
"l~ı 
Issı , Baıynzmanı 

1 FERİT GÜVEN 
----

1 - 1 
26 Son kanun 1936 

- P A Z A ~ --
-- --

- 5 KURUŞ 
ADANA GUNLüK GAZETE 

1 
Doğ•• Afrikada • • 

~ıntakasında tam bir muz.af( a
ltalyanları mevzilerinden atmış

mitralyöz.,sayısız. mi1himmat almışlar. 

Habeşler Mahalle 
riyet elde ederek 
lar,12 top,100 
• lngilterenin Anavatan filosu başkumandanı iki 

zırhlı, iiç Krovazör, bir kaç torpito ' 
ile Cebelüttarike geldi. 

İngiliz murahhasları , İtalyanların, Milletler Cemiyeti paktı 

hilafına harbe giren her hangi bir devletin diğer 

üye devl<:'tlere harbe girmiş olduklarını söyliyorla r. 
Roma : 25 ( Radyo ) - Mare

ıal B~doğliyo o•şrettiği bir rea- . 
ni tebliğde üç güodeoberi d· vam 
'den fiddetli muh•rebt ler h•k 
"oda malômal verirken R •S K•s [ 
ıanın ı~ıbıt elliği taarruzldrıD mu
sbılJtalyao taarruzlariyle Ushs'ı 1 
!ıırakılmış olduğuna söyl, mr kte
lir . 

Ceııeral , G•aziıni , mıol.kd 
loda esa retı ilga etıniştiı . 

, J Adihbaba ; 25 (Radyo) -
/ ~ak.ilenin cenubunda vukua ge 

eo şiddetli muharebelrrde 1700 
l•lyan aekeıiaio öldllğü ve 800 
erli askerio de .sir edildiği tekit 
ıt.ınm•ktadır • 

Adisababa : 25 ( ~dyo) -
ı50 yerli İt.Jyan ~ukeıi Kenya 
;öprüsüoü geçerek siliiblarıoı lea
im etmişlerdir . 

Roma : 25 ( Radyo ) - Hnku-
aet İngiliz memorandomuna ce· 
•P vermiş ve alakadar hükllmet 

Habe,literin geçenlerde 1ealyanlardan aldıkları bir ıank . 
Kllşede : Dört tankı arkadaşlarile beraber esir eden 

genç cengllver Aw Mu/.o geta 

temlekesi hududunu ıreçmişler ve Royter avtarı Mak il ı_ · ı a e yaııınında 
teelım o moılardır . pek tiıldetli bi h b 

L 5 1 
. r mu are eniıa de-

ondra : 2 ( A.A ) - ogılte- nm etmekte old ğ b' d' . 6 7 . • f J ( U UDU ıl ıri-
renıo ve ıncı ı o arına men· yor . 
sup iki zırhlı 3 kıuvazör ve bir it I I . 

r---------------1 
İtalyan notasına 

inglliz heyeti murahha· 
sasının güzel bir ı 

mukabelesi -· Ankara 25 : (A.A) - Cenııv
redeki lngiliz heyeti murahha
sıuı beynelmilel matbuat büro· 
sunda ltalyan notasını mevzuu
bahı ederken ltalyanlarca bu 
notada Akdeniz emniyeti husu
sundaki müzakerelerin Milletler 
Cemiyeti paktı zihniyetine ay· 
kırı olduğu hakkında ileri ıir· 

dükleri iddianın eıas.nz olduğu· 
nu çünkü Milletlıır Cemiyeti pak-ı 
tına göre teahhütlııri hilô.fına 
harbıı teveuül c>den herhangi 
bir devletin diğer bütün üye 
devletlere karşı da harp hare· 
ketiııde bulunmuş telakki edil
mesi lıizımgeldiğini ıöylemek

tedir. 

Kamutay 

Acsla arazi tahriri 
layıhasını onayladı 

Anlını a : 24 (A.A) - Kamu 
layıo hııgliokü ıoplaGtıe.uıl 1 ara

zinin ac<le t.hriri bakkınd.ki ka 
oun liiyıhuı kabul edilmiştir . 

