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Hava kurumun; yardım
da Adanamız bütün yurtda 
en önde geliyor. 

lngiltere . Fili;f i~i · ~iÇi~ ., 
ADANA : GUNLUK 7AzETE ·~~-------.J 

Trakya da - -- - :es oıv OÇONcu YIL - SAYI 3457 

tahkim ediyor 7 
f 

' SoAu~:;~~,::rdiğı Son ifalyan muvaffakiyeti 
r " . Edirne : 18 (A.A) - Son fır - B 'ld. 'ld. ~"' Bundan bir müddet evvel Suriye mııhabirlın/Un göndtrdlğ/ bir tın~ .. ıoğuktın Edirne viliyetin- l iTi lğİ kadar miih' J • ·ı . 
ks& mektupta lngllizlerin son zamanlarda Fillsllne Jıususl bir thtm- 53 lDHn ve 13360 hayvan dona- H b l . ım uegı 'dır 
h• ~k~" vetdlklerlııf ı!e mıilemad/gen lahkimal yapıldığıllı yatmıı· rak llmtitlür. a eş erın zayiatı az ve M. k il . t•~~ rı İngl!lz imparatorluğu için Akden/zln ııe mıihlm bir caıı dama- Dıt bakanımız lstanbu- etrafındaki Habeş cenb . d ll a e 

jkd o/duyu SOM Habeş ve ltalya n ilıtlliifıııdan doğan Avrııpa oazi. la ge ld! ' ...•• .:.. e rı uru yor. 
i ce-Yeilllde bir kere daha meydane çıktı. Ankara: 18 (A A) -Raımul ata ltıJ . 

(Nev-York limes) gazetesi bu hususla çök dikkate değer bir Ankorı : 18 (A.A) _ Dııitleri tıkları taarru~da lıir miktır 8 ırk yınluın tımal cepbo•inde yıp rb':":7a/e mşr ve Fi/lalinin İnglliere için olan değer ve önemini bıkanımız Doktor T.vliı. Rüttü ber içinden kurıulınısını i~~·~d •;•n:ıklırını, fakat Makallenin çen ık. a il elmfşllr. Bıı makaleyi tercıime ederek aşağıya koyuyoruz: Ar11, buırün loıanbula gelmiıtir. rıoı bildlııniıtir • İtılyan reıın; te~liğ;n •• ıray.torine varamıdıkla-esı. Akden·ıd k. 1 1 1 1 L R k rebede 12 ıabit, 154 nefer ölü V'"' 24e giJ~e ltaJy•nlar bu muh11 ,,,ıı.ıl.tilftf ~ . e ı tı yao - ngi iz gözü ondrayı Pori•• deiil Mek- 0manya F&)l 1 Jer ve bir uçak kaybetıoı·ııerdı·r ... zabıt 592 yaralı vermi11. 

ol•ı c 1 teıırı devem ed~fek bir keye çevrilıniıtir . ' s ı .. ım en· ı i J Ras Seyyunı ise Habeıiıtan Z• ı'atını 
·•·ibl n 1 e er ver~ ştir. ogilterrt ve Fransa bir bi J D h d ğ b"Jd Y n 73 ölD 150 
1 .. u ~ Bunlar araaında Filiıtiain bun- tik Arajı bilktlmetlerl letkl;.. urum akkında neler u UDU ' irmlştir . ve yaralı ol 

r• ~ •n •onra İogitız ımparaıortujiu· m•ni otan iki devlettir '"" söyleyor 

h0~8 ::ndtedbi1~ın~a aldığı ebemmiyıtı Bunda İrıgihere dah~ ileti var Ankara : 18 (A A • R 
y e e ım. makıad Çü ._.. it . ) - omao ··el Ak . . ır . D•U • uomuodun ya krah De r t . . ~U J • denızdekı ıo• ııkeri badi· ibtiroıl•rıoa kartı frakı müdıf kö ilk • y' •ıgraf gızete•ine 

.~ 1~1•rıa tehdidi İngiltere •devlet 
8

• ediyor. •• nr·ı . •.•tıntıa Avuııuryanın iı· 
1116 •IDlarma laıiliz deniz lefevvu· lbnissuudlı temaea relmiı 1 

da ı' ıçm Fransı ile bir .afta mil~ 
.Jıuab.0 km!makta olduiunu ~öplıe·ı Avrupalılar şu kınaata varmıılar· ;• ~ e etmege hazır oldugunu, or-

o r"'.I ır §ekılde 16.sterdi. dır: Eter Avrupıda yeni bi h ki nupa devletleri lrUinda e-
adC Yeni deniz ıavaıı metodlerı ve olurıa lbniHuut Garbi A~ruır~ h ~nomik bir el .. birliilnio hı ya ti 
aıf"8va orduıunun mtidaheleıi in. devletlerinin değil Al o p ır zaruret olduganu ve Ro11ıan-
;fı;lltereoia eski ÜHDbıtbriıi oJıa rafıoa geçecektir . mı yaam ta- yanın ~acariıtınla ekonomik eRH· 

rt lttıltanm v.ziyetioi mühim dere y h d. , ... 11 özerındea bir anlııma ya ıbi-
,.i ııoife ırilçülımüıtnr. a U ı asken kuvvetleri lecetinl ıöylemiıtlr. P 

ıh Bu ıuretJe, logilterenin, İm Yakın bir zamanda Yahudi· Bulgar kral 8 
8
rl!"••torlujiun dit•• k11ımloriyle o- !erin Filiıtioio m&dafıuı için il· . 

1 
• elgrada 

pı. • rabıtuı keollmiı oluyordu. zım g~leo kovvıtlerl biızat vere· gıttı 
kfı~ logiherenin Mı.sır ve ıarki Ak ceklerı umulabilir . 
r1''nizde tefevvukunu temin için Şi~did.en ( S0.000 ) kiıilik 
esi tık hava kuvve ti erinin yardımı : ıhudı Mılis kuvveti nrdır • Bu 
e ~adın d"oiz dooanmııı kifi ıabat eder ki ; İngiliz hava kuv. 
sı ldh. . vetleri İrakta biç bır Hmao bu -
ce Halbu~ı h•va lmnetlerı :11t- lımıyacaklarını Filiıtiode bula· 

• Sevkulcevı noktalarına mub· c&klardır : 

Ankara : 18 (A.A) - Bulgar 
kralı Boris Belarada g·t · . • ı mı§Ur. 

Romanya krah mamle· 
keline döndü 

aı•l\il .; ... ULf A A \ _ Rom •Dva 

italyanlar Habeş cephesa . k ıne 
yem uvvefler gönderiyorlar 

Kral, General Badogliyoya bir tel
graf çekerek son muzafferi t. 
k d., ..:ı ~e ı 
azan . ı~ınaan dolayı kendi-

sını tebrik etmiş • 
Romıf :Jl8 (Radyo) - Mare

şal Badogliyonun bir tebliiiode 
s?n MakalJe mubarebeıiaio tıf
sı llh vardır . 

