
SAHiP ve BAŞMUHARRIP 1 •• •• Salı 

21 Kanunuevvel 937 
Kurulut T aribi Onüçüncü Yıl - Sayı: 4010 

1 Klnanusanl - 19'l4 S Kuruı 
ADANA: Telefon ı 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plc. 44 

ATAY MESELELERiNDE YENi SAFHALAR 
eni bir anlaşma ile Cenevre 
anlaşması değişecek mi ? 

BU HAFTA iÇiNDE ANKARADA 
YÜK BiR TOPLANTI YAPILACAK 
nupdaki bütün konsoloslarımız An karada 

takya : 20 ( TÜRKSÔZÜ mu· 
den ) - Burada dolaşae şa

l göre : Hatay meselesi üze 
bu hafta içinde ADlcarada çok 
iyetli bir toplantı yapılacaktır. 

iirkiyenin lskenderun, Antakya, 
t , Şam ve Halep Donsolosları 
Cenuptan Ankaraya hareket et
dir. 

ANCAK ANLA,MASININ 
• Ell,Ma81 MUHTEMELDiR 

Buraya sızan malümata göre , 
ıun yakında Ankaraya gitmesi 

r etmiftir , Geçen 29 Mayısta 
ak için akdolunan anlaşmanm 

, ---e kaim olacak yeniye mnıthe
müzakeresi ile meşgul olacak. 

Türkiye ile Fransa ırasında ak-
"lecek ve Cenevre anlaşma11run 

bim olacak olan bu mua
Sancaiıa tam ve kati istikli

temia eyliyecektir. 

Bay Delbo• 

Ankarada bulunan Fransız Şark 
ordulan Bıı Kumandanının yaptığı 

Dış moğolistan ile Çin 
anlaşacak mı? 

Ve-

il 

v 
ıı 

y 

k 

Çinliler bıraktıkları şehirleri ka
milen yakmaktadırlar 

-------------··-------------
Tokyo : 30 ( Radyo ) - Son 

ınaa haberlere röre Çin mareşalr 
- Kai \... Şaikin ıdareai al tanda 

-yük bir konferans aktedilmiıtir. 
toplaabda Sovyet parmağı bu 
dutu kuvvetle tahmin edilmekte· 

:., Sovyetler tC11irlerini göstermete 
mıtlardır. toplanta , dış Mo· 
an ile Çin aruaada bir itif ak 
hedefi iltihdaf etmektedir. 

lankov : 20 ( Radyo ) Çinli· 
inci bir büyük Baraj vucuda 
niılerdir. bu ıebeble bir çok 
rikan ve lngiliz top çekerleri 
Rlr vaziyettedirler lngilizlerin 
l - Berd top çekeri şöyle bir 
se ile karşılanmışbr; iki Çinli bu 
çekeri mahsur vaziyetten kur· 
ıata tqebbüs etmiılerdi , lilrin 
r taraftan Japonlar top çeke· 

meydanda dolaımamasaru, 
bir akibete utrayıcatmı bildir

erdir. 
Şanghay: 20 [Radyo) - Japon
Hankong civ. nnda Diyarkbaya 
:r çılcarmata batlamışlardır. Bu 
.11ta eter bu civarda muvaffak 
farsa Kantona ilerliyeceklcrdir. 
baki şimdilik Kanton kıtaab bu. 
nm müdafaa etmektedirler. 
Şanıbay: 20 [Radyo) - Çinli· 
Çiaktuya maatak111nda ve en
'ri sahalarına atq ver mitlerdir. 
.. ıan alevler içindedir. Bu arada 
iz dokuma f abrikasa harap ol· 

•· Bu dokuma fabrilcalaranda 
midöıt bin amele çabşmakta idi. 
aktuya d• halihazırda bulunmakta 

olan bir lngiliz kravazörü ile bir 
Amtrikan topçekerioe iltihak et 
mek üzere iki Amerik11n kravazerü 
son süratla mahalli vakaya hareket 
etmişlerdir. 

Londra: 20 [Radyo] - Sunday 
Teisnis gazetesinin! yazdığına göre 
).Jzak şarka lngiltere hükumeti 
gemi gönderdiği takdide zaif düşe· 
cektir. Diğer g;azeteler de, Uzak 
şarka şimdilik f ngiltcrenin elli harp 
gemisiyle bir tayyare gemisinin 
mevcut olduğunu t.ahrlatmaktadır· 
lar. 

Mısır ricali arasın
da ihtilaf 

Kahire: 20 [Radyo] - Eski Ni· 
yabtt Meclis Reisi Prens Mehmet 
Aliyle Saray arasında, barış teşeb· 

büslenne ragmen geçimsizlik devam 
etmektedir. 

Royter ajansının haber verdiği· 

ne göre, siyasi buhranm izalesi için 
yegane çıue, Kral F arukun Nahas 
Paşa kabinesini istifaya davet etme· 
siyle kendini gösterecektir. Ve kuv 
vetle zannedildiğine göre, Nahas 
Paşa kabinesi istifaya davet edile. 
cek, Bqvekilliğe de ı•ski Nazırlar 

dan Hay Ahmedin bu hal çaresini 
kabul t tmiş Lulunduğu tahmin edil 
mektedir. 

temaslar iki nokta üzerim.ledir . Bi· 
rincisi; Sancağın askerlikten tecridi, 
ikincisi ~ancağın müdafaası için 
icabcden müşterek tedbirlerin tes
hiti . 

GiZLi VESiKALAR MI ? 
Şamda çılan Elkabes gazetesinin 

Arap ajansından naklen verdiği bir 
habere göre , Milletler Cemiyetinin 
Sancak hakkında kabul ettiği ve 
şimdiye kadar neşrolunmayan mü· 
him vesikalar pek yakında neşre 
dilecektir . 

