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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Almanlar '' Antakyanın eski 
sahibi meydandadır,, diyor 

Heyetimiz dün gece Parisden ayrıldı i 
--· 1 

Londra Büyük Elçimiz Parise gelerek Tevfik Rüştü j 

Arasla görüşüp döndü I 

Sancakta Türkler ölümle tehdit ediliyor sokaklarda davul 
çalınarak Türklerle istihza ediliyor 

Cebirle mazbatalar imza ettiriliyor 

1 

1 

Kız talebeler 
askerlik dersle 
rine başlıyor1ar 

Ankara : 25 ( Türksözü mu· 
habirinden ) Kadınlarımızın 
da memleket müdafaasında , er · 
kekler gibi vazifelendirileceği ha~. 

kında verdiğimiz haberler bu gün tat 
bık sahasına girmiş bu.unuyor . Maa· 
rif Vekaleti , mekteplerimizde kızla. 
:ı'l11zın da a~keri ders görmeleri hak 
kıııda bir kararname projesi hazır· 
lımış, Başvekalete vermiştir . 

An karada kış 

Berlin : 25 (Radyo) - Berlin 
gazeteleri diyorlar ki : 

lskenderun - Antakya İşinde 
Fransa ve Türkiye kendi noktai na
zarlannda ısrar ettiği için itilaf ha· 
sıl olmamıştır . 

Gazeteler şunu ilave ediyor 
lar : 

- Sancağı Tü:kiyeye vermek 
bütün Arap dünyasını ayaklandırmak 
demektir . Yoksa Fransanın bunda 
bir menfaati yoktur . 

bir dolap ve cebirle mazbatalar al · 
mağa çalışmaktadır . 

Antakya : 2.3 (Ankara Radyosu 
veriyor) - Sancaktaki halkın gele· 
cck müşahitlere iyi cevap vermesi 
için kuvvei manveiyeleri tehditlerle 
kırılmak isteniyor . 

Maarif Vekaleti, bu kararını mek
teplere hafta içinde bir tamim ile 

1 

bi\direcektir . 

Fransızlar, Türk taleplerinin ma. 
kul olmadığını söylüyorlar . 

Bu bölge, Fransızların dediği 
gibi gayri kabil taksim değildir . 

Bu toprakların eski sahibi mey. 
dandadır. 

Bu aşikar varlığı varlığı inkar tn· 
haf olur. 

Paris : 25 (Radyo) - Bütün 
Fransız gazeteleri. başmakalelerini 
Sancak ve Suriye meselesine hasr
etmiş! 

Gazıeteler; "anlapmazlık var fa· 
kat ~dostluk bakidir . Diyorlar . 

Gazetelerin mütaleuına göre 
Milletler Cemiyeti de bu işi hallede·~ 
aıiyecektir . 

Paris : 25 (Radyo) - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 

ı dün gece Londradan gelen, Türki
ye Büyük Elçisi Fethi ile görüşmüş
tür . 

Rüştü A ras dün, hareketini bu 
sebeple tehir etmişti . 

Paris : 25 (Radyo) - Rüştü 
Aras ve arkadaşları bu gece Paris 
ten aynlmışlardır . 

Halep : 25 ( lstanbul Radyosu 
veriyor) - lskenderundaki Vatani· 
!erden .:>alaheddin, mahalli hükume. 
tin müzaheretile Türk köylerinde 
dolaşmaktadır . 

" intihaba anumuzla riş irak et· 
tik , diye Türk köylülerinden bin 

Almanlar yavaş yavaş 
ispanyayı istilamı ediyor 
. 

l 
], ispanyada 55,000 Alman askeri 
ş ·-----.... "-..... 

Madrid inzibatı ç 
/. 
d 
h Madrid : 25 ( Radyo ) - lspan· j 
si yadaki hayat çok 'carışıktır . Hiç 1 

k bir şey belli tleğildir . Belli olan 1 
bir şey varsa , o da , Alman J 

~: ordusunun lberik Yarım adasını her 
gün biraz daha işg;\f etmesidir . 

te Madrid : 25 (Radyo) - Mü· 
ye dafaa komitesi reisi Havas muha· 
yü birine : -

- ispanyaya çıkarılan Alman· 
ların mikdarı 55,000 dir . 

polise devredildi 

Ademi müdahale komitesinin 
faaliyeti , dünya sulhunu İcorumağa 
müsaid dı:ğildir . 

Londra : 25 ( Radyo ) - Roy· 
ter bildiriyor : 

Almanyaya , Sovyetlere , ita!· 
yaya , ademi müdahale komitesi 
tarafından birer nota gönderilecek 
ve bu suretle ispanyaya gönüllü 
sevkinin durdurulması istenecektir . 

Bütün Sancaktaki Türkler ölüm 
le, imzasız mektnplarla tehdit edil
mektedir . 

Askeri dersler, önümüzdeki ders 
yılından itiba1'n .eriln.eye lıa~la. 

' nacaktır. 

Orta mekteplerde kız talebeler, 
erkek arkadaşları gibi, nazari as. 
kerlik dersi göreceklerdir . Bu ders· 
fere lise sınıflarında umumi bir şe · 

kil verilecektir . Antakya : 25 (Ankara Radyo· 
su veriyor) Türklere hakaret ve 
onlarla istihza için, Fransız zabitleri 
başta olmak üzere Sancak sokakla 
rında davullar çalarak dolaşılmakta. j 
dır . 

Bu umumi de· sler, kız taleuele
re göre tanzim edilen bir müfredat j 
prof'amile yapılacaktir . 1 

Negüsün parası 
tükeniyor 

Gbmüş takımları 2500 
liraya satıldı 

Filistin de 
Araplar tekrar mü

cadeleye geçti 
Londra : 25 ( Radyo ) - Roy. 

terin hususi muh;\biri bildiriyor : 

1 

Ankara : 24 [ Hususi muhabirimizden ] - ÔnUmUzdeki Cuma 
günü ( dUn ) Ankara Halkevinde, saat 16 dan 17 ya kadar datcılık 
sporlarının nasıl yapıldıljını anlatan bir filim:ile geçen : sene Anka
rada dıkmende , kış sporları yapılırken alınmı, olan diljer bir filim 
gösterilacaljini haber aldım . 

Şehirde , kış her senekınden fazla deljildir. Haftanın-ekseri giln· 
lerı berrak , güneşli latif havalar yaşanılmaktadır . 

lngilterenin Filistin fevkalade ko· ----------··---------------

Net!ÜS 

miseri , Araplar tarafından müca· 
delenin tekrar başladığını bildirmek. 
te ve Filistindeki polis kuvvetinin 
azami takviyesini istemektedir . 

f Alman dai1ıler 
ı vekili Ankarada 
1 

Ankara : 25 ( Radyo ) - Af. \ 
.. L~n~!a : 25 (Radro) - Negü. nıan dainler vekili , Ankaraya geldi. 

sun gumuş sofra vesaıre takımlarının Bir öğle ve bir de öğleden sonra ı 
satışı 2500 lngiliz lirası getirmiş . 1 ) k · ı · k'I k d f I o ma · lızere ma ıye ve ı ini i i e a , 
tir · 

1 

ziyaret etti . Mezun körüşmeler ya. 
Alakadar mahfilden öğrenildi· pıldı . 

