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Boğazlar 
ş • konferansı açılırken 

a' 

.:' ~k toplantıda bir çok delegeler isteğimizin doğruluğu bak
ında nutuklar söylediler. Konferansta Boğazlarla alakalı 
diğer devletlerin yeni şartlar ileri süreceği anlaşılıyor o 

o 
.. Montrö: 22 ( A A. ) - Bu gün 
0ileden sonra Boiazlar konferansı 
Büyük Britanya, Fransa, Sovyetler 

iş ~irliği, Japonya, Türkiye, Romanya, 
k ugoslavya, Yunanistan, Bulgaris-

t~ delegelerinin iştirakiyle ve Is. 
~çre Dışişleri dairesi şefi Motta'nın 
a~kanlığında toplanmıştır. 

ti ltalya, umumi siyaset sebebleri 
~ dolayısiyle konferansa delegelerini 

uz &'Öndermemiştir. 
ör Fakat Cenevre toplantılanndan ı 

0 SOnra bu konferansa iştirak eyliye· 
Is cektir. 

y~ Motta'nın açılış nutkandan son-
0 ~ Türkiye Dışişleri bakanı Dr. T. 

· Aras, Türk talebini izah etmiştir. 
B. Titülesko Balkan antantına 

Rensup iki devletin tesanüdünü ve 
e 0ınanya ile Türkiyenin 13oiazlar 
~eselesindeki hususi menfaatlerini 

al Rab ve muahedelerin tadili aleyhtarı 
9 °ınanyanın arızi değiştirilmesine 

ye. taalluk etmiyen ve esasen bir çok 
a lıueınsaJi bulunan Türk talebini makül 
eri lınakta oldutunu bildirmiştir. 

S Büyük Britanya delegesi Lord 
4 tarıhcbe silahsızlanma konferansı -

~~ muvaffakiyetsiliği dolayısiyle 
I Urk talebini tabii bulduğunu söy· 
tııiş ve umumi vaziyeti hiç de iyi· 
eştirmiyen tek taraflı ihlalleri tak-

Filistinde 

ile Yeni çarpışmalar oldu 
Araplardan beş kişi öldü 

En· 
. Kudüs : 23 (Radyo) - Kudüs 

;ıv~rında ihtilalcılarla lngiliz asker
kıı· erı arasında dün yeniden çarpışma· 

i~~ . olmuştur. lngiliz askerlerinden 
ısı ağır surette yaralanmış ve has

~aney~ yatırılmıştır. lhtilalcılardan 
eş kışi ölmüş ve bir çoğu yaralan

ası llııştır.( 
d Filistinin bazı şehirlerinde ~eni· 

en· /n bombalar patlamıştır. Naolü3 
Q1"~nnda da çarpı~malar olmuş ise 
~ ıki taraftan n.! karlar zayiat oldu· 

ve ~ henüz b:llı olma:nıştır. t 
k F cvkda le ko ni3ı::rJii,-, a~ıların 
1nıyon ve otomobillere taarrur.ları

~1 gö7. iınünd~ tutarak Kudüs. Hnyfa 
c Yafada akşam karanlıflından son· 
a bunlarla seyrüseferi kati suretle 
ı·asak etmiştir. 
~ Kudiis : 23 (A.A.) - Kudüslc 

. taplar Yahudi çocukları bakım evi-
esı h• at k bb"' ·· d b l ~- eş verme teşe usun c u un-
n Uşlardır . 

' 
tıtr·!dtemit te ·sıtma mücade-
r • 

lesi devam ediyor 

ı ı ve Ankara : 23 (A.A.) - -Edremit 
~en ~e Çevresinde sıtma mücadelesi de. 
.6 'atrı etmektedir. Şehir çayı mecrası-

~emizlenme ve düzetlmesine baş· 
ıştır. 

~ };'l'ansada iskonto fiatı 

r Paris : 23 ( Radyo ) - Iskonto 
~~tı yüzde al~d~ beşe. indirilmiş·. 

/sıegımiz lıalrkırıda taevibkiir nu· 
ıuk/ar •öylıJen ıkı hariciye naıırı 

Polbonkur ( Fransa ) 

bih ettikten sonra bilakis Türkiye
nin talebini hüsnü niyetle ka~ıla
mak lazımdır. Demiştir. 

Fransız delegesi Paul Boncour da 
sulhperver bir usulü tek taraflı ihlal· 
!ere tercih eylediiini bildirmiş ve 
Fransa bu meselenin halline bütün 
uzlatma zihniyetini getirecektir. Di
yerek sözünü bitirmiştir. 

Sovyetler Birliii delegesi B. 
Litvinof ise beynelmilel münasebet. 
lerde Türkiyenin sulhperver vaziye· 
tini tebarüz ettirmiş ve Türk talebi· 

Titülesko ( Romanya) 

ni çok hüsnü niyetle telakki eyledi· 
ğini bildirmiştir. 

Japonya, Yunanistan, Yugoslavya 
delegeleri de geniş bir anlaşma zih· 
niyetiyle memnuniyetbahş bir hal 
suretine varmak için ayni anuyu 
izhar eylemişlerdir. 

Montrö: 23 [ Radyo ] - dün 
toplanan Boğ31zlar konferansına 192: 
Lozan muahedesini imza eden delet
lerle Sovyet Rusya, Bulgaristan da 
iştirak etmiştir. 

Gerisi üçüncü sahifede -

Vilayetimizde orta tahsil 

Viliı.yctimiıin orta tah~il bakı· 

mından her ğii:ı biraı d1ha inki~afn 
ka\<U \ tuğunu sevinçle görii ıoruı . 

Cenup Aındolu~t:ııd ı , ilaye' i
ıniı hadar orta tedri.-,ıılı il~rlemı~ 
bir yer gÖ>tcrmek iınkans zdır . 

Bugün vilayetimizde bir erkek , 
bir kız lisesi, bir erkek ıııuall nı, Lir 
orta bir ticaret mektebi vardır . • 
Bunlardan başka bir de ziraat lisesi 
mevcuttur . 

Osmaniye ikmal m~ktebıni de 
bunlar arasınd;: saymak zaruridir . 

Bu mekteplerde J taleb. sayısının 
her yıl biraz daha kabardığını içi· 
mizde bilmiyen hemen yok gibidir. 

Şimdi bu mekteplerin bütün ih· 
tiyaçlara k.ırşılık verecek derecede 
olup olmadığını araştıralım . 

Bıı ders yılında Adana ve diğer 
kasabalardaki ilk mekteplerden me· 
zun olanların sayısı 855 dir . Bunun 
607 si erkek , 248 i kızdır . 

Buna beş sınıflı köy mekteple· 
rinden mezun alan 105 erkek •ile 8 
kızı ilave edersek mezun sayısı 968i 
bulur. 

Bu rakam şimdiye kadar görüle- ' 
memiş bir devtim ifade eder . 1 

Adana merkezinde geçen yıl 
ıne~un o1anlar 301 idi . I!ıı yıl .5~·7 

clir . 
Den1ek C'~u··nr li L.r \ ı: '"l~ ,.. f" , , , 

na ~:ıra:1 ıncr.un Sa) ı i l Lir n,l,..iı art 

ııııştır . 

Bunlar nasıl yerleştirilecek'? 
Şimdi a ıl mii!ıim no~lı Lu çocııL

ların no• ıl me!.:lrp 1 eıe ı· crlr ;;'irdrcrlii • o 

dir. ~ımıı ehem nıytk k:ı. d d~!i •11 ki, 

bu ( 1C01) e ya'·ın ço~uklann he, .
si orb ta',_i) hayatına atılacak de
ğillerdir . Bunlardan terki tahdl ede. 

cek olanları 368 kabul edersek 600 
çocuk için yer hazırlamak lazım ge
lecektir . 

