
SAHİP ve BAŞMUHARRtRı 

Kurtuluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: 

Konsoloslarımızın sancakta yaptıkları 
Türklerin sebep hadiselere 

Dörtyol : 18 ( Hususi muhabiri- ı 
llıizden ) Hatay erkinlik cemiyetinin 
Dörtyol şubesi 500 Hataylının hu
~riyle evvelki gün açıldı . Ve ce-

iyetin idare heyeti seçimi derhal 
~aprJdı . 

idare heyetine se~ilenler şu ze
~attır : 

Doktor Abdurrahman Melek , 
~sim Yurdman , inayet Mürsel, 
f.>sman Attar oğlu , Haydar Kılıç , 
~tnet Yahşi, Abdurrahman Mürsel. 

Yedek aıalıklara da Nuri Aydın 
teıaı Berzi ve Mustafa Akçay seçil
~~lerdir. 

Kongre Atatürke , ismet lnönüne, 
•' •rti sekreteri Şükrü Kayaya tazi· 

at telgraflan çekmiştir . Cemiye
in umumi merkezi f stanbuldadır . · 

Hataylıların kabul ettijl bayrak ( Bu bayrak ayni Türk bayrağı §eklinde 
fakat yalnız yıldız beyaz çizgileı le §ekitle§miş Vt> ortası kırmızıdır- ) 

Mersin , fslihiye ve Kilis şubele· • 
ltle derhal açılacaktır . 

Dörtyol : 19 (Hususi muhabiri· 
~izden ) - Hataylılar bayraklarının 
klini tesbit etmişlerdir . 
Bayrak aynen Türk bayrağı şek-
~e ve renginde yalnız yıldız beyaz 
ıgilerden ibaret olup ortası kırmı· 
ijır . Bayrak bir iki güne kadar 
ı-Oyük merasimle Dörtyol şubesine 
~kilecektir . 

Antakya 18 (Hususi) - Bir 
~ç gün evvel Berut ve Halep kon· 
~loslanmız Sancakta çok derin bir 
~hkikat yapmışlar ve geçenki ha· 
İseJere Türklerin sebep olmadıkla-
~ı anlamışlardır . 

Ankara : 18 ( Radyo) - Hari
)c vekilimiz Tevfik Rüştü Ar as 
~ kendilerine refakat eden Numan 
~enemencioğlu Cenevreden hare· ı 
~t etmişlerdir . 

·· rkiye - Suriye budu- J 

\lnda emniyet tedbirleri ' 
alınmış 1 

, Ankara : 18 ( A.A. ) - Havas 
!ansı Halepten bildiriyor : l 
Sancakta sükfin hüküm sürmekte· 

1 

t • Bununla berader muhtemel ha· 
lerin önüne geçmek için Türki 

~ - Suriye hududunda emniyet 
dbirleri ittihaz edilmiştir . 

lel gazeteciler tasvib edici bir va
ziyette görünüyorlardı. 

Türkiyenin tezi F ransaruiı mev 
cut muahedelere riayet etmesinin 
teminini · istemektir. 

Fransız murahhaslarına göre ih
tilaf Türkiye ile Fransa arasında 
değil Türkiye ile Milletl!r Cemiyeti 
arasındachr. 

Dış işleri bakanımız uzun ve çok 
kuvvetli delillerle tezimizi izah etti. 
Hulasatan : Manda şeraiti Sancak

1

' 

arazisini ihtiva edemez. Zira bu ara.: 
zi tasrih edilmiş bi .. halde bir ta
kım hususi şerait altında yalnız 'F ran
sız hükumetinin otoritesi altında 

bulunuyordu. 
Fransız işgali altında bulunan 

bütün arazinin Suriye addedilmiye 
ceğine ( Kilikya ) kafi bir misaldir. 
1919 pakbna göre Fransanm aldığı 
Suriye mandasının Antakya · lsden
derun mıntakasma şümulu yoktur. 

Bu mıntakanm vaziyeti hakkın
da Türkiye ile Fransa arasında ka
yıtlı ve şartlı 1921 anlaşması var 
dır. Lozan konferansında da bu va
ziye · böylece tanınmıştır. Hatta 16 
ıncı madde Türk heyetinin istediği 

gibi yeniden tanzim edilmiştir. 

Bu maddenin manası Sancağın 
Fransız otoritesi çerçevesi altında 

muhtar bir rejime nail olması idi. 
içinde TÜrk ekseriyetinin :Y~şadığı 
tanınan bu· mıntakanın" gii~ün birin· 
de gayri Türk bir cemaatin ~yun
duruğiı hltu'ıa konmak üzre Fransa
nın bir Suriye siyasi ~arlığt nam ve", 
hesabına hareket edeceğinin kabul 
edilmesi asla aüşünülmeniiştir. . 

1923 te tatbik edilen manda 
şeraiti Antakya mıntakasım ihtiva 
edemez. Çünkü bu sancağın vesi
~ aları daha eskidir ve manda vesi
kasında Sancaktan l>ahseailmemiş

tir. 
Sancak vesikaşında Sancağın 

resmi dili Türkçe olduğu tasrih edil· 
mişke.n bu tatbik edilmemiştir. 

Sancakta müstakil bir devlet ·· 
yaşayabilir mi ? Suriyede, Lübnan-· 
da nasıl yaşarsa orada da vaziyet 
öyledir. 

Haklarında derin sempati duy
duğumuz Suriyeliler lsken·derun li· 
marunm iktisadi inkişafmıiı Türkiye 
ve Suriye el birliğile olacağı idrak 
etmelidir. 

Bugün Sancakta - bir . hayli 
tazyik gördükten sonra sü11:gülü 
bir sükunet vardır. MilletL r Cemi
yetinin bugün · sanc~k mukadderatı
m eline alması ve en evvel silahlı 
kıtaatın çekilmesi, bitaraf bir. ian~ 

Suriye mebusları Arap ve Türk 
~ıılinin intihap mi.icadelesi esnasında 
kişinin ölümüne ve yirmi kişinin 1 

'talanmasma sebep olan hadiseler-
il dolayı müttefikan müteessir 
fıünmaktadı• lar . 