ğine göre, imparatorun bütün ihti 

yatları artık tükenmiştır. Kendisi - ı, Loydcorcun Edvar· ı 
nin 150 ilii 200 bin liralık Cibuti - , 
Adisa1>aba demiryolu lıisse senedi da telgraf l 
kalmıştır . Mamafih ltalyanlar, bu 
hisse senetlerinin satılmasını protes· 
to etmişlerdir . 

Sabaha karşı • • 
Kahraman Gazi Anteplilerin heye

can dolu telgraflarına Büyük 
Şefimizin verdikleri cevap 

-··· ..... ·---
Ankara ; 26 ( Anadolu ajansı sabaha karşı saat 2,50 da bil

diriyor l - Bugün halkevinde Gaziantebin kurtuluşunun 15 inci yıldö. 

nümü kutlandı . Bu münasebetle Gaziantep saylavı Ali Kılıç ve Nuri Con· 
ker reisicumhur Atatürke şu telgrafı çekmişlerdir : 

ge Mamafih hükumetı;iler şimdiye 
d • .. ilar , diri Alman esir edememiş· h; lerdir . Demiştir . 

Güney yurdda şehirler : V 

Büyük kurtarıcı Atatürk , Ankara: Gaziantep kurtuluşunun 15 inci 
yıldönümünü bugün Ankaradaki Gaziantepliler ve Ankara halkı tarafından 
halkevinde salonu istiap edemediği büyük bir kütle tarafından coşkun 

tezahııratla kutlandı . Cenub hududu üzerindeki kahraman şehrin bütün 
mahrumiyetler ve imkansızlıklar içinde onbir ay düşmanla nasıl mertce 
savaştığı anlatıldı . O şanlı celadetten hatıralar yadedildi. Bu müasebetle 
Türk evlatlarına istiklal ve cumhuriyeti emanet ederken tasvir buyurdu. 
ğunuz elim vaziyeti hatırlıyan halk, bir gün yine istikliili müdafaa mecbu· 
riyetine düşerlerst" Gaziantep müdafaasında olduğu gibi vazifeye atılmak 
için içinde bulunacakları vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmiyeceklerini 
damarlarındaki asil kana güvenerek haykırdılar, ve Türklüğün büyük 
kurtarıcısına minnet ve tazimlerini sunmaya bizi memur ettiler. Elleriniz· 

Madrid : 25 ( Radyo ) - Dün 
u zı akşam üzeri şimal cephesinde uçan 
det iki asi tayyare hükumetçilerin hava ' 
~ ilı toplariyle düşürülmüştür · 
old Madrid : 25 ( Radyo) - Mü 

;~:. dafaa komitesi , Madridin kapula· 
rön rındaki:askeri inzibatın kaldırıldığı· 
gün nı ve şehir İnzibatının polise devre· 
alın dildiğini.bildirmiştir . 
kün Londra : 25 ( Radyo) - Roy· 

• 
S 

· terin harp cep~derindeki muhabiri 
uır • d .• 

b Jll ırıyor : 
roı . I 

muh Almanyanın spanyaya 30,000 
heyi asker sevk ettiği anlaşılmaktadır . 
s nd Bu vaziyetin katiyen önüne geç· 

. l mek dünya sulhu için ehemdir . 

Tarsus ve Gözlükule 

Bir kandil parçası 
üzerinde görülen re
sim elinde para tor
basile koşan Hereklisi 
gösteriyor. 

--~~~~~~·~~~----

( l'a : rn içnidı· 1 

Londra : 25 ( Radyo ) - ita). 
yanların Hazramut de esedülfeyyar 
iskelesinde arap Şeyhinden bir im · 
tiyaz aldıkları şayi olmuştur . 
Resmi ınahafil o taraflardaki Şeyh

lerin muahedelerle Büyük Britanya · 
ya tabi olduğunu ve binaenaleyh 
yabancılara imtiyaz veremiyecekle· 1 

rini beyan etmektedir . Hariciye na· 
zırına da resmen böyle bir haber 

gelmemiştir . 

den öperek arzederiz . N. Conker A. Kılıç 

Atatürk şu cevabı vermişlerdir : 

Nuri Conker ve Ali Kılıç . Ankara : 
Onbeş sene evvel Antepki sadece bir Türk şehridir . Her nasılsa ya· 

hancı kuvvetlerin eline düşmüş . bulunuyordu . Bu tek Türk şehri hiç bir 
yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığile kendini kurtardı 
ve Gazi ünvanına bihakkin liyakat kesbetti. Gazianteplileri o gün olduğu 
gibi bugün dahi derin hürmetle takdir ederim . Türküm diyen her şehir, 
her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali 
olarak alabilirler. En eski çağlardanberi tarihi Türk yurdlarında Türklü· 
ğün yüksek varlığını kahramanlıkla tesbit etmiş 0lanlarla şahsen beraber 
olduğunu beyan etmekten duyduğum zevk ve saadet yücedir. 

K. At•tUrk 



S."92 -Güney yurdda şehirler: V 

Tarsus ve Gözlü kule 

Taklit Türbeler: 

Karaca llyasın karşında Kazan· 
Jı köyünün şimalinde Kazanlı hüyü
jğü vardır. Bu hüyük Arkeoloji ba
lamdan Gözlü kule kadar değerli 
~üyüklerimizden biridir. Bu hüyü· 
Jün üzerinde bir Türbe vardır. Bu 
türhe ne evliya, ne enbi} a ne me· 
ahir türbesidir. Bu türbe Kazanlı 

köyünde Esıri ailesinden açık göz 

bir adamın sırf lıüyüğu zapt etmek 
e çoluğu çocuğuna miras bırak

pıak için ölmedt"n evvel burasını 
hazırlattnıs ve sonra ke d" ini oraya 
~efnettirerek öldı.ikten sonra meş
hur olmıya heves etmiş bir adan ın 
mezarıdır. Bu türbede tarih e eri 
olmadığı gibi adeta tarih }alancı
lığı hakimdir. 

Buna benzer Tarsusun içinde ve
ancık kapı ile Rasim bey fahri· 
ısı ar~ında, Küçük minare mahal· 

lesinde !Edip Hasan efendi adında 
birinin türbesi de tıpkı Kazanlı tür· 
besi gibi sonradan hazırlanmış ve 
lasavvur edilerek yapılmış kıymet. 
iz ve tarihsiz türbelerden biridir. 

