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1 
14 Son kanun 1936 

SALI 

5 KURUŞ 
ADANA GÜNLÜK GAZETE 

Benim gözümle : --ya - Habeş savaşı 
Atlı spor 

" İnsan fütohatıoın en güzeli 
At ., ıır diyenin kim oldoğnou bil
miyoroım . Bu sözün hir çok diller
d~ bir darbı mPsel haline gPldıj!ine 

l.ı kılırs.ı asanların Ata vndi[:i de-

abeşler Dessie civarında yaptıkları çok i 
:tnlı bir harpte İtalyanlardan bir çok esir, ~ 
okuz tank , beş zırhlı otomobili , sayısız j ::: ~:ıı~:~:~:~:~:~v::ı:r;;n·:o r:~;~ 

il h" t ele geç·ırd·ııer 1 dir 'tnsao, tik zamaıılardanberi on· m U f mm a " 1 da kuvyrtli Lir •rkadaşlık bulmuş , 
I oou lı•y•11oın h.r saflıaeıno karış· 

tırn11 şlı r . 

. r İtalyan uçağı, bir tepe ü:ıe~ine düşerek yandı -
alya ,yeniden Hobeşistana iki vapur us · .,r gönderdi. 
~ahire: 13 (Radyo) - Bugün 
ohlayıo ş.f. kla b.rahcr H• 
kıta..tı D ssiye chatıt'd • İtal 
kıtaatı üze.ine taarıuz etnıış 

lir. Savaş gece geç v•kte lıa -
çok kaıılı bır halde geçmişiir. 

rli ve İtalyan askerlerinden 
ı yüzden fazla esir, bir çok mü 
omat, dokuz tank iğtinam e 
miştir. Bu savaşta bir İtaly•n 
~ti ve oo dört asker ölmüşıür. 
r İki ıarafıan da yaralı pek 
ıtur. Habeşler bu savaşla do· 

"-· ı tankla beı zırhlı otomobıl ele 

;ırmiılerdir. 
Alınan esirler, savaıın çok şid· 
ıli geçtiğini vll tanklarının 
vrilmeai üzerine ne yapacakla
ı §•Şırdıklarını ve nihayet tank 
•ile birlıkte ele g•çtiklerini 

plemi§lerdir. 
Habeş aakerleri bu muzafferi
tten sevınç içerisiade bulunmek

dır 

Asmare: 13 (Radyo)- Bir lı.ı· 
n bombardıman uçağı bugün 
r tepede alevler içinde yanmış 

. İçinde bulunan üç kiıi ölmüt 
r. Bunlardan teğmen Lonza Ha
!§ harbinde ilk ölen tayyareci 

ı beraberdi. 
Oıamen gösterdıği fed•karhk 

' cesaret dolavıaile kendisi ma , 
ılya ile ı.lıif edilmişti. 

Adisababa : 13 (AA ) - 10 
:i~ci kinun sabahı bir İtalyan 
çağı açık bir şehir olan 
ekıima üzeriodı n uçmu§IUr. Bir 

larıloç saat sonra bir bombardıman 
ıyyarrsi ş•hir üzerine bir k•ç 
omba atmış ise d~ hiç bir ha-
ır yapmamıştır. 

Napoli : 13 (A.A) - Toskeoa 
ke~ 1poru içinde bava ordosun• meo 

Up 52 zabıt ile 1900 oefer oldu
•u halde Masavvaya hareket • t

miı ~İştir. 
Bea'{eı vepuru da 3 ~ zabit ve 

tal 400 A•p avcı dradını havi ol-

yP 

duğ" halde bar• ket elnı•şti. r ve Yugosl.vya teb .. sıodan b•§ 
lk ka Ronıa : 13 (A,A) - 11 cı kı§• tecinı du•unıu üz•d...de ihti-

nunuo oı boıııci günü hir bom kar y•ptıklarınd.n mahlıemece 
b~ıdımoo uçağı içinde birıncı 
nıulazım Lonc• Lanse, ikinci ma 
iliz m Aler, makine çavuşleriod•n 
Balino oldeğu halde yere düşe. 
rek paıçelanmıştır. 

beş yüz bin frank p .ra c zuına 
mahkum edilmişleıdir. 

Sulh yakın mı? 
Ayın onyedisinde Papa, yakında millı>tlerin 

l ·ı· d · ı · b k dil sulha kavuşacağını söylilyor 
ngı ız ı ış erı a anı oya 

vaziyetini anlatacak Roma · 13 (Radyo) - Bugün 
KBbıre : 13 (Radyo) - lngiliz Papalık İlim ahd,misrnin açılıt 

Dıtiıl.ri Bakanı Edeo; ayın on töreni mü.n•.sebetile söz söyleyen 
yedisinde düoya durumu hakkın- Papa demıştır ki: 

da önemli bir nutuk söyliyecek "Mevcut olan kötü duruma ve 
ve ayın on dokuzunda Ulualar bedbinlrk verecek hadiselere rağ 

Kıırumu toplantısında bulunmak men aulbun yakında teessüs ede 
üzere Cenevreye gidecektir. ceğinden şüphe etmemelidir. 

İhtikar yüzünden 500 
bin frank ceza 

Milano : 13 (Rodyo) - A'man 

Mukaddes kitapların haber 
verdiğine göre milletler yakında 
sulh• kavuıacaktır 

Türkiye -Afgan münasebet
leri hakkındaki görüşmeler 

·Tam bir anlaşma ile bitmiştir. 

Ankara : 13 ( A.A J - Şeh· 
rimizde bulunan Afgan dışişleri 
bakanı /stanbula hareket etmiş
tir . Neşredilen resmi tebliğde 
fiirkiye j le A.f ganistan ar~s~nd~
ki kardeşlik münasebetlerını teyıt 
etmek ve Tiirkiye ricali ile taatii 
efkarda bulunmak üzere Ankara
yı ziyaret etnıiı olan serdar Fe
yiz Mehmet Hanın Atatürk tara
fındrın kabul olunara~ A.(ganis -
tan padişahının kendılerı hak 
kında duymakta olduğu derin 
sevgi ae saygıları arz ve Atatür
kün bilmukabele sevgi ve büvük 
muhabbetlerinin bildirilmesini 

hariciye vezirinden rica ettiği ve 
misafir vezirin ismet fııönü Tev-

• 

Çukurovanın anıtları: -- ---- . __ J 

--·--- - --··--u ıı"Wi.Ca burçta - TIÇCün-;;; zevii'.'mô.betle:..ri_· _ _;;;=~----- .. 
-- · _ yazısı içerdedir -

Dost Afganın Hariciye Vrziri 
Serdar Muhammet Han 

fik Rüştü A ras ile yaptığı mrikıi
leıııelerde iki memleket arasında
ki sıırsılmuz sevgi ve bağlılığın 
bir dPfa daha teyit edıldiği 11e 

iki memleketin . sııllı politikasına 
oları kuvvetli bağlılıkları ve bu 
yolda azmile y iirümekte devam i 
edeceğinde mutabık kalındığı bil
dirilmektedir. 

Afgan Hariciye Veziri lstanbulda 
İstanbul : 13 (A.A ) - Afg•n 

Hariciye Veziri Ekaclanı Serdar 
Muhammed Hao refakatında Ka
bil büyük elçimiz Memduh Şev-

Gücüntlr-n isıifudı~ f'tmiş , sürelin~ 
ılPo istifadP etuıiş. Savıışın insanlar 
için en miihiın u1eşgale olduğu za · 
m•nlarda - lıugüu de höylrdirya! 
Oou kendisine , bızmeıinc değer bi

' çilınez bir vasııo , bir y.,Jı:!aş y•pınış
j tır. 

İnsaoa siir'aı fikrini veren de 
biç şüphe yok ki, yine bu sevimli 
mahluk olmuştur. 

Makineoin hayret verici ve in· 
safsız iokitafı bile insanlara ba eski 
dosta terkeıtrrememiş , ve aleyhin
de gibi görünen bu hadis, oouo 
bahtını birez daba parlatmış, onu 
hizmeıcilikten kurtarmıştır. 

