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ADANA : G'ONLVK GAZETE 
1 

lngiltere Kralının cenaze 

merasimi Londrada emsal
siz b r surette yapıldı 

Muazzam cenaze merasimi: M:sırda buhran 
devam ediyor 

ON ÜÇÜNCÜ YIL - SAYI 3439 

giltere kralı beşinci Jorjun ce
naze merasimi dün emsali gö

rülmemiş tarzda yapıldı. 
Sanayi talebeleri mek

teplerini yaktılar 

Yeni İngiliz kralı 
Sekizinci Edvarın çocukluğu asker. 
liği, seyahatları, soysal faaliyeti 

,,enaze merasiminde, 2 Cuınur reisi 
kral, 21 prens, 35 marahhas heyet 

ve e/c;/er hazır bulundular. 

Ankara : 28 (Radyo ) - Mı 
sırda kabine buhranının llnOne ğe· 
çilmeıi için ıcörOımelere devam 
olunmuş iije de bu görOşmelerdeo 
bir netice alınamamrıtır . 

Ankara : 28 ( A.A ) - Man
sure ve Dım • ohurde yeniden kar· 
gışalıklar olmuş , polıı ıilab kul 
laomıt ve bir çok ki§i ve bu me· 
yando on beş pol s yaralıınmıt 
lır . Kabircde talebe uaeındaki 
karg<folıklar devam etmektedir , 

Sekizinci Edvar adı ile tahta 1 
çıkın yeni İoıriliz kralı ılmdiye 

1 
kadar bOtün dilnyada büylik bir 
sempoli kazaomı~tır . 

1 
Bir prens için nadir olan bu 

kalp fütuhatı kendiainin her ıey
den evv•l bir bOyOk iosao oldu-

• 
~~-----------~~ 

milyona yakın bir halk, keskin bir soğu
ğa rağmen yedi sekiz saat ayakta kaldı. 

Ölen kral Jor jun nadir görülen reslmierinden birisi 

Londra : 28 (Radyo) - Krıl Soğuk ve keskio bir rOzgir 
inci Jo•jnn cenez,..ei önG-.l·- .ı- •• :, . _ J 

rt gii•dUr geçe•lerin aıy111 Buna rağmto hılk yedi sekiz 
kiz yüı lıindeo çok fazladır · uat ayakta br klemektea yorul· 
Krıla karşı buleneo muhab· mu§ görOnmüyordu ·! 

et , tam olarak ifede edilmiı- Kralın cenazeıi, ıimdiye ka-
r . dar dr iil, yalnız İngilterede, bü· 

Diio gece (Evvelki gece) ya tün dünyada emsali görülmemiı, 
adan bir az sonra yeni kral bir ıurelte kaldırılmııtır . 

kizinci Ednr, k1rde,Ieri ba Hemen üç milyonı yakın bir 
lırıoıa cenueai etrafında ya· halk bu cenue mer11imine ittirak 
mı•r uat nöbet beklemiıler· etmif, bBtüo Loodra ve İngiltere 
l ıe•aili Kıalları için ıci göz yaşla-r • • 

Sabıhın erken ıHtiadea itiba
D caddeler, ııokıklar, lr.relın 
n.zuioio reç~ceği yerler hın
hınc, kıdıalar, , 11rkekler ve 
cuklaı la dolmuıtu . 

Suriye hadiseleri; 

rı dlikmO§lerdir . 
Loodra : 28 (A.A) - Kralın 

cenaıeıi bu gün büyOk bir ihti§am 
ile kaldırılmıftır . 

- Gerisi dördüncü ıayf ada -

Karışıklıklarda ölenler için 
büyük tören yapıldı. 

omünistler durumdan istifade
ye. çalışıyorlar. - -

Türkiyeden kaçan azğın bir cani yakalandı. 

Ha~p - Soo badıselerde ö 1 
len iki erkekle bir kadının ceone 1 

~Öroni dün öğleden sonra saat bir ı 
uçukta yapılmıştır . 

1 
. M•zarlıkta vataoi parti lider · 

etı b· ırer söylev vererek balkın 

:llknııeti mllbafoza etmesioi ve 
I etkesio işı ve gücü ile meığııl o 
~rak düklıinlarını açmalarını tav· 

~ı;ee ~ylenıitlerdir. F akıt halk bu 

1 ğı kııbul etmemiş ve dü kkan · 
•rını ar 1 V >-~•mıf ardır. 

de b •tanı parıi balkı hitaben bir 
ıc· 1 "Y•onaoıe neşrederek dük· 
ııo arın 8 ı 

lsede b çı masıoı tavsiye etmiı 
diikk• U da fayda vermenıİftİr ve 

aoı., bala kapalıdır. 
Aıkeıi d . l 

enıye eı i uayiıi mü· 

hafaza etmektedir· Tramvaylar 

işlemeğe başlamı§lardır . 
• 

* * 
Şamda de şehir balii kapal'.dır, 

Tramvaylar işlememt'kte ve ufak 

t•fek bıd • selrr olmaktıdır . 
Vataııi paı ti mi:temadi top 

laotı halinde bulunuyor. Bu top
lantılarda yüc• komiser tarafından 

k ılın son idari ı~şkilat kararı 
çı ar • .. 
atrafıoda koauımalar oldugu soy 

leo mektedir · 

Y k lanaoların mulııelit mu 
a B k d• 

bakemrl e riııe d. vam edilme te ır. 
Yüce komiserlik 20 numaralı 

bır kareınaoıe neşretmiştir. . 
Bıı kgraroameye göre, Surıye 

- Gerisi ikinci salılfede -

K.hirede ıı.nayi mektt bi lale. 
heleri büyük bir nümayi§ yaparak 
mektl"plerini yakmıtlardır . Hü
kumet ukeı i tedbirler almış Ye 
talebeden bazılarını tevkif eımıo 
tir . 

K· hire: 28 (AA) - Ytni
d•n nümayi§ler y•pılmıı bir m•k
lep yakılmı§tır Polis ıilıib kul 
lanmış , üç nüm.yııcı on b·t po 
liı yaralanmı§lır . ------. ------

Benim gözOmle 

ihtiyarlık! 

Parisıe bir gün üniversiteli bir 
gurup arasında konuşuyorduk . Bu 
gün mıvzuunu unumığum bir ko· 
nuşma tırasında orada bulunan ve 
ekzantrik, garip düşüncderile ıaoın· 
mı§ olan bir Franıız kızı §unları 
söylemişti : 

- insan, anasını, babasını ihti· 
v·~•-.:ı.ı. .... ,.......... ·· ı.ı .. t• r 
cuıı;ıuğumuzoan moa'leıl'liın'iı'ı 11nnı'bı 
güzel görmeğe alıııynruz .. Seviyo· ' 
ruz . Sonu bir güo •geliyor, bir zı· 
maolar derin bir sevgi ile bağlandı· 
ğımız bu insanlar gözümüzün önün· 
d~ çöküyor •. Buruıuk yüzleri, yer· 

lertnden kıpırdayamaz hail erile ömrU· 
müzün :acm oluyorler • İtiraf edelim 
ki; bu ballerile ailr.nin baıına bü
yük bir vük oldııklarındao nihayet 
yayaş yavaş onlardan nefret ediyor 
ve onları parazit birer mahluk ola· 
rak görmeğe de baılıyorıız . ,, 

Fransız kızının göllerdiği ıebep 
ve verdiği bu vah2 ı hükmün ne ka
dar egoist ve io•aolığa yakışmıya· 
cak bir şey olduğunu •öylemeğe 
bile lüzum yokıur . 

Yalnız bu sözlerin bir maoaeı 
bir ifadesi olduğunu da inkar et'. 
memelidir . 

Hepimiz içimizi yoklayalım; en 
b~yük l'ndişemiz yarın çalııamıyacak 
bır çağa geldiğimiz zaman kimıeye 
yük olmadan , ömrümüzün soo yıl· 
larıoı rahatça yaıayabilmek imkan
larını bazırlamakıır . 

Mıddi ve manevi sefaletlere 
artık mukavemet edilemiyecek bir 
çağda insanın desteksiz, parasız kal· 
ması k•dar korkulacak bir akibet ola
maz. 

Fransız kızının sözleri de, hısa· 
oa pek de ferahlık vermiyeo ıu fi. 
kirlerde hep, bir Amerikalı dokıo· 
run ortaya anığı meşhur (plôo) ı 

gördükten sonu aklıma geldi . 
Doktor Tavensen altmııını geç· 

miş bir ihtiyar, bu çağın iosaoları 
ürküten iztirap ve sefaletlerini bilzat 
tatmış bir adammıs. 

İnsanlığın en büyük korkusu o· 
lan ihtiyarlığa ihtiyarlıkta refaha bir 
çare düşüomÜ§ ve nihayet bulınuı ta. 

Bir kanunla altmış y•ş•oa girmi§: 
her insana 250 dolat bir tahsi11t baj!
lamıs ve bu parayı da her çeıit ti· 
cari muameleye yüzde 2 bir vergi 
koymakla ı .. mio etmek 

Avrupa gazetelerinin verdiği ıaf· 
siliita göre doktor pılôoıoı ortaya atalı 
daha iki sene bile olmadığı halde 
milyonlarca taraftar bulmuı. 

Bu pliioın tatbikinde ekonomik 
büyük mabzvrlar görenler varmış. Bu 
ıuretle her ıeyio mılis fiııı hemen 
men iki misline yülı.s~liyormuş .. 