Kültür direktörlüğü , ilk mek· 
teplerden mezun olanlardan orta 

tahsile devam edeceklerin açıkta kal· 
mamaları•ı temin için icabeden ted
birleri düşünmüş ve bu hususta 
hazırlatlığı raporu Kültür Bakanlığı
na göndermiştir . 

Bizim tedkikimize göre bu ço· 
cuklar için bu sene hiç sıkıntı çe-

- Gerisi ikinci sahifede -

Avusturyanın 

Yeni elçisi itimatnamesi
ni hükümdara verdi 
Roma: 23 (Radyo )Yeni Avus· 

turya elçisi , ltalya kralı ve Habeşis 
tan imparatoru adına yazılı olan iti
matnamesini hükümdara tevdi et· 
miştir . 

Avrupada grevler 

Belçikada grevcilerle 
uyuşuldu 

Bürüksel : 23 ( Radyo ) - Bir 
kısım grevci amele , yapılan tavas· 
sut üzerine işleri başına dönmeğe 
başlamıştır . 

Marsilyada bahriye ame
lesi de grev yaptı 

Marsilya : 23 ( Radyo ) - Do
kuz elin bahrihe amelesinin grevi 
bahıi münakalat işine büyük bir sek· 
te vermiştir. Bunların işleri başına 
dönmeleri için tavassutlarda bulu· 
nulmaktadır . 

Marsilya : 23 (Radyo) - Dokuz 
bin kişilik deniz işçisi g•ev ilan et
miştir. 

Limanda bulunan bir çok vapur· 
lar hareket edememektedir. 

Yunanistanda tütün ame
iesi grev yaptı 

Atine : 23 ( Radyo ) - Tütün 
fabrikası amelesi ücret yüzünden 
çıkan bir ihtilaf üzerine grev yap· 
mışlardır. Grevciler, polis kuvvetleri 
tarafından fabrikadan zorla çıkarıl
mışlardır . 

Belçika 
Zecri tedbirlerin kalkma

sına taraftar 

Brüksel : 23 ( Radyo ) - Bel· 
çika , zeczi tedbirlerin kaldırılma· 
sına tarafdar olduğunu resmen bil
dirmiştir. 

• 
iktisat Vekaleti pamuk 
ipliği fiatlarını tesbit etti 

Tenzilat nisbetleri bilhassa 1 O numaraya 
kadar olan cinslerde fazladır . 

Endüstriyel mamulatın maliyet fi. 
atlannı tetkik ve toptan maliyet fi. 
atlan tesbit kanununa istinaden lk. 
tisat Vekaleti tarafından pamuk ip· 
liği fiatları tayin edilmiştir . 

Yeni fiatlar 1 temmuzdan itiba
ren meri olacaktır. Bu tesbit keyfi. 
yeti müstehlik. ve küçük dokuma sa
nayii lehine büyük bir hareket sayı
labilir . 

Tenzilat nisbetleri bilhassa 10 
numaraya kadar olan cinslerde faz· 
]aladır. Bu fazlalık Adananın iki ay 
evvelki fiatlarına nazaran yüzde 16, 
en fazla satış mevsimi olan son ayın 
fiatlanna nazaran da yüzde 8 dir . 
Tenzilat nisbeti lzmir f? brikalannın 
iki ay evvelki fiatma göre ise yüzde 
25, ve şimdiki satış fiatına nazaran 
yüzde 22 yi bulmaktadır . 

10 Numaradan sonraki cinslerin 
fiatlannda tenzilat nisbeti azalmak· 
tadır. Bu nisbet Adananın en son 
fiatlannda vasati olarak yüzde 5, 
lzmir fiatlannda ise yüzde 10 dere
cesindedir . Pamuk ipliği fiatları· 

nın tenzilatında Vekalet başlıca şu 

faydalann teminini istihdaf etmek
tedir . 

1 - Fenni bakımdan 10 numa· 
raya kadar memleketin adi cins pa· 
muklarını kullanmak lazım gelir . 
Ve bu numaraya kadar tenzilat ya. 
pılmakla, yurdun iyi cins pamukları 

olan lzmir, Iğdır ve Adana iane pa· 
muklarının aşağı numaralar için kul -
!anılmaması ve bu numaralar için 
daha ziyade Adananın ucuz yerli 
cins pamuklarının kullanılması te
min edilebilecektir. Neticede fab. 
rikalar arasında kendiliğinden bir 
taksimi amal vücude geliyor . 

Filhakika bu suretle bilhassa iyi 
cins pamuk kullanan lzmir ve lstan· 
bul fabrikaları ince iplik, Adana fab 
rikaları ise kalın iplik kullanmak va-

- Sonu ücnüçü sahifede -

Habeşistan 

Davasının son akisleri 
--

Roma : 23 (AA.) - Habeşis
tanda çete muharebelerinin devam 
ettiği hakkındaki haberler Romada 
tekzip edilmektedir. Bununla beraber 
Romadaki selahiyettar ltalyan ma · 
hafili Habeşistanın temamile fethe
dilmiş olduğunu iddia etmekte ve i~ 
ğalin yavaş yavaş ikmal edileceiini 
ilave etınektedir. 

Londra : 23 (AA.) - Eden A · 
vam kamarasında, Habeşistanın !tal· 
yaya ilhakına katiyen taraftar olma· 
<lığını ve böyle bir teşebbüsün dahi 
mevzuubahis olamıyacatını bildir. 
miştir. 

Londra : 23 (AA.) - Milletler 
cemiyeti müzaharet birliği, ltalyanın 
bu vaziyetinden sonra milletler ce· 
miyeti harici telaki edilmesinin pek 
tabii :olduğunu ve bunu resmen be
yan etıneği makul görmektedir. 

Nevyork : 23 (A.A.) - Ameri
ka, Habeşistan ve ltalyaya karşı koy
muş olduğu ambarğoyu kaldırmıştır. 

Roma : 23 (Radyo) - ltalya 
Libya' dan henüz kıtalannı çekmemiş
tir. lngiltere Akdenizden munzam 
donanmasını çekmedikçe ltalya da 
Libyadan fazla kuvvetlerini almıya · 
cakhr. 

m 
Bnşbnlmnımı::: nfıl.rıları ı•e cocuklari}le tnyyaı-e meyrlnnırıılu , 

Ankara : 21 ( Hususi ) - Başbakanımız İsınet İnönüniln refikaları dün öğleden 
s?nra tayyare ile bir gezinti yapmışlardır. Bundan sonra Başqakanın kızı mini mini• 
Özer de tayyareye binmek arzusunu göstermiş ve babasına bu dileğini kabul ettirmiştir. 

Türkiyenin kanatlanmasını milli bir dava olarak ele alan Başbakanımız, yurdun hava
larını tanımanın toprağını sevmek ve tanımak kadar kudsi bir borç olduğunu anlatma 
yolunda en güzel örnekleri vermektedir. 

Aziz Başbakanın izinde yürümeği şerefli bir vazife sayan Türk milletinde, havacılık 
sevgisinin bir ahlak haline gelmesi artık yalnız bir zaman meselesidir. - .. ----..... ·~-- -~ --- \ 



Sahife :2 

Şam Sergisindeki pavyo
numuzda. ürkçe bi me

yen memurumuz .. 
Türk pavyonundaki tertip ve teşhir 
fena idare edildiği hakkındaki neşri

yat ezi verecelc mahiyettedir 

Alakalı makamların bu işe el koymalarını istiyoruz 

Bu yıl Şamda ve Telavivde açı
lan iki sergiye de iştirak ettik . Tel
avivdeki paviyonumuzun büyük bir 
alaka uyandırdığım ve beğenildi· 
ğini muhtelif vesilelerle öğrendik ve 
bittabi bu muvaffakiyetten sevinç 
duyduk. 

