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ntakya işini g.örüşecekF ransız murah 
~tansız murahhası bugün İstanbul- hası geldi 

dan Ankaraya hareket ediyor Antakyada büyük 
~-------------..! bir toplantı 
Müzakere neticesinin Antakya Türklerini tatmin 
edecek bir şekil doğuracağına katiyen muhakkak yapıldı 

e 

si 

nazarile ba kılıyor 

İstanbul: 20 (Radyo ) - Antakya - İskenderun 
~eselesinin müı:a '.c eresini yapacak ola:ı Fransız de
~gesi bugün İstanbula geldi . 

Delege, Fransız - Suriye müzakerelerini idare et
tııiş olan ayni zattır. 
k Fransız murahhasının yarın Ankaraya gitmesi 
11.vvetle sanılmaktadır. 

ı\ Bu hafta içinde, Antakya - İskenderun meselesi 
tıkarada müzakere masasına konulacaktır. 

r··Müzakere neticesinin Antakya ve İskenderun 
,~rklerini tamamile tatmin edecek bir şekil verece
~1tı.e muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Dost Afgan harbiye nazırı mareşal 
Mahmud Ankarada 

Büyük tezahüratla 
karşılandı 

Şehir Afgan ve Türk bayraklarile 
donanmıştı 

'4 
4 

Afgan harbıye nazırı lsıanbuldarı Arıkaraya hareket ederken 

likte ka. Ankara : 20 ( Hususi ) - Af· 

'lı~: harbiye bakanı Mareşal Mah 
~~ han refakatinde Afgan Genel
<nıay başkanı olduğu halde dün 

11i adolu ekspresile şehrimize gel 

ve Türk milli marşlarını çalmıştır. 
istasyon iç ve dışında toplanmış 

olan halk kardeş Afgan ordusunun 
büyük şefini içten bir sevgi ile al
kışlarnıştıı 

,, ru:~r. ~uhterem misafir Afgan • 
ürli' ~la. . tnılli renkleriyle süslenmiş 

~. n istasyonda Milli Müdafaa ba

ri 1~1~ bgeneral Kazım Özalp, Diş iş
ulıl Jı' C;e akanı Tevfik Rüştü Aras, 

an_ e ı,1 i1elkurmay ikinci başkam gene
ııı 1 ~e Asıın Gündüz, Ankara valisi 

re:~ \a.11~~at Tandoğan, dış işleri ba
ay ~etıı &ı genel sekreteri Nunan Me
lı. gıı lı~1 encioğlu, Milli Müdafaa bakan· 

Altes Şah Mahmud hanın An
karayı ziyaretleri münasebetiyle şeh. 
rin başlıca caddeleri Afgan Türk 
bayraklarile süslenmiş bulunmak
tadır. 

Amerikada intihap 

Suriye İntihabına iştirak 
edilmiyecek 

Antakya : 19 [ Hususi muhabi
rimizden ] - Bilan abidesine çelenk 
koyduklarından ve milli marş söyle· 
diklerinden dolayı mahkemeye veni· 
miş olan Bilan ve lskenderunlularrn 
mahkemelerine bu gün devam edi
lecektir . 

lskenderuna dün her taraftan bir 
çok kimseler gitmişlerdir muhakemeyi 

1 dinliyeceklerdir . 
1 Muhakemenin bu celsede sona er· 

mesine muhakkak gözile bakılmak
tadır. 

Hakikat göz önüne alınırsa mah· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Fransa bir kanunla 

Matbuat hürriyetini 
tahdit ediyor 

Toplantılar da yasak 
edildi 

Yeni bir kanunla matbuat lıürrıyeıinin 
tah11.iı edileceğıni söyleyen buşbakarı 

M. Blum 

Paris; 20 (Radyo ) - Fransa 
hükumeti hadise çıkmamasını temin 
için siyasi toplantıları yasak etti . 

Pariste ve Padökalede yapılan 

içtima teşebbüslerini polis menetti . 
Ve tevkifat yaptı . 

Paris : 19 ( A.A ) - Sen eya· 
leti sosyalist federasyonu tarafından 
dün akşam tertip edilen bir müsa· 
mere esnasında M. Blum bir nutuk 
irad etmiş ve matbuat işlerine te 
mas ederek demiştir ki : 

Bu mesele mühimdir ve bizi çok 
düşündürmektedir . Meclis açılır açıl· 
maz bir matbuat kanunu teklif ede
ceğiz. 

Buna ihtiyaç vardır . Ve böyle· 
ce , ötekini berikini zem etmeyi ken· · 

bu hafta başlıyor 
Adanamız bundan sonra her yıl Lübnan kongresi 

pamuk bayramı yapacak 

[ Yukarıdaki resimler Başbakan;nıızın son lzrnir seyahatine çıkarkm Ankara 
istasyonunda kamutay başkam , bakanlar ve saylavlrırla dostları ıarafirıdarı 

uğu.rlanış11ıı gösternıektedır ] 

Başvekilimiz ismet lnönünün :- işaretleri üzerine bundan böyle şeh · 
rimizde her yıl pamuk bayramı yapılacaktır . 

Önümüzdeki yıl ilk pamuk bayramımızı yapacağız. Bu bayramda bü
tün çiftçilerimiz faaliyete geçecek ve büyük tezahürler yapılacaktır . 

Suriye kabinesi 
istifa etmek üzere 

1 

İntihap bilahare yapılmak 
bineyi vataniler teşkil 

üzere ka
edecek 

Vataniler bütün gazetelere sansör koydular 

Halep : 19 ( Hususi muhabiri· 
mizden } - Bugün dolaşan bir şayi
aya göre kabine bugün yarın istifa 
edecek ve yerini vatanılerden mü
teşekkil lıir kabineye terkeyliyecek 

yapılan araştırmada elde edilen ev
rak arasında mühim Şeyhlerle tanın· 

- Gerısı ıkıncı suhıfede -

Berut: 20 (Hususi) - Fransa 
- Suriye muahedesinden sonra Lüb 
nanın da istiklalini tanımak üzere 
bir Fransa ,!Lübnan muahedesi yapı· 
lacağı malumdur . 

Bunun için ali komiserlikle Lüb· 
nan Rei~icumhuru ve hükumet baŞ· 
kanı ve bir kaç mebu~tan mürek· 
kep bir heyet arasında müzakere
ler başlamıştır . 

Lübnan İslam meclisi bu müza· 
kereler esnasında bir •mrivaki kar 
şısında kalmamak ve Lübnan müs
Iümanlarının hukukunu muhafaza et
mek maksadiyle bir kongre yap
rnağa karar vermiştir 

Berut : 19 ( Hususi ) - Suriye 
ve Lübnan gazetelen Antakya me· 
selesine aid Türkiye gazetelerinin 
yazılarını ınutalaa ilave etmeden hu
lasatan nakletmeğe devam ediyor
lar . 