Her ortaya atılan yeni fikrin bir 
itiraz ve tenkit yağmuruna tutulma· 
eı kadar tabii bir şey yoktur . Zaten 

ğuııu isbaı eder . Hayatıoın btr 
safba11 onun yalnız bir endi§e.iııi 
İfaılt> eder : Çoculclulc tao beri her 

f,.yrfe., evvel bir inaan olarak müı 
talcbel tebasiyle temas .ımck ve 
onlarlP aruıntla r•ıamak olmut
lur . 

Aaker , ıporcu ve politika 
adamlarının karıııında da mükem 
mel bir hatip olan prenı herkes 
ten iyı aolam•ıtı ki 1 bOkOmdar
lık vazif•leri kendi imtiyuların 
dan daha mukaddu ve daha ku9 
vetli idi . 

Çocuklu~ t 

H•oOz babaaı Dok d'york 
ik•n yaoi 23 Haz!rao 1894 te doğ 
mu§tU . 

Pe ens Edvaıde v.,rilen leıbiye, 
daha kllçllk yaııtıdao iılbaıeo onun 
ltm Ye her ı•ydeıı evul demok
rat bir p cnı olarıık yetiştidlmui 

DoOu Afrikada 

Yeni kral Sekizinci Edvar veli 
ahtlık elbisesini ve tacını giydiği 

zaman alınan bir resmi 

ve memleket :iılerini helkı iyi 
görüp öğrenmeai nolr.ıasıodı top
lanm ı9tı . 

Geoçlık bayatı , müaıküo ol
duğu kadar oı la halli bir ailenin 
çocuğunun sürebiltceği bir Y•ta 

- Sonu ıiçüncü sayfada-

RasKassa ve Ras Seyyum kuvvet
le ·i Makalle.kaoılarına dayandılar 
Habeş hükumeti halkı, yurdun müdafaası 

için daha ·ziyade gayret göstermeğc:-, 
iane vermeğe, çarpışmağa davet etti • 

Cenup cephesinde Ras Desta 
yeni bir taarr za hazırlanıyor . 
Ankara : 28 (Radyo) - RoJ

ter ıjanıının bildiodiğine ırörc 
Makall.ı civarında İtalyao uçaklı 
rı f11111iyatlerine deum ederek 
bcfmbılır atmaktadırlar . 

Ctnupta mevzi muharebeler 
olmaktadır • 

Geçen taarruzda her iki taraf 
la oldokço zayıat Yeımİf olduk
larından timdi ordularını tanzim 
etmekle me1rul bulunmaktadır
lar . 

Burada büyük taarruz durmuf 
ırlbidir . 

Cenupta Ras Deala kuvvetle-

bu çeşit fikirlerin zaferindeki lıüyük· 
lükte yendikleri muhalofetin kuvve· 
tinde değil midir ? 

Fikrin ekonomi sahuıoda yapaca· 
f!.ı tesirleri bilmiyorum . Yaloız mu· 
hakkak olan bir §ey varsa , insanla· 
rın büyük: bir korku ve endiıesioi 
ortadan kaldırmak gibi çok cazip ve 
iosooi bir ülkü ile ortava atılmıştır . 

Bunun içindir ki ; ıüraıle yayılmak• 
taılır . Ve bir gü gerçekleşmiş ol· 
dul'unu görmekte akla uzak gelebile· 
cek bir şey değildir . 

Bugünkü cemiyet için kanunlat· 
mı§, realite olmuş ne fikirler vardır 
ki ; başlaoıııçıa alayla karşılanmı§ , 
baya( olarak kabul edilmiştir . Yal· 
oız ne var ki ; zaman biç acelesi of. 
mıyan bir kuvveııir . Her hadise 
keodiıi içiu nıukarrer olan zaman 
ve yerde vukua gelir , 

Belki bu fikirde olgunlaşıp, dün· 
yanın kabul elliği bir fikir olnocaya 
kadar belki bugün emekleyen nesil
den bile bir çok ineanlar ibtiyarlıfın 
maddi , manevi sefaleti içinde can 
verecektir • 

Nevzat Güven 

ri dığlılı kısımlara çekilerek ha
zırlıklarını ikmel etmekle uğuı· 
makta ve yeni tekviye kıtalarınıo 
gelmeeioi beklemektedirler . 

Ru D, eıının bu çtkili,i İtel· 
yanlara kartı büyftk bir taarruz 
hazırlıiı yapmağa uğraıtıtına lıü 

klim verilmektedir • 
İtılyııo uçıkları Gondahar ü-

• ztrinde uçarak mOteaddit bom
balar atmıılardır . 

Adiubıba : 28 (A.A) - İtal· 
yenler ıyın yirmisi ile yirmi üçO 
araıındı kaybettikleri mevzileri 
terar almak için mütemadiyen 
uğraşmakta olduklari ruml bir 
kıynal.tarı bildiriliyor . 

H • brşlr, İtalyınlır makalle· 
yi tılıliyrye icbar için .Adduve, 
Makalle yolunu kesmiş olan be. 
defterine henüz varamamıılar
dır, 

Aımara : 2g (A A) - İtalyan· 
lerıo eoo Habeı taarruzunu nuıl 
kırdıkları hakkında verdikleri ba
berlerf" göre Habeşle, İtalyan hat
tını Üsten ile Maltalle arasında 
yarmağa teıebblls edeceklerdi. 

Bu planı vıktile haber alın 
İtalyanlar dıha evvtıl taarruza ge
çerek düımau kuvvetlerinin ilti
sak peyda etmesine mani olmuı 
!ardır. Ve Habeıleri geri püskürt
müılerdir. 

Adisababa : 28 ( A.A ) -Hü· 
kümet bir heyınname oeırederek 
halkı yurdun müdafu11 için her 
glin daha ziyade gayret göıter
meie , ianeler vermeğe , çarpıt 
majı davet etmektedir . 

Yunan intihabatı
nın sonu 

Hiç parti ekseriyet 
temin edemedi 

Atioa : 28 ( A.A ) - İç iıleri 
,:bakanlığı seçim bakkırıda şu son 
Drticeleri,tebliği etmittir : 

1 

. Liberallar 124, Çıılderiıin ıba . 
lı partisi 65,Koodilia 9e ıeokiı ko· 

valisyonu 60,Metakeae 12,komüniıt-

l lcr 16, Cumurıyetcilerl2 rey ılmıı· 
lardır . 

. l2 reyin hıngi partiye verildi
ğı belli drğildir . 

S~ylaYlar kurulunda biç bir 
kovalııyoo mutlak bir!/ekırriyete 
malik detildir . 

Ba§bakan kovalisyontırdın bi
ıi~i mutlakı lr.ıeriyeti teıkil etııe 
bile milli birlik kabineai kurul· 
maat lıizım geldiğini söylemittir • 

Yunanistan seçiminin 
kati neticesi 

Aokara : 28 ( Rıdyo ) - Yu 
nanistanda yapılan 1eçimin ıonıı 
hakkıoda ıu ıeıml teblii aeıre
dilmiıtir : 

Venizelistler 124, Çaldarh fır. 
kaaı 65 , Kondills taraftarlın 60 
ve komOııiıtler 16 HJlavlık elde 
etmitlerdir . 

Ankarada Ayin 

Ankara : 78 (Radyo) - Bu 
gün (düd) müteveffa İngiliz lır•· 
lı beıinci Jorjun olOmtl mlinHe. 
betile logiltere sefırethın~ıiade 
bir merasim vıpılmıı ve bandı 
D.,L • t -•• fn;;r,;; ;ı, __ 
d 

- • - L .. .,._ ... na1al-
lr • 

TUrk resim sergisi 
kapandı 

Aııkara : 28 (Radyo) - Moı· 
kovada açılan modern TUrk reaim 
ıergisi kıpaomı9tır . Sergiyi O• 
sekiz bin kiıi ziyaret etmiıdr • 

Katil Dervif 

istintak dayresinde 
sorOuya çekildi 

Pazar günıl karısınıfeci bir su· 
rette öldüren Erzurumlu Derviş: 

Dünkü aayımızdı pazar gtlnü 
E•zurumlu Derviıia karııı Nadi· 
deyi çok feci bir ıuretle öldürdö
tünü tafıilitile yazmıttık. 

Derviı, dün yeptıiı ciHJCll• 
ne k•dar elim olduğuna iıtlntek 
dayreainde yepılın ııorpda ınlıt· 
mtıtır. 

Dervİf, Ceza avine varildikten 
aoora ıık aık bubraolar geçirmİf· 
tir. Pek yıkınd• bu karı katilinin 
muhakemeıine •fır cez. bak ye
rinde duam edilecektir. 

Seyhan emniyet m&dlirlöğü 

tarafından fotografı ılınan karı 
katili Deniıln rf"ımial b11ıyorııı. 



Sayfa: 2 

Atatürkün hayatında 

9 Rakamı 

1 Toplayan : Hamdi Akverdil 

-2-
Büyük bir ruhi kudret sahibi 

olan Atatürkün - ıuuraltı bir 
ilca ile - büyOk hadiseleri , için 
de bo rakamın bulunduğu gün 
lerde (Yani ayan 9 unda, 19, uoda 
veya 29 uodı) yaratmak istemiş 

olduğu ıöylenemez mı? Hayatına 

miitaallik. diğt-r (9) lu hadiselerin 
de - onun ruhi kudretinin niifu 
su altında meydana geldikleri 
içia - böyle oldukları zaonedi
lemez mi ?. 

