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ÇARŞAMBA ----
safı 5 KURUŞ ,;.,:r-Doğu Afrikada : 

~~ Ras seyyum Makalleyi çevirdi. 
/JJ 
)>essiye atılan yangın bombalarından or-

• 

?anlar tutuştu, altı vagon cephane infilak 
" ederek bütün şehri korku ve 
l)f.... h , . . d b kt iki', eyecan ıçerısın e ıra ı . 
~( . 
eaO'ıl İtalyanlar, on gün içinde Süveyş-
eı;J ten Doğu Afrikasına otuz 

bin asker sevkettiler. 
lı~ 

~u 1• Kahire : 11 (Rtıdyo) - Ras 
iba~ayyum kuvvedeıi Makalleye bü 

htıll ük bir taarruz yapmıtlır. Fakat 
S- abeıliler bu tHrruzlaıda muvaf-

1 çevre1inde bulunan İtalyea kuv•et· 
leriyie kanla bir savııa tataımuı · 
l•rdır . Bir gün Büren bu 8avaıra 
her iki tarafın zeyiatı da pek 
çoktur . Hıbeı kuvvetleri ; Mı · 
kalle çevresindeki tel ör~Bleri 
v~ mitralyözleri dolayıeiyle ile · 
riye doğru ilerliyemrmiılerdir . 
Maruıfih Raı Seyyum kuvvetlc:ri; 
yeniden gönderilen kuvvetlerle 
tıkv"ye edilmit bulundufuadan 
buğünlerde burt*da daba b01ük 
aavıtl•rı• yıpılmaaı beklenmek· 
tedir • 

esıill Bu muvaffakiyetsizliğin.en bü· 
ı. 'k ol•mHmışlardır. 
af. k •ebebi buradaki İtalyan tab-

nt>t lmatının fevk.dide kuvvetli ol-
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asındandır. Bu tauıuzdao sonra 
akıllenin kolay kolay alaoamı
cağaı anlatılmıştır. 

Cenup cephelerinde İtalyan 
taları takviye edilmitlerdir. 

De11ie : 11 (Rradyo) - Dün 
O DeHie bombardımanına ait 
lr teblii aeırr dilmiştir. Bu teb · 
ie nazaran dün DeHieye 100 
mba atalmııtır. Bir kiti ölmüa 
i kiti yarala•mıftır. 
İlk iki ilomba Hollanda Kızıl· 

çına ıtılmııtı. Fakat bombalar 
brt etmemietir. 
Atakara :10 (A.A) - İtalyan 
mt tebliğine göre Eritre 
eomali cepbılerinde kıyde ıa-

D bir ıey olmımııtır. 
De11ieden alman haberlere at 

D Paristea hildirildljine ıöre 
eaieDia bombırdımanı ınrasın 

tehir t••mile t•hliye edilmiı 
1unuyorda. 
Ka11bada ölen olmımııtır. Her 
r•ftın mDtbıı iofiliklir iıitilmit 

vadiden yüluek duman sutlin
rtain yDkaeldiği gör6lmiiştür. 

Ankara : 10 (A.A) - Paride 
lunmaktı olen Sovyct genel 

urmaya başkanı bu sabah Fran 
z genel kurmay başkanile görüt· 
n, ve yemeği beraber yemitler 
r. 
Meratıl LukaaeVBlci yırın bıh· 

ye ve havı erklniharbiye baı

nlariyle görliıecektir. 
Kahire ~ 11 ( Radyo ) - Rıs 

kuvvetleri ; Malcallenio 

lzmitte 
ayındırhk ve kültür 
birliği kuruldu 

Ankara : 10 (A.A) - İzmıt 
iyetiode bütün k5yler birleşe · 
k Kocael köyleri bayındırlık ve 
hlir birliği adli bir birlik kur· 

U§lardn. 
Birlıgin uayeai topluluk ve 
idiğiyle 1ıÖylünüıı yükselmesi 
köylerin bayındırla~tııılması· 

Kahire: 11 (Radyo) - Yed\ 
İtalyan uçağmın Dc11iyeyi bom· 
bardmaoında civ.r ormanlar yan
ma§, altı vıgon Cepbını infillk 
etmiı we bir Hıbeı tayyarHi ye
'" dü1Drülmil1Ulı . İçindekiler• 
bir şey olmamııtır • 

İtalyan uçakları buradan di· 
ğer bir Hab•t lcarırıibını bom
bardman:ederek Hıbeılilılere az 
miktarda zayaat verdirebilmitlr.r
dir . 

Habet yaralıları, İ•ıiliz Kı 
zılheç haetıb•neleriae taıınarak 
tedavi altıea ahnmıılardır . 

Dcuiye bombardmenıadı o· 
yaralılarao HJııı pek azdır . 

Kahire : 11 (Radyo) - 25 
ikinci Kinuodan 6 Şubat tarihi
ne kadar Port11itden doğu Afri
kaya 30 bin ltalyaa Hkerle bir ço\t 
mfihimmıt geçiıilmi§tİr . 

Habeşistanda yağmur 
Pariı : 11 (A.A) - Evvelki 

gün Habeı'stın yaylasıaııı her ta 
rafında dolu ile kırıtılc müdbit 
yağmurlar yağmııhr. 

Roma : 11 (A.A> - ltılyanm 
geçen ıeaenin kiaunu11ni ayın· 

danberi Eritre ve ıomalidekl kı 
yıbaoıa mikdarı fSi2 dir· Bu mik· 
darın 341 i ölüdü. 

z :s :x a 

Hitler - Musolini 

ltalyanın şimalinde 
görUtUler mi ? 

Roma : 11 ( A.A ) - Muıo· 
lioioin İtalyanın ıimaliod~ hir te 
birde Hitlerte lg6rüttfttlae d•ir 

olan haber resmi mebfellerce 

tekzip edilmekttdir . 

Samuel Har Nazır olu~or 
Lonılra : J ~ ( Radyo ) - Eski 

dı bakanı Sımuel llüriin bakan-
lık yıl için birliğin kurum ve ıı:sız bakanlığa tayin edilece~i 
re masrafın• karşılık olarak d' 
ı i . k" söylenmekte ır. 
us ıd are y i ı mi bin lira İlt!, oy :..._.._....._...,..._....------"") 
~kldillerio de ioean hıeıoa yir- r 1 
ter knru,ıa flİrak edeceklerdir. Bugiln iç sayfa-

lngiliz - Mısır larımızdaki 
muahedesi l 

L yazı ar: 
J','trı Oodra : 11 ( Radyo ) - Ka-

e dllnkQ toptantısıod• Mısırla Adanada bir gezinti : 
ılacak muıbedeyi de konuı · 1 ŞAiR NECDET RÜŞTÜ 
ıtur Dı · 1 . 

· §ıs en bakam Eden n.UllU : 
nıuahed · uı 

trioe y elnıa baaıi ef4aslar FER11 CELAL GÜVEN 
•pı •cağını izah etmiı· · 

• 

• •• -- lngiltere doğu Asyadaki 
Mançuko hilkfJmetini tanı· 

r mıyacağını bildirdi • 
[i 1 

ADANA : GUNLtJK GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL - SAYI 3451 -
İngiltere hü:kumeti Suriyede vaziyet çok kötüleşti Fransız - Rus 

Asya doğusundaki 
Mançuko hUkümetini 

tanımayor 

lngtltz dış işleri bakanı Eden 

Aokara· : 11 (A.A) İngiliz dıı 
iıleri balcım Eden: lngiltereoin 
M•açuko hükümetioi tanımak ni 
yetinde olmadıtını s6ylemiıtir. 

lngilizler, Fransızlara 

Borç para vermeğl 
kabul .ettiler • 

Ankara : 11 (A.A) - FraD&a· 
nın lnglltereden yapmak iıtedlti 
istikra& etrafıDdaki pazarlıklar 

neticeleomiı ve İDgiltere bu is· 
tikraıa mavıfıkat cevabını ver
miıtır . 

