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Bütün yurd Adanamızın feliketinden 
Hatay meselesi milletler cemiyetinde konuşulacak ÇOk müteessir 
Müzakereayın14ünde 
Rüşdü Aras, Numan Menemenci oğlu, Riyaseti Cümhur 

başkatibi Cenevrey-e hareket ettiler 
1 ....... . 

Bütün Türk gazetelerinin Sancağa 
girmesi yasak edildi 

Adah ve Kuseyrinin aileleri Halebe taşındılar. Bir Türk 
ailesi hudud dışına sürüldü 

Ankara : 9 [ Türksözünün Hususi Telgrafı ] - Sancak meselesini MiJletler Cemi
yetinde görüşmek üzere Hariciye Vt:kilimiz Tevfik Rüştü Aras ve Numan M_nemenci 
oğlu ve Cumhur Başkatibi bugün hareket ediyor. Müzakereler bu ayın 14 ünde Ce
nevrede başlıyacaktır . 

K. O. 

Antakya: 9 [Hususi-Telgrafla]- Örfi İdarenin ilanındanbe.i bütün Türk ga
zetelerinin Sancağa sokulması yasak edildi. Örfi İdare' bütün şiddetile devam etmek
t'"d;r. Her taraf kapalıdır. Türkler büyük bir metanet ve sabırla dileklerinin tahakku
kuna muntazırdırlar . 

Adalı Mehmet ve Kusayri Mustafanın aileleri, akrabaları, eşyalarile birlikte 
Halep ve Beruta taşındılar . İskeaderun Gaz Şirketinde çalışan Türk memurlarından 
Memduhu hükumet ma aile cebren hudut harici çıkarmıştır . 

Sancaktaki bütün Türk evleri silah yoklaması bahanesile aranmakta ve memur
ların tehditkar lisanlarile Türk kadınları hakaret görmektedir . Şimdiye kadar San -
cakta 450 ev aranmıştır. Aramalar da devam etmektedir . 

Hataylılar bütün bu tazyik ve tehditler karşısında metanetten başka bir şey gös
termemektedirler . 

Madride son hücum 
hazırlanıyor 

Dün yirmi hükumet tayyaresi asiler 
tarafından düşürüldü 

• 
Valansiya hükumeti yedi saatlık bir içtima yaptı 

Lizbon : 9 (Radyo) - Milisler. 
dün Çinoso istasyonunu zaptetmiş-:.. 
lerdir . 

M;ıdrid : 9 (Radyo) - Yakında 
Madride karşı kati hücum yapıla
caktır . 

Her iki taraf kuvvetleri hazırlan
maktadır • 

Madrid : (Radyo) - Kızıllann 
bu sabah bir tayyaresi düşürülmüş. 
tür . 

Valansiya : 9 (Radyo) - Kabi. 
nenin dünkü içtimaı 7 saat devam 
etmiştir . 

Barselonde: 9 (Radyo) - Milli 
mesai konferasyonu neşrettiği bir 
beyennamede asilerin çok bozulduk· 
lannı bildirmektedir . 

Lizbon : 9 (Radyo) - Hüku· 
metçilerin tayyareleri Televera cep. 
hesinde uçarken dokuz tanesi düşü
rülmüştür. 

Madrid ; 9 (Radyo) - Arazon 
eyaleti meclisi halkçılar fırkasının 
yedi azasile toplanmış ve kararlar 
almıştır . 

Valansiya: 9 (Radyo) - Ko· 

misyonlar teşekkül . etmiş ve hayat 
pahalılığıyla buhranın önüne geçil 
mesi için tedbirler alınmasına karar 
verilmiştir . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Seylaptan _ 

intibalar 

Seyhanın 

uzaktan 

taşkın bir 
• • •• • • • • 

gorunuşu 

.. 

... 
Donanmamız İzmir· 

den ayrıldı 

lstanbulda büyük karşıla
ma yapılacak 

lzmir : 9 ( A.A ) - lzmirdeki 
donanmamız Çanakkale ve Gelibo· 

luda bir gün kaldıktan sonra lstan. 
bula dönecektir . 

lstanbul : 9 ( .Radyo ) - Do 
nanmamızın bugün yarın lstanbula 
gelmeai bekleuiyor . . 

Şehrimizde donanmamıza bü
yük karşılama merasimi yapıhıeak. 

tır • 

-

Dün altı köyle daha irtibat hasıl oldu 
Komiteler çalışıyor-yardımlar devamda-saylavlarımızın taziyesi 

• • 
~ FELAKETZEDELERE iŞ 

BULUNUYOR 
Felaketzedelerin hemen kaffesi

ne iş bulunmaktadır. Hastahane, 
Halkevi, Hükumet ve Kız Liseleri· 

J nin temizliği ve duvar inşaatında 
' .60 kuruş yevmiye verilmektedir. 

Bu gibi işlerle meşgul olabile. 
cek felaketzedelere teklifler yapıl· 
maktadır. Bu yurtt~lar ayni zaman· 
da büyük sedlerin tamir ve inşa· 

sında da istihdam edileceklerdir. 
Bu karardan bir çok feliketzedeler 
çok memnundurlar. 

HENÜZ HABER ALINAMIYAN 
MINTAKA 

Henüz haber alınamayan mınta• 
ka yalnız Tuzla mıntakasıdır. Bura· 
daki felaketzedelerden hala hiç bir 
malumat alınamamıştır. Jandarma 
bu hususta bütün gayretini sarfet. 
mektedir. Bugün ve yahud yarın 
buradan malumat alabilmek müm· 
kün olabilecek sanılmaktadır. 

CETVELLER ÜZERiNDE TETKiKAT 
Selin kapladıgı yerleri göstererı kroki Vali ve Parti Başkanı Tevfik 

Hadi Baysal üç gündenberi partide 
çalışmakta ve polis ve jandarmada 
gelen cetveller üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. Gayet muntazam tu• 
tulan bu cetvellere göre mahrukat 
ve iaşe işleri yürütülmektedir. 

Şehrimizin geçirdiği seylap fe· 
liketinin raporunu her gün ver. 

' mekteyiz. Dün gece yarısına kadar 
elde ettiğimiz malumatı okuyucu• 
lanmıza sunuyoruz. 

DAHA AL Ti KÖYLE iRTiBAT 

Dün daha altı köyle irtibat hasıl 
olmuştur. Bu köyler şunlardır : 

Camuzçu, Salman bryli, Mürsel 
Çaputçu, Köylü oğlu ve Der· 
vişler köyüdür, Bu altı köyde şaya· 
nı kayt bir zarar ve ziyan görüle 
memiştir. Yıkılan ev, ölen yurttaş 
yoktur. Muhtaçlanoa ekmek, yiye· 
cek gönderilmiştir. 

ÖLENLERiN HÜViYETLERi 
Kayıp ettiğimiz 33 yurtdaşın 

hüviyetleri şunlardır: Sugediği ma · 
hallesinden Ramazan, Eski istasyon 
mahallesinden evrak kalemi me· 
murlanndan Mehmedin çocuğu [bu 
felakc tzede memuı un çocuğu daha 
kundağa sanlmadan, hayata yarım 
saat evvel başlamışken felakete 
kurban gitmiştir. Alınan malumata 
göre: Sel faciasından yarım saat 
evvel doğum evine müracaat eden 
bu bedbaht aile kadro dolgunlun· 
dan bahsle kabul edilmemiştir. Ve 
bedbaht çocuğun annesi felaketten 

bir saat sonra yine doğum evine 

~·· 

yatınlmak istenmiş fakat yine ka 
bul edilmemiştir. 

Ancak iş işten geçtikten sonra 
doğum evi bu bedbaht, felakezede 
anaya kapusunu açmıştır. 