Nankiride örfi idare· 
ilin edildi 

\'\ntakya - İskenderun 
eselesi Milletler Cemi

yeti konseyinde 

Hükumet kıtaları taarruza geç~i 
-··-

Cenevre : ( A. A. ) - An. 
kya meselesinin müzak ·resine Türk 

Asiler Çin. mareşalini öldürdüler 

· Fransız heyetlerinin huzuriyle Nankin : 18 ( A.A.) _ Uzak 1 
ks' ~.~n konseyde müsait bir hava 

Şarkta vaziyet vehametini muhafaza 
aliP 1tıde başlandr. 

etmektedir. Nankinde örfi idare ilan içif1 ıı. Konseye Şili murahhası riyaset 
et' ~Yordu. edilmiştir. Japonların mühim deniz 

g.a~ Rei~ azaları Türkiyenin müraca· hazırlaklarında bulundukları ve Şİ· 
ltıdan haberdar etti ve Türkiye mali Çinde ve bilhassa Tlentsin mm-
~Yeti reisi ·Tevfik Rüştü Arasa söz tıkasında kara ve hava kuvvetJerile . 
'tdi. Rüştü Aras lezini izah eder- ; harekata geçtikleri Şanghaydan bil-

tı andan bir çoğu ve beynelmi · diriliyor. Şehrimizdeki Çin sefareti 

asiler elinde oulunao mareşal Çan 
Kaysin katleailmediğini bildirmek
tedir. Yine ayni menbadan verilen 
diger haberlere göre hükômet kıtaatı 
Sianfuyu muhasara etmişler, mareşal 
Şangsulıan kıtaatı da bu kuvvetlerin 
rabıtasım ·· kesmek , takviye kıtaatı 
almaJanna mani olmak. için taarhlza 
geçmişler, demiryolu ile birÇok köp· 
rüler atmışlardır. ~ 

. - . . . ~·' ... 
· Ma~aş [ HJJ:suşi J!lll.ha~ifhniz-

den ] - Burada çok g:a~R bir. hil
kat. garibesi meyda,na gelmiştir. 

Ekmekci mahallesiıiden dokuµıa . . - - ~ 

cı Mehmedin yirmi yaşlarındaki ka-
nsı Fatma bir batında üç çocuk . 
dünyaya getirmişti~. Fakat, garibi, 
bu çocuklardan ikisinin karınlarından 
birbirlerine yapışık olmasıdır . Üç 
çocuk da kızdı . Belediye doğuma 
fazla alaka göstermiş ve çocuklan 
belediye hesabına bakım altına al 
mış ise de her türlü ihtimam ve iti
naya r~ğmen yaşabl!'Jlaları mümkün 
olmamışbr. 

• 1 ~ • 

Birleşikler hayata geldiklerinin 
. üçüucü günü ölmüşlerdir. Tek ola· 

rak doğam zat~n ikin~ gün ölmüştü. 
Fatma, iki Çocuk anasıdır ve sıhhatı 
tamamile yerine gelmiştir. · 

Celal Bayar l:iir 
nutuk verdi 

lstannül : .18 (Radyo)"' - lletisat 
vekili Celal Bayar bu gece fstanbul 
radyosunda bir nuhık · söyliyecektir. 

[ Celal Bayar dün gece nutk~nu 
- c • r.· 

vermlştir."J · . · · · · 

• 

~ Jo 
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il 6 Kuru~ 

ordusu da İtalyanlara 
teslim oldu 

Roma : 18 ( Radyo ) - Habe
şistanm garbinde hareket eden İta)· 
yan :kollan son mukavemet eden 
Habeş ICumandanı Ras lmro ile çar-

pışmıştır. Ras lmro ordusile beraber 
tt-slim:olinuştur. 

Şimdi attık: Habeşistanda son 
o~du da kalmamışhr. 

ltalyanlar Habeşistamn son hu
duduna kadar dayanmışlardır. 

1 

Roma: 18 ( Radto) - Bütün 

' ' . 
1 ••• 

Madrit : 18 ( Radyo ) - Asiler 
bütün Madrid cephelerinde yeniden 
şiddetli bir taarrı.ı~za geçmişlrrdir. 
Asilerin bu taarruzda mümkün ol· 

· duğu kaaar fazla hükumet mevzileri 
. işgal etmek hedefini takip ettikleri 
anlaŞllmaktadır. 

Londra : 18 ( Radyo ) - Yapı· 
lan bir tahkikat neticesinde birinci 

1 
kanun baş•na kadar Madrid evleri. 
nin; di:>rtte biri yıkılmıştır . On bin·. 

İtalya matbuatı, Afrikadaki son 
f ta] yan zaferinden bahsetmektedir. 

Roma: 18 (Radyo) - Adisa

babadan gelen malumata göre; gar
bi Habeşistanda mağlup olan Ras 

lmro ordusundan 800 kişi doğrudan 
doğruya teslim olmuş ve diğer ha-

beş askerleri İtalyan kuvvrtlerinin 
zaferi karşısmda mukavemet ede -
miy@rek mecburen teslim olmuşlar
dır. 

lerce aile derin bir sefalet iÇinôedir. 
Bir çoklarının yatağı bile yok

tur. Açlık ve mahrukat yoksullukt:J 
şehri \)üyük öir sefalet ile tehdit 
etmektedir. 

Madrid : 18 ( Radyo) - Şimali 
ispanyada yılbaşı bayramında bir 
mütareke yapmağa karar verilmiş 
tir. 

Bu mütarekenin umumi olması 
bekleniyor. 

IAtatürkün Anka-. 
raya ayak . bastığ~ 

. . . . . .. . .. 
Ş~rim.zde büyük gun 

teŞkılat yapacaktır AnKara halkevi büyük bir 
. ~ · · · program hazırladı 

Kış olmasına rağmen havası 
uçuşlara çok elverişli. otan bölgemiz
de-Türkkuşu faaliyetinin hudutlarını 

büyütmek işini takdir eden hava kll-
rumu başkanı Fuat Bulca şehrimizi 
ziyaretlerinde vaadferde bulunmuştu. 
Dünr. bu vaadlerin hakikat olarak 
tahakkuk ettiğini sevinçle haber al· 
dık . 

Şehrimiz hava kurumu binasına 

bir kat daha ilave edilecek ·ve bu 
kısım Türkkuşu teşkilibna ait ola
cakbr. 

Yelkenli büyük planörler geti· 
rilecek ve daimi ve büyük bir teşki
lat yapılacaktır. 

Şehrimizde birde büyük paraşüt 
kulesi kurulacaktır. Ayrıc:ı tayyare 
modelciliği mektebi de açılacağı 

anlaşılmışbr. 

Bu yaz küçük planörler de ça
lışmak için şehrimizden 10 genç İş· 

· tirak edip fnörıü kampına gitmişti. 

l\u sayı Adanamız için hiç me
sabesindedir. Bu defaki teşkilat çok 
büyük olacak ve gençlerimizin her 
cepheden istifadeleri düşünülecek· 

tir . . 

1 
Artık bu· defa Adanamızm her 

.. halde yüzl~rc;e genç havacı ç~kara
cağını ümitle oekiiyomz . 

Ankara : 18 (Radyo) - Atatür · 
kün Ankaraya ayak basbğı gün olan 
27 kanun\Jevvel günü için halkevi 
çok büyük ve zengin bir program 
hazırlamıştır. 

Şefin, şehrimize ayak bastığı gü· 
nün yı1dönümüne bütün Ankaralılar 
hazırlanmaktadırlar. 

Son 
dakika 

Hollanda 
silahlanıyor 

~ahey : 18 (Radyo) Hollan-
da Parlamentosu müdafaa kuvvet· 
lerinin artınlmasına karar vermiştir. 
60 deniz tayyaresi ve 39 top tay· 
yaresi yapılacaktır . 

