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Kemalizm felsefesi 

Yazan : Gerard Tonga• 

S iyasi buhranla, iktisadi buh· 
ranla birlikte, milletlerarası 
dünya şiddetli bir içtimai 
buhran da ;geçirmektedir. 

Muztarib cemiyet sınıflarının ( işçi· 
ler, köylüler ) bütün ümitleri iştirak 

esasına istinad etmektedir. Fakat, bu 
sonuncu şeklin tecrübeleri tatmin 
edici olmamıştır. Diğer taraftan, bir 
çok idare adamları hakikatı maziye 
dÔnüşte aramakta ve istibdada te-
veccüh etmektedirler. Halbuki istib· 
dad tecrübe edilmiş ve binlerce se· 
ne müddetle insanlık için kanlı !ela· 
ketlerden başka netice vermemiştir. 
Bugünkü içtimai gerileme, demek 
oluyor ki, masum milletleri kurban 
ederek ve onları modern harbların 

pençesine atarak bütün tarihi hata· 
la,rı tekrar edecektir. 

Bu dünya içtimai buhranı karşı· 

sında, Kemal Atatürk'ün yeni felse
fısi mutlak komünizmle eski içtimai 
rejimler arasında bir nazım rolü gö
rebilir. Kemalizm, ültra • pozitif ve 
iiltra • pepüler karakterleriyle bütün 
diğer felsefelerden ayrılmaktadır. 

Bu felsefe Üllra · pozitif'dir, çün
kü prensipleriui nazariye halinde bı· 
takmamakta, onları derhal tahakkuk 
ettirmektedir . 

Ültra • Populer'dir . Çünkü bü· 
liin gayretlerinin hedefi halkı, yani 
işçileri ve köylüleri tetkik el mek, 

a· Yükseltmek ve medenileştirmektir . 
ı.... ICemalizm, böylece, bu sonuçları en

"' r telektüel sınıftan ayıran uçurumu im· 
kan nisbetinde, ortadan kaidırmaya 
Çalışıyor . 

Aşkın halkçı olan Kemalizm, hal· 
kın şuuruna medeniyetin hürriyeti te· 

- tııin ettiği ye saadetin müstakil, yani 
Siyası, içtimai veya dini hiç bir tabi· 
Yat altında bulunmıyan hayatta bu· 

act lundultu fikrini aşılmaktadır . Kema· 
ıete lizm, her şeyden önce, insan dimağ· 
_.. lanna istipdadın hakketmiş olduğu 
iıd· bir patolojik unsur addettiği dini 

tııassubla mücadele etmektedir . Bü
tün dinleri kanunun dışına çıkarmak
la taassub engellerini ortadan kaldır· 
tııaktadır . Dinler nakkında aşkın 

halkçı görüşü bir kaç kelime ile hu· 
l~sa etmek mümkündür . Dinleri , ek 

e~· 
~zun zaman hakikati aramış olan bir 
ney; telsefeler telakki etmek IAzım-

ale clır , Bunlar asırlarca müddet metod· 
te' .'arını kolaylıkla tatbik ettiler , fakat 
nd~ '.0sanhğa saadet veremediler, Bilakis, 
...-4 1nsanlar arasında eşitsizlikler yarata· 

tak kadını faal içtimai hayatın dışın· 
~a bırakarak ve ekser! harpleri tah· 
1ık ederek onu kendi arasında taksi
llıe uğrattılar . Bununla beraber ültra 

l·n· ' eOpülarizm , vicdan serbestisini men 
~hnez : Halka anadillerinde gösteri· 
en dinler , doğrudan doğruya onun 

laO hijkümlerine tabidir . Bir kere taas· 
i ı,e· 1tıbtan kurtulduktan sonra , vicdan 
1 - f\ernal Atatürkün felsefesinden müs· 
giiO . ~akil bir hayat formülü almaktadır . 
ırııJi tı hayatı tahakkuk ettirmek için , 

f\ernalizm halkı kapitalistlerin esare
t· 

22
5 lJ\dcn kurtarmaktadır. 

1 
Sovyet ve sermaye , aşkın halkçı 

•k prensibine göre, patolojik içtimai 
~aurlardır. Bu , şahsi menfaatlerin 
•normal surette mübalagalandırılma· 
.1ıdır , Büyük sermayeler halk için 
1
.6libdat ve sefaleti temsil eder. Onun I 
l~indir ki Kemalızm, büyük sermaye , 
b~Yük endüstri ve büyük ticaret hu- ı 
1llsunda devletçilik prensipini tatbik 
'<!er . Bu devletçilik fabrikalarda me· 
llıur gibi çalışan işçilerin , böylece 
bijyük imkanlara sahip olan devletin, 
~e bu para sayesinde yapılan refah· 
harı doğrudan doğruya faydalanan 
alkın çok lehinedir . 

• Kemalizm , bütün unvanları, pa· 
•1olojik sosyal partilerin bütün imtiyaz 

-·"'" ~c büyük sermayelerini ortadan kal· 
h ıtrnakla bütün hükumet kuvvetlerini 
~il.Ikın eline vermektedir . Dili , ede· 

1 
ıYatı ve musikiyi papülarize etmek· 
'.' medeniyet yolunda kendisi de 
~Ukselmekte olan entelektüeli halka 

- Geriıi üçüncü sahifede -
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davamız milletler cemiyetine gidiyor 
Sancakta hayat normale döndü 

Duryonun istifa ettiği fakat Martelin bu istifayı 

Maltada donanmamız şe
refine şenlikler yapılıyor 

Kız Lisc"Sİ 

kabul etmediği söyleniyor 

açıldı . Erkek Lisesinin de açılmasına müsaade 
edileceği söyleniyor 

1 Amiralımize yapılan muazzam merasim 
dünyada hiç bir amirale nasib olmamıştır 

---~-····-

Bir Türk dostu Ermeni gazetesi beyannameler neşretti 
lstanbul: 24 (Radyo )-Antakyadan alınan 

haberlere göre,Sancak delegesi Duryonun istif;.. 
ettiği, fakat Ali Komiser Kont dö Martel tara 
fından bu istif anın kabuledilmediği bilc..irilmek

ı edir. 

Avrupa efkarı umumiyesinde bu te
zahürat büyük mevzu oldu 

- -----. ------

Sancakta hayat normalleşmiş,Kız LisesiniL 
açılmasına müsaade edilmiştir. Erkek Lisesinin 
de açılacağı söylenmektedir • 

Sancak Türkleri, her gün biraz daha kuv
vetli ve biraz daha elele vermiş vaziyettedir. 

Halep : 24 ( İstanbul R dyosu neşrediyor )
Halepte çıkan bir Ermeni gazetesi , dün onbin
lerce beyanname neşrederek : 

Ankara : 24 [ Radyo] Türk 
donanmnsı şerefine, Maltada spor 
eğlenceleri, evlerde, gemilerde, so· 
kaklarda şenlikler hala geceli gün
düzlü devam etmektedir. 

lngiliz Amiralı, amiralımız Şükrü 
Okanı yanından ayırmamaktadır. 
Şimdiye kadar dünyada biç bir 
amirale bu derece muazzam teza· 
burat ve merasim yapılmamıştır. 

