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·- Ras Desta kuvvetleri 
yerli ltalyanları mağ
lup etti . 

5 KURUŞ 
ADANA : GUNLUK GAZETE UN üÇüNCü YIL - SAYI 3422 

Fransada 4 milyon -;;etre mikô:plık 
bir arazı parçası yüriimeğe başladı. 

Son yağmurların ziyanı 
milyonları geçti . 

Greooble : 4 (Özel) - Bu yıl, 
Fransanm hemen her köşesinde, 
•rdl arası keıilmiyrn yağmurla · 
rın sebeb olduğu büyük zarar
lar rneydana gı-liyor . Denilebi
lir ki; Fransa hiç bir zaman bu 
kadar insafsız ve zarar edici yağ
lbUrlar görmemioti . 

Gün geçmiyor ki; bir mıntı
kanın çöktüğü, bir semtin kay 
maya başladığı , bi.- sabanın sular 
altında kaldığı haber al ınmasın . 
Filhakika bu çetin tabiat badi 
selerinio scbeb olduğu zararlar 
nDfuı bakım1ndan büyük zayiat. 
mucip olmuyor; fakat maddi ha 
&arlar milyonlara ulaşqıaktadır . 

Luvar nehri havzasıoın ve Li 
yon §ebtiuin uğradığı felaketin 
hatıraları heoüz bütüo tazeliğini 
muhafez- e ıi r rkeo, şimdi d e "yük 
se k Alpler,, eya)etinde yağmur-
ların husule getirdiği pek çok ö 
nemli hasarlardan babaedilmeğe 

.·~ ba§ l andı • Bu havalide, bir çok 
'·;~ büyiik yollar kesilmiş ve işe ya 
~ uyamıyacak bir hale gelmiştir . 

#i 

Monpel iyede, günleıce sığnak 
halind e d ev11 m edetı yağmurlar, 
ı osanı ciddi endişelere düşüren 
uyer kayması,, hadı sele rio~ se~e 
biyel verdiler ve; Monp~lı yey~ F · 
raosanıo öteki kısımlarına baglı 
yan ulusal yol lemamen harap ol· 

du. 
Halta , Paris şehri hile yağ· 

murlarıo bu azizliğinden uzak 
kalamadı ve Sen nehrinin taşma
sı, Parislileı·i hakiki bir korku 
içine attı . Bilhassa Mebın de yağ 
murlaran verdi~i zararlar fevka · 
Jade önemlidir · 

Beodler, kendilerinden bek
l enilen işi göremez, yani m~mıe
k eti kaplayan suların normal şe
kilt1e çekilmrsini temin edemez
lerse bütün o havalinin uzun za
man sular altında kalmasından 
korkulabilir , 

Son günlerde, en önemli bir 
"yer kayması,, hadisesi de, İsere 
bavslisinde, yani; Fransanıo çok 
ıirin bir yaz ve kış sporltm şeb 

- Gerisi ikinci sayfada -

Adana güzel bir tecim 
okulu binası kazanıyor 

Mektep gelecek yıldan itibaren 
lise haline getirilecek 

Ankara: 7 (Özel 
aytarımızdan ) -

Kültür Bdkanlıgı Ada 
İ 11 na Teçim okulu için 

yeni ve modern bir 
binanın yaptırılması 

Pay• için vukubulan mü 
eo Jıl racaatı prensip iti
a y~ barıle kabnl etmi~ ve 
k f ilgili dayrelere şeh· 

8 
. .ıdf rin güzel bir yerinde 
11:1 b" 

ır arsa bulunması 
ouo . . . d . 

ıçın emır e vermı~· "s :s 
mu tir. Yapılacak olan 

bu bina okulun bütün 
vB ihtiyacına cevap ve · 
., recek §ekilde y.:ı.pı · 

miJ• l 
açak ve son tedris 

307 
usuUerini tatbik edecP-k 
getirilecektir. 

Şehrimiz tecim okuıu:talebesinin lzmir 
tetkik seyahatında alinan bir foto6raf 

bütün vesait karşı rağbetini açık bir snrelte gös 
termektedir . 

Gelecek yıl okulun bir ticaret li· 
~esi haline getirilmesi düşünülmekte· 
dir . 

Okul beş altı ser.e içinde 150 
kadar mtzun vermiştir . Bu me· 
ıuoların üçte biri tahııi l lerine de-
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( Türk Sözü ) - Ankara ay- vam etmek üzere Ankara ve fs-
t~rınıızio verdiği tın baher şüphe tAnbul da ve d ğ.-r yP-rlerdeki tica-
sız Adanalıları çok sevindirecek - ret liselerine gitmişle rdir . Bu da 
tir • bize mektebin bir lise hıı!ine ge 

Adıma okulla11 içinde en za- tirilmesifl<leki lüzumn ispat et-
\ıallt bir durumda olan Tecim o mektedir . 
kulu batta bir çok y ı llar ro basit Külıür Bakaohğıoın bu ibti 
8•bbi şartları bil~ olrnıy,;rn bir han acı da gözöoüoe alarak gelecrk 
köşesinde kaldıktan sonra bir bi- ; ,l bize bir T ,. cim Lise~i vadetme· 

na bulabilmiştir . Bu bina da dar si s l' vioilecek bir şeydır · 
Ve mektep olmaktan ç k uzak du - Bu suretle mali durumlarının 

Halk partisi grupu 

Tevfik Rüştü Arası 
dinledi 

Ankara : 7 (A.A) - Cumuri 
yet balk partisi kamutay grupu 
bugüo toplanmıı ve dışııleri haka
nı Tevfik Rüttü Arasın genel si -
yasal durum hakkındaki izahahnı 
dinlemiş ve tasvip etmiştir . 

Başvekilimiz onurlarına bir 
öğle ziyafeti verdi --Ankara : 7 ( A.A ) - Efgan 

Dışişleri bakanı bugiin Gazi, İsmet 
lnönü ve Ziraat enstitülı- rinı gez
m ı ş ve ismet lnönü tarafından şe. 
r+' fierine bir öğle Y"' ID E>ği verilmiş 
tir. Akşam yemeğıni de husu ~i ye· 
mişti r. 

Cam ve şişe 
ithali resminin artlrıl
ması hakkında bir ka
nun layıhası hazırlandı -·-

Ankara: 8 (A.A) - Cam ve şi 
ıe ithal reamioin artırılması hak
kındaki hazulaoan kanun layıba· 
sı Karnutaya verilmiştir . 

Harp olursa 
Yunanistan , Milletler Ce
miyeti ilyPsi sıfatile k(>ndi· 
sine düşen vazifeyi yapacak 

,, ıa •• 

Anksra : 8 ( A.A) - Yunoo 
Subakanı umumi bir harp takdi
rinde Yunaoistanın alacağı vazi 
yet hakkında şunları söylemiştir: 

«Sulhu sa.mimi olarak temenni 
ediyoruz FAkat ihtilAf genişliye
cek olursa Yunanistan Milletler 
Cemiyeti üyesi sıratile kendisine 
düşen vazifeyi yapacıı ktır. Askeri 
teşkildtımızın hazır bulunması için 
lıer şey i yapıyorı.ız . Hazırlıkların 
en kısn bir zamanda bitirıleceğini 
söyliyebilirim. ». 

Ziraat bankasının 
yeni yardımları 
-----

Ankara : 7 ( A.A ) - Ziraat 
bankası deoizli yoksul çifçilerine 
336 too tohumluk buğday dağıt
ml§tır . 

Mısırda da Façizm 

Kahire : 1 ( A.A) - Mısırda 
Veft partisine taraftar talebeler 
bir V ~fı gı-oçliğ. teşkilıni karar
laştırmışlardır . 

Façist c rmiyetleti şekline ben
zeyen bu tı- şkilitın pe rol ası itaat 
ve mücadeledir. 
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rumdadır . imkansızlığı yüzünden tahsillerine 

Adaua ve hiter lau ~ ı gibi bü- devam edrmiycn çocuklarımı~, ~· 
yük ve zengin tecim bölgt!Siode kolayca ve .ai.leleri~.in yaoında lı- 1 ~ 

,a 

as• 

bil- T"cim okuluna olan ihtiyaç se tabsiJlerıoı de gormek mazba- 1 ., ~ ~ 

ibtiy n cı n tatmininden doğacak y Haber aldığım za göre İlbayı ~ ~ \ -~~~ 
göıörıüue g~ tiıilec ~ k olursa bu ri t tine nail olacakludır . ~ ~ \.:._..-.::....~~· 

büyük fayd lları saymeğa bile lü mı:ı T evfik Hadi Baysal ve Kül· 0 . · - ~ 
zum yoktur . ı · · Direktörümüz bu işle yıkın · -_-: ~ 

1\1 uı H" A - J 
ekttp bioasınıo çocuklar ve dan ilgilenmektedirler . atta - '--~ 

çocuk b.ıl.aları Uzerinde bıraka- aısaoın aranması ve bulunması bu-
cağı tesiri inkar edılemez. . suııında Urba}ımız Truhao Ce. 

