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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

l Kinunıani - 1924 

•• -· Pazar --- 22 Teşrinisani 936 
Onildnci Yı ! - Say ı : 3687 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucaıni yakınında hususi daire Pk. 44 

BüJünAmerika dünya barışı için harekete g81di 
Sancak Ermenileri Türklerle elele 

Sancak hakkındaki cevabi notamı.z gayemizi tahakkuk 
ettirecek vesikalarla dolu 

1 

A~~ ~i!~1s!:~i=~~a~=-geydi halkla ~i~raber harekete geçti i 
derun hakkındaki cevabi nota mızın metni bugün· · • 1 

!erde neşr olunacaktır. Notamız bir ç.ok vesaika
lara istinat etmektedir. 

San Remo itilifnamesinin ve Lozan muahe· 
desinin bu işle alilcadar maddeleri cevabi nota· 
da kayıt edilmiştir 

Cevabi notamızda neticenin hakkımızı kat'· 
iyetle elde edecek vesikalar ve işaretler bulun· 
.,. aktadır. isteğimizin tahakkuk edeceğine mu· 
hakkak nazarile bakılabilir. 

lstanbul : 21 (Radyo] - lskenderun • Halep 
yolu kapalı olmasından, Halepten malumat alına· - - . -· -- _ __ ___ _ 
mamaktadır. kouuşar.ık olan 1'ürk Anıakyadan bır köş• 

lskenderun: 21 [ lstanbul Radyosu veriyor ] - Ermeni kardeşlerin Türklerle beraber aynı gaye uğrunda me· 
tanet gösterip hareket edişleri sempatiler uyandırmaktadır. Ermenilerin sancak Türklerile ayni gayede oluşları· 
nın ne dereceye kadar hakikat olduğunu efkin umumiyeye ibraz için, Ermeni Patrik'inin başta olduğunu kayıt et· 
mek kilidir. 

lskenderun: 22 [ A.A. ]- Adab ailesi efradı hemen kamilen Şapka geymişler, halkla beraber harekete geç 
mit' erdir. ı 

Kilis: 21 [A.A.] - Sancak!- se~ınin son ve kat'i vaziyeti ş~_dur . _Antakya merkezind~ 5800 müntehibd.en an· ı 
cak 319, lskenderunda 2240 muntehıbten 630, Belanda 7600 muntehıbden 203, Reyhanıyede 2500 mütehıbden 
230 kişi seçime iştirak etmiştir. iştirak nisbetleri şöyledir. Antakyada yüzde dört buçuk Reyhaniyede yüzde dokuz 
Belanda yüzde 12 Kınkhanda yüzde 21 iştirak edenlerin hemen hepisi ya memur ya Taşnak yahut da Türkiye 
fırarisidir. Son seçimde müntehibi sani gösterilen zatlardan bazırlannın istifaya başladıklan haber alınmıştır. _______ ..........., _____ .................. ~ ........... -~~~,_.,..,.......,.._ ___ .,_....,_____,,..... ___ \ 

Filistin mek~bu : 

• 
istiklal verilmez alınır 

Kudüs müftüsü ile Yahudiler 
neler diyor ? - --

• • re ısı 

\ Filomuzun seyahati j 
(1565) den beri ilkdef a l 

Malta : 21 ( Radyo ) - Türk 
filosu buraya gelmiş ve büyük bir 
merasimle karşılanmıştır . 

1 

1 

Burada bir hafta kadar kalacak 1 

olan Türk filosunun bu ziyareti 1565 / 

1 

senesindenberi ilk defa olarak vaki 
olmaktadır . · 

mekten yegane mesul olarak Büyük 

Britanya hükumetini görüyoruz. j Japonyan faal'yeti 

Atatürke 

Hitlerin resmi takdim 
edildi 

Ankara : 21 ( A.A. ) - Reisi· l 
cümhur tarafından kabulü esnasında 

Şaht Alman devlet reisi Hitlerin 
resmini Atatürke takdim ettiği öğ. 
renilmiştir . 

Japonya 
Hakiki hislerini 

bildirmelidir 

Nankin ( Çin ) : 21 ( A.A. ) ·
Çin h'lriciye nazın Royter ajansına 
şunları söylemiştir . Çin hükumeti 

Suiyen ayaletinin istilasına mukave. 
met etmeğe arzetmiştir . Japonya 
bu ayalet hakkındaki niyet ve tasav

wrlannı açıkça bildirmedikçe Ja· 
poııya ile müzakerelere devam im -
kinı yoktur . 

fngilterenin silahlanması 
tedafüidir 

Loııdra : 21 ( Hadyo) - in. 
giltere H~riciye nazırı bir nutkunda 
şunları söylemiştir : 

Bütün dünya silahlaıurken in · 
gilterenin kuvvetlerini artırması sarf 
tedafıi bır harekettir. 

lngilterenin gayesi devletlerle 
münasebatta taavün ve Akvam Ce. 
miyeti ahkamına göre ihtiliflann sul· 
han tesviyı.-si, ve tahhütlert riayettir. 

lngiltere silahlarını tecavüz için 
kullanmıyacaktır. Lakin ~ğer icabe· 
derse bunları evveli Biritanyanın 
müdafaası için, ve taabhüdat mu. 
cibince rlost devletlerin müdafaası 

İçin kullanacaktır. 

Siyah Elmas 
Kömür yolumuzun ilk kömürü için 

yapılan büyük tezahürat 

( Ankara : 20 Hu•u•f muhabirimizden ) 

Çatalağzından gelan ilk kömür Türk endüstri ve ekoııomisirıirı 
treni , 22 saatlik yoldan getirdiği enerji kaynağı olan Zonguldak kö-
kıymetli hamulesinin gururu içinde, mür havzasııun , inicılib kaynatmuz 
dün saat 14 de Ankaraya geldi . Ankaraya trenle bağlaıup kavuşma. 
Ankara durağının bütün lokomotif. sı , inkılab tarihimizin gözde ve ile-
leri , kawştukları büyük nimeti an ri bir hadisesidir. 
lamış gibi sevinçten soluyorlar ve Demiryollanmızın milletimizi me• 
istim kuvvetlerinin son hadqinden deniyete ulaştırmaktaki büyük rolü• 
hız alan düdük çığlıkları içinde ken nü ve yüz yıllarca , kül içinde ka) • 
di kömürlerini alkışlıyorlardı. 1 mış bir kor gibi toprak albnda yataıl 

(Gar) ın peronu bu mutlu günü, taş kömürlerimizin yüksek değerini 
sevinç!., yaşamak , bu kutlu varışı siz Türk kurtuluş savaşının aziz ba-
yürekten alkışlamak için toplanmış şancıları ve Türk kuruluşunun büyfik 
büyük bir kalabalık içindeydi. inşacıları kadar kimse takdir ede-

Kömür treninin iki büyük loko- • mez. 
motifi , defne dallariyle , Türk renk·! VAT ANI IHY A EDECEK SERVET 
!erine ve kömürümüzün kıymetini 
anlatan vecizelere bürünmüş olarak 
gara girerken bando selim marşına 
başladı. 