Bahriyelilerimize resmi hususi 
üst üste ziyafetler verilmekt~dir. 
Bütün Malta gazeteleri, baş maka-

İspanya faciası 

lelerini ve sahifelerini Türk donan· 
masına basretmektedirler. 

Bütün bunlar Türk - lngiliz 
dostluğunun pek candan ve kuvvetli 
bir mısali olarak, Avrupa efkan 
umumiyesi çalkanmaktad ır. 

Ankara : 24 [ A.A. ] - Malta. 
da donanmamıza karşı dostluk ta
zaburatı devam etmektedir Deniz 
cilerimiz geceli giınd 'r :u .ı,k sa ıni · 
mi bir tarzda ağırl t n ııaktadır. 

Kayık yarışını iki i.:ç uiz kazan
dık. Futbol maçımda iki üç lngiliz 
lcr kazandılar. 

Suriye Ermenilerinin Türklerle bir vücut ol
duğunu ve Ermeni kardeşlerin Taşnaklardan 
kaçınmalarını, onlara yüz vermemelerini bütün 
Ermenilere tavsiye etmiştir • 

Ankara: 24 (İstanbul radyosu veriyor) -
Kordiplomatikle dolaşan şayialara göre;Fran
sız büyük elçisi Mösyö Ponso bugünlerde An. 
karadan ayrılacaktır . Mösyö Ponsonun Parise 

Şiddetli deniz muharebeleri oluyor 

Alman ve İtalyan harp gemilerinin de 
bu çarpışmalara karıştığı söyleniyor 

Sancaktan dışarı çıkarılan Türk ileri gelenleri 
gideceği ve Fransa hükumeti tarafından çağı- Sağdan sola : Samih Azmi Ezer, l'edı Mü.nir 

rıldığı söylenmektedir • Kauıbay , Mu s,afa Ra~ih 

İstanbul: 24 (Radyo) - Tevkif edilen 18 talebenin dün yapılan muhake- ! 
mesinde 12 si beraet etmiştir. Geriye kalan 6 talebe de buğünlerde tahliye edi
lecektir. Talebe birliği neşriyat müdürü Abdülkadir , bu hususta çok kuvvetli 
müdafaalar yapmıştır . 

Harbiye nazaretinin 
bombardımanı 

Titülesko iyi oldu 1 

yakında siyasi faali 
yete geçecek 

TitülP.ı/..o 

Bükreş : 24 (Radvo) - Titü 
leskonun hastalığı bütün dünyada 
dedikodular uyandırmıştı • 

Titülesko tamamile iadeyi afiyet 
etmiştir . 

Kendisile konuşan bir gazete 
muh'-rririne, Titülesko : 

Yakında tekrar siyasi faaliyete 
geçeceğini açıkça söylemiştir . 
1 

Danzig işi tazelendi 

Vaians : 24 (Radyo)- Bugün 1 
neşredilen bir tebliğde ltalyan ve 
Alman harp gemilerinin hükumet 
deniz kuvvetleriyle asi gemileri ara· 
sında vukua gelen muharebelere iş
tirak ettiği bildirilmekte ve bu !tal. 
yan Alman gemilerinin asi kuvvet. 
ler arasında muhabereyi temin • etti· 
ği ilave olunmaktadır . Sosyalist sendikalar ayaklandılar 

Paris : 24 ( Radyo ) - Resmi 
mahafilden öğrenildiğine göre, F ran -
sa hükumeti ltalyada çarpışan iki 
muhasım tarıfından hiç birısine , 
hiç bir suretle yardım etmemeğe ka· 

Varşova : 24 ( A. A. ) - Sos
yalist fırkası ile Sosyalist sendika· 
lan , bir karar sureti kabul etmiş 

tir. 

Bu karar sureti ~naz i lt·rin Dan 
zigi Al manyaya ilhak etm 'k maksa 

diyle Ddnzigd>! yapmakh uldukları 
tahrikat ve tec, vüzler şiddetle pro 
testo edilmekkd ı r. 

Sosyalist muı ahhaslaı ı , ls , ıan. 
yol milleti ile ınütesanid olduklarını 

beyan etmişl er ve B. Salengro'nun 
ölümü münasel-ıetiyle F nın>ız amele· 
sine sempatılerini bildirmişlerdir. 

Varşova : 24 ( A. A.) - Vilno 
üniversitesi talebesi , üniversite bi· 
nasına kapanmışlardır . Talebe , 

üniversite makamatını Yahudi tale: 
beye ayn mahaller tefrıkine icbar 
etmek için l>ir kaç günden beri açlık 
grevi yapmaktadırlar. 

Varşova : 24 ( A. A. ) - Efka. 
n umumiyenin nazarı dikkatini ipti. 
dai maddeler meselesi ile kürreiarz 

sekenesinin tevzii meselesine celbet
mek için tertip edilmiş olan " müs· 
temlekat günleri ,, nümayişleri ceJ. 
betmektedir. 

--
Yarı resmi lscra gazetesi , di· 

yor ki : 

Mevzuubahsolan mesele , Leb 
müstemlekeleri ve Lebistanın man
da>ı a . tına verilecek erazi veya buna 

ııı.imasil bir şekilmi olacağını bilmek 
uegııJir . Laıım gelen şey , halli 
cı l1<1n ekonomisi için çok ehemmi 

y t li o 'an bu meseleyi bir hal sure 
tıne bağlamaktır. 

rar vermiştir . I 
V~şingto• , 24 (Radyo) Mad. 

riddeki Amenkan nıaslah :: tgüzarı 

Erik Vald::rne sefar et:ıaneyl de: rhal 
tahlıye eder<' k Va lanse ndkl d mesi 
için emir verilmıştır . 

Sefart'tbane çarşamba günü tah· 
liye edilerek sefarethane erkaııı se· 

....... 1 ................... ııcı:ıı:aa11.1111ııımB111ıııımt 

Son dakika 
Sancak işi Milletler Cemiyetine gi::liyor 

A kHra : [ rürksöz011ün Hususf Telgr.,fı ) - Sancak hakkında 
konuşmalar devamda . Haber aldığıma göre, Fransanın arzusu üzerine me· 
selenin Cemiyeti Akvama gitmesi esas kabul edilmiştir . Ve ilk kanunda 
Konseyde konuşulacaktır. Hariciye Vekilimiz Mecliste Sancak işleri hakkın
da izahlar verecektir . 