5 

ispanyada 
Örfi idare ili.n edildi 

Mıdrid : 18 (Radyo) - Su· 
ların yaptığı eon nGmayiı ve ka
rıııklıklırda n ıoora .l'\ f"' .d •
1

... ur ı ı ıre 
1 an edilmittir • ... 

k :•hrikit ve karıtıklıklarıo · 
olmmiatler tarafından yıpıldığı 

• 0 aşıJmaktıdır . · 
HOkümet neıretti~ b" . b 

d 
a• ır eyao· 

name e eükOnon avdetı· .. 
t d 1 

IÇID va-
an •t arın alclı eeı· · · . ımıne m"raca 

at etmektedir . '°' · 
Madrid : 18 (Rad o) .• 

tOn İs a d Ö Y - Bu· . .P aya ı rfi id.,e illa ed·ı-
mı~tır • ı 

Sollar1n ıeflerinia me~kuf bu· 
lundutu bıpshane öallnde ıolJara 
menıop bOy6k bir kütle t f d aH ID• 

an mueızım bir nümayfı yap11-
mrıtır . -

Jandarma, oümayitcller DzHi
oe •.teı ıçmaıı hakkında :veril.sn 
emrı tutmımıı ve ihtililcllar t 
f 

. arı· 
ına ıeçmııti' . 

Madrid : 18 (A.A) _ Soka. 
oet avdet etmit ve itçller itleri
ne baılımıf tar . 

Pariı : 18 <A A) Gı t 1 J • - ite er 
ıp~oya Cumuriyetiain Pazar ae- ' 
çimınden sonra tekrar ıfllıiiaete 
kıvuıac , tını yazıyorl1r . 

TitUlesko BUkre,a 
döndü 

Pariı : 18 (AA ) R · - o••n · 
ya dıtiıteri bakam l'itll,ulro b 
g'.io BQkrt-§e hareket etmiıtir .u 

çtır. ra"ın IJu uucı. .. ••"''"- -- -- Bu ıtueub 1.ua••·- ·-
g' yetti olabilmeıi için İogiltereye Adaaı , coğrafi vaziyetleri ve bal-
d~ oıt bir mt:mlcrette yapılması li kıo terekkübli itibı&riyle logiltue 

\İoe doğru buradan hareket el- ıc.:la.n~on1n nnrrı.z t . nma Arı 

ıııs~mdır. ioıpıuatoı luğuauo yakın t.rkta , 
Mııır bu garantiyi teminden Hint yolu üz.erinde mühim birer 

111 11alltır. Dünyanın bu perça1ında noktı1t olmağ• 0amıettil"' . 
ıu ~gilteıeoio htediği bu oartları togiliı _ ltalyan ge•ginliği 

iliz ol.a ancak Filiıti11 vııdır. lngilız devlet adamların• .Filistio 

et Arablar ve Y cıhudiler : üzerindeki roandaoıo ehemmiye-

01j Fıliıtinio Y ıbudi balkı İngi ıiai p•k illi gll•letmiılir . 
sO iz bava SevkülceYf uoktalaruııo au harbdeoheri muvıffat.ı:ıyet-
el d. le ve bUyük mikyaala baıanlmı§ 

D ıetediği bütün ,artlara haiz ır · 
11-11"'- • bir ko!onizuyoodor . 

1~ 1~Uyük Ar•P kitleler-inıo ort .. ın· 
1" ia Yahudiler bur•da Avrupınıo ı' ıarkta öncüleri vazifeıin de gör- Hava tehlikesi önünde 

mi§ti ~ . 

Londra bölgesinde 
hava manavr aları 

Loodra : 18 (A.A) - Hava fi. 
loıu hu yıl ilk dıfa olarak Lood 
ra bö\iesiode m•navralıu yapa 
caktır . Yarıo başlıy•cak olan bu 
maoavralar bir kaç gün devam e· 
decektir. 

' b9;..elıte ve logiliı imparalorloğu
ar •un takyizeaioe calışmaktadarlar, 
tıı0 Anıne dolayııile İngiliz po · 
o -lıtikası burada Arıbl11 ın lehin· 

o•' eledir . Bugüne kadar bu durum 

Hava kurumuna yardımda Adana
mız bütün yurtda en önde geliyor 

lnıilleıeye bazı avantejlar d~ tc· 
j mia etmt"di değil ' Faknt tecrub~- 1 LJ • l h h ·ı • • il'~ ler ıröıterdi ki, Arap ,.ııoıi in- TaR ırname a an emşe rı erımız 

ıi\tere tarafım tutmakla sadece 
t•bsi vaziyetleıioi takviyeden bat· 
k, bir şey dOtüD1ne111işlerdir . 

Aokaro : 18 
(Radyo) -İt•I yan 
kuvvetleıi M•kAl • 
lenin cenubu Mi• 
Habeş lcuvvetle-

rine mühim zayıat 
v erdtr miş 1 ~rdi r . 

İt•lyan uçak
h rı da bir çok 
karargah ve ka · 
sabalar üzerinde 
uçarak Habe~lile
re mühim uyıat 

verdirmektedirltr . 

Habeşlileri ytldırmağa çalışan llalyan 
bombardıman tay yarelr rl n den birlfine 

bombalar tak ıltrken 
Yukarıda köşede Mueolininin 
iki oğl 11 ( boşları aç1k ) Uçakların bu ha

reketi 65 incidir. 
Bazi İtalyan uçakları harp başla· z•mB uğratıldıtını ve impatato 
dı~ı günden bu güne kadar mub- ıuo bütün umudlarıoın bağlı ol· 
telif yerleri altm•ı b,.t defa bom~ duğu kuvvetlerin değ1tıldıiını ill-
bardmao etmiılerdir . ve etmektedir • 

İtalyan1ar , kum•odaa Raa Roma : 18 (Rıdyo) - Ru 
Destanın yanıı0da bulun110 impa- Hüktıoın elinde kalan kuvvet-
ratorluk bayrağile bir çok kıy~ lerle rücate devam etmekte oldu-

Pariste 

Hukuk f akUltasi dara· 
teri tatil edildi 

Peris : \8 ( A.A ) - Kü1tür 
hakanlığı , fUoua fakiiltui derı· 
lcrinin tıtllioe karar. ver mi&\ ir • 

ingiliz slllhlanması 

Londra : 18 ( A.A ) - Yeni 
ıiliblanma proiramt baklundaki 
mo:ıalceret bugUD bıılımıttır . 

Mersinde 

Karay• oturan 
vapurlar. 

ı 

Irak ülkuinio te§kili, yerli 
eğİ~ §l'fleria ıııukıbiliOdf' biç bir şe)' 

nıetli ,.nayı ele geçirmeğe mu- ğu, Habeşlerin yeniden uvıata 
v•ffak olmuşlardır . uğradıkluı Maretal Badogliyooun 

Savaşlarda tank, uç•k ve top· son gel,.n bir repoıuodao aolaııl. 

Geçen günkü fırtınado kar;ya 
oturan Refııh ve Atman bandıralı 
Makidonya.Anibus vapurlarını ·kur
tarmak üzere 1'ürk tahlisiye şirke: 

tinin Alemdar vapuru dün limanı : 
roıza gelmiş ve vapurlar etrafında · 
etüdlere boşlanm1şt1r. 

işte vermeden vaz:yetlerioi kuvvetlen · 
•lirmek için nasıl İogiliı cıüfu
ıuodaa fayd•laodıklanrn i~pata 
kafidir . 

Arap imparatorluğu; 
Ar•platıo, istıfad~ elro~lc!rİ · 

lif• rı.ğmt>n logiliz rrjiınioe le~ · 
et., olmaclıklarıuııa i11a11m•k la· 
11mdır . Mısır hadis .. leri iıifi de 
r .. cule h r lıirlır .. 