Adana Trcirn okulunun yıldao mal Berikerle de aulaşcmşla~dır. 
Yıla ve bılha111a son iki yıl içinde Memleketimizin kültür ve ımar 
ki inkışafı balkınıızın bu m ektebe _ Gctisl liçı"incli sahifede -

Hasta bakıcı - Siz ne kadar 
uslu ve terbiyeli bir adameımz. Di· 
ger bütün hastaların yanandan bir 
tarafım morarmadao, sıkıştmlmadao 
çıkamiyorum . 

- ··--- -- -
Habeşlerin bir zaferi : 

__ ; _ • 

italyanlar,Oğaden eyaletini tahliye ettiler. 
Rasdesta • kuvvetleri yei li Italyanları mağlôp etti 

İtalyanlar, Tembiyen bölgesinde zehirli gaz kullan
imhası için çlışıl
şikayet ettiler. 

dılar , Habeşler de kendilerinin 
dığını Milletler cemiyetine 

Son yağan yağmurlar, Uçaklann , motörlü kıtaların hare
ketlerini güçleştirdiği halde Habeş 

yürüyebilmelerini temin 
piyadesinin 
etmiştir. 

kolaylıkla 

Ankara : 7 (A.A) - Adiaaha topçuları Makallenin c~oubuoda } 
dan bildirildığıne gö•e şimııl cep· Habeş tt'Cemmülerini bombardı 
beeinde gayet şiddf'tli yağmurlar mao ctınitle r ve bava kuvvetleride 
her türlü askeri h1trekederi im DoJo üzerinde uçmuşlar ve Koa!· 
kioıız bırakmaktadır. Habeo yllk- satıgı gölü mıntakasanda bombar 
sek yaylas.na yedigüodeoberi İn · dımen yapmışlardır . 
ceden yağmur yağmaktadır. Londra : 8 (A.A) - G çen haf-

Somalı t'epbesinde İtalyanlar ta Tolundao Adisababaya hare· 
dolu mintakaeındaki tahşidata de- 1 ktt eden Kızılbaç uçağı oın kasten 
vam etmektedir. İtalyanlar Oga j tahrip edildiği şayia11 tetkik rdıli-
den eyaletini tahliye etmişleıdir. yor. 
C"phe Ualol, Gerlogobi, Garahay· Duie- ; 8 (A.A) - Son yağan 
dao geçmı:kte ve Dolo-ya varm•k· ı Y•ğmurların gerek yenideq mah-
tadır. sul al .. p iaş·yi kolaylaştarması, ge -

. Adis~b<ıba : 8 ( A.A )- rek uçakların ve motörlü İtal · 

b yan kuvvetlt.rinin iılemedikleri 
Henüz teeyyüt etmiyen ir halde Habeş piyaduioin kolay-

habere gör·"" Ras Desta kuv· ııkta yüıüyehilmesi gibi sebeb 

vetleri yerli ltalyan kuvvet· ler Habeşlerin lehinde olduğu 
lerioi mağlup etmişlerdir . bildirilmektedir . 

Adisababa : 8 (A.A) - Kızıl · 
Dessie : 8 ( A.A )-Tem- baç delrgesi reisi doktor Lerıof 

biyen bölgesind~ ltalyan- Doluya g~lmiş, İsveç Kız,lhaç be

larlP beyaz duman halinde yeti tahkikatıqa başlamıflır . 
. . İsveç hastahanenin hakikaten 

dağılmakta olan z~hırlı gaz· . aüel hatlardan uzak olduğu ve çok 
h fuçular atlıkları bildirıli- l zarar gördüğü meydana çıkmış · 
yor • tır . 

Ankara : 8 ( A.A ) - Resmi c~nevre : 8 (A.A) Haheıiıtao 
ltalyaa tebliğine nazaran haf yan tarafından Mılletler Cemiyetine 

oe ;z::::ww xc:eı=a • 

Çarpışması muhtemel İngiliz İtal
yan kuvvetlerinin mukayesesi 

~~------··------~~-

Bir İrlanda taburu Cebelittariki dün· 
yaya karşı müdafaa edebilir. 

İngilterenin Akdenizde durumu 
lngiltere ile ltalya arasında vukuu muhtemel görülen bir harpte 

[ Akdeniz J hakimiyetinin ne mühim bir rol oynayacağı herkesçe 
belli bir şeydir . Bunun içindir ki ; bütün AvruDa basını çarpışa
cak iki kuvvet hakkında mukayeseler yapan yazılarla dolu . Son 
zamanlarda lngilizlerin hava ve deni:ı kuvııeılerini artırmoğa., or
dusunu islaha karar vermesini bir endiıeye hamledenler - bılhaı
sa lngilizler arasında bile - çok olmuştu . Halbuki lngilterenin 
Akdeni:deki durumu bir çok bakımdan sarsılmıyacak kadar kuv
vetli bulunmaktadır . Vıcomte Costlerosre'nin Daily Ekspres gaze
tesinde çıkan ve bu mevzua temas eden yazuını okuyucuları· 
mızı bu hususta tenvir eder umudiyle tercüme ederek aşağıya koy
mayı faydalı bulduk: 

« Ekooomik kriz zaa:n•nmda 
bir Amerikalıya rast gelmiştim. 

Bu adamcağız bütüo parasını 

hıtirmit elınde kalan b"ş Oo mil 
yon dolarla idaı ı-ye ç.ahşıyordu . 
O zaman fakirliğio ne kııdar "s
nafı olduğunu anlamıştım • 

Hava kuvvl"tl rinıo zaifliğioi id
dia edrrek korkan bazı lngıliz 
mahafilioio m11otaliteıi tıpkı bu 
Ame•ikeo maotaliteein" beoziyor . 
lrgilız hava kuvv. tleri dünyanın 
en mük.-mmel hava kuvvetidir . 

İtte bizim ve İtalyanın havı 
ve drniz kuvvetlerini göstere-o 
ıd~tler . Bu adetler ber ~eyi anla 
tacak kadar açıktır. lngiliz impa· 
ratorluğu 15 zırhla , 64 kravazör, 

164 torpido , 43 denizaltı gemisi, 
6 tayyare gemisine maliktir . · 

Jtalyaıun ise 8 zırfıl.sı , 39 kı· 
r avazö• ü , 118 torpido , 88 d" oiz 
deniza ltı gtmisi V•rdlr Bir tane 
biıe tayyare gemisi yoktur . 

İngiliz bava kuvvetleri( 939)u 
savaş uçağı olmak üzere 1434 
uçıktan mür ekkeptir . 

İtalyanın da ( 850 ) si savaş 
UÇBğ• olmak üzere 1700 uçatı 
vardır . 

Fakat bu adetlerio bilhasH 
bize aıt olaoıoıo hakiki sava§- kuv 
vetlerini gÖ!.terdiğioi 11nmak ha· 
tadı . 

Sabıi i~lerioizi görmek üzere 
alelade bir uçak ısmarl•mayı tec 
rübe ediniz . Göreceksiniz ki , 
iki seneden evvtl siperiıiniz ye 
dne gettrilmiş olmıyacsktir . Çnn · 

- Gerisi iiçüncü sahi/ ede -

göoderilmi7 olan notada Dolo ve 
Dağrbur~a İtalyan uçakları tara

fından Kızılhaç heyetlerinin bom 
bardman edilmesi ve bu lAÇakla· 
rın zehiı li gaz \collaomalarıaı pro
testo etmiştir . 

Habeı notası, lt11lyaolar tara . 
fmdan beynelmilel mukavclerle 
harp kanuolarıuıo bozulması bak· 
kıoda tahkikat yapılmasinı iste-

mekte ve İtalyanlara matbuatla 
ilan ettikleri g•bi Habeş miltt-ti-

nin imha siyasetini g&tme"te ol 
duklarmı ilave etmektedir . 

Nota, İtalyanlırın bu tarzdı 
hau: ketleri ne son verilmesi ıçin 
hemen fuHyete gcçilmeaini iste

mekteclir • 

Ankara: 8 (A.A) - Habetiı· 
tanın Paris Elçiıi Milletler Cf!mi
yetine yeoi bir nota vermit Ye 

İtalyanların şimal mmtak11ında 
Habt§ kuvvetlerine karşı zehirli 
ıazler kullanıldığından Babe§f e 

Habeş milletioin imhuını istihdaf 
ve bup nizamnomelerini ve hey· 
nelmilel muahedeleri iblil eden 
bu hareketler hakkında tahkikat 
yapı im Hını tekrar istemiıtir . 

• 

İtalya 

Mısır - Libye hududu
na uçak va muhimmat 

gönderdi 

Aulura : 8 (A.A) - Reuter 
ajanei Mısır - Ltbya hududuna 
320 kilom~tro uzunluğunda faaı · 
lasız diktnli tel şebelıf'"İ ve bu 
ıebeke boyunda mitralyözlü İtal 
yan karakolla, ı tesis edildiği ve 
Dernedeki İtalyan siiel faaliyeti 
nin arttığı Biogazi ve Tobruka 
uçaklar ve bir çok muhimmat çı
karıldığı bildirilmektedir. 

Habeşlerin andı 
Kahire ; 8 (Radyo) - Kuzey 

cepht'Sİode yağmurlar dinip or· 
talık kurumadıkca biç hir H· 

vış bare~ah olamıyacakbr . An
cak ; bundan sonra mühim herp
lerin olm1S1 belclenmektrdir . 