Eski KOtahya aaylavı ve şeh
rimiz erkek lisesi dirl'ktörü Cev
det Barlas, geçen gOrı bana, Ata 
türkün (9) rakamına karşı büyük 
bir ıeapatisi olduğundan lıahset· 

ti . 
b) Son ~nieıde, ~abancı dil 

lerde çıkan mrcmuelar , (kainat
ta her ıeyin ve bizzat maddenin, 

adedi niıbrtleri fU veya bu olan ib· 
tizazlardan mnrekkep bulunduğa 
fikrinin revacta oltf uğu ve eı erge 
tiımeio gitgide kuvvetlendiği bir 
deYirde) "adede.in gizlı ilmi,, 
nden bahıetmeğe batlailllar. Böy 
le bir ilim, zanuedilrceği gibi, 
pek yeni bir ıey drğildir . MılBd· 
dan evvel altıncı asırda yaşa 

m•ı olan Pythagore zama-.ında 
b6yle bir ilim mevcuttu ve kii 
aatt•, birriyıziye kontrolu müm
kün, ihtizazlarm bakim olduğunu 
ileri ıUrGyordu . 

Q devir, - tıbkı buğfinün 
ilmi sihnrv.ti aihi ...,~ıou- :'ııib 

ta, ferdio bizz.t iımioin de bir 
takım ihıizılara tekabül ettiğini, 
bu ihtizalarıo, ferdin bayatınıo 
u11 balları üzerine büyük te 
sirJerdt: buluoCfugunu işar .. t edi
yorlardı • (;;) 

( Unutmayalım ki , Atatürkün 
çocukluk yışlarındın iti bar en a -
dı - l>ir yıl evvelisine kadar -
"Afuıtafa Kemal,, idi ve eski harf

lerle 9 baıftan müteockkildi 1 J 
Markoni meydana çıkıncııya 

lcadar: bava mevcelerinia, mesa
feyi ııfıra indireceği, telsiz telg 
rafın ve radyoauu mümkün ola· 
biltcrği be-iki de ihtimal verile
miyen bir §eydi 1 Adedi ibtizala 
rıo bu derece iş gördO~ü, ldU 
aıhn ve hatta hayatla mihanigi 
izahıea giriıildiği bir devirde 

' ortaya (Atıtürkiln bayatırıda 9 
rakamı) tarzında bir faraziye at
mak beUu de zannedileceği kıd r 
cDretkiranc bir bereket olamoz. 

c) Ve Dihayet.. doğmak için de 
dokuz ay, dokuz gün bekleme
miz lizımgelmiyor mu ? .. 

Sözlerimi bitirmeden önce bir 
noktayı tekrar iıaret edeyim ki : 
Bu araıtırmalara beılayalı epey 
bir zaman oldu ve ancak şimdi 
neıre karar VP.rmiş bulunuyo
rum. Faiaziyemio biç bir bakika 
ta d•yanmadığını kabul et1ek 
hile, ''Türk Sö:ıü,, karileri, At 
tllrkün ve yurdun hayatındaki 
önemli hadiseleri bir ıilsile hı · 
linde t~ıpit eden bu yazıları oku· 
maldı hiç te vakit .kaybetmiş ol
mıyacaklardır • Sonra ; belki bir 
fÜD- İDllln ilminin çok daha fazla 
ilerleyiıi-ededi ihtiznların bayat 
üzerind

0

tld büyüle teıirini ğöste 

1 
ren ve ııpat eden bir ilim adamı · 
nın ortaya çıkm11ına iın'IAo ve
rir. O zaman, topladığım ve (kay 
nıklann nok11n oluşu yllzün. 

den) tomamlayamıdığım bu ya 
zılar belki de - mcvzuun daba 
derinlerine girişecek - başka bi· 
rinin iş"ne yarar 1 

29 İlk Kdnun ı 904 : - Mus

tafa Kemal; Askeri Rüştüycyi ve 
Askeri ldodıyi bıtırdıkten sonra 
Harlıiye mektebine girmiş, orada 
buyuk bir heves ve merakla As
keri bılgilero sarılmış 'e nıhayet 
lıarbıyeyi de muvuffakıyutle bıtır 
dikten sonra Erkllnıkaı p zabiti ye· 
tışmek içın okumaya haşlamıştır • 
Tahsılınin her kısmında etrafıı da
kılflrin ve hocalarının dikka -
tini çeken genç Mustafa Kemal,Er
kAnıharp mekt~bınin en kabılıyetli 
talebesi olarak keadioi göstermiş
tir . 

Yaptığı işlere ve kazandığı Ul· 

kulara bütün acunun hayret,takdir 
ve saygı ile baktığı Büyük Türk; 
Erkdnıharp yüzba~ılığı rillbe ve 
diplomasını işte bu tarıhte aldt. 

(Tarih : CiJd iV; S. 18) 

* • * 
29 İlk Kdnun 1904- lu lafa 

Kemalin koskin z~kası vo ihatalı 

ğörü .ü,ldadi mektelJinden itibaren, 
mektep ve ders muh ıtini aşmaya 
va , yurda ait i~\er etrafında da 
dolaşmaya başlamıştı. Hocaları ve 
ar kadoşları, fostafa Kemalin müs
tesna bir şahsıyet olıluğunu "nh-
K ,.• "I_. .n. ' ' ' ' o ... a~ vrue vatan ve mektep :bahıs -

leri üzerinde derin kopuşmalar ve 
esaslı münakaşalar yapıyordu llar
b1ye ve Rrklloıhorb ye mekt ple
rinde eyiden temayüz ettı. O, bir 
çok şeyleri arkadaşlarımn arasında 
şiddetle tenkit ederdi, fakat onu 
çok sevf'n arkadnşlıırı, sır sakla· 
masını bilırlerdi Mustafa Kemalin 
bu ceıadeti, sarayın gözünden koç· 
mıyordu. Nıhayeı, onu - Erkdm
harbiye yüzbaşısı rütb~ ve diplo
mssıaı aldığı gün-, yani işte bu 
tarihte, tevkif ettirerek Yıldız Sa
rayına getirdiler. 

Mustafa Kemalin ilk tevkifi bu 
tarıhte oldu. 

( Tarih : Cild iV, S 18) 

• * • 
- Sonu \'ar -

Suriye Hadiseleri 
- Birlncl sayfadan arlan -

dahiliye veziri ile manda t.ıltında 
bulunan hükümet reislerine keo· 
di mıotıkalannda hükumetin mü 
sadesi olmadan yspılan her lıaogi 
bir toplantıyı men ve kanunsuz 
teşekkülleri fesb için tam bir se
lihiyet verilm"ktedir. 

Vali ve miHesaruflar bu kara· 
rı kendi mıntıkalaııoda tenfize 
memurdurlar. 

Bu kararname il~ kapatılan 
yerlerin kapısına bir kağıt asıla· 
rak kıtpanma eebrpleıi yazılacak
tır. 

Bu suretle kapanan yerlere 
girmek lf'Şebbü ünde buluooo 
kimseler, 4 DUmarah kararoaıne . 
ye tevfıken muhtelit mahkemeye 
eevkedilirler. 

Mülk sahipleri kanunsuz top 
l•nh yaptıklarından dolayı hakle· 
rında müzekk.ere yazılanlara ev 
lerini icar edemiyecekJerdir. 

Komünistlere f•rsat 

(Türk Sözü) 

Nizip belediyesi 
çalışıyor 

Zeytin rnahsulü yağ-
1 murlardan zaraz gördü 

26 [ Gaziant .. p ve çevrrsi ay · 
tarımızdan l - Nizip bcledlyui 
bütçrsinio dar hğıoa ragm .. n çok 
çalışmaktadır . Soıı. yıllar iç isin· 

de yapılan İ§leri saymak , bu id· 
diayı isbetı kafi g~lir . 

Uray üç bio lira SJtı fiyle feaoi 
bir mezbeha vücudl' getirmiştir . 
Burada günde vaf'ali yirmi davar 
kesilmektedir . Yedi bio lira ile 

meydana geltn et bili modern 
bir mUessesedir . Bunun yaumda 

ayni şekilde bir sebze halinin ku 
rulme1ı da k rarla~tırılmışhr • 

Atatüı k yolu İotiZima sokul 
muı , pazar yerleri düzeltilmif 
ve yol ortuıoa U u Öııderimiz 
Ata tür kiio büstü dikilmi~tir . Bir 
müte11bbit tarefındaa vücude ge· 
tirılen elektıik le isatıcdab iıtifa 
de edileıek k aaba medeoiytt nu. 
runa kavuşturulmu§tur . 

Dört bin liraya bir belediye 
gazinoıu yapılmıohr . Yazlık bab 
çe güzel ağaçlar ve kameriyelerle 

süslü bulunduğu gibi kı§lık snlo
nuo sabnui de vardır . Burada 
halen ~ioamada gösterilmektrdir. 

Gazinonun üzerine bir kat çıkarı
larak 936 da modern Mr belediye 
dairesi yepılacaktır . Gazinonun 
bahçesinde döı tyüz lira urfiyle 

ıu ihtiyacını uglamak için bir fı. 
rıldek yep;lm•§lır . 

Güzel bir radyo maldoeıi de 
alanarak brlediye tlaireıibe kooul-

mu tur . Yumi iki bin liralalc bQt. 
ceıiylc dehe bir çok iıltr gören 

• f • • - • • 

Bu yıl ze!'tirı mahsulü pe-k faz 
ladır . Öyle ki 1 son on yıl için· 

de bu dert ce bneket kaydrdilme 
miştir . Zeytin 1 bu bavalioin çok 
önemli bir mabıulüdtir . Kaıabaya 

ikiyUz bin liraya yakın bir para 
getirir . Zeytin yağları E•zuruma 
kadar yollanır ve büyük rağbet 
göıür. 

Sou bahardauberi fasılasız 
devam eden yağmurlar Alltep -

NiziL yolunu boımuıtur . Kam
yon ve tr nezzllbler bu yollarda 
zor işlamektedir . 

S. E • 

~--~------·---------~~ 
ıliyete gec~ "r.k, bir takım beyan
nameler d11ğıtmışlardır. 

Berut ve Trabluıta dağılllın 
bu beyallnnmelerde Lübnan halkı 
Snriyelilrrle tı şriki mesaiye de· 
vet edılmekte Şam ye Haltpte ol 
duğu gibi be, keıin dükkaoıaı ka 
pamaaı tavsi}e olunmaktadır. 

Polis Lıeyanuameleı i cbğıtan
Jucfao bir kaç kişiyi yakalam ıflır 

Türkiyeden istenen 
azgın cani 

Türkiyenin Mardin viJaytti hal 
kındao ve aslın kürt olen 35 yı§ 
larında Mehmet Fettah cdıoda 
bir cani burada yakalanmıştır. 

Caoi Türkiyede bir çok feci 
cinayetlr r işliyr.rek şimali S ... riy~ ye 
kaçmıt ve orada da bir çok cina
yetler işlemışti. 

Kendisi son Zffmanlarda vuku 
h.ulan mühim sirkatfer tizerine ya
pılmakta olan araştırmalar 'Sırasın 
de şüpheli göı ülerek yaLalaomış, 
evinde 3000 Snri lirası buluodu 
ğu nazar diklcata çarparak hak
kındaki talıkikot genişletilince 
Türkiyedeo istenmc1'te olao mü
him bir cani olduğu anlaşılmııtır 

Şebir Dayakları 

Genel meclis toplantısmda 
ilçelerin ihtiyaç mazbata lan dahiliye, maa· 
rif ve büdçe encümenlerinde incelenecek 

Gerıel mrcliı i brıinci toplan·' 

llsıoı dün ögledeo eonra saat 

o:ı dürtte ilbay Tevfik Hııdi Bay
aahn beş\cenhğında yrıpmışlır . 

yo!, Karaisalı ve Feke ilçeb•y .. 
Jıklar.nın m ıbtclif günlmeç ve 
sayılı ıhtiyaç mubataları üıcrin 

d«ı göriişülmüt ve hu mazbata
lı1rın d lıiliyt•, tnaerif ve büdç.e 
encümrnlerirıde irıctl,.nerck ge 
u .. ı heyetin toplantısma verilme· 
ıioe karar verılmiş ve önümüz· 
deki cuma güoü ögleden sonra 
top'ımılmn:k üure toplantıya ni 
bayet ve.rılmi§tir . 

Geçen lopl ııt ya ait zabıt ö 
ıü okuoar.ak aynen onaylanmış 

ve güodel kte buluoao mf\ddele 
ıin müzrıkeres•ne gt çılmigtir. 

Koıan , Ceyhan, Kadirli, Os 
marıi~e, Bahçe, Saimbe-yli, Dört· 

Yeni dabakhane 

Yarın türenle açıhyor 
Recai tı> rimeı d~n alınan Balı• 

çede yapılan yeni Dabakhaneoin 
acılma töreni yaun aaııt onbrıte 

İlbay Tevfık Hadi Baysal tarafın -
dan yapılacaktır. 

Debag esnafı töreıı mün11ebe
tile çairililcre orada bir çay gö
leoi verecektir. 

Arıcıhk kursu 

Halkeviade açılacak olan arı 
cılık kureu hakkında incelemeler
de bulunmak üzere Halkevi lcöy· 
cülük komiltıa üyelni. Tarım o
kuluna giderek incelemelerde bu· 
lunmuş ve öiretmenlerden buna 
ait tafsilat almıf ve kursta kulla· 
oılacak olan kovan ve saire}le a
yırtmıfhr. 

Tifo deGHmiş 

Pozaotıoın Alpullu köyünde 
bazı hastalarda tifo görüldüğü ih · 
tiyar heyeti tlıBfmd•a İlbaylığa 
bild.rilmui üzerine uğlık ve ıos 
yal dırektörlüğü tarafından 1 ü
kiimet doktoru Mazhar Crmil E 
senin muayt.oede bulunmak ve 
JiJzımgeJen tedbir Jeri almak üze· 
re orayı gönderildiğini yazmış·

tık • 
Doklor MsBbar Cemil orala.ı· 

da yaptığı muayenelerde haıta 
ların tifo dt'iil, sıtma birkaçının 
zayif ve birinin de b6breklcrioden 
hasta huluuduğuou sapıamı§ ve 
bunlara lizımgcleo Haçlara vere· 
reli şehrimize dönmüttür . 

Şehir meclisi 
toplanıyor. 

Şehir mt cliıi . Şubat toplan
tısını ayın bıriı.ci Cumartesi ğü 
nü uray ealoounda yapacaktır . 

Buoua için üyelere, Urbay 
tarafından çsğırı kağıtları göode
rilmitlir . 

Dödyol ilçebayı 

Dörtyol İlçebayı Abdurrah· 
marı; izioli olarak ş-hrimizn gri 
mittir. 

Bir yaralama 

Ahmed adında birisini 
bıçakla tehlikeU suret-ı 

te yaraladı 
n ~· 

Murad adında bir genç bir kav· 
ğa soouoda Durmuş oğlu Ahmo 
di bıçakla ıol bögıOoden ehem· 
miyetli surette yaralamışhr . 

Çok çocuklu 
Analardan on kadına 
daha para mükifab 

geldi 

Altı ve dııhı faln2 çocuklu a 
ualardao oo kadına S•ğlık vo sos· 
yıl bakanbğından elliıcr lira para 
mük iifatı aörıderilmi§ ve bununla 
,ahrimiz.drn mükafat ılanlarıa 
sayısı kırk altıyı hulmuıtur. 

Para mükafatı alao bu anala 
rıo adlarını aı'Jğıya yazıyoruz: 

Yüknk dol11p uramıada oturan 
Hüıeyio kuısı Güllü, Camic .. dit 
urımıoda oturan Nuri karısı Sı 

dıka, Havutlu bucağı köyünde o
turan Aziz karisi Fatma, Yükoaek 
dolap uramandı oturan Ahmet k.
rııı Kerime, Seyhan uramında o
turan Halil kariıi Fatma, Madama 
çiftli~inde oturan B~kir karttı 
LPyo~p, \...umuurıyec urewıoua o· 
turan Ali karısı Hatice, Mehmet 
karısı Vahide, kasap Be1cir ura
mında oturan Ramvıaa karası Me 
diba. Bayramhacıh köyünde otu 
ran Mebmd karısı Hatice. 

Profesör Yoly,as 

Şehrimiıe geldiJini yatdıjımız 
üniversite sağlık ve ıosyal profe 
sörler ioden Yol yas, yaLmda dö 
çendi olduğu balda tarım okulunu 
ziyaret ederek incelemelerde bu 
luna:ıuıtur. 

Bayraklar yarıya 
indirildr 

İngiliz Kı alı b~§inci Corcua 
gömülme töreni mUnasrbetHe dilo 
şehrimizdeki resmi ve hueuıi day
re ve müesselerin bay.aklara ya
rıya kadar çekilmiştir • 

Yağan yağmur 
miktarı 

Mevıim {)aşlengıcındao ıou 
güne kadar ıehrimıze yağan yağ
mur miktarı 300 milimdreyi geç 
miştir . 

Bir atanma 

İtiınir: emrioJ- bulunan öğret 
meoleıden Hıkmetio, Osmaniye 
ilçesi 7 kôouıı uıaoi Okulu öğret
menliğine atandığı Kültür bakao
hğıodan llbaylığa bildirilmiıtir. 

Çifte ile yaraladı 

Makines Dur•n oğlu Halil , 
yaolaıında çırak olarak ç1ılıtm11k· 
ta olan halasıoın oğlu onbeş ya§
larında Abdullahıo oynamakta ol
duğu tek nemlu çifteden ltazara 
çıkan saçmaların karnına rast 
gelm~ıile ağır tmrette yarefaomıı 
ve tedavi edılmek üzere memlek~t 
hastanesine yetırılmı§tır. 

