek üzere 5-12--35 tarihinde 
İtalyanlar ilk defa olarak 23 ka ı kapalı zor! usulile eksiltmeye çl
ııuauevvel tarihinde trkaza cep I karılan Diyarhekir posta ve t •l 
heslnde zebirli gaz dahi kullaıımıs graf başmU.lüriyetine ait 1915 adet 
!ardır, j muhtelif loydaki çıralı çam di-

İaıparator bu gazların kulla- ı reğe talip çıkmadığından bu direk
nılmas nı da şidd.tle protrılo et- lecin teJariki için 23-12-935 
mlştir . tarihinden it ı baren bir ay müddetle 

l 

Öğrenildiğine göre ltalyan puzarlık kararı verilm i ştir . Muva-
1 

tayyareleri Habeş kıtalarmı ussen fık bediillerle tal ip bulunduğu tak-
gazını havi bombalar atmak su- tlirde ihalesi yapılacuğından talip 
reıile bombardıman etmişlerdir . olanlorın Atlana posta ve telgraf 
Fakat Habeşler, çok ağır zayiat başmüdüriyetile mahalli posta ve 1 

vermelerine: rağmen mevzilerini telgraf müdüriyetlerine mür coat 
muhafaza eylrmitlerdir . Hare· eylemeleri ilAn olunur. 6266 
kit bir .kaç ııüıı evvelki ayni 24 - 30-5 - 10 
hızla devam etmektetJir , 

İtalyanlar Asmaradan mühim 
miktaıda yardımcı kuvvet getir
mektedirler . 

Loodra : 30 ( A.A ) - lngiliz 
gazeteleri Lavalin dıı ıiyausi 
hakkındaki beyanatını kaydı ih
tiyatla telakki etmektedir . Gaze
teler LAvılia Fransanııı Milletler 
Cemiyeti ve lngiltere ile it birliği 
edeceği hakkındaki sözlerini iyi 
bir eurette karşılamakta i1tler de 
nutkun eHS itibariyle iç aiyaea 
icıplarıaa göre bazulanmış oldu -
ğunu kaydediyorlar . 

Dey li telgraf gazetesi diyor ki : 
Liivalin İoııiltereye yardım ta· 

ahbütlerinde bulunduğu doğru 
dur . Fakat lngiliz gemileriııe kar
şı an11zııı yapılacak bir hücum 
karş111uda Franijızlarıa müdıfaa 
tedbirlerine iıtirak tdlp etmiye
cekleri henüz bildirilmemiştir . 

Liival , uzlaımı siyasası yü -
zilııden sallantıya dü~tüğü halde 
yine iki ata birden binilmeğe de
um elnıekte<lir . 

Deyli Herald gızctesi ise , 

Lavılin siyasasını değiştirm•ğe 

niyeti olmıdığıııı telıarüz ettir· 
mektedır. 

o~yli Meylin fikri ise şudu~ : 
Liival bu nutku ile İtelyaya 

karaı teklif olunan yeni zeC•i ted
birleıi ve bilhassa petrol ambar
goıuou öldürmüştür . 

Roma : 30 (A.A) - Royter 
ajansı bildiriliyoı: 

Musolioi, barış teklifleri
nin lıalyııaın asğui ihtiyaçlarını 
ve bilhassa hudutların ve ltalyan 
tabuıoın emuiycti bakımından o 
l•n ihtiyaçlarını tatmin etmemek
te olduğunu kabine rrkiioına bil
dirmiıtir. 

Adisababa : 30 (A A) - Roy 
ajansı aytarıııın ögıendiğine göıe 
cenuptan gelen Ru Bloke Saıın 

ordusu Makalle üzerine doğrıı i
lerlemiştir. 

Raa Sayyumua kıtatı ile Ras 
Kasanın kılalı iıe AL: Gıjıaya 60 
mil mtsafed< kiio Abdiıdni d. 
İtalyan cephesine karşı bir taar
ruz yapmaktadırlar. 

ı 

1936 

Yılbaşı piyangosu 
Biletinizi 

.- lüks bakkaliye kişesinden . "W 

Osmanlı Bankası altında 

-Alınız-
ikramiyeler : 500 bin 200 hin 

kdfat . 
100 bin 50 bin ve 300 bin mü· 

A:yrıca Notere tastik ettirilerek 50 ve 60 kişilik listeler tertip ve 
satışa çıkaı ılmıştır. 

Şansınızı bu suretle de deneyebilirsin iz. 
ikinci liste 1/10 Iuk 30 numara 60 kişi ortaktır. 
Üçüncü liste 1/20 lik 50 numara 50 kişi » 

Dördüncü liste 1/20 lik 30 numara ve 1/10 luk 15 numara 60 ki,i 
ortaktır . 6223 

n-~-u-w- 1s-w-n ~-~-n-31 

Tohum islah istasyonu direktörlüfün
den : 

lslAh istasyonu üretme çifli~i
nôn 935 yılı mahsulünden " 791 ,, 
balya birinci eğ z ve « 18 » balya 
ikinci ağız Klevland pamuğu 936 
senesi ikinci kAnunuouo altıncı pa
zartesi günü enet 14,30 da Adana 
paınuk borsasında ve müessese 
idare heyeti huzurunda satışa çı
knrılace ktır. fiat uygun görüldüğü 
takdirde ayni gtnde pamuklar sa
tılacağından isteklilPrin nümuneyi 
görmeleri ve mezkftr gün ve saatıa 
borsada bulunmaları. 6268 