Bunların içinde en eski türbe 
rrarsusun doğusunda ve ocak mek
tebinin altında ( Muhammet Felah ) 
ıdını taşıyan türbedir. Bu türbe 25 
,ı1 evvel profesör J. Garstang ta 
~afından görülmüş ve kapıdan giri
lince sağ tarafta bir taş Pr. Gars
ang'ın fevkalade dikkat nazarına 
~rpmıştır. 

Pr. Garstang'ın kitabında kro
. i çizili olan bu taş 25 sene ev· 
el hast11Jann dertlerine deva ola

rak kullanılmakta iken türbe ka
pandıktan sonra yok olmuş ve orta
tlan kaybolmuştur. 

Pr. Carstang bu taşın volkanik 

E taş olduğunu ve belki haceri se· 
avi bulunduğunu söylemektedir. 
yboJan bu kıymetli taşı bulmak 

arsus gençliğinin vazifeleri arasın· 
Badır. 

Gözlükule 
Kilikyanın en çok göze çarpan 

.. yüklerindt:n birisi hiç şüphesiz 

'-'özlü kule ) dir . Bu büyüğün bir 
smı Tarsus şehri kurulurken yıkıl
ış ve geri kalanı hüyüğün tarihi ı 
üviyetini göster:meğe kafi gelmiş-

Gözlükule hüyüğünün bu günkü 
" sekliği 22 uzunluğu 300 metre· 
r . 

Hüyüğün şimal kısmı modern 
arsusu yapmış olduğundan örse· 

enerek eksilmiş bir haldedir . 

Hüyüğün cenubundan geçen yo
lun bir parça mı ayınnış ve hala 

zarlık olmuştur . hu hü}üğün ce· 
ubu kışırlı bir mil ile nıhayet bu 

lurken bunun üstü Roma \e 1 am 
ezarhğı ile çevnlmiştir . Hüyiığı.in 

ortası ve garbı da yine p k çok me 
zarlarla son giine kad r muhafaza . 
dilmiştir. • 

Şimal!! doğru men tnth meyil 
"zerinde kurulan Amerikan Kolieji 
çindeki binnlar Roma eserleri oldu- 1 

halde Sempolün e\ i adını alınış I 
e esatiri bir hayal ziyaretgahı ola 1 

rak yaşamaya vesile olmuştur . Sem· 
1 evleri addedilen binaların yapı. 

sile Gözlükulede bulunan kablelmi. 
id binalann yapı itibarile ve mimar 
tarzı bakımı ıle birbirinden ayırdı 
oktur . Bu itibarla hiç bir ilim bu 
apılan Sempolün evidir diye bil

mek selahiyetini kazanmış olamaz . 
Benim bu gördüğüm yapılar alelade 
Roma y11pısmdan başka hiç bir şey 
değildirler . Osmanlı devrinde altı 

e üstü sahipsiz gibi yaşayan yur
Clumuzda ötekinin berikinin hayal 
aücresinde yer tu tan izerlerden bi-

Y.~Yalgın 

risi de hiç şüphesiz Sempola atfe
dilen bu binalardan birisidir . 

Gözlükule hüyüğünün Romalı
lar devrinde ve Roma eserleri mo· 
dasmın hakim olduğu yıllardan kal-

• ma eserlerine herr.en toprağın elli 
santim aşağısında tesadüf olunu • 
yor . 

Bundan sonraki eserler takriben 
mil~ ddan 1000 sene önceye ait izer-
lerd ndır. / 

Hü ü~ ün cenu unda Romalılar 
d vrind n kaim ( Rcgmaya) doğ- I 
ru gid r yo' izi vard r . Bu iz 
o n T r us m t r~anesi olan ve 
bu iın bat n R a ka abasının 
Tarsu la ıkı m.. (, b ti besbellidir. 

Bu ün to rak ında yaşayan 
Regma ş<'hrinin üstiinde yeni köy 
adında küçük bir köyümüz vardır . 
Bızanslılar gününde batan ve bütün 
ovasile beraber bataklık bir ale 
gelen hu mıntıka kurtarılmış ve Tar
sus çayı gün doğusundan akıtılarak 
Hegmanın doğusunda Topuklu hiza 
si le denize akıtılmıştır . ı 

Mis Goldman heyeti 1935 yılın 
da Amerikanın Harvart üniversitesi 
hesabına ve Adana müzesi namına 

bu hüyükte hafriyata başladıktan 
bir sene sonra neşrettiği raporda 
şimdiye kadar kaydettiğim nokta· 
]ara oldukça yakın temaslar yapmış 
ve düşüncelerimizi vesikalandırmış
tır . 

Bu heyetin başında Hetty Gold
man , Dr. Emil F orcr , Miss Haşkin 
ve Robert Erik o kadar güzel ve 
metodik bir surette tetkikler yapmış· 
lardır ki bir yıl önce Amerikanın 
Bryn Mavvr koleji hesabına yapılan 
araştırmalar Gözlü kulenin hafriya
tına sebep olmuştur . 

Miss Golbman neşrettiği rapo
runda Türkiye Cümhuriyetinin yar· 
dımlarım bü ük bir sitayişle andık
tan sonra gördüğü yardımları min· 
netdarhk hisleriyle kaydederek neş· 
re başlar. 

1935 tarihinde Gözlü kulede 
hafriyata başlıyan bu heyetin baş· 
lıca gayesi miladdan 1100 sene ön· 
ceki hadiselerden daha ilerideki ta· 
rihi yaşayışı tesbit etmekti . 

Bu kazı tam heyetin istediği gi
bi sonunçlar vermiş ve baştan Is· 
lam , Romen Helen , Kıbrıs ve mi
laddan 500 • 1000 yıl önce hatta 
demir kültürü devirleri ile karşılaş· 
mıştır. 

Bu kazı tabaka tabaka inceleme
ler arasında Asur , Babil eserleri 
göze çarpmakla beraber kuvvetli 
fakat pek az Hitit eserleri d(' kazı
ya önem vermiştir . Bılhassa bu e
serler arasında çıkan ve bizi sevin· 
diren basma v sılındir mühürler 
hele ilk s ne kazısın la bulunan ( İş· 
buta u ) } İl toprak mühür Ana-
d ı d y ı r pen

i 1 u tur . Çı- 1 

ı y lc- top· 
raıo; iş r v 1. rıd r. 

Gözlu kule h tfrıvatı g· n y Ana· 
dolunun bundan '.') ra ah p k ok 
kıyın tlı t rıhi ves · .alar nı ' r bıle
cek mahiy ttc ' Jacağma inanmak 
hepi niz iç.in bir vecibe olmuştur. 

Gözlü kul de kntkat VC' biri biri 
üzerine yığılaıı bir çok medeniyet 
eserleri kazının sonunda ırkımızın 
ilk soy kaynağının bile burada canlı 
ve şuurlu yaşadığını gösterebilecek 
vesikalar elde etmiş bulunacağını 

şimdiden görmek mümkündür. 
Bundan sonra Miss Goldman 

ve profesör Göetzc'nin Gözlü kule 
hakkında Amerikan arkeoloji mec· 
ınuasındaki ne,riyatına başlıyacak 
ve bu kıymetli müdekkiklerin bu 
hüyük kakkında ki düşüncelerini ta
nıtmış olmaya ç,alışacağız. 

l'. Yalf:ın 

Çimentodan alınan 
• 

resım 

Altı liradan üç liraya 
indirilecek 

Hükumet , Çımentodan alman res· 
min ucuzlatılmasını kararlaştırılmış 
tır. Haber aldığımıza göre , dışarı-

1 

dan getirilen çimentonun bir tonun 
dan alınmakta olan altı lira resmin 
üç lırayn icdirilmesi için alakalı Ve
kaletçe b' r kararna'Tle projec:i ha
zırlanmaktadır . 

Y ı aşı tatili 

Daireler bir gün mektep
lerde üç gün tatil 

Yılbaşı münasebetile resmi de
vair bir gün, mekteplerde üç gün 
tatil yapacaklardır . Yılbaşı gecesi 
Balolar, müsamereler verilecektir . 

Şimdiden hazırlık yapılmaktadır. 

Şehrimizde havalar 
Şehirde son hafta içinde hava· 

lar , gündüzleri ılık ve güneşli geç
mektedir . 

Hararet derecesi , geceleri düş 
mekte ve kuvvetli bir ayaı olmakta 
dır. 

Adana ziraat 
mektebi 

Daha istif ad eli bir şekle 
sokulacak 

Şehrimizdeki ziraat mektebi 
önümiizdeki'yıl faaliyet sahası daha 
genişletilecek ve mektep daha ve· 
rimli bir şekle sokulacaktır . 

Belediyede: 

Ölçü aletleri 

935 senesi içinde damgalanmış 
olan ölçü aletlerinin 937 senesi için
de tekrar muayene edilerek damga· 
tanınası icap eyi ediğinden ölçü sa· 
hiplerinin 1 Kanunusani 937 den , 
ayın sonuna kadar bağlı bulunduk
ları Ael dıye Ayar memurluklarına 
mürac.ıat ederek ellerindeki ölçü
lerin nevi ve miktannl bildirerek 
mukabilınd ( S nelik muayene mü 
racaat 1 ağadı ) almaları lüzumu Be
ledıye ınırlaı ı dı ında kalan Nahiye 
ve köy re k dar tamım edılmi~tir . 

Ovamızda ziraat ve e {Onomi 

• n a 
~--~-----·------~~ 

Canlı hayvan ihracı da vardır 

Portakal üzerıne yapılaıı mua
meleler gittikçe inkişaf etmekte ve 
ehemmiyet kesp etmektedir . Şim· 

diye kadar dahil memleketlere 45 
bin küçük sandık ihraç edilmiştir . 
Geçen hafta Almanyaya bağlantı 
yapıldığını bifdırdiğimiz 50 bin kü
çük sandık portakalın İstanbulda 
Komisyoncu Hüseyin Avni vasıtasi
le Almanyada Jamayka firmasına 

satış edildiği anlaşılmışbr. 

Son haf ta' vukua gelen fırtına 

neticesi Dörtyolda portakal ağaçla
rının tepelerinde bulunan portakal· 
ların zarar gördüğü haber verilmek· 
tedir. 

PIY ASA DURUMU 

Dörtyol 1000 adedi 6-7 lira 
Cebelibereket 1000 adedi 7,5-

15 üzerinden satışlar yapılmıştır. 

TiFTiK , YAP AK 

1 

Her nekadar fazla talep mevcut 
isede piyasalnrımızda tiftik miktarı 
çok az olduğundan bu muamele ya· ' 
pılmamaktadır. 

Yapağı üzerinde olan istek bu 

F urunlardan 
alınacak 

hafta bir miktar daha çoğalmıştır . 
Geçen hafta 45 kuruşa muamele 
gören yapağılar bu hafta 56 ve son 
günlerde 57 kuruşa kadar çıkmış
br. 

Yapağı stok miktarı da azalmak
ta olup ancak Konya ve Kayseri 
gibi merkezlerde stoku bulurımakta
dır. 

DERiLER 

Ü<!rİ piyasalanmız normal du· 
rumdadır. Fiatlarda bir değişiklik 
yoktur. 

CANLI HAYVANLAR 

Filistin ve Mısıra canlı hayvan 
ihracatımız devam etmektedir . Ge· 
çen haftaya nazaran fiatlarda hir 
değişiklik yoktur. 

iHRACAT 

Geçen haf ta Mersin limanından 
Filistine 5,247 Jira dt ğerinde 2,200 
baş koyun ve keçi ihraç edilmiş· 
tir. 

Yine ayni hafta zarfında mınta
kamızın Kilis gümrügünden Suriyeye 
581 baş koyun ihraç edilmiştir. 

Mekteplerin ders 
saatleri 

Maktu k~ruma vergisi hak l Hayatını kazanmak mec-
kında bir tamim buriyetinde olan ya~rular 

Maliye Vekaleti fabrika sayıl· 

ınıyan değirmenlerde öğütülen un· 
fardan sattık ekmek yapan furunla· 
rın buğdayı koruma vergilerinin ne 
suretle maktu olınıya bağlanacağına 
dair valiliklere bir tamim yapmış
tır. Bu tamime göre: 

Toptan vergiye bağlanmaları il 

gereken furunlar kanunda tasrih e. 
dildiği üzere , fabrika sayılmıyan de. ı 
ğinnenlerde öğütülen unlardan satı· t 
lık ekmek yapanlar olduğuna göre, 
her nevi unlardan satılık ekmek ya
pılmasına belediyelerce müsaade 
edilmiş yerlerdeki furunlar toptan 
vergiye bağlanmıyacaktır . Senelik 
maktu vergiye bağlanacak furunla· 
rın vergilni muamele vergisi kanu
nunun 31 inci maddes:n göre teş
kil olunnn heyetleri tarafından tes
bıt olunacak ve 72 kiloluk un çuva· 
lı bJşına 100 kuruş hesabiyle vergi 
alınacaktır . Malmcmuılarınca şim
diye kadar t hakkuk ettirilmiş olan 
vergiler üzerinde bir muamele ya· 

düşünülüyor 

Maarif idaresi Kanunusani 937 
den itilıaren 2 ay müddetle; tenef
füsler 20 şer dakikadan 10 nar da
kikaya indirmek ve sabahları dcıs· 
!ere yarım saat evvel başlamak 

suretile akşam paydosu~u daha er
ken yapmayı düşünmektedir. Şimdı
ki halde mektepler sı:ıat 15,10 da 
paydos edilmektedir. Bu saatte 
mektepten çıkan talebeler 4 buçuka 
ta ortalık karardığı için ders Çalış 
maga vakit bulamamaktadırlar. 

