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Adananın atıy yoreleri pldi 

Şerefli gün 

Sabri Gaı 

B ugün Yurd için ve Çukuro
vamız için en b6yük ve şe
refli bir aıindür • Büyük kü
çük hepimiz bugün yardım-

larımızla alınarak kahraman ordumu
za hediye ettiğimiz tayyarelerimizi 
seve seve iftihar duyarak kucakhya
cağız. 

Yurdun bir çok köşelerinde bu
gün yapılacak ıd koma törenlerinde 
aranacak nokta, Türk!millelinin _işa· 
ret verilen ve yurd favdasma olan 
her iki yolda yaptığı fedakarlıkların 
ve vardıtt neticelerin çok canlı olma
sıdır ! 

Dos(düşman herkes::rörmüş ve 
oj'rendirmiştir ki: on_dört, yıllık Cüm- ı 

huriyet devrinde tuttutumuz her yol ı 
sona kadar gitmiş , baıladıtımız her 
İf tam bir bqarı ile neticelenmiştir . 
Bunlar o kadar muazzam ve göz ka
maştırıcıdır ki ; Cümburiyetin her 
yılı ıeçmif devirlerin yüz yılına kartı
lıktır . 

Biz on dört senedir, saltanat de
virlerinde çok ihmal edilmiş, çok 
geri bıraktırılmış güzel yurdumuzu 
kabiliyetli milletimizi her hususta 
iyiye dojnı götürmekle meşguluz. 
Yurdun selimet ve emniyeti, mille
tin refah ve saadeti için ne lizmısa 
onu bulup kendimize mal ediyoruz. 
Her gün yeni bir İf, yeni bir iyilik 
meydana ıetiriyoruz. 

Çok kısa bir Cumhuriyet dev
rinde yurd içinde ve yurd dışında 
yaptıtımız büyük işleri burada sayıp 
dökmemize bu yer müsait detifdir. 
Çünkü yqadıtunız, iıtiklil mücade
lesi ve içinde bulGadutumUJ ialu!Ap 
devreti tarihimizin en şerefli kısmını 
teşkil eder. 

Her yıl memleket itlerine "'le
ditimiı yeni işler arasında başarı 
serimize havacılıkta ki büyük kabi
liyet ve varlıtımızı da bugün bütün 
dünyaya göstermiş oluyoruz. 

Çukurovayla birlikte memleketin 
bir çok köşelerinde fedakAr ve yurd 
sever halkımızın yaptıtı yardımlarla 

orduya hediye edilen ve bugünün en 
kuvvetli sillhı olan Tayyareler yar
dımlann canlı bir timaali halinde 
onümüzde duruyor, 

Bizde hava tehlikesi ve havacı· 
lık itleri bilhassa deterJi Bafvekili
ıniıin geçen yılki işaretleri üzerine 
yeniden hız almıştır . ismet lnönü-

nün bu tehlike işareti bütün yurdda 
büyük bir ehemmiyetle karşılandı . 
Hor yerd' yurdun ha'fa tehlikesine 
karşı m6dalaası için yeni bir kaynaş- , 
ma, yeni bir hamle başladı . 

Bu kaynqma, bu yeni çıtırda 
Adanamw ön safta görüyoruz . Yurd 
seven ve yurd ~müdafaasını her şe
yin üstünde rörmiye allfmlf ve inan
nuş Adana çiftçisi derhal bir araya 
gelerek o tarihe kadar vermekte ol
dukları yüzde yarım kir yardımını 
birden yüzde üçe çıkardılar 

Bu karar mahiyet ve mikdar iti
barile çok büyüktür . 

Çiftçilerimizin bu muazzam ve 
çok deterli kararını ! büytik Başveki
limiz ve büyüklerimiz sevinçle karııla
lf ve gönderdikleri telgraflarında Ada
nalıların bu suretle bütün yurda ör-
nek vereceklerini söylerdir . Haki
kat böyle olmuştur . Çukurova çifçi 
11'ni ta'<ib~erck, yurdun digcr ycrh.-
r ndekı rnüstah~i'l"'rde yauş yc1vcı~ 

bu km Jı v • harek tı or.ıck y.ap,r. k 
ta h · ı'l rind ·n m ~ry~~n kısın nı ,Tt.rk 
llıvı \u-ıına) na s'!n S!.J"' verd.Jer. 

BJ b:i ün yurd.s om k ol~. Çu· ı 
:.ııoı.•l !Jıın 1st killi sav.\ nd(, 

4

1lkı'ap 
•ün!.: . . ıd.: k ızanJı;ı ter~fl~rc yem 
b.r fı:refın ekleıııneJi Jeın :::ktir. 

Ad ma timdi, b•ota lyihk ve yurt· 
•everliti tabiat edinmiş çifçisi oJdutu 1 

halde bu yıl Orduya üç tayyare ve-
rerek çelik kanadlannı yediye çıkar
nuştır • Bu pyret ayni hızla , ayni 
atq)e devam edecek ve gelecek yıl
larda daha bir çolr.Jannı illve ede
Cektir . 
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SANCAK TÜRKLERİNİN DAV ASI 

Fransa notamıza cevap verdi 
Büyüklerimiz dün gece geç· vakte kadar nota 

cevabını tetkik ve müzakere ettiler 
İstanbul : 14 ( Radyo ] - Fransız 

hüıeiimeti, Antakya ve lskenderunun 
mukadderatı hakkındaki noktai naza-
rımızı bildiren notamıza olan cevabını 
Paris elçimize vermiş ve Paris elçi ... 
mizde telgraflaAnkaraya bildirmiştir. 

Dün gece geç vakte kadar, büyük
Yukar du,ltı ıc.sim g 4("11 Cumt1 güuti ulirı 
tı)aktrı ( ;ıt, takya ) ç ~lirl lrudtsr. lftJfn' tsı/e 
tahtı mulıakenıe) e alınan gt 11çle11 mıılıkemc 

mlon1111da glJıllrı)or 

lerimizin nota cevabını tetkikle meşgul oldukları sanılıyor. 
Ankara : 14 [ Türksözünün hususi telgrafı ] - Antakya meselesi üzerinde 

Ponso ile Aras arasında dün ilk temas olmuştur. Bundan, Antakya müzakere
sinin baılamıı olduğu anlqılmaktadır. Müzakerenin ~:;i:!1:~ına dairha-
riçten işaa olunan şeylerin tamamen asılsız olduğu ali tadır. K. o. 

Ank•r• Mektuelar1 : 

Kömür yolunun açılış arifesinde 
Çatalağızdan kömür getirecek olan iki treni kar· 

ıılamak için büyük hazırlıklar yapılıyor 
-. 

7.onpldalula .~3() metre/ık 15 11umaralı ıunelüı ağzı 

tngel oldupnu bu ~itle utraşanlar 
pek iyi bilirler. 

Karadenil!de harb hali bulundu· 
tu zamanlarda memleketin kömür 

- ~risi ikinci sahifetk -

Şehrin Ktımatıdllnlık binası önün 
"6 W aJı,.,. üııeri istilclal •ar· 

~ bayf* leMm ~ yapılınakto 
o"1utu malumdur. 

Bir taiıtn lı:im~kr, bando istiklal 
marıtnı pılerierı w aslıerlnimiz bar· 
rap aelam flaİyrtüade ilrıen aı.an-
danblı bin•sı balıçesinin etrafındaki 

tCPf'Wa~a ~UalJG""• 1Hıpruf4 
aJlret, lakayt hır tavırla çaltılı bir 

l.alıveniıa lidrıle imiı p,i ,,,_ opi 
srrıtı) orlar •. Bu harekeıı, bu gıbilerirt 

lakaJ1'1tma lıamlf'tmelc dah11 az azaplı 
oldu6un.._ """"- teldlılri edt) oruı. 

Fakaı hoyııu kravallı, ba11 µıürlü 
bır 'ok nıii11eı.·veı kılıklifor da a,ni 
lakoytlıtr gilstermt'lcı~n Çf'lıııımiJ orlar .. 

Bırttıci. ııktukılrre görgıisllı cle
nıdle ıktiftı edılı•l11/1r, f11koı ıl.rnci 
§ıktukilerı btı foılar lwfıfce ı·ırnflnn
Jıramayız ( ! ) .. 

IJır /ı,l{ıltz, lı ı r f"rıuısı:: nJ,,nıı , 
lflll!i maııı çaluıdılfı Jeıııı ö ıü11de de
Hil, bu sesi11 kulatınıı r arrlıgı yrrde 
bıle duruı! .. Biz hıç olmt1zsa göflliığii
n&ilz ) nde duralım 11e olur!. 