Lokomotiflerin arkasına bağlı 
yataklı vagonların pencereleri , Ça 
talağzından Ankaraya ilk gelen kara 
elmasımızın sayın yolculan ile dol 
muştu. 

Gelen heyetin reisi Zonguldak 
valisi B. Halid Aksoy , beyaz - kır. 
mızı renklerle süslenmiş ilk kömür 
buketini Nafıa vekilimize takdim et. 
ti ve şu nutukla duygularını anlat· 
tı: 

- Sayın vekillerimiz ve aziz 
yurddaşlar: 

Bugün eşsiz Türk inkılabının em
rine , Zonguldak havzasının kömürü· 
nü arzetmekle , Zonguldak kömür 
bölgesi namına sonsuz bir bahtiyar· 
lık ve şeref duymaktayım. 

Eşsiz şefimizin : ( Türk milleti
nin servet , refah , medeniyet yolla 
rında yürümesi ve Türkiyede iktisa
di hayatın yüksek inkişafları aDQk 
bu demiryoUarında olacaktır . ) bu
yurmalan üzerine onun sayın ve l:ıq. 
yük arkadaşı bu iti ( milli devlet · · 
milli vahdet , milli müdafaa ve ~ 
siyaset meselesi , asırların mtıbu
salası olan milli istiklilin muhaf..
sı meselesi ) olarak ele almış ve 
ne tefimizin ( bütiin vataıu ihya ede 
cek bir servet ) olarak tavaif buyar
duklan kömürü de bütün memlelcet 
için büyük bir davi haline koyntUf· 
tu. 

Kudüs : (19 ) Hususi ) - Filis · 
tinde yüksek islim meclisi ve aynı 
ramanda yüksek Arap komitesi re · 
isi müftü bu iki kuvvetli teşekkül 
içinde en kuvvetli bir şahsiyettir . 

- Sizin isteklerinizi , şikayetle· IIl l / 
rinizi dinlemek , Filistinde kati ısla· 1 ' 
hat içn proje hazırlamak maksadiyle Ko •• Ünizme karşı müşte-

İspanya Revoltunda kati bir cephe yok 

Bugün inkılabın her davuındıt 
olduğu gibi , demiryolu ve köm
davasında da bir daha muvaffak ol 
duk . Yeryüzü mahaııllerimize yeni 
bir değer kazandıran demiryolI.ı· 
mızla , bu günden itibaren kara top 
rağm bağnndan yer altının uçsuz 
buçsuz haznelerini de taşıınağa bq.. 
ladık . lnkılab demiryollannın yer 
altlanna inişi , kara kömürün yer 
yüzüne çıkışı , ak günlerimizio P• 
rantisi olduğu kadar , Türk iıılalib· 
çılannın her işten nasıl ak alınla çık. 
tıklannın da yeni ve güzel bir mila· 
lidir. 

Komou Arap hükumetlerine kar 
şı olsun lngiltereye karşı olsun Filis· 
tin Arapbğuu tek başına temsil ede· 
cek vaziyettedir . 

Filistin büsbütün yeni bir şekil 
alan son vaziyeti hakkında kendiıile 
yapılan mülakatın ehemmiyeti bura· 
dan anlaşılabilir : 

Filistinin müftüsü : 
- l...ondradaıı gelen idari tah· 

kik heyetiyle yüksek Arap komitesi 
niçin birlikte çalışmaktan istinkif 
ederek boykot ilin etti . Süaline ce
vap veriyor : 
-Filistin Araplarının lngiltereye 

asli itimadı kalmadı . Filistinde baş· 
layan ihtilil homşu Arap emirlerinin 
lavU1Utiyle ve lngilterenin bir takım 
vııad)eriyle durdurulmuş ve grevden 
de vazgeçilmişti . 

Bu vaadlerin tatbiki beklenir· 
iten lngiltere müstemlekit nazın Ya
hudi mubaceretinin şimdi durdurul· 
nııyacıatım eöyledi • Arap komitesi 
gelecek tahkik heyetiyle tamasa ha· 
zırlanırken bu beyanat üzerine müs
tenkif vaziyef aldı . Şimdi bize kral 
Faysalın yolunda gitmek düşüyor. 
istiklal verilmez abnır • 

- Fakat lngiltere Filistin için 
akvam çenıiyetine karşı da bir ta• 
kım teahhüdatta bulunmuştur ? 

- Akvam cemiyeti iflis. etmİt· 
tir. 

Biz kar11mızda milli varlıtımıza 
ıııilJj iatildilımıze aicl hikları çitne · 

gelen tahkik heyetiyle mukataadan rek mücadele 
ne fayda bulacaksınız ? 

Memleket o ihtilallerden o uzun •ı 
grevlerden ne fayda buldu . 

Hükümet kuvvetleri canlanmağa başladı 

- Filistin Arapları yaptığı ihti · I 
lal ve grevlerle bütün şarktaki Arap· • 
lan Filistin davasında bjrleştirdi . ı 
Mısırdan Yemene , Şarki Erdenden,: 
Suriyeden lraka kadar bütün j 
Arap komşular Filistin Araplannın 1 

da vasiyle alikadar oldu . 1 

- Filistin ihtilalind" gizli par· 1 

maklardan bahsediliyor . ı 
- Habeşistan ile meşgul olan 

Ankara : 21 [A.A.] - Japonya ' 
dış bakanlığııun salahiyetli bir 
rüknü gazetecilere şunları söyle· 
miştir. Japonya komünizme karşı 

müşterek bir mücadele hususunda 
bütün diger devletlerle müzakereye 
hazırdır. Çin • Japon müzakereleri· 
de bunu ispat etmektedir. Japon· 
yanın bu hususta diger devletlerle 
girişeceği müzakereler sadec~ ko· 
münizmle mücadeleye matuftur. 

Londra : 21 [ A.A.] - Royter 
ajansı General Frankonun Akdeniz. 

deki lspaııyol limanlannı abluka 
altına almak tasavvurunda bulun. 
duğu ve bu tasavvurunu tatbik 
mevkiine koymağa kalkıştığı tak. 
dirde lngilterenin F rankonun elinde 
bulunan harp gt>milerin açık deniz· 
de bir gün faaliyet ve harekette 

ltalyaıun başka yerde propaganda ı --------
yapacak vaktı yoktur . Onlann da , ı K t t l t 
Almanlann da Filistin Araplarına amU ayın SOn Op an ısı 
mali yardım ettiğine dair çıkan şayi· 
aların aslı yoktur . 

Yalnız şurası vardır ki eğer ln
giltere bize , yani Filistinin asıl yer-

Sivas ve Antalyadaki tezgahlar 
lira kabul edildi 

için 2,500,000 

lilerine , memleketin asıl sahiplerine 
yardım etmez, müsait davradmazsa 
bize dost olacak yardım edecek 
başka Avrupa devletleri yok değil 
dir . Çünkü Filistinin şarkda az gö
rülıniyecek bir kuvvet olduğunu bi· 
!enler vardır . 