Deniz kuvvetleri de takviye edi· 
lecektir . 

Boenos Ayres : 18 (Radyo) -
. Amerika genel barış kongresi 
çalışmalanna devam ediyor. 



Selden çıkan not defterinae 

Seylap ve sulama 
meseleleri 

Tlal iıA 

r 
19 Kanuıuıevveı 1936 

TÜRK.SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Konya kuraklığı ve iktisadi buh. 
nn yılları sırasında tutulduğu anla· 
şılan - ve hala yaprakları kuru · 
mamış olan - bir not defıerinde 
nazarı dıkkati celbeden şu kısa not· 
!arı aşağıya almakta fayda gördük. 

jeoloji şeraiti bu projede göz önün. 
de tutulmuştur . 

Güzel A nadan i Geçi diğimiz felaketin tamiri işleri 

manzaralar istendı Seylapzedelere yardım komisyonları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Münakasaya çıkarılmış ofan bu 
projenin tatbiki de geri kalmı§br • 

Geç.en sene Berdan üzerinde 
başlıyan küçük bir ameliyat bu not 
!ardan sonradır ki bunu.da takibede 

. J:fava l.'°stalarının yakında şeh· f aa iyett 
rımızde uğrayacağını yazmıştık. Pos·\ 

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

" ( 341 · 926) senesinde [ Ya
pılaıı keşif tarihi olacak ] 

Cemal paşanın yaptırmış olduğu 
seddi sol sahilde mezbaha önün
den ve sağ sahilde Mıdık civarından 
başlıyarak denize kadar uzatmek 
üzere elli kilometrelik bir keşif ya. 
pıldı ve ( 800,000 ) liraya mal ola· 
cağı anlaşıldı. 

Bunun denize kadar uzatılması 
masrafı üç milyon lira tahmin edi. 
lebilir. 

( Radikal bir iş olmıya11 bir sed 
için ) bu meblağ büyük görüldüğü 
ve mesele (lrva ve iska ) ile ala
kadar olduğu için bu tasavvur ıreri 
bırakıldı. 

Her sene su işleri idaresi gerek 
sedlerde gerek ı;u işlerine ait başka 
yerlerde keşifler ve ufak tefek ta. 
mirler yapmaktadır. 

ceğiz . 

Seyhan Ceyhan nehirlerinde Mı· 
sırda.ki Nil gibı Iraktaki Dicle-Fı· 
rat gibi yapılacak sulama kanalları 

ve saireyi havi büyük iska projeli· 
ı•İn yapılmamış olduğu anlaşılıyor • 
Bunun için yalnız tahminler yapılmış 
tır ki ( 300,000) hektar araziyi su· 
)ayacak olan bu ameliyatın (50-60) 
milyon liralık bir iş olduğu sanılı· 
yor. 

Nehrin taranması', gemiler yüı
meğe müsaid hale gelmesi ve kenar 
tarının bu sırada tanzimi gibi meae· 
leler de henüz , düşiinülmemiştir . 
Böyle işlerde iktisadi verim ve ihti· 
yaç hakimdir . Sulama işi bundan 
önce gelir , ırmak baskınından kur· 
tarma işi tabi en acil bir ihtiyaç· 
tır. 

ta umum müdürlüğü' şehrimiz posta ' 
müdürlütüne bir emir gönden:rek, 
belediyemiz vasıtuile, tayYare pos· 
talan için yapılacak pulların üstüne 
afınmak üzere güzel Adananın cazip 
manzaralarını tesbit eden resimler 
istemif\ir . 

Belediye, dün bu pozlann bir ka· 
çını intihap etmiştir' . Bir kaç giln 
içinde daha ilaveler yapılarak güzel 
bir aolleksiyon halinde posta umum 
müdürlüğüne gönderilecektir. 

Bayramı neş'esiz 
geçirdik 

·---
Şeker aayramı bütün şehirde 

Geçirdiğimiz seylap felaketinin 
taınıri iflerile her gün meşgul olun· 
maktadır. 

Seylipzedelere yardım komis· 
yonu mesaisine gayretle deva n et· 
mek~d"ır. 

F eliketzedelerimize bayramın 
üç gününde de çamaşırları, battani -
yeleri yatakları verilmiştir . Gerek 
çadırlarda ve gerekse köylerdeki 
muhtaç yurtdaşlanınııın iaşeleri te· 
min edilmektedir . 

TARSUSLULARIN İŞTiRAKi 

Tarsuslular bu bayram, şehrimi 
zin uğradığı felaketten dolayı yas 
tutmuşlar ve bunu bildirmek için 
bayram yapmamıflardır . 

Tarsuslular dün seylapzedeleri. 
mize yakılmak üzere 93 çuval kö· 
mür hediye etmişlerdir . 

YURTDAŞLARIN YARDIMLARI 

Seylapzedelerimize acıyan ve 
hali vakti müsait olan hamiyetli va 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . \.._, _______ J 

tandaşlanmız her gün bir iki, yar- Kültür: 
damlarını göstermektedirler Yeni ya· •• •• 
pılan yardımlar şunlardır . Sovyetlerde kutuphaneler 

A~urrahman Naci Demirağ 1 govyet inkılabından beri geçen 
5000 lır_:ı, fstanb~I Sultan h~mam / on dokuz yıl içinde kütüpha-
kumaş tuccarı Mışel Jan Farhı 300 ler m!kdarı mühim surette artmış· 
lira, Adana tüccarlanndan Ziya Kurt tır. 
tepeli 100 lira, Adana tüccarların· 1 1914 yılında Çarlar Rusyasında 
dan Akif Çelik 50 lira ve Adanada 12627 kütüphane mevcuttu; halbu· 
baraakçı Antakyalı Hasan Zarur 10 ki bundan iki yıl önce yapılan bir 
koyun ve 500 kilo ekmek teberru istatistik, yalnız köylerdeki kütüp-
etmişlerdir . haneler mikdarının 25257 ye baliğ 

TEBERRULAR YEKÜNU olduğunu göstermiştir. 1936 yılı 
bidayetinde Sovyetler birliğinde 

Teberrular yekı'.inu 40,000 li· 
me•ıcut kütüphanelerin adedi, fahri 

raya yaklaşmıştır . Bunun elli bini katarda, sovkhozlarda ve endüstri 
aşacağı tahmin edilmektedir . köylerinde bulunanlar hariç, 67,286 

ya varmıştır. Ayrıca Sovyetler bir

de 

gu 

dö 
ğil 

Va 
he 

de 

o 

ki Mesela geçen ( 930 ) feyeza 
nından sonra yapılan yerlerden bir 
kaçı da şunlardır : 

1 - Zeametten mezbaha önüne 
kadar sol sahil sedlerinin tamiri. 

