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Habeş zaferi : 'Sovyet Rusya r --, 
Komplo davasına 

Makalle müteaddit defa elden ele geç
ten ve şiddetli çarpışmadan sonra Ha
beş arslanı Ras Seyyum kuvvetleri 

tarafından işgal edilmiştir 

Merkez icra komitesinde 
Molotof, milletler cemiyt•tini 
f aşızmin Afrikadaki teca
' üzOnün önüne gPçrnediği 

için takbih etli. 

abeşler İtalyanlardan çok miktarda esir,tüfek, 
mühimmat ve harp levazımı almışlardır . 

aldıkları 23 Tankla 
çalışacaklar • 

L/abeşler, İtalyanlardan 
karşı kaymağa 

onlara 

Kahire : 11 (Radyo) - Deyli 
lıraf gazdeaine göre bu gün

rde Mısır ve İngiltere bükıim~t· 
' arasında bir udakat ve müsale 
ı.ı muahedesi akdedilrcrktır. 

Kıbir.: 11 (Radyo) - İt.lyan 
• Habeş kuvvetlrıi arasında gil 
ey bölg .. ıode mühim bir sıvış 
lfl"uftur . Habeşler, lıalyaal.or
an altı tank, 19 zırhlı otomobil 
lndrn fazla yerli esir ve bir çok 
ı6bimmat almışlardır . 

Kıhire: 11 (Radyo) - Kuzıy 
.'tpheıinde biç bir ıavıt olma· 

ııştır . 

Yaloız İtalyan uçakları Amba 
,rbam üzerinde iıtıkşafaıta bnlun 
ı..ış ve bazı kasabalar üzerine 
omhalar atmıtlır . Zayıat pek n
ır . 

Adisababa: 11 (A.A) 
tas Seyyumun sağce -

Kamu tayda 
len saylavlara hUrme· 

ten sükut edildi 
Ankara : 10 (A.A) - Kamu

.ııyııı bugünkü toplautııında gün 
likte bulunan maddclu müzo

eıe ve kabul edildikten sonra 

• 

ylnlardan Calal Sabir ile e
p Asımın ölümleıi Başkanlıktan 
bliğ edilmiş ve ölülerin hatırala-

• nı taziz için bir dakika ıükftt 

ilmiştir. Kamutay pazartesi gü· 
toplanacaktır. 

ost İran la aramızda 

i memleketin bundan 
nra bir birinden daha 
iyi haberi olacak 
Ankara : 10 (AA) - Anıdolu 

18 11•1, dost İran mcm•eketile Tür· 
ye ••asında mübım havadisleri 
1P Veımek suretilt yeni bir ilgi 
ığı vücudıı gttirmiş ye ajansı tür· 
iye hqbeılerioi lrına ulattırma-

haşlaınıttır. 

Başbakan İsmet lnöaü bu mü
ısebctle P.rs ujansına iki mem 
lıetin yeni bir rabıta ile bağlan · 

lırı günün kendisi içıu bekiki 
s ~vinç günü olduğunu söyle 
ten sonra demiştir ki: 
Yüksek ve derin evsefını ya

·~~ ~~nımakla mübıbı olduğu· 
uyuk ve Mozdfer bir kuman 

nah kuvvetlerinden bir 
kısmı dün sabah Makkal
leye taarruz etmişlerdir. 
Şehir müteaddit defa el
den ele geçtikten ve şid
detli çarpışmalara sahne 
olduktan sonra nihayet 
süngü hücumu ile zapto
lunmuş ve gece kati su
rette Habeşlerin elinde 
kalmıştır.Habeşler büyük 
miktarda esir, tüfek, mü
himmat ve harp levazımı 
almışlardır .Şimdiki halde 
fazla tafsilat yoktur. 

Kahire : 11 (Radyo) - 1500 
dea fazla yerli aaker Habrş kuv
vetlerine iltica etmişlerdir . Dl ger 
yerli askerlerin de iltihak etmeleri 
beklenmektedir. 

Kahire mektubu: 

Şimalde askıui harekat yağmur 
yüzünden durmuştur. 

Ankara : 11 ( A A ) - Adiaa 
babadan bildirildiğine göre Ru 
Seyyumun kuvvetleri şıddetli çar

pışmalarıuda sonra dün g•ce M·ı 
kalleyi ele g•çirmişlerdir . Habtg· 
lil.r lıalyanlardan büyük miktarda 

esir tüfrk mühimmıt ve harp le
vazımı almı~lardır . 

Tanka karşı Tank 
Adi9ababa : 11 ( A.A ) - im

parator , it elyanlardan alınan 23 
Tankın nasıl lı.ullanılacağını asker
lere öğretmek için mütehassısların 

bu işle meşgul olmalarını rımrat 

miştir . 

Bu da bir tekzip 
fi.oma : 11 ( A.A ) - HükO.met 

Malı.ailenin Habeşler tarafından ış

galini tekzip etmektedir. 

ingilterenin cevabı sabırsızlık 
ve ehemmiyetle bekleniyor. 

Mısır ihtilallerinin 
kadar dayanan 

genel savaşa 
tarihcesi. • 

Kebire : 7 (Özel) - Mısırda ' 
kanun esasisinin iad•s:nden soo · I 
ra da kanlı nümayiılerıo deva 
mının sebebleıini kısaca anlamak 
iç;n genel savaşa kadar dönmek: 
gerektir . 

Genel 11 vatta İ gilizler Mı 
sıra istiklal vadederek orada sü· 
kfıneti muhafaza ttmişlerdi · Harp 
bittıkten sonra (Lozan muahede· 
si) ile de Mısırın istikl1ilı tan~ndı 
ğr belde bala Mısır, vadedıleıı 
istiklale kavuşamamıştır . 

Muuıo dahili idaresi M11ırlı 
lara aid olmaklı btraber İngiliz· 
lıır oradon elini oyağın• çekmem f 
!erdir . Mısırın iııiklali Mısır hü 
kfımrti ile İngiltere aruıoda ya· 
pılacak bir muahede ile teıbit 
adilecekti . 

Geçen yıllarda yapılan gö 

rüşmelerde bu muabr d~ni_n. şera· 
iti üstünde iki taraf bırbı ·ıl" u 
yuşamadı. Mısırda ihtilaller cıktı. 
Meclis kapandı . 

Ve nibByel şimdi İtalyan -
Hah•~ meselesi üzerine yeniden 
örüş~elere lüzum göıündil. (1930) 

g ka1ıun rıuisinin iadesile de sıoır· 
lar tesbit edilmek iıtcndi · 

saları oldukundan Süveyf kana. 
lındao ve o civardaki süel nok 
talarda nrz.retini mubıfJZa et. 
mek istiyor . iş bundan ibaret 
değıl, Mısırda kapitülasyonlar , 
muhtelit mahkemeler, borç işle· 
ri vesaire gibi hılledil•cek dıp· 
lomatik işler de var. 

Bütün buolar için uyuşmak i 
cap ediyor Vefd fı•lcesı noktai 
oazarm. Nıhaı paşanıo 1930 da 
Hindersona verdiği layihada gös 
!ermiştir . 

Beş on sened~nberi muahede 
için yapılan teşebbüsleri burada 
yazmak özden oluyor . Mısırda 

Mısır talebuinın de bimmetile 
fırkalar Mısır istıklili için birle 
terek milli cephe teıekkül ettik 
trn sonra kanun esasiyi mütea . 
kip istiklal muahedesi bir gaye 
oldu. 

Sabık İngiltere hariciye nazı· 
rı Samuel Horıın beyanatı sula 
rı bulandırmıştı . Mısırlıları be· 
ytcına düşüren ve taleb.yi talı 
rik eden sealerdtn biri de bu sa
yılır . 

-
Kahire : 11 (Radyo) - Sovyet 

büylllc kongresinin ikincisi dün 
Kıemlio sarayında toplaomııtır. 

Kalooin, Molotof, Voroşilof 
ve Kızıl ardunun büyükleri bu 
laplantıda bulunmuşla·dır. 