Ôy/e giirll) onJZ k;, içımizM, içını 
} nntup, dı111ıa uydurmak vazifesini 
bılmıyenler daha ı•ar .. 

" J'~l&Mna,. demr.tt, /fak i.ızarı 
mal-, Myı1c olmak içın T'lirklütün bü-
tün vasıflarrnı Tcazanmaıa çalıımak 
lazımdır. 

Ankara: 14 ( Husull muhabiri
mizden) - Bu aym 18 inci günü 
büyük bir memleket davasınm, Cum 

lıuriyetin çelik azimli nafiası elinde 
zaferle neticelendiiini müideliyecek 
gündür . 18 ikinci Teşrinde çatal 
altzdan kömür yüklü ille tren Anka 
raya ıelecektir. 

Memleketimizde Zonguldak-E· 
retli mmtakas& gibi kıymetli bir kö
mür hazinesi bulunduğu halde bir 
dat silsilesi i~ Karadeniz arU1na 
11kıf11Uf olan bu hazine , memleket 
demiryollarına batlanmaıwş olduğu 
için ancak deniz nakliyatı sayesinde 
kömürlerimizden istifade kabil ola
bibnekte idi. 

lspanyol boğuşmasında 
Dün de 3000 İspanyol öldü 

Karadenizin hırçm ve şiddetli 
tabiatinin bu nakil itine ne derece 

~--------··--------~-
Madrid : 14 (Radyo ) - Har 

biye nezaretinin bugün nqrettiti 

bir teblitde Madrid civarında bu
lunan bir çok asi mevkilerinin ~p 
tedilditi ve vulcua ıelen şiddetli 

• 

bir hava muharebesinden sonra dört 
asi tayyaresinin düfiirüldüğü bildi
rilmektedir. 

Başbakan K.lbellero bugün bü. 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Adana mükemmel ve modern bir hipod 
rom ve bir stadyoma sahip olacak 

Yeni yaptırılacak Halkevimizin 
arsası satın alındı 

/talyan miman Yİllldli'nin yoptılı Adana ıüul,_,.nım projai 

Adanada kalabalık bir spor ıenç lan büyilk allkası:nazan ib1>ara ah· 
lipin ve günden güne inkipf et· narak tebrimizde modem

0

bir elmam 
mdcte ohm canh spor bayabnm mev 

1 
ve stadyom yapbrmak için tteteb-

cudiyeti ve Çulcurovanm abalıta o- 1 - Gerisi ikinci sahifede -

Halk Partisi genbaşkurulu dün toplandı 

Par i vilayet kongrelerinde müıahid sıfabyle bulu
nacak mebuslanmızla görüıüldü 

Şükrü Kaya 

Ankara: 14 ( A.A. ) - C. H 
P. G. Başvekil ismet lnönü Cümbu
riyet Halk P. genyönkurulu dün da
hiliye vekili ve Parti g. sekreteri 
Şükrü Kayanın başkanhtmda top· 
lanmıştır • Bu toplanbda partinin 
her tarafta yapılmasına başlanmak 
üzere olan dil kongrelerine müphit 
olarak iştirak edecek mebuslarda 
bulunmuş ve vazifeleri hakkında 
kendilerile görüşmeler yapılnuşbr • 

Bu münasebetle Şükrü Kaya tara• 
fından parti memleket itleri üerin· 

- Gerisi ikinci sahifede -

= zıw A ZW$L!SY 

Bu gün 
Ad konma törenini 

... 
yapacagız 

Bu gün Adanamızm ve Ceyha
nıouZlll dört tayyaresine büyük te
zabürle ad konına merasimi yapı
lacaktır . 

Dün Mersinimizin de tayyaresi 
tchrimize gelmiş ve öğleden sonra 
Mersine hareket etmiştir • 

Meruime aid programı •tıya 
y&Dyoruz: 
Adana Ceyhan tayyare 
lerine ad konma töreni 

programı 

Adanamızm ve Ceyham1111zm 
- Gerisi ikinci sahifede -

Son d•kik• ; 

Gazete sahiplerinin 
toplantısı 

Ank.ıra: 14 (Hususi - telgraf· 
la ) - Bu ıün1Parti binamba Da
hiliye Vekili Şükrü Kayanın Batkan-

lıtanda bütün gaz te : ahipleri toplan
mışlar ve geç vakta kadar matbuat 
şleri ve kanunun projt>sİ üzerinde 
görü , mt ler ) :'} nıı, lardır . 

Doktor Şaht gel iye. r 
An , ı a. 14 (Hu~u i - tdgıafla)

A' ı a ı Devlet Banka'• Miıduıu 
Şaht )'arın veya ölür iÜn bun da 

BtkleniJQr • 
Seyahat makıada Merkeı Ban· 

lcUJ MtidOrüne iadei ziyaret vtı ikti · 
sadt, mali l temaslarda buturımak· 
br. 

lstanbul muhabirimizin gönderdiği yukardaki reaimler, Liseli kızlanmızm erkek 
~ 

Donanmamız Prafa gidiyor 
Ankara: 14 (Hmuai - tel,,.&)

- Donanmamız Pazarteai Maltayı 
ziyarete ptiyor • arkadqlarile beraber askerlik talimi y pbklannı göetermektedir 



Sahife 2 

Adana mükemmel ve modern bir hipod 
rom ve bir stadyoma sahip olacak 

Yeni yaptırılacak Halkevimizin 
arsası satın alındı 

Birinci sayfadan artan -

Adananın yakmda kavu§aCağı modern hipodromun projesi 

büslerde bulunulduğunu daha evvel 
ce yazmıştık . Bu teşebbüsler bir 
hayli ilerlemiş ve tahakkuk sahası· 
na da girmiştir . 

Bu uğurda büyük emekleri ge· 
çen Vali ve Parti Başkanımız Tev· 
fik Hadi Baysal bize lşu malumatı 
vermiştir: 

- " Çukurovalıların atıcılığa 

karşı olan sevgileri cidden takdire 
değer hir derecededir . 

Bu alakayı"daha fazla inkişaf et 
tirmek için çalışmak ise hepimizin 
borcudur . 

At koşularının yapıldığı bu gün 
kü yere hipodrom adı verileceği siz· 
ce de malumdur . 

Şehirden beş kilometre uzakta 
tozlu ve çamurlu bir yer "yoldan gi
dilmesi lazımgeleıı ve 300 dönüm 
olan bu arazi de ~bakımsız, tesisat· 
sız bir koşu yeri şüphesiz Çukuro· 
vaya layık bir şey değildir . Bu ara
ziye aygır deposu 'nakledilecek ve 
yeni tesisat yapılacaktır . 

Konforu ve tesisatı havi olarak 
yaptıracağımız en modern yeni hu. 
podrum Şakirpaşa yolu üzerinde ve J 

inhisar tütün fabrikası yanındaki ye
re kurulacaktır . 

Buranın inşaatına da bu sene 
sene hatta nihayet bir ay sonra 
başlıyabileceğiz . Hipodromda ol
duğu gibi burada da evvela sahayı 
yapacağız. 

Elde mevcut olan bu günkü tri
bunu daha bir kaç sene muhafaza 
etmekle beraber tadil ~edeceğiz ve 
iki tarafına da yeniden muvakkat iki 
ahşap trjbun daha ilave ed ~ c"!ğiz . 
Bu tribunler bilahare sökülerek yer
lerine projede mevcut olan tribunlar 
yapılacaktır . 

Stadyomun bütün inşaatı için yüz 
bin lira kadar bir para hArcamak 
lazım geliyor . Fakat bu tahsisat ta 
temin edilmiştir . inşaat dört beş 
sene içinde tamamile ikmal edilmiş 
olacaktır . 

Halkevi ve sporcub-.ra 
- Halkevi için yeni yaptırıla · 

cak binanın asfalt cadde üzerinde 
bulunan ve ( 9370 ) metre murab · 
bai genişliğinde olan bu ars 'tda ay. r 

ni zamanda şehir kütüphanesi ve 
mevcut üç idman kulübü içir. de yer· 
ler yaptırılacaktır . 

Türksözü 

Şehrimiz kızılay ku- 1 

rumuna gaz maske- 1 

leri geliyor ı 

Herkes gaz maskesi 
alacak 

Dahi'iye vekaleti mühim bir ka
nun projesi hazırlamıştır. 

Kızılay tarafından Ankarada 
kurulmuş olan gaz maskesi fabri· 
kasının yaptığı maskeler yakında 
satışa çıkanlacaktır. 

