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SAHiP ve BAŞMUHARRfRı 15 Kanunuevve1936 

Kurtuluş Tarihi On kıncı Yıl Say ı : 3706 

1 Kanunusani - 1924 :> Kuruş 

ADANA : Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI ~AZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Başvekilimizin nutku l 'ı ~ükfi~;ti~iz, nehirl~ri~i-zi~ -t~;a~: 1 Aziz okuyuculanmız 
1 
ması Ve Ovalarımızı~ Sulanması için !

1 

Bu gün teker B•rr•mı • 
ı bu bayram Adan•nın geçirdi· 

(B • T •• k l k t • • b • A d ~ ll 6; fdlAketll gDnlerden oonre 

- . ır ur mem ~ .. e ını~ ı~ ~ap .. ev-_ 30 Mil.yon liralık bir ı ~!=.::'.~~~:;2:.~i:.~::;~ 
letı tarafından dını harsı veıktısadı va proje hazırlıyor 1 =~ ~~:::!:::~·1:~::" ~::: 
sıtalarla milliyetinden uzaklaştırılaca- 1 ;~:::~~~::" "d!::;:·~~ 

k J b • h ) Umum su işleri müdürü şehrimizde 1 s;ze bir kerr• d•h• 11eç-

ğını zannebne yan iŞ 1r esaphr- Ankara: 14[Hus:;-~abirimizden]-Hu-j mı,oıoundiyoruz. 
"Irmakları istifade edilir hale sokmak göz önünde susi ve salihiyettar bir menbadan Seyhan, Cey- i Altıncı Jorj 

han, Berdan ve gediz neh irlerinin taranması ve bu • 
bulundurduğumuz bir iştir ,, nehirlerin etrafındaki arazinin su anması işi için f 

Ankara: (AA) _ Başbakan Bizimle hududu olan bir Türk br. hükumet 30 milyon liralık bir kanun proj .. si ha- j 
ismet lnönü evvelki gün Artırma ve memleketinin Arap devleti tarafın· Bütün Türkiyeyi huzurdan mah- zırlamaktadır. Bu para beş sene zarfında harca- ı Londra : 14 ( Radyo ) -

Dün bir nutuk söyledi 

Yerli Malı haftasını açarken söyle· dan dini harsi ve iktisadi türlü va. rum etmek ve onu çıldrrtm~ için nacaktır. . Kral Jorj dün sabah Kraliçe 
diti nutukta geçen sene zarfında sılalarla milliyetinden uzaklaştırıla· işkence içine a ·mak demektir. Bu. * Mariyi ziyaret etmiştir . Kendisine 
iktisadi, zirai ve mali sahalarda ba. cağını zannetmek yanlış bir hesap. na asla muvafakat edemiyecetiz. • • ı Kıalıçe Elizabet refakat etmiftir. 

pnlmış olan işlerden bahlettikten Türk sözü - Nafia Vekaleti su işleri Umum , Hafif bir nezle geçiren Kraliçe 

aonra bu yal içinde yapılacak işlere müdürünün başkanlığında bir heyet vaziyeti yerin- • saraydan dışan çıkmamıştır. 
temu ederek bu meyanda bilhassa B •• •• k • k Londra : 14 ( Radyo ) - Al· 
su itleri üzerinde durmuıtur. UYU eşya pıyan OSU de tetkik etmek üzere dünkü posta ile Adana ya tına Jori cülus konseyi huzurunda 

Memleket içinde bir taraftan gelmiştir. 1 bugün bir nutuk söylemiftir. bir tahrip UDIUrU halini alan ve di. - = = = = _________ ..._ ____ _ 

;~ taraftan iltifade t>dilememek Çekilişe dün de devam edildi, tamamlandı Pan Amerı·ken S J d J d 
yüzünden biç bir ife yaramaz bir ey a" pze e ere yar ım 
halde bulunan nehir ve ırmakların -· k • d 
ınemleket ziraab bakımından ilti- Büyük eşyaları kimler kazandı ? ongresın e k • f 1· tt ::e:: b~!:: =~~mg~z ~:~. omısyonu aa ıye e 

Buensayres: 14 (Radyo ) -
de bulundurulmakta olduğqnu işa· Amerika Pan Ameriken ( dünya 
ret eden lsm. t lnönü bugün bütün Kızılay genel müfettişinin gazete-
Tirle milletinin üzerinde hassasiyet. 
le durduğu lskenderun ve Antakya 
llleleluüae 4ie ~-ederek Millet. 
~r Cemiyetinde görüşülmek üzere 
bulunan bu meselenin iç yüzünü izah 
ederek Milletler cemiyetince ilk 
olarak bu mıntaka için aJmması icap 
eden tedbirlerin emniyet tedbiri ol
ması lazımı geldiğini söylemiştir. 

Başvekilimiz demiştir ki : 
Sinirler o kadar gergindir ki an· 

sızın vukubulacak hadiseler arzu 
edılmeyen akisler ve çok sıkıntılı 
vaziyetler husul~ getirebilir. Bundan 
sonra bazı Suriye ricalinin vaki be 
Yanatlanm telmih ederek Türklere 
~arşı tatbik edilmek istenen Arap 
düşmanlığını reddetmiş ve Türk 
ınilletinin istiklalini kurtarmak için 

... ~· riştiği savaşta kendisine hareket 
noktası ve esas bir direktif olarak 
tuttuğu misakı millide Osmanlı im 
paratorlupndan ayrılmış olan mil· 
Jetlerin istiklalini tanımış olduğunu 
hatırlatmışbr. 

Başbakan bu münasebetle mi
sakı millide kendi varlıtı için esas 
aldığı umdeleri tahakkuh ettirmek 
için Türk milletinm umumi harpten 
galip çıkmış devi tJerle dört sene 
ınücadelede bulunmuş olduğunu ve 
nihayet zaferle tetevvüç eden bu 
savaştan sonra Lozan müzakerele. 
rinde de yine bu milletlerin istiklal. 
lerini teyid için yapbkJ mücadele-.... .._ 

ilbassa tebarüz ettirmiş ve demiş· 
tir ki : 

Ponso 
Parise gidiyor 
Ankara : 14 ( Radyo ) ....: An

'<arada bulunan Fransız büyük elçisi 
Pomo bu sabah latanbula hareket 
etmiıtir. 

lstanbul : 14 ( Radyo ) - Fran
saz elfiai PoDIOOUD buıün şehrimize 
gelmesi muhtemeldir . Ponaonun Pa
rise gideceti ve temaslarda buluna· 

catı anla,dmııbr . 

Dürı piyanko ÇPkılirkerı Tıcart>t odt1sının örıiırıd.Pki caddeden 
lıalk nummaları diıılı) or 

Şehrimiz hayır ve spor kurum· 
farı çıkarma tertip edılen büyük eş
ya piyankosunun keşidesine evvelki 
gün saat 10 da başlanmış ve dün 
öğle de bitirilmiştir • 

Piyanko , Noter Nihadın ve 
heyetle halkın huzurunda , ve Tica · 
ret Odası salonunda çekilmiştir . 

