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5 Kanunsani 
Ferit C. Güven 

stiklal kavgası Türk milletini.n. o 
yüksek kabiliy~t. ve cevh_erının 
yeni bir gosterışı oldu .. ~uşman 

1Çukurovalı ! Büyük giiniin kutlu olsu 
'f ürk milletini inkar ettı, fakat 

tk milleti kendini, inkar edenlere 
lığını; zorla kabul ettirdi. . . 
Kimi tarihten siliyorlardı, kınım 

ııı dünyadan kaldırmak istiyorlar
? .. Osmanlı imparatorluğunun da
a~a yüz tutması, Tür n~illetini? 

itadan silinmesini icap ettırmezdı. 
ekim Atatürk istiklal davas~nı 
ya koyup. düşman _ordul~rıl~ 

\itaya girişir girişmez, Turk mılletı 
demir yumruk gibi kafalara ".ura~ 
a kendı varlığını ve bu lıakıkatı 
lattı. 

istiklal ve hürriyet gibi yüksek 
erler uğ'runda başını daima ortaya 
an Tür.- milleti bütün hesapları 
·ne çevirdi, Türk için el.inden si

alınm•ş, top~ tüfengı yakma 
iş, çakmaklı tufenklerle ~~lm~ş, 

• ve kürekle kavgaya gırışmış, 

tnahrumiyetlerin man~ı. bi! _hiç: 
Zilletlere katlanmamak ıç,ın olumu 

tc alan bir millete mukadder olan 
tfli yaşamaktır. 

Bundan 15 yıl önce d~A'd.an ova
baş yakarda, alnı açık_ ındık'. kav-

h girenlerin yarısı donmedı, b~
bu davaya koyanl~rın .. çotu bır 
için tasavvuru mumkun olma

Yokaulluklara düıtüle!• bu u~ur-
<>lenlcrin başına tat dıkmek ıc-ap 

bir danesinin nerede olduğunu 
llleyiz .. Hepsi bu tek dava. u.t: 
a.. iddiasız, prurl\IZ kendileraaı 
ladılar. . 
Düşman bu f eraptı, bu çeşit 

'tJikJeri hesaba katınamlftl, Elin: 
topu, silihı, pkte u~ tayyaı:esı 

Yanlar matlup ve esar aayılıyor-
Türlc c:fellkanlıları bu zannı 

lllaz bir cesaret ve yititl~le _in. 
e\tiıer. Herkes anladı kı Turk 

e kartı hesabi bafka tutmak 
.... illa.. 

Ur..;a sıruı gelirse, ~~ ~le, nası}, 
.bereden vurm.OU bıbnz. Başmı 

· yüksek eşitine koyan Türk, 
runu, hürriyetini ~ir c~na. ~uka

fecta etmez. Hü!rıy~tsız._ ıstık.IAl-
Y•şamanın zilletı bır Turk ıçin 
vvur edilen 1ey detiJdir. Terazi-

. bir kef eainde canımız, öteki ke
nde hürriyetimiz vardır .. 
l<ahraman· uşak olamaz .. 
Adana, bÜyük Atanın istiklal kay
ında açtıtı bayrağın altına koşar. 
hep bu duyıu ile koştu o gün 

1 . ~na, onun işar~t ve ~arhğına 
dını verdi ise bugun de -Yle.. O 
et edince ölümün yüzü bile bizim 
'üzcllcşir, o isterse, bizim onun 
ıti yolda bağışlayamıyacağımız 

tek şey yoktur. 
Biz bugün büyük bir sevinç için
kurtuluş bayramını yapıyoruz. Bir 
!tan seviniyo~, fakat Öte taraftan 
ız yanıyor. Bıraz otemizde k 

k ~~ 
• arlı tepeleri buradan gör-
e!, kardeş Antakyayı düşu" ~nen 
N nuyo-

için bu kardeş topraklar .. 
il dekildir? Niçin haksız bir idmus
altında eziliyor?. Bunu kend kare
. ı en
ıze soruyoruz .. 

Fakat onun istiklaline k 
tasavvur cttikimiz zama avuşması 
o da hürriyet bayramla n uzun de
uşacak, c da bizim o-ı'b~ınha .. Yarı.o 

] 6 ı ur ~r 
r!~ın a tında tarihin asalet ve 
ıgına başını koyacak 
~ı!ası gelince Antaky~ da Ad 
1 lllfklal .. · ' ana ülürı . . ve h~ır!ıyet için nasıl dö-

bılır. Tarıhı ayni olanlar Şu-
' CCS-reti a · ı • 
artar, on) ynı '!.anlar ayni şeyi 

rnün b kar d.a bılırler ki, esaret 
· . a, 8 hır türlüsü ve daha 

erıdır Bu 
lalin: k nu, ondan hürriyetini, 

d 
ı . ·~kananların da bilmesi m e~,, mı? 