Adanamn aldığı uçaklardan birisi Adana havularrnda 

hhlikesinı aul•mak \ \ardan zaten bund•n bı§ka bir ıey 
Hav• d' b ki d" d Adaoamızıo göster ı \ e enemeı ı . 

husuıunl ~- ··ı.s·u·müıü kalarta Blitlln hemşehrilerimizi bu 

İ gal iz yud mil~ ls.urulen İb· 
nissuuu devleti Büyük Brit•oya
Y• kdr§l büvük bir dostluk beı 
l~aıemel&tedir , Ö da Hind deni· 
Ztnd?u Ak denize kader uzanan 
Birletik Arap blikftmet\eıi rüya· 
ııam petindedir • 

- · o1gun u• i 0 " d gı k öğünecek bir derecı · 1 yük&ek uygu ve oli(uolok\ano-
:cak ve ço dan dolayı candan kutlamak bi • 

yi buımoştur ·b \ırıPJızm emoi zim için Hıviaçli ve zevkli bir borç 

·' 

. Gözleri Haıtcti Ömer caaıii-
1 ndın. bulunduğu Filiıtin üıerin· 
' edır. 

Berlind~n Mek keye 
Filistia ve Suriye Arıplarıoın 1 

Adanıoın ava 
t 

.. yardım en olmu§tur . 
. . . yıp ıgı y~ll ıçın ebir lerimiıi bile Adananın bu büyük · yurdse· 

öode gelen yş d mu··deflln verliği kargııında hava kurumu 
. ~ t" · ur un geçm•g ır ... . "man ber ,~ gentl merkez heyeti bııkanlıi' 
d . cep ettııı z,. ki l uaruD a 1 •• b'l ç kurovah· - Gerisi l ne sayfada -

yioi veırot1ını ı en u 

lu büriik l~lor 1 görmektedir. mıoh• · 
Uçaklar Habeş kuvvetlerine Rooın 18 : (Kedyo) - Mu110 

mühim zayısl "erdirm •kt~dir - lioi ltnlyan ıeferioi neşrettiği bir 
lcr . h l" yanname ile h,\yao milletioe 

Hal,., k ııvvetleri , her taraf· tebıir etm'ş ve bu zaferin kut 
ta bozulmuş ve kaçmağa başla 

1 

laıımuı içio blitüa yurtd•tların 
m•ştır . evlerini şefaktao , guruba kadar 

Ordunun kuvvei mnueviyesi donatmalarını bildirmiıtir . 

boıııloıuıtur . Diğer taraftan Adisıt Lıbac.lan Adisababı: 18 (Radyo) Son 
verilen balıer)et~ gore Habe~ or- Makalle mubarebesiae aid kıt'i 
duları Ba§kuaumdom, ordulari tafeilit henüz alınamamı§\ır . 
nın kovvei maoeviyelerioin ye· Ankara : 18 (A.A' - "Roy-
rinde olduğunu ve İtalyan kuv- ter" ııianıı İtalyanın MakıUc ce· 
vetlerioin Has Sevyum kuvvetle- nubunda yaptıkları taarruzda 
rinln müvaze11uioi keıtiği lıabe- Habrılere mühim zayiat vtrdik-

ri yalaolanm•ktadır . ı· lerioi yumakta, Habeı baı ku-
Şimıl ct.pbesiode yağmur de · mandam İtaly"'u taarruzunun 

vım ediyor ve bu bal . buekatı bn.ıı land1ğt0dao çok iyi haber· 

gücleıtiriyor . - Gerlsl ikinci sahtftde-

Çanakkale bC1ğazmda karaya 
oturan gene Alman bandıralı Atid 
vapurunu kurtaran Bora gemisinin 

de Çanakkaleden Mersioe hareket 
ettiği bildirilmiştir. Boranı& bugün 
gelmesi bekledmektedir. 

Kaı aya oturan Türk bandıralı 
Refah vapurunun koJayc~ . karta· 
rılacağ1 ve fakat diğer ılu vapo~ 
karayo çok yakllttığıodın tahllsı· 
yelerin yaklaşeın1yıcağı sanılmak · 
ta.dır . 

Anibuı ftrtlDaden sürüklenmesi 
eeoo•ındO. delinmiş ve anbarlarıo· 
dan biriıi tamamen su dolmuştur. 

-YENi MERSiN-



,ixf·: ~ & w 2 
7 · Kam~ı· Atatürkün 

;_ 
19 Şubat~[ 

_ ::±:=;:=~:;:~<~'ta~rk:;s~öe=&)=~~~J:~· ~t:Jıf:;-;;-TI \Ceyhan kızılay f 
: o. ku lu yenile11 

memleket~r:ade 

Gt'nel mrchs dün öilctdrn son 
ra saat ondöı Ue İlbay Tevfık Ha
di Baysalao ba§li.enhjrnda toplı-

k .. d lı"kte mevcut maddenara guL r 

leri müıak:e•e rderek 'kararlar ver
mittir. 

Genel mrcll., bugün tfc öğle
den öoce 8Bat 10 de ve öiledı-n 

d t 14 30 da toplanarak sonr• • saa • . . .. 
him 'zin 1936 y.lı bıidcesuu muz•· 
kneye baılayı.calc• ır. 

Soy adla1ı 

Y:urtdaşlartmızın bir 
an önce tescil ettir

a1e r.I Azıtn dır . 

dtİı oalbarid lluı'90ndalfi mesai 
bitlDİ§tir .ıSitil ve askeri l>aytar· 

ft'rımtz tı'tırfındaa göıteriJ.,n <ten
lerden raf bantlar çok istifade et 
mfı ve bilgilerini artırmıtlardır . 

Frnoi bir' surette mih Ve nal 

Ceyhan I 18 (özel) ,._....! 
mır. K zıley kurulu yıtltk iıl 

· b. ı da 1•r •İni dün pırla ıot1s n ~M 

Toplaııbaa K'iıflay i'd • 
b 1 ndO •a yurddıtlu hazır u u fiı" 

·-.a tMen ,.önkurul a 
. ıllık t ~ültür 'bıo .öğ~etmenı y ,ol g 

lerioi bildırdı. Bundan d• D 

ti bıtkanı Kızılıyın yur Sa 
bilyllk hizmetleri saydı. w ı 

... dı ç ... Ba ıefkat ocagen J.ıinn 
. • g yeıer..--bu ocağın ınsanı • ı / bü 

v ak ak• hıld,ukua•. ugr~tm ;jO••z 
yutddıt iç10 hır borç ıa 

aolıttı . 
1 
~ • bi 

.• . yapı • Bunun uzerıne .;J_''u 
de •t•ğıtla adları yazılı ~ülc 

" i<urulı seç ldıler . 1/ ve 
Bayan Nefise Ô~ay, 

1

v_ ol 
. k .... B•y Cezmı, f fi e aıre lO ı U B 
kıörü S.it, Osmanlı~ 'yao 

rr U OJll u ıebecisi Nl"ttt, rar . , 
. K 1 Mutlu, Tec11P /~de sı eme •' N' 

l k Mclimet, Tecinı ..H ı 
Vt t . 1 T~.c .. , mao Maaeretl oğ u, 

B . 1 a M .. stafa eızeacı 
ıu 

A ı n alınacak olan YaralamahıtıJea ur ~için vllayelce sa' ~. -Açılacak kız ens usu • • . • 

Halkevımız . Zira ı Mensucat rab~ Ay 
1 ;ı:,mın bo ite zaten kırar "~~'§ lolerinden Hacı oğl.u ~Pıı .... ıız~o • Adan"" T.ı'cır .. t aıekteb.inio. '• d dü .. ek önu- a~llll' .ıı. 