Kont Martelin 
Hicaz seyahati 

Berut : 20 ( TÜRKSÔZÜ mu. 
habirinden ) - Ali Komiser Kont 
dö Martelin önümüz.deki .aıı kinup 
ayında Ciddeye yapacağı seyahat 
hakkında bir çok dedikodular devam 
etmektedir. 

Kont dö martelin bu seyahatinin 
Hicaz kati meselesi ve lngiltere ile 
Fransa aruında yapılan ve biitün 
Arap alemini alakadar eden mühim 
bir pr<>ie ile alakadar olduğu da 
söylenmektedir . 

Romanyada yeni intıhap 

Bükkeş : 20 (Radyo) - Mebu. 
san intihabatı bugün yakılacaktır. 
müntehipler gizli rey ususiyle 387 
saylav seçeceklerdir. 

iki eski başvekil bir intihap blö· 
küteşkil etmişlerdir. muhalifler, ka. 
tolikler ve e~ki demir muhafızları 
da mukabil bir blok vücu:!e getir· 
mişlerdlr. 

Efkarı umumiye mahaliflerin ne· 
dereceye kadar>' ıey kazanacak
Jarmı sormakla meşiuldur. reyler 
bu akşam belli olacaktır. 

DDkkatıar: 

Sokaklara bulaşık su 
ve süprüntü dökenler 

~vlerin önüne bu~atık su, sUp. 
~rüntü gibi sokakların temiz· 

liğinı bozacak ve halkın sıh
hatına dokunacak şeyleri dökmek 
evvela şehirlinin terbiyesine uygun 
olmıyan bir şeydir. Sonra da Bele· 
dıye nizamlarının cezaLndırdığı bir 
suçtur. Halbuki bu çeşid suçlardan 
şik4yet eden müteaddit mektuplar 
almaktayız. Netekim dün de bir 
okuyucumuz semt işaret ederek 
böyle bir şikAye\te bulunuyor. Bu 
okuyucumuza göre, Seyhan oteli 
karf ıeında ve civarında bulunan 
birçok evlerden sokaklara sOprOntü 
ve bulaşık su dökülmektedir. Ve 
ou hal uzun zamandanberi devam 
etmektedir. Bu hususta daha fazla 
söz saylemeyi lüzumsuz buluyoruz. 
Madamki, komşularının ve dit)er 

I 

Sovyetlerrde 
idamlar 

lfilistinde bağuşmalar 
1 Karahan dün idam edildi Çeteler iki lngiliz casusunun dille

rini keserek öldürdüler 
Mokova: 20 (Radyo) - Sovyet 

yüksek askeki divanı, Sovyet Erka· 
nından Karahan ve yedi arkadaşını 

ecneqi bir devlet hesabına casusluk 
ettikleri ithamile mahkeme ediyordu. 
Karahan ve arkadaşları suçlarını yük 

-----------~·------------KudUa : 20 ( Radyo )- TulUkerlmden eekiz kilometre ci
varındaki lnglllz askeri kuvvederl taarruz eden Arap çetele
rlle askerler arasında bir mueademe olmu, , çeteler Uç IHU , 
sekiz yarala ve yedi tufenk bırakarek kaçmı,ıardır. Aekerden 

sek askeri divan huzurunda itiraf et
mişlerdir. Bunun üzerine yüksek as
keri divan karahan ve arkadaşlarım 

idama mahkum etmiş ve hük m he
m an i faz edilerek sekiz yüksek rüt. 
beli Sovyet er'lim kurşuna dizilmiş
lerdir. 

bir yerall vardw • Akkl cıva- ı 

rında bir köyde lnglllzlere c•- 1 
sueluk eden iki Arap , çeteler 1 
tarafından evlerlnden ahnarak 
dağa kaldırılmış ve orada kurulan 
bir mahkeme tarafmdan idama mah. 
küm edilmişlerdir. 

Bunlar hakkındaki hüküm derhal 
infaz edilmiş ve casusluk ettikleri 
iç:n evvela dilleri kesildikten sonra 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Türkiye - Fransa askeri 
müzakereleri bitti 

"Bu temaslar Fransız - Türk dostlu
ğunu daha sağlamlaştıracaktır,, 

Suriye Başvekili Ankarada 

Şamdan bir görunu, 

Ankara: 20 [Radyo l - Şehrimiz· 
de bulunan Fransız askeri heyetiyle 
yapılmakta olan müzakereler bugün 
sona ermiştir. Genel kurmay ikinci 
Başkanı Or General Asım ... gündüz 
misafirler şerefine bir öğle yemeği 
vermiştir. 

Fransız askeri heyeti reisi Anado. 
lu ajansına verdiği beyanatta: "Ce-

nevre mukarreratı çerçevesi içinde 
buiunan bu temas ' Fransız · Türk 
dostluk bağlarım daha ziyade sağ
lamlaşuracaktır,, demiştir. 

Ankera: 20 [Rad}o] - Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm bugün lstan· 
buldan Ankaraya hareket etmiştir. 
Başvekil bugün Ankaraya muvasalat 
edecektir. 

~ Suriyeden ~+----! 
~ haberler 

Suriye - Fransa 
~ 

Muahedesi imzalanacak -
tir fakat ne gibi şartlarla 1 

Fransa, ekalliyetlerin himayesi hususunda büyük 
bir salahiyete malik olacakmış 

İspanyaya 
gidecek 
gemiler 

ispanya sahillerinde ne
relere ne suretle 
yanaşabilecek 

lstanbul : 20 (Hususi) - Dün 
Libzon sef arethanesinden bütün dev. 
letler deniz ticaret müdürlüklerine 
ve ticaret odalarana, bu arada Jıtan
bul deniz tıcaret müdürlürü ile Ti
caret odasana bir tamim yaplm11 
gemılerin tonajana göre ne auretle 
ve nerede ispanya sahiline yanıp• 
bilecekleri bildirilmiıtir. 