Halle pazar günü ve dün kazanan 
numaraları anlamak için salonu dol · 
durmuş ve Ticaret Odasının önünde-· 
ki caddede büyük bir alaka ile top 
lanmışbr. 

Eşya piyankosunun en büyük 
ikramiyesi olan otomobili Yenice 

köyünde zi. aat ameleliği yapan ve 
bir müddettenberi şehrimizde bu· 

lunan lsmail adında fakir bir adam 
kazanmışbr . 

Dün , ısrarla aramamıza rağmen 
lsmaili bulup konuşmak fusabnı bu. 
lamadık. 

Büyük eşyaları kazanan numara
lan Bfltğıya ahyoruz . Diğer muhte· 
Jif eşyaları kazanan listeyi üçüncü 
sahifemizde bulacaksınız . Listenm 
tamamım koymak yerimizin darlı 

tm4aa mail-f. kabil olamamıştır . 

Listeleri kısım kısım her gün neşre· 
deceğiz. 

Eşya Piya11gosu 
Büyük eşyaları kaza-

nan numaralar 

~069 

3821 
10507 
12189 

1703 
4839 
90J4 
ıt321 
3690 
4415 
8J34 
1106 
1282 
İ/79 
9130 
9768 
3J36 
3921 
7092 

-v-
Otomobil 
Buz dolabı 
Radyo 
Ayaklı dikiş makinesi 
Salon takımı 
Altı öküzlü kölen 
FotoA-raf makinesi 
Duvar saatı 
Eğ'er takımı 
Yazı makinesi 
Yatak takımı 
Bisiklet 
Seyahat bileti 
Hah Se cade 
Altın bilezik 
Tuvalet takımı 
Altın bılezik 
ipek kadın takımı 
Erkek takım ık kumaş 

( OiO•r kazanan numa• 
relerın birincı kısmı iç sa· 
hifelerimizde ... 

barış ) kongresi mesaiıine devam 
etmektedir . Kongre murahhasları 

ruiGakta im.., olao devletler paria
mentolannın muhabere ve t~şriki me· 

sai etmesini , harp zuhurunda Ame· 
rikaya müracaat edilmesini her şey · 

den evvel başka devletlerin iştirak 

ve müdahale etıı eme:ıini konuşmuş 
laıclır . 

·----. ---,,..--

Ntwzad -----
F ela 'cetler karşısında 

Çukuravah 

Seyhan t>'~h. A7gın sular şehri , 
kc yleri bastı. Sayısı henüz belli 

olmayan bir çok insan , hayvan Sey· 
hanın çamurlu , lı öpüklü , sularında 
can verdi . Binle• ce ev yıkıldı . Çu· 
kurovanın bir kaç milyonluk serveti 
bu, y"ldınm gibi wran felaketin için
de kaybolup gitti.Çukurovalının yüzü 
kadu yanık batrı yine derdle doldu. ! 

Fakat bu büyük felaket onun ce
saretinden bir nebzesini bile kaybet· 
tirmiş detıldir . 

Diişman iıtilasile , su istillşile , 
kuraklıkla, haşeratla pençe pençe dö· 
ğiişen Çukurovalı tabiatın bu yeni 

beyanatı • 
mıze 

-·······....,;.. __ 
Seylapzedder yardım gaye 

sile teşekkül eden komisyonda bu. 
lunan, Ankara Kızılay gen~I Mü· 
fettışi Sait, dün kendi3ile konuşan 
bir muharririmıze ~u izahata vermiş 
tir: 

- Komisyonumuz mesai saati 

İspanyol intil ili 

gözetmiyerek geceli gündüzlü ça 
hşmaktadır. 

Dün köylere üç sıhhat kolu 
gönderdik. Giden üç Doktora yedi 
sıhhat memuru refakat etmektedir. 
Bu sıhhat kolları seylapzedelerin 

~ Gerisi ikinci sahifede -

Asiler Alman tankları 
kullanıyorlar 

Cephelerde boğuşma devamda 
~-------···~------~-

Hükiimetçiler biraz canlanıyor 
Madrid : 14 (Radyo) Mida· ' 

faa Meclisi dün öğleden sonra neşr· 
ettiği bir tebliğde : r 

Asilerin üniversite mahallesmde 
tanklarla yeni bir taarruz yaptıkta 1 
rmı bildirmiştir . 

Asiler Alman mamulitmdan iki 
taek bırakmışlardır . 

Madrid : 14 (Radyo) - Aragon 
cephesinde u!ler karargihlan bom· 
bardman etmişlerdir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

~caririddec~are~b~ılam~h~ ~-----------~--~---~------~ Her felaketin karşısına demir 
gibi bir irade ile çıkan çukurovah
nm içinde, şimdiye kadar ümiısizlik 
denen şey bir an bile olsun yer tut· 
mamış ve her pclütün altından 
şuurlu bir Sı< bırla yenerek kalkmış· 
tır. O bütün bu vaziyetleri büyük 
milletinin büyük feragalinden almak· 
ıa, tabii felaket ve afetlerle yoğ"u · 

rulduğu için hayatın karşısına mü
cehhez ve sonsuı bir enerji ile çık- 1 

maktadır. Y kılanı yapmak, yepılana 
yeni bir başk smı ıl4ve etmek onun 
her zamanki itidir. 

Çukurovalı Seyhanın suları ka· 
dar bol ol ın &abrı, enerjisi ile ümit· 
sizlenmeden, korkmadan bu ıon fe· 
llkct.n izlerini de yakında ve •iir'atle 
s lecektir. 

1 

Bilhassa onun için büyük bir ce· 
saret menbaı olan bi:iyük şeflerinin ı 
yüksek alAka ve sempatisi de kendi 
He . beraber olunca ... 

Ankarada soğuklar iyice şiddetlendi. Hararet nakıs 10 nu buJmakta· 
dır. Halk tamamile kalın elbiselerini geymiştir. Kuru soğuklar çok fazla 
dır. Yukandaki resim son günlerde, caddelerde paltolarına bürünen An· 
karalılan göstermektedir. 



Sahife 2 Türksözü 

Adananın ikinci 
kurtuluşu için 

Umumi bir plan lazımdır 

Bu sütunlarda planlı çalışmalar 
üstüne araştırmalar yaparken-itiraf 
ed !im - Adananın kurtuluş planı 

hesapta yoktu . 
Seyhan lugyanının erle~i gunu 

tahrir müdürünün yazdığı makalede 
Adana iki istila görmüştür . ) 

( Birincisi Fransız istılası, ikincisi 
de bu yeni Seyhan istilası) demişti. 

Şimdi sıra Adanayı Seyhan isti
lasından kurtarmağa geldi . Bu da 
ancak bir planla yapılabilir. Ve bu 
plan çok şumüllü olmalıdır . 