-------
Harbin önünü almak muahedesine 

biz de giriyoruz 

- Yahudiler hakkındaki fikrinizi 

Ankara: 21 ( A.A.) - Büyük 
Millet Heclisi dünkü toplantısında 

k • ··ık· t k ·· t kanununun - Biz Yahudi muhaceretinin as erı ve mu ı e au 
artık durdurulmasını istemiştik . ikinci maddesinin birinci fıkrasııun 

Şimdi Filistinde yerleşmiş olan 1 değiştiril~~sine Meriç -Evros ı~ma· 
Yahudiler hususi nizamlarla ve Filis. tının her ikı kıyısında yapılacak ıdro. 
tin Araplannı tatmin ed~ şerait İ lik tesisatın tanzimine müteallik Tür. 
altında aynca idare olunabilir. Fa· \ kiye Yunanistan itilifnamesinin ve 

- Gerlai üçüncü sahifede - harbin önünü almap mabsuı Cenu. 

bi Amerika muahedesine Türkiye· 1 

nin iltijıakırun tasdikleriae ait kanun 
liyihalannı kabul etmiş ve kambiyo 
esham ve tahvilat kaçakçılığın taki· 
bi hakkında kanun layihasiyle Sivas 
atelyasına muktezi tezgahlar için 
2,500,000 liraya kadar taahhüdde 
bulunması hususunda nafia vekaleti 
ne salahiyet veren layihaıun müza · 
keresini yapmıştır • 

. 
bulunmasına musaade etmeyece· 
ğini ve böyle bir musaadımin mu. 
hariplere ait ahkam mucibince veri· 
lebileceeğini bildirmektedir. 

Valansiya: 21 [Radyo] - Asi· 
lere yardım ettiğinden dolayı harb 
divanı tarafından idama mabküm 
edilmiş olan eski diktatörün oğlu 

Cozu Antonya Doprimodorivare 
kurşuna dizilmiştir. Otuz seneye 
mahkum olan kardeşi de hapise ko
nulmuştur. 

Barselona : 21 [ RaJyo ] -
Fransız tebaasından erkek, kadın ve 
çocuklardan mürekkep bir miilteci 
kafilesi buraya gelmiştir. 

Madrit: 21 [Radyo]- Merakeşli 
asi kuvvetler tarafından iftal edil· 
miş bulunan Senata kıristiyna hü· 
kumet kuvvetleri tarafuıdan ele ge. 
çirilmiıtir. 

Madrit : ll ( Radyo ) - Dün 
Madritin şimal cephesinde vaziyet 
gayet sakin geçmiştir. 

Protesto 
Madrid 21 ( Radyo ) - ispanya 

hükümeti Almanva ve ltalyanın 
Franko hükumetini taıuyarak yar
dım etmesinden dolayı Akvam Ce· 
miyetine protesto edecektir. 

ARTAN SAADET 

Aziz dinleyicilerim. 
Türk demiryollannın , Karade 

nizden sonra bu gün (kara elmaa) 
kavuşması ile , hem demiryolu siya. 
setimizin değerli bir muvaffakiyetirıi 
hem de ekonomi davamızın satlanı 
temelini kazanmış bulunuyoruz. 

Dcmiryolu boyuncaki halkın ar 
tan saadetini ve bütün Türk çocuk. 
larının hakb sevincini gönnüt olıiıa
nın verdiği bahtiyarlıkla Ulu ônde· 
riıniz Atatürke ve onun büyük dava 
arkadaşı lnönüne ve yüksek Kamu· 
tayımıza ve büyük Partimize bizi bu 
mutlu günlere kavuşturdukları için 

bütün halkın dili ve dileği ile min· 
net ve şükranlanmızı saygı ve tazim. 
lerimizle huzunmuzda arzetmektm 
etsiz bir vazifenin terefini duymak· 
tayım. 

ŞÜKRAN 1. .. 
Türk halkının maddi refabıııı 

artıran ve manevi bütünlütinü kuran 
demiryolu siyasetimizin yeni bir nıa· 
vaffakiyetini daha çetin azriliyle ta. 
hakkuk ettiren aziz Nafıa vekilimızi 
ve Türk ekonomisini hergüİı sat 

- Gerisi üçiiııcil ııalıtfede ..-



Sahife 2 
--- --- ---· ---

Türk kadınının askerliği 

Avrupada çok hararetle karşılandı 

Hu münasebetle İngiliz kadınlar birliği 
katibi şimdiye kadar elde edemedikleri 

hakkında bir makale yazdı 

,.. 
umumı 

haklar 

Türkiye kadınların n askerliğe 
de hazırlandıkları hakkında geçen 
hafta bizim gazetelerde görülen ha
vadisleri Avrupa gazeteleri umumi· 
yetle çok müsaid bir tarzda karşı

ladılar ve Türkiye inkilabının yarat
btı mucizelerin yeni bir delili diye· 
tefsir ettiler . 

Bura matbuatı da bu haberleri 1 

vesile tutarak lngilterede kadınların 
şimdiye kadar ele geçirdikleri ve ile· 
ride geçirmek arzusunda bulunduk. 
lan haklara dair leh ve aleyhte ol· 
mak üzere bir çok velveleli yazılar 

· yazdılar , mütalealar yürüttüler, 
Matbuatın bu velveleli neşriyatı· 

na • lngiliz kadınlar birliği • umumi 
katibi Undergund Londra gazetele
rinde neşrettiği dikkate şayan bir 
makale ile cevap verdi . 

Bu makalenin hulasasını okuyu
cularımıza naklediyoruz : 

• Kadın haklarının istihsali için 
yapılan (mücadeleler dünyanın hiç 
bir yerinde lngılterede olduğn kadar 1 

çetin ve sürekli olmamıştır . 
Bu gün bu haklardan bir çoğu· 

nu elde ettiğimiz halde bile zaferimiz 
biz., rahat uyku uyutturacak dere
ceye gelmemiştir . 

Programımızın ehemmiyetli bir 
kısmı olan siyasi müsavat henüz ta. 
mamile inkişaf etmemiştir . 

içtimai müvazene kadının siyasi 
müsavatını temin etmesile kendili
tinden meydana gelecektir , 

• Birliğimiz bunu bilip takdir et· 
tiği için çalışmakta devam etmekte• 
dir . 

Amerikan kadınları için bu me· 
sele artık halledilmiş bulunuyor . 

lngiltcrede ise henüz halledilme
mesi. 

Gecikmektedir . Milletimizin an· 
anelere çok sadık bulunması ile is
tediklerimizin muhalefetlere uğrama.

1 aı bu gecikmenin sebepleridir . 
lngiliz kadınları 1918 senesin· j 

denberi millet vekillerinin ~eçiminde 
rey vermek hakkına sahip olmuş· 

bır. 

