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sa·ncak miiş~hitleri Su işi 
S0,000,000 lira 

sarf edilecek 

. Seylipzedelerimize 
tevziahna başlan 

Biri İsviçreli, biri Danimarkalı 
diğeri Norveçlidir 

ve 
Anlwa : 19 ( Husu.ti muhabin.. 

~en ) - Hüldlmetimizin bu yıl 
1-' bir prorramla mqgul olacatı 
.l'81erin en mibimini su mesele
li ttlkil etmektedir . 

Kızılay faaliyette - Yardı ....... 
gün biraz daha artmakta 

Konseyin ikinci toplantısı gününe kadar Türkiye 
Fransa arasında müzakereler yapılacaktır 

-

Cepevre mahafili neticenin memnuniyet bahşolacağını 
izhar etmektedir 

1 

llu itiR ....a. lıfttte halli için 
eı•ae1r .. ·"ıııetli VJdbirler al.Amakta. 
daı 

YUrt için feyizli olan sulann bi· 
rer ..... ......,. kalmalanmn önü-

ne E kanal. baraj ve dip 
IU ile i.ltifacleJi bir bale ge· 
tiril için 7 senelik bir program 
......... r. 

Sovyet , Fransız , Amerika, lran Yuıtra911LYI'• 
Macar ve Bulgaristanın hariciyemize Y'SClilC*'1 

takrirlerle taziyeleri 

Şehrimiz kızalay kurumunun faa· 
liyeti için eski bina dar geldipden 
kurum , faaliyet merkezini muvak· 
katen parti ilyönkurul binama nak· 
Jetmiftir . Seylip feliketinin baflan· 
ııandan bugüne kadar partide ıe
ct'li ıündüzlü çaı.ımaktadır • Ha tayda 

Sancaklılar bay 
ram yapmadılar 

1 Cenevre: 19 ( RadyoJ~ Antakya lskenderun 
meselesinin ikinci görüıülmesi konseyin ikinci kl
nundaki alelade toplaobsına bırakılmııtır. 

ti.& 1f için 50 milyoD h urfe
~ir. 

ltalyanlar 

Havalam müaaid aitmesinden , 
telde ulmn hetnen bütün eşyalar 
mu...- . 1Cmlay etY• tevziatma 
dan ele cleftlD etmiftir . 

Çadır ve camilerdeki leylipze. 
delere liC:ak yemekleri muntazaman 
verilmekte ve mahrukat tevzi edil· ... , 

Ôrfi idare filen 
kalkmadı 

Bu müddet zarfında Türkiye ve Fraaa arasın
da müzakereler ceryan edecektir. Aynı Zflmanda 
sancaia gönderilecek olan Müıahitlerde tetkikü 
neticelerini bu müddet içinde bildireceklerdir. 

' ebedi sulh ,, 
mektedir, 

DAHiLi TEBERRULAR NE KADAR 

Antakya : ( HUIUli oıubabiii
amlen ) - Havas . ajamanın Anka· 
ra muhabiri .Jori Moris ~ mez· 
lal.. ai•mm Berat mGmelili Wua· 
... hllcle ~ Paurteli sW 
Antakyaya plenık tun. J1Wa iD 

Cenvre mahaflli, sancak meseleainia iyi bir n&a 
ticeye bailanacağı İİ;midini kuvvetle beslenıek
tedir. 

OLDU 

F eliketı.edelere yalm. tehri • 
mizden yapa.. ,......... ydcAmı 
14335 linfl bulmuttur • 

Ankara : 19 [ A. A. {- s_..~ğa ı~nderilecek 
M(i,.lıitler komitesi iiç kifiden mürekkeptir. 

Bütün teberrW,r ,.... ' cliiD 
yap..._ taWriklJ ve ...... ma· 

Ba h~dlt ~«9Dlerin birisi lsvipet· ikin-
~ .,n ve ç n Is.Ü ae ~Mir 

l8m.p _.. S0.-000 1iıe;tı ........ , . 
lif . T ... eua , mahnlrat • ,..., 

. . •,u•tr19'f Ra\• ıt dik "••Mi'i:ıwt.ı Mt1 'f"alii'fa· .--.... ~ .. . Aiw mü'DHliMeri .,.. ,.ıerde• ... _ _.__...,...,.. _______ .. __ ..._...,_,-..;...._ _ _.. 
--miyet tr.bed. S.C.lc ...,,.. 

lini bir ı.e,.. tcd• .. -- ., 
içinde ...... imlan IDWlelerin 

.. .. ~ cbWtcllıiilAr. 
Bunlar ela lcablcltia bikclade ..... 
yakan ba , ... apri 80.GOO lira-. yalcmdm :tetkik etaütler, baza Bayramm birinci günü im ve er-

.... eı:.ıeıiar zevat ile temasta bulun- kek mektep talebeleri günlük elhi· 
lclan gibi .4ntakya ~kı gurupu selerile, son hadise esnasında şehit 

l>qkanı Abdulpni Türkmen ile de olan ilci Türk g~ncinin me:zarlannı 
'*ılın boylu konuşmuşlardır . ziyaret etmişlerdır . 

Abdulgani Türkmen mümessille· T.tebe .........,. çelmkl• ka, 
re Sancak ahvali baklanda uzun qza.. mak ve bir çok ~enzum~ ~ehi~~
cbya izaha verrpiş ve bir talaılı ve· f ıer okumak s~retile ~u ıki_ şehidın 
likalar ibraz etmiş ve bilhassa San .. I habruım taZiZ eylenuşlerdır. 
- nüfusunun yeoi batımı sıhhatli 1 Şehirde bayram meram yapı· 
bir suretre ve fif usulile tesbitini te- 1 Jamamış çarşı ve pazarlar kimilen 
llaenni etmiftir . açık kalmıştır • 

Antakya: (Hususi muhabirimiz· Her 1e11e kurulmasa mutad o'8n 
den ) - Burada bayram yapllma· bayram dolaplan da kurulmamış· 

evvelce bildirmiştim . br . 

Çindeki isyan harekib 
Asilerin Maıeşah neler istiyor ? 