Siyasi Müsteşarlıklar ihdas ediyoruz 
Ankara : 24 ( Türk sözünün hususi telgrafı ) - Manisa Saylavı 

Toprak tarafından, siyasi müsteşarlar ihdasi için bir kanun layihası meclise 
verilmiştir. Bu layiha bugün gurupta konuşuldu. İnönü bu işin intacı zamanı 
gelmiş olduğunu söylediler. Müsteşarlar meclis içinden olacaktır. Fırka 
bu teklifi ittifakla kabul etti. Proje hazırlanacak ve 1937 yılından evvel ka· 
nunun çıkmış olması mubtemeldir. K. O. 

farethanede oturmakta olan 250 
Amerikalı tebasiyle beraber Valan· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Türk-İngiliz 
Dostluğunu haleldar ede
cek her hangi b ir vaziyeti 
akla getirmek bile kabil 

değildir 

Londra: 24 (A.A.) - Avam Ka· 
marasında bir mebus Edenden Ak· 
denizde ltalya ile lngiltere arasında 
imzalanacak her hangi bir itilafta 
Türkiyeye karşı olar pek eski lngi 
liz dostluğuna veya Türk .menfaatle
rine zarar verecek bir kaydı lngiltere 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife 2 

Amerikayı heyecana 
şüren bir adam 

dü 

Fakirlere yüz binlerce lira dağıtan ve onlar için 
neş,e yurdu açan İlahi Baba ·kimdir? 

Dünya o kadar garip şeylerle do 
ludur ki insan her gün bunlardan 
birini anlatsa bitiremez . 

işte size garibeler memleketi 
Amerikada olan garip bir vak'a : 

Mahkemeye çıkarılan " ilahi Ba. 
ba • şunları söylüyordu : 

" - Binlerce, hayır binlerce de· 
ğil, milyonlarca halk bana Allah di. 
yor. 

Bir diğer milyonlarca kişi de 
şeytan diyor . 

Fakat, ,ben ilahi bir adamdan 
başka bir şey değilim ve bütün dün· 
yayı sarsıyorum . 

Bu adam kim ? Bir deli mi ? Ha 
yır . 

Ne olduğu iyice bilinmiyor. Fa
kat her halde ·Allah değil . 

Yalnız, belki fakirlerin allahı . 
Çünkü, flahi Baba bitmez tükenmez 
parası olan bir adamdır ve bu para· 
!arını fakirlere dağıtır onları yedirir, 
içirir, giydirir kuşatır, ev bark sa· 
hibi eder . Dini ı günlerde kırmızı 
bir tayyareye biner ve Amerika zen. 
cilerinin şehirleri üzerinden uçar . 
Binlerce hayır binlerce değil milyon· 
!arca kişi ona Allah diye bakar . 

Bu adamın mazisi tamamen meç· 
huldur. 

Ona tapanlara göre, ilahi Baba 
gökten inmiştir . Onun bir insan ol
duğunu bilenler ise nereden geldiği. 
ni araştırıyorlar . 

Bunlardan bazıları onun mazisi· 
ni keşfettiklerini söylüyorlar . 

Bu rivayetlere göre ilahi Baba bir 
defa ve yabancı bir insan olarak 
Long lsland'da Sayvillede görünmüş 
orada bir müstahdemin idarehanesi 
açmış fakat iş : yapamamış . 

Bundan sonra ilahi Baba şehrin 
en zengin mahallelerinden birinde 
büyük bir ev alı.<or . Buna " Neş' e 
yurdu • adını veriyor ve bir iki ay 
sonra Sayvillede gizli gizli bir şeyler 
döndüğü görülüyor . Yüzlerce zen · 
ci , yüzlerce beyaz insan " neş' e yur· 
du • na koşuşuyor . Burada fakirler 
günlerce kalıyorlar, yiyip içiyorlar, 
neş' e iç!nde bağırıp çağınyorlıır . 

"Neş'e yurdu • ndan gelen bu 
çalıp söyleme, kahkaha, çığlık şesle· 
ri mahalledeki zenginleri taciz edi· 
yor . Belediyeye şikayette bulunu· 
yorlar . 

Bunun üzerine , 1930 da ilahi 
Baba hakkında ilk defa resmi tah
kikat başlıyor . 

Dini bir toplantı halini alan "neş'e 
yurdu. cünbüşlerine bir gün fakir 
zenci bir kız kıyafetinde bir kadın 
sokuluyor . Bu, burada olup biten
leri anlamağa memurdur . O da ora· 
da, diğerleri gibi , yardım görüyor 
ve iki hafta sonra çıktığı zaman ra. 
porunu veriyor . 

lluhi Babanın halinde şüpheyi 
mucip hiç bir şey yoktur . 

Kansı olan ve " ilahi ana .. adı 
verilen bir zenci kadınla birlikte bü· 
yük yardımlarda bulunmaktadır . 

Fakat, servetinin menşei hakkın· 
da hiç bir malumat edinilmemiş · 
tir . 

1931 de ilahi Baba bütün Nev
york hükumetinde günün dedikodu
su oldu . 

Halk, böyle manasız olan bir şe 
ye karşı haklı olarak:sinirleniyor, hü· 
kumetten işin meydana çıkarılması. 
nı istiyordu . 

Fakat, bilhassa tüccarlar ilahi 
Babanın tarafını tutuyorlardı . Çün
kü o kendilerinin en iyi müşterisiy. 
di • Her ay ona binlerce liralık yi
yecek içecek giyim kuşam satıyor 
!ardı • 

Hük\imet tahkikatı daha ileri gö
türdü ve ilahi Babayı mahkemeye / 
sevketti . 

O zaman şahitler dinlendi . Şa. 1 
bitlerin hemen hepsi ilahi Babaya 
inananlardı • 

Boston üniversitesinden bir gençi 
kız, şahit olarak, kendisine soru. 
lan: 

- İlahi Babanın Allah olduğuna 
inanıyor musunuz ? 

Sualine bütün imanile, hiç tered
düt etmeden : 

- Tabii 1 demişti , Eminim . 
Diğer şahitler de onun hakikaten 

yere inmiş Allah olduğunu, ve para. 
!arın da gökten geldiğini söylüyor. 
!ardı . 

Mahkeme ilahi Babayı, yaptığı 
gürültülerden ve polislere hakaret· 
ten dolayı hapse mahkum etti . 

Bu Karun Baba 2000 lirayı bir· 
den sayarak hapis cezasını paraya 
çevirdi ve kurtuldu . 

ilahi Babanın " Neş'e evindeki .. 
toplantıların dini mahiyeti olduğunu 
söylemiştik . Hakikaten, kendisinin~ 
eskiden bir zenci papas olduğunu 
söyliyen bir adam, bir mezhep kur· 
mağa çalışmaktadır . 

ilahi Babaya göre, kadınla erkek 
arasında maddi birleşmenin hiç bir 
ehemmiyeti yoktur . Çocuk doğur· 
mak içia, bir erkekle bir kadının ay
ni fikri alkılarından geçirmeleri la
zımdır . ilahi Babadan ders almış 
kadınların kocalarına bunu ısrarla 
söyledikleri ve kocalarından ayrı o· 
dada yaşamak istedikleri görülmüş· 
tür. 