Kadınların vesayetten kurtulma· 
)asının en yaman düşmanları olanlar 
bile cinsiyet farkının bir kimsenin ta· 
bi haklarından mahrum edilmesine 
sebep olamıyacağını artık idrak et· 1 
miş olmaları tasavvur edilir se bu j 
ilk adımın atıldığı dakikadan itibaren 
kadının içtimai bir unsur olarak he· 
saplanmasına artık hiç bir mani kal· 
madığı zannedilirdi . 

Fakat böyle olmadı kadın hak· 
lannın henüz zaptedemediği bir is
tihkam mevcuttur . 

Bu da Lordlar kamarasıd;r: Ka· 
mara bize kapılarını açmağı kabul 
etmiyor . Neden ? 

lngilterede her memleketten zi· 
yade kadın hükümdarlar gelmiştir. 
Birinci Elizabet , kralice Anna, Vik
torya gihi vazifelerini krallardan hiç 
te daha az idrak etıniyeıı kraliçele· 
rimiz varken bu aristokrat meclisin 
hali erkeklere has bir mansıp o'· 
masında ısrar edilmesi havsalaya 
sığmıyan bir şeydir . 

Akademi de bize kapılarını ka
paınışbr. 

Buna pek ehemmiyet vermiyo· 
ruz . 

Rolü bir zinetten ibaret olan bu 
mahfele girmeğe bizim de büyük 
büyük arzumuz yoktur . 

istediği ka,dar kapısını sıkı sıkı 
la kilitlclin . Fakat Lordlar kama· 
rası bunwı gibi değildir . 

Kanunlara rey vermek hakkına 
maliktir. 

Avam kamarasından çıkan ka· 

plan reddede bilir • Bina~ncdeyh 

büyük bir nüfuz sahibi demektir . 1 

Avam kamarasına girdiğimiz ta· 
1 

rih olan 1918 denberi Lordlar kama· 
rasına girmek için yaptığımız teşeb· 1 
büslere karşı bize bu kamaranın de. 
vamının şüpheli olduğu cevabı ve. ,. 
rilip duruyor . 

Böyle şey olmaz . Madem ki il
ga edilmemiştir, bizim de orada bu
lunmamız lazımdır . ı 

Bundan başka husususi saltanat 
meclislerine de iştirak etmeliyiz . Bu 
da kadınlık için elzemdir . 

Birliğimiz ba~ka bir haksızlığın 
kat'i olarak izalesi için de uğraşmak 
tadır . 

Bazı re~mi, hususi müesseseler, 
müracaat eden evli kadınlara : 

" Evli olduğunuz için size veri· 
lecek işim yoktur .• 

Cevabını veriyorlar . Bu hal ka 
dm düşmanlığından başka bir şey 
değildir . 

Kocasının işsiz kaldığını gören 
kadının iş aramağa çıkması pek ta· 
biidir . 

1 

1 

1 

1 
Bu tabii hakkı inkar eden be- l 

yinsizler, evli kadınları sefalete sevk· ı 
ediyorlar. 

Her halde bu halin önünü ala 1 

cağız . Yoksa içtimai müvazenenin 
temini imkansızdır . 

Aile ocağının selamete ermesi· 
ne de imkan yoktur . 

Hıddet zamanlarında karılarına: 
" - Seni beslediğimi unut -

ma ! • 
Diyen pek çok erkeklere tesa

düf etmekteyiz . 
Siz de unutmayınız ki , müca 

delemizin esasını şu iki mesele teş· 
kil etmektedir : 

1 - Bütün mesleklerin kadınlar 
için serbest olması . 

2 - Hayat mücadelesine atılan 
bir kızın müstait olduğu mesleğe in· 
tisap edebilmesidir . 

Hayattaki muvaffakiyetin ı:srarı 
işte buradadır . Berlces istidadına 
göre mesleğe intisap etmelidir . 

Ailelerinin ve babalarının israr
larile istidatları haricinde meslekle
re sevkedilen çocukların hayattaki 
ademi muvaffakiyetlerine dair eli
mizde sayısız ve hesapsız misallar 
vardır . 

Bu dar kafalı insanlar, çocukla· 
rının felaketlerinin müiebbibidir· 
ler. I 

Başınızı çevirip etrafınıza bir 1 

baksanıza . Kadınlar, dar kafalılıkla 
muhalefetlere uğramadıkları yerlerde 
muvaffak ve muzaffer oluyorlar. Ka- ! 
dın tayyarecilerin kırdıkları rekor. 1 

lan görmüyor musunuz ? Muhalefet 
edilmediği takdirde kadın zeka ve 
gayretinin nerelere kadar yükseldi
ğine bundan daha iyi misal mı ister· 
siniz ? 

Diplomasi de bize henüz kapı· 
!arını açmadı . Programımızda bu 
hakkımızın da istihsali vardır. Avam / 
kamarasında 9 mebusumuzun bulun· 
ması bizi tatmin etmeğe kafi değil· 
dir. 

Baldvin kabinesinde maarif nazı. 
nnın bir kadın olması ile daha ev· 
velki amele partisi kabinesinde di· 
ğer bir kadının iş nazırlığı yapması 
bizi memnun edebilecek derecede 
değildir . Birliğimiz içtimai vazife· 
lerin ifasında daha cok kadın bulun· 
masına uğraşmaktadır . 

Belediye , nahiye meclislerinde 
ve bilhassa hakimlik mevkilerinde 
bulunmamız icap ~d· r . Bunlara da 
ınııvaffak olacağı z . 

Birl iğ ını t , aç! ğımız ıııücade 'e· 
ı ~r ne ,ı s'nde e' • e lıl ·n muv~ff.t 

!. ıı.• ~,ın c: '' " ;cw-ıi iakar e mt• 

Tlirksörli 

Prof. Bela Bartuk 

Dün Mersine gitti 
Çukurovada milli türkülerimizi 

notaya ve plağa almak üzere g< k n 
ve bir kaç gündenberi şehı ıi Je 
bulunan Macar kampozitörü P ı ofe
sör Bela Bartuk dün, refakatinde 
şehrimiz Müze Direktörü Yalman 
Yalgın ve üç konservatuvar muallimi 
le birlikte Mersine gitmiştir . 

Profesör, Pazartesi günü Mersin . . 
.den Osmaniyeye geçecek ve bir kaç J 

gün köylerde dolaştıktan sonra yine ı 
şehrimize gelerek faaliyetine devam I 
edecekti . 

1 Şu bir kaç gün içinde, Profesör 
otuzdan fazla milli türkümüzü nota 
ve plağa almıştır . 

Bela Ba rtuk şehrimiz Halkevinin 
misafiridir . 

Belediyede : 

Beton plakalar alınıyor j 

Asfalt caddenin teretuvarları için 
belediye 30,000 beton plaka alınma
sına karar vermiştir . 

50 ton asfalt 1 
1 

istasyon - Şehir arasındaki as· [ 
falt yolun tamiri için belediye Yuna-

1 nistana 50 ton asfalt sipariş etmiş· 
tir , 1 

Asfalt gelir gelmez, yolun tami· 
rine başlanacaktır . 