Çindelci aan isyan Avrupada bi.. 1 Çin ve Japon kaynald,armdarl 
bir eheaimiyetle ~- gelen haberler, Şen - Si eyaletin-

br. de bir ulceri isyan çıkbtw ve l'ıan-
Zira bu hadise Almanya , İtalya kindelci Milli Çin hükümeti icra ko-

~e Japonya tacafından büyük bir mitesi Reili Marepl Ça - ~y -
.. ültü ve nümayitle ortaya ablmıt Şelc'in de isi ukerler tarafmdan esir r..n Alman - Japon ittifakı ile edilmiş ~n bildinnekte-

traıyan - Japon dostlutunun bütün dir . 
~..:.kıymetlerini irfıra indirmit bu. Nankinde ve Japonyada büyük 

ktadır · bir heyecan uyandırdıfından şüphe 
Japonya tarafından büyük yar etmeditimiz bu bidite, Japonya~ 

damlar gösterilerek teılih edilmiı Marep] Çank - Kay - Çak'e kar. 
Olan Nankin .kuvvetlerinden mühim şı MarefB} Çank Sueliyang'io cür-
'-' kısmının komünistlerle birletme· etkirıhe bir manevrası 1Uretinde te-
ei ve Japonyaya karff cephe tublaut lildd edilmekte ve Nankinde ise 
~ cid~ .milli aı ıöriilmüt bir QWkabil tedbirler almak için humma. 
'iyuı hadiledır · li bir faaliyet görülmektedir • 

~~·ana~ inkipfma intizaren bay Mareşal Canı - Sue Lianı 
it biduelen her menbadan evvel $en - Si mmtakuına idare ediyor 

talea edebilecek vamtalara malik ve eınri altma verilmif olan büyük 
Frmmzca •Le Temp1. ,_... bir ordu ile komünist Çin kuvvet· 

ı-.· un· . bapnıkaleliai te~ ve lerine ~ mücadeleye mecbur edil 
'efrediyenıı : •İl balamijorchı • 

Çin bicbeleri, bir bre daha tala. S. itilmla ut tnaret•&a ı..r. 
"inlerin fevkinde biç beldenilmeyea keti dolıuclin dofnaya Çindeki- Ja--
'-r ..cilve 1Merdi • - 6-tilıl' 1.rldfede \.o.. 

Halle pndellk elheltılerile .W.
şaral: iş ve güçterila mqgul olmak. 
tadır . 

A.keri devriyeler ber mutad ge
ce ve gündüz dolaşmakta ve ıüphe 
Ji ..ıördiikleri kimulerl.ı üzerini ka. 
maktadır. 

Halk kat'i vebnnı muhafaza 
da devam ederek Cenevre konUf· 
malanmn neticesini aiikiinetle bek. 
lemektedir . 

~------·------~ 
Filistin Arapları 

Tahkik heyeti gider git
mez yeniden mücadeleye 

başla~caklarmıı 

müzakerekfte ~ l&mi 
oldutunu aöylemiıbr . 

. 

yı bulur. 

Almanya ve Japonyaya 
karşı Sovyetler 

Rusya , dünyanin en büyük tahkimat 

' 

hattını yapıyor 
- 1 

Fransa, Almanyaya kar~ı yapbğı tah-
_kimatın planlarını verecek 

Filiıtine ıitmit ole tahkik be· -
yetinin Filistin Araplannı memnun S0n po1ta ile relen Tbe Pecple 1 Bunaun batka, F ran11z tahki. 
edemediti ,ve araplann bu heyetle gazetesinde görülmüş bir yazıdan: mabnı yapllllf olan Fransaz Müben. 
temase geçmekten İltinkif ettili Sovyetler Birli1.:, 2000 millden disleri de Sovyet hükümetine ida. 
malumdur. •a• 

Beş aiti aylık bir ·mücadeleden fazla tutacak olan bir maıtaka içe· reten verilecekti. Onlar, Sovyetler 
sonra Fılistin Araplan kendderine riainde Framızlann Maginot tabki· birliti tarafından infa1 taMvwr 

matma benziyen bir tahkimat hatb edilen Rns tahkimatını meydana 
venta·ıe~'-'kvahadantindycıi~ed getirilmedili İDf8 etmek üzeredir. koymata yardım edeceklerdir. 
ve .-ı eye en e beldeClilc Bu ha• So ti a· Jitinin" . Bu . b" milyondaıa • -~'-~ vye er ar ıtte ır 11:yaue 
lerini görmedikleri için • 111UYBkkat •• ..L bud ti J 
grevi ve mücadeleyi - bli'akhlt hal· ~· vAJe garp taruafıardanını aponlm y~ işçi çabpcakbr. Yeni yapdan batta 
Je Mm harele veye manya n re esı bütün ordu, makineli tüfek ve atar 
dur:d L-'-ledi~e mGbeyyal .L bir ı muhtemel bU hücum veya iatili toplann yardımı ile bütiiD bat bo-

a ~ ..... evve ce ueyaz. bar-'- . L--· . L b"li _ .. , _ b L bri-L:. bi mı,tık. itte imci yeni relen baber ~etine ..... gayn "a ı RWUZ yunca er yeri ta ·~r ·, atet 
ler mücadeı!.. yine betta,acaa....: ~ ~aJe ptirmek için ı..- edil· yağmuruna botabilecek, fakat ken-
bildiri • ..,_ llUftir. disini ateşten muun blarakbr. 

:.,.. : 19 [ A A. ] _ Deyi; .. 3,~:ooo. ~er için bütün lü.Jc Diter taraftan yer alb ıkumı 
Telgraf gazetesi Kudüsten aldıii ~üttemilab ı~ti~a ecle_cecek ve muhtelif Statlardan ibaret olarak. 
bir habere nazaran rdistiodeki dunyanln en buyuk tıb&umat batb elektrikle aydınlablacak, ••nRirleri 
Arap ihtilildleri lnailiz tetkik ko. olacak bu çelik •t beş tenede bite- bulunacak, büyük cephane ambar 
miayonuOOn ~areketi rfinü yabud cektir ve Ruıyanın Japon.-Alman lan, elektrikle ıllblan yatakhaneleri 
Nebi Muu bayramı günü yeninden anti komünilt misakma hir cevap olacak, aynca banyo ve ~ek ... 
mücadeleye başlamak niyetindedir· tetkil etmektedir. lonlan da bulunacaktır. 
ler. Tahkimat - yukarda da yazal ........ . 

Edvard Macaristanda bir mtı gibi - Fr8mızlar tarafmdaa 
çiftlik aabn aldı inta edilmiı Maaüıot battma bea. 

Yecektir. 
Budapette : 19 (Radyo) - Es 

ki lnıiJtere Krab F.dvard Cvıbt 
~ bü~ bir çiftQ •tm 
~. 

Fl'IDllZ ~ ~ ~· 
kimabnm p~t ...... .t&. 
im pi~ ~ ~ 
• ... bullladutı~f;illf. 

Ta'(assut projem 
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Eski Kral -Edvard R.l\çil-.-
• . . . f 1 

&u 

<Iin şatosunda 
Kralın yirmi dört saatlik bir yolculuk nihayetin

de . akşanı yemeğıni bir bavul yığını Üzerinde 
.yediği görüldü 

Edvardı takip - ~den .gazeteci 
Eski kral Sekizinci Edvard ve 

yeni Vindsor diikasının tahttan fe
ragat edip halka radyo ile v ~dada 
bulunmasından sonra lngiliz tabaa. 
sından bir fert sıfatile Avusturyaya 
24 saatlik seyahatte bulunmuş olan 
" Daily Elç_spres i,, gazetesi muhabiri 
bu şayanı dikkat s ~yahati şöyle 
anlatıyor · : 

" Bir otomobil koması sükUneti 
yırtarak kralın Enzefeld şatosuna 
geldiğini bildirdi. 