• • . •· • bulunduiaau a tun er • • i ran bir kavga netıc•• fi'" 
öoümtbdeki 1ald•. ~İc•;: b~::·~ müzdekl ıeotı memlekb~tımı: n oğlu Mehme•li baştndall ad 

. haline getirilecetıoı çok lüzumlu ve ıfaydalt ır muea ve Çınarlı uramında otu Dç d . b"ır bina yapbrılaca· sevioçle . d ı 
1 iÇhı • yeoı • ••aı dabı kızınmuını Osman oğlu Sabrı •. 1 . 

i nı ya•m•flık · . bekliyebiliriz · . dan Yusuf •l\'iU ,RubıY;J!ket 
Hah•• aldığımıza. göre IJ'OD~ -Dondan both evinili:cek dığer çamoıır tokacı ile ya~ını 

y•pılıcak bu biaı ıç•a • A~~I bir 6ıbe iııliı ala ok : • d•n yakalanmıt ve b• aıaı 
coddc üz•rindo bir Y«. ıa~ı •p M•mlelietimii için ço~ •:·~~- nanı it yapılaıııtır. ılrey edilmiıtir . Şrbria il..ıdekı •• I' fay:d• lı olocıltnıda ıup ~ So 
. ti de nazarıı itibara •ha.ra.k ıl ve b'r lııı •D•tiıllıllnüo açı- ,.un zıye . ·a lan bır o mıyan ' lt b "' .. ü 

•• ilen ve .. kofa il o • lıcağı haberi. Bu iıle leıp •- ua ar~nı• iatlmliılı: moom•lıoı J• !indedir . , f'k H ldaRa sut• •ukUk 11a m ~ 
kıado yapolacaktır · • . D•ierli ilboyımoz fov ' •· ~·· a 

A 8.t
,
0 ılınmaaı ıçın dl Bıysolın bu iı• de el ~.~ydu~. Adanadı muliim ~~;)t ka 

rsaam • • • ••u .. •u• •ucceııoc ·ı•ıJilt!· }'Ga- - .. ........... "
6
'" &b ~""eJce yazmıştık . · t Hnesinde mahkOm Ahit S ur • 

KülıDr hakaolıfı alikadarlo · Bine olaral< timdi ki bılke. nin vaaisi mabkem• bal • · 

1 ra yazdığı bir tezkerede binanın vinin binuı düıDnftlmektedir . bıkı Mehmet Ali tersfı _1a
11 0 

hk . .-ruı 
yaptırolmuı iç;o •ru iıinio bol- Halkevl içia yeniden dalio ıren;ı hukuk ma emeaına ~ki 
ledilmeıioi ve fiat liuını oda bı- ve dablı elve•iıli bir ~ine yaptı- Ahmet Necatioio zarOJI 

lfalyanlar Hatleş cep/ 

lies!ne yeni kuvvet-/ 
ler .. gönaerıyorf ar 

hava r-e'/1.likesi 
önünde 

-Birinci sayfadan arlan -

yapmasını, çıkm111nı ~öğrenen 
iialb•ndfar 11 ehliyetoameler veri
l ektir . 

Kark btış gün devam l'den bu 
lluua yirmi iki nalbant itlirak et 
mit ve bepıi· de muvaffak olmu§ · 
lardır . 

Yakanda ikinci kura d. açı
lacak ve birioci'lcuu. gil'tniyea 

'\ nalb•ndJır İftirali edrccklerdir. 

konloğın haberdıl edılhieelni bil rılac.gı için bugftnkfi ~iu.a, kıı olduğundan dolayı Ada "~ 
dirilmekt• idi . eaietitüaüne tabıiı edilecektir . üç kıtadaki llrlada bul, ön 

A•ıaoon busueı idurmiı iare · / Bunun için de husuai idare l•rının satılması talep l~ •den fından bu surrtle &ah" alınuak / b6dçts1ae labsi .. ı koaulmoıto• . 'du~ar olttugu ve ihtiy•tıı .. gi balledilm;ş olmaoooı göre bioa- Kültür bok•oloğımozıo bo botu•· duğu tahakkuk ederek ıl'rioi 
om yıkın bir Z•mande bışfaaa / ta do lôz.aıgelcu yordımlırı göı· çadalii hı•••larıorn sal• tifad cağooı umıbiliriz . KO!tür bakan ' ltrec•ğine t6ph•miz yoktur • verılmlş o'dugundan açt ıtıho 
--~--~~~:::ısı:::-~~~~~~"'!l!-~~"!!!!!!!!ı•s '"'!=--~~ suratile satılmosıoıı kar•,._., 

- 8/rind sailf adan arlan bu huıuBfa büyOIC yarCJımlart aa
rOneo ve çalııı.n bazı hemşehri
mize takdirname göodermlıtir . Bu kura da kuk he§ gOn devam 

edecrlctir • 
J 
Büıüa 'AClabafıJara ~ermeli im.ki· 
oı bulunamıyacağı içio bu takdir• 

l nımeleri liepimi.ze ait tela"; et· 
Eski Hakim Tahirin 

duruşması lmt"fe b•lclrım•t •••dır . 
t tHna -ICurulbunuo taJC,fitname 
göodeıdiği hu bcmıebrifcrimizio 
lictlınDJ duia lıir takdirle biz de 
relirar •nıyoruz : 

:Adana S'iylavı Ali Münif Ye
gena , Marıt laylavı Kemal Gu · 
eun , •ıki kOltüt bakaalarından 
Safa ~zler , Seyhan Cuaıuri,et 
Halk partisi merkez heyeti fiye
loindeo Fahri Ugurlu , Ad•D• 
hava kurumu haıkana Sabri Kül, 

tecim odası ba§k•oı İzzet Koçak, 
ttcimerluden lbrAhim Halcliı Bur· 

TekaUd ve dulların 

• Zimart tlerioe pıra g"çirmelc 
ve vazifei memoıi.t~tleıini ıüiis 
tinıafdca suçlu e.lci ıulh hakim 

Jerlodeo r11bir ve yine eıki zabıt 
lcatipleriod~o Mustafa Azmı ve 
:Al:im~din duruşmalaraoa dün tğtr 
crza hakyerinde devem oluomuı
tur . 

Ehli •ukuf tarafından gönde· 
ril~n rapor okuodu . SoçloJerd•n 
Mustafe Azmi ve Ahmed buna 
itiraz ederek zimmetleri olmadı -
fıoı söylediler . 

Malatyada olduğu anl.~ulao 
tıbiıll'rdeo Gazi Antepli Mehmed 

Ali Nccatiye taJimatnıme yazıl 
masına karar v~ril"reJC doru§•• 

Kesik köyünde )ı 
bir cinayet 

komiserler arıoasınd.
değişJklikler 

Karataş lcamonuoa hıığlı K~ıik 
lr6yüode oturan Mebmd oğla Oı
man adında birinin o köyüo mub 
tarı Hüseyin çavuşun eJJı yaşla
rında bulunan ICarısı t\:li lrızı Emi· 
neyi onkla karnından yarılamak 
ıuır .. tiyJe öldürdüğü haber ;veril· 
mesi lüzerine Cumuriyet genel 
savamao yardımcısı Şeıef Gök
men ve doktor Cemıl muayene 
ve tahkikatta bulunmak üzere dün 
ıabahleyia o köye gitmitleedir . 