Zavallı kocalar lıahi Baba hak· 
kında mahkemeye giden şahitlerin 
hemen yarısından fazlasını teşkil et· 
mektedir . 

Amerika zencileri arasında İlahi 
Babanın tesiri gittikçe fazlalaşmak 
tadır . • Neş'e evi ., nin daha bir 
çok yerlerde şubeleri açılmıştır, Zen. 
ciler onu hakikaten Allah saymak· 
tadırlar . 

Geçenlerde olan b;r vak'a hem 
gülünç, hem de bu yabancı Allahın 
halk üzerindeki tesirini çok iyi gös 
terir mahiyettedir . 

" Neş' e evi .. ne giden zenci do· 
lu bir otobüs yolda bir kaza geçi· 
riyor, devriliyor . Polisler geliyorlar, 
şöföre soruyorlar ~ 

- Kimin bu otobüs ? 
Zencilerden birisi cevap . veri

yor: 
- Allahın 1 

Bu vaziyet karşısında şaşıran 
polisler şöföre tekrar soruyorlar : 

- Şöförlük ehliyetnamen nere
de? 

- Gökte! 
ilk " Allah .. kelimesile nasıl o 

zenci kastolunuyorsa bu son " hök • 
kelimesi de ilahi Babanın evi mana
sınadır . 

Fakat bu iki kelimenin manası 
bilinmekle asrar düğümü çözülmüş 
olmuyor . lıahi Baba nedir ? Kim
dir ? Hala , meçhul . 

Kimisi onun büyük bir nıira~a 
konduğunu, kimisi de kendisine bir 
milyarderin yardım ettiğini söylü
yor . Belki paralan bittiği zaman 
sır meydana çıkacak . 

ihracatçılar 
ihracatın kontrolü hakkındaki 

kanun mucibince ihracat ruhsatna
mesi almak için henüz müracaat et. 
memiş ihracatçılar vardır . Kanunun 
tatbikine 15 birinci Kanundan itiba. 
ren başlanacağından müracaatlar bu 
tarihe kadar kabul edilecek, ondan 
sonra müracaat edenlere ruhsat ve· 
rilmiyecektir , 

Tiirksözü 

Husu si idareler 
ve köyler 

Köy işleri murakabe 
edilecek 

Köy idareleri muamelatında 
devletin umumi ve daimi muraka· 
besini tesis içih bu sene Dahiliye 
vekAletinde kurulan teşkilatın gele· 
cek yıllarda birlikler kurulmak su· 
retile vilayetlere de teşmili tasav· 
vur edilmektedir. 

Vilayetlerin rr ahalli hiznıı:tlerile 
iştirak arz eden köy işlerinin şimdi. 
den başlangıç ve tecrübe olarak 
hususi idare kadrolarından ihtiyaca 
göre ayrılacak birer büro marife· 
tile takibi faideli görülmüştür. 

Köylerle hususi idareler arasın· 
da fark yok gibidir. Bunun için 
Dahiliye vekaleti bir tamimle vazi
yeti vilatlere bildirmiştir. 

Bela Bartok 
Konferansını bu gece 

• 
verıyor 

Halkevinin misafiri bulunan 
Macar Kompozitörii Bela Bartok bu 
gece milli musiki hakkındaki kon
feransını Halkevi salonunda vere· 
cektir. 

Konferanstan sonra, Piyano 
ile milli eserlerden bir kaç parça 
çalınacaktır. Konferans davetiyeli· 
dir. 

Bölgemizde 

Petrol araştırma faaliyeti 
tatil edildi 

Biı ınüddettenberi bölgemizde 
jeofizik araştırmalar yapan Petrol 
arama heyeti faaliyetini , tatil et
miştir. 

Heyet önümüzdeki ay içinde 
raporını iktisat vekaletine verect"k· 
tir. 

Et fiatları indi 

Et fiatlarının kilosundan üçer 
kuruş indirilmek suretiyle bugiinden 
itibaren koyun etinin kilosunun 32 , 
keçi ve sığır 22 kuruştan satılacak· 
tır · 

Halkevi 
Temsil komitesi faali

yete geçti 

Halkevi Temsil komitesi faali
yete geçmiş ve kış hazırlıklarına 

başlamıştır. 

Temsil komitesi idare heyeti 
dün halkevinde yine toplanmış ve 
seçtiği Çoban piyesinin rol tevzi· 
atını yapmıştır. 

Temsil komitesi bu yıl için üç 
dört büyük piyes hazırlayacaktır. 
Gösterit komitesi gençleri bu hafta 
içinde provalara başlıyacaklardır. 

Belediyeler Bankası 

Belediyelerin, Belediyeler, Ban
kasına iştirak hissesi olarak gönder· 
mek mecburiyetinde bulundukları 
varidatın yüzde beşi nisbetindeki his· 
sesinin, bir çok yerlerden gönderil
mt>diği anlaşılmıştır . Belediyenin 
yüzde on gümrük hissesinin nakli 
nukud muamelesi yapılarak alıkonu· 
lacağı Dahiliye Vekaletinden taıni
men şehrimizdeki alakadarlara bil· 
dirilmiştir . 

Bunun için belediye meclisleri 
muvafakat mazbatası hazırlıyacak. 
!ardır • 

Halkevinde deger- Zabıtada : 
li bir toplantı Ev sahibinin şikayeti 
Profesör Bela Bartok ile be

raber halk türküleri üstünde araş· 
tırmalar yapmak için Adanaya gelip 
Dörtyol ve Mersine de uğramış 
olan misafirlerimiz bugün Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

Evvelce gazetemizle bildirdiği
mize göre buakşam profesör tara
fından bir konferans verilecek ve 
muallim arkadaşlarımız konferans· 
tan sonra milli .eserlerimizden bir 
kaç Piyano parçası çalacaklardı . 

Ulvi Cemııl ve N!'dl Kazım 
döıımek mecburiyetinde oldukların
dan dün akşam Halkevinde bize 
hususi bir toplantı getesi yaşattılar. 

Ar komitesi üyeleri ve Adana
nın musiki severleri bu toplantıda 
bulundu. Necil Kazımmilli musiki 

Mahkemelerde: 
İhtilas suçlularının 

muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu To
hum ıslah istasyonu mutemedi 
Kaşif hakkındaki duruşma Ağır 
cezada dün devam etmiştir. 

Hesabatın tetkiki İçin tayin edi. 
len ehli vukufların tetkikatlarını bi. 
tiremedikleri anlaşıldığından duruş
ma başka bir güne bırakılmıştır. 

E ,, ıneyi yaralıyanın 
muhakemesi 

Umumhane kadınlarından Niğ· 
deli Emineyi yaralamaktan suçlu 
ve mevkuf Terzi Mahmut hakkın
daki duruşmaya dün Ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Suçlu tarafından gösterilen mu 
dafaa şahitlerinin dinlenmesi için 
duruşma başka bir güne bırakıl 
ınıştır. 