Bir dakika sÔ~ra garip bir takım 
gölgeler düşüren meş'alelerin ışığı 
altında, büyük demir kapılar ardına 
kadar açıldı. Dört çelik miğferli jan 
darına süngüleri şıkırdatarak taktı 
ve uzun bi~ siyah . otomooil . içeriye 
kaydı. ı 

Saat on biri yirmi dakika geçi-· 
yordu Soğuk v~ · 'aysiz bir ·grce 
idi. 

Saatime baktığım sıralarda de
mir kapılar gürültüyle yeniden ka
pandı. 

Eski lngiliz kralı 'le yeni Vind
sor dükası seyahatinin sonuna er· 
mişti. Ve yeni bir hayata başlıyor-
du. ' 

MÜTHI ~ BiR YASAK ÖNÜNDE . . 

Otu~ m~l . kadar süren bir yol 
boyunca dizim iş iandarmalar arasın· 
dan Vfüdsor dük11sı bu ~üçük Avus. 
turya köyüne gelmişti. . 

Şatonun hemen yakmına · kadar 
sokulmuştum. Birdenbire kılıçlı bir 
polis komiseri derhal otomobilimin • 
önüne atladı ve elile " Stop ! ,, işa 
re i vererek : 

- Oraya giden kim ? 
Diye haykırdı. 
lngiliz tabaasından ve gazeteci 

olduğumu söyledim. 
- Kim olursanız olunuz bir 

adım ileri gidemezsiniz ? 
Dedi. 
Tekrar köye doğru döndüm. Bü. 

tün köylüler evlerine kapanmıştı. Al
tı kadar jandarma, bir kelime söy
lemeksizin bana bir hana kadar re 
kat etti, orada beklemekliğimi söy
ledi. 

Saat gece yarısını vurunca git. 
meğe kalktım. Enzefeld şatosu sa
hasında ışıklar birer birer sönmüş
tü. Yalnız şatonun ikinci katından 
bir tek ışık sızıyordu. Bu ışık Vind
sor dükasının istirahate çeğildiği 
odanın pencerelerinden gelmektey· 
di. 

Daha bundan üç ay kadar evvel 
Akdeniz seyahatinden dönerken 
Vindsor dükası . buradan bir kral 
olara~ ayrılmıştı. Enzefeld şatosun
da ne kadar kalacağını daha bu ge
ce kimse söylemiyordu. 

TRENDEN ÇIKAR ÇIKMAZ 

Vin~so~ dükası, trenden şapka
sız olarak çıkınca : 

-- Bana bir mektup veya ha
ber var mı ? diy~ sormuştu. 

Kendisine bir deste telgraf su -
nuldu. Onları aldı ve derhal cebine 
soktu. • 

Ekspres gelir gelmez bindiği 
Pulman vagonunun etrafına bir po
lis kordonu çekilmişti. 

lçeride İngilterenin Viyana orta 
elçisi Sir Valdford Selly ve Viya
na polis müdürü vardı. 

Eski kralı selamladılar. Eski 
· kralın 3idında polis hafiyelerin<İen 

biri bulunuyor ve polis hafiyesi, es
ki kralıtr Slippers ismli köpeğini 
tutuyordu. 

Bu köpek için eski kral : 

- Dünyada en çok kıymet 
verdiğim şeylerden biridir, demiş· 
ti. 

Böylece bu küçük kafile siyah 
ve uzun bir otomobile doğru yürü
düler. Bu otomabil eski kral Edvar· 
dı yukarıda adı geçen şatoya gö-
türecekti. · 

BiR MÜSAADE 
Eski kral birdenbire, Avusturyalı 

muhafızlarından birine döndü ve 
dedi ki : 

- . Gazete fotografçılanrun gelip 
resim almasına müsaade etmenizi 
isterim. Gayet sıkıntılı bir seyahat 
yaptılar.Resim almak için çahşblar. 
Binaenaleyh bu mazhariyeti haket
miş\erdir. Biraz geri dönelim. 

Bunun üıerinc! herkes tekrar is
tasyonun platformuna çıktı. Ve ga·. 
zete fotografçılanna bire~ resim al
mak fırsatı verildi. Eski kral burada 
tam beş dakika kadar f~tografçıların 1 

yaktıkları mağnezyum alevi karşı . ı 
sında durdu.Güzel güzel gülümsedi. 
Kendisinden istepen. bütün pozları 
verdi . 

~onra Almanca olarak : 
"' - Artık bu ICadar kafidir sanı 

rım. Değil mi c~ntÜmenler ... dedi. 
Ve otomobiline yürüdü: 

Bir İahza sonra" otomobilin içinde 
bulunuyordu .·Ve otomobil kralın 
sığınacağı şatoya müteveccihen ha~ 
reket etti. · 

KRAL KiMLERiN YANINDA 
MiSAFiR? 

Şatoda krala ev sahipliği edenler 
baron ve barones Roçild'dirler. 

Baron Roçild'in kardeşi büyük 
bankacılar ailesinin Avusturya kolu 
şefidır. Karısı barones Reçild ise, 
vaktile güzeniğile meşhur olan Fla
delfiyalı Mis Katerin Volff'dur. 

Baron RoçiJd bu güzel Ameri. 
kah esmer kadınla evlen:nek için 
dört sene beklemişti . Bundan on 
sene evvel Amerikalı Mis, o zaman 
kocası bulun.an Kont Şuborn'dan 
Avusturya kanunlanna göre müte
kabil istidalarla boşandıktan sonra 
evlenmiştiler. 

Baron ve Barones , senenin yedi 
ayını Parjs , Londra , Amerika ve. 
Fransız Riviyerasında geçirirler. A· 
vusturyaya yalnız sonbahaıda ge· 
lirler . 

Eski kral Edvardla Londrada 
iken tanışmışlardır . O zaman eski 
Kral daha Prens Dö Gal ( Yani Ve. 
liaht ) idi . 

Eski Kral ise, onları yazın bera
berinde Madam Simpson olduğu 
halde ziyaret etmişti . Birlikte Golf 

1 oynadılar . 
Bul~ndukları şato kırk odalıdır. 

1 Eskı Kralın. bu defaki ziyareti es. 
nasında Viyana makamları bütün 
emniyet tedbirlerini almıştılar. 

Ben eski Kralın bu seyahati bo· 
yunca Oryant Ekspres treni1e tam 
yirmi dört saat yolculuk ettim . Bir 
vagonu yalnız polis memurları dol
duruyordu .1 Bu vagon eski Kralın 
yatak vagonnnun hemen ardındaydı. 