Bu tamim şu maddeleri ibbva 
etmektedir : 

1 - ispanyanın Palama de 
Maryoka limanma gidecek eaıebi 
gemilerin azami tonajı 2500 olarak 
tesbit edilmiştir. 

2 - Milli ispanya bükümetini 
tam yan devletlerin haiz oldukları 
hususi vaziyeti gözönünde tutularak 
bunlara ait gemilerin zaruret halin
de bu tahdidattao istısna edilmele
ri kabul edilmiştir. 

3 - Her cins geminin Ponta. 
ders ile Jarros ara11nda 39, 32 3~, 
2 ve 39, 30 tul dairesinin şark.oda 
kalan sahillere icabederse gemiler 
yaklaşabilirler, 

4 - Maniaların 'ıç tarafında 
veya liman dahilinden demirlemek 
istiyen milli ve ec:.iebı gemiler, to
najları ne kadar olursa olsun yukarı. 
da zikredilen 'nattı geçmeden evvel 
bir klavuz ca.\mak mecburiyetin
dedirler. 

5 - Harp gemilerinin haliha 
zuda serbest olan Pollensa koyunden 
istifade etmeleri şayanı tavsiye
dir. 

Cirid oyunları 
çok rağbette 

Şehrimiz Halkevi Spor komiteai 
tarafından idare ediloıekte <>im Ci
rid oyunlarının her pazar rüni öi· 
leden sonra Demirköprü cİYanMa 
yapılmakta oldujıınu yaZllllfbk. 

Cirid oyunlanna bu :pazar ela 
aynı yerde devam edilmiıtir ....... 
kımız bu oyuna karşr ratbet fÖl
tcrmelc.tedir. Bu pazar Qricl oyna. 

- nan saha çok kalabalak olmqtu. 

Paris : 20 (Radyo) - iyi ,haber 
alan mahafil, Cemil mürdüm ile Dö· 
nesan arasındaki noktai nazar tatisin. 
den sonra 936 da imza edilen Ruriye 
• 

hemtehrilarinin sıhhatmı dOşünmi• 
yecek kadar lakaydlik yapan ev 
sahibleri vardır. Tanzifat memurla· 
rının kontrollerini sıklaştırmaları ve 
bu kabil insanlar hakkında şiddetli 
davranmaları IAzımdır. 

- Fransa muahedesinin budce müza -----~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!m __ _ 
kerelerinin sonunda Fransa parlamen· 
tosu tarahndan iastik edilmesi takar. 
rur etmiştir. 

Yalnız, Fransız, ekalliyetler me· 
selesinde taminat almak mecburiyeti· 
ni hissettitinden Cemil Mürdüm ile 
Dönesan arasında bir mektüp teatı 

edilecek ve bunlar neşrolunacıktır. 
Bu mektupta, Fransa Suriyedeki akal· 
liyetlerin himayesi için tam ve kati 
bir himayeyi üzerine alacaktır. 

Suriye mandanın hıtamından son
ra kapitülasyonları latvetmek hakkı· 
na malik olacak, yeni idare, Maaarda 
teşekkül eden idarenin ayni olacaktar 

Sam : 20 (Hususf) - Şam par· 
lamentosu dördünr.ü ictimaında da 
ekseriyet bulamadıtından müzakere 
yapamadı. Dolaşan şayialara göre, 
parlamento azaları arasında izalesi 
imkADSJz bir rerginlik mevcut bulun. 
maktadar. 



.1 

5haife ; 2 

Avusturya Baş
vekilinin yazdığı 

bir eser 

Viyana : 14 - Avusturya Baş
vekilı ( Dr. Von Schuschingg ) in 
bir kitap yazmakta olduğu işitildiği 
zaman herkes bunun ( Hitler ) in 
( Mein Kampf - Mayn - Kamfp ) 
ı gibi bir şey olacağ nı zannetmişti. 
Eser intişar ettikten sonra bu tah

minin yerinde olmadığı anlaşıldı . 
Eserin mevzuu Avusturyanın tarih 
ve siyasa bakımından olduğu kadar 
kültür bakımından da müstakil bir 
devlet olduğunu göstermek ve ispat 
et'llektir. 

( Üç defa Avusturya ) ismini ta. 
şıyan bu eserde Dr. Schuschingg 
Avusturyanın eski tarihini kısa fa. 
kat orijinal bir şekilde anlattıktan 
sonra imparatorluk Avusturyanın 

yıkıldığı günleri hararetli bir ifade 
ile kaydetmekte ve nıhayet 1918 
den sonra doğan küçük Avusturya
nın tali ve istikbalini tetkik etmek 
tedir . 

Başvekii eserinin başlangıcında 

kitabının yeni Avusturyanın tarihini 
yazacaklara iyi bir kaynak olacağı· 
nı söylf<likten sonra eserin Avus· 
turyanın istikbalini müdafaa için ha. 
yatını feda etmiş olan sabık Baş
vekil Engelbert Dollfuss'un hatıra· 
sına sunulmuş bir çelenk olduğunu 
bildirmektedir. 