Moskov• : 11 (AA) - Mer· 
kez komitesi toplantıııoda Mol 
tol yabancı devletlerle olan müoa 
sebetleri anlatmıt ve Edenin Mos· 
kovavı ziyardindenberi İngiltere 
ve So.vyeı lerin esaslı meseleler B:r.e
rinde uzlatmalarına mani kaim•· 
mı~ dtnilebileceğini söylemiştir· 

Molotof Soviyetlerin Alman· 
lula dab• iyi miinasrbeıler kur· 
mnk istediğini fakat Almınyenın 
hllanüoiye!inden şüphe tl!iğioi söy· 
liyerek demiştir ki: 

"Almonlırıo yıkın bır atide 
hareket< geçmtğe bazırlaodığı ve 
Atman kuvvetinin memleketi bir 
iıtibkam haline gttııdığioi biliyo· 
ruz!» 

Molotof Japonyanın ademi te· 
çavüı muahedrsinı imz1 clmemf'. 
sine teessüf etmiştir. 

Mllletler c<miyeti faşizmin Af 
rikada ki hcavilzüniln ö üoe ge 
çecek tedbirler almedığı için 
takbih etoıek lazım olduğuı:ıu söy

lemitlir . 
Ruıyanıo prenıipleıini mllda

faadan bit an beli kalmtyrcak veı 
emniyet amili bulunacak olan 1 
Kır.ıl ordunu.ı kuvveılendirilme 

leri lüzzmu müdafaa etmiştir . 

Müdafaa meclisi 

ismet lnönünün reisli-
9inde toplandı 

Ankara : 11 (A A) - İcra ve· 
kılleri heyeti bugün İsm<t İnönü 
nün reislıği altında yüks , k müda
faa mecliıi halinde toplanmı§ ayrı 
ayrı iılu üz.rinde gö üşmüt ve 
bu işlere ait kararlar vermiştir. 