24-27-31 

yitik • 
ımza 

28 KAnunuevvel 935 de kazılmış 
imzamı yitirdim. Bu imza ile Ban
kadan başka kimseye borcum ol
maılığını ve yenisini yaptıracağım-

Seyhan defterdarlı2ından : 
Adanada Eski Oabağhaoe ma· 

hallesiode Irmak hemaını den-
! mekle maruf ve 3000 lira gayri 

safi iratla mukayyet hamamın 432 
sehimde Yunanlıdan m~trQk 193 
sehmi gayri mübadil bonosu va 

40000 lira muhammen bedel ile 
936 yılının 2 inci k4nun ayının 

20 inci pazartesi !(Ünü saat on 

beşte Seyhan derterdarlık daire· 
sinde ihalesi yapılmak üzere ka· 

palı zarf usıılıle bir ay müddetle 
artırmağa çıkarılm.ştır. isteklilerin 

2490 numaralı kanunun 16, 17 inci 
maddeleridde yazılı teminat ve 
32,33 üçncü maddelerine uygun 
telmif mektuplarıle Adana defter 
darlığına müracaatları i!An olu-
nur. 6260 21-31-10-18 

dan hükmü kalmııdığını itAo ede --------------
rim. 6288 

Havutlu bucağından Şileybi 
oğullarından Ahmet oğlu 

ISMAİL 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

.......... --·------------~---· 

Ceyhan urayının açık eksiltme nanı: 
Yapılacak mezbehanın keşif be

deli 4341 lira 37 kurut olup on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

Şartnameleri görmek iıtiyenler 
her gün urayımiz fen işleri büro
suna müracaat edebilirler . ihale 
tarihi: 8-1 936 çarşamba güQü 
saat 16 dır. 

Bu fııhrika gönde yirmi 
ton buğday üğütür, unıJ Aa 
unları nefes~tindedir. Fab 
bir yıllık k0Nll ( 15,000) lir 

( Fabrikanın baş de~lrı 
- ile iki degirmencintn aylık!• 

rei hususiyece verilecektir. 
Madde 
2 - Kira artırma sar 

lzmir, lııtanbul, Ankara, Ad 
)Ayetlerine gönderilmiştir. l 
bu vil•yetlerd~n alup okuyı 
Vı!Ayetiınize müracaatları 

de adreslerine parasız göoıl 
Madde 
3 - A rtırına beı şuha 

Çnrıambı günü ıaat 15-de 
valilik odasında vil4yet er 
huzurunda olacaktır. 

. Madde 
4 - Artırmağa gi rec 

muhımmen üç yıllık bedeli 
yrdi buçuğu olan öç bin 

ist•Jklilerin 935 senesi ticar.ıt yetmia bea lira mufalıkat t 
odası m ıkbuzu ve bu gibi yapı iş- nrmeleri IAzımdır. Teklif ·I 

)eri yaptırmış olduklarına dair na- bl!ııuo ve teminatı movakk~ 
fıa müdV,rlüğünden musaddak eh- buzunun zarflanma11 2"190 
liyet fenniye vesikaları ve yüzde . artırma, eksiltme ve ihale 
yedi buçuk muvakkat teminat ak- ounun « kapalı zarf uıulüy 
çaları ile birlikte ihale gün ve ıaa· tırma ve ~k,!ltme » ahk4mı 
tında uray salonunda ha:ıır bulun- yapılmalıdır . Bu ıhk4oıa uy~ 
maları . 6277 26-31-3-5 teklifler kabul edilmez. 

Adana inhisarlar başmüdürlüfünden: 
M6rsin ve Adana barut d~pesu 

ara' isinde ve gönderilecek mahalde 
yapılacak olan küçük tipteki be 
heri 454 lira 71 kuruş bedeli ke • 
şifli iki \ııne tecrit deposu 14 -
KAnunıani-936 sıılı günü saat 14 
boçukta paz9rlıkla ihale edilece
ğinden istiyenlerin plAn ıözleşme 
k4ğıdını görmek üzere yüzde yedi 
buçuktan 34 lira 1 O ar kuruş te· 
min11t parahrile Adana inhiııarlar 

başmüdürlüğüne müracaatları.6280 
26-31-5-10 

--Paranı!--

1 
Boş yere harcama ve har· ı 
cıyacaksan yerli malı ali 

Madde 
5- Teklifoameler yukarı 

zıh ihale iön ve saatınlı kad 
talya Valiliğine gönderilm ' 

M•dde 
6- Muvakkat teminat ' 

2490 ıayılı kanunda yaııb 
mttlerin her hangı biri ltabO 
lir. 6291 31-4-7.,... 

,.ımll!!ll19ımıl•WWW ---

1 
bu gece nöbete 

Eczane 

t 
Tarsuskapı civarııı 

Halk eczauesidir 
•111t'ram •••- ....... 

Umuıııi neıriyat mudil• 
M. Bakşı 

Adana Türk eözli uıa ı b• 