Günü gününe alınan tedbirlerin , 
parça parça yapılan işlerin bir fay
dası olmuyor . Birbirine bağlı olan 
işleri h >P bir arada tetkik edip 
umumi projeyi hazırlamak ve ona 
göre sırasiyle takip etmek lazım 
olduğunu anlıyoruz . 

Birbirine bağlı olan işler ayrı 
ayrı düşünülüp ayn ayrı yapılınca 

bazan birbirine aykırı yollardan gi· 
derek belki fayda yerine zarar vere
cek lıir şeicil alabilir . 

Bunu bize altı yıldanberi ( ır· 
ıııak fe ezanı ) ve ona bağlı işlerin 

takip ve tetkiki a.;:ıkça göstermiştir. 
Irmak istilası işiyle Çukurova 

sulama işinin birbirine b-ığlı olduğu· 
nu suişleri idaresinde öğrendiğimiz 
teknik malumat ile daha dün iyice 
kavra abıldik . 

Nafia mühendisleri bıı sebeple 
şimdi yapılacak i~in ancak Seyhan 
sedlerini Cemal paşa zamanındaki 
hale getirecek tamirattan ibaret ol
duğunu düşünüyorlar . 

Filkakika çok büyük paraya ih · 
tiyacı olau sulama işini - gün geç
meden başlıyarak ilkbahara kadar 
bitirmek istedigimiz - acil tamirat 
ile beraber düşünmek imkanı yok
tur . 

Fakat bu iki işin bağlılığını ve 
şimdi yapılacak :şin ona göre terti
lıini düşünmek mümkündür . 

Yalnız Adana şehri bakımından 
da mesele bu vaziyettedir . 930 is· 
tilasında yine su işleri dairesine uğ · 
ranııştık . o zaman nafia şehır işle
rine karışmaz d mişlerdi . Ve bele 
diye ile nafia arasında bu hususta 
bir noktai nazar farkı olduğu gö· 
rülmü tü . 

Onun için l•ugünkü tufanın mü· 
beşşirı olan 930 tuğyanından sonra 
ancak ( 17) bin liralık yarım bir iş 
yapılmış oldu . 

O zaman şehir lağamlarının da 
taşan sulara yol verdigi söylenmişti. 

Nıhayet köprü başında şafak bah
çesi ve etrafı gibi hususi eşhasa aid 
yerlerden d bahsedilmişti , unutul
du gitti . 

Zaten felaket günlerinde orı..lı
ğı bir telaş alır . Felaket geçti mi 
sular çekildi ıni güneş açtı mı unu· 
tulur gider . her şey öyledir . 

Meselenin Adana şehrine , ırma
ğa ve Çukurovaya taalluk eılen 

üç safhası vardır ve- tekrar edelim
bunlar birbirine bağlıdır. Ve çok 
şümullüdür . 

Adanalılar Seyhan kıyısında 
buldukları Adana şehrinde bulduk
ları gibi oturuyorlar . Şehir rastge
le tevsi cdıliyordu . Şehir planı bu 
sebeple düşünüldü . Fakat en zengin 
memleketlerde bile bir plan yapılır
ken yıkılıp en münasip yer~ en mü 
nasip şekilde yeniden yapmak dü
şünülmemiştir . 

Geçenlerde Londradan gelen -
ehemmiyet verip yazmadığımız- bir 
kaç mektupta Londra planlarından 
bahsederken hemen on milyon nü
fuslu bir şehir haline gelmiş olan 
Londranın nasıl yama yanın üstüne 
yapıldığını okumuş geçmiştik . 

tunu buraya yazmaktan maksat 
her işte insaflı düşünmek ve insaflı 
söz söylemek lüzumunu bir misal 
ile anlatmaktır , 

Adana şehir planı yapılırken 
ırmak tuğyarıile münasebeti, la
ğamlar, su yolları, yeraltı elektrik, 
tramvay, kanalizasyonlar vesaire ve 
saire nazarı itibara alındımı, şehir 
için şimdiki sahanın uygun olup ol 
nadığı düşünüldümü diye bir çok 
şeyler hatıra gelebilir . 

Fakat şimdi yalnız bu işin en 
hayati mesele ile münasebeti düşü
nülebilir ki bu mesele de şehri su 
istilisına karşı kurtarmak mesele
sidir . 

Halk Partisi ilçe 
kongresi 

Üyeliklere kimler seçildi? 

C. H. P. A<lana merkez ilçe kon 
gresi 13 12-936 Pazar günü saat 
dokuzda Parti kurağında açılarak 
saat 15 e kadar devam etmiş ve 
seçim sonunda Adana merkez ilçe
yönkurulu üyeliklerine . 

Bayan Hikmet Ziya, eczacı Zi
ya Abdi eşi, Mahmut Kibaroğlu, Bas· 
ri eczacı, lsmail hakkı kozacı oğlu, 
Hüseyin Niyazi çiftçi, doktor oper~ · 
tör Ahmed Salih, Abdurrahman Ali 
Özler, 

Ve ilçeyönkurul yedek üyelik
lerine : 

Rasih diş doktoru, Ziya Kurtte
peli, Mehmed Savaş Hacı Musa oğ
lu, Ahmed Demirçi, l Hazım Savcı, 

-Mahmud Barlas, Memduh Hacıbey 
oğlu. seçilmişlerdir . 

C. H. P. Seyhan il kongresi Asıl 
delegeliklerine : 

Bayan Münevver Güçlü, lsmail 
Safa Özler, Nuh Naci .Yazgan, Ha. 
san Atıl Cümburiyet fabrikası sahi
bi, operator Ahmed Salih, Yusuf Zi
ya, Ragıp Sepici ibralı.im Burdur 
oglu, 

lı kongresi yedek delegdilderi-
ne: 

Hazım Savcı, Rasih diş doktoru, 
Mahmut Barlas. Ziya Kurttepeli, 
Ahmed demirçi, lsmail Burdur, Ke 
rim Ulusçu Türk, Nahmut Kibar se-

,,.. , 
1 
Bayram Namazı 
Saat 7 Dakika 35 tedir 

Dahiliye Vekaleti 

Yer değiştirme vakaları 

hakkında bir tamim 
gönderdi 

Yer değiştirme vakalarının takip 
ve tescili hakkında Dahiliye Vekale
ti vilayetlere bir tamim göndermiş
tir . Tamimi kısaca yazıyoruz : 

Nüfus kütüklerinde kayıdlı olan
ların yerleşmek suretile ; bir yerden 
diğer bir yere geçerken terkedeçe. 
kleri yer nüfus idaresine müracatla 
hüviyet cüzdanına işaret ettirmekle 
ve gittikleri yerde alefusal bir ilmü
haber alarak oranın nüfusuna ver
mekle mükelleftirler. 

Bu halin yapılmaması bir çok 
vatandaşlann asıl memleketlerindeki 
kütüklerde ikamet mahallerinin ve 
medel)İ hallerinin meçhul kalmasına 
sebep olduğu gıbi asıl kayıdlı bulun
dukları yerlerdeki kütüklerin kay. 
bolması v~ya yanması takdirjrıde ye
ni yazım arasında tesbit edilmiyerek 
kayıd dışında kalmalarını da mucip 
olmaktadır. 

