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ÇARŞAMBA 
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•• -- -- 1 12 ilk kanunda 
Tasarruf ve yerli malı haftası 

başlıyor. 1 
---------------------------

5 KURUŞ ADANA : GONLUK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3394 ...... 

Cephelerde sükunet var 
• 
ıtalyayı en çok meşgul eden me- l 

sele zecri tedbirler işidir •• 

8irtaraltan Habeşler , diğer yan- j 

dQ11 İtalyanlar taarruza hazırlanıyor 

Ölen habı'Ş lmpurotorurııırı hakkını zorla gasheden 
şimdiki Habeş imparatoru ve oğlu 

h Londro : 3 (Radyo) - Kıhine 
k ~R'ilnkü toplantmndı İtalyaya 
,'rşı yapılacak kollektif petrol 
llıbuğosunu tutik etmiştir. Bu 
~~b•rğoyı Fransa da iştirak ede 
·t,.f ır. 

b· Ankara : 2 IA.AI - Roytcrin 

1~1diıdiğine göre Habeıistıhda 
t •I hareketlerde nisbi qir ıilkli 
rıı'r1~ır. Her iki taraf ta hazırlan· 
'"'t•dır. 

Ilı' liıbeş dıı bakanı milletler ce · 
1htine (Harrar)ın boıatılınış ve 

;~1.ııız .haıtalarla, yaralılara tabaia 
I ılmı~ oldu8'unıı bildirmis ve 
l•Jyan uçaklarının bombardıman 
ıt~iyecekleri ümidini izhar et 
ltıı§tir. 

Yine Cencvreden bildirildiği-
~, .. t ·ı s .l 

1 ııore ngı tere uuanın zecri 
~irlere iştirak ettiiini bildirmiş 

::& JSUX W W 

Fransada bfitiln Fraıısız müstem
lekelerinin bu tedbirlere iştirak 
edeceklerini haber vermittir. 

İngiliz kıbineai bu ayın on
ikiıiae kadar yıpılıcak petrol ih
racatı Ozerine ımbarğo konulm11i · 
nı prensip itibarile kabul etmiıtir. 

Moıkovı : 3 (Radyo) - A
diubabıdaa alının haberlere gö
re Habrş askerleri ltiılyı ıomı· 
liıinde (Amırı) yı zabetmitlerdir 

Dün akşam saat 22 den son
ra Radyo fazla par azil yaptığı 
içen Anadolu ajansırıırı gaze
teler için tertip ettlğı ajans ser 
visinden ancak aşağıdakileri 
zabtedebıldik : 

Roma: 
Habetlerin Makıllenin 100 ki

-Gerisi ıiçıincıi sa/ılfede -

M. Makdonald ın kızı 

bir ita/yan sana
yicisinin ölümü 
ltalyada büyük heye-

can uyandırdı 

Roma : ( Radyo ) - İtılyın1n 
en b6y6k sanayicilerinden biriıi
nin esrarlı bir ıurette ölümU Mi
lanoda büyOk bir heyecanı mu· 
cip olmuıtur . 

Bu adımın 1,200,000,000 li· 
rcc ı ''<tar•oda bir ıı veti vardır · 

İsviç e bankalarında karı11 
namına yatırılmıt beı milyon İn 
giliz liruından fazla bir parası 
uldıığu ınlaıılmıttır. 

Kendisi milli servetini yal.an 
cı memleketlerin faydasına ola· 
rak ukt.maklı itham edilmclı;te 
idi . 

Venizelos şimdide 
kralcı mı oluyor? 

Paris 3 (Rıdyo)-Yunan kralı 
ikinci Jorjuo yeni kabin•yi teıki 
linılen soara Mösyö V eoizeloıun 
vaziyetinde büyilk bir tebeddül 
olmuıtur. 

Royter ıj1D1ının verdiği bir 
diyevde kralın vaziyeti idare ede 
bilecek bir kudretle olduğundan 
emin bulundnğu ve bu hu~ustaki 
muvııffıkiyeti candan diledijıini 
ıöylemi§tir. 

Venizelos 
Atine : 
Venizeloı bir melı;tdbundı Yu

nanİltıoı döneceğini fakat ıiya • 
ai hıyıta karıımıyacaiını yazmak· 
tadır . 

Bir Amerikalı profesö
rün esrarlı ölümü 

Nevyork : 3 ıRıdyo) - Şark 

Arkeoloji enıtitüıü pröfesörli M. 
Vistıd eırarlı bir hutılıktaa ıon• 
ra buglin ölmüştür. 

Bir hafta kadar yatan profe
sörfia haatılığı teşhiı olunamı
mııtır. Keadiıinin de diğer bazi 
meelekdışlırı iibi eıki illbların 
gazabına uğradıjıifikrine zıhip 
olanlar da vardır. 

Otelciliğe başladı Yabanizeytunluklardan 
istifade edilebilecek 

~ır oteli olan bu müessese büyük Mersin Türkofisi--
bir rağbet görecekmiş. nineyi te:şebbüsü 

11k·l.ondra : - Eski İngiliz baş 
1
1 

ılı M. l\1akdooald ın kızı mıs 
~ •b~1 İogilterede çok iyi bir ev 
lrllhl L • ı · .. f' 
~. " ve çoı< sevım ı musa ır 
•veıliğiyle ünalmıştır. 