Acaba bunun sebebi ne idi ? Su
riyede açılan sergilere ilk defa işti
rak eden dost ve kardeş Türkiye hü
kumetinin büyük makamları, Şamda 
ve ağyara karşı teşhir edilen Türk 
pavyonunun bu acıklı vaziyetinden 
haberdar mıdır ? 

Tiirk liıi 

Ziraat ameleleri Belediye 

Kazanç, buhran ve muva· Araba fiatların1 ucuzlattı 
zene vergilerinden .._.._ 

Belediye encümeni son verdiği 
muaftır bir kararla şehirde işleyen binek a-

- - rabalarının tarifelerinde tenzilat 

Mevcut kanuni hükümlere göre, 
Zirai işlerde çalıştırılan işçiler ve 
rençberlerin kazanç, buhran ve mu
vazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergilerinden sureti mutlaka ve umu
miyede müstesna tutulduğu vaki te
reddütleri ortadan kaldırmak için 
Maliye Vekaletinden alakadarlara 
bir kere daha bildirilmiştir. 

yapmıştır. Yeni tarifeye göre : Şe
hir dahili gündüz 15, gece 25, İstas
yon gündüz 20, gece 30 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir . 

Buradaki [gece ] tarifesi demek, 
saat 24 den sonra başlayacak de
mektir ki Belediyemiz halkın aldan
maması için daha pratik bir kayid 
koymuşt4r . 

Atatürk parkına 
Daha bir çok kanape 

konacak 

Atatürk parkında mevcut kana· 
pelerin ihtiyaca kafi gelmediği ve 
halkın gittikçe parka rağbet göster
mesini nazarı dikkate alan belediye, 
parka daha bir mikdar kanape 
yaptırılıp konmasına ve bu suretle 
halkın istirahatini temine deı hal te-

l şebbüs etmiştir , 

1 Körler ve sağırlar 

İçin 

Ankara da 
------

Büyük bir "milli radyo Is 
tasyonu,, kurulacak 
Hükümet radyo işlerini esaslı su- J 

rette ıslaha karar vermiş ve bir 
program hazırlamıştır. Ankaradan 
aldığımız malumata göre, nafıa ve
kaleti memleketimizi ihtiyaca uygun 
radyo istasyonlarına kavuşturmak 
için mühim tedbirlere baş vurmağı 

~kararlaştırmıştır. / 
Bu istasyonun 100 kilovattan faz

la kudrette olması ve bu vasıta ile 
memleketimizin en uzak yerlerine ka• 
dar neşriyat yapılınası düşünülüyor. 

Ankarada bundan başka sesimizi 
bütün dünyaya işittirmeğe imkan ve
recek kısa dalgalı bir istasyon da vü-
cuda getirilecektir. '<e J 

lstanbulda da kuvvetli bir radyo ett 
istasyonu yapılacaktır. A. 

Fakat Şam sergisindeki paviyo 
numuz ve burada yapılan teşhir ve 
tertip tarzı hakkında aşağıya aldığı
mız yazı, bizde ezi hasıl edecek ma· 
hiyetindedir . 

Ayrupaya bile parmak ısırtan Türk 
inkilabı endüstrisinin eserleri, yal
nız bir kaç deri porçasile üç beş çeşit 
likörden mi ibarettir? Talebeler kamplarını, mut- 1 

[ Gece tarifesi saat 24 den 
başlar ve sabahlayin elektirikler sö
nünceye kadar devam eder ] şek
lindedir . 

Belediye işaretler 

yaptırıyor 

Fakat bu iş ancak gelecek sene 
tamamlanabileceğinden o vakta ka
dat :şimdiki istasyonun daha ziyade 
randıman verecek hale getirilmesine 
çalışılacaktır. İstanbul telsiz telefon 
şirketinin imtiyazı 3 ay sonra bite
cektir. 

Bu yazı, Halepte Türkçe intişar 
eden " Vahdet ,, gazetesinde ve ga· 
zetenin sahibi Nuri Genç imzasile 
çıkmıştır , 

Bu hususta düşüncelerimizi söy
lemeden önce bir kere o yazıyı oku-J 
yalım : 

" Türk paviyonunu bir an evvel 
görmek için can atıyordum . Neyse 
araya araya buldum . 

İkinci katta bir çok köşelerde 
kırmızı oklarla Türkiye diye işaret 
edilmiş olan bu pavyon, binanın ar
ka tarafında bir yerindedir . 

Bütün sergi akşamın saat sekizi
ne kadar açık olduğu halde, Türk 
pavyonu henüz saat altı yokken ka 
panmıştı, O gün, bu kapanışı bir se
bebe atfederek görmediğime mütees
siren döndüm . 

İkinci gün pazardı . Ve sergınin 
en kalabalık ; günüydü . Bilhassa 
Türk pavyonunu ziyaret için koştum. 
Keşke gitmeseydim daha iyi olurdu. 
Akşamki kapalı bulmaktan mütevel
lit teessürle kalır, avınırdım : 

Gazeteci bir arkadaşla Türk pavyo 
nundan içeri giriyoruz. Orada yaslanmış 

gazete okuyan tek bir genç, yüzü -
nü çevirip bize bakmağa bile lüzum 
görmüyordu . Dayanamıyarak -
mahza söz olsun diye - sordum : 

- Eşyalardan satıyor musanuz 
bayım? 

Muhatabım, vaziyetini bozmak
sızın cevap verdi : 

- Mabarif türki !... 
Suriye gibi komşu bir ülkenin 

sergisinde açılan Türk pavyonu me
muru, " Türkçe bilmiyorum ,, diye 
omuz silkerek iki Türkü, hem de iki 
gazeteciyi başından savmak istiyor
du . Bu genç, muhakkak ki Türk de
ğildi . Suriyeli olması da meşkuktu, 
şivesi, daha ziyade bir tatlı su fren
gini andırıyordu, belki de bir İtalyan 
bozmasıydı . Fakat bu pavyonun asıl 
müdürü kimdi, ve neredeydi? . bunu 
anlamak bittabi kabil değildi ! 

Türk pavyonuna şöyle seri bir 
göz gezdirirken derhal hükmümü 
verdim: Bu pavyon baştan savına bir 
iştirakin mahsulü olmaktan başka bir i 
şey olamazdı. Kocaman bir salon içe· ı 
risinde dar raflar üzerine gelişi güzel 
atılmış bir kaç üzüm ve incir sandı- / 
ğıyle, üç b~ş konserve kutusu, inhisar 
idaresinin bir kaç şişe likörü ve beş 
on kutu sigara; bugünkü Cümhuriyet 
Türkiyesinin bildiğimiz ve gördüğü
müz sanayi harikaları hakkında; kabil 
değil, bir fikir veremezdi. 

Eğer ortada duran Atatürkün 
bronz bir heykeli, bir de duvara çe
kilmiş olan bir Türk bayrağı olına
saydr, kendi~İ Şam sergisinde bir 
Türk pavyonunda değil, her hangi 
bir ecnebi memleketinde bazı Türk 
eşyasını teşhir eden alelade bir ko
misyoncuuun bir otel safonunda ıan 
edecektım. 

İş Bankasının o nefis ipek ve yün lak suret te, okudukları 1 

işleri, Kayseri ve Adana fabrikala- mekt~ple yapa.caklar 
rının mükemmel bez ve iplikleri , -~-
Herekenİn enva mensucatı, Bursanın 

meşhur ipekli ve havluları. , İstanbul 
cam fabrikasının şahesefleri ; Avru
pa müstahzaratına çok faik olan 
" Türk eczacılar cemiyeti anonim şir

keti ,, nin tıbbi müstahzarları , İz
mir ve İstanbulun meşhuru iilem tatlı 
ve şekerlemeleıİ , Nestleden çok 
güzel Türk çikolataları , yurdun her 
tarafındaki sanayi mekteplerinden 
yapılan enva demir işleri ve hatta 
motörler nerededir ? 