Eski Kral 24 saatlık seyahat bo
yunca, Salzburg' a gelinceye kadar 
hiç trenden çıkmamıştı. Salzburgda 
yakası İran kuzusu postundan yapıl· 
mış bir siyah palto ve boynunda 
bir yün atkı ve gözlerine kadar in 
dirilmiş siyah bir şapka ile göründü. 
Derhal etrafını üniformalı polisler 
aldılar . 
Akşam saat dolCuzda eski Kral 1 

1· . , 
yemeğini bır bavul yığınının üze· 
rinde yedi • • 

Yıkılan sedlerin 

ı . keşifleri 

ı Vekale~e gönderildi 
1 

Bir kısmının tamiri için 
havale geldi 

Seylabda yıkılan sedlere ait, he· 
yetifeı·niyenin tanzim ettiği k~if 
evrakı vekalete gönderilmiştir. 

Bu keşıf raporları tasdik olunup 1 
geldikten sonra derhal tamirata baş· t 
lanacaktır. ' · · / 

Şimdilik verilen tahsisat 14,000 
lira kadardır. Tasdik edilip gelen 
birinci keşif için 6000 lira havale 
gelmiştir. 

Okullar 
-· 

Yarın derse başlıyor 

Bayram münasebetile salı günü 
sabahından itibaren tatil yapan okul· 
l~r yarın sabahtan itibaren derslere 
başlıyacaklardrr. 

Por,takal satJşları 

Hariç piyasalardan gelen 
~ ~ talep var 

Portakal piyasamız gün geçtik· 
ce inkişaf göstermektedir. Piyasaya 
gelen mallar hergün f azlalaşmakta. 
dır. Son hafta içinde Dörtyol porta 1 

kallarının 1000 adedi yerinde teslim 1 

altı yedi lira üzerinden muamele
görmüştür. 

Şimdiye kadar Dörtyoldan Tür· 
kiye dahiline ve ı~tanbula 10,000 
paket küçük sandık portakal gön· 
Öerilmiştir. 

Hariçle olan muameleler çogal
maktadır. Almanya ve Romanyadan 

yeniden talepler vardır. Bunlar ara· 
sında Romanya talepleri tetkik edil
mektedir. 

Cirid oyunları 

Hava müsait olduğu takdirde , 
bugün öğleden sonra, demir köprü 
civarında, halkevinin idare etmekt~ 
olduğu cirid oyunları yapılacaktır. 
Cirid oyunlarına bundan böyle her 
hafta devaıp edilecekt!r. 

Fitre zarfları 

Türk hava kurumu tarafından 
yutddaşlara, bayramda dağıtılan fit
re zarfları cemiyete gelmeğe başla
mıştır. Mahalle mümessilleri bu işle 
tavzif edilmişlerdir. 

Y~ni pasaport 
talimatnamesi 

Dahiliye encümeninin yeni pasa 
port harç kanunu layihasını tetkik 
etmeğe başlaC:Jığı yazılmıştı . 

1 

Bu layıhaya göre , bugün ecne· 
bilere yalnız bir sene müddetle ve· 
rilebilen ikamet tezkereleri 15 gün· 
lük t iki ve . altışar aylık olarak da 
verilebilc~ek ve harçlar bu müddet· 

Fabrikatörlere mel Malk partisi 
sai konferansı 1 il kongresi için hazırlık-

verilecek lar devam ediyor 
~ 

Bugün şehrimiz halk partisi sa· 
fonunda iş mümessillerine ve fabri-
katörlere , iş kanunu şümulundaki 

mevzu dahilinde bir konferans veri· 
lecektir. 

Konferans, Ankaradan şehrimize 
gelmiş bulunan iş dairesi müdürü 
verecektir. · 

Zabıtada: 

Kurşun kalemi ile arka
daşını yaraladı 

Dörtyollu Ömer oğlu Lutfi adın
da birisi ile Tarsuslu Mehmet oğlu 
Halis isminde biri arasında bir kav· 

ga çıkmış ve neticede Lutfi, Halisi 
kurşun kalemile yüzünden yarala· 
mıştır. Lutfi yakalanmıştır. 

Seyhan halk partisi vilayet kon· 
gresi için hazırlıklar devam etmek
tedir. 

.. Vilayet kongresi çarşamba günü 
açılacaktır. 

İş bürosu 
Bu ay içinde çalışmalara 

~ bAşlıyacak 

Şehrimizde açılacak olan iş bü
rosu, İşittiğimize göre, bu ay içinde 
faaliyete başhyacakhr. 

Kürt dağında 

Müridlerle jandarmalar 
arasında müsademeler 

oldu 

Havay adaları 

Havay adalarına dünyanın cen
neti diyenler pek de haksız değiller
dir . Yaz kış mülayim havaları · , ılık 

kumlu denizi , mavi seması ile orası 
cidden cennete benzer . Fakat ora
ya giden seyyahlar sade yer yüıün 
deki güzellikleri doya doya seyirle 
iktifa etmemektedirler . Ha vay ada· 
)arının denizaltı aynca bir alemdir . 
Burada güzel nebatlara acaip balık· 
lara r-'s iB'elirsiniz Ha vayda bütün 
dükkanlarda ucuz fiatte dalgıç baş· 
hklan satılır . Bunları kafalarına ge. 
çirenler deniz dibinde rahat rahat 
gezebiliyorlar . 

Arıların dostu 
Bir adamın üstünde 40,000 arı 

olduğu tahmin edilmektedir . Bu 
adam İngiliz kaşiflerinden Mon Ma· 
sondur. 

Mason bir gün oturduğu ka$aba 
halkım doktorlar dahil olmak üzere 
bahçesine :davet etmiş ve onlara 
harikulade bir şey göstermiştir . 

Beline kadar soyunduktan sonra 
arı kovanına yanaşmış ve elleri ile 
var kuvvetiyle kovanı alt üst etmiş. Afrin [ Hususi] - Evvelki gün 

Şeyh horoz köyü ile Husuri peygam-

Enkaz altında kalarak . ber ziyaretgahı civarında tarikat f 
müridlerile Şiran jandarma karako-

Kızan arılar üstüne üşüşmüşler . O 
hiç aldırış bile etmemiş . Halk hay· 
rete' düşmüş . Doktorlar Masonun 

y ar alandı luna mensup müfreze arasında bir 
~üsademe olmaş, m~ric,llerden birisi 

Şabaniye mahallesinde oturan 
ağır yaralı olmak üzere iki kişi ya· 

Erceyşli Abdullah oğlu hamal Alinin ICalanmışbr. Meselenin esast şudur: 
evi yıkılarak kendisi ile 12 yaşın- Müridler civar göylerden bir 
daki kızı enkaz altında kalmışlardır. , şeyhtep kı~k Suri 1İrfisına bir tüfenk 
Ali biraz fazlaca yaralanmış ve has- !Dübayaa etmiştir. Tufengi satan şa· 
tahaneye kalcLrılmıştır. hJs parayı abp köyden ayrılchktan 

1 

Paralarını v.e eşyalarını 
çalmışlar 

Kasapbekir mahallesinden Meh
met Ali oğlu Şakir adında birisinin 

' evine girilerek 60 lira parası ve bazı 

eşyaları çalmmıştır. Zabıta tahkikata 
girişmiştir. 