~~ 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Umumi ev sahiplerinden Şe 
rifenin oturduğu evin sahibi Kazım 
zabıtaya müracaat ederek , evinin 
merdivenlerinin sökülmek istendiği· 
ni şikayet etmi' ve bir müddet son· 
ra davadan feragat etmiştir . 

Garsonu tahkir eden 
patron 

Merkez lokantası sahibi Melıme
din . garsonu Kadiri tahkir ettiği 
iddia edildiğinden Mehmet hakkın· 
da kanuni muamele yapılmıştır . 

Bir kadın iki çocuğu 
döğdü 

Gülüzar adında , bir kadın , 
dün Neriman v ~ Belkıs isminde iki 
cocuğu döğdüğünden zabıtaca ya· 
kalanırttş ve hakkında kanuni iş ya· 
pılmıştır . 

Dilenciliğe teşvik 
Yusuf oğlu Musa adında birisi 

10 yaşlarındaki kainbiraderini dilen· 
ciliğe teşvik ettiğinden yakalanmış 
ve hakkında kanuni iş yapılmıştır . 

Şerifeyi tehdit 
Ahmet oğlu salcı Kazım adında 

birisi , umumi ev kadınlarından 
Cağfer kızı Şerifeyi tehdit ettiği id
dia edildiğinden hakkında tahkikat 
yapılmıştır . 

Fazla içtiğinden meşhut 
suçlar mahkemesinde 

lbrahim oğlu Abidin isminde 
birisi dün pek fazla serhoş olduğun
dan , zabıtaca yakalanmış ve meş· 
hut suçlar kanununa tevfikan derhal 
mahkemeye sevk edilmiştir . 

Evkaf işleri 

Ecdat yadigarı olarak memle
ketimizin her tarafında serpilmiş 

olan Evkaf abide ve anıtlarının ba· 
kımı ve kayrılması işile Valilerin 
ehemmiyetle alakadar olmaları 
Dahiliye vekaletinden vilayete ta
mimen bildirilmiştir. 

Merkez Kamuna bağlı 
parti ocak kongreleri 

C. H. P. Adana Merkez Kamu· · 
nuna bağlı Hankurbu ocağı kon
gresi dünkü akşam saat ( 19 ) da 
ocak binasında. 

Sucuzade ocağı kongresi dün 
akşam saat ( 19 ) da parti merkez 
kuragında yapılmıştır. 

Yeni on paralıklar teda
vüle çıkarılıyor 

Darphanede , on , beş , ve bir 
kuruşlukların basılıp bir taraftan 
tedavüle çıkarılmasına devam olu. 
nuyor. 

On paralıklar da tedavüle çıka
rılmıştır. 

Eski 20 paralıklarla , yeni beş 
ve bir kuruşlukların ve yeni onluk
ların birbirine karışması dolayısiyle 
tefriki güç olmaktadır. 

Bir sene sonra , eski beş , on 
kuruşluklar ve 20, 40, 10 paralıklar 
tedavülden kaldırılınca , bu karışık· 
Jık kalmıyacaktır . Darphan~ ufak 
paraların basılmasına daha bir sene 
devam edecektir. 

Türk - İngiliz 
- Bırinc i sahifeden arlan -

kabul etmemeğe itina edecek mi su· 
aline Eden, muhakkaktır. Türk - in· 
giliz dostluğuna halel verebilecek 
mahivette bir hattı hareket takibini , 

Bu gün güneş 6,30 da doğa 
cak öğle ezanı 11,43 de ikindi 
14,22 de akşam i6,37 da yatsı 
18,10 de emsak 4,42 de olacak 
tır . düşündürebilecek hiç bir vaziyeti 

akla getirınek bile kabil değildir ce
vabını vermiştir. 

25 Teşnnisani 1936 
2§ -

İspanya faciası 
- Birinci sahifeden artan 

sa hareket etmıştir . 
Madrid 23 ( Radyo ) - ki 

hava kuvvetleri şehri bombardımana 
devam etmektedir . Dün de şehrirı 
merkezi bombardıman edilmiş ve 
bir çok insan ölmüş ve yaralanmıı• 
tır . Atılan bombalardan birisi har
biye nazaretinin avlusuna düşmüş ve 
avluda yığılı bulunan mühimmi t 
ateş alarak yangın çıkmıştır . 

Roma : 24 ( Radyo ) - !talya 
hükumeti general F rankoya ancak 
manen müzahirdir . Maddi hiç bir 
yardım yapmamış ve yapmıyacaktır. 

ispanya hükumet taraftarı harp 
gemilerinin torpillenmesi hareketine 
ltalyan denizaltı gemilerinin de işti
rak etmiş olduğuna dair çıkarılan 
şayia kati olarak tekzip olunmakta• 
dır. 

Paris: 24 (Radyo) - Havas 
muhabiri bildiriyu : 

Asiler iki koldan yaptıkları hlJ· 
cumda , Penero ayaletindeki Viro 
kasabasını işgal etmişlerdir . 

Londra : 24 ( Radyo ) - Roy· 
ter bildiriyor: 

Kantolino limanı açıklarında bu 
sabah şiddetli bir deniz harbi olmuş· 
tur . 

Asilerin denizaltı gemileri olma 
dığından bu çarpışmada muvaffal. 
olamamışlardır . 

Sovilla: 24 ( A.A. ) - Bu gece 
radyo ile aşağıdakı tebliğ neşredil 
miştir : Fena havalar yüzünden bii· 
tün cephelerde askeri harekat bati· 
leşmiştir . Tayyarelerimiz , dün hi; 
bir uçuş yapmamışlardır. Yalnız top" 
çu kuvvetlerimiz , Madrid eephesin · 
de faaliyet göstermiştir . Geçenler• 
de işgal edilmiş olan Monçloa mıntı • 
kasındaki bütün evler baştan baştı 
aranmıştır . Evlerdeki kadın ve ç:ı· 
cuklar dışarı çıkarılmıştır . 

Toulouse: 24 ( A.A.) · Toıı· 
louse adliyesi tarafından yapılan ta'ı· 
kikat neticesinde tesbit edildiğine 
göre buradaki baruthane tarafııı-• . 
nan aşağı ren' de kain Bischiviller ı: 
gönderilen 5600 kilo barut dolu bir 
vagonun gideceği yer hakkında 1c 
yaftalar yarı yolda meçhul şahıslar 
tarafından dçğiştirilerek , vagon şar• 
ki birenelerdeki Elme i.tasyonunn 
doğru sevkedilmiştir . Bu istasyon 'lı:ı 
barut bir kamyona yüklenmiştir · 
Kamyonun ispanya toprakların• 
geçtiği tahmin olunmaktadır . 