-
Tenkfd : 

Futbol antrenörlırı 
Oyuncularımz hakkınc.98 

n& diyo.? 
Ay 

Nual oyaadılar? 
1 

k 

Adana Seyhan ıpor Hk ''Er 
renin 25 dakikasında baki.,f_ 
daha tekaık bir oyan çıkar_.bı 
sır.a rağmen ellerin l"'Ç~D ~il 
ksç mühim gol fuutlarıodıd i iı 
tifadc tdemiyerrk eayı çık•~ı, e 
madı. m ~ 

25 inci d~kikadan sonra lflııiı 
J,.o fersinliler biJbaısa bu,t ta 
en iyi oyunlarındııo biıini o1't g 

1. Dl 
yan Aliye dayanan kademe 1 

. ı s h k' DCI müdafaa sı lt mı e ey aoı 

sahalu,ındd sıkı§tirdılar . n k 

Seyhan takaminda : 
Llrci çok iyi vazıfeıini r-. 

tı Bilbaeu ilk devtede ker-'lt 

1 • ı. •• • bO~ a 
den ge ea anı Ye •Opyı _ı. 

f ~ . b' , .. ıet bir lu a vurU§Uou aaı ır 

ve iyi bir plonjonla kurter.,ı. 14 

takımını muhakkak bir S•Y~~ 
kurtardı . Yeloız ceza saba•• 7 
çim.teki sıkıtık aalarda topu f H 
kındap takip etmemesi bı~ ıaf 
batesıdır • 

Yusuf : bir buçuk aaat :~,; 
de te•iz vuruş ve top ketJt'-

r ile çok buaplı yer tutu~1 · 
tam yeriai bulmuf bir m :le 

dlı . _ı Bı 
Burhan : arad•t••ıD '~ık 

zayıf kalan ba arkıd•t•• ~ıi; 
deki hafla .. ı.ım••ı ve ·: ,JI r 
dlha favö11iiz oyoama11 llP. it 
dır • ., J j

2
U 

İtmail : yer tnt•tlıra ~ 
pıs verioleri ookıın yaluıı ıbaı 

fa vuru§lırı zarar1ız . . Jade 

f'ttf : atılga•., kıfaıun•:'~hd 
01110 bu t'Utbulcuuuu eu 1"' 3 
kuıuru ıyığ.oa hakim olaa•-, i 
dır . .ala 

Kizım : bira:1; ı~ır oluı.-,re 
rağ ~n vuift.tiai iyi bıpr~iliı 
Kafa vuruıları temiz, koı•lıet , 
çahımah . r t 

Nıum : St:ybanuı •e Çr/I,, 4 
VIDIO en iyj .. , açığı lu.ıfA•t• 

. • . 1 • - d Irat 
ıut ye Sert ıoı~ erıne r,-gın 

kasında"i lıaf ve yaaıodaki. ~tlv• 
için yard•oılarınl görmediği if. a 

O 
,lıD 

silik kaldı . rt•latlDı ve vo .J 5 
rını daha yüksekçe yapabıJOI' . 
di J rl 

r • .Jl Vt 

Halim : Korltık ve bcs•rının 
forvet hattını felce uğrattı · / • 

Eover ; Birioci 11nıf bir 6 
bolcunun h:ç muveff•k oJaJ•'n, 

sının başlıca ıebebi : Kendiıiıı'lmaı 
rilr.n bütün pıAlarlD marke ~ılau 
ydtc verilmeıidir • V,•rdiği 1 7 
p11!arı çok iyi idi . Şat atm•O"t e 

biti idi . . . trn 
Kemal : Okcu K:emll ıy• 8 

oyuncu bny ve vih:.ut bikiıııi1~b-a 
tindeo istifıtdd ~demıedi . .Bf'·rıu 
ile ilalemesi bata ıdi • sc1 

Remzi : Sol •Çık ta biç OJO t 
fak olamadı . !e 

1 ··ıd ... , K .. nd~siot- gelen pae arı O ~ Jd 
dU . Takım hticom kabiliye 

9 
• 

kaybetti . ..l 
Mersin takımındı : lab 
2 müdaf '• ceaab bıfları ~· 

iyi oynadılar · Hücum hattı b 10 
leoen oyunu gösteremedi . t ili 

Çukurova bcJlge Arıfrerı' "eti 

E,ref Tevfik )/ 

~ 'rtc 

Sinemanın en büytik ıki arsil 
ı. D 

Fradrlc March, "' 
Charle Laughto" 11nıa 

l'ret 

Sefiller i K-(.) Fransızca (Lu) mecmuasımn 
10.-1- 936 tarihli nü basında : "La 
•eıence ııecrete des nombrestt başlık· 
h yazı • 

Şamda ve Halepte çıkap güıül· 
tüleri fırsat bilen komünistler fa-

Bu husustaki muamele yaplla
rak cnni Türkiyeye telim edile
cektir. 

Ahmed tedavi edilmek üzere 
memleket baetabarıesioe yatırıl
mış ve yakalanan ıuçluda hıklrn 
da tutulan incelemo Lağıdile bh
lıkte Cumuriyct genel savamtın · 
lığına tesln;n edilmiıtir • 

YakAlanan ıuçlu Abdullah 
bakktoda ioc..frmrlrr yapılmak
tadır, 

1en 
t-özlü büyük fıl~ iki 

~ 
f Türkçe 

4 r 
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-- )evlet demiryol-

.. ' ·larında 
nor 1renlciler için tenzi
kktnlath tarife tatbik · 

edilizor. --Aylık, mektep talebesi abonu 
katar larıoa mıhıuı 

1 ilk ' Erzurum hatlara huiç, Bur
baki .... _ Mud.aya, Sımıue - Çar
çık•'~ba Aydın •ve Fılyoı hıtları 
ç•D lf~J olmak üzere, ıebeke ~z~ri_o
ruıdı• i iıtasyooların heı bangı bırıa· 

çık•~. en çok 70 kilometrelik bir r 
m dahiliode mektep bulunu 

Gnra "9ıine eyoı sıünde gidip döoe-
1 bujl talebeye , seyahat mu11fele
ini 01• g6re, &§akıdalci maktu ücret 
emeli mukabilinde • yalnız n nci vt 

b. ı ..... cQ mevkiler için aylık .bonu· 
anı ~ r 

n kat•rlara verilir : · 
lI Mevki Ill mevki 

Korus kurut 
sini~ 

e ket,t Km. ye 
-Ar.adar olaa 

yi bC .. 
bir 1'-feler ıçın 

150 125 

urtır9'14 200 100 
"25 250 175 

sıy .45 450 300 
eahatl 70 750 500 
topa f · ı 

b ~ HaydarP,•I• rıhtım demıryo u 
' afeıi içia ayracı iicreat al.n-

ıat A 1 
ke il fart ar : . 

1 - lıbu abonumaa kartla- ı 
utuf·"Jn . 1 . d h • ..-.:-mumi tabıil derece e11 • ı-

m e tedri11t yapan rrtmi ve kDf-
Bak.ahğancı muaaddak huıu

k orta lisr. meldeplerile üni· ' . .. 
ilelere deY1m ede_cek 25 1a-
reç111iyen ve lc8%1DÇ getirir 
i~e nıtşgul olmıyan talebeye 

Uir . , .• 
ı 2 - Talebe llU...ları iıme 

lnıl tharrer ve fototi:effidu . Bir 
de yapılacak i'ey•hat adedi 

ana dut d•ğildir . 
3 - Talebe kartları, mei-

1~ idareleri;du ı~Urilecek-;.e-
alara mlitlniden her tahsil 

oımArresiode bit- clefe 10 kurut ma
b~11,,.,ilinde veı:Jlr.cek demiryol hü
koı•»et varakılı1'ile birlikte mute-

T tutulurlar . 
~ ç.I. 4 - Taleb~ kartlarınıo ban
kıı'•taıyonlHda satılacakları, han 
.., ın"'lııtar larda moteber tutulıcak 
1
k. ta ve kart .hemillerinia n• gibi 

~.;i ftlara ri•yet edecekleri idarece 
1 
Jin ve ilin olunur . 

e 
91..J 5 '- Talebe kaurları, _ke1ri 

bı Jri müokaeim bir takvim ayı 
J.l verilir Y• alıodıklar1 takvim 

he&"ınıo ıoouna keder muteber o 

tı • i 
bir 6 -- Her ae ıuretle oluıaa ol· 
Jsı•#n, kıımen veya tamamen kulla· 
diıitı'lmayao kırtl11rlD bedeli f'fİ iade 

ke ~-alDlez • 
iği. İ 7 - Abonuman kartil.: ıeya. 
tm•dl't eden talebenin, parasız bağa J 

tıı:na hı\ ICı kabul edilmez · 
l iyi f 8 - Abouuman k•ttuıı himil 
kiOIİf\ebe ; kartlarının muteber ol

. Et.,..u sınıftan dıba yüksek smıf 
acyabıt edebilmek için. seya 

· ç OJ!İı meıafuiıe göre , umumi t•
fe ilzerindeo besap}anıcak her 

, 1 öl.ı'I •naıf ücretleri arasındaki far 
·ıifJ~emeğe mecburduılar. 

9 - TreolP.rde yer bulunmı
"ı yüıGneen dahı aıığı eınıfta 

l•bat eden talebeye lcret faıkı 
arı ;I:. elu•maz • 

ttı 1~ - Melcteplerio umumi yaı 
ı 1 müddetleri içinde talebe kar 

tretı "'rilemez • 
11 - o·~ ı ·ı"' • 16 er ıuıct e t~nzı ata 
1 Yofoulara bu tarife üztrjnden 

ı;I •c• tenıılit Y•pılmaz . 
ar t l2 - lıbu tarife. D. D. ~9 , 

. D· 77, D. D· 91 D D 114 
..ıl S· S ' . ., ... . . 1 

torf Dıarah tarifelerin dıba yüksek 
&?r eti' 
i K" 1 nıOn11ebetle_ri için 1 hirin 

anua 1935 den ve daha eh· 
Jn licıet1· 0 lıl~ ikinci K"' Dl naıehet1.cri için de 

6Ji'J anun 1936 dan İlibareo 

Yeni İngiliz · kralı 
- Birinci say{ adan artan -

yış oldu . 
TıbsiJinio mPbtelif stajları 

eanuıoda ona hususi ve imtiyazla 
bir muımele yapılmasına mümkün 
olduiu kadar maoi oluomağa ça
lıfıldı bu ıuretle onun diğer in· 
saoJ.,ıo çahıma ve zevkleıiai ha
kiki bir surette görmesi ve tatma
sını temine çalışılmııtı . 

Harp 
Kendiıi det1iz zabiti olmakla 

bl!r&ber Oksforda kara zabitleri 
kunuoa ittirek etmiı olduğu içiaı 
harp ilin edilir edilmez Kraldan 
kendisinin bir alaya verilaıesini 

iıtedi . ' 
Bu suretle 12 Ağustosta bir 

tabur• ikinci milli.zam tayin edildi. 
Bir en evvel Frans•ya gitmek 

bosuıuodaki §iddetli arzusuna 
rıimeo İngilterede kalan bir ibti· 
yat taburuna verilmitti . 