Amerika için Japon 
tehlikesi 

Vıııagton: 11 ( Radyo) -
Ayan azasından Pikman Japon. 

yanın Çinde Amerikayı kapuları 
kapamak azmiade olduğunu hatti 
bunu bir harp bıhHma de olı• 

yapm•ğı karar vermiş bulunduiu· 
ou bryaa etmio •e bu tehlikeye 

kartı hava deniz kuvvetleritıin 
takviyesiai 1.ıtemiıtir . 

istatistikler birbirine 
olmıyor. 

c~nevre : 11 (A.A) - Petrol 
ambargosu iıini tetkik etmekte 

olan ekıperleı 1931 - 1934 yı
lına Mdar İtılyıya giren petrol 
hakkındaki yarı resmi İtalyan ra· 

kamları ile bışka meml~ketlerin 
istatistiklerini karşılaştirmıı ve 
ıra yerde vaaıti bir milyon fark 
bulmuıludır . 

Mançu koda 
----,--

Japon askeri tahşld 
edilmemiş 

lokyo : 11 (A.A) - Su ba
kanlığınao salahiyetli adamlaran-

aan biri Mançuko hududunda Ja. 
pon aıkeri t•btid edildiğini tek
zip etmistir. 

Statoko muhafaza 
edilecek 

Londra : 11 ( A.A ) - lngilte
nin fevkalAde komiseri Sir Layıon 

batbaka Bahir pıtrYl ziyaret et
miştir. Deyli Telgraf gazet~si mü· 

zekere inkıtaa uğradığı takdirde 
Statokonun muhafazs edileceğini 

yazmaktadır • 

Bi1tün mektepler kapatıldı örfi 
idarenin ilanı bekleniyor. 

••••••••• 
Suriye saylavları uluslar sosyetesine 

mOraoaat ettiler. 

Aokara: 10 (AA) -
Kudiiıted bildirildiğine gö
re dört baftadanberi Suri
yede devam etmekte olan 
grev tekr.r alevlenmiş ve 
halkın hoykutu yüzünden 
Fransız demir:yolu kom
paayaıı ve elektrik şirketi 
faıliyetlerioi talil etmiş
lerdir. 

Suriye üoiverıitesi ve 
blltDn lyükaek mektepler 
kapatıJmıttı. Ôıfi idarenin 
ilioı bekleniyor . Ve bu 
barekederia Lubaaoda si· 
reyeıiaden korkuluyor. 

Irak Parlımaatoeundao 
50 Saylav milletler cemi
yeti daimi mandalar ko· 
miıyonuna müracaat ede
rek Suriyedeki Fr1nsız ' 
mın daaıaın idare tarzmı 
protesto etmi9ti"r. 

Şam : 8 (özel) - Dön 
yine ufak, tefek h•diaeler 
olmuı ve çarıılar telrrar ka- Nömıyiıcilerio sık eak toplanarak karar 

verdikleri Şamdaki Emeviye camii 
pıamııtır. 

Talebenin ıre•i devam etmek
tedir. 300 den fazla bir talebe ga 
ruba~ua Y•ptağı bir topl•nlt da 
gre•e devama kırar vırilmiştir. 

GürOltll çıkarmak ve dnkkin· 
larıDl açmak lstiyenler tehdidi 20 
kiti poliı tarafıad•n yakalanarak 
m•hkemeye virilmiılerdir. 

Gürtilt6 çıkarmak ve düklria· 
ları açmak iıtiyenleri trhdit edea 
20 kiti poli8 tarafındın yak•laaı
nlc mahkemeye verilmltlerdir. 

Durumun dDzclmesinde komi· 
nistlerio parmağı oldugu ve h•l
kın HHıoa ıokutan ltomüniıtlerin 

ballcı ıreve ve gürültü çık•rmığa 
tet•ik ettikleri ıöyleomektedir. 

Şam : 8 (özel) H•mada cami-

de toplanan halk bir oBmıyi§ yap 
mak istemlılerdir. 

Camiden çıkıa balk zabıta 
kuvvetleı ine taı ve sopalarla sal
dumışlar ve askeri kuvvetler ken 

dilerini müdaf•a içia nOmıyiıçılar 
üzerine ateı ıçmık zorunda kal· 
mıtl•rdır. 

Bu çarpıtmadı poJiılerden 12, 
Jandarm•dan 8, aakerlerden 15 
nefer, 2 zabit yaralı dOımüıtar. 
Polislerden ikiıinio yarası eğırdır. 

Halktıa yHal•nanlarla 61en· 
lerin 1ayııı henüz belli detildir. 

Şamın yüze gelen büyük, na
carları bir takım im111ız tehdit 
mektupları almaktadırlar. 

- Gerlıi ikinci ıahlf ede -

Genel Meclis foplanfısmda 
Dilekçe ve takrirler bir karara 
bağlanmak üzere muhtelif 

encümenlere verildi . 
- Genel Mecliı, dokuzuncu top· raal Bankası komieyonuna umu· 
lantıaanı düa 6tledeo sonra saat j mi mecliace bir üye ıeçilmeıi 
oo dörtte İlbay Tevfik Hidi Bay bakkındıki takıirin dahiliye eocll· 
11lın B•ıkanlığında yapını§ ve ge· J menine, Ceyhan kasabasında yap· 
çea toplıntınıD 8zli okunarak ay· tıralıcak elektrik; teaİ88h için yar· 
nen onaylanmıt ,ve iilndeliğinde dım yapılması bakkındakiı takririn 
buluo•o meddelerin mlizıkeresi· r.!ddine, bazı köyler adlarının 
oe geçilmieıir . deği§tiri lmcsi hakkındaki takririn 

929 - 930 ders yıhoda açı· komisyon mahsusuna t c~yhau İl · 
lao millet derhınesi 6ğretmeole- çe ıi hıkem heyeti için verilen 
rinio Şubat ve Mart ücretleri bak· takririn dahiliye encümenine , 
kında KDltür DirektörlDğüoüo Ayae komunundıki Haylazlı, Ak· 
tezk,resiaio Kültür ve büdce en dam ve Mahmudiye köylerine öğ-
cümenlcriae , bnı köy adlarının retmen tahsisatı verilmeaı hakkın-
değiıtirilmeai hakkıada vilayet daki takririn kültür ve bUdce en. 

idare heyeti kererının komifllyon climenlerioe, Ayaıda beş sınıflı 
mabeuıuna, mukea bedellerini ie· bir okulun yatılı bale kooulmasi 

aiyeo öğretmenlerin dilekçeleri hakkındaki takririn kültür ve hüd 
üzerine KültOr Direktörlüğünden Ce encümenlerine ' Ceykandı n-
yszıl•n tnkarenin büdce Kültür çüocü Lir okul binası yapılmHı 
encümenlerine, Bahçenin Kızılcı vı Ceybanda Gebre köyü ve Ke-
ağaç köyü okulu , yeniden şube- dirlide yalnız Demet köyÜ ar•-
ler açılacak ve kıpatllıcık okul- ııadaki yollaran yaptıralmaaı bak 
larla G&be köyO içia öiretmen kandaki takrirlerin nafia racü-
iıteji hakkındı Maarif encümeni· menlerine, Ayes _ Ceybıo .,.. 
ae yazalan kırarl.rın t~krar Mcı a- sıadaki otuz beı kilometrelik 10· 
rif encOmeniae, Osmaniye Zi- lun yıpbrılması hakkındaki tak 

Anlaşması, Almanlirın 
Rendeki durumlarını 
değiştirecek mi? 
Londra : 11 ( A.A ) - Hava: 

sın bildirdiğine göre F raneız -
Soviyet anlaımasının tatbiki ne· 
ticesinde Almaoy• Ren durumu
nun değişmesini isteyecek olur11 
deiiıen Lokarno aala~muıaa bir 
bir muahede llive edilebilecefi 
diplomat&k mahfellerde ıöylen• 
mektedir. 