At bu defe insan için çok de· 
ğerli bir spor arkadaşı olmuştur. 

Medeni memlrketlerde atlı ıpo
ra harcanan paranın sayıya gelmez 
miktarı bunu ispata Kafirlir. Bugün 
al, büyük spor kıymetinden başka 
bir de eao'at, lüks faktöıleri arasına 
girmiş bulunuyor. 

At, kadıo, tuvalet, zarafet .. Yük· 
selmiş m~mlekeılerin birbirinden ay
rılmaz zevk unıurları halindedir . 

En büyük siyaıi hadiseler kadar 
alaka ile takip edilen , bekleaen bü
yük aı koşuları buna güzel bir ör· 
il ir . 

Büyük atalarımızın karısı ve si
lahı kadar üzerine titrediği bu mah
lukun bizde de yeniden d.-ğer ka
zanması sevinilecek bir şeydir . 

Memleketimizde kurulmaya beş
lıyan bu en güzel sporuo bizim için 
bir çok bakımdan faydası vardır . 

Bir kere genç, yaşlı, kadın erkek 
her ioeaoın yapabileceği çok faydalı 
bir spordur. 

Bu spor atçılığımızıo iokişafıoa, 
iiıla11mızıo güzelleşmesioe büyük 
yardımı olacakıır. Ve soorn bugi'n 
harp ıekoiğioin bala dışına atama· 
dığı bu vasıtayı iyi kullenmaoın yol
larını bir çoklorımız öğrenmiş ola
cağız. 

Bunun içiodir ki; Adanamızda 
atlı sporun inkişafını büyük birse· 
vinç ve zevkle görüyoruz. 

NEVZAT GÜVEN 

ket olduğu lald e lıu e,bahkı eks· 
presle şebıitııoz• g • lnııştır. 

Ekselans Muh•mmed Han trı o · 
den iıı dikttn sonı a k . ndi~ioi kar 
şılı)'aııtıı • ın ellerini birer ~ıirer 
sıkın~ v s lam duran •ske i k ı· 
t.>yı f'iş ettıkı~n sonra bir muş 
la Tnpbanodeki Drnizyollerı ida
resini rıhtımına g çıuiş ve doğ· 
ruc• ikametJ.r;oe t•bsis olunan 
Perapalas otrline gitmışfü . 

lst•nbul : 13 (A.A.) - Efg•n 
H.riciye Vezrrı Scrd., Muh,m -
med fl .. ., öğloye k.dar ot elde 
isl"•h t eıoı Ş ve S•"l 12 de V. ıj 
ve Beled•ye nisi Mııbiddın Üs 
tü o<lağı zı y ._ ı et et uıişrır 

Me• ktz kunıa• d~olığ•r.a kart 

h•rakmıştır, 

Öğlı. yem ğini Muh d<l•n Üs
tüııd -ğ , G rıe• al Ha is ve Seyfi 
ıle birliktF yem•şlİ•, 

~~-~----------~~--Romanya kralı Belgra
da gitti 

Bükr~ş 12.(A.A) - Romanya 
kralı ve Veliahdi dün Belgrada 
gitmiılerdir • 

İran Başbakanı Mahmut 
Han Türk milletine İran 
mılletinin Muh ıbbet ' e 

sevgilerini bildirdi 1 
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Atlı spor 
rağbet 

günden güne 
kazanyor. 

Pazar günkü uzun gezinti 
---~-...... ~-~-

Aıl ı .~spor kulül>ü üyelerindeo:;,yirmiye yakın yakıo bir küme evvelki 

Pazar günkü atlı yürüyüıte bulunanlardan bir gurup 
güo uzun bir gezinti yapmışlardır. 

Bu gezintiye İlbay Tevfik Hadi Boysal, tüm general Salih Avğıo, Cum
huriyet halk parti• başkam Örge Evren, albay Fahri, ve albay Bili! de iı
tirak etmiştit. 

Öğle yemeklerini köylerden birisinde yiyen aılıler şehre geç vakıt dön
müşlerdir. Bu güzel spora karşı ıehrimi .. de her gün biraz daha arttığı gö
rülen bir rağbet vardır. 

Resmimiz dünkü gezintid" atlı sporcularımızı hir arada göslermekıedir, 

General Göringin 
yıl dönümü 

Muazzam törenle 
kutlandı 

Berlin : 13 (Radyo) - Gene 

ral Göringio yıl dönümü müna 
sebetile burada büyük bir tören 

yapılmı~ ve Berlinin büyük ope
rasında par lak bir ıüvare veril
miştir . 

Süvareye binlerce davetli gel· 
miş ve merdivenler, koridorlar 
çiçeklerle süslenmiştir . 

Kuronprens ve eski Bulgar 
kralı Ferdinaod da büyük llni

formalarile davetliler arasında lo
cada görülmekte idiler . 

General Gö•ing eski tyaho 
artistlerinden olan karısil~ ve ar· 

kasıoda tayyareci Üniformesı ol · 
rluğu halde gelmiştir. Bütün se 

fırlerde süvared t hazır bulun· 
muştur. 

Roman)'a kralı 

Veliahdi ile Belgrad'!ll 
niçin gitti gitti? 

Bt lgrsd : 13 (Rıdyo) - Ro 
manya kralı Karo! ve Veliahdı bu 

gün Belıgrada varmışliir ve du 
rakta büyük törenle karşılaıımış
lard ır. 

Naibi bülıümete müsafir ola
çak olan kral K olun Beligra<lı 

bu •• i zıynretine büyük bir önem 
Y• rılnıe~ ıedir. 

Portel<iz delegesi 

On sekizl11r komitesıne 
başkanlık etmek üzere 

yola çıktı 
Lizbon : 13 (AA) _ Po · t~ki• 

biikümetinın mil.etler Cr mı yet' 

neıdındeki daimi deleğtsi Cenr.v
reye hareket ctmİ§tİr . 

Orada 18 ler komiteaine bsg· 
kanlık edecektir . 

MP-hmed han 
Mareşal Fevzi Çakma-

l 91 ziyaret etti 

Ankara : 12 (A.A) - Şehri 

uıizde bulıınao Efgan dıı işleri 
bakanı Feyz Mehmed han bugün 
dış işleri bakanımızla birlikte ge
nel kurm•y başkanı M .. eşal F ev 
zi Çakmağı ziyaret etmişlerdir· 

İngilterenin Roma 

Bilyük elçisi vaziyet hakkın
da Londraya rapor ver

mek üzere mi gitti ? --Paris : 13 ( A.A ) - Bir çok 
gazeteler Romadaki İngiliz Sefi

rinin vazifesi başına çabuk gele
Ç•ğini yazmaktadırlar. Pöti Pari
ziyen gazetesinin Roma muhabiri 
yazıyor : 

" Sefırin üç haftadan ibaret 
olan mezuniyetinin bitmesinden 
evvel Romayı geı•ceği oldukca 
alaka ile karıılanmıştır. Bu ha
bere hususi bir ehemmiyet aıfe· 
dılm•ktedir. 

Zira bu haber, Selırin hali 
hazır vaziyet bokkında Londraya 
bir rapor vermek üzre gittiği §8· 

yiaları teyit tder mahiyetle ad · 
dedilmektedir. 

Elçinin mezuniyetini kısalt
ması İogiltere hükiimetınio ken

disini Mılletler Cemiyetinin top
lanmssrndan evvel veya bu top

lantı oldağıı sırada İtalya bükii 

m•ti nezdınde bir t•şebbüsle 
bulunmo?,d memur etmiş olma 
sına baml.dilmoktedir. 

Sovyet Rusyada 

Çingenelere muhtari
yet veriliyor 

-
Moskova : 12 (AA) - "Tııs,. 

ajansı Sovyet merkez icra komi· 
tesinin muhtariyeıi haiz bir çin · 

gene komitesi ihdası tasavvurun · 
da bulunduğunu · yazmaktıdır . 