Bundan dolayı vatandaşlar zayi
inden veya yeniden nüfus cüzdanı 
almakta Vt'ya ölüm , doğum , evlen
me ve boşanma gibi vakalarının tes
cilinde zorluk ve kanşıklık olmakta
dıt. 

Yani Nafıa kendi muvakkat ve 
radikal tamiratını ve ırmak islaha
tını yaparken şehri de beraber dü
şünmesi ve belediye de ayni işler 
yapılırken kendı hissesine düşen iş
leri beraber yapması en doğru yol 
olur . Misal olarak köprü başında -
oradaki hususi binalar yüzünden tı · 
kalı kalan köprü gözlerinin açıl
ması, oradaki ebniyenin kaldırılma· 

' çilmişlerdir . Daimi oturduğu yeri değiştirmiş 
ve muamelesini yaptırmamış olanla
rın yer değiştirme muameleleri şöyle 
yapılacaktır. 

1 

sı ve oradaki set ve korkulukların 

da beraber yapılması ve nihayet 
mevcut lağamların tuğyanda rolleri
nin hesaba katılması zikredilebilir. O
vaya gelince bir defa bu afetin 1 

ovada yaptığı tahribat hakkında he
nüz tam bir malumat alamadığımız
dan, ( su baskını ) bakımından ova
daki köyleri ve ziraati kurtaracak 
tedbirler hakkında şimdilik bir fikir 
edinmek imkanı yoktur . Sulama iş
leri ise daha geniştir · Sırası geldik
çe bunları da takibedeceğiz . 

Yalnız şimdi İstediğimiz umumi 
planın hemen bir taslağını yaparak 
ikinci bir baskın daha gelmeden 
setleri - dedikleri gibi Cemal Pa- 1 

C. H. P. Seyhan iline bağlı il-• 
çeler kongresi her ilçede bitirilmiş
tir . 

Seyhan it kongresi 23 Birinci 
Kanun 936 Çarşanba günü saat c:n
da Parti kurağında açılacaktır . 

Kontrat yapmıyan 
ceza görecek 

Belediyelere birer emir 
geldi 

Belediye , bütün mıntakalarda 
ikametgah ve hususi müessese icar, 
isticar kontratlarının muayenesine 
başlanılmasını bütün teşkilatına bil
dirmiştir . 

Kontrat yapmamış olan ev sa
sahipleri ağır ceza göreceklerdir . 
Ancak , ev sahibi kiracının kontrat 
yapmadığını ve bunun için icraya ve 
mahkemeye müracaat ettiğini isbat 
edebiliyorsa cezadan kurtulacaktır. 

Eski yerindeki ana kütüğü her 
hangi bir sebeple kayıd dışı kalmış 
bulunanların ellerindeki hüviyet cüz
danlarına tescil yapılacak , fakat 
kendilerinden gereken para cezası 
alınacaktır. 

Buna göre muamele yapılması 
ve herhangi bir iş dolayısiyle devlet 
daire ve müesseseler;ne bilhassa 
emniyet idarelerine giderek nakil 
muamelelerini yaptırmalannın kendi 
menfaatleri iktizasından bulunduğu 
uygun vasıtalarla vatandaşlara ha
tırlattırılacaktır. Hasılı halkın bu ka
nuni hükme riayet etmt'lerinin , et
miyenler hakkında nüfus dairelerinin 
harekete geçmelerinin temini valilik
lerden istenmektedir. 

Bu ay içinde 

şa setti vaziyetine getirmek ve şehir ------ 1 

Avukatlar kongrası 
toplanıyor. 

kıyılarındaki korkulukları el birliği le o- Türk Ha va Kurumu A-
narmak, bir sözle Adana şehrini su dana Şubesi ; Yurddaş
baskını korkusundan kurtarmaktır . 

larının Şeker Bayramını * • • Kutlular . 

Adliye vekaleti, esasları hazır 
lanan yeni avukatlar kanunu hak
kında, avukatların fikirlerini almak 
üzere, Ankarada bir avukatlar kon-

i grası toplamağa karar vermiştir. 
Bu yazı. dizili~ken Adanay~ fe~ ;... __ ,___________ Kongra bir ay içinde toplanacak-

• 

Yerli mallar 
• • 

sergımız 

Açılamıyacağa .benziyor 
Yerli mallar sergimizin , Seylap 

dolayısiyle münasip bina bulunma
dığından lktisad haftasının ilk günü 
açılamadığını yazmıştık . Dün aldı

ğımız malumata göre ; Yerli mallar 
sergimizin bu yüzden açılamıyacağı 

sanılmaktadır. 

Baş Muharririmiz 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan Baş Muharririmiz Ferid Ce- : 
lal Güven Pazar Ekspresiyle Anka
raya gitmişlerdir. \ 

1 
Zabıtada· : 1 

Hakaret etmiş 1 

Hasan oğlu Bahaeddin adıuda : 
biri bakkal Ahmed oğlu Yusuf adın
da birisi tarafından kendine haka- 1 

ret edildiğini iddia ettiğinden zabıta 
tahkikata başlamıştır. 

İlk tedrisat müfettişleri 
Maarif Vekaleti , ilk tedrisat 

müfettişlerinin umumi muvazeneye 
dahil edilmesi hakkında bir kanun 
projesi hazırlanmaktadır. 

Damar Arıkoğlu 

ıs Kanunuevvel 1936 

Seylapzedelere yar
d1m komisyonu 

- Birinci sahifeden artan -

sıhki vaziyetlerile meşgul olacaklar 
ve cetveller tanzim edeceklerdir. 
Para tevziatını bu cetvellerin tet
kikinden sonra yapacağız. Bu üç 
kolun emrine bol ilaç ve sihhi mal
zeme verilmiştir. 

Şehirde eşya tevziatını yarın 

( bugün ) yapacağız. Bu eşyaların 
mühim kısmını Battaniye, Yatak 
çarşafı, Yatak kılıfı, Yasdık kılıfı, 
Don ve Gömlek tı şkil etmektedir. 
Bütün bu cinslerden 1 000 er tane 
tevzi edilecektir. Çocuk eşyalarının 
her cinsindende 500 er tane dağı
tacağız. 

Yuvarlak hesaP iane mevdu
muz otuz küsur bin liradır. Teber
rular her saat bir az daha ka· 
barmaktadır. iane miktarı tesbit 
edildikten, yani arkası kısmen 
alındıktan sonra para tevziatı baş
layacaktır. 

Şehirde 600 nüfusa eşya tevzi 
edecıeğiz, ki zaten eşyaye muhtaç 
bu miktar tesbit edilmiştir. 

Mahrukatımız boldur. Bugün 
elimizde ıs vagon mahrukat var
dır Kurduğumuz çadırlara şimdiye 
kadar 720 kişi taşındı, mevcut ça. 
dırlar kifayet edecektir. 