Fr.nıız - Soviyet aala§m•· 
ııodao ıoara Alm1tnlarıo böyle 
bir istekte balunacaiı aolaoılmalc
tadır . 

lngiliz sahillerinde 
fırtlnalar 

Loodr• : 11 ( Radyo) - la
giltere sahillerinde milthio bir 
fırtını devam etmektedir . BU-

yük ve korkunç dalıalar sahilleri 
yalamakt•dır. Rllzglr .. bezı yerler
deki sürati yDz mili geçmiıtir • 

Soğuktan ve fartıoıdıa ölen bir 
çok kimseler vardır . 

Habsburgların yakında 
Avusturyaya gelmeleri 

kabil deGdmş 

Ank.,a : 11 (A.A) - A•uı · 
turyı bışbakan muıvini, •Deyli 
telgraf" gazetesine Habtburılarıa 
iıdeııinia yakın blr istikbal iti ol
madığını ve Avuıtury•nın bu pn
kü budadlarıadaa memnu• bulao
dutunu söylemittir. 

Romanyanın Tahran 
elçiliği 

Biikreı : 11 (A.A) - Roman· 
ya hükOmeti, Tahranda bir ort. 
elçilik ibdaa etmittir. 

Fransız-Rus anlaşması say· 
lavlar kurulunda kabul 

edildi. -·-
lstanbul : 11 ( Radyo )-flran -

sız Saylavlar kurulu büyük bir 
ekleriyctle Rua - · Fransız anlat
masını kabul etmiştir. 

Okul kitaphanelerini 
zenginleştirmek için 

Okullırd• bulunan kütOpba
neleri zenginleıtirmeğe k1rar ve
ren Kültür Bakanlığı, orta mek-

tep ve liselere birer tamim ıöa
derilecek, öğretmenlerin istedik
leri kitapların teabit ediler•k ifÖD· 
derilmt'ılni bildirmiıtir • 

Gazlardaa korunma dersi 

Kültür bakanlığı , bütüa orta 
okul ve liielerde gaz ve gıızdan 
korunma dersl,ri verilmesini ka-

rar laştırmı~tır. Bunun için gereken 
malzeme , önümüzdeki mali yal 
bütçesinden sağlanacaktır. Bu sa
mana kadar dersler nazari olacak
tır . 

Bakanlık bu dersi verecek öğ· 
retmenler için yaz tutilinde bir 
kurs açmağı düıönmektedir. 

ririn nafıa encBmenine, Oım•Di· 
ye ilçNİ bakem heyeti hıkluada 
ki tıkrir dahiliye enclmeniae n
rilmeai onaylanmış ve Cuma rünv 
uat on dörtte toplanılmak here 
toplantıya ıon •erilmiıtir • 



yf e : 2 (Türk Sözü) 

Kamal Atatürkün 
memleketinde 

Fra nsada bir elek
trik kazası eblr ayakları 

Bir baba ve üç çocuğu 
kül etti 

Yazan: Hanri Laborta 

-4-
Geçen hafta Funsada Biya 

riçde mDtbiş bir elektrik kazası 

işyar/arın sınaç· 

/arı dii.n yapıldı 

Bu son k•nunuo nihayet ve 1 
:şümulu pek vasiydi; o kadar ki 

yeni rejimin bir çok tarafları bu 
derece cür'etkar bir reformun 
geoç Cumuriyetio manevi ışık ve 
nüfuzuna müthiş bir darbe indi 
rebilmek ihtimalini epeyce dü 
şüodüler . 

çerçivesi ve vasıt&sile tahakkuk 
ettirebilmek için rey veren mec· 
lise bilfiil hüküm edip onu kont 
rol ed ~ bılecck biiyük bir partinin 
kurulması icabett iği çabucak mey· 
dana çıktı . 

olmuştur . 
Bütün şehri korku ve heye· 

can içinde bırakın bu kazada bir 
aile babası ve üç çocuğu elektrik· 
le kömilr haline:gelerek ölmüıler
dir . Çocukların anneıi de ağı r 
surette yanmış ve baatahanı>ye 

Atınmdlaıı lıbaylığa aıt bulu
nan işyarlardan yüz yirmi doku
zunun el yazılarınd•a 11nıçları 

Nıtekim, Hilafet makamının 
temsil elliği manevi ·kudretin ve 
diğer müılüman kütleleri üzP.rİn 
icra ettiği nüfuzun bu makamın 
bulunduğu memleketin prestijini 
yllkseltebileceğini ve bu memle
kete büyük bir siyasanın bütün 
unsurlarını temin ettiği zamandı 
bir iddia yürütmek mümkündü. 

H•lbuki, Ankarada bulunan 
önderler büsbütün başka bir fi
kirde idiler . 

Onlarca Hilafet Türk milleti · 
oin mahvını sebep olmaklıı kal · 
mamıf, bilikis bu mahvı tecil et· 
miıti . 

Avnı önderler, fazla olarak 
Hilafetin bütün dünya müslüman 
lırını birleştirmek ve uzlaştıımak 
tın ibaret olan vazifesinde kat'i
yen munffak olamamış, balla , 
bu bosuıta yaptığı bütlln le~eb 

bllılerin ııeticui Türkiyeyi zayıf 
dü§ürmekten başk.. b r işe yara 
mamış olduğuna kani idiler . 

Dah11ı var . Uzun seneler di
ni fikrin tevakkuf ve gal ebesi 
keyfiyeti , Oımınlı imparatorlu
ğunun eoııunda kurtulaco olan 
aaıl milliyet fikrinden alılıoymuş
du . 

Diğer taraftan ayoı Hilafet 
dünya Hva~ı eeouında Hindi ve 
Arablarıo cibad ilan edenin or
dularına kar§ı muharebe etme
lerine aall mani olmamıştı . 

Hele istiklal 11vaşı bakımın 

dan Kamilist orrlu!u, biç bir mu 
vaffılı..iyetini Hılafete borçlu de 
ğildi . 

Velhaaıl, Hilafetin mazide 
Türk ulmunı hiç bir faydas ı ol 
mıdıiını , istikbalde de llıç bir ' 
iıine yaramıyacağını anlıyan genç 
Cumuriyet Hilafeti , doğrudao doğ 

ruyı bertuaf ediyordu . 
Şunu da itiraf etmemiz lazım · 

dır ki, tamamen Garlılı olan bu 
liyılclaşma tezini bak sız çıkara· 

cak ve bu tezi ilzam ed,.cek biç 
bir ıey timdiye kadar çıkmamış · 
tır . 

Eıasen milliyet ve ırk fikir
lerine birinci Aerecede ehemmi
yet verip dini fikri de bilakis ar
kı planda bırakmakla, zamaua ta· 
mamen muvafık ıurette hareket 
eım~ktedir . 

Sızan dünyada öyle sürükle 
yici ve öyle mukavemet götürmez 
cereyanlar , seller gibi hücum 
ederek akıp gider ki, kendıleri· 

ni bu ıuya koyuverenleri çok ile
rilere ve. uzaklara götürürler . 

Fakat akıntınıo tesirini kürek 
çelcmeğe yelteoenleıin vay balı · 
ne . 

Hilafetin ilgası Gumuriyetio 
ilanı, bunların muazzam bireı re· 
form olduğu glln gibi aşikar · 
dır . 

