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alkan harbiye reisler· mühim kararlar verdi 
Balkan erkanı harbiye .reisleri çok 

mühim kararlar verdi 

arp vukuunda 13alkan orduları tek baş 
kumandanla idare olunacak 

İngiliz - İtalyan v·ı A t• k .. it.. hl A \ .. k l . I aye ın U ur ançosu Tayyarepiyankosu muza ere erı 
başladı mı Büyük ikramiyeleri ka-

---- Londra : 12 (A.A) - Deyli He· 
rald gazetesi lngiliz resmi mahafi· 
linin ltalya Dış Bakanını Londraya 
davet etmek imkanını derpiş etmek· 
te olduklarını ve bu tedbirin lngiliz, 
ltalya gerginliğinin izalesine matuf 
ilk adım olacağını yazmaktadır . 

Ajansı ecnebi ajansların verdiği 

haberi kaydı ihtiyatla neşrediyor 
bu 

Londra : 12 ( A.A ) - Royter 
:an~ına Eükreşten bildiriliyor : 

Balkan Erkanı harbiye reisleri 
tıferansı, dört devletin teşriki me. 
İsini istihdaf eden mühim kararlar 
lihaz etmiştir. Harp vukuunda Bal· 
·n ordularının bir tek kumanda al. 
nda bulunması meselesinin de hal. 
-.dildiği, diğer taraftan, Erkiini har 
. Ye reislerinin, dört devletten biri. 
ne icabında yardım edilmesini ko· 
Ylaştırmak ınaksadile ayni çap ve 
Odelde silah ve mühimmat kabulü 
~kkında da mutabık kaldıkları ve ı 
alkau ordularının teşriki mesaiyi 

nt ~ırlamak için zabit ve hatta asker 
ra~ ~iibadele edecekleri bildirilmek -

1 d' 
ır. 

r•• . Bükreş : 12 ( AA ) - Havas 
!arısı bildiriyor: 

Balkan antantı memleketlerinin 
tkanı harbiye reisleri konferansı 
~eselesini bugün bitirmesi muhte · 
eldir. 

tesbit edilmiş olan kararlar çerçevesi 
içinde süel teşriki mesai için mem 
nuniyeti mucip neticeler elde edilmiş 

bulunmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: 

Rador ajansı tarafından verilme. 
miş olan bu telgrafı ihtiyati kayıtla 

neşrediyoruz. 

Deyli Maily' de Akdenizde bir 
anlaşmaya varmak maksadile lngil. 
tere ile ltalya arasında müzakereler 
ba~ladığını bildiriyor . 

Londra : 12 (Radyo) Siya· 
si mahafil; Kont Ciyanonun p<'k ya
kında Londraya geleceğinden bahs
etııı~ktedir . 

Londra : 1 i (AA.) Deyli 
Herald gazetesi, İngiliz resmi ma 
hafillerinin Ciyanoyu Londraya da
vet etmeleri imkanını derpiş etmek
te olduklarını yazıyor . 

Bu tedbir, İngiliz - İtalyan ger
ginliğinin izalesine matuf ilk adım 
olacaktır . 

Deyli Meyi gazetesi, Akdenizde 
bir anlaşmaya varmak maksadiyle 
f ngiltere ile ltalya arasında müza
kerelere başlanmış olduğunu bildir!. 
yor. 

lngiliz hükumetinin bu hususta 
teklifler dahi yaptığı, ve bunların 
şimdi Akdenizde mevcut kuvvetlerin 
miktarını muhafazaya ve iki memle
ket menfaat bölgelerinin yazılı za
manlar altına alınmasına matuf bu
lunuyor . 

~ l Selahiyettar mahafiller bu kon· 
trans hakkında büyük bir ketümiyet 

~ ilıuhafaza etmekte iselerde, haber 
~ti' klırıdığına göre. dört devlet dış ba· 

~ anı arasındaki görüşme esasında 

--------------------------------------
Ankarada 1 iki gün sonra Adananın Tayyareleri semalarımızı 

sevinç ve gururla dolduracak 

r Seferberlik müdürleri bir 
toplantı yaptılar 

,. A . nkara: 12 (Radyo) - Bugün 
jb• Ml 

-& eden sonra seferberlik dairesi 
b· ~lidürleri bir toplantı yapmışlar ve 
I· ava tehlikesinden korunma çareleri 

'e tedbirleri hakkında müzakereler 
~•Pnıışlardır. 

İngiliz sanayi 
heyeti ıŞ 

a· 
1 Dün İstanbula heldi 

4 S lstanbul : 12-(R;dyo) - İngiliz 
. •rıayi heyeti bugün buraya gelmiş-
lıt H t . . . ·1 q· · eye reısının gazetecı ere ver 
ığ-i beyanatta : 

- Kuracağımız fabrikalar dün
r•tıın en büyük.en modren fabrika- 1 

1 •rı olacaktır. Başkaca beyanatta bu. 
~tııııakta mazurum demiştir . 1 

Dört T ayyaremizin ad koyma 
törenini yapacağız 

Ayın on beşinci Pazar günü 
Adanamızın orduya hediye ettiği 

üç ve Ceyhanın bir Tayyaresine 
yapılacak ad konma merasimi hak· 
kında hava kurumu başkaııı arka
daşımız Sabri Gülden aşağıdaki 

malumatı aldık: 
Başbakanımızın geçen yıl hava 

tehlikesi hakkında Tayyare kongre
sinde söylediği büyük nutuk üzerine 
memleketin her tarafında hava kuv
vetlerimizi çoğaltmak hususunda 
yeni bir hız başlamıştı. 

Bu yeni hızda Adanamızda ha. 
rekete geçerek bilhassa çiftçileri· 
miz evvelce verdikleri yüzde yarım 
yardımı yüzde üçe çıkarmak sure
tile büyük bir fedakarlık gösterdi. 

-..-- -
Altı misli artan yardım şüphe 

yok ki çok değerli ve yurd sever
liğin kıymetli bir örnegi olmuştur. 
Netekim bunu Başbakanımız geçen 
yıl gönderdikleri telgrafla ifade et
mişlerdi. Adana çiftçısinin bu ka
rarı hakikaten yun! d<ı iyi bir Ör 
nek olmuş onu takiben yurdun 
diger yerlerindeki müstahsillerde 
bu karara uyarak yardımla•ını artır
mışlardı. 

Adanamız geçen seneye kadar 
ordumuza ancak dört Tayyare he· 
diye etmişti. Fakat yüzde üç kara
rından sonra yani bir sene içinde 
üç Tayyare daha vermiş oluyor ki 
yapılan yardımın ehemmiyetini gös
termek hususunda şayanı dıkkat bir 
hamle demektir. 

Arap
İngiliz 

Yahudi meselesi 
Bu ayın on beşinci Pazar günü 

Tayyare meydanında çok büyük ve 
parlak bir merasi111le adlarını koya. 
cağınıız iiç Adananın birde Cey· 
hanın yeni Tayyareleriyle Adana 
mız orduya 7 Ceyhanımızda 1 
tayyare hediye etmiş oluyor. 

tahkikat heyeti Kudüste 

Yüksek Arap komitesinin son kararı 
Kudüs : 12 ( Radyo ) - İngiliz 

~ahkik heyeti Fi!istinde iken Yahudi· 
erın hicretinin durdurulması talebi· 

•~~--...nlı irı .hükumetçe kabul edilmiyeceği 
akıkik resmi tebliğ üzerine 

Arap mulıafili gücenmiş ve bir kon· 
ltre toplanmasına karar verilmiş yük
sek Arap komitesi de bunun üzerine 
lahakkuk komisyoniyle teşriki me
sai etmeme· e karar vermi ti . 