Açıkta ve aç kalmış kimse yok
tur. 

Şehirdeki eşya tevziatını üç gün 
bayramda bitirmiş olacağız. Şim
diye kadar 600 nüfusa tevziat ya
pılmıştı. Bütün bu işlerin tam bir 
şekilde olduğuna ve felaketzede
lerimizin her ihtiyaçları yerine ge 
tirildiğine kanaat getirdikten sonra 
Ankaraya döneceğim. 

EKMEK TEVZiATI 

Gerek köy ve gerek şehir sey-

Saylavıınız Damar Arıkoğlu Pa
zar Ekspresiyle şehrimizden Anka
raya hareket etmiştir. ı lapzedelerine ekmek yardımlan 

Şehrimiz muvakkiti 
Şehrimiz muvakkiti Vehbinin 

Seylap dolayısiyle evi yıkıldığından 
bir çok dostları tarafından sıhhatı 
hakkında şüphe edilmekte olduğu , 
anlaşılmıştır. Vehbi sağ ve sıhhatta
dır. 

Türksözü gazetesi sayın 
direktörlüğüne : 

Seyhan Çocuk Esirgeme,Türk 
Maarif Kurumları Gençlik ve Spor 
teşkilatı çıkarına tertip edilen bü. 
yük eşya piyangosu 13 12-1936 
pazar giınü Heyeti mahsusası önün
de ve marifetimle çekilmeğe baş· 
lanmış ve 14-12-1936 pazartesi 
saat 12 de nihayet bulmuştur. Ka
zanan numaraları gösterir liste der
desti tabı ve tevzi olduğunu say. 
gılarımla bildiririm . 
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Adana Birinci Noteri 
R. NIHA T AYSAN 

ispanya ihtilali 
- Birinci sıhifeden artan -

Hükumetçiler 'Messa mıntakası
nı işgal etmişlerdir , 

her gün devam etmelctedir. 

BİR DÔYLÜMÜZÜN CôMERTLICl 

Dün, çömert bir köylümüz sey
lapzedelere 10 koyun 500 kilo 
ekmek bedeli vermiştir. Bu yurtda
şın ismini tesbite vakıt bulamadık. 

VESiKALAR TEVZi EDiLiYOR 

Seylapzedelerin hakiki muhtaç
larına ı.ızun zaman bakılmak üzere 
vesikalar verileceğini yazmıştık Hu 
vesikaların tevziine başlanmıştır. 
Karnelerde fotograf ve hüviyet va· 
rakaları suretleri vardır. 

CEYHANLILARIN YARDIMI 

Seylapzedelerimize yardım için 
Ceyhan Halk partisinin yaptığı 
komite faaliyettedir. Birinci Listeyi 
teşkil eden yardımlar şunlardır: 

Demek oluyor ki ırmak işinin 

şehir işiyle de bir münasebeti vardır. 
Yani nafia ile belediye bu işte 

müşterek düşünmek ve müşterek 
çalışmak icap etmektedir . Eskiden 
beri nafia ile belediyder şehirdeki 
yolları , köpriileri birbirinin üstüne 
atır.ak adettir . Belediyelerin vari
datı az olduğu için şose geçen yol
ların arayerde nafianın kisesinden ya
pılmasını isterler . iki sahilli şehirler
deki köprüleri de hazan nafialar be
lediyeye yükletmek isterler . O za
zam köprü ve yol yapılacağına mü
nakaşa dosyaları yapılır ve bir kö
şeye atılır kalır . 

heyeti geldı aynı zamanda nehırlerın • tır. 

islahıve sulama işleri k~nun pr~j~s~ IIdmanyurdu- Sey- r,------------, 
yapılacağını da Ankııra_muhabırımız 

1 

h Yurdda f 

Asilerden bir çok asker kaçak
ları hükumet kuvvetlerine iltihak et
tiler . 

Cenevre : 14 (Radyo) - Geçen 

Hükumet Doktoru Turgut önay 
5 lira, E.czacı Abbas Ülkü 10 lira, 
Tüccardan Yahya oğlu Sait yüz 
lira, Fabrikator Kamil Tok 20 lira, 
Alasonyalı Ömer 2 lira, Mustafa 
Akcalı 20 lira, Dava vekili 1 hıan 5 
lira, Efgan oğlu lsmail 25 lira, Zal 
oğlu Tevfik 15 lira, Hikmet 1 lira, 
Yeşil Hüyüklü Abdrrahim 10 lira, 
Veysiyeli Hacı Ömer 1 lira, Koyun 
cu Memici 10 lira, Lokantacı Mus
tafa 2 lira, Doktor Ihsan 5 lir~. 
Kunduracı Veli 2 lira, Yunus Türk
er 5 lira, Çifci Mısırlı Hüseyin 25 
lira, Tüccar Ahmet Cemil 15 lira, 
Tuhafiyeci Mehmet Hulusi 5 lira, 
Tüccar Birecikli Bedir 5 lira. Ber· 
her Sait 1 lira, Mütekait Ahmet 5 
lira, Türkistanlı Yahya 2 lira, Ha
san usta 1 lira, Hüseyin Güven 1 
lira, Otelci Halil 1 lira, Masereci 
oğlu Osman 20 lira, Furuncu Hamdi 
Duran 150 kuıuş teberrude bulun
muşlardır. 

idare ılminrie işlerin bir elden 
idaresi delilleri kuvvetini buradan 
alıyor . 

imar tekniğinde bu işlerin umu 
mi bir plana b;.ğlı olması hak- 1 
kında ki Javanın kuvvetini de yine bu- 1 

radarı alıyoruz . 

eildirdi. Bu, beklediğimiz işlerin umud an maçı ş 
ettiğimizden daha çabuk ve daha Cumhuriyet devrinde Buğday 
esaslı yapılacağının kıvançla, şük- Bugün Şehir Stadında istiklaline , şeker istiklfıline kavuş 
ranla anılacak bir alarmetidir . yapılacaktır tuk · 

M. Hakşı S 1 d Bunun ne demek "olduğunu ci-ey apzedelerimize yar ıın ga-
yesiyle Şehrimiz ldmanyurdu birinci han harbinde süpürge tohumu ek. ------. ------

Milletler Cemiyeti 
dün toplandı 

Cenevre: 14 ( Radyo) - Mil
letler cemiyeti konseyi bugün saat 
17 de teplanmıştır. Müzakereye baş
larııyor. 

takımı ile Seyhan Adana Sporun meği yemiş ve şekeri rüyasında 
görmüş olanlar bilir . birinci takımı arasında bir maç ya-

pılacağını bundan evvel bir kaç de· 
fa yazmıştık . Maç bugün Şehir Sta
dında saat 14 de başlıyacaktır. 

Halkımızın , bilhassa Seyladze· 
deler menfaatine olduğu için bu ma
ça gelmeleri kendileri için hem bir 
eğlence hem bir yardıın olacaktır. 