Şehir içinde : 

sonra mürid)er bunun yolunu kes· 1 

ll!İJler, verdikleri parayı cebren geri 
almışlardır. Bunun üzerine tüf engi 
satan keyfiyeti Şiran karagoluna 
ihbar etmiş ve yukanda yazdığim 

.müsademe vukua gelmiştir. 
Müsademe esnasında muhbirin 

de yaralandığı söyleniyorsada bunun 
,tahkikma vakıt bulamadık . 1 

Küçük seylapzedenin derdi 

gülümseınesini görünce arıların ısır· 
madığı arı yetiştiricilerd~n biri oldu. 
ğu ' kanaatine varmışlar. Fakat Ma
so~ vücudünden arıları koğquktan 
sonra <!oktorlıtra yaklaşmış , cildini 
gösterqıiş : 
·' - Bakınız ! demiş . 

Muayene eden doktorlar 
yerlerini saymışlar . 

- Tam 7 42 tane . Peki acımı· 
yor mu , bu kadar. iğne lialettayjn 
bir kimseyi öldürmeye kifi 1 

- Acısa oöyle durur muyum ? 
- Peki sende fakirlik var mı ? 

Zihnini başka şeylerle meşgul ede· 
rek acıyı tamamile unutmak iktidarı 
var mı ? ' 

itfaiye garajının önünden geçt
yordum, mini mini omuzlarına koca 
bir yorgan ve yashk yükletilmiş kü· 
çük bir çocuk dar yoldan aşağı ma· 
halle arasana iniyor. Tecessüs icin 
yolumu deniştiTdim . Yaklaştım ve 
sordum: 

o vakıt evimiz de malımız da hepsi 
gitti . 

- Orası benim bi'eceğim şey 1. 
Senin bileceğin şey Mister Ma · 

son amma biz de sana Allah akıllar 
versin deriz, acıtsın acıtmasın arılara 

kendini şokturmaktan ne zevk duyulur! 

J Karınca düşmanı 

- Nereye küçiik ?. 
Nefes refese idi . " Sana rıe ,, 

diyen yorgun bir eda ile yüzüme 
baktı . Fakat çok geçmeden, lalCayd 
ifadeli bakışlan denişti . Yutkundu: 

- Şey .. eve .. hayır halamlara 

- Ya .. 
- O zamandanberi bize hiiku-

met bakıyor .. 

- İyi bakıyorlar mı bari ?. 
- iyi ama .. ne de olsa insanın 

kendi evi başka .. \kıyamet gibi insa· 
nın içinde rnhat olur mu ? .. 

iki gündür bir az hastayım, an· 
nem "haydi halanlara git orada yat 
dedi. Benöe oraya gidiyordum işte .. 

gidiyordum . ~ · - Adın ne senin? 
- Kim senin halan - Salim .. 
-4Tanımazsın ağabey .. _... Salim sen mektebe gidiyor 
- Bu sırtmdakiJer ne ? . aun galil:>a .. 
- Yorganım man .. biraz has- GiCliyordumya üçüncüdeyim .. 

tayım · da .· ~ Amma 

- Hastamısın ?. Peki evôen Küçüle, burada derin bir nefes 
böyJe s0tukta dl~an çıkılır mı ?. aldı. Bu göğüs geçirişi sebebsiz 

İ<üçük dudaklanru büktü .. hi- değildi. Sordum: 
haberliğime ~aşan gözlerini yüzüme _ Bir derdin mi var?. 
dikdi : 

_ Evimiz varmı ki f. - Olmazmı ağabey ... Tam üç 
hafta oluyorki meketebe gidemiOllu, onun için acı da olsa, fcla· 

ketini hatlrlatmaktan kendimi ala- yordum. Sınıf ta kalacağımdan kor 
madım . kuyordum. 

- Eviniz yokmu sizin ? - Derdin bu mu? 
- Vardı ama .. - Bu ya.... Evimizin yıkıldığını 

Kanncalarn sade ahçılar düş· 
man değildir . Bu pangolin isminde· 
ki hayvan da karıncaların baş düş· 
manıdır. 

Y alııız ahçılar gibi o karıncaları 
öldürmeı, yer. Uzun bir dili vardır. 
On ayaklarındaki kuvvetli . sivri 

pençeler sayesinde karınca yuvala
rım yıkar ve bir karınca kalabalığına 
ras gelir ğelmez uzun dilini uzatır . 
Karıncalar istedikleri kadar çtrpıa· 
smlar , bu dilden .. kurtulamazlar , 
çünkü dil yapışkandır . 

Pangolinin en şaysm clikkat tara· 
fı vücudunun icalkan veya balık pu · 
lu gibi pullarla kaplanmış olmasıdır. 

Bu ~alkanlar onu düsma~larmdan , 
korur . Kuyruğu vücudünden uzun· 
dur . Kedi gibi ağaçlara tırmanma
sına yardım eder . 

Bu kannca yiyen hayvandan an· 
cak Londra hayvanat müzesinde bi:-

nümune mevcuttur. Çünkü yaka· 
]anmaları gayet zordur . Yakalan· 
dıktan sonra ise pek yaşamazlar . 
Çünkü ancak diri karınca ile beslen· 
mektedirler yaz kış karınca tedariki 
kolay bir şey değildir . 

Bunu söylerken dik dik bakdı, bu kadar düşünmüyordum. Onu 
ciddiyetimi yokladı, ve sordu : babam d~şünsün.. ...__,. )ere göre alınacaktır . 

Bundan başka ikamet tezkerele - Annen baban salacaklar ... 
r.inin her. sene değiştirilmesi mecbq-
ri olaca~tır . Layiha ile pasaJ>.<>rt 
liarçları da indirilmektedir • 

- Sen buralımıaın? - Korkma camın bu kadar. 

- Hayır.. • · • ·ı - Korkduğum yok ... Fakat ca· 
- b,yJe ise bilmezsin .. bir hafta mm sıkılıyor .. Yarından sonra has· 

evvel bütün buraları sel 'aldı , l•tt;. ·' ta. da olsam QlClt.tebe gideçeğiJJ)i •• 

mı?. , 
- Salımız oluı lcr mı lıiç ... 

Nı ::J;J:a. . . ~ 

.. 
<I 
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Madam Simpson 
zade ve müstakil bir hayat se

Vindsör Dük'ünün sevgilisi 
hakkında yeni vesikalar 

Madam Simpsonun Londradaki 
etgahı olan Kambrland Tera
müdavimlerinden ve Madam 

psonun pek yakın dostlarından 
i, az zaman evvel hemen her git 1 

yerde: 
- Mesele, haşmetmaabın ma

Simpsonla evlenmek istemesi 
il, ve fakat madamın haşmetma
varıp varmayacağıdır. demekte 

u sözler hem Başvekil, hem de 
ford piskoposunun Kralın hu
işlerine müdahelelerinden çok 
1 söyleniyordu. 
aten sekizinci Edvardın en ya· 
dostu Madam Simpsonun her 
ahasına olursa olsun bir kral 

evlenmek istemediği herkesçe 
m bir keyfiyetli. 