Yahudilere gelince muhacir sayı· 
sının ( 1800 ) e indirilmesinden bi
raz canları sıkılmış olmakla beraber 
yine büsl:ıütün durdurulınamasiyle 

lesel:i bulmuşlardı . Tahkik heyeti 
işini bitirmeden muhaceret hakkın 
d~ teamülü değiştirecek kati bir ka 
r~r vermek istememişlerdir . 

Yalnız Arapları teskin etmek 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Ayni günde yurdun her tarafın· 
da bu merasim yapılacak ordumuz 
yeniden bir çok tayyare kuvvetleri 
kazanmış olacaktır. 

Mersin ve Tarsus tayyarelerine 
de yine ayın on beşinci pazar günü 
ad konacaktır. 

Merasim gününün pazar:;ı rastla 
ması ve öğleden sonra olması me. 
rasimin çok parlak olacağını gös· 

tniyor. 
Merasimde büyüklerimiz, halkı

mız, memurlarımız, kurumlarımız, 

Çifte tedrisattan alınan neticeler zanan numaralar 
~~-------·----~~~- --

Bu sene ilk sınıflara kayt edilenler geçen 
yıldan bir kat fazladır 

lstanbul : 12 [ Radyo ] - Bu 
günkü çekilişde büyük ikramiye· 
!eri :;u numaralar kazanmıştır. 

Numara Lira 

Vilayetteki kültür vaziyeti ve 
çifte tedrisatın tatbik şekli hakkında 
malumat talep eden bir muharriri
mize , kültür direktörümüz Yunus 
Kazım Köni şu izahatı vermişlerdir: 

- Adana merkezinde geçen se
neki talebe.yekunu 6377 idi. Buse· 
ne ise 7220 dir . Şu hale göre, 843 
talebe artmış bulunuyor . Geçen yıl 
ki mevcuda göre kadro ancak kafi 
gelebilıyordu . Geçen yıl bile bütün 
dershaneler dolu , ve bütün öğret· 

menler dolgun mevcutlu sınıflar oku 
tuyordu . 

Bu seneki 843 fazla mevcudun 
ayni kadro ile tahsilini temin ede· 
bilmek için , bu yıla mahsus olmak 
üzere inkılap ve Cümhuriyet okulla· 
rında yarmışar günlük tedrisat tat· 
bik edilmiştir . Alınan neticelerde 
fena değildir . 

Ayni tedbiri Ceyhanın dört ders 
haneli Sakarya merkez , ve Adana· 
nın bir dershaneli Hadırlı köy oku· 
lund da tatbik zarureti hasıl ol· 
muştur . 

Bu yıl Adana merkez ilk okul· 
ları 207 si kız ve 390 nı erkek ,ol· 
mak üzere 597 mezun verdi. 9 kaza 

merkezimizde 37 kız 213 erkek beş 
sınıflı bütün köyler 8 kız 118 erkek 
ve üç sııııflı köy okullarından ise 
88 kız 608 erkek mezun alınmıştır . 

Yalnız Adana merkezindeki ilk 
okullarda bu seneki talebe mevcudu 
7220 dir . Bunun 798 ini son sınıf· 

!ar teşkil ediyor . 
lık sınıflarda 2091 mevcut var ki 

bunun 580 i geçen seneden sınıfta 

kalan ve 1512 side bu yıl tahsil ça· 
ğına girerek okullara kaydedilen· 
!erdir . Bu rakam , geçen yılki ka· 
yıdların iki mislini bulmaktadır . 

İlk okullardan mezun olanların 

Mütarekenin dönüm 
yılı münasebetile / 

Londrada büyük mera
sim yapıldı 

Londra : 12 [Radyo]- Mütare· 
kenin yıl dönümü münasebetiyle 
diin takı zaferin altında ve Meçhul 
askerin mezarında bir merasim ya· 
pılnııştır. Merasime büyük bir as· 
keri kütle iştirak etmiştir. Mezare 
çelenkler konmuştur. Merasimde 
kral Edvarda vardı. 

Gayri mübadil b.>:ıol Jrı 
y rıdan f.ızla d'iştü 

lstanbul : 12 ( Radyo )-Gayri 
mü badıl bonoları yarıdan fazla düş İ 
müştür . Bono sahipleri ne yapacak· 
!arını ~aşırmışlardır . 

Gayri nıübadıller yeniden hü 1<u 
met müracalta bulunmuşlardır . 

tüccar ve fabrikacılarımız ve bil

hassa bıı dört tayyarenin alınma 
smda en büyük şeref hissesine sa-

- Gerisi ikinci sahifede -

· Kültür direktörü } unus Kazım 

hemen yüzde doksanı orta 
devam etmişlerdir . 

tahsile 

Bu rakamlar bize pek aşikar 

gösteriyor ki, Çukurovalılar kültüre 
karşı büyük sempati ve alaka gös· 
!eriyorlar . 

24082 30000 
3250 15000 
6244 5000 

19823 3000 
18085 2000 

İngiltere kuvvet
lenmeğe mecbur 

Londra : 12 (Radyo) - Bugün 
toplanan avam kamarasında silah

lanma meselesi hakkında müzekerelcr 
devam etmektedir. Avam kamarası 
azasından bir zat : 

- lngiltere kimseye tecawz et· 
mek niyetinde değildir. Ancak in· 
giltere bahriye kuvvetini büyültme
lidir. Keza tayyare hücumlarına karşı 
da derhal büyük bir hava filosunun 
teşkili ve hava hücumlarını iskat ede· 
cek tayyare toplarının fazlalaştırıl · 
ması lazımdır demiştir. 

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

Madrid düştü fakat iş 
bitmiş görünmüyor 

Nasyonalistler şenlikler yapıyorlar 

Azana bir kaç gün istirahat için 
ortC4dan çekileceğini söylüyor 

Londra : 12 (Radyo)- Royter 
bildiriyor : Nasyonalist hava kuvvet· 1 

!eri büyük faaliyet göstermektedir-
1 

!er . 
Madrit : 12 (Radyo ) - D. E. 

markalı iki tayyare yere düşmüş ve 
içinde f;koç seyyar hastanesinin 
malzemesi bulunmuştur . 

Tarsus ve 

Nevyork : 12 ( Radyo ) - Fil 
isminrle lspanyol gemisi 3500 tonluk 
ilaç ve erzak ile dün ispanyaya ha. 
reket etmiştir . 

Madrit : 12 ( Radyo ) - Dün, 
Nasyonalistler için bir istirahat günü 
olmuştur. Bir çok yerlerde şenlikler 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Gözlü kule 
Arlwdnşımı::; ( Yalmau Yalgın) ın Gö:ılü kule krızuı hakkında 

yaptığı d"ğerli bir etüdü bu başlık altında neşretmeğe başlıyoruz . 
Hu gün iç sn yfıımızda bulacağınız bu ytı:r:ıyı resimleri ile beraber 
diğer makaleler takibedecektir . 