" Büdçe tasdik edildi 

Belediyenin 936 büdçesi 
yetçe tasdik edilmiştir . 

Vila-

iplik buhranı kökünden 
kalkacak 

Bir müddettenberi memleket pi· 
yasasında hüküm süren pamuk ipli 
ği buhranı ve bundan doğan fiat ih· 
tikarı hakkında İktisad Vekaleti zec 
ri bir karar almıştır . 

Maarifte: 

Maarif Cemiyeti 

Talebe yurdu yarın 
merasimle açılıyor 

Şehrimiz Türk Maarif Cemiyeti 
talebe yurdu yarın saat 15 de me
rasimle açılacaktır. 

Törene iştirak için davetiyeler 
gönderilmiştir . 

Evvelce de yazdığımız gibi açı. 
lacak olan bu yurt 30 kişilik bir 
kadro içindir. Önümüzdeki yıl Yurt 
büyütülecektir. 

Parasız yatılı talebeler 
1 Eylül 936 tarihinde lise 

ve orta mektep için yapılan parasız 
yatılı imtihanında kazananlardan 4 
kişi şehrimiz Kız Lisesine verilmiş. 
tir . 

Hususi İdare tekaütleri
nin yoklamaları 

Dahiliye Vekaleti Hususi idare 
emeklilerinin i'<inci altı aylık yokla. 
malan için vilayetlere şu tamimi 
göndermiştir : 

Husus: idareler ve Ankara - ls
tanbul belediyeleri emeklilerinin 936 
yılı ikinci altı aylık yoklamalarına 
bu yazının alındığında başlanacak 

ve yoklama içinde Maliye Vekille· 
tinden defterdarlıklara ve kaza mal· 
müdürlüklerine tamimen gönderilmiş 
olan Nisan 934 tarihli talimatname 
ahkamı aynen tatbik olunacaktır. 

Vilayet merkezlerinde belediye 
zat işleri ve hususi muhasebe mü
dürleri ve kazalarda hususi muha
sebe memurları , yoklama işleriyle 

bizzat meşgul olacaklar ve bunların 
tetkikiyle gösterilecek vesikaların 
aylık sahibine aidiyetine kanaat ge. 
tirildikten sonra ilmühaberleri ka· 
bul ederek cüzdanlara da yoklama
ların yapıldığına dair imza koyacak 

'lekiller heyetinin de tasvibi ile 
ittihaz olunan bu karara göre, piya
sanın iplik ihtiyacını, Afyon inhisar 
idaresi ınürakabe edecektir . ı !ardır . 

Afyon inhisar idaresi, bu işle, 
lktisa<l Vekaletinin mutemet bir mü
esseseni sıfatile meşgul olacaktır . 

Harice de derhal iplik siparişi 

verilmesi için emir gelmiştir . 

Kağat paralarımız yeni 
den basılacak 

Darphane Müdiirlüğü Avrupa 
dan yeni bir makine getirtecektir . 

Bu makine Taydos makinesidir . 
Makine geldikten sonra , banka 
çekleri ve buna mümasil kıymetli 
evrakı nakdiye basılacaktır . 

Değiştirilmesi düşünülen kağıt 
paraların da yeni makine geldikten 
sonra basılmasına başlanacaktır . 

nıekle beraber ihtihsal edilecek hak· j 
(arın biıyıik muvaffakıyetlere uğrıya· 

ra!,: pek g~ç ve güç temin edilmek- / 
te olduğunu görmektedir . Mamafih ! 
katiyeıı meyu~ değiliz . Sonuna ka. 

1 
dar savaşımıza devam edeceğiz . 

Birliğimizin en büyük bir zaferi ı 
lngiliz analarının çocukları üzerinde· 
ki hukukunun babaların haklarının 
aynı olduğunu tanıttırması olmuş

tur . Bu suretle lngiliz analar köie- ı 
likten kurtulmuş oldular demektir . 

Maaş almağa mani bir hali gö· 
rülmiyen emekli ve öksüzlerin mer
kezden yollanacak tediye emirlerine 
göre 936 mali yılı üçüncü üç aylık 
maaşlarının verilmesi için şimdiye 

kadar devam edilmekte olan tediye 
usulü veçhile vilayet ve kaza ma· 
kanılarından Ziraat Bankalarına tez· 
kere yazılacak ve bu tezkerelerde 
mütekaitlerin ikinci altı aylık yok· 
lamalarının yapıldığı ve maaş al· 
mağa mani bir halleri olmadığı bil· 
hassa işaret olunacaktır. 

Yoklan .alara fotograf yapıştı
rılması her halde temin olunacaktır. 
Tediye işi tamamlandıktıın sonra 
yoklama ilmühaberleri bir cetvele 
bağlanarak Vekalete gönderilecek· 
tir . 

Evlenme , ölüm , kanuni yaşını 
doldurmak ve yahut maaşlı veya üc· 
retli biı vazifeye geçmek suretiyle 
maaş haklarını tamamen, veya kıs· 

men kayl-ıedenlerin verilmemesi la· 
zımkelen istihkakları , maaş sahip· 
!erinin isimlerini, maaşları miktarını 

Vl! kesilme sebeplerini gösterir ikinci 
bir cetvel ile Vekalete yollanacak 
Vl! tediye emirleri de tenkis oluna -
rak merkeze geri çevrilecek ve ma- 1 

lı1mat verilecektir . 
Birliğimizi işgal eden mühim me· 

selelerden birisi de çalışan kadın 
ve erkeklerin yevmiye ve yahut üc
retleri arasındaki müsavatı elde et 
mcktir . Bunun için de bütün kuvve. 
tiınizle uğraşı yor •z • F bette mııvaf· 
f ~ <; .; ~a~ - • 

Yoklamaları vaktında almak ve 
tetkik etmek işinden belediye Zat 

1 işleri müdürleri ve Hususi Muhasebe 
müdür ve -merı ı r!arı mesut tutula 
caktır , 

Başbakanımızın tebrikleri 

Şc:hrimiz Akşam Kız Sruıat ens· 
titüsünün açılışı münasebetile Vali 
Tevfık Hadı Baysal tarafından çeki

. len telgrafa, Başbakanımız tarafın. 
dan verilen cevabı aşağıya koyuyo. 
ruz: 

Seyhatı ValisiTe ıfık HaJı Baysal 

Kız Enstitüsü ve Akşam Sanat 
okulunun açılması münasebetile iz
har olunan duygulara teşekkür eder 
bu feyiz ve sanat yuvalarının kurul
masında amil olan laı ı takdirle ana-
rım . 19, 11 936 

Başı ı•A•L /.,m el /nünü 

Köy okulları için müfre
dat programı 

Kültüı bakanlığı şimdiye kadar 
tatbik edilen köy için ayrı müfre· 
dat programı sistemini bu yıl için 
değiştirmiştir. Üç sınıflı olan köy 
okulları yeni ilk okul programın ilk 
üç sınıfa ait müfredatını tatbik 
edeceklerdir. 