Suriyede altun para 
tedavülü yasak 

edildi 
Berut 20 ( Hususi ) - Suriye· 

de altun para ile alış veriş yasak 
edilmiştir . 

Frank esasına bağlı kağıt para 
ile alış veriş yapılacakbr • 

Altun hesabile yapılmış olan 
muameleler hakkında kanuni bir ça
re bulunacaktır . 

Halep valisi değişiyor mu? 

Halep : 20 ( Hususi )- Geçen 
hadiseden dolayı Halep valisi Nebih 
Mardininin yerine vatanilerden baş· 
ka bir vali gönderileceği ve bir çok 
emniyet memurları azledileceği şa· 
yiası tekrar dönüyor . 

Bu yıl 
Yüksek tahsile kaç tale

be devam ediyor 
lstanbul : 20 ( Radyo ) - Bu 

yıl üniversitenin muhtelif şubelerinin 
birinci sınıflarına devam eden tale· 

ı benin sayısı 1215 tir . 

tir . Nasyonalistler Madrit etrafına çevir
dikleri çenberi gittikçe sıkıyorlar 

iki kabinede , bilhassa asayişi ı 
ve müessif hadiseleri önlemek için 
kuvvetli bir dahiliye vezirinin iş ba· 
şrna getirilmesi düşünülmektedir . 

Bugün kabinenin düştüğü şayi 
olmuşsa da , bu haber resmen te· 

Hükumet kuvvetlerile milliyetperver donanma 
arasında şiddetli bir deniz muharebesi oldu 

eyyüt etmemiştir . 
Vatani kütle merkezi bir beyan-

name neşrederek , gazetelerin baş 1 c;...;: ·- t"':,: 
-'-6ovia ; 

makalelerini ve havadislerini yazma· 1 " ~,. ·;· 'L ZOJUela. 
dan evvel kütle merkezine göstere· 1 .-·""~~ .. j •' ' 
rek , kütlenin muvafakatini alma- Avıl./v1"ıt?~--Qı.o,.. .... ıı 

n; scı:ır r:ıl (, 

~ r 
lan lüzumunu bildirmiş ve sansöre F~"'PASS o wlmen;;r 
benzeyen bu işe, Halep avukatla· °"' ~MADRID Al 
rından Ahmet Münir Vefaiyi memur , EL -;:·- - - t / ,, c:ı.la 

j · · • TıUIBl ~~ -""" ey emıştır. ı St, M. ~ K vaı// oGeldf'e ::o;. ~ 
Her hadisede olduğu gibi , ko Esc;;ı ;ı~~~o 

1 
\ ,...r- ..- . 

münistler son müessif hadise üze- ıon c • " ~lles A ~ 
. b" b d k b - C . - RA'-> JUtz 
rıne ~-r ey~nnam~. neşre e~e e . r=-/~ '"'W -i .......____ T:ır;mcon 
yaz gomleklılere hucum etmışler ve ,~,Tol-rjj~ ~ "~ 5C ""1 
bunları unsurlar arasına fesad sok- 1 ı '!l TÖlcdo ,., : 1 

makla itham ederek herkesi ittihad ı.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.-;;;;;-.;;-.-;;;;· -.,...;,~;;;;;4:;l;;ı;;;;;!!,.;;;;;"'~!;;~;;;;;i:":.;;;;;;;;;;;;;;M;;;;i ;;' e;;;;s;;;:o;;::;;-;;',J 

ve ittifaka davet etmişlerdir · lhtilalrılerirı Madrıd etrafirıda yaptı/,/arı çev=::nıe harekatıııı gösterir lı~~iıa 
Beyaz gömlekliler merkezinde 

iiı' !lıaif kara müsteşarı Tümgeneral ls
fa.a liakkı Erdemer, Milli müda· 
~el ve dış işleri bakanlıkları ileri 
ı,1~ııleri tarafından selamlanmış· 

Rakip fırkaların harca
dığı para dilerine meslek edinmiş olanları te. -----------·-

Londra : 20 ( A. A. ) - Cebe· kruvazörünü bombardıman etmişler· 
Iüttarikten Tirnes gazetesine bildiri! dir. Bu gemi de şiddetle mukabele 

"it. 

M ıfe~ . areşal Şah Mahmud han tren 
~aası t,8 '.nerken bir askeri kıta ihtiram 

tıııııi ifa eylemiş, muzika .Afgan 

Nevyork : 20 ( Radyo ) - inti
hap çalışmaları devam ediyor . iki 
taraf bu uğurda dörtbeş milyon 
sterlin para sarf etmişlerdir . Bu·" 
nun büyük kısmım Cumhuriyetçiler 1 

harcamıştır • • 

dib etmek imkanını belki de bulaca· 
ğız . Bu adamlar , suçlarını tekrar 
ettikçe , her defasında yüz binlerce 
frank tazminat vereceklerini bilecek 
olurlarsa , biraz daha ihtiyatlı dav
ranacaklardır . Ayni zamanda , ga- j 
ı_etelerin irad ve blançolarım neşre 

mecbur etrneğe çalışacağız , ve on
ların hesablarını kontrol etmenin 
yolunu arayacağız . 

Paris : 19 ( A.A. ) - Dün bir 
lokantada siyasi parti mensupları 

arasında bir çarpışma olmuş ve yedi 
kişi yaralanmıştır . 

diğine göre, " Jimes .. adlı hükumet etmiş ve muharebe neticesiz kalmış. 
kruvazörü Malaga açıklarında nas- tır. 
yonalist tayyareler tarafından bom· Madrid : 20 ( A.A. ) - Halk 
bardıman edilmiştir. Vukubulan de- mahkemesi, asiler lehine çalışmış 
niz muharebesinde Cenoria ve olmak töhmetiyle pek yakında eski 
Almirante Cervera adlı İtalyan nas· nazırlardan F ederiko Salmonun mu-
yonalist kruvazörleri " Jaimes 1 ,, - Gerisi üçüncü ~şlıifedı: -
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Antakyada büyük Hitler müstemleke iste-
mekten vaz geçmiştir 

Almanya , şimdilik İngiltere ile arayı I 
bozmak niyetinde değildir ,. r·· k k t 1 b ur uşu a e e 

~-·······----

Bcrlin : ( Hususi muhabirimiz- tiplerin ~adalığı dolayısıle geri hıra· lerim!z .Ankaraya 
den) kılıp - nümayiş artık hiç yapıl- 1 gıdıyorlar 

" Hitler, fevkalade dikkat sar. mıyacaktır. 1 

fedilen f ngiliz-Amerikan münase- Vaziyetteki bu değişikliğin baş- : 
betlerine halel getirmesi korkusile Jıca sebepleri şunlardır: 1 

Almanyanın müstemlike edinmek 1 _ Almanyanın fngiltereye ye· 
arzulanna nihayet vermiştir. 

ni tayin ettiği büyük elçi von Rib-Daha kurulalı çok olmamış "mil. 1 
bentropun takındığı vaziyet. li müstemleke birliği,, ne faaliyetini ı 

2 - lngiltere muhafazakar par-kesmesini emretmiştir. ı 
Haber verildiğine göre . Hitler tinin geçenlerdeki toplantısında müs-

bu teşkilatı dağıtmak niyetindedir . temlekelere karşı gösterilen mutaas· 
sıbane sahabet. " Milli müstemleke birliği ,, bu 

senenin haziranında Bavyera valisi 3 - Almanyanın ham madde-
von Epp'in liderliğinde kurulmuş· leri başka yolla, meselfı istikraz ta-
tu. rikilc temin etmesi ümitleri. 