'Q' Babasının eoo sıyaeal yorğun 
~~~lldan sonra Mis İzabe! çalış
ı,~· karar \ermış ve proj•sini 
lıı:b?I tatbik için t'Ski bir Kt· ~ 

nı kiralamı~tır. 

~~ "1eşhnr lagiliz nazırlarından 
~rçil'in kızı Mi~ Sora nın bir mu 
~~· bolda çalışmağıi haşlaması 

'•esinden ıonra Mis İzabelin 
k ka~~rı İugiliz matbuatına bir 
!lıtırekkep sarf ettir•cek ve 

t b . 
\

1 
alde aylaıca dtdıkodıye 

~ıı olacaktır. 

~is lubel bu Kır otelioi bir 
kötü ve fırtınalı bir havada 
•kea sığıoıcak bir yer aradı· 

•ıı d it,-?. a bul mut ve çok obşuoa 
~ı iti ıçin eve dörıer dönmez bı· 
,'n~an bu binayı utın almaaını 
llıııtir. 

• "1. Makdonald da böyle seuiz 
'' lııı 811.de yerlerde çalışmayı rıhıt 

1 

d.~Yı çok ıevdiğinden kızın is· 
ı ~~ini derhal yerine gelirmiı 
;~li ıatıo ılmııtı. l 

: lıa İzabel, içindeki ağaç mob· 
1
h ilıi asırlık ömrli olan bü-

Makdonald'ın şimdi kır ku/ıvesi 
işleten kızı ile bir arada 

alınmış bir resmi 
yük köy ocaklariyle ıllalenmif bu 
oteli; olduğu gibi muhafeza et
meyi kararl•ştırmıklı beraber en 
modern konforu o:le temin ederek 
Turiatleıia ve aynı zamandı dost· 
!arının gelip zevkle, huzur içinde 
rahat edebilecekleri bir yııva ha-

-İçel ve havılisioin bir çok or-
manl•rında yüz binlerce yıbıni 

zeytin mevcut olduğu ve yOzler
ce sene evvel bu ağaçlardan iıti
fode edildiği malümdur . 

Öğrendiğimize göre Mersin 
Türkofisi bu huıuıtı inceleme
lerde buluamuı ve bunun netice
le r iıı · Ekonomi Bak•altğıoa bil 
dirmiştir . 

ÖoümOzdelı;i sene içinde mu
tabassıı iıciler getirtilerek bıı 
ağaçlar ışılıttırılacalı;tır. 

İlçelere bunun için tebliğat 
yıpılmııtır . 

Bu ağaçları P şılayıp orman ha
linden kurtaranlara kurtardığı n 
aşılıdığl zeytinlilderin tıpuıu ve· 
rilecektir • 

Ekonomi Bakanlığı Tnrkofiı 
ten İçel ve havaliıinde yetitea 
zeytiolerden ve çıkarılan zeytin 
yağlarından nümune istemittlr . 
Bu nilmuoılor hazırlanıp gönde
rilecektir . 

line sokmayı dtııünmektedir. 
Gazetelerin şimdiden yıpmığı 

başladı ki arı gürültülü neıritat 
Mis İzabelin otel için en eyi bir 
relı.lım olacağına da ıüphe yoktur 

Konyadaki Sarı su Beyşehir 
gölüne akıtıldı . 

Konya valisi Cemal Bardakçı gaze· 
te.71.iz aylarına diyevde bulundu. 

Konya : 2 (Özel aytarımııdın) 
- Vilayetimizin kur.klıia kuşı 
korunmuı için ıu iglerimiz hak
kuıda radikal tedbirler ve So -
nuçlar almak üz.re Anknayı 

gitmiş olan sayın ilbayımız Ce 
mııl Bardolıçı, bu kere iyi teıab
büılerinin neticelerini iyi bir ıu 
rette sonu\lar verdı~ini ve işe 

haılımak üzere ilimize döomüı 
tiir . 

Kooya vilayeti için rasyonel 
çalıımılırını önemle ve içlen 
gelen kıvançla gördüiümüz cid 
diğ ve umimiğ başarma ele 
manı ve yarıtıc111 olan sayın Ce
mal Bırdılı;çı bize diyevinde ıöy 
le buyurmuolaıdır . 

Sarı ıuyun :e,,nebir gölüne 
ık1tılm111 hakkındaki kesin pro
jenin hUkümetçe kabul edilmiı 
olmuındıa ömrü bıtlıttınlmıt 
tır • Bugün kan•I yapıaı için i 
cıp eden malzemeler kamyonlar
la göoderilmeğe bıılaoıı§tır . 

Sarısuyua Beyşehir gülüne ak
ması göl ıeviyeıinin (15) Halim 
yllk1eleceği keyfiyetidir • 

Konya İlbayı Cemal Bardakcı 

Sulama işlHinin bıoarılmuı 

için de (Özel mııbuebenio) 60 
bin liralık bir iatikraz yapması 

müaadeıi de alınmııtır . 
İsviçreden getirilecek olan 

ıu mühendisimiz Valgiriş de 1 
Kanuoıanide gelecek ve i§leri · 
mize ilmi bir :orgıınizanizaayona 
takibine koyulmuş olıcıiız . 

İzmirde 

iyi pamuk yetiştirenle
re mükafat 

İzmir - Bu yıl pamuk ekimi 
mevsiminde pamuk milıtıhıilleri 

ırasında vilayetçe iyi pamuk ye
tiştirme mlleabalı;aıı açılacak ve 
ea iyi cins pamuk yetiıtirenlere 
para mükafatı verilecektir. 

Müsabıkaya girmek iıtiyro 
pamuk müstabsillcri, bulunduk 
ları kazalarda kaymakamlar,. mü· 
rac•at rderek kaçar Jönüm içiu 
müsabalıay3 gireceklerinı bildi
rrcek ve ziraat memurları bunlı
ria mahıullerini, çapa işlerini , 
mahsul yetiştiği zımanda vaziye· 
ti gözden gcçirre<klerdir . Mah · 
su( yetiıtiren tarlalar ziraat di
rektörü ile Burnova ziraat mek
tebi direktörü tarafındın gui
lcrek m•hıuliln durumu tetkik 
edilecek ve oot verilrcektir . 

iki garuba ayrılmıı olın pa
muk sahalarında onar kiıi birin· 
ci aayılacaktır . Para mükafatı 
alacak olan birinci derecede pa
muk yetittiren müıtabsillerdea 
pamuğa en gilzel ve uzun fiıtlı 
olanın mahıulil viliyetçı> iki kat 
fiatle satın alıııacıktir . Birinci 
mllsabakı gurubunda Tire, Öde
mi§, Bayındır, Torbalı ve Kuıı
daeı, ikincijmıntaka da Bergame, 
Foça, Menemra ve dikili kaza
ları vardır . Müaabıkaya her gu
ruptan (50) den az çiftci girerse 
beıer. rlıhı fızla girerse onar bi
iruci ıeçilecektir . 