Tii1'ksözü: Soruyoruz. Fela
ket anında kadro ne kelimedir?: 
Bu müesses ni 
çin kurulmuş· 

1 

tur._ Ve cr.vap · 
istiyoruz!.. ] 

Karşı yaka 
dan kahveci 
Tahir, Tabirin 

oğlu Siıleyman, 
kızı Semiha 
ve Sabriye, 
Belediye zabı 
ta memuru 
Mahmudun ka 
nsı Fethiye, 

Teberruler 10,000 lirayı buldu 

Adanamız zenginleri yardımlan· 

çocuğu Yılmaz, 
Hikmet, Nec· 
miye, Ali ve 

Sular çekilm•ğe başlaıken halkevi ve yıkılan ıüvarlan 

Süheyla isminde evlerinde lıulunan 
bir kız. Çınarlı mahallesinden Liit· 

fiye, Yamaçlı mahallesinden Hasan 
oğlu Süleyman, kansı Şerife, o~lu 

Selami ve hüviyetleri tesbit edil
meyen 17 kişi daha gömülmüştür. 

na devam etmektediıler Dünkü te
berrularla birlikte ceman 9680 lira. 
dır. 

Dün Salih fabrikası 1000 lira 
teberru etm~tir. Bu cömert yurtda· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Son dakika 
Ankara Telgrafları 

Ankara: 9 ( Türk Sözünün Hususi Telgrafı) - Ayın 12 sinda baş. 
lıyacak olan iktisat ve Tasarruf haftası hazırlıkları hararetle devamda. 
dır. iki bin talebe iştirak edecektir. Başvekilimiz lnönü Halkevinde saat 
on beşte bir nutuk vereceklerdir. 

* 
Ankara : 9 ( Türk Sözünün Hususi Telgrafı ) - Umumi Müfettişler 

toplantısı devam etmektedir. Umumi müfettişler faaliyetlerine ait izahatlar 
vermektedirler. 

* 
Ankara : 9 ( Türk Sözünün Hususi Telgrafı ) - Belediyeler imar ko. 

misyonu beş yıllık bir su planı hazırlamıştır. On binden fazla nüfuslu 
şehirl erde su tesisatı olmıyan 56 ş•hre bu beş yılda su gelecektir. Bu pro· 
jenin tahakkuku için 7,000,000 lira sarfolunacaktır. Bu suretle 1,200,000 
kişi temiz suya kavuşacaktır. 

K. O. 



Sahife 2 

Çukurovada Zirai ve 
ekonomik durum 

Dışardan talepler çoğaldı ihracatı
mız gittikçe artıyor 

Hububat, Portakal, tiftik, yapağı, deri ve 
hayvan piyasası inkişaf etmektedir 

Emki ve hava durumu 
Soğuklar devam etmekte ve mın

takamızın her tarafına yağmur ve kar 
yağmaktadır . 

Çavdar 

Türlcsözii 

Mahkemelerde: 
Eminenin katili dörtse

neye mahkum oldu 

Umumhane kadınlarından Niğ
deli Emineyi yaralamaktan suçlu ve 
mevkuf Çukurmescit mahallesinden 
Hamza oğlu terzi Mahmut ve tahki • 
katı yanlış yola sevkten suçlu san
dalyacı Mustafa haklarındaki duruş· 
ma ağır cezada bitirilmiştir . Bunlar-

Bu yağmurların ekılen hububa 
ta büyük faydası olmuş ve ekilecek
ler için de faydalı olacağı tabii gö-
rülmektedir . 

1 
Havalar açıldıktan sonra tekrar ı 

ekime devam edilecek sade yağmur· j 
lar dolayısile bir iki gün ekime ara ı 

vermek icabetmektedir . 1 

Çavdar piyasalarımız çok istek· 
lidir. Fiatlar tereffüa meyyaldır. Bor
salardaki muameleler miktarları git
tikçe tezayüt etmektedir. Alman 
talepleri çoğalmakta ve son hafta 
tonuna cif. 48,5 lira verilmiştir. 

Yulaf 
Piyasa durgundur. Hariçten ya· 

pılan talepler çok ehemmiyetsizdir. 
ltalyadan talep var isede evvelki 
raporlarda arzolunduğu üzere gerek 
mukabil tahsisatsızlıktan ve gerek 
yeni anlaşmaya intizaren muamele 
yapılmamaktadır. Fiatlarda bir te
beddül yoktu•. 

' dan Mahmudun dört sene iki ay ağır 
hapsine ve Mustafanın beş gün hap· 
sine karar verilmiştir . 

Mıntıkamızın şark aksamındaki 
ekimin üçte ikisi hitame ermiştir . 

Çukurova ekimine tohum bul· 
mak müşkilatı devam etmektedir . 
En maruf çiftçiler bu durumun eki
mi geciktirmekte olduğunu söyle 
mektedirler . 

Yağmur dolayısile köylerden şe
hirlere olan muvaredat nisbeten azal· 
mıştır . 

Portakal 
Portakal piyasalarımız gittikçe 

inkişaf etmekte ve piyasaya gelen 
mallar fazlalaşmaktadır . Bu hafta 
Dört yolda portakalın bin adedi6-7 
lira üzerinden muamele görmüştür . 

Ekonomik durum 
Bu hafta Almanyadan muhtelif 

hububat maddelerimize verilen fiat· 
!arda umumiyet itibarile tonda 50 
150 kuruş bir yükseliş vardır . 

1 Şimdiye kadar Dörtyoldan Türkiye 
dahiline ve lstanbula 40,000 paket 
( küçük sandık ) portakal gönderil· 
miştir . 

Almanların piyasalarımıza bu ka
dar rağbet göstermeleri piyasaları· 

mızdaki faaliyeti teşdit etmekte ve 
genel memnuniyeti mucip olmakla· ı 
dır . 

Satış bağlantıları çoğalmakta ve 1ı ihracat ta artmaktadır . Bu durum 
piyasalarımızın bir kat daha sağlam· 
!aşmasına amil olmuştur . 

Mevsim başlangıcından beri sağ. 
lam bulunan pamuk piyasalarımız· 

da mal azaldıkça istek ar makta ve 
fiatlnr tedricen yükselmektedir . 

Tiftik ve yapağı piyasalarımız 

isteklenmiş, fi2tlar yükselmiştir . 

F asulya, A:manyadan vaki istek
ler devam etmekte ise de mıntaka
mmn fasulya istihsalatı az olduğun· 1 

dan piyasada mal bulunmamaktadır. 
Önümüzdeki şe ker bayramı mü 

nase betile Filistin ve Mısırdan canlı 
hayvanlarımıza istekli teklifler ya· 
•lmış ve fiatlar canlı olarak kiloda 
.i k.;•uş daha yükselmiştır. 

Alman;•amn istekli durumu ve 
verdiği fiatlar !'arşısında ihracatcı
larımızca İtalya ile i. yapılmasına 
heves edilmemektedir. 

Pamuk 
Pamuv piyasalarımız mal azal

dıkça isteklenmekte ve fi:ıtlar ted. 
ricen yükselmektedir. Piyasa sağ· 
lamdır. Avrupadan ve Japonyadan 
vaki talepler devam etmektedir. Bu 
haftaki muameleler geçen haftaya 
nisbetle daha fazla olmuştur. 

Buğday 
Almanların beyaz buğday üze

rine olan talepleri devam etmekte 
dir. Bu hafta Almanyadan sert 
buğdaylarımızın tonuna cif. 67 ve 
beyazların tonuna 65 lira verilmişti. 
Gerek sert ve gerek yumuşak bıığ. 
day piyasalarımız sağlamdır. 

Sert buğday fiatları tereffüe 
meyyal ve beyaz buğdaylarda 20 
santim bir yükseliş kaydedilmiştir. 