O günleri yaşamamış ola1lar 
buğday ve şeker istiklalinin ne ol
duğunu anlamakta zorluk çekerler! 

Ulusal ekonomi ve artırmıt 
kurumu 

Temmuz ayında Sosyete Habeş -
ltalya işleri dolayısile bir çok işleri 
ikmal etmişti . Bu defa 28 azadan 
mürekkep bir komite teşkil edildi . 

ispanya işinin kati' bir şekle so
kulması ve silah yardımının önlen
mesi için komite bir karar hazırla
maktadır . 

Madrid : 14 (Radyo) - Bu sa
bah yapılan bir tebliğde : Düşman 

'• garp cephesinde mukavemet etmek
te ise de hükümct kuvvetleri mü· 
kerrer taarruzlar yapmışlardır . 

Dobl : 14 (Radyo) - Patizan
lardan 800 kişi dün F ranlco hüku
metine gitmek üzere buradım hare· 

ket etmiştir . 
Berlin : 14 (Radyo) - A !man

ya hükümeti lspaııya işlerinde tavas 
sut için lngiltere - Fransa teşebbü
sü hakkkındaki teklifi kabul etti : 

Almanya ı.;panyanın selameti 
için ve Avrupa sulhu için alınacak 
ınüşşere tedbirlere t~zahürat ve yar 

edecektir . 

• 
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Numara lkra niye Cinsi 

9937 
424 

7947 
5201 

10686 
5959 
7843 

12160 
3515 
8082 
3819 
5676 

12438 
7991 
7308 
6176 
3386 
4051 

12331 
6047 
4640 
9674 
3209 
6936 
7920 
9633 
4924 
4735 
8157 
1166 
'1791 
2134 
6943 
2794 
4873 
4773 
i608 
7688 
479 

2429 
0093 
0489 
6141 
S302 
3903 
7786 
7921 
l596 
10735 
S597 
7411 
3833 
5068 
0906 
1672 
Fi 02 
ıoıı 
1680 
7391 
12020 
1343 
1246 
370 

3705 
8562 
S272 
8583 
2486 
Sa92 
S607 
1()939 

-- ~o 
1487 
O sos 
So70 
3029 
7322 
9()19 
429 

25g3 
10731 
8544 
~247 
Q995 

Podra 
Pudra 
Erkek çorabı 
Sünger 
Pudra 
Sigara tabJası 
Pudra 
Sigara tablası 
Losyon 
Kıravat 

Muslin çorap 
Losyon 
Dolma kalem 
Pudra 
F antazi kurşun kalem 
Nikel cep saati 
Sigara ağızlığı 
Sigara ağızlığı 
Krem 
Dolma kalem 
Erkek gömleği 
İpek kadm çorabı 
Sigara tabakası 
Yatak ç.arşafı 
Keten mendil 
Muslin kadm çorabı 
Erkek gömleği 
Losy,on 
Erkek çorabı 
Keten mendil 
Muslin kadm çorabı 
Yatak çarşafı 
Kravat 
Sigara tabakası 
Pudra 
Erkek çorabı 
Muslin Kadın çorabı 
Sigara tabakası 
Havlu 
Kadın çorabı Müslin 
Sigara tablası 
Krem 
Nikel kol saatı 
Erkek çorabı 
Dolma kalem 
Kolonya 
Sigara tablası 
DoJma kalem 
Fantazi kurşun kalem 
F antazi kurşun kalem 
Fantazi kurşun kalem 
Para cüzdanı 
ipek mendil 
Muslin kadın çorabı 
Sünger 
Çiçeklik vazo 
İpek mendil 
Kolonya 
Muslin kadın çorabı 
Losyon 
Gümüş cep saatı 
Çiçeklik vazo 
Kravat 
Sigara tablası 
Erkek çorabı 
Erkek çorabı 
Sigara tablası 
Kravat 
Sünger 
Erkek çorabı 
İpek mendil 
Erkek gömleği 
Sigara tablası 
Erkek çorabı 
Yatak çarşafı 
Para cüzdanı 
Erkek çorabı 
Muslin kadın çorabı 
Kravat 
Sigara ağızlığı 
lpe1' kadın çorabı 
Krem 
Sigara ağızlığı 
Sünger 

· Sigara tablası 

J 

Sünger 
2363 Keten mendil 
5808 Keten mendil 
2143 Yatak çarşafi 
10602 ayuncak 

. 1 

-·· 
Numara İkramiye Cinsi Numara İkramiye Cinsi 

5340 
4972 
9933 

11848 
7844 
6165 
4255 

10748 
3452 

10866 
5302 
4887 
6901 
6082 
8029 
4301 
2458 
~784 

12407 
4496 
7631 

92 
4636 
7522 
8991 
9967 
6299 

475 
5159 
314 

7002 
4404 
5981 
2930 
8560 

10576 
2443 
5791 

10427 
97 

5161 
6458 
3077 

11628 
'1692 
10816 
6656 

10383 
4998 
9875 
4032 
6005 

11002 
11552 
10761 
8212 

11421 
. 7377 

Termus 
Sigara tabakası 
Oyuncak 
Nikel cep saati 
Sigara tablası 
DoJma kalem 
Keten mendil 
MusJin kadın çorabı 
Sigara tablası 
Erkek çorabı 
Krem 
Muslin kadm çorabı 
Krem 
Erkek çorabı 
Sigara ağızlığı 
Para cüzdanı 
Pudra 
Losyon 
Nikel cep saati 
Krenı 
Oyuncak . 
Fantazi kurşun kalem 
Vazo çiçeklik 
Müslin kadın çorabı 
1 pek mendil . 
Losyon 
Keten mendil 
Sünger 
Dolma kalem 
Krem 
F antazi kurşun kalem 
Fantazi kurşun kalem 
Krem 
Erkek çorabı 
Muslin kadın çorabı 
Keten mendil 
Kravat 
ipek kaam çorabı 
Sigara ağızlığı 
Masa saati numara (20) 
Nikel cep saa1 i 
Yatak çarşafı 
Sünger 
Muslin kadın çorabı 
Sigara tablası 
Muslin kadın çorabı 
Keten mendil 
Sünger 
Termos 
Losyon 
Yatak çarşafı 
Yatak çarşafı 
Krem 
Muslin kadın çorabı 
Erkek çorabı 
Oyuncak 
Oyuncak 
Sünger 