Sayfa : 2 

Küçük hikaye 

Kırmızı menekşeler 
Serbest derste idiler . Genç 

öğrelmen orta sırada oturan H 

rııın bir tulcbenin yanında dur
du . Çocuğun, İnce zamklı bir 
kağıtla yapıştırmağa uğraştığı ka 
lın bir blok üzerındeki kırmızı 
kuru meoelcşelere bakıyor du. Bir 
daha .. Bir daha .. 

Genç öğretmen gitıikce sıra 
ya eiiliyor Ve dikkat kesiliyor
du .. 

Tulıaf oluvermişti. Onun bu 
dikkatıni sezen talebe sordu : 

asıl buldunliz, hocanım. 

Koleksiyooumdao bir parçı .. 
Öğretmen titriyerck cevap 

verdi : 
- · Çok güzel Perıhao. Ona 

bakıyorum . Ve ilave etti : 
- Bunları nereden bulduo 

Perihan? 
- Evimizin bahçesınde var 

hocanım . 
Genç muallime bu cevaptan 

memnun olmamıştı .. Bu sırada 
teneffüs zili çald, Fakat bala o, 
talebesinin yenmdan ayrılmıyor 

du . Sıoıfta Perihanla kendisin 
den başka kimse kalmamıştı. Ço
cuğun sırasıoa o da oturdu . 

Ve genç kıza yine sordu : 
- Doğru ıöyle Perihan bu 

menekşeleri nereden buldun? 
Talebe müteredditti . Yüzü 

kızararak : 
- Vallahi hocanım size de 

min yalan ıöylemiştim . Fakat 
mecburdum. Bu mcnek§cleri ken 
dim kurutmadığımı söyleseydim 
ark•daşlarım nebatat hocasına he
men yetiştirirlerdi .. Bunları a · 1 

ğabcyimin kitapları arasında bul 
dum. 

Yüzü sevinçten parlamııtı be
mnn sorılu : 

- Fakat Perihan ağabeyin 
bunları aldığın için sına darıl· 
madı mı? 

- Bilsr-n hocanım beni ne ka

dar hetledı . Fakat artık blokla
ra yapıştudığımı görünce, senin 
ol un fakat gü~el sakla dedi . 

Yüzde doksan o idi Yarabbi 
bu nt şaşılacak bir tesadüftü . U
fak bi, şüpheyi d e def etmek i
çin son suaJioi tamamladı . 

- Ağabeyinin ismi ne Peri
han? 

- Necdet. Hocanam; 
Az kalsın çocuğl:ln boynuna 

sarılacaktı . Fakat derhal bir ho 
ca oldutunu hatırladı. Artık şüp 
hesi kalmamııtı . Tamamıle o i 
di . Altı ıeoe en~l lisenin ıoo 
smıfında yan yana okudukları 
Necdet . İlk ıevdiği erkekti bu . 
Bu meoekoeler, kendhioio ona 
verdiği en sevgili hatuaları değil 
miydi ?. 

Bu k1rmızı menekıelerin öy 
le olur olmaz yabani bahçelerde 
buluomıyacığını pek ala biliyor 
du .. l'am altı sene evvel bunl•rı 
elçi olan dayı11, Avrupadao ge
tirmiş ve o da bunlardan o za 
mao sevgili Necdetiae bir kaç 
tutam vermitti . Hatta o zamın 
hafifçe bağladığı inçe mavi kur-

-Sonu var

Nihad Tangiiner 

Adanada bir ailenin geçimi 
Tecim ve Endüstri Odamız buna 

ait mukayeseli bir istatistik yaptı 

Orta halli bir ailenin aylık geçimi 
8646,2 kurıış imiş. 

1930 ve 1935 yılları vasali gl'ç.İnme inde"ei ana ve baba ile biri 
bir buçuk, diğeri yedi ve üçüncüsü onyedi yaşında olarak beş n6fuı
lu orta halli bir aileye nazaran şehrimiz Tecim ve Erıdilıtri Oduı 
tarafından yapılan mukayeseli istatistiği a§ ıı ğıya yaz• yor uz. 

1930 1935 
Mevaddın cir.si Aylık sarfi- 1 kilosu Mikdarı 1 kilosu Mikdarı 

yat kilo Ku. Sa. Ku. Sa. Ku. Sa. Ku. Sa. 

E kmrk 60 14 22 889 20 9 l!l 549 00 
Et 11 46 26 509 86 38 75 426 25 
Taze ıebze 40 14 - 560 - 9 25 370 -
Patıtes 6 7 63 45 78 5 25 31 50 
F&1ulya 6 20 26 121 56 13 75 82 50 

24 Son 
(Türk SözD) 14 Son kdmm 1936 

y yurd 

1 
1 
Şehir duyukları 

Fakir talebeye kıy
metli bir yardım 

ilbayımız bu hamiyetli heın· 
şerilerimize teşekkür etti Tecim Odasında 

Bugün öğleden sonra önemli 
bir toplantı yapılacak 

Tecimer ve fabrikalarımızın 

katıımasile ve Mersin Tilr kofiıi 
direktöıil Celalın huzurile bugün 

ıaa t on beşte Tecim ve Eodüıtri 
oduıoda önemli bir toplantı ya-

pılacak ve ş~btimizin tecimer 
ılurumu üzerinde görüşülecektir. 

Üoüver~iteli Kızlarımız 

İıtaohul Ünilverıitesi talebe· 
}erinden bt1mşebrimiz Hatice 

Akverdi, Edibe Akverdi, Feride 
tııkın ve Kıymet Gölek ıömestir 

tatillerini geçirmek fizre evvelki 
akşam şehrimize gelmiılerdir. 

Bakımevinde bakılan 
yavrular1mız 

H•lkni bakım"vinde öğle ye· 
me~ leri verilen fakir ve kimsesiz 

yavruların ıayuı 404 ü hulmut 
tur. 

Bahkla~ kokuyor mu? 

Bir okurumuz, ötey gün çar
şıdan ald ğı bir "ilo balığın kok· 

muş oltluiundan bchsetm~kte 
ve bunun önüne i"çilmeıi için 
ilgiJilt.rin dikkat nazırını çrkm" 
mizi istemektedir. 

Biz de Uray hekimlerinin hu 
mt'BeJeyt dıkkat oazarıoı Ç"keriı . 

Gaz fiyatlart 

Uramlar ar11sırda satılan gazla• 
rın kilosunun 40 45 kuruşa k .. dar 
sıtıldıtıuıoın yioe. bu sütunlard• 

ba hıetmİ§ ve bunlar hakkıoda il
gililerin nnarı dikkatini çekerek 
bu büyük ihtikarın önüne geçil 
muini yazoıııtık. 

Gördüğümllze göre uramlar 
arasında gezyığı Hlanl.rın el'an 
hu hareketlerinde devam etmek 

te ve belir mn ölçülerle fakir hal
ka gaz satarak ibtıkir yapmakta 
dırlar , 

Uraym bu mesele)'t' bir daha 

dikkat nazırını çelcerek bunun 
önline geçilmesini bekliyoruz. 

Karsantıda tütUn 
bulunmıyor 

Genel meclis ı Halkevimizin 
Yarın 14 da mutat top- \hoparlör neşriyatı 

lantlsını yapacak 

İlimizi genel mecliıi, yarın 
saat on dörtte İlbay Tevfik t;lidi 

Baysalın b.gkanhğında toplanara" 
mt:zakerelerde bulunacaktır . 

Belediyece 

cezalandu~ılanlar -·-Kebapçı Salih oğlu Kamil, Sü
leyman oğlu Re.cep, Bakkal Meb 
mt"t oğlu Yusuf, İbrahım Bedevi 

oğlu Derviş cameLriolarını pis tut 
tuklarıodan yfize,, Yağcı Ali oi
lu lsmail kokulu ve acı yağ ut
tığındrın dörtyüz, ElmeLrçi l\leh
mf't oğlu Ahmet elek kullanma

dıi •ndon üçyOz, M"oav Zekeriya 
oğlu Suphi yaya kaldırımı işgal 
ettığindf'n yüz, Maaav Y akup oğ
lu Recep mauav dükkanında ıeb· 

ıe satıp dükkanını pis tuttuğu11 .. 
dan yoz elli, MaoaY Mehmet ot· 
lu Şaban ,Jiikkioını piı tuttuğun. 
dan yüz, Hal'i Ahmet oğl11 Ali 
ruhsat harici mutfak yapt·ğından 
hakkmda lnnoui muamele:, Huın 
oğlu Sadettin caddeye iıediğ n· 
den ilci yüz. 