Bütün bu ve daha hatırlıyama
madığım bir çok Türk sanayiine aid 
eşyadan küçük birer numune olsun 
bu sergiye gönderilemez miydi? 

İşte bir sürü sual ki , bir türlü 
sebebini anlayamamaktan mütevellit 
iç sızısiyle kıvranıyor ve Şam sergi· 
sinden ayrılıyorum. ,, 

* * * 
1 

Yukarıda aynen aldığımız yazı , 1 

yabancı memleketlerde mahza vata-
1 

nımızın her sahadeki ilerleyişini ve 1 

maletimizin yüksek kabiliyetini tanıt· 
mak gayesi ile iştirak ettiğimiz ser
gi ve panayırlarda bazan nasıl yanlış 
yollar tutulduğunu göstermektedir . 

Eğer; bu görüş , her hangi bir 
mübalağa ve hissi teessür çeşnisi 

yerine tamamen objektif ve reel bir 
intiba mahsulü ise , alakalı makam
larımızın büyük bir titizlikle harekete 
geçmeleri ve bu münasebetsizliğin 
mesullerini meydana çıkarmaları 
lazımdır. Çünkü bu , müsamaha 
götürmez öyle fena bir çığırdır ki, 
maddi ve manevi kazanç yeri
ne bilakis milletimizin hakiki 
hüviyetini de şüphe bulutları ile 
kapatabilir . 

Moskova - Volga kanalı i 
1 

Moskova - Volge kanalı üze- 1 

rindeki inşaat bir çok yerlerde nilıa- ı1 yete ermek üzeredir. 
Bu kanalla alakadar inşaatın en 

mükemmel ve en güzellerinden biri 
olan 150 metrelik demirden ve be
tüııdan inşası bitmiş, şimdi döşenme
sine ve tezyinine başlanmıştır. Tünel 
renkli granit ve mermerl~rle örtüle· 
cek ve elektirikfe aydınlatılacaktır. 

Kanal üzerindeki kapalı bent Üs' 
tünden geçecek 120 metrelik demir 1 

yol köprüsü de bitirilmiştir. İ 

~ 
Yeni bir enstitü 
Leningrad'da arz tabakaları üze

rinde tetkikat yapmak üzere yeni 
bir enstitü kurulmuştur : 

İimi tetkiklerinde başlamış olan 
bu enstitü, Akademi azasından Le
vinson - Lessing'in başkanlığı altın· 
da ça!ıfm~ kta<lır : 

Kültür Direktörlüğüne bazı tale
beler tarafından , kamp vazifelerini 
memleketlerinde bulunan mektepler 
talebelerile beraber yapmaları hak
kında müracaatlar olmuş ve Kültür 
Direktörlüğü bu hususu Vekalete 
bildirmişti . 

Gelen cevapta : ı<ampın mutlak 
surette talebenin okuduğu mektep
le beraber yapılması bildirilmiştir. 

Kampa devam mecburidir. Ve 
kampa iştirak edip te muvaffak ola 
mıyanlar diğer derslerde muvaffak 
olamıyanlar gibi muamele görecek
lerdir . 

Bunun için kamp neticesine ka
dar talebelerin numara kağıtları 
kendilerine verilemiyecektir , 

Öğretmen okulu 
pa başladı 

kam· 

Şehrimiz Erkek öğretmen okulu 
talebeleri ayın 22 sinden itibaren 
kampa başlamışlardır . 

Kamp 15 gün sürecektir . 

Karpuz çıktı 

Mevsim meyvelerinden karpuz 
da yetişmiş ve piyasaya getirilerek 
kilosu 10 - 1'2,5 kuruştan satılma 
ğa başlanmıştır . 

Kömşü illere meyve ihracatı faz
la olmakla beraber fiatlar günden 
güne düşmekte devam ediyor . 

Üzümün kilosu 7,5 - 10 kuruş 
arasında satılmaktadır . 

Koyun eti 

Koyun etinin kilosu 40 kuruş

tan 35 kuruşa indirilmiştir . Keçi 
ve sığır etleri öncedım olduğu gibi 
25 kuruştan satılmaktadır . 

Sahtekarh.{tan suçlu bir 
memurun muhakemesi 

Sahte senet tanzimi suretile icra
dan para almaktan suçlu eski icra 
memuru Haydar ve arkadaşlarının 
duruşmas.na Ağırcezada devam edil
miş ve bir şahıs hakkında malumat 
alınmak üzere Mersinden sorulması 
için muhakeme başka bir güne bı

rakılmıştır . 

Yazlık sinema ve bar 

Seyhanparkta yazlık sinema ve 
bar için tefrik edilen yerlerin insaatı 
tamamile bitmiş ve ihaleleri yapıl

mıştır . 
Bar ve yazlık şinema bir kaç 

gw kıı.far açı la< aktır 

Un formülü tetkik 
edilecek 

Bu yılki buğdayların fabrikalar
dan çıkdıktan sonra muayyen for· 
müle uyamadığı fabrikacılar tara
fından Belediyeye anlatılmıştır . 

Belediye, vesaiti nakliye kazala 
rının tamamen önünü almak için çok 
giizel bir karar ittihaz etmiştir . 

Bundan sonra şehirdeki bütün 
kör ve sağırların kollarında birer 
sarı renkli bez olacak ve bunların 
üzerinde bariz bir şekilde üç siyah 
nokta bulunacaktır. 

Belediye bu bezleri kendi yap
tıracak, kör ve sağırlara parasız da-

Nafıa vekaleti, şirketin müddeti 
bitince işletmeyi ele alacaktır. Bu Zı 
maksatla bütçeye 60,000 liralık iş- Ye 
[etme tahsisatı konmuştur. itıl 

Nafia vekaletinin radyo tesisatına tö 
sarfedeceği paranın bir buçuk mil yon tıi 
lirayı bulması ihtimali vardır. ıt 

Belediye, işin hakikatını anla
mak için fenni tetkik ve tecrübeler 
yaptıracak ve aladağı neticeye gö
re bu işi nazarı itibara alabilecek
tir . 

• ğıtacaktır. 

Meclis bu hususta hükumete se- Zı 
Iahiyet vermiştir. lıeride şarkta da cu. 
bir radyo istasyonu kurulacaktır, Ya- p 
pılacak radyo istasyonları, şehirler ııı 
haricinde olacak ve stüdyolara kablo 

41 Suçlunun 

Muhakemesi Mardinden 
şehrimize nakledildi 

Mardin Sorgu hakimliğince hak
larında ilk tahkikat yapılmakta iken 
mahkeınei temyizce görülen lüzum 
üzerine tahkikata Adanada devam 
edilmesine karar verilmiş olan şaki
likten suçlu 41 kişiye aid 8 dosya 
şehrimiz Ağırcezasına gönderilmiştir. 
Suçlular da yakında geleceklerdir. ! 

Bu suretle şoförler ve arabacılar 
bu alameti taşıyan insanları görünce 
klakson vesairenin faydasızlığını an
lıyacak ve ihtiyatlı bulunacaklardır. 

Bir küçük kızı 

Kirleten adam beş sene· 
ye mahkum oldu 

Daha henüz 15 yaşını bitirme
miş olan Nedime isminde küçük 
bir kızı kirlQten Karaisalıdan Murat 
oğlu Alinin muhakemesine dün ağır 
cezada son verilmiş ve Ali 5 sene 
hapse mahkum olmuştur . Ali bun
dan önce de yine mahkum olmuş 
fakat malıkemei temyiz evrakı iade 
etmişti . 