5 K·6 
•• 

a anunsani bayramı istiklal uğ'· 
. pervasız, korkusuz döx.-o-; • 

hır ba 6 .. şme 
ırösteJramAıdır . Tehlike nereden 
dü rse dananın yikit çocuk

'r .0 oldutu gibi bu gün de 
eyıp fablanmaya h d 1 Dünya Sulh azır ır ar .. 

a. _ unun taraftarıyız onun 
111.eye duşrnea· ' 

• Hele bu tebJ~k asli taraf tar de-
. 1 

1 e bu yurda yak· 
Üf~~u sıne el'Üllizden defetmek için 

- ve cannnıaı t k 

b
lfôaterecetimiz ıt~ a~~ oy~a: 
ır lllilletten bek) u re ·~ eşını 

Biz l)Q t ki entemelı .. 
iyetini tok 

0~ iın: istiklal ve 
deteri le. _ ~ Y elde ettik • 
kurtar~:k &'~ • erdd~. ibtiraslar-

·d· ıçın •ilerimiz bile 
ı ır . 

Bunu herkes böyle bilaı'n ç-
5 K· ·· un-

. ~unsani bu iddialarımızın bir 
etıdır, 

•• • 
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Türküz, esirlik yoktur, bal< alın yazımı%da: 
Bir tek adam gibiyiz nıilli savaşımızda i 
Ve o ilk bayrak gibi, ATATÜRK başımızda; 

Kurtulacak derdlenme. yarın Hıtayımız da 

Menzilleri yakarak koşan kahramanlarız, 
Kaşımız çatılamaz, gülmek gerek ADANA! 

KAMURAN BOZKIR 

Yurd ve istiklal döğüşünde Çukurovalının kadını da erkeği kadar Arslandır 
Adanadaki Atatürk moniimanındaki figürlerden biri _ 

Nevzed GOven ------
yarım kalan mermer 

sütun 

kurben verdiği Fransız çocuklarının 
mezarı başına gitmiş ve şöyle de
mişti : 

- " Fransız çocukları l şu başı
nızın üzerinde duran yarım mermer 
sütuuu birgün muhakkak tamamla
yacağız.,, 

Eter bugün hali satsa general 
, Düfyoyu müthiş bir azap halinde 
kıvrandıran hicaba ancak acıyoruz. 

A d n işgal kuvvetleri kuman· Bu gün hali Adananın bir köşe-
ananı sinde duran bu yarım mermer sütun 

danı Düfyo adlı bir generaldi. Çukurovalının kahramanlığı adına di-
Bir gün bu golvah, içini kabar· kilecek en bütün bir abidedir. Çünkü 

tan bir Fatih gururu ile, bcm beyaz Fransız generalinin tamamlanacatını 
bir at üstünde Adanaya girmişti. söylediti bu yarım mermer sutun 

Çukurovalının kendisininkinden Türkün yumrutu altında bir daha 
başka efendilik tanımayan ruhu Fran· ı tamamlanamıyacak tekilde kırılmıştır. 
sız generalinin duydutu gururu yüz - Ve o bugün, hür, müstakil Türk top
kızartısına çevirmekte gecikmedi. 1 ratmın b.r köşesinde bir zafer abi-

Oüfyo bir aiin bir saray yolunda'~ .. , d•dtfit btrlricap ·ve-- empcryaliz-

min Türk toprakları üzerinde daima 

Yarım kalmata mahkum olan ihtira· 
sına sembol olarak kalmaktadır . Mil
letlerin, tarihin sesine kulak tıkadık· 
ları dalalet devreleri vardır . 

Bunun en güıel misali işte , Ada· 
nadaki bu yarım Fransız sütunudur . 

Aklı selimi kendisine milli bir va
sıf yapmış olan Fransanın , Türkün 
tapusunda olan her toprak üzerinde 
Yabancı emeUerin erg-eç çürüyüp i'i· 
decetini bir kere daha anlamata ih
tiyacı olma h mı idi ? Fransa biliyor
du , ve avukatlığını üzerine aldıtı 
Suriyeye -öğretmeli idi ki : tari~in bir 
şaşkınhtı eseri olarak Türk toprak
ları üzerine dikilecek her yabancı 
mermer sütun yarım kalmata mah
kumdur • Hatay toprakları üzerinde 
düfen ve difeeek olan Fransız ço
eaklan da , baş ~ dildlecek 

Müşahidi er f aaliyett 
Sancakta otorite normal ve mu 
şeklini aldı fakat el altından , 
davasını çürütmek için herşeye ins 

başvurulmakta devam ediliyor 

Tehdidlerle hudut dışlarına kaçınlanlann • 
ları son hafta Antakyaya döndüler 

Antakya: 4 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Evvelki gün müşabid· 

' BüyükŞefle Aras 
Arıukaka : 4 ( A.A.) - Haricıye 

v~kilimiz bu sabah lsıa11bvldan §eh· 
rimiu d6nnıiı,ıii.r. &isi Cümlwr Ata· 
ıürk Rü,ıü Ara.sı harekdınden 6nce 
Dolma bahçede kabul ederek bir müd· 
del gö~ma, 11e otomobıline alarak 
fehir içıncü bir gezinti yaptıktan sonra 
hep beraber Haydarl"'laya gtçıni,tN 
11e rıht•ma çılcarak Ankara)'a htıreut
ıe olan Hariciye Jlekilimizi te§Yi et
mi,ladır • 

Ankara: 4 (.4.A.) - Rüaıü Aras 
bu sabah lııanbuldan §ehrimize diln
mliı ııe ilUJsyonda Vekiller Mebuslar, 
Bopeialeı JliUