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Havalarımız 1 
Dii~ ınan uçııklarmıu tPhdidi al· 

tmdadır • Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım ~erektir. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3287 

Habeş ve italya hikayesi Resmiğ bildiriğ 
• 

Baıbakanımız 
Halkın co,kun göste

Fırın işçileri 

tbac!!de küçük bir cephaneli-
• patlaması yüzünden tren

_,,___ gidiı geliıi bir gün ak~adı. 

rileri arasında GUmU•- İtalyan Kumandanı Eritrelilere bir beyan
hanaye vardı 

Gnmu,bane -= .. 2e (A.A> _ Ba name yayarak bir sürü vaitlerde bulundu 

Patronlar tarafından 
insafsız nuamele mi 

görüyorlar ? 

~'leaı gamı akıamı lstarıbul postasının ıehrlmlu gelme-
,•lltıınden bir tren kazaaı üzt'rine halk arasında türlü dedi 
oltnuıta • 

oİ Oaıetemizin çıkmayııı yüzünden bu dedi koduların ô 
t knak ve hakikaiı anlatmak imkdnını bulamamıılır. Vdkıa 
~ Oııa ak tamı lstanbul postaiı ıehrimiu gelerek bu heye· 

et dedi kodularm aıılsızl ığım anlatmıı ise de bl%, hddiıe 
0 hakümetln resmi blldlriğini de yaymak ıuretigle halkı

altnakta ayrıca bir fayda gôrüyıJruz: 
: 27 (A.A)- 26· 7-935 filaldarıaa te1&düf olunuyor . 

4J.o da DeıiDce iıke- Civardan geçen demiryolu 
bulaean bir cepba üzerine patlamımıt bir kaç 

e1Tar11adaki kuru otlar, bomba dütmGıttır . Demiryolun-

gfto saat 6 da Trabzondan hare· 
ket eden Batbalcan lamel laönfl, 
yol flıeri11deki kazalara uğradık· 
tın sonra viliyetimiz aınrrına gel·I 

cliklerlnden karıılayan lıbayımız ve 
Saylavlarımızla bir tikte s .. t 12,30 
da G&müthaneyi oerefleodirmiı · 
lerdir . 

Kazalar halkının eaygılarını 

sanmak lzere gelen be,etlerle bi
tin Gümlıhanelileria lttirakile 
fevlcallde c:oıkun bir teuhlr•tla 
lcartılana• Batbılcan , hallcla lco
nuıtulctaa eonra btirahatı için 
hazırlanmıı nlan viliJet kouatı
na gitmiıleıdir. 

~•ttıtı ılğartlardın zao· da bir tahri!>at yoku da bomba
'tlaepfe tutupralcyıa· laıın patlam88ı ihtimali dolıyisil4' 

te Hlıi bir fitek ve trenlerin, haltıP t"mizleoiuciye ka· 
......... dotı• ilerlem dar 0 mıotakadau ıeçiıi durdurul· 
~l • Depo DÖbetçisi muılur . 

Bu geceyi bura.Jı reçirecek· 
lcrdir . 

Ali Çetinkaya 
•ermege muvf faak Bu Hbeple Toroa ve Ankara 

keectı.ı alndürmek iı- ekıpıealeri JOlcuları lzmitten 

-._r•mam11tır · deniz yolu ile İttaabula aaklo· 
depoya sita1et etmit Jumak üzeH lıtanbuldan bir va· 

hatatmaaı ile depo 
ply.de fiteak ve bom pur yola çıkarılmııtır. Ba yol-

L.. ""':" a.ft .. klar batla •:ular gece 1.tanbala Naldoluaaca· 

~ •• Kadıköy ',itfaiye ldırdır · 
llbahaa Mat do. N8fa1eahiç bir zayiat yoktur. 
telalikeıda gen!I· Bir itfaye aeferi ile altı a1ker 

•· tedlairler alınmıt- yangın llndtlrme eanaıır,da çok 
' 1fenlderi ve · bomba· hafifçe yaralanmıtlardar. Hat ya. 

ilk Y9 çok aey~ek in- nn açılacaktır • 

onomi bakanımız 

"•ki gezi ve görüleri bitirerek dost· 
tırlamalarla Moskovadan ayrıldı. 

incelemeler yapmuuaıa ve Sow
yet devlet adamlarile konnı
maıının ekonomik alanda oynı1a
cıta lneml anlattıktan aonra 
bardagını Tlrklye Camurlaiunun 
büy&lr tefi Kamil Atdlrlclln, 
Türk bfilr6metinin ve Celil Ba
yarın ıBaenç ve genlitine kaldı 
rarak içmiıtir . 

Celil Bayar, bu ı6yleve ce
vap vererek kendiıine lcarıı göı
terilea çok iyi kabulden dolayı 

teıekkilr etmit ' yakından rör· 
mek fıreatıaı elde etmiı ol
daiu büyGk ve ıize çarpan 
ilerlemelerden bahaetmiı ve bu 
ilerlemelerin Raıların hakikiğ 
doıtları olan Türkleri• glnftlleri
ni aevinçle doldurmakta oldotu 
mu llylemiıtir . 

Celil Bayar, Sovyet - Tlrlc 
doıtlatunun 1&ilımlığ ve iki ta · 
rafın tamamile anlamıı oldağanu 
öaemle ka1dettikten ıonra TClr
lciyeain eanaylleıtirilmeai alanın· 
daki beraber çalaımaaın ve Sov
yetlerin doıtcaeına yapmakta ol
duklara nmıı ve telıaik f81dımın 
ilerde de ebilmiyecati umadanda 
olduğunu bildirmittir • Celil e. 
yer ı&yleviala ıonaada ılyle de· 
mittir : 

BByük teflnis Stilinin adını 
aayrı ile anar ve bardajımı Sov
yet Raıyenın pnlittne kaldıra-

fzmlrdan lspartaya 
geçti • 

··-İzmir : 1:1 ( A.A) - Bayırıdrr· 
lık Bakanı Ali Çetinkaya, dfta ya
DIDda İlba1 General Kanm Di
rik , Devlet Demiryolları genel 
Direktörü , bakanlak idari danıı· 
manı ve ıu itleri Direktörü ile 
Aydına hareket etmit , iataıyoa· 
da bir çok zevat tarafından uğar
Janmıttır . 

Bakan, Torbala , Bayındır, O. 
demlf İltuyonlaranda kal'fllan • 
111111tır. 

Bozdotana çıkan Çetinkaya 
Töze Bakaaı &Saraçoglu ile ko· 
nUfluktan aonra bur•dan Selça
ka gidecek .:Cellat gllünln kara
talma11 lılerlni gördlktea ıonra 
geceyi Selçokta veya Aydında 

geçirecektir • 
Laceleme iç dört gün a&r, c~k

tir Ali Çetiakaya, döatitte Oç gDn 1 

daha ıehrlmime kalacak ve ha 
arada Blytlk Gediz köprüılaü na. 
Çllma t&reai.t yapacakbr . 

Isparta : 29 ( A.A ) - Baym
dırlık bakanı Ali Çetin Kaya, bu-
gün beraberindki zevat ile birlikte 
şehrimize geldi . Uray tarafından 
onuruna bir §Ölen verildi. Şölende 
Aydan hattınm devlete geçmesinin 
her alandaki faydaları ile Cumhu
riyet devrinin büyük varlıkları 
şükran ve saygı ile anıldı. 

Almanya da 
Yahudi dU,manhğı 

aldı yUrUdU 
-- -

Berlin : 2.8 ( A.A ) - Havas: 
yahudi dötmaalıtı h&küm sür
mekte devam ediyor . Silezyada 
Şarloaeaburg kaplıcaları direktö· 
rü oradaki orkHtralara yahadi 
lcompozitörleriaio e1erlerini çal· 
mayı yıaak etmittir . 
Heuede Merkenfıiç Şar kurulu, 

Jahudilerle alıı verit , eviade ya
hudi oturtan, yahudilere kaı göz· 
le İpret edea kadın •rkelc her 

Almanı., Alman alaauna kar11 hain 
aayılarak kendiıiae ora1 larafın· 
dan biç bir it v•rilmiyeceğiai ka
rar altıaa almııtır . 

rak uğlaflaıza ve memleketle· Zolotaref , batta Zekli Apaydı· 
rimiz araııadaki •il•• doatluk nın oldutu halde bütBn Türki· 
adıaa içerim • ye büyflk elçili~ mem•rlari, lloı-

Moıkova ! 28 (A.A) - Celil lkovadaki T6rk lcolonili, dıı ba· 
Bayar we yanındakiler dün ıkpm kanlıtı, dıı ttcim ~bakıaljı ve 
buradan hareket etmfılerdir . Ba· agır endüstri bakanlıti, 1Bk1ek 
kaa, iıt11yoada Ronsenrolc, K · memarlan ve Romanyaoın Moe-

• 
.. 

'Düzenli Habrı Atlıları 
Pariı : 28 (A.A) - Ecbo de hflkftmeti uluslar lroaıeyi kuru· 

Pari• gazeteaiain Romadalci özel munda bulonmığa çatırılmıılar-
aytan, muntazam Habeı ıllel kuv dır. 

vederiain Avrupa usulllnde mü- Adiıababa 29 ( A.A )- Askere 
cehhez ve Belçika ıabaylarından yardım kadınlar komitesi Adiıa-
terbiye görmüı 100 - 120 bia baba soıyeteıinin ileri gelenlerin. 
kifllik kadar olduiuna eöylüyor. den bayan zRöero Civaregadenin 

Roma : 28 (A.A) - Doğu 
Afrikaaa fevkalide Komi1eri Ge· baıkanhğı altında ve ordu komu . 

tanlarınıo önünde dün toplaomıı
•eral &.ilyo de Bone, Eritre bal- tır. Harp patlak verecek olursa ko
kıaa hitabe• nqrettiti beyanaa-
mede İtal1anıa keadilerindeo mite, yararlarla hastalara yardım 
İtalyan çifçilerine verilmek üzere için ıimdiden canla batla huırlık-
a.ıı toprak almaracağwı Eritre· larda bulunmağa karar vermiıtir. 
illere temİD •ldkte11 aomu, hal Ul111&I ı'detlere göre , birliAfn 
yama Eritreye köprlllw ye yollar üyeleri askerlere savaı alananda 
yapmak • bu topraldar111ı düıma- maddt ve maneTf yardımlarda ba
na karıı mildafaaıını:temia etmek lunacaldar ve ölülerin saygılı bir 
içi• yerleııcejini bildirmittir • surette kaldırılıp pmülmeleri öde-

Roma : 28 (A.A) - İtalya vini &zerlerine alacaklardır. 

Adananın içme suyu işi 

' Adana ve Mersin şehirlerinde içme 
auyu enstaldayonu yaptırılacak 

Bir demir boru fabrikasının 
düşünülmektedir. 

kurulması 

Kamutıym kapanmaıından çok 
az öace, önemi dolayııile onadı
ğı 0 Belediye imar heyeti kanu
nu ,, JÜrftrl&te airelf çok az bir 
zaman oldufu halde ilk m&ıbet 
aonuçlannı vermittir . 

lırı yaptırtılacatından bir demir 
boru fabrilıaeının kuralma11 zo
reth gör&ldftjilnden komiıyon 
ha meaeleyl de etüd etmiye bar 
lamııtır . Bu fabrikanra kuralma
aında belediyeler benkaaınıa be. 

Hamurkir we pitiricilerle di
l ter fırıa işçilerinden bir kiamınıa 
1 imzHını ta§ıyan bir mektup al· 
j dık . Ba mektupta , bog&n bil-

b1111 tirket halinde çalaşao Ada· 
na fırıncıla r ımo , ~iıçileri çok İD· 
safıızca çal ıtttrdıkları ve azacık 
bak ve inıı f isti yenleri de iıtea 

çıkarmakla tehdit ettikleri yaaa 
yakıla anlatılarak bu •cı daram
larının ilgili htlkiimet katıaa bil· 
dirilmeai bizden isteniyordu . 

Eter bu şikayet doğru ise il 
bayımızın bu işe 6zen vermesi ve 
yolrıal işçileri patron ların inaaf
sızlığından kurtarması çok yerin
de bir hareket olur . 

Acıkh bir ölUm 

Şehrimiz erkek öğretmen olna 
laaı ikinci direktörü Saidin, izinli 
gitmiı olduiu Kattamonacla ze
hirli sıtmadan öldüjii teelllrle 
habet alınmııtar • 
Namık Kem•I ilk okulaıı direk· 
USrlütlnde ve erkek l{rretmta 
iki..ci direktörliifünde boluadu
iu uzun Jlllarde meelelrdatlan• 
aa ve talebelerin" keadieini ıe•· 
diren Saide, Tanrıoan rahmetini 
diler ve acı duyan aile efradına, 

meılekd•ı ve talebelerine ba•t 
lıiıada bulunuruz . 

VnliJ bir: aocı 
Su destisi su yolunda 

kırlldı 

Bombıy : 28 ( A.A ) - Bü
yük vabıi hayvan avcın Rampad•, 
Aıam çevresindeki bir ormanda 
13 üncll kaplanıaı avlarken a1.ae
tlir . Vaka §lyle olmattar : 

Kaplan kaçmıı , fabt 24 _, 
sonra avcılar dialenmekte ikea 
arkadan Rampataaın &itine atıl· 

mııtar. Bunun izeriae Rampa...._ 
arkadıılarından biri hıvaya a~ 
etmit ve kaplan, Rampatayı birak 
mıttır . Fakat Rampaı. mütlaif 
pençe acıları içinde olmakla be· 
raber kaplanı takip etmek iste~ 
miı o urada bo .. ••• kan öı... 
mine sebep olmattar • 

ŞeyhTac 
Kanan geıetiace, uray kaaa

no yerililen ve nüfueti on bindtın 
yukarı olan ıebirlerin harita ve 
bayındırhk planlara ve içme ıu
lara ile apor alınları ve Jağım iı· 
)erini yıptarmağa yetkili olan iç 
bakanlığı bu itler için bir ·•Bele
diyeler imar heyeti,, karmuı-

Pariste görUler Y•Plı • 
Emir Suut şölen var 

Parla : 28 ( A.A ) - Sariye 
baıbıkaaı Şeyh T•cettia berabe

Parlamentolar konfe- rinde doğu komiteıi bakını dok -
ransında neler anlattı? tor Samne oldutu halde dün darp-

ylllr bir roll olacakbr. 
-Ulus-

Fazıl Ahmet 

tur . . 
İç bakanının başlcanlıj'ı albn

da bayındtrhlr, ekoaomi, sıhat 
Poıyal yardım bak,.olıklan orun
taklarile iç bakanlık ' yönetegi ve 
yereel rlnetgelerle uraylar ban -
kası genel direktarlerinden lcatıaç 
olan ba komityonun fenaii it 
leri Anlrara bıyındırhk direkllr
IBğBnce ve hesap itleri de uray
lar bankaıınca rlrGlmektedir . 

Toplanmaya baılayan komiı· 
JOD ilk iı olarak evwelce etftd -
teri yapılmlf ve plinlart b1111r
lanmıı olan Merain ve Adana 
aehlrlerinin içme auyu enıtalas
yonanun yapılmaaı için hazırlık
lara baflamııtır. 

BrUksel ; 28 ( A.A )-3linci haneyi rezmiıtir . Kendfılai kar-
•rsıuluaal parlamentolar konfe- tıhyan direkt&r , darphaaenia 
ranaı Carton da Wiartin baıkan naaıl tılediğinl aöıterdikten 80D-

htı altında •çılmııtl't . Genel ko ra Şeyh T acettine zl1areti ilglalle 
nuıma yapılırken Fazıl Abaaet baıılmıı bir mıdalya armapD 
Ayrac , TOrldyenin iç ve dıı ba· elmiıtir · 
rııı iıtemekte oldutunu ve h-.ki · Pariı : 28 ( A.A ) - Bic:n 
ki demokraainin fikirlerini tatbik veliahdi Emir Suut , dıı İfleri 
altına ıeçirerek kadınlara seçmek bak••• F•at Hamza ile bitlikte 
ve .:eçilmek haklınaı verdiğini oturmakta 11 otelde dün bir 
ıöylemiıtir . çay töleni va tir . 

Lltvi f k 1 d Ş6lende Faı Saltana Mev· 
no ap ICB 8 lay Hafiz, Fran•nın yflce komi· 

Preg : 28 ( A.A ) - Litvinof teri Dlmartel , Suriye babm 
her yıl olduta ıibi bu yılda ma· Şeyh Tacettin , İngiliz bllyflk 
renbad kaplıcalennda reemt aıfa- elçiıl Corç Klark, d1f bakanlı
hoı rizli tutarak k8' yapmakta- I• Afrika itleri direktir& Dile•· 
dır . Benberinde Pıris bftylk lcanten , Irak , Habepetan ve lra 

reatinaki, Platakof, llifel Kap· kowa orta elçili Kantu tarafmda• 
aowiç, EUane Vorobief, Zlkermaa ujarlaamqtır. 

lleadeketimbcle bir çok bll
Jlk .. hlrlerimbde ıu enıtala.,ot1-

elçili Potemlda ile bir takım Sov- elçileri ve daha bir takım diplo· 
yet ileri ıelenleri balamaktad11- mstlarla bllm ileri ıelenleri. ba· 
lar • lawnllflard1r • 



~ıyfa 2 Türle öSzi 
- - = 

Kral ikinci Yorgı 1 
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Barbaros ve 

Ulusıl kurulda Cumuriyet 
r,.jiminin korunmaaı veya krallı 
ğın geri getirilmesi etrafında ko 
nuşmalar olurken saylavhktan çe
kilmiş olan Aodrea Stratoı , bir 
diyevinde Yuoanistanda krallık 
etmeğe en az Jiyik olan kimsenin 
uki kral İkinci Yorgi olduğunu 
ve kral Yorgioin aralarında ıay
lavın babası da olmak üzere altı 
bakanın 1922 de idamlan esnasın· 
da tuttuğu hareketin çok ı adi ol· 
doğunu ıöylemiştir . Halk parti-

Şarlkenin bir Rüyası 
~~~--..·-. .... .--~~~ 

Çeviren : N. C. Giivcn 

4-
Alje de Baı barosden sonra 

o kumanda ediyordu. 
Hasan ağa : mubakemeJİ düz

tıün, ceaür, doğru, çalıtkan eyi bir 
idare adamı idi. Alimleri himaye 1 
ederdi. 

Alje ye doğru ya~laşan büyük 
tehdit vr. tehlike onu hiç korkut 
mamııb. Koreıolarl ıayeaiode 
deboet ve korku dolu bir adamı 
olan Alje, hakikatta çok kötü tah· 
kim edilmiı bir Şehirdi. tıpkı bir 
kaç damdan ibaret Şahio yuvala· 
rroa benzeyordu. 

Surlar bir az daha ıağlamlaı
darılmış ve Toplarla kuvvetlendi· 
rHmişdi. Hasna ağanın sekizyüz 
taac yigit Türk askeri vardı. Brş 
bin Aarptan ibaret 'küçük bir or 
dusu vardı. Bundan ba§ka yiğitce 
dögüşmekteo ziyade mağlubları 

boğazlamayı daha eyi tbilen yerli 
Arabları de silah ıltınaçağırmışdı. 

19 Birinci Teırinde Hasan ağa 
k~ndi Ba~kınlığıuda toplanan di· 
vanda buluayordu. Bu sırada gözcü 
zabiti içeriye girerek uzaktan bü· 
yük bir Donanmanın Aljeye doğ· 
ru geldiğini beher vcdi. Hasan
ağı derhal kalktı, atına biodi,tlön· 
ce surları gezdi, Askerleri yokladı. 
Büyüle bataryalarının buludnğu 

(Babı Azum)a gelince Muzilta se· 
lam marıı çalmağa ve bu sırada 

Alje nio, ortaaı-.4,a glimüş renkli 
Aylar aerpili karmızı, beyaz, sarı 
renkli Bayrağı Surun üzerinde dal· 
ialaomağa beıladı. 

Anleşıldıfıına göre Asker çi 
lcarılacak yer Doya tarafından da · 
ya tarafından daha öoceden seçil
mediğinden ogün deniz de böyle 
bir ameliyye müsaid buluomadı

ğıodan Şarlken donaoması Matifu 
körfezine çekildi. 

23 Eylülde Deniz uslaoc.lı. Do 
nanma demir alarak Alje ye yak· 
l"tdı. Yaya kıtaları üç .günlük yi· 
y .. cek ve mübimatile karaye çıkh . 
imparator da bizzat karaya iodi. 
Deniz, Şarlken ıo boşuna gitmek 
ieter gibi şaşılacak derece seasiz 
ve durğundu. lmperator evvela 
Hee•n ağaya bir elçi, gönderdi. 
(loren Manüel) adındaki hu 15-
panyol elçi mağrur ve küstah bır 
adamdı. bir takım vairller ve da 
ba aoorada tehditlerle yükıt"kteo, 
atmşğa başladı. Hasan a.i• ince 
bir alayla elçinin tekliflerini red 
elti ve me&elenin ballioi Sılaho ba· 
veleyı tercih etdiğioi ve bundan 
çok umutlu olduğunu söyledi. 

24 ıİllc teıriode İmperatorun 
suvariıi ve topçuları da karaye 
çıktı. Ôgle üzeri bütün Ordu top 
raie ayak baamıı, Ordu ilerlemğe 
bııladı. yanlarını saran bir kaç . 
yüz Arabı bir kaç top ırsile da
jıUı. 

Fakat ogüo bavada Bulutlar 
toplaamaie haılamışdı. 25 de Or· 
du Alje nio önüne vardı. kşşat
ma bııladı. Şehrin akibeti belli 
olmuı gibi idi. yahnız bu sırada 
Şimal ruzgirı baılamt§ ve bir kaç 
tane de dolğun yağmur damJuı 
dDımütfi. Batan güntşin yerinde 
kara, kırmm Bulutlar korkunç 
ıekillere bOrlinerek yülneliyordu 
Akıamın dokuzunda Rnzgar ıa · 
be kalkmı§ bir ayğırıa kudurK'uo
lujile Şarlken in Dooanmasıaa 
meydan okuyordu. 

Yağmur birdenbire dibi çöle· sinin kralcı saylavlıuının ricası 
müı bir destideo boşanırcasına üzerine Medrea Strarosun diyevi 
gittikçe bir udaba kabaran De ile r-ski kral Yorgi aleyhinde uya-
nize yardım etm,ğe uğraşyordu. oan havayı bozmak içio yiue ba 
Bir anda her ıey değiıdi. Bir az· bası 1922 de idam edilmit olan 
evvel geoiş bir alanda uzanub gi· Baltıızzi buna kartllık venrek 
den ordunun, Donanmantn, her kralin 0 zaman bir şey yapamaya· 
ıeyio üstDnde tek bir kudret vardı; cak bir durumda ve ihtilalin ,ıiri 
İmpt>rator Şarlker .. fakat o andan halinde bulunduğunu ıöylemi§tir. 
itibaren her ıeye korkuoç homur- Bu muele üzerinde 1922 ihli· 
tilariyla kabaran Denizi, Kuman· lali uoumda ıD bakanı bulon•n 
daolarıo emirlerini ığızlarına tı- General Parıgaloe ise Atinaika· 
kayan azğın ruza-in ve askerle 

nea " Cumuriyetçi ,, gazetuioe 
rio suratlnnna taı parçaları gibi 

ıunlan a6ylemiıtir : 
çarpan aağmurile tabiat baldm 
olmuştu. " Size §unu temin edebilirim 

Ozamana kadar ordunun ka· ki esiri kral İkinci Yorga , altı 
raya inişinde her şey aldatıcı bir bakanın mıbkiimiyct ve idamları 
düzenle geçimdi. içinde yalnız müdahale etmemiş 

olmakla kalmamıı fakat bu muha
Böyle bir karışıklıkla beraber 

k~meden de tamamiyle tegafül 
bir çok ooksan!arda myyclana çık· 

etmiştir . 
tı. Ordunun ç .. dırı ve Aıkerin ka· 
putu olmadığının farkıua varıldı. Kralın , ihtilalin e.iri bulun 

Ezici, öldürücü bir geceden l duğu ıözünün doğru olmıdıgı 
sonra sabaha kartı birden bire or· ı şununla tam olarak ıabittir ki am· 
duya doğru yaklaşan nal şakırtı- I caaı prens Andreanın muhakeme· 
ları ioidildi. ıi ile yakından alakadar olmuı , 

Tabiatın zaferine kendilerinin müdahale etmi§ ve nihayet taht-
kiai de ilave etmemek isteyen tan çekilectği tebdidinde bulun· 
Türkler geliyordu.. muıtur . Hatti tahttan çekilme 

Şarlken ordusu darına dağın 1 °~!ctioi. yanına. ~·ğırdığı hükumet 
oldu. V c geriye çekilmeğc başladı. uyeleranden hırıne gayet açık ve 
lıte jhusırada Malta şövalyeleri ı' resmi bir surette billdirmiıtir . 
d~ğerlerini gösterdiler. Dağılan Prens Andreayı kurtaran şey 
İtalyan askerlerini geri çevirerek ı kralın hu oıüdalaaleıi bu istifa 
Türklere hücüm ettiler. belki de tehdidi olmuştur . Çünkü ihtili· 
elleriuddd bu İtalyan kaçıklarile lin , o zaman bir rejim meselesi 
Alje ye girebilirlerdi. Fakat Ha açmaktan çekinmesi için gayet 
ean ağa, Şehrin kapılanm çoktan ciddi amiller mevcud buluumakta 
kapatmı§ta idi . Şunu da ilave etmek iıteıim 

• ki Preos Andrea lıakkıoda İngil · 
Hava, hala kot ve fırtınalı gi tereoio müdahalesi ve Talbotnuo 

diyordu. Öğleye doğ-ru Sis azaldı. !' vazifesi biç bir surette ihtilalce 
Ozaman askerler facianm ikinci I nuarı dikkate alıomııtar . 
safhasını Deoiz üzerinde gördüler, . Altı bakaam , idamı hakkında 
Gemilerden bir çc.ğu batmıştı. yapılmış olan bu müzabaleri 
Yalınız sel~u direklerinin ucu ibtilalio mızarı dikkate almadığı 
görülyordu. Bazilarioi de Fırtına bu bakanların idam edilmiş ol 
kıyıya atmışt ı . Fakat içindekiler malariyle saLittir . Fakat p. ens 
bu durumdım bir ıey kazanıma· Andrea krahn kendisi korumuı 
yorlar<{ı. · olmasından dol&yı kurtulmuştur. 

içlerinden yüzerek kurtulmak Aodrea nefye mahkum olduğu 
isteyenler, karaya çıkar çıkmaz zaman , keodisfoi Faler limanına 
ctr•fa yayılan Aarııblar tarafından kadar benim şahsen götürmekli
tutularak öldürülüyorlardı Fu tina· İ ğim de kralıo bu rnUdahalesi üze-
nin bir az dutrloğu bir zamaodAn rioe olmuştur . 
istifadn ,. derck Dorya, dorıanma- Yakın akrabasından birisi 
nın kal&n kısmın• Malifu Kö·fe· mevzuubah.,lurken kralın bu su· 
zincıı çekeli. Bunu gören askerler retle alakadar olmıu;ı makul gös 
kendilerinin orada bualuldıkla terilebilir . Halbuki ben buou 
rıoı sanarak derin bir umudsuzluğa kralın lehinde değil aleyhiode bir 
düştül,.r. Hiç kimsede derman delil olarak bulunuyorum . Kral
kılmamış•.ı. İçlerinden en .<l•ya· ı lar , mcofaat1erini , aile menfaat· 
nıklılara bıl~ soluk almAk içın dur · lerinden yukarda huluudurmaları 
dukları zaman Mızraklarını Top- lazımdır . 
rağe s · plıyor ve ona dıyaoıyor · Hanedan için öleo siyasa adam· 
lardı. Ertesi güo 27 ilk ,Te§rinde lıuıom vaziyctleıioe bigane kalan 
Dorya bir yüzücü vutaaile İmpe bir bükilmdarıa öbilr taraftan bir 
rayora bir mektup götilrmege mu . akrabası için heyecan hissetmeğe 
vaffak oldu. Bu mektubunda ve onu kurtarmağa hakkı yoktur. 
Dorya Şaı Iİcene 166 Gemi kayip Namus ve ablak gerek io11n 
etmekle beraber Orduyu lapıoyaya ı olatak onnn trajik günlerde vazi-
götürebilecek bir durumda oldu· fesi ne olduğunu açıkçı göıter· 
ğunu bildiryordu. Şarlkca bunu mekte idi . 
k•bul etti. hrr taraftan inen ıel · General Pangalosun hu diye-
ler Oıduyu durdurmuıdu. Fakat vindeo babs,den Elcfteron Vina 
Fırtioa kıyıy,a 0 kadar çok ~nkaz gazetesi ele şöyle diyor : 
otmııh ki; bunlar toplanarak Or· " Paogaloı ' o zamanki vazi . 
dunun ıeçebilec,ği kadar Köprü 1 yeti gayet iyi bilecek bir durumda 
yapıldı. idi . Bu bakımdan diyevi gayet 

Bu suretle donanmanın felaketi önemlidir . Ve kapalı duyan Lir 

Ordunun kurtuluıuna eebeb olu- J perdeyi açmaktır . . 
yordu. l Bugün yeniden 

- Sonu var - ieteyen adam krallık 
gctirtiloıek 

yaptıiı bir 

Ekmek meselesi Helyotis kurtları 
Uray bunu önemle 

gözönünda tutmaktadır 

Uray Encümeninin ekmtğe 
narh koyduğu bellidir . Fmııcı 
lar şirketi pazar günli §ehirde bir 
ekmek bubrarı ı çıkarmak içib az 

miktarda ~kmek çakarmaılana 
da urayın vaktinde aldığı terfi· 
bat sonunda buna muvaffak ola
mamış ve şehir halkı ekmeksiz 
kalmaktan kurtarıldığı gibi fİr· 

kete girmiyen bir fmoın çıkardı· 
ğı ekmekler tanı vaktinde piya
saya yetiıtirilmiş , tazenin kilo
su 7 ve hayatm kilosu 6 kuruş
tan satılmı§ttr . 

Uray ; frrancılar 1irketini11 bir 
daha bu gibi işe uyduklaıınt gö
recek olursa şehrin türlü yerlerin· 
de icabı kac:lar fırın açtıracak ve 
halkı ekmeksiz barakmıyacak

tar • 
Diğer yönden şarbaylık katı 

buğday fiıtlarmın bir miktar ia · 
diğioi gördüğünde ekmek narhı
nı bir miktar daha indirmek için 
incelemelere baılamıştır . 

Fabrikalarda çıkarılmakta O · 

lan un fiatları •la günü gününe 
gözönünde tutulmaktadır . 

Kasap hali 
Et 1atılan kasap halindeki 

dllkkanlar sularının bol olmasına 
rağmen pis tutulmakta ve bu dük· 
kinlardarı kalkan pıı tozların et· 
ler üzerine kondğundao şikayet 

edilmekledir . 

Her dükkanında bol miktarda 
su bulunan bu halin gerek dük· 
kan içlerini ve gerrkse dıılarmı 
temiz tutmalari hususunda urey 
zaliıta direktörlüğünün hu mese
leye önem vermesini dileriz . 

Sebze pazarında 
Perakende satln kesin 

olarak yasaktır 

Sebze pazanoda sebze ve mey
ve satışı yalnız toptan yapal 
makta ve perakende satışa izin 
verilmemektedir . 

Burada mallarrnı toptao satamı
yanlar ber gün şehrin türlü yer
lerinde açılmakta olan sergiler· 
de ister topdau, ister perakende 
satmaktadırlar . Bunun dııınd• it 
yapan ilebzeci ve meyvecilerin 
malları toplatdarılmış ve hakla 
rınde zabıt tutulmuştur . 

Unlar iyi ·çıktı 
F ahrikator Salibin T arsuı• 

göoderdiği yüz beş çuval unun 
acı olduğur.dan dolayı geriye gön· 
derildiği ve uray zabıtaeı tarafın
dan bunların mübürlen~rr.k alı
nan nümuoelorio kimyahaneye 
gönderildiği yazılmıştı . 

Kimyabanede yapılan muaye
nede bu unların acı olmadığı •o
Jaıılmı§ ve satılmasına izin veril 
miştir . 

Reşad Talat 

Avrupada kültlir bakanlığı 

adıoı okumakta olan bemıehri· 
miz Reıad Talit, yaz paydosunu 

aylcsi yanında geçirmek üzere şeb· 
rimize gelmiştir . 

kaç ay z.rf ında bu suretle hare · 
ket ederek aıle menfaatlerini di· 

ğer her ryin üstünde talan biri· 
sidir . Elen kralcılarıoın arıuları 

mn bu11retli olabilmesi için , ea 
evvela lazım gelen şey eski kral 
Yorginin na1D2etliiinin ortadan 
kalclırılmasıdtr • 

Kuru Anşadaki - savaştan bir 
sonuç elde ed:lemedi 

- ıaıcı u 

Kuru Anşa köyünün çevrele
rinde bulunan bazı pamuk tarlala
rınJa Helyotis kurtları bulunduğu 
haber alındığı için tarım dıyresince 
oraya savaş araç ve ilAçları gönde
rilerek savaşa başlanmış ve buna 
bir kaç gün devam edilmiş ise de 
kurtların bulunduğu çok geç haber 
verilmiş olduğundan ve bunların 
oyni zamanda üçüncü nesil ürünü 
olduğu,hayat devrelerinin soo gün
lerini yaşadıkları ve çok sık ekilen 
pamuk fidanlarının birbirine çok 
yakın bulunduğundan yapılan sa· 
vaştan bir son alınamıyocağl gö
rülmüş ve bunu son verılmiştir. 

Helyotıs kurtlarına karşı savaşa 
birinci ve ikinci nesillerde bunlar 
gJrülür görünmez başlamak fay
dalı ve tesirli olacağından halkı

mızın uyanık bulunmaları ve bu 
kurtları görür görmez homea tarım 
dayresine bildirmeleri lAzımdır. 

Bundan başka geniş savaşlarda 
küçük Aletlerden ziyade hayvan
larla>daha eyisi küçük traktörlerle 
çekilen büyük Pülverizatörlerin 
kullanılması l!zımgelmektedir. 

Bu sebeple tarım direktörlüğü; 
üç ild beş tane hu Pülverizatörden 
alınması için tarım bakanlığına bat· 
vurmuştur. 

Tarrm direktörü 

farım direktörii Kemal Atilla, 
çeltik ekimini yerinde gözden ge· 
çirmck ic;in bugün Kadirliye gide· 
cektir. 

Ardıhan malmüdürlüğü 
------

ilimiz muhasebe yazganların
dan ve Meilek mektebinden çıkmış 
olan Ali Rıza,Ardıhan malmüdür
lüğüne atanmıştır. 

Karaisalı llcebayı 
Karaisalı llcebayı Hifzi Ôzsoy, 

şehrimize gelmiştir. 

Kozan şarbayı 
Kozan şarboyı Ahmct,Kozandan 

şehrimize gt}lmiştir. 

Karadon giydiklerinden 

Rtsul oğlu İımail ile Hasan 
oğlu Derviş adlarındaki iki kiti
nin yısak emrine aykırı olarak 
karadon giydikleri görülmuş ve 
haklarında zabıt tutulmuıtur . 

Fıstık ve zeytin aşıları 
Bu yıl Saimbeylide iki bin beş

yüz ve ŞAhrimiz bağ ve bahçele
rindeki sakız ağaçlarına .,sekiz yüz 
ki toptan üç bin üçyüz An -
tep fıstığı aşısı yapılmıştır. 

Bu yılın ilkbaharında yapılan 
zeytin aşılarmın da bir kısmı tut
muştur . 

Tarı rıı direktörlüğünce bunlar 
üzerindo yapılan incelemede bu 
llğaçlara iyi Lakmadıklıırı görül
müş ve kendilerine bunların çev· 
resinin güzelce temizlenmesi ve 
iyi bakılması için tenbihath bu · 
lunulmuştur . 

Yangın başlangıcı 

lca<liye uramında oturan Yusuf 
kızı Adilenin evinin bacasının ku 
rumlarının tutuımesından yangın 
başlangıcı görülmüş ise de hemen 
yetişilerek büyümesine meydan 
bırak ı lmadan söndürülmüştiir. 

Horozla kumar 1 

Güneşli uramındtt oturan Tahir 
oglu Recep ile lsn oğlu Yusufun 
Kömür pazarında para karşılığın
da horoz döğüştürmek suretile 
kumar oynadıklarl görülmüş ve 

haklarında zahlt tutulmuştur. 



yada pamuk durumu 1 Mersindeki Şaşati firması 
2'ıeteye göre pamuğun ileri- Çıkat mallanmızda oyun yapma 

olmamakla beraber umud- suçiyle hakyerine verildiler 
"'ıiuk verici de değilmiş 1 
~lQQı,. un aon nuıba-

1 
·•de pamu" meıelesl 
....... li bir ya11 çılsar-

1 
_.-•nk durumunu ay· 

Jııa11 aıaiJya alıyo-

t.-.::iyaealanoda mu· 
~ bual olmak üze-
:- dnrgunlutu Birlrtik 

ki ıly11al ıeUımenin 
Jlalnden bir kat da· 

;;_""ll'-. .... :1an .. , idi· 
t.dbiıler dejildir. 

,....... ...... , pamuk pi1aea-

hlldmiyet ft'ra· 
lltirillp etdıilmiye-

bu ıtabilizaayon ne ıekilde yapı
lacakbr? 

5- Birleıik Amerika b&kô · 
meti pamuk emperyalizmine de
vam edecek midir? Yokea otar 
şık bır yolu mu alıcaktlr? 

6 - İngiltere Empire Cotton,, 
hareketine bati. kalacak mıdır? 
Yokıa Bliyllc Britanya 11aırla~ı 
içindeki rekoltenin ıimdiye kadar 
ki durumu ile mi iktifa edecektir? 

Görülllyor ki ba memelede so 
rulabilecelr ıaallerin adedi pek 
çoktur. Ba suallerin hemen llepıi 
ekonomik praltten çok daha zi 
yade, alınacak ıiyaeal kararlara 
bathdır. 

Hepıinden dalla lcolaJ ilk iki 
D1ale cevap verilebilir: 

1- Amerika d1a•I daramcla 
.... h ve açık bir hareket yolu 
ittihu olaaamazıa Birleıik Am• 
rika lllkiimetl için pamuk ala· 
nıada fimdiye kadar himaye b>o
Jitibıı• devam etmekte• batka 
yap1eak birıey yoktur. 

Bu himaye ıi1uaanm ae ka· 
dar ileri fidr.bileceti ve ne gibi 
uaalleı kullanacjt da ancak bir 
mtlauaa meuau olabilir. 

Tamamiyle kendi kendine bı
rakılmlf bir pamuk piyHallaın 
tanzimi her oeydea önce partile· 
rin bir mllnazaa mevzuu olup 
biç bir zamaa pratik bir elrono· 
mik ıiyasa meaele1i d~ğildir. 

2- Acunun :pllm~k istihllki 
gelecek iki veya llç yıl içinde 
herhalde artacaktu. 

Pamuk ietiblikiaia timdiki 
duruma acua nflfuıuaun iıtitib 
likiai karııl•yacak tekilde deiil· 
dir. 

Büt&n acun ekonomili ilrid~· 
bir meydana çıkaa mltkülnta 
rağmen yavsı yavaı ıağlamlaı

mağa baıladığından inaanın bu 
bu1aıta biraz nikbin olmağa bak· 
kı vudır. 

3- Rekoltenin artmaeı'=.bek· 
leaen bu istiblilc canlanma11nı 
fazlaıiyle karıılıyabilecektlr. 

Yalnız Amerikan rekoltesinin 
2 milyon balya artma11 iıtiblildn 
geniılemeıinden beklenebilecek 
ıumt fark demekdr. 

Amerilran Ziraat Vekiletiain 
beklediği aibi Amerikadıki re· 
kolte artmasiyle iıtihlıkin çoğal
ması birbirine denk gelecek olur
N piyasıaın iqkiıafı meıeleıi eli· 
ğer ülkelere bırakılmıı oluyor. 

Banlar rekoltelerini fazlılaıtaracak· 
lar mı, yoksa azaltacaklar mıdır? 
Bu ülkelerin çoğu için ekim dev
reai ancak timdi yaklaıtıi1ndın 
bujlnkti halde rekolteola fazla· 
laıacağı beklenebilir. 

Bununla beraber zaman o ka
dar ilerlemittir ki bili iıtenil
mekte olan arsıulusal pamuk 
konferansı 1935-1936 mevsimi 
iıtihAliae hemen hiç bir tesir 
ede•lyecektir. 

Fiaanıe edebilmel.-ri prtiyle 
ancak ticaret tabdiclah yıpalabi
lir. 

4- Para mıselel•i ise ılm · 
diki halde tamamiyle çıkmaza fit· 
mittir. Bu alaada ıimdilik tah
minde bulunmak kabil değildir. 

S- Amerikan pamuk empe
rializmi meeeleıi Birleıik Ameri· 
ka genel siyaaaııaın lsati ıurelte 

alacağı durumda ıonra belli ola· 
bilecektir. Buna dıir de dalıA yu· 
karıda kat'i derecede malOmıt 

verilmiftir. 
6- "Britİlh Emplre. pamu

. ğu meseleli de ayoi ıuretle ıiya 
111 mahiyettedir. 

Bütln ea1areler ıimdilik bu 
hareketi• tavea•umdaa zi1ade 

Mersinç ıkat tecimen lerinden 1 
Şaıati adında biri Tlrkoffıia bıı· 
vnrmı11 llzerine llerain genel 18· 

vamanlıt- tarafından hak yerine 
veailmittir . Bu adam dıt piyau
larda gittikçe tatunmağa baılıyan 
llrllnlerimizi t•tılı ederek ve bi· 
le 1ap1Hk fazlı kazanmak bırıi
le feaa tanıtmaktan ve bir çok 
tikiyetlere ıebep olmaktan ıuçlu · 
dur . 

Duadan bir müddet öoce İstan · 
boldan Amerikayı bozuk bar11k 
gönderen tecimer gibi Şapti fir· 
ma•ı da aoa aylarda A trapı pi· 
zaBalınna alıcılan pkiy•t ettire
cek mallar gandermiılerdir . 

Almanya Bremen borsası , ıi • 
gorta fiıketi ve it komiaport pn· 

derdiklera delegelere incelemeler 
yapbrmıılar ve Şaıati fiımaıının 
g&nderditi kamukların bile bile 
ıılatıldığını ıaptamıılar dar . 

Bunun hakbında tutulan zabıt 
varakaıı ve orbitraj kararı Türko· 
fise g&nderilmiı ve banua lseri· 
ne Türk mali üzerinde hile ya~ 
pan ba tecimer llakyerine teril· 
mittir . 

Şaıati firma11nın bundan bat· 
ka lıriçreye de öraeği yllkemine 
uymayan kurtla buğday gönder
diti görtllmüt , Tlrk elçiliAi de 
Tl1rkofi1e fiklyette balnamuıtur. 

Tllrkofieia elinde Berfin Tllrk 

tecim odaıı tarafından gönderilen 
bir çok Almaa firmalarının ıikl · 
yetleri vardır . 

Bu evraka göre Şaıati firması
nın örneklere uymıyan ve mat~ 
1111 mallar göndermek suretiyle 
Tllrk dıt tecimine: karıı çok fe
na etkiler yaptağı ve 1apmalrt• 
olduğu aulaşılmaktadlr . 

Sışıtinin duruımı11 Merırinde 
bugünlerde yapılmaktadır . Mer· 
sinden haber verildiğine göre 
bu durUflD• orada çok ill(i ayan -
dnmalctadar . 

Memleketin yilkeek faydalan 
ve dıt tecimimizin geliıimi hain 
mından meselenin taııdıtı önem 
ıözönftndedir . 

Orüalerimizi kendi kazançlan 
için dıı piyaularda kötlllemeğe 
çahıı• bu firma ile banan gibi 
hareket edenlerin kanunun pençe 
ıinden yakalarını kurtaramıyacak 

ları ıüpbeıfzdir . Tllrkofiı çıkat 
maddelerimizin dıı piyasalara 
sevkini sıkı bir yaeav altına koy
mak kararını vermiıtir . 

" Meui taitil ,, kanununun 
emrettiii tüzükler hazarlaomata 
baılanmııtır. Buudan ıonra çıkat 
tecimerlerinden b&yle bile ile 
para kazınmak iıtiyealer buna 
lmkla bile balam,yacaklardır . 

- Ulus -

Antakyada Türkçe ı Ceyhanda kaçak -
ezan yasak olmuş •• çılık kal~dı 

··-Antakyanın Şeyh Mehmet ma
hallesindeki mesçitte Tiirkçe ezan 
okuyan bir müozzio, Türltçe ezan 
istiyenlerle, İltemiyenler arasında 
bir hadiıe çıkacağı yolunda yapı
lan ihbar üzerine polis tarafından 
menedilmiştir . 

Şapka hırsızı --
Harap bahça urımmda oturan 

geçmişi boıuklardan Durmuf o~lu 
Mustafa, açık bir yerde yatmakta 
olan Abbas oğlu Şevkinin ppka
aıaı çalıp kaçarken yakalanmııtır. 

Haklar1nda zabit 
tutulanlar 

M&ıterilerden fazla para alan 
ve durak yerlerinde bulunma 
yan bazı arabacılarla buyuruk 
dııında it ,aren bir takım e1oaf 
hakkınd• zabıt totzlmuıtur • 

Bıçak çekdlGinden 
Akkapu aramında oturan Mus

tafa otlu Talip ayni oramda oto· 
ıan Sllleymaa otlu Kamille bir 
kavga sonunda kendiıine bıçak 
çektiiini tikiyet etmemi üzerine 
mesele 'ncelenmeğe baılanmııtır. 

Bıçakla yaralamış 

Suıe dili ar1mında oturan 
Muatafa otlu Ali ıaka yapavım 
derkea Hiieeyin ojlo Kaplanı 

laafif ıurett• ;aralaamııtır . 

kuvvetleneceiini g6ıtermektedir. 
Bu da yabancı pamk ietib1alib
nıa bir teıvik edici hava bulaca