Vilayetimizde orta tahsil 

ile [bağlanacaktır. Mamafih ıslahat şe 
bundan ibaret kalınıyacaktır. Ilı 

Neşriyat .ta şikayetlere yol açan c 
bugünkü zayıf ve miilımel vaziyetten ki 
kurtarılacak ve modem Türkiyenin 
musikisi ve kültür bakımlarından rad- ,o 
yo ihtiyacını karşılamağa müsaid bir B 
ilerileme yoluna konulacaktır. v 

Radyo makineleri lüks halinden 
çıkarılacak ve her evin zaruri eşyası 
arasına girmesi temin edilecektir. 

Bunun için bir kanun projesi ha
zırlanmıştı. Mecla\n gelecek ictimaı
na yetiştirilecektir. Teklif edilecek 
projeye göre, ecnebi memleketlerde 
olduğu gibi halk radyoları ucuzlatı
larak 40 liraya tedarik edilmesine o 
imkan yerilecektir. ıı 

- -·······---

Radyo abonelerinin senelik ücre ıt 
reti 6 liraya indirileceği ve aylık tak· b 
sitlere bağlanacağı haber veriliyor. 
Bu suretle aboneler her hangı bir 
sebeple radyoyu elden çıkarıp kul
lanmadıkları zaman taksitleri verme
ğe devam · etmiyeceklerinden zarara , 
uğramıyacaklardır. 

Birinci sahifeden artan 

kilecek değildir . 

Çünkü; 
1- Orta mektebin dört birinci 

sınıf şubesi vardır. Üç şubenin bü
tün talebesi ikinci sınıfa geçmiş va. 
ziyete geldiğinden bu mektebin bi
rinci sınıfına 150 talebe almak müm
kündür. Hatta bu mektepte daha 
iki şube açmak için müsaid yer de 
mevcuddur. 

Bu takdirde mevcud şu belere 
iki şube daha ilave edildiği takdirde 
alınabilecek talebe sayısı 250 yi 
bulur: 

2- Erkek lisesinin birinci sınıfı 

beş şubeden ibarettir. Bunun da he
men dört ~ubesi terfi etmiş vazi
yete gelmiştir. 

Bu şubelere asgari 50 şer talebe 
alınacak olursa 200 çocuğa yer bu
lunmuş olur. 

bununla beraber, erkek lisesinde 
sınıf vaziyetine getirilebilecek yer
ler de yok değildir. 

Bura9a daha iki şube açıldığı 

takdirde bu mektebe yerleştirilecek 
talebe mikdarı 300 ü bulur. 

Orta mektebe 250, lise birinci 
devrenin birinci sınıfına 300 talebe 
kaydedilebileceği kabul olunursa 
açıkta hiç bir talebe kalmamış olur. 

Geri kalan çocukların bir kısmı
nın kız lisesine, bir kısmının Ticaret 

1 
mektebine, az bir nıikdarının da Üs- 1 
maniye ikmal mektebine kaydedıle- 1 

ceklerini hesaplararak ilkmektep me· 
zunları için bir sıkıntı olmadığı teba
rüz eder. 

Lisenin ikinci devresi: 
Geçen yıl Erkek lisesi ikinci dev

re birinci sınıfı beş şube clarak ted
risata başladı. Bu sınıfda okuyanla
rın sayısı 250 - 300 den aşağı düş