Arpa 
Arpa piyasalarımızda sağlam

dır. Almanya ve Belçikadan gelen 
fiat teklifleri muntazam karşılan· 

aktadır. 

Piyasa isteklidir Bu hafta Alman· 
yadan Arpalarımıza tonda yarım 

lira fazlasile 47,5 lira verilmiştir. 

Hariç ile olan muameleler de baş
lamış olup beher paketi fob. Dört · 
yol 162,5 kuruştan olmak üzt re ka· 
nuı unevvel teslimi 50 bin paket Al
manyaya satış edilmiştir . 

Tiftik , yapağı 
Bu hafta tiftik piyasamızda bü· 

yük istek görülmüş ve fakat piyasa· 
da mal buluumamaktadır . Fiatlar 
kilosu 135 kuruşa kadar çıkmıştır . 

Yapağı piyasalarımız da bu haf· 
ta çok isteklenmiş ve beyaz yapağı
lar Mersinde 54 kuruş üzerinden 
muamele görmüştür . 

Muamele gören bu yapağıların 
mecmuu 152 ton olup kaffesi . ev 
velki r<>porumuzda bildirdiğimiz 

lstanbuldan gelen mümessil tarafın· 
dan Almanya için satın alınmıştır . 

Deriler 
Deri piyasalarımızda hiç bir de· 

ğişiklik yoktur . Fiatlar eski durum· 
!arını muf·a~aza etmektedirler . 

İhracat : 
Bu hafta zarfında Mersinden 

Almanyaya 4,850 lira değerinde 

7 ,376 kilo koyun derisi ihraç olun
muştur. 

Canlı hayvanlar 
Önümüzdeki Şeker Bayramı mü 

nasebetile Filistin ve Mısırdan •ıaki 
talepler isteklenmış ve bu sebeple 
canlı hayvan fiatları kiloda c a n 1 ı 
olarak iki kuruş daha tereffü gös· • 
tererek hali hazırdaki fiatlar kayun 1 

kilosu 15,5, keçi canlı kilosu 10,5~ı 
kuruşa yükselmiştir ihraca amade 
bir kaç parti mal vapur beklemek
tedir . 

İthalat 
Bu hafta zarfında Mersinden Fi

listıne 761 lira kıymetinde 325 keçi 
ihraç edilmiştir . 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,35 da doğa 
cak öğle ezanı l 1 ,45 de ikindi 
14,18 de akşam i6,32 da yatsı 
18,5 de emsak 4,47 de olacak · 
tır. 

Zimmet suçlusu 

Zimmet ve ihtilastan suçlu to· 
hum ıslah istasyon mutemedi Kişi· 
fin duruşmasına ağır cezada devam 
edilmiştir . Hesaplan tedkik eden 
ehlivukufların raporları ~elmediğin· 
den duruşma başka güne bırakılmış· 
tır . 

Hususi muhasebeler 
bankası 

Dahiliye Vekaleti , Hususi mu· 
hasebeler bankası kurmak için etüt· 
ler yapmaktadır . Banka kurulunca 
mahalli idarelerin kalkınmasına yar· 
dımı olacaktır . 

Bankanın sermayesi Hususi Mu
hasebeler varidatından kesilecek 0. o 

5 !erle temin olunacaktır. Her sene 
alınacak varidatın 3,5 milyon lira 
tutacağı umuluyor. 

Zabıtada: 

Fırsattan istifade 
Mu5tafa karısı Ayşe isminde bi· 

risi seylapzedelere ait olan bir boh
ça içerisindeki eşyayı aşırmış oldu
ğundan hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Eve tecavüz 
Hasan Avni oğlu Cemal adında 

birisi dün gece saat 20 de Osman 
oğlu Ahmcdin evine girdiği şikayet 
edildiğinden yakalanmıştır. 

Su deposuna düştü 
Pamukçu Aziz -fabrikasında ça 

lışan amelelerden Mehmet oğlu Bat· 
tal adında birisi makine dairesinde 

diğer bir işi yapmak üzre giderken 
su deposunun kapağına dikkatsizlik
le basmış ve kııpak kırılarak su de. 

posunun içine düşmüştür. Battal ya. 
ralanmıştır. Hastahaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınmıştır. 

Cürmü meşhud halinde 
Antepli Hanefi oğlu imam adın

da birisi tuhafiyeci Adnanın dükka· 

nından üç çift çorap çalarak kaçar. 
ken cürmü meşhud halinde yaka
lanmıştır. 

Bir otomobil 
yanıyordu 

Dün akşam saat 5,30 da çarşı· 
dan geçmekte olan Dişçi Şevkete 
ait otomobil yol ortasında stop et· 
miştir . Makinedeki arızaya bakmak 
üzere makine kısmında kibritten ateş 
alan yağ ve benzin akıntıları birden 
bire parlamış ve otomobili sarmış· 
tır . 

Halkın yardımiyle ateş söndü· 
rülmüş ve depoya sirayet ettirilme· 
miş tir . 

Beledi yed~ 
Levha ve tente resmi 

Belediye vergi ve resimleri ka. 
nununa göre, tahakkuk ettirilerek 
tahsil edilmekte olan levha, ilan, 
tente ve siper resimlerinin 936 mali 
senesine ait hıksit zamanı bu ayın 
sonu olarak tesbit edilmiştir. 

Halkevlerine rad-
yo konacak 

Cumhuriyet Halk partisi, her 
Halkevine bir radyo alınmasına ka
rar vermiştir 

Bu karar, radyoyu memleketin 
her tarafına yayma bakımından atı
lan ilk adım sayılmaktadır. 

Her şehirde spor sahaları 
olacak 

Belediyeler imar heyeti, nüfusu 
on binden fazla olan şehirlerde spor 
sahaları yaptırılmasına karar ver
miştir. Bu sahalar için bir program 
hazırlanacak ve muhtelif tiplerde 
spor sahası planları yaptırılacaktır . 

Mütevelliler hemen he 
sapları verecekler 

Yeni vakıflar kanunu mucebiııce 
mütevellilerle , nütevelli heyetlerinin 
idare ettikleri vakıfların son yılına 
aid hesap, gelir ve masraf miktarla
rını bir cetvel halinde evkaf mü
dürlüğüne bildirmeleri lazımdır . He· 
saplarını vermiyen heyetler hakkın. 
da kanuni muamele yapılacaktır . 

Bıçağı çekerek 
Arabacı Veli oğlu Mehmet adın. 

da birisi serhoş bir vaziyette Peri· 

şanın umumi evine giderek kapı de. 
mirini kırmış ve umumi kadınlardan 
Fatmayı döğüp lııçakla tehdit et· 
miştir. Suçlu yakalanmıştır. 

Tasarruf haftası 

Ayın on ikisinde 
Şehrimiz Milli iktisat ve Tasar

ruf Cemiyeti ve Ticaret odası, ik
tisat haftasının hazırlıklarile meş· 

gudurlar . 
Tasarruf haftası ayın 12 sinde 

başlıy.acaktır . Sergi mezkur günde 
açılacaktır . 

Bar kadınlarının kavgası 
Gülen Barda çalısan kadınlar

dan Mustafa kızı ismet, Dursun kızı 
Makbuleye söğüp saydığından ve 
ve sükuneti bozduğundan zabıtaca 

yırkalanmıştır. 

T arsusta sel 
T arsusta yeni bir spor 

kulübü 
Tarsus : 9 (Hususi )- Adana· 

yı Seyhan bastığı gün Tarsusun Ber
dan ırrr.ağı da kabarmıştır . 

Bosnalı Salih ve Rasim fabrikası 
nın bu selden gördüğü zarar tahminen 
7-8 bin lira tahmin edilmektedir . 