Memuriyetleri 
onaylandı 

Uray tarafından tayin edil~n 
oa dokuz memurno memuriyetle· 
ri Onaylaomı§tır . 

Kızı,kaş~ kö~ ünde Çiçek 
·h;·stalığt. 

İlimiz idari lc11ım şefi birioci 
komiser Salim M.tr•.§ iline ve ye 
•İne terfıeo Gaziant,.~ ildnci llo 
miserlerinden Kadri, sivil ildoci 
komiser Selabittin Trabzon ibne 
ve yerine Trabzon ikinci komiser 
lerioden Nazif ve üçOocü komiser 
Helil de teıfien Dıyırbekire tıyio 
edilmi,Jer dir. 

ineklerin tübörkülin 
muayenesi 

Şebir içiucle beslenen ve ıüt 
lerindeo iııifdde edilmekte olan 
ioelderin tülıö küJin mu1ıyeneıine 
tabi tutulmaları karar Altrna alın 
mııtır . 

Adadaki bekçiler 
kurtarıldı 

A'.daoaoın ~dasokıığıni:I adar 
kan sahibi senet gar ben J• : 
oğlu veresfMi ikf>n eıye ti -
8enet şimıılcn torik <~~oıJ,;l,•tıyo 
iken ely~vm Mehm ı t ıl>urıu 
mahdut 5: - J 25 ı;urnarl Q • A 
ren 932 tariJıli 27 ılönÜ 19 t 
tevi tarlanın J 24 de 22~n:ı) . 
hammeo kıymetli 24 hı rl''t• d 
ne mezkur mahalJe şark t_uo k 
cari garben sahibi sen~t ~Meb 
tarili: · cenuoen Hacı Af~ınlı 
i.lieo elyevm Mehmet bu .,t•yor · 
mahdut 49- 125 oumııra bıle (E 
ran 932 tarihli 31 dönüıJJiıjlni de 
tevi 120 h.ssa itibarile "6 ,;.>"usu 
muhammen kıymetli 24 ~e bi 
yene mezkur mohalde şı ç ra 
Ali verest'sİ iken elyevaı I' liırt 
net garbeo Bizdik oğlu "~11 Gzü t 
şimalen ve ceouban tarik ~r ya 
<lut 50/J 25 numara ve JI9 ~ n da 
terjhli 22 dönümü muh'"~ ij de 

maaşları 

Elektrik kilovat ücreti 

/ 
Şehrimiz eJektrik ı6rk enonim 

fiık:etinia birinci dört •ylık kilo· 

9 Mart 936 larıbine bırakılmııtır. Kızılkaş köyü cocuklarıncJe Çi
çek hastalığı görülmüş ve diğer 
köylt>re bnlnşBıasına meydao vt-
rilmedoo aşılar yapılmak suretile 
önüne geç.ılrniştir. · 

c .. yhen ırmağıoın kaJkmuı 
üzerine bir edada k•bn dört por· 
t.kaJ..>bekcisi suyun inmesi Oze
rioe kurtarılmıolar::f.ır . 

Seyhan ıtm•ğı da epeyce İn· 
mİ§tir • 

hıssa itibarile 225 lira ıııU-. 
kıymetli tıır lanın 24 hıs9' 
arttırma suretıle Ad ıırıa 

mezat solonunda satıl ıcağ~ ta de 
ri hi il An olan 18 fU h:ıt g ,- 'tnlllis 
hinJ~n bir ayın sonu h~.ı:a dtr iy 
mart 936 çaroamba gıı ~ hr•fla 
11. IO da ihalesi icra kıhO 

0
., 

Tettaut'" edildi v•t Ocret farifeıi bayındırhlt b•- ı 

luolıjfondao oaaylaao,ak lıbaylığa F•kenin Tap n okulu ilfrelmen• 
gönderiJmiıtir, l Sshitio te&cıut edildıği 1<61Hı · b .. 

Buna (Öre kilovat üc.,ti yirmi f ktnl•i••daa İillaylıi• bildirllmıı / 

dan talip o!Ernların o güoft; kon:§u 
ve saatm . ıa beledıye met p11 bir J ~ 
nunda yüz,fe yedı buçuk ''tniy 

kııı uı Uıerioden altaacaktır. tir. · · 
Boş yere h»rcama ve har
cı acaksan yerli matı aH 

çasiyle h z ·r huluomal11rı ~' lıııın 
evvel satı§ memurluğuna "81~ f lane{iye müracaatları ilAn ° 

6482 



ıl UçUk hikAye ; 

~f Elli lira mükafat 
-----------~··..-------~--

~· 
I~ 

_ Neazcui Göue11e ithaf -
Hamdi AKVERDI 

~ ~•halle ilmub•beri, hüviyet 1 
1 ndoWdınları, icap eden batkı reı 

1,ul iiıdlıır trm•mdı . Ha~an ° 
rıllı~ ' öoündeo kuş uçma~, ke~ 

,,,J geçml z zavallı dllkkaoca1ı•· 
:~ darıbal.rıoı biç açm•mıı
~'6 Sut on• doiru, k11ı- ko 

ıoluiu 11ufua d•iresioin ka · 
~ 

1
-'.-...nda aldılar . GüıültOıüadc

e :la biltüa bitkiulilderine ve rler-
ı8 ıızhklariaa r11ğmeo, ilciıiode 

ıaklamaya lüzum görmedik 
bir kurum vardı . Helt; rt-

- Hah, .. aana rubmet ! bele 
öyle cayırtılı bir ıeydi ... 

fty., : 
- Haydi şimdi fU kiiıdı aha 

da ııbbat direktörlötOne fidio ! 
oradıo mükif ıtıaııı alacak11aıı ! 

:diye sepetlemeae AYf~ dah• bir 
çok f'4yler aö1liyı cektı ... 

• • • 
( Mebmed) ; muvaz~ouiı, 

( 'flrk !6zft ) 

3077 

Blaapankf' 
Güzel ve abii sesle 

'ayfa : il 

..- Asri Slne•a 
19 Şubat çarşamba akşamından it ibaren 

iki büyük ve müstesna film birden 
1 

Alber Prejean-Danielle darrieux 
gibi iki büyük artistin şaheseri 

DEDE 
Karyokaları, Robertala r ı gölgPden bırakan bir film 

!Eyi bir müzik ve dünya haberlerini dinleyebilmek için 

Hassas ve ayırma kabiliyeıi kuvvetli bir baştan başa,şarkı/ı, müzikli,danslı 
Radyo isle raeniı size gayet 91k: komedi operetlerinin en meşhuru 
Blaupunkt 2 