• 

711g 
1 10881 

311 
5298 

11014 
10328 
10682 
5702 
1514 

11237 
7866 
5804 

11044 
121 

3720 
9371 
3251 
1250 
4877 
9013 
2585 

11134 
11750 
5590 
2163 

12342 
3237 
5103 
9946 
6544 
1393 

' 4469 
10298 
11992 
10995 
10610 
10053 
11678 
3929 
7238 
9269 
8424 

11244 
·2297 

10258 
4167 
5031 
3395 
3033 

837 
2047 
8492 
7637 
6091 
8978 
6217 
4738 

Losyon 
Losyon 
Sigara tablası 
Dolma kalem 
Muslin kadın çorabı 
Krem 
Sigara talbası 
Katen mendil 
Losyon 
Pudra 
Erkek çorabı 
Erkek çorabı 
Sigara ağızlığı 
ldek mendil 
Muslin kadın çorabı 
Muslin kadm çorabı 
F antazi kurşun kalem 
Erkek çorabı 
Çiçeklik vazo 
Kıra vat 
Oyuncak 
Erkek çorabı 
Krem 
Sünger 
Sünger 
Erkek çorabı 
Keten mendil 
Erkek gömleği 
Muslin kadın çorabı 
Sigara tablası 
Keten mendil 
Sünger 
Oyuncak 
Havlu 
Erkek çorabı 
Sigara tabakası 
Keten mendil 
Masa saat numara (1) 
Erkek çorabı 
Sünger 

ipek mendil 
Kravat 
Sünger 
Termos 
Sigara tablaşı 
Fantazi kurşun kalem 
Losyon 
Çiçeklik vazo 
Sigara ağızlığı 
Oyuncak 
F autazi kurşun kalem 
F antazi kurşun kalem 
Losyon 
ipek kadın çorabı 
Sigara tabakası 
Keten mendil 
Losyon 

sıneması 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine Şeker bayramı için şeker gibi filmler hazırlamıştır 

-1-
HENRI BATA Y'm öJmez eseri ve Fransız sinemacılığının üç büyük siması 

tarafından büyük bir kudretle temsil edilen hissi, kuvvetli ve dramatik 
bir mevzua sahip fevkalade bir film 

- iskandal -
-2-

Şimdiye kadar yapılan harp filmlerinin en dehşetlisi 24 muazzam kısımlık 
Heyecan-Korku ve feci sahnelerle dolu olan 

Esrarengiz tayyare 
njn sekiz perdelik birinci kısmı 

Bugün saat 2,30 da Esrarengiz tayyare ve 

Kemanlar çalarlCen 
Dikkat : Bayram programımı~ el ilanlarında Okuy\ınu~ . 

Sinemamız 

Numara lkr:uniye Cinsi 

11321 F antazi duvar saati 
6781 Oyuncak 
6415 Nikel cep saati 
3510 Muslin kadm çorabı 
1778 Pudra 
802 Oyuncak 

1845 Kravat 
2383 Sin ger 
699 Oyuncak 

12486 Keteu mendil 
7206 Çiçeklik vazo 
678 ipek mendil 

7821 Erkek gömleği 
11928 Sigara tablası 
10715 ipek kadın çorabı 
4143 Muslin kadın çorabı 
4893 Pudra 
2881 ipek kadın corabı 
7936 F antazi kur ~un kalem 
7449 Müslin kadın çorabı 
3760 Krem 
6072 Dolma kalem 

10285 ipek mendil 
8001 Müslin kadın çorabı 
3504 Keten mendil 
7128 Sünger 
2729 Muslin kadın çorabı 

1576 Krem 
7055 Losyon 
9654 Sünger 
5209 Muslin kadın çorabı 
2517 Erkek gömleği 
5036 .'.)İgara tablası 

9095 Yatak çarşafı 
5549 Losyon 
2657 Kravat 

4894 Havlu 
3186 Dolma kalem 
5546 Erkek çorabı 

10842 Erkek çorabı 
9814 Erkek çor~bı 

10766 Losyon 
10810 Ovuncak 
9292 Erkek çorebı 
9712 Dolma kalem 
5854 Sığara tablası 

394 Havlu 
4701 Müslin kadın çorabı 
5836 Sünger 
9673 Dolma kalem 
1868 Erkek çorabı 
3940 F antazi kursun kalem 
3424 Sığara tabakası 

3690 Alafranga eğer takımı 
2251 ipek mendil 
8226 Miislin ~adın çorabı 
9854 Sığara tabakası 

2752 Hav'u 

Çinde 
--· -

Nankin : 14 ( Radyo ) - Kan· 
ton hükumeti, hükumete sadakabm 
beyan etmiş ve yardımda buluna
cağını vadetmiştir . 

Raskassa .. öldü 

Adisababa : 14 ( Radyo )- İtal · 
yanlara arzı sadakat etmiş olan 

l 
1 

1 
1 

1 

iki büyük film birden 
-1-

(Ateş yağmuru) 
Fevkalade hissi , aşki, heyecanlı büyük film 

-il-

( Kaliforniya Haydutları ) 

( Buck Jones ) 
Tarafından temsil ~dilen harikulade sergüzeşt filmi 

( Asri sinema bilcümle müşterilerinin bayramını 
kutlular ) 

Pek Yakında : 

Tarzan Maymunlar 
arasında 

7631 

• 
sıneması Alsaray 

Sayın müşterilerinin bayramını kutlular 
Şeker bayramı şerefine en tath filmlerini sunuyor 

Birinci bayram 2 den itibaren 

1 ( Mohikanların sonu ) 
1 Amerika Kırmızı derililerinin mücadele ve kavgalanm gösteren 29 perdelik l ve üç kısımlık muazzam filmi Tüccar Trader Horn artistleri yaratmışbr. 

t 

ı 

1 

Bayram şerefine göstereceğimiz şaheserler: 

Mohikanların sonu 

MEKSiKALI 
Cehennem adası 

DANSÖZ 
Pek yakında : 

Lorel Hardi 
Türkçe şaheser 

Hindistanda büyük 
komedi Şark filmi 

7633 

Merak etmeyin 

Doğu lokantası 

Şölen lokantasına taşındı 
Doğunun nefis yemeklerini bundan böyle Şölende bulabilirsiniz 

3- 4 7622 

~:;:::~m;a::;::~ Varşo- il! BELEDİYE İLANLARI 1 
vaya giremiyecek l _________ ---------------
Varşova : 14 ( Radyo ) - Ko

. münist gazetesi olan Saytung'un 
Varşuvaya girmesi menedilmiştir . 

Çın arlı Ocağı 
Başkanlığından : 

· f.artili, Ocaklı Yurddaşlarm O
cak :idare Heyeti bayramını tebrık 

ı eaeJ. Saat 14 de Ocak: binasında 
YuraClaş ' ve Partililer bayramlaşa· 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş : . 200 metre mik'ap kırma Haakm 

2- Bu işe mütedair evrak : 
A- Şartname. 