Tarsusun Solaklı değirmeni de 
yıkılmıştır . Zarar 1000 liradır . Bu. 
değirmenin yanındaki bahçeler de 
zarar görmüş ve oralarda bir kaç ta 
ev yılcılDWjötır . Tarsus belediye bah- J 

çesi dıvarları bir kaç yerden yıkıl- j 
mıştır . . 

İstasyon yolunun parkesi de bo· 
zulmuştur . 

Çukurova fabrikasına bir şı;y ol· 
mamıştır . Fabrika Tarsusa kadar 
güzel bir şose yol yaptırmıştır . 

Çukurova fabrikasının sahibi 
Şadi beğin himayesinr:le ve Mura- , 
dın da iştirakile fabrika müstahde- J 

min ve işçileri için bir spor kulübü 
açılmıştır . Bütün spor malzemesi 1 

ve sporcuların bütün ihtiyaçları fab· , 
rika tarafından temin edilmiştir . 1 

Dün altı köyle daha irtibat hasıl oldu 

- Bırinci sahifeden artan -

şımız seylapzedelerin akıbetine uğ· 
ramıştır . F ey zanda fabrikayı su bas· 
mış , binlerce liralık koza mahvol· 
muş ve Salih iki gün fabrikada , 
sel ortasında mahsur kalmıştır. 

Salihin bu hareketi , cömertliği 
muhi1te büyük sempati uyandırmış
tır . Dün teberuda bulunan diğer 
yurtdaşlar şunlardır . Zeki Akçalı 
50 lira , z~ki Ener 320 lira , 20 
Şükrü Fekeli Manifaturacı , 25 Maz 
har Hasan kardeşler , 20 Mehmed 
Sadık kitapçı , 75 Toraman Ahmed 
Köşker , 10 Fırıncı Ahmed , 25 
Hulusi Müskiratçı , Hakkı Salih 
fabrikacı ( üç top kuma i ) , 50 Braz 
zafolli , 1 O Abdi kasap , 5 Lord 
Mustafa kasap , 25 Aziz Köse , 
25 Cabbar Hacı kürt , 10 Me
sud Sarraf , 30 Hacı Tahir Sar
raf , 20 Vanlı Mehmed fırıncı , 
5 Adil fırıncı , 50 Cumali şekerci , 
25 Kuyumcu Abdi , 50 Rasim , 
5 Kasap lsmail , 5 Kasap Ziya , 5 
Kasap Cabbar • 5 Kasap Kadir , 
25 Nevres oğlu Edirne hanında , 5 
lbrahim Hazır elbiseci , 10 Sarraf 
Mehmed , 25 Edime hanı müsteciri 
Mehmed , 15 Mehmed Bozdoğanlı 
bt':nzinci , 20 Marangoz fabrikası sa· 
hibi Ali , 5 Masaracı Kamil , 20 
Molla Zadr. Tahir , 10 Molla Zade 
Mehmed 

KOMŞU MERSiN F AALIYETTF. 

Aldığımız malumata göre kom· 
şumuz Mersinliler Adananın uğradı-

ğı felaketten çok teessür duymuşlar
dır . Mersinli komşu yurddaşlarımız 
düu toplanarak bir komite teşkil et· 
mişlerdir . Mersinliler Adana felaket· 
zede kardeşlerine yardım yapacak 
!ardır . 

Bütün Mersin halkı Adanamızın 
geçirdiği acı haline pek candan ala. 
kadar olmaktadır . 

KOMİSYON DÜN TOPLANAMADI 

Evvelki gece postasından sıhhat : 
müsteşarı Hüsameddin yalnız gel
miştir . Komisyon işine iştirak ede· 
cek kızılay genel merkezi azasından 
Said gelmediğinden yardım komis· 
yonu dün toplanamamıştı. : 

Said bugün yarın beklenmekte· 
dır , gelir gelmez valinin ı iyasetin· 
de bir komisyon toplanacak ve işe 
başlayacaktır . Bu komisyon işini üç· 
kısma ayıracaktır .· 

Birinci derecede muhtacı mua· 
venet ve çıplak ailelere , ikinci de· 
recede eşyalarının yarısı kurtulanlar, 
ve üçüncü derecede de kiracılarla 

meşgul olumıcaktır . 

TOPLANAN EŞYALAR 

Kızılayın bayan azaları mütema· 
diyen eşya toplamakla meşguldur ·. 
Toplanan eşyalar tasnif ve tevzi 
edilmektedir · 

Bayıınlarımız bu işte büyük bir 
gayret ve başarı göstermektedirler. 

TEŞEKKÜL EDEN KOLLAR 

Felaketzedelere yardım komitesi 
üç kola ayrılmıştır . yiyecek , giye-
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980,000 dolar açık 

Bu rakam , bir Amerika tiyatro· 
cusunun iflasında verdiği açık· 

tır . Aceba sermayesi ne idi diye 
insan düşüuüyor değil mi? 

Bizim en gözde tiyatromuz "is 
tanbul Şehir Tiyatrosu,, Aceba böy
le rakamlar içinde oynayabilirmi ? 
Amerika tiyatrocularının en zengin
lerinden jil Karo! 980,000 dolar a· 
çıkla iflas etmiştir. 

Karo! , çıplak reviiler oynatmak· 
la maruf bir adammış . O , revirle· 
rine aldığı kadınların dans bilmele· 
rine ve güzel sesli olmalarına bak· 
mazmış . O , kadınların güzel ve gii• 
zel vücudlularını seçermiş . Karolun 
tiyatrosnnda , sahneye pıkın localar 
300 dolardan aşağı değilmiş . Bizioı 
para ile şöyle böyle 600 lira ... 

Türkçe;i bir evin 'bir senelik ge
•• 1 

çımı ... 

Kurtulmanın yolu 
Geçenlerde lngilterede Tomas 

evinde birisinin başına çok garip 
bir \ak'a gelmiş . Bu adam akan 
bazı yerleri görmek için evinin da
mına çıkmıştır. Tomas damda iken, 
damdan dama atlayan hir timarhane 
kaçığının yanına geldiğini görmüş
tür . Bir deli ile karşı karşıya gelen 
Tomas soğuk kanlılığını muhafaza 
etmiştir . Deli ona sormuş: 

- Buradan yere atlaya bilirmi
sinl 

- Atlarım.. Hemde bir saniye 
sonra tekrar gelirim . demiş ve de
li 

- Bende yaparım cevabını ver· 
mış. 

Tomas , parmaklıklardan !ini 
bırakmıy.arak süratle dışarıya doğru 
sıçrayıp geri çekilmiş ve : 

işte döndüm demiştir. Bunu gören 
deli: 

- Bu bir şeymi ? Demiş ve 
kendini 15 katlı apartumanın tepe· 
sinden aşağı fırlatmış .. 

Bu suretle akıllı kurtulmuş ama .. 
Bence akıllının kalbi , mecnununkin
den katı ve deli ! .. 

100 lük ikizler 
Tuhaf değilmi , ilk hatıra gelen 

şey aceba biı i ölürse diğeridemi 

mezara girecek ? diye insan düşünü
yor. 

Geçenlerde Amerikııda ıki kız 
kardeşin yıl doğumları kullanmış
tır. 

Bu iki kız kardeş doksan dokuz 
yaşlarım ikmal etm;şlerdir . ikisi de 
ikiz olarak dünyaya gelmişler , ayni 
günde evlenmişler . Ve işin garibi 
kocaları ayni günde ölmüştür .. 

Bunların hiç birisi düşünülecek 

şey değil bence ! .. Asıl mühim ıne 
sele şudur : Acaba ikiside ayni gün
de öleceklermi? . 

işte bu tahakkuk etmezse ikisın· 
den birisi için Katmerli bir ölüm 
olur. 

cek ve iş lıulına .. Her iıç komisynn 
da büyük faaliyet gö;ı rmektedir . 