Fakat bu iki iş hatta üç iş birbi· 
rine hiç olmazsa istikşaf balcımından 
bağlıdır. Artık bu işlerin vaktı gel· 
di. 

ipek neş'esiz geçmiştir.Bayramın ari 
fesinde uğradığımız bi1ytik felaketi 
Adanamn: bir tlirlü unutamamışuır. 
Bunun için de Belediye , verdiği bir 
kararla bu bayram , bayram yeri 
kurufmıyacatını bilditmiştir. Bu ka· 
rar bile olmasaydı, AdanaWar bay. 
ram yerinde göriinmiyeceklerdi. 

Mekteplerde !Bölgemiz iş dairesi 
amirliği ; 

liğinde bugün, gün geçtikçe mikta· 
rı artan, seyyar kütüphaneler de 
vardır. 

l!'e 

2 - Sağ sahilde Halkevinin 
cenubundaki yoldan başlayarak Ha 
dırlıya kadar büyük ve küçük sed
lerin tamiri. 

Bu tamiratta belediyeye ait kı
sım hariçtir. Bu sahada ovanın fe 
yezandan muhafazası memuldur. ,, 

Hatıratımızı yoklıyarak bu not 
!ardan şu manayı çıkarabiliriz : 

Ankaradan gelen fen heyeti de 
bunun için gelmiş olduğuna göre 
ilmi selibiyetimiz haricinde olduğu 
için yarım yamalak tesbit ettifimiz 
bu meselelerin layıkıle mütilea edil. 
meıini dileriz. 

M. Bakfl 

Halkın bir kısmı tatil olmAk do
layllile,bü üç günü Atatürk parkın· 
da, asfafcf caddede gezİnek , hava 
almak suretile get;inniftir. 

Yeni flalkevi 
binası için · 

Talebeye soy adı ile 
edilecek 

hitap 

Kültür Ba.kahlığ,ı , talebenin soy 
adları hakkında kültür direktörlük· 
!erine bir tamim gÖnderiniştit . Buna 
ırore. , mektep1efde her talebeye 
soy adlan ile Jıitap edilecek ve ta• 
lebe imtihan kitıtlarına soy adları· 
aıda yazarak imu edilecektir. 

Seyhan ırmağı bütün başka ha
li tabiideki ırmaklar gibi eskiden· 
beri ara sıra coşar, caşar şehirleri 
köyleri, ov;ıları su basar. Asırlar. 

danberi buna bir çare bulmak ha. 
tırlara bile gelmediği anlaşılıyor. 

Sovyetler Birliği 
demiryolları 

Dün altşam ilatii iHalkevinde bii· 
· tü? komite aza ~nlı~ın riyase· Bayramdaki 

tı altında toplanarak yenı yapılacak 
maçlar 

Bu ilk defa Ce·nal paşa seddile 
düşünülmüş oluyor. Ondan evvel 
bir de Ziya paşa seddinden bahse. 
diliyorsa da su işleri idaresinde 
resmen böyle bir sed malüm dçğil
dir. ( Ziya paşa ) seddini yeni eşit. 
tiklerini söylüyorlar. Filhakika Ziya 
paşa su baskınına da faydası olacak 
yüksekce bir yol yaptırmağa ba~la. 
mış ve yarım kalmıştır. O devrede 
daha büyük iş düşiinülebiliT miydi ? 

930 ile 936 Seyhan baskınları 
arasında ufak tefek bir kaç feye· 
zan daha oldu . 935 Şubatındakin
den bir kaç yıl oncesi bir feyezan 
üstüne olacak ki gazetemiz yine bu 
işle alakadar olmuş ve bu notları 
almıştır . 

O zaman gazeteye ne yazıldı
ğını anlamak şimdi biraz güçtür . 
( Evdeki kolleksyon da selin tahri· 
batına uğramıştır . ) 

Moskova : 18 ( Tasa ) - iki 
yıldan daha az bir zaman zarfında 
Sovyetler Birliği demiryollım nak· 
liyat işçileri günde vasati olarak 
yükletilen vagon miktarını 30 bin 
fazlalaştırınışlar ve günde 91 bine 
kadar çıkarmışlardır . Oenıiryolu ile 
nakliyat , Sovyetler milli ekonomili- 1 

nin en faal bir şubesi halini almış 

ve demiryollan idaresi , kocaman 
memleketin bir köşesinden öbür 
kö~ine endüstri ve ziraat ınahMil· 
!erinin tedavülünü muvaffakıyetli 
bir surette mümkün kılmakta bulun-
muştur. 

Demiryollarında ayni zamanda 

Hallcevi biiiUHim plinı konuşulmuş· 
tur . 

Hallcevinin ıiifılt cadde üzerinde 
on döninallik 6ir arazide yapılaca 
tı ve pllnan m611balcaya konulaca· 
tı aıılafılmaktadır . 

Y ~i H'allcevinin .kiiltiir çal1f111a· 
!arına müuit ve binleree llallcı istiap; 
edecek geniş salqnJan havi lllınası 
arzu edilmektedir • 

Halkevimizin 

Tertip ettiği cirid 
oyunları 

işin kalitesinde de bir inkipf ve iler Hallcevimiıin ötedenberi te•vik 
leme kaydedilmiştir . Vagonlar, vak.1 

Y 
1 ve himayesinde yapılan tirid oyun· 

tile, yani daha geçen yıl, on günde !arı son haftalar içinde , Seylip do. 
gittikleri yere bu gün bir yıl sonra, layısiyle geri kalmıştı . Aldıtımız 
vasati olarak altı buçuk günde ti· malumata göre ; cirid o)'unlarına bu 
debilmektedirler . . pazardan itibaren Demir köprü ci-

Halbukı. ~ _gün lokomotiflerin j' varında başlanacak ve her pazar 
Sovyetler Bırlığındeki vasati sür'at· muntazaman devam edecektir. 
ları 241 kilometreye varmıştır . 

• 
!iktisat haftası dün 

• . Devlet planlı faaliyeti 

Yalnız alakadar dairenin 930 
seylabı üzerine harekete geçtiği an 
!aşılarak o büyük kriz günlerinde 
daha ileri gidilememiş olduğu anla· 1936 yılının ilk ayı zarfında , 
şılıyor . Sovyet endüstrisi, bu husustakı pli· 

bitti 
Nihayet işin şulama meselesile 1 nın yüzde 84,7 sini tatbik etmiş , 

alakadar olduğu görülünce büdçenin demiryolları nakliyaıı yüzde 92,3 ünü 
ve iktisadi şeraitin büyük sulama ve dış tıcarı,:t ise } üzde 87,4 ünü 
işini düşünmeğe müsait olacağı gün- başarmış bulunmaktadır . 
ler beklenmiştir . 