Hazer denizinde 
şiddetli fırtınalar oluyor 

Ankara : 24 (A.A) - Hazer 
denizinde ıiddetli bir fırtıoa bir 

buz klltleei üzerinde bulunan 683 
balıkçı ile 480 beygir açığa sü. 

Çardaş Fri1stin 
A.lsaray sinemasında 

1 
Pazartesi günll 

ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI 3437 

İngiltere Mısır gazeteleri 
arasında düello 

İngilizler Mısırda kuvvetlerini 
7 5 bine çıkardılar 7 

• • 
nıcın • 

Londra Kahire ile anlaşabilecek mi? 

Kahire : 21 (Özel) - (M•lli 
cephe) nin Mısır ınes~lesi için 
a~~ komiser.liğe verdiği mektup 
boyllk Brıtaoya hariciye nazırı 

M, Eden larafıodan mütalea edil

• bin İngiliz aakeri bu vazifeyi yıp. 
maktadırlar,, diyorlar . 

mektedir . 

K• nirede ali komiser Mısır 
ricalrle Lirer birer görüşüıken 

Loudrada hariciye D•Zlll, 1930 
muahede lliyib•sIDı gözden ge· 
çirmekıedir . 

Bu layılrn ve rapor üzerine 
mütaleaııı.ı İvgilıeıe kabiotsinde 
söyliyec•k ve Mısır mt~~ıesi bun· 
dan sooıa müzakere mevkiioc 
~onmuş ol. caktır . 

1 Diğ r lırefıao İngiliz g•ze
telerı de Mısır meı·lesindeo bahs 
etmekt• vo mütaleı yürütmekte
dırler . 

Bu gazdeler 1930 liiyibasın-
lda tadılıit yapılması gerekli ol 
duğuodan bahsediyorlar . Muabe 
de layibasioda İngiliz kuvvetle 
rioiu 32 tul derecesine yani Sü 
ven kau.lındao öte geçesine 

ıktarılmaaı yazılı olmısıoa rağmen 

Kahire ve İıkenderiyede kalmı-
1.rı gerekil olduğunu ııöyliyor 

lar . 
"lngiliz askeri M11u ın müd 1 • 

faaaına yaramaktadır . Trabluı 
garp hududunda da buglln sekiz 

Mı91 r gazeteleri ise buna kar· 
fi, Mısırın da oradı on bin as
keri vardır. icabında bunu 20_ 
30 bine çıkarabiliriz Um .. . · rın ııı 
dıye azım yıllar sonra aemeresi 
görülecek iılere milyonlar itab
sie ediliyor . Mısır kendi ordu-
801• da ayıracak milyonlar bu

la biliriz . Ve kendi yurdumuzu 
kendi kuvvetlerimizle koruruz • 
Mısırı mulıafazı ettiği söylenen 
İngiliz eskerleıi kırk seoedır mı· 
sır istiklalini ihlal eden bir kuv
vetlen batka bir şey d•ğıldir , 

Moahedeoio ruhuou (askai 
işgal) "' kaldırılması teşkil eder 
diyorlar . 

"Niyuz Kronik•,. gazetesi : 
"Fıravunlar ıamaaındanberi Mısır 

meselesi bu kadar ehemmiyet 
almamıştı diye batladıiı bir ma

kalede İogilıereoin menfaatları 
Mııırlılarıo isteklerinin tıhakk;-
ku için onlara (Açık karı) ver
meğe müsaid değildir.,, 

Mısır milliyetperverleri ise is
tediklerinden en küçük bir feda
kiılık yapmağa yanaşmıyorlar. 

, "e müracaat ederek İngilterenio 
lkdeniz devletleri nezdinde yap· 
ığı münferit teşebbü@ll proteıto 
tmiştir . 

keç torpido •DHataa fıloıu blf a yan ar Şimal Cephes' nde 

kumaodanıoıo kumaoduıoda Ce- bozuldular 
belütlarika gelmi,ıir . A~iıaha ba : 25 ( A.A ) _ 

rüklemiştir . 