Bu maskelerden şehrimiz kızıl. 
ay kurumuna gelecek ve 19,S liraya 
satılacaktır. 

Enstitü 
Yarın merasimle aç.ılıyor 

Şehrimiz Kız enstitüsü yarın tö· 
renle açılacak ve tedrisata başla
yacaktır. 

Şimdiye kadar gerek ilk ve 
gerek ikinci kısma kayt edilen ta
lebelerin miktarı 250 yi bulmuştur. 

Eşya piyankosu 
13 Kanunuevvelde 

çekilecek 
Şehrimizde ki hayır ve spor ku. 

rumları menfaatına tertip edilen 
eşya piyankosu bugün çekilecekti. 
Fakat kazalara gönderilen bilet
lerin mevcudu ve satılan miktarları 
hakkında malumat toplanamadığın
dan keşide günü 13 Kanunuevvel 
pazara tehir edilmiştir. 

Belediyelerin gelirlerini 
çoğaltmak için 

Dahiliye vekaleti, Belediyelerin 
alakadar oldukları şehirlerden uh
delerine terettüp eden vazifeleri 
daha iyi görebilmeleri ve şehirlerin 
her noktadan daha ziyade kalkın
maları için her şeyden önce belediye 
gelirlerini çoğaltmağa lüzum gör
müştür. 

Vekalet tarafından bu maksadla 
bir proje hazırlanmıştır. Proje M ilet 
meclisine verilecektir. 

( 30750) mdre murabbaındaki 
bu arazinin istihlak muamelesi bit
miştir. 

Bu sene inşaata tekrar başlana
cak ve ilk olarak koşu sahası yap· 
lacaktır . 

Halkevinin şimdiki bina. ı da da. 
ha bir takım ilaveler yapılarak adli
ye sarayı olarak kullanılacaktır . ------· Köylü davaları 
Bugün ad konn1a tö- Fuzuli masraf yapmamak 

renini yapacağız için nasıl " bir tedbir alındı 

Bundan başka mevkuf tribunla-
rı da bu sene yaptıracağız . ilk te

sisat için 17 bin lira ve bütün hipod
drom için yüz .bin lira sarf oluna
caktır . 

inşaatı dört veya beş senede 
tamamlıyacağımızı kuvvetle umuyo. 
rum. 

Yeni yapılacak bu hipodromda 
ayni zamanda hayvan sergileri için 
de yer yapılacaktır . 

Stadyo ı. 
- Adanada çok kuvvetli bir 

spor g~nçliği var . Filhakika bu 
gün elimizde güzel bir spor sahası 
olmakla beraber gençliğin bütün faa 
liyetlerine cevap verecek tesisat he
men yok gibidir . 

Bunun için şehir stadyomunun 
tevsi ve ikmaline derhal başlıyaca· 
ğız. 

Yeni stadyomun projesini An
kara stadyomunu yapan ltaiyan mi
marı Violetti yapmıştır . 

Bu projede her türlü spor hare
ketlerine cevap verebilecek en mo. 
dem tesisat mevcuttur . Müteaddit 
tribunları ihtiva edecek olan yeni 
stadyomda asgari beş bin kişi otu
rarak müsabakaları seyredebilecek
tir , 

- Birinci sahifeden aı lan -

1 
Hava Kurumuna yaptığı yardımlarla 
bu yıl Ordumuza hediye ettiği dört 
tayyare 15 11 936 Pazar günü ya· 
pılacak ad konma töreni aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmiştir . 

- Tören 15 111 '936 Pazar gü
nü saat 14 de ötegeç~de Tayyare 
meydanında yapılacaktır . 

2 - Törene bütün memurları· 
mız, askerlerimiz, mektepliler, C. 
H. P. mensupları: bütün çiftçileri
miz , kurumlar İştirak edecektir 

3 - Muayyen saatte askeri ban· 
donun çalacağı istiklal marşından 

sonra Hava Kurumu Adana Şubesi, 
C. H. P. ve Belediye adına birer 
söylev verilecektir . 

- Bu söylevler bittikten sonra 
Adananın üç, Ceyhanın bir tayyare
si üzerindeki kordelalar !!bayımız 
Tevfik Hadi Baysal tarafından ke
silerek Adananın 5 inci 6 ıncı 7 inci 
Ceyhamn birinci tayyaresine ad kon
ma töreni yapılmış olacaktır . Bun
dan sonra Belediye Reisi tarafından 
şehir adına hediyeler verilecektir . 

5 - Memurlarımızın ve davet· 
!ilerin tayyare sabasına gidip gelme 
[eri için belediyemiz vesait temin 

1 Köylülere ait davalar açılmadan 
önce bütün vesaikin idarei hususiye 
avuka~ları tarafından tetkik edilme· 
sine karar verilmiştir. 

Buna sebep de açılan davaların 

çok basit ve davaya lüzum göster 
miyecek mahiyette bulunmasıdır . 
ldarei l.ususiye avukatları dava 
vesaikini tetkik ettikten sonra lüzum 
gördükleri takdirde bir raporla da-

ivanın açılmasına belediyeden ızın 
istiyeceklerdir. 

edecektir . 
Memurlar için hükumet binası 

önünde saat i3 de davetliler için de 
yine saat 13 de belediye önünde oto 
büsler hazır bulundurulacaktır . Mey
danda kafi miktarda sandalya bu
lundurulacaktır . 

6 - Söylevler, ad konma tö
reni bittikten sonra tayyarelerimiz 
şebrinıız üzerinde dolaşarak Hava 
Kurumunun hazırladığı havacılığı ve 
tayyarelerin ehemmiyetini anlatan 
vecizeler atılacak ve sonra diğer ka
zalarımız üzerinde uçarak şehrimize 
döneceklerdir . 

7 - Adanamız için çok şerefli 
bir gün olan 15/11/936 Pazar günü 
yapılacak bu törene bütün halkımız 
davetlidir . 

Subay ve memurlar 
Tekaüde istihkak müddeti hangi 

tarihlerden başlayacak _______ ... __ _ 
Askeri ve mülki tekaüd kanu

nunun ikinci maddesinin birinci fık. 
rasınm değiştirilmesi hakkında, ka· 
nun projesi Kamutay milli müdafaa 
encümeninin , tetkikinden geçmiş 

ve heyetin tasvibine sunulmuş· 
tur. 

Bu proje 1956 ve 2719 sayılı 
kanunların hükümlerini kaldırmakta 
ve 1683 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin birinci fıkrasma şu fık· 
rayı eklemektedir: 

Tekaüde istihkak müddeti, aşa· 
ğıda'!i kararlarda gösterilen tarihten 
başlar: 

1 - Kara ve deniz harbiye mek 
teplerinden çıkanlar için bu mektep
lere duhnl tarihinden, 

Harp senelerinde harbiye mekte
bine bilfiil dahil olmayarak açılan 
talimgablardan yetişen subaylar ta· 
limgahlara girme tarihlerinden; 

" Harita ahız tersim ,, mektebin 
den yetişenler yarsubaylığa nasıbla
rı tarihinden, 

2 - Askeri tıbbiye mektebi 
tahsilini bitiren tabiblerin subay nas
bından dört şene evvelki tarih
ten, 

3 - Askeri eczacılar , kimya
ger , diş tabibleri ve baytarların 
subay nasbından üç sene evvelki 
tarihten, 

4 - Kıtadan yahud mülga sa
nayi mektebinden yetişmiş olan su· 
bayların ( 1455 numaralı kanunla 
askeri memur unvanı almış olan as 

Tahsildar ve tebliğ 
memurları 

keri mensub ve memurlar dahil de
ğildir . ) Duhul tarihlerinden, 

5 - Evvelce mevcud , ikinci 
sınıf ihtiyat subaylariyle sonradan 
yetiştirilen ihtiyat subaylarının ( as
kerlik haricinde geçirdikleri zaman 
sayılmamak üzere ) askerlik hizme
tine ilk girdikleri tarihten, 

6 - Evvelce harbiye mektebi 1 

muadili olan deniz talebesi unvaniyle 
çıkmış bulunanlar için deniz talebe- ı 
liğine terfi eyledikleri tarihten, ı 

7 - Evvelce çarkçı ameliyat 
mektebinden çıkmış olanlar bu 

1 

mektebin birinci " şakirdan ,, sınıfına 
geçtikleri tarihten, 1 

8 - Mülki ve askeri memurla 
rın maaşa geçtikleri tarihten, ; 

Subaylarını gl'rek kendi hesabına 
ve gerek hükumet namına olarak ec· 
nebi memleketlerde staj veya tah. 
silde geçirdikleri müddet bilfiil hiz
metten sayılacaktır. 