Kubire : 8 (Radyo) - ltalyao 
laran geçen gün Habeı karargah 
ların~ attıkları beyaonamelere kar 
şılık olm.k üzere ordu kumaa
danı mukabil bir beyanoame Def 
rederrk bunun katiyyen asla ve 
esası olmedığtnı, ltAlyaolarıo ~r: 
taya nifak sokmak iıtediklerıoı 
anlatmış ve vatanları~• kurt•~~·k 
için bütün Habrılit .. rın yrkvucut 
bir klllle halinde ıoouna kadtr 
savaşa devam etmelerini bildir
miştir . 

Koma11danın bu beyannameıi 

ordu arasında büyük bir beyccao 
uyandırmış ve bütün muharipler 

100001 kadı1" sav•ıa devam .-de· 
ceklerine and içmitlerdir , 



Sayfa : 2 (Türk Sözü) 9 Son kamın 1936 

Yaralı bir ayı ile altalta 
üstüste 

Fransada 4 milyon ı 
metre mikaplık bir ara

zi parçası yürümege ı 
başladı· 

Şehir duyukları 
Karamülselde heyecanlı bir ayı avı 

Taoıomıı avcılarımızdan Salih 
Mahmud 12-13 ilk t-şıin geceıi 
Karamülselde geçirdikleri hrye- 1 

canlı.bir ayt aqıoı bize şöyle an· 

latıyor: 
"- Güneş bataı keo ormana 

lgirdik. K.ramülıelden bir saat 
meeafede Altuni zade çiftliği ci
nrıoda sık keatanl!', ve ahlat a -
ğaçları arasında köylü üç arkada 
§10 izinde yarım saat kadar yörü 
dükten ıoora bir açıklığa gddik. 
B11rası ilı:i üç yüz metro murabba 
ıoda yeşil bir çimenlik ti. 

Bir kısmında yağmur suları 

birikenk bataklık ve küçük lıü 

çülı: göller meydana gelmi§tİ 
Methur avcı, Muhacir köylü 

Sıhri çavuş: 
- Buıası, dedi, •vvelki akıım 

odundwn dönerken tam burada 
onlara trsadüf ettim. 

Ht le içlerinde kart bir boz 
var ki aman Allah .. Yüz okkalık 
bir alamet ... 

Kard•şİmio oğlu Muzaffer, 
beıı ve üç köylü bu küçDk mey
daııı çeviren ağaçlar arasında bi 
rer müaasip yer tutup gizlendik. 

Ortalık iyice kararmııtı . Ay 
ufukta d~ha yükaelmemiş oldu
ğundan ışığı ormaoa girmiyordu. 

Kartılıklı mevki tuttuğumuz 

için orta yeıe gelecek olan ayıya 
ıilalı atmak çok tthlikeli idi. Çok 
dıkkatlı bulnnmak lazım grliyor
du. 

Benim karşımda Muzaffer bu 
luouyordıı. Vakıa göz görürken 
çocnğııo bulunduğu noktayı iyice 
tesbit etiim_ Sigara içmek, görü§ 
mek, hata ökslhmtk yasaklı. Ya 
nımd• lıuvv• tli bir küçük elektrik 
lambası vardı. 

Bir drfa tecrübe için bulun
duğum yerden Mazaffeı iıı giıli 

bulunduğıı karşı ığıçlığa, yaktım, 
maalesef ziyası oraya kıdrr yetiş

miyordu. 
Y almz Meydanın· ort• yerini 

biraz aydınlatıyordu. Elimde on 
altı kalıb-e bir Fraosız çiftesi, sa 
ğımd• kovana altı tane lıooan k•· 
lın dirhemlik saçma, solıımda kur· 
aun vardı. Yanımda bir de • a
gıot,, rovelver vaıdı. 

Derin bil ıük(it içinde epeyce 
zaman geçti. Gece çok soğuktu, 
bava açık olduğundan başımızda 
kOçük bir Parçası görülrn gökyü · 
züode yıldızlar titreyor, mütema 
diyen lıırağı yağıyor, başlayıcı bir 
•yaz rllerimizi, donduruyordu. 

Artık ay epeyce yükselmiş ve 
donuk, ıarı ışığı orm•na yayılmıo
tı. Baıka hiç sl's, sada yoktu. Bu 
soğuk ve karanlıktı bu kadır za
man bir b•ııma beklemekten ar · 

tık usanmıştım. 

Düdük çalarak pusuyu bozmak 
ve bu korkunç, sıkıntılı •vcılıktao 
vazgeçip lıöye dönmeğe kırar ver 
mek üzere ikro Muzafferin gizlen 
diği yeriıı yirmi otuz metro ka 
dar ıağ tarafından, ormıodan. bir 
karartı belirdi. 

Bu eimıiyah cisim Bili ağır 

meydana çıkıyordu. Ay ıtığınm 
donuk parıltılar yaptığı küçük su 
biıilı:iotilerinio arasında bir müd · 
det harekeUıiz duıdu 

Bu nnada •yni yrrden ikı bat· 
ka karaltı daha görüodü. Ayılar 
geliyorlardı. 

Hayatımda ilk dafa olarak ayı 
ile kar§ılışıyordum. Çocukluğıım
dan beri dinlediğim korkuııç hi 
kiyeler aklım• lgrldi. 

Bir .ııDn evvel Karamülıel kah 
nılode ihtiyaı bir avcı yaralanan 
bir ayuıın hr men bütün kııvvetıle 
•it§ edilen yere hücum ed:ceğioi 
aöylediğini _ dllşündüm. 

Benden yüz, yüz yirmi metro 
kadar uzakta olan birinci ayı pek 
güzel silibımın ateşi ıltıoıia idi. 

Hele Muzafferin e ili altmış 
metro ykınında idi. Bir lürlü ateş 
etmeğe cesaret edemiyordum· 

Epeyce bir zaman ba fka Lir 
arkadaşın sılah suini bekledim. 
Hiç bir yerdrn tüf, k atılmadı. On 

larıo da cesaret edemediklerine 
hükmettim· 

Şrmdi ayıluın üçü de tam ça
yırlığın orluıoda bulunuyorlardı. 

Biıbirlerini yalıyorkr, hazan ha 
fıfçe homurdatıyorlar . iki ayak 
llzeri kalkıp iniyo. lkrdı . Bu böy 
le ne kadar drvam etli bilmem? 
Sanki btş kişi buraya aıyı seyrine 
gelmit gibi hiç birimizdrn bir 
harrket görülmüyordu . Bır kaç 
defa nişan ıldım . Mehtab ı~ığı 
altında hedef o kadar iyi tayin 
edilmiyordu. Cao alıcı yerice, isa
bet dıiremiyerek hayvanın hücu
muna ugrıyacağımı düşüoüp her 
drfuında vazg~çtim . Böyle te
reddüt içinde , ve şaşkın halde 
beklerken Muhacir köylü Sabri 
Çavuşun iiilmiş vaziyette yave§ 
yavaş çayırlığa , yani birinci ayı
ya yakla§makta olduğuou gördüm. 
Ayınıo arkasından sokuluyordu . 

Kalbim paralanacak gibi çar
pıyordu . Kırlı elli metre k-adar 
hayvana yakla§lt ve diz çöküp ıi
libıoı kaldırdı . Namlu kırmızı 
bir alev püskürdü . Sılah sesi or · 
manda inledi . ayı boğuk bir ses 
çıkararak iki ayak üstüne kalkıp 
ve iki ön ıyığıoı havaya doğru 

kıldırıp S brioio üslüoe atıl<lı. 

Bıı saniytde Sabri bir el du
ba attr.Ayılda adamcağızın üstüne 
kapandı . Çayırlıktı kucak lımca· 
ğa yuvarlacmığa başladılar . Ayı
oın boğıık , kor kııoç homurtusu 
işitiliyordıı Diğer iki ayı kaçmış
lardı _ Kuşımda bir arkadaşımız 
belki caoaver pern;esiode C•n ver· 
mekt 3 idi . Hiç bir yerden imde· 
da koşmuyor !ardı . 

Tahammül edemedim . Ne 
olursa olsun dedım . Çayırlığa 
atıldım . Ayı bala Sabrioio üı

ıüo<le idi . Sılabın nımluıuou hay· 
vanıo ağzına sokmuş olduğunu 
gördüm . ŞirbirlerioP. o kadar y•
kın bir balde idiler ki ayıyı ayı 

nrak silah kullınmak mümkün 
değildi . Sabri Çavuşun ıol elin-

• de bıçak vırdı amma bir ıürlü 
kolunu kıld;ıp aitti kullaııamı· 
yordıı . Hayvanın ağzından lı:aolı 
köpükler dökülüyordu . O boğuk 
ae~i hiç kesilmiyordu . Bir aralılı. 
nasıl oldu bilmem? Hayvan ba 
ıını kaldırıp silkiuerek ağzından 
namluyıı çıkarmak istedi . 

Bu tam fırsattı , ıilabımı ba
şıoa boş•ltac&kt ım Va kıt bulama 
dım , arkamdan başka bi• silah 
patladı _ Ayı aloındao vurularak 
arkaüetü yere yıkıldı. Küçük Mu
zaffrr tam zam nı"d• onu ruhsu~ 
yere scrmitli . 