Eski mezarların üstünden aşarak geçen Tarsus çayının meydana getir· 

diği Sutuylen ( şelale ) 
- Yazısı ikinci sahifemzidedir .• -



Sahife 2 

Güney yurdda şehirler 
------. ------

Kancık ka 
pıiledonuk 

taşın (Sar 
dinapal) bu 
günkü du 
rumları 

iki yıldır Amerikalı Miss G old· 
manın Başkanlığı a l tında Tarsus için· 
de Gözlü kule hüyüğünde yapılmak· 
ta olan yüksek teknik Arkeoloji ka. 
zısı bize Tarsus hatta bütün güney 
yurdu ve bilhassa Çukurovayı ve 
bu bölgenin tarihini daha iyi tanıt· 
mıya başlamıştır . 

Bu kazı Seyhan ve !çel vilayet. 
!erinin eski durumlarını yeni baştan 
yaratmıya vesile olmuş ve bu işin 
bize oldukça çok vesikalar da bağış· 
lamıştır . 

!sanın doğumundan (1500-1900 
yıl önce bu muhitte hüküm süren 
Hitit birleşik devletinde Tarsusun 
tuttuğu önemli yeri yine bu k 1zının 

meydana çıkardığı izlerle öğrenmiş 
oluyoruz . 

Y11lm11n Yalgın 

Tarsus 
ve 

Gözlü 
kule 

Son Arkeoloji kazının elde etti 
ği vesikalarla bu ümidleri süsle~iş 
ve binlerce yıldır tarihin karanlık 
larında gömülü kalmış olan Tarsu 

sun durumunu aydınlatmıya koyulmuş. 
tur . 

Belki üç dört sene devam ede· 
cek olan Gözlü kule kazısı öyle ü· 
mid ediyoruz ki Çukurova tarihine 
bir pırlanta takacakbr . 

Tarsus şehri : 
Her gün amelesinden çiftçisine 

ve toprakla oynıyan çocuklarına va· 
rıncıya kadar çalışacak eski izler 
bulduran Tarsus ka>.abası çok en· 
teresan bir tarih yığını halindedir . 

Topraklarında bir metre derin
liğinden hatta toprak sathından on
beş metre yer altına kadar bulunan 
bazı taş toprak ve modelaj eserleri 
baş döndürecek kadar çoktur . 

Bu gün göz önünde duran do. 
nuk taş , kancık kapı altından geçi· 
lir . ı 

Türksözü 

Parti kongreleri 
başlıyor 

Kongrelerde müşahit 
mebuslar bulunacak 

Parti vilayet kongreleri önümüz. 
deki ay başlayacaktır . 

Her vilayet ilyönkurulunun kon. 
grelerinde müşahit mebuslar bu· 
lunacaktır . Müşahit mebuslar Anka· 

, rada seçilmiştir . 

Borçlar kanunu 

Yeniden tetkik ediliyor 
Haber aldığımıza göre : Ticaret 

kanunu ile borçlar kanunu arasında 
ahenk temin etmek ve lazım gelen 
tedbirleri tesbit eylemek üzere ala· 
kadarların iştirakile Ankarada bir 
komisyon teşekkül etmiş ve ilk top· 
lantısını.Yaprnıştır . 

Kompozitor varto 
Yakında şehrimize 

geliyor 
Anka. ada bulunan Kompozitör 

Varto , halk musikisi üzerinde ted. 
kikler yapmak üzere yakında şehri· 
mize gelecektir . 

Varto milli türküleri plağa ala. 
caktır . 

Sanat muallim mektebi 
açılıyor 

Ankarada bir sanat muallim 
mektebi açılmasına karar verılmiştir. 
Bu mektep ticaret mekteplerinin 
orta kısımlarınrlan mezun olanlarla 
ilk mektep mezunlarından maran· 
gozluk , demircilik ve tesviyecilikte 
9 ay çalışanlar imtihansız kabul edi· 
leceklerdir . Mektepte bu sene ders
lere başlanacaktır . 

Mukaddes kitapların saygı ile 
kaydettiğ i Tarsus dünyanın çok es· 
ki şehirle rindm biri olduğu az çok 
hatırdan çıkmam ış olmakla beraber ı 
hafriyat bunu vesikalamış olmasın· 

dan ay rıca esk i l iği 1:.ıir kat daha kuv 
vetleşmiş ve üstünde !durulacak bir 
şehir olduğunu a nlatm ı ş tır . Mesela 
son günlere kada r bütün kitaplarda 
Kilikya adıyla anı l an bu yurd böl· 
genin Kilikya olmadan önce (Kız
vatna ) adıyla yad edilmekte oldu. 

Sutüylen ve su terazisi gibi eser· ! 
!er hala yakın eski devirlerin birer 

Nektep Ankara sanat mektebine 
mülhaktır . 

Vilayette tayinler ahidesi gibidir . 

Geçen yıl belediyenin bulduğu 
ve ortaya koyduğu iki biçim şehir 
kanalizasyonu bu meyanda sayılacak 
ve şaşılacak örneklerdendir . 

Vilayet memurlarından Hasan 
Çetin Kaya vilayet evrak memurlu· 
ğuna terfian tayin edilmiştir . 

* • * 
Vilayet tapu dairesinde açık bu

lunan katipliğe Mebrure Köni tayin 
edilmiştir . · 

Bölgede Ziraat ve ekonomi 

Pamuk muamelelerinde canlılık var 

Hububat ihracatı, bilhassa Buğday piyasası sağlam 

Pamuk üzerinde olan muameleler 
yeniden iyi bir canlılık göstermiş 
ve fiatlar tereffüe meyletmiştir. Bu 
hafta Adana borsasında kilosu 51 
kuruş üzerinden birinci kalite Klev 

' !ant pamuklan muamele görmüş ve 
sabcılara 52 kuruştan talepler vaki 
olmuş ise de henüz karşılık bula· 
mamışbr. Diger nevi pamuklar da 
bu fiatlara kıyasen kalitelerine göre 
20 para 1 kuruş fazla talep edil. / 
miştir . 

Fiatların bu şekilde tereffüe mey- 1 

!etmesine en büyük amil. Zaten işlek 
ve sağlam olan piyasaya diger müş- ' 
terilerimize inzimamen Polonyadan 1 

iyi fiatlarla tekliflerin yapılmasıdır . 1 
' Gerek Adana ve gerek Mersin · 

borsalarında ve diger pamuk mer
kezlerinde bu haftaki muamelele• 
çok istekli olmuştur . 

Bu hafta şehrimiz borsasında mu· 
amele gören pamukların yüzde 86,06 
sı ihracatçılar yüzde 09 u fabrika
cılar ve yüzde 85 i çeteciler tara-

Dört Tayyaremizin 
ad koyma törenini 

w 

yapacagız 

- Birinci sahifeden artan -

hib olan bütün çiftçilerimiz buluna. 
caktır. 

Dünde IJbayımızın başkanlığın· 
da toplanan bir heyet ( ad koma ) 
merasim programını hazırlamıştır. 
Belediyemiz gelecek tayyarecileri. 
mize güzel ve kıymetli hediyeler 
hazırlamış olduğundan o gün mera. 
sim sırasında kendilerine şehrimiz 
adına verilecektir. Bediyemiz, mera· 
sime gidecekler için nakil vasıta 
!arını da temin etmiş olduğundan 
sahada çok kalabalık bir halk küt· 
lesinin toplanacağını ümit ediyoruz. 