Diğer haberlere göre Hitler . bir 1 Hitler ham maddeler istem~kte 
müstemlike nezareti kuracaktır. Eğer ! devam edecektir. Anlaşıldığına göre 
milli müstemleke birliğinin dağıtılma- ı von Ribbentrop Londraya hareke- ! 
sına karar verilirse , bu resmen ol· il tini mümkün olduğu kadar geciktir 1 

ınıyacaksa da kendi ken<line dağıl c.li . Maksadı müstemleke istemek pro 
mak vaziyetine bırakılacaktır. pagandasının nihayet bulduğunu gör- : 

Bununla beraber , şurası mu- ınekti. ı 
hakkaktır ki, bu haf ta sonunda Bres Geçen paza.r Hitlerin liderlerini 
Javda toplanıp nümayiş yapması mu toplayıp gizlice konuşmasının da 
karrer olan müstemlekecilerin - ha- mevzuu bu olsa gerek. ,. 

8 Temmuz 936 da İnönüne gi- , 
derek Türkkuşu kampına iştirak eden j 
Adana Türkkuşu üyeleri oradaki va . . 
zife!erini bitirerek şehrimize dön- ! 
müşlerdir . 

Adana Türkkuşu üyeleri fnö-
nüne varır varmaz seçmede hemen 
A gurupuna ayrılmışlardır. On ta
lebemizden 6 sının girdiği bu gurup 
ta çalışan gençlerimiz oradaki bü
yüklerin takdirlerini kazanarak he · 
men yüksek uçuşlar y.apıııışlardır . 

Umumiyetle iyi not alan tale· 
belerimizden Ahmed Arıkan, Abdul 
lah Efton ve Burhan paraşütçülüğe 
ayrılmışlar, Cahit Şen de muallim 
namzedi olmuştur . Diğer talebele
rimiz de 29 Cumhuriyet bayramında I 
Ankarada yapılacak büyük geçit 
resmine iştirak etmek üzere bu gün· 
!erde hareket edeceklerdir . 

Paraşütçiller muallim namzedi 
dün gitmişlerdir . 

Şuşningin diktatörlüğü 1 
Lise ve orta mek 

1 teplerde 

T riyonviralar ve Drumviralar , l 
nadir olarak uzun müddet devam 
eder . Ergeç bunların arasından bir j 
tanesi daha kudretli ve yahut en kud 
retli olduğunu isbat edince iktidar j 
mevkiinin yanı başında herhangi bir 
ortağa tahammül edemez olur. Bu
gün tarih , Viyana bir defa daha te
kerrür etmiş ve Şuşnig'in en kud· 
retli adam olduğu meydana çıkmış
tır. 

Hakikate bu mücadele , geçen 
mayısta Avusturyada mecburi as· 
ker1ik usulü canlandınlmasın ve Hay 
msverler gibi yarı askeri teşekkülle
rin kaldırılıp orduya devredilmesi , 
Prens Ştaremberg'in başvekil mua· 
vinliğinden çekilmesi üzerine bir ka 
rar vt: neticeye varmış bulunuyor
du. Bu hadisede Prens tamamiyle 
yenilmiş oluyordu . Kabinede kendi
ne taraftar iki nazırın bırakılması da 
işin zahirlerini korumak içindi . Ar
tık kati darbenin indirilmesi için 
münasib bir zaman ve fırsat bekle
niyordu . Nihayet cuma günü bütün 
bir gece süren bir kabine toplantı
sından sonra Suşnig Avusturyanın 
bir tek adamı olarak ilan olundu.. 

1 
Artık Avusturyada kimin şef ola· 

cağı bir mesele olmaktan çıkmıştır. 

Haymsverlerin dağıtılması hakkında· 
ki kanun artık doğrudan doğruya tat
bik sahasına geçecektir . Müşkülat 
içinde bulunan Prens Ştaremberg 
ipin ucunu elinden kaçırmıştır . 
Haymsverlere umumi karargahtan 
yapılan son tebliğde deniliyor ki: 
" Bütün arkadaşlara bildiririz ki ar· 
tık Haymsverin mevcudiyeti nihayet 
bulmuştur . Bundan sonra biitün 
Haymsverler hükumetin bütün emir
lerine itaat edecek ve asla muhale
fet göstermiyeceklerdir. ,, 

Bu tamimden sonra , vaziyetin 
kemale gelmiş olduğunu anlamak 
kolaylaşmış oluyordu. 

Her ne kadar Viyana muhabiri
miz , Prensin bütün Haymsver şef 
lerini hir toplantıya çağırdığını bil
diriyorsa da artık iş işten geçmiş ve 
kuvvete başvurmak imkanı kalma· 
mıştır. 

Prensle Binbaşı Fey arasındaki 
zıddiyet ve öfb;li münakaşalar, Şuş-

Oeyli Telgraftan 

nigin yapmak istediği işi kolaylaş· 
tırmıştır. 

Şimdi bir sual sorulabilir . Şuş
nigin aldığı bu yeni vaziyet , Avus
turyanın bış siyasası üzerine ne gi
bi bir tesir yapacaktır? 

Evvelce Hitlerin maiyetinde ça· 
lıştığı halde sonradan Duçeye mey
leden ve onun öğüdleriyle harekete 
geçen Prens Ştarmberg'in böylece 
bertaraf edilmesinden Almanya her 
halde , eseflenmiş değildir . Bundan 
başka Haymsverlerin kaldırılması 
da Nazi Almanyanın hoşuna gide
cektir. 

Avusturya dış sıyasasından" Al
manyaya taraf tar ,, yahud " İtalya· 
ya taraf tar ,, diye kestirme bir su
rette bahsetmek yanlış olur . Bu si-
yaset her şeyden fazla " Avusturya 

1 

İki sene sınıf ta kalanlar 
Orta mekteplerde veya liseler

de iki yıl üstüste sınıfta kalan tale
belerin talimatname mucibince ka
yıdları silinmektenir . 