Epryce bırpalaom•J ooın Sıhri 

-Birinci sayfadan arlan -

Atatürk 
Memurların 

sicilleri 
Kestirme yol 

Yıl 
ri olan , ı yni zamanda üniveni 
tesi pek çok yabancı talebeleri 
bağrında toplayan Greooble ya 
lunıoda husule gelmektedir. Nrh 
rin kıyısında bulıınan bir de 1 

ğirmen sular tarafından temameo I 
yılulmıı ve bir çok köyler h.rap I 
olmuştur , 

Urbayın tazimat tel
grafına karşılık verdi Muameleleri bitirilerek 

ilgili dairelere bildirildi 

parasının tahsil 
kolaylaşacak 

Haber veri!diğine göre, yol 
ralarınıo tahsilini kolaylaştırııi 
için şimdi yrni bir şekil bult 

muştur . 
z.teo; Fraosaoın cenup vece 

ııup ~··iti ktsımla.,nda yağmurla 
rın bıı yılkı zararı bilhassa önem

lidir . 1 
AviDyonde s".goalılar birbiri J 

ni takip etmektedır ve Tulon, Mar· 
sil ya şehirleri, sık sık sular tara 
fıııdan basılmakt•, bir çok yollar 
da gıdip gelme imkanı kalmamak 

tadır . 
Hal hazırda, fen adamlarını 

Kurtuluş bayramı mUnasebe
tile urbay Turhan Berikerin çek· 
tiği tazimat telgrafına Cumur 
ba,kanımız Ataturk şu tel kar· 
•ılığını göndermiştir : 

Turhan Beriker 
Belediye reisi Adana 

C. - Kurtoluş gUnünUn yıl 
dönUmü mUnasebetile bana kar· 
şı gösrerilen temiz duygul.,a 
teşekkür ederim . 

Relsicıımıır 

K. Alalıirk 

ve mühendisleri en fazla endi· 
şelendiren ve en çok düşüoıiüren 
G ı enople yakınında, İseıe h va
lisiod•, Rozans ve Eygiyıns ka 
sıbaları arasındd birdtohi• e bu 
snle gelen çok önemli afettir · Hu 
iki kasabayı birbi.in• bağlayan 
yol ; drbşetli bir "yer kayması,, 
tarafından tamamerı harap edil
miş yuvarlanan taşlar , kayalar 
çamurlarla, derin yarıklar ve top
rak yığınları ile insanı ür~üteo 
bir hercümerç manzarası halini al 

mrş•ır . 

Çitçiler birliği yıllık kongresi 
münasebetile çekilen tazimat 
tel yazılarına cumu bnşkanımız 

1 
ulu önder Atatürk ve cum~riyet:I 
halk partisi genel sekreterı Re· 
cep Peker şu tel karşılığını gön· 
dermişlerdir : 1 

Bıı yolun 500 metreden fazla 
bir kısmı temamen bu haldedir • 
Bu felaket 3 ıkicci kanun g•c•si 
meydana gelmiş ve şu §•kilde cer· 

yan etmiş'ir : 
Yolun bir kenarını teşkil eden 

ve bir tarafı basık bir mahrut şek
lıode olan ılağ iki kısmn ayrılmış
tır . 

M·hrut zirvesinde 50 metıo 
kenişliğiude ve 25 m.tro d <inlı
ğinde bir parç•; keodisile birlı~te 
bir lahk ve ç•mur yığını ~ürüklı 
yerek yolu da önüne katmış w, 
aşağıda akın ı\igues'ioin cerya 

nını drğiştirmiştir 
Böylece; dört milyon metro 

mıkabı hacminde bir toprak küt· 
lesi kolayca yriodeo oynamış ve 
etrafı harap etmiş oldu 

DAğıo kaidesinde önemli tah· 
telarz su tabakalarının mevcut ol 
ması bu hadiHyi iyideıı kol•ylaş 
tırmı§l<t. 

Bir çok elektrık direklerin, 
traosfermatoı lar ve diğH havai 
tesisat temaıoen yıkılmış ve top· 
rak altında kalmıştır. 

Selleı; muayyen köprüleri ve 
mesk?nle~i temelinden söküp sü 
rüklrm•ştir. Afetin IDl!'y:iane gel 
dığ• s.haoın nihayet kısımlarında 
yol kendi keodioe bir müddet 
yükselmiş ve sonra birden düşııp 
parça lanmıştır. 

Bu yolun harap edilen kısmı 
biltabi temaıoen terkediimiş vezi
yrttedir ve enkaz temizlendıkt~~ 
sonra ayni keımda yolun tamırı 

imkanı mevcut değildir. 
Toprak kütlelerinin hurket~ 

zaman Z•man teberdir etmektedır. 
F aıı.at - Alioau tedbirler -

her türlü yeoi t <blikenio öolioe 

geçi 1 miştir. 
Nülıısc3 zayiat olmadığı, F •kat 

maddi zararın - rakam t sbit e
dılmemekle beraher - pek çok 
örıeoıli olduğu söylenmekt•dir. 

N. Ozel 

lspany:ıda saylav 
. . 

seçımı 

Kahire : 8 ( Radyo ) - lspan· 
yada yeni saylav seçimı 16 Şubut 
936 tarihind • yapılacaktır . 

Çavuşun ehemmiyetli bir yarası 

olmadığını m< mnuniydle gör 

dük . " 
( Kuınca ) 

Sabri Gıil, Ekrem Avni, çlf
cller birliği koııgrrsi 

mümessillerine 
Adaııa 

C. - Kongre mUnasebetile 
bana karşı gösterilen temiz duy· 
gulara teşekkUr ederim · 

Rdslcıımıır 

Kama! Atatürk 

Ekrem Avrıl, Sabri Gül çlf
ciler birliği kongresi üyelerine 

Adana 

Yıllık kongreisni yapan Ada· 
na çifcileri adına göndermiş ol· 
duğunuz tel yazısından çok d_uv· 
gulandım . Başarılarında varım 
diler, hepinlzın gözlerinizden 
öperim. 

C. H. partisi genel sekreteri 
Kütahya saylavı 

RecPp Pı:ker 

Bir yanlışlı~• düzeltme 

Cumburiyet H alk partisi ge
nel sekreteri Rec~p P~kerio kur 
tuluş bayramı müoasebttile ur 
b~y Turhan Berıkf"re gönderdiği 
karşılık yerine yaolı~l~kla Ay~s 
Cumuriyet halk partısı lsmaılıo 
gönderd.ği kutlama tel yazuı kon
muştur • 

Bu yanlışlığı büyük özürlerle 
düzelterek göBderilen tel yezısını 
&şağıya yazıyoruz . 

Turhan Berlker 
Şarbay Adana 

C. Kurtulu' yıl dönümü bav· 
ramınızı kutlarım . Adanalıların 
bu gösterdikleri sıc•k duyguya 
candan teşekkür eder, sevgileri· 
mi sunarım. 

Cıınıuriyel Hail< parlisl 
gaııel sekreteri 

Recı•p Peker 

Eski mutemet kaşif 
Dün ehlivukuf raporuna 

itiraz etti 
Tohum iılab istısyonu eski 

mutemedi kaşifin duruşmuioa 

dün öğleden önce ağır ceza hak 
yPriode devem oluomuştıır. 

Enlivukuf tarafından gönde
rilen rapor oirnodu. Buoda mute 
met kaşifin 1900 küsür lira zim 
metı olduğu bildiriliyor<lu. 

Mutrmet lıiiş ı f, ehlivukufun bu 
raporuna itiraz ı-derek yeııi bir 
ehlıvukııf tayin edılerek his.batı· 
rııo t@tkıkioi ist<m•şti-. 

Bu İNlrk bak yerince onayla
narak c•za evi dirrkıö Ü Hrlmi, 
Moıo oğulları mu has becisi Halid 
\'e rnuakip Gallide;:ı mürekkı p 
yeni lir ehlıvulıuf tayin edılmiş 

ve duruşma 20 ikinci kaoun 935 
tarihine bırakılmıştır. 

Tayinleri İlbaylığa ait olan 
dörtyüz otuz yedi memurun sicil 
muameleleri temamen bitirilmiş 

ve numaraları İlbaylıktan ilgili d.y
re ve ilçebaylıklara gönderilmiştir 

Bu suretle her hangi bir me
murun sicrli arandığı valı:ıt gayet 
kolaylıkla bulunacaktır. 

Bu şekil şudıır : 

Pamukları karıştıran 

Bir tecimer elli lira ile 
cezalandırıldı 

Yol par .. sı mükellefin iş ft 

ikametgah adre1lerine göre 
hakkuk ttlfrmiy,cek, her mlilıl 
lef, o eene yol vergisi hoıcıı' 
vermeğe mecbur tutulrcaktır 

Yol ve•g'sioi öclediğıne dl 
rumi ves• ka göstermeden mab~ 

mede, tapud~ v.sair yerlerde 
se iş•ni gördüremiyecektir . 

Pamuk tecimerliğı yapan Ta
laslı Mebmedio yrrlı ve iane pa
muklarını birbirine karıştırdığı 
borsa kontrolöıü tarafıodao gö
rülerrk hık kında zabıt lutulmut · 
ve bu ze bıt üzrrine borsa encll
meoi T alaslı Mehmedio elli lira 
para ceznile cezalandırılmasına 

karar vermittir . 