Berber Ali oilu Salih .,,. bale· 
lcal İbııbim oğlu Yusuf bty1tz 
gömlek ı~ymeclikleriodr.n yiber, 

arabacı Abdullah oğlu Z .. keriya 
yüklü arabaya biodiğindea yüz, 
arabacı Mustafa oğlu Veli, Meh 
met oğlu Yuouı, Mehmet oğlu 

Mirz•, Hasan oğlu Bü~eyia, Ab1 
dullab oğlu Ali fuzuleo cadd*'yi 
i•g 1 et•iklerioden yiizer, arabacı 
SüJ,.ymın oğlu Hüs~yin yolun 
sığını t kip etm•diğiodea-jkj yliz, 
8'abac Mehmet ojlu Abuur ve... 
Emio oiJu Muzaffer ıfuzalea, cıd-
de de dolıttıkJarındın yOzer, ı•y. 
yar ıatıa Arif a,tlu A1ı lca14U'ı1n.I 
İ§gııl ettiğinden elli, arabacı Ke
leı oğlu Ali yüklü arabay• bio .. 

diğinden yilı, ara.bacı Muıtafa 
oğlu Hasan yolun ıaiını takip 
f'tmediğinden yüz, seyyar fııtıkcı 

Mebmet oğlu Ali tırnaklarıoı kH 
mediğinden elli kuruı para ceıı
ıile cnılandırılmışlardır. 

8üyük rağbet gördü 
Halkevi yayın ve kitap!!aray 

komitesini• bu•daa sonra bahada 

jki gOn ,,.hrimizin muhtelif kah· 
ve ve mewa•larına konan hopar 

1 lörlerle neıriyat yapacağı o ı .yaz
mıştık. 

p,.z., alcııımı sut yedi buçulc· 
ta ilk neıriyat yıpılmı,ttr· 

Güzel bir p o~r.amle yepılan 

bu neıriyat bir saat d"vam etmit 
ve halk tarafından büyük hır ali· 
ke ıle takip edilmiştir. 

Bnynk bir sralebelik halinde 
kahvelere ve meydanlar. y1ğılan 
balkan bir ıaat mütamadiyen bu 
oe§riyah dinlemek için yerlerini 
te• k etmemeleri bu hususta kaza 
nılao muvıff aldyeti ve hılkın ni· 
beti göstermeğe lıifidir. 

Bu da bize anlatiyor ki: H ıllc 
evimiz bu d•ğerli teıehbUsilnii 
daha fazla ieDitletmek ve bopar .. 
lor ıayiıioi artırmak mecburiye 
tinde kalacaktır. 

Daima mfisbet ve fay dalı işler
le uğraşan halkevimizl bu yeni 
muvaffakiyetten dolayj de cındao 
kutla uz. 

Fekede öldUrUlen 
domuzlar 

Felce ilç"siude iki11ci teırin 
ayında yüz , birinci lcinun ayın-

da elli yedi yabani domuzun avcı · 

lu tarafındao öltlürüldüfıü llçe
baylıktao İlbıyl ığa bildırilmittir • 

Kireç ocağı cinayetini j 
işleyenJff rln duıuşmasıl 

Kireç ocı~nda ot•ran ukiık 
ıevkiyi 61dürmekt~n auçl11 mcvlcufi 
0 köıde SUley mau o;ıu Halil ile1 

altı a,kıdıııaı• durlltCQalarıiaa 
d6n ıtır cna bak yerinde devanı 
olu ot caktı. 

Fat.at suçlu .e 111evlmf oht~ 
hastalığı dolayisiylc memleket bu· 
taaesinde tedavi altın• alıomıt o 

lan Alioinin cly~rm li•staoede 
bulundniu anlatıldıiıodaa bale 
kında ki raporu.... g-etiri&mel ine ka~ 
rar veril~rek duruıma 21 Jlcinci 
kanun 935 taribioc birakılmı~ 
tır. 

İlbıy Tevfik Bildi Bayaıl; Fab· 
rikator Aziz Pamukçu oğlu ile 
""adaılarJnm Hacıbayram ura"' 
manda Arık oğlu medresesinde 
yat ıp kalkmakta olan ort& tahsil 
talebeleriuiu odaleTJDı emir., h 
lara bır okuma odasile elelctri 
tesiıatı yaptıımılarıodan dolayı 
kendilerioe bu tf'şe,kkiir mekto.1 
bu göndermiştir 

Pamukçu oğlu Az;z\e arkad 
lımnJn med ~8ı! kö§~l f'riade t•h • 
ı ı llnioi bitırmrğe çalışan fakir 
ve kimsesiz g nçJeıe karşı gö ter· 

dtkl~ri bu büyük İo8ani yaıdımı 
takdirle karşılar ve diğer zengin· 
!erimizin de bu zavallı yavrulara 
ayni ,ef"•t eserini göleımeleriui 
bekleriz. 

Nufus dayresi 
, yer 
ıhe 

ı Mıığ 

kıç 

Dün teftişten geçiri•di ~:t~~ 
Y ılbatı dolıyi!ile Cumhuriyet ·Bu 
sıeoel savam anı Tevfik ve mu- alard 

vinlerinden Şeref Gökmen, dün tdığı 
nufus dayresiae gidı rek ddtrr fr.t le yo 
ve muamelat üıerınde incdemc· lar 
)erde bulunmu,tardır. höyl 

Dörtyola yağan yafimur açı 
Uı• mikdan 

Birinci lcanun ayıoda Dörtyol 
ilçeııne 220 milim'ttre milcdırın 
da vatmur yağdığı \e havaların 

mlltedıl gitm"sı yüzüoden bazı a 
ğ•çların uyanup ıürrueğe betladı· 
ğı ilçe baylıldao İlbeylığa bıldi 
rilmittir. 

iki hırsızhk vakası 

Antakyalı Şerif oğlz Mehmet 
Alı karakol• bsı •Ur arak şr.yh za 
de uramrnda oturau M.bmud oğ · 

lu Recai adında bir şabsıo ar'8ba 
gerıtjıom çewesiode bulunın ıah 
talardan birini sökerek arabasıoıo 

lcadifeıile bir \c:erpet r n ve bı r pen-
ıenin çalındı~ını, Dutlu ban müs 
teciri Mehmet oğlu Nuri de kara
kola bıt vurarak yanında odacı 

bulunau iğdeli Mehmet oğlu 
HDıeyin adında birıa inio kendisi 
handa buluomadıtı Lir l!ırada çtk· 
mece•ine anahtar uy lurm··k sure

tile •çerisioden oo ve müştrilcrin · 
den İzzetin de keza on lira para· 

.. 