iıaa ali mettir. 

Şu hale göre pamuk piya ... · 
nın iıtikbaH pek parlak lfizlk
melde beraber yeni bir krize çı· 
kac•ğı da iddia olunamaz. 

Buıiia Vaıinıtonda büt&n 
muallakta olan meselelerin halli 
dıba mötait ahval gelinciye ve 
evelemiıde fiat ıeviyeai bir de
rece stabilize olaacı1a kadar te
hir olunma11 cihetine ıidilecek· 
tir. 

Ceyhan : 29 ( Özel aytarımlz · 
dan) - Yıllardanberi memleketin 
içioi gemireo ve bir çok öz evIAt· 
larını yoldan çıkarıp Ermeni ve 
Fransız sermayesine tezgAhtar ya 
pan llaçakçıhğa, ama1111z yumruk

. 

lar atllmaktadır . 

. Şimdiye kadar Ceyhan , mer· 
kezi veziyeti dolayısile kaçak istih 
14k ve ıatımıDln depo ve üeaülha
rekesi iİbidi. Fakat 934 den iti
baren bu işlere artıl bir aoo ver
meyi ditüDW' telrtitl~r (inhisarlar) 

e çok kuvyetli l>ir'te,tiln ve gayreti 
çalııarak kaçakçılı~ı öldftrmüf&iır. 

Eğer tekitUrle h6ktmet batkın -
ları ve bo 'Ujldila çalı,an tebeke

keler dört ette bu İfl ..nı..ıaydı, 
kaçakçılık bütün ıa..ile ytirtlyeoek 
ve burada yerli mal iltfhllkinio 
mooopolizeıi yrkıl1D!f olacakta . 

Tekitlerie 933 hızirant0dan 
934 mayıa t0nona kadar bir yıllık 
satıı gelM 102,000 lira araaıQda 
iken 934--935 finansal yılmın sa
tıf geliri 210,090 lirayı bulmuı· 
tur. Şu hesaba g3M bir yıl içinde. 
kaçağın önü ahnmaeı sayesinde 
yüzde yüzden çok bir arfma gö
rülmüt demektir . 

ilçede, ge,eıa yll tütün eken
lerin sayııı ~iJlen,bu yıl yirmiye 
inmiştirr: Jhı e~ , yapılan sıkı 
takibat ve tazyikte~ı artık 
bir şey kaçırılamıyacağınan aola-

ıılmasındandlr ! .. 
934-935 yıh knrışık , koçak 

vaka&LIWl S&JISl da 500 zü geçer. 
Bu da tekiMlt laaıadaki faaliyetin 
çok açık bir iıtatistiğidir. 

Nihat Tangüner , 
Gök gözet lem esi 

Dün öğleden senra okunan 
tazyiki nesimi 754,06 milimetre 
olup en çok sıcak 34 ve en az sı
cak 22 aantiğrattı . Rutubet va-
11tt °!o 57 olup,rüzgAr güneyden 
saniyede 4,5 metre hızla esmiştir. 

Süel giJk göutleme durağı 

Sayh: ! 

~--------------------
Adana Borsası Muam~leleri 

i 
PAMUK ve rn~X 

Kilo l'iyatı 
Satılan Mikdar CiNSi En En çoL. az 

IC. s. IC. s. X.llo 

~apımalı pamuk 
~ 

Piyaa parlall " 
Piyaea temizi " 
ime 1 38 
iane D 
Ek11pre1 
IUevlant 

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 Siiali 
ÇİGİ T -

~ 
Ekepreı 

iane 
Yerli "Yemlik., 

" 
"'Toli umluk,, 

HUBUBAT 
801tday Kıbn11 2,571' 3 

" 
Yerli 2,50 3.20 

.. Men tane 
Arpa 2,50 
Faıuly• 

Yulaf 2,.55 2,60 
Delice 
Kot yemi 
~eten tohumu 6,75 
Mercimek 
Sieam 

lJ N - Salih (ıOO ... 550 
• !!:: -= " 
~- Öfts kırma " 

ı 

~~ Simit ::ı " öi ... Camliariyet (ıOO 

~> ... 5.50 
f::! B. " 

Dihı kırma" 
Alla " 
Liverpal Telgraflan Kambiyo ve Para 

Z1 1 7 I 1935 İt Baaka11Ddan alıomıttar. 
SanUaa Peıae -

1 

Liret 
1 

Hasar 
-ıtinmark 

1 inci T. V11deli Frank"Fnu11s,, 
1 inci K. Vadeli Stmlio "bilis,, ı-

3 Hint hazır Dolar "Ameribu" 
Nevyork Frauk "lniçre" 

Bir genç, ırmakta boğuldu ikisi bir olup kadını 
Hamam Kurba uramında o döfimUtlar 

turan Ala80llyalt Oımaa ojhi 
Daıeme urammda oturan Mela· Bayram ile l Çarçabuk aramı uda 

otar.a Ali oğlu Mevlüd ötey gün med oilu Abdullah ile Haaa• 
otlu Pato, bir çocuk ylzönden Köprü klylnde yıkanmak üzere 

Seyhan ırmağına girmiflerdir . çıkan kavgada Kaober ~ızı Mer-

hunlardan Bayram yilzmek bilme- yemi d&tGp sade de tahkir et· 

diğindea ıuyun akıntısına kapıla· tiklerinden yakalanm1tlardar . 

nk bağulmaı i ve Tabakhane ya· 
nındı bulunarak keoara çtkaılal-

,. 
mıı ve meeele CamuriJet ıenel Yarın 
eavamanfıtıaa WldmhaiftlP. 

Sebze t e eıya sergisi Eaki 
DUkkld IMthaları istasyonda açılacak ve akpma .. 

Bir k .. • daldıclnların özeria- kadar a&recektir. 

deki levhaların içinde sata · 
lan e11aları yakııamı1acak bir 

~ 

aarette k8çtllr, kirli ve acemi el 
Banal nUfus sayımı ler tarafuada Jazıldığa \8.:.ltu ıu 

retle dlllrklnlar1a IOD aldıiı gü· --
20 llkteşrin 1935 Pazar zel biçimlerle tıban tabana zıt 

olduiu görfllmektedlr . gilnil memleketin her ta-
Uray zabıta1ınıa baoon IDll· rafında yapılacaktır. 

ne geçmesi lizımdır. 

Kaçak !P•Jdi örtu 1 - Nfifuı eayımıaa eaa• ol· 

Karııyakıda Sakızlar oramın- mak üzere Belediyelerce bltün 

da Mehmedia kar111 Ktiçfik, evin· binnlara numara konulmakta4ar. 

de k1r1olanın üztlrinde bir ipek-. 2- Numar111z bioalarda"' 

kaçak örtü bulunırak alınmıı ve oturanlar hll'k6mete baber •er· 
lsendiıi ihtiıu hak yerine gönde meğe mecburdurlar. Oturduta 

rilmiıtir . bina numarasız olduğu halde 

Bir hırsızhk dllrntl'IVISI haber vermiyenlerle bo aumara-

Geael evlerde Kıbrıılı İlay l ıar ıçm para cezası vardar . 
riyenin 1ermayelerindea olup 

ları bozan ve ıilen ve kaldıran-. . . 

bu evde otur.n arkıdaıı Fatma· Yitik mühür 
nın p1raıını çalmaktan suçlu ve 
mevkuf Bedifellba ca....,.....• Namıma ait mührümü yitirdim. 
d8n öğledea önce Aıliy ceza yenisini alıcağamdan yitik mührün 
hık yerinde devam olanmuı ve hülcmü kalmadığım ilin eylerim. 
bazı ıabitler dinlenmifôr . Adananın Hadırlı kö. 

Şahitler, yapılan ıorıuda He yünden Ya~ oğıallann• 
diyenin o evde oturan Fatmanın den Abdulbamit oğlu 
panııaı tıka olmak tlzere aldı · Ali 5678 
tını itittilderini .. söylemiılerdir . , ı 111111-••llllllllWMRP ıı 1119' 

Hedi1enia tutakllZ olarak du· ı bu gece nöbetçi J 
ruımaeaılın yapılmaeına dair olan ~ 
Avukah Galip Geylininio iıteii 1 Eczane 
Cumuriyet ıeael savaman yardı ,. ( • . ' 
cıeı Nadidenin de iıtefi üzerine ~rozdlbak crvarınoa 1 
ataumamıı,duruıma, ıelmiJ•• ıa Merkez ee-Lanesidir 
bitlerin getirilmesi içia 7 AfQıtos 
935 tarihiae:hırakılmııtar . 



~ayfa 4 ( Türk Söztl ) 30 
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yitik senet 
3 Şubat 930 tarihinde 119 -

1370 numara ile birinci noterde 
tanzim edılen 800 l ı ralık alacak 
senedini yitirdim yenisini alaca
ğımdan yitirdiğim senedin hükmü 
kalmadığım Ha.o eylerim. 5677 

Kayserili İmam oğlu 
Ali KAmil oğulları 

Bahça C. müddei umu-
miliğinden: 

1- Bahçıı kazası C. müddei
umumilik makıımınJa mahfuz Bah
ça kezası hapsaoesmin tamira.ıı 

kaııun mucibince 28 - 7 -935 
tarihinden itıbarcn 20 gün 
müddetle uçık eksiltme1e konul
muştur. 

;&! _ __ -- :aa:4 _ _ 2ZL_ = EiES 

A.yran gazozu 
Yeni çıktı 

...... a8i8i . . •.A . . y .. 
AYRAN Av~AN Gazozu 

- A.v~AN Sodası 
..... ~ , . ,.\YRA N 8uy..!! 
A 

.N 

J)• iÇMEK iÇiN - ' 
Vu MRRKnVB oiK'@cr eoiNiz ) 

İş bankası altında 5593 2 
3 2 - Keşif bedeli 897 lira 49 

kuruş olup havalesi gelmiştir. 

3- ihale Bahçe kazasında mü· ~-----------·--------------
teşekkil komsiyon tarafından" ya-
pılacaktır . 

4-- Talipleri yüzde 7,5 pey 
akçasını malı yeye yatırdıktan son· 
ra ehliyet vesikalarile birlıkte Bab