B- Keşif . 
C- Mukavele projesi . 

taşı. 

lstiyenler bu evrakı Yazı İşleri kaleminde görebilirler . 
3 - ihale birinci Kanunun 21 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır . 
4- MuYakka teminat : 93,89 liradır. 

isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye encüme· 
:.........-.. ..... ~ ..... ---....,-.---... ,,,_..._.._ _______ _.. ... ..__ .... caklardır . nine gelmeleri ilan olunur. 7606 5-9 - 13-17 
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Seyhan Valiliğinden : 

Muhammen kıymeti Cinsi Mikdan 
Beher metresi Arsa Metre 

Lira 
1 arsa 2927 

Numara Tasarruf senedinin 
tarihi 

347 Birinci kanun 929 

Mevkii 
Muhterik 
Orozdibak 

" 

Hududu 

Cephesi ve sağı ve 
solu umumi yol 
arkası Küküş ha
tun ve kısmen An. 
tun Hatun 

Hudut ve mikdarile sair evsafı yukarıda yazılı Hususi idareye ait muh· 
terik Orozdibak arsasının mülkiyeti reşin para ve açık artırma suretile 
satlığa çıkarılmı~hr. 

istekli olanların yüzde yedi buçuk pey akçalarile birlikte 22 12-936 
sah günü saat ( 11 ) de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek isfr 
yenlerin her gün hıı-usi muhasebeye miiracaatları. 10-13·16·20 

7615 10-13-16-20 

--------------------
Dahiliye Mütehassısı 

Do tor Refik Pekel 
Abidirı paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad

Süleyman desinde merhum Doktor 
Sırrı mn sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

lamıştır . 
7570 g.a. 9-13 

-----------------------

Seyhan P. T. T. Başmüdüriyetinden: 

Dipten 2 metre 
Boyu Tepe devresi yukan devresi 

Adedi metre S/M S/M 
556 6 40 50 
600 7 40 55 
274 8 40 60 
130 9 40 65 
65 10 40 70 
20 12 40 80 --

1645 

1- Miktar ve ebadı yukarıda yazılı 1645 adet çıralı çam direk ka . 
palı eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2- Beherinin tahmin bedeli dört lira olup muvakkat teminatı (493) 
lira (50) kuruş tarife bedeli dört lira ve tescir bedeli yirmi kuruştur. 

3- Bu direkler Orman İdaresinin gösterdiği Mersinin Sandal köyü üs
tünde lnolıık Ormanından kesilecektir . 

4- Eksiltme 23-12-36 çarşamba günü saat 15 de Adanada P. 
T. T. Başmüdüriyeti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

.5 - İstekliler teminatım idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak· 
lan makbudan veya kanuni muteber teminatını ve şartnamedeki belgele
rile teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflan yukarda gös. 
tc ı ilcn tarih ve günde saat 14 de kadar imza mukabilinde komisyon ri· 
yasetine teslim etmelidirler . Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

6- i tekli ler şartnameyi her gün saat 9-12 ve 13-17 ye kadar 
Baş müdüriyet kaleminde görebilirler. 7616 

T'1RKiVf~ i$ 
6748 

11-15 - 20-22 

125 

Tt:JRK.8ÖZti 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kul'Uf 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değ"işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

ı '-- .J 

1 1 
·Seyhan Cumhuriyet Müd-

dei Umumiliğinden : 

Adana mahkemesinin açık olan 
(1000) kuruş maaşlı zabıt katipli 
ğine münasibi intihap edilmek üzere 
21-12-936 pazartesi günü imtihan 
yapılacağından isteklilerin evrakı 
müsbitelerile A d 1 iye Encümenine 
müracaatları ilan olunur .7636 

Adana Çifçi birliğinden : 
25 Kanunuevvel cuma günü saat 

2,30 da Birliğimizin senelik toplan 
bsı yapılacaktır. Toplanb yeri Adana 
Kulübüdür. 

RUZNAME 

1- l d a r e Heyeti raporunun 
okunması ve idare Heyetinin ibrası. 

2- Yeni idare Heyetinin se
çimi. 

3- Yeni idare Heyetine veri. 
lecek talimat ve birlitin ilerideki ça. 
JışmaSJ için CliJekler . 7635 

.. 

Bugece nöbetçieczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedi~ 

İnhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

1 - idaremizin zengin ikrami· 
yeli yeni Yenice sigaraları 15 Ki· 
nunuevvel 936 tarihinde piyasaya 
çıkarılacaktır. Bayilerdeki ~elefonsıı 
sigaralar tamamen toplattırılacaktır. 

2 Yeni Yenice paketlerinin 
kutuları selefonl~ kağıtlara sarılmış 
olup her pakette bir kopon mevcut. 
tur. Sayın halkımızın bayilerden si· 
gara alı ·ken münhasıran selefonlu 
paketleri talep etmeleri kendi men
faatları iktizasındandır. Selefonsuz 
Yenice satan bayilerin idaremize 
haber verilmesi ilan olunur. 7627 

13- 15-19- 20-22 

Kaçakçılar vatan 
hainidir . 

Tarsus Belediye reisliğin
den : 

lstasyon:yanındaki köprünün ge 
nişletilrnesi beton arme olarak yap. 
tırılacaktır. Bu işin muhammen k~if 
bedeli .. 837 ,, lira "83. kuruştur . 
İ,halesi açık artırma suretile 21 -
12- 936 pazartesi günü saat 15 de 
belediye~encümeni önünde yapıla. 
caktır. isteklilerin şartnamesini be 
lediyemizden aramaları ilin olunur. 

iki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat

buat aleminde kıymetli şiirler ya· 
zan genç vekudretli . Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( iki K•tap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
kıta ve menzumelerden terekküp 
eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu. 
lanmıza tavsiye ederiz . 

Tarsus Belediye reisliğin
den : 

istasyondan iş Bankasına kadar 
Atatürk caddesinin iki tarafında bu. 
lunan yaya kaldırımı beton olar ak 
yaptınlacacaktır . Bu işin muham 
men bedeli keşfi " 3312 ,. lira olup 
ihalesi açık artırma suretile 21 -
12- 936 pazartesi günü saat 15 de 
belediye encümeni önünde yapıla
cakbr. isteklilerin şartnamesini be · 
lediyemizden ar:1malan ilin olunur. 

7593 3- 8- 12- 16 

Adana kulübü başkanlı
ğından: 

Yıllık kongremiz 19-12 -·936 
cumartesi günü saat 20 de topla· 
nacaktır. Sayın üyelerin bulunma. 

1592 3-8- 12- 16 lan. · 7624 .. 

1 

Kiralık hakka: ve aşçı 
dükkanı 

Ziraat Bankası Mensucat fahri· 
kası işçilerine mahsus olan bakkal 
ve aşçı dükkanı 1937 senesi için K. 
evvelin yirmi birinci pazertesi iÜnü 
öğleden sonra saat üçte arbrma 
usulile kiraya verilecektir. Münaka · 
saya iştirak etmek istiyenler şart. 1 nameyi görmek üzere her gün sa· 
bahtan akşama kadar fabrikaya mü 1 

racaat edebilirler. 7626 13-18-20 

15 K1nunuevvel 1936 
<-25 ıJE 1 -- !l!2!!ti! E.!Z&S 

}\dana Askeri hastanesi 
Başhekimliğinden : 

Hastanemizde 30 lira ücretle . 
rantina memurluğu münhaldır. TaliP rı 
olacak bayların şeraiti anlamak içİl1 ~ 

hastane Başhekimliğine müracaat et• Y 
meleri ilan olunur.7614 3-3 g. 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Tijrkaöıü Matbauı 