Suyun bu akıntısıyla göl ıe
viyesiain (96 buçuk milim) ton 
ıu yUlı;ıelişidir . Mevcut ıulıma 
kıoallarıııın kamilen temizltame· 
ıi sarotile onanlmıı olacaktır . 
Bundan bııka Karahllylik ve Ka· 
rapınara yenidea kanallu açılı• 
caktır . 

İlimizin kuraklıkla savıı pili 
oının birinci bölümilnü keıin so- ı 

nucuna ulaşacağını bilıJiren bu --------·--------
değerli diyevindea dolayı eayın lngiltere Kralının 
ilbayımıza teşeklıürler ederek ıy · 
rıldım • hemşiresi öldü 

Haile Selasiyenin en büyük 
düşmanı olan kimdir ? 

Müslüman bir Ras'ın oğlu olan eski Ha
beş İmparatoru tahtını nasıl kaybetti . 

Geçen hafta Adisababadıa 
gelen bir haberde eıki Hıbet 
imparatoru Lidj Y arııu'nun Gara
mulatıda umumi fecden öldiiğü 

bildirilmelı;te idi . 
Ölen ha imparator BDyUk Ha

heı impar1toru ( Meoelik ) in to· 
runu idi . Menelik kızı ( Cboo 
Regodı ) yı H11bet 11ılzadelerin
dea Muhammed Ali adında Müı· 
liimın bir Ruı vermiı ve enora
dıo Hırıatıyan olan bu aılımdın 
Lidj Yarsu dünyaya gelmiıti . 

1909 Menelik hastalandığı za
man torunu Lidj Yırau'yu Veli
ahd ilia rderek kızı Zaoditu' · 
yu saltanattan uzıklaıtırmıttı . 

O zaman 12 yaşında olan IO· 

ıunu imparetor Menelik saltana• 
tın ileri gelen şahsiyetlerine ve 
milletine prezante ederelı ~u be 
yanalla bulunmuıtu : 

• Kim lı;endiıine ittıılıizlik 
göaterirıe Allıbın beliıına ujıra· 
11n ve erkek evlıd namıoa Allah 
ona kara bir lıöpek versin .. Di
ğer tar. ftaa kendi de ıize hıya
net edene onun dı Allah beli
ııui venin n o da erkek evlid 
namını bir kara köpek sahibi ol
aun . ,, 

Fakat Lidj Yıuu'nun memle
ketine kar~ı hıyaneti gecikmrdi. 
Bir lıaç aene büyük babasının 
çizdiği yoldan barioe çıkmayın 

genç imparator, Glkeıini çeviren 
müıtemlekelcrin sahibi bllyOk 

devletlerle iyi geçindi • Hltti barp 

patladığı zıman Franaanın bulun· 
doğu saftı harbe girmek için Ci
butiye kadar bir seyahat bile yıp· 
mrıtı . 

1916 ıeneainde iki mühim 
uoıur imparatorun ıiyaıetine bir 
denbire değ'iıtirmesinde cok mO 
eısir oldu . Bunlardan birincisi 
iılim dininin cnibesi - ki im 
paratoruo bu dine karşı olan aev
gisi kendisi TUrklere yıklaıtırdı
ve ikiside Alman diplom11ieinin 
Adisabıbadı çevirdiği anterika
lardır . Bu drğiıiklik evveli Ha 
beo ruhbınının ve asılsız ıubbın 
sınıfının imparatora karşı olan 
itimatlarını zıiflıttı . Bu.odan 
baıka harbi umumideki ; ittifak 
devletleri mümeasıllerinia huku
kunu lizeriae çekti . 

Ülkesini ittifak dnletlerinin 
müstemlekeleri aleyhine büyült
mek niyetinde olduğu ve bunun 
d• erg•ç Fransa , ltalyo ve İagil· 
tere ile bir harp tehlikesini do
ğuracağı anlaııldığı zaman kendi
si için kati darbe aldu . 1917 de 
asılzıdclerin ileri gelenleri impa
ratorun 11rayındı ve piliaa ıefle
rinin başkanhfıındı toplatarak im
parııorun halkı istediler . İmpı 
ratorun tahtından atılmuını mu
cip olacak sebıpler arasında bü · 
y6k babası Meaelik'e kartı , öl
düğü hafta bütlin maiyet erki· 
nıo• emir vererek atlarına bin
dirmek ve [ fıntaziya ] oynatmak 
ıuretiyle börmetsiıliği yaptığı da 

lnglliz kralı ölerıtlıem§ireslyle 
birlikte 

Londrı : 3:( Radyo ) - Kral 
beşinci Jorjun bemşirui Prensea 
Vikloryı mideıinde vukuı gelen 
bir Emarajid~n rablıtsız bulun
maktadır . Prensin ağır rahatsız. 

lığı dolıyısile Kral Parlemento· 
dıki ıçıo nutkunu tehir etmiıtir . 
Mutıd mer11im de yapılmıyı -
caktır · 

Londrı : 3 ( Radyo)- Preo· 
ıes Viktorya vefat etmiıtir . 

gösterilmekte idi . imparator 
ıabtıadan indirildi ve prenıea Za
odito ve ıimdilı.i imparator Ta
farı'nın emriyle bapıe konuldu . 
18 sene kaldığı bu hapiıhıneden 
ancak bir 'ıiefa 1932 senuinde 
çıkıbilmi§ti . 

Şunuda illve edelim ki l ken
di!inia hal'i illin edildiği zaman 
oğlu Menelik ancık iki yaşındı 
idi . 

Bugün rüşde vırmıt olın bu 
genç Preaı Hıbeıietau tahtına 
hık iddia eden biricik meır6 ••. 
riı olup eimdiki Hıbeı imparato
ru Haile Selbviyc'nin en bliyük 
dlişmıuıdır . Kendiıi Fransız so
mıliıine iltira etmiı ve intikam 
alacağıoı z•manı beklemektedir • 
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Sayfa : 2 

Kra Jorj tekrar Yunanistada 1 

Belgratali<f çıkan "Polltilca,, 1 
gazetesinde l. Balukciç imzalı 1 
çıkan yazıdan: 

Kral J orj, kuvvetini yalmz 1 
bir tarafa istinat ettirt-cek bir Kral 
olmak istemediğini ve bütüo Yu
nanlıların kralı olmak arzusunda 
bulooduğuou söylemiştir. 

Bntüo bunlar Kra l Jorjun ku 
rumunun derhal ko laylaşacağını 
ifade etmez. 

Yunanistanda siyasal carpış
malar demokrasi çerçevesi için
de ola gelmiş değillerdir. 

Ordu, mütevaliyen iç işl ere 
karışmaktadır. 

Ordu, bu:hareket tarzıyla fır· 