Kısa-Orta- Uzun mevclik Rauyolarımızı tavsiye ederiz Her sınıf halkın zevkini tatmin ıçm proğrama bir ae 
aac:kaı~::;:ı:rt:~ı:~a:ı~~~~~\;::~~~~~ ~eğil zevkinizi okşomolı . Bunu ! sergüzeşt fil mi ilave ed ilm iştir 
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,l~ı sarım üç çen ç n çocukl.• 
lı fille ç•pta bir ü üye benıı 

ve nerede ise burnuna d~ğe
ol•n ı ışkio karamda ukla -

ea yeni numaray• z.hmeıle 

1a 11ık, ahk yDrürkeo_l,olu, ba
C•ğ• aallaoın bir zaullı idi . Mı 
hallenin çocukl.unın : ( Salla 
Mebmetl ! . ) Diy" (alay ettikleri 
anormal bir mahlu"tu . Soa ılln· 
lcrde, ıehifdeki aioemacalardao 
biri , oouıı b•ı mıbsuı ve ruhi 
muvneoesizlitioi bir reklam un 
~uru haline koymak iıt•mif, -
ıyo• zamıad• maddi bir yHdım 
da da bolunm•k endiıeıile - o 
nu " kartel.cı " yapmııtı . ( M~b
med ) , CÜHtlİ•İD iki hDyüklll 
jilnde olan " kartelayı ,, ıırtına 

81ıyor, 11ğa ıola Hllın• 11llıoa 
bir kaç adım yüıüyor, ıonra; an
cak ~bir delide ıirebilec•tiolı 
jHtle.le: 

Merkez kumand. albnda Muharrem Hilmi l ı ( maceralar kralı , 
--------------------- ll i 61 İ, aıki , ve f r: \•kaliide heyecanl ı srorgü v.eı t filmi 

JID annenın hali pek nazlı, 
umlu gözlerioia bakıtlırı pek 

den inme idi . 
Nib•yet sıra onlara gelmitti. 
111, dairroln k•pııındaa dört 
adım ötede yaıh bir kadın· 

ıuhbete d 8 1m•t olıe kır111na 
endi : 

"' .J - Eksikli t Sana di1orum .. 
btİI AYfe d6adü . Siıkin kunınan 
' uğu mav.zraeyi, eline ve 

aiO ine yaptpD •• kucıiınd• •I 
ıdiJea boynuna Urmıa•n di· 
iç yomurc•i•• fnlcleti ile güç 
temi•• çabıerak yBrlldl ; 

kelini aerecle, ae biçim tuta 
ıoı bir ıBrlO keıtiıemiven ko· 
aıa !rdıadıa, o da , kDt diye 

reye 1ıirdi. 
Sorıuaua •e•İDe r6ıe ' bur 
un ta ucuna kadar ioea göz· 
üaUo kib altından, klh ttlt6o· 

n bakın iıyır onlar•, sorul 
11 i "det olın ıeyleri ıordu. Reı 
kayıdlır, mıh•lledeo ılın ... a 

ababerlere temamen uygun 
. Sılriz çoeuli dünyaya getir

i olan ye do"nzuncuyu burüo 
ren bekhyro bu ailınia de ''çok 

,... .... ıu ailelef,, e ..erilen 50 li 
mGkifatı almaları tizımdı . 

fe, bir ıra)ılc, kocıeıaıa uıuo 

·· mli IJir amf'liyeye giriıme-
den, yani : cebinden çıkardıiı 
gi belirıiz bir mıodılle ıh· 
ini ıyıklım•Y• b•şlımasındao 
ifade ederek hemen atıldı ve 
bomdan ır.kli kıybolma1a hıt 
ıı gösterini, elinde• felditi 
ar ıç.rak aolatmaya bıtl• 

_ Allaha emanet sekizi de 
8 •ııyor ı Eo biiyükleri , kızım 

urıun) . Evlrndireli iki yıl ol-
. Allıb bışa kadar güvendir· 
1 0ntın ~Oçü~ü lfızım <Gül· 

ID) . evimde, elim ayı:Cıml d•h• 

I• da l&üçUk ıayılrr emmiıi 1 O 1 
1111 küçüğü - Allaha emanet- . 

ebmed) ım . Aralan ribi deli
•nlı Maıallab • Sinemada çıh . 
Jor • Oolardan ufak leir de (Ah) 
le (Emiı.t.) m var : Bu yıl ikisi· 
İde mektebe verdim. Varsın 

uaunlar . Ahalarnaın y11111ı iyi 
bir fe)'Cık ohan , Babal•rl 

ç r•zı delildi ımm• , caakımı 
••ttım, 60 •yak oldum . lıt• 

.. ıü ! okudulcl•re için aç kalmH
' Y• nbir!, Kıdirmevlaın onla· 
h da rııkını verir elbet ! öteki 

de itte emmiıi! Şn kel ojla
gör&yoe mu ? adı (Fıkreı) o· 

• 1 bak bak aHıl etetimİ çe 
Oı 1 dur ulanl. Şu elimden çe 

• de (Cevdet) im . Kulak aem• ,... . . •-
d 

llUst • buğünlcrde keyfi o •• · 
ıtr ı· • d l Y• rgil : Kurban o ayım 

hr•tlana, hiç bir eeyciklt.r yemi
... 0 • Şa netğ fbdaH kız t>izim 
L?rnıu Nıhal baorm .dana keleo 
uır · 

le~ diyoı ammı ben getı-
tc1rı · , 
Is •yorum . Yalıu nf".ydi hele §D 

1lln ad1 ?. ' 
- Ulcay 1 

- Kurban olayım emmi .• 
Vallaha I( K ..•. ) Siaem .. ıod•, 
Billıba ( K ... ) Sioemıııoda: Gö· 
zBnD aevr.yim edimi ! . Diye, c•· 
lip reçenlerin yolunu kcıiyor, kar· 
telaaın 6oönc atirDklllyor ve etra
fın kıbkabal•rıoı tophyordu . 

Bir gllo, bir cadded,., karte-t 
layı çamurların içine atıp kendi 
ayarında bir delikanlı ile kavga· 
ya tutuıtu . Attıiı t•ılırdaa biri 
bir ma;ıııaıo Yİtrioleriai parça· 
ladı • Hıpse tık•caklardı . Babı-

11, mülcifıt olarak •ldılclara 50 li
raaJO on lirHıaı tezminat maka· 
mıada verdi , danyı bpattı ! . 

• •• 
Bu vıkıd•n bet gia ıoora 

id;, d6rt 1•ılarıadıki ( Cevdet ) 
bir gece birdcu fe.oalaıtı. Zıho, iki 
y•ıındanberi ııbbati pek bozuk 
gıdlyoTdu . Doktor, iliç .. Para 
etmiyordu . , Mükifıtın 7 lirııı 
doktorl•, ilaç, üç lir111 da dtfe 
masrafına ifİltİ ! 

• • • 
( Ali ) , dıhı yeni batl•d•tı 

mekt~pte, bir arkıd•t•n•a Y"PYC
ni l&itep ç••IHıaı Ç•lmıı ve ıır 
etmiıti . Çıldığını ıkrara mecbur 
oldu • Falc•t çıota oıt•d• yoktu. 
Şıkıştırıldı, tahkiki mllmkün ol
mıyan bir yalmn koyverdi . ~Mek· 
tepten kovulacaktı . Habııı gel
Jı, >alvardı, yalurd•, oibayet : 
Çalının çenta 6denildiii takdir
de oilunuo mektebe devam ecte. 
hiltceği aalıtıldı • R.zı oldu • 
Elti lirıdaa artan pmrınıa 5 li· 
rası da oraya yatırıldı .. 

• ... 
(Emin") ikide bir eıaıfta bayıl

or ibtiliçler i~iade çırpı•ıyor-'I , ._ . 
du. lı mHYit!dölttôruaı adetlı. 