medi. 
Bu yı 1 lisenin bu sınıfı neye beş 

şube mi olacak? Burasını şimdiden 
kestirmek kabil değildir. Ancak bu 

mikdar şubeye ihtiyaç hasıl olacağı 
bedihi bir keyfiyettir. -

~~~-~-- ......... -~~~ 
1 

1 Şarki Kazakistanda kalay 
1 damarları 

Şarki Kazakistan'da yapılan jeo
lojik tetkikat neticesinde 44 kalay 
damarı keşfedilmiş ve 12 ila 15 ki
lometre murabbai büyüklüğünde bir 
kalay mıntıkasının mevcudiyeti lesbit 

olunmuştur. 

Giircistanda köy elektrik 

n 
8 

3eş şubeden dönenlerin sayısı 

ferah ferah bir şube teşkil edecek 
kadardır. istasyonları • 

Orta kısımdan geçenler bu şu· 
be talebesinden fazladır. Orta mek
tepten mezun olanlarla bunlar üç 
şube teşkil edecek vaziyettedir. Di
ğer yerlerden geleceklerle bir şube 
daha teşkil eylemek kabildir. 

Şu h~saba nazaran bütün orta 
mektep mezunları, lise birinci dev
re mezunları için düşünülecek, endi 
şe edilecek bir vaziyet yoktur. 

Şayed lüzum görülürse, müraca

Gürcistanda su ile işleyecek on
dört elektrik istasyonunun inşaatına 

başianmıştır. 

Bunların onbiri bu yıl sonunda 
bitecek, geri kalan üçü de 1937 bi
dayetinde nihayete erecektir. 

Bunlardan başka daha bir çok 
mıntıkavi elektrik istasyonları yapıl
maktadır ki bunlar sayeisnde 53 kol
hoza elektrik cereyanı veritecektir. 

at eden talebe sayısı tahminlerin 
üstünde çıkarsa Erkek muallim mek- -
tebinde bir sınıf açarak lise dersle- zun olanlarla bu yıl için yer vardır. 
rini göstermek de kabildir. Fakat gelecek yıl orta mektep bina-

3ütün bu yazdıklarımızdan çı- sı kifayet edemiyecektir. 
kan netice şudur: Şimdiden bu yo!,luğu gidermek 

Orta tahi '.! mektepİeriıide'n m~- içın hazırlığa başla.'I'ak f~alkbr. 



Boğazlar konferansı Çaykoviski'nin yeni Asri sinemada 
açılırken bir eseri 

- Birinci sahifeden artan -

·Futbolumu
zun noksan 

tarafları 

ltalya, milletlerin kendisine kar· 
şı henüz itimadı teessüs etmediğin· 
den konferansa iştirak edemiyece
ğini, mamafih konferansın ikinci saf
hasına iştirak edeceğini bildirmiştir. 

Türkiyenin ileri sürdüğü tez, 
Boğazların tahkimi için millet· 
!ere vaki olan müracaatındaki ayni 
esaslardır. 

Sovyet Rusya, harb zamanında 
Karadenizden Akdcnize gemilerinin 
geçme hakkını istemiştir. 

- --------............--- Bu suretle Sovyet Rusya mütte· 
fiki olan F ransaya yardım etmek 

Beş, altı yıldır hiç söylemeden 
e pek az yazarak mütemadiyen seyr 
ettiın , Çok maç gördüm .. Bilhassa 1 
A.vrupada Çekleri, Macarları, ita!· 
:Yanları, Avusturyalıları, lsviçre ve 
'lollandalıları : Yani Avrupanın en 
tııeşhur oyuncularını ve milli takım. 
arını gördükten sonra bizimkilerini 
~hada çarpışır vaziyette görmek, 
•hnimde bana bazı mukayese yap· 
tııak imkanını vermiştir . 

Cesaretle söylemekliğimiz la· 
~ıtııgelir ki : Bizim futboldaki sevi
Yeıniz; onlarınkine nazaran çok aşa
iılardadır 1 .. : Bunda, kısmen, ama· 

a ö l"k . r u ve profesiyonellik meseleleri-
n nın dahili vardır . Fakat, bundan 
' &ayri olarak, meşhur futbolcularımı

~ın bir çok ~noksanlıkları dahi mev
CUttur . Ben, bunların ·gözüme çar-

a· p • 
anlarından bazılarını kısaca anlat· 

I tııağa çalışacağım : 
0 

1 - Oyuncularımızın lüzumsuz 
sertliklerde bulunuşları : Bir çok 
rnıntakalarımızdaki meşhur futbol
kiilrımız çok sert bi~ oyun tarzı ta· 

n ı etmektedirler . 
Bu gençler, enerjik oyunla sert 

• ·~~unu yekdiğerine karıştırıyorlar . 
r ılhassa müdafaa oyuncularımız sert 

~e çok alelacaip bir oyun oyruıyor 
har" Bu tarz; biz Galatasaray, Mu
afız Gücü ve Harbiye takıınların-
~an yadigar kalmadır .: Diğer Ana 

• 0 lu takımla{ı da bu büyük takım· 
ı· ~~tın oyununu göre, göre adeta ze· 

ırlenmişlerdir 1 ? .... Kendi oyun 
tarzlarını da bozmu~lardır ... 

• Halbuki, enerjik oyun başka, sert 
e 0Yun başka başka şeylerdendir. E· 

n "k erıı oyun bir kuvvet ve metaneti-
e. t?sterdiği halde; sert oyun bilakis 

ır zaaf alametidir . 
Rakibinin ayağından topu ala· 

r tııayınca işi sertliğe dökerek onu 
l'ıldırmağa çalışmak l .. : 

e- 1 
a d şte : Sert oyunun felsefesi bu· 

• d~r 1 ... Enerjik oyun ne kadar tak
ırle seyredilirse, sert oyun o kadar 

nefretle karşılanır ... işi bir kaç mi
salle anlatalım : 

Y - Memleketimizde Beşiktaşlı 
~Üsnü, Galatasaraylı Lutfi, Fener 

ahçeli Fazı!, lzmirin Altınordusun
dan Cemil, lüzumsuz yere sertlikler· 
1e bulu~an; çok favel vapan; karşı

y arına duşen oyuncuları kırmak, döğ
llıek, yıldırmak isteyen oyuncular

ır dır 1 ... 
it h Bu , yanlış bir tabiyedir . Bil

assa Hüsnü ile Fazılın bu oyun 
"k tarzlarından nefret etmişimdir. Buna 

• tııukabil , F enerbahçeden Yaşar , 
Eleşiktaştan Nuri , Mersin idmanyur· 
dundan Şevket , Adana ldmanyur 

- dundan Faruk , Eskişehirden Men 
a kan , muhafız gücünden Bekir , An . 

.ara gençler birliğinden Rasim , Be· 
a ~ıktaştan Hakkı , T erostan Orhan 

ıse enerjik oyuncularımızın başında 
~elmektedir . Avusturyanın Hoyeri, 

k Macaristanın Saroşi'si, ltalyanın Ro-ı 
l· 5etta ve Bernardini' 5i , lsviçrenin 

•ol· ibeglt>n'i , Orgovayın Nazazi'si ve 
~aron'u , Çeklerin Kolenati'si ; be

nırn tanıdığım enerjik , fevkalade 
0Yuncu)ardandır . Fakat , bütün bu 

r. ~~ncuların sertlikle , kırıcılıkla hiç 
a· ır alakaları yoktur . 

Geçen sene lstanbuldı Dömifi· 
k l'lalist ve Finalist t.kımların ve P.P 

.. ~ . ' 
~ !)'. ili ~Alllh se-.v· ftt'tJ' 

iim zaman , hayretten donakaldım .. 
Gençlerimiz o kadar sert ve saçma 
bir oyun tarzı takip ediyorlardı ki 
şaşmamak cidden elden gelmezdi I?. 
Bu kötü tarz, ne yapıp yapıp Türk 
futbolünden kalkmalıdır . Bence , 
bu gibi sert futbol oynayan kimse
leri hiç bir temsili takıma almama· 
lıdır .~ 

2 - Haf beklerin topu hava· 
landınşları : Anadolu takımlarında 

bu hata , daha bariz şekildedir . 
Fakat~, Türk futbolünün beşiği ma· 
hiyetinde olan lstanbulda da vazi 
yet , aşağı yukarı aynı şekildedir . 

Benim bildiğim ; muavin oyun
cusu topu hav•landırmaz .. Eğer , 
havalandıracak olursa , zaman kay· 
bedilmesine ; karşı taraf defansının 
toplanarak gol tehlikesini kolaylıkla 
defetmesine sebebiyet vermiş olur . 
Bu ; bir haf bek için en kötü bir 

imkanını bulacaktır. I 
Türkiye, yabancı askeri tayyare

lere, Bğazların üzerinde uçmak hak
kının da verilmemesini istemiştir. 

Montrö : 23 (Radyo) - Türki
ye, Rusya, lngiltere, Fransa, Japon· 
ya, Romanya, Yugoslavya, Yunanis
tan Murahhaslarile 1923 Lozan mua· 
hedesini imzalamış olan diğer devlet 
!er murahhasları toplanmış ~e T~r- j 
kiye Murahhası Doktor Tevfik Ruş
tü Aras, hükümetinin boğazlar hak· ı 
kındaki tezini anlatmıştır . 

Konuşmalar çok samimi bir ha-l 
va içerisinde cereyan etmiş, Rus 
Murahhası söz alarak Türkiyenin bu 
isteği üzerine hükümetinin her nok· 
tadan muvafakat ettiğini bildirmiş· 
tir . 

Diğer devletler, m~rahh~sları da 1 
müsbet cevaplar v rmışlerdır . 

1 

vasıftır . Her hangi bir muavin hü · ····------,... ... ---- 1 

