


Sahife : 2 Türk sözü 

RÖPORTAJLAR: 

Balo ve gardenpartiler
deki garabetlerimiz 

Adanada, senede verilen balo 
ve gardenpartilerin adedi; lehülhamd 

pek de beşi, altıyı geçmezi.. Eh, eş, 
dost eksik olmasın : bizi de bu ba· i 
lolara, gardenpartilere çağırıyorlar . 1 

Malum ya, çağırıldığı yere gitmemek 
nezaket kaidelerine pek uymaz. Onun 

için, biz de bu gibi davetlerde hiç 
eksik olmayız . 

size düşen vazife nedir ?.. Ayağa 
kalkarak o masada oturup da sizle 
mesela yirmi dakikalık bir müddetle 
adeta senli ' benli ' alaylı alaylı ko
nuşan insanlardan her hangi birisini 1 
- asla fark gözetmeksizin , yani ge-

Posta havale 
gişesinde 

Dünden itibaren kadro 
büyüdü 

Fakat, neye saklamalıyım ki : 
bizim balo ve gardenpartilerimizde 
birçok garabetler, anlaşılmaz hare

ketlerle boyuna karşılaşıp duruyoruz. 
Öyle bazı kimseler varki, bunlar bir 
balonun veya suvarenin ne maksatla 

verildiğini pak de anlayamıyorlar ga· 
1 iba ? .. Biz, ilamaşaallah, bu gibi eğ
lenceli toplantılardan nadiren eksik 

olduğumaz için, bu gibi yanlış hare
ketleri, hatta garip garip jestleri gö 
rebilecek bir mevki.de sayılırız . 

Bu garabetlerden hiç değilse bir 
kaçının nelerden ibaret olduğunu 
saymazdan önce, bu gibi toplantıla· 

rın niçin yapıldığını tesbit edelim . 

Cemiyet hayatında toplantı; ka· 
bul günü, çay günü, yemek ziyafeti, 
suvare, balo, resmi halo, hayır cemi

yetleri balosu, çocuk balosu, garden
parti, V s. şeklinde olur . Bunların 
hepsinde müşterek, umumi, değişmez 
adab varsa da en başta, tanışma ve 

sevişme ve hoşca bir vakıt geçirme 
geldiği mu~akkaktır. Yani, biz bugibi 
yerlere, yekdigerimizi daha iyi bir 
surette tanımak, öğrenmek, tartarak 

sevmek ve hoş bir vakıt geçirmek 
için gider; hele ve hele mutlak ve 
muhakkaktır ki, kimsenin kalbini kır
mamağa, kimsrnin hatrını incitme 

meğe bilhassa dikkat eder. Böylece, 

1 
hoş vakıtlar geçirdikten mada, bizi 
sayıpda davet eylemiş bulunan res
mi, hususi teşekküllerin yardımına ı 
da maddi, manevi şekilde koşmağa 
yelteniriz . 

Halbuki, bizde balo ve garden
parti şeklindeki toplantılarda çok 
defa bu esaslar ortadan silinmekte, 
kayb olmaktadır. bir defa, birçok 
kimseler, herhangi bir baloya veya ı 
bu kabil toplantıya geldiğinde sük
lüm, püklüm bir köşeye çekilmekten / 
başka birşey yapmıyor !.. Mamafih, ' 
biz bunları mazur görebiliriz . 

lişi güzel bir şekilde dansa da· 
vet etmek değil mi ? .. 

Benim bir arkadaşım da , gali
ba bu mantıki silsileden ilham ala. 
rak , aynı tarzda hareket eyledi . 
Fakat , ne olsa beğenirsiniz ? .. Hani, 
o arkadaşımın yarım saattir konuş

tuğu masa halkından birisi , onun 
büyük bir nezaketle yaptığı bu da
veti reddetmesin mi ? .. Şaştım , çok 

şaştım doğrusu !. Çünkü , bu gibi 
müsamerelerde yekdiğerini tanıyan· 
!arın hiç değilse birer kere dans ey
lemeleri ; ve yalnız iyi dans etme 
sini bilen kimselere - hoş , onu da 

iyi blenimiz yok , ya I?- iltifat sa- 1 

vurmaları şarttır . Aksi takdirde, 1 
nezakete ve cemiyet adabına yakış
mıyan şekilde hareket edilmiş olur . 1 

Hadise , gözümden kaçmamıştı. 
Redde uğrıyan arkadaşı buldum . 
Meselenin mahiyetini ve niçin redde 
maruz kaldığını sordum . Karşım· 

daki adam candan ve samimi , ar· 
kadaşlığa çok kıymet veren bir kim- 1 
st!dir . Teessürü gözlerinden okunu-
yordu . Bana rledi ki : j 

- -· ( Vallahi, kardeşim, ben 
bunu, sırf 1 ir nezaket borcu olarak 
yapmıştım ! ... Karşımdaki, münev
ver, genç kadın bunun iarkına vara
madı ! .. , Ayakkabı ayağımı sıkıyor! 
tarzında sudan ve saçma bir cevap· 
la beni aşından savdı l ? ... Bu ne
zaketsiz muameleden çok üzüldüm!... 
Kaşki ayağım kırılsaydı da bu da
veti yapmamış bulunsaydım !? .... A 
birader, nezaketten de anlıyan kal 
madı ki l ... ) . 

Her ne hal ise, ben kendisini te 
selli ettim . Üzülme l aldırma 1 değ· 
mez l dedim . 

Böyle bir vak'a, üç sene önce 
benim de başıma gelmişti . 20 yıl
lık bir arkadaşımın, candan sevdi
ğim Lıir arkadaşımın, kansı tarafın

dan benim de ayni tehlikeye maruz. 
kaldığımı; bunun için üzülmeye ma
hal olamıyacağını anlattım ... 