Diğer bir kısım talebe de haya· 
tını kazanmak vaziyelindedir Bu
nun için de gazete, }Cmiş vesaire 
salarak çalışmakta, tahsılıne devam 
imkanını temin için azda olsa her 
gün bir kaç kuruş kazanmaktadır. 

Halouki bunlar da saat üçten sonra 
iş bulamamakta ve bu yüzden mek
tebe devam imkanını da kaybet
mektcdırler. 

Maarif, u kabil mahzurların 

Sporcularımızın 
balosu 

Bu gece veriliyor 

1 pılmıyncak , bunların mali sene so· 
nuna kadar tah illerine devam olu
nacaktır. 

önune geçmek ıç'n günler uzayın
caya kadar tedris saatlerinin azal· 
tılmasını dü\\ünmckt.enir. Fakat he 
nüz bir karar verilmiş değildir. 

Dün de yaztlığmız. gibi, şehrimiz 
Seyhan Adan:ı spor kulübünün L.,ş 
balosu bu g ce Halkevi salonunda 
verilecektir . 

Ziraat mücadelesi 
1 
ı 

İlaç, vasıta ve aletlerin . 
muayenesı 

Ziraat mücadelesinde lcullanıla
cak ilaç, vasıta ve aletlerin mua· 
yene ve takdirine dair talimatname 
Ziraat bakanlığından şehrimizdeki 

alakadarlara gelmiştir. 

1 

Kara değirmen unu kullanma'a
rına belediyelerce müsaade edilmiş 
olan furunlar maktuiyete bağlanma 
ları için bundan böyle Maliye Ve· 
kaletinden izin ve müsaade almaya 
hacet kalmaksızın yukardaki esas
lara göre muamele yapılacaktır. 

İki kadının kavgası 

Umumi evlerde , Mustafa kızı 
Hayriye "ile Ahmet kızı Güzide 
adında iki kadın arasında sigara yü
zünden bir kavga çıkmış , Hayriye, 
Güzideyi başından odunla ağır de· 
recede yaralamıştır. Suçlu hakkındı 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Zabıtada: 

Bir kadını döğdü ve 
hakaret etti 

Hasan oğlu Sait adında biri, 
Dürüsaf adında bir kadını döğerck 
tahkir ettiği iddia edildiğinden Za
bıta kanuni muamele yapmıştır. 

Terzinin elbiseleri çalındı 

Terzi Mustafa oğlu Ahmet adında 
birisinin Karasokudaki Terzi dük
kanının kilidi açılarak müşterilere 
ait elbise ve kumaşları çalınmıştır . 
Zabıta tahkikata girişmiştir. 

26 Kinww~cl 1~36 
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105 senede açan çiçek! 

lJ zak Şarkta " Vapur,, ismi ve· 
rilen bir çiçek vardır. 

Bu çiçekten bütün l zak şarkta 
üç kök vardır . 

Bunlardan birisi Şanghayda Çao 
ailcsinindir . Ve üç batındanberi de 
dikkat ve itina jJe muhafaz"8 edil
nektedir. 

Bu çiçek, son .. nlerde ilk çiçe
ğini, tam yüz beş senede açmış

tır . 

!Almanlara göre Japonlar 
Mah1n ya; .\imanlar Aryai olmı

yan kullarla alakalarını kesmişler

dir. 
Sami olduk1arı için Yahudileri 

Almanyadan tard etmişlerdir . 
Japonların da beyaz ırktan olma· 

dıkları muhakkaktır . 
Japonlar bile san ırktan olduk

larını şeref addederek kabul edi 
yorlar . 

Şu halöe, Almanya, nasıl oluyor· 
da sarı ırktan bir devletJe bir kana
at ve rejim birliği, bunu muhafaza 
için de sıkı bir ittifak kuruyar . 

Sağlam kalb rekoru 
Resmi ve sıhhi istatistiklere gö

re, Avrupada kalbi en sağlam mil· 
let , lspanyollarmış ! 

ispanyada yüz binde ancak ye
di kişi kalp hastalığından ölmekte· 
dir. 

lngilizlerde bu nisbet 8, F ran· 
sızlarda 16 dır . 

ltalyanlar bu vaziyeti beğenme 
mişler ve onlar da son bir istatistik 
neşretmişler ve ltalyada senede yüz 
bin nüfusta ancak sekiz kişinin kalp 
hastalığınrlan öldüğünü göstermiş· 
ferdir. 

Kalp sağlamlığı her hrlde cesa-~ 
rete de delalet eder; fakat ne yap
malı ki F ranko tarafındaki İspan 
yollar Largo Kaballero tarafındaki 
cesur lspan}·ollar yanıôda ancak .. 
ltalyanlar kadar cesur görünmekte 
dirler 1 

Fransız gazetelerine göı e , Al. 
manyada Japonların Aryai oldukla
rı resmen kabul edilecektir . 

Siyaset fırıldakları . bazı boy~ 
.(..rık garip şekillerle dönerler ! 

Dör lü beşli çocuklar! 
Senede kaç dörtlü veya beşli 

çocuk ~o ar ?. 
Beşliler için , rakkam i!aJe Pt

met m ·· mkii·dür : çünkü az te 
lerdc ilan ed lmektedırler . Bu se· 
ne Brezilyada bir beşli doğmdş ve 
iki kız hala yaşamaktadır . ikinci 
beşli dr Mell m ııda doğmuştur ; Ço· 
cuklarm ı.içü sağdır. 

Geçen sen~ Kanadana bc$li Di 
on kar<ll!şl r <loğmuŞ', al zaman son· 
ra da Skand"nav) :ıda ikincı beşli 
kardeşler dünya)a gelmiştir. 

Dörtlülere gelince ; yalnız Bir
leşik Aınerikada üç 'aka \ardır . 
Bütün Avrupada her !'ne 20 kada'r 
bütün Amerikada da 40 kadar 
dörtlü doğum olur . 

İnsanı katılta katı\ta gül
dürecek roman 

Amerikan tabirİerinden biri ht:r 
sene verilmek üzere ortaya 100.000 
dolarlık bir roman mükafatı koy
muştur. Tabi şart olarak şunlan 

ileri sürmektedir: 
11 Asnmızd<.1 herkes kederli ol· 

duğu için, ben beşeriyetin yüzünü 
güldürmek istiyorum, ve açbğım 

müsabakanın birinciliğini okuyucu 
yu en fazla güldürecek olan esere 
vt:receğim. Bu eserin her sayfası 
okuyucuyu katılta katılta güldür
melidir, öyle tebessüm falan olma 
malı .... Kari gülml"kt n gözlerinden J 

yaşlar gelerek. eseri bitirmelidır. •• 



Ziy11 ilhen 

karanlığı yırta yırta • sükUti içe içe 
gerineceğiz . 