Ad konma merasiminden sonra 
tayyarelerimiz şehrimiz üzerinde 
uçuş yapacaklar ve hazırlanan ve
cizeler atılacak, sonra diger kaza· 
!arımız üzerinde de uçarak şehri 
mize döneceklerdir. 

fından mubayaa olunmuştur . 
BUGDAY 

ihracat bakımından bu maddemiz 
halen çok sağlam 1 ir durum arzet
mektfdir. 

ÇAVDAR 
Çavdarlarımıza Almanyadan vaki 

istekler gittikçe fazlalaşmaktadır . 
Geçen hafta Alrnanyadan verilen 
fiatlar tonuna 46 lira iken bu hafta 
yarım lira fazlasile 46,5 lira veril 
miştir. 

Bu sebeple piyasalarımızdaki mu. 
ameleler istekli devam etmektedir. 
Piyasa ve fiat durumu sağlamdır . 

ARPA 
Ekonomik durum kısmında da 

bahsolunduğu üzere bu maddemizin 
ltalyava ihracatı tekrar başlamıştır. 
Arpalarımıza Almanyadan da iyi 
fiatlar verildiğinden dahil piyasa· 
!ardaki muameleler işlek olarak de· 
vam etmekte ve bu hafta fiatlarda 
10 santim kadar bir yükseliş kay 
dedilmiştir . 

Zabıtada: 
Hırsız hamal 

Banka memurlarından Salahad· 
dinin ailesi tarafından ev taşımu sıra: 
sında eşya arabasının yanında giden 
hamala verilen bir lüks lambasım , 
henüz hüviyeti meçhul bulunan ha· 
mal çalıp kaçmıştır . Zabita tahki. 
kat yapıyor . 

Dikkatsizlik yüzünden 
yangın oluyordu 

Ocak mahallesinde Ali kızı Be· 
her yağmurda ıslanan kibritleri mu· 
ayene etmek üzere yakarak söndür· 
meden serili pamuklar üzerine atma· 
sından ve pamuğun d-ı için için ateş 
almış olmasının farkına varmamaf ın · 

dan ufak bir yangın başlangıcı ol. 
muş ise de derhal söndürülmüş fakat 
dikkatsizliğinden dolayı hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Bisikle le çarptı 

ğunu hir kaç yıl önce Boğaz köy tab 
Jetleri arasında çalışan Coetze 
örtaya atmı ş tı . Son günlerde yine 
bu za t G özlü kule kazısında çıkan 
pişmiş topraktan bir mühür iizerin
de yaptığı inceleme ile bu idd iayı ı 
perçinlemeye muvaffak olmuştur . 

Kasabanın bu günkü Türk me
deniyetinde ad alan bu eserler hiç 

şüphesiz memleket' n çok eskiliğine 1 
örnek sayılmasa bile Sardinapal, 

Eshabı Kehf ve Danyal P~ygamber 1 ---------------------·-----
Mehmet oğlu Salahaddin adın· 

da biri lsa oğlu 62 yaşında !saya 
bisikletiyle çarparak bir gün sonra 
tekrar muayenesini gerektirecek de· 
recede sağ ayağından yaralanması 

na sebebiyet verdiğinden yakalan· 
mıştır . 

Halbuki elimizdeki kitaplarla biz 
Tarsusu en ç<•k Mark Antuvar ile 
Kelopatra hadiselerile ve miladdan 
ellı yıl önce Akdeniz ke narlarında 
coğrafya tetkikleri yapan lstrabo 
ııun rivayetlerile eski medeniyetlere 
sahne olduğunu bilmiyor ve oradan 
ötesini göremiyorduk . 

Bu gün Tarsusun eskiliği umdu· 
ğumuz Roma ve Yu nan eskiliklerin· ı 
den daha pek çok eski olduğu anla-. 
şılmaktadır . · 

Son yıllarda ( Civilisatinos ) adın. i 

daki kitabında rrofesör ( Helleniqu· 1 

rs ) Suriyede bulunan sivri külahlı 
nıabutların Tarsusta da bulunduğu. 
nu ve Hititlilerin Kilikya mıntaka· 
sında bir devlet olarak yaşadığını is· 
pat eder • 

Bundan mada ( Can Garstan ) 
ve ondan iktibasla profesör ( Sayiss) 
de Hitit metinleri kitabında Tarsu
sun ( Tarsa ) adlı bir şehir olduğu
nu ortaya kor . 

Bunun üzerine ( Coetze ) nin 
incelemesinden çıkan Akdeniz kı 
yılarında ve Kilikya mıntakasındaki 
( Kızvatna ) adlı Hitit devleti zayıf 
ümidleri ku vvetle, tirmiş ve Tarsusa 
büyük bir ehemmiyet vermiş ti . 

adıyla anılan yerler bu adları eski· 
li ğinden almış olmaları şüphesiz • 
dir. 

Belediyenin bulduğu kanalizas· 
yondan biri 1,8(l diğeri 7,46 metre 
yerin altındadır . 

Bunun birincisi şimdiki Tarsus 
çayına döküldüğü halde ikincisi ve 
en muhteşem yapılısı şehrin garbine 
yani çayın eski mansabına ( Rigma) 
tershanesine ( şimdiki yeni köyün ) 
bulunduğu yere doğru dökülmekte· 
dir . 

Roma medeniyetinin son güt>le
rinde çayın akıntısı şarktan garbe 
akıttıktan sonra su tüyen ( şelale ) 
eski mağara mezarlıklarından büyük 
bir yapı üzerinden aşırılmış ve bu 
şelale Tarsusun hem manzara ve 
hem de tarihine ayrı bir bakım ya 
ratmıştır . 

!sanın doğumundan tahminen 

F ukat son kazı şehrin cenup 
duvarlarını ve sur bakiyelerini de 
meydana koymakla eski Tarsus 
şehrinin Varoşunu tayin etmiş ve az 
çok eski Tarsusun eski planını 
belli etmiştir. 

Bununla da anlıyoruz ki Gözlü 
kule hafriyatı Kilikya ve Tarsusun 
tarihini tamamlamağa ve bir ilim 
hakikatini ortaya atmayı taahhüt 
etmiş gibidir, 
. En eski Tarsustan Modern Tar· 

, susa kadar geçen günlerini inceleye. 
, cek olan Gözlü kule kazısı Türkiye 

tarihine de büyük bir aydınlık ve· 
receği şüphe edilmemelidir. Şehrin 

Kuzey eteklerinde dağlara kadar 
tırmanan eski mağaralar ve bunla· 
rın içinde bulunan toparlak mezar
lar Tarsusun tarihten önceki duru. 
munu 'göstermektedir. Hulasa bü. 

( 100 - 200) yıl önce Toroslardan 
şehre gelen içme suyu için yapılan 1 

terazilerden bu gün elimizde yalnız 1 

küçük bir parçası kalabilmiştir . 1 

Bu meyanda memleketin çevre· 
sini kuşatan surlardan ise } alııı l Kan 
cık bı a<lı ~ a a ıı·la ı 1 ı i ' ka p ı , , ve 
a l ııııl.ın ge lı r adııı<lJki suı ı · a ı ~a 

tün Tarsus yerin üstü ve altile bir 
tarih olduğunu bilmiyen kalmama· 
lıdır. 