Mımafih bu kadar büyük bir 
istekle bekledıği fırsat gecikmedi 

Biıioci mülazım olarak 1915 
de Sir John Frencb'io emir za · 
bittiğine ta)İn edilerek Franıaya 
gönderildi ve meıbur Nenve - la 
cbapellle mnharebeıaiode irtibat 
zabitliği vazifuiuı a-ördü . 

Bu sırada amirlerinin verdik
leri raporlara ve bir çok vakia -
!ardın aolaşıhyordu ki ; Veliaht 
kendisine verilen bu vazifeyi bn 
yük bir muvıffaki) et ve fedakir
hkla y•pmı§tı . 

Elinden ıeldiği kadar aıker 
lerio ıahatanı temine çalışıyor • 
Hütiyetioi bildirmeden onlarla 
konu§uyor , sık ıık ıiper ]ere gi 
rerek 11kerlerio yaoında kahyor

du. 

1928 de yanında ksrde§i oldu 
iu belde burayı da gayri r~smi o 
luak ziyaret etti . 

Bu seyahat habasıoın hastalı 
ğı yüzüoden birdenbire yuada 
kaldı ve Veliahd tarihi denile· 
bilecek bir dönüşle İngiltereye 
geldi . 

Ayın ikisinde ( Doresselom ) 
ı terk etmiş ve ön yerinde baba
sıoın baş ucuod• idi . 

( 9500 ) kılometr~lik bir me
safeyi dokuz günde kat~tmişti. 

Sa buınıo hastalığı dolayısıle 
ertesi sene (1929) veliabd için 
çok •ğır, çok mesuliyetli bir yıl 
olmuıtu. 

Keodiıi devlet müşaviri ol, 
muthı . Bundan başka bir çok 
fırsatlarda babaıl!ı•n resmi işleri 
ne de vekalet ediyoıdu . 

Bu ııralırda, maden ocakla
rının buluoduiu memleketler bal
kının acınacak hali karşııında 
çok mütceaıir olan vdiahd bu 
§ehirlerde halkın vaziyetini bizzat 
gidıp görmek ;çin bir seyahat 
yepmaj'a da vakıt bulmuıtu . 

1930 dı kraho ııbhi vaziyeli 
dlizelctiği için veliabd da tekrar 
büyük bir ıeyıhata çıkmak im
kAoıoı buldu . Bu drf• Afıikıyı 
şimılden ceouba kadar katetmek 
suretile kapa bir seyahat yaph • 

1931 de bu defa bam başka 
yepyeni bir mahiyette bir e~y•
h•ta çıkb • 

Cenubi Amerikaya yeptığı bu 
seyabatta lna-iliz ticaretioin mü
messili olarak dolaıtı • Ve Bu 
buıuıta büyük bir muvaffakiyet 
de kazandı . 

Veliahdın soysal 

( T&rlc Söıfi ) 

SON DUYUKLAR 
. 

Flanden, Eden 

Dün Londrada neler 
görüştüler? 

Pariı : 28 (A A) - Londr1da 
dün Flandeo ile Eden arasındaki 
konuşmadan bahseden Maten ı•· 
zctesi diyor ki:) 

Bugörüıme samimi olmuıtur. 
İki hakan arıiulusal işlerdeki gö· 
rüşlerinde tam bir beraberlik hu· 
lunduğuna göstermiştir. 

Ôı gazetesi, Flandeoin reniu 
ukerlıkteo tecrid edılmiı bölgui 
ile deniz kooferansi mese1esioi 
gôr ütmek iıtediğtni ve ber halde 
bu meselelere tem.a edilec•ğioi 

yazıyor. 

Ras Kassa Makalla ka· 
pılarına dayandı 

Aernar• ; 28 { A.A ) - Yaban 
cı aytırlara göre R11 K.ssa ya· 
nanda takriben kırk ban ki§i ile 
M.kallenin 20 kllomttre garbir.· 
de buluomaktad1r • 

Adisababada ayin 

Adııababa : 28 (A.A) - Bu
gün İngiltere ıefaretbaneıinde k· 
ral betinci Jorjuo ölümü müna
sebetile bir ayin ruhani yapılmıc 
tır . Bu merasimde Habeı im
baratorunun oğlu hükumet erki
m haıır bu\unmuılardır • 

915 doğumlu 

Otomobil efradını İtalyanlar 
bir Şubatta silah altına 

ç<tğırdtlar. 

faaliyetleri --- . .. N 

Sıyfa : 3 
! ... __ _ an_ 51 !2!!2ESIU!Z 

-- Asri Slae•a 
29 ikinci kanun çarşamba akşammdan itibaren 

Bu zamana kadar çıkan yaln ız eserlerin değil ... bütün fılınlerin ölmez 

bir Abidesi. . . 

( Martlla Bggert) la 
şaheseri 

Bitmemiş Semf ani 
Rejisör : Villi Först 

Filimde : 
VİYANA : Fılormanik orkestrası 
GYULE : Horvııth ç iğan orkestrası çaldığı f<'İbi 
ViYANA : Çocuk korusu ve 
ViYANA : Opera korosu ittirdk e&mittir. 

Dikkat ; Localarınızı telefonla isteyiniz 

Pek yakında: itto arapça söz/Q 
Şarkr. ait muazzam ve muhteşem film 
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fTAN Sinemasında 
Bu ak~am 

Kıymetli halkım ıza müstesna iki film birden taktim ediyor. 

1 • Sinemanın en parlak yıldızı ( RONALD COLMAN) ve güzel 
• ( LORBTTA YOUNG ) ıo müıterdkon temsil ettıkJeri büyük 

Polisye film 

Prens Alamet 
2 . ~alonu .boş bulamayup <la g .. ri dönenlerin voosuz istekleri 

• üzerine tekrar proğrama il4ve e<lılen harikalar harikası fılm 

Dikkat : 

gelecek 

karyoka 
Proğramın uzunluğu dolayısile sinemg tam saat 
8 .30 da başlıyacaktır. 

film : 
Bu seneuio en muazzo.m Türkçe sözlü filmi 

Sellller BötGo boaıan yaparken hiç 
ınphe yok ki : hayatını t~blikcye 

koyuyordu. Hatta 1915 yılanda 
bır gUn yiae ön b•tlah ziyaret 
için gitmitli . K~adiıi ôtömobil 
deaı i•miı ilerlİJOrdu . Birdenbire 
mÜibİf bir giiılllQ oldu . Bir obQs 
m~IDiıi tam bhaı evvel tuk et· 
tiii otomobiline i1&bet etmi§ ve 
ıoförlinü öldftrmüştü . 

Roma: 28 ( .\.A) - 1 i-
Bu aeyabattan İngiltereye dö- sanda silAb altına çağırılacak olan 6390 

•er danmez ,yıptığı t~r6beler 915 doğumlu otomobil eltadı l ı~~--~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den bir az daha mütekamil, bir 

ŞubnUa çağırılmıştır . ·~~~~~~~~--~-·~~~~~~~~~~~~~~~-az daba olgun bir halde lngilte· ı 

::~~r::y;:~~;tı ~e;! ~::ei~~"a:et ~M-u-h·-,--•. s_S_a_b_a_h-ad_d_ı.-n 1 Beklima deg.., il esasa 
rlarda idi ki; İngiliz mala kuliao. 

=~~,~~i~ açıı~ı müc•deleyebıı Ve çocukları Operet dikkat etmek ıazı• Mü.tarekeyi bkiheden ıeoeler· 

ide, ıöıdOğü, bıtardığı hadiıeler· 
le fikirleri daha ziyad~ gtnişle· 
yen veli .. bd memleket i.ılerile da· 
ha ziyade' deha yakındeu uğra§ 
uıata başladı . Ve batta biraz son 
ra geoç logiltereoin bir sembolü 
olarak da tanınmağa ,muvaff•k ol

du • 

Seyahtitlar 
Bundan sonra onu bir seyyah 

olarak gö•Dyoruz. 
lmparatorluj'un tiu tarafında 

ve yabancı memleketlerde yaptı· 
ğı bu ıeyabıtler onu her tarafta 
tanıttı ve Sf'vdirdi . 

İlk ıtyabatını 1919 da Kana· 
daya yıpb ve bir kaç ay orada 
kaldı . 

Bu esnada Amerika Cumur 
Reisioi ziyaret etti ve sonra Nev 

yorka gitti · 
İkinci ıeoe ilkbaharda Avaı-

turılyJt, y f'Dİ Zelıoda seyab•t 
•ptı ve bu yedi ay ınrdn . 

y 192 ı de Hindistan• hareket 

ttli, Japonyayı gezdi ve ertesi se-

ne lngıltereye döndli · . 
1924 de tekrar Kanadayı gıt 

ti ve burada kıaa bir ikametten 
sonra Amerika, garbi ve cenubi 

Afrik•yı grzdi · 
1925 de Arjıotio, Şili, Orogo · 

vıyı dolaştı . . 
İngiliz imparatorluğunda zıya-

ret etmediği yer olan.k ~aloız şar

1932 de itıizlere yardım için he.yeti 
İngiliz grnçliğine hitap edeıek 
bir çok yardım müesuaeluinio 
açı\masıoa muvıffak oldu . 