İran elçiliğinde 

Afgan dış işleri bakanı 
şerefine ziyafet verildi 

Ankau ; 11 (A.A) - Şehri· 
mizde bulunmakta olan Efgan 
dış itleri bakanı Feyz Mubam· 
mrd Han ~rrefioe bugün İran 
büyük elçiliğinde bir ögle 
yemeği ve baricİ)•e köşkünde dış 
bakaoım ·z taf3fından bir çay zi
yafeti verilmiştir . 
~~~~._..-.----~~~-

Mersin halk partisi ve 
halkevini teftiş 

Mersin : 11 [Özel ) - Aydın 
saylevı Adnan Ertekin cumhuriyet 

Halk partisi teşkilatını ve halkevi· 
ni tcftiı etmek üzere dünkii eks
presle Ankaradan şehrimize gel

miştir. 
Adnan Eıtekin dün öğleden 

sonra ilbay ve şarbayı makamla
rında ziyaret etmitlerdir. 

Barutta iflasleır 

Dün de devam edildi • 
Rapor veren aja'°nların şahit sıfa

tiyle dinlenmesine karar verildi. 
Gelecek celse gizli olacak. 

A.nkara _: 11 [ ~:ıel aytarımu:dan ] -- Komplo maz~unlarının 
muhukemesıne bugıın ele A.nkara ağır ceza mahkemesinde devam 
edildi . 

A.li ~a'.bin adı ortaya atıldıktan sonra tevkif edilene kadar olan 
zaman ıçırıde bütün hareketlerini takip eden sivil memurların ra
porları okundu . 

_A.li ~aip ve Şemsettin rapora itiras ederek yanlı§ olduğun• söy
ledıklerı liisımları diizelUiler . 

Müddei umumi bu raporu verenlerin şahit nfatiyle dinlenme 
sini istedi . Müdafaa vekili Hamit Şevket kuvvetli bir itirazla reis· 
ten bu talebin reddini istedi . Hakimler müzakereden sonra müda
faa vekilinin sözünü kabul ettiler müddei umumi geçen celsede riya· 
set makamına verdiğı gizli ajana ait raporun okwınıan ve ajanın 
dinlenmesi için ancak gizli celse yapılabileceğirıi bunun devlete 
ait siyasal bir sır olduğunu ve ajan izzettin de ancak iiç dört !{Üne 
kadar gelebileceğini bildirdi. Ali aibin ııekili Hamit Şevket , aleni
yetin biitü11 millet huzurunda memleket selcimeıi için bu davanın 

mahiyeti bakımıadan Atatürk ülkesindeki kanım namına bir ııaru
ret olduğunu ue yine bu husuıta davanın ikamesinden evvele ait bu
lunduğu içirı bir delil olarak ikame edilecebYini bildirdi . 

Reis bu delillerin haricive vekaletinden davanın ikamesinden 
sonra verildiğini söyledi . 

Hamit Şeyket : 
-ôyle ise aleniyetin olmasında ısrar ederim . 
Dedi . Müddei umumi : 

1 
-" Bu raporda ajan l:ı:zetten başka bir çok ajan adı bulundu· 

ğundan aleniyet bu teşkilatın kökünden kazılması demektir. ,. Diye
rek gizli celse istemekte israr etti . 

Hakimler müzakere ederek muhakemenin ayın on altısında saat 
14 de devamına ve celsenin gizli olmasına karar verdi . 

K. B. 
Ankara: 11 (AA )- Cumur ba§kanımız Atat6rke kartı auikast 

yapmak için silahlı c •miytl ve çete trşk:ilile suçlu olanluın mubake 
melerine bugün Ankara ağır cezı mabkem~ainde devam edilmi' ve 
bazı raporlar oknıımu~ ve bıı raporluda adları geçen Ali Soip ve 
Ş·msettinin mildaffaları dinleodıkten sonra mıbkemeye tevdi edil 
mit olan dığer raporların mıbremiyetine bioaeo bu raporlorın okun 
muı ve bir :vvelki celsede adı geçen ajan lzzellioin ıle dinlenmesi 
için davanın 16 ikinci kinunda ruyetioe ve bu celsenin hıfi olark 
cereyanına karar verilmiştir . 

Suikast işi ile alakadar 
bir kürt 

Halpte yakalanarak Beruta ve oradan da 
bir harp gemisi le türkiyeye gönderildi 

Berut' te çıkan «Elnahar" gı 
zetesindrn: 

"- Türkiye Cumur başkanı 
Atatürk'• s •ıikest yapmak ietiyeo 
şebekenin en mllhim elamanla
rından bir kürt geç•nlerde Halep 
te yekalanmıştı 

Siyasi bir suçlıı sayılan bu a 
damın tiirkiyeye teslim edilme@i 
bakkıoda bir takım tereddütler 
olmuş ve Türkiyenin kendisini 
iıtemesioe rağmen, t<slim edilme
mişti. 

geç~nlerde Ankaradan buraya 
geltn llhı< emniyet dör~ktörünün 
başkanlığındaki heyetle yüce ko· 
miserlilc arasında yapılan konuş 
malar sonucunda bu ad.mm Ale 
iade bir suçlu olduğu hakkın· 
da bir at la§ma yapılmıı ve tür ki 
yeye te•limi kabul •dilmişti · 

"- Beni Türkiyeye gönderme . 
yio nereyeye isterseniz gönderiniz 
Türkiyeye gitmem!. 

diye bağırmağa başlamıttır. 
Harp gemisinin hususi moto . 

runda bulunan bahriye ukerleri. 
kiirdü kollarından sım sıkı yak~ 
lıyarek kendisini zorla gemiye gö 
tilrmüşlerdir. 

rGibler) g•mısi, bu önemli suç 
luyu aldıktan sonra berutian ha..! 

reket etmiştir. G•mi Mersine gide 
rek suçluyu Türkiye büküm.tine 
teslim ettikten sonra döntctktir. 

Petroia ambargo 
Konmasını ltalya ağır 
bir tedbir telakki ediyor 

11 re~buliği ile her gün yeni 
rakkı hıınlesi gösteren büyük 
ıneınlckeıinin yeşayışına ait 
matı ancak Türk milleti için 

.ıyarlık olocaktır. 

irs ajonsıoa ilk irtibat gü- ı 
P olao bu sözlerin İran mıl \ 
1 Türkiyrnin muhbbelcrini ve l 
hı 101 ulaştıraraktır.. · 

Mısırda müfrıt sayılan milli 
fırka (Vefd fırkası) esas itiba· 
rıle Mısırın bi•akaydu§art tam 
istiklaıini istiyor · 

lngilizler ise Hiodi~tıın .yo
lunu ell<ri"de tutma!< eSall llJI 

İngilizler bunu hissrttikleri 
için Mmrlıların gönlünü almak 
istiyorlar. Ve yeni hariciye nazırı 
selefiodeo ayrı bir sıyua güt 
mekte olduğundan Mısırdaki ali 
komisere bu yolda talimat ver 

miştir . 

Berut (özel) - Mahkemeltrin 
istotistikine naı;ar&n bu sene 38 
ticurt mü•11eıenin ıflaıi ilan edil· 
mittir. 

Geçen gün Halepten bureya 
getirilen bu lcllrt, dün bir müfreze 
polisinin muhafazası altında li 
mando bulunan v., amiral "Riyoe• 
nin fıloıunı mensup (Gipler) b•rP · 
gemıeıne götürülüı k•n türkiyeye 
gönderileC•ğini anlamış ve ayak 
direyer.k: 

Rom• 11 (A.A) - Ro,.ıuin 
salahiyetli çevenlrrden ald•ğı ma
lumata göre, İtalya petrole am· 
bargo konmasını gay.ı. ağır bir 
tedbir telakki edeceklır 

Faht h·ıoıı bir bup sebebi ııa 
yıp 88ymıyıcağı hakkında ayoı 
çevcnler h · yanallı bulunmaktan 
imtina etm i şlerdir, . - Gerisi ikin.el ıalılf ede - 934 yılında bu mıkdar 29 idi. 
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( TüTk Söz& ) 

Sütten yün yapılıyor. 
Bir 

• 
ltalyan buna muvaffak oldu 

1 
1 Şehir duyukları 

ve birde fabrika acılclı öğreniciler hakkında,~~------__.,11=-
8i1yüklerimiz 

Bu akşam 
Halkevinde Radyo ile 
konferan verilecek 

• ·········----
Bu suni yün liakilti yüne naza

ran yüzde altmıJt ucuza 
mal oluyormuş ! OulcuJlud.ki öğrenicilerin 

1 

der11 saatlerioi terk ederek aioe-

l Le Jurnal ] den : Son za- 1 
maofarctı bazı Avrupa gazeteleri 
çok ehemmiyetli ve heyecanlı bir 
haber aetre&tlle t İta yada Otten 
auo'i yün yapılıyormuş .. 

Büy&t bir okuyucu lcitlf'Bİ 

ıipbeaiz b11nnn l>ir bıloo olduğu 
kaaaatiade idi . Halbuki anJaııJı
YOllli ; ita batier bir ıaluı değıl 
çok ciddi idi . 

·Filhakika İtalyao ıa:ıeteleri 
timdi ize u ba1uata çok dikka