Sulama meselesi hakkında ma· 
h1mat kabilinden alınan notlar ara· 
sında şunlar görülüyor : 

" Üç sene evvelki kuraklığı mü
teakip Berdan nehri üzerinde sula· 
ma amelyat.ı yapılmasına teşebbüs 

edilmiştir . Mersinle Tarsus arasın. 
da 24 kilometre sahaya şümfilü olan ve 
( 4000 ) hektar arazi irva edecek 
olan bu ameliyatın keşfi ( 600,000 ) 
liralık bir proje vermiştir . iklim ve 

Camide düşüp öldü 
8.S yaşlarında Şehy Mehmed is. 

minde birisi Ulu Camide düıer~k 
st'kteikalpten ölmüttür. 

Büyük bıçak taşıyormuş 

lbrahim oğlu Fethi adında hirisi 
hatdinden büyük bir bıçalcfa IOkık. 
da dolaşdığından yikalimıu,tır. 

l~tisat haftası dün bitti . Mek· 
teplerde tutum haftasına aid bir 
çok konferandar verildi ve ögret· 
menler ders mevzularını ikdısat ve 
tasarruf üzerinde yürütmüılerdir . 
Bu iktisat haftamızda maalesef Sey
lap dolayısiyle yerfi mallar sergi. 
miz açılamamıştır. 

Gelenler-Gidenler 

~eyhan Saylavı lbrahim Mete 
şehrimize gelmiş ve dün Osmaniye. 
ye geçtniştir. . "' • 

Gaziantep Sa'"ylivı Melııned ,Şa. 
bin Ankarıdan ıebrimize gelmiştir • 

İdmanyurdu Torosu 2 - 4 
ve Seyhan Adanasporu 

4-3yendi 

Seylipzedelerimiz çıkarına, şeh· 
rimiz kulüplerinin bayramda maçlar 

' yapacatını yazmışbk . Bu maçlar 
bayramın birinci ve üçüncü günleri 
şehrimiz stadında yapılmıştır. 

Birinci maç Torosla-ldmanyur. 
du arasında olmuş ve ldmanytırdu 1 

4-2 bu matı kazanmıştır. 
Bayramın üçüncü günü yapılan 

ikinci maçda , Seyhan Adanaspor
la - ldmanyurdu arıısıııda yapılmış 
ve bu maçda da Yurtlular 4 - 3 
gıllibiyet kazanmı,Jardır. 

Maçların tafsilatını aynca bildi· 
recetiz. 

Köy muallimleri köylüye 
konferans verecekler 

Maarif vekaleti maarif müdürlü· 
ğüne yaptığı yeni bir tamimle köy 
muallimlerinin ziraat ve köyii alaka 
dar eden diğer i ;ler hakkında köy
lülere etraflı konferanslar vermele· 
rini bildirmiştir . Muallimler haftanın 
muayyen günleri köylüleri mektep 
salonunda toplayarak köylülerin an· 
lıyacağı açık bir lisanla konferanslar 
tertip edecek ve müşküllerini halle· 
d~ceklerdir. 

Adana kulüliü 

Yıllık tQplantısını bu ak 
şaın yapacak 

Adana kulübii yıllık toplantısını 
blı akpm yapac,aktır . 

Bu toplantıda yeni idare heyeti 
seçimi de yapılacaktır . 

iş kanununa aid talimatname tas 
dika iktiran etmiştir . Bölgelere ta. 
yin edilen emirler vilayete bir ta· 
mimle bildirilmiştir . Dün gelen bu 
tamimde 6 ncı bölge olan şehrimize 
amir olarak İş baş müfettişi Mehmed 
Ali Onler'in tayin edildiği bildiri!· 
miştir. 

Birinci yoklamalar 
Lise ve orta okullarla öğretmen 

okullarında birinci yazılı imtihan 21 
Birinci kanundan itibaren yapılmağa 

başlanacaktır. 
imtihan neticesi talabe velilerine 

yeni yıl tatilinde bildirilecektir. 

~i. 
ba 

Sovyetler birlijindeki kütüpha
nelerin bir kısmı, hakikaten dünya 
kültürü bakımından birer hazinedir. 
Erevan kütüphanesindeki kitaplarııı 
adedi bir milyonu geçmektedir. Har· tu 

kavdaki Korolenko kütüphanesi 
bugün 1 milyon 230 bin kitabı ib· 
tiva eylemektedir. Halen Moskova· 
da inşa edilmekte olan " Lenin ,, 
kütüphanesi ise on bir milyon kitap 
iatiab eyliyecektir. 

Sovyetler birliğinde kitap ye.ıi 
olarak milyonlarca okuyucu bulmuş· 
tur. Kitapların gittikçe artmakta 
olan tabi adedi, bu keyfiyeti parlak 
surette isbat eylemektedir. 

1917 yılından 1935 yılına kadar 
75 lisanda Leninin 2389 kitabı ba· 
sılmış ve bunlarin umumi tirajı 84 
milyonu bulmuştur. 

lı , Bu ay sonu müddet bitiyor ______ _..._... ___ _,, 
llıe 

Kültür Bakanlığının ilk okul öğ. 
retmenleri arasında açtığı orta okul 
öğretmenliği imtihanına girme müd· 
deti '.31 Birinci kanunda nihayet bu. 
lacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak 
müracaatlar dikkate alınmayacak· 

tır. 

Zabıtada: 
Küçüğün yaramazlığı 

Zekeriya oğlu Musa adında bir 
çocuk eline geçirdiği eski bir fişen· 
ği mangalın içine atmıştır . Fişenk 
patlayarak , o sırada küçük Musanın 
yanında bulunan komşu çocukların· 
dan Samihaya isabat etmiş ve kızı 
yaralamıştır . 

Umumi ev kadınlarını 
bıçakladı 

Mehmed oğlu Ziya adında birisi umu 
mi ev kadınlanndan çolak Zahide ve 
hasan kızı Emine adındaki kadınlan 

bıçakla yaraladığından yakalanmı~tır. 

Kendi kendini serhoşlukla 
yaratadı 

Terzi Ihsan adında birisi sarhOf
lukla kendisini çakı ile yaralama,· 
tır. 

Bir köylü sokak ortasında 
ansızın öldü 

Tarsus köylerinden Nurullah oğ· 
lu Ahmed isminde birisi evelki ak
şam caddede ansızın , sekıeikalpden 
ölmüştür cesed belediyeye teslim 
edilmiotir . 

1 

Ceyhan da 

Seylapzedelerimi 
ze yardım için ku 
rulan komite çok 

çalışıyor 

in 

Ceyhan : 18 ( Hususi ) - Cey· 
han Adanamızın geçirdiği seylap 
felaketi için büyük bir yas tutmak· 
tadır . Her gün gaze-telerle aldı~' 
haber kalpleri bir daha kanatmakta 
ve bu acı felaketin acısını tazelemek' ~ttı 
tedir. 

Başta kızılay reisi olduğu halde 
yardım komitesi felaketzedelerin acı 
!arına iştirak ve bu acıyı unutturmalc 
için icabeden yardımı temin etmek! 
geliri felaketzedelere gönderilmek 
üzere gençler tarafından bir müsa" 
mere hazırlanmaktadır. 