Gelecek yıllar için köy okulla. 
rına dair ayrı bir müfredat progra· 
mı hazırlanacaktır. 

Hükumet konakları yap
tırılacak 

Maliye vekaleti, şimdiye kadar 
hükumet konağı yapılmamış olan 
ve mevcut ınaları oturulamıyacak 
bir halde harap bulunan vilayet, 
kaza ve nahiyeleri tesbit t!ltimiş· 

tir. 
Vekalet, 937 bütçesine tahsisat 

konulması için teşebbüsatta bulu· 
nacaktır. 

Zabıtada: 

Bir sahtekarlık 

Dede ve Zahid . adında iki kişi 
harp malullerinden Mahınudun 15 
liralık tütün ikramiyesini bankadan 
almak maksadile Mahmud namına 

sahte ilmuhaber tanzim ve bu ilınu· 
haberi belediyeye ,tasdik ettirmek 
teşebbüsünde bulundukları sırada 
cürmü meşhud halinde yakalanmış 
!ardır . 

Eşyaları çalınmış 
Abdulkadir oğlu Ahmed adın· 

da birisinin eski istasyonda kenar 
mahalledeki evinin sofasından, meç
hul bir kimse tarafından bakır ta· 
kımlan ve daha bazı eşyaları çalın

dığı polise şikayet edilmiştir . 
Zabıta derhal tahkikata başla

mıştır . 

Bıçak taşıyormuş 
Mehmed oğlu Tahsin adında bir 

amelenin bıçak taşıdığı görülmüş ve 
derhal yakalanmıştır . 

Ceyhan da 
Göçmen kardeşlere ya 

pılan ikramlar 
Ceyhan : 21 ( Hususi ) - Ro 

manyadan bu günlerde gelmelerini 
sabırsızlıkla beklediğimiz Türk göç· 
men kardeşlerimiz istasyonda Kay
makam, Şarbay, jandar birlik komu. 
tanı ve daha bir çok zevat ve halk 
tarafından tezahüratla karşılanmış· 
tır . 

Gelen göçmenler berabederinde 
eşya ve hayvanatlarını da getirmiş. 
!erdir . 

Kendileri için oteller , hanlar ve 
lokantalar açık b ·ı ı l ı ulmc-k a ve 
~t ın r ka ı ı ı r 

Ha) "'.Q,ıı - ı. •~ ~· "') n ""e .., . •• .e.._~k 

22 Tqrinisani 1936 

Yeni bir mezheb 

A tinada yeni bir mezhep türedi 
ama pek te yeni sayılmaz. biri 

kalktı va halkı yine eski ilahlar, Ve
us , Pallas Atene, Afrodite tapınağa 
teşvik:etti . 

Bu zat yeni mezhep ayinlerini 
gece ve gündüzlü yaptığı için yaka· 
yı ele verdi . 

Bir kaç gün sonra da Dimitriüs 
Astiriotos adıddaki peygamber mah 
keme huzuruna çıkacak . C 

Çalgılı dilençiler 
Parisin küçük !atamalar çalarak. 

dilenen sefilleri meşhurdur . 
Son zamanlarda, latarnalı dilen

çiler azalmış, bunun yerine gramo
fonlu dilenciler peyda olmuş. 

lntransigeant gazetesi diyor 
ki : 

On altıncı dairede bir çocuk bir 
köşeye bir gramofon koymuş, boyu
na plak çalıyor ve gelip geçenlere 
de kasketini uzatıyordn . 

Neden soğuk 
Çobanın biri gece çardağına gi

rip yatıyor, fakat bir türlü uyuya· 
mıyor. 

Ayakları bir türlü ısınmadıtı için 
uyku tutmuyor . 

Kalkıyor, ayak ucuna bakıyor . 
Bir de ne görsün, iki kocaman yılan 
çöreklenmiş yatıyor . 

Çoban yatağının altını da araş· 
tınyor ve çalılar arasında on bir ta
ne yılan daha görüyor . 

Hayır, korkulu rüya değil, haki
kat 1 

Tevazu 
Dünyanın en mütevazı adamla~ 

rından biri seksen yaşında Nevyork· 
ta öldü . Kunduracı Jan Lüsey • 

Bu adam eski Reisi Cumhur Ku 
liçin samimi arkadaşıydı . 

Seçim devresinde , Koliçin pro· 
pagandasını yapmak için hazırlanan 
teşkilabn başında çalıştı . 

Kuliç Cümhur Reisi oldu . On. 
dan sonra Lüsey tekrar küçük dük
kanına döndü ve gene kunduracılı· 
ğa başladı, son nefesine kadar kun· 
duracılıkla geçindi . 

Arkadaşı Reisi Cümhur olduğu 
müddetçe sık sık saraya gider, fa 
kat ondan hiç bir şey istemezdi . 

Ender bulunur bir insan değil 
mi? 

Ren Nehri 
Berlin kimyagerlerinden biri Ren 

Nehrinde: bir metre mikabı suda 
bir miligramın üç milyonda bi . i 
nisbetinde altın bulunduğunu meyda· 
na çıkardı. 

Bu kimyagt're göre Ren Nehri 
sulan senede 200 kilo altın alıp gÖ· 
türüyor. 

200 kilo altın bir şey ifade t 

mez , çünkü Ren Nehrinden senede 
200 kilo altın çıkarmak için lesi~at 

yapılmağa kalkışılsa senede 2COO 
kiloaltın harcamak lazımdır. 

Yeni neşriyat 

Türkçeden başka Almanca; Fran 
sızca, lngilizce yazılaıı ile beynelmi 
lelmilel bir ilim alemine hitap eden ve 
Türkiyemizde yapılan kimya çalış· 
malarım dünyaya yaymaya hizmet 
eden bu derginin ikinci cildinin ikin 
ci sayısı, kimyagerlerden başka, kin:· 
ya ilminin tatbiki salıalarından olan 
hekimlik, eczacılık, baytarlık, :&İraat· 
çılığı alakadar edecek bir zenginlik
te çıkımşbr . Tavsiye ederiz . 

yer . saman ve yem de evvelden te· 
darik edilmişti . 

Bu göçmen kardeşlerimize halk 
tarafından mükemmel yemek ve
" 'd' r l ı ı . 

Göçmenler kasabamızda bir iki 
gün kalacaklar ve sonra dı hkan 
mınt, ka l:ırı olan f( l. k .. ıa . ı 



Amerika medeni bir memleket
• Makinesile, yüksek binalarile, t 

ilci dünyamn en medeni memleke .. 

Bugün dünyada bulunan en 
yam kaVıın .Qfjfada yaşar. 