Alanyada 

Mı11rın komşuları sayılan F -
raııu ve ltalyınıo da Mısır me
seleaile ilgiıi vardır. 

yer depredi .................................... -.-.......... -1 
Reınzi Oğuz. 

İngilizler Mısıra son hafta j. 

çiode 20,000 asker gönderdiler. 
1 Bunuııla Mısırdaki lngiliz ordusu 

Oslo kongresinde TUr- sayısı (75,000) i buldu . 

İtalyan hükumeti böyle bir 
,,,.,,,.,~.,eşebbü~üo Avrupa solhunu teh 

'keli bir suretle tehdit edecfğini 
e ilave etmi§lİr . 

Cenevre : 24 ( Radyo ) İspan 
.__,,.#" hükumeti de bir trcauliz vuku· 

oda diğer Akdeniz milletleri 
ibi lngiltereye yardım ed~ceğioi 
ildirmiatir . 

Adi11ababa : 25 ( A.A) -
lemleketin bir çok yerlerinde 
iddetli yağmnrJar yağmaktadır . 
:ritrededen cenup cephesine ge -
ırilmiş olan İtalyan ta1'viye kıta-

Habeşlerin yeni bir ~·~~'.'1~1d0~'.°•yan bir menhad•n 
zaferi ' ı ın igıoe göre Ras Seyyum 

Dessi : 25 ( A A ) - Şimal 
cephesindeki büyük muharebe 
hakkında buraya gelen babeıler 
bu muharebenin Habeşlerin tam 
bir muıafferiyetiyle neticelendiği -
ni ve İtalyaol.ıdaıı on ağır lopla 
100 mitulyöz zaptetdiklerioi ve 
H• lıetlerio İıaly•oları üssülbare : 
kelerinden atını§ olduklarım bil· 
diımektedir . 

Harp devam ediyor 

ve R.u Kassa Makallenio batısın
da bır çok mühim sevkulceyş nok 
talaıını elegeçirmialerdir . Habr 
l~r 12 _t 0 P 112 mitralyöz ve mü~ 
hı.m .mıkdarda mUhimmat zıptet
mıftır • 

Habeş saferi mühim 

Adiıababa : 25 ( A A ) _ 
Havas eytarı Habrtlerio ai 1 

h . d vm• 
cep l"sın e kazandıkları mu ff . . za e 

. . ı erıni er gtmdao 380 yerli aıker silahları 
e beraber Kenya İngiliz müı 

\ 

' ıyetıo mllhim olduğunu ve İtal
yanların bioleıce ölll verd ki . 
yerlı bır kaynaktan öğreniyor . 

v~v~"."".""==....,.,.,========="'."===:'."~:="====~~ ........ ~-----~...;_.._,.,._...;.:,::,::..:_ 
Yunan seçimi ıVahas paşa Yugoslavlar 

Adisııbaba : 25 ( A.A) 

lüyUk bir bitaraflıkla 
yapılacak 

1

. 

Atine : 25 (Radyo) - Harbiye 
.__,ı.uırı General Papağos verdiği 

1'. mülakatta nkeri teşekkullerio 
~tıhabata karışmıyecağını, eğd • 
.ıberal parti intibabaıta kazaoır· 

r 
içill 1 biç bir mükevemtle maruz 

ki ka1 ~imadan iktidıır mevkiine geçe 
1 tC•ğini söylemiştir. 

Bar biye bakanı sözlerine •OD 
lrı il' .. ave etmiştir: 

"0 d r u artık ıiya5etle uğraımı 
acaktır O k 1 k · ra e sadıktır. Ve ıo 
1 kendisi .• .. • • ap ne uuıeo vatan ödevını 

eçhild' •caktır.,, 

B 
,, 

· u enaze t~ · orrnıne gitmek ö· 
ıı"ıere Bel , z os graLtan geçtiler 

Belgrad : 25 (A A -
-- a İogiliz k I · ) - Mutevaf 

ooınak .. ra ınıo cenazesinde bu-
uzeıe Yon . ıdanpge ._ aa Vtlıabdı bu-

0~ çere,. Loodr · · ınüdii 1 · }'ni terenle B aya gıtmıştır. 