Mülki memurların yalnız staj 
müddeti fili hizmet hesabına katı
lır. 

Kıtadan ve yahud mülga sanayi 
mektebinden yetişmiş olan zabitler
le askeri memurların yirmi yaşına 
varmadan evvel geçen hizmetleri 
tekaüd müddetine mabsub edilmiye
cektir. 

9 - Mülga " menşei kitabı bah
ri ,, den çıkanlar için ( Birik kati· 
bi - mülazımsani as teğmen nasbe. 
dildikleri tarihten . ) 

Proje, 1956 ve 2710 sayılı ka
nunları kaldırmaktadır , 

Bisiklet hırsızları 
yakalandı 

Aylardanberi şehrimizde bisik· 
let hırsızlıkları tevali ediyordu . Za
bıta dün lzmirli Bahaeddin , Muzaf
fer , Şerafiddin ve arkadaşları diğer 
Bahaeddin isminde dört ve Mehmed 
Şefik adında biride olmak üzere 
beş bisiklet hırsızını çaldıkları 
bisikletlerle beraber yakala· 
mıştır . Bir kaç gün evvel Ahmed 
oğlu Ahmed , lbrahim oğlu Muzaf· 
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Kömür yolunun açı 
lış arif esinde 

- Birinci sahifeden artan -

ihtiyacının deniz yoluyle taşınması· 

nın neye mal olduğunu kömür hav· 
zası sahillerinde , bilhassa Zongu!d~ 
ve Ereğli kıyılarında büyük harpda 
beri yatmakta olan bir çok gefll1 

enkazı hazin bir ifade ile süsleyip 
durmaktadır. lH 

Cumhuriyet hükumeti , demiryo ~ 
1 lu siyasetini tatbika başladığı zaın~ I a b 

kömür havzasını memleketin iç ta· nan. 
raflarına bağlamayı birinci plana al a 1 

mış , bu maksadla Irmak istasyonuıı 1 
dan Filyosa doğru uzun bir kol uzat· ~al 
maya başlamıştı. ş 

927 de başlanan 390 kilometre 
uzunluğundaki bu kol bir çok emek· 

1 
-

!erden ve 45 milyon kadar da par~ en 
sarfından sonra geçen 935 senesı 

fl)'ı ça Cumhuriyet bayramında Irmak · 1 'li l 
yos arasında tamamlanmış ve bu a ~· 
suretle kömür yolumuz Karadeniz e 1 

sahiline kadar varmıştır. Qe b 
Demiryolumuzun Filyosa varın~· va 

siyle kömür meselesi halledilmiş 0 • , 

mu yordu. 1Çind 
Hattın Filyostan Zonguldağ'a di n 

doğru da uzatılması icap ediyordu · Yord 
Filyos ile Zonguldak arasındaki ıııe 

safe 25 kilometre kadar bir şey ol'. Yord 
makla beraber bu taraflarda eraıı 

çok çetin olduğundan bu ara kısnııo Yord 
tamamlanması için 5 milyon liraya ~ar . 
ihtiyaç vardı. 

Irmak- Filyos kısmının tanıanı lenn· 
!anması yaklaşırken , Bayındırlık Beik 
bakanlığı , Filyos - Zonguldak ara· dike 
sı inşaatına da başlamış ve arızalı 
erazide , uzun tunelleri olan bıJ 
yolu büyük bir gayretle yapmaya San 
başlamıştır . Bu devamlı çalışın~ leyi 
sayesinde hattın 15 kilometrelik bı· du . 
rinci kısmı tamamlanmış ve ğeç~n Yord 
Cumhuriyet bayramında ray ferş•· 
yatı Çatalağzı istasyonuna vardırıl· 
mış bulunmaktadır. k• ıir 

Çatalağzının , rayın kömür oca löyl 
!arına girdiği bir başlangıç olması 
itibariyle büyük bir ehemmiyeti ,,,,. nazj 
dır ve bu istasyon icabettiği zaman 
bütün memleketin kömür ihtiyacını 
temin edebilecektir. 

Z n· llıiş 
Bize ayın on sekizinci giinü, 0 , 

b r Yatı 
guldak valisinin reislig" i altındaki .~ 'd 

ko • et 
heyet tarafından getirilecek olan teci 

Q, g 
~ay 
laş 
bir 

mür yolunun böyle bir enerji desta· 
nı vardır. 

Ankara istasyonunda sevinçle 
ve gurur duyarak karşılıyacağıınıı 
kara elmasımızı , bu tarihten soıır3 . ı 
daha ucuz ve daha kolay bulacağ'l 
demektir. 

Türk-İtalyan 

Maliye vekaletinin neşrettiği ye· 
ni bir tamimde , tehakkuk tebliğ 

memurları , tahsil t~bliğ memurları, 
piyade ve süvari tahsildarlar ve şu· 
be tahsildarları ücrete tabi olacak· 
!ardır , bunlardan 30 ağustos 936 
tarihine kadar filen 25 sene hizmet et· 
miş bulunanlar mutlak surette teka · 
üde sevk edileceklerdir . Yalnız 1 bu 
tarihte fili hizmet müddetlerini yir· 
mi sene ve daha ziyade olanlar 25 
seneyi dolduruncaya kadar eski ma· 
aşlariyle istihdam edileceklerdir . 

fer , Hüseyin oğlu Sabaheddine aid Ticaret anlaşması müzake' 
çalınan dört bisiklet de bu tutulan 1 releri devam ediyor 
hırsızların evlerinde çıkmıştır . Hır i 
sızlardan Mehmed Şefikin evinde, 1 

Garson Musanın karısı Cemilenin eş· 
yalanda bulunmuştur . Zabıta tahki· 

Bu müddet bitince bunlar da te· 
kaüde sevk edileceklerdir . Diğerle· 
ri ücretle çalıştırılacaklardır . 

Doğum 

Adana memleket hastahanesi 
dahiliye mütehassısı arkadaşımız Os
man Bozkurdun dün bir oğlu dün· 
yaya gelmiştir . Yavruya uzun ömür 
ler , mesud istikballer temenni, ana 
ve babasını tebr.k ederiz . 

bıçakla yaraladı 
Kamil oğlu Adil adında birisi 

umumi ev sahiplerinden Halime 
isrtıinde bir kadını bıçakla yarala· 
mıştır. 

Zabıta, Adili yakalamış ve hak· 
kında kanuni icabı yapmıştır. 

Küçük hırsızlar 

Mayır oğlu Simon ve Diyap oğ
lu Süleyman isminde 9 yaşlarında 
iki çocuk Ömer Avni mağazasından 
bir çift patik çalarak kaçmışlardır. 
Zabıta Süleyman ve Simonu yaka· 
hmış, haklarında kanuni muamele 
yapmıştır. 

katı derinleştiriyor. 1 
~--~--..... • r 

Halk partisi gen baş- 1 

kurulu dün toplandı ! 
- Birinci sahifeden artan -

de umumi bir hasbihalde yapılmıştır. 
Ankara : (Hususi ) - Cümhu· 

riyet Halk Partisinin iki senede bir 
yapılmakta olan il kongrelerine mem
leketin siyasi ve içtimai hayatında 
güttüğü yüksek maksadın tahakku· 
kunu kolaylaştırmak , : inkişafını ar
tırmak ve hızlandırmak ve Parti faa. 
liyetiyle hükumet idaresi arasında 
daha sıkı bir yakınlık ve daha ame· 
li bir berabelik temin edilmek için 
Parti Genbaşkurunca alınan kararın 
tahakkuku derecesini yakından tet
kik ve müşahede etmekle beraber 
bu kongrelerde Partili vatandaşların 
millet ve memleket işlerinde ileri 
sürecekleri fikir ve mütalaalara ya-

Ankara : 14 (Radyo) - Türk_... 
ltalyan yeni ticaret anlaşması ıııii· 
zakerelerine devam edilmektedir. , 

Yeni anlaşma eskisinin müddell 
bitmeden evvel imzalanacaktır . ,,/ 

~rka 

·n elin 
kında~ te·~·as ~tmek ve kongr~Jer~B' lıra 
dilek ışlerı uzerın<le serbest muııd 
şası ve keza tüzük hükümleri içiıı ' 
yapılacak seçimlerin serbestçe cer . 
yanı maksadiyle bu yıl il kongrele 
rine Büyük Millet Meclisi üyeleriıl' 
den müşabid sıfaliyle birer meb~ı, 
iştirak ettirilmesi Partice~karar altı• 
alınmıştır. 