Yalçın kayalan bile eriten YllJ· 
la rüzginnm ruhlan sertleştirea şar· 
kısını kim bilir ne kadar derin bir 
hatla dinleyecebin Hamit . 

Çünkü : 1 an yeri ağanrken 
ormanlarda rüzgirm yıldınmlar gi· 
bi ses veren o · kestrasını dinletece· 
ğim sana-

Muhakkak ge1İr$İn değil mi ? ' 
Kardefinin bu son arzusunu brmı
ya~ ümit ediyorum . Artlk bel
ki de .aw;diyete kadar göriişemiye· 

cetiz . 
Nede mi?_ 
ŞelUr ve eemrlilite veda ediyO· 

na• da ondan -
ıc.z....ı.k ~ • abra~ 1ei1i. 

idemi ve hüiinü elle_. ba1llpyor ıü
Qefli bir ülkede neş' enin bcajına 
atılarak bir dallı ewt tam man11ile 
bir datb cluyorunı • 

Bu ruhi cletifiklitin tlhumn öt· 
remnek İlterlell kulaiam ver • Giz· 
lice söyliyeyim : 

Sadece bir limon çiçeti • 

·' 

Avnıpadaki gerginlik 
karşısında Almanya 

Mcmçester gardiyen'dan 

~ kartı Fransız - in. edilmesini istemektedirler. 
AlmMyanm Japonya ile bir pakt 1 açıta lspanyol bolşeviklerine yardım 

giliz münasebetlerinin daha dostane Paristen gelen haberlere göre 
ve )'akın bir şekil alması, Alman Fransız Parlimentosu Maliye encü· 
resmi kam~nda bir hoşnutsuzluk meninde Milli Müdafaa Nazırı Da· 
husule getirmiştir • laayeye Fransaz ordusunun hücum 

Bu hopıutsuzhık lngiltereye kar· ve taarruz kabiliyeti hakkında sual
şı memnuniyetsizlik , Fransaya kar- ler sormuştur . 
şl tahrikler, Rusyayl karşı ise öfke Dış işleri encümeninde de ayni 
halinde izhar edilmektedir . makamlar bir prevantif harp hak· 

Dış BakanlJtmın . neşrettiti bir kkında konnşmuşlordır . 
bültende Blum kabinesinin komü- Almanya, bolşevilderlehalk cer-
nistlerin tazydci neticesinde l.panya· helerinin emel ve gayelerinde bayii 
daki sivil harpte hükiimetten yana zamandanberi, bir wzuh meydana 
bir tavnr takmdİl'ı ihsas edilmekte- gelditi cihetle devletler arasında 
dir • ki alika münasebetleri dikkatle ta-

Bu bülten. • tehlikeli alimetler. kibetmek mecburiyetindedir . 
batlıtı altmcla Ilı sözleri söylemek· Eter lbu mahfiller • demokrasi 
tedir. ve hürriyet namı altında hudutsuz 

• ~ wlite ile aöylemek ·p- bir jakobinizm yaparlar ye başka 
'rektiı ~ ~-ı•aa- milletleri tahrik ederek kılmç ve a-
lind~ hlmln bolfevilderle sulhun tqle halledilecek bir çatışmaya yol 
ve ~tin önciiaü olarak görünen açarlarsa Ahnanyanın bütün müra
ba8' ceplııeli fcarargihlan elele ba· cutlanmn ve korkulannın haklı ol. 
rekete ~ler • dutu meydana çakımı olur . 

• Kantmulak • komitainde Bu tehdit edici ve saldırganca 
Fnl'M"" röaterdiii alikala lll'ara wle tcmayillerin sulh istiyen bir 
ntmen Fnnm :komüaıiatleri hükG- hük4met tanfmdm dikkate almına 
illet iMrindeki ~ .her po clatm ve töylece geçiftirilditine 
biraz daha artbnmıkta ve açaktan iMmMk P"itküldür . 

Edenin dJt siyaseti baklandaki 

San deniz korsanları 
bütiin sulhçu kuwetleri •lbu koru· 
mak ve ona muam :olanların hücu
muna kup koymak üzere bir araya 
toplamaia muvaffak oldutunu söy· 
lemittir . 

4000 korsana karşı 4 kişi 

Çin korsanlarının hileleri 

Burada tarif ve tasvir edilmif o
lan temayüller lwflllllda Fransız Bat 
vekilinin bu tözleri söyliyebilmek 
için nereden cesaret aldığlDI keşfet· 
mek imkimm:Lr • 

-çm lmnmalan "Aalcimr. İlmin- kü 9 m ve her clalpıun arkum· 
deki qplil ı-hiai ... pçir- dm bir Çin konan pmilinia çak-

Blum tanımdan aulhcu olmak ü
zere tasvir edilen bu kawetler, bil· 
ikis hir genifleme gayesi tapib ve 
bu ııöriite yanaşmıyanlen tehdit et· 
mektedirler • ., 

miıler ve ka la ÇllkçlJI ölcl&r- mak ihtim•li vardır. 
~... Bu vapurlam kaptaalanna pa 

Bu haber, bir gün Hanı • Konı emir verilmİftir: 

i~~ ...... --~~rs."""-r-~~--J;Vrinde ~ • ICal'Şlmza korsan çıkarsa 
Fakat kimse aldını etmemifti. Çiin. öl6nceye kadar çarplfln. ,, 
'ıfi bU, dathi'I olan vakalardandL Anking vapurunun kapatanı ile 

Yalnız, gene- her zaman olnutu çarkçı11 da bu emre göre hareket 
~iti, :Qı uhiUerindeki Ga.nbotlar .etmişler ve ölünceye kadar çarp11-
~6 lilt: cloı.§tı ve bir feY bula mıılar, fakat, buna rapen geJbi. 
madan döndü geldi. lerini• konanlardaıi kurtaramÇJ· 

..._ ahiHennde jfliyefı 1att1iz , larcL.. Çünkü onlar d• 1ft* .. = ~:::.:.~ ~~~~~:!iL .. :;~ 
• 

sıneması 

INGİL TERE VE ALMANYA 

Blmun dıJ siyaseti hakkındaki 
beyanab Berliode lngilterenin kendi· 

- Gerisi dördüncü sahifede- l 

-·-
• • ...," ....... yapıla

cak imar 

Cidde : 17 ( Hmui ] - Bugün 1 
fe}cer baYl"P'IMP üçiiacü günüdür. 1 

Burada ·- MIDUI şehir hari-f cinde büyüle bir meydanda yalnız 
bir yercltı lahndıta için pek büyük 

Asri 
26 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaref: 

iki fevkalade film birden 
-1-

( SERENAD ) filminin unutulmaz artisti ( NILS ASTHER ) .e 
arkadaşı ( ELISSA LANDI ) ile beraber çevirditi fevkalade eseri : 

( Işıklar sönünce ) 
BU FiLM : Almanyanın Berlin şehrinde : Smema ileminio ea Miiii~ 

taz simalanndan mürekkep bir davetli kurup huzurunda perilmif 
pek çok beğenilmiş davetliler tarafından büyük alkqlara mazh• 'Ollll•;'.ı 
tur. Sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz. 