- ( Peki ama, dostum, bu mua 
melede, bulunan insan, bir muallim-

dir l ... ) Dedi . Bunun üzerine, ben-
de : ... ( Beni red eden de bir dok-
tor karısı idi ! ... Ne üzülüyorsun !..) 
Dedim. 

Fakat, yine öyle bazı insanlar 
da var ki , bu gibi toplantılara niçin 
ve ne maksatla gelindiğini asla ayırd 
eyleyemediği için olacak , bir sürü 
pot kırmaktan , kalpleri incitmek
ten , samimi arkadaşlıkları baltala-

1 
maktan ve sarsmaktan başka bir şey Hakikaten bu gibi muameleler 

1 ? 1 pek tatsız oluyor . Ya, cemiyetin 
yapamıyor ar ·.. 1 adabına hürmet etmesi ve:nezaket 

Geçen gece , Adanamızın en es- · 
. kaidelerine uymasını bilerek bu gi-

ki ve şampiyon kulübü olan ld- ' 
bi müsamerelere gelmeliyiz , veya

manyurdu nım bir gardenpartisi i I 
vardı . bir defa , bir çok davetliler, i mt bu işten vazgeçmeliyiz · bu işin 
gençlerin davetine icabet eylemedi- 1 ikisi ortası tarafı yoktur . Muaş.:ret 
1 B d 

1 

muaşerettir ; nezaket de nezaket !... er . iz , a etimiz veçhile , oraya 
gitmekten çekinmedik ve bunu genç- ı Bir adamı. sen, durup dururken, a
liğe karşı ' yeni bir disiplin altında ı yakkabım ayağımı sıkıyor diye red 

çok ilerlemi~ ve mazbut , sevimli et; bunun arkasından henüz beş da- 1 
bir hale gelmiş Adana İdman yurdu kika geçmeden hemen başkasile dan: 
gençlerine karşı bir vazife saydık·. sa kalkmak ... Yok, buna bir keli ı 
Orada lıir kaç tanıdık sima bulunu- ı me ile ( ayıp ! ) derler ... 1 

yordu . Bize, bu vaziyet dahilinde bir kaç 
Galiba , kahir bir ekseriyetini itizar kelimesi sarf edilmelidi . Bu 1 

münevverler teşkil eyleyen bir kafi- da yapılmadığına göre, hareketteki j 
lenin de orada olduğunu görünce , çirkinlik büsbütün artmıştır.insan, dos· 

bayağı . sevinir gibi olduk .. •Doğru· tunu fena mevki ve vaziyette bırakmak-1 
ca o masaya teveccüh eyledik . Ora-

1 
tan bir şey kazanamıyacağı ise, mey-

da oturanlardan bir kaçını esasen danda olan bir keyfiyettir. insanlara 
tanıyorduk. Tamdıklarımızı da tanı- (aydınlık ) vasfını her şeyden ziya-

yanlardan öğrendik 1. Latifeler , şa· de görgüsünün, tavır ve hareket ve 

İşlerin çokluğu ve halkın fazla 
bekletilmemesi için posta baş mü
dürlüğü , havale kişesindeki memur 
kadrosunu üçe çıkarmıştır . Dünden 
itibaren havale kişesi üç memurla 
çalışmağa başlamıştır . 

Kaymakamlar, vazi
feleri başına döndü 

Vilayet dahilindeki bütün kaza
ların , kaymakamlarının şehrimize 

geldiğini ve vilfiyette , Valinin re
isliği altında kaza işleri hakkında 
müzakereler yaptığını yazmıştık . 

Kaymakamlar , bir kaç toplantı 
daha yaptıktan sonra dün vazifeleri 
başına gitmek üzere şehrimizden 

ayrılmışlardır . 

Halk Partisinde 
Dün Ocak başkanlarının 
iştirakile bir toplantı oldu 

Şehrimiz Halk Partisinde dün , 
bütün Ocak Başkanlarınm iştirakile 
Parti Başkanımız Tevfik Hadi Bay
salın riyasetinde bir toplantı yapıl

mış ve Ocak kongrelerinin program· 
!arı üzerinde müzakereler olmuştur. 

Şehrimiz posta 
kadrosunda 

Tayin ve değişiklikler 

Adana Posta baş memurluğuna 
Kilis posta telgraf müdürü Süreyya 
ve Sür ey yanın yerine Fevzi Paşa 
posta , tel-müdürü Sıdkı , Sıdkının 
yerine Adana tel memuru Tevfik 
terfian ve Mersin posta memurlu· 
ğundan Adana posta havale me
murluğuna Esat naklen tayin olmuş 
ve dün işe başlamıştır . 

Tayinler 
Afyon Bolvodin kazası Akçeşme 

okulu öğretmenlerinden Mihriye har
cırahsız olarak Vilayet emrine ve
rilmiştir . 

*** 
Adana sıtma mücadelesi sıhhat 

memurlarından Tur han, Ali ve Mah
mut Nedim Diyarbekir sıtma mü
cadele memurluklarına tayin edil
mişlerdir . 

*** 
Hükumet doktoru Mazhar Ce

mil, üçte bir maaşla Adana deri ve 
tenasül dispanseri Tabip vekaletine 
tayin edilmiştir . 

*** 
Ceyhan Malmüdürlüğüne Çorum 

vilayeti maliye tahakkuk şubesı mu· 
aviııi Hüseyin tayin edilmiştir. 

Derterdar izin aldı 

Şehrimiz defterdarı Halil 
mezuniyet almıştır . 