Başvekil bütün Avusturyada va 
tan ve onun istiklali iadesinin doğ
rudan dağruya orduya ve küçük 
burjualara dayandığını ve bunların 
fedakar çalışmaları sayesinde inki
şaf etmekte olduğunu itiraf ederek 

ordu ya ve küçük borjualara teşek

kürünü sunmaktadır. Gençlik ve bil
hasza orta mektep gençliği içinde 
vatan meftıumunub kutsiliğini idrak 
edemiyenlerin bulunduğunu bildiği· 
ni söyleyen başvekil yabancı idele
lerin tesiri altında olan bu gançle
rin irgeç vatan sevgisinin her şey-

Maarifte 
İzin alacak memur 

ve öğretmenler 

Birçok memur ve öğretmenler 
vilayet yolu ile çalışma devresinde 
izin almaktadırlar. izin alan öğret
men ve memurların vazifeleri açık 
kaldığından bazı yerlerde müşküla
ta uğranmaktadır. Katimaburija 
hasıl olmadıkça izin alınmaması 
kültür bakanlığindan telgrafla 'eya 
mektubla istenecek izinlerin de Ma
arif yolu ile yapılması 'hususunda 
alakadarlara bir tamim yapılmıştır. 

Kız Lisesinde 

Dün saat dörtte Kız Lisesinin 
öğretmen kurulu toplanmış ve okul 
işlerini görüşmüşlerdir. 

Başöğretmenler 
toplantısı 

Dün öğleden sonra şehrimiz ilk 
okul baş öğretmenleri Gazi ilk oku· 
lunda toplanarak bazı kararlar itti
haz etmişlerdir. 

den üstün olduğunu kavrayarak av
sturyanın torihi ve kültürel bünye 
sine yabancı fikirler arkasında koş
maktan vazgeçeceklerini ummakta
dır. Avusturyanın mustakil bir dev 
olarak daima yaşayacağını ve isti 
klal Sevgisinin nihayet her şeye ga
lip geleceğine dair olan sözler baş· 
vekilin vatanına karşı duyduğu son 
suz sevginin sıcak ve samimi bir 
ifadesinin. Dollfuss un katline dair 
olan sensasyonel bir şekilde yazıl
mış olan eserin birinci tabi bir kaç 
hafta içidde kamilen satılmıştır. Ja 
kiuda ikinci tabiinin neşr olunacağı 

t ahminolunuyor. 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol- r 

du·~undan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri

mizin' derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 

rica edt?riz • 
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Vücudünüz bir tehlikenin yakla~tığın ı haber veriyor : 

a ·ri p'! 
Hemen ASP IR 1 N ; grip, soğukalgınlıı?ı ve ağrıların emniyetli 

\ . 
ilicı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini p.ıık az sonra 

ısrarla 

görecel-siniz. 
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A 
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• • SPillIN 
isteyiniz ı 

20 ve 2 tabletlık şekıllerde bulunur -Her şeklın usıundekı @ markası aldı&ınıı m•lın 
hakıki oldutunun ve iyi tesirinin ıarantitidir. 

16-26 8715 

Tlirltıtözll 

T oros - Seyhan 
maçında2 -O 
Toros galib 

Şehrimiz Torosspor - Seyhan. 
spor maçı Pazar günü şehrimiz sta 
dında yepıldı. Maç 2 - O Torosun 
lehine neticelendi. 

Lise bitirme imtihanına 

girecekler için 

Hariçten Lise bitirme imtıhanına 
girecek olanlar diğer bilgi dersle 
rinden başka askerlik dersinden de 
imtihan olmak macburiyetindirler. 
Bakanlık bu işe aid bir talimatname 
hazırlamış bulunmaktadlr. 

Köylerde ücretle 
çalışanlar 

Köy memurlari her yerde de 
ğişmektedir. Bu yüzden bazı yerler
de köy işleri faaliyeti aksamaktadır. 

Dahiiiye Vekaleti bu hususta 
vilayette bir tamim yaparak ücret
lerin tesbitini istemiştir. 

Halk Opereti 

Tem5iJlerini zevkle seyretmeğe 

alışık olduğumuz Halk Opereti bu· 
gün şehrimizde olacaktır . Heyeti 
Tan sineması getirtmiştir . Temsil
lere çarşamba gününden itibaren 
başlanacaktır. 

20 Klnunuevvel 937 

Gökyüzü açık, güneşli; hava sa· 
kin, rüzgaı sız, en çok sıcak gölge
de 19 santiğrat derece. 

Mk 1 k • a ıne urs arı 

o 
a 

lf.' <e lr o Halkevimizin Namık Kemal ilk 
okulunda açmış olduğu motor kur· 
sunda tatbikatlı derslere başlan-

mıştır. 

ı Zıraat memurları- Geçen cumartesi ve pazar gün. 
1 leri kursa devam eden talebelerden 

nın adı değişti 1 
hir kı~mı motor iltetinde ders göt· 
müşler ve motoru idare etmişlerdir. 
Önümüzdeki cumarte&i ve pazar 
günlerinde de diger bir kısım ta-

Zıraat Vekaletinden vilayete 

1 

lebe tatbikatlı dersleri görecek ve 
gelen bir tamimde umumi muvaze· motor kullanacaklardır. 
neye dahil bulunan ve şimdiye ka. 1 
dar Zuaat memuru adıyle anılan 

memurlara Zıraat muallimi unvanı Seyhan vilayet daimi en-
verildiği bildirilmiştir. Hususi ida-

cümeninden : 
relere bağlı Zıraat memurları da 
Meclisi umuminin içtimaından son· 1 - Hususi muhasebeye ait 

ra bu unvanı alacaklardır. Avrupa- nın tamiratı (1039) lira (47) kuruş 

n•n bazı memleketlerinde bu yeni bedel ile açık eksiltmeye konul 

memurlara da esasen Zıı aat mual muştur. 