Nohut 3 13 33 39 99 8 50 2S 501 Karsan tadan bir okurumuz 

ölüm cezası 
Ağır ceza hakyerl eski 

hükmünde israr etti 
Arkadışlariyle birlikte ~bri

mize koza getirmekte iken Adalı 
1 ve Kesik köyleri arH•Dda arab.ıcı 

Çay tohumu getirtilyor 
11cu çaldığı şı kayet ed ı lmesi üzerine 

suçlular yak.lanm ış ve tahkikata 

ba;ılanmıııır. Soğan 8 6 33 50 64 6 - 48 -
Sade yağ 4 129 11 516 44 81 66 326 64 
Zeytin yağı 3 65 47 166 41 45 83 137 49 
Şeker 8 44 49 355 92 31 50 252 -
Pirinç 5 29 50 147 50 20 - 100 -
Bulgur 5 14 66 73 30 11 15 55 75 
Makarna 2 34 76 69 50 26 12 52 24 
Beyaz peynir 3 85 83 257 49 45 - 135 -
Zeytin 3 35 43 106 29 28 75 86 25 
Yumurta 90 adedi 1 38 124 20 1 75 157 50 
Süt 32 15 60 499 20 10 - 320 
Yoğurt 6 15 60 93 60 12 50 75 -
Kahve 1,50 119 35 179 02 110 - 165 -
Meyve 15 15 - 225 - 9 - 135 -
Yakma, aydınlatma 
ve umi~leme 
Gaz yığı 
Odun kömür 
Odun 
Sabun 

12 
65 

150 
3 

Giyecek eıya, ev e)~yan 
ve ev icar bedeli 
Elbise. şıplcı, çamışır 
Ayakkabı 
Ev eıyaaı 
Ev kira11 
Muhtelif: 
Sigara ve tütün 

· Sıhhat ma~rafları : 
Doktor, bımam, tıra~, 
illç ve saire 

Umum yekun 

30 30 
5 Ol 
2 14 

50 88 

363 60 
325 65 
321 -
152 64 

1240 -
390 -
ıoo -

1950 -

400 -

600 -

11072 79 

30 -
4 66 
1 75 

30 -

360 -
302 90 
262 50 

90 -

100 -
300 -
'JOO -

1500 -

300-

600-
8646 02 

yazıyor : 
K•sabamızın sigara ve tütün

leri İehiaar dair.sinin resmi aa· 
tıcı11 Hacı beyin oğlu Mehmet 

tanfından temin edilmektedir. 
Üç baftadaoheri kasabamızda ıi· 

gara ve tütün bulunmamakta ve 
bulunsa bile altı buçuk lcuruıluk 

bir sigara paketi on bet ve bir 
sigara bir kuruşa satılmaktadır. 

Bu durum Joğrumudur ? lnhiıar
lar daireaioia dikkat nuarıoı çe 

kioiz v~ balkı tOtOnıüılDktcn 
ve sigara11zlılctan kurtarmağa de
lalet ediniz. 

Sağhk direktörü 
teftişte 

Teftit için Kozan ilçesine git

miş olan ilimiz Sailık ve Soıyal 
direktöıü Doktor H6soü Muhid-

dinin bugün ıehrimize dönmesi 
bekleomeictr dir. 

Kasaplar et nar.hının fazla-
1 aş tırıl m asını istiyorlH r 

Kasapler el fiyatlarınao fazla
lattırılması için Uraya yenidea 

baş vurmuılardır. Bunların bu is
teği Ozeıindc incelemeler yapıl
maktadır. 

Beldri öldürmekt1:n ıuçlu ve mev· 
kuf Aydın a~ireliadeo olup la 
cirlık köyünde oturan İbrahim oğ 
lu Hacının ölüm cezasıaa ve bu 
adamı katle teıvik ıuçundarı mev 

1 kuf Derviş oğlu Dı.ıranın da altı Be· 

1 ne ıekiz ay ığır hapse konulmaııına 
ağır Ct za hakycrioce karar veril 
miş ve bu kararlardan Durao• ait 
olanı temyiz bale yerince tHdik 
ve Hacıya ait olanı bozularak doı· 
ya evrakı ıehrimize geri gönde
rilmi§ti . 

Bu davaya diln •iır c,za bak 
yerinde bakılmıt ve Cumuriyet 
genci ıavamaulığın ist ~ği üıeı ine 
Hacı tekrar ölüm ceıa11na çarph 
rılmışhr . karar temyize bağlı ol
duğundan dosya evYakı tekrar 
hak yerine iÖoderil~cektir . 

Mülki taksimat listesi 
geldi 

1 - 8 935 taribden ıoora 
mlllki taktli1D9hmtıda yeniden ya• 
pil an değitik liklcı i goıterir liste 
iç itleri bakanlığından İlbıylığa 
gönderilmittir . 

Şehrimiz tarım direktörlüğl · 
nün R izedeo İflma r ladığı OD ki IQ 
çay tohumunun yola çıkarıldığı o· 
r• Tarım direktöı Uiğüaden bildi· 
rilmiştir_ 

Bu tohumlar, Tarım direktö r
lüğiioe intaf ettirildikten SOnr:a 
Osmaniye ve Dörtyol ilçelerine 
göndcril~cektir. 

Ceviz kütükleri 

Bundan sonra hususi 
mUsade ile gesilecek 

Türkiyedeo yabanci meml,lcrl• 
le re ceviz lciitüğü Veceviı oılar ı 

çılcarılmı81 2638 11amarala kararla 
yasık edilmittir. 

Ancak; bu lıararaameaio n .. 
rinde o önce müıa de ile kelilmit 
olanların uıulu daireı"ade tedkik 
ve muameleye tabi tutuldulctah 
sonra cıkerılmaları caiz ol•bil,cek· 
tir. 

Türkiyede ıırf ve iıtimal edi 
lecek Ce•iz k&tiik ve özlerirı ta· 
rım İfyarlarınıo ve eniıtftlerioin 

verecekleri rapor ve bakanlıktan 
verilect:k müsadeler ilztr;oe keıi
lecekt!r. 

Kumar oynarlarken 
yakalandılar 

Mevlüd oğlu İsa ile Hüıeyin oğlu 
.Mahmud adlarında iki lıişi Hü
riyf"t maha\l. sioio ha hçe kenarla· 

nada zarla kumar oynarlarken 
yakalaumııl.,. ve hr Harında lutu
laa inceleme kağıtlarıyle bi•likte 

Cumhuriyet genel s ıı vamınhğına 

verilmitlerdir. 

Suluk bıçağı taşıdıklarmdan 

Dötem• uramıoda oturan Sa· 
lib oğlu yusuf ile amf'ledea Cey · 
hanlı Süleyman otlu Himmetin 

Dzerl~rinde ıuluk bıçağı taııdık 
lan görBlerek alıcmıı ve bakla 
rında zabıtlH lutulmuıtur. 

MUftarilerine rakı 
içirdiGlnden 

Eski Jıtaay&o caddesinde bak 
kallık eden İbrebim oğlu Yusuf 
Zıyamo dükkioıouıın iç taraf.na 
maaa koymtk ıuıetile mÜ§terile
ıioe rubaatıız rald içirdıği görül
mUı ve hakkında kanuni iş ynpıl

mııtır. 
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Uzunca Burç 
Y. Yalgın 
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U Burçta Roma kapısı 
zunca k - ı- b' cadde ·d b'' ·· v sus u ır ara Sılifkı-oio 30 kilometre kuza ı gı en uyu e 

1 
. ·ı. 

ini :..ı .. • , lR Hele e enıstıa ve Roma <ca dagler , mağaralar , orman- varın :. · 
' yeraltı mezar lariyle dolu bir devirler7rıde bu~ası .' p~pul~rı? 

• ıbe vardır . Bu harab) Silifke büyük Lir üoiv~ı sıtesı balınde ımış 
1 ı Meğara n•hiyesine bağlı olup onun için Hiriıtiyanlığıo e~ h.ü 

f kaç yı} evvel t•1Damen hali yük dio alimleri burada bıtmış 
di tn şimdi evli bir aşirete yuıt ol· tir 

l~tur . 
:Yet Bu eski virane çok eski ku· 

Uıunca burcun gün doğusun· 
da büyak bir ti yalı o yeri de var-

u- •lardanberi din ıu.Jamlarıoın ba 
ün dığı yerlerden biritlir . Bugün 
rfd le yol üstünde rulaoan ( me
e· ılu ) buusınan son güalerioio 

böyle geçtiğini anlatacak ka 
ur açık bir örnektir . 

ol 

Uzunca böcek kurulduğu yer· 
akar ve meub• suyu yoktur • 

Jnun yerine bir çok örülmüş ve 

J>ılmıı 1 , brinçlere 
n lenıhr,anlatilı)Or ki: 
ıo unı., et1kıdrnberi 

andıkları ıuları aah -
dı· aç vasltasiyle temin 

ilrnişlerdir . 
Lan gloa ve Şarl 

jiyenio buraya mab 
olao mütaliala

da o kadar kıymet 
t lluomamaktadır . 
a •• 1907 " yılında 

erst.-s uzunca burçda 
6bim bir kazı yap 
ıs olduğuou biliyo 

U iZ. 