İtalyan Garnizonlarının . 
ısyan~ • 

Roma : 28 ( A.A ) - Yarı res
mi çcvenler Sölino V3 Sönteri gar 
nizonlarının g<ıya isynn ettiklerine 
dair yabancı kaynaklardı:ın çıkan 
hoberl6rİ yalanlamaktadır. 

:z 

31 Per~embe akşamı 
Alsaray sinemasında 
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---------------~-------

Alsaray slnemasında1 
Mümesslll ; Billur sesli Martha Eggert 

Çardaş 
Çardaş 

Fürstin : Birsinemn harikasıdır. 
FUrstin; Doyum olmıyan musiki 

konseridir 
Çardaş Förstin: Eşi bulunmıyan güzellik ve sanat meşheridir. 

Çardaş Fürstin; Heyecan kaynağıdır 

Çardaş FürStin: filmler kraliçesidir 
Martha Eggert - Çardaş Fürstin 

Biri halık biri mnh1k iki varlık ki bu g ece saat 8,45 te 

Sizi zevktoo zevke, neş'~Jen neş'f<ye, heyecandan heyecana götürerek 
ıki saat gaşyedecektir . 

ki Afrika kılmıştı . 
;::::z~C::P .e=c :a ·~ . - .. Ayrıca : en son diinya haberleri 

tıtbik edilir· ve bu tarjhlerdea ıtı- gel..:1cek proAram ·, giln1ÜZ İnsan gece kurt 
D D 49 D. D. 77, D. D 91, Q ti 

haren · • 
·f 1 tamamen ve D. D.114 nu Uoutmıyacağınız tarih ve isimler: 4 Şubat- Roberta 1 Şubat Dan-

tı~ıa;~;: taııfe ile S S. 1 n.um•:~~ 1 tenin C0 henMmi 11 Şubat Aşk Senfonisi 14 Şubot llarıın R~~~~li babo 

.f . mektep talebefloe ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . tarı eDID -
fıkral .. rı lajx_oluaur • 

K. E / euyu hiç bir su ile ölçülmiyecek kadar eyi aya e en evsafa maliktir. Bu eyiliğine f~ont bütlio te-
dabiri cı1mi olarak doldurma ve hususi vagonlarla nakil etmek gibi 
sıbhi.teraitte inzimam ettirilmiştir. 

Bır su mı:ınbsında ne kadur eyi olursa olsun nakli esnasında pis 
damacanlarda bulundurulmosı eyi hasselerini kaybettirir. 

işte bunun iciodir ki Kayadelen suyu hı~~~:~~e 
kaplrır için ı le nakil olunmaktadır ki şimdiye kadar hiç bir su sahibi 
hu 1 dokdrlığı yapmış değildir . 

K d 1 menbaında nuıiki dünyanın en eyi aya e en suyu suyu iae evinize dahi eşsiz ve rakipsiz 
bir su ol orak getirilmiş bolunu yor . 

K d f nun berrıtk, temiz , v.t kireçinin aya e en suyu ozlığı ve diğer kimyevi hasse-
lerinin mükemmeliyeti itarıle ayarına yeti~ecek ıu ne menhaımızın ci
varındaki menbalorda ve ne J o yurdumuzun bir tarafında bulunmuştur 

Bu cihet memleketin en biiyük ve resmi müessisegi olan Sıhhat 
Bakanhgı ve Belediyemiz kimyahanesince yapılan tahlillerle tasdik 
olunmuştur . 

Kayedelen suyu kendi sıhhatini 
bilen halkımıza en büyük bir mükafattır. 

Yalnız Kayadelen suyu içiniz 
6389 

1-30 

Türk kuşu -Çalışıyor. 
Ankara : 28 {A.A) - Türk 

kuou alanında çalışmalar gitti\cçe 
artmaktadır . 

Cumartesi gün& Cumur Baı 
kanımıı Atatürk sabaya gelerek 
denemeleri tıldp ve takdir et 
mi§leıdar . 

ltalya propafianda 
müsteşarı 

Paris : 28 ( A.A ) - İtalya 
propoğanda bakanlığı müsteşarı 

Bodapeşteden buraya gPlmiştir . 

( Şandu Sihirli Adana ) Cılmile 
tekrar geliyor 

Korkunç Artis~ 
• Bela Lugosı 

6387 

~--Paranı!-~. 
Boş yere harcama ve har• ! 
cıyacaksan yerli malı alf ~ 
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Muazzam Cenaze _,_____ De~ let Dtımiryolları Adana işletme mnfettişl"tinden; 

merasimi -··- 31-1 1-2 935 Nııfılleylinden tib1ren M.ır s;n ile Mıımure nraıında işliyon yolcu katarlarıoın lıarek 1 
IWA IWA Hatleri J,.ğiştirilmiş ve ban katarlarda ildve edilmiştir. Koturlar.n yeni kalkıt varış saetlt!r:ni gö•trP • 

cetvel aşağıdadır . Sayın halka bildiririz. Fazla ta(silAt istiyen)l'rin iıtaıyonlara müracaatları. 
- Birinci sayfadan artan -

Kral ıekizinci Edvar ile kar 
deıleri gece yarı11Ldao ıoora b• 
balarınrn tabutu aniiode yarrm 81· 

ai nöbet beklemiıleıdir • 
Dört ıüodenberi Kralın tabu 

tu öoilodeo 899,182 kiti geçmi§
tir . 

Bütüo caddeler halk ile do 
lu Lulunuyordu . LoodradR şimdi 
ye k•dar böyle bir cenaze mera 
ıimi göriilmemiıtı • 

Cenaze, 2 Cumur Reisi, 6 
kul, 21 preos 35 munhbaa heyet 
Ye eJçiler İfticak e tmi§leı dir . 

ltalyada bir ayın 
Roma : 28 (A.A) - ltalyao 

Kralı ile Musaolini bu ı•bah Ro 
mad.ld ADglilc:ao kiliıeaiode Kral 
Jorj için yapılan d-rıi ayında ha
zır btıluo m o şiardır . 

Muhasebe usulleri ve 
ye riyazidersleri 

Bir muhasebe mütehassısı ve 
Rıyaziye muallimi en son muha
sebe ıistemlerini on koloy usııl
lerle ve kıta hir zo.mnnda Jğret
mekteıl i r. Ayrıca Riyaziye ders
leri rle vorir : 

ihtiyacı olıınhr malQmat nl 
mek uzere matbRamızo. müracnbt 

1 

1 
eılebilirl·· r .6377 4-4 1 
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Düzeltme 

En ince kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 1 

soğuk su ile temamile temir.liyeo madeni ve neb&tt bir terkiptir. İstasyonlar 528 
Menin K 23.15 

Kalıp belindedir. Karacailyas 23.32 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. Dt-ğirmt-n K - -
ı Hacıtalip K 23.52 

M'
·m ile her ş~yin"zı temizliyebilirsıniz HuttA Pelıkırn mürekkebi Tareoı V 00.0i 

ile lekelenmiş eşyalarınızı bila • • K. 00.15 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedeleme<len 
eder • 

tertemiz 

Mim Loke !.ıoyoıardoki kir ve ıekeı~rı cini ban) o,rnm • kris•aı 
madeoi sofra takımlarınızı çatııl,bıçaklarmızı çizmeden yed 

yeni bir hale sokar . 

M • en n, zik ipekli, yün Hı kumaşların yikanması , temizlı•n 
ım mPsi için biricik mndt:ni sabun<lur . 

Adanada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi sataş yeri : 
Mehmet Bozdoğanh 

ticarethanesidir . 

Ulucami 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
21 bulunur. 6269 

Diş doktora 

Meliki K. - -
K.Hüyüğil K. - -
Yeoic~ V. 00.42 

K. 01.00 
Arıkla k.. 
Zeytinli K. 01.14 
Dikili K. 

Kibyaoğln K. 01.30 
Şakirpa§a K. 01.39 
Adaoagıır V. 01.44 

K. 
İncirlik K. 

Kürkçült'r K. 
Acıdere K. 
Misiı K. 

Çakuldere K. 
Sirkeli K. 
Ceyhan V. 

K. 
Veysiye 
YaHıca 

Mustabey K. 
T. Kale V. 

K. 
o~maoiye K. 
Mamure V. 

K. 
Bahçe K. 

Fevzipaıa V. 

516 518 
532 534 

06.25 08.35 
06.35 00.45 
06.43 08.53 
06.50 09.00 
06.57 09.07 
07/00 ()C).10 
07.14 09.24 
07.19 ()C).29 
07.2.~ 09.33 
07.32 09.36 
07.38 ()C).42 
07.46 09.51 
07.31 09.56 
07.58 10.02 
08.03 10.07 
08.06 10.11 
09.15 10.35 
09.2-l 10.50 
09.33 11.01 
09.39 ll.08 
09.46 11.16 
0<).57 11.28 
10.06 11.38 
10.13 11.46 

11.51 
12.06 
12.15 
12.25 
1235 
12.45 
13.04 
13.15 

Dikkat: Mersin-Adana 

Şevket Şermet 

Yağcamii karşısınd ... ki muayeneh:,nesind · her gün 
ha~talarım kabul ~deı. 