Bır pirinç tecimeri 

Yattığı otelde kalp 
durmasından öldü 

-
Yeni cıımuriyet oıeliode yat· 

makta olan Mauşlı pirin§ trcimer· 
lerioden Nevzat oğlu MustHfanıo 
öğleden sonra sut onbeşte öldüğü 
haber varilmiş ve yaptırılan mu•
yene ve ite leme eonu~d• bunun 
kalp durmı11odan öldüğü anlaşı
larak gömülmesine izin verilmiş

tir . 

Eli işden çektirildi 

Maliye on üçüncü tnhsildarı 
Rifatın memııriyet vazifesini sui
istimal ettiğinden delterdaı lığın 
göst.:rdıği lüzum üzrrine eli işden 
çektirilmiştir. 

Dayrelerde devir işleri 

Yılbaşı dolayisiyle bütün dai
rel.rde devir muameleleri yapıl
makta idi. Bu dairelerden mühim 
bir kısmı bu işle• i biıirmişlerdir. 

lşyarların sınavları 

Tayinları İlbaylığa ait işyar· 
laııo 1 şuh•t 936 tarihinde bilzat 
İıbay Teyfik Hadı Baysall taufıo
dao el yazisi imtihanına tali ıutıı
lacağıoı ynoııştrk . 

Ôğrendiğımize göre yoz ları 
lıöıü ve olıunme~ derecede olan 
işyarlar mütemadiyen karalama'ar 
yazmakta vt yazıl. rını düzelım•ğe 

çalışmaktadırlar. 

Doğum 
---

Matbaamız diz cilednden Ziyanın 
düokü gün bir "'kek çocuğu <lüo 
yaya gelmiştir . '.:' ovruya uzun 
ömür dıleı ana ve babasını kut

larız . 

Suç üstüne suç işlemiş 

Hasaııkaleli Ali oğlu İbrahim 
oğlu İbrahim adında birisi, '{Üo
düzleyio Asımıo fabıilıasıodaki 

halaye girmiş ve kırk kuruş dege
riodeki elektrik ampulünü çaldı
ğırıdan yakalaomışlır. 

İbrahim sorguya Ç•kildiğinde 
yanlış hllvıy•t vermekle btraber 
oüfuı cüzdaoında da tabrıfat yep 
tığı görülmüş ve hakkıntla tutulao 

Bu surcıle yol parasıoın ıı 

sili kolaylaşacaktır . 

Ay tutuldu 
Düıı g ce saat 20 de ay 1,ı 

muş ve şehrimizden çok iyi 
sıırette görülmüştür. 

s.aı dokuzdan itibaren yavtf 
va~ ayın üzerindeki karaltı az• 
ve yirmi ikıde temamen eıki h.I 

gt lroiştir. 

Teşekkür 

Gazetemizio on üçüncü yıl 
nümü müoaeebetile kıymetli ol 
ıiyatta bulunan, Konyada çılıl 
Babalık ve Malaty da çılıaofr 
ark od aşlarım ·u teşci.kür lerioıl 
sooarız. 

Kızılay 

Çok çocuklu bir ı.ıile1 
yardımda bulundu 
Kızıl ay C• miyeti şeb.i" 

şubesi, Sofubahç11 ııramında al 
ran Mehmet lı:arısı Emioenin 
ilı.i çocuğu bulunduiuııu ve 
ayle1oin çok f.kir olduğunu b• 
almış ve bu yavrulara bayradl 
ayakkabı alınmalc üzere yi roİ~ 
lira para yardımında bnluoııı' 
suretile bu on ikı yavruyu sef 