Toros dağlarının güneyinde Gü
lek boğazının ağzında şimali cenu· 
ba bağlıy an yolun üzerinde yani 
yak ı n şaık taıih ı n i n ve göç yolları -
111 11 katn ıe d e~ligı bir yeıdı: ve Ak· 
den;:cin sevimli bir Ul unda lulunan ~ nu~n lı a, ka b r ~ e) ka lmanıı, lır. 

Tarsus bunun için mukaddes kitap
lara girmiş ve gene bunun için tarİ· 
hi isimlerle Türk tarihinde yer bul
muştur. 

Arkeoloji isimlerinin son mu· 
vaffakiyetlerile ( 4000 ) yaşlarına 

yaklaşan bu yurd hakkında kuş 
bakışı bir tarih etüdü yaparken bu 
günkü medeniyetten başlıyarak ge· 

ri geri gitmek istiyoruz. Bunun için 
yazılarımızda Gözlü kule kazısın

dan önce Tarsusun son günlerinden 
kalma eserlerini ele almak ve efsa· 

nelerden ad alan anıtlarını kısaca 
incelemek istedik. Yine bunun için 
Eshabı kehf, Ulucami, Eskicami, 
Yeni cami, Tahtalı minare, Küçük 
minare, Daniyal makamı, Kubat 
paşa medresesi, gibi eserleri ele 

alıyoruz. Bunları kısaca yazdıktan 

sonra hafriyat başkanı Miss Gold· 
manın 335 yılında Amerika Arke· 
olojı mecmuasında neşrettiği raporu 
ve son günlerde Goetze'nin Gözlü 

kulede çık~ış ( lş.pu·tah-su) ya ait 
pişmiş bir toprak mühür hakkında· 
ki makalesini gözden geçirerek 
Tarsusun tarihimizde aldığı son du. 
ruıııu tanıtmış olmıya çalı~acağız . 

Bakraçla başını yardı 
Karısı ile münazaa eden Sucu· 

zade mahallesinden Mustafa oğlu 
Ahmet adında biri ınünazaayı her 
taraf etmek üzere araya giren Ha
san oğlu Hacı Alinin başına bak. 
raçla vurarak hafif surette yarala
dığından hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Çocuk dergisinin 11 inci 
sayısı çıktı 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezi tarafından ayda bir çıkarıl. 
makta olan " çocuk " mecmuasının 

17 inci sayısı dolgun bir mündere· 
cat ve zarif bir kap içinde çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz . 

Gelenler -gidenler 

Tapu ve kadastro müfettişi fb. 
rahim Sakıp dün Diyarbekire gitmiş
tir. 

( . 

~ . 
Bafra kaymal aıııı Mahmut Oi. 

1 
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Ceyhan da 
Kıskançlık yüzünden 

bir cinayet 

Ceyhanın Misis Nacarlı köyüll' 
den Ahmet oğlu lbrahimin karısını 
a} ni köyden lbrahim oğlu Cumali· 
nin fena fikirle takıldığından dola· ı· 
yı aralarında çıkan münazaadaP 
sonra Cumali Tabancasını çekerek 
köyün içerisinde lbrahimi sol baca· 
ğından diger küçük kardeşi Halili· 
d~ sol böğründen yaralamıştır. 

Suçlu Cumali yakalanmış vt s 
hakkında kanuni muamele yapıl· Bu 
mak üzre adliyeye teslim edilmiştir. h 

c 
Yakalanan kaçakçılar ati 

b Ceyhanın Türlü baş mahalle· 
sinde oturan ve Arzuhalcılık yap· 
makla meşgul olan Hafız Meh 21 

met ve karısının ötedı-nberi kaçak·' bil 
çılık yapdıkları ve kaçak eşya alıp ki 
sattıkları zabıtaya ihbar edilmesi et 
üzerine dünkü gün zabıta Mehme· ği 
din evine girerek araşdırma yapııııŞ 
ve epeyce Gümrük kaçak eşyasırıl se 
kansının elinde satarken cürmü mef g 
hut halinde yakalanmıştır. şe 

Suçlular yakalanan eşyalarla rn 
haklarına kanuni muamele yapılmak 
üzre adli . eye teslim edilmişlerdir. 

---- - ... ~---

-

İlaç parasına korsan 

Çinin Fuiken sahilleri açıklarında 
korsanlık ederken yakalanan 22 ya· 
şında bir Çinli mahkemede şu sÖZ' 
!eri söylüyordu: 

- Korsanlık yaptım. Çünkü aıı· 
neme ilaç parası tedarik etmek meC· 
buriyetindeyim . ,. 

Tevkif edildiği zaman elindeki 
Kelepçeleri, adeta bir sicim imiş gi· 
bi atıvermiş, fakat polislerin yanın· 
dan kaçmadan yürümüştür. 

Gasbettiği şeylerin 2000 lira kıY 
metinde olduğunu söylüyor. Fakat 
bütün bunları reisleri almış ve ken· 
disine ancak bir ilaç parası olan 50 
kuruş vermiş. 

Çinli delikanlı, tevkifinden ev 
ve! korsanlardan ayrılmıştı Şimdi 
baş korsan yakalanmak üzeredir. 

H"yat kırk beşte başlar 
ış 

Amerikalılar, dünyanın en acaip 
olmağa namzet bir kulüp tesis et· 
mişlerdir: "Hayat kırk beş yaşında 
başlar.,, 

ııı 

D 
b 

Külübün merkezi Nevyoı k dev· 
ı leti içinde Cortland şehı indedir. 

Kırk beş yaşına basmamış hi~ 
bir kadın kulübe aza olarak alına· 
mıyaca1dır. Bundan başka, işir en 
ehemmiyetli larafı da, kulübe girmek 
istiyen kadınların yaşlarını resmi 
stırete beyana mecbur tutulma· 
!arıdır. 

Hayatın kırk beşte başladığına 
nasılsa inanmış olanların kurdukları 

bu cemiyetten bahsedilirken bir ar 
kadaş: 

- Bu kulübe. hiç bir kadın aza 
olmak istemiyeceğine göre, sadece 
"hayatın ne vakit başladığını bilenıi · 
yen bekar erkekler kulübü ,, adını 
verselerdi, kendilerini kırk beşinden 
sonra olsun aldatmamış olurlardı , 
dedi. 

Kırk beşe yaklaşanlarımız 
lümsedilerl 

Garip Ördek 

gü· 

- Amerikada garip bir ördek 
dünyayagelmiştir. Bunun dört kanadı 
vardır. Daha yumurtadan çıkar çık · 
maz uçmaya başlamıştır. Amerika· 
lılar ördeğe, tayyarelere denildiği gi· 
bı, iki satıhlı adını koymuşlardır . 

yarbekirden şehrimize gelmiş ve bir 
gün kalarak Samrnna hareket et· 

miştir. 
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. SON HABERLER Madrit düştü fakat iş 
1 

bitmiş görünmüyor Habeşistan Haritadan nasıl silindi 
en 

)yün· 
rısını 

\, ___ M_a __ r_e_ş_~_ı_WD_w_ö_B_~-~~~~-·n-~-~-a-_t_;_r~_l_a_r_ı ~-.l Leh Hariciye 
Vekilinin 

- Birinci sahifeden artan -

yapılmakla iktifa edilm!ştir . 

mafrf--------- -iV- Londra görüşmelerine 
ehem" iyet verilmiyor 

Londra: 12 (A:A.) - Lehistan 
dış Bakanının Londradaki görüşme
lerinden çok müheyyiç neticeler bek· 

-- Barselon: 12 ( Radyo) - Aza. 
va bir kaç gün istirahata çekilecek· 
tir • 

dola· 
ada~ 

:erek 
ıaca· 

1ali/İ· 

İngilizlerin takındıkları tavrın zarar 
yerine faidesi dokundu Aazana demiştir ki : 

Biz Madridi kurtarmak değil , 
ispanyanın hürriyetini kurtarmak is· 
tiyoruz. Madridin alınması asilere 
bir şey temin etmez. 