!imi denilmektedir. Z•raat muallim· 2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 

!erinin maaşları da yükseltilecektir. nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
saat on birde Vilayet daimi encü· 

Mahkemelerde meninde yapılacaktır 
3 - istekliler bu işe aid keşif 

Radyo kanununa aykırı 
evrakını görebilmek üzere Nafia 
Müdürlüğüne müracaat edebilir· 

gidenlerin muhakem. si ler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek 

Geçenlerde radyo kanununa için istekliler (77) lira (96) kuruş 
aykırı hareket ettiklerinden dolayı muvakkat teminat veımesi ve bu i 
mahkemeye sevkedilen elbiseci Sa şi yapabileceğine dair Nafia Mü· 
dık ve on sekiz arkadaşının duruş- dürlüğünden alınmış vesikayı gös 
malarına devam edilmiş ve muha- termeğe mecburdur. 8782 
keme başka güne bırakılmıştır. 11 - 15 - 21 - 26 

Değerli bir gencimiz öldü -
Haber aldığımıza göre, Adana-

Kaçakçılar vatan 
mızın değerli gençlerinden Mühen- hainidir 
dis müteahhit Bay irfan evvelki gün 
lstanbuldan Ankara ya hareket et-
mekte iken ölpıüştür. Sanıldığına Kiralık ev 
göre, irfanın ölümüne sebeb ani 

bir apandisittir. Ocak mahallesinde ikinci çık-

irfan muhitine kendisini sevdir- mazda dört odalı mubah, elektrik 

miş, çalışkan, doğru bir gençti. ve suyu bulunan ev kiralıktır. 
Ölüye Tanrının rahmetini diler, aile- isti yenlerin idaremizde Fuat 

sinin kederlerine iştirak ederiz. Nabiye müracaatları. 

. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUf< ve KÔZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

ır.. s. A. s. /CUo 

Kapımalı pamuk = ----= 

Piyasa parlağı • 23 -is • 
- -·---l5iyasa temizi " 

21 22,50 
iane 1 
iane 2 • 
Ekspres 
Klevlant 30 

YAPA Cı 
/"'_T_U-•. -R-K-8-·0----z-iJ-. °'ı 

1 
Beyaz 1 Gündelik siyas'._g~ete lı--,S'°"iy-"-a-""h:.._ ______ , _____ ı----- -·--------1 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 

100 

1 - Dı~ mtııı C. keller için Abon 
btdeli dı ~i~mc> yal1111 posla m>srafı 
zammedilır. 

2 - ilanlar için ıdareye müra
caal edilmelıdir 

Zayi tasdikname 
Adana Lisesi orta kısmından 

925 yılında almış olduğum tasdik· 
namerni zayi ettim. Yenisini çıkara 
oğımdan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilan ederim. 

Misis nahiyesinden 
Hasan Çetin oğlu KaMm Çelin 

8810 

Bu gece nöbetçi eczane 

Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 

ÇICIT ______ _.__-;-----..----------

-2,30- ı =ı---
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 
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,, Yerli --- ---- 1-----1 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya -.---------------------Yulaf 

----1-----ı Delice 

c---ı-----1-c ______ _ 
Kuş yemi ---- , ______ ---------
Keten tohumu 
Mercimek 

.-~~-------1 ------1-----·--------.Susam ,-

UN 

1 
Dört yıldız Salih 
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Liverpol Telgrafları 
20 I 12 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Sanıim Pene 
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21 Kanunuevvel t 

ıo 
28 

• 30 
Gene TutankameP

111 42 

mezarı 43 

lskenderiye müzesi müdü!Ü· 
ruf Firavııı Tutankamenin rııtıl 
bulunan eserleıin kataloğunu pt 

miştir. Bu eıerler arasında bir 
san'at eserleri, ev eşyası, rııii~ 
vesaire vardır. En garihô k 
benziyen bir musiki aleti, lıir 
radır ki burılar 34 a5ır evvele 

17 
38 
10 
46 
sı 

8 
5 
9 

18 
17 

iştah ilacı 21 
is 

Bir lngiliz kimya mütahass 46 
tah bahsı üzerinde yenilikler ' 's 

E . s 
getirmeğe çalışmaktadır. tın ~O 
cihetinden faydalarından b~hs 61 
bu kimyakere göre insanlar, ~ ~3 
koyun, sığır ve hatta keçi et'. 
başka bir çok etlerin nefaset• 
ve ğıdai kudretinden haberdar 
dir, Bu kimyakere göre, en kıy 
ve gıda cihetinden faydalı et'. 
siçan eti imiş .. iştah nazariyesi 
saade etse, insanlar fare eti ye 
le çok bahtiyar olacaklarmış. • 

Gene 13 rakamı\ 224 
227 

Şilide bir sigorta kumpanyi233 
her ayın on üçünde hiç bir mu~n 37 
yapmamata karar vermiştir. 38 

Bu şirketin ayın 13 !erinde ! 42 
pılmış bütün mukavelesi, zararla 8 
ticelenmiştir. Yirmi sendik hay~ 15 
malik olan şirketin muamelatı 1' 16 
sında 13 tarihli 800 den fazla 111 21 
siye varmış, bu dosyaların hepsi 13 
sigorta muamelesinden nihayet 42 
sene :içinde tazminat ile netice~ 43 
miştir. Haksız bir karar detil 1 32 

47 
Sarhoş köpekler 50 

Danımarkada Osterbo kasa ~; 
sında bir ziyafette verilmek üzl 

75 
hazırlanmış kokteyler nasılsa üç 76 
pek tarafından kullanılmış ve içiU 97 
tir 

Eğer köpekleıin sa~hoşlukl ~~ 
nazarı dik katı _cel~etmemış. olsay g44 
kokteylerin akıbetı son dakıkaya 45 
dar meçhul lcalacaktı . 77 

Garip bir marka 1 6 
62 

Amerikada Andre Tiıer adlı 64 
adam, gazetelerden maktua yapın 38 
tan çok zevk alırmiş. Fakat yaptıj 45 
maktuaların sadece Greta Garboy 4 
ait 'olması lazım imiş. 3 

. Bu adam, GretaGarlıonun şöhı 23 
meydanına adım attığı gündenbeı 
gazetelerden 80,000 maktua topla 
mıştır. Bundandan başka Greta G 
boya ait olmak üzere de 25,000 
taptan mürekkep l:.ir kütüphane vı ~el 
cude getirmiştir. rıle 

Us 

Geç kalmış bir nikah ! ıla 
Belgraddan bildirildiğine görı 

Bosna köylerinden birinde Selim~ 
viç adlı bir adam henüz 9 aylıi< ol 
kızı Zeynebı Arif Süleyıınnoviç a 
30 yaşında bir delıkanlıya ni~ala 
mıştır. 