Dün saat on beşte Parti merke t 
zinde Dahiliye vekili ve CümhuriY~. 
Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrıı 
Kayanın başkanlığında toplaıı3~ I 
Genyönkurulda bu maksatla il koO , byı 
grelerinc müşahid olarak iştirak ede dul 
cek olan mebuslar da hazır buluıı .. 0 st 
muşlar ve bu vaziyetleri hakkındı 
kendileriyle görüşmeler yapılmıştır· 
Bu münasebetle Şükrü Kaya tara' 
fından Parti ve memleket işleri ii1e 
rinde umumi bir hasbihal de yapıl' 
mıştır . 

o a~ 
Çak 
Otd 
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l azal!: N i ha d Tangün e r 
~~~~~-~~~ ası· 

hav· 
gu!d 
pda. 
geıııı 

Hazin bir hatıra Kamutayda 
Dünkü toplantıda 

neler görüşüldü 

Münhal mebusluk
ların yeni namzet~ 

leri kimler ? 
eyiP Her sabah ayni oyun .. Be· j 

dia, yata~ı~.ın ayak ucuna 
· yo oturur , onune gelen kah· 
ır •• ~altı tepsisindeki tereyağ ve pasta
arn ... 1 

ta· aıı en evvel ona , aşkına , hayatı-
: al ~a ikram ederdi . 

.... Genç adam .. O , başı yastık-onw L 

at· ~ra gömülmüş .. Nihayet kımıldar , 
UZ L . . 

~aşlannı çatar , sert sert ısterdı : 
tre - Ver benim pastamı 

e ek' - Canım biraz nezaketle iste • 
eın 

ara !en ne olur ?. 
nesi Yatağından biraz eğilir., Pasta· 
- fil· l'ı çatala geçirir ve ona verir . O bir I 
e bu 1liyle pastayı yakalar diğer eliyle 
eniz &ediayı omuzlarındım tutup göğsü-

~e basar .. Bedia , onun yanı başına 
rına· varlanırdı . ; 

iş ol· . Genç kadın , ipek -geceliğinin 
1çinde güzelliğine bakarken V ec· 

ağa di neşe ile kızarmış ekmeğini yutu
du · Yordu . 
ıne Vecdi bu saadetle öyle coşu· 
ol· Yordu ki .. 

razı O , tesadüfün hediyelerini sevi
ısnıın Yordu . Fakat içinde daima gölge 
aya ~ar .. 

Sıkıntı gibi bir şey .. Sanki göz
ıarn · !erini tırmalıyan bir şey varmış gibil. 
rlık Belkide daha fazla .. Kalbinde bir 
ra· diken gibi 1. Bediaya baktı : 
zalı - Ah sen . Dedi . 
bu O , evet o da onu düşünüyordu. 

aya Sanki birdenbire yanındakine her 
ına leyi söylemek arzusunu hissediyor· 
bi· dıı . Ona Suadtan bahsetmek isti

çen 
şı· 

ırıl· 

Yordu . Nihayet : 
- Dinle . Dedi . 
Genç adamın kulağına bir şey 

k• ~rmiyor .. Kendi kendine yavaşça 
ca Söyleniyordu : 
ası - Bu o kadar uzun o kadar 
var· h • k' 

azın ı .. 
an 
ıJll * * * 

Bedia daha o zanıan evlenme-
z0o· ltıişti. Taşrada geçen 10 senelik ha

bit Yatı müddetince o, toy talebeye , 
kÖ · ~deta bir çocuk kadar genç tayya· 

ta· 1eciye verdiği vadi tutmuştu. Fakat 
o, günün birinde seyahate gitmişti . 

çl~ ~ ayyaresi karanlıklarda dünyayı do· 
laşmış, Tibet , Afganistan , velhasıl 
bir yer bırakmamıştı .. Onu' daima 
Seviyordu. Çünkü tayyareci ona ken· 
disini sevdiğini söylüyo.,kendini bek. 
leınesini istiyordu. Tekrar gelecekti. 
Ona mektup yazacaktı . 

Aylar .. Yıllar geçti . Mektuplar 
~ttikçe seyrekleşti . Son mektubu 
Çinden bir yabancıdan aldı . Bu ya· e• lı ancı ona Suadın öldüğünü yazı. 
Yordu bukadar .. Hiç tafsilat yoktu . 
Yalnız kağatları içinde bulunan bir 

le_.. 1 
Otoğrafını göndermişlerdi. Suad bu 

ü· 1esimde genç bir adamın kollarına 
dayanmış duruyordu. ikisi de meşin 

eti 1 J e biseler , içinde idiler . Bu arkadaşı 
da bir pilottu. Süat, ona evvelce bir il 
•rkadaştan bahsetmişti. Artık onun 
elinde bu aziz resimden başka ha· 

1 !ıra yoktu. Ve rüyası harap olmuştu. 
•. Bir gündü . Bir akşam gazete· 1 

•nde bir fotograf nazarı dikkatini 
Çekti. Bu fotograf gazetelerin dedi· 

iıı' &·ne göre enternasyonal pilot Vec 
u> elinin resmi idi. Ona gezeteler kar· 
tıı' taUar kartalı diyorlardı . Bu adam 

lstanbuldan geçiyordu. Şerefine bir 
e· ta-..yareci şöleni verilecekti. işte Su
el •dın arkadaşı , elindeki fotografta 

riİ resmi olan adamdı. Bedia, iki resmi 
n Yanyana getirdi, onun olduğunu an· 

n• l•yınca hemen trene atladı . lstan· 
de' buta gidip ondan Suadı soracak , 

11 A dostundan ne hatıra kaldıysa aşkını 
dı a elemini de beslemek için ondan 
tıt· alacaktı . 

a· Gitti ve genç adamı~ buldu. Vecdi 
e 0 akşam güzel kadınlarla çevirilmiş, 

;ıl' Çakır keyiflikle etrafa neşe saçı 
l>tdu, 

Kumral , penbe yanaklı , parlak 
gözlü , dudaklarında muzaffer bir 
tebessüm vardı. Zavallı Bedia onun 
yanına zorla yaklaşabildi ve başını 
kaldırarak zayıf bir sesle sordu : J 

-Sizinle biraz konuşabilir miyim? 
müşterek bir dostumuz hakkında !.. 1 

_ O sözlere bakmıyordu. Tebes· 1 

süme dikkat ediyordu. Bir çocuk gi. 
bi elini omuzlarına koyarak : 

- Dostum dedin şüphesiz ben 
sizin dostunuzum .. Ben bütün kadın. 
ların dostuyum. Bilhassa sizin 1. Bir 
şampanya almaz mısınız ? 

Büfeye gittiler. Güzel kadınlar 
da peşlerinde idi. O gülüyor .. Şa· 
kalaşıyordu. Bedia etrafındaki kala· 
balığın biraz dağılmasını bekliyerek 
Suaddan haber sormak için ona 
yaklaştı .. Fakat genç kız, ona Suad. 
tan değil de kendinden bahsetmeğe 
başladı. Vecdi hiç onun sözünü kes· 
miyor, mütemadiyen onu dinliyor 
ve yanında bulunmuş olmaktan hoş· 
)anıyordu. Bedia, o dakikada onun 
aşkı olmuştu. 

Vecdi de Bediaya çocukluğun· 
dan, içinde büyüdüğü köşkten, genç· 
liğinden ve nihayet tayyarecilikte 
Çinde, Hindistandaki güzel hatıra
larından bahsediyordu. Ve böyle 
konuşurken Vecdinin başı Bedianın 
taze omuzlarına sarkıyordu. 

- Biliyor musun ben yemin et
miş tim. Sen, bana o yemini boz. 
duruyorsun .. Sen evet seni Ben asla 
sevmemeğe yemin etmiştim. Evet 
bu hakikaten benim kardeşimdi .. 
Ruhan kardeşimdi .. Benim genç kar 
deşim .. Hatta benim oğlum .. Düşün 
bir kere.. Çünkü onu ben yetiştir· 
dim. Benden evvel o yine cesur bir 
pilottu fakat o kadar .. ~enim ya. 
nımda bir kuvvet oldu. Benden ev 
vel o bir toy delikanlıydı. O kadar 
toy o kadar toy bir delikanlı ki, 
kendi hesabına, bir zevki, bir duy. 
gusu yoktu. Ona dünyaları dolaş· 
tıran budalaca bir aşk oyunu idi. 
O, para toplamak için lnönünden 
ayrılmıştı. Halbuki bizim sanatımız. 
da para kazanılmaz. Umulmadık 

yerden bir tali darbesi gelecek te .. 
Bizim sanatımızda bu yok ... yalnız 
insan tehlike içinde.. Hep makine· 
nin üstüne titriyerek yaşar .. işte 
biz de Çinde sergüzeşt, serhoşluk 
içinde yaşıyorduk. Bak dinle hiz o 
akşam zil zuma serhoştuk. O, pek 
çabuk serhoş olurdu. Onun içinde 
her zaman bir ateş, bir volkan var 
dı. Tutuşu yordu. Şampanyaları yu· 
varladıktan sonra bana bu ateşin 
lnönünde bir küçük kıza olan sadı
kane aşkından geldiğini söyledi. Ve 
para biriktirince hemen onun yanına 
gideceğini söylüyordu. 

Çinde para kazanılmıyordu ta· 
bii ... o, müsabakalara gireceğini söy· 
lüyordu. Bütün bunları bana söyler
ken iri al tın gözlerini açar, ve göz· 
!erinden, kalbinden gelen aşk nur· 
!arını saçardı. 

O akşam bende çok içmiştim. 
İkimizin de sanatı, imanı, dostluğu, 
macerası birdi. Ben şimdi bile, onu 
mu düşünüyorum yoksa kendimi 
mi anlatıyorum bilmiyorum. Biz 
ikimiz bir "şey,.dik. Bir kadın bun. 
!ardan bir şey anlamaz. Bu o kadar 
saf, o kadar biiyük, o kadar muh
teşem ki· bak kaç saattir size hay. 
kıra haykıra bu yangınları anlatı· 
yorum. 

Evet, o bana tatlı tatlı, yanık 
yanık, acı acı o kızcağızın hatıra· 
lannı, kalbinin acılarını anlatırken, 
ben onu nasıl karşılasam beğenir. 
siniz!.. Haydi dedim. Toy çocuk sen 
boşuna üzülüp, yanıp tutuşuyor· 
sun, göreceksin o kız mutlak seni 

Ankara : 14 ( A.A ) - Bü· 
yük M. M. bugünkü toplantısına 
Çankırı mebusu Rifat Unurun Maraş 
mebusu Mitat Alanın ölümlerine 
dair tezkereler okunmuş bir dakika 
sükut edilmiştir . Kütahya mebusu 
dr. Lutfi ve Yozgat mebusu Avni 
Deganın mebusluktan istifaları tez. 
kereleri okunmuş askeri ve mülki 
tekaüd kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanunun birinci 
müzakeresi.yapılmış Türkiye ile Yu
nanistan arasında yapılan Meric uçus 
ırmagının her iki kıyısında yapılacak 
tesisatın tanzimine müteallik itilafın 
tasdikine hafta kanununun 4· 5 inci 
maddelerinin değiştirilmesine ve har 
bin önünü almak için cenubi Ame· 
rika muahedesine Cümhuriyet hüku· 
metimizde iltihakının tasdikine ait 
kanun layihal,arı kabul edilmiştir . 

Fransız meclisinde 
patırt~ gürültü 
Paris : 14 (Radyo) - Bugünün 

meclis içtimaında çok şiddetli mü. 
nakaşalar olmuş ve elli kadar mebus 
birbirine girmiştir. 

Bu hadiseye sebep, içişleri ba · 
kanı Solankonun tımumi harbde as· 
kerden kaçtığı meselesinin bazı ga· 
zetelerde mevzuubahis edilmesidir. 

Reis Heryo hadisenin daha kötü 
bir şekil alacağını görünce celseyi 
tatil etmiştir. Sükunet iade edılince 
ikinci celse açılmış ve hükumete ek
seriyetle itimat beyan olunmuştur. 

• 

Parti genbaşkurluğu lis
teyi tastik etti 

Ankara: 14 ( A. A.) - Boş 
olan Çankırı saylavlığına dil, tarih, 

coğrafya fakültesi profesörlerinden 
Fazı! Nazmi Orkun, Maraş saylavlı· 

ğına Uşak eski belediye reis ve kırk· 
lareli C. H. P. eski başk. Ankara 

ve Paris hukukundan mezun Alaat
tin Tiritoğlu ve Kütahya saylavlı. 

ğına muharrir ve milli romancı Hü. 
seyin Rahmi Gurpınar ve Yozgat 

saylavlığına Hicaz hükumeti nez· 
dinde maslahatgüzarımız Celal Arat 

parti 2'enbaşkurluğunca parti nam· 
zedi olarak onaylanmıştır. 