-11-
Türkçe sözlü 

- AK Kartal -
Heyecan, macera, ve sergüzeşt filmleri kahramanı ( BUCK JONES ) 

tarafından temsil edilen ve Türk sidotyosunda Türkçeleştirilen barlılmll..,_ 
maceralarla dolu merak ve heyecan filmi . 

AYRICA : TÜRK DONANMASININ Yunanistanı ziyareti • 
Bugün gündüz iki buçukta matine iki fibn birci 

Kanlı Takip - Ak Kartal 
Pek Yalanda : 

Bu senenin en büyük ve emsalsız bir filmi 

Volga Ateşler içinde 
7671 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Sinema ileminin bir milli daha görmecliti muamam eseri IUllUyor 

(Pompenin son günle • 
Tarihin bydettili beşeriyetin updıiJ feliketlerin ea müdhifini .... 

eden bu pbeser yürüyen bir tarih canlanımt ctehfet ft feliketllr 

( Roma ateşler içinde) 
( Kleopatra ) 

( Roma Çılgınlıkları ) 
gibi müdlıiş ve emsalsiz filmler bu filmin yanmda çok sönük bbrlar 

Ayrıca : Paramunt dünya haberle 
Gelecek program : 

( Lorel Hardi Hindistanda ) 
büyük Türkçe komedi 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 da iki film 
Pazar 2 de iki fiho 

7665 

bir halle topla.r •• namaz bitince r,---·----· ... ou·· nyada ilk tayy~· .... + r.enp.ter fakirlere zekitlannı da· aa.: 

.,...r, bil bayram da böyle olmuş. T'ÜRK. 8Ö Z fi hırsızlıgı" 
tur • 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

........ ffi111 wmda bir mua
hede yapddıjını evvelce bildirmiş
tim. Bu muabedede Mısır haalan 
hakkında ahkim oldutu gibi mali j 
ve iktisadi bazı meselelerde vardır. KUl'Uf 
~ ~aliye ver.iri Şeyh Ab- 12 Ayhk 1200 

dullah Slileyman Mekkeden buraya 6 Aylak 600 
seldi. Bugün M...ra hareket etti. 3 Ayhk 300

100 Muarda bu ik'ti.adi mae1eJerin 1 Aylak 

ı.Jbibbm görüpceldir. Aym zibey- 1 1 - Dıt memleketler için Abone 
de suyu Mekkeye götüriilecek ve 1 bedeli detişmn yalnız posta masrah 
evlere clatmllıcaldlr. zammedilir • 

Meldte, Medine elektrik ile ten- 2 - ı.... için idareye müra-
vir edilecek bir takma yollar yapı. eaar edilmelidir • 
llWi'ır. 

BU itleri Yapbrmak içia Maliye 
Veziri Maar bükGmetil~ ı.emu ede· 
cektir • 

imam ile ohUan arasında ibti· 

Yemenden plen ve adını söyle- ri bUl.-ınaaı 
mi~ hülcamet ricalinden biri 
ile rörilotüm . 

l WIU oldUiunU eweJc:e. YUIDlfbm. 
7668 .,.m. guıe~elinin mibaleph ----...-----........... ___ ___________ ._. .................. - ee;iitlfli~. 

• Evet YeDn imamı ile otcd· 
lan uallDda bir ihtiW çakb • Lnlım 
da küçük otullanm San,ada bir ev-

Ga 1 • • 



Sehife : 4 

Sarı deniz korsan
ları 

- Üçürıcü •ay/adan artan-

yolcular. 

KORSANLARIN HiLESi 

Çin korsanlarının kendilerine 
göre bir usulleri vardır: 

Vapurlara yolcu olarak girerler 
ve denizin ortasında kaptanı öldü 
rerek idareyi ellerine alırlar. 

Çın korsanları bu hilelerinde 
daima muvaffak olmuşlardır ve bu 
hilenin önüne geçmek hemen hemen 
hiç kabil değildir. Çünkü bir kaptan 
ıçın bunları farketmenin imkanı 

yoktur. 

Mesela, Çin denizi sahillerinde 
Hayjong'tan kalkan bir vapur Pak· 
boya gidiyor. Burada gemiye otuz 
Çinli biniyor. Buradan Kantona gi 
diyorsunuz. Orada da vapura elli 
altmış kişi biniyor. Bundan sonra 
vapur uğradığı Hong Kong'da yüz 
yoku daha alıyor. En son olarak da 
Tsingto'da vapura altmış, yetmiş 

yolcu daha biniyor. 

bunların hepisi yolcudur: Elle· 
rinde biletleri vardır, yanlarında 
yükleri. Kimisi bir yerden bir yere 
gidiyor, kimisi tüccardır, mal götü. 
rüyor. 

Fakat, bunların bir çoğunun 

veya hepisinin korsan oldukları an
cak engin denize açıldığınız zaman 
meydana çıkıyor. Birbirlerine ya
bancı sandığmız l.ıu adamlar bir 
kumpanyanın gizli azalarıdır. Va· 
purda bu)uşmak için b.rbırlerı'e 
evvelden sözleşmişlerdir. Vapurda 
buluşunca planlarını tatbık mevkiine 
koyuyorlar ve kaptanı. çarkçıyı, 
geminin ileri gelen diğer adamlarını 
oldürdükten sonra vapurı ellerine 
geçiriyorlar 

Vapurdaki diğer yolcular da 
artık korsanların esıridn. Veya on. 
)arla birleşmek •mecburiyetindedir. 
Yahut da öbür dünyada kaptan ve 
çarkçı ile ... 

Sarıdeniz korsanları, bu suretle 
ilerine geçirdikl~rı vapuru ekseriya 
yağma eJerler ve malları götürüp 
başka şehirlerde satarlar. Ellerin· 
deki ma Harı satarken tutulacak la· 
rından korkarlarsa bunları, yolda 
rastlıyacakları başka korsan gemi· 
)erine aktarma ederler. Sazan da, 
bütün yolcuları deniz ortasında bı· 
rakarak, kenlerinin diğer korsan 
gemilerine geçip uzaklaştıkları olur. 

iki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat· 

buat aleminde kıymetli şiirler ya· 
zan genç vekudretli . Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( ıki Kıtap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıbcaktır. . • 

Ulusal ve içsel şiirlerle ınızahı 
kıta ve menzumelerden terekküp 

eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu. 
larımıza tavsiye ederiz . 