9 aylık bir kızın, arlık kolluğu b 
nun altı küflenmış demektir. Sdimı 
vi: çok yerinde hareketmiş addo 
lunmalıdır, 

Hüviyetinden bıkan adandi 

insan kendinden, hü~iyetinden iş 
bıkar mı! Bu ·suale Ameıikada pek 
lüıum yoktur. Çünkü Rey Grey adlı 1 
bir Amerikan kendisinden daha doi 
rusu hüviyetinden bıkmıştır. 

Bu adam yakasını gazetecilerin 
elinden bir türlü kurtar~mamakta 

imiş. Bunların elinden kurtulmak içi 
de hüviyetini d~ğiştirmeğe ve yeni 
bir hüviyet.aramağa kalkışmıştır. k 

Fakat bu da fa vaziyeti daha güç 
leşmiş ve günde 80 100 muhabiri • 
defetmek mecburiyetinde kalmıştır, -
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Kinunuevvel 1937 

Mükellefin ismi 
lbrahim o. Abdııllah 
Mehmet o. H.Rıza 
Takittin usta 
Safer.o.lsmail 
Mehmet o. Mustafa 
Mirza o. A. Muhtar 
Tahir o. Reşit 
Hamit ve Ahmet 
Mahir o. A. Muhtar 
Salim o.E nin 
H. Hüseyin o. Mahmut 
Süleyman Veş lbrahim 

• o, Mehmet 
Mehmet o. Zakir 
Ali o. Kadir 

Mahallesi 
Ali dede 
Eskıhamam 

• 
• 

Taşçıkan 

• 
• 
• 
• 

Kantar an 
Bucak 

• 
Kasap Bekir 

• 

" 
" Bucak 

" 
" 
" 
" 

Verginin nevi 
Kazanç, Buhran 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

-· . 
ihbarname verginin miktarı 

No. 
10 62 
18133 
18135 

114 
115 

5/24 
18143 
9/91 
1112 
1117 
1118 
1215 
12/9 
2140 
2.39 

20/13 
18145 

Lira Kuruş 
4 73 

60 
28 
15 
00 
6 
2 
9 
8 
2 
o 
7 
3 

62 
19 

·37 
82 
00 
17 
44 
87 
44 
04 
70 
67 
50 
00 

TCirksözD 

Ziraat mektebi mü
dürlüğünden : . 

1 - Mektebimiz talebesi ıçın 

mühürlü nümunesi mektepte mev
cut yerli fabrikalar mamulatından 

ğri renkte 275 metre kumaş 13 -
12 - 937 tarihinden itibaren 29 -

' 12 - 937 tarihine tesadüf eden 
çarşamba gününe kadar 15 gün 
müddetle açık eksiltmeyekonulmış-
tır . 

2 - Eksiltme vilayet ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komis
yon tarafındı.o yapılacaktır. istek 
!ilerin kumaş ve şartnamesini gör
mek üzere pazardan mada her gün 
mektep müdürlüğüne müracaat et. 
meleri ve ihale günü 0

" 7,5 nisbe. 
tinde dipozitlerini malsandığına 

yatırarak saat 15 de komisyona 
müracaatları ilan olunur 8797 

15 - 18 - 21 -24 

.Sahife : 3 

Bu akşam 
Film s~nayiinin en muhteşem eseri senenin en m ıazzam Türkçe filmi 

Tolstoyun meşhur eserinden muktebes Vatan ve istiklal aşkının en büyük 
destanı. Meşhur Şeyh ŞAMiL vakası 

Baş rollerde • IVAN MUJKIN -LlL DAGOVER-BETTY Amann 

llavet1en : En • 
yenı dünya havadisi 

Mehmet o. Zakir 
Süleyman oğlu Selim 
Mehmet o.H. Ahmet 
lbrahim o. Celal 
Ahmet o. M. Zeki 
Hüseyin o. A. Rıza 
Mehmet o.H. Ahmet 
Faraş o. Zekeriya 
lbrahim o. Celal 
Ahmet o.M. Zeki 
Mehmet o. Abdu!ganı 

Mustafa o. Salih 

Sanatı 
Berber 
Meyveci 
Kunduracı 
Tatlıcı 
Sebzeci 
Lokanta 
Kebapçı 
Kahveci 
Lokantacı 

Kahveci 
Kahveci 
Sebzeci 
Demirci 
Arpacı 

Kundura ta 
mircisi 
Arpacı 

Marangoz 
Tatlıcı 

Marangoz 
Kahveci 
Tenekeci 
Tatlıcı 

Demirci 
Marangoz 
Kahveci 
Mazman 
Kebapçı 

Sebzeci 
Fırıncı 

" " 
" " 
" " 

1116 
11115 
1120 
11121 
18147 
18148 
18149 
18151 

1122 
1121 
1/26 
1137 

2 
00 
33 
11 
19 
25 
00 
00 
00 
00 

1 
5 
5 

29 
23 
75 
81 
69 
00 
75 
09 
26 
43 
14 
46 
16 
10 

Adana Ziraat n1ektebi 
müdürlüğünden : 1 ı 

Mektebimiz sabit sermaye ıda- ------------------·----------= 
resi mevaşi şubesine ait ı;şağıda cins 