Esrarla yakalandı 

iki ay 

kalar ettik. Güzel güzel, alaylı alay 1 terbiyesini , muaşeret ve nezake a
lı konuştuk da ı_.. Derken caıband 1 dabını tanımaktaki derecesinin ve
şen ve şakrak bır hava çalmağa baş· ı receğini de unutmamalıyız . Arif 
lamasın mı ?!.. olan, benim bu y ızılarımdan mana 

Eh, sorarım size : dans Lıili- çıkarsın ? ... 

Ermenekli Mehmet Rüştü oğlu 
Ahmet Rüştü adında birisinde dün 
zabıta tarafından esrar tutulmuştur. 

yorsıınız eğer, bu vaziyet dahilinde Ragıp Meğderı 

Ahmet Rüştü hakkında kanuni 
iş yapılmıştır , 

Son bahar 
at koşusu 

Bütün hazırlıklar bitti 

Bu ayın 11 ve 18 inde şehrimiz 
koşu yerinde yapılacak olan sonba
har at koşusu için hazırlıklarda bu
lunan komite her şeyi ikmal etmiş· 
tir. 

Arazi ve bina tah 
rir işleri 

kullanılmıyacak vaziyette 
harap binalar da tesbit 

edilecek 
Tahrir esnasında tesadüf edile· 

cek olan oturulmıyacak vaziyette 
harap binalar hakkında alakadarla
ra bir tamim gelmiştir . 

Bu tamime nazaran. tahrir esna
sında ahvali umumiyesine nazaran 
içinde ikamet edilnıeSı mümkün ol
mıyacağına kanaat getirdikleri bina
yı tahrir etmezden evvel mahallin 
en biiyük mali memuru vasıtasiyle 
mahalli belediyesine müracaat ede
rek bu binaların vaziyetlerinin tayi
nini istiyecektir . 

Tahrir komisyonlarınca bu su
retle ikamet ve istimaie salih olma
dığına karar verilen binalar arsa ~er
gisine tabi tusu!mak üzere bir mü
zekkere ile hususi idare varidat ta
hakkuk memuruna bildirecektir . 

Tahrir ihbarnameleri 
Arazi tahrir ihbarnamelerini sur

atle yazılıp alakadarlara tebliğ edil
mesi Maliye Vekaletinden bildiril
miştir. 

Barda garsonu 
döğdüler 

Sebep hesap meselesi 

Reşadbey mahallesinden Halit 
oğlu Hasan ve arkadaşı Remzi oğ
lu izzet isminde iki kişi Yıldız barın

da , hesap meselesinden garson Ze
ki ile kavgaya tutuşmuşlar ve gar

sonu döğmüşlerdir . Suçlular yaka· 
lanmış , haklarında kanuni iş yapıl
mıştır . 

Umumi ev kadın
larından tehditle 
para koparmak 

istiyor muş 

Polise de karşı geldi 

Sabıkalılardan Osmnan o ğ 1 u 
Hacı Arif adında birisi Taşçıkan 
sokağında umumi kadınları tehdit 

suretile para istediğinden şikayet 
edilmesi üzerine kendisini karakola 

ce!betmek istiyen polise karşı ko
yarak nokta kulübesinin camını kır

mış olduğundan hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

Fazlaca 
. . 
ıçmış 

Adanalı Hacı Mehmet Ali oğlu 
Mehmet adında birisi , çok fazla 
derecede serhoş vaziyette bağırıp 
çagırmak sureti)., umumi istirahati 
bozduğundan yakalanmıştır . 

Sovyet Rusyada kültür hayatı 

Saltanat devrile bugünkü rejimin ma
arif faaliyetleri arasında mukayese 

[ Moskova Tass] - Sovyetler 
birliğinin yeni Ana yasa projesinin 
hak olarak tanıdığı kültür, Sovyetler 
maarif sistemiyle tamamen temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sovyetler birliği, kültür alanında 
ilk beş yıllık plan devresi dahilinde 
onbeş buçuk milyar ruble, ikinci beş 
yıllık planın ilk üç yılı zarfında ise 
yirmi buçuk milyar ruble sarfetmiş
tir. Bu yıl da Sovyetler birliği aynı 
iş için büt~esine 12,9 milyar ruble 
koymuş bulunmaktadır. Bu suretle 9 
yıl içinde Sovyet hükumeti kültür 
işlerine 49 milyar ruble gibi muaz
zam bir para harcamıştır. 

Bütün bu tedbirler sayesindedir 
ki Sovyetler birliği, mecburi ilk talı· 
sil işini başarmıştır. 

1914 ve 1915 yıllarında Çarlık 
Rusyasının ilk ve orta mektepleri 
tahsila çağındaki çocukların ancak 
yüzde 48 ila 50 sinin ihtiyacına kafi 
gelebiliyordu . 1936 yılında Sovyet
ler birliği mekteplerinde okuyan ço
cukların adedi ise yirmibeş buçuk 
milyona çıkmış bulunuyordu ki bu, 
tahsil çağındaki çocukların hemen 
tımumunu teşkil etmektedir. 

Sovyetler birliğinde yüksek tah
sil son yıllar zarfında çok büyük te
rekkile göstermiştir. Yüksek mektep· 
!erde okuyanların adedi, 1930 yılın
da 191 bin, 1935 yılında ise 522 bin 
idi . Bu yıllar içinde mütehassıs ola
rak çıkanların adedi 281 bine baliğ 
olmuştur. 1935 yılında yüksek mek· 

teplerde tahsilde bulunan talebenin 
yüzde 38 ini de genç kızlar teşkil 
eylemektedir. 

Ekseriyet itibarile yüksek tahsil 
talebeleri, devlet hesabına ~ççca
nen okum!!.ktadırlar . 

Bu hesapta müsabaka imtihan
ları yapılmakta ve kazananlar çalış
malarına bu suretle d.:vam eylemek
tedirler . 