.._ala beraber, gi>i/i ~m, ya
ve~ tmı ile Amazon 

· rinden daha •m.edeni..dirlerl 
Burada fUDU da ipret edelim ki. 
yap,dç ıte~ 1*el'An dün

yamyamlarm sayısı gittikçe 
11118ıtk1'dır. Bugün yamyam ka 
I~ ~raz evvel aiJledilniz gi
A&;Pnan bazı yerl~e rast
. ·.Bundan başka,, ~tural-

da yamyamlar vu:dır. 
BOTOKUOOSLAR 

Şimdi gelelim Amuon yerlile-

ilk kö 

lhu için hare
ketler 

Fasta karışıklıklar 

Rahat : 21 ( Radyo ) - Burada 
büyük kargaşahklar olmuştur. Polis 
kuvvetleri nümayişçileri zorla dağı
tabilmiştir. Tevkif edilenlerden otuz 
yedi kişi muht lif hapis cezasına 
mahkum edilmişlerdir.Hükumet şid· 
detli emirler çıkarmıştır. 

Lilde grev 
Lil: 21 (Radyo ) - Yirmi beş. 

bin amelenin grevi devam etmekte j 
dir. Amele i ücretlerinin yüzde on 
beş fazlelaşbnlmasım ve haftaltk ça-
lışmanın kırk saata indirilmesini is. 
temektedir. 

Mümessil gönderiyor 

Londra : 21 ( Radyo ) - Al
manya Ceneral Franko nezdine bir 
mümes&il göndermiştir. 

Kar yağıyor 

14 ' ....... ,, • •• 

Bu akşam 
Kablırcasına gülmelc 1'manı geldi 

arlo .. Şar o.. Şeri~ .. 
9öfüa Cliinyanm ta~•fl en komik )anatkirın beş senede bitirdiği en 
&OD, dl aiükemiheJ vw yijjhe .esli f~eseri üç hafta evvel lstanbulda Sa• 
r~z ve Sakarra sinemalannda bü,. inuvaffakıyetler kazanan : 

-{ ı6*sri- mamanlar ) 
ı\lıiW2:lP,~~rp n sinetı,smda gösterir"meğe 1 aşlanacakbr 

iÔjJe hl ·lılb~ adar bu derecede gülmediniz 
.QJk bir...fıb ki. : Şimdiye kadar bu derecede neşel-~ 

B&yle bit filmi Wyr# ... Aftar ~bilinde cel~en sinemamız müdü· 
riyeti sayın ıaü,teri~rimi~ he~8' ,örebilmesi için fiatlarda rkMyen 

Jm yapmamışbr 

Di~at; 
~erilerimiiden ricamaz : 
Bu- filmi ~reilelWli la~ ~ ...,... l'tl~ r~ y rrmzı 

UJelrilmek içiD J--Ç~Mendil bulmKlunlftd I... 
4 

Asri sinema 
21 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük ve harikulade film birden 

-1-
( Sablık Kahramanlar J 

Oynayanlar : 

Richart Barthelmes - Loretta Young 
Rejisör: 

( Villiam - Velman ) 
Mevzu : 
Son derece hissi ve acıklı .•• Harbi umumide yapbğı büy.ük feci .. 

karhlc ve kahramanlıklannın mükafatım göremiyen bir gencin Uzun un-.::ij 
eşsiz kalarak bir çok meşakkat çektiğini ve nihayet tam hayatta mıUY1ıltlll8d 
oJacagı sırada adli bir hata yüzünden mahkfuıı oluşa •.. Kansımn YİİQI 
ayaklar altında çiğn~nirken imdadına koşamaması ... ÔJen annesinin av• 
detini beyhude yere beklıyen yavrucuğun teessürü .. Pek acıkh sahne
lerdir .. Bilhassa tavsiye ederiz . 

-2-
Sergüzeşt ve macera filmJ,..ri kahramanı 

( Buck Jones ) in 

( Cinayet Yolu ) 
Şimdiye kadar yapmış olduğu filmlerin en güzeli en heyecanlı YO en 

meraklısıdır 

Bu gün gündüz ı am ikide iki film btrden 

Umumi istek ve arzu üzerıne 
Serenad - Satılık kahramanW 

Alsaray • 
sıneınası 

Bu akşam 
Şimdiye kadar mislini görmediğiniz ve gdremiyecetiniz bir SlftelDa 

harikası sunuyor 

1 

( Kan Lekesi ) 
Büyük T.ürkçe film 

Kan Lekesi : Bir sinema harikasıdır 
Kan Lekesi 
KAN LEKESi 
Kan Lekesi 
Kan Lekesi 

: Güzellik 
: HEYECAN 

meşheridir 
KAYNA~IDıR 

: Dehşet ve a.zamet fiJmidir 

: Dilimizle konuşuyor Türkçedir • 
. 2 

Gören ve f()rmiyen müşterilerimizin dileti üzerine 

Ninon 

bık hm 
Pazar 2 de 

Dünyanın en büyük Radyo fabriksı olan PhiJips) 
in 937 modelleri geldi • 

görmeden ve djnltneden 
ındandır. 



ı 1uriyet Halk partisi 

; :urbu ocağından: 

< ) ':, ·ıci Teşrin pazartesi akşa-

' , ' ı c 19 da Hacı Bayram Kura 
. · J. ağımızın yıllık kongresi 

; ı 1 Jn Ocağımıza kayitli arka
" 11: zm ayni gün ve saatta kon

~, · l · .> ılunmaları rica olunur.7556 

Açık teşekkür 

işletmekte olduğumuz Mersinde 
• Hacı bey Fabrikası • namile maruf 
Pamuk fabrikasında 30- 10- 936 
tarihinde çıkan yangında husule ge
len zararımızı derhal ödeyen Güven 
Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 
ve bize kolaylık gösteren Mersin 
Acentası Vasfi Orguna alenen te
şekkür ederiz. 

ABDÜLKADiR VE MAHMUT 
7552 PERŞEMBE 

D. Demiryolları Adana 

İşletmesinden : 

Adana Borsası muameleleri 
................................ ~PAM~~U~K~v-e-K~O~ZA~-------------~ 

h ı l o ~ ;,.ıı 

Kapımah pamuk 

I· u a1. 

K. S. 

Eo çol 
K. S. 