" Ben , her neye mal olursa ol- 1 
. ~e sun , geri dönmiyeceğimizi anlatbm. j 
' J· 1 Bu arada ltalyanlar tarafından iki 
apı ' ' - . 1 1 
iştir, hakem seçilmesi suretiyle Mıllet er , 

, Cemiyetinin gelecek toplantısını da 
ar 1 atlatacağız ; lakin eylulde tekrar işin 
aile· , başlangıcında bulunacağız. 
yap· Bizim , Cenev.re~en _aynlmamı-
ı!eh· ı zın zaruri olması ıhtımalı vardır. işte 
ak·' bilhassa bu ihtimaller dolayısiyledir 

:1ıp ki harekatın başlangıcı olarak tesbit 
nesı ettiğimiz ilkteşrin tarihi katiyen de· 
nıe· ğİştirilemez. 
ınııı Bundan başka , bu on tümenin • 
ısını senin eline her şeyi tastamam olarak 
nıef geçmesi lazımdır ; en az üç yıllık ia-

şe levazımı ile mühimmat temin et
arla tnek zorundasın ; 'çünkü ,'ne kadar 
nak tnanasız olursa olsun , formel ( hü· 

1• kümlerin icabı Süveyş kanalı geçiır. 

dindeki zorlukları da göz önünde 
bulundurmaklığın gerektir. 

lngiliz parlamentosunda , hatta 

B 
kanalın kapatılmasından bile bah
sedildi . Pesimistçe ve müşkülatlı ih 1 

ı timallere karşı daima hazır bulunmak 
lazımdır. ,, 

Habeşistandaki siyasi vaziyet 
hakkında , o günlerde de Bono is

ında libarat servisinden şu aşağıdaki ha· 
ya· beri alıyor: 

" Büyük bir hoşnudsuzluk hü· 
küm sürmekte , kabile reisleri ara· 

an· sındaki mutad nifaklar gittikçe şid· 
1ec• detlenmekte , barba girişilmesinin 

aleyhinde hemen hemen umumi de· 
ıki necek derecede itirazlar yükselmek-
gı· ledir. 

ın· 

kıY 
:at 

:V 

di 

' 
ip 
t· 
la 

iç 
I· 

Aussa sultanı Negüsün tahtın· 
dan indirilmesine taraftar görünü 
~or. ,, 

Musolini Mayıs sonunda de Bo 
noya , Habt'.şistanda yapılmış olan 
dostluk andlaşmasının feshedilip edil
ilıemesini soruyor ; o da , Graziya· 
~ ile görüştükten sonra bu fesih 
işinin aleyhinde bulunuyor . " Çün
~ii , diyor , var kuvvetle hazırlanma 
11imizi aksatacak herhangi bir ihti· 
ilıale meydan verilmemesi lazımdır.,, 
~Uçe de bu fikri tamamiyle yerinde_ 
Uluyor. 

26 Haziranda , de Bono , Eden
le yaptığı görüşme hakkında Muso
lıniden kendi el yazısı ile bu mektup 
•lıyor . Bu mektupda deniliyor 
~i : 

" Benim verdiğim cevabı tasav· 
n Vı.ır edebilirsin. 
,ek ı lngilizlerin takındıkları tavrın za- 1 
ı i tar yerine faydası dokundu . ,, Ay. 1 

~i rnektupda , Musolini " yapılmasına 
IU~m hasıl olduğu takdirde , taar
tıızun başlangıcında Eritreye gelece
~İtıi ,, kaydederek , " bu taarruzun 
da.ha ilk darbelerde darmadağın e· 

I· 

a 
rı 

ıl 

ı 

lı 

'I" 

-

~~ci olması zarureti bulunduğunu ,, 
ave etmektedir. 
Görüldüğü veçhile , Musolini , 

ha.rekatın tekmil idaresini bizzat ken
di eline almış bulunuyor: 
. Şart olan Habeş taarruzu artık 
1 ilıkansız telakki edildiği için , önce 
den derpiş edilen tedafüi mukabil 
taarruz stratejisinden vazgeçiliyor ve 
d~ha başlangıcta yığın halinde insan 
~e malzeme kullanan ezip yıkıcı bir 
Strateji tathik edilmesi devletlerin 
~_e Milletler Cemiyetinin tehdid edi· 
c~. lıir mahiyet alan müdahaleleri yü
~tınden zaruri bir şekil alıyor , ki 
l~ da artık değiştirilemez bir tarzda 
lllt eınrivaki haline sokulmak isteni
[0r . Fakat , diğer taraftan da hala 
tıılyan azim ve kudreti karşısında 
~egüsün sarsılması , diz çökmesi ve 
ta.lyan arzularına boyun eğmesi u 
ilıudu besleniyor. 

Bu düşüncede , Habeşistanın iç 

' durumu , Habeşlerin harp aleyhinde 1 lenilmemesi lazımgeldiği bildiri-
ki meyilleri de hesaba katılıyor. Ne , liyor. 
çare ki işler , Musolininin bile düşün j Leh dış Bakanı beşler koııferan. 

ı 
1 

sı hakkındaki hazırlık müzakereleri-düğüede. n çok fazlas'.le .' taly~ için d 
" pesimıstçe ve elverışsız ,, bır şe· nin orta Avrupayı alakadar e en 

meselelere bir zarar vereceğinden en 

Madrit : 12 (Radyo) - Bir 
hükumetçi filosu Nasyonalist tayyare 

istasyonundan birisini keşfederek 3 
asi tayyareyi tahrip etmiştir . 

kilde inkişaf ediyor. dişe 'etmediğini, lngiliz Dış Bakanı 
lngiltere , anavatan donanması. da Lehistandan yapılacak Yahudi 

nı J\kdenize yolluyordu ; ölü sanılan muhacereti hakkında Filistin komis· 
Milletler Cemiyeti de harekete geçe- yonunun mesaisini bitirmeden her 
rek , o ana kadar hiç bir büyük hangi bir teminat vermiyeceğini söy· 

Madrin : 12 ( Radyo ) - Hü· 
kumetçilerin Nasyonalsitlerin sağ 

kollarına yaptıklan taarruz suya düş
müştür. devlete karşı tatbik edilmiyen zecri' !emişlerdir . 

tedbi~lerle tehdid edi~or_~u. - Kont Ciyano Macaristana 
Dığer taraftan , somurge harb- da gidecek 

lan için o güne kadar işitilmemiş p t . l2 [ R d ] _ ltalya 

Madrit : 12 ( Radyo ) - Bu sa. 
bah 11000 milliyetçi daha gelmiş
tir ! b. ..1 "d . alz . k eş e . a yo 

ır o çu e ınsan ve m emeyı or- h . . k·ı· K t c· 
0 

pek 
Londra: 12 ( Rad ~o) - Eden, 

İngiliz hükumetinin, ispanyadaki ih

tilal kumandanlığından (esirlerin tah
liyesini) talep etmesini istedi . 