Yalnız 1935 yılında Sovyetler 
Birliği , yüksek mektepler , teknik 
mektepleri ve işçi fakülteleri talebe
leri lehine 1 milyar 788 bin ruble 
harcanmıştır . 

1931 yılında bu miktar ancak 
432 bin ruble idi ki buradaki bu 
fark bu alanda gittikçe artan him
meti açıkça göstermeğe tamamen 
kafidir . 

Orta derecede teknik san'at talı 
sili de Sovyetler Birliğinde çok ge
nişleşmiş bulunmaktadır . 

' 1930 yılında teknik san'at mek-
tepleri talebesinin miktarı 327 bini 
geçmekteydi ; halbuki 1935 yılında 
bu miktar 705 bine varmıştır . 

Bu mekteplerde tahsilde bulu
nanların yüzde 41, 1 i genç kızlar
dır . 

Son beş yıl içinde teknik sanat 
mektekleri 598 bin mütahassıs ye
tiştirmiş bulunmaktadır . 

Bütün bu tahsil ve kültür teşki
kililıından başka ve ayrı olarak Sov 
yetler Eirliğinde fabrika' ar ve kom
binalarda da teknik mektepler var-
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Musiki durumu 

- Sıtla Avcı -

Radyo istasyonlarını şirkettell 
alarak Nafia Vekaleti idare etmek 
tedir. 

Kültürel işlerin inkişafını, halkın 
dinleme ve topluluk kabiliyetini ar· 
tıran radyonun dünyada oynadığı 
rollerin ne kadar mühim olduğunu 

ifade etmek fazladır . Binaenaleyh 
radyonun bir de musiki rolü bu çer 
çeve içerisinde kabul etmek zarıı· 
reti muhakkaktır. 

Cumhuriyetin bize kazandırdığı 
1 

huzur ve refah içinde zevkimizin 'fe' I 
gane vasıtası ve bizi dünyaya karşı 
musiki yönünden tanıtmaya vasıta 

olan yine radyo değilmidir ? 
Dünya musikisini dinliyen mil· 

!etlerin duyguları üzerinde ayrı ayrı 
nota vererek onların musiki benlik· 
!erini tanımakta gecikmiyoruz . Av· 
rupanın bütün milletlerinin kendile· 
rine mabsus santiman itibarile mu• 
zikileri ayrı ~rıdır . 

Bize radyo bunları pekala din· t 

letiyor. lspanyol musikisi ile F ransıı 
musikisi arasında teknik itibarile vab 
det olmasına göre öz, behemehal af 
rıdır . Almanya teknik yönünden A~· ) 
rupa milletlerine musiki sınıfları aç- t 

mıştır . Ôtedenberi musiki durumu· 
munu yüksek bildiğimiz ltalyadaıt 
bile Alınan konservatuvarlarına ınü· 
tahassıs olmaya gelenleri işitiyoruz. 

Bundan da anlaşılıyor ki millet· 
!erin duyguları ayrı olsa bile teknik 1 
aynidir . . S 

Hele Rus musikisi orjinalitesi itı
barile çok bariz bir başkalık göste' Q 

rir . Hasılı bu medeni milletler mu· q· 
sikinin san'atında birleşmişlerdir · ) 

Gelelim bizim musiki ye : 1 
Küçük sütunda onu izah ve ifa· Ilı 

de etmek gerçi mahaldir . Ancak ı, 
bizim de yabancı milletlere kar?I ~ 
dinleteceğimiz bir musikimizin ol· ) 
masını ve böyle bir musiki yaratı!· ·~ 
masını istiyoruz . 1, 

Şimdiye kadar biz musikinin kil' ~ 
çük bir çerçevesi ve yabancı bir u· • 
miden alınmış şeklini kullanıp dur Ç 
duk . Artık bundan sonra da bir a· ~ 
dım atamayan bu .küçük çerçevede 
saplanıp kalmakta mana olmadığı ~ 
gibi , bu günkü varlığımızın buna 19' il) 

hammülü kalmamıştır . Lakin ortadı ~ 
bir Alafranga ve alaturka davası fıt 
evvelleri mimar iken şimdi açıklan· les 
dı. 

Bir kere Alafranga üzerinde 
" santiman " itibarile taraftar görii' ~t 
nür gibi fikir sarfetmek çok yanlış la 
bir hareket olacağı muhakkaktır · ~e 
Bu gün elimizde çok canlı olaral'. dır 
hayatını yaşatan orjinal musiki k1

1
. C) 

- halk nıuoikisi - vardır . Bu, ha t~b 
kın yaşayış, adet ve karekterlerinİ ~e 
çok güzel ifade etmekte . ~~ 

Musikimizin özünü bunlardan al· l~ı 
maya mecburuz . Halk musikisini 
tetkik edersek göreceksiniz ki ge· 
rek ifade, gerek ritm itibarile bit 
mana ifade ediyor . Eğer gülmek js· 

tenmişse güldürmüş ve oynatmıf 

tır. Ağlamak için .yapılmışsa, ınıı
hakkak her kalbe bir ok gibi sap' 
!anmaya liyakat göstermiştir . 

Hem öz, hem canlı olan bu ınu· 
sikiyi yerinde " Saus'place " tetki~ il~il 
edip l.ıize yaraşır bir musiki sahibi ete 
olmak ve bu suretle Cumhuriyet 
radyosunda dünyaya karşı neşret· 
mek daha iyi olmazını ? 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor . f'dare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

dır ki bunların faaliyeti de büyük st" 
m;:re vermektedir . 

Son iki yıl içinde bu fabrika ıne~ 
tepleri 930 bin usta işçi yet ştirıniŞ 
tir . 
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Toros maçı )i 
' 

~ ye' ~ ı) 
ıarıt 

~sııa ~avanın bozukluğuna ve sahanın çamurlu olmasına 
il· rağmen çok alakalı ve heyecanlı oldu 

---~· ........ ·--
İdman Yurdu 1 - 4 galip 

u· Dört heş aydanberi Çukurova- 1 

llııı fazla sıcakları yüzünden spor ha-ı 
tekelleri durmuştu . 