Bütün tesbit edilebilen bi .• lerc.:: 
seylapzede sıcak yemeklerini munta· 
zaman yemek te ısınrııakta,geyinmek
te ve çalışabilenler yevmi t': almak· 
tadırlar •. 

MAHZENLERDEKİ RESMİ EVR.\K 

Hükümet vesair meahzenlerinin 
su baskınına maruz kalmıısı dolayı

- Gerisi dôrdüncüsahifede-

------·-----~ 
MEBUSLARIMIZ!N TEESSÜRLERİ 

Bütiln Mebuslarımız ( Seyhan ) 
namına Saylavımız Hilmi de bir mek
tupla teessürlerini bildirmiş ve istek· 
lerimizi sormuştur . Telgrafın sure
tini vaktin müsaadesizliği dolayısile 
belediyeden alamadık . yarın neşre· 
deceğiz . 
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e Ali dayının oğlu 
Büyük su 
programı 

Dahiliye V ekale
tinin hazırladığı 1 

dört senelik 

Sonbahar günlerinden biri idi. 
rp Anadolunun şirin ovalarının 
ınuşak köy yolları üzerinde ak

karanlığı basmadan geceliye
k· ğimiz köye ulaşmak için dört te 

rle~li açık arab:\mızın yürüyebil
- 'i hızla yolumuza devam ediyor
• k. Arabada bir ben, birde gide
.. ğimiz köy yolu üzerinde diğer 1 

ylerin birine inecek başında kas. 
ti Mustafa cavuş ile yaradılışında 
truş ve çok tatlı dille konuşan 
varacağımız köye çok seneler 

'lel yedeşmiş eski muhacırlardan 
· i dayı olmak üzere üç kişi idik. 

içimizde çenesi en düşük AJi 
Yı idi. Hemen hemen lakırdı için 
e sıra vermiyordu. 
Büyük bir çeşme enkazının ya

dan geçiyorduk. Ali dayı uzun 
üş kordonuna bağlı çift kapaklı 

kfon saatini çıkardı, gözlerine 
hu bir ileri biraz g~ri ayar ya· 

e rak baktı. Tam saat iki bu gi
le daha ikibuçuk saatllk yoJu. 
z var dedi ve bir elile dikkatle 
tını cebine indiıdi ve diğer eli· 
de sol cebinden uzun ~ubuğunu 
ararak yeşil kağıt paketinden 
sigara aldı çubuğa tıktı Halka 

an dumanlara bakarak daldı. 
Bu dalışt~n istifa<le eden Mus· 

a çavuş: 
Ali dayı garik keyfin tamam. 

'ttür bakalım. Rayvanlarıda öiraz 
tsen fena olmaz akşam ezanından 
"el varacağımız yere varsak .. 

Ali dayı hiç oralı değil ne cevap 
di ne de hayvanları sürdü . 
Bu sırada uzun bir köprüden ge-: 

orduk . Hemen bana döndü : 
Bu köprünün dili olsaaa söyle· 

· Köprünün öteki başında ne sa
şlar oldu . Beş köylü düşmanı 
illerce oyaladık bu tarafa geçir-

ik . Şimdi üzerinden rahat r'1· 
t ve koşa koşa geçtiğimiz bu köp· 
eskidenberi yıkılacak kadar çü· l 
k bir köprü idi . Bu gün çimento- j 
dondurulmuş sağla .n bir köprü- ! 

r • Eskileri temizlediğimiz gibi, 
tukleri de yepyeni yapıyoruz. Al
devletiınize zaval vermesin. Bü-

virdiğimiz zaman uzaktan köyün bek 
çileri olan köpeklerin bize doğru 
koştuklarını görmüş ve biraz sonrada 
Mustafa çavuşun köyüue girmiştik . 
Mustafa çavuş heybesini de"rledi , 
topladı inmiye hazırlanırken: 

Ne olur bu akşam bir çorbamla 
bir kahvemi içmeği kabul edin diye 
yalvarmıya ba )adı Ali dayı: 

Bir kahveni içeriz fakat bir kav
lim var peşin peşin söz verirsen di
ye mukavelesini sağlamlamıya baş· 
ladı. 

program 
Ankara : 9 (Radyo) - Da· 

biliye Vekaleti dört senelik büyük 
bir su programı hazırlamıştır. 

Bu programa göre, 56 kasaba 
nın 1940 senesine kadar bol suya 
kavuşması tahakkuk edecektir. 

Su boruları Karabuk fabrikasında 
yapılacak ve programın tatbikına 

yedi milyon sarfedilecektir. 

Mustafa : Baş üstüne Ali dayı 
diye söz veı irken Ali dayı tekrar 
etti : Kezban ablamızdan izin alda 
bu arkadaşla bu gece bizim fakırha 
nede dertleşiriz olmazını derken 
Mustafa çavuş razı olduğunu başını 
sallıyarak anlattı ve evine doğru koş 
tu . Heybesini bırakarak bizi bıraktı-
r:: köy kahvesine geldi . Sert bir ses-

Umum müfettişler 
konferansı 

Murat arkadaşlara okkalı ve şe 
kerli kahve yap derken öteden orta 
yaşlı çevik köylü çocuğu olan kah
veci Muradın emir senin çavuş~m 
diye cevap verdi . Kahveler geldi 
çavuşun savaş arkadaşı ve neferi 
olan Murat neş'eli yüzü ile kahvele. 
rin eskiden olduğu gibi işsiz ve hay
lazlar yatağı olmadığını gündüzleri 
herkes işi ile , gücü ile meşgul oldu
ğunu anlatırken bizde kahvelerimizi 
bitirmiştik. 

Ali dayı arkadaşlar haydi yolcu 
yolunda gerek dedi hemen araba
mıza atladık hayvanları tırısa kaldı
ran Ali dayı yine bir taraftan vak
tinde köyümüze ulaşacağız eseflen 
meyiniz diye bize teminat veri
yordu. Nihayet köy gözüktü biraz 
sonra dolambaçlı dar sokaklardan 
sonra meydanlığa geldik. Taştan iki 
merdivenli bit kapı önünde durduk. 
Arabanın· gürültüsü duyuJmuş olma 
lı ki büyük kapı açıldı, Yağız çeh
reli dinç bir delikanh hoş geldiniz 
diye hemen koştu bavul ve heybe
leri alarak önümüze düştü. 

Ben, Mustafa çavuş, Ali dayı 1 

içeri girdik. Oldukça temiz bir bah- 1 
çeden geçerek üstüste konmuş taf · 
tan iki basamağı çıktık toprak bir 
sofa üzerindeki üç odadan başta
kine girdik. 

- Sonu yann -

Ankara• 8 ( A. A. ) - ( Yolumu· 
ıun bozukluğu dolayısiyle geciku.iş

tir. 
Umumi Müfettişler konferansı 

bu sabah saat onda Dahiliye veka
letinde Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri Şükrü Kayanın reisli
ğinde toplanmıştır. Bu içtimada 
Umumi müfettişlerle beraber umu-

mi jandarma, gümrük muhafaza 
kumandanlan , emniyet , matbuat 
ve vilayetler idaresi umum müdür
leride hazır bulunmuşlardır . Bu 
toplantıda birinci umumi müfettiş 
Abidin Üzmenin raporu üzerinde 
görüşmeler yapılmıştır . . Konferans 
öğleden sonra tekrar görüşmeler yİ· 
ne devam etmiştir. 

Şükrü Kaya umumi· müfettişler 
şerefine bir ögle ziyafeti vermış
tir. 