Soulao Mikdar 
l>.ıfo 
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Ekspres 1 ı -
~~~i "Yemlik,, - -----ı------------· 

.. " Tohumıll~I -------
~~-'-~~~~ ....... ~~~~~~~~ı 

HlıHlJHA'l 

Bu~day Kıbrıs --,----------
---.. -YCr1ı··---- ---- --·-

ı -~""" __ m_e_n_ta_n_e ___ ------ı---· 
Arpa 
Fasulya 

-Yüiaı'--------ı----- -- ----------· 
·-~~------ ---- - ---Delice 
·-~--------·------ ----- --·-------· Kuş yemi 
·-~"-'-----------Keten tohumu 
·-~-------··------Mercimek 

-------

------Si sam 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço- ,:· 
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . ti 

Tarsus istasyonunun arkasına 
mukavele projesile şa • tname vı- plan 
farında gösterildiği veçhile yapıla
cak 4500 lira muhammen bedelli 

2 
... _ -Pçört y:ldız S"alih _u 1ıN_-~7~5~0-==l=----· I BELEDİYE İLANLARI I''" 

:Ö ~ - Dört yıldız Do~ruluk -- ~----------~------------------------------------

TtİR.K8Özj) 

Gündelik siyasi gazete 1500 m Parke döşeme işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7 12 36 pazartesi günü 
saat 10 da Adana işletme binasında 
yapılacaktır . 

Fenni şartname ve mukavele 
projeleri bedeli mukabilinde Mersin 
ve Tarsus istasyonlarile Adana Vez. 
nemizden alınabilir . 

Yatınlacak muvakkat teminatı 
337 lira 50 kuruş olan ve mukavele 
tarihinden itibaren 45 gün zarfında 
ikmali matlı'.ip bulunan bu işe talip 
olanların 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesaik 
ve Adana veznemize yatırılmış mu· 
vakkat teminat makbuzu ve ya Ban
ka teminat mektubu ile saatında ek
siltmede hazır bulunmaları. 7 555 

22 26 29- 4 

Kozan Belediye reisli -

ğinden : 

1 - Kozanda yapılacak olan 1099 
lira 57 kun.ış bedeli keşifli belediye 

ye ait altı adet Sebze dükkanı inşaatı 
14 - 11-936 tarihinden itibaı en 
15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muvakkat teminat akçası 82 
lira 50 kuruştur . 

3- Hususi ve fenni şartname

lerle plan Kozan belediye riyasetin 
den alınabilir. 

4- El,;siltmeye girmek istiyen
lerin Ticaret OJasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
hai:r. olduklarını müşir vesaik ibraz 
etmeleri ve 30-11- 936 tarihinde 
saat 14 te beledi ye encümenine baş
vurmaları ilan olunur.7553 1 

22- 24- 26- 28 

Kozan belediye reisliğin
den : 

1 

_,, üç • " -67ç-- --· 
.El " ---0 .=: Simit.-----,.---- -850 ___ ---
] ~ -Dört yıldız cumhuriyet ___ -700 ___ --------• 

~, .,,. üç • " 1 62ç-=-- ---------· 
Simit • 1 800 

Kambiyo ve para 
iş bankasından a lınmıştır. 

Liverpl T elgraflan t 
----21_/_l_l_/_19_3_6-;-~~~·•-•rn __ •··~ 

ı Liret 1 Hazır _
1
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Birinci kannn vadeli 6 50 Rayşmark 
Fran~F--ra-n-sı-z-,.--

Mart " --6 - 49 Sterlin « İngiliz • ı---ı 
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1
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1 
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5
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--~~~---------· 
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Tilt 

" TdR.KiW iŞ El\NkA5J 
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.................................................... 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 1 - Kozanda yapılacak olan 
3001 lira 76 kuruş bı:deli keşifli be- ı 
lediye Mezbaha inşaatı 14-11 -

Bu .. tu"' n konforlarile açılıdı 936 tarihinden itibaren on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuş- .................... , .. 31197•3mı:z--•·-----•3•1 ...... .; 
tur . 

2- Muvakkat teminat akçası 225 
liradır. -----------·--------------------------

3- Hususi ve fenni şartname· 
ferle plan Kozan belediyesi riyase
tinden alınabilir. 

Doktor Reşat 

istimlak olunan 
Mülkün cinsi 
Yeni istasyon caddesi 
üzerinde Kara Mercan 
vakfına ait 9370 metre 
murabbaı arsa . 

Sahibinin adı 
Evkaf idaresi 

Takdir olunan 
kıymet 

Beher metre murab
b.ıına altmış kuruş . 

Halkevi binası yapılmak üzere istimlakine karar verilen yeni istasyon 
caddesi üzerinde Kara Mercan vakfına ait 9370 metre murabbaı arsaya 
takdir olunan kıymet yukarıda gösterilmiştir . 

Menafii umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesi mucibince 
alakadarın malumu olmak üzere ilan olunur. 7551 

---------------------------------------------------..... -
! R. C. A-

1 

1 . 

1 

1 

il Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 

1 almayınız . 
Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve ŞürekaM . 

17 19-22 - 25-28-31 - Teşrinisani 936 7534 
2-5-8- 11 - 14- 17- 20 - 22-25-28- 31 Kanunuevvel 936 

• 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Muayen ;.hanesini Yeni Otel arkasında eski 

Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin-

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Atıon' 
bedeli dekişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

'"r•"' 2 - ilanlar için idareye 11111 

caat edilmelidir . 

L---------
Kiralık ev 

ıi· Ör 
Şabaniye Rasihzade Bay FeY. [ 

nin oturduğu ev kiralıktır . Ev~e 1 
• 

bında iki aile de oturabilir. lstıyen 
lerin Karşıyakada yeni değirırıeıı' 
müracaatları. 7548 2-6 

Tarsus Bele.iiye Başka"' ı:ç 
lığından : ~n. 

B 1 d. . . Ş . ası S • etı e e ıyeııııze aıt ar sınem s 
Kanunıısaniden itibaren 31 • M•Y

1 
d 

938 .. .. k d . rı'lece~ c 
gunııne a ar ıcara ve ilıa 

tir. Mu:u•nmen bedeli icarı "2(j1J~ ijı 
lira olup ihalesi açık artırma 111~, tle 
ıil ~ 3 - 12- 936 günü saat t5. . 
Belediye Enciimeni önünde ~·,rıJ; ~e 
caklır. loteklilcrin şartnamesırıl &el 
lediyemizden aramaları ilan ol 

19-22 26-29 7536 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısı~ıl' 

on üç odalı ve üç müstakil şe 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve e 1'I c 
triği havi bir hane satlık veya ,tJ 
ralıktır . Müessese , otel ve h 
olarak kullanılabilir. ,-

isteklilerin içindekilere mİİ;ı 
caatları. 7482 12-

Satılık ev 
Yeni istasyonun şehir taraf•~ 

asfalt cadde üzerinde Bay Saı 
köşkü satılıktır. 

Almak istiyenlerin Operatö~ . 
Yusuf Ziyaya müracaat etmelerı 
olunur . 7528 

1s-20-22-26-29- 3 - 6- 10 t 

4- Eksiltmeye girmek istiyenle
rin Ticaret Odasında kayitli ve bu 
işi yapabileceklerine dair ehliyeti 
haiz olduklarını müşir vesika ibraz 
etmeleri ve 30-=-11 - 936 tarihinde 
ve saat 14 te belediye encümenine 
başvurmaları ilan olunur. 7 554 

Birinci sınıf mütehassıs den olup İstanbuldan gelerek hastalarını Hilaliah- ı ) 
Almanyanın Berfin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak ' burun ' boğaz mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya Ahmedin ( Mişel Strag~f 

şubelerınden mezun 1 j • . .. 

~2-24-26-28 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü muayenehanesının ust katında sabahtan akşama kadar 1 

kalla kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . l ı kabul etmektedi . 7478 7- 12 g. a. . ı · 
7300 27-30 G. A ._ ..................... _____________ ....,_, ............................ .. 

Umumi neşriyat müdürii 

M. Bakşı 
·Adana Türk sözü maOı.-