Bir müddettenberi sıcakların azal 
llıası üzerine sporcu gençleri can

aY' ~ d ıı ırmak, spor hareketlerini faali· 
A~· ' 
"" ıete getirmek gayesile Halkevi ta· 
ııÇ tafından konan kupa maçlarının bi

~tıcisi Pazar günü Adana ldnıanyur 
du - Torosspor tarafından oynan· 
Ilı .. 
1 

Sahanın çamuruna ve havanın 
enalığına rağmen tam saat dörtte 
lakıınlar yer almıştı . Oyun Riza 
Saiihin idaresinde başlatıldı . 

d lık Alcım Toroslar yaptı fakat Yurd ı 
defansı tarafından kolaylıkla çevril-
1 • Yurdluların bundan sonra başlı

l'an akınları Toros müdafaasını iyice 
\aşırttı . Yurdlular hiç fırsat ver .. ~ 

.~ f eksizin üstüste akınlar yapıyorlar, 
akat sahanın fazla çamurlu oldu· 

~r. kıından attıkları şutlar kaleyi tutmı
tıl· 1~rdu . Toroslular da arasıra şahsi 

~ 1nlarla Yurd kalesini tehdit ediyor! 
~ t:dı . Fakat bu şahsi akınlar bir ne
~ vermiyordu . Toroslular şahsi 

u· ~nlar yapmakta haksız değildiler . 
ur· \-il , nki Mersin ve Tarsustan aldıkla-a· 'I 

de 0YUncularla anlaşamıyorlardı . 

1~ ~ Yurdlular hakimiyeti ele alarak 

13• lt;0ros kalesi önüne kadar indiler ve 
adi ~ 1daıı atılan bir pası Enver kaptı . 

51 f Uıaffere yolladı ve Muzaffer bu 

0
• ~~atı kaçırmıyarak topu Toros ka-

sıne taktı . 

de ~I 33 üncü dakika ., Bu gol, Yurd
ıı a~ı daha güzel oynamaya teşvik 
I' tıııştj . Toroslulara gelince ; go
tun acısile kendilerine düzen verme
~el Uğraştılarsa da bir netice alama-

ar 

t ~~ıı geriye kalan dakikalarda içe 
I~ ıı bir şekilde devam etti ve ha· 
, e~irı düdüğü birinci devrenin bit· · 
~ni bildirdi. Yurd!ular bir, Toros· 

ar sıfır . 

ikinci devre başladığı zaman , 
Yurdlulardan Cahidin ve Toroslu· 
!ardan da Necatinin sakatlanmosı 
yüzünden Yurdlular Farukı, Toros· 
!ular da kadrolarına bir başka oyun· 
cu aldılar : ikinci devre başlar baş· 
lamaz Toroslular canlı bir enerji ile 
idman Yurdu kalesine indiler . Fa· 
kat bu da neticesiz kaldi . Çok geç· 
nıeden Yurdlular ani bir hücum yap 
tılar . 

Sağ açıktan Edibin ortaya yol
ladığı topu Refik güzel bir vuruşla 
Toros ağlarına taktı . Şimdi Toros· 
!ular sıfır Yurdlular iki idi . j 

Yurdlular ise galibiyeti artık ga· 
ranti ettiklerinden kendilerini sıkmı
yorlardı . Toroslular ne olursa ol
sun bir gol yapmak için bütün kud
retlerini sarfediyorlardı . 

Ve nitekim Yurd kalesi onune 
indiler ve Yurdluların kale önündeki 
kargaşalığından istifade eden Ferid 
güzel bir vuruşla Torosun ilk sayı· 

sını yaptı. Şimdi Toroslulara bera· 
bertik ümidini besleten bu gol . on· 
lan daha düzgün oynatıyordu . Fa· 
kat Yurdlular bunun acısını çıkar· 
mak için hakimiyeti ele almış To· 
ros kalesine kadar indiler ve En· 
verden aldığı bir pasla muzaffer 
üçüncü golüde yaptı . Artık Yurd· 
(ular tam manasiyle hakim vaziyet· 
te idi . 

Bu sırada sağdan Faruğun ver 
diği bir pası Kadri süratle alarak 
beki atlatıp Yurdun dördüncü golü
nü de kaydetti . 

Yaktın az kalmasına rağmen 

Yurdlular gol adedini fazlalaştırma· 
ğa çalışıyorlar ve Toroslular da faz· 
la gol yememek için bütün kuvvet· 
!erini sarfediyorlardı . Sahanın ça· 
murlu olmasına rağmen oyun çok 
zevkli ve heyecanlı geçti , 1-4 
Yurdlular lehine bitti . 

SPORCU 

u· 

Suriyede muahede bu hafta 
neşredilecek 

u· - Birinci sahifeden artan-

~ il~ilerıdiklerini yazarak lstanbul ga -
lelerinden nekiller yapıyorlar . 

et S 
~e Uriye heyetinin Türkiyeden 

t• ~-~rken gördüğü hüsnü kabule ve 
Utk' 

~e 1Ye matbuatının bu muahede 
oJcı Suriyenin istiklale kavuşmasını 
lejStlu~ gözüyle karşılayarak Suri

ılerın sevincine iştirak etmesini 
'jııuniyetle telakki ediyorlar . 

,. skenderun ve Antakya mese· 
~rıi de iki taraf gazeteleri kendi 
v 1 rııından münakaşa ediyorlar . 
~ acele edildi . Şimdilik bu mese · 
I e girişilmese idi diyorlar . Bu me
eniıı Türkiye ve Suriye dostluğu· 

se- ~b··dokunulmayarak halledileceği 
11dir . 

iş 
* :· . 