te dt-ğer tafıilit vermektedirler. 

Antoni FeTrttti on seneden· 
berl~'Hain !tlzerlnde ilmi tecrübe 
lerlli mifiQICla . 

K:azmln denilen bo maddenin 
ıMltil aUfomiDİllİn m811im bir k11· 
mını tqldt ettfii mıldmdur. 

Antôat Ferretd tec Dtırleri ra
na11ada bo m•ddeoia ldmy•ri 
tertcltmlio tıpkı ytn iplifinia ayni 
oldUtna glrmeftll . Daha ilk 
tecrWbelerile i»u Kıuiaden bir 
FilımaD yapmifi muvaffak ôl
m111tu . Fıtrat teer&beler hu nok
tadıD öteye gide•~mitti, çünkO; 
bu ıuretle elde edilen iplik derhal 
kırıldıtından dokulbanın imklnı 
olmuyordu. 

Fakat mucid ilive edilecelt ba· 
zı IElmy~•I meckhlerle bu ılU ip· 
liğiDİn yön ipliii ribi dokumaia 
ml1ait bir?plsleıeokuf ıcaj1aı iddia 
etmektedir. 

Geçenlerde İtılyao milli elco- ma ve lc11bvebaoelere giıtıkleri 
oomi lbak!anlığı müateıarı M. Lan• 

1 
gör üldüğüod~n bu gibilerin okul · 

tini son derece modern bu fabri Jar inzibat komiıyonunca cezalan· 
k'.ayı ziyaret etmiı ve o zamana dı.ıtlmalerı ve bu gUıi 6ğreaicele . 
kadar bir ıır baliode tutulan bu ri kabul eden sinema ve kehve 
fevkaliile ketfio matbuat tıraflo· sabiplerioio hükumet iılerıoe kır-1 
dan neşredilmesini drrhal emret· şı geldikleri ileri sürülerek İlbay-
miştir. lık tarafıodan Hakyerle ioe •eril 

Kl§İf bu itin yaloız nazari kıs· meleri ve bıfzıs11ba kanuauoun 
mını d~ğil pr•tik ve tDccari taraf 261 inci maddrsi mocebioce okul 
larmı da tamamile belletmiı bu- öğhnicileriae göstHİlrcek özel 

luoduğuou l(ati olarall iddia et · ve terbiyevi filmlerin çocuk veli 
mektedir. lerioin dikkat oazaıını çektcek 

Bugün 3 frank 70 santim bir ıekilde ve büyük harflerle 
Cl~ğeriode olan bir kilo ıütteo bir sinema kap ı larına asılması Kültilr 
kilo l:>u yünden imal olunabiliyor Bakanlığından lİlbaylığa bildiril 
muş . miştir . 

Kalitesi aynen liakiki yllo ka Kültür Bakanlığmın bu çok 
litesi gibi olduğu halde yOzae yerindeki e'Dri bütün talebe ve. 
altmış ondıo daha ucuza mal olu· lileriai seviodirmiıtir . 
yormu§ . 

Bittabi i;uoa malzemenin ımor 
tismaaıoı da illve etmek lizımdır. 
Bununla beraber masrafın çok 
ylik:ıcll olmadığı görülmüşı ür . 

Suni ipek imal eden makine
lerde küçük hızı tadilatla pek ali 
IDDİ yün de imal edile~cktir. 

Mamafi blltlln bu izahate nğ· 
meo ıütlen yllo yapılabileceği f ık· 
ri bize bali çok uza~ görü•mek
tedir. 

Fakat unotmiyalım ki ; huna 
benzer diger bir emtia düoya pa-

Bulaşskh hastahk 
yoktur . 

Geçen Pon hıfta içiu<ıe ilimiz· 
de biç bir bula§ıklı hastalek ol· 
madığı Sağlık ve sosyal Direitör 
lüğüoe gönderilen raporlardao ao
la§ılmııtır · 

SaOhk .Direktörümüz 
Kozana gitti 

HıtU ba uturda son zaman· zarmı ıarımııtır : 

Sağlık ve soeyal Direktörü 
Doktor Hüırü Muhittin aıbbiğ 
işler bakkıod• incelemelerde lıu
lunmala üzere Kozan ılç .. sirıe git 
miıtir . 

larda birde -auot yün fabrikası adi Suni ipek .. o halde niçin auoi 
le bir fabrika açmııtır. 1 yüo de gerçekleşmesin .. 

Gendisine Uray Başhekimi Ni-

i. Galibin Jubi1esi 
zam rddin Evin vekil~t d · 

mcktedir. 

Şetirimizde yapılacak 
su tessisatı 

Bup. I. Galibia tiyatro baya 1 
tıa atıldığının 2S inci yılı tamam
laaacak ve bu..ua ·ç.io ) taoooJ _.. 1 

dı göıtuiler apltftak .. Her hın 
gi bir meılek veya ıaofttta bu ka
if ll111D ıöt4M kalın ; ve sebıt· 
la , (nada , ıımımiyttle çalııan 

adamlara karıı cemiyetin bir doy· 
pıu , bir ilgiıi, bir aempatiıi ••r-
4'R- • B d.tıygW.uwı, bn b nimıe--1 
y~a • bu ıem~tioin büyük tez• ) 
bliftln :illtiil •dmı weTİJil>rlar . 

J&bile ; yabancı bir kelimediı.t 
Lltincedeki Jubilaeua kelimesin· 
de• 19l111edir . İbraniler zamı · 
nanda , 50 yıllılc bir hizmet dev
reıindeD aonrı uıretteo kurtulao 
ada'fular bakluada yapılan mera
ılme bu aa takılu<lı. Bu merasim
den sonra o ıabıa k61elak ve esir
likten kurtuluyor • veyahut kendi· 
ıiae emllki iade olunurdu . Son
ra , Hiriltiyaelarıa yine Jubile 
adını vltrdilderi bir mera11im da
ha vardır ki hea oou g&rdüillm 
ıamaa epeyce hayretler içinde 
kalmııtım . Bundan 10 yıl 6ace 
idi pliba . ., bir it içio Romaya ıit
tiiimde otellerde bin zorlukla bh 
ye1t- ül •tmtıtim . Sebebini eo · 
ranca ... Uobile vardır da ondan!.) 
cevabıD •lilhttım • Sonra da , Ju· 
b~ıdiei , hlylil~ ltiii' merali• 
olduğunu : Romadı kutlaodıiıaı; 
ve nedamet jlttemek llze;e Rr>-
mı1a gidea btUttn Hiri•tiy111ları.-
1ünalaı o meı11imf1en 90nra affe · 
dild~i öjteıulıim . 

Bir mt81ek veya sanatta 50 
yıl çılıf•D İDADlar halcliıodal yapı · 
lın büyük luitlama meraıimioe de 
( Jabile ) adına Ytrirlu . Jobile 
bı&•• ZS senede de yapılar . 

' 
Yazan : Ragıp Maden 

İşte : 1. Galibe yarın yapılacalıs 
olın meraaim de; böyle bir me
rasimden ibıreltir . Erto~ıul Mub 
alo ve Behzattan sonra ıimdi G .. 
libio Jubilesi de yarın kutlanacak. 
Niçın acaba ? .. Çünkü : 1. Galip; 
faziletli , meziyetli , ..ıamimi , 
çahıkan bir adamdır . Ömrüoüo 
tam 25 yılını , faaılasız bir suret· 
te tiy•troya , Türfc tiyatroıuna 

vermiı olan adam r • 
Galip ve arkadatları; T&rk sab 

neeini, 3-5 Erml'ni arti&inden 
pek periıao bir 'halde devr ve tes
lim ılmıılardı Pek az kimseler, 
onların bu ita bagaracaklar andan 
emin bulunuyordu · Hatta, bu 
itin ylirfmiyecej'ioi sanan Türk 
artiatleri bile vardı . Tiyatro gibi 
bir mealekte bıkmadan. uıaoma 
dan, hiç fütur ıetarmeden 25 yıl 

ş .. brimizlre Tarsus ve Mersin 
su tesiıatı itlerinı üstlerini alan 
Said Arif •" Said Ömer ve ortak
lara ftrma1ı namına hareket eden 
bir heyet incelemelerde bulun
mak llzete şehrimıze gelmiılcr
dir. 

Yakında §ebrlmizde su teıi 
satı itioe başlanacak ve her hal· 
de önümüirleki yıl bu İf bitmiı 
olacakhr . 

Tifo aşısı 
-------- ·-

Ceza evindeki m•hpuılara ya· 
pılmalcta olan tifo eşıaı bitmiı
tir . Yakında Dramlarda oturan 
halka tifo aşısı yapılmağa başla· 

nacaktır . 
Halkımızın evlerine kadar ge· 

lr.cek olan &•ilik işyaı larana ko
laylık göıtermeleri kl'odi mcn

~faatları iktizaııodaadar . çalıtmak hllyülc bllnerdir • büyük 
Pabar ve bağlanta itidir . Galip, bu 
meziyeti gösteren adamdır ' ı,. oem....e-.!!!-.--=~!!ll!!Iİhm!~=""~~ 
te ! ·~ · sahoelerimiz<le uzun yıllerdanbe-

Bu gOa İıtanboldı jübilui : ri görmüt ve •~vmiş bulunuyoruz. 
Juhileai kıdlıoacak olan G-.lip; Bunelan 3-4 yıl önce ooua topaz 
tiyatromuzda gimdıye lıladar 40 e eıeriode , gtç,.o yıl ise ( uoutu 
yakın tercllme ve adapte eser ver lao adam ) de, bizlerde ne k•dar 
miı ; H)lllZ melıcale ve monoloğ heyecan uyandardığını btpimiz 
yazmııhr ; ve binlerce rol alarak zevkle hatırlıyoruz ·· · 