Maba·ıı, Türkiycnio yenileş · 
mesi hususundaki tam ve bütün 
proğramı , parlemaotarizmio [ 1 J 

' , Cumuriytf Hılk Paıtisinin naklolunmuştur. 
yaratılması ile bu ihtiyaca cevap Kaza şö v le olmuştur : 
vnildi ve Türkiyede bu parti ıon O gece sabaha kadar korkuııç 
on yıl zarfında Almanya~a Nui bir fırtına şehri sarsmıştır . Ge-
Partisinin ve ltaiyada F aııst ~ar ce yarısına doğru bir yıldırım bir 
tisinin oynadığı role benzer bır rol ' elektrik trans forma torunun 

oynadı · ' üzerine düşmÜ§ ve yüksek tanı 
Verilecek en milhim kanrler yonlu bir teli kopartarak ten-

dab1 evvrlındeo partinin toplan- virat tellerinden birinin ilzeri· 
tılarında tetkik ve tensip edild_ı_k· be dü~ürmüştür . D·rbal kontak 
lerioden dolayı, -~arlemanter mu- ı ıılamı§ ve bütün bir mahallenin 
oıkaşaları bu yuzden hemen he· lamhaluı ıönmüıtür . işte bu sı 
men lüzumsuz veya hiç olma~sa rada demir keryolaıında yatmak· 
son dHece kolaylaşmış ve basıl- ta olao bu ail~ babası lambayı 
le~mi! -~luyor • yakmayı tecrübe etmiş fakat ba · 

Bulun memlekette dtrhal bu· şının ucunda bulunan Puvore do-
dık 8alıveren bu kuvvetli siyui konur dokunmaz kül balioe gel· 
organizm seyesiode ıabık İmpa - miş vt: cereyao yanında yıt~n ço 
ratorluğun modernleşmesi faali- cuğa geçmiş ve 0 da derhal ölmüt• 
yeti adeta ioaoılmıyacak bir sür- tür Bunu•ı üzcıinc atılmış ve oo 

atle ilerliyebildi · lorda bab !arının elektrikli 'ÜCU· 

1934 yılının başlangıcın:ı kı- ı duna dokunur dokuomaz yan 
dar şamil olan elimdeki b.r i.ta mışlardır . 
tistiğt nazarao, Büyük Millet Mec Bundan sonra kocasının va 
liıi, her biri dö t yıl olan ilk üç çocuklarının imdadına koşan za 
te şrii d.vre•i eınasında 2317 ka· valfı anne de ayığıyle demir kar 
nun ve 1169 kaıaroame, yani ıe- yolaya dokunur dokunmaz ıidılel 
aedc 309 ·kanu11 ve kararname )e yere çarpılm ş ve tehlikeli eu 
neşretmiş demektir ki, hafta tali · rette yanmıştır . 
li de hesaba katılacak olursa, her Ailenin dığer yedi çocuğu 
güo bir tane ilin <imiş oluyor. yerlerioden kıpırdayamadıkların-

Türk ulusunun şeklioi baştan dan keodilrrıoe bir şey olmamış-
başa, karal;;terioi ise biZı bakım- tır . 
!ardan d.ğiştirmek gibi bir neti- Biyariç ş hri bu acıklık kaza 
ceye varm ış olan bir sürü reform· oıo tuiri alııudadır. 
dan biz bureda sadece en bariz 
ve en manidar olanları alacağız • 

- Sonu var -· 

~--~~-...... ..._ ____ ~--
Suriyede vaziyet 

çok kötüleşti 

-Birinci sayfadan art ou -

Bu mektuplarda, magazalarını 
açmamaları ve açtıkları takdirde 
mağazalarının yağma edilerek, 
yakılacağı hildirilm.ktedir. Poliı 
bu mektupları yazanlaıı_ aramak 
tadır, 

Talebtlerin grevde isrır etme
leri yüzünden üniversite bilamüd 
det kapılılmıştir. 

Ünıversite de bulunan yaban· 
cı talebeleıin İfirıabiıe kadar 
memleketlerine dönmeleri ken 
rlilerine bildirilmiştir. 

Paris : 11 (AA) - Alman ba l 
herlere göre Surıyde dirzotda 
ehemmiyetli hadiseler olmuş ve 
nuınayişçılerden brş kiti ölmuş 
ve bir polis yaralanmıştır. 

------·------=-
Urayca 

Para cezasiyle 
cezalandırılanlar 

-
Arabacı Mehmet oğlu Ahmet, 

Mustafa oğlu Cevdet , Ahmet oğ· 
lu Yusuf , Mehmet oğlu Mahmut 
caddede fuzulen dolaştıklaıından 
100 er , kebıbçı Süleyman E§it
mez , Ali otlu Mebqıet , Diy•p 
oğlu İbrahim ve Ahmet oğla 
Hayri taıtıeız kebap sattıklaııo

daa 100 er , elbiseci Alıdullah 
oğlu Fahri pazar dıımda elbise 
1&ttığındao 50 , Necip oğlu Ele 
rem , benzinci Kamil oğlu Meb · 
met , çifçi Babaetıin zade Mustafa 
oğlu Ali , yazgan Mehmet oğlu 

Ali , Alasooyalı Yakup , manav . 
Aşır oğlu Yusuf , Derviş kızı Ha· 
nife , arabacı Hüerıyin oğlu İsma
il , hamal Ömer o~lo Ahm•t , 
şerbetçi Antalyalı Sefer , Meh
met oğlu Oımao , Cumali karısı 
Naime , müteahhit Mahmut oğlu 
Hamit , bakkal Ahmet oğlu Hak
kı , köşker Karaoğlan oğlu Mus · 

dün öğleden önce saat on da Halk 
itleri büroıundı yapılmı§tır . 
Bunların sınaç kağıtları bizzat 
ilbay Tı:vfık Hldi Baysal tarafın
dın incelemeden geçirilmiıtir • 
Neticede bu ityırlırdan 79 unun 
muvaffak 54 ünüa muvaffak olma· 
dıkları görülmüıtlir . 

Muvaffak olmayanların bir ay 
sonra ikinci sınıçluı yapılacalı: 
ve buada muvaffak olamıyınler 
siciller ine göre muamele yapıla· 
caktır . .l\1a:ıeretleriue bina en İm· 
ıihana giremeyenlerin ıınıçları ılı 
bu hafta içinde yapılacaktır • 

Şehrimizin talilisi 

Ebe Haliseye 35000 
lira isabet etti 

Dün geli.iltn tıyyıırc piyanko· 
sunun dördünci keıide•inie 
22481 numaralı bilete 35000 lira 
iaa bet etmiıtir . Bu biletlerıl9" 
birinirı sahibi de ıehrimiz doğum 
evinde t'tır lisıı de ltulun111a -
tadır . Hal is •nin bileti on da bir 
oldu undan 3500 lira İle amiye 
alacaktır . 

Arıcılık kursu 

Halkt vi t rufııJdan ıçılııcağı 

bildirilen rıcılık kur1uua 20 şu· 
bat perşembe guuu saat 14 te 
Halkevinde ha !anacaktır . 

Bu k u s beş dersten ibaret 
olacak ve kursa devam edenlere 
asri kovanlu bediye dilecektu . 

Arıcı lıkla uğra ıo rla heveı· 

lilerio aJlaıını H&lkevioe kaydet

liımeleri ger~ktir . 

Hududda 

Bir kaçakcı ırmakta 
boğularak öldU 

Dö1tyol hududumudan ıir

mek iatiyen iki kaçıkcı takip 

müfrezel.rimlzio şiddetli takip· 
lerine maruz kıldıkları ve bun
lardan birinin ırmaktı boiuldu
ğunu ve ötekisinin de budud\ln 
geriıine kaçmağı ıııuvaffak oldu· 
ğu bildirilmiştir • 

Kulüp idare heyeti 
seçildi 

Adana kulübü ilyeleri öteJ 
gece toplanarak yeni idare heye
tini seçmışlerdir . 