Kendisinin de bulunacağı ' Londraya giden heyetimizi 

bir komisyonun müzakt>re- candan karşıladılar 
ye ba•Jamasına taraftar Ankara : 25 (A.A) _ İngilte 

- - .,._. re kralının cenaze töreninde bu 

K·ıbire : 25 (A.A) - Nab•B lunmak üzere gidrn heyetimiz 
paşa yakında yapılacak seçime 8.~ 1ıı:raddao geçerken istasyonda 
kadar bitaraf bir kabine teşkili hukumet parlemento ve ordu 
ve kral tarafından tayin edıle- D~mına çok Hmimi ve dostane 
cek bir komisyon vasitasile İn- bır surette karşılanmış ve uğıı; 

k 1 
· ı lanmıştır . 

giltere ile müza ere ere geçı • 
mesiPİ ve bunun başında kendisi· 
nin bulunmasını istediği anlaşıl-
maktadır. 

Deyli Herald 
Alm~;nların ıki zırhlı bir 

uçak gemisi yaptıracağını 
yazl)'Or. 

Ticaret mektebimiz 
için tahsısat 

Bir müddet evvel, o•hrimiı 
ticaret mektebinin kühür bakan· 
lığınca lıse haline konolmuıoa ve 
mektep için yeni bir bina yaptırıl· 
masıoa karar lerilmiı olduğunu 
yazmıştık. 

Husuııi bir kaynaktan aldığı
mız bir habrre göre bskaolık çok 
yakın bir zamanda usanın alın- ı 
ması lazım gelen tahıisatı gönde-

ıe Türk h ' . ulgar kıralı Boris 
eyetı de - . j 

·ba'' gcçmıılerdır. 

Aııkara : 25 ( A A ) - Daily 
telgraf gazetesi Almanysm.n ya
kında 26 şar bin tonluk ıkı zır hl~ 
ıle 20,000 tonluk bir u~ak gemısı 
yaptırocağını y azmaktaılır . 

recektir. . 
' 

·;·! 
··~ 

Ankara : 25 (A A) - Alan
yada bir haftadanb•ri geceli glln
düılU hafif yer sarsılması devam 
etınektedir . 

Bazı bioalar çatlamııtır • 

Dış bakanımız 

Tevfik Rüştü aras 
Londraya gitti 

Cenevre : 25 ( A . A ) 
Türkiye dıf bakanı doktor 

Tevfik Rüıtü Aras kıal Coıcun 
cenazesinde bulunmak üzere ve 
bu gün Loodıaya gitmiştir. 

Londrada altın 
deposu 

İngiltere bankaeıodaki 150 
milyon İngiliz lirasıoı saklamak 
için Londra alanında büyük tesi 
sallı depolar yapılmaktadır. 

Deponun ioıasına OD mene evvel 
b.şlanmıotır. 

Bu infHt üç dört seneye ka
dar ancak bitebilecektir. Altunla-

rın çalınmaması ve yakılm•ması 
için husuıi tertibat yapılmaktadır. 

Depo, bir tehlike vukuuode su 
içiııe ılınabilecek bir şckılde yıl· 

pılınıgtır. Ameleler akşam ite baş
layıp sabaha kadar çalıımakta 

dırlar. 

Depo, dllııyaoıo en büyük yer 
altı bo§lnğuou ltşlcil etmektedir. 

yapılan tesisat ve elektrik cnyao 
mcrkezleıini Y"loız iki memur bi

lıyor. Depo intaalında 850 eme· 
~ çalııtırılmaktıdır. 

kiyeyj temsil edecek İugiliz Mısırı bu şekilde tak-
viye etmeleri bir yandan Mısır 

Remzi Oğuz 

Kültllr Bakanlığı argeoloji mil· 
lahasaısı Rtmzi Uğuz Arık birkaç 
gllo evvel ş•hrimize g•lerek Mer
ıine gitmişti . 

Mersinden döaen hemşerimiz 
dllu akşamki treale Aokınya 
hareket etınigtir . 