muvaffakiyetle oynımıt buluo ( Türk S6zü ) ıillunlarıoda . 
maktadır . Türk artistleri içio<Je biz de kendi p•yımıza , 1 Galibe 
Ertuğrul Mohıio ve Galip kadar pek · samiaıi tebriklerimizt ıun· 
rolüoll benimscmit adam yok gi maktan ; ve oou, tiyatromu&da bir 
bidir . Yine Tlirk artiıder içinde 25 yıl daha Ç•hştıktao sonra aıul 
1. Galip ka<lar Ertuğrul Muhsine jubilesi ııJ>'a .. rlin Yine dip diri, 
l>ath, ~nun kaitaT mesleii e vur sıhhatte , setJam- ve Df>§'eli bir 
gun, oaun kadir uer vermi~ ve halde bulmak iatediğimiz söyle 
tİJ8hÖ 6t6'rlefh\i OknllllJf , ı&ami- mekttD EIODIUZ s rvmçler dt;yuyo · 
mi şahliyet ıat;;bi indi güç bu· ruz . Tllrk tiyatros••un bu, eısiz 
lunur .. uzvıoa , ~danadan binleorc@ 'iUıy-

Biz Adaoahlar da 1. Galibi , gılar1 sevgıter ve reb-1kler ! .... 

Kutlama tel yazısına 
telle ICerşıhk verdiler 

Kurtuluf bayra11n1Mız dolayı· 
sile Urbay Turhan Beriker tara· 
fından çekilen tazimat telgrafi· 
na bOyDklerlmiz tu tel yaztlannı 
göndermitlerdir : 

Adana belediye reisi Turllan 
Berikert 

Güzel Adananın kurtulut yıl 
d6'0mU mOna•ebetile ,gö9t-.di· 
6iniz içten ~ygular• tetekkDr 
eder, kahraman Adanalılara gen· 
lik esenlik dilerim . 

Batvekll 
lsmei lnönü 

Adana şarbaylığına 

Sevinçlerle kutlulanan Ada
na ve Seyhanın kurtulutunun 
yll dönUmU mUnasebetile Ordu
ya ve t•hsıma kartı beslendi6i 
bildirilen sevgiye tefekkür ede· 
rim. 

Genel kurmay batkanı 
Maretal 

Fevzi Çakmak 

Şehrimize gelenler 

Tarım bankası sube direktör· 
lerindeo Atıf Hadi ve buğuay ko 
roma şeflerinden s .. ıabaildia Ha
bip Kilisten ıehrimiz~ gdmiıler 

dir 

Tahsildar Abdulka
dir:ifl dut-uşması 

Zimm~tin" para gtçirmrkten 
suçlu ve m~vkuf özel mubase· 
benıo eski t.bsıldarlamıdan Ab
dülkadirio duruşm,.sıoa dii n ağır 
ceza bak yerinde devam olun
muş ve Abdulkadir hakkında is
tiotak dairesinder başka bit suç 
tan dolayı tabkiMal yapıhnallte 

olduğu aolaııldığıedao bunun oe· 
ticesioin ıorulmısını karar ve 
rilerek tluruıma bo ayın 22 aioe 
bıralulmJfllr • 

Kedi ve köpekler 

Ur1y bıytarlık dairesi kedi ve 
köpeklerin öldürillmeaiDe çe>k bO
yük bir önem veı mittir . Bunla 
rıa öldürülmesine memur edilen 
iki kiti her güo uramları dola. 
,arak bueları zebirlemektediı . 

Dörıtyol ilçesinde 

Tarımer hastalıklar 
hakkında incelemeler 

yapıhyor 

Naricciye ağaçlınndaki has 
tahklar balckıoda incelemeler 
yapmak üzere Dörtyol ilçesine 
gitmit olaa Tırım DirektörO Ali 
Kemal ve Taram ıavaı işyarı Me· 
te orada ioceJemıelerioe devam et· 
melct~dirler . 

Ne kadar hayvan 
kesildi ? 

G"çen hirinçi Kloua yı ıçın
de kaoarada 31!>6 koyun, 963 ke· 
çi, 36 manda, 17 öküz, 196 inek, 
102 danı, 1 l malak ki toptan yt 
kilo 4479 hayvan kesilmiıtir . 

ilimizde dirlik 
düzenlik 

Ceçea eoo yirmi dört saat 
içinde ilimiztfe b.ç bir zehıta vu 
kuatı olm•dıiı polis ~e jendıırma 
rapor~oadaa _,.,,ıaıtwtır , 

Bu akşam saat 19,30 da Halk
evinde R8dyo ile halka bava eh 
tikesi ... hakkındı Uçak Kurumu 
B•tkaoı arkada,unız Sabri Gül 
tnafıodan ir kooferanı JWetile-
cektir . 

Bu koaferıwı. .. hrin muhtelif 
yerlfflne konm itoparlörlerle bat· 

lca netreclileeektiı 

Bir atanmıa 
İlk okullar saihk ve ıosyal 

İfyarlıtına eski ıağhk ve sos7al 
işyarlarından Avni atınmııtır . 

Gürbüz türk çocuğu 

Adını değiştirerek 
" Çocuk ,, adıyle çık

maQa başhyacak 
-

Hımayei etfıl -Cemiyetinin or 
rıaı otaoa · 'Oürbüı ür~ ÇocuAu,, 
mec:mtM81 ye01 s-enetlea ötiiril 
ismini dejiftirerek çocuk 
iımile çıkacaktır . Necdet , 

, Rügtü, Kiz,m N•mi ve Selim Sar 
rı gilii çok kıymetli yngenlarıo 

ızerlerini tıçıyıc•k otan ha mec
muayı bOUin ottartarunızaı ••.tye 
ederız. 

Teşel<~ürümüz 
G•zetuı:rilio onUç yir'şına gir

onıi miünıeetietile · bıkkıauzda 
değerh sazler yuan ( B·bad~ğ) 
afflaüettm.zat andan letekllüt ede· 
riz . 

Sokak koşusu dün 
muvaffakiyetle 

başar.ıldı 
Çuliuı:ov atlf'.ıizm heyeti ta 

rafından ter ıip edilen ıokek ko
ıosu düo biiyük lıir m"nffekiyet
le yapalm11tır . 

Saat tam üçte idman Y ur 
dund• atletler toplanmış ve ko
şuya iftirik tdeceklerin sıhhi 
mua1eoeleri behdiye bat Jaeki 
mi terafaoda11 yapıldıktan ıonra 

sekiz atlet "Tao,, sioaması önün~ 
gelmitleıdir . 

Bt!lediye reisioio emrile, za
bıtai belediye memurl•rı tına 

fıodan on beı dakika middetle 
ast.it cadde üzerinde nakliye VI · 

altalan durmuıtur . 

Halk, birbinni tutmeyın ı6z 
lerle, caddelere dökülen, kelebe· 
tik ııtmııh . Zabıtai belediye 
memoı larınırı ya•dımile intizam 
temin edi lebıhn itti . 

"Tan,, Sineması 6oünde veri· 
len bir kumenda ile atletler ko · 
fUY• b11lam ı şlı1 · dır . Koıucolar 
hisılclet ve otomobil ile takip o 
luomoıtur . 

Tan sioamasıodao, Yıldız, V•li 
kooığı, asfalt cadde , Yeni ote' } 
belediye öoüoe yapılan hu koıuda 
İdman Yurdundan kkaş 15 d•
kika 32 eauiye ile birinciliai. sn. 
leyman ikiociJıği, Toroı spor 
dı.u C·1bi~ üçüu~ül~ü v~ yuTd· 
dan Ahmed d&tdüncülüğü .almaı 
lardar . 

Stadyom lcomitHİ tueiı.Ddan veri
ltn kup• mer..eimle derece alan· 
lara veı ilmiftir . 

ÇulRuova gençlerinde atle 
tizme kartı uyanan alakayı mıem 
ö•niyetle kAydetm~kım kendimi 
· "l..,.yorcz. 

1936~ 
o~ 

Gaziantepte -

Bir bekçi biı 
gene· öldiirdi 

Neş' e ve coşkunluktan 
ra başlayan kavga 

Gaziaatep: ( Özel aylarım•~ 
Kanunusaninin dördiıncü gel 
saat 2J raddelerinde Ocak tJ ~ 
nosu•ds çok feci ve çok acıkD ~ 
vaka olmuştur . 

Bu hususta elde ett iğimiz " 
matı aşağıyıı yazıyoruz : 

Cumart~si günü akşamı O 
gısinoeonch am ühim bir kalalı' 
göze çarpıyordu . Memleketin 
gelen yüka~k şahsiyetler i def 
Bunlor içkin in vermiş olduğu 
ve nete Jla vttkıt geçiriyorllf' 
Mühim bir mevki sahibi elan 
zat neşesini taşkınlık denıc ı.~ 
çıkardı . Arkadaşları da onda• tU 
saret alarak yavaş yavaş ken it 
viyetlerini göstermeğe başlal y 

lçkil ı• rin içilmesi geç vakt• 
da? sürdıi. fçıld ikçe g ürültü \Ti oı 
kunluk arttı. Ve en nihayet it nı 
yoktan kavgaya dökii1Jü. O k 
birbirine gird i. Bunun üzerint b 
zirıo müsteciri ÔkkAşm kücü• • 
deşi Mehmet müthiş bir vaat r 
çıkması ihtimalini göz 0nüne ti 
tirerek zabttaya haber v" 
istedi , dışıırı çıktı , karşıt.ı li 
çarşı bekçisi olan imam llus 
polisi keyfıyı>tten haberdar el 
sini söylemiştir . 

Fakat her nedenee b«kçı 1' 
yin polise g.idip haber ve r~ t 
yerde doğru gazi~a girml 11 
döğüşenlere müdafaada bulu• 1 
ıste m iştir. 

Kafa lıırı dumanlı olan kalıt 
yılar bekçınin sözlerin~ hiç o 
etmemiştir. ( 

Bunun üzerine Hüseyin, it ı 
yüyect>ğini anlıyarak kapıya t 

miş ve pol ı si çağırmak mak9' 