Dünkü aldığımız ınalümata göre 
felaketzedelere minder ve yastık ya· 
pılmak üzere sırf kızılay kururnıl hla 
tarafından Adana kızılay kurumu 
emrine üç vagon ot gönderilmiştir. 

Eşyalarını çalmışlar 

Şehir kenarında kulübelerde o· 
turmakta olan amelelerden izzet , 
Duran ve Osmanın , kapulannı 
açik bıraktıklarından eşyaları 
çalınmıştır . Zabıta takibat ya· 

pıyor. 
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Yazan : 19 Bwinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

fevkalade p~ogram iki film birden 

Münevver kadın 
Şehirlerj su bastı 

... " -J-

Golette Darfeuıl Jeanne Boıtel Bir p,oje hazırla»uror . ____________ __, _____ ~_ 

Ankara -: 18 ( Radfo ) - Mem. · 
leketin her itarafı, köylere vanncaya t 

kadar telefonla birleştirilecektir. Ş 
ehir kütüphanesinde idi
ler . 

Sadi, zayıf ıslığını ke. 
serek mınldandı : 

- Bu genç kadın hiç te fena 
değil Kerim .. 

Kerim saatini kurmakla meş. 
guldu. 

Sordu : 
- Kimdir bu ? .. 
- Şurada oturan, arkası bize 

dönük kadın .. Tatlı bir sarışın de
ğilmi .. Bak elinde büyük bir kitap 
var .. Münevverlerden biri olacak 
her halde .. 

Hiç bakma sana göre bir av 
değil .. 

Kerim hiddetle saatini cebine 
oydu: 

- O benim bileceğim_ iş •. Mü
nevver olsun olmasın .. Hiç bir ka· 
dın bana mukavemet edemez . De-~ 
di . l 

- Bunların hepsi iyi ama, o 
llunla tanışmak için neı yapaeabın ?. 

- Hen onu daha iyi görmedim 
ki ' . 

- Demin m~~ıı: &tünden 
teçerken ~ r. fek :şeker bir 
ley 1.. • 

-Öyle ise on ~aya-kadar evi 
rai, adresini öğrenecetime seninle 
bahse girerim , 

- Görelim .. Ben öyle sanıyo· 
tum ki, eli boş döneceksin .. 

Sa~i ve Kerim bir ziyafetine 
bahsi teahhüdlediler. Kerim Sadiye 
fııaldadı : 

- Sen onu göz albnda tut ben 
~az dışan çakıp bir plan kuraca
hm. dedi . 

Kerimin dışarı çıkmasile içeri 
dönmesi bir oldu . Elinde bir dol
ltıa kalemle bir :çok kağıtlar vardı. 

Sadi merakla sordu : 
- Bunlan Re yapacaksın? Yok

la kadının ~resmini mi ? 
- Hayır daha basit bir şey .. 
Kerim, Sadinin oturduğu masa

rJ.n uzaklaşb ve biraz ileride, krrmı
~ bir cilt içine alınmış Ladam Oka 
"ıclya romanım okumakta olan geç 
kin bir kadına yaklaştı : 

- Hayan . dedi . Lutfen kütüp
"4.ne müdavimlerinin tertibcttiği ve 
"ıaarif dairesine vereceği bu istida. 

imza ediniz . 
Kütüphanenin saat ona kadar 

'çık bulundurulması isteniyor . Şim
diye kadar bu istidayı elli kişi im
~ladı . Lutfen adresinizi de koyma 
ınız .. 

Kerim bunlan söyledikten son· 
L • kadının muvafakat cevabını bek
"tneksizin kalemi kağıdı eline tu. 
lıışturdu . 

Kadın, yazı ve imzalara bir göz 
'ttıktan sonra derhal adresini ya· 
~tak imzasını koydu . j 

Ondan sonra sıra bir ihtiyara 1 

eldi . Kerim ondan da imzayı al- 1 

ktan sonra, tanımak ve tanışmak 
dikleri genç kadına doğril yü· ~ 

~dü. 1 

Sarışın kadının yakından görü· 
~~de uzaktan görünüşü kadar 
"zcldi ,. 1 

Kerimin mukaddemesini hoş kar ı• 
adı : 

- Y, .. dedi . Hay hay .. t 
Derhal ~tasından ÇJkardığı 

"çük kalemile bir adres yazdı ve · 
ima imzasını attı . 
Kerim hrsab kaçırmadı. Konuş

~ata başladı . Genç kadının, olgun 

. 

dudakları ona o kadar sıcak -keJime
lerle cevap veriyordu ki .. 

Genç adam yanındaki bir san· 
dalyayı çekerek oturdu . Arbk sa· 
mimi oluvermiştiler .. 

Biraz ötede onları seyreden Sa
di, arkadaşının işini bu lcadar iler
lettiğine şaşa kalmıştı , 

l> enç kadın, Kerime randevü 
bile vermişti . 

- Akşama ( X ] sinemasına 
gideceğiz .. Gelirsiniz değil mi ? Si
zi ailemle taruştınnm . 

Londra : 18( Radyo ) - Bugün 
şimal denizinde şiddetli bir fırbna 
olmuştur . münakalat inkitaa uğra
mış ve deniz kenanndaki bir çok şe. 
hirlerin soka 'dan su altında kalmış 
tır . Binlerce Jirafık zarar vardır . 

Efgan hariciye nazırı 
Berlinde 

Bunun için bir proje hazırfamtıak· 
tadır. 

Her bölgede büyük şebelCeler 
kundacakbr. 

Yunan kralı 

Atina : 18 ( Badyo) - Kral 
bu akşam Larisa'ya giderek oradaki 
büyük su inşaatının açıl&ıa töreninde 
hazar bulunmuştUr. 

.. tarafından temsil edilen fevkalade komedi 

( Evliler ve sevdaları ) 
-11-

.. Kanlı takip 
Yalnız bir sergüzeşt filmi değil ayni zamanda Afrikanın yakıcı çöllerinde 

geçen hissi bir aşkı mutasavver fevkalade bir eser 
Yakında : 

Tarzan Maymunlar 
Kerim, yüzsüzlük telakkisine uğ-1 

ramamak için elini uzattı : 1 

- Miisaadenizle .. Tanışbğlma 

Berlin : 18 (Radyo ) - Efgan 
hariciye nazın iki gündenbcri Ber
lirıdc bulunmaktadır . Nazır , dün 
Hitler tarafından kabul edilmiştir . 

Balkanlarda havalar çok A\'am arasında 
Pek yakında : 

o kadar memnunum ki .. 
Genç adam baygın gözlerle ek

ledi : 

-------
soğudu Akdeniz meselesi 

lş~klar •• •• sonunce 
- O kadar mesudum ki ... 

veririm . 
Saat yedi olmUftu . Kütüphane

nin kapanacatım bildiren zil çalma· 
ğa başlayınca güzel sanşın , fıkır· 
dak bir eda ile Kerime 1 

- Hakkınız varmış . Dedi. Ba
kınız ne kadar erken kapıyorlar . 
Halbuki tam okuma zamanı şimdi 
başlar değil mi ? 