Şimdi hafi surette yapılan ta'.ı· 
kikat , bu işte bir çok kimselerıı; 
suçlu olduğunu meydana çıkarmıştı · 

C 311· Madrid ; 24 ( AA. ) - erv 
tes krovazörünün Dartagena linı 0 ~ 1 

ınethalinde hükumet donanwası!l<~ 
. ·ı 

taarruz etmiş olan esrarengız denı I 
altı tarafından hasara uğratılmış 0 · 

duğu tasrih edilmektedir . Mende7. 
Nunez krovazkrüne bir şey olınJ· 
mıştır. 

Madrid : 24 ( A.A. ) - Royıer 
ajansından : 

Bahriye nezareti , bu sabah SJ'. 

at 9 da asilerin ellerinde hiç bir dt 
nizaltı bulunmadığından ecnebi dır 
nanmaya mensup olduğu zannolunııı1 
bir takını denizaltıların Cartag~nı:ı 
limanı methalinde hükumet donan· 

t . ld • b I· nıasına taarruz e mış o ugunu . 
.• J 

dirmektedir . Corvantes krovazor 
ne bir torpil atılmıştır . .. 

1 Madrid : 24 ( A.A. ) - Huk 
metin bir tebliğinde asiler milis d· 
radının mevzilerini bombardıman cl İ· 
miş oldukları ve bir taarruza geçıı·c · 
teşebbüsüne kıyam etmişlerse de ı,·ı 
taarruzun neticesiz kalmış oldu~ 
bildirilmektedir . Asiler , ağır ıayı· 
ata uğratılmak suretiyle püskürtül" 
müşler ve iki top bırakmışlardır • 
~-----· 

Fransada matbuat 
kanunu 

Paris : 21 (Radyo) Hükun e ' 

tarafından hazırlanan matbuat ka· 
nunu layihası bu gün meclise sev'.:o· 
lunmuştur . Hükumet bu projen fl 
sür'atle münakaşa edilmesini takP 
etmiştir , 



öçmenler 
yeti-Şe~rin istekleri 
~-------~·---~------

Ş.rb•r Ank•r•r• gitti 
Ceyhan : 24 ( Humsi ) -

1abamn iman ve hallan r·.,rıwıc• 
her yönden azim ve sebatla --~i 
- çalışmayı bir ödev 

bayumz Selibiddin 
beri köhne halde 
yüze 

Tetrin 
yyarelerimize 

•-me Ceyhan lca 
li balkunn aldıldan 
ad konma merui

..... lb . Halbuki iN 
ver Ceybanbla 

. tayyaremizdir • 
- cliliyerek düzelti-

D&tyol : [ Husuıi ..... biriaiz 1 timir edilmif ve belediye büdçesi 
] - Dörtyolcll ......... on dokuz bin liraya çıkanhmtbr • 
f.aliyeti vardır. 1 Fakat, bu kadar güzel bu kadar 

Genç ve çok dete ilçebay ve çahfkan kıymetli ellerde inkipf et. 
belediye reiaiain devamla mit olan Dörtyolun çok mühim iki 

et ve himmetleri ihtiyaca bnnca müracutJara ratmen 
)'epyeni bir çehre elin ıiderilememiftir . 
'Yapılan itlerden m • Ba nobanlar yüzünden iktisadi 
,fÖylece mahyabili ıelitme bir tiirfü mümkün olamı 
~ bin lira arfile yor • 
Otel yapıllDIŞ ve al bıtiyaçlan gümrük ve vapurdur. 
ıcara verilmiftir • Gimrük ~lib iki sen vvel Pa 

bın bra ile meydana relen ya.sa kaldırıl mı ve bir d dJit buraya , ~ . w~ ~ r~ft· naldolmanu br • 
yacak intizam ve ıüzellıkte. ~n ~rdutu mu 

büyüktür . Uf ak bir gü 

-·-·~~ riyeti ..... kta ,,,. .... 
bteinn tl&ntt aıtlbtaBaclt , 

Kil maltimiaide jelhknth<iuk· 
jptqe~U'A..YllllUlllllll~~~ 
da balueclenek utrımlan müş1cill 
tm fe1ttfdaık~J~ OBV• 
auı '·ôtcif. . 

D&t,....._ sizeJ :w.mmıta111ı~ 
bir _,Orprük --,.~da taah· 
bN r\ftmiılerdir • 

Veltlletm bbrada tam';'teifdM 
ve Atlbiyetli bir pnrilk: meliı'urıti. 
~ ihclaaoa fiddetle lüiôin var. 

lldnci Batiyi!; ile, 1116"6tiin -
himclir ve bunun temini uli sfi9 de 
tildir • Dnlet vapwlammr utratal-
Dl ·- iJ>udir 

• 

Sovyet' 
atı kesiliyo 

ithalat rejimi 
t~fsirleri 

latanbul : 24 [Radyo) - Mem· 
Jeketimizde koatenjaa re;mi aene 
batandan itibaren kalkacakbr. 

V ekliler he,etinden bu karar 
nameye bajb olarak tefsirlerde 
çıkacakbr. 

Alaskada ıicldetli 
yaj"murlcrr 

Alma : 24 [ Radyo J iki 
pdür devam eJen çok şiddetli 
yatrmılar Vaıo tebrini aa içinde 
.bualcm1fbr. 4 kiti ilmiif, 12 kişi 
enim eltmda kalarak,......_.,.. 
Kemalizm felsefesi 

- Binnci sahifeden artan -

Aqam Hariciye Nazın bir ziya-
,.......Kıadu. 

14'\ """' ve IJM ~e iildııııaet 
erkinı ile yüksek memurlar hazar bu 

K....a Atat6rküıı felaefeai b,ık 
... ~tm hakiki dUYP,ılU 

=~tmektedir • Çünkü hnikt ta
biat ada.ını , halk adamıdır , ve halk 
aevpi ıuura hakikl insanlık daJIU
aunu W.. edılbilir. 

........... 
Tahkik heyeti 

faaliyette 
KemıJiımin eauh p~pi müa

takll halk hayatını yaratmak tir • Bu 
itibarla derin bir mi!liyetçilik ve yurd
severlik biaini kabUI eder Çünkl •· 
oalt .uu,.tçi ve yurdcu bir ....... 
ket iatikWini ariklafaa ede&liUr • Fa
kat bu halkçı vatanperverlik ve mil-
liyetçilik milletleraruı bir anlatmaya 
ull manı t'9kil etm.,z • ÇOnkl her 
millet 6ltra....,ap61er felsefeyi kaW 
edioc• , her mUletin ma.taldl haya
tına kabal etmeye mecllur kahr • ve 
kapltalilt memleketlerin menfaatleri 
ohnua milletler bir milJetleraruı u-
Jqm8Jt ............... -K...-
liate ~ qıilletini v.e vatamm aev
miyen ....., imanl4ı ~ seve-
mez • ftra~ \itan m11ıet-
~.; '~' , erkekle kld'8 va.ata 
o~ Sffıı, bir etıllllt bbal eder. 