Doktor, ~pn. tedıviıi im· 
ki 111 bil' Hte mılll olduio ve, 

m:ktebt ter 1'um geldi~l 
ru.11 terll! Ail9, •Dneai An• r•pO ' . . 

kızinH udi olıtiilf:C4•P• ıbti 
1 m~litdea - Kocı11n1D 

m• ver cuyg 
blltüa mli natıe raimen -

E 
. .

8 
bıt~ dolstorlırı da 

mınenı . 
öeterllmrieni ildtoıdu 50 aın 

1
0 

da tiu "olifi gitti. Fakat, E 
t u 1 .d 'd · ı . bi -daha mektebe gı tmı ı .. 
mrne r 

• • • 
Derken (OorıP)uo ls~Hı pıt-

d
. Zatea yedi ecldı aydır, 

lak yer ı .. ~ . 
«- Bo~ayacağım !. "' ~ıye tu~ 

(O&ıuon)oa ubım vnı
tur~u§tl'· k yapabilmesine külliyrn 
yetı, ç~çu b .. l 6 

'd ' Doktorlar bunu O'/ e ı 1-
manı ı. 

__ , ____ __ 

MİM 
En ince kumaşlarınızı yıpratmıynn üzerlırindeki kir, leke ve yağların 

eoğuk su ile temamile temi1liyeo madeni ,,e nob&tf bir terkiptir. 

Kalıp halindeair. 

Perakende olarak kahbı (11) kuruştur. 
Mim ~le her şeyin :zi temizliyebilirsıniz llattA Polikao mürekkebi 

ıle lekelenmiş eşyalarınızı bile . • 

Mim <;ocok bezlerini kolnylıkla ve ıedeleıncden 
eder • 

tertemiz 

Mim Loke l.JoyalarJoki kir ve lekel~ri çini banyo,cnm ., kristn 1 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçaklarınm çizmeden yed 

yoni bir hale sokar • 

Mı·m en n zik ipekli. yünlü kumaşların yikanmaM , temizlen • 
mesi için biricik modtini sabundur . 

Adanada umumi satış yeri : Ulucami 
caddesinde Mehmet öz Bozdoğanh ve Ömer 
B•şeğmez ticarethanesidir . 

Her bakkaliye mağazasında da 
29 bulunur. 6269 

liyordu, 1V•, lcocHı bu ytizd~o, ıe-1 
v•llı kızcıtnı olmadılc itkenceler 
yapıyordu. 

Keinb9baıınıo 50 lira mükafat 
•ldığınt duyunca İfİ iyiden azıttı. 
Kauııoı : 

- O paran&a 20 liraııuı hanı 
vermezlerse it fena olurl diye 11 

k • ştırmtya-: hıtlıdı . 
<Dursun) vaziyeti bütün açık· 

hiıylc ıal•ttı . Ama :50 lira hemen 
tımamen suyunu çelcmiıti. Elde üç 
bet liradan baıka pıra kalmamıı
tı . 

l ıhıyet, bıbaeı, kJZıoıa hatırı 
için küllletür dDkkaoını ıattı, 20 
lira da demıdına verdi. 

* • 
• 

Bir gün Ulcay' ın iki gözline bir
den bir bel oldu .. Doktor, illç. 
biç bir ıey para etmedi. 

Eldekini avuctıkini hep bu 
yolda daktüler, Fakıt lcızcığıı bet 
on gün içinde imi oldu. 

• • • 
GtçeD gün, Huan, bir kıbveoin 

k.6teainde ıhb•plar1a• dert 
yaoıyordu: 

- Al<hfım mtikifıbn bayri· 
oi görmedim. Üstelik düklı n d• 
gitti . Htm pan baoa uğur retir · 

medi: 
Geçen güu, karem; eağ bıcalı 

ile sol kolu yarı yany• kıaa bir 
oğlan doğurdu .. diyoınmya, 50 li 
HDıa hayrını ıörmedim ve11e1Am!. 

Seyhan vlllyeti Daimi 
Encümeninden . 

1 1-2-936 tarihine.le ihefo 
ldılmek üzere eksiltmeye lfooulan 
<34880) litn (88) kuru, keşif be
Jelile Adana ,_ Misiı yolunuo 
04 000- 5+000 arasındaki şosa 

inşaatına istekli çıkmudığ'mdan 936 
seneıin Martın üçüncü salı günü 

<'la&t on hirde ihale edilmek uıere 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. iı
teklilerin evvelce ilAn ed ılen ıera it 
dahilinde Vıl~yet Daimi Encüme
nine mürılcaat etmeleri bildirilir. 

6484 

Vilayet daimi encümeninden: 
l - 4-936 gününden itibaren 

bir sene müddetle açık artırmaya 
konulan( 451) lira (75) kuruş be
deli sabıklı Bahçe .kazasında Ha 
ruoiye nahıye i nıl P ki kahlıcanıo 

936 yı lı kir11sıno istekli olanların 

% y di buçuk pey ekçe1r riyle bir 
likte 3 - 3 - 936 salı günti eaet on
da ,lairnt encümeno müracaıttları. 

16-19 - 2J- 27 6477 

Ark•datl•••, udece : Vah, •ahi. 
dediler. Biri çıkıp ta: 

- Peki ama, devlet ve cemi 
yet tıenio dokoı çocutunnn hıo
ııiıioden b•y•r görüyor, h•riıin. 
den h•y.r görecek ?. 

Diye ıormadı .. 

Oikkat: Filmler tam ve uzun old •ğundan sinema sPkiz 
buçuktu başl ar 

Yakında: - Mumyalar müzesi-
6485 

·-----1 T_A_N Sinemasında 1 
Bu ak§am 

Baıtan aşağı sürükleyici bir mevzun malik ve mttkommel bir Çiğon 
Orkestra sınm işt irakile vücuda getirilen bu mevsimin en müst. sna 

fıl mlo rinden bi ri 

dağları bekllyen kız 
Bu film btitiln sinema severlerin beğeneceği bir esfl r 

olarak kalacaktır 

5 Kanun 
film i ve 

aTzuyu umumi üzerine 
sani kurtuluş bayramı 

Karmen Operası 
6487 

___________________ , ________________________________ _ 

Alsaray sineması 
Bu akşam 

Buyuk ve fevkalade esPrler serisinden 

dantealn cehennemi 
Şııhe.sc ri ni eunmakla eay ın müşterile rin i n tevecciihlerine lityik bir s ine 

ma olduğunu gö te rıniştir. 

Dante gibi 
L4yemul bQynelmilel hir şöhretin ('Serinden lınnn bu oser bütün 

insanlığı olll kador eden bir flserdir 

ilave: dünya haberleri 
Tenzilatlı matine : 

çarşamba saat 2,30 da Kleopatra · 
gelecek proğram : 

Harun Reşit ve Ali Baba 
büyük Türkçe film 

6486 

Diş doktora 

Şevket Şermet 

Y ağcamii karşısmdHki muayenehanesind ~ her gün 

ha talarmı kabul eder. 
Cum:ırtesi günll öğledt•n sonra 

beye parasız bakar. 6329 

yok. ull ara vt> tale-
17- 26 



\11lrk ti&all ) 

, ' 
Dünyanın en fazla 

1 

.. 