Çankaya gazetesi beş 
yaşına bastı Pariste Suriye mesele

si bir komisyona mı ha
vale edilecek? lafa , çifçi ilacı Davut sğlu Ali , Ankarada baftıdıt bir dafı çı-
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vukubolın beyanatında yakında 

hususi bir komisyon teşkil edilerek 1 

yakın şark ve şimali Afrika me
seleltrioin konu~ulac•ğr ve bil
hassa Suriyedeki son hadiselerin 
de mcvzuubabs olacağıuı ıöyle-

1 miştir. 

su satıcı~ı Ali oğlu Hüseyin , bak kanlmal..tı olrn Çankap gaıete-
kıl Mehmet oğlu Ömer cad~eye sinin be~ yaşına butığını ıon ıe 
pis su akıttıklarından 100 er ve len sayısından öğrendik. İokilip 
Mu@tıfı oğlu Osmıola cınbaz merkezinin haberlerıni yaymağa 
Mehmet 200;er , hamamcı Meb · çalı§BD ırkadaşımııı yakında ııün-
met oğlu Ahmet , Seyit Ôzgüı; delık görrc • ğimııi umuyor Ve bir 
ve Ali Osman oğlu Vehbi ıoyno· ı çok yıllar hayırlı neıriyatıoa de 
ma yerlerine camekan y•ptırma· vam etmesini hekliyo•uı. 
dıklarından 500 er , berber Ali _· _____ _.._ ______ _ 

Terfi hakkını 

Haiz hakimlerimizin ad· 
ları resmi gaz tede 

çıktı 

Terfilerine balen kazai bir 
mani olmıyan muavio, hakim 
ve müddeiumumilerle bakim 11· 

nıfından &ayılanlırrn 1936 IOOU• 

na kadar terfi mllddelleriui bi · 
tireceklerin, sicil sırı uumroau 
itibarile i•imlerini ııöıteıir Iiıte 

resmi ·gazetede çılcmııtır . Şeh
rimizde buluaan bıkiınleria ha
kimlik 11nıflarıoı ııösterir drfte 
ri sıraıile ve adlarile l§•tıyı 
yazıyoruz : 

Sırı oumroıu 16, ıicil num
roıu 548 ihtiıa• bakimi Mehoıed 
Nuri, aıra numroıu 44, sicil nu• 
roeu 1279 biri•ci hukuk hakimi 
lbrahim Senih altıncı derece bı· 
kim , sırı nuaıtoau 9, aic:il num 
rosu 783 ağır ceza aiaaıadan 
M. Kazım yedinci de.seee be· 

kim , sırı Dumrosu 41, ıicll aum 
roıııı 1265 sıılb bakialerioden 
Fevzi; ıtra numroıu 81. licll num
ıoıu 1928 ihtisas milat ntıkı Moa · 
tafa Zeki a kizioci ıleıeca lııkiaı: 
sıra oumıoıu 205, ıicil uo..-o
ıu 5420 ıulh h•kimleriodıa Bil
di dokuzuncu derl!Ce hakim ; ııra 
numrosu 101 , sicil oumron 
4674 ıorru hakimi Sllleymıo ; 
sıra numroau 131 , ılcil numroııu 
5228 ıulb hakimleriaden Abılur· 
rezı k ; sırı oumroıo 265, ıicil 

numroıu 5988 ıulb bıkimlerio
rioden M. Nevzad , sırı numro1U 
285, sicil num ı oıu 6136 atır ce· 
211 ua muavini Morllvnt o· 
ouocu derece bakim ; ııra num · 
rosu 49 , sicil numroıu 6381 
icra mtmorlarından Hüsni! on bi 
rinci derece bakim ; 11ra num 

rosu 18, sicil numroıu 3625 ibti 
su müddeiumumisi Mustafa ye· 
dinci derece müddeiumumi ; ıı 
ra numrosu 79, sicil aumroıu 
5781 mllddeiumumi mtlnioi Şe· 

refeddin onurcu derece miidrlai
umumi , sua numrosu 94, ıicil 

nıımr011u 6488 müddeiumumi m11P 
avinlerinden Nadide on birinci 
derece müddeiumumi . 

Yağmur 

Diin uat on yedide hafif su· 
rette Jağmeğa başlıyan yağmur 

gittikçe hızını ırtırmıı ve gece 
geç vıkb yağmakta deum elmif· 
tir· 

Şehrimize gelen 
saylavlar 

latıobıd uylavı Fılriht, Edlr· 
ne uylavı Fatma ve Samaun 
eaylavı Meliha şehrimize gelmiş· 
lerdir . 

Mü taz Ökmen 

İıtanbnl saylavlarındın ve 
genyöokurul üye eriuden Müm 
tez Ôkmeoin yakınlarda şehri
mize ıelec•fri ve balkavinde lıoı· 
feranslar verec~ği haber alıomı§· 
tır . 

Enformasyon ekono
mik bülteni çıktı 

Tö• kofis tarafıodıo on bet 
[ 1 J Bs " Parlemanıarisme ,, 

eıHda olmakıan ziyadP, şekilde ve 
zabirdedir. zira memlekeıte efkarı 

oğlu Sül•yman gömlek geymedi 
ğinden 100 , aubacı Hıdır oğlu 
Hasan eblıyetini üzerinde taşımı· 
dığındao ve son ıüratle araba sür· 

ata bıcı 'Üsma oğlu Aziz cadde büude bir çıkarılmakta olan En-

Adana Halkavi başkanlığından : de fuzulen dolaştığından 100, formasyon ekonomik blllteninio 

Adanada bir 
gezinti 

Gece bulutları bir el aağıyor · 
Sığnak kesilmiyor bir lihu tıil 
Burada üç gündür yağmur yağı~layv 
Sokaklarda ıular benzedi ıtle lıao 

* • * ı1:A Düo sabah baktrm ki! hava açı ler 
Bir günde bağdaşmış ilkbabarl• .. 
Yağmura etmedim artık aldırlf ~ ~ 
Dedim : Adanayı gezeyim hele r 

• eçe • • • Dereyi aşayım, düzde gideritll•. aıze 
Nesi vaı:, nesi yok bir ıeyredtf!'ırıoı 
lıte, çok 1evimli bir tehirde~~ıyo 
Bu fırHt her zaman geçer ıııı ın 

• J * • c!Greva 
Şehri görmt k için ben doya . lı§tı 
Onu aıamazdım elbette yaya • , 

d . b" b Jca Atla ım ıertemıs ır ara aya ·~ 
Dedim ki; bir yana göıür uıırıı ay 

• nın •• 
Beni istasyondan yola çıkardı~ gel 
Bo yolda gönlümü bir ışık ıa iiy 
(Kemal Ataıürk) ün heykeli ;,e 
Saygı ile baktım ben bu bey de 

• • • er, 
Bağlarda seyrettim Portalı:all•I\ 
Soyun kabutunu, akar balları 
Güzel renklerile basmıı dall1'1 D 
Uzaktan benzerdi kırm1m gU lı 

• jl 
• • if#.111 n Çok büyük bir yapı gördüm b ıaıa 

Arabacı dedi: 1ııe kanara !... _Jlrıy 
Güzeldi .. Yerinde bar~n111ıt jlu 
Onu görmek için* eııim acele >ir 

• • • 
Dedim: " Göstermeli şehri göl~8 

" Arabacı!..Haydi Mü:ııeye .. YU 
Baktım çalışl)'or gayyur mlid 
Görmedim en kiçük bir 

• • • . °" .f Uğradık pazara,. bakum o Z' b 
§eker kamı§ları duruyor div.. ' 
kim demiş buhran: var kurueı 1 

dolup boşalırdı teııui, kile!... ki 
* in • • 

Bir ıalnua girdili, bu ' "ilf ılı: 
Şarkliylc garplinin eseri. vard~j.ı 
1ak8ifoo bir yanda rumba ç•:1.fı 0 
bir )'911d• iç.,rdi bir Bay na 

* • • 
Çoi: şiildir göslerim bir gü~ 
kar§ımda belirdi ıyıo o~. ~. 
O bir pencuede ııçıoı ordu. 

' r Ben, can bağıeladım bir saıııo eı, 
• • • 

Ak amdı .. Güu battı, ular 
Bn ho1 gtzinıiDin gelmitti 
Gönlümü gurbetin kayguııı 
Gece yorgun döndüm Yeni 

Necdet 

• ,,jla 
Mardinden yirmı 1 

mevkuf getirildi ·· 
ö 

Temyiz hık yerinin kar•~ 
cibioce davaları oakledileo (_.e 

öldllrmekten suçlu yirıoi 
mevkuf ıebrimize gatirilıııJll i.. 1 

ceza evine konulmuılardll ' 

Kavalı çalıp kaçarıf.. 
Şarkıılalı Mikdat oğlu ~a 

mel adında biri Ömer oğl01• 
. . d .. el ı 

dullıbırı eeııııııa en yu:I ~ 

rU§ değeriode bir kıvalıııı 
kaçarken yıkalanuııt ve b• 
dı kanuni it yapılmııtır . 