ôir Sovyet vapuru 
Japon sularında ni

çin tevkif edildi 
Tokyo: 9 (Radyo ) - Japon 

bahriyesi tarafından bir Sovyet va 
purunun tevkifine sebep Japon su
larından geçmiş olmasıdır . Hüku. 
met vaziyeti Sovyet hükUınetine bil
dirmiştir. 

k ~~şı.~ız Mus~afa Kemalimize 1 

n omurler versın . Sayesinde çok 
ler gördük . Daha da çok şeyler 
receğiz . Cümhuriyet hükumeti· 

iz aşarı• kaldırdı, köylere k~dar -------------------------- --~---------------Tan sineması tktor, ilaç gönderdi . Bir çok şey· 
t öğretti, mektepler açtı, ben bile 
~ yaşta gazete okuyor dünyadan 
lber alıyorum. Diyerek iki elini bü. 

~ 
açık kalbi ile dudakla~ından say

ar dökülür dualarla tekrar ede 
e yüzüne sürerken asil 1 ürkün 
zlerinden bir iki damla yaş buru· 
~ ve ezelden sakal~ız yüzünde yu
Jtlanarak düştü . Bu yaş o günle 
~ hatıralarından doğan sevinç yaş-
tı idi . . 

Bun ı gören Mustafa çavuş büyük 
aşta geçirdiği günleri saymıya 

• - lı tatlı anlatmıya başladı. 
iki evlaJını Dumlupınarda bir 

~deşini Sakaryada ölke uğruna 
1P eden bu kahraman Türk ev!a-
dilinin döndüğü ~adar anfattı ve 1 

ayet dayanamadı göğsÜl\Ü açtı ı 
1 

tünün nihayetine kadar -sakhyaca-
~üks11k savaşın etten iftihar nişa· 
ı gösterdi ye heyecanlı yüksek 
~asile bütün varlığım öu yurt ~ğ. 
tıa Mustafa Kcm<1ıl uğruna feda 
tın dediği zaman: 

Koca ihtiyar Ali dayı dizleri üze-
f 

~e doğruldu , kurşun yarasını say· 
ıle öptü minnet ve şükran dolu 1 
~ğı ile arkasını sıvazlıyarak çok 
a koca asker dedi. 

Bu. akşam 

Antakya ve İskenderun 
Türkçe sözlü 

-1-
Sinemamız direktörlüğü büyük fedakarJıklarla temin ettiği bu filmi gös
termek için izin almıştır. Hiç bir yerine dokunulmadan gösterilecek olan 

g- müstesna filmi bütün halkımıza tavsiye ederiz 

Sancak Türkleri, onların istiklal aşkile çarpan l:alpleri, yaptıkları miting. 
lcr, göz yaşlarınızı tutamıyacağımz sözJerlt" dolu memleket filmi, her Tür· 

kün, her vatandaşın görmesi lazımgelen bir eser . Bu fiJmi bütün 
Adanalılar görmelidir 

·2-
Mevzu Mısırda geçen çok heyecanlı ve _çok gülünç sahnelerle dolu 

( Eddi Cantor )' 
tarafından emsalsiz bir tarzda temsil edilen 

Mumyaların serveti 

DIKKA T : Kalabalığa meydan vermemek için yerlerinizi evvelden 
temin ediniz 

PEK Y AKıNDA: 

Charles Boyer ve Danielle Darieuk 
Buluştular, seviştiler ve emsalsiz bir şaheser yarattılar 

Mayerling Faciasıdır 
Bu heyecanlı tablo ve hatıralar l 
Y ~ürmüş .olmalık~ başlarımızı çe- :.--------------------~.-----1.;;,5.;.9.-B ____ ~ 

Fransada 

Asri • . sınema 
9 Birinci kanun çarşamba akşamından itibaren 

iki film birden 
-1-

1,690,000,000f rank 
lık hava projesi 

yapılıyor 

~ate de Nagy - Doniel Lecourtais 
tarafmdan temsil edilen Fransızca sözlü fevkalade komedi 

Bir çiçek iki böcek 

1 

Paris : 9 ( Radyo ) - Yakında 
hükumet, mebuslar meclisine 1,690,-
000,000 franklık bir hava pı ojesi 
takdim edecektir . 

Bu suretle Fransa hava kuvvetle· 
rini takviye ve tezyid edecektir . 

Bu proje bir sene içilıde tatbik 
edilecektir . 

İngilterede kabine 
faaliyeti 

Londra: 9 [Radyo] - Dün 
hava şeraitinin çok kötü olmasına 
rağmen b:r Tayyarenin Fransa isti
kametine hareketi halkın merakını 

uyandırmıştır. Bu Tayyarenin içinde 
bulunan üç kişiden birisinin Lon
dralı bi Doktor ve diğerinin de Ma-
dam Stimsonun Avukatı olduğu 
anlaşılmıştır. Tayyare Marsilyadan 
geçerek Kana inmiştir. 

Madam Stimsonun kanda Noel 
bayramından sonraya kadar kala
cağı anlaşılmaktadır. 

Kan: 9 [Radyo]- Madam Stim
sonun Avukatı Müekkilinin Londra · 
ya dönmiyeceğini söylemiştir. 

Londra: 9 [Radyo ] - " Deyli 
Telgraf,, gazetesi Kralın tahttan fe· 
ragat şeklinde vereceği bir kararın 
millet. d~rin bir teessüre sevk ede-

1 

ceğıni yazmakta ve demektedir ki: 
" Eğer kral umumi arzunun ıs

rar ettiği şekilde bir karar verecek 
olursa bütün imparatorluk derin 

-11-
Umumi istek ve arzu üzerine heyecan filmleri kahramanı 

( Ken Maynard } tarafından 
( Ölüm ve uçurum ) 

dehşet, heyecan, ve sergüzeşt filmi 

Pek Yakında : 

(Ateş yağmuru) 
Dik:<at: Si.ııemaınız sobalarla teshin edilmiş ir 

7611 

Alsaray • 
sıneması 

Bu 
Altı büyük film 

akşamdan itibaren 
müsabakasının birinci filmini sunuyor 

( V olga mahkiimları ) 
Oynıyan : Pieeare Blanchar 

Don kazakları , Çarlık Rus hayatının içyüzü,heyecan ve güzellik kaynağı 

fıave : f-n yeni iki kısımlık dünya haberleri 

Gelecek program : 

~!~t~:.~es alac:k ve müteselli ola- ı Kontinantal 
" Deyli Herald ,. ise Madam 

Stimson izd~açbn furag~k~an- ~--------~----~---·--~,--7.59·5~~~--~~~--~~~~ 
nın vaziyeti düzelteceğini yazmak
tadır. 

" Deyli Ekspres ,, " Kral daima 
bizimle beraberdir. O arzusunu ka
bineye kabul ettirmek için hiç bir 
ısrarda bulunmamıştır ,, diyor. 

Baldvin faaliyette 
Londra : 9 [ Radyo J- Baldvin 

dün 5,45 de Başvekalet dairesinden 
ayrılmıştır. 

Baldvinin otomobili kralın ika· 
metgahına doğru gitmiştir Fakat 
otomobilin içinde Baldvinin olup 
olmadığı anlaşılamamıştır. 

Londra : 9 [A.A.]- lngilterede 
kanunu esasi buhranı henüz halle
dilmemiştir. Kabine dfn içtima ha
linde iken Başvekalet dairesi ve 
başvekilin evi önünde karal lehinde 
nümayişler yapılmıştır. 

Metaksas 

Türk. ve Yunan gazete
cilerine teşekkürlerini 

bildirdi 

Atina: 9 [Radyo] - Türk . 
Yunan gazetecilerine Metaksas şu 
cevapda bulunmuştur: 

Bana müştereken gcnderdikleri 
selamdan dolayı Türk ve Yunan 
gazetecilerine çok teşekkür ederim. 
Türk - Yunan dostluğunu tekrar 
tebriklemekle bahtiyarım. demişler· 
dir. 