Mütebassıs bukazı 
s bulduğu izeıler ile 
- rıbio bclirsız olan 

• ışık vermeyen bu 
•rine ufak da ol~• 
" pencere açmağa 
uvaffak olmuştur . 

dır . 
Bu izer aofıtiahr. halinde ya

pılmış ve ayrıca mahzenler de bu-

lunmuştur. 

Bu tiyatro tahmin~n l~anıa 
doğumundan 165 - 170 ) yıl s•>n

, a yapılmış olduğunu yine Hers
tH söyl«"r · 

il mütr ba11ısa göre 
D büyük şehrin roski 

ı ve sanı ( Hieron) 

Uzunca Burcun ta kendisi 
Çok eski giiolerden dönf': döne gdmiş ~üyük ve 

eski bir yapı uzunluğu 25 metredır 
ur. 

Hieroo : İsanın doğumundan 
thnıinen ( 200 ) yıl önce çok eı· 
1 bir şehrin üıtüoe yeniden ku
ıalnıuş ve rahipltr yurdu olmuş · 
ır 

[ Bu yer belki orasını ilk bu
•n İnsanın günür.den beri de bu 
hkıat için koilaoılmış olabilir · 
6nkii taribde tabiatin her şeyde 
duğu gibi bir ı..kım istibaleler-e 
bi kalmağa mrchur oluyor · [ 

Uzunca burcun güneyinde 
Zevis ,, tapanağmın durumu 
ıa:enkazile biı lıkte olduğu gibi 
t1ıdadır . 

Be§İnci asırda bn kabinler ve 
bipler yuıduauo " Z-vis ,, ma
edı ; Romalılıuın eli ve zoriyle 
•k_ılarak ve yapısının biı çok yer 
hı değiştiriterck Hiriıti)·anlığın 

t .\.. 
C51tae uygun bir bale konmuş· 

Ut [ Bu mabet timdi devecı ~fos ;afa v 

agıınıo evi kuzıymda ve adr::-
;e bahçesi içındedir . ] 

•. Uzunca buı cuo anıtlarından 
.. b· R 

ır oma kapısı ,, vardır ki : 
k u kapı üç göz iidür· . Bu Rom& 
. ~P1 sıo10 yanındaki 3 sütun hıç 

~Upb~aizdır kı ; .. Tiçeun ,, ma· 
ediodP.o kalmıı bir parçadır . 

'' Heı steı,, io dediğine bakılır
~vaktiylc bu•ada batıya doğru 

Uzunca buıcun üst dıığlarl ' 
yamaçları ve mağazaya doğru gi
den arazi üzerinde o kader çok 
harabelere tc>sedüf olunur ki : 

İnsan buralarda vaktiyJe en 
a~ıığı 8 _ J O ) milyon nüfusun 
yaşadığına hükmetmek ister . 

Da ular da oyulmuş kayalar , 
su tera~ılt>rİ , mabet harabeJeri 
vr ne bileyim buna benz•r binlPr 
ce anıtlar ve izerlere hep bu mo
bilin ( 7 -8 bın yıllardan daha 
önce var olrluğunu isbat edecek 

umutlarla doldurur · 

Lübnanda 
CumhJJr başkanhğı se

çimi yapılacak 

Berul ; 11 (Özel) - Saylavlu 
kurulu bu ayın yirmisitıde top 

1 k Cumhur reisini seçecek· 
snaıa 

1 d. Cumhur reisinin on dört 
er ır · 

Ima~ı şarttır . Cumhur re S· rey a 

). ~'ne oımzedlikleıioi koyanların 
ıgı .. h. .. 
tarafdarlıuı arasında mu ım mu· 

drleler başlamııtır · 
ca Şimdıki halde Cumur rt'isliği 

kuvvet(ı namz~d istinad ne en 
ede buluomaktadı~. 

( Türk Sözfl ) Sayfa : 3 
Si 

SPOR: 1 

. -
öte y gün Mersinde Adana idman Yurdu As•i Sinemada 

ile Mersin idman yurdu çok güzel bir 
maç yaphlar. 

Mersinliler, Adona Yurdunu bire 
karşı iki sayıle yendiler 

~~---------· ... ------~~ 
Mersin İdman yurdunun koy- l yen Adana İdman Yurdu gittik 

duğu kupa maçlarına Pazar güoü ce açıldı öylıo dakikalar oldu ki, 
M,.rsiode Adana İdm8n Yurdu boş kaleye Kadir ve Muzaffer 
ile .Mersirı İdman Yurdu arasında olsun topu atamadılar. Bu vazi-
d,.vam edıldi . Her iki takımın yet gösteriyordu ki Mersin t•oslı 
da se ~ve güzr.J oyunuodao son bir güuüode. D ,. vr,. bu netıce ıle 
n maç uLtlc bir farkla Mersin 1 - O bıtti. 
hrafıodan ka1anıldı. İkirıci <levred.! hemen baki 

Havanın bir bahar havası "a- miy ti ulııo Adanahlar yirmı bt'Ş 
dar güzel olması Mersin yurdu- dakika kadf>r .Mersin kaluioi 
oun ytnİ alanıoa kalabalık bir daimi hır tazyik altıoa aldıla · 
ıeyirci kitlesi toplamıştı. Bu sıkışhrma neticeyi verdi. Sol · 

Maça saat "ki buçukta hakem dan ortalanan topa Ethem lıir 
E~refin idaresinde başl.ındı. Mf'f. 

1 
kafa vurdu Mahmut yetışti gol · 

sin takımı tam ve en kuvvetli Bu goldan sonra her iki tarafta 
kadroaıle, buoa mukabil Adana galibiyeti almak içio ver kuvvet-
ldmao Yurdu oldukca zayıf ve lerile çalışmığa başladılar. Fakat 
bir iki kuvvetli elemanın _ şans i\leısioe daha yar oldu ve 
dan mahrum, onların yerini ihti- oyunun bitmesine sekiz dakika 
yat oyuncularla doldurmuş. İlk kala bir korııerden istifade eden 
akını Adana yaptı. Memdubtan Mustafa kafa ile takımının galibi 
Muzaffere orada o Kadire kadar yetini sigort .Jadı, maçta bu ne· 
geçen topu Ali çevirdi. Mersin tice ile 2 - 1 bitti · 
takımı, bilh .. sa halkın fazlıl.!a Mersin İdmao yur<lu çok tek-
tatkınlık göstermesi dolayısile nik bir takımdır. Atak ve kısa 
bir an bakimiyroti ahr gibi olduy paslarla oynamaları fevkalade 
sa da bu çok devam etmedi. güzel. Nusret, Refii, Mustafa, İı· 

Sabaya alışan Adana İdman kender en güzel oynayanlar. Mer· 
Yurdu da mukabil akmlara baş sin gerıçliğini sinesinde toplıyao 
ladı. Şimdi ortada gayet zevkli lıu güzide "olübümüzü bu kıy 
bir oyun görüyoruz Mersinin metli galibiyetleriodeo dolayı 
kısa ve atak pasla~la oynamasına tebrik ederiz. 
mukabil Adana uzun paslarla Adana İdman Yurduna ge· 
oynuyor. Ve hu şekil oyun, nis- lince : Zayıf bir takımla sahaya 
helen defansı zayıf olao Mersine çıkmalarına rağmen iyi oynadı 
tehlikeler yaratıyordu. lar. Yaloız daha ziyade teknik 

Birinci devrenin tam yirmi bir oyun oyrıamağa gayret etme 
üçüncü dakikasında İskenderin li<lirler. Takımın en muvaffak 
bir fUtu ~vuta giderken Ha- olan kısmı bef hattı idi. For 
san bunu tutmak istedı . .Fakat battı sönük k.aldl Kadiri hiç iş 
nasıl oldu bilinmrz hir falso ıle lr t mediler ve mütemadıyeo mar 
topu kalenin biraz ilerisinde ka ettıler. En ziyade muvaffak 
duran Refiinio ayağına . ttı ve olanlar : Bir golda hatalı olma 
bu suıetle bom bo§ kaleye Refii s'na rağmen, llesno, Avoı, Zey-
•ahat, ralıat hir gol atuuş oldu. ncl, Haydar ve Nrdım idiler. 
Böyle pr.k bed11vadan bir gol yi BİR SPORCU 

Deniz konferansı 
Suya düşmekt~n 

kurtulabilecek mi? 