~~~~------~~~~-

Zabıtada: 

Hakaret etmiş 

Ameleden lbrahim oğlu Hasan 
adında birisi Caferin kahvesinde 

Mikail oğlu Kalende isminde biri· 
sine sandalye savurarak küfür etti· 
ğinden hakkında kanuni iş yapıl

mıştır. 

Arabasını çarptırmış 

Hüseyin oğlu lsmail adında 
birisi, Asfalt caddede Yusuf oğlu 
Mehmede arabasile çarparak, Meh
medin sol ayağının yaralanmasına 

sebebiyet verdiğinden yakalanmış· 

tır. 

Tan sıneması 
Bu akşam 

Esrar, heyecan , muamma dolu harikulade bir film gösteriyor 

Boris Karloff 
Gibi bin bir çehreli sanat dahisinin şimdiye kadar yaratabildiği en müthiş 

en hareketli ve en güzel eseri 

Frankiştayın ve nişanlısı 
Bu fıl m bir doktorun çılgınca düşüncesi neticesinde meydana gelen acaip 

bir mahlukun yaptığı cinayetleri ve hayret edilecek maceralarını 
canlandırmaktadır 

Büyük bir film, Güzel bir çekiliş, Fevkalade bir temsil kabiliyeti 

Dikkat : 
Görmiyenlerin sonsuz istekleri üzerine ( BUK JONES ) in temsili olan 

Düşmanlar peşinde 
Tekrar gösterilecektir 

Bugün matinelerinden itibaren b.u iki film bütün talebeye gösterilecektir 

Pek yakında : 

Şarlo .. Şarlo • • 

En son temsili,en son yarattığı eser yegane sesli filmi 

Asri zamanlar 
7525 

aldatmıştır. yordum . Onun yüzünden dostumu 
Ayağa kalktı, gel arkamdan kaybetmiştim çünkü !. 

dedi, onu takip eltim. Bende o da Ve o yüzden art•k bir kadını 
serhoştu. sevmemeğe , bilhassa sevildikten 
ikimizin de silahları yanımızda idi. sonra erkekleri birbirinden ayıran 
Garın arkasına gittik . Ne olduysa aşk_ı k_albimde yaşatmamağa yemin et., 
orada oldu . Düello etmiştik . Fa· mıştıın .. 
kat o ateş etmedi bile .. Benim za· Sonra sen geldin .. Fakat sen hiç 
vallı Suadım 1. başka kadınlara benzemiyoısun ve 

Bu müthiş bir hikaye , vahşi bir ben eminim ki ~enin yüzünden Su1t 
d 1 ? beni affedecektir . hadise .. Korkunç bir hatıra eği mi 1 Genç adam Bediaya baktı ve Anlıyorsunuz değil mi ? Ben 1 

1 daha ziyade sokuldu : 
onun dostu idim . Hakikaten dostu 

1 

_ Gel . Dedi . Güzel kız .. yeni 
idim . 

Ve oradan adaletin pençesinden · dostum .. ilk ve son aşkım .. Ne o , 
kaçtım . Deli gibi , aylarca dolaş. 1 sarardın yoksa Üşüyor musun ? 
tım . işte tali Vecdi ile Bediayı böyle 

Ben onun sevdiği kızı itham edi. birleştirdi .. 