O, morganik izdivac,.la Britanya 
ratorluğu tahtında oturan kra· 

karısı olmaktansa, sekizinci Ed 
dm yakın dostu kalmağı her şe
tercih ediyordu. 
Madam Siınpson, azade ve müs· 
1 bir hayatı seven bir kadındır. 

la, onun sarayda her hangi bir 
'plik veya idare memurluğu gibi 
· c ab.ıf:~• daima yakınında 
bil~""~ at'. k.Ibini -incitmezdi. 
Çüılkü-kendisi bıdtikaten deb

ve ihtişamdan ;tok çekinen, 
e ruhlu bir kadmdır. 
O, kendisi için sadece " Deyvi ,, 
vardın muhaffefi ) olan kralın 
iyetini severdi. Britanya impa
rluğu tahtının şaşaa ve ihtişa

asla meclup değildi. 
Madam Simpsonun bu vaziyeti 
n hareketi ihtar etmiş olanların 
ince bilindiği halde ortada fol 
murta yokken sekizinci Edvard 

I~ cezri karar almata sevkedil
ır .. 
~lftee-Daify Ekpres gazetesi 
ım Simpsonun hayatını şöyle 

Cetvel halinde hulasa etmekte-

1891 - Amerikanın Boltmor 
'nde doğdu . Babası Vallis Var. 

1916 - Bahriye zabiti Spen· 
evlendi. 

1920 - lık defa olarak kral 
ardı bir bahriye balosunda gör-

1926 - Bu~ingam 
im edildi. 

sarayına 

• 

1927 - Boşandı. 
1938 - Ernest Simpson isimli 

bir Kanadalı ile evlea1di. 
1935 - Kral Edvard ile birlik

te . ( o zaman veliahttı ) Viyanaya 
ve Budapeşteye ğiden kafile arasın
da adı geçti. 

1936 - Mayıs ayı .. Kralın Dar. 
bi köyünde Sen Ceyms sarayında 
vrrdiği bir ziyafette misafirlerin adı· 
nı gösteren saray tamiminde Ma· 
dam Simpson ve kocası Mösyö 
Simpsonun adı geçiyordu. 

Haziran ayı Blenhaym sara-
yında kralın bir hafta sonu verdiği 

ziyafette yine kocasile beraber bu 
lundu. 

Temmuz - Şimdiki kral ve 
kraliçe Dük dö Düşes dö Yorkun 
da bulunduğu ve ~ ral Edvard tara
fından verilmiş bir akşam ziyafe-
tindeki misafirleri arasında Madam 
Simpson da vardı. 

Ağustos - Madam Simpson 
Nahlin yatile Akdeniz seyahatine 
çıkan kralın arkadaştan arasında 
görül<lü. 

Eylul - Balmoral'a gelen kral 
misafirleri arasında bulundu. 

Teşrinievvel - Madam Simp· 
son Mösyö Simpsondan boşandı. 

Teşrimsani 3 - lngiltereden 
Fr.anuooı Kan şehrine aynldı. 

Teşrinisani 7 - 14 Eğer mese· 
lenin halline yardım edecekse her 
şeyden vazgeçerim,; şeklinde beya
natta bulundu. 

Tahranda 
Bir sefaret binası 

yaptırıyoruz 

Hükumetimiz Tahranda iki sefa
ret binası yaptırmağa karar vermiş
tir . 

Bu binalardan biri şehir dahilin-
de, diğeri de Tahranın sayfiyesi o
lan Şemerande yapılacaktır . Hari · 
ciye Vekaleti müsteşarlarından A
gah bu hususta tetkikat yapmak ü
zere Tahrana gönderilmiştir. 

Yapılan ilk keşif ve tetkikler ne
ticesinde her iki binanın bütün mef. 
ruşatile beraber 200 bin liraya 
mal olacağı anlaşılmıştır . 

Her iki binanın planları Türk 
mühendisleri tarafından yapıla -
cağından yakında mühendisler 
arasında bir müsabaka açılacaktır. 

Tan sıneması 
Bu akşam 

-1-

( Köniksmark ) 
nenin en büyük en muazzam filmi. Esrarengiz ve heyecanlı 

sahip , büyük bir eser 

Piyer Benouvarun m~hur Romam ve 

·· -( Elisa Landi ) 

mevzua 

i.,...e&c bir'8riist1n temsili muhteşemi. Bu film , 1936 Venedik film 
serj'isinde Musolini kupasını kazanmıştır 

-2-
Günlerdenberi takibedilen 

Esrarengiz tayyare 
nin son dördüncü kısmı 

Bugün gündüz Köniksmark ve Esrarengiz Tayyarenin üçüncü ve 
dördüncü kısmı 

yakında : 

Meyerling faciası 
7646 

) İtalyan - Yunan 
Münasebetler fazlalaşıyor 

Atina : 19 [ Radyo] - Yunan 
ltalyan Ticaret müzakeresi devam 
ediyor. Yunanistan, Romada bir 
Ceneral konsolosluk tesis edecek

tir. 
Bu, Yunan ltalya münasebabn 

da yakınlık alameti ad edilmekte· 
dir, Ve Habeşistan ilhakının Yuna· 
nistan tarafından tanınmasına bir 
mukaddeme sayılmaktadır. 

I H . . N Romen arıcıye azırının 

Paris görüşmeleri 

Ankara : 19 (A.A.) - Roman· 
ya Hariciye Nazırının I ariste yap
makta alduğu müzakerelerde Ro
men ordusunun techizi gibi bazı tek
nik meselelerin de görüşüldüğü söy
leniyor . 

ispanyada 

Oevir teslim muamelesi 
devam ediyor 

Ankara : 19 (Radyo)- Şark 

demiryollarmın satın alma muame· 
lesi bitmiştir. işletme, devlet demir. 
yolları idaresine devr edilecektir. 

Hattın ve levazımının tadat ve 
tesellüm muamelesi devam etmek 
tedir. Almanyadan 2000 Vagon 
gelecek çoğu bu hatta kullanıllı 
lacaktır. 

Romanya Fransadan 
istikraz yapacak 

Bükreş : 19 (Radyo) - Roman 
ya, Fransada bir istikraz akdine te 
şebbüs etmiştir . 

Bu para ile Romanya ordusu 
takviye edilecek ve silah siparişleri 
Fransaya yapılacaktır . 

Bulgar - Yunan 
münasebatı 

• Asri · sınema 
19 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

fe'vkalade program iki film birden 
-1-

Golette Darfeuıl Jeanne Boıtel 
tarafından temsil edilen f evka1ade 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 
arasında 

, Bugü.1 gündüz ikide matine 2 film birden 
1 

Evliler ve Sevdalılar 
Kanlı takip 

Pek yakında : 
Londra : 19 (Radyo) - Asilere 

esir olan hükumetçilerin Mareşalı, 
yann saat 18 de harbin tekrar baş
layacağını bildirmiştir. 