)~ F' ransız frankının düşmesi Suri
Ve Lübnanda tesirini göstermiş· 

tir . Eşya fiyatı arttığından yiyecek 
üzerine narh koymuşlardır . 

Ekmeğe yüzde 30 zam edilmiş
tir . 

Fransa - Lübnan 
muahedesi 

Berut : 4 ( Hususı muhabirimiz· 
den ) - Ali komiser Beruta dön· 
dü : Lübnan reisi Cumhuriyle Lüb 1 
nan meselesini görüşmeğe başladı . 
Suriye muahedesi yapıldıktan sonra 
sonra birde Fransa - Lübnan mu
ahedesi yapılacaktır . Şimdi bu mu· 
ahedenin esasları görüşülmektedir . 

Lübnan gazeteleri kanunu esa· 
sisinin iade edilerek mebusan mec
lisinin yeniden intihap ve içtimaını 
ve yeni hi.ikumet yapılmasını ve 
Lübnan - Fransa muahedesinin esas 
!arının müzakeresine bu yeni hüku 
metin iştirak etmesini istiyorlar , 

Türk sözü 

Çukurova halkına kolaylık 
Mıden ted!< ik ve ara·ın Enstitüsü Petrol arama gurubu Adana şubesi 

Çukıırova mıntıkasında a\nliye su kuyuları açmak kolaylığını gösterecek
tir. Bu kuyular azami 250 metre derinlikte ve 10 santim kutrunda borulu 
olarak aşağıdaki cedvelde gösterilen ücretler mukabilinde yapılacaktır . 
isteklilerin Tepe bağı mahallesindeki idaremize müracaatları . 

• 

1 O santim kutrunda 

O 20 Metre Borulu Metresi 7,5 Lira 
20 50 " " " 10,0 

" 50 100 tt " " 15,0 
" 100 250 tt tt tt 20,0 
" 

2-4-6-8 7338 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyadan tetkik seyahatinden dönmüştür. 
Muzaffer Lokman , bugünden itibaren hastalarını 
eski muayenehanesinde kabule başlıyacaktır. 

Adana birinci icra 
memurluğundan : 

Seyhan Cumhuriyet müd- 1 
1 

D. No: 2287 
T. No: 112 
Tarih : T. Evvel 927 
Cinci : Hanenin üst katta cep

heye nazır 1 mermer balkon ile 5 
oda olup zemini kırmızı mermer ve 
salon ve bir çimentolu tarasa ve 
karşılıklı 2 şer tavan arası ve damı 
ve su teşkilatı ve üst katta bir sofa 
bir korodor sofanın ittisalinde bir 
mutbah ve kiler orta katta 2 oda 
alt katta 4 oda bir kiler ve 1 salon 
ve bir miktar bahçe denilen avlu 
ve salonda 1 su tulumbası ve bir 
bodrum katını ve bir hamamlığı şa· 
mil hanenin 3 hissede 2 hissesi . 

Mahallesi : Hacıfakı 
Arşın : Tapuca 500 lndelme 

saha 355 
Takdir edilen kıymet : TL.20000 
Hududu : Yemini vakıf dükkan 

Yesari vakıf hane iken elyevm 5e 
yit Z. Mustafa Ef. arsası cephesi ve 
arkası yol ile mahdut . 

T. No: 33 
Tarih: T. Evvel 929 
Cinsi : Tahtani 3 oda bir avlu 

ve avluda bir su tulumbası ve biri 
tarikıamma digeri tarikıhassa açılan 
2 kapuyu havi bir bap hane . 

Mahallesi : Kasapbekir 
Arşın : Tapuca 50 lndelmesaha 

137 arşın. 
Takdir edilen kıymet TL: 5000 
Hududu : Şarkan kısmen tarikı. 

has sağı Emiş H. veresesi iken el
yevm salcı Mustafa Ef. solu lbrahim 
çavuş veresesi iken elyevm sahibi 
senet Nuri bey arkası Hacı Musa 
veresesi önü tarikıam ile mahdut . 

T. No: 44 
Tarih : Eylul 930 

dei umumiliğinden : j 
Adana H u h u k mahkemesinin 

( 1400 ) kouruş maaşlı açık olan 
katipliğine imtihanla münasibi inti
hap ve tayin edileceğinden evsaf ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz olan istekli· 
!erin evrakı müsbitelerile birlikte 
imtihan günü olan , 20-10- 936 
gününe kadar Adliye Encümeni ri
yasetine müracaatları . 

şartnamesi - ilan tarihinden 
itibaren 2287 numara ile 1 inci icra 
dairesinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda ! 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isliyenler , işbu şartııameye ve 
2287 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde I 
evrakı nıüsbitelerile birlikte nıemu- J 

riyetimize bildirmeleri icap eder . i 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· ' 
bit olmadıkça satış bt<delinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad ' 
ve itibar olunurlar. 

Cinsi : Fevkani 8 oda 1 salon 3 
balkon 3 korodor ve dama çıkmak 
için 2 merdiven ve damın iki tarafı 

dam halinde ve orta~ı çatı ve üzeri 
Marsilya kiremidi örtülü olduğu tah
tani bir tulumba ve cümle kapısının 
iki tarafında birer yazıhane ve ya· 
zıhanelerin kapıları ayrı olduğu ve 
tahtani anbar olup dahilden ve ha· 
riçten kapsı bulunduğu ve cümle 
kapısı taştan mamul bir hanenin 
nısıf hissesi . 

Mahallesi : Ganisaf 
Arşın: 506 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün dah a temdit ve 15 ci günü 

1 
ayni saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 

0

Takdir edilen kıymet: TL. 15000 
Hududu : Canibi yemini Dıblan 

ile temin edilmiş alacakları mecmu· 
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

sahife : ! 