hav-,.aı biı e~ atq~it 11~f 
kur.şunla r o sı rada kendisini 
ğırmış olan Mehmedin ölmesi• 
bebiyet verm işti r. 

Bu acıkla v aya Adlıye 

lis el koyarak tahkikata beşi 
tar. Bek9iuin, vazıfeıı ni ya pıl 
kazaen MehmeJi öldürdüğü " 
edilerek t evkifine luzum görd 
miştir . Ve haUA vazıfesinJel 
uzaklaıtır lmemaştır . 

Halk , kaç gündür bu ' 
vaka iızerınde durmakta ve ~ 
nhı tevkif edilmemesine ve 11' 
lıkten uzaklaştırılmamasmot 
ret etmektedir. 

• * 
~~------··---------..,/ 

Kahire mektub' 
-- Birinci sayfadan ariafl 

F•k•t henüz bu kadarı f 
hlırı tatmin edeml'miıtir · 

Talebe af umumi ilio 
mediği için grev ilan etrıtl 
kendilerine Nab11 pa~a ı' 
dcrlerde artık &Okunet t•~' 
tikleri h•lde b•dise kesilrıı-' 
tir . Niimayitlerde pnlis ku 
den başka icap edeıse aske' 
vetine de müracaat edilmr-' 
söz dinlemiyeo talebenin 
lüzumu ortaya atilmııtır . 
mumide görütülüyor • 

ÔbOryandan vatani ce~ 
derleri ictimalar yapmakt• 
komiserle yapılan temaıl11' 
rioe görO§mektedir . lngil~ 
gelrn c,.up kafi görülmt 

Mısır ID istiklali t 8811 al 
ve Mısı rla İ rı giltert: arasıol. 
tekabil mtnafi ve hü r aıet 
desine dayanan i t sviye sll 
istenmektedir . 

Mdlt c~pbeaio di lektet'l .J 

ali komiseri vastıtlile Le' 
ulettıralmışhr . 

En son Mustafa alt" 
oıu r vinde Y•JMlın içti111•d' 
ra•ia gel cek yeni cevabi• 
lı nmt:eioc ke·ar verilmıt'1' 
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\SON DUYUKLAR l Babalık 

Sayfa : 3 

• 
1€ AsrA Sinemada N 

muhiti 
Kooyada çıkmakta olan ( Ba

balık ) arkadaşımız yirmi altı ya
tına girm otir. 

'!"!"'"'--~------------------_,.------~----~-----------

tin 
ae < 

ul 

' .. -;l 

~t j~ 
, as 

ioe 
çil~ 
va~ 

Mut ve 
Y. Yalgın 

(Geçen nushadan geri kalan ) 

Mısır hükümeti 
ltalyaya petrol 

vermiyecek 
Kahire : 11 (Raılyo) - Mısır 

bükümtti de zecri tedbirlere i§ · 
tirak etmeğe karar vermiş ve ltal· 
yao bükftmetioe petrol vermeme· 
~e karar vermiştir. 

Deniz konferansı 

Japonlar konferansin
dan çeyildiler 

Yirmi beı y&llık dir ömrll olan 
bu arkadaıımız bin güçlük içi de 
amnr slirtn Anadolu ge.zeteleri· 
nin feragat , veı f edıkarhğına gqzel 

örnektir. 
Bugünkü Türk Ba 101010 ~aba-

hğıoı iddia edebilecek olan baba
lık devrim yapımmn sadık bir 
ameleıi olmu,tur. 

ArkadaşımızQ başarAl,rla ıoo-

ıuz bir ömür dileriz . 

____ _.. .............. 

,,, Kahire: 11 (Radyo) - J•pon· Paranı!----.. 
.:/. .:, ; ,.. • . (..> .;.,, .v vPv __ , . .,,, _,;,,.,.:_., : .. ,., .; ,·,.~; ~;~..:.;....... ya murahhasları deniz konferan ' h 

. , ' · · · · · · sındao çekilmeğe karar vermiı Boş yere harcama ve ar· 
ayanı rbemmiyet mezar h§ları ı lerdir. cıyacaksan yerli mah alt 

Rapor devam ediyoruz : ş J bh 
Yo

ktur . y aloız bir sakızlık ağacı- ıtpon mura aıslan ıimdiden 
" Hocantı karyesinde bir kıp- l k ı · k 

lıc& barabuile bir de kargir 010 
kökleri arHıoda kırılıp harap mem c et erme gitme iıtemek · 

0 1.n " Sioanbey ,, namına bir tedirler. 
türbe vaasa da tarih ve kitabeden 
i 

. mermer taş vırdır ki : Bunun da 
rı ve adidir . [ Bu kaplıcanın su· l 

V •fat tarihi yoktur . Bu zatın a tı· 
yu da tr.hlil edılmemiştir · 1 "' 

Kaza dahilinde dtğirmrnlik. yüz ıeo~ öoce öldüğü umulmak. 

S f t.dl r • l\f .. zer tıııoda ' 1 VAK11L-
nam mahalde ., Nuretdin o u " G 1 1 
namilc maruf ve mezbut binlerce l\IEVT st lAN BE E. F ŞEHR 
kurut ve varidat nkfiyui olao ŞABA T " yazılıdır. 
bir türbe dup buada dahi tarihe Dağlarda: 
aid bir kitabe yoktur . " Hu Nu- !lutuo bütün dağları yabani 
rctdın Sofu Horasani olsa sreıek- zeytin, harnup, ve yabani aımı 

Japon tayyarecileri 
Sovyet hudut muhafiz

larını yaraladılar 

Seyhan Vilayeti Daımt Encümeniml~n: 
936 sı>nesi ikinr.i kAııuııun yır-

mi sekizinci salı günü sııat onda 
Vildye\ konağında Daimi Encümen 
odasında ihale edilmek üzere Ada 
na - Karataş yolunun 0 + 375-
I0+ 375 araStntia ( 4097 ) metre 
uzunluğundaki esasla tamirattan 
geri kolon iş ( 8172 ) lira ( 69 ) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş-

Asri 

11 Kanunsani cumartesi akşamından itibaren 

sinemanın zengin ve fevkalade 
film birden 

1 

proğramı iki müstesna 

Türkçe sözlü,fevkalade heyeca nh harika film4 

... Reks atlar kralı-. 
2 

Bir sevgili dört delikanlı 

Almanca ne~'e , zevk ve musiki filmi 

bugün ı gündüz bir matine 
Tarn ikide iki büyük !ılın 

6ir sevgili dör delikanh- Reks 

Türkce sözlü • 

birde.o 

Atlar krah 

6319 

iTAN Sinemasında 1 
Saygı değer müşteril&rine 

Bu ak§am 
iki Lüyük ve güzel Cılın daha taktim ediyor 

tir · ,, Iarla doludur. 
Tekkeli karyesi civarıoda ba· Hele kayalara oyulmuş binler-

li Ve cesim bir karye olduğu asa ce şaıaphuoeler ve yağ masaralaıı 

Ankara : 11 (A. A) - Ma,.çoıi 

- Sovyet hududunu geç~u bir 
Japon uçağı S\lvyet hududunda 
yere ibmiş ve uçak ·içinde bulu
nan iki Japooun ateşlerine muka
bt le eden bndut muh11fızlar1 yara
lanmı§tır. 

Yiot (Ta1) ajansının bildirdi
iiue göre son zamanlarda Man 
çuri ordusunda kalan bazi kuman· 
daolH Sovyet topraklarına geç 
mi~lerdir. 

lur. 
Ke~if hüla&ası, metro j , hususi 

şartoııme eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename ( 41 ) kuruş mu
kabilinde Nafia dairesindon veri-
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rile sabit bir mahalde " Ş!'yh per enkazı ioıaoı ıa§ırtacek kadar 
Halife ismile mezkur ve Kızıl " çoktur. 
minare namile maruf c,..sim bir Bütün bunlara rağcmn bugün 
camii şerif olup e'\·kafının ktsre- zeytincilik ileri gitmit değıldir, 
tine bioaro defatile tamir gör· Zaten (1902) de Taşucu zrn-
miş ise de bıli bir mahalde bu- giolerioden Hacı Ali efendi ile 
luoduğund•n baka bulamamıtllr. l (1904) de Beledıye Rf'isi Ali e-
Buaıda debi tarihe ait bir şeyler fendi bn muhit te ilk defa yabani 
yoktur . · ı · ... 

Bunlardan bış\ıa Nusuhi bty zeytin aşıhyao ve xeytıoci iğı tamim 

t edeolct arasındadır. 
Ömer Şah vakıflarile brahım 

Su bale nuzaran (35) sene Ön · 
bey zaviyesi ve kuru dere namile 
ukaflar m~vcut ise de meırub ce l\lut da hiç bir Türk bu çok 
lehleri külliyaao münderis ve hiç kiymetli mabsuldan istifade ede

memiıtir . 
bir asarı göıülememekt,.dir · Dağlarda asma ve zeytinden 

Laal Paıa camii ŞHif medre mida pek çok da yabani harnup 
sesinin berat ve ft rman alıleri 1 b 1 k d ağaç arı u unma ta ar. 
Müftll zade Sülrymao, Nuretdin Bu ağaçlar maalesef bu gün 
Sofu ve Şeyh Per H.lifenirı fer· bile odun fiatıodan ileri gideme-
man l'lilerHe berat şayıaları tor-• . . 

mıştır. 