Belgraô: 19 (Radyo) - Yunan ı ki 
hükumeti, 2580 Pomakın Garbi 1 ŞJ ar •• •• sonunce 

Madrit : 19 ( Radyo ) - Halk 
henüz sükun bulmamıştır. Her ta· 
rafta gö~ebe hayab büküm sürmek

T~a~yada yerleşmesine müsaade et· 7642 

mıştır . :.ı.---""!'lm-----~..-.---..--,------------
Bu, Yunan - Bulgar münase-

llecŞi babnm salah aJameti sayılmaktadır. 

Çindeki isyan harekatı 
----..... ····-----

milliyetperverliğini ·tahrik edip ma
reşal Qang • Kay - Çekin karşısın

ponya nüfuzuna karşı tevcih edilmif da cephe almıştır. 
addedilmektedir . " Şimali Çindeki beş eyaletin 

_. Birinci sahifeden artan -

Belki de hadise, zahirdeki heye- muhtariyeti ,, meselesi henüz bir hal 
canlı görünüşe rağmen uzak Şarkta. şekline bağlanamamıştır. 
ki bir çok hadiselerde olduğu gibi Bu beş eyaletten yalnız Çahar 
l~zu?1~nden fazla şişirilerek aksetti- vt Hopey yanın muhtar bir idare· 

rılm~ştır ·
1 

ye nail olabilmiştir, 
Le ,!emps ".Mareşal Ç~n - • Fakat Japonlar Mançuko kuv-

Kay Çek ın esareh hakkındakı muh· vetleri vasıtasile Sui - Yuan eyale· 
telif haberlerden kısaca bahsettikten J tine doğru durmadan ilerlemekte· 
s?nr~ ~~diseye A takad~üın eden ;a· <li rler. Dahili Mongolyada mücadele 

ı zıyetı şoyle hulasa edıyor : bütün şiddetile devam etmekte ve 
isyan eden kuv~etlerin Hope! bir taraftan Mançu • Mongol kuv~ 

ve Şantuk eyaletlerı efradından :mu· vetleri diğer tar.aftan Çin kuvvetleri 
rekkcp oldııgu ve memleketlerinden komünistlere karşı harp eylemekte-

' bir hayli uzak bir mıntakada harbe dir. 
gönderilmiş olan bu kuvvetlerin ko- Bu Çin kuvvetleri Şen • Si'deki 
münistler karşısında fazla muvaffa- asi orduya mensuptur. Tahmin edi-
kiyet gösteremedikleri için Mareşal lebilir ki komünistlerle yapılan mü· 

Çank - Kay Çek tarafından cadelede Japonlar tarafından idare 
Fukiyen eyaletie gönderilmelerine edilmekte olan Mançu-Mongol kuv· 
karar verilmiş olmasının isyana se· vetlerile ayni yerde harbeden Nan-
bep olduğu da söylenmektedir . kin hükumetinin askerleri arasında 

Çin askerlerinin ve Çindeki is- bir takım anlaşmamazbklar olmUJ-
yanlann hakiki sebeplerini anlamak tur. Son aylarda Mareşal Çank·Sue-

A 11 · · b" h ı· .. k"ld" Liyang'ın kuvvetlerinin komünist vrupa ı ar ıçın ır ay ı muş u ur. 
. ç· . . . ~. Çiulilere karşı büyük bir yumuşak· 

Zıra ınlı askenn ruhı hale.ı o hk göstermekte oldukları hissedili 
kada~ karmakarışık bir muamma- yordu. Genç Mareşalin komüni~t 
dır kı ... ordu ile yapılan mücadeleden hakı· 

Bu gibi vakaları anlıyabilmek katte yalnız Mançu kisvesi altında 
için bunlarla hangi ihtirasların tat- gizlenmiş olan Japnyanın istifade 
min edilmekte olduğunu ve isyanı ettiği ve " komünistliği mahvedi ı o. 
yapan şefin siyasi temayüllerini an- ruz" diye diye Japonyayı Çini baş· 
lamıya çalışmak lazımdır. Binaena- tan başa istila etmekte olduğu haki-
leyh bu hadiseyi de bu bakımdan katini anlamış bulunduğu neticesine 
mütalea edelim : de vanlabilir. 

" Şen _ Si eyaletini, uzun müd. Uzak şarkta hiç bir şeyin basit 
det Mançuri de hükmetmiş ve son- olmadığını bilmekle beraber hidi 
ra pek feci bir şekilde öldürülerek seyi basitleştinniye çaJış1rsak orta· 

da bir Mareşal Çank. Kay Çek ve 
siyasi sahneden çekilmiş olan meş· Maretal ~g.Sueh.Liyang rekabeti 
hur Mareşal Çang - Çi - Sin'in oğlu old~unu tesblt edebiliri~ 
genç Mareşal Çang • Sne · Liyan~ fier iki taraf pozlarını en ateşli 
idare etmektedir. vatan~rverlik ve en temiz milliyet·· 

Çok muhteris bir genç olan bu perverlik maskeleri altında saklJa-
mareşal hiç bir zaman Nankin hü· mıya çalJfqıa~tadırlar. Fakat bil· 
kumetiırin yüksek itimadını kazan· melidir ki Çindeki vatan '<~ mm~ 
mamıştır. Tahmin edileı>ilir. ki genç ~elimeleri kit'iyen bi~ grıplıl,anA 
mareşal vaziyeti, k~di ihfuaslanni ~lacLldan manalar~ uyar 11arlar 
tatmin etmeğe müsait g.Örmüş, fır. de~llerdir. 
1ati elden kaçırmıyarak ve Japonza . Çinde ~ ıiddetli muhalefeti~ 
ile bilvasıta her temas karşısında zam'\nı geİince gayet tatlılıkla iyi 
derhal ayaldanmıya- llliiaait .olaa Çin neticelere batlanabilirler de. 

·Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Müsabakaya koyduğu şaheserlerin üçüncüsünü sunuyor 

(Mazurka) 
Solmaz ve sönmez büyjik Yıldız 

Polanegri 
Villi Förstle beraber yaratbğı bu şaheserle bütün dünyada kendi~ini 

bir kerre daha alkışlanmışbr 

ilave : en son dünya haberleri 

Matineler 
Pazar 2 de Mazurka Meksikalı Dansöz 

Gelecek program : 
Türk Artistlerinin yaratbğı en güzel Türkçe film 

AYSEL 
7641 

R. C. A. 

ıRadyolanmızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
al~ayınız. 