• ~ dtatli baklfaf yohnla 
~ , ve lıbat etmiftir ki di· 
lipN bir terbiye ile • bir tek nuil 
brfmda büyiik bir halk medeııiyeti 
tahakkuk ettirmek mümkündür • Ke
malfznt cm senede OJt 'lllll'hk it l'Ô"'" 
mflttür . Bu itibarla insanhta , tec
rübe edilm~ bir felaefqe örnek ola-

rak 1'& ttetilebiHr . 

u akpm 
ŞARLO 

Ş.rkı .a,Jlyor ıesinı dinletiyor 
Oç rGnde..,_. pceli:ı~lii rösterilen Te sinemamızın salonunu 

hmcab-.; d9~haran yüzleree seyitei 
( ŞA.RLO ) 

unu ç pzel ea ıon ve yerAne 1e1li phderi olan 

( ASRf ZAMANLAR ) ı 
Gordüler b•tendiler ve bu fılmin Şarlonun en mükemmel eseri oldutuada 

~ttdktırlcr .•• 
Görmiyen1er siz de bU harik-.lide filnri g6rilnft! katı hrcasma lfilecelc 

büyük bir !evi ~ neşe içerisiılde blacaban Ratlnda lcatiyen zam yoktu 
PEK Y AKıNDA: 

s.-mma tMiyülc llir mavaffakıyeti daha ~vatanm bir pal'Ç8SI olan 
Aatak~ ve ~ lerilnı. .. O falci Kard nmizin Vatan aşkıle Çarpan 

Jrleriz.. Y a ı t .. ODiara ı g .. tml n ve t~tb le ed 1can 
#b

0 

v ul~ f t>üt i arı Türk e 
00

zlfi 

~ ıd r 
aftN'"Cflk i5~8 

• 
ıne 

28 T pinisani çarşamba akpmmdan itibaren 
iki film birden 
-1-

Türkçe sözlü büyük film 

TİVOLİ 
Görülmemif varyeteler - Heyecianll ve fevkalade sirk sahneleri 

lan, Kaplan ve Fillerin bir •irile mücadelesi bu muhtıeııem tablolann içincl 
geçen müdhit bir qk faciaa 

-11-
Umami istek üzerine 

( Cinayet Yolu ) 
Bu film yahu heyecan ve 1e11ieett filmi tlefil •• Ayni ammda Wıut 

bir ... mamurclur 
Bugün gündiz iki bııçukta umuma tenzil't ı ma • 

so.n defa olarak iki film birden 

Serenad - Cinayet yolu 
• Alsaray sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Çoktanberi fjlmlerine laaret çektiiiniz ... Jl)dızW-~rttıi 

ı 

Monte Karlo 
lamincleki harikulade güzel ve nefis eserini ..... 

2 
Yer bulamıyarak pemiyera mütterilerimizin dilttli ile 

( Kan Lekesi ) 
Türkçe ve çok heyecanlı filmin bu programla da gösterilm~ 

devam edilecektir 
Gelecek program : 

Gönül dedikoduları 

( Marta Egert ) 
1551 

(Müjd ~ 

Dünyanın e ı b .. yük Radyo fabribı O an Phı ıps) 
in 937 modelleri geleli • 

Bu R.dyolan görmeden 've dini 111~ .,..._ 
•enfaabnız iktizasınd..,dır. 

almımaa 

ADANA VE HA \>ALlSl 
Belediye cadde~•·ıncM~·N••· 

P. K. er. 20 



Sıhife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
-PAMUK ve KOZA 

Kilo l<' iyatı 

ClNS1 En En çoı. 
Satılan Mikdar 

az 
/( , s /( s. Kilo 

Kapımalı pamuk ·- ·= ,_ ,_ ·-= -

Piyasa parlağı 
" 

39 -40,50--

Piyasa temizi 
" 

36 - 38) 7 ---iane 1 45 47 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 ~ 1 1 Si~ah 

Ç J G 1 T 
Ekspres 

1 
1 iane 

Yerli " Yemlik ,, 
1 " 

" Tohumluk ,, 1 2,60 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli 4,42 s;ı.2-- -. ---

" 
men tane c -- --Arpa 

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi ----
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam --

1 1 
UN -

Dört yıldız Salih _!_2~--ı 
... üç • • 675 
:E ı.::; 

Dört yıldız Doğruluk " 750 ;;::: 
-" üç • • 675 :::ı :g ~ _Simit • 8so 
-" > Dört yıldız cumhuriyet 700 

... 
:::ı 

'"l<r üç 62Ç - -..... ' • • -
Simit • - 800 

Liverpl Telgrafları 

p,.J 
Kambiyo ve para 

24 I 11 I 1936 iş bankasından alınmıştır . 
\'<ın ~lm 

Hazır 

ı-·-r~ 
Liret j ıs ı~ 

Birinci kannn vadeli - 6 52 Rayşmark 1 98 
Frank • Fransız • 17 15 

Mart 6- 52 
" Sterlin • İngiliz » ~3-

, __ 
Hit hazır - 5- 67 Dolar • Amerika • - -79- 84 -- 11 / 65 - - --
Nevyork Frank • İ sviçre • 

İktisat Vekaletinden • • 
Teşviki sanayi kanununun (30) uncu maddesi mucibince her sene ver

mekle mükellef bulundukları iş cetvellerini şimdiye kadar göndermeyen 
aşağıda yazılı fabrikalara mezkur kanunun (36) ıncı maddesi mucibince 
tahriri tebliğ kağıtları gönderildiği halde imzalı tebelluğ ilmühaberleri 
Vekaletimize gelmemiştir . 

Bu müesseselerin iş cetvellerini ilanın neşri tarihinden itibaren azami 
iki ay zarfında vilayete tevdi etmeleri ve verdiklerine dair vilayetten ala 
cakları vesikayı Vekaletimize göndermeleri aksi takdirde muafiyet ruh· 
satnamelerinin istirdat edileceği tahriri tebliğat yerine kaim olmak üzere 
ilan olunur . 

Muafiyet 
ruhsatnamesinin 

1 

No: su 
536 
618 
643 

1388 
1470 
1681 
1796 
2070 
2380 

586 

Sahibinin ismi 
Anadolu pamuk Ltd. Ş. 
Abdurrahman 
Bahri 
Mustafa Lutfi 
Basri ve Nuri 
Şadi 
lsa Şakir 
lbrahim Halis 
inhisarlar 
Süleyman ve Hakkı ' 

7559 

Nev'i 
Pamuk 
Çırçır , Un 
Tamirhane 
Doğrama ve mobilya 
Pamuk ve Un 
Un ve pamuk 
Pamuk ve Çırçır 

Çırçır ve Un 
Sigara 
Çorap 

................................................... 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 

3973 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

33 

Almanyanın Be,rlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Hergün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . 

• _____ 7._300•-- 28-30 G. A. 