dirmiştir . 
Her vakıt ve her yeıde bii~ 

f <laketzedelerin, fakirlerin yar' 
dımına koşan bu büyük hayır 
rumumuzıın bu yavrulua kar 
gösterdiği bu kıymetli yardı' 
takdirle kartılar ve bütüo zen/ 
lerimizin hu kuruma yardıd' 
bulu,,malarrnr rlrleriz . 
~~~~--------~~~----
Eski taksitlerin öderı' 

şekilleri 

Yeni Evkaf kanununda , iC 
re ve muhalaa veıg>lerioin kal 
rılarak alakodarları goyrimeolı 
tere hakiki uhip yapacak ol 
mühim maddrl~r vardır . F~~ 
kanunun bılhassa laksiı miktar 
rında bazı tereddütlere yol tÇ

1 

söylrniyor . 
Yeni kanun , gayrimrr.kO 

ıin 20 sene Irk mukataa ve iC 
V<rgisi vereo l.ri ı!er bal bu .ııı 
ke lıakıki s•hip yapmaktad1 

Yi• mi senelik icare ve muk•1 

verğiıi on seoe içinde ve bet 
sille öd•nehilt cektir. 

Mam•fih isıiyroler pe~İn O 

rak ta ver<ceklerdir . Peşin 
ıenlerr' yüzde be§ nisbetinde 1 

zılit yapılocaktır . Brş tak•' 
beğlaodrğı takdirde birinci 1• 

peşin , diğer taksit müsavi ol• 
dört 1tferde alınacaktır . Bu 
tebaki taksitler için dr yüzde 
uisbetinde faiz ılıoacaktır . 

i rceltme kağıtlarile birlikte cu 
nıuriyet genel savemanlığına ve· ı 
rilmiştir. 

20 senelik vergi taksitle ,ı 
may• başlayınca Evkaf ta gs~ 
menkulü kendi namıoa bır 1 

derec.,de ipotrk ettirecekti~ 
AlakadulMr bu par.yı verme1 
ce g•yrimenkulü B•l•mıyaealı 
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Acezeler evi 24 zavallıvı barındıran Dost Efgan 
J - Birinci sayfadan arian -

temiz, muntazam bir müessese oldu. 

Buranın en küçük misafiri 
yedi yaşındadır a 

u,ayın Kalekapısıoda yorgan
cılar içindeki ac•zeler evini iki 
yıldır görmemiştim . Düo tesadü 
fen oradan geçiyoıdum . Aklıma 
burasıoı ziyaret etmr k ııeldi, Açık 
kapıp iteliyerek içeri ğırJim . Ge 
nif avluda kadın, erkek iki§er, ü-

siode çok rahatım; Hiç bir şc 
yim ehik değil. Yalnız tirya 
kilık bu ya . Tütünsüzlükten çok 
sıkıntı çekıyorum . Şunun, bunuo 
geliıdiği ızınariıler olmua halim 
çok harap, Yemekluimiz çok 
iyi, bize çolı: iyi bakıyorlar, de 

di . 

kü ; bütün uçak fabrikalarımız 

geceli gündüzlü işlemekte , ve is
tihsaliitı dünyanın en iyi en fazla 
olanlarından birisi halini almak. 
tadır . İşte bunun içindir ki ; bir 
çok Amerikan tayyaresi logiliz 
motiirleriyle mücehhezdir . Al. 
maoyanın ltalyaya karşı olan du
rumu açıktır . V c bu Berlinde de 
ııaklaomamaktıdır • 

Alman erkôoı harbiyesi İıal
yAn ordusunu donanmasını , bava 
kuvvetlerini biraz hakaretle gör
mektedir . Habe§ adantörüoün 
cereyanı bile bu bakımı d•ğiştire
memi$1ir . 

Dığrr taraftan Almaoyanın bi
zimle arası çok iyidir . Ve Alman• 

Dış bakanı şerefine 
Kabil elcimiz bir ziya

fet verdi 

Ankara : (A.A) - Efgan dış 
işltri balıaaı Seıdar feyz Mehmet 
Han buglio sıhhat enıtitüleıini ve 
etnoğrofya mtizesile Halkevini gfZ· 

miştir. 

Kôbil büyük elçimiz misafirler 
ger.fioe Marmara köşkünde bir 
öA"le zıyafeti vermiştir. 
Bu 8 kpmda Efğoa elçiliğinde bir 
akşam ziyafeti vl'rilecek 9• bu ye· 
meğı bir kabul aesmi takip ede
eektır . 

Bir 

Sayın halka • • 
Günlerdenberi göst~rilıliği halde binl Prce ki~inin göremediği ve gör

mek arzusunu istedıklııri bu muazz am fılmin bir kaç gün daha iraesioe 
d dvam edilecektir 

Garp cephesinde kanlı hücıımlar 
Ulu Önderimiz A.tatürkiimüzü ve kahraman Türk askerini Çanakka 

lenin dünya efsaoelerıne karışan harbini tüyler ürperten sı vaşını gös-
teren muazzam fılm 

Ayrıca: "İtal)'a Habeş , harbine ait son havadis 
Pek yakında: 

Türkçe sözlü harika filmi 

Reks atlar kralı 
6306 çer, dörder otıırmut bir taraftan 

giin•ş banyosu yap ıyor, dığe r ta
raftan •ski hatıralarıodao babse
diyorlarJı . Bunlar bir yabancı 
llın yanlarına yaklaştığını görüo
r:e ayata kalkıp fel fel yüzüme 
hakmağa başladılar. Kendilerine 
oturup rahatlarıoa bııkmalaıını 

söyleyince tuhof tuhaf bir birleri
nin yüzüne bakıp gülümeedıler ve 
bsğdaş kuıup sohbetlerine devam 

Yanımdaki hademt! kadlblar 
dan biıi, b<nim ooa kim o lduğu 

mu sordu . Nionoş bemro söze a

tıldı ; 
- B~k ~ele nasıl tonımadım 

Pamukçunun oğlu Az,z efendiyi 
nasıl tanımam. Onun az mı iyi 
liğini gördüm . Allah razı olsun. 
Bak beni unutmamı§, ta buraya 
lı.adar beni görmeğ~ gelmiı ~ağ · 
olsun . Nasıl çoluk çocuk rabat 
mı; dedi . 

ya bu durumun devamını ısrarla 

muhafazaya çalışro ak tadır . Ve 
sonra ıaifl c re iktidar!ızlara hür 
m<tin hır Alman adeti Olmadığı · 

İngiliz 

Zabiti Kahirede bir sokak 
süpiirücüsünü öldürdü 

~.A_!' Sinemasında 1 

1 Bu akşam 
Sayın halkımıza iki büyük film taktim ediyor 

1- Fevkalade heyecanlı müthiş film 

etn, eğe başlodılar . 
Evin ditelı.töıü Ali, bir müd-

detıeobeıi rahatsız bulunduguo 
dan orada yoktu . Başka birisinin 
delaletilc odaları dolaşmağa baş· 
ladım . Duvarları yeni badana e 
ılilıııiş olao bu odalarda tertemiz 
beyaz ISrtülU(karyolalar . klltü· 
rüınlükleri ıiolayısile güneş ban· 
yosundan istifade edemiyeo tek 
tük acezeler. Bunların arasında be· 

men bütün Adana halkıoın tanıd•ğt 
ve fakat üç yıldır göremediği ve 
ölmüş saoılen meşhur ( Ninooş 
Fatma ) . Evet; Nioooş Fatmı . 
İki gözü kör ve kütürüm kar yola-
sınıo üzerine oturmuş ve bir ka 
ğ . da sardığı eiğara izmaritlerini 
telleo diriyıırdu . 

Bundan üç yıl ö nce sabable
iio erkenden ayağfüa lı.aradoou 

nıı lıoluna ağzı örtlilü sepetini ta 
kıp eline ; Meşhur uzun değneği· 
ni alarak sokağa tırlayaıı ve rast
geldiğine : 

- Oğlum Ahmed, anana, ba
bana rahmet, ne olur bir sada 
ka ! .. 

Diyeo ve verene dua edip ver 
miyeoe de ığız dolusu en müs 
tehcen küfürü savuıan ve bilhes 
sa kendisini kızdıranlara o meş
hur sopasıoı iki tarafına yalpa vu 
raralr savuran Ninnoş Fatma şim 
di işte karyolasıoın üstünde otur
muş siğarasıoı ( ! ) tellendiriyor. 

Keodiaioe rahat olup olmadı
ğıoı soıduğum zaman : 

- Eh sağ ol oğlum. Alloba 
çok şükür . Devld, millet s•ye 

Vaktile benim de bir kaç se
fer kızdırdığım ve para ile gÖ<1 
lünü nldrğım bu zavallı Ninnoş 
Fatmaya acıdım ve odadan çık 
tım . ... 

"' 
Aceze evinde on altı kadın ye· 

di erkek ve bir çocuk olmalı Ü· 
zen yirmi dört kişi bulunmakta 
dır . 

Bunlar 7 ile 85 yaş aı asında 
küıüıüm , ama, topal ve kimse· 
ıiz ihtiyar aceıelerdir . 

Erkeklerdeıı en yaşlısı vakti · 
le hali vakti yerinde iken Daıiıl· 
sa sefalete düşmüş ve sonra da 
iki gözü ama olmuş Kızıldağlı 
Mustafo emmidir . Şuuruna ma · 
Jik değildic 

Kodıalardan da Har puılu Emi· 
nedir . Bu kadıo da kütürlimdlir. 
Yerinden kalkamamaktadır . 

Bunlara her gün sabolıları çay 
ve ögle Üzerleri de sıcak yemek 
verilmektedir . Öa-le y•mekleri 
fazlaca verildiğinden akşam ye · 
mekleri verilmemektedir . 

Aceze evinin kadrosu bir di· 
rektör, bir aşçı, bir çamaşırcı ve 
bir hademeden ibarettir. 

Aceze evinde g•lip geçici ya· 
hancı acezeler için de üç yataklı 
bir oda bulunmaktadır . 

Buraya uray tarafından elek 
trik tesisatı yaptırılmağa başlan-
mıştır. 

F. Nabi Ço/\er 

• •• 
~işçi lbsaa Altıaoz 

Muayenehanfsini bugünden itibaren doktor oparatör Yusuf Ziya 
heyin karşısındaki Bedri Leyin muayenehanesine nakletmiştir. 

Bütün hastalar.nı öğledBn evvel saat 9 dan itıbaren kabule başla· 
mıştır . 

Cuma günleri öğieden sonra mübtoç olanlara diş bakımı ve çekmek 

parasızdır .6294 5 - 10 

oı da herkes bilir . 
_Şımdi de hava ve deniz kuv· 

vetletimize karşı yapılan tenkit
leıi iocrleyelim . 

Kopılen Norman Mae Hiloo 
fUoleri yaııyor : 

-
Ankara : 8 ( A. A. } - Kahire

de bir lngiliz zabıtinin bir sok.ak 
süpürücüsünü öldürmesı üzerıne 

Ü ııiversit e liler yen ı den grev ita.o ' 
etmişlerdir . 

/ngiliz somalisi CJ Nasıl ki Liyej ve Namur 
kaleleri ağır Alman toplarına nıu
kavcmet edemeıilişse Cebelilta 