Eski imtihan talimatnamesinde 
bu gibi talebelerin meslek mektep
lerine kabul ~dilcbilecekleri kaydı 
vardı . Son talimatnameden :bu ka
yıd çıkarılmış olduğundan, bu vazi
yette olan talebelerin meslek mek 
teplerine de alınmamaları Maarif Ve· 
kaletince alakadarlara bildirilmiştir. 

Bununla beraber yeni taliınatna· 

menin bu hükmü hususi mekteplere 
şamil olma.:iığından üstüste ayni sı· 
nıf ta ~!~: sene kalan talebeler bu 
mekteplere girebilmektedirler . 

Adana hayvan 
• • 

sergısı 

ya taraftar ,, dır . Avusturya ile , 
Almanya arasında yapılan son an· Kayıdıa_ra d :!vam ediliyor 
lrşmada Avusturyanın kendisiyle mü 1 25 Teşrin evvcl<le açılacak olan 
z?kere edilecek bir devlet olup ken-ı hl' h · · · hayıd ve ka e ı ayvan sergısının • 
disine istenilen şey dikte edilecek bul muamelesi devam dınektedir . 
bir devlet olmadığını anlatmış , bu Ayın 22 ve 23 üncü günleri kum-
hakikatın Berlin tarafından kabul luk meydanındaki sergi mahallinde 
edildiğini göstermiştir · seçim, muayene ve muamelesi yapı. 

Öte taraftan Roma anlaşmaları, ı lacak ve 25 Parnr günü saat onda, 
Avusturya , Macaristan ve ftalyanın sergi açılara!( teşhir edilecektir : 
biribirlerine danışmaksızın dördüncü Bu sergiye yalnız vesikalı taylar, 
bir devletle anlaşma yapmamalarını yarulu kı sraklar, eş:ıiz yavrular kıs-
icab etmektedir . B. Şuşnigin Roma- raklar, dişi merkepler kabul edile· 
yn ve Budapeşteye pek seyrek ol- cektir . 
mıyarak yaptığı ziyaretleri bu nok
tadan mütalaa etmek lazımdır. 

Şimdi şimalde ve ccnuptaki dik 
tatör kardeşleri gibi Avusturya 
diktatörünün d..: yalnız iyi görü~e 
değil , aynı zamanda memleket için 
den bir müz1harete de ihtiyacı var· 
dır. 

Her halde Dr. Şuşnig , iç işleri · 
ni tek başına iyice idare edip yürü· 
tecek bir kudrette olduğunu göster
miştir . Avusturyanın tam bir istik
lal içinde yaşaması lngiliz menfaati 
ne de uygun olduğu için biz de kcn 
disine muv2ffakiyet dileriz. 

---------------------İtalya cevap verdi 
Roma : 20 ( Radyo ) - ltalya· 

lngiltercnio Lokarno misakı hakkın
daki notasına cevap verdi , 

Dış ınen1leketlere gide 
cekler için yeni kayıdlar 

Yabancı memleketlere gidecek 
vatandaşlar için yeni bazı kayıtlar 
konmuştur. 

Bunlar yabancı memleketlerin
deki Türk konsolosluklarına icabı 
halinde ibraz etmek üzere nüfus tez 
kerelerini iizerlerinde taşıyacaklar
dır. 

Bundan başka bıitün memleket· 
!erdeki iktisadi buhran ve tatbik 
edilmekte olan İş kanunları dolayı. 
siyle iş tedariki imkanı kalmamış 
tır . 

Bunun için kafi derecede maişet 
imkanı elde etmemiş olanların bu va-, 
ziyete göre hareket etmeleri lazım· ı 
gelmektedir , 

Ovamızd• zir•f durum 

Piyasa çok sağlam 
---------·-~-----

bir toplantı yapıl1 
- Birinci sahifeden artan -

kemenin vereceği karar beraettir · 

ŞAPKA GiYiMi 

Şapka giyimi bütün harare~I~ 
devam etmekte ve her gün şehır 
köylü yüzlerce vatandaş şapka gef 

Bu soysal hareketin, alevi kar . 
mektedirler . d~ 

lerimiz tarafından da benimsendi 
ğini ve peyderpey şapka giyınekte 
olduklarını memnuniyetle görmektt- ' Bu hafta içinde fiyatlarda tereffü yok, fakat sukut 

ihtimali katiyen mevzuu bahis değil yız. 1 d ~ 
Ayni soysal hareket sken e l 

da da başlamış bulunmaktadır · 
Mevsim dohyisile mıntıkanıızın Mıntakamızın bir kısım yerle- Orada da halk ve köylülerin Y' 

her tarafına fasılalı yağmurlar düş- rinde kuru sebzelerin idraki sona rıdan fazlası şapka giymiştir . 
müştür . Havalar umumiyetle serin· varmış ve bir kısım yerlerde herıüz LUL. 

d ANTAKYA VE İSKENDERUN ·•I !emiş hararet derecesi şehrimiz ve devam etmekte ir. SURiYE INTIHABATINA ADEfll 
Mersinde vasati l O dereceyi tecavüz Çifçilerin gelecek sene için na- iŞTiRAK KARARI VERDiLER 
etmektedir . Şehrimize yağan yağ- das ameliyeleri hayli ilerlemiş bulun- Evvelki gün saat l ı de Halke"' 
murlann toprağa derecci tesiri 28 maktadır. 1 

merkezinde büyük bir toplantı . )~ 
milimi bulmuştur . Bu yağmurlar PAMUK pılmış ve Suriye intihabatına iştır ( 
şehrimizde pamuk devşirimine iki Pamuk piyasalarımız sağlam du- edilmemesi hususu ittifakla kar' 
gün kadar mani olmuş isede mah- rumunu muhafaza etmektedir. l laştırılmıştır . bıl' 
sula ehemmiyetli bir zararı dokunma- Yapılan muamelelerin geçen sene Toplantıya halk gurupunun ~ 
mıştır . Çünkü ' yağmur düşmeden ayni l afta zarfındaki muameleler- tün şube mümessilleri iştirak etını; 
önce mezkur mıntaka pamuklarından den az oluşu, bu sene mahsu ün Amuk ve Reyhaniye Türkleri naııı1 
iane , klevland ve ekspres pamuk- 1 idrakinin bir hafta, on gün kadar na da mümessiller hazır bulunrnııŞ· 
larının birinci ağızları devşirilmiş ve geç kalmasından ileri gelmektedir. tur . ~ 
ikinci ağız devşirimi de sona varmak 