. . Af arıcıye ve ı ı on ıyan 
poratıf harbı adı verılen Doğu · yakında Macaristana gelecektir. 
rikasındaki sefere bağladıktan sonra S b 
Musolininin de ricat yolu kapanmış· ovyet ayramI 
tı . 

Habeşistan önünde boyun eğmek 
mek ltalyanın yalnız Doğu Afrika
sındaki mevkiini bir daha fifa bul· 
mıyacak derecede zafa düşürmekle 

kalmıyacak , faşist rejimi için de 
müthiş bir darbeyi ifade etmiş ola
caktı. 

Bu müşkül vaziyette , yalnız bir 
çare vardı ; du da : 

Habeşistanı mümkün olduğu ka 
dar çabuk ezmek ve lngiltereyi de 
Afrikadaki mülklerinde tehdid ede
bilmek için, yığınları durmadan Af· 
rikaya yetiştirmekti. 

Harbın sonlarına doğru hemen 
hemen yarım milyon ltalyan- hep· 
si yedek efrad olan işçilerde bu 
mikdara dahildir . - Afrika top
raklannd bulunuyorlar ve de Bono· J 

nun başlangıçta talep ettiği üç tümen 
yirmi üç tümenden az bir raddeyi 
bulmuyordu! 

Duçe , 29 eylUlde de Bonoya 
şu telgrafı çekiyor: 

" Meselenin asıl özü , işe acele 
girinmek ve varkuvvetle yüklenip 
darbe indirmektedir. Harp ilanı yok-
tur. 

- Sonu Yarın -

• 1 

Arap -Yahudi me- ı 
selesi 

Birinci sahifeden artan 

İsmet İnönü ve Molotof 
arasında telgraflar 
Ankara : 12 ( A.A. ) lhti]a. 

Madrit: 12 (Radyo) - General 
Franko bütün Madritlilerden, silah
ların polise teslimini istedi . 

lin ondokuzuncu yıldönümü mü 
mısebetiyle Başvekil ismet lnönü ile 
Molotof arasında tebrik ve teşek· 
kür telgrafları teati edilmiştir . 

Madrit : 12 (Radyo) - General 
Lano, Madridin zaptile işin hallolun· 
madiğini ve asıl mücadelenin bundan 
sonra başlıyacağmı birdirınektedir. 

C.H.P. Adana Merkez Kamununa bağlı 
Ocakların Kongre gün,saatlarile n('rede 

yapacaklarını gösterir cetvel 

Ocak isimleri Tarihi Günü 
Kongrenin 

Saatı yapılacağı yer 
Kongreye nazaret 

edeceklerin adı 

14 Parti merkezinde f. Burdur . Çarşı 

Döşeme 

15.11.36 Pazar 
15.11.36 Pazar 10 Döşeme ocağın - J. Burdur . S. 

da Sergici 
Çınarlı 16.11.36 Pazartesi 19 Çınarlı ocağında !.Burdur !.Hakkı 
Eski Hamam 17.11.36 Salı 19 Parti merkezinde l. Burdur 
Kayalıbağ 18.11.36 Çarşamba 19 ,, " " 
Mermerli 19.11.36 Perşembe 19 ,, " " 
Mestanzade 20.11.36 Cuma 19 Halkevinde " 
Nacaran 21.11.36 Cumartesi 10 Kendi ocağında ,, 
Mirzaçelebi 21.11.36 " 15 " " " 
Şıhmustafa 22.11.36 Pazar 12 ,, " " 
Hankurbu 23.11.36 Pazartesi 19 ,, " ,, 
Sucuzade 24.11.36 Salı 19 Parti merkezinde " 
Tarsuskapısı 25.11.36 Çarşamba 20 Parti merkezinde ,, 
Karşıyaka 26.11.36 Perşembe 10 Yamaçlı okulu ,, 
Ulucami 27.11.36 Cuma 20 Ocak binasında ,, 
Yortan 28.11.36 Cumartesi 14 ,, " " 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

M. Ali 
,, S. Sergici 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

Seyhan 28.11.36 Cumartesi 10 ,, " " .. .. " 
1 Merkez kamun 29.11.36 Pazar 20 Parti merkezinde lıyönkurul Baş· 

için tahkik heyeti Filistinde iken mu· 1 • 7517 kanı . 
hacir gelmiyecektir . j 

Kudüs: 12 (Radyo) -Filistin 
işlerini tetkik edecek olan tahkik 
heyeti bugün buraya gelmiştir . 

Kudüs : 12( Radyo) - lngiliz 
tahkikat komitesi bugün ilk toplan· 
tısı şerefine büyük bir ziyafet verile
cektir . 

Yüksek Arap komitesi çok uzun 
süren bir müzakereden sonra , lngi· 
liz tahkikat heyetinin mesaisine hiç 
bir suretle İştirak etmemeğe karar 
vermiştir . Arap komitesinin bu iç-

C. H. P. Seyhan iline bağlı ilçelerle İl
çelere bağlı Kamun ve Ocakların 936 

yılı Kongrelerinin hangi tarihlerde 
yapılacağını gösterir cetvel 

Ocak kongrelerinin 
ilçelerin adı yapılacağı günler 
Saimbeyli 5-11-939 ila 

timaında kral İbnissuudun mümessi · Feke 
li de bulunmuştur . 

Yüksek Arap komitesi neşretti· IKozan 
ği bir tebliğde , lngiliz komitesinin 
çalışmalarına katiyen mani' olunmı· 
yacağıru ve fakat tek bir Arabm ko Kadirli 
mitenin önüne çıkmıyacağını da bil· 
dirmiştir . C h 

Kudüs: 12 (Radyo) - Büyük ey an 
katolik rahibleri ve hahamların im· 

Bahçe zasiyle neşredilen bir beyannamede 
bütün halk , İngiliz tahkikat komis· 

Yonuunıı adilane bir karar vermesi 
Dörtyol ve mesaisini muvaffakıyr.tle bitir-

mesi için duaya davet edilmektedir. 
Osmaniye Bu beyannameyi büyük Arap 

müftüsü de imzaya hazırlandıği bir 
Karaisalı 

sırada yüksek Arap komitesinin ka· 
rarmdan haberdar olmuş ve imza· 
dan vazgeçmiştir . 

15-11-936 
· 1-11-936 ila 
28 -- 11-36 

ı -11-936 ila 
30-11-936 

1 -11-936 ila 
"25-11 936 ' 

1- 11-936 ila 
22- 11- 936 

1-11-936 ila 
26 - 11 - 936 

1-11- 936 ila 
15-11- 936 
1- 11-936 ila 

22-11 - 936 
1- 11 - 936 ila 

15-11-936 

Kamun kongrelerinin 
yapılacağı günler 
16-11-936 

29-11-936 ila 
30-11-936 
5,7, 10,12,13, 16, 18, 
20,22,27,11,936. ve 
2/12/36 . günlerinde 
25 11-936 ila 
30-11-936 
23-11-936 ila 
30-11- 936 

7,11, 17,27,28/11/936 
günlerinde başlanacak 
'e bitirilecektir. 

ltçe kongrelerinin 
yapılacağı gün 
1 12-937 

( salı ) 
2-12-936 
(Çarşamba) 
3-12-336 
(perşembe) 

4-12-936 
(Cuma) 

5-12-936 
(Cumartesi) 
7-12-936 
(Pazartesi) 