Berlinde 60 komünist 
tevkif edildi 

Berlin: 9 (Radyo) - Bu gün 
60 komünist tevkif edilmistir . 

Mahkemelerine yann bakılacak 
tır . 

İstanbulluların 

Tramvaylardan şikayeti 

İstanbul : 9 ( Ra~yo ) - Son 
zamanlarda halkın tramvaylardan 
şikayeti çoğalmıştır. Bilhassa sabah 
ve geceleri arabalar ihtiyaca kafi 
gelmemektedir. 

"')c :ediye bu hususta Vekaletin 
naz .. n dıkkatini ceJbetmiştir . 

Japon-Alman 

Bu anlaşma Çine karşı 
değildir ! . 

Londra : 9 ( Radyo ) - Royter 
bildiriyor : 

Alman hariciye nazın , bugün 
Berlinde Çin elçisini kabul etmiş ve 
Japon - Alman anlaşmasının asla 
Çine karşı olmadığım resmen bil
dirmiştir . 

Sovyet Rusya yeni kanu 
nu esasiyi kebu' etti 

Moskova : 9 ( A. A..) -- Sekizin
ci Sovyetl ·r fevkalade kongresi ye
ni kanunu esasiyi kabul etmiştir . 

Moskova: 9 (Radyo) - Merke· 
zi icra komitesi reisi , halk komiser 
liğinin verdiği kararı neşretmiştir . 
Bu karar komitedeki ~' azı değişiklik· 
]eri bildirmektedir . 

• 
Tokyoda tezahürat 

Tokyo: 9 (Radyo) - Dün bu
rada Japon -Alman tababet kon-

J feransı sonunda büyük tezahürat ya· 
pılmı<:ıtır. 

r , 
TÜRK8Ö Z V 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - İlinlar için idareye 
caat edilmelidir . 

müra-

~_, ______________ J 

Madride son hücum 
hazırlanıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Madrid : 9 (Radyo) - Franko 

sükuneti temin ettiğini söylemekte
dir. -

Halbuki çarpışma devam etmek-
tedir. 

Londra : 6 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

Dün Madride yeniden bombard 
ınan edildi . Asiler 20 hükumetçi 
tayyareyi düşürdüler . 

Barselon : 9 (Radyo) - Hüku· 
met reisi gazetecilerle konuşurken 
köylerdeki teşci hareketlerini izah 

etmiş ve ölenlerin hep cumhuriyet 
çi olduğunu söylemiştir • 



..,., 

Sahife : 4 Türle IÖzii 10 Kanunuevvel : ~ : ( 

Dün altı köyle daha' Adana Borsası muameleleri ~-----------·---------·---------:HIP irtibat hasıl oldu ~~~~~~~P~~~u~K-w~K~o~z~A-,~~~~~-

- İkinci sayfadan mabad -

sile bir çok evrakın mahvo]duğu 

sanılmakta idi. Halbuki selin istila· 
sından çok evvel mahzenlerdeki mü· 
him evrak kaldırılmış ve hıfzedil
ıniştir. 

K1ıo lı'iyatı 

<..11\S .En az En çoL. 
Saulao Mikdar 

'>. S. K. S. Kilo 

·· Yapımalı -pamuk-= -

. -Pıyasa parlağı ,. --------·•----------· 
-Piyasa tClnizi ,, -38 

iane 1-------- ----
-----

iane 2 --------• 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

1 Kı 

Az miktarde ehemmiyetsiz ve 
kanuni itibarı geçmiş evrak ıslan
mıştır . 

BÜTÜN MUAYENE 

_Ekspres ______ ----- ____ ---------
Klevlant 1 

YAPAGI 

- Bey'-a~7. ~--1--ı--· ı-----Siyah TEMELLER 
EDİLİYOR 

Belediyemiz tuğyan günlerinde 
olduğu gibi evvelki gün ve dün de 
cansparane faaliyetine devam et
miştir. Reis Tuhan Beriku faali
yeti bizzat kontrol etmektedir . 

Bütün resmi daire ve evlerin 
temellerinin muayenesine başlan· 

mıştır. Heyeti fenniye rapor verme
dikçe hiç kimse tehlikeli bir binaya 
giremiyecek ve dairede çalışamıya 
caktır. 

Ç l (, ı T 
F.kspre~ ---,--:- ---. --.) 

iane_ . __ -----.-ı~--Yerli " Y cw!ik ,, 

1 -- --------- · .~ " Tc humluk ., 2 62 - 26~5 

! 
Buğday Kıbrıs -- ,-- ---, 

y 1 ---.~----~--
.. er ı --·-- --------~-'--~---• 
,, mentane 

--Aıpa ----- ı------

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

MEMLEKET HASTANESİ 
AÇILACAK 

Fasulya --- ·=-·----- ;...._ _______ _ 
-Yulaf ------ı~----ı------ ---·-------ı 

-Delice 
Kuş yemi 
Keten -t-,oho-u-m_u ___ _ 
Mercimek ----

-- ----'-----

yaşarsınız . 
---·--------~---------- - .. . - . - .. - ----. 

Sisaın ·ı--- 1 
Memleket hastanesi on güne ka· __ U_N:,__ ___ !--------· Seyhan Posta ve Telgraf 

faaiiyete açılacaktır . Hastanedeki 1 .:: .;:: =iiçort Y~ ız ;:,.,.a i ,_-_6=7=c::5~·===='=-.............. ...... =-· "'"'' H"--"'"--...---""--'--• BELEDİYE İLANLARI 
dar tamir edilecek, temizlenecek ve i o· Jd <'Jh · 725 Başmüdürlüğünden : 1 
zarar 2000 lira kadar tahmin edil· .

1 

~ ~ Dört yıldız Doğruluk _750 1-Mersine sekiz saat mesafedeki 
mekterlir. ..:? ı:: ' üç ,. » 675-- - -- Kepez . Ayıbeleni Ormanlarındatı ı.. _____________ ..__._ ________ _ 

Ba .. tabip selin istilasından evvel .~ ; _ Simit "--____ -850 ___ - ı k ·ı 
"' .!>( ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 ----------• ı kesilmek üzere evve ce e sı tmeye 

hastaları ve eşyaları kaçırttığı için ~ 
1 
o_ üç » ,. _ ~ 62ç= çıkarılmış olup talip zuhur etmiyen 

1 büyük bir zarara meydan bırakma · Simit ,. 800 __ ..,.--------~. , (4350) adet çıralı çam direği ikinci 
mlştır. Ba..:tabip de bu iş dolayısile ı' d f J k t ı· "'dd t" Nı"san 
24 saat hastanede mahsur kalmıştı. 9 ı 12 ı 1936 İş bankasından alınmıştır. 936 nihayetine kadar uzatılarak ka. 

~ Liverpl Telgraflan 1 Kambiyo ve para e a o ara ve es ım mu e ı 

Rontken makinesine de hiç bir 1 rfl k ·ı k 1 t 
'ianıtno ,,.,,.e pa ı za a e sı tmeye Çl an mış ır . 