Yaralanmalar 

Sırı Y akup oram ndı 

Abdülmelil oğlu Bekir '/ 
biri evinin dımıoıı çıkıo il 
çocuklarına attığı tatlıırd~ 
Mahmud oğla yedi yaf1 ıJ 
Muıtafanın başına rHt IA 
ilç gün sonra tekrar mu•~ fi 
lilıum ıöriilecek dereeed• 
ıen oilu ıltmıt beı yaıl 
Zulfılrır adnıda bioiıi de ıJ 
dıtı bir adımın eürmrkt• of 
tek arabHıDl kendidioe ç•' _, 
rık omuzundan yaralanm•" ıl 
bebiyd verdi~inl şiklivel ' 
üzerine tahkikata baılıorııl umumiye m~vcud olmadı~ı ıı;ibi, 

bı§ka aiy111al parıi de yoktur . Bu 
buıusta M. Norbert V. Bi•clıoffıın 
Viyanada Almanca olarak neşre · til?i 
Ankara adlı çok güzel eserdeki ince 
ve dekik tahlile bakınız . Bu eserin 
b~meu Fraoaızcay~ çevrilme.ini Ü· 

Evimizde hır <laktılo kursu 
uç ı lacektır . Bu kursa devem et ; 
mek ıstiyenlerın kayit içın Hal 
k~ viııe ha vur ·u lor ı. 6434 1-2 

1, düğüodeu 3o0 , Şabau oğlu Sii 
leymao'.ıokaklarda berberli!c yap
tığından 100 , arabacı Bittal oj 
lu Sıtkı, Ayvaz oğlu Hüseyin cad
deyi işgal etııklerioden 100 _er 

arabacı Aziz ehliyetini üzerinde 1 ikinci 8ayrıı zer gio müodericatla 

taşımadığıodao 100 kurut para çıkmıştır· .------Paranı/ 
cezasiyle oezalandırılmıt ve ruh· Her sayıııoda verimli yazılar 1 

ınit ederiz . ----, ------,-----, 
-

s.ıs~ kebapçılık yapan Hıcı oi- 1 bulunduran bu ıııkadıtıo büyük Boş yere h:ırcama ve 
lu fialil hakkında talı:ilıaı yapılma- bir ihtiyaca cnap verdığiot kıy· cıyacaksan yerli m!J; 
ğa_bı~larımıştır . detmekteo kendimizi alamıyor ı 2. 
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ikiye: 
• 

Güllü MiM ---. 
Ferid Celi' Güven Bn ince kumaılarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

eoğuk su ile temamile temizliyen mııdeni ve neb&tt bir terkiptir. 
11n1,..yvınlara yem vermekte o · 

ancı yemıiına seıleadi : 
Ahmed .. Ahmed •. Ocaktan 
leri eksik etme: Miııfır 
ümesinlrr .. 
rk.daıımla oc•ğ•n baııDda · 1 
çenio üzerine uzıamıı , ilik· 
ize kadar g. çen soğurun 
ını biraz olıon diadirmiye 
yorduk .. Sabahtaaberi dur· 

D yağan icar .,tılc yolumu 
vam etmeye imkin bırak
th . 
aktaki yatlı Ç•m kütükle· 
aydınlattığı bu kOçük ban 
ın bir köşeainde biıden ev· 

ıelmiş bir keç yolcu dahı 
üyordu • SırtlarıDI, beybe

d•y•yaralr kendilerini ıeı
derin bir dinlenmeye ver
r , yorgunluk çıkarıyorlar-

nki konu,ursak bir bl11ım 
•c•kmıı gibi, taımat, ıo 

n uyuıop k•r••ell•••n vtl
uıun her teref.ın döee dl

rıyord ulr , 
aralık kıpa aflhL, içeri a

ir poyrazlı beraber ellerini 
Ja ovalay. bancı ginll: 

Kara lut dalta ilk ıD•la 
bu oyun oparA way lla 

bizim. S.au.am çok 1-
h de .• Duran ılze bir det 
ıiemleyie • eldiaaz yeriae 
. 

ancı, ate•• .... lllNö 
lr.ahve dw...,•I•• ıtetin 

ae doğru ft ftan çay 
.,. .. .._klıraaı indirerek o iın •

• • diıdi . Arımıza. bafttif 
oturdu : 
Berellet venin •ı. bın1a 

ldl._,r111 ıı&ı 101Cee ; Gülelc bo
tellirln poy•ı l>u kula 

ı bir d8vife~ liılit'ıdı· 
ı, tııı dondurarlır . Hele 

kir ılaDı JOlr mu? Ne b• 
dlerin cananı lnymı§t•r . 
ancı, bir çay kutusundan 

çağlası yııilinde bir tu · 
ot alarak sıcak ıuda yıka 

nar . çobanlara 1ımarla11m, onlar 
da ae bulurlaraa yolup bena ı• 
tirirler .. Temmuzda karlar eriyia· 
ce güverir , aj'uilotte çiçek a~er. 
Çiçeğinin kolcuıun• doyum ol 
mH ., Hele arılır, petellleri•e 
ha çiçekten bal alıcatız diye 

bayılırlar . 
Eh ne yapılım, tehirlinia Hint· 

ten relme kokuları, çaylara var
.. bizim da ~., çayımız var • 

- Sakın baııcı bıbe, zebirli 
falin bir ft y olm11ın? 

- Hele bir- kıdeb iç bak, ea · 
lhDI oa11l cın katır. Aıl• fibi 
olurıuo . 

Kıdelllerimizi dıt çıyile dol 
darmat çıtaralf'nmı&ı yakmıt ; 
rabat, ralaat koıelerimize kurul 

muıtuk : 
Ba•cı durmadan kona111yor, 

llsfin ttirlDdea ötekine, öteki de 
bitince dılaa b.fka ~lri9ie• baı 
hJo da. 

Arkadıttm k••et- Y•••t· 
ça • 

Kalıp halindedir. 

Perakende ol.rak kahbı (11) kuruştur. 

Mı·m ile her şeyin:zi temizliyebilireiniz.HattA Pelikan mürekkebi 
ile lekelenmiş eşyalarını11 bile . . 

Mim çocuk bezlerini kolaylıkla ve zedelemeden 
eder. 

tertemiz 

M• Loke boyalardaki kir ve lekel~rl çini hanyo,cam , kristal 
ım maden i sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınızı çizmeden ye 

y~ni bir bale sokar . 
il~• en nıı zik ipekli, yünliı kumaşların yikanması , temizlen 
ırıım mesi için biricik modtni sabundur . 

Adanada umumi sataş yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet Öz Bozdoğanh ve Ömer 
Bafeğmez ticarethaneıidlr . 

Her bakkaliye mağazasında 
bulunur. 

da 

'- Caaı•m kurtarclik •mmı, 1 

····::.·;: . .::~·=~:~ .. b.o. Bekli•• değU asaı 
cı ~ E•. D..tı, conı•••• 1tkıJoı11m ~at etme!. )Azı• 
pliba? yap•raD, apll kıt ... · • • 
leri olmr la , bur canlı bir 
tek ma~ltls utramH. Bizim kel 
........ kartı hrııya ın ocatıa 
~ ... ela, -waktl•ızia gece mi güo
d6z mü oldaton .. n farluaa •ar- 1 

maden teçiriifl . Onan için bir · 
miıafir ıör8Dlr mil, dilimizi• bı· 
tı *Ullr / fii.lerce durıualak 
tMi lla-uı••m .. h tıu doncukın, 
ti§en yürejimiıin luocını çılra
rırız, Çek P"ler imin ığıım
d• aharrp ıiıtitili ltuyarım , 

Oı"1at ,.iılflıt ıaioderlaria 
~ • Çlieltl uyuyan 111 • 

ka bir tekir kediye hıncı eliai 
uutarak k.-cağıoa aldı • OQll olr
ıayırık : 

- Çok güaler· bizim tekirle 
bile ıhb•plık eder koauıuı uz . 
Eh bakalım .. Siz aeude• ıelip, 
aerey11 gideniniz , ığıl1r ? 