16-11~936 ila 9-12-936 
29-11-936 (Çarşamba) 
7,10,14,17,21,28, 11 / 10-12-936 
36 tarihlerinde yapılalak(Perşembe) 
20-11-936 ila 12- 11-936 
25 11 936 (Cumartesi) 

7.:J l8 

sahife: 3 

• Asri sınema 
11 teşrin sani çarşamba akşamından itibaren 

mevsimin müstesna filmi 

Douğlas F airbanks J.R-Loretta Y oung 
gibi iki büyük artist tarafından temsil edilen fevkalade heyecanlı 

(Kaçak) 
Aşk, Kahramanlık, Fedakarlık 

Ayrıca : Büyük ekler Jurnal 
yakında : 

Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villy F orstun bizzat temsili 

( Böyle bir kız unutulur mu ? .. ) 
7494 

Fevkalade sinema müsameresi 

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Türk tarihinin en şanlı bayrağı ve Türkiye Cumhuriyetinin her Türkün 
göksünü kabartan siyasi muvaffakıyeti teşkil eden canlı abide : 

Çanakkale 
Boğazının Ordu ve Donanmamız tarafından işgali 

program: 

( Viyana Bülbülü ) 
Oynıyan : Marta Egert 

Çardaş furstin-Kastadiva-Sanşın Karmen ve hatta bütün filmleri 
gölgede bırakan şaheser 

Matineler : 
Cumartesi 2,30 d'a Vahşi Ormanlar Esrarı 24 kısım birden 
Pazar 2 ve 4,30 da Çanakkale Viyana bülbülü 

NOT 
Çanakkale filmini bütün mekteplilere tavsiye ederiz 

7516 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyolan görmeden ve dinl.:meden başka bir marka almamaıuz 
menfaatınız iktizasındandır . 

ADANA Vf. HAYALiSi RESMİ ACANTASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
22 
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"iatııını 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyamn Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalanm İş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağnsız ameliyatlar yapar. ı 

7300 22-30 G. A. ------·---

~ ~. H. K r ",. ·' 
El_ÜVuK~\ 
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l' Bir verirseıı:bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yuzterce yu-rddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya-

c; i ı ~ ıı ic'd:a cet bilir . 7379 24-26 

k b 1 
26/11/936 tarih perşembe günü 

Um ara a rl n 1 saat 11 den itibaren çırçırların bu-
lunduğu Ceyhana tabi Burhanlı kö

' yünde ki çırçır fabrikasında açık 
artırma suretiyle sablacağından ta
liplerin mahallinde bulunacak me
muruna baş vurmalan ilan olunur. 

7519 

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

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek
triği havi bir hane satlık veya ki
ralıktır . Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin matbaamıza müra-

Adana Pamuk üretme 
dürlüğünden : 

Makinenin nevi 

çiftliği •• mu-

Tek kutulu 27 X 54 pus eb'adında burgulu Standart 
pamuk balya makinesi . 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 

1229 36 

1- Eskişehir tohum islah istasyonu için alınması iktiza eden yukarda 
evsafı yazılı bir adet pamuk baly:ı makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana pamuk üretme çiftliği 
müdürlüğünden alabilirler . 

3- Yukarda yazılı pamuk makinesinin muhammen bedeli (1229.36) 
lira olup muvakkat teminat ( 92.20 ) liradır. 

4- Eksiltme ve ihale 16-11-936 gününe müsadif pazartesi günü 
saat (15) de Adana Ziraat müdürlüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu 
tarafından yapılacaktır . 

5 - isteklilerin (2490) sayılı eksiltme kanununun tarifatı dahilinde mü-
racaat etmeleri ilan olunur . 7 464 3-6-10- 13 

BAKTERIYOLoG 

D. Kemal Arıksoy 
Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde 

11No: lu eve nakletmiştir . 7466 

Bebekli Kilise sokağında 

1 10-10 

, 

I 
.(_& 

-
l 

' 

J 

c aatları. 7482 5 -10 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Muayen .hanesini Yeni Otel arkasında es!ci 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

• 

Doktor Operatör 

Numan Bedri 
Doğumve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül

tesi kadınhastalıkları kıliniği muallim muavini . 
Buzamana kadar 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 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalannı kabul ve tedavi eyler . 7391 15-15 

Seyhan P. T. T Başmüdür
lüğünden 

Posta ve telgraf idaresi tarafın-
1 

dan sa 'ın alınan eski papaslar ınek- 1 

tebi binasında yapılacak tamirat ve ı 
tadilat işine evvelki e1csiltme nıüd 
deti içind ~ t.ılip çıkmam~sı üzerine 
şartname v.: mukavelenamede bazı 
tadilat yapılarak m.:zkur tadil ve 
tam'r işi 13 11 936 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle eksilt 
meye çıkarılmıştır. 

Nafia d iresince yapılan keşif ve 
planları mucibince tahmin bedeli 
( 7521 ) lir.ldır . ihale 30 11 936 
tarihine ınüsadif Pazartesi günü sa 
at 15 de ve ayni bina dahilindeki 
Seyhan P. T. T Başmüdürlüğünde 
toplanan komisyon huzurile yapıla· 
caktır. 

Athspor kulübünde:ı: 

7 '11 936 da toplanılması ka· 
rarlaştırılan senelik koogı em it ek 
~eıiyel 1, nl el: o 2dığ11 dan tor.: 
lanlıom 14 11 </36 Cuıı ar1r~İ giinll 
sa~t en l.c:,e ~ırakıldı~ı ~ıııın Ü)l. 

lerinıize bildirili.-. 
7520 

Hizmetçi aranıyor 
iki bekar arkadaşız . Yemek, ça· 

maşır ve ütü bilir bir lıiznıctçiyeıh· 
tiyacımız var. Taliplerin Tütün fab· 
rikası Fen memurluğuna müracaat· 
lan . 7514 12-13-15 

Yitik anahtar 

1 

Tilt 
1 

Muvakkat teminat miktan 565 
lira olup hükumetçe kabul edilen 
esham ve tahvilat ile banka mektup· 
)arı dahi kabul olunur . Nakıt temi
nat Başmüdürlük veznesine yatınla. 
cak ve makbuzu mutaah1ıidliğe aid 
diğer vesaikle birlikte ihaleden bir 
saat evveline kadar komisyon riya . 
setine tevdi edilmiş bulunacaktır . 
Bu işe aid keşif raporu ve planları 

ile şartname ve teferruatını görmek 
isti yenlerin her gün saat 9 dan 12 
ye ve 13 den 17 ye kadar P. T. T 
Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri 

Bir halkaya takılı üç küçük ve 
bir büyük anahtar yitirilmiştir. Bulan 
idarehanemize getirdiğinde kendi
sine iki lira verilecektir .7505 2 

102 ·-z. .. .-........... , .............................. 1 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 

1 Bütün konforlarile açılıdı 
._ ................. , .. 39a7m3..... 23 

ilan olunur. 7515 

13 17-21- 24 

Bugece nöbetçi eczane 
Poştane civarında 

Yeni eczanedir 

Uumi neşr;yat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 

i• 
i . 
.ı 
t 

1 
ı 
! 
1 

ı 
i 
! 
ı 
ı 1 

\ ~-
i r 
1v 
t k 

i 
1 lı 

! 
1 s • ! t 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

1 

c 
d 

k 
1 

r 

( 