.ahife : 3 

sinema ı 
14 Son teşrin cumartesi akşamından itibaren 

iki fevkalade film birden 

-1-
Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villi Först'in 
Bizzat temsil ettiği Almanca büyük komedi 

Böyle bir kız 

( Unutulur mu ? .. ) 

-2-

Çöl Savaşları 
Victor Jory - Lorette Yung 

Tarafından temsil edilen bu film yalnız bır heyecan filmi değildir . Ayni 
zamanda mevzu Arabistanın yakıcı çöllerinde geçen son derece hissi , 

acıklı ve heyecanlı bir aşk macerasını mutasavverdir 

Bugün gündüz tam ikide iki film birden 

Çöl savaşları-Böyle bir kız unutulur mu? 
7524 

Fevkalade sınema müsameresi 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
Türk tarihinin en şanlı bayrağı ve Türkiye Cumhuriyetinin her Türkün 

göksünü kabartan siyasi muvaffakıyeti ti!şkil eden canlı abide : 

Çanakkale 
Boğazının Ordu ve Donanmamız tarafından işgali 

program: 

( Viyana Bülbülü ) 
Oynıyan : Marta Egert 

Çardaş Furstin-Kastadiva-Sarışın Karmen ve hatta bütün filmleri 
gölgede bırakan şaheser 

Matineler : 
Pazar 2 ve 4,30 da Çanakkale Viyana bülbülü 

NOT 
Çanakkale filmini bütün mekteplilere tavsiye ederiz 

7516 

İspanyol boğuşma
sında 

- Birinci sahifeden artan -

tün kıtalaıı teftiş etmiştir. 
Londra: 14 (Radyo) - Royter 

ajansının milliyetperverlerle bulunan 
muhabirinin verdiği habere göre 
dün Madrid önünde şimdiye kadar 
görülmedik şiddette kanlı muhare. 
beler vukua gelmiş ve bugün sa· 
baha kadar askeri vaziyette hiç bir 
değişiklik olmamıştır. 

Muhabirin verdiği diğer bir ha 
bere göre de hükumet kuvvetleri 
asilerinkinden daha çok süratle ha. 
reket eden yeni muharebe tayyare
leri kullanmağa başlamışlardır. 

Londra : 14 ( A. A. ) Mad· 
rid önünde ceryan etmekte olan 
harp kati bir şekil almaksızın de· 
vom etmektedir. 

Frankfort : 14 (A. A.) - Frank
forttaki lspanyol konsolosluğuna 
dün merasimle milli lspanyol bayra
bayrağı çekilmiş ve evvelce vazif;ı. 
sini terketmiş olau konsolos tekrar 
işine başlamıştır. 

Mayansta da Vis konsolosun 
idaresinde de aynı merasim yapıl
mıştır. 

Salamanka: 14 (A A.) - Bur· 
gos radyosu, heneral Frankonun, 

madeni parayı toplıyarak ihraç 
edenler aleyhinde 5000 peçetadan 
50,000 peçetaya kadar para cezası 
ile ayrıca hapis cezası derpiş eden 
bir keramame neşrettiğini bildir· 
ınektedir. 

Bu suretle peçetanın kıymetten 
düşmesinin önüne geçilmek istenil. 
mektedir. 

Avila : 14 ( AA.) - Royter 
muhabirinden : 

Hükömet ksvvetleri, Madrid 
cephesinin hir çok noktalarında 
nasyonalistlerin kuvvetlerine taarrvz 
etmişlerse de, her tarafta püskür
tülmüşlerdir. Hükumet kuvvetleri 
evvela Segovie mıntakasında aven 
cio koluna karşı bir taarruz yapmış. 
)ardır. Sor.ra birdenbire cenupta ta· 
arruza geçmişlerdir, ancak nasyo· 
nalistlerin ateşi altında siperlerine 
kadar ricat mecburiyetinde kalmış· 
!ardır. Hükumetin bataryaları, geç 
vakıt Pozuleo mevziini bombardı· 
man etmiş ise. de faik olan nasyo· 
nalist topçu kuvveti, düşman topla. 
nnı iskat etmiştir. 

Dün telef olanların miktan iki 
bindir. 

IKan lekesil 
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PAMUK ve KOZA -
Kilo .Fiyaıı 

ctNst En En çoL. 
Satılan Mikdar 

az 
ıc.. s. /{. s. ırn. -. 

---r<'.apımalı pamuk 
,_ 

Piyasa parlaA"ı " 
38 40 

Piyasa temizi c-.. ..; 

iane 1 46,50 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 51,50 1 

. 
YAPAGI 

Beyaz 

1 1 1 Silah 
ç ı G J T 

Ekspres 
iane 3,12 ~ 

~ 

Yerli " Yemlik ., 
1 " 

" Tohumluk ., 2,57 

HUBll BAT 
BuA"day Kıbrıs 1 ----.. Yerli - 4,80 

" 
mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 1 

UN 
_Dört yıldız vı alih 1 725 

... ,. ,. - üç - 675 --
:s «ı Dört yıldız DoA"ruluk 750 
..it :ı:: 
::ı 1 üç 675 ,. ,. 
- ., 1 ~~ Simit ,. 850 
..it ~ 1 700 Dört yıldız cumhuriyet 

~ l ""I ilç 625 ·-,. ,. 
Simit ,. 800 

Liverpl Telgraflan 

p •• .l Kambiyo ve para 
14 I 11 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

.SonJlm 

Hazır 
1 

6 71 Liret 

1 ı-Rayşmark 
Birinci klnnn vadeli 6 47 

1 
Frank « Fransız ,. 1 

i-

Mart 6 44 Sterlin « İngiliz ,. -.. 
1 

Hit hazır 1 5 155 Dolar « Amerika ,. 1 

1 11 70 Frank « İsviçre ,. 1 -Nevyork 

.............................................. 1 ....... 

1 

Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açıhdı 

3973 25 

Adana Ziraat Mektebi direktör

lüğünden: 
Beher takım harici elbisenin yal · 

nız dikimi 
7 lira 

Beher takım iş ellıisesi dikimi 
kumaşile beraber 

350 lira 
Bir adet Kasket dikimi 

1 ı:ra 

Miktarı 

98 

77 

98 

Tııtarı 

Lira 
686 

269 . 50 

98 

0/ 0 7,5 depozitos 
Lira 
52 

21 

7.50 

1 - Adana Ziraat ve Makinist mektepleri talebesi için yaptırlacak 
harici elbise ve Kasket dikimi ile dahili iş elbisesi kumaş ve dikimi 
12-11-936 tarihinden itibaren ( 15 ) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 27 - 11-936 Cuma günü saat ( 14 ) de vilayet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenler bu müddet zarfında pazardan 
mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler yukarıda yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesaiklerini muayyen 
saatten evvel hazırlamaları ilan olunur. 

12-15-19-21 7513 
Adana Ziraat mektebi Direktörlüğünden : 
Nevi mikdarı beher metresine 

Hereke fabrikası 
mamulatından (51 O) 

metre tahmin edilen 
bedeli 

tutarı 

lira 
dipozito 
mikdar 

kalite lacivert kumas 300 450 K. 1350 102 
iskarpin siyah 98 çift 500 " 490 37 

1- Adana ziraat ve makinist mektepleri talebesi için alınacak Hicivert 
kumaş ile siyah renkte iskarpin 10/111936 tarihinden itibaren (15) gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 26/11 / 936 Perşenbe günü saat (14) de Vilayet ziraat mü
dürlütünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır . 

2 - Şartnameleri görmek istiyeoler bu müdet zarfında pazardan ma· 
da her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler yukarıca yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile muay
yen saattan evvel hazırlamaları ilan olunur. 7512 12-15-19-21 

BELEDİYE İLANLARI Başmüdürlüğünden: 
İktisat Vekaleti İç Ti 

-ret Umum müdiirlüğ 
1- Mersine sekiz saat;:mesafe-

--------- deki Kepezayi beleni Ormanlarından den : 
Türkiyede yangın , hayat, P 

yat ve kaza sigorta işlerile çal~ 
üzere kanuni hükümler dairesi 
tesçil edilerek bugün faaliyet ha 
de bulunan Anadolu Anonim 1' 
Sigorta Şirketi bu kere mürac.a• 
Ceyhan ve havalisi acenteliğine 
ket namına yangın, hayat , nakli. 
ve kaza sigorta işleriyle meşgul 
mak ve bu işlerden doğacak da 
!arda Lütün mahkemelerde müd 
müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıf 
larile hazır bulunmak üzere Tür 
iş Bankasının Ceyhan Şubesini tı 
eylediğini bildirmiştir~. Keyfiyet • 
gorta Şirketlerinin teftiş ve ıniir 
besi hakkındaki 25 Haziran 19• 
t.ırihli kanunun hükümlerine ınu' 
fık görüimüş olmakla ilan olunur 

Askerliğini ve Orta tahsilini bitirmiş olanlardan Zabıta memuru alına· 
caktır. lstiyenlerin bu ayın (21) inci gününe kadar Belediyeye müracaat· 
!arı ilin olunur. 7510 12-15 

Dörtyol İcra memurluğundan : 
Alacaklı : Üsküdarda Bay Ahmet 
Borçlu : Dörtyolun Erzin nahiyesinden Halil_ oğlu Hacı Osman . 
Borcun miktarı 

Lira 
( 600) 

Kıymeti 
Lira Cinsi 
820 Tarla 

260 
" 

500 
" 

180 

Dönümü Mevkii 
82 Tuzsuz 

26 " 

50 " 

18 " 

450 Bahçe yeri 30 Erzin 

Hududu 
Şarkan Karcı oğlu Mehmet Şimalen 
tarik ve Bekir ağa oğulları ve Mustafa 

'tarlaları :.cenuben Cebel . 
Şarkan tarikiam Ali ağa oğlu Mustafa 
garben Hasan Hüseyin oğlu Cenuben 
Bekir a ~a oğullan. 
Şarkan küçük Hasan tarlası şimalen 
cebel garben ve cenuben Ali tarlası. 
Şarkan Ömer ağa şimalen Fındık Meh· 
met garben ve cenuben Cebel. 
Şarkan kuru yer çınarı şimalen tarik 
garben karcı oğlu cenuben bark. 