rik de bava taarruzlarına dayan•
mıyacak eski bir kıledir . 

Melta elde tutulmesı imkıir>ı 
olmıyao bir edadır . ., 

ltalyan uçakları larafın· 
dan bombardıman 

edildi mi? 

Bütün saygılarımızla logillz tay
y.recileri cemiyeti reisi Wormon 
:Nae Miloo'o ounu söyleyelim ki ; 
Ceh•litıaıik bugiin de hiç kimıc
oio: ele geçiremiytC•ği , mağltıp 
edemiyeccği bir kayadır . 

M. Normao Liy•jden . Na
murdan bahsediyor . Fak'• t 1918 
de cephenin biitüo uzunluğunca 

yapılan betoo ıiperleıi uouıtular 

mı ? Betoo bir ıiper makineli 
tüfenk ve bir adam .. l~te krupı, 
viker e , gimoydere mukavemet 
elmiş olan mukıddt.1 üçler .. 

Bu üçlerin milyoolua çıkadın 
Cebelüttarıkı gözünüzlln önüne 
g.Jsio .. 

Bombaların Ceb.lüıtanka çok 
ziyan yapmosıoa imkan yoktur. 
Halbuki Cebelüttarık bir çok tay
yarecioin canına mal olur . 

Sardooyadan Cebelütıarıka 
kadar 2.'100 kilamttrelik bir me
nfe Vardır . Sardonyadan c~be 
lüttarıka doğru uçmad•n evv.ı 
( mağlup olmaz armada ) oio hi 
kôyesini okumak her halde fena 
olmaz .. 

Bakınız 1933 e kadar Cebe
lütlarik Valisi olan ( Gcner1tl Go .

1 
diley Aleksa lre ) ne diyor . 

Generala göre Cebelüllaıik •I• 
geçirilemez bir haldedir . İı landa 
muhafız alayından bir tabur bu 
rayı bütün düoyaya karşı müda · 
faya kafıdir . 

Maltaya grlince; bu ada o ka 
dar çok ehemmiyetli değıldir . 
Belkı onu mubef .. za etmek bızim 
için imkiosız olacaktır . Fakat 
İtalyronlar da onu ellerinde tuta
mıyacaklardır . 

Londra : B ( A A ) - İtalyan 
uçaklarıııım bazı İngiliz somalisini 
boınbaıdımao ettiklerine dair olan 
haberler henüz tetıyyüt etmemiı· 
tir. 

Lord Lingson münferid 
hareketleri red etti 

Looılra : 8 (AA) - Hava ha 
kanı Lord Lingson Gembıiç.te ver· 
diji bir nutukta mliıterek :ııecıi 
tedbirler naz.,riyesini müdafu ve 
beynelmilel iflerde müuferid ha 
rclı.et fılı.rioi red etmiştir . 

Adana güzel bir tecim 
okulu binası kazanıyor 

- Birinci sayfadan artan -
işlerine büyük ve hususi bir ehem· 
miyet vecen İlbayıml• la Adaoaoıo 
kendisıne çok d•ğerli uerleri 
borçlu olduğu u.bayımız Turhan 
Cemal Berikerin elele vererek 
bu iıi de muhtaç olduğu çabuk-

lukla h•şaoacaklaıındeo hiç şiiphe 
mız yoktur . 

Okulun bu günkü, çalışkan ve 
değerlı Drr•ktöıünüo Adanaya gii 
zel bir Tecım okulu binası kazan 
dırmak ve memlelı.etio ı htiyacı
oı duyarak bu okulun liae haline 
getirilmesi husuaunda harcadığı 
emekleri burada zikretmekte bi
zim için ayrı bir borçtur . 

Baba katili 
Tarsuslu Süleyman 

sinde asıldı. 

Meı-

----------------------------- Şarki Akdenizde kat'i üstün· ·:;;;;;:;;;;;::::::::::::::;;;.. _______________ il lüğe sahip olduğumuz um•ımi1et· 

lsted ı ği üç lirayı vermadiğindeo 
dolayı b · hasını öldü•en Tarsıısun 
Şamlı mahall · sındeo 327 doğumlu 
Süleyman, hakkındaki hüküm ka
mutuyca onaylanmış olduğundan 
evvelki gece saat bir boçukta baba 
katıli olmak dolayısile ayakları 
çıFlak olarak ve sırtına siyah göm
lek giydirilmek sıır~tile Mersinde 
Yoğurt pazarında asılm 1 ştır. 

l 
le kabul olunmaktadır . Şu b.lde 

Fenni nasihat ve bilgi er Akdeoi . io iki ucıınu elimizde lu· 

Tifodan ve bütün Mikroplarla hastalıklardan kaçınmak '.çin yağ
ınurdao veya her hangi bir şekilde bulunmıyao v~ bak 1 kı kaynak 

olcluğunu <laimtl. isbat eden 

Ayran kaynak 
Suyundan içiniz 

. Suları yağmurdan bulanan pınarlar feon ~o sabit olduğu veçbile , ha
kı~l ve derindun gelen pınar suları değil, sathi pıoarlardır . Bu sular 
damıa kirlenir , bulanır, mi'noplaoır, tehlikelidir. 

Bunun için suların berrak olanını seçiniz, ve bu, sıhhatınız namına 
enmühim endişeniz olsun. 6171 16-30 

tuyoruz demelı.tir · 
İstediğimiz zaman bu denizi 

kapayabiliriz . 
frans1z sahilleri bizim için 

açık bulunacaktır . Bunu bize 
Mösyö Lôval da vad etmiştir . 

ltalyanın ecoup kısmının to
ne yıkılacak kuvvetlerle kolayca 
tehdit edilebilec•ğini ve şimal 
kısmınm da Alp - martimlerden 
kolayca istila olabilec<klerini an
lamak için haritaya şöylece bir 

göz gezdirmek kiifıdir . \ 
Denizaltı gemilerine gelince: 

Akdeniı bu çegit harp ğemileri-

oin kullanılmasına hiç müsait de· 
ğildir . Bu denizin suları kesif 
değıldir. 

Bundan bışka ldeniz altı ge· 
gisi eskiden olduğu gilıi aıtık 

ttblikeli bir ailiih olmaktan çık· 
mıştır . 

Çünkü hundan sonra onuo 
mevcudiyetini anlamak çok ko· 
laylaşmıştır • 

Riichard Talmadge 
tarafından temsil edilen 

Siirat şampiyona 
2 - Sevimli komik 

Mil ton 
nuntemsili 

öp beni 
Pek yakında: 

Napolyonun oğlu 
6304 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

ŞahPser fılmlerindeo birisini daha taktim 

Kırıt< hayatlar 
Mümessili Klodet Kulber 

ediyor 

Güzel bir şiir, N ~ lis bir musıki, En güzel manzaralı tabiat levhasıdır. 
Fılmlerio incisi, incileri o birincisidir. 

ilave: en son dünya haberleri 
Gelecek proğram: Beş KAounu saniye yotişemi1eo büyük film 

istiklal uğrunda 
mümessili: Vallasberi 

Karnelerimiz: 
TeozılAtlı ko rnelerilliiz satışa çıkarılmıştır 

6305 

Evkaf direktörlüğü:nden • • 
Muhamme:ı 

bedeli Miktıırı 

Lira 
1215 
102 
400 

100 
110 

1000 
500 
50 

200 

250 

250 

150 
300 
88 

150 

Arşın Mevkii 
810 Durmuş Fakı mu hailesi 
504 Ç ı narlı mahalles i 
130 Nacaran ma hailesi 

65 
235 

ağa Mııst• fa caddesi 
Sofu bahçe mahallesi 
Kasap B~kir mahallesi 

Arap M~hmet sokağı 

Vakfı 

Mülhak Emir A.li 
Mazbut Ahmet bab11 

Sdvindik zade 

Memiş paşa 
Va iz oğlu vakfı 

827 K~rasoku Durmuş fakı ocağı 
967 Hılhal mAsçidi llasır paz~ rı 

Mestan zads 
Hılhal mesç idi 
ı\l ~ mdar zade 101 Sarı Y akup M. Kara Hüseyin 

çıkmazında 

284 Sarı Ya kup mahallesi Tatar 
oğlu çıkmazı 

)) 

" 

Cinsi 
Arsa 
Arsa 

» 

" .. 
)) 

.. 
" 

• 
527 Ali d ed e mahallesi salcı Rifat Barutçu zade ,, 

368 
sokağı 

Paşaoebi nıaho ilesi 
Battal ağa sokağı 

A.rpncı zade " 

116 Paşane bi Zültı.mı eokağı • • ' 
294 • • )) " » " 
88 ,, Hasırcı sokağı » » » 
80 Paşa nebi mahallesi şebıt Mehmet " » " 

s~a~ . 
Yakarıda nevi ve mevkii ve miktarı gösterilen yerlerin evvelce ılıt.n 

e dilmiş ise de istekli çıkmadığından 15 gün müdd etle müzayeJeleErı 
b ·· ·· ııt 15 de v-tflmdit edilmiştir. lhalelerı 22 - t-936 çarşam a gunu .s• 

kaf idaresinde yapılacağından ist~klılerin müracaatları ılıto olunur. 
j 6314 
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Adana Borsası Muamelelerı 
PAMLK ve KOZA 

Kilo Fiyaıı 

CİNSİ 

Kapımalı panınk 
--ı-;;~-----ı-~~-~ı Piyasa parlaj!ı .• 

Piyasa crmizi ,, 
laoe I 
lene il 
Ekspres 
Klevlaot 

YAPACI 

s.ıılan l\tikdar 

Kilo 

lleyaz 1 1-1----ıı Siyah 

Ç 1 G 1 T 

Ekspres 1 1 1 
ı--..I•_n~e ~----ı 22,'23{2..__----ı------ı Yerli "Yemlik,, v 

H~U::-:B~l7J~B-A:-::T~-'-~~~~"'"'=-=~I 
·----~~-----------B o j!d ay K•hrıs 

Yerli S.50 
•--~·~·--~-1_en_t_n_nc __ , _____ , ___ -__ -_-_-ıı=._~-.-::.:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~:_-=; 
' ' Arpa 

5 .. 

Fasulye 
Yuluf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten ıohumu 
Mercimek 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 
Adan:ı 1 inci icrn memurluğun 

dan: 
Dosya No. 35-2044 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek~ gayı i menkulün ne olduğu: 
hane. 

Adannnın lcaıliye mahallesin 
den ~lnstnfa oğlu Hüsnünün Batu
mi zade Hulfısiye ipotekle olan 
borcundan ılolayı oşağtdq hudut 
ve evsafı yaıılı hand açık artırma 
sııretile paraya çevrilecektir 

1- Evin vaziyeti : 
Zemini katında bir su tulum -

b~sı ile bir hcld ve ıki kömürlüğü, 

bir.acı kattcı bir eufu vıı yan yana 
iki odayı ve ikirci katta da keza 
bir sufo ve yan yana iki odayı şa
mil harap bir vaziyette bir bap 
hane. 