kalar arasında eyrılıkların mah 
solü olan kavgaşalığı arttırmıştır. 
Hala, hüt rekabet t sas dairesinde 
kendine bir teşkilat yapması im
kanı verilmemiştir. 

Yunan ulusu ipt\dai durum 
dao yirmi beş yıl önceye kadar 
Teotokis, Rallis, Deliyannis ve 
Kunduriyotis gıbi aileler bulun 
dakları yerlerde adalet hudutsuz 
bir tarzda icrayı hüküm etmişler
dir. 

Parlamento işe, bu aileler 
sayesinde saylav olmuş kimseler· 
den mürekkep bulunuyordu. 

Harpten birkaç yıl önce, bur
juazı ve kyölü sıo.flarmın kuvvet· 
Jenmesi yüzüodeo Yunanist .. nda 
siyasal teşekküller yapılmağa baş 

lamıştır. Fakat herp orduyu hu 
hadıselere kanştırmış ve bu yüz
den fırkaların inkişafı devresi 
sarsılmıştır. 

Aıkeri unsurlar aruındaki 

tesadüfler karşısında Liberal, Mu· 
hafazakar, lşci ve Köylü teşekkül· 
Jerı aciz bir vaziyette kelmışlar 
dır. 

Kral Jorj, Ar.nuhı11I müna· 
aebetlererdeki vehameti dahi bil
mektedir. 

İngiltere, o muğlak menfaatleri 
yüzünden dünyaom: her köşeııine 
sokulmuş olan bir devlettir. Fa
kat logilterenin endişe ve gey
retlerinio merkez noktasını Ak 
deniz teıkil etmektedir. 

Bugün Akdeoiz sebillerinde 
olaglen kaynaşmalar yüzünden 
İngiliz devlet adamları fevkaliide 
bir mesai sarfetmektedirler. 

Kral Jorj, devletlerin istek ve 
1ıayelerioden ibarat olduğunu 
Londra gibi bir kayanğın başın
da görmek ve anlamak fırsatına 

mazhar olmuştur. 

Akdeniz havzasında Yunanis
tanın da bayati meof aatleri var· 
dır. 

Akdeniz etrafında yapılan mü
cadeleler Yuoanistam da doğru
dan doğruya sHikedar etmekte 
dir. 

Yunanistan işgal etmekte bu
lunduğu coğrafi durum dolayı
siyle bu mücadeleleri yakından 
tatbik etmek vazifesiyle vazife
dardır. 

Kral Jorj'un Londrn P aris -
Roma yolu üzerinde çok mühim 
konuşmalarda bulunduğu muhak· 
kaktır. Bu hususta türlü faraziye · 
ler yapılmaktadır. Bu farziyeleri 
dünya gazetel~ri de münakaşa 

edegelmektedirler. 

Bütün hunların, Yunanistanıo 
kar temin edeceği ursıulu59l pıı 

zarlıklara mevzu te§kil etmesi ge 
rektir. 

Bu tarzdA dikklt uazarıoa alt· 
nan bu konuşmaların ve pnarlık· 
ların temelsiz olmaları da çok 
muhtemeldir. 

Yalnız Kral Jorj'uo bu yolcu· 
luk sırasmda memleketinin arsı
ululusal durum hakkında konuş· 
malarda bulunduğa muhakkak 
ıır. 

Gazetelerin yaptıkları kompi
nezonlara rağmen Yunaoistanıo 

arsıulusal durumu açık olarak 
muayyendir. 

Yunanistşn evvela Akdentz ve 
Adriyatik denizinin işgallere ve 
tecavüzlere karıı masun kalma 
sında alakadar bulunan Balkan 
devletlerine baletlerine bağlıdır. 

Balkan anlaşması Yuoanis· 
tanca daima dikkat nazarında bu 

Jundurulmaaı g erek olan bir esas 
hr. 

Yunanistan aocak bu esas da· 
iresinde arsıulusal diplomatik 

faaliyetini serbestce inkişaf etti
rebilir. 

Bu pakt dolayısiyle Yunanis 
tana bağlı olan devletlerin hima
yesi olmazs• Munanistao çabucak 
büyük dıvlctlerio oyuncağı 

haline gelir. 

Bu pakt ile birlıkte Yunaois· 
tan, diğer küçük devletler gibi, 

Ulusler sosyetesinde istiklal ve 
mülki temamiyetinin zımanını 

bulacaklar. 

Balkan paktı ve Uluslar soıyc· 
tesi Yunanistanın müstakbel İn· 

klşahoın temelini teşkil etmekte· 
dirler.,, 

Makale sonunda Kral Jorje 
Yunaistao kanuou esasine ve 
memleket kllounlarıoa hllrmet 

etmesi tı\vsiye olunuyor ve son 
zamanlarda Atinada neşredilen 
Kral birinci Jorj'un yani bugün 

kü Kralın büyük behasınan siya· 
sal vasiyetoameıi dikkat nazarı 

celboluouyor. 

--~---------·---------~--
Avusturyada 

Kış yardımı meselesi --
Viya·ıa ~ ( özol ) - Avusturya 

önümüzdeki kışta muhtaç olan 
600,000 kişiye yordım edebilmek 

için büyük çapta bir kış yardımı 

plAnı onaylamıştır . Geçen sene 

eylikseverlerio yardımlarından 16 
milyon şilin toplanabilmişti • 

Memleket ııiıfusunun ancak 
altı buçuk milyon olduğu Jüşü

ni.ılürse bu yekunun değeri daha 
eyi anlaşılır . Bu seneki yardım 

yektınunuo daha yüksek olması 
bekleniyor . Bakanlardan Eritz 
Stockinger , önümüzdeki kışta bir 

A vusturyah aç ko.lmamah , soğuk 
tan donmamahdır diyor . Kış yar
aımı işinin bıışınd(\ bulunan Ba· 
kan , gazeteciier önünde geçen 

sene toplanan 16 buçuk milyon 
şilinin nereye ve nasıl harcandığı
nı inceden inceye anlatmış ve bu 
ış için yapılun masrafın nncllk 

5800 şilin olduğunu söyle miştir • 
Yalnız Viyanaya 150 vagon dolu
su elbise , 25000 meterzoutner 
yiyecek , 1 ,55,000 sıcak yemek , 

pek çok mikdnrda ekmek , kon
serve ve odun kömür cinsinden 
yakacak dağıtılmıştır . 

Köylerde bunlardan başka öltüz 
vo saire gibi canlı hayvanlar dn 

fakirlere verilmiştir . Tecimen Ba
kanı Stockinger rakam dolu liste
sini okuyup bitirdikten sonra Avas 