500 Tüysüz 50 Tüysüz Şarkan Demirci Ahmet şimalen Cebel 

300 
" 

30 
garben görez Bekir. Cenuben Hasanca 
Şarkaıı Ömer ağa şimalen Cebel gar
ben Mustuk Kahya Cenuben Cafer 
oğlu Hasan ve görez tarlaları . . 

Üsküdarda Bay Ahmede altı yüz lira ve masraf ve faiz vermeğe borçlu 
Erzinden Halil oğlu Hacı Osmanın Şubat 934 tarihinde satışa çıkarılıp 
2280 sayılı kanuna göre beş sene tecil edilmişken mezkür kanunun ikinci 
maddesi hükmünü yerine getirmediğinden dolayı yukarıda yazılı tarlaları 
yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. 

7-12-936 pazartesi günü saat 15 de Dörtyolda istiklal Eczanesi 
karşısında satılacaktır.Artırma şartnamesini 6-11-936 gününden itibaren 
herkes görebilir. ipotek sahibi alacaklılarla diger alakadarların gayri men· 
kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan it:ldialarını ev
rakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektir . 
Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 
masından lıariç kalırlar . 

Gayri menkuller muhammen kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bulma· 
dıkça en son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 15 gün daha 
temdit olunacaktır. Artırma peşin para ile yapılacağından talip:· olanların 
yüzde yedi buçuk teminat akçasile Dörtyol icrasına müracaatları ilan 
olunur . 7531 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

kesilmek üzere 4350 adet çıralı 
çam direği kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

2- Muhammen bedeli beher di
rek beş lira ve muvakkat teminatı 
1631 lira 25 kuruştur . 

3 - Eksiltme 26-11-936 ta
rihinde perşembe günü saat 15 de 
Adana posta telgraf , telefon Baş· 
müdüriyet binasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır . 

4- Talipler teminatını vezneye 
teslim edecek alacakları makbuzu 
veya kanuni muteber teminatı ve 
şartnamede yazılı belgelerle teklif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikinci 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkür 
tarihe müsadif perşembe günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde ko· 
misyon riyasetine teslim edecekler

dir.Postadaki gecikmeler kabül edil
mez. 

5 - Şartnameler Başmüdüriyette 
her gün saat 8-12 ve 13-17 ye 
kadar görülebilir. 

6- Fenni şartnamede tafsilat ve 
izahat olmakla beraber bu direk. 
!erin u·zunlukları sekiz metre ve dip 
ve devreleri 70, Tepe devreleri 40 
santim olacaktır. 

7- Orman muamelesi tekemmül 
ettikten sonra kesim orman mühen
disile beraber bulunacak olan ida
renin Fen memurunun nazaretinde 
yapılacaktır . Kesim ve soyum işi 

tamamlandıktan sonra Ormanda ida
remiz damgalarile damgalanacak ve 

bu damgalı direkler tesellüm mahalli 
olan Mersin istasyonunda damga 
ları görülerek bila itiraz kabul edi· 
lecektir. 7506 12-15-20- 25 

Seyhan P. T. T. 
dürlüğünden : 

Tepesinin 
Boyu devresi 

Adedi Metre S/M 
556 6 40 
600 7 40 
274 8 40 
130 9 40 
65 10 40 
20 12 40 

1645 

Başmü-

Dipten 2 
M.yukarı 

devresi 
S/M 
50 
55 
60 
65 
76 
80 

1- Miktar ve ebadı yukarda ya. 

7526 

Seyhan nafia müdütrii 

ğünden: ~ 
1 - Adana ziraat mektebin 

yapılacak tamirat ( 1792 ) lira ( 
kuruşla , açık eksiltmeye konulıııu 

tur . . t~ 
2 - ihale 936 senesi 2 ncı .. ,j 

rinin yirmi sekizinci cumartesi guP~ 
saat on birde Nafia dairesinde yı 

lacaktır . .. , a~l 
3 - Bu işe ait keşif hufas ~ 

metraj , hususi şartname (9) kuruı 
verilecektir . 4 l 4 - Muvakkat teminat ( 15 
lira (44) kuruştur . 

5 - iste 'dilerin Ticaret odası 
kayıtlı olduğuna dair ticaret od35'

0 

dan ve işi yapmağa iktidarı oldu 
na dair Nafia müdürlüğünden . tııl 
tikli vesikalarını göstereceklerdı; İ 
7504 12-15 - 18-

Satılık ev 

Eski istasyon anbarı k_arşısı~~~ 
on üç odalı ve üç müstakil şek\ ~ 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve e ~· 
triği havi bir hane sallık veya 
ralıktır . Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. .. rı· 

isteklilerin matbaamıza ın° O 
caatları. 7482 7 - 1 

Muayen .... hanesini Yeni Otel arkasında 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

eski 1 zıh 1645 adet çıralı çam direk ka· : ··------------

~@ 
"' 

,, , 
Q 

·~ ,, 
,_, 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşııuzı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olnuya· 
cağını kim iddiaedebilir . 7379 26-26 

- , 1 

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Hı· zmetçı· aranıyor 
2- Beherinin tahmin bedeli 375 

kuruş olup muvakkat teminatı 462 iki bekar arkadaşız . Yemekı ç~: 
lira 65 kuruş tarife bedeli 396, tes maşır ve ütü bilir. bir ~iz~.e~~iy:~b· 
cir bedeli 20 kuruştur· tiyacımız var. Talıplerın Tutuıı t· 

3- Bu direkler Karaisalının Ha· 1 .. 3caa 
rikası Fen memur uğuna mur _. ...... , 

cıkırı, Hasantez ve Boztahta orman- 14 12 13 1 
!arından kesilecektir. 

4- Eksiltme 30-11 - 936 da 
pazartesi giinü saat 15 de Başmü· 
düriyet binasında toplanacak Ko
misyonda yapılacaktır . 

5 - istekliler teminatını idaremiz 
veznesine teslim edecek ve alacak
ları makbuzları veya kanunen mute
ber teminatı ve şartnamedeki bel
gelerle teklif mektubunu ihtiva ede· 
cek olan kapalı ve mühürlü zarfları 
yukarda gösterilen tarilı ve günde 
saat 14 de kadar imza ile komisyon 
riyasetine teslim etmelidirler. 

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

7527 15-20-25-28 

llan 
Sey'.1an Cocu ·~ Esirgeıne, ' 

• 1 

für.t l'v1ıarif kur:.ın1u ve : 
genç\ik Sp:>r t .~şkil:itı Bü-

1 

yü;~ Eşya Piyangosu Ter- ! 
tip heyeti ·ıden: 

15 ikinci Teşrin 1936 tarihinde 
çekilecek olan Piyangomuz görülen 
lüzum üzerine 13 birinci Kanun 1936 
ya müsadif pazar günü Halkevinde 
keşide edilmek üzere temdit edil-
miştir . 7 530 

lan . 75 - -

Satılık ev Jı 
Yeni istasyonun şehir tarafı~di~ 

asfalt cadde üzerinde Bay Sat 
köşkü satılıktır. .. IJJ' 

Almak istiyenlerin Operato~ ilİ' 
Yusuf Ziyaya müracaat etmefert 

olunur . 7 528 O 
15-20-22-26-29- 3- 6- 1 

Yit k muhtar mühl'~~ı· 
Paşa köyü muhtarlığı namı~' ·ı· 

zılmış muhtar mührünü yitirdim 
nisini yaptıracağımdan yitik miilı 
hükmü kalmadığını ilan ederirn· 

7529 
Paşa köyü muhtarı 

Osman oğlu 

MUSTAFA 

\'itik anahtar 
13ir ha'k~ya takılı ü·; kiiçii~ 

bir büyii< an3htar yitırılın : ştır)3''1 
idare:ıanemiz-e: getirdiğınd ' ken 
sine iki Lira verilecektir .7 505 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 