' 

Türk .Ozü 

Seyhan posta ve telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

1- Mersine sekiz saat mesafe
deki Kepezayi beleni Ormanlarından 
kesilmek üzere 4350 adet çıralıl 

çam direği kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmışbr . 

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 . 

25 T .. riniMlli 19~ 

Ziraat bankasıll 
kumbaralarını·; 

1 

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 kabul edil. 
mez. 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço-

1 

1 

• 

cuklarınız refah ve saadet içinde 

5 - Şartnameler Başmüdüriyette 

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

6 - Fenni şartnamede tafsilat ve 
izahat olmakla beraber bu direk
lerin uzunlukları 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 
olaiı Mersin istasyonunda damga 
ları görülerek bila itiraz kabul edi-
lecektir. 7506 12- 15- 20 - 25 

Satılık çiflik 
Toprakkale istasyonuna on da 

kika mesafede ( 2000 ) dönümü 
havi çiflik acele satılıktır . Talip
lerin Ankara Otelinde 10 numaraya 1 
müracaatları. 7 562 

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

Seyhan P. T. T. Başmü
dürlüğünden : 

Dipten 2 
Tepesinin M.yukarı 

Boyu devresi devresi 

Adedi Metre SM SM 

556 6 40 50 
600 7 40 55 
274 8 40 60 
130 9 40 65 
65 10 40 76 
20 12 40 80 

1645 

1- Miktar ve ebadı yukarda ya- ' 
zılı 1645 adet çıralı çam direk ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Beherinin tahmin bedeli 375 

yaşarsınız . 

Ceyhan Belediyesinden: 
On beş gün müddetle mevkii 

ilana konulup 20-11-936 cuma 
günü saat 16 da ihalesi mukarrer 
olan Belediye bahçesi ve nehir ke

narında , yaptıracağımız 1041 lira 1 

75 kuruş muhammen bedeli havi 
bir adet mahmuz inşası için zuhur 
eden isteklilerin evvelki ilanımızda 
yazılı şeraite uygun şekilde fenni eh
liyet vesikası ibraz edemediklerinden 
hiç birisinin eksiltmeye iştiraki ka
bul edilememiş ve bu yüzden eksilt

me, 3 -12-936 perşembe günü 
saat 14 de talik edilmek suretile 
ihale, on gün daha uzatılmıştır . is
teklilerin yüzde yedi buçuk ilk te
minat paraları ve Ticaret Odası 
kayıt makbuzları ve Belediyemizin 

Ceyhan nehri kenarında yaptıracağı 
mahmuzun eksiltmesine iştirak ede· 
bileceklerine dair vilayet Nafia mü
dürlüğünden alınmış fenn: ehliyet 

vesikaları Üzerlerinde oldukları halde 
ihale gün ve saatında Ceyhan Be
lediye salonunda hazır Lulunmalan 
lazımdır. Proje ve şartnameleri gör
mek istiyenler her gün Belediyemiz 
fen işleri bürosuna miiracaat edebi 
lirler . 7 560 

Kiralık ev 
Şabaniye Rasihzade Bay Feyzi

nin oturduğu ev kiralıktır . Evde ica
bında iki aile de oturabilir. lstiyen· 
lerin Karşıyakada yeni değirmene 1 
müracaatları. 7548 4-6 

Kadirli Asliye H u k u k 
mahkemesinden : 

936-156 

Aşağı Çiyanlı köyünden Hüseyin 
kuruş olup muvakkat teminatı 462 oğlu Hasan vekilleri Mehmet Yalım 
lira 65 kuruş tarife bedeli 396, tes ve Mehmet Akçalı taraflarından ha- ! 
cir bedeli 20 kuruştur · zineye izafetle malmüdürü Muhar· 1 

3- Bu direkler Karaisalının Ha- 1 rem Sakarya aleyhinde açılan aşağı 
cıkırı, Hasantez ve Boztahta orman- Çiyanlı köyünün KızHasanlı mevkiinde 
!arından kesilecektir. 

1 
vaki do~usu lsmail(ağa)oğlu Ömer ve 

4- Eksiltme 30-11- 936 da 1 biraderi Yusuf ve Mehmet Ali ve 
pazartesi giinü saat 15 de Başmü- 1 kerimeleri Sultan tarlaları , batısı 

SAN 

.. ( 
H.Al' .. C. _ · 

Tilt 
T'1RKiV!! iŞ BANKA!rtl 

6748 110 

R. C. A. 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADY 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17-19-22-25-28-31-Teşrinisani 936 7534 
2-5-8-11-14-17-20-22 - 25-28- 31 Kanunuevvel 936 düriyet binasında toplanacak Ko- 1 ç k O 1 lb h I f ola sınan oğ u ra im tar ası 

misyonda yapılacaktır . ve şimdi nalbant Alinin çeltik harkı, -----------·--·-------------"'-
5- istekliler teminatını idaremiz kuzeyi sahibi mülk ve güneyi lsmail 1 

veznesine teslim edecek ve alacak- (ağa) oğlu Ömer ve (mulla)Abdullah Seyhan Hususi Muha - (11) de Daimi Encümende yapıl• 
ları makbuzları veya kanunen mute- kızı Fatma ve idem çeltik hendeği sebe müdürlüğünden : caktır · 
ber teminatı ve şartnamedeki bel- ile çevrili bir kıtada ( 13 ) hektar D- Muvakkat teminat mikd•" ' . at 
gelerle teklif mektubunu ihtiva ede- (7895) metro murabbaı tarla 35-40 A- Hususi Muhasebe , Nafia (105) lira ( 30) kurwıtur . Temııı 
cek olan kapalı ve mühürlü zarfları : senedenberi senetsiz olarak fasılasız ve Hastanelerin (1404) lira muham- parasının iş Bankasına yatırılma5ı.1: 
yukarda gösterilen tarih ve günde , ve nizasız tahtı işgalında bulundu- mem bedelli matbu evrak ve def- makbuzunun encümende ibraz ed'ı 
saat 14 de kadar imza ile komisyon ğundan namına tesçiline hüküm ve· terleri açık eksiltmeye konulmuştur. mesi lazımdır.7522 13-17-21 ...... 

j riyasetine teslim etmelidirler. / rilmesi istenmesi üzerine müddeabih 1 B- Şartname \e nümuneler her ---·-----------~ 
/ 6 - lsteklileı şartnameyi her gün ! arazide ala kadarlığını iddia edenler 

1 
gün Hususi Muhasebe kaleminde 

1 saat 9 12 ve 13- 17 ye kadar Baş· 1 varsa bir ay içinde evrakı müsbite· 1 görülebilir . 
ı müdüriyet kaleminde görebilirler. ; (erile birlikte mahkemeye müracaat 1 C - Açık eksiltme 936 yılı Bi-

7527 15-20-25-28 etmeleri lüzumu ilan olunur. 7561 rinci Kanunun birinci Salı günü saat 

Umumi neşriyat müdürü 

M . . Bak~ı 
Adana Türk söıü mıthaatı 