şey olmamıştır . Hastanenin umumi Hazır 1 6 7g Liret ~-------'---1 -1t/_10_ 2- Muhammen bedeli beher di-
zararı muhammen olarak 2000 lira- •--------- - - -- Rayşmark 1 97 

Birinci kannn vadeli 6 63 - :-.:....,..----..,.------- -'-----1ıır.:12_- rek beş lira ve muvakkat teminatı yı geçmemektedir . --
6
-

63 
Frank « Fransız » L ı , _ 

Mart " Sterlin « ingilı,--.z-,.-- - 616 - 1631 lira 25 kuruştur ' 
SU İŞLERi SETLERİN KEŞFiNi 

YAPMAKTADIR 
Hit hazır 5 165 -Dolar « Amerika,. --79 47 3- Eksiltme ihalesi 15-12-36 

1 Nevyork 12 35 Frank « isviçre ,. - tarihinde sah günü saat 15 de Sey-
Su işleri dairesi yıkılan setlerin 

keşfile dün de meşgul olmuştur . 
Keşifler bittikten sonra rapor 

lar derhal hazırlanacak ve teklifler 
Vekalete hemen yapılacaktır . ı 

Gerek şehrin tarama ameliyatına 
ve gerekse setlerin tahkim ve inşa· 

1 

sına, sanıldığına göre ancak ilkba- l 
harda başlanacaktır . ı 

Fakat şimdi müst~accl t~mirler , 
yapılacaktır . Çünkü ikinci bir sey· j 
lap ihtimali gözden uzak değildir . l 
EVLER BiRER BİRER MUAYENE 1 

EDiLECEK 

Şehirde büyük bir kısım ev ker
piçten inşa edilmiştir . Bunun için 
belediye her evi birer birer muaye
ne edecek ve tehlikeli gördüğünü 

yıktıracaktır . 
Sel dolayısile mail inhidam o) 

muş evlerin yıkılmasına devam olun. 
maktadır . 

FELAKETZEDELERiN YATAK VE 
YORGANLARINA FABRİKATÖR

LER VE ÇİFTÇiLERİMİZ PAMUK 
VERiYOR 

Şehrimiz fabrikatör' ve çiftçileri 
dünden itıbaren, kızılay merkezin-
den l 000 yatak, 1000 yorgan, 
1000 yastık için gidecek pamuğu 
şehrimiz kızılay kurumuna hediye 
etmeğe başlamışlareır. 

ADAPAZAR BELEDiYESİNİN 
TAZİYESİ 

Adana Bel ı'diye Reisliğine 

Seylap dolayısile Adana halkının 
uğradığı felaketten müteessir oldu-~ 
ğumuzu bildiririm . 

Be lediye Reisi Beşı Yanık 

BİR TAZİYE DAHA 
Belediye Reislis}ine 

Adana felaketine müteessiriz . 
Doktor Remz i Meb rure 

iZMİR BELEDİYESiNİN TELGRAFI 

Adana Belediye re is riğine 

Adanada vukuagelen felaketin 
lzmirliler arasında · uyandırdığı derin 
teessürleri bildirir, felaketzede yurt· 
daşlara bütün sevgilerimizle: başsağ· 
lığı dilerim . 

Doktor Behçet Uz 

• 

Seyhan Valiliğinden : 
Muhammen kıymeti Cinsi Mikdarı Mevkii Hududu 

Beher metresi Arsa Metre Muhterik 
Lira Orozdibak • 

1 arsa 2927 H Cephesi ve sağı ve 
solu umumi yol. 

Numara Tasarruf senedinin arkası Küküş ha· 
tarihi tun ve kısmen An-

347 Birinci kanun 929 tun Hatun 

Hudut ve mikdarile sair evsafı yukarıda yazılı Hususi idareye ait muh
terik Orozdibak arsasının mülkiyeti reşin para ve açık artırma suretile 
sat]ığa çıkarılmıştır. 

İstekli olanl~rın yüzde yedi buçuk pey akçalarile birlikte 22 12-936 
salı giinü saat ( 11 ) de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek isti-
yenlerin her gün hususi muhasebeye müracaatlan. 10-13-16-20 

Seyhan Valiliğinden : 

Hususi İdare ile ilgili dairelerin 
1504 lira muhammen bedeli basım 
kağıdına sürülen pey haddi layik 
&örülmediğinden ihale bu ayın on 

beşinci günü saat on bire bırakılmış
tır .7613 

7615 

Ada~a Askeri hastanesi 
Başhekimliğinden : 

ı Hastanemizde 30 lira ücretle ka-

l 
rantina memurluğu münha1dır. Talip 
olacak bayların şeraiti anlamak için 

ı hastane Başhekimliğine müracaat et-
meleri ilan olunur.7614 1-3 g.a 

han Posta ve Telgraf Başmüdüriyet 
binasında toplanacak komisyonda 
yapılacaktır ı 

4- Talipfor teminatını vezneye 
testim edecek, alacakları tnakbuzu 
veya kanuni muteber teminatı ve 
şartnamede yazılı bölgelerle teklif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikinci 
kapalı ve mühürlü zarfJarıru mezkur 
tarihe müsadif salı günü saat 15 e 
kadör ttıtıkbuz mukabilinde komis· 
yon riyasetine teslim ~et:eklerdir . 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez· 

5 - Şartnameler Başmüdüriyette 
her gün saat 9-12 ve 13- 17 ye 
kadar görülebilir . 

6- Fenni sartnamede tafsilat ve 
izahat olmakla beraber bu direkle
rin uzunluklan 8 metre , dip dev
releri 70, tepe devreleri 40 santim 
olacaktır. Kesim müddeti 15 Mart 
936 akşamı bitecektir . 

7 - Orman muamelesi tekemmül 
ettikten sonra kesim Orman mühen
disile beraber bulunacak olan ida
renin fen memurunun nezaretinde 
yapılacaktır . 

Kesim ve soyum işi tamamlandık
tan sonra Ormanrla idaremiz dam
galarile damgalanacak ve bu dam
galı direkler tesellüırt mahalli olan 
Mersin istasyonunda damgaları gö
rülerek bilaitiraz kabul edilecektir. 

7589 2-6-10- 14 

fş arayan bir genç 
Usulu defteri ve muhasebe bilir 

Bir genç müessesede iş arayor. 
Matbaamıza başvurulması. 2-3 

7610 

Satılık ev 
Yeni istasyonun şehir tarafında 

asfalt cadde üzerinde Bay Saidin 
köşkü satıhkbr. 

Almak istiyenlerin Operatör Bay 
Yusuf Ziyaya müracaat etmeleri ilan 
olunur . 7 528 

15-20- ~2-2f-2S- ~- l- 10 

i 

1- Satan ahnacak eşya: Temizlik işleri hayvanatı için 35000-SSooO Ad 

kilo arpa . ".. etl 
2 - Muvakkat teminat : Yüz yirmi dört lira , 'trı~t 
3- ihalenin yapılacağı ya 

yer ve tarih : 1 inci kanunun 21 inci pazartesi günü saat et 
on beşte Belediye Encümeninde . Çır 

4- Evvelce ilan edilmiş ve ihale günü talibi çıkmadığından ihale Bu 
müddeti on gün uzatılmıştır. Şartnamesini görmek istiyenlar her gün ya'lt e _ 
işleri kalemine müracaatları ve taliplerin ihale gününde teminatları ile be- ~u. 
raber encümene gelmeleri ilan olunur.7612 z! 

1 - Kapah zarfla eksiltmeye konulan iş : 100,000 adet parke tat•· 
2 - Eksiltme : 1 nci kanunun 21 nci pazartesi günü saat on beşte be· 
lediye encümeninde yapılacaktır . 

3 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . lsteyenler oradan 

pa~asız alabilir . 
4 - Keşif bedeli dokuz bin altıyüz elli liradır . 
5 - Muvakkat teminatı: 723,75 liradır . ' .. 
6 - Teklif mektupları ihale günü olan 21 kanunuevvel pazartesi gün" 

iha1e saatine kadar belediye yazı işleri müdürlüğüne verilmelidir · 
7 - isteklilerin ihale günü muayyen saatte tekliflerini verdikten son· 

ra ihale saatinda belediye encümeninde bulunm.:.lan ilin olunur • 
7504 28 - 2 - 6 - 10 
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TiR 
TORKiVE iŞBAN~I 

6748 122 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Tijrksör.ü uaatbaUt 