1 
Bu hafta yapılan muamelelerde ka- Kararın esbabı mucibesi okuP 

üzere bulunmakta "d· . Geçen yıllar litelerine göre her cins pamuk nor- bitince alkışlarla karşılanmış "~, 
daki mikdarlarına göre Adanadaki mal piyasa fiatlannı bulmuştur. kaldırmak suretile ittifakla mu" 
pamukların O/o 96,6 kısmını ilk ağız Bu sene mıntakamızm pamuk pi- kat ~eyi ve~i.~mi~tir h . Kırk 
ve 3, 5 kısmıda ikinci ağızları teşkil yasasının açılışındanberi her hafta s·ı· atrakr, dun ey anıyh~; ler ntl 
etmektedir. . . . .. f ı an; s en erun ve na ıve ~-

H f k ki d bır mıktar terakkı gosteren ıat .. .11 • teblı"ğ edı·ı · mı'ştir · er tara ta oza pamu arın ev . .1 I h d mumessı erme 
1 larda bu hafta bır ı t!r eme meş u I :_./ 

şirimine devam edilmekte ve dev~i- olmamıştır. 

1 

-----•~•"'4&2~---
1 rilen kozalar faaliyetle fabrikalara 11 

sevkedilmektedir. Bununla beraber piyasa sağ· S • kabinesi jsU 
Tarsusda da iane pamuklarının 1 lam görülmektedir. Ve riren ecne· urıye 

devşirimi hitame ermiş ve yerli pa- 1 bi piyasalar fiatlarına göre dahili 1 fa etmek üzere 
mukların da toplanmasının arkası 

1 
piyasa fiatlarımız büyük bir farkla 

alınmak üzeredir. yüksek bulunmaktadır. 

Şe~~imizde ~amuk l Millet mektepleri 
mueadelesı nasıl 1 için dün Vilayette bir 

yapılacak ? toplantı yapıldı 
Önümüzdeki 936 - 937 ders 

Ziraat Vekaletinden gelen emir yılında açılacak millet mektepleri 
üzerine pamuk mücadelesi yapıla- hakkında dün saat 16 da Vilayette 
caktır. Çiftçilerimizin aşağıda yazılı toplanılmış ve açılacak olan mektep 
maddelere göre hareket etmeleri adetleri ve zamanları tesbit edilmiş· 
lazımdır. tir . Nerelerde ve ne zaman millet 

1 - Hasattan sonra pamuk mekteplerinin derslere başlıyacağını 
tarlalarında kalan enkaz hemen aynca bildireceğiz . 
toplattırılıp yakılacak veya hayvanla· Buğday tohumuna ihtiyacı 
yedirilecek veya 25 - 30 santim ' olan çiftçiler 
derinliğinde toproğa gömülerek im
ha edilecektir. 

2 - Pamuk tarlaları içindeki 
ra ve kırlarda bulunan bamya, gülhat 
mi vesair nebat söktürülüp yakı 1 

lacaktır. 

Bu alınacak tedabir penbe ve 
yeşil kurtlara karşı olduğundan çif· 
çilerimizin derhal pamuk tarlalarını 
temizlt!meleri pek gereklidir. Bu iş
leri yapmıyanlar pamuklara arız 

olan haşerat ve emrazı imha 
ve tedavisi ve tohumların ıs
lahı hakkındaki kanun ahkamına 
tevfikan cezalandırılacaktır. Bu işleri 
takip için muakkipler tayin edih•rek 
vazifeleri başına gönderilmişlerdir. 

Uyurken parasını 
çalıyordu 

Mehmet Şabri oğlu Elazizli Ars· 
lan adında birisi Hilal hanında ya· 
tıp kalkan yağ tüccarı Hacı Ahmet 
oğlu Mustafanın, odasında uyurken 
yastığı altından paralarını aşırırken 
cürmü meşhud halinde yakalanmış· 
tır. 

Hayırlı misafir 

Sabıkalılardan lslahiyeli Meh
met oğlu lbrahim adında birisi, mi· 
safir bulunduğu Abdullah oğlu 
Zekinin Tekke kıırbu mahallesin· 
deki evinden bir takım elbise 'ıe 
çamaşır çalarak kaçarken cürmü 
meşhud halinde eşyalarla birlikte 
rakalanmıştır. 

Ziraat bankasına borçlanma su
retile veya kendi hesabına Kıbrıstan 
getirnıek suretilr. Kıbrıs buğdayı 
tedarik etmek istiyenlerin bu ayın 
25 ine kadar Ziraat Müdürlüğüne 
müracaat edip isimlerini ve istedik
leri· tohumluk Kıbrıs buğdaylarırun 
mikdanru kaydettirmelerini yazmış· 
tık . 

Yaktın yaklaşması dolayısile çift. 
çilerimizin bir an evvel müracaat 
etmelerini lüzumlu buluyoruz . 

Odun pazarı Gönhanına 
kaldırılıyor 

Sed yolundaki odun satan sal 
cılar Gönhanına kaldırılacak ve ba· 
dema odunlar orada satılacaktır. Be
lediyenin bu kararı, bu hafta içinde 
tatbik edilecektir . 

Taş köprü önündeki yol 
ikmal edilecek 

Taş köprü önündeki yolun ik
mali için belediye 10,000 parke da
ha ısmarlatmıştır . 
Sıtma mücadele kursları 

dün bitti 

Şehrimiz sıtma enstitüsünde 8 
inci devre sıtma mücadele kursu 
dün bitmiştir. Staj görmek üzere 
gelen genç doktorlarJmız bu günler
de şehrimizden ayrılacaklar ve Ve
kaletin tayin edeceği yerlere gide
teklerdir. 

- Birinci sahifeden artan ..,,. 

mış zevatın ~a adları bul.~~~ 
söylenmektedır . Ancak musi . 

A k o eti lık bu hususta azamı etumıy 
hafaza ediyor . . bi' 

Halep polis müdürü Döpı~~ 
telefonla baş vurarak istifa etli 
ve yerine başka bir zatın tayin 8f 
masını bildirmiştir . Bu isteğe 
ruttan henüz bir cevap yoktur~~ 

Şehird~ ta~ bir s~k?n h~.;' 
sürmektedır. Bır çok muhım m 
lann değiştirileceği söyleniyor · 

Humusdaki keçid resmind~ 
lunmak üzere vatani kütle erk 

6 dan doktor Abdurahman Kiy• ~ 
Na:m Antaki buradan ayrılın' 
dır. ·h,P 

Vatani kütle , şimdi intı 

leriyle meşguldür , Halepden : 
n~nuna gösterilecek namze . 
listesi hazırlanmaktadır . Bu 
hapda Halep Ermenileri namın• 
bir mebus çıkarılacağı söylen 
tedir. 