2- Hu luJu 
Topunun ~lort 336 tarih ve cilt 

96 ve 53 sıra numarasında kayıtlı 
le diyo mahallesinde kilin Sunullah 
vakfından fevkani tahtani altı oJa-

Si sam 

yı şamil c·ıaitıi yemini Pılavcı oğlu 

Yakof yesnri Acem oğlu Karabet 
1 arkası Pilavcı oğlu Yakof cephesi 

V N turikidm ile çevnli 100 arşınlı bir 

-· Salih 800 1 b h '-------------- _ -·-- ----------• ap ane. iOO .!:: ,,, ....2 .. '!C•!!.----'"-'-------ı-....;.:;..::_ __ ----------• 3 - Hanenin maa müştemildt 
.1:>., Düz k 
~ ~ Simit ırma .:.!:______ yeminli üç ı hli vuknf tarafından 
g..§ -.-•• -.-C-,u-m-huriyet 800 ------------ takdir ı·dılea k.y.ncti: 50U beşyüz 
)<: ~ - .. -•-7-00-·--·•-- lıradır . 
~ 3.1 Dilz krıma ,, -•------•·---------- 4- Artırmanın yapılacağı yor: 

_ Alfa ,, Adana birinci icra dairesi. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para İ 5- Birinci ort" ma: 10-2-936 

8 I 1 I 1935 İŞ Baukasındau alınmı~ıır. pazartesi günü saat 1 O dan 12 ye 
Sanıım />ene 

Hazır 1--i- 27 Lıret 9 IE_ 
1 ioci K. V udeli 96 llayşmark 2 97 

}'rank~~Fransız,, 
5 95 2 ioci K. Vadeli Sterlin "lnı?İli7,, 12.5 15 

Hint hazır 5 . 75 ~Uolar uAmerik.un,, 

1 

619 25 
Nevyork 11 l 32 }'rank ••fsvi\"It'n 

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

• MiM---
------· 

Eo inco kumaşlarınızı yıpratınıyno Üzerlerindeki kir, leke vo yağların 

soğuk su ile t.ımamile temi1liyen madeni ve neb&ti bir terk ptir. 

Kalıp halinded r. 

Perukenıle olaruk kalıbı (11) kuruştur. 

Ml·m ilo her şeyin"zı teıııitlıy,.bilırsıniz lluttd l'el kuıı mürekkebi 
ilo lekelenmiş e~yulnrıııızı bil .. 

Mim çocuk b zlerini kolaylıkla vu zedcleıneoen tertemiz 
eder . 

M '
. m Lokn !.ıoyolarJ.ki kir \'() lekel .. rl çini lınr.)'O,rnm ' kristal 

madeni sofıa tnkımlorınızı çatal,bıçoklorınızı ('izmeden yep 
yeni bır hale sokar . 

Mim on noz•k ip •kli, yiinliı ku1111şlurın yıkanıııası , temizlen -
m• si i('io Lıircik mad. nl sabundu~ • 

Ad anada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Ulucami 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
9 bulıınur. 62fi9 

1 Tornacı · alınaca tır 1 

Askeri fabrikalar umum 
müdiirlüğünden: 

Kırıkkale Fabrikaları içın Tornacı al n ıcnkıır . Bunlardan İstan
bul ta bulurıa~l:ırın Zeytinburnu f .lırıkııl .rınJa , İzınirdekilı rin il ılka· 

pınıır tamirlınoesin•lo \nkara ve <"iv.ırırıılukılNin ıle Merkez fabrika
larında imtihanları yapılucaktır J..en·l ler•ne güvenenlı•r harcirahları 

k~ndilerine ait olmak üzere lıoınon Kırıkkuleyo gi lebılirlı·r. 

isteklilerin istidaları ıle doğrura yııkor11la adları yazılı fabrikalara 
muracaatları. ·" 7685 ,, 6237 

15-20-25-31 ıkin<i kıl. 4 9-14-19 

1 

k'ldnr . 

6- ikinci nrt rmn: 25-2-936 
salı giinü saat 10 dan 12 ye ka
dar . 

1- lşbu gayri menkulün artırma 
şnıtnnmesi 10-1-936 tarihinden 
itıbaren 2044 numara ile Adana 
icra tloireeinin muayyen nu -
mıırasında herkesin görebilmesi 

! için açıktır. İlllnda yazılı olanlar-
' dan fazla malı1mat almak istiy•nl• r, 

işbu ş•ırtnomeJe ve 2044 Josyo 
numoraeıle rııemuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirılk için yu
karıdu yazılı kıyın. tin % 7,5 nie
betinde p•·y o kçasile ve ya milli 

bir bank•ının l<'minnt mPktubıı tev
di ıdilecekt r. ( 124) 

3 - ipotek sohibi alacaklılarlu 
diğer alAkn.larların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
ıindekı haklarını hususile faiz ve 
nıasr ala daır olan iddialarını işbu 
illln turılıindun itıbnreo 10 gün 
içinıle evrn~ı müsb!tPleril•ı hır! kte 
memuriyetimize b ldirmfl~ri icap 
edur. Aksi hal.to hakları tnpıı ei

cililıı sabit olma<lıkça satış bode · 
linın pnylaşmasındon hurıç kalır

lar . 

4- Göst rilen günıle ortırm•ya 
i~tirdk cdeıılt!r nı tırmn ş .ıtn ıme

s;ni oL umuş ve lüzumlu malurııutı 
almış vo bunhrı te"Dnmen kabul 
eta• iş ad Vd itıbar olunurlar. 

5- Tayin edilen zomanıJa ı:oyri 
ıncıık ul lİ(: defo bıığrıld klon soıırn 
en çok artırıına ıhule edılır.Ancak 

artırma hedeli muhammen kıyma· 
tin yüz,(~ 75 şini bulmaz veya sa
tış istiyerıin olacağına ıüçhnni olan 
d frer ulncnklıltır bulunup h bedel 
lııırılorın o gayri menkul ile temin 
e.lıl, i~ alacuklorıı ıo mecmu undan 
fazlaya çıkmozsa en çok artıranın 
tnnlıhüdü bııki knlmek üzere ar· 

t roroa 15 gün ılaha temd t ve 15 inci 
giinü nyni sa ıtta yapılacak. 

Bu günıle 0 o de 75 ni bulmazsa 
2280 numaralı kanıın ahkllmı 

tnlbik olunocaktır . o•tırmn -
d:ı be lı li s~tış istiyerıin alııca

ı~ınıı rüçlıani olan dığer alacaklı

farın o gayri menkul ile temin ediL 
ıııiş &lacaklurı mecmuund•n fazlaya 
çıkmn k şartile , eıı çok artırana 

ihal~ cdilır. Böyle bir bedel elde 
edilmrzse ilıalı• yapılmaz Ve satış 
talebi dü~· r . 

Seyhan G. Müddei umumilığinden : 
Adana AğırC' zq mahkemesinin 

oçık olan ( 1000 ) kuruş nıaoşlı 

zabıt kAtipliğine memur in kanu
nundaki evsafı haiz ortn ve lis~ 

mektepleri mezunu isteklilcrio 20-

1-9.16 pazJıtesi günü FMt ( 9 ) 
do denemeleri yapıl•coğ.nılao ta 
liplerin m•ızkur giin ve snııttn iki 
kıta fotoğraf ve sair evrakı müs· 

bitelerile Adana adliye encümenine 
nıürııcaat etmeleri lüzumu illln olu
nur. 6311 
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D. Deır. iryolları işlettnesinden , h 
zı 

İdaremiz için 3 1 .500 ki'o önm•m ş kireç açık ek ,iltme suret•~ 
Ratın olınacnktır. k 

Kireç Misis istasyoıunda vagona teslim edılecektir. 

Muhammen bıdeli 55 1 Linl 25 kuruştur. ıl 
il ı\çık eksiltme 24- 1- 936 cuma g:inü saat 10,30 d ı Adanada 

letmo müfeıtişliğ.,nde yapılacaktır. 

Şortcamesi parasız işl•tme m:ifettişl iğind~ göriiltıbilir . 

., 
Dl 

la 
EksiltınAye gireceklerin 2490 No: lu kanun ve şartnamede yaı' 

vcs•ik Hüktlmet veya Ticaret odasınd;ın musaddak kanuni ikametgO K 
"e nüfus tezkerPlorıle ve ınuha'Jlmen heıldin % 7,5 üzerinden 41 1 
35 kuruşluk muvııkkat teınin,•t idaremiz vezne makbuzu vey ı ben ~ 
mektuhu ile eksilıme gün vo saetinıle işletme miifetti1liğine mürac• 
1 rı. 6313 9-14-17-21 -

,. , -------·----------- i 1 

1 Kacakcılar ı 
~~ h~inidir 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derlı~I veya 
verilen mühlet içinde pıırayı ver 
mezse ilıale knrorı le3holunıırak 

kendısinden evvfl en yüksek tek
lıft·' bulunan kimse arzetn•İi ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, rozı olmaz, Vı•ya bulunmAzsn 
hemen 15 gün müJdetla ortırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. lııi ihale arasındaki fark vo ge· 
çan günler İçin yiizde beşten h• sop 
olunHak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetiınizce alıcıdan tuhsıl olu 

Mud.te ( 133) 

Emvali Gayrimenkulenin Yuka-
rıda gösterilen ta-
rilıiııde Adana 1 inci İcra m~mur
luğu odasında işbu ildn ve gös
te rılen a r tırma şartnamesi dai, esin 
de satı lacağı ilan olunur. 6312 

ilaçlarınızı ve balıl 
yağlarınızı 

Ali Nasibi eczanesinden alınıı 

Temizlik 5370 197 Ucuzlu1' ıu 

Adana inhisarlar başmüdürlüğünden: 1 
!"""'" "' , " " .. ;oı111m ""llllll'.lU'""',.,., .. ,_ • 

Muısin Vd Adana barut d p0~U - bu gece nöbetçı 
aro1 isi odu ve gönderilı cek nıah~ ide ı:f E 
yopılacok olan küçük tipteki be czane 
heri 454 lira 71 kuruş hı delı ko- 4 • • • . dl 
şifli iki •.one tecrit deposu 14 - Yenıcamı cıva~ın_ 
Könuneani-936 sıılı günü bant 14 1 Seyhan eczanesıdır 
buçukta pazarlı k la ihale eılilece
ğınden istiyenlerin plôn sözleşme 

kdğıdını görmek üz•re yüzde yedi U mumi n~şriyat müdü ıii 
buçuktan 34 !ıra 10 ar kurıış te-
minnt parelarile Adnna inhiearlar M. Bakşı 

başmüdürlüğüne mürecaat ları6280 Adana Türk söıü ır a'baa !!I 
26-31 - 5-IO 1 

a b 
tık 

ala 
lıb 
nıü 

lllÜ 

ler 

Hal 
ntl 
g-1 
tü,e 