Cum:ı rtesi gilnil öğledt'n sonra yoksullara v~ tale-

,, ,, 

515 
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522 
520 536 

10.40 13.10 
10.50 

il 05 
11.12 13.39 
11.15 13.41 
- -- -
- -- -
11.36 14.01 
11.42 14.04 
--- -
11.64 - -
- - --
- - - -
12.09 - -
1213 lt.29 

16.06 
16.21 
16.32 
16.39 
16.48 
16.59 
17.09 
17.17 

510 524 
15.00 17.00 
15.16 17.10 

17.18 
15.35 17.25 

15.47 17.32 
16.02 17.35 

17.49 
17.54 

16.29 17.58 
1684 18.02 

18.08 
16.47 18.15 

18.20 
17.02 18.26 

17.11 18.31 
17.16 18.35 

508 
18.00 
18.17 

18.88 
18.50 
19.10 

19.37 
20.00 

20.14 

20.30 

20.43 
22.00 
22.20 
22.37 

21,55 

23.27 
23.4.5 
00.06 

00.41 
0105 
01.3!! 
01.49 
02.05 
0316 
04.00 

526 
20.00 
20.17 

20.38 
:0.50 
21.00 

21.27 
21.40 

21.~ 

22.10 

22.23 

530 

06.30 
06.46 
06.57 
07.04. 
07.ll 
07,23 
07.33 
07.41 
07.46 
00.01 
08.09 
08.19 
08.29 
08.32 

(J 

p 

' 
yu 
Ro 
led 

ka 

00.51 110 

09.0'Z _ .... haı 
~dir 
;0$ çir 

------------~--~--~ _____ ,1kl 

aras ndaki 510 sayıll muhtelit katc.r ihtiyaridi~ fal 

,, 

531 
517 509 

526 ,, 
533 
519 535 

,, 
" 

521 
537 
523 

,, 

. beye parasız bakar . 6329 9-26 

İııtHyon lar 
F. P•t• K. 
Bahçe K. 
Mamure K. 
Oımaniye K. 
T. Kale V. 

507 
00.15 
10.13 
02.23 
02.44 
00.00 
03.20 

()C).27 
09.40 
09.50 
09.53 
10.03 
10.13 
10.20 
:W.34 
10.39 
10.48 
10.58 
11.15 
11.22 
11.29 
11.40 
ll.52 
12.44 

15.0.S 
15.18 
15.?.8 11il 

m Dünkü nüshamızın 4 üncü sa 
hif~sinin 2 inci süt.ununda çıkan 

Adana Asliye birioci hukuk hı
kimliğ-ini o ilAnının başlığı sı h ven 
( Sulh hukuk hakimliğindm ) ole· 
rak dizilmiş oiduğundan düzelti
riı • 

Say~an Vilayeti daimi aacomenindan: 
936 senesi Şubatın 11 inci salı 

günü saat onda Vil4yet daimt en
cüml!niode ihale edilmek üzere 
( 34880) lira (88) kuruş ke§i! be
delli Adana-Misis yolunua 0+000 
-5+000 arasındaki şosa inşaatı 

kapelı zarf U"fUlü ile eksiltmeye 
konulmuştur . 

Keşif bülAsası 1 Metraj , hususi 
fürtname. eksiltme şart.namesi ve 
mukavelename örneği ( 174) kuruş 
mukebiliLJe Seyhan Nefıa daire
ıindtcn verilecektir. Muvakkatte
mioet (2616) lira (07) kuruştur . 
istekl.lcrin teklif mektuplartnı ve 
iho leJen sekiz gün evvel almaları 

mecburi oldukları t-hliyet wsika
lılrıoı ve ticaret Ollasıno kayıtlı ol
duklarına <lair vt>sikolarını yuko· 
rıda yazılı gün vo soatta Vildyet 
Jaimt t:neüm~nine vermeieri la.zım
dır .6380 26-29-2-6 

UCUZlıUK OOGRl//JUK 
5370 212 

D. O. yollar1 Adanı. işletme mUfettişliGlnden : 
Diyarbekire gid p gelecek yolcuların Hhzizde laıla beklemeden 

yahkh vagonlard ın iıtif'lde edebilmeleri için EIAziz - Diyarbekir
EJaziz arasında işliyen yoku katarlarının güoleri J-2- 936 J9n iti
baren d"ğittirilecektir . Bu tarihten itibffr•~n EIAzizd 'n Diyarbekire : 
Cuma, pazar, çorşıımha ~e Diyarbekirden RJtızizcı cumartrsi, pazartesi, 
perşembe günleri yolcu katarı hareket edec,,ktir . Yeui oyda Elhizden 
Diyarbekire ılk katır 2 2-936 pazar v' D.yorb,.kirden ElAz•ze 3-
2-936 pazarteei günü hnrek,.t edecektir. 1-2-936 cumartt.si gün'i 
Blbizden katar hareket dmiyecc-ktir. Sayın halka bilıliririz . 6373 
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1 
bu gece nöbetçi 1 r-- Foto Coşkun 

Eczane i 
, 

1 
Yeni otel civarında 1 

·-·v ~~=" n~==-~!~~:~ 
Hizmetçi kadın 

aranıyor 

Evde hizmet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor . Matba
mıza mOracaat edilmesi. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işl~
rioi yapmağa başhyan Coşkun Güven, h .. r giln sa
bahtan akşama kadar açık bulunan ately~sinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere miJmkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

:re. 
Muıtafabey K. 
y IHIC• K. ,. " 
Veyıiye K. " ,, 
Ceyhan V. ., ,, 

K. "'" 
Sirkeli K. ,, 

Çakaldere K. ,, 
M11iı K. ,, 
Acıdere K. ., 

KörkcUlerK. ,, 
İncirlik K:. " 
AdaoagarV. 

K. 
Şakir Pı. K. 
Kahy•oılu K. 
Dikili K. 
Zeytinli 1:.. 
Anklı K. 
Yenice V. 

K. 
K. Büyüğü K. 

Meliki K. 
Tanus V. 

K. 
Hacitalip K. 

Dt-lirmeo K. 
K. İlyae K. 
Mersin V. 

06.00 
06.04 
06.09 
06.16 
06.20 
06.27 
06.31 
06.34 
06.39 
06.44 
06.56 
07.01 
07.10 
07.16 
07.23 
07.31 

03.50 
Ot.00 
M.27 

05.02 

0517 
05.32 
05.50 
06.48 

07.02 

07.17 

07.31 
08.00 

08.27 
08.46 
09.01 

09.19 
09.33 

,. " 
" " 
07.50 
07.58 
00.00 
08.21 
08.27 
08.34 
08.44 
08.55 
09.00 
09.04 
09.09 
09.16 
09.20 
09.Zl 
09.31 
09.34 

09.39 
09.44 
09.56 
09.59 
10,07 
10.13 
10.20 
10.28 

,, ,, 
"" 

10.30 
10.36 
10.45 

11.0l 

11.15 13.13 
11.38 13.20 

12.05 13.40 
12.18 13.43 
12.32 

12.52 
13.04 14.09 

" " 

12.00 
12.<ıJ 

12.18 
12.31 
12.36 
12.43 

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 

16.35 

"" 

15.38 
15.4.7 
15.56 
16.0'Z 
16.ı.ı 
16.16 17.35 
16.24 17.M 
16.33 17.5' 
16.47 18.00 

16.5' 18.15 
17.01 18.22 
17.11 18.33 
17 .22 18.4..5 
17,30 18.58 
17.M 19.04 
17.39 19.13 
17.46 
17.50 19.2.8 

17.57 
18.01 19.42 
18.04 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 2l.38 

le 
m 
k 

ku 

fa 
b 

H 

Dikkat: Adatıiigar Mersin arasında 509 s~yılı muhtelit katar ihtiyaridir. k 

Bin lira mlkilat 
I Reklama değil hakikate inanınız. 
1 lle icenlerden sorunuz. 

• 

Ayran kaynak suyu mıo1vcut Adana ve çevreait.in 
en t>Yİ en te"miz tebil ve hekıkl 

kttynak suyudur. Bir fen he1eti huzurunda bunun aksini iddia ve iıbat 
edenl"re yukarıdaki mükAfat heaıen verilecektir. 

A k k suyu menbaında Sağlık Bakımına yran ayna riayet edilerek . . . usuMe ka -

ptej yapılmış va tesisatı bi ~ sene evvAl ikınal edilmi~ olup kaynak ba
şında damocanalıtr ayni su il'3 yikanır, el değm~d ıo damacanalara 
girer orada mühürlenir hilesiz temiz sudur. 
HAKIKi EVSAFI hiç bir suretle ne kimyevi ve ne de hakemi nsıtıa
larile tebdil eılilınez. Kaynaktan nasıl \Hkmıtsıı hiç boznlmadftn d11ma 
canelara dolar. 

Son söz AYRAN K\ YNAK suyu hakiki, temiz, içil& 
: bilrcrk biricik sudur. 
6171 26-30 

- ~: 

1 
inhisarlar Adana başmüdürl- ka 

' ıu ı Dört m ılyon kılo mikt• 
ohluğu tahmin rdılen tütilll dl, 
tuz, barut ve patlayıcı mi 

/ 
ile bilumum enanın J -Mef&J 
<l110 itı lJaren bir sene zarfı~ 
nr kliyui 30 - 1- 936 perf". 
günü saat 14 buçuktıı Adao• 
sular başmüdürlüğünde ib•"t 
mek üzere 21 gün müddetli J 
seyıh 'kıiltme ve artırma )(!J 
ile olbaptaki şartnamesi 1111117 
oçık eksilt.meye konulmu~\d~ 
t.eklilerin muhammen bedelj yo 

J 400 lira ruo °/o 7 buçuk nf~ •• 
deki 105 lira uıuvakkat ~"'°' 
akçuile Adana inbisarler .b" g~ 

dürlüğüne gelmeleri .6317 
1] 16-29 

_/ rıı 
------~. rı 

Umumi neıriy•t mtıdl1 

M. Bakıı 
Adana Türk IÖ&li 11 af,.;' 

tc 