ölüm 
Halk partisi idare amiri t.fu 

d··11 nün kardaşı Moll!i Mehmet o 
etmiştir . Ailesi efradının kedt 
iştirak ederiz . • 
Bisiklet hırsızının evıtl 

neler bulundu 

Belediye civarında berbt 
eden Kıbrıs ı Mahmut adınd• 
Mehmet oğlu Süleymana ait 
ve yedi ay evvel çalınan bir. 
letle yakalanmıştır. Diğer bıf 
sızhkla da alakası olması ul'fl 
ğundan polis derhal Mch 
evinde arama yapmış ve mar 
Has.ıına ait iki parça masa 
ile sahipleri meçhul bir çok e" 
yası 1 ulmuştur. ; 
Küçük bir yavrqya 

yapıyordu 

Kunduracı Mehmet oğlu f 
adında birisi, Abdullah kızı 6 
lannda Afif eyi dükkanı a~ 
götürerek fenalık yapmak ıs 
polise şikayet edilmiş ve ku 
Fehmi derhal yakalanmıştır. 

hakkında kanuni mu:ıınele y• 
tır. 
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Yazan : Nihad Tangün er 

PLAJDA 
----4··~··~----

loryanın yüzme şampiyonu, 
bir kral gibi sahile ilerler
ken, sporcu genç k!zlar, 

prestişkarı taze dullar etrafını sarı
yor, onu ta denize kadar hayran 
kayran teşyi ediyorlardı .. Bütün halk 
bu insan torpilinin hareketlerini 
Yakından görmek için sahilde biı i
ki yordu. 

Vecdi bütün bunlardan okadar 
gurur duyuyordu ki.. Bilhassa Le
manın da takdirkarları arasında bu
lunması onu bir kat daha mestedi
Yordu .. 

Bugünlerde kızdığı, canını sıkan 
bir şey vardı, o da, Galatasaraylı 
genç bir talebe !.. Lemana ne kadar 
kur yapıyordu. Bu toy delikanlıyı, 
münasip bir fırsatta kadınlar ara
sında, bilhassa Lemanın gözü önün
de mahcup etmek en birinci emeli 
olmuştu. 

Vecdiyi plaida, 
lebe Behcet değil 

yalnız genç ta. 
herkes kıskanı· 

ğunu tanımakta asla güçlük çek· 
medi ... Lemanı kurtarmağa koşan 
Galatasaraylı Behcetti. 

Bir an düşündü .. Ve derhal ka
rarını verdi. Atılmıyacaktı. 

Herkes onun bu lakaytlığına 
bakıyor, ne kadar ruhsuz bir erkek 
olduğuna hüküm veriyordu .. Sahil 
deki bütün gözler denizde boğulmak 
tehlikesinde bulunan Lemanrlaa faz· ı 
la ona dikilmişti .• 

Mırıltılar, fısıltılar, gülmeler .. 
Hele rakipleri delikanlılar, artık Le. 
mania arasında her şeyin mahvol
duğunu ümid ederek sevinçlerinden 
zıplıyorlardı , . 

Çok geçmedi Behçet çırpınan 

Lemana yaklaştı ve onu kuvvetli 
kollarıyla havaya doğru kaldırdı .. 

Sahilden koşan kayık ta yanla· 
rına gelmişti , Behçet için, binlerce 
pe;estişkarı olan bu güzel kızı kol· 
ları arasında sahile getirmek büyük 
bir muzafferiyetti .. baygın bir hal· 

Yordu. de bulunan Lemam kayıga çıkardı-
Lemanla Vecdiyi bir arada gö- ve kucağından bırakmadı . 

ren bütün gençler iskandalize edil· Behçet, artık Lemanın , hayatı· 
~i~ gibi suratl~rı.nı asarak ondan 1j nı kendisine medyun olacağını ve ondan 
ıııtıkam almak ıstıyorlardı. minnettarlık beklemeğe hakkı oldu-

Vecdinin resimleri bütün büyi.ık \ ğunu münakaşa götürmez bir haki
fotoğrafhanelerin vitrinlerinde görülü- kat sanıyordu .. 
Yordu .. Çünkü 936 nın yüzme şanı- Sahile yaklaşıyorlardı, Leman 
Piyonluğunu kazanmıştı. Hakkı de- gözlerini açmıştı . Delikanlı, genç 
ğilmiydi. Leman bile bir gün, Vec- kızın beyaz kollarının, boynuna sa· 
diden gizlice fotoğrafhaneden, onun rılmasını beklerken o, Behçetin kol-
hütün pozlarından almış ve kendi- ları arasından kurtulmak için olanca 
sine getirip imza ettirmişti. Vecdi kuvvetile çırpındı ve : 
.her karta imzaladığı gibi ona da şu - Beni bırakınız .. Bana dokun-
ıthafları yazmıştı " Tanışmamızın mayınız diye ısrar etti . ve bir anda 
bir hatırası ,, .. Bu vesikalara malik Behçetin kollarından sıyrılarak var 
0 lan yalnız Leman değildi. Çünkü kuvvetile sahile atıldı ve Vecdiye 
Vecdi reklama fazla ehemmiyet koştu .. 
Verdiğinden böyle ithafları kimse- Genç adama doğru yaklaşırken 
den esirgemiyordu. mırıldanıyordu : 

* * * 
Deniz biraz dalgalı olduğundan 

Vecdi o gün banyo yapmak için 
suya girmemiş, Lemanın denizden 
çıkmasına intizaren sahilde bir boy 

- Biliyorum Vecdi beni niçin 
kurtarmağa gelmedin .. I 

O züppe ile yarışa tenezzül ede
mezdin haklısın .. Haydi gel birer ı· 
likör alalım .. 

Şezlonguna uzanmıştı. Arada sırada 1 ----

da yanındaki küçük masanın üze N }" } M d 
r.iııdeki yeşil şişeden bir nefis meyve as yona ıst er a -' 
lık.. .. 1 d oru yuvar ıyor u. 

Elindeki spor mecmuasının yap
ta~Jarım karıştırırken birden sahil
den bağrış:nalar işitti. Ve elindeki 
llıecmuayı bırakarak ok gibi sahile 
fırlarken Süheyla onu telaşla kar 
şıladı: 

- Çabuk Vecdi bey Leman 
boğuluyor. 

Vecdi olanca hızile sabile koştu, 
~alabalığı aralıyarak denize atlamak 
Uzre idi, sağ taraftan birisi ondan 

daha evvel atladı. Ve seri kolaçlarla 
tehlikede olan Lemana doğru yüzme
ğe başladı. Vecdi, bunun kim oldu-

r- , 
Cumhuriyetin onüçüncü yıldönümü 1 
bayramında C. H. P. tarafından : 

1 - Kuru köprü çeşme mey-

danında . 1 
2 - Belediye meydanında . 
3 - Taş köprü başı meydanında 

kurulacak halk kürsüleri kadın,er· 
kek bütün vatandaşlara açık bu. 
lundurulacaktır . 