Yüksek mektep 
mezunlan 

Askerliklerini nasıl 
yapacaklar ? 

Asri 

11 Kanunsani cumartesi akşamından itibaren 
sınemo.mn zengin ve fevkalAde proğramı iki müstesna 

film birden 

1 
Türkçe sözlü,fevkalade heyecanh harika film• 

· .- Rells atlar kralı -. 
2 

Bir sevgili dört delikanh 

Almanca ne~'e , ZPvk ve musiki filmi 
6319 

_ _K~,_S_i_n_e __ m __ a __ s_ı_n __ da]_a-'---~ 
Bu a/..·_şam 

Tan sineması direktörlüğü muhterem müşterilerine iki güzel film daha 
taktim ediyor 

l·Alevler arasında 
Oynıyan Vilyam boyd 

Yirminci a~rın en büyuk silllhı olan petrol otrdındaki mücadeleler .. 
ve bütün hunların arasında bitmez bir aşk • işte « Alevler arasında » 

n,n mevzuu 

2 - '' Hood Gibson ,, 
ın intikamı birinci devre 

büyük Kovboy fılmi 

Gelecek proğram: 
Mevzuu San Fransisko zelzelesinden alınmış büyük film 

ilave • • 
( Hood Gibsonun intikamı) 

ikinci devre 
6225 

--~---~~~~--~------~------~~~--~--~--~~---

Alsaray sineması 
Bu akşam 

2 büyük fılm birden zengin bır proğram taktim ediyor. 

Yaşamak korkasa 
mümessiUeri: Frodrik marş Miryan Hopkins 

Bu ıkı büyük yıldızın yarattığı bu fevkaldlle esere 

şaagbay lbtllAll 
Mümessili: Fay Vıray 

gibi hakikaten heyecanlı ve Çın\ılerin hakiki isyanını gösteren büyük 
lılmi ilA ve e~miştir 

Ayraca en yeni dünya haberleri 

Çarşamba tenzilatla matine 
Tokyo 13 (A A) - Dış iş(f!ri 

bakaolıği namına söz söylemeğe 
selabiyetdar olan bir z:tt şu be
yanatta balunmuıtur : 

"Deniz konferansını suya düş 
mekten kurtarmak için y~ni gay· 
retler Hrfediyorur • Japoo de. 
lt"gasyonu mesf"lenio temamını 
gerek kemiyd ve gerek keyfiyet 
bakımıodan tetkik etmeğe ve bu 
bapta müzakerelerde bulunmağ(j 
hazırdır . 

- ı ı Çorı;:ıımba günü Orta okulu okurları sinemaya kabul edilmez Yüksele mektep m,.zun arıoıo ~ 

•skerlik Jıizrnetleri hakkında mlıs· ~~--~~~~~~--~,~---~~~~~--~------~6~2~2~8~~~ 

Amire! Asfiuooun yakınında 
bulunao!ardao biri Japonyaom 
mütalıbatır.ıo hiç bir vecihle de 
ğiıtirilmemiş olduğunu beyan et· 
miştir . 

Ulusu tebrik 
Sookaounun onuncu gUııü 17 

yaşına giren Ulus arkadaşımızı 
tebrik roder, Aıatür k inkılabı 

davasının en car.dan muvaffa
kıyetli b•§arıcısı olan Ulusa güt
tüğü verimli davada devamını di
lerız. 

Belçika kralı 
italya, Habeş ihlilAfına 1 

müdahale etmemiş! 
B ı ilkse 1 : 13 (AA) - Resmi 

mahafıl Belçikaoıo İtalya - Ha 
bt ş ihtilafına bir müdahalede 
bulunduğu habf'rini teltzip etmek· 
te ve ortalıkta dolaşmııkta olan 
şayiaların temımile hayal mıhıu· 
olduğunu beyan eylrmektedir. 

teşarlar komisyonu taraftodan 
ver ilen karaı a göre Sü Bakanlı 
ğınca hazırlaban kanun layihası 
esularıoa gi}re yüksek mckt~p 
m"zunlara, mektebi ikmaıleıioi 

müteakip gelecek olan 1 ikinci 
t~şrinde lakp vro müracaP thırına 
bakılmıyarak askerlik vazıfel"rini 
ifa~a davd olunarak ihtiyat sübay 
mektebin' ıevkedileceklerdir. 

Bö suretle yüksek mektep me· 
zuularının sür'utle askerlik vazi · 
fel~rini ikmal ederek drvlel biz 
metine girebilmeleri teman edil
miş olacaktar. 

Yeni saylavlarımız 

seçildiler 

Ankara : 12 (A;A - Boşa
lan saylavlıklara Cumhuriyet balk 
partisi saylıv oamıedleri ittifak 
la seçilıniştir . ı 

Amerikada fırt.na 

Orildand : 13 (Radyo}- Müt· 
hiş bir fırtına Klombiva körfe 
zinde bulunan vapurları baaarata 
uğratmıştır . iki upurun hattıiı 
zaonolunmaktadır . 

İçinde otuz beş kişi bulunan 
küçüle bir gemi süntlt- batmış 

ve içindekiler kurtarılamamıştır. 

• 
Dişçi lbsaa Altıniz 

Muoyoneha:ıe8İni bugünden itibaren doktor operatör Yusuf Ziya 
beyin karşısındaki Bedri beyin muayenehanesine nakletmiştir. 

Bütün hastalarını öğleden ovve) saat 9 dan itibaren kabule başla 
mıştır . 

Cuma giinleri öğiuden sonra mühtoç olanlara diş bakımı ve çekmek 
parssızdır .6294 8 - 10 

':...--~~~~~------------------~------~--~--~~~ 

Fenni nasihat ve bilgiler 
Tifodan \'e bütün ~likroplarlo hastalıklardan kaçınmak için yağ

murdan veya her hangi bir ş~kildo bulunmayan ve hakıki kaynak 
olcluğunu daimd ishal eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

Suları yağmurdan bulanan pınartnr fennen sabit olduğu veçhile , ha
kiki ve llninden gelen pınar suları değil, sathi pınarlsrdır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikeııdir . 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu , sılıhatınız namına 
enmühim endişeııiz olsun. 6171 20-30 



!)ayla 4 

Adana Askerlik şubesinden • • 
Aşağıda kiınyı-l "ri yazı lı yedek subayların duramlarını tes':>it edilmek üzere Askerlik şubelerine müra· 

caatlıt rı ilAn olunur . 

Sıra 

1 1 
12 

No. 
150 
151 

S, 
Piyade 

Rüthesi 
z.v. 

ismi ve babasının ismi 
IJasan oğlu Saadet Çorum 

Hasan Fehmi oğlu Ali Sami Antakya 

Doğum T 
314 
315 

Kayd No. su 
28440 
19210 

Adresi 
Meçhul 

)) 
• 

)) 

13 154 )) 

14 159 ,, 

15 161 
" 

16 ~16 • 

17 251 Top 

18 264 't 

19 30 1 NakJiye 

20 332 J. 
21 336 Deniz 
22 358 l\luhaberrJ 

23 375 LV. 

Adana 

CİNSİ 

K.apımalı pamnk -
Piyasa parlal!'ı •• 
Piyasa tt>mizi " lane 1 
iane il 
Eks:ereR 
Klevlant 

Beyaz 
8iveh 

Ek prel! 
iane 
Yerli ••Yemlik,, 

.. ''Tohumluk., 

Buj?day Kıbrıs 

,. Y.-rli 

•• Mt-ntane 
Arpa 
.Fa ulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Kelen tohumu 
Mercimek 
~isanı 

- --- .... Salih 
... 

"* " · - J:l .!J co - Diiz kırma .. 
_!,( .~ 

8imit ::ı-

" 

)) 

)) 

)) 

,, 

MLZ 

)) 

Z. v. 
)) 

MLZ 

MLZ 

z.v. 