turyalıların ren büyük karakteri 
olen insnn ve iyilikseverliğinin bir 

1 defa daha is.pııtmı gördük demiş-
• 1 

tır . 
Kış yardımı Avusturyanın diğer 

memlflketlcrin<le ikincı teşrinin 
birinde başlamıştır . Viyana.do. ise 
birinci kAnunun birinde başlıya-

caktır . Bu yardım gelecek sene 
nin martına kadar sürecektir . 
Bir Viyana gazetesinrle , başka 

memleketle;de yaıayan Avustur
yalılar Ja , ana vatanın bu büyük 
İ§inJe pay almaları istenecektir . 

(Türk Sözü) 

I' 

1 
Şehir Duyukları 

Dünyanın 

En büyük havacıl 
• • • 

muzesı 

Kö,nür derdi 
Şehirde kömür bulmak 
imkanı çok gücleşti 

Tasdik edilip sabipfcrioe gön
derilen rubsatiyelere rağmen şeb 
rimize kömür gelmemekte ve bu 
yüzden halk çok sıkıntı çekmek 
tedir . Kömürün bir kilosu 6,5 , 
7 kuruşa satılmaktadır . 

Haber aldığımıza göre kömü· 
rün fiııtımo yükselmesıoe sebep 
olan bazı eınaf daha sabahleyin 
er "enden Y ağbaıan denilen yere 
gitmekte ve orada kömürü . iste· 
dikleri fiatts aldıktan sönıe §ebre 
getirip istedikJeri fıata sııtmakta 
dırlar . 

ltbaylık ve urbaylık katlarının 
buma ehemmiyet vererek bu gibi 
ihtikarın önüae geçmeleri bek 
leniyor . 

Profesör Yansen 

Ceyhan şehrinin de 
planını yapacak 

··-
Öğrendiğimize göre profesör 

Y anscn , Adana , Mersi o ve Tar
sustan sonra Ceyhanın da ıebir 
pliiomı yapmayı teabbüt etmiıtir. 

Ceyhan urayı ile bu hususta 
yaptığı mukaveleye göre profe· 
sör Yan sen , bu planı en çok 16 
ayda tamamlayıp Ceyhan urıyıoa 
teslim edecektir . 

Ceyhanı uzun uzadıya tedkik 
eden profesör , şehrin yaranki 
gelişmesinin istıııyooa doğru ola 
cağım gözönünde tutarak buraya 
ait yafta ile §imdiki ırmak kena
rındaki beledıye bahç~si etrafına 
ait pafteyi önümüydeki aylar 
içinde yapacaktır . 

Ceybaa urayı , bu dlişüoceye 
uyarak şehirl~ istasyon araı:ıında
ki bo§ arsalardan şimdilik 18 
beklarhk bir yer için istimlak 
muameluine girişmi§tİr • 

Ticaret mektebi me
zunları kurumu 

1/12/935 tarihinde yapılan 

genel toplantıda kurumumuz ida· 
re heyetine seçilenler: 

Birinci Başkanlığa Pamukçu 
zede Seyfi, ikinci başkanlığa Zi· 
raat Bankası \Mensucat fabrika· 
sında Tabsih. genel sekreterliğe 
pamuk iş limit~dde Hüseyin Vic· 

dani, idare direktörü; Ziraat mek 
tebi tohum ıslah istasyonuoda En 
ver Vehbi, Veznedar: Tüccar İs
mail Recep, Üye: Anadolu inki
şaf §irketinde Enver. 

,,.. 
1 Zekat ve fitreleri 

Hava kurumuna v&r· 
mek dini ve vatani 

bir borçtur 
-~ 

Bu ay Ramazan ayıdır . Bü 
tün Müslümanlar zekat ve fit· 
relerinin ş•hsi düşüncelere lu
pılarak şuna huna vermekle di 
ni vazif elerioi yapmıı olduk la 
rını sanırlar. Halbuki verilen 
bu gibi paralar maksadı ttmiu 
etmez . 

Bunua için zekat ve fitrele
rinizi vataoımızı havadan gele
cek düşman hücumuna karşı 

korumak için her yıl bir çok u
çaklar alarak ordumuza arma· 
ğan edeo lıava kurumuna vere 
cek olursanız bem dini \'e hem 
de vatani ödevinizi ~pmış olur· 
sunuz. 

Şimendifer tahvilleri 

Adanaya gönderilen 
tahvillerin hepsi satıldı .... __ 

Sivas - Erzurum hattı için 
Ziraat ve iş Bankasına gönderilen 
bütün tahviller vatandaşlarımız 

tarafından satın alınmıştır • 
Vatan<laşlarımızan gösterdik

leri bu büyük ilgiden dolayı k~n· 
dilcrini kutlarız . 

Halkevinde 
Bir boyacıhk ve sıvacı

hk kursu açılacak 

Halkevimiz , §ehirde boyacı
lık ve sıvacılık işinin önemini göz 
önünde tutarak htvesli gençlere 
mahsuı olmak üzere bir boyacı· 
lak ve sıvacılak kursu açmaia ve 
bunun için de uzmanlar getirt
meğe lt@ebbüı edeceğini memnu
niyetle haber aldık . 

Halkevimiıin bu çok değerli 
kararının bir an önce meydanı 

getirilmesini be.kliyoruz . Çünkü 
şehrimizin iyi boyacı ve sıvacıya 
ciddere ihtiyacı vardır . 

Sabiha ölmemiş 
lzmir açıklarında batan locbo· 

lu vapuru faciasında, ölü Komist'r 
Be§irin kızı Sabibaoın da bHta· 
haneye kaldırildıktao sonra öldü· 
ğünü İstanbul arkadaolarımızdan 
aldığımız haber üzerine guete· 
mize yazmıştık . 

Sabihaoıa 28 -11-935 tari· 
bile AdanıAdaki bir karkadaııaa 
gönderdiği mektupta kendiıioin 
aağ olduğunu anlatmakta ve ge· 
çirdiği acıkh kazaya airl tafsilitı 
verdikten sonra kendisinin ölOm 
haberine acıyan\ara teıekkür ede
relc ııbhatta olduğunuAbildirmek 

tedir . 

Bir düzeltme 

Şehir duymacımız Fuat Na· 
binin soyadı ' Çoker » yazılacak 
yerde " Çeker ,, diye yazılmııtır. 

Arkadaşımızın soyadı " Çoker ,, 
olduğundan bu yanlıılığı düzel 

tiyoruz . 

istifa etmiş sayıldı 

Şehrimiz M«!mleket hastaha
nesi rontken mutabos@llll iken Di
yerbekir Nümunc hastahanesi 
rootkeo mutabassıslığına atan•o 
Ekrem Hüseyin, ödevi başına git· 