Bu kürsülerde söz söylemek is
tiyenlerin bayram gününe kadar 
her gün saat ( 17 ) den itibaren 
Parti merkezinde başkanlığa gele
rek adlarını yazdırmalarını sayın 
Yurddaşlarıınızdan sevgimle dile
rim . 
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Seyhan Valisi ve C. H. P. 
qhan Jtyöııkurulu l:Ju§· 

kanı T. fi. Baysal 

2 

rid etrafında 
- Birinci sayfadan nıabad -

hakemesine başlanacaktır. 
Burgos : 20 ( A.A. ) - Havas 

ajansı muhabirinden : 
Albay Barronun kumandası al

tında nasyonalist kuvvetler, cumhu
riyet hücum kıtaatı ile şiddetli ve fa 
kat kısa bir muharebeden sonra 
Madride 37 kilometre mesafede bu
lunan lllesoas mevkiine girmişlerdir. 
Hükumet kuvvetleri 200 zayiat ver
mişlerdir. Hükumet kuvvetlerinin 
ricati intizam dahilinde cereyan et
miştir. 

lllesoas, bir gün evvel t:ıhliye 
edilmiş idi . Nasyonalistler İllesoasa 
girdikten sonra hükumetin üç motör
lü dört tayyaresi şehrin üzerinde 
uçmuştur. Asilerin avcı tayyareleri 
bunu haber almışlar ve bunlardan 
ikisini düşürmüşlerdir. 

Bundan başka albay Monast<:ri
snun süvarileri Toledodan Madride 
giden yol üzerinde ilerlemektedir. 
Bu süvariler daha şimdiden Aranju
eze on dört kilometre mesafede bu
lunmaktadırlar. 

La Corogne : 20 ( A. A. ) Bura 
radyosu, bir tebliğ vermiştir. Bu 
tebliğde nasyonalistlerin Oviedo 
cephesinde şehrin etrafını tathir 
etmiş oldukları ve Asturies maden 
amelesini Gijona doğru püskürterek 
mühim miktarda ganimet elde et· 
tikleri tasrih olunmaktadır. 

Oviedoya bir er~ak kervanı gel· 

Türk sözü 

İtalya hariciye nazırı Hitlerle görüş
• mek üzere Berline gitti 

Akdeniz ve müstemleke 
işleri konuşulacak 

Roma : 20 ( Radya ). - ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano Berline 
gitti. Yanında siyaset adamları ve 
cenerallar vardır. Hitlerle görüşmek 
için bir kaç gün orada bekliyece~ -
tir . 

iki memleket ricali bu arada 
mühim Avrupa işlerini ve başlıca 
Fransa-Belçika münasebatının ye
aldığı vaziyeti Bahrisefit mesele
sini, müstemleke işlerini Avrupanın 
Bolşevik tehlikesinden kurtarılması 
meselesini görüşeceklerdir. 

ispanya ve Akvam Cemiyeti 
hakkında da fikir birliği yapmak is

Siyasi müşahitler , bu ziyaretin 
ltalyan - Alman anlaşmasının vel
veleli bir delili olacağını, hiç bir sa
rih itilaf veya ittifak olmadığı halde 
iki memleket siyaseti arasında mu
vazat bulunduğunu göstereceğini 
beyan etmektedir . 

Müşahitler , bu seyahatin gaye· 
!erinden birinin iktisadi münasebet
leri sıklaştırmak olacağını ilave et
me1<tedirler. Alman sanayi erbabın
dan bir çok zevatın şimali ltalya 
ile Roma mıntıkasını gezeceklerini 
haber vermektedir . ------·------tiyorlar . 

Şimdilik Almanya ve !talya ara- Efgan harbiye nazırı 
sında bir muahede yapmak mevzuu 
bahsolırııyor . Yalnız iki hükumet 
münasebatının takviyesine çalışıla· 
caktır. 

Roma : 20 ( A. A. ) - Havas 
ajansı muhabirinden : 

Dün Ankarayı gezdiler 
İstanbul : 20 ( Radyo) - An· ' 

karaya gelmiş olan Efgan hariciye 
nazırı Mahmut Han bu sabah şeh

rin içinde bir gezinti yapmışlardır . 
Öğleden sonra baraja gitmeleri 
muhtemeldir . 

Tan • 
sınemasın 

Pek 't akında 

B.Ciano, bugün tayyare ile Ber
line gitmiştir. Seyahat programı he
nüz neşredilmemiştir . Fakat sala
hiyettar mahafil B.Cianonun hiç bir 
itilaf müzakere etmiyeceğini beyan 
etmektedirler . Yalnız bu mahafil , 
hariciye nazırının 9 ikinci Teşrinde 
Viyanada toplanması mukarrer olan 
ltalya - Avusturya-Macaristan kon-
feransı ile Belçikanın bitaraflığa av- Avrupa Sinemacılığına şeref 
deti tarihindenberi yeni Lokarno 

1 

veren harikulade fıın 

karşısında İtalya ~e Almanyanın ta· ı (Meyerling faciası) 
kınacakları ve bılhassa Avrupada \ 1 
Komün!zm h~kkın~~. B.No? Neurath J ( Charles Boyers ) nin şaheseri .. 
ve B.Hıtler ıle g<Jruşeceğmi beyan 

clmokt<xfül". 1 

sahife : 3 

Asri • 
sınema 

21 birinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
fevkalade proğranı 

Fransız Akademisi azasından " Georges Ohnetin ,. layemut eserinden 

(Demirhane müdürü ) 
Oynayan : " Gabey Morlay ,, 

İlaveten : Dünya ha vadisi 
Pek yakında : 

Sinemanın mını mını yıldızı 

Şehirley templ '' '' '' Küçü:C Albay ,, filminde 

Bugün gündüz iki buçukta umuma 
tenzilatlı matine iki film birden 

Kimsesiz-Sessiz Çete 
7413 

Alsaray • 
sıneması 

bu akşam 

En güzel aşk ve heyecan filmlerinden birisini sunuyor 

( Sevda Gecesi ) 
Mümessili : Lilyan Hervey 

Çoktanberi filmine hasret çektiğiniz bu büyük yıldızın şaheserini mu
hakkak görünüz. iki saat mestolacaksınız. 

ilave 

( Paramunt Jurnal) 
Tenzilatlı matine : 
Çarşamba günü 2,30 da 

Sarışın Karmen 
7409 

1 

( Müjde ) ~----------~--~--~~------------------------------

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi . 