Remzi Uğuzun anasınıo öld" 
ğüoü de büyük bir acı ile bab~r 
aldık . Bu kayip kart11ında du 

d • d . y-
ugumuz erın teessüril kendisine 
ıöylerkeo ölüye de tınrıdın rah· 
met dileıiz . 

Remzi Uğuz Ağuıtosta Oslo 
da toplanacak Arsıulusal , .. k argeo-
ıoJı onırrtsiııde Türkiyeyi lems·ı 
memur edilmi§Iİr . ı e 

Bu kadar isabeılı' bı" · d r seçım 
en memleketi büyük kazancı o 

lıcığında ıüphe yoktur . 

Avrupa ilim aleminde bile 
adı yer tuımuı olan hemşerimize 
bu yroi işinde de muvaffakiyet
ler dileriz . 

ve sudanın muhtemel bir hü
cuma k11şı müdafaasını temin 
ermek, bir yandan da akdedile
cek olan Mısır - İngiltere mu· 
abedesiode impu•torluk arazi
sinin muvasaluıaı temin hususun
da Mısırdan istifade eımek lü
zumunu emir vakiler ile teyid 
etmektedir . 

İngilizler Mallı, Aden, Mısır 
aahillerini , Hayfa limımnı da 

l~~kim edeceklerdir . Bunun için 
budçeye tahsisat konmoıtur . 

Mısır hükumeti İngilıerenia 
tilr bi Uzerioe askeri nakliyatı 
kolaylaıtırmak için Pnrhaid _ 
Diyat demiryolunu da yaptırıyor, 

ATATÜRKün' 
Hayahnda 

9 
Rakkamı 

Atatürkün hayabnda ve dolayısile 
B 1 yük T ürk Devriminde ( 9 ) lu 

günlere raslıyan önemli hadiseler 

Toplıyan ı 

Hamdi AKVERDl 

2H Salı giinilnden itibaren 

Gazetemizde takibe 
başhyacaksınız. 
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De ·let Demiryolları Adana işletme müfettişPtiuden ; 
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516 . 518 
İıtaayonlır 528 532 534 
Menine K 23.15 06.25 08.35 

Keracailyas 23.32 06.35 08.45 
Detirmeo K - - 06.43 08.53 
Hacıtalip K 23.52 06.50 09.00 
Tıreuı v 00.04 06.57 09.07 

K. 00.15 07/00 09.10 
Meliki K. -- 07.14. 09.24 
K.HOyüğU K. - - 07.19 09.29 
Yeoice v. 00.42 07.23 09.33 

K. 01.00 07.32 09.36 
Arıkh k. 07.38 09.42 
Zeytinli K. 01.14 07.46 09.51 
Dikili K. 07.51 09.56 

Kihyao&ln K. 01.30 07.58 10.02 
Şıkirpaıa K. 01.39 08.03 10.07 
Adanıgır V. 01A4 08.06 10.11 

K. 09.15 10.35 
İocillik K. 09.24 10.50 

Kürkçüler K. 09.33 11.01 
Acıdere K. 09.39 11.08 
Miıie K. 09.46 11.16 

Çakıldere K.. 09,57 11.2.8 
Sirkeli K. 10.06 11.38 
Ceybın v. 10.13 11.46 

K. 11.51 
Veyııiye 12.06 
Yaeııcı 12.15 
Muıııbey ~. 12.25 
T. K•le V. 12.35 

K. 12.45 
Oııoııoiye K. 13.04 
Mımure V. 13.15 

K. 
Bahçe K. 

}'enipıı• V. 

Dikkat: Mersin-Adana 
,, ,, 

İt11yonlır 515 507 
F. pata K.. 00.15 
Bahçe K. 0.13 
Mamure K. 02.23 
Oımaniye K. 00.44 
T. Kale K. m.oo 

}(. m.20 
MueeafıbeyK. 
Ya11ıcı K. ,. ,, 
Veyıiye K. " .. 03.50 
Ceyhan v. n ,, Oi.00 

K. " .. 04.27 
Sirkeli K. .. 

Çakaldere K. 
" M111i11 K. 
" 05.00 

Acıdere K. ,. 
KürkciUt'rK. •• 0517 
İncirlik K. 