Adana Zirdl' ).ıankası karıasmda Muharrem Hilmi Remo • 
İstanbulda Surla Kardeşler ve Şiirekim . 
17- 19-2l~-28-31 - Teşriniaai 926 7534 
2- 5-8- 1 - 14- 17- 20- 22- - 28 - 31 Kimlnuevvel 936 



Sahife : 4 

Seyhan Valiliğinden • 

Semt : t Tahririn devam 
Sıra No: Cüzütamların isimleri edeceği gün Tarihi 

1 Zeytun 4 21-12-936 
2 Kara kuyu kuyumcular 3 25 .. 
3 Büyük Dikili 4 28 it 

4 Kara han 3 1-1-937 
5 Kaba sakal 3 4 it 

6 Çakal kuyusu 3 7 ., 
7 Şambayadı 4 10 .. 
8 Küçük Dikili 4 14 ., 
9 Kireç ocağı 3 18 " 

1 O Kurttepesi 4 21 • 
11 Karalar bucağı ::S 25 • 
12 Kars perakendesi 3 28 ., 

Mevcut komisyonun tahririni yapacağı köylerin ( Yani cüzütamlann ) 
adlariyle sırası ve tahminen hangi tarihlerde hangi köylerin tahriri yapı
lacağı yukarda gösterilmiştir . 

1- Kanunun 4 üncü maddesi mucioince arazi ve arsaların mutasarrıf 
ve şağilleri komisyona bu arazi ve arsaların hududunu, var ise tasarrufunu 
veya işgalin müstenit olduğu vesikaları göstermeğe , komisyonca lüzum 
görülecek malumatı vermeğe, arazi ve arsanın ne için kullanıldığını bil
dirmeğe mecburdurlar . 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerden ko ııisyonca tutulacak zabıt va. 
rakasına müsteniden beş liradan (25) liraya kadar ve kasden yanlış ma· 
lfimat verenlerden yirmi beş liradan (200) liraya kadar hafif para cezası 
alınır . 

2- Arazi ve arsalar mutasarrıfı, yoksa intifağ hak sahibi, oda yoksa 
mutasarrıf gibi fiJen işgal edenin adına yazılacaktır. 

3 - Arazi ve arsaların miktarının tayininde ihtilaf hasıl olursa basit 
şekilde ölçülecektir. Çifliklerle husmi ormanlar bağlı olduğu cüzütam ve 
münasebetine göre komşu köylerden birine kayıt olunacaktır. 

4 - Her cüzütamın tahriri bittikçe, arazi ve arsanın nevi, miktan , kıy· 
meli, vergi nisbeti ve miktarı bir ihbarname ile alakadarlara tebliğ olu· 
nacaktır. Alakadarlar bu ihbarnamenin tebliğini takip eden günden itiba· 
ren bir ay içinde vilayet idare heyeti nezdinde itiraz edebilirler. Bu tahrire 
müsteniden tasarruf hakkı iddia olunamaz . 

5- Evvelce kayıt harici kaldığı görülen araziden dolayı tahririn meri
yetinden evvelki seneler için vergi aranmıyacıktır. Ona göre her arazi ve 
arsa sahibinin tahrir sırasında komisyona müracaat etmelerini alakadar. 
)ara bildiririm. 7643 Seyhan Valisi 

T. H. BAYSAL 

Seyhan Valiliğinden : 

Muhammen kıymeti Cinsi Mikdarı 
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 çıkarılmıştır. 

İstekli olanların yüzde yedi buçuk pey akçalarile birlikte 22 12-936 
salı günü saat ( 11 ) de vilayet encümenine ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin her gün hususi muhasebeye müracaatları. 10-13-16-20 

7615 10 - 13-16 - 20 

Ttırböıii 

r-----·--------~ı 

TÜRK.8ÖZii . 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 
~_, ______________ J 

Milli Mensucat Koopera
tif Sosyetesinden : 

Kooperatife ait lokanta, Çayhane, 
manav ve terzi kısımları pazarlık 

suretile icara verileceğ.nden istek
lilerin Kooperatif idaresine müra-
caatları . 7645 

Salih Bosna fabrikasın
d an : 

Çiğit sahiplerinin nazarı dikka · 
tine : 

Malum olan seylaptan fabrikam· 
daki anbarlar su ve mil altında kal
masından çiğitler temamen bozul· 
muştur. Çiğit alacakları olan müşte
rilerimiz ıslak çiğitlerini beş güne 
kadar kaldırmalarını dilerim. Şayet 
kaldırmayacak olurlarsa bilahare is· 
temeğe hakları olmıyacaktır . Sel 
suyu ve mll altında kalan çiğitleri 
masraf jhtiyariyle dışarıya döktürü. 
lecektir . Anbarlar temizlenip yeni 
mal çekildiğinde yeni müşteri ~ğit. 
leri sahibinden başkasına verilmlye
cektir. Bu bapta bizi mazur görme· 
lerini dileriz. 7644 1-3 

Uf 

P. T. T. Başmüdürlüğün-
den : 

20 Kanunuevwl 1936 

-
TLJ Cl K.i ~~ 

ll R~L~ 
BANKA~~· 

- .. _ - .. 

ldarembe ~t bina dahilinde ve !~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 
halen 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 
detlc artırmaya çıkarılmıştır. 

ihale 23 K. evvel 936 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 de 
başmüdürlük binasında toplanacak 
komisyon huıurile yapılacaktır. Mu-
vakkat teminatı 15 lira 75 yetmiş 
beş kuruştur . Taliplerin o gün ko
misyona müracaatları. 7660 

19-20-22 

Kiralık bakkal ve aşçı 
dükkanı 

Ziraat Bankası Mensucat fabri
kası işçilerine mahsus olan bakkal ' 
ve aşçı dükkanı 1937 senesi için K. 
evvelin yirmi birinci pazertesi ~ünü 
öğleden sonra saat üçte artırma 

usulile kiraya verilecektir. Münaka 
saya iştirak etmek istiyenler şart

nameyi görmek üzere her gün sa· 
bahtan akşama kadar fabrikaya mü 
racaat edebilirler. 7626 13--18-20 

Seyhan P.T.T.Başmüdüriyetinden: 

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 -
palı eksiltmeye çıkarılmışbr . 

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

İnhisarlar başmüdürlü .. 
ğünden: 

1 - İdare !"ııizin zengin ikrami
yeli yeni Yenice sigaraları 15 Ka
nunuevvel 936 tarihinde piyasaya 
çıkarılacaktır. Bayilerdeki :. elefonsız 

1 

Bugece nöbetçi eczane 
Hüku net civarında 

İstikamet eczanedir 

• 

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

4- Eksiltme 23-12-36 çarşamba günü saat 15 de Adanada P. sigaralar tamamen loplattırılacaktır. · - -----------•ıı 
2 - Yeni Yenice paketlerinin 

TiR 
iŞBANKMI 

6748 12 7 

T. T. Başmüdüriyeli binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
·i 5 - istekliler teminatıru idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak· 

lan makbuzları veya kanuni muteber teminatmı 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 gecikmeler kabul edilmez . 

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

11-15 -20-22 

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

13~15-19-20-22 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü Matbuit 