Kalktı:ar .. Kol kola , vücud 
vücuda yürüyorlardı .. 

Kerim , Selma.yı hususi lüks bir 
lokantaya götürmüştü . Orada seb
zeli birer biftek yediler . Şarap ye
rine menba suyu , ve üstüne birer 
kahve içtiler . 

Lokantadan sonra doğru sinema· 
ya geld:ler . Kişe o kadar kalaba· 
Irktı ki .. 

Selma : 

Sofya : ~8 ( Radyo ) - Bütün 
Balkanlarda süren fena havalar do· 
layısiyle münakalat keşilmiştir . Bir 
çok· y,erlerl~ m~bere temin edile
memek~~. 

Madam Simpson hala 
Kon'da 

Londra : 18 ( Radyo ) - Madam 
Simı;ıonun hila Kon'da otCJuğo bildi•~~ 
rilmektedir . 

Habeşistan ilhakı kati
yen taJ\ınmıy acak 

Londra : 18 ( A. A. ) - 1ngiliz 
Dış bakanı Eden Avam kamarasın
da her hal ve takdirde lngiliı Hü
kumetinin Habeşistan · ilhaltinı hulHI: 
ken tanımak fikrinde olma«Jığıfu söy-' 
!emiştir. 

.· 1 

Belçika gazetecileri mah- 1 

kfım oldular 
- Güzelim . Dedi . Sen bilet· 

leri al ben de şuradan çikolat fihn 
aJ Brüksel : 18 ( Radyo) Brüksel. ayım .. , 

Londra: 18 (Radyo) - Avam 
kamarası, dün saat 7,30 aa toplana
rak Akdeniz meselesini mevzubahs 
etmiş ve hariciye nezaretinden bu 
husus ~ma malumat istemiştir. 

Hariciye vekili Eden saylavlar 
tarahndan sorulan suallere karşılık
lar vermiştir. 

r 
Yurddaş l 

Cumhuriyet devrinde Buğday 

istiililine , şeker istiklaline k~· 

tuk. 

Bugün gündüz iki buçukta matine iki film bir~en 

Çin Batakhanesi-Evliler ve Sevdalıları 
7642 

• 
sıneması Alsaray 

Bu akşamdan itibaren 
Müsabakaya koydu~ şaheserlerin üçüncüsünü sunuyor 

(Mazurka) 
Solmaz ve sönmez büyük Yıldız 

. Polanegri 
.. - Villi Förstle beraber yarattığı bu şaheserle bütün dünyada kendisini 

' bir kerre daha alkışlanmıştır 

\ ' · · ilive : en son dünya haberleri · ı ·' Matineler 
Sabıkahlardan Ha5M otlu Kır • ~u~artesi 2,30 da Mobikanlann sonu hepsi birden 

..... 

Ali adında birisinin Mwıt.fa otlO Pazar 2 de Mazurka Meksikalı Dansöz 
Ali i~mrmle birİ'sine &ıçik teşhir et- ·~Gelecek program : 
tiği anlaşıldığindan yakalannuştirl c Türk.ıArtistlerinin yaratbj'a en güzel Türkçe film 

~ Kat' alaka 
Yanımda çalıomakta olan mütekaid 

yüzbaşı Tevfik Ünlcr'in ojlu Kemal 
Ünler'in eczahanemle hiç bir alakası 
kalmamıftır . 

·-~ Seyhan eczahanesi sahibi 
cezacı kimyager 

c CELAL BAYER 

· A:YSEL 

Merak etmeyin 
Kerim , kişcye , genç kadın da de devlet menafiini ihlal töhmetile 1 

karşı kaldırımdaki çikolat satan ba- iki gazetenin baş muharrirleri ve -- --------------, Dogv U lokantası 
yi<" doğru süratle yürüdüler . birer muharriri ikişer aya mahkUın 

* olmuşlardJr. Kiralık hakka: v~ aşçı 

Kerim , bilet;.; elinde, sanşın · dükkinı Şölen lokantasına taşındı 
sevgilisini arıyordu. il ÇekosJovakyada ı_- Ziraat Bankası Mensucat fabri-

Sinema başlayalı belki 20 daki· ı · kası işçilerine mahsus olan bakkal 
ka ı0lm~tu ·· Perde aralarında , yu- Beş Alman m~busunun f ' ve aşçı dükkanı 1937 senesi için K. 
kanya çıkıp oturrout olması ihtima- masuniyeti kaldırıldı j.:evvelin yirmi birinci pazertesi &ünü 
lini düşünerek bütün koltukları göz· 

1

. öğleden sonra saat üç~ arbrma 
den geçirmişti. Hiç bir yer.de yoktu. Prag : 18 ( Radyo ) - Parla usulile kiraya verilecektir. Münaka 

Doğunun nefis yemeklerini bundan böyle Şölende bulabilirsiniz 
; 4-4 7622 
l 

Beyninden vurulmuş gibiydi . d f k k nl--
mento cumhuriyt t .m~. a aa anw_w· ' ~ saya ~tir~~ etme . i,stiY.e"T~t Ş(lrt· Adana Kızlisesi Dir .... k- 1 Kı·ralık Asr"ı furun Hemen bir taksiye atlayarak d 1 ·· Al - ı 
na muhalif hareketten o ayı man nameyi gormeK üzere her ~Ü~ sa· . t··· l ··.., ·· d . } 

Sadi ile her zamRn buluştukları kah· partisine mC1_DS~~ beş mebu~~n te~r!i .. ~.a9,tan akf.l.~ .. a: kadf!r, (abrikara mü or ugun en . Yeni istasyonda Sudeposu kar-
veye koştu · masuniyetinin k~~dırılmasına kar.ar· ı .r~ctat ~de~i!i.rler. 7626 13-:-18-( 0 

1 
Kızlisesi binalarının çamurlan 1 şısındaki Asri furun kira lıktır. lstek-

Sadi , onu bcyecanla kartıl~dı · · · • f )ilerin Yakobenyeşe müracaatları . 
ve tebrik dolu gözleriyle mırıldandı: vermıştır. ' · : ·· •• · ·r' ı::- • • • ' • · temi~lendikten sonra Seyhan Bayın· 2 g.a 7637 4-22-19 

- Bahsi kaybettim . Ziyafeti ----------- t 1 
"'

1 
', t: 4

• 4 1 ·'' t \ · {'"" ·-dıtlık Direktörlüğünce yapdan ince , -----------__ 91! 

hak ettin.. · muayFnesinde hiç bir sakatlık, anza 
. ve t~hlike olmadığı anlaşıldığından 

diger ~ okul\arlı ~raber ~ ~ lıkki
'riundan itibaren tedrisat ve sınavlara 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civannda 