Mustafa Fehmi oğlu Ömer Sidki 
Palanka 

Hafız Osman oğlu Abdullah İs
tanbul 

Hasan Şükrü oğlu İbrahim Ken'an 
lstanbul 

Hamza oğlu Alıdullah Hikmet An 
takya 

EJh~m oğlu Hüsey in Sait Diyar
bekir 

Reşid oğlu Mehmet T <3vfik lstapbul 
ilacı Hamdi oğlu Mehmet Fethi 

İs kenderun 
Abdülıtz iz oğlu Rifo ' Mardin 

Kolağa sı Mehmet Hayri 
Memetali oğlu İlyas SelAnik 

lsmail oğlu Şükrü Boy abad 

Gerisi var -

315 19866 • 
310 1746 Rahmiye ma· 

hallesin de 
316 22916 Oamaniye kay. 

pak M.mukim 
312 20612 Eski hamam 

M. mukim 
313 336-1352 RAşatbey No.40 

306 23297 Alidede M. 
305 29767 Yeni istasyon-

da komisyoncu 
314 16802 Adret1i meçhul 

" " 316 22686 DAm iryollar 

314 

bar ı ket baş

kdtıbi 

19089 Hasan zade V'! 

Şioasiler fab
rikası . 

Borsası Muameleleri 1 
Posta , telgraf Ye telef on Adana baş 

ı Müdürlüğünden : 

1 

PAMUK ve kozx--------·\ En az orta tahsilini ve askerli-
Kilo Fiyatı ğini bitirmiş 29 yaşınd-tn ıışağı 

En az En çoL. Satılan Mikdar olanlardan kırk lira iicrP.tle üç me-
/C. s. K. s. KUo mur almacnk v~ \steklıl er fı1zla 

38 38 olursa müsabaka yarıılec~ı ktır . Is- , 
37 36,75 
34 . \ıyımhırin Posta ve Tdg·ur Hıış 
39 41 müdürlüğüne mürtıcaatları . 6227 
35 37,75 ---
41 ! 42 

YAPACI 

1 1-
Ç 1G1 T . 

1 
ı-2,37,5 

2,25 
1,% 

HUBUBAT 

Prens Ahmet 
Hey~cenlı bir mevzu, Vatanı 

uğrunda ölen binlerce asker 

Pek yakında Ten 
sinemasında 

6226 

-·-------------~ı-----------~~~-=--=--=--=--=--=: ---Paranı /----
s,4s s,75 1 

UN 
800 

Boş yere harcama ve har· 
cıyacaksan yerli mah ali 

D. Deıniryolları işletmesinden : \ 
idaremiz için 31.500 kilo sönmemiş kireç açık ekailtme suretile 

satın alınacaktır. 

Kireç Misis istasyorıunda vagona teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli 551 L irsi 25 kuruştur. 
J\çık eksiltme 24-1-936 cuma g .inü saat 10,30 dı ı Adanada ış

letme müfettişliğinde yapılacaktır. 

05 
:i2 iö 

-...u-Cumhuriv e t 800 
Şartnamesi para.sız işletme müleUişliğicde görülebilir . 
Eksiltm~ye gireceklerin 2490 No: lu kanun ve şıırtoamede yazılı 

vesoik Hükômet veya Ticaret odasındı ın musaddak kanuni ikametgdb 
ve nü fos tezkereleri le ve muha"llmen bedelin % 7,5 üzerinden 41 lıra 
35 kuruşluk muvakk:ıt temind idaremiz Vf>zne makbuzu veya banka 
mektubu ile eksiltme gün ve saatinde işletme müfettişliğine müreca-

... .. :> 

~ ~ , Düz krıma ,, 
Alfa .. 

----------· 700 

Liverpul Telgr afları Kambiyo ve Para 
11 / 1 I 1935 İŞ Bankasından ahnmı§tır. 

Hazır 

1 inci K. V aadeli 

2 inci K . Vade li 

1 

6 09 _-_L,,...ir_e_t ______ 
1
_-=9:-l 75 

- --5- 91 Hayşmark 79 80 
F raok"Fran 111z,, 

!Santim 1 rı . 6313 9 - 14-17- 21 

14 Son kdnun 1136 

~. . .. · 

---== a:wz w __ , ___ _ 
• -------------- MiM--~ __ , ________ , 

E•ı inco kumaşlarınızı yıpratmıynn Üzerlerindeki kir, leke ve yoğlarırı 

soğuk su ile temamilc temi1liyen madeni ve neb&ti bir t erkiptir . 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 

Ml·m ile her şeyin= zi temizliyebilirsıniz HııttA Pel ı kao mürekkebi 
ile le kelenmiş f>Şyalarınızı bilo .. 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeoen tertemiz 
edcır • 

M 1• m Lok~ !.Joy11la rdAki kir ve l ekelı• ri çini hany0,<'0?1 ' kristal 
rnodeni sofra takımlarınız ı çuta l,b ıçaklorın ı zı çızmeden yt>p 

1 
Hint hazır _ ~- ~~ l-t--1:-~~-:0-.. -;-:-~·-ı::-~~~-·u= .. ===

1

,_;1 ~: r-- Foto Coşkun 
10 97 Frank "lsviı;r~.. 2•t 45 

, yı·ni b ır hal .ı sok ar . 

1 

. 

Nevyork 

Torna cı alınacaktır 11 -· 
Askeri fabrikalar umum 

• m üdiirlüğünden: 
Kırıkko lo Fu brikal· urı için Tornacı al 1n cnktır . Buıılıırdan lstan

ytinburnu f ı brık u l ı rınd a , İzmirJtıkile rio llJlka· hulıla bul urı a'll ar ı n Ze 
pınıır tamirha nesinde, 
l u rında ımtihanl a rt ya 
kendilerino ait olmak · 

Ankara ve civnrındak i lnin de Merkez fabrika
pılucaktır . KenJılerine güvenenler harcirahları 

tizere hemen Kırıkkuleyo giılebılirlPr. 

lstt: kJıJ crin is lıuala 
müracaatları . " 7685 " 

rı ı le doğruca yukarıda adları yazılı fabrikalara 
6237 

15- 20- 2 5- 31 ikinci ka. 4- 9-14-19 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse <ıtely~ işlerini 

v~ her türlü Ağr ·•nd sınan ve d 1 ğer biıtün fotoğr f 1 şl•·

rini yapmağa baş' ı' an Coşkun Güven, h r gün sa
bahtan akşama k;1 d •r açık bulunan ately• sind•~ saat 14 
den 19 k iıdar bızzat Ç·· ltşmaktad .r. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterılir. 

doğruluk fabrikası isletme sosyetesi 
direktörlüğünden : 

Yeni istaHyon caddesindo k4in 

Doğruluk fabrikasının Çırçır kısmı 

i&ktmeye açılmıştır. Saygı değer 

miiştt'r lerım ızi her su rı ıl.., m fım rw ' 
ı · toıeyi ve kolHylık göstecm~yi ş ıar 

ittihaz Pderek çalışıyoruz . Çıfçi 

lerimirin ve tecimlerimizin yükse k 
ilgilerini derin saygılarımızla bek-
leriz .6318 3-5 

1 M • en n. ~i~ ip·:k_li ~ yünliı k~mıışların y ı kanması • temizl••n · 
f ffi m~ Si tç l n bırıcık nıadr: n ı sabundur . 

Adan rı d a 

caddesi o d B 
B aş~ğ nez 

umumi satış yerı : Utucami 
ve Öm r Mehmet Bozdoğanh 

ti a r th an esı ı ir . 

Her b1..1k k <ı lıJ e mcığaz'-ısında da 

12 b u l u 11 u r. 6269 

'!-.--------------·----~------------------~ 
stadyom büfesi 

Stadvom bür.,si b r sene ıuüd 
detle klraya ve r ı lec~ktir. tal ı p o 

tanların stadyom direktörü Bay 
Cevat Diblaoa müracaat etmeleri 

ldı:ıaıdır.6210 10 

Umumi nf'Şl'İyat müdüıü 

M. Bakşı 

Adana Türk sözü rr af baaeı 