lama Hacı Hüseyin efendi zade Eehemmiyetli kitab~ler: 
Arif efendi yl"diodt- olduğundan 
bunların tcelile suretlerioio raptı 
ebem ve rbemdir . " 

• . .. 
Bundan ıonra raporda göıü 

len maliimah ' ıöyle-ce hulasa et 
mek kafidir umarım . 

Köprnler: 
1 - Kaıovğı ve Soçantı köy 

leri yanında Gökıu üzerinde iki 
eski köprü : 

2 - Kadı köyünde ve Ktsik 
köprü adını alan yerde yioe iki 
tıki köprü ve bu civarda 1295 ta· 
rihlerinde yıkılmı~ daha iki ki : 
ceman dört köprü vardtt . 

3 - Pırioç suyu üzrrinde ve 
~cnç Ali civarında ıkf, ve g ne 
pirioç suyu üzerindP yaoıdı yaoın· 
da bir iki köprü daha varJ11 · 

Mut kasabasına sekiz saat olan 
Dağ pazarında bir kilil'e bara besi
nin yıkılmış taılan üzerinde ıa
şılacak kadu drğerli şu kitabl'le· 
re rastlamlır: 

Ya eddat Yusufun o~lu 
dP.li Yusuf beye 

Yaşeddat Yusufun oğlu 
deli Halıl beye 

Yaşeddat Yusufun oğlu 
deli Mustafa beye 

Y:ışeddat Yusufun oğlu 
deli Ali beye 

Bu ıurc tle yazılmıt tatların a 
dedi pek çok tur. Ve bepisi ~e yı 
kılmıt kiliaeoio enkazı üzerınde 
ki yapı tatları ıra1ında görülmek 
tedir. 

Siyah soya 

Mensup olanlara düş-: 
manhk var 1 

P11rıs ; 11 (A.A) Ôr gazetesi 1 
siyah soya meosup hır milletin, 1 
büyük bir devlet üzerine barili ı• 
bir zafer kazanmasındaki ami 
lin ltalyanın bilıbütün zebun düw· 
meı;inin Avrupa muvazeorıinde 

tamır edilmez bir darbe teşkil l 
edeceğini bütün büyük devletle· 
rin anladıklannı ve Habeşistına 
gönderfücek: bitaraf bir tahkik 1 
komisyonu vastesile harı§ın baı· ' 
laogıcmı kurma\ en doğru yol o · 
lıc:ağılll s~liyor lar ı 

lecektir. 
Muvakkat teminat ( 612) lira 

(95) kuruştur. istekliler Nafia mü
durlüğüoden tastikli ehliyAt vesi
kaeile birlikte yukarıdaki gün ve 
sııatta VılAyet Daimi Encümenine 
gidehilt'cektir. 6224 

12-15- 18-21 

P. l. T. baş direklörlülündao : 
23 - 12 - 935 et <le 10 gün 

müddetle tıksiltmesi uzatılan 1 108 
tane muhtelif iJoyJa çıralı çam di-

rPğioe talip çıkmamıştır . Bu di
rekler 2-1 - 35 O. den itibaren 
bir ay icillJe p lZarlık suretile sa · 
tın alırımasma korar verilmiştir . 
Bu direkler Tarsusun Gtilı·k nahi · 
yesinde Boğazkinir ormanlarından 
kesilcc.-klir. Be.her:inin tf'hmin he-

Tayyare piyankosu 1 dl'li 4 lira olup ücreti tem i natı 33~ 

İstanbul : 11 ( A A ) "'r Tay· 
yare piyaoko!uauo kl"tideline 
bugün başlandı . 29,533 ı•umara • ! 
ya 50,000 lire isabet elti . 1 

27,019, 28,312 numaraya du 
üçu bin . 11,100 , 15,635 numı a 
ya da bin el' lira isabet etmiştir. 

İngiliz zırhlı,arı 
l 

Jngiltereye dönüyorlar 

lira 40 Kş tur. isteklılerin kanuni 
vesikaları ibraz etmek ve şartna · 
meyi görerek pay sürmek üıere 
Seyhan P. T. T. bo.ş müdüriyetino 
ve müJhoketıa merk"'z posta ve 
telgraf müdüriyetlerine müracaat 
otmeleri i!An o)unıır.b297 

4-10 ..ı.- 15-22 

Bir tenzİp daha 

Oynıyan: En büyük tenor, Tino Patiera 
Şii , aşk ve güze lik filmi 

2- ıındanlara atılan bir krnlı lrnrtarmnk içio yapılan fedakarlıkları 
gösteren müthiş ve heyeou nlı fılm 

Pek 

Tom Mix 
tarafından temsil edilen 

Dostum kral 
yakında : günlerdenberi beklenilen 

Napolyonun oğlu 

Şark /:ilmi: Prens Ahmet 
6322 

Alsaray sineması 
Hu senenın en büyuk vu en heyecanlı [ılmıni ta"tim etti 

lstllllil ağraada 
mümessilleri : Vallasberi Fayvray 

Bir Piyade Kolordusu 2 Topçu alayı 1 süvari fırkesı iştirak 
ederek meydana gelen bu şaheser 

3 milyon liraya yapılmıştlr 
Dün akşam ytJr bulamıyanlsr : Bu akşam erken davranarak siz de 

büyük ve ozamfıtli filmi görüniV 

ilave: dünya haberleri 

matineler • • 
pazar 2 de 

rağmen ltalyantar otuzbeş Gelecek proğram: Gönül acısı 
ı .v.ıı 
i 1 (1\eı 

kıl 
ske' 
Qlf~i 

4 _ Kasab3010 içinde kale 

mahalleai yle Ş~y lı mahallesi ara
sındıki köpıü Je rski köpıüler · 
den biridır . 

1\'luton tarihile meşi1ı1l olan ba· 
zi kitaplarda da bu kesabanın ku 
runuulade (A L B E ) :ve daha 
sonraları (Glaudiyo Polis) adım 
aldığını bir müdd (M~d) oldni~u 
ve en nihayet (Mut) adaoı aldıgı 

Cebelütbrık: 11 (A,A) - Ra 
mili• zırblııı yaun, auayuıd filo
ıuoua diğer zırblııarı da İcgil · 
reye doğıu yola çıkacaklaıdır . 

Frank düşekmi ? 

Snveyş kanala kuyudatına 'I 
bin kişinin döndüğilnil tek- 6321 
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5- Dere köyü civarında Kurt 
suyu üzerinde 324 ıeu~ıi seylabıo

da yıkılau köprüde eıki köprüler
dendir • 

Su menbaları: 
Mut civarında ve yaylalarıodu 

bilbıssa 81,ç10da su me•baları 
pek -;oktur . 

Bunların en mrşburlaiı §llD 

lardır : 
( Kır!tpıoar ,, yeoi pınar , Ab

sud , Kale , Gevıck pıoarları , 
Demirci pınarı, Bey pıoaıı . Sıtma 
}>ıuarı, Çiyan pınarı , Mf'.rsioli pı 

narı , toğancı pınarı ) adlarını ta · 
Şır ve her yeri birr-r değirmen ı 
döodürr.cek. kadar mebzuldur . 

Mezarlıklarda : 

• yazılmaktadır. 
Son 

Pariı: 11 (A.A) - Franııa: 

frangının yakında yü~de otuı ka
dar düoürülecrği haberini yarı reı · 

mi çeveolcr tekzip ediyorlar 

Dişçi İbsaa Altıaöz 
,,
1 

hanesini bugu .. nden itibaren doktor operatör Yusuf Ziya 
,, uayene · ki · · 
· k dak·ı Bedri beyin muoyenehanesıne na ~tmıştır. 

bayın arşısın . . b l 
l ı 1 Dl O 

.. r..}edon evvel saat 9 dan ıtıbaren kabule aş a · 
Bütün ıas ıı arı fi 

mıştır . .. l . ··x·, den sonra mühtaç olanlara diş bakımı ve çekmek 
Cuaıa gun erı o,, e • 

Roma : 11 ( A.A) - Harp 
baıl•yahdanberi 35000 hasta ve 
yaralının Süven kanalı yolu ile 
ltalyaya iade edildikleri hakkın
daki ba ber )er yarı rtsmi bir kay· 
naklen katıyetle tP-kzip edilıvor . 

11 Asker kaçajı~ı\I Avuıturya
y a sığındıkları babtri de telcıip 
edilmektedir . 

ltalya sulh istemeye 
başhyor mu? 

1..ondra : 11 ( A.A ) - Roy-
' ter, İtalyanın yak·ında bir sulh te 
şebbüaündo hulunacağl hnkkmda 
PRristen ayl ol4n ha haberin Lon· 
droda teyit:-ıedilmediğini bildiri · pors sııuır .6294 7- 10 

' • 1 oq q • ~ jt:>r . 
1 ................. --,_..,.... .. ~ ...... ~--· 

KıııaLaoıo meıarl.lda • ıodıt ·- .... • 

Fenni nasihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hn t:ıtalıklordan kaçınmak için yağ
murdan veya her hangi bir şekilde buluomıyan ve hakı ki kaynak 

olduğunu ıdoimA isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınarlar fennen sabit olduğu veçhilo ' ha
kiki ve ,dı,rinden gelen pınar suları ıleğil , sathi pınarlorllır · Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Buntırı için suların berrak olunanı Sfl~· iniz, "e bu ' ılıh nlınız nomıno 
eıı ııı ii tıinı endişeı .iz ol uu 6171 19-30 
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:,ıyh 4 (I'llrk ~za ı -