1 

cum cephesini değiştirmek istediği 1 Jk d v k" 1 • 
zam;uıda:bile - topu - dik mah- 1 tisa e a etı pa-
rekli olarak değil • bilakis ' yatık ı_ muk ıp" lı"gw ı" fı"atlarını 
mahrekli olarak ve hasım tarafın 

kafalarına çarptırmıyacak şekilde 11 b • t tt" 
uzaklaştırmağa çalış_acaktır ... ki, ben 1 tes ı e ı 
bu bakımdan Refik Osmanlı Beşi"-" ı ·--
taşlı Feyzi'yi çok beğenirim . Diğer - Birinci sahifeden artan -
makalelerimiz , şimdiye kadar yaz· 1 

dıklarımızı takip edecektir . / 
ziyeti husule gelmektedir . 

2 - Pamuk ipliğinin en esaslı 1 
Rn!{ıp Mağden 

-~~~---- .... -~~--

Yeni patinlaj dünya 
rekorları 

Maria lsakova, Kirov şehrinde 
yapılan bir müsabakada patinajla 
5.000 metreyi 10 dakika 1,4 sani· 
yede katederek 19,8 saniye farkla 
farkla kadınlar dünya rekorunu kır· 
mış ve yeni bir rekor tesis etmiştir . 1 

müşterisi el tezgahı ile küçük doku
ma sanayiidir . Küçük dokuma sa
nayii, büyük fabrikaların yüksek fi. 
atla iplik satmaları. üzerine piyasa-

1 
da müşkül bir vazıyette kalmıştır. 
Fiatların tesb tile bu halin önüne ge
çilmiş olunmaktadır. Küçük sanayi 
bu sayede daha iyi ve normal bir 

1 tarzda himaye ve inkişafa mazhar 
olacaktır . 

Bundan evvelki rekor gene Sov- 1 

yet kadın sporcularından Kuznetso· 
va'ya aid bulunuyordu. Maria lsa· 
kova'nın patinajla 500 1500 3000 
ve 5000 metre koşularının heyeti 
mecmuasında aldığı puvanlar da ay
rıca bir rekor teşkil eylemektedir . 

Yeni dünya şampiyonu 18 ya· 
şındadır ve Komsoıuol teşkilatına 
mensuptur. Kendisi Kircv'da tele
foncu olarak çalışmaktadır. Genç 
kız sporcu patin;ıj yapmağa iki yıl 
evvel başlamıştır . 

3 - Fiatlarda yapılan tenzilat, 
istihlakin artmasına, fabrikalann da· 
da fazla çalışarak daha fazla istih · 
sal etmelerine ve maliyet fiatının 
düşmesine sebeb olacaktır . 

Bu en mühim faidelere daha ila- 1 

ve edilecek bir çok hayırlı neticeler ı 
de vardır. Bunlardan birisini bilhas-
sa zikredelim : 

Vekalet tetkikatı esnasında pa
muklu fabrikalarının ekseriyetinin 
rasyonal çalışmadıklarını müşahede 
etmiştir ve bu hususta fabrikaların 
nazarı dikkatlerini celbetmiştir. Ve· 
kaletin gösterdiği bu alaka ve tes
bit edilen fiatlar fabr kalan daha 

1 

,.
Riyaziye 

, rasyonel bir tarzda çalışmağa sev-

dersi 

ilk ve Orta okullardan Riya· 
ziye dersi almak istiyenler Namık
kemal Başöğretmeni Ömer San. 
veri görsünler. 7033 

2-5 30-2-4-7-9 

Adana Kızılay Cemiye
tinden: 

Genel kongreye davet : 
Yeni sene bütçesini tanzim et

mek üzere 16 - 6-936 tarihinde 
toplantıya çağırılan kongrede ekse 
riyet hasıl olamadığından 24 Hazi· 
ran 936 çarşamba akşamı saat 18 
de Adana Ticaret Odasında yapı· 
lacak ikinci içtimaa bütün Kııılıy 

üy'elemıi11 beh=ehal getmelai rica 
et,,_,,, '1'1A'J 
o::~-· ~J 

kedecektir . 
Bura da bir noktaya işaret ede

lim : 
Tesbit edilen fiatlar dahilinde 

fabrikalar için iyi bir kazanç vardır. 
Fiatlar bugünkü iktisadi şartlara ve 
pamuk fiatlarına göre tayın edilsııj.ş 
ve fabrikaların normal kar marşları 
geniş olarak çizilmiştir . 

Fiatların bu suretle tesbiti fab· 
rikaların işçi ve memur ücret ve 
maaşlarında tenzilat yapmalarına ve 
ipliklerin evsaf ve kaliteleri üzerin· 
de değişiklik icra etmelerine bir se
beb teşkil etmiyecektir . 

lktisad Vekaleti sanayi mamula· 
tının maliyetini tetkik ve toptan sa
tış fiatlarını tesbit etmeye başla
makla memleket sanayiinin memle
ket için hayırlı olan inkişafı te<ibir
lerindm en ııilihi1'1i~ t.ırtb& etmeye 
~h.::ıışbr. Bu !::i!' :k'·~ Tıirk t:.aı'la-

Leningrad Konservatuarının ev· 
rakı arasında, Çaykovski'nin şimdi· 
ye kadar malum olmayan bir eseri 
bulunmuştur . 

Çaykovski'nin bu kantadının adı~ 
" saadet " dir ve orkestra, horo ve 
solistler için yazılmıştır . 

Bu eser, bu güne kadar yalnız 
bir kere, o da Çaykovski'nin Kon· 
servatuardan mezuniyeti için imti
hanı yapılırken çalınmış, ve ondan 
sonra her nedense unutulup evrak 
arasında kalmıştır 

Bu Kantat, Schiller'in " saadet " 
şiiri güftesi üzerine yapılmıştır . 

Malüm olduğu üzere, Bectho· 
ven'in meşhur dokuzuncu Senfonisi 
de Schiller'in ayni şiirinden mülhem 
olarak yazılmıştır . 

Yeniden bulunan Çaykovski'nin 
bu eseri yakında basılacak ve ayni 
zamanda büyük bir konserde çalına
ca1ctır . __ ... ~ .... ----

Seyhan Valiliğinden: 

Adana Memleket hastanesinin 

Açık eksiltme : 936 senesi Ha

----·-----:~----·---------------~--------.! Sinema mevsimine veda 
24 Haziran çarşamba 

iki müstesna 
akşamından itibaren 
film birden 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Gustav F röhlich'in 
en çok 

( Yabancı 
muvaffak olduğu film 

bir bayrak altında ) 
2 

Umumi istek üzerine 

(Kahraman süvari) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

Bugün gündüz iki buçukta matine iki film 

Mucid 1 Düztaban Bastıbacak 
2 Kahreman süvari 7044 

BELEDİYE İLANLARI 
ihtiyacı olan (2601) lira muhammen 

1 
bedelli 115 kalem ilaç ve malze
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

ziranının ( 30 ) uncu salı günü saat '----------
ona kadar uzatılmıştır. Binek araba tarifesi aşağıda gösterildiği şekilde indirilmiştir.Arabacılar 

isteklilerin şartnameyi görmek fazla ücret istedikleri takdirde en yakın belediye zabıta karakoluna veya 
üzere her gün hastaneye ve ihale zabıta memurlarına ihbarı keyfiyet edilmesi ilan olunur. 
günü ve saatında da pey akçalarile Gündüz Gece yarısından sonra (*) 
birlikte Seyhan vilayeti daimi encü- Şehir dahili 15 25 kuruş 
menine uğramaları. 7015 Yeni istasyon 20 30 

" 
20-24-28 

Adana sulh birinci hukuk 
mahkemesinden : 

No: 198 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin ile Adananın Misis K. 
den Durmuş oğlu Mehmet arasında 
mütehaddis alacak davasının cari 
duruşması sırasında ilanen vaki teb
liğata rağmen gelmiyen M. aleyh 
Mehmet namına ilanen gıyap ka
rarı tebliğine ve duruşmanın 19-
7-936 tarihine müsadif cuma saat 
9 talikına mahkemece. karar veril· 
diği cihetle M. aleyhin mezkür gün 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve
ya tarafından bir vekil gönderme
diği takdirde muhakemenin gıya

bında devam edeceği malümu ol· 
mak üzere ilan olunur. 7038 

İran Konsolosluğu tara
fından : 

2007 sayılı Türkiye Cumhuriye
tinin kanunile işten menolunmuş lran 
tabaal.arına sonuncu defa ihtar olu· 
nur ki lran Devleti Şahenşahisinin 
tahsisatile lrana gitmek arzu eder

lerse beş gün zarfında bana müra· 
caat "tsinler. 551 

Adres: Yeni Bağdat O

( • ) Saat yirmi dörtten başlıyarak sabahleyin elektrik lambaları sönün-
ciye kadar geçen müddet gece sayılır . 7043 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sernıayesile kurulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,, Sütten 
3 32 ,, Tereyağından 

4 82 ,, Etten 
5 - 325 ,, Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 

1 

7031 
2-3 

teli lran Konsolosu 
1. MECDi 