224 
227 

ny•233 
uJn 37 

38 
e) 42 
rla 8 
ay! 15 
1 al 16 
vı 21 

:il ~; 
el 43 
1 32 

47 
50 
69 

a . ı 72 
z 75 

çl 
·ıı 76 1 97 
ki 29 

38 
a) 144 
a 45 

77 
69 
62 

lı 64 
m 38 
tıl 45 
)' 47 

39 
hı231 

Fuat o. Sami 
lsmail Veş Mehmet 

Mehmet o. Ahmet 
Şaban o. Mehmet 
Mehmet o. Hayrullah 
Mahmut o. Mehmet 
Halil lsmail 
lbrahim ve Mehmet 
Mustafa o. Hasan 
Şaban usta 
Mustafa o. Hasan 

,, " 
Hasan o. Mustafa 

" " 
Ali o. Mehmet 
Hüseyin o.Salih 
Mustafa o. Salim 
Abdurrahim o. A. Rıza 
Yahya o. Sabri 

., ,, ,, 
Ahmet Veş Hüseyin 
Ali o. Zeki 
Halil o. Tura-ut 
Ali Rıza 
Yusuf o. idris 
Cabbar o. Talat 
Süleyman o. :Ahmet 
Mehmet o. Muharrem 
Haşim o. Kazım 
Abdullah o. Ahmet 
lbrahim o. lbrahim 
Şerif o. Mustafa 
Ramazan o. Hüsc:yin 
Mehmet o. Ahmet 
Remzi 
lsmail o. Ali Rıza 

Terzi 
Fırıncı 
Kahveci 
Sebzeci 
Sepetçi 
Bakkal 
Leblebici 
Kunduracı 

Leblebici 

" 
marangoz 

" 

" 
Bucak 

" 
Bucak 

" 
" 
" Ganisafzade 

" 
" 

Sucuzade 

" 
" 
" 

Hıdırilyas 

" 
kundura tamircisi ,. 
kahveci Sisli 
Bakkal 

" 
Büfe 
Berber 
Kahveci 
Tamirci 
Kunduracı 

Doktor 
Kahveci 
Teııekeci 

Kahveci 
Fırın 
Saraç 
Kundura tamircisi 
Kahveci 
Zahireci 

" 
Arpacı 

Zahireci 
Demirci 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Çırak 
Hammaliye 

" 
" 
" 

Babıtarsus 

" Nacaran 
Nacaran 
Yarbaşı 

" 
" 
" Bucak 

eı 

la Seyhan Defterdalığından: 

" 
" 
" 

Kazanç 
Buhran 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

1135 
1 138 
1144 
1147 
1148 
1/52 
4126 
4133 

11127 
18156 
4148 
1153 
1154 
4197 
1156 

11129 
18159 

1157 
1160 
1 61 
1167 

11152 
1413 
1179 
1180 

13180 
1172 

" }173 
kazanç,buhran 1175 

" 11158 
" 1183 

" 
" 
" 

1 '85 
1159 
1142 

20 

22 
7 

28 
25 
5 
2 

15 
5 
7 

63 
66 

7 
8 

32 
9 

69 
43 
50 
12 
69 
38 
18 
24 
90 
12 
15 
20 
15 
5 
6 

20 
12 

92 
20 
18 
66 
23 
94 
00 
40 
03 
16 
00 
42 
19 
40 
36 
37 
53 
49 
76 
32 
66 
42 
50 
00 
50 
00 
95 
82 
30 
34 
40 
00 
22 
60 

mikdar ve evsafı yazılı hayvanlar 
7 -12-937 tarihinden 22-23 ta
rihine tasadüf eder. çarşamba ve 
perşembe günleri hayvan pazarında 
açık eksiltme suretiyle satılacaktır. 
isteklilerin o günlerde hayvan paza
rında toplanacak satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

3 adet gebe inek 
2 " sağmal " 
3 biri inek 2 si düve 

" 11 

J.9 

" buğa tosun ve buzağı 

8784 
11-14-17 21 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
Sayın müşterilerine iki favkalade 

film birden taktim ediyor 
1 

( Şovbot Şovbot) 
Sinemanın bu güne kadar yarata 
bildiği en muazzam müzikal ve 
revü şahaseri, seyrine bakmakla 
doyulmuyacak misilsiz bir film 

baş rollerde 
lren Dunne Poul Robeson 

2-
Jak Holt 

tarafından yaratılan heyecan, 
cera ve ihtiras şahaseri 

Deniz Altı 

ma 

Kahrarrıanlar. 
Pek Yakında : Kızıl Korsan 

1935 senesine mahsuben kuanç vergisiyle teklif olunan ve yuka•ıda adı ve eski adresleri pzılı bulunan mü
vı kellefler , yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunmamış olduklarından hizalannda gö>te

rilen kazanç , buhran vergilerini ve zamanlarını mübeyin ihbaınameleri kendilerine tebliğ edilmemiştir . Hukuk 
usul mahkemeleri kanunun 141 , 142 nci maddeleri hükmüne tevfıkan tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet 

KIZIL KORSAN 
Mevsimin en büyük ve emsalsiz 

şahaseri .... 
PEK Y ı,KINDA : lstanlıul Halk 
Operet Heyeti Sinemamızda tem . 
sillere başlayacaktır. 

l ılan olunur. 8813 8807 

ı~ BELEDiYE İLANLARI l ı-----~-----
~--------------------- KAYADELEN A· K KAYADELEN su 

u 1- Belediyenin ihtiyacı olan evrakı matbua açık eksiltme suretile ta-
' bettirilecektir. 