Ziraat Bankası Adana 
Mensucat fabrikası mü
aürlüğünden : 

Belçikalılar fabrikası namile ma 
ruf iki numaralı Çırçır fabrikamızda 
müşteriler namına çekmiş olduğu 

muz Klevlant kütlülerinden hasıl 
olan pamuk ve çiğitlerin bir kı mı 
kaldırılmamıştır. Bu mallara ait si· 
ııorta müddeti bu ay sonunda bite· 
cek olduğundan alakadarların mal· 
!arını bir an evvel kaldırmııları aksi 
akdirde fabrikamızın bır güna me. 
uliyet kabul etmiyeceği bıldırilir. 

7659 21 2b 29 

Avrupadaki 
gerginlik 

Üçüncü sahifeden artan -

sini Fransa ile müttefik haline koy· 
ması şeklinde tefsir ııdilmektedir . 

Burada iddia edildiğine göre , 
bu suretle bir harp paktı yapılması 

imkansızlaşmıştır . 

lngiltere, Belçikaya :gelecek her 
hangi bir tehlıkenin.yalnız Almanya 
tarafından gelebileceğini söylediği 
için objektif o)wamakla itham edil 
mektedir . 

Almanlar, Alman -- Japon an
laşmasının lngiliz menfaatlarına kar· 
şı olmayıp yalnız komintern' e karşı 
akdedildiğini söylüyorlar . 

Bu pakt dolayısile Duyçe Alge
magne Zaytung gazetesi lngiliz -
Alman münasebetleri hakkında bir 
makale yazmış ve bnnda lngiltere. 
nin haksızlığını tebarüz ettirmiş -
tir . 

Bu makalede söylendiğine gö-
re : 

lngiltere ile Almanya, umumi bir 
surette, kendı aralarında bir harp o). 
maması hususunda mutabık kalmış
lardır . 

Bu 1935 Mayısındaki Alman si· 
yasetinin esasıdır ki Alnım - in· 
giliz deniz anlaşmasına esas olmuş
tur , 

Bundan lngiltere anlamış olma· 
lı idi ki Almanyanın lngilız hayati 
nıenfeatlerine karşı hiç bir tasmimi ' 
yoktur . 

l3u makaledeki lngilterenin bü
hin Avrupa ılevletıen üzerinde bir 
hakim vaziyeti takınmak isteeiğinden 
şikayet edibıeıcte ve denilmekte· 1 

dir kı; . 

" lngıliz Dış Bakanı kendisıni 
Belçikanın hamisi olarak gösteri-
yor 

Al-nanya ıle Japonyanın komin. 
ter'ne karşı yapmış 0ldukları pakt 
ile Almanyanın kötü bir saldırgan ı 
lığına karşı Belçikanın lngiltere ta· 
rafından hı nayesi arasında ne mü. 
nasebet ve ne gıbi bir alaka var· 
dır? 

Türksözü 

Erkek Lisesinden : 

Parasız Yatılı talebemize l 50 
metre Kumaş alınacaktır . 11 Ka
nunusani pazartesi saat 15,30 da 
taliplerin nümuneyi görmek ve mü
nakasaya iştirak etmek üzere Kültür 
direktörlüğünde bulunmaları. 

7666 1-5 

Fabrikalar ve sair defter 
tutan büyük müessese
ierin dikkat nazarlarına: 

Saat kulesi yanında kağatçı Bedri 
Güleğe Yılbaşı defter denişme mev· 
simi münasebetile birinci ve ikinci 

mali ticari defterleı in bütün çeşit· 
leri gelmiştir. Defterlerinizi almadan 
bir defa uğramanız menfaatınız ik. 
tizasıdır . 1-3 

Türk Hava Kurumu Baş
kanlığından : 

Kurumumuza aidatla bir tahsil
dar alınacaktır. Matlup evsafı haiz 
olanların müracaatları. 7661 

24-25-26 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

S. R. Gilodo f ah- 1 

rikasından: 
S. R. Gilodo fabrikasında müş· 

terilere aıt olup henüz kaldırılmayan 

Klevland çiğitle-
. d kızmak tehlikesi bulundu· 

rın e ğundan bir hafta zarfında 
çiğitler kaldııılmadığı takdirde hiç 
bir mes'uliyet kabul etmeyeceğini 

ilan eylerim. 

7649 

S.R. Gilodo 
4-5 

Al nanya bolşevikliğe karşı du- 1 

rüyor. ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-. 
Bu vaziyet, Avrupayı iki züm \ 

reye ayırmaz . 
Fakat lngiltere, tek devlet siya· 

seti hususunda ayak direrse o zaman 
bu ayrılık vukua gelecekl!r . ı 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni camı civarında 

Seyhan eczanedir 

Çifçi Birliğind ~ n : 

Evvelce ilan edilen 25-12-936 
cuma günü ekseriyet olmadığından 
sendik toplantı ya)Jılamadı . ikinci 1 
toplantı 6 1 · 937 çarşamba günü 
saat 2,30 da AdJnl Kulübünde ek· 
seriyete bakılmadan yapılacaktır . 

RUZNAME: 
1- idare Heyeti raporunun o· 

kunması ve idare Heyetinin ibrası. 
ı-Yeni idare Heyetinin seçimi 
3- Yeni idare Heyetine veri 

lecek talimat ve Birliğin ilerideki 
çalışması için dilekler . 7670 

P. T. T. Başmüdüriyetin
den: 

22-12-936 tarihinde ihale edil· 
ınek üzere artırmaya çıkarılan Baş 
müdüriyet binası dahilindeki 8, ve 
27 No.lu iki mağazaya istekli çık· 
madığından 4 Kanunusani 937 tari 
hınde pazartesi günü saat 15 de 
Adana Posta v T rlgraf Başıııüdü· 
rı) et bı:ı. ı,J,ı ıha lesi yapılmak üze. 
re artırmanın on gün uzatıldığı ilan 
olunur . 7669 

C. R. A. 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17- 19 22 25-28-31 - Teşrinisani 926 7534 
2-5-8-11-14-17-20-22 25-28 31 Kanunuevvel 936 

Kiralık bakkal 
dükkanı: 

ve aşçı 

Tahsilatı kolaylaştırmak için şarlna'llede müstecir lehine bazı tadilat 
yapıldığı cihetle Ziraat Bankası Mensucat fabrikası işçilerine mahsus olan 
bakkal ve aşçı dükkanının müzayede sureti le l 937 senesi için kiraya ve· 
rilmesi Kanunu evvelin yirmi doLuzuncu salı öğleden evvel saat ona tehir 
edilmiştir.Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yapılan tadılatı öğrenmek 
üzere her gün sabahtan akşama kadar fabrikaya müracaat etmeleri. 
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Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 

/ 

Abidin paşa caddesindeki muayenehane;ini Kızılay cad • 
desinde merhum Doktor Süleyman 
S nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

ırrı Jamıştır . 

7570 g.a. 12-13 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. B:ıkşı 
Adana Türksözü Matbaası 
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