" 05.32 
Adaoager . 05.50 

K. 06.00 06.48 
§•kir Pf. K. 06.04 

Kıhya.oğlu K. 06.09 07.02 
Dikili K. 06.16 
Zeyıioli K.. 06.20 07.17 
Arıkh K. 06.27 
Yenice v. 06.31 07.31 

K. 06.34 08.00 
K. Hüyüğil K. 06.39 
Meliki K. 06.44 
Tınua v. 06.56 08.27 

K. 07.0l 08.46 
Hacilalip K. 07.10 09.01 

Dt'lirmen K. 07.16 
K. İly11 K. 07.23 09.19 
Mersin v. 07.31 09.33 
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522 
520 536 510 

10.40 13.10 15.00 
10.50 15.16 

11.05 15.35 
11.12 13.39 15.47 
11.15 13.41 16.02 
- - - -
-- - -
ll.36 14.0l 16.29 
11.42 14.0.1 16.34 
-- - -
11.54 - - 16.47 
-- --
- -· - - 17.02 
12.09 - - 17.11 
12.13 14.29 17.16 

16.06 
16.21 
16.32 
16.39 
16.48 
16.59 
17.09 
17.17 

524 
17.00 
17.10 
17.18 
17.25 

17.32 
17.35 

17.49 
17.54 
17.58 
18.02 
18.08 
18.15 

18.20 
18.26 

18.31 
18.25 

508 
18.00 
18.17 

18.38 
18.50 
19.10 

19.37 
20.00 

20.14 

20.30 

20.43 
22.00 
22.20 
22.37 

21,55 

2.1.27 
23.45 
00.08 

00.41 
0105 
01.:12 
01.49 
0205 
0316 
0400 

526 
20.00 
20.17 

20.38 
~.50 
21.00 

21.27 
21.40 

21.54 

22.10 

22.23 

530 

06.30 
06.46 
06.57 
07.04 
07.ll 
07,23 
07.33 
07.41 
07.46 
08.01 
00.09 
08.19 
08.29 
08.32 
08.51 
09.02 

09.05 
10.08 
10.53 

ar as ndaki 510 sayı il muhte)il katar ihtiyaridir. 
,, 526 " 

531 
517 509 

"" "" 
""' "" 
07.50 
07.58 
00.08 
08.21 
08.27 
08.34 
08.44 
08.55 
09.00 10.30 
09.04 10.36 
09.09 10.4.5 
09.16 
09.20 
09.27 
09.31 
09.34 

09.39 
09.44 
09.56 
09.59 
10,07 
10.13 
10.20 
10.28 

11.0l 

11.15 
11.38 

l2.05 
12.18 
12.32 

12.52 
13.04 

533 
519 

()C).27 
09.40 
09.50 

09.53 
10.03 
10.13 
10.20 
10.34 
10.39 
10.48 
10.58 
11.15 
11.22 
11.29 

11.4-0 
11.52 
12.44 

13.13 
l :l20 

13.40 
13.43 

14.09 

.. " " 

535 521 

" ,, " " 

12.00 
12.08 
12.18 
12.31 
12.36 
12.42 

12.53 
13.04 

15.00 
15.04 
15.09 
15.16 
15.20 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15.45 
15.58 
16.05 
16.14 
16.20 
16.26 

16.3:> 

537 
523 

15.05 
15.18 
15.2.8 
15.38 
15.47 
15.56 
16.02 
16.H 

539 
52.5 583 

6.36 
7.35 

v. 8·30 v. 

16.16 17.35 
16.24. 17.44 
16.33 17.54 
16.47 18.00 

16.54 18.15 
17.01 18.22 
17.11 18.33 
17.22 18.45 
17,30 18.58 
17.34 19.04 
17.39 19.13 
17.46 
17.50 19.2.8 
17.57 
18.0l 19.42 
18.o.ı 20.10 
18,09 
18.14 
18.26 
18.50 
18.37 
18.42 

20.37 
20.52 
21.03 

18.49 21.22 
18.57 21.38 

Dikkat: Adanagar Mersin arasında 509 sayılı muhtelit katar ihtiyaridir. 