- Bıl:iı, l»iz ıeyilc ıvıaa çık
m11t • -

ıuyu hiç bir au il& ölçttle01iyec~k kadar eyi 
evsafa maliktir. 811 ıyiliğfne fenni bötön te· 

dabiri c,,mi ~rak doldurma ve husuıl su Hrniçleriy!e nakil etmek 
gibi sıhhi ,eraitte foıimam ettirilmittir . 

Bir ıw menbaında ne kad11r eyi olursa olıun aıkli eınuında piı 
dama larda buluodurulmaaı eyi haa88larini kaybettirir. 

t • h · · d' L • K d 1 _... "'19nnl b11suır ve f•e unun JÇID ır .. ı aya e eu a-., .. ter\elhil 

kaplar içinde nakil olunmaktadır ki timdiye kadaır hiç bir ıu 11hibi 
hu fedakArlı~, yapmış deA"ildir . 

K d 1 menbaında naeılki dünyanın en eyi 
aya e en SUYU suyu ite evinize dahi rpiz ve rakipsiz 

bir au olarak getiril mit bulunuyor. 

Kayadefe nun berr11k • temiı • Vt! diğrrle n suyu rin., nasaran kireçinin azlığı ve 
diğer kimyevi h1&1elerinin mükemmeliyeti itibarıle ayarına yatifecek 
su ne menbaımııın civarındski mt: nbalarıla ve ne de yurdumuzun bir 
tarafında bulonmu9tur . 

Ba cihet mM!ileketio en büyük ve resmi müe88iaeti olan Sıhhat 
Bak•hAı ve Belediyl'miz kimyıbanesioce yapılan hhlillerle de taadik 
olunmupur . 

Kaye'clelen suyu kendi sıhhatini 
bilen halkımtn en büyük bir mu··ka,..fattır. 

6§etle 1e1ıiz , lumılumaclan ~!11!!!!1!!1!!!1!1!1!'~.....,~------ı: 1 
misafirlerden biriıi yıa Ş d Yalnız Kayadelen suyu içiniz 

ek hancıyı sord• ; an u 6389 
B·b• : bu güzel, rBzelk& Sihirli Adada ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7-30 

ıey nedir ? Sineman• vöcuda g•rditi erı 
Bu mu evlid ' bu lı:ır çıyı, büyük fılm 

manıız dağ başlarında bizim 
helUm. Har derde da.i. Monte Kristo 

Toroıurı en Jükaek tepele 6453 
, çıplak alanlarıDdl bulu 

3077 
3069 

C. MUddel umumillğln
den: 

Kırk lira ücretli ve ayrıca beı 
lira yem bedeli verftmek üzere açık 
olan Karaisalı sfivari möbaşirliğile 
bin kuruş maaılı ihtisas mahke
meli mübaşirli~ine ve keza altı yDı 
karuı maaıh sulh ceza mahke
mesi 10öbaoirliğine bilimtihan iıç 
mübo~ir alınacağından memurin 
kanunundaki şeraiti )Azimeyi haiz 
olanların sıhhat v11 mek~t:p ve hüs -

Adana HalkeYI baskanlllıdaı : 
Sosyal yardım komiteeindo açık 

olan bir üyelik için 20-2- 1936 
peı .. mbe gjnQ 1&at ( 17 ) de se· 
cim yapılacaktır • Buj fU beye kı . 

yitli ol ıt n üyelerin o gün ve o 11-

atte Halkevioe g~lmeleri.64b0 

Sathk bir vagon kuru 
port•k•I odunu 
Dörtyolda bahçemdeki porta

kal ağaçlarından 45 adedi kurudu 
köklerile beraber çıkarttlm . Odun 
yaptırdım . Dörtyol istHyon teı
limi satlık\ır. ldtekliler DörtyoldR 

.-Asri Sinemanın-. 
12 Şubat çarşamba akşamından itibaren 

ZengiR ve fevkalAde proğramı iki büyük ve müıtesna film birden 

1- Kahkahalar kralı Miltonun 
en gUIUnçlU ve en eGlenceıli komedl•I 

Lestracdar ,a111 
2- Ken maynard 

tarafından sureti fevkalAdede tnmail edilen 

Söz silalnndır 1.. 
Aşk, heyecan, sergüıett fılmi 

bugiJn gi1ndüz 2,5 da umuma matin 

( Sokak çlçell ) 
dikkat:Sinema 8,5 da 

6458 

TAN Sinemasında 
Bu ak,am 

Kıymt>tli haUt,mıza milstesna iki film taktim ediyor 
1: (bitmemiı semfoni} nin ...,......., 

yıratıcıBı Villy forst ve güzaf yıldız Liaoe Hıid tarafından emıılıiı 
bir aurtlte temıil edilen 

(Gine, pnUI) 
2• Heyecanlı ve hareketli B&bnelerle dolu olan en güıel bir Kov

• boy filmi 

(Şalak, ... , 
gelecek proğram: 
Sessiz ve ıesli sinemanın icadındanberi yapılan filmlerin en mü\bifl 

pada ıllllrU .&dalla 
6459 

Alsaray sine 811 
bu akfam 8,45 de 

Sinema hayatında yeni bir muvatrakıyet rekorunu daha yıpmıııar. 

lngillz krah be,ınci Jorjun 
Ceneıe merasimi filmini .,ayın seyircilerine sunan sinemamız 21 ıta 
evvel Londrada cereyan eden cihanşümul h11diseyi latanbulla bera

ber göıtermek muvaftakıyetine ermittir. 

Proaram : Roberta 
MümeHilleri : Karyokanın unutulm11 yaldızları 

Glngerrogera- Fred Astalre 
Karyoka-Çardaş-Bitmemit Semt oni ile boy ölçüıen muazsam şaheser 

ilave: en son dünya haberleri 
gelecek proğram ; 

Canlaomıt Tarih-Güzel Mısır kahraman Romayı mağlQp ediyer 

Kleopatra 
Müme&1ili : Klodet Kolber 

6454 

•••• , •• 
1 nü hAI şehadetnam6leri ve iki kıt11 

fotoğranarile imtihan gönü olarak 
tayin olunan 20-2- 936.tarihine 
müsadif perıembe gnnü saat do
kuzda encümeni adliye riyasetine 
müracaatları ilAn olunur. 

Adanel ı eski potis Bahri Z~ime beş(------
vurmaları 6436 roto Go'1ftm , 

Gazel ve tabii ıe•le 
bir müıik ve dünya haberlerİD~ dieleJebilmek 

kuvvetli ;ıssas ve ayırma kabiliyell 

R t ıık : 

için 

bir 

adyo ialerıeniı ı ize gaye 

Blaupunkt . 
ıea-Orta- U ı·L Ratlyolarunızı tavıiye ederıı 
ad zun mevc ı.. . iniıi ok,amıllı . Bunu 

JOrıuz kulaklarınızı tırmalayıcı değıl zevk 
it Radyolamnızda bulabileceluiniı . Hll İ 
•rkez kumand. altında Mu~~~rem mı 

ilaç miJnahaaası 
Ziraat bankası Menıucıt fabri

kası mttetahdemininin 5 m•rt 936 
dan 5 m•rl 937 ye kadar bir ıene 
müddetle ihtiyacı olacak iltçlar 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

Rvde hizmet görmek için bir 
hi•aiet~i kadın aranıyor . Mıtba
mtıa m6racaat edilmeıi. 