m~diğinden istifa edilmiş sayıl
mıştır . 

Bir atanma 
Baytar F akülte~i hu yıl çıkış · 

larıodan Mehmcd Ali, 84 lira Üc· 
retle Ceyban ilçesi mücadele bay
tarlığıoa ataomı§llr . 

Kapıyı açmışlar 

Milli Mensucat fabkikasıuda 

amelelik yapan Halim oğlu Hüsnü 
ve o f ıbrikada amelenin yatıp 

kal\cmasına t•bıis edilen o~ada 
bulunan karısı Meleğin üzerin~ 

gc celeyio kapıyı kepayarak fab 
rikadaki ioioin haııoa gitmiı ve 
bunu fırısat bilen Döıeme ura 
mında oturan Süleyman oğlu İı · 
kender ve Mehmet oğlu Ali bu 
~ve gelerek kapının kilidini açıp 
içeri girmek iıtemi§lerıe de Me
lt'iin bağırma:n üzerine kaçmak 
iatemiıler ~ve bekcinin gelm.sıi 
üzerine yakal11noıışludır . Suçlu 
!ar , haklaııoda tutulan incele 
me kiğıdiyle birlikte bakyerine 
verilmi~lerdir . 

Halk evinde 
Konferans verilecektir. 

6 i lk kanun cuma günü akşa
mı saat 19,5 da Halkevinde, er
kek ve kız liseleri kimya öğret 
meni Kemal Güvenç tarafından 
bir konferans verilecektir. 

Konferoosıo mevzuu "Kimya 
tarihinde kimyevi crnsur ve mad· 
de hakkıodaki bilgimizin inkişa
fı,, dır. Bu konferans diğer dinle 
yicilerden maada orta tahsil ta 
lebeleriyle, ilk öğretmelerin dm 
lemeai için kühür direktörlü
ğünün terıibal aldıgmı öğrendik. 

Urayca cezalandı
rılan vatandaşlar 

B•kkal İbrı.bim oğlu Hilmi 
ıihhi muayeneye gitmediginden 
200, Ekmekçi Adil forun dahili 

pis olduğundan 200, Çörekçi Mah 
mud ıokaja çirkef döktüğünden 
200, İlk okula ispekt6ıü Haydar 
caddeye su bıraktığından 200, 
Kömürcü Ömer oilu Hilıeyin 
yüklü hayvana bindiğinden 100 
kömürcü Hasan oğlu Mustafa 
yüklü hayvana. bindiğinden 100, 
kömürcü Mehmet oğlu Siileyman 
yüklü hıyvana bindiğinden 100, 
kömürcü Veli oğlu Abdullah yük 
lü hayvana bindiğinden 100, kö
müıcü Ali oğlu Mehmet yüklü 
bayuna hindiğidden 100 , kö 
mlitcü Kürt Hüseyio )Uklü hay 
vana bindiğinden 100, Maliye 
m~murU Hacı Ali oğlu Rifat so 
kağa su bıraktığından 100, Ma
rangoz Mehmet oğlu Mustafa ka 
çak koyun keıtiğindcn 500, De· 
mirci yUsüf oğ'lu Şevket caddeye 
iıcdiğioden 200, Yük arabacı§• 
Haıan oğlu Muıtıfa yol üzerine 
hayvansız arab• baraktığınd•o 200, 
Yük arabacısı Hasan oğlu Muı 
tafa ahuru sıhhi ıekilde olmadı · 

ğandan 200, Eski demir tamirci· 
si Niğdeli Hosan ruhsatsı ev yap
tığmdan (bakkmda tıkibat yapıl
maktadır.) Yük arabacısı Kara 
Mehmet yol üz~riae hayvaoıız 
araba bıraktığından 200, Sebze 
ci Mehmet oğlu l\Iebmat Ken
dir dükkan önüoü pis duttuğuo 
dan 100, Bakkal Mehmet oglu 
İbrahim tahta kepenekleıi dükkan 
öoüoe koyduğuadarı 100, Kasap 
Sabri dükkio önüoe kamıf kırın· 
tısı döktüğüııdeo 300 , Bahçeci 
lbrabim oğlu Salıh merkebe ağaç 
yüklt-diğinden 100, Çıfci Meh
met oğlu Salih başı boş beygir 
bıraktığmdan 200, Arabacı İlyas 
oğlu Halil caddeyi işgal ettiğin· 

den 100, Arabacı Ahmed oğlu 

Reşid arabası koşulu iken bışı 
boş bıraktığından 200, A§çı kamil 
oğlu Dervi§ · levha asmadığından 
200, Bakkal Osman oğlu Abmtt 
manavlığa ait eıy• sattığından 

100, Manav Silleyman oğlu Sü
leyman Ca<Yıları gayet pis oldu· 
ğuodao 100, Manav Süleyman oğ 
Ju Süleymfto Bakkaliyeye ait r§ 

ya sattığından 100 er kurut ce:u 
ahnmııtır. 

Gelenler 

Öner den şehrimizde İş Ban· 
/ 

kası direktörlüğü yapmış olan ar-
kadaşımız Sait, şehrimize gelm~ı
tir. 

Beılin: (özel) - Al_.. 
kaç aya kadar dünyaoıo en 
havacılık müzesioi ttçacakLtJf · 

k' e Şimdi Bcrlinde eı 1 

· · geoil • stasyoou sergi evının 
larmd• kurulm•kta olaD ~ 

· bır 15,000 mttre murabbaı 
kaplayacaktır. k 

Geçen ')ene sonların• ··t 
Y b ııo•g 

Almanyanın yalo:z o 1 JO 
bir zamındanberi baplı bil 

havacılık müzesi vardı· k 
Nıhayet Dritle Rayb •.. 1,, 

yakışan bir büyüklükle gol 
b. b•~ 

ma§tıracak kocaman ır oı 

müzesini açmağa haıırlıolf fİ 
Havacılığın ta başınd•~ 

ye kadar yörüdüğü yolu g~ t• 

bu mllıede 80 e~ijina_1 oç'od,li 
muhtelif uçak tıplerı ıO 
200 motor buluDacaktır. 0 
Bu kocaman kollebyoD°' 

~11oda ~<~lo x,~ bava d~~j ti 
caktir kı uç•gıaı 77 k•l1 WJ 
içini de herkes gezebile~e ~ 

Bu müıede görülmel!r 1 
diğer bir ıey de Prof eı0 

kersin &lmtzden evvel ~ 
bulup, plinıaı yaptığı, l 
nüz :yapılıp ortaya koaO 'k• 
olan •Nurflllgel- yaloı• 
uçağının modelidır. ~ 

Bu uçak geleceğin en 
yolcu uçağı olacaktır. . lil 
Bu •uçan kanad,,ın gerğı• ~,t1 
metre olacak ve rahat r• 
yolcu alabilecekctir. ıık" 

Uçağın orijinal b&yBk 
parç.,ınan modeli m0ı•11 .. 1 

k . B .. d i• yecl' tır. unun ıçın e, b' 
dörder lıdşilik birirıci veJ• 

k. . . ._. . . "f k ... eıetı 
ıncı ı"mcı sını ıpı ... 

forlu kulüp ıandalyaları "' 
ları ile görülecektir. ;O 

Nıhayet kronolojık (si 