Kaymak 
t"ınınmış 

makin ası 

Kızlı maklaa 
Adiyle tcınınmış 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 

.. 10-30 
~ 

6438 vardır 

Adana Borsası Muameleleri Antalya ilbayhltndan : 

CiNSi 

K•pımıh paoıuk= 

p;, ... p1rlaıı •• 
Piy1aa tf"mizi 

" l•ne 1 
boe il 
Ekıpret 

Klnl•ot 

IJl"yıa 

1 Siı•h 

Ekıerf'ı 
bne 
l' f'rli .. Yemlik" 

" 
.. 1obumluk,, 
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., Mrntan t:: 
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PAll'OI'. ve l'.ti~I 
Kilo l<'iyatı 
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Satılan Mikrlar 

Kilo 
- -- -

1 

-

-

Türksözii gezPtc>sioin sayılı 

nüshalarında evsaf ve şeraiti izah 
eılılen Antalya vilAyeti İJarei Hu-

susıyesine ait ve yıllığı on bet bin 1 

lira muhammen bedelli un Cabri · ı 
kası ü~· yıllık ic;rına kapalı zarf 
usulile yapılan artırmada talip \~ık- 1 
mo<lığından 3- mart - 936 Hlı ı 
giinü eaat 15 şe kadar pazarh~a 

konulmuştur, Taliplerin kırk heş 1 

bin liranın yiizde on beşi nisbcıtin· 1 

do teıniuntlo vilılyet makamında 

toplannn ılRimi encümene miira. 1 
caatlarJ b !dirilir. 6452 l 

11-15- 19-22 1 

dellerda~ıktau : J 

rürksözü gazetesinin 4 ve 1 1 
şubat 936 torihli nüshalarıdda ba
sılı ildn ve~~hile kalakepı şubesi 
maliye veznedarlığı İçin açılmış 
olan müsabaka imtihanının şuba

tın 27 inci perşembe gıiııüne bıra
kıldığı ildn olunur. 

Ziraat okulu direktö~ülündan: 
Nevi : Hıırici elbis ı 
Miktarı takım : 74 

:ÖD •• " 
~ ~ Düa karma ,, --1 = ı---Simit " 

1 

Beh~r takım için tahmin eJilen 
bedel: Lıra 18 kuruş 00 

:: e • .....--Cumhuriyet 800 
~l - .. - 725 

~al Düz knma .. 
-

Allı .. 
Liverpul Telgraftan Kambiyo ve Para 

18 I 2 I 1936 JŞ Banka~ındao 11lınm1ştır. 
~aıuını /'ene 

Hutr 1-~- 18 Liret 10 , 25-

Mart V ıadeli 92 H•lşmark 1 97 
Fr11ok"l'1ran ız,, 

Mı?•• V ıdeli 
-5- 83 

~terli o .. lnı?ilir .• 6:W 50 
Hint hasır 5 261 Oolar "Amcrikau,. 124 w 

ıı-\35 Nenork .Frank ,.hVİ\lt",, 
ı-

2 4ı 

. 

,. ·Foto Coşkaa , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse cıtely~ işlerini 

v~ her türlü Ağrandısman ve tlığer biitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, h··r gün sa
bahtan akşama kadar açtk bulunan atelyt>~inde saat 14 
deA 19 kadar bizzat çahşmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

il 

Depozito miktarı: Lira 99 K.90 
Umum bcıldi: Vra 1332 K.00 
1- Atlana Ziraat ve makinist 

mektepleri t1Jlebeleri için beheri 
~~eket pantolon, yı,Jelr.ten ibaret ol
mak üzere (74) takım har ci elbise 
13-2- 936 t rihinden itibaren 
( 15) giin müddetle açık eksılımeye 

konulmuştur. Eksiltme ~8 - 2-936 
cuınıı gtinii S<il1l (14) ı l e Vıtıtyd Zi
raat ılirektö• lüğiinı!e toplanacAk 
komisyon ta• ar.n lıın yııpılocı.ıkhr. 

2- Elhis~nin kumaşı llı.ırt· ke 

fo!ırıkası ıııııııııılılfııırlan ve <5 IO) 
umıır .• Jı k:.ılıtı•y ... ve ırıoli:ıı·pte n.er
l"Ut kıım.ı;ı, ı 81.r , tein t •i ı ııunelı• 

rınıı ıııuvııf k olı1t·aktır. ~4rtııu

rn ·yı gı>r111• k i~ıiyc ı ı ler ıJileıJ k'c i 
zaııınııılu 111• kt.ııp dır. kıoıliiJ!üııc 
1

JJ~ "' r.ılıılırl.·r. 
3- hksıllııwy: girmek h~ti

yen lur yukı1rıl ı yazılı tı.ını:not. v" 
(2490) :ıoyılı kacıunıııı 2 Vd 3 iıociı 
mallJohırind · yaz. lı \"•·s•kalurla lıir

lıkte mu ıyyPırı saatten evvel haz r 
lamaları ilan oluuur.6462 

13 - 16-20-23 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

= 22> 4 

ilan 
Fabrikamızda çiğiıli huluoan

lar üç güne kadar çiğıtlerini kel
tlırmaJıkları takdirde her hangi 
bir zarar ve ziyandan doluyı mo· 

euliyet kabul etmiyeceğimiıi illln 
ederiz 6483 

HACI HASAN KÖY 
FABRIKAtil 

Ceyhan urayından: 
1- 10 N.h Adano caJdesinıl*' 

Ali çavuş ovi önünden Nafııı şos:ı · 
sına ko(ler olan 485 metretulJe 
Arnavut kaldırımı yapılarak kenar
lerına burdar dizilııcektir. 

2- Ke~f·n tatarı 4992 Jira 65 
kuruştur . 

3- İhale: Açık eks itme suro 
tile 28-2-936 cıım3 giinii srıot 

16 da ynpılRcakt.ır. 
4- İl'lleklil .. rin )'İizdı• p·dı bu 

çııkmııvAkkaı t· n.irııtl vıı ti(·arııt 

od. s• l avit n•okb •ızl.ırı \'H n ıo fıa 
" 

nıii.Jfırlıığıı • d 11 ııı us 11!•l1tk f·•ııııi 

• lıl )'· ı ,. s kolorı uz ·ı leriıırlc ol 
ıtıı lılı • f • tı.ıld • ılııt it! criinii Vf> na-:"\ 

tirıılc~ rr •)' f.,ı ' onıı ıl.ı hn~ rııııluıı· 

molorı Jaıınıılır. 

5- İzah l al ı•ak ,·c ş:utnamı?
lcri görm• k isıiy• ıılt3r 111. .. r gün U 
ray fıın işleri hürosnna mıirac:\llt 

eJ,·bilirler . 6479 
16-18-21-24 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Evılc hiımet görmek için bir 
hizmetçi kadın aranıyor. Matbaa· 
mııa müracaat edilmesi. 

.,. .. :i 

Jg 

DARA• · 
t31RiKTiRE 
RA~T t;D~ 

Tariaıta 

En nefis ve temiz baklava ve k 
Tarırneta Şıı r tıineması kerşısırıdn ( Yıldız tatlıc ı lı~ 

yopılmokıo olan ha~lova ve nir Ç·\~it tatlıların nefaset " t 

tün Türkiycd(üof mmİjlir. 

En yüksek hedıyc bu tatlılardan alıp göndermektir. 

Her yerden verilecek siparişler derh 

Beğrnilmiyen totlılar ılerlınl ind olunabılir. Bir dera 

1 

derilir. 

8-10 

5370 

Umumi n~triyat 
Nevzat Gfiı'4" 

i1 