• Asri sınema 
( 3 ) birinci teşrin cumartesi akşamı açılış töreni 

Dahili tertibatını tamamile yenileştiren ve makine aksamında ( PO. 

1 
RÜ JÖKSIYON ) SES , IŞ!k , tertibatlannda büyük yenilikler yapan sine
ma~ıız .. b~.yük fedaka~lıkl_ar ihtiyar ederek sinema tarihinde ilk defa olarak 
yedı buyuk yıldızın hır fılmde oynadığı şaheseri sunmakla kıvanç duyar. 

' ' Grant Otel ,, 
Baş mümessili ... 

( GRET A GARBO ) 
JOHN BARRYMORE JOAN GRANOFOSD 
LIONEL BARRYMORE W ALLACE BEERY 
LENOIS STONE JEAN HERSHOLF 

Film : Metro Goldvin Mayerdir . 

İlaveten : Dünya haberleri 
DİKKAT: 
Sinemamız yirminci asrın en tanınmış yıldızları, en büyük rejisörleri, 

en kuvvetli prüdöktörleri, en iyi müelliflerinin şaheserlerini ankaja etmiş
tir . 

Bunlardan bazılarının isimleri 
Güzeller resmigeçidi - lngiliz ajanı - Kara yilğı - Kanun kuv

veti - iki bayrak altında - Ana iztirabı - Zafer yolu - tali kurbanı. 
Beyaz kartal - Tivoli canbazhanesi - Casus pençesinde - Doktorun 
mucizesi ve saire ..... 

Bunlardan başka 
Sinema semasının parlak mini, mini yıldızı 

( ŞHlRLEY TEMPL'l ) n 
Bu mevsimde çevirdiği bütün filmler 

7342 

• Alsaray sıneması 
bu akşam 

Kahkahalar neşeler yaratan 

Dertsiz arkadaşlar 
Mümessilleri : Lorel-Hardi 

Şaheserini sunmakla sayın müşterilerine iki saatlık bir sinema 
ziyafeti sunuyor 

ilave : Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program: 

Korsanlar definesi 
Heyecan ve dehşet filmi 

PEK YAKINDA 

Berlin Olimpiyatları 
7353 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Sesli Film icadındanberi yapılan en muazzam bir eser 

Eski Roma- Esirler Pazarı 
Binlerce Figüran-Yüzlerce oyuncu kız 

Görülmemiş derecede Müthiş - Görülmemiş derecede zengin 
Görülmemiş derecede muazzam Fransızca sözlü 

( Roma çılgınlıkları ) 
Filmi bu akşam Tan Sinemasına şeref verecektir 

Baş rolde ( Eddi Cantor ) 
Bu zengin filme ilaveten nefis bir ( MIKI MA VS ) 

Pek yakında : 
Za anımızın en meşhur ve ilahi sesli tenörü 

Richard T auber • Z. Süleyman Ef. dükkanı yesari ta. 
rikıam arkası Yusuf menzili vere
sesi ve Dıblan Z. Süleyman Ef.dük. 
kanı iken elyevm Yusuf hemşiresi 
Zeynep ve Sara haneleri cephesi 
tarikıam . 

6 - Gayri menkul kendisine iha· Tarafından yaratılan Şübertin hayatını, eserlerini canlandırdığı ikinci bir 
le olunan kimse derhal veya verilen Bitmemiş Senfoni 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
9- 11 - 936 pazartesi günü saat 
10 dan 11,30 kadar birinci ve 24-
11-36 salı günü ayni saatlarda 

mühlet içinde parayı vermezse ihale ( Şübertin aşkı ) 
1 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse --------------·-•7.03.05.04,_ _________ _ 

1 arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
terilen - tarihlerde Adana 

2 inci artırması yapılacaktır. I 
1- işbu gayri menkulün artırma 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he-

sap ohınacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 

muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. ı' 
Madde ( 133) 

işbu gayri menkul yukarıda gös· 

1 inci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartrıa 
mesi dairesinde satılacağı ilan olu-
nur. 7352 
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Adana Borsası muameleleri !,·~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~1-~~~~~~~~1 Seyhan Vil~eti daimi __________ _,.,..,.,.,,.,._.....,~,_----------ı ' encümeninden : 
• 

cJ ~ı 

Kilpımalı pamuk 
-Piyasaparlağı ., 
-Pıyasa temizi'--""".,~-

PAMUK ve KOZA 
Kıın lı~ 

1 
Fn çol. 

:..~ K... ". 
l•.IJ 81. 

-\--· 40 

ı--
iane ı 46,50: 47 

iane 2- 44 - -45 -

:-atılan Mikdar 

-Ekspres- 1 

-Klevlan-t ----- 49 -- -ı 50 ----------

YAPAGI 
-Beyaz ı ı ı 
~~s~T:_:-a~h~-:_-:_::::::::_-::_-_,_'-=..-:_-::_-::_-::_-::_-:_-'-:_-:::_-:::__----·-------

ç 1 (, 1 T 

~spres ,- j 
ıane _..,.___ 2,55 2,60 
Yerlı " Yemlik.. ·-~--

" " Tohumluk .. 1 2,2_s ______ _,_ _______ _ 

llllill.•llAT 
Buğday Kıbrıs ---,--------

-~-Yerli ____ -4,57 5,70 

--,c--""---"-1e_n_ta_n_e ___ 1 _______ _ 

Aıpa 
Fasulya 
-Yulaf------ıı----ı---- --
-Delice 1-- -------
Kuş yemi -------·---Keten tohumu 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

1- Adana Belediye bahçesinde 
yapılacak kitap evi inşaab ( 4385 ) 
lira ( 05 ) kuruşla açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavelename projesi 
C- Hususi şartname 

D- Keşif hülasası 

lstiyenler bu evrakı 22 kuruş mu
kabilinde Seyhan Nafia müdürlüğün 
den alabilirler . 