ı çık eksiltmeye konmaıtiu . Rk
ıiltme ŞUhatM OD dclrd6oeÜ CUflla r 

Gerek Amatör ~şlerini ve. gerekse atelye ~~rini 
ve her tnrlli Ağrandısman ve dığer bütün fot~af ışfe
rioi yapmağa başh) an CoşlCun Gnven , her pn sa
bahtan akşama kadar aç•k bulunan atelyesinde ıaat 14 
den 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere miJmkiln olan battflf 
kolaylıklar g6aterilir. 

günti 1111~ bette 01e~k~1·~~ 1 Kaçakçılar 
midttrlOğlftde yapılaealitır Talat. .. 
IAt &lrrMlt hti~n~rin fatwiW-.ya 0Qfan hainidir 
ma~~ıtlan .M~ .~12-14 ~~~~~a~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~-

~---__,---------------------
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fazla tanınmış •• u yanın en 
aymak makinası 

makna 
Adiyle tanınmış meşhur 

VEGA ve FORTUNA 
Senede yüzlercesini satan deposu 

Rasih zade biraderler 
Halefi 

Rasih Zade Feyzi 
Adana-P. K. 93 

Tecim evi 

H~r zaman her boyda mevcudu 

vardır 5-30 6438 

" 
Adana Borsası Muameleleri 

Gayri menkul malların 
açık arttlrme ilinı 

Ceyhan sulh hukuk: hakimliği 
satış memurluğundan : 

~ rı n 1 ·-
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.00.yi No 935-689 
Madde : 126 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulftn ne olduğU: 
on üç oda yedi abur bir kahve O· 

cağt ve iki salon bir mutfak bir 
aptesane ve üç ılükk4n ve bir su 
kuyusu ve bu ebniyenin ortasında 
l 18 metre murabbaı havhyı muh
tevi bir bap hanın izalei ıüyuuo 
suretile satışı . 

Gayri menkulün bulunduğa mev· 
ki, mahallesi , sokağı, numarası • 
Ceyhan çarşısınd11 Konak mahal
leııinde ve belediyenin 9 numarası 
ile . 

Takdir edilen kıymet : iki 
!bin lira. 
Artırmanın yapılacağı yer giin saat: 
13-mort-936 cuma gün'ü saat 
15 do eski hükumet ci~arında kn?· I 
vaci Arnavut M hmedın kahvesı 

önüQde. 

, ........ .... 

~ı DUz kırma .. -Simit ,, 

~t 

r 12:; - -

ı ..._ t bu gayri menkulün artırma 
şı rtnomesi l 1 -2-936 tarihinden 
tıl nrt>n 935 689 numarası ile Cey f 
han u h haki Pğı sot ş ınıe - • 
ırnıırhığunun muoyycn numa -
rasınd:ı herkesin gBrebihnesi 
"çın açıktır. lltinda yazılı olanlar

dan fozl:ı molfimnt almak istiytnler, 
işbu şortnomeye ve 935-689 dosya 
numnrosıJe memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

------ 800 -.. ~. Cumhuriyet - '7'15 _ _ _ ... .. 
1 -Düz krıma !' · 

Alfa .. - - - --

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
11 I 2 11936 JŞ Banka andan almmıştır. 

lı Santim Pene f! 
; ~ ,_ 6_ 112 l.ıret 10125 Hazır 

Uayşmark ı 9r 
:Alart V Mdeli 5 85 

.Frank .. lı'raasız,, ---
Mayıs Vadeli 5 

771 ::lterlin ••Iot!İlız,, 622 25 
Hint hazır 5 19 Dolar ••Amerikan,, 123- 76 
Nevzork 11 26 !frank .. Jsvivt> .• 2 41 

' 

. 

Tarsus ta 
- . 

En nefis ve temiz baklava ve kadaif 
Tareuata ŞA.r sineması karşısmdıı ( Yıldız tatlıcılık evi) inde 

yapılmakta olan baklava ve sair çeşit tatlıların nefaset ve temizliği bü-
tün Tb1rkiyede ünbnmi, tir. 

En yüksek hediye bu tatlılardan nlıp göndermektir. 

Her yerden verilecek siparişler derhal gön-
derillM 

Beğenilmiyen tatlılar derhal iade olunabılir. Bir defo deneyiniz. 
5-10 6396 

-

' 

2- Arhrmıyo iştirAk için yu
katıdh yazılı kıymt tin % 7,5 nis
betinde poy akçasile ve ya milli 
bir bonkonın teminat mektubıı tev
di edilecektir . ( 124 ) 

3 ipotek sahibi alacaklılarlo 
diğer alakndar1'ırın ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rin41ekı haklarını hususile faiz ve 
ması afa dair olan iddialarını iıbu 
ildn t4rihio<len itıbaı en 20 gün 
İçinde evrak ı müsbilelerila bitlıkte 
mcmuriyetimize b :lJirmel~ri icap 
P~er. AkAi holdo h a kları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bede· 
linın payloşcnasından harç kalır

lar . 
4- Göst rilen gönde nrlırmıya 

ittirAk edenler artırma ş ırtn·une
sini o\ umuı ve lüzumlu DalU.matı 
almış ve bunlnrı te"Domen kabul 
etmiş ad ve itibar o1unurlar. 

5- Tayin edilen ~amanJa goyri 
menkul üç defo beğrıhl·ktan sonra 
en çok artırana ihale edilir.Aocak 

Brtırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 ~ini bulmaz veya 88· 

tış istiyeninalacoğına rüçhaniol an 
diğer alacaklılar bufunup ta bedel 

1 bunların o gayri meo'kul ile temin 
--------------------edilmiş ala~aklarınıo meomuunden 

,. llR~AT= -· it 

E3ANKA51 

... 
'· .• .rr \fi' ' / ll 

-DAoA •. 
, BiRiKTiREN 
RAl-tAT ~DbQ 

' 

Satlık mobilya j 
Merhum Fransız Konsolosu Mös- ı .., __ ....; __ mıl!"'_. ______________ ,__ ... __. 

yö Belana uit m0bilya , mutbak 1 

t~kımı ve aaire 12 Şubat çarşambJ 
günil mez t salonunda 1&tılacok-
tır .ti448 3-3 
'Z 

fazlaya Çıkmazsa eo çoll artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere ar· 

tırma 15 gün da a temdit ve t 5 inci 
günü eyoi santta ya~ılacak artır
mada bedl'f i satış istiyeıain alaca-
ğına rüçhani olan di~er ala.caklı: 
ların o gayri menkul ıle temın eılıL 

Diş doktora 
Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısındcıki muayenehanesinde het 
hastalarım kabul edeı. 

Cumnrtesiıgilnll ögleden şonra yoksullara 
mi~ alacaklara mecmuundm fazlaya 
çıkmak şartile , en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir b~del elde 
edilmezse ihale yapılmat. Ve ıatıı 
talebi düşer . 

beye parasız bakar. 6329 15- 26 

6 - Gayrı menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal "eya 
verilen mühlet içinde p1 ı rllyı ver 
mezse ihale kararı faaholunorak 
kendisinJen evvel en yüksek tek
liftfi bulunan kimse arz~tnıiş ol· 
duğu bedelle olmağa ro zı olur sa 
ono, roz ı olmoz, veya bu lunmnzsa ı 

hemen l 5 gün mtiddatle artırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi· 
lir. İki ihale orasındaki fark ve ge· 
çen güoler için yüzde beşten hP.ıep 
olunacak faiz V6 diğ-er zararlar ay-

rıca hükme hacet kalmaksızın me- ,1t1111t:==~•-=• 
muriyetimizce alıcıdan lahsil olu · i· 
nur. 

7- Yukarıde evaafı göıteri
len gayri menkulün 13- mart-
936 da ıaat on beıte e1ki hük{l. 
met civarında Arnavut Mehmedln 
kahveıioio öoiinde Ceyhan sulh 
hukuk hakimliği sattı memurlu
ğunda me\·cut artır_,.a şar&nameti ı 
Jehi\ 11de ıatılacağı ilAı olunur 

0455 

== -•=:s:m= 

. - • ... , ......... . 

5370 

UASM 

224 

Umumi ne,riyat • 
:Nevmt Gii.-

Adaaa Türk ıizü .. 