rası) bir ııra ile model fi~ 
jinal olaralc; uçmaoın b~b'.,, 
meğe yaraşan, Lilientalı" 
daha ağır prensibi üzerto•

1
_, 

lan tek ve çift kanıtlı ''~',- ( 
çaklan•, bir )alo-makiO ~; 
torlu uçakların öacüıü)'t ol 
4. eylal 1909 da Tempelb ,ı• 
danından uçtuğu ilk ıootO 
çağı, sonra ilk Almao ., 

G . te• uçAk, Hans- radcnıo 1 
nathıı, Hirtin Rumpler .,,,,. se" 
diye On alan uçağı bu IJJD 

uulacaktır. . b' 
Bunlardan ba§ka ~~c. f 

in kızıl harp makinesı ıl ııı 
rın düştüğii üç kenatlııı :ı,r' 
nel savaşın tanınmış uç' d• 
nihayet g<"nf'I baı p eooıJ" 1 

kl·kle' harp ucağında df!ğiş i ı ~I 

larak ortaya konulan il~ ~i
yolcu uçRğı da müzedelı~11, 
neler .rssında buhmactJ f. 

«Lz 14,, Zf'ppelio ba"';,, ~ 
sinin, Skagerrak savaşıo. ~ 
Goodelile Gr&f Zeppelill10 ol 
diugen yanım ilk hava ~e .. ,,ı 

'bl IJ çını ve daha bunlar gı . tf 
tarihinin bir çok değeri• ~ııf 
bu güzel müzeyi sfüıliyece ,,ıı 

Diğer salonlarda b9":ıif 
tarihi inkişafı gösterileC:b,~ 
Pfund ağır lığmdıı olao 

1
. ~it 

• 'J:ll J 
lığın rt.simli tarihi ı uı 
dnuyada rşi yorLı tur. 

Kinkongun ol1 

t)O f 
Bir sanut Abidesi olan 

-------------, 1 ıııı• r görmeye bezır aP 

1 Oruçta . vakıt 1------- d 
bildiren · ea9ırıp ç•G•~·O•:. 

Bugün güneş 6,37 de doğa

cak' öğle ezanı 11,50 de, ikindi 
14,20 de, akşam 16,33 de, yat · 
ıı 18,5 de İmsak 4,55 de ola
cıtk . 

. ·v•r'" Eski ıstasyon cı • tf 
b .•• 

ran Htşit oğlu Ha un •t' 
olduğu halde bağırıp ç "' 
suretile berkesin rahatıo~,~~ 
ğındın yakalaom•f "r.. 
zabıt tutuJmuıtur · 





5ayfa 4 ( Ttırk 86ztl ) 4 
fil 

Adana Borsası Muameleleri Seyhan valiliğindan : Taran 
CİNSİ 

Hususi idare eski ikir.ci daire 
PAMUK ve KOZA 

tahsildart Abdüllrndirin makbuzKilo Fiyatı 
!arının tetkik edilmesi icap etti-

Eu az En çoL 
K. s. K. s. Kilo ğinden bu tahsildardan ma kbuz 

Satılan Mikdar 
Fabrikası mamulatı arasında Hesabını bilen ev Bayanları işlerioe 

yarıyacak her şeyi bulabilirler 
mXapımafi pamuk 38,50 -- almış olan mükelleflerin elindeki 

1__,P=i~ya_s_a _,_p_ar~la-'-ıtı-"-•• ___ 
1
37 makbuzlarını 15-12 -935 gün tine 

.._,P~i"""y_••~a_ı_ .. m_iz_i -:•.:....• ___ 1_..;;,28':"",_5"'"0_-_-~~:;-----ı---------ıı kadar husasi muhasebe müdürlü· 

~::: h ~.87 41 ğüne göstermeleri bildirilir.6191 
l--,=----'-----1--'---1 4-6-8-12 Ekepree Halis filtre 

Klevlanı 

YAPAGI 
Ziraat bankası Adana mensucat f ab
rikasından : 

Turan Zeytinyağı 
Beyaz 

----1----ı Siyah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 1 1 

•-ı•a-n~e------~~~--ı---------------ı 

•----.,,,,,...,...--=~--1 2,12,5 1---------ı .- erli " emlik,. 
,. "Toh ıırolıık., 1,95 

~~ ...... ~~~~ ..... ~~~~~~~-· 
HUBUBAT 

Bnj!day Kıbrıs 
.. Yerli 6 
,, Mentone 

Fabrikamızın l.ıakkaliyesi 1936 
senesi beşlangtcıodan sonuM ka
dar kiraya verilecoktir . Eksiltme 
kAnunu0vvelin altıncı cuma günü 
saat onda fabrika müdürlüğünde 
yepılecaklır. TafsilAt almak isti 
yenlerin her gün fabrikaya müra-
cnotlart. 6184 1-4-6 

16,5 ' 
5, 2 ve 1 

Kiloluk tenekeler 

Turyağ: Yemeklık yağlar. 

Ece : Temiz!Pme tozu. 
1--:-"-------ı----- ı----------------1 

Arpa ----·-------·-------------, FaAnlya --
l-yu-;.--i-------1----ı------------· ulaf 

D .. ıic .. 
Kuş yemi 
Kl'll'n ıobıımu 

Marta Eggerth, Martı Eggerth 
Marta Eggerth 

Bir gün sana 
geleceğim 1 ursil : Çnmıışır tozu. 

-· Salih 900 1 Pol Abrııhamın Mıı,hur opereti 

"":--..---~------ı-~------_-i --------· ·------------------·----~ı .!::: .ı:ı *!'~ ., - H • Sabunu evin bü · urma. tün işleriıııle kul 
.o '" -Düz kırma .. -3 ~ ı---,s"'·--.,.--------

1mit ... 
ö c -~ ~-----ı-,~----1----------1 - - **•• '-'ıımhuriyPI 900 
!,2 ~ l---c-=----.. ~'----- 850 
..... N~ı ·· H~---"-------ı------1 _ üz krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

3 I 12 I 1935 
Kambiyo ve Para 

İŞ Bankasından alınmıştır, 
Santim Pcnı 

Hazır 6 58 1_-_L=i_re_ı_~----ı--.9.-/ 87 
K , d . -~6~ı 39 Ray•mark 1 'f7 1 inci . V • eh • 

ı---------ı 6 36;-~~"-•~n~~-·F~r~an~s~ı~~·---ı·--=-l~=il 
2 inci K. Vadeli Sıerlin "lngiliz" 620 50 
Hint hazır 5 94 Dolar "Amerikan,. 79 42 

1-~-'531-...---,-..,..,,.--,----"--l ·---1---1 Nevyork 11 Frank "lsviçre,. 

l, ____ B_e __ l_e_d._ı_·y __ e ___ i_I_i_n_ı_a __ r_ı ___ ı 

Mahallesi 

Köprülü 

)) 

" 

' 

" 

Mevkii 

Çengel 
kaya 
Bucak 

" 
)) 

" 

Hesap 
No. 

3/15 

3/42 

3/48 

3/69 

3/69 

Kıymeti 
beher YekOn 

Miktarı dönüm kıymet 

Cinsi dönüm Lira Lira ismi 

Tarla 4 50 200 Hayroş oğlu 

Halil 
• 4 50 200 Necip oğlu Hü-

seyin 
ı> 4 50 200 Ali oğlu Mus-

tııfa 

» 300 15 4500 Mustafa oğlu 
Salih 

" 
50 15 750 " )) ,, 