Alınacak gıdayı temin eder . 

1 

Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi- ı 
rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 

1 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. - Telefon No. 265 1 

Satılık bağ 
Yılanlı mezraasında Telli deresi 

denmekle maruf derenin üzerinde 
( içinde muntazam çardağı, Bağı ve 
diğer meyveleri ) bulunan dört dö
nüm bağ satılıktır. 

isteklilerin Adana Ziraat Mensu· 
cat fabrikasında Bay Tahsine rı\üra· 
caatları. 7041 1-3 

- ------------. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

6984 12 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

-
D. Hamdi Onar 

Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını lstikla' mektebi karşısındaki muayenehanesinde her 

kabul ve tedavi etmektedir . 6652 29-30 

·~ :zrn• ' • • 

an 1 



Saltiie 4 Türksöw·' "." 

Adana Borsası muameleleri Antaly::ı '! aliliğinden: 
1 

.. 1- Vilaye t emlakinden Antalya 
----------'l'lp"rA":'M'l'lU~K:'!l"'"v-e-;,Kı,O~Zr:A::-----------, iskelesinde günde otuz ton buğday 

Kilo liıyaıı üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz 
Satılan Mikdar 1 1 Eu az En çol.. yirmi bin lira muhammen bedelle 

Kilo 
ı= ~ ,~K. _ -2· K. 5· l=~========ı 19-8-936 çarşamba günü saat 

Kapımah pamuk ~38·---~ :----- on ikiye kadar kapalı zarf usuliyle ,, 

cı sı 

-Piyasa parlağı ., 33 
-Pizasa temizi .. ı-,..31.----- 31,50 artırmaya konulmuştur . 

iane 1 33 2- Muvakkat teminat yedi bin J 

iane 2 36 iki yüz elli liradır. 

-Ekspres 3- ihale bedeli peşin olduğu 1 

1_;.:K;.:le;,;.v.:.;la;;,;n,;..t _____ _,_...;;3.;;.5_=--_I..._~ ' gibi senelik yüzde altı faize tabi ol-

y ·AP A G I =-.---------ıl mak üzere sekiz senede ve sekiz 
•-=B-ey_a_z-------..ı--=6"""1',5"'0--ı====----1--------- müsavi taksitte de ödenebilir. 

Siyah _ . 4- Taliplerin teklif mektupla-
ı-=-=------..ı...-~:ç~. ~l~c~·~':"l;_-_=-T _______________ • rıru 2490 sayılı kanunun tarifi dai-

_E':_kspres ı 1 resinde o günü saat on bire kadar 
iane 3 _ _ _ _ _ ________ 1 Vilayet makamına vermeleri lazım-

-Yerli " Yemlik ., 
-uk.--ı---- ı 3 --------- dır. ,, " Tohuml ,, 

1-.....:.:.--..:..::.=::.:.:::~_Jı,__H. -U-H-:U~B~A-=T:--.....ı.--------ı 5 - Taliplere kolaylık olmak 

Buğday Klbrıs 1 4: ı 
-----Yerli~---;·-3,87~-- ı-4.30 - -

" 1- -------- -mentane 1 .--- ------·----------· 
2,42 _,ı_ - - ---·------ -·-

.. 
Fasulya 

üzere şartnamenin birer sureti An
kara, lstanbul, lzmir, Adana vilayet
lerine de gönderilmiştir. 7037 

24-4-14-24 

-Yulaf =-----•-2"",""'30 j 
-Delice -- ı-----ı--------- j' Adana sulh ikinci hukuk 
Kuş yemi hk · d Kete-ntoh.-u-m_u____ · 

1 
ma emesın en : 

-ıviercimek _____ ---- ·------ --------- - 1

1

: 

- ----- -----
.~_S_is_am ______ _,_ı_S,25--1 1 Adamı İnhisarlar idaresi vekili 

No: 131 

U N avukat Cemal Ergin ile Çınarlı M. 

1-~ört yıldız Sal'""ih~-----;-1_'_66_~---ı- 1 ' de deli Mustafa oğlu Mthmet ara-
.: - uç " " ------ --- sında mütehaddis alacak davasının .D ~ -DörtYildiZD$uluk -72ç--

- - --- - ---- ---- cari duruşması sırasında ilanen vaki -"" üç ,. ,. 675 • 1 
~ ..§ Simit ,. -900 tebliğata rağmen gelmiyen M. aleyh 
:;ı ~ Dört yıldız cumhuriyet _ __ -675:._-- Mehmedc ilanen gıyap kararı çı 
~ "' -üç - ; ,. ~=·--------- karılmasına ve duruşmanın 18- 7-

- Simit » 936 tarihine talikına karar verilmiş 
Liverpol Telgraflurı 1 Kambiyo ve para olmakla mezkur günde M. aleyhin 

23 6 1936 lş bankasından alınmıştır. 1 d"ğ" t f d b. vek"l 
------ ----:---"''";;.;."'c...'·'-' -'" • i~n~:r~ı~d~;r~a~~~r;e a;ur~;manı~ 

1- 76 04 Liret / 10 j 
1 __ H_a_zı_r______ 

57 
Rayşma -r..,.k_____ 1 97 gıyabında devam edeceği malumu 

Temmuz vadeli Frank « Fransız ,. olmak üzere ilan olunur.7040 
ı--B-ir-in-c-it-eş-r-in_v_a_d_e_li __ ,=--=-6 _ _ 2_0 •-=sı-e"""'rl~in-«""'"iniiliz ,. 63C 50 

Hit hazır 5 169 -bolar « Ame-r=ik-a-,.--ı--.124- 92 
Nevyork l2- 31 Frank « İsviçre ,. 2- -

.----------------------------------------------------. 
Dişlerinize fazla dikkat ediniz 

insan makinesinin en fazla dikkat edeceği kısım Dişlerdir . Midenin 

vazifesine büyük yardımı dokunan Dişlerin hastalanmamasına ehemmiyet 
vermelidir . 

Bunun için her gün Dişlerinizi iki defa muhakkak KOZ • 
• ffiJll Diş macunu ile yıkayınız. Fiatı her yerde 15 kuruştur. ~21 

43 

Adana sulh ikinci hukuk 

mahkemesinden : 

No: 408 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin ile Kadı K.den Mustafa 
oğlu Hakkı arasında mü tchaddis ala
cak davasının cari durnşması sıra
sında M. aleyh namına çıkarılan da
vetiyenin mahalli ikametinin meçhul 
bulunduğundan bahisle bila tebliğ 
iade edildiği görülmüş olduğundan 

ilanen tebliğat ifasına ve duruşmanın j 
18-7-936 tarihine talıkına karar 
verilmiş olmakla mezkur gün ve sa. 
atta müddeaaleyhin mahkemeye gel· 
mediği veya tarafından bir vekil gön
dermedıği takdirJe muhakemenin 
gıyabında devam edeceği malumu 
olmak üzere ilan olunur.7039 

Türk hava kurumu Ada- , 

na şubesi başkanlığından: 

Kurumumuza ail ve muhtelif 
fabrikalarda bulunan ( 18104 ) kilo 
çiğit 25 6 - 936 perşembe günü 
saat (11) de Borsa salonunda satı-

lacaktır. 7036 24-25 

:------------------------------------------~-------

Çiftehan Kaplıcası 1 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyolesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mıdeden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 
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Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;}rİ vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Benzin 

Mazot 

• • Kanatlı atlı !"""------ ____ 6_74~. _____ 
47
_-: 

Socony- Vacum ı 
ı Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 
125 Bir gecelik ( VE 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 
dır: 200 Bir gecelik 

otel odası 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc-Mobiloıl I 
Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

taş odalar 1 
75 Birinci baraka Goodyear : Otomobil- Kamyon 
50 ikinci " } k} 
30 Hususi banyo ~· Bir kişi ücreti günde iki asti erini arayınız . 
15 Umumi 

" defaya kadar Merkez kumandanlığı altında 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek- 1 Muharrem Hilmi 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 5 - 8-10-12-15-17-19-22-24-26-29 
7 - ~ ~! • -~ ~ ,... .' ·~ - ' 

-~ ....... ----
---~ .......... . . ·- . , ' . -· ... .. ... .. . .. . 
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·~ ~-· .· . ~ ... 
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Diş ağrıları 
. . 
ıçın 

Yegane ilaç Nevrozindir. Herkesin cebinde 

3 tanelik yeşil kutulardaki Nevrozinden 
bulunmalıdır. Fiatı 20 kuruştur. 6820 

. : . .. ' .. ~ 

3 43 

Umumi neşriyat miiılirü 

Celal Bayer 
1 

Ac:ı.a.. Tii~1ü- . *J .! · . . 
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