Bu Rady0ları görmeden ve dinlıo:meden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
7 

11111 ...................................... ~ ••Of .•.•.• 

miştir. 9 şehirde muhasaradan beri 
kıtlık devam ediyordu. Hatla su 
bile vesika usulu ile tevzi ediliyor
du. 

Barselon : 20 ( Radyo ) - is
panya Cumhur Reisi Senyor Azana 
Bar.selona geldi. Y .anında . bir kaç 

nazır da vardır . 
Madrit - İhtilalcilerin hücum 

hareketleri şiddetle devam ediyor. 
Hükumet asilerin iki ateş arasınJa 

kaldığını söylüyor . ispanyada mil 
yonlar değerinde tarihi eserler t11h
rip edilmiştir, 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Alman sinemacılığının en şöhretli siması YAKICI YILDIZ 

( Kamilla Horn ) 
Fevkalade güzel Valsi ar ve çok güzel şarkılarld süslü olan nefis bir film 

Aşkım senindir 
Almanca sözlü eserde mükemmel bir tip yaratmıştır. İyi bir film seyret
mek ve güzel şarkılar dinlemek isterseniz bu filmi görünüz memnun ka
lacaksınız . 

İl~veten : Herkesin beğendiği hoş bir : 

( Miki Mavs ) 
Pek yakında : 

Hepinizin hayalinde yaşayacak \e mevsimin en güzel bir filmi olarak 
kalacak olan : 

( Diktatör ) 
: Clive Brook'ın şaheseri : 

Devair ve müessesatın 
nazarı dikkatına : 

Son dakikada müşkilata maruz kalınmamak üzere şir
ketçe icab~den fenni tedbirlerin şimdiden alınabilmesi 
için, yaklaşan 29 T. Evvel Cumhuriyet bayramı müna
sebetile takızafer ve şenlik tesisatı yapacak devair ve 
mü :'.SSesatın id .. remize derhal malumat vermeleri lüzumu 
ilan olunur . 3- 3 7 404 

Adana Elektri~ Şirketi 
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PAMUK ve KOZA -
_______ , 

" Foklenber ,, 
Kııo l·ı~ ı•tı ----- ~ 

atılan Mikciar 
f<, 11 l',ıı ço&.. ctı sı 

-l<apımaiı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 

iane 1 --
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

Beya1. 
Siyah 

-Ekspres 
iane 
Yerli " Yemlik ., ---" Tohumluk ,, " 

Buğday Kıbrıs 
,, v-er_li __ _ 

men tane 

ltZ 

ılı:, K. 

-37 41 

47 47,37 

1 48 
43 1 503 

\ A p A G J 

1 
-

1 
<; tGt T 

,_3 
12)0 ı-2.75 

lillH U BAT 

--,, 
__,.~----------Arpa 
-=.....--.------~c ---- --

s. LWo 

1-

1 

----- --
Fasulya 
Yulaf'------ıı -- -----------· 

--=-o-el-ic_e _____ ----ı----
--=-=,....--~-------- - -------
Kuş yemi 
Keten tohumu 

• --::,...,--:--:----- -- -
Mercimek ,-
Si sam 

UN 

1 
-~ört yıldız Salih -- -- 725 

·= - uç ,. ,. 675 
.ı:;,- - --

.~ Dört yıldız Doğruluk 750 
~-..:! üç )) » 675 
o c -- - -:::: ~ Simit ,. 50 

..!ııC ;; - Dört yıldız cumhuriyet 700 
f:! !.)o - üç; » - - 625 

- Simrt ,, 800-

--------------~~ - Liverpl T e1grafları 1 Kambiyo ve para 
20 I 10 I 1936 İş bankasından alınmıştır. 

'\anı p,., 
-H-az-ır------,-7--00 ~ir~ , __ 15_ \ 05 

Birinci kanon vadeli - 6 78 _Rayşmark 1 96 

1

- - Frank « Fransız » --17- -00 
Mart " _ 6_ 77 - Sterlin « İngiliz » - 617- -25 

_H_it_h_a_zı_r ____ I 5 183 Dolar • Amerika » 79 10 
Nevyork 11 90 Frank • İsviçre » 

89 

Operatör doktor 

• 
bfahim Tuğ 

Seyahatinden dönmüş, hastalarını kabule başla-

mıştır . 3 -7 - Bebekli Kilise - 7 406 

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

Marconi ve Kelvinatör 
Elektrikli buz dolabı sahiplerine Yeni Mağazadan 

Bütün makinelerimizi tetkik etmek üzere mütehassıs ustamız gelmiştir. 
Makinelerinizi ücretsiz olarak kontröl edecektir . Lütfen telefonla evinizin 
adresini bildiriniz . 

Sahibinin Sesi Aca;-- tası 

1 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Dünyanın en maruf bir mar· 
kası olan bu makineler en ucuzun· 
dan en pahalısına kadar amatör
lerin ve fotoğrafhane sahiplerinin 
kullanacağı yegane makinelerdir. 

Her çeşit fotoğraf eş
yasının en temiz,en ucuz 
satıldığı yerde bulursu
nuz: 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 

" Yeni Eczane 
karşısında Yeni 
Mağaza ,, 

1--4 7412 

Hizmetçi isteniyor 
yaşarsınız . 

~T;.N. K 
BÜYÜK 

: // 

,, 

Bir verirsen bin kazanabilir.'.iin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem <le: yurdunun göklerine bir 
kaç filo kat nı-? olurs:.ın. B ı yiizlerce zengin fon b;rinin de senin olmıya-

cağını ki-n iddia edebilir . 7379 8- 26 

Doktor Operatör 1 

Numan Bedri 
Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül. 

tesi kadın hastalıklan kıliniği muallim muavini . 
l3u zamana ka<lar Ankara Vilayeti Doğum mütehassıslığı , Denizli 

Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Do~m Evleri 

Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
iizcre istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu· 
ayenehanesindc hastalarını kabul ve tedavi eyler. 7391 5- 15 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyadan avdet ederek Adanaya gelmiş ve 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et -
meğ _ başlamıştır . 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor • idare hanemize -
müracaat edilsin C. 

!!ml ............... ~ .......... , ... ım:::~w:ze •.-! 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
1 Bütün konforlarile açılıdı 
ı .................. 7.39·3- 6 

Satış yerle-ri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 

1 

7182 22~ 

--------------------------------------,. -., ~----------1 
j TÜiın.KSÖZiJ Bu gece nöbetçi eczane 

Postane civannda 
Gündelik siyasi gazete Fuat eczanedir 

/ 
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

---------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
2 - ilanlar için idareye mürai caat edilmelidir . 

-.~~~~-.·~,~~~~?C!""~~'i.1ıp';I~ ... --.... ..._-..--~\. J Adana Türk sözü matbaası 