• Seyhan nehri 2/13 
kenarı 

)) 4 50 200 Halil o~lu Tevlık 

" 

" 

• 
• 
)) 

• .. 
"• • 
)t 

• 
" 
" 

" 
,, 

" 

• 
,, 
• 
)) 

)) 

)) 

" )) 

·> 
,, Çengel Kaya 

• • 
1) • 
,, Seyhan nehri 

kenarı 

2/14 

2/15 

2/17 
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200 Muhacir Sinan 
oğlu Tahir 

200 Muhacir Münir 
oğlu Mustafa 

200 RPcep oğlu Salih 
200 Rüstem o.idris 
200 Osman o. Rilat 
:.!00 Mustafa o.Hasan 
200 ,, >ı Münir 
200 Salih o. Necip 
200 Mu~tofa o.Derviş 

200 • o. Zekeriya 
200 Mehmet o.Rustem 
200 Sinan o. Miınir 
200 Ali ,, » 
525 Mustafa o.Ahmet 

1500 Hüseyin o.Ali Ülvi 
1500 Has11n o. Halil 
200 Ahmet oğlu Salih 

Mesaha 'e miktarı ile sahiplerinin adı yukarJu yazdı tarlalar askeri 
memnu mıntaka kanununa göre mıotııkoi memnun dahiline olınmok 
üzere istimlAkıne karar verilmiş ve keyfiyeti istimlAk yüce VilAyet ka. 
tının tasdikine iktiran etmiştir. 

Bu turlalara takdir olunan kıymet maliyece kaytlı tahrir kıymetidir. 
Gerek ölçüye ve gerekse değerine itirazı olanların illin tarihinden iti
baren sekiz gün içinde belediye reisliğine müracaatları hususu ilAn 
olunur. 6193 · 

1 - Hayvan pazarı yanındaki toptan sattş yapılan sebze pazarında 
kantar va memur bekleme yeri inşa edilmek üzere dairede bulunan 
,artname ve projesine uygun ( 1869,44 ) lira bedı!li keşifii iş açık ek
siltmeye konulmuştur . 

2- Açık ek8iltme 16-12-935 tarihinde pazartesi günü Hat 15 
te belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- Keşif, şartnameler ve projesini ve bu işe ait diğer kAğıtları oku
mak istiycııler belediye len işleri müdürlüğüne müracaat edelilirler. 

4- Bu işin ilk teminatı: l 147,71 ) liradır . 6179 
30-4-8-10 

Adana sulh 1 hukuk hakimliRinden : 
!anılabilir . 

Adananın İcadıye mahallesin· 
den Mehmet kızı Saffetin fabrika
tör Kalağzade Lüıfı aleyhine aç · 
tıği izalei şüyu davasının diğer 
hissedar ICCtt ve Astına ile birlıkle 
yapılcıı açık duruşması sonunda 
müddeabih lsıanbul otelinin ma 
müştemiltlt satılarak şüyuunun iza
lesi ne karar verild•ğinden il An 
tarihınden itibaren sekiz gün zar
fında temyiz edilmediği takdirde 
hüküm kotiyet iktisap edeceği his
eedarlardan olup kendilerine ilAnen 
tebligat yeptlan ve duruşmaları 
gtyııpta yapılıp neticelenen ( lstan
bulda Fatihte Ali Emiri sokağında 
1 No.lu hanede mütekait Miralay 
Kerim karıst iffet ve Geliboluda 
Tüccardan Neıılıçlı Ali Rıza yanın

da ölü İlyas karısı Asıma ) ya 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilAn olunur.6199 

b 1 küçük 1 Banyo sa un arı:ve bü· 

r 

yük. 

T raş sabunu ve 

kremi. 

Baronia: Güzellik yağı. 

Milli Orta oyana 
temsil beyetl 

"' 1 

nQ 

lcenup vilayetleri için Acj :( 
d 

1, 
tası ve eposu -.i 

R a s i h z a d e B i r a d e r 1 e r ~eli 
gT ırı 

Halefi: Rasilı zade Feyzi : Adana P. K. · \ 
Telgr. Adr. Rasih z"-de: Adana 'flt 
Telefon : 90 20-30 / 'ııı, 1 

:------------ · ı~ 

Bahcevan • 
aranıyor 

,. 
Ceyhan Urayı, bahçe işlerinden anlar bir adaıJl B'aı 

yor. Elinde ehliyeti olan vesikalarile Ceyhan UrııY" 
başvursunlar 
4 6194 

1 Meşhur Kavuklu Ali, Baba Asım 
ve arkadaşları 

-r - Foto Coşkun B 

" fstanbulda uzun yıllardanberi büyük muvaffakiyet 
gösteren bu Türk artistleri Ramazan gecelt>rini 

halk•mıza hoş geçirtmek düşünces'le 

Çukur kahvede temsillerine 
başlamıştır 

Bugün saat 20 de Orta oyunu (Kavuklunun Viyana 
seyahatı) ayrıca Karagöz ve Kukla da vardır • 

Balis Balık yağı 
Norveçyanın halis Balık yağı 

Seyhan eczanesinde satılır 
14 

Altı bin kilo arpa satın alınacak 

6112 

Kanarada kesilrn hayvanlara yedirilmek üıere altı bin kilo arpa 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

ihalesi birinci kAauaun 12 inci perşembe günü öğleden sonra s~at 
on b~şte belediye encümeninde yapılacaktır. 

iğreti tutum pıırası on üç buçuk liradır. isteklilerin şartnamesini gör 
mek üzerd her gün yazı işleri kalemine ve ihale ğünü de belediye en-
climeoine gelaıel' ri ildn olunur. 6169 28-1-4-7 

G k A .. · 1 · · k 1 · le'~1 ~ E:. ere mator ış erını ve gere se ate ye ış · I ~ 
1 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğraf 1~ •• ı:~: 
riai yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hrr güıı :ıl to 
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde sıı8 ' 

den 19 kadar bizzat çalışmaklad ır. ~' 
Utd 

Amatörlere __ .!; ~kün olan biitô~ .~ 
kolaylıklar gösterilir. ~!n 

'· •ı 

ilaçlarınızı ve balı 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden a/ıTJt~ 

Temizlik s310 169 Ucuzltı~ 
·; 

U "dil'' mumi ntşriyat ınu 

M. Bakşı - ,1 
Adana Türk sözü maıb~J-