Muhas~ba usulleri ve 
ye rlyazidersleri 

Bir muhasel>e mütehassısı ve 
Rıyaziye muallimi en aon muha
sehe sistemlerini en kolay U&tıl · 
lerle ve kıta bir zameoda öğret
mektedir. Ayrıca Riyaziye dere. 
leri de •erir : 

ihtiyacı olanhr malOmat al· 
mık üzere m•tbaamıaa müracallt 
edebilirl~ r .6377 2-

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

E•de biımet görmek için h ir 
hiımetçi kadın ır.nayor . Mıthn -
mııa srıOr1cut rdilaıeıi. C. 

Yeni llamam llaOa· 
rıaı bıdlrdl 

Bütün s aym Adana halkının takdirini kazanm•o olan Yeni 
hamam müstecir=; bele,liyeoin bütün ham!imlar için koymu 

olJn~o altmı~ kuruş narhı bu kf'rre keee , sabun 

komple SO kuruıa indirmiotir. 

Takımlar lemamen yeoilenmittir Uıtal1r, en tananmıı ve bPğenile 
usta,ardır . 

Temiılıği , rahatlığı ve ucusluğu Yeni hamamda 
bulacakeınıı . 

Bir kere gelıp görmek kAffdir. 23- 26 

T~O.KiVE: 

llRAAT 
BANKA~I 
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Diş doktora 
Şevket Şermet 

Yağcamii karşısmdHki muayenehaoesind · her gün 
hastalarını kabul Pdeı. 

Cum~lrtesi günü öğledrn sonra 
beye parasız bakar . 6329 

yok ullara vH tale-
8-26 

llAçlarıaızı ve babk 
yağlarıDIZI 

Ali Nosibi eczanesinden alınız 

Temizlik s310 210 Ucuzluk 

roto C:oşka 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 

ve her tnrln Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle
rini yapmağa başh)'an Coşkun Güven , h .. r gün sa
bahtan akşama kadar açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktad ır. 

Amatörlere mümk6n olan bütlJn 

kolaylıklar gösterilir. 

!
Vilayet encUmenind 

Karoisolınm Hamidiye köyüo 
Hususi luorenin mah bulunan 
ve h " lıer dönümü yedi lira mub 
mPn kıym~tli (30) dönüm tarla 
46 pnrço olarak ayrı, ayrı paı 
l ı kla satılmasına evvelce ildo e 
len şartla r dairesinde yeniden 
artırmaya konulmuştur. 

istekli olonlorın yiizde yedi 
çuk pey nkçelerile birlikle 1 1 - " 
936 salı giiııii sant (11) ti~ Vıl 
yet daimi eı ciimı>ne muracaatl• 

22- 26-30- 4 636 

Tarsus baledlyesind• ' 
' .Tıışı bel~diyedı n verilmı.k il 

11 "39D3" lira « 4 • kuru$ bea 
k.,şini Taraus istasyonundno 
Bankası önü· e kadar 1950» aa 
uıurıluğunda olan cadtlenin par a 
h~ile döşenme işi 2490- sayılı 
tırma ve eksiltme knnuou hükii 
lerine göre «20,> gün müJd 
nçık eksiltmeye konulmuştur. S 
s ı ltmeye gireceklerin ihaleden .e~ 
vel 1293» lira muvakkat temırıro 

akçasını b }Adiyeye yatırması 

zamdır . ihalesi 936 senPSİ Şul ü 

oyman 10 uncu pazar lesi günii • Jl& . ri 
15 de bel diyd encümeni öniiaı~d 
yapılacaktır. isteklılerin şartn•-' 
örneklerini bedelsiz olarak bet' 
<liyemizdPn aramaları ilAn olund1 

22- 26-30-4 6360 

~-Paranı!---~ 

1 
Boş yere harcama ve ha 
cıyacaksan yerli ma1ı alf 

Umumi ne~Tıyat mödürii 
M. Bakşı 

Adana Türk sözi.i u •· 1'eası 