2- Muhammen bedeli dört yüz seksen beş liradır. 
3- Muvakkat teminatı otuz yedi liradır. 
4- ihalesi lkirıci kanunun 3 üncü pazartesi günü saat on beşle Bele-

11 diye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Tabettirilecek evrakı matbuanın liste ve şartnamesi belediye yazı 

n işleri müdürlüğündedir. isteyenler orada görebılirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be· 

Jı lcdiye Encümenine müracaatları ilan olunur. 8800 16 21-25-29 

-Dr. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her 

kabul etmekted ;r. 

1 gun e~ki inuayenehanesinde ı 

manos tepelerinden A ları ve gazozları sıh-
en fenni cihazlarla hat ve gençlik kay 

ve kaplarla nakle- Y nağıdır • Daima KA 
dilen sudur . A Y ADELEN ıçınız . 

KAYAD ELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şışelerdeki kırmızı ( KAY ADE
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlaı her : e'eıde Kayadelen suyu ıle 

yıkanmaktadır 8495 96 -------------------------· .... _ .......... ______________________ _ 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 64 

Yeni çıkan 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA İŞÇEN 
Belediye karşısında 

kanun ve nizamlar 

Meşhud suçluların Muhakeme Usulü Kanunu 

Krrnıırı l\'11 : 31/IJ.) 

Kabul tarı/ti: ' 1611936 
ilfeşn tarilıı: 131611936 

- DÜNDEN ARTAN -
1 şahid ve ehli hibre ile mahkemece lüzum görülecek diğer şahitleri ve ehli 

hibreyi ve suçtan zarar gören şahsı Cümhuriyet Müddeiumumisinin yazılı 
veya şifahi emrile mahkemede hazır bulundurmaya mecburdur. 

Bu emir, çağrılanlar hakkında zebıtaya ihzar müzekkeresinde olduğu 
gibi zor kullanmak salahiyetini de verir. 

Madde 8 - Mnnun yakalandığı giinde mahkemeye sevkedileceği 
sıra:la çalışma ıamanı bitmiş veya herhangi bir tatil gününe tesadüf et
miş ise Cümhuriyet Müddeiumumisi mahkemeyi hemen çalışmaya davet 
edebileceği gibi maznunun mahkemeye sevkini ertesi güne de bıra
kabilir . 

Şu ka<f ır ki Cü'llhur;yet Mü 1 leiumumisi tarafından dördüncü mad
tlede yazılı sebepten dolayı maznunun mahkemeye sevki ı:rtesi güne bı
rakılmış ise yukarıki fıkrada yazılı sebeple de olsa maznunun mahkeme· 
ye sevki ikinci bir teahhura uğratılamaz. 

Madde 9 - Vazifeli mahkeme, Cümhuriyet Müddeiumumisi tarafın
dan sevketlilir edil.nez başka işlere tercih ederek maznunun duruşmasına 
başlar. Duruşmanın mahk, mece bir celsede bitirilmesi lazımdır. Şu ka
dar ki; kanuni zaruretler· dolayısile işin bir celsede karara bağlanması 
mü nkün olmazsa duruşm~ bu imkansızlığı tloğuran noksanların en ça
buk vasıtalarla ikmali için Jazımgelc:n müddet gözönünde tutularak oııa gö. 

, re başka bir güne tehir edilebilir. 
Madde 10 - Maznun ve Cümhuıiyet Müddeiumumisi suçun bu ka

nunun şümulüne girmediğini mahkemede iddia edebilir. Mahkeme gerek 
resen ve gerek bu iddialar üzerine suçun bu kanunun şümulüne girmedi
ğine karar verirse duruşmaya umumi hükümler dairesinde devam eder. 

Arıcak bu suretle duruşm~nın d.:vamına kanuni -sebepler dolayısile 
imkan olm•yan hallerde evrakın Cümhuriyet Müddeiumumiliğine geri ve
rilmesire karar verir. 

iddialarının reddine dair olan mahkeme kararını taraflar ancak esas 
hakkındaki kararla birlikte t~myiz edebi'irler. 

Madde 11 Dun.şma bir c!lsede neticelenmeyip de başka güne 
bırakılacaksa Cümhuriyet Müddeiumumisi tarafından hakkında tevkif mü
zeklcer~si veril 'lliŞ olan mnnunun kefaletle veya ~kefaletsiz tahliyesine 
mahkemece karaı verilebilir. 

Madde 12 - Maznunun isteği üzerine mahkeme müdafaasını hazır
lamak için en çok üç günlük mühlet verir. 

8303 (sonu var) 
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1935 senesine mahsuben kazanç verğisiyle teklif olunan ve yukarıda adı ve eski adresleriyazılı bulunan 
mükellefler, yeni adreslerini bildirmemiş ve yarılan araştırmada da bulunmamış olduklarından hizalarında gös· 
terilen kazanç , buhran vergilerini ve zamlarını mü beyin ihbarnameleri kendilerine rebliğ edilmemiştır. Hukuk 
usul mahkemeleri kanunun 141 14l nevi maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ke)fiyet 
ilan olunur. 8212 
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Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 
ilaçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kesmek ve 

sinir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere düşüren 
müteaddit mahzurları dolayısile bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan ve 

vücudda muzır bir madde ithal etmeden azami ~ekiz dakikada ıztırapsız 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. ç~
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir tedavi 
usulünü ideal diş tabaaeti meydana getirmiştir. 

Rontkene terfik ettiğim ve hastalarımın sıhhatlannın koruyucusu o 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çaJışmağa başladım. Görmek 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 10-10 1 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban· 
kası Çırçır ve Prese fabrikaları Mü 
dürlüğünden : 

Fabrikamıza 4 tesviyeci , 2 ma 
rangoz, 1 tenekeci, 1 boyacı alına· 
caktır. Taliplere işteki muvaffakiyct 
derecelerine göre gündelik veya ay· 
lık verilecektir. işi brğenilenlerle 
İş Müdddine göre mukavele de 
yapılır. 

8810 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