M. Rifat eczanedir · · 
<lev~ edileceği ilin olunur. 7639 ,,_ _______ _ 
.. ;: .. -~ ' . 

Tan sineinfrlSi · ..... .,, 1"' 
• ~ • ' 1 " \ • \ ~ ~ • 1 • • ;l •• t, 
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Sahife : 4 19 Kinonuewel 1936 

BELEDİYE İLANLARI 
batmüdürlü-

T~QKi ' 
1 

inhisarlar 
tünden: 

_______ ._ _____ ...,.,.;_,;,.;ı.....,,; 1 - idaremizin zengin ikrami· 

l 1 RAL· 1- Eksiltmeye konulan iş : Zabıta memurları için otuz takım elbise. 
nin dikilmesi : ( Kumaşı Belediye tarafından verilecektir ) 

2- ihale günü ve yeri : 2 inci kanunun 4 üncü pazartesi f(inii saat 
on beşte Belediye daimi encümeninde : 

3- Muvakkat teminatı : (23) liradır. 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her giin Belediye yazı iı· 

leri kalemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilin olunur • 
7640 19-23-27-31 

Ölçülerin 937 yılı muayenesine başlanacağından her nevi ölçü sahip· 
terinin ikinci kanunun birinden otuz birinci günü akşamına kadar Bele• 
diye ayar memurluğuna müracaatla ( Muayene müracaat kağıdı ) alma· 
lan lüzumu ilan olunur. 7623 13-19-22 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel J. 

Abidirı p~a caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad -
desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

lamıştır . 
7570 g. a. 10-13 

• 

,-.d 

sz 
T .iR 

6748 126 

R. C. A. 

Radyolarınuzı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17-19-22 - 25- 28- 31 - Teşrinisani 926 

2- 5-8- 11- 14- 17- 20 22- 25- 28 - 31 
7534 

Kinunuevvel 936 

yeli yeni Yenice sigaralan 15 Ka-
nunuevvel 936 tarihinde piyasaya 
çıkanlacaktır. Bayilerdeki selefonsız 
sigaralar tamamen toplatbnlaeakbr. 

2 Yeni Yenice paketlerinin 
kutuları selefonlu .. kağıtlara sıinlmış j 
olup her pakette bir kopan mevcut
tur. Sayın halkımızın bayilerden si· 
gara ah ·ken münhasıran selefonlu 
paketleri talep etmeleri kendi men
faatlan iktizasındandır. Selefonsuz 
Yenice satan bayilerin idaremize 
haber verilmesi ilin olunur. 7627 

13- 15-19- 20-22 

iki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat· 

buat ileminde kıymetli şiirler ya· 
zan genç vekudretli Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( ıki Kitap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
kıta ve menzumelerden terekküp 
eden bu kıymetli kitap l!latbaamızd 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu
larımıza tavsiye ederiz . 

. ,. 

Ceyhan belediye 
Reisliğinden : v. 

.. 

,. 

• 
·-' 

BANKA 

Büyük Kırım mahallesinde 26 
ve 33 numaralı sokaklınn birleştiği 
yerde kiin Hacı Abdullah namı di
geri deli hocaya ait iki katlı ahpp 
evin kazalı ve maili inhidam olması 

•·- · ... .,.. .. I 

.·DARA 
ôiRiKTiRENı 

, f'A~AT. f;D~Q 

. ·"'• ~ ~ ..... , 
.,.· 
·~ ' 

1 

hasebile belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 12 in~i fıkrasile yapı .-
yollar kanımunun:44 üncü maddesi 

hükümletine tevfikıin on beş ''günde 
yıkılmasına ve alakalılan ·tariıfındat1 
yıkılmaJıfı takdird~ belediye . ma· 
rifetile yıktıtılarak hedim'masr'afınln 
kifi miktarda enkazı ' satılmak su· 
retile istifa edilmesine belediye en 
cümenince · 511 sayı ve' 3 -12-936 
tarihile söz kesilmişti . Şu kadar ki: 

... ··- ~- .... . ..... ··---. -· ·--
•• R--- ~ - - - --- --- ·--

( Evin Hacı Abdullahın ) hiç bir Zayı" mu·· hu·· r 
ikametgahı olmayıp seyyar olarak 
gezmekte bulunduğunu belediye za Zevcim ölü Yü~başı Ziyadan al-
bıta amirliğinin tahkikabndan an- dığım tekaüt maaşıma ait benim ve 
)aşılmış ve bu itibarla kendisine biz· iki çocuğumun mühürlerini sey· 
zat aşağıda ihbarnamesi tebliğ edi· lapta zayi ettim . Yenisi~i çıkara. 
lememiş olduğundan tebliğ yerini cağımdan eskisinin hükmü yoktuı. 
tutmak üzere gazete ile ilanı keyfi ı Ağmehmet M. de 
yet olunur . 7603 8 19 7638 Münevver Necdet, Nesrin 

Seyhan ·r. T. T. Başmüdütiyetinden: 

Adedi 
556 
600 
274 
130 
65 
20 

1645 

Boyu 
metre 

6 
7 
8 
9 

10 
12 

Tepe devresi 
S/M 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

Dipten 2 metre 
yukarı devresi 

S/M 
50 
55 
60 
65 
70 
80 

1- Miktar ve ebadı yukarıda yazılı 1645 adet çıralı Çam direk ka · 
pah eksiltmeye çıkarılmıştır . 

. 2- Beherinin tahmin bedeli dört lira ohıp muvakkat teminatı (493) 
li~a (50) kuruş tarife bedeli dört lira ve tescir bedeli yirıııi kuruştur. 

'3- Bu direkler Orman idaresinin gösterdiği Mersinin' Sandal köyü üs
tünde lnoluk Oılmanmdan kesilecektir . 

4- Eksiltme 23-12-36 çarşamba günü saat IS de Adanada P. 
T. T. Baımüdüriyeti bin'aı;ında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - istekliler teminatını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak· 
lan makbuzlan veya kanuni mut~ber teminatını ve şartnamedeki belgele· 
rile teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflan yukarda gös
terilen tarih ve günde saat 14 de kadar imza mukabilinde komisyon ri
yasetine teslim etmelidirler . Postadaki gec:iJcıncler kabul edilmez . 

6 - istekliler şartnameyi he; güh saat 9 - 12 ve 13-17 ye kadar 
S.. miiclüriyet kaleminde g~rebilirler. 7616 

ıı-ıs -ıo-22 

P. T. T. Başmüdürlüğün
den : 

idaremize ait bina dahilinde ve 
bilen birinci Noterlik dairesi altında 
bulunan ve her birinin senelik mu
hammen icar bedeli yetmiş lira olan 
üç mağaza icara verilmek üzere bu 
günden itibaren on beş gün müd 
detle artırmaya çıkarılmıştır. 

ihale 23 K. evvel 936 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 de 
bafmüdürlük binasında toplanacak 

-- 5 

komisyon huzurile yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminatı 15 lira 75 yetmiş 
beş kuruştur . Taliplerin o gün ko· 
misyona müracaatlan. 7660 

19-20-22 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü Matbaası 
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