Adana Askerlik şubesinden • • 
Aşağıda künyeleri yazılı yedek subayların duramlarını tesbit edilm ek üzere Askerlik şubelerine müra· 

caatla rı i!An olunur . 

Sıra No. s. Rütbe ismi ve babasının ismi 
1 S/58 Pıyade l; MLz. Hasan Fevzi oğlu Ahmet Sadi 
2 60 " 

)) Şakir oğlu Sait Kaptan 
3 79 )) MLz Hüseyin oğlu Mehmet Hüsnü 

lstanbul 
4 81 

" 
)) lsmail Lutfi oğlu Mehmet Ziya 

Adana 
5 94 

" » Bekir o~lu Yahya Vecdi Piraş uva 
6 97 

" 
)) Lutfullah oğlu LAtif lzmir 

7 98 )) )) İbrahim Hakkı oğlu Haydar 
8 103 )) 

" Aziz oğlu Neşet Bağdat 
9 1 12 )) • Hacı Abdullah oğlu Nebih Sivas 

10 118 • )) Raşid oğlu Tahsin Bor 

Gerisi var -

Adana Borsası Muameleleri 
PA~Dr'. ve r'.l'.'>zA 

Kilo Fiyatı 
CİNSİ En az En çoL. Satılan Mikdar 

K. s. K. s. KU. 

ıı..apımalı pamuk 38 
riyaBB parlajtı ., 36: 36,75 
Piyasa temizi ,. 34 
lane l 41 
iane il 35 37,75 
EklJ!reı 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Sizah 
Ç 1 G 1 T 

Elı:ııprea 

1 1 
la ne 2,37,5 
Yerli "'Yemlik,, 2,25 

.. "Tohumluk,, 1,95 -
HUBUBAT 

Huj!day Jl.ıbrıs 

.. Yerli 5,45 5,75 .. Men tane 
Arpa 
Fasolya 
Iulaf 
Velice 
Kut yemi 
Keten tohumu 
Mtrcimek 
Si sam 1 

lJ N - Salih 800 .. -· " 
725 ·-.., .o .. Düz kırma ,. 

~~ ı:iimit ,, 
ôc -.....--Cumhuriyet 800 
~~ - " 700 ... " ..... "' Düz krıma " 

Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
11 / 1 I 1935 lŞ Bankasıodan alıomııur. 

.SOndm p.,.. 

HHır 
1 

6 18 Liret 9 IE_ 
1 inci K. Vadeli 5 92 Raytmark 2 97 

1 

Frank"l<'raosız,, 
2 inci K. Vadeli 5 91 Sterlin "Ioıı:ilis" ,620 75 
Hint hazır 5 63 Dolar "Amerikan,, 125 74 
Nev~ork 10 <n Frank "lavi~re., 24 45 . 

llAçlarınızı ve balık 
fıyağlarınızı 

Ali Nosibi eczanesinden alınız 

Temizlik 5370 200 Ucuzluk 

r - Foto Coşkun , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her türlü Ağrandisman ve diğer biitün fotoğruf işle· 
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, her gün sa-
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çalrşmaktad ır. 

Amatörlere miimkün olan bütün .. • . 
kolaylıklar gosterılır • 

Doğum T. Kayit No.su AdrAsi 
305 1557 Tütün inhisarında 
312 25681 Yeni handa mukim 
310 327-409 Meçhul 

314 17368 )) 

319 
310 
308 
310 
312 
313 

20090 • 
14640 Su işleri memuru 
3985 Meçhul 

29757 Kuru köprüde çörekçi 
25904 Meçhul 
27552 Ankara Zufer M ı lli 

o\elınde 

\Seyhan defterdarlıktan tayyare Yergisi 
Hava kuvvetlerine yardım ver

gisi hakkındaki kanun mucibince 
1 - KAnunusani--936 dan it ı baren 
umumi, mülhak ve hususi bütçe
lerle ve belodiye büıçde ri ile idare 
eJilen daire vtı müe~se s~lerin ve 
lıakıki ve hukmü şahısların nez 
dinde veya onlara merbut olarak 
çalışanlara yevmiye sur~tile de 
olsa verilecek bilumum ücret, be
del veya ayırlar ( mesbuk vaya 
mahrum kalıoncak olan bir hiz
met mukabili v•ril•cek mebal ğ 
dahil > 

Şırket ve müesses lı-rin •S~s 

mukavele(• rı veyH nizamııameleri 

VP.ya h•yeti umumiye ka rarları 

muc . bıııc" mecl i~i idure ler nd• bu 
lunanlara h ss 0 sen•di veyn tah 
vilAt mukabilı olınaks ı zııı V"' rilen 
temettü ve ikram ıyelPrle ayui ma
hiyetteki istihkakl.rın aslınd~ rı yüz
de iki nisbetinde vergi krsilerek 
istıhkalı: ve tedıyrlerin taalluk et 
tiği aydan sonra gelen ayın 15 
inci günü nkşomma kadar ıılAka 
dırların isimlerini ve istihkalı:ın 

mahiyet ve miktarını ihtiva etmek 
üzere tanzim edılecek bir bordro 
ile mahallinin tahakkuk: idaresine 
bildirilir, Ve bu bordro üzerine ta· 
hakkuk ettirilen verginin tamamı 
bunların verildiği ayın 25 inci gü
nü akşamıaa kadar ted iye olun
mak mecburidir. Bu vergi istihkak 
sahiplerini istihdam edenler tara
fından tevkif ve teslim olunur. 

llorcirablartlan hakiki v~saitiJ 

nakliye masrafları ve zirai işlerde 
çalıştırılan işçi ve rençberlere bu 
hizmetlerinden dolayı verilnn pa
ralar ve ayınlar bir yere merbut 
olmıyarıık çalışan serbest işçilerle 
ev hizmetçilerine bu hizmetler iç ıo 
verilen para ve ayınlnr bu vergi
den müstesnadır. 1223 

doğru lok fabrikası istetme sosyetesi 
direktörlüğünden : 

Yeni istasyon catldeeindo kAin 
Doğruluk fabrikasının Çırçır kısmı 

işletmeye açılmıştır. Saygı değer 
müşterılerimizi her suretle memnun 
etmeyi ve kolaylık göstermeyi şiar 
ittihaz ederek çalışıyoruz . Çifçi
lerimirin ve tecimlerimizin yüksek 
ilgilerini derin saygılarırnızla bek-

leriz .6318 2-5 

j Belediye ilinları 1 

---------------' 
Kuru köprü mevki indeki belediyeye ait kahve 

icara verilecek 

Kuru köprü mevkiinde b~leılıyAye ait kahve Mayıs - 938 sonuna 
kader iki hüçük yıl müddetle ve açık artırma surwtıle icara verilecell
tır. iğreti tutum parası kırk bet liradır. 

ihalesi ikinci kAnunun 23 üncü perşembe günü sıınt on beşte bele
diye erıcümrnin ıle yapılacaktır . 

isteklilerin şartoamesini görmek üzerA her gün belediye ynzı işleri 
kalemıne ve ıhale günü de bel~diye encümenine baş vurmaları ılAn 

olunur. 6309 8-12-16-21 

Bilumum süt istihıın) edıın ve kaymak ve yoğurt yapan ve toptan ve 
perakento ııiıt, koym~k ve yoğurt satan esnafın nazarı dikkatin• : 

1- Sağlık sosyal ve yardım bakanlığınca hazırlanan süt , yoğurt , 
kaymaklar hukkındoki tolimatname l-Mart-936 terihır.de mevkii 
tatbika konuiacaktır. 

2- Talimatname ahkAmıııa riayet Ptmiyenl~r umumi hıfzıssıhha ve 
Türk cPza konunu g~r•ğınce cezaya çarpılacı.klardır. 

3 - Bu talimntnam• olAkadarlaro parasız verilecektir. Edinmek is-
tiyenlerin ba§ tabipliğ~ başvurcnaları.&276 - - · "26-26 ·•- • 
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12 Sorı kdııurı 1936 
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E•ı ince kumaşlarınızı yıpratmıyan iizerlerinıl eki kir, leke ve yağlar• 

soğuk su ile t"mamile temı?liyeo madeni v• nebr. ti bir t ~ rk ptir. ıy 
o 

Kolıp halindedir. • 
Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin'zi temizliyebilirsıniz HottA Pelıken mürekke~' 
ile lelıeleomiş eşyalarınızı bile . . u 

·u 

Mim çocuk b •zlerini kolaylıkla vo zeılelemeaen tertemıt'i 
e·ler . 

M '
. m Loke !.ıoyıılarılnki kir ve lekeleri çini hanyo,cam , krisıal 

madeni sofra tak ı mlarınızı çuta l , bıçoklorınızı çizmeden yr 
yı•ni bir hal ~ sokar . 

Ml'm e n n, zik ip•kli, yünliı kumaşların y i kanması , temizlPn · 
m· si i\·ln biricik mod. ni sabunılur . 

Adanada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 

12 bulunur. · 6269 

1 Umumi neşriyat miidüıü 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

M. Bakşı 

Adana Türk sözli u ı · baaeı 

1 