3 - Eksiltme 936 senesi birinci 
teşrinin 13 üncü salı günü saat 11 
de Vilayet Daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. 

4-Eksiltmeye girmek için (328) 
lira ( 88 ) kuruş teminat vermesi ve 
Nafia müdürlüğünden tasdikli vesi· 
kasile Ticaret Odasının içinde bu
lunduğumuz seneye ait vesikasını 
göstermesi lazımdır.7320 

26-29-2-6 

Mercimek 
ı----, -Sisaö1 

,-
Bu gece nöbetçi eczane 

Tarsuskapı civannda 

Halk eczanedir 
1•------~~----~--~~--~~~~--~--~------1 ........... :....~~~~~·--~--

UN 
Dort yıld-ız Salih 1 7.50 

... - iiç • • 1 675 
.o- ------ -

.!!l Doıt yılclız Poğruluk 1 750 
~ - --.-- --- ----- -
,.;: uç • • 675 
0 " -s· · RSO ] -a .. ınııt _ » ____ _ 

~ Dö ı l yılclız cumhuriyet <• ..... "I üç • • 
-Sinıit- - ,. --

-·-------

- --------

- --------· 

Hit haıır 

Nevyork 

624 

LiVerpl Telgrafları \ 

_____ 5_ı_ıo_ı _ı_93-6:--='"::c"'::::"'c__' -'--,,,. •e 

1 
6 97 1 Liret 1 ı--H_az_ır ______ -6- 66 _l<ayşma_r_k ____ ---_ 

Birinci kanan vadeli - Frank « Fransız » 

1 
__ M_ar-'t""-------'''--' __ , __ 6_ 63 -5terJiil;ingiliz_» __ 

1 
__ 5_ ı 82 Dolar • Amerika » 

11 99 Frank • isv . .;.:iç;;.re-.,» -~------

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etıniyecek şekildı- ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulunJ 

Celal Bayer 

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

Çiftehan Kaplıcası 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranıo bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır: • 200 Bir gecelik I 
otel odası 

125 Bir gecelik ' 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 İkinci " 

Odalar dört kişiliktir · ı 
Fazlasından fark alınır. I 

1 

1 
1 

30 Hususi banyo / Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi " 

. \ defaya kadar 

1 
Yazın Çiftchana gdmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
45 

SOCONY - V ACUM 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Seyhan Defterdarlığından • • 
Cinsi Kilosu izahat 
Buğday 725 Eski mahsul 
Kıbrıs buğdayı 1237 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" " 
466 Selektör altı 

Mentane buğdayı 1290 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" " 
182 Selektör altı 

Perivan 961 Selektörden geçmiş yeni mahsul 

" 
185 Selektör alb 

Ay çiçeği 3500 Geçen sene mahsulü 
Çiğit 2681 

" " " 
Pamuk 1481 

" " " 
Si sam 553 

" " " 
Bezci ya 118 

" " " 
Fiğ 15 

" " " 
Bakla 24 

" " " 
Mısır 56 

" " " 
Keten lifi 87 

" " " 
Soya fasulyası 1o9 

" " " 
Siyah soya fasulyası 47 Yeni mahsul 

Milli Emlak: 
Tohum islah istasyonuna ait yukarıda cinsi ve miktarları yazılı hububat 

ve saire 9 10-9.S6 tarihinde açık artırma ile zahire borsasında satıla 
cağından taliplerin yövmi mezkurda hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

7325 27-30-3-6 

Doktor Hamdi Onar 

İstanbul ve Paris Hastanelerinde 
ihtisasını yapmıştır 

• 

Doğuın ve çocuk Bakımevi sabık Baştabibi 

Muayenehane : İstiklal mektebi kar
şısında telefon : 161 

735i 2-13 

Milli MensucCAt Fabrikası Ltd. Sosye
tesi Müdürlüğünden : 

Fabrikamızda çekilen müşterilere ait pamuklar çekildikleri tarihten i· 
tibaren yalnız onbeş gün için sigortalıdır. Onbeş günden sonra gelecek 
her türlü kazalardan dolayı fabrikamız hiç bir suretle mesuliyet kabul 
etmez. 

Borsa nizamnamesinin 86 ncı maddesine tevfikan kaldırılnııyan pa· 
muklar Borsa marifetile sattırılır. 

2-4-6 7339 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosye
tesi Müdürlüğünden : 

Fabrikamız yerli koza çekmeğe başlayacığından Klevland çiğiti mat· 
lubu olan müşterilerimizin Klevland çiğitferini en nihayet bir hafta zar· 
fında kaldırmalarını rica ederiz. 

Bir haftadan sonra Klevland çiğiti teslim etmek imkanı olamıyacağın· 
dan esbabı matluba bugünkü Borsa fiyatile çiğit bedelleri verilecektir. 

2-4-6 7340 

,-.... 
'I}. Ankara fıçı birası 

.-·-~:~ 
(' .~-·.;-

.,_ .. .., 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

~ .......................... ...... 

Ankara birası 
[ Şölen J gazinosunda 

s 

, _______________________________ ..,,. 
~ 

Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içioıı· v 
Her yerde israrla arayınız . f d 

Adana acentesi• , Rıza Salih Saray Posta kutu5~ 
• 95 Telefon No: 265 

~ ı Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 7230 29 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olafl 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarıfl1 

kabule başlamıştır. 
Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 

7227 29-30 / 

D 

Umumi neşriyat müdürü 1 Ct 
Celal Bayer tııı. 

Adana Türk sözü matbaası 
~al 