ça kazasında C. M. U. milik baş
kanlığında teşekkül eden koruis
yona mürncaatları . 5680 

30-4- 8-13 

Adana asliye H. hakimU!inden. 
No : 555 
Adananın Çınarlı mahallesin

den Süleyman kızı Cennetin müd
dea aleyh ayni mahalleJen Yusuf 
oğlu Mustafa nam diğeri Hüsamed
din &leyhine asliye hukuk mah
kemesinP açtığı ihtar davasından 

dolayı yapılan muhakemesinde 
müddea aleyhin iknmetgdhı meç
hul olduğu mahkeme mübaşirinin 
davetiye arkasına verdiği meşru -
hattan nnlaşılmağla davetiyenin 
ildneo tebliğine ve muhakemenin 
11-9-935 tarihine müsadi! çar· 
~amba günü saat 9 a talikına ve 
bir nüshasının mahkeme divanha
nesine asılmasına karar verilmiş 

o]duğundan yevmi mezkurda biz · 
zat mahkemeye gelmesi veya ve 
kil göodeı mesi teblığat makamına 
kaim olmnk üzere ilAn olunur5676 

Çilteb&a kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma. siy3tik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş 

ları nğrılarıne muztaripseniz vakıt geçirmeılfln Çifte han 
kaplıcasına koışunu2. 

Bir çok deri haı:!talıklarına, muannit ekzemahırn şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sadiye ile gelen bir çok lıötürümler yürüyerek dönmüşlerJir • Her 

ne kndnr fı•nnen kabili iza lı değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların ı 5- 20 günlük banyodan sonra hamile kaldıkları görül · 
müştür . 

Çifte han koplıcasının 
Radyo aktifitesl dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan daha yük

seklir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürhi ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vnrdır. Fiatlar çok ucuzdur. 45 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdıt. 5512 
kiralık mükemmel ______ , _________ ._..... 

EV 
Rı~ji fabrikası ve erkek lisesi 

yonındn hr. r tarafı oçık İç diızani 

mükemmel bir ev ki raya verilecek
tir. Dört Oll a sı, geniş bir salonu, 
banyo vo hamam od ısı , ayrı ca ye 
mek odası, nıtıtb:ılı ve çaınıı~ırlı ğı , 
suyu taılt bir tul umba ' İlf, hır de 
kuyu ve bahçesi vardır . Bodrum 
~atı kura döşcm"li ve ayrtctı ika
met etrneğe müımit bir tarzda ya · 
pılmJştır. Dumı hetonarma ve her 
tarofı y~niden yapılmışçnsına tamir· 
ve tt•zyin Adilmiştir . Kiraya almak 
istiycolerio Türksözü i<lare ılirek_ 
törü Böy Tevfik Coşkun ı veya 
Kanara direktörü Şakir Bozıiogarıa 

mür lcaat etmeleri lüzumu ildn 
oluııur . 

1 Emevi « Eczane » 

Reçeteler 

Taze - fIAçlarla 

Ucuz - Fiyatla 

Çabuk- Elle 

• emJZ- Anhalajlarla 

Dikkat ve itina ile 

yapılır 
Adres 

Yeni cami civarında Seyhan 

Eczanesi 1 
Kimyager ve Eczacı Celal 
f!"586 Bayer 

19 

1 

r 
o r 

ı 

>ı . 

5586 

. 
\ ~ . 

20 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
VilAyet jandarma bölgesindeki telefon tesisatı için ihtiyaç olan mal

zeme, 935 senesi ağustosunun 6 mcı salı günu saat ondll ihale edilmek 
üzere açik eksiltmeye konulmuştur . 

Şartnameyi ve malzemenin cins ve miktarlarını görmek ietiyenlerio 
her gün jandarma kumandanlığına ve ihale gün ve saatında da yüzde 
yedi buçuk depozito paralarile vilayet encümenine gdmeleri ilan olu-
nur. 5654 21 - 24- 28-1 

e 

r , 
Talebe velilerine · Saban meraklıları 

miijde ! 
•1 . M 

ikmale kalan bütün lise sı
nıfları talebelerini eylfi.1 yoklama· 
sına hazırlamak için Seyhan mek· 
tebinde ders veriyoruz. 

Verilen dersler : 

Ri1aziye der~leri, kimya,fızik, 
fen bilgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve hayvani fızyoloji ve te§
rihi) dir. 

Arzu edenlerin Seyhan mekte-
binıle aşağıdaki rumuzlara müraca
atları . Saat 9 dan l 2 ye kadar 

Üniversite talebelerinden 

N. D-C. G 

Ceyhan belediyesinin 
açık eksiltme il anu 

Belediyemizin Ceyhanda yap· 

tıracağı 1 l 41 lira 81 kuruş keşif 

bedelli umumi hal!l inşaatı 15 gün 

mü<l.detle açık eksiltmeye konul · 
muştur . 

Şeraiti auia mak isti yenler her 

gün fen işleri büromuza müracaat 

edebilirler. Kati ihal~ 12-8-935 

pazartesi günü saat 16 da yapıla· 

cağından isteklilerin Nafia müdür

lüğünden tasdiklı ehliyet vesikası 

ve ticaret oda!ı makbuzu ve yüzde 

yedi buçuk pey akçası ile birlikte 

ihale günü Ceyhan belediye salo

nunda hazır bulunmaları.5675 
28-30-3-6 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Müessel'4emizin b'lhçesinde yeni 
bir çamaşırhane yapılması ve bi
naların iç ve dış sıva ve badanası 

1- 8-935 perşembe gününe bı

rak•lmıştır. Eksiltmeye iştirak ede· 
ceklerin saat 14 de doğum evine 
gelmeleri iltln olunur 5668 

25-28-30 

Mercimek Aygu deposu satm alma 
komisyonundan : 

Mercimek aygır deposunun ihti · 
yncı olan 80000 seksan bin kilo 
yulaf aç ı k c·ksiltme surelil > beher 
kilosu ıki kuruş 33 pnradrın mü
nnkasuya konulmuştur . Tolipler 
muvakkat t•ıminat akç· ası olon 180 
yüz sekS'ln lirayı ihnle saııtin<len 

öoc<ll Ceyhı\n ma)saodığın a yatıra
caktır. ihale Ceyhan belediye sa· 
lonunda 1 - 8-935 torihine mü· 
sadif perşembe giinü sııu t 14 on 
dörtte toplanacak komisyonun hu· 
zurile yapılacaktır Şartnameyi gör
mek ve fozıa malumat almak isti -
yenlerin M ercimGk Aygır deposu 
müdürlüğünü veya belediye baş
kdtipliğine müracaat etmeleri ildn 
olunur.5636 16-21 26-31 

..---Paranı!---

1 
Boş yere harcama ve har
cıyaccıksan yerli mah al ! 

,. 
1 Kacakcılar 
~~ h~inidir 

Umumi neşriyat müdürü 
M. Bakşı 

Adana Türk sözü matbaası 

t -
"Melek,, ~~k 

sıtıll ·ai 
Markalı sabunlar ; saçların dökülmesine • kepek Y3P~.11 üıııeıııeE' ' 

olur. Sıhhatıoızı, kesenizi korumak ve çamaşır1arınızıo çur 

arzu cderS'3niz mutlaka'' Melek,, sabunu kullanınız· 01 .J 
der!B 'l 

. 1 b arzu e ıı' Katkısı~ ve temiz .ıeytın yağından yapı mış sa un IPrte 
"M Jek mar~asına dikkat ediniz.Ve bu sabunu ta ~i I' e ,, edinıı . ıısk' r 1 

biltil!l 30 

En temi! safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkudir Melek evlatları ticarethanesintlen 

arayınız . 

74 5370 
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Bor Ohcu menba suyu şarı ı '~ ı . ~~ 

satılmaktadır. 0 tf ~,~ı 
jJe e ·'~ 

Okçu menba suyu Istanbul şehremanetinin tahlil raportJ , ~•it 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . b \'eri0~ ~GJ~ 

Ok Sıhhate elverişli ve mid~ye ış.tB Jefll b~ ~~t 
ÇU SUYU sudur. Muhterem müş~erıle_r bı:fıı ıer. V,b 

yu içtiklerinde bir daha başka su içmayeceklerdır. Bır J 'd, 
sozhırimizi isbat edec· ıktir . 5433 42 - 78 ~ ~ 

r ,ıtı ~rı 
Satış yeri: tarsus kapıda merkez ot~• ·;, 
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73 5370 

Kıymeti 
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Bulunduğu yer 
Ceyhan kazası Yu -
murtalık r.ahiycsi 

çarşıda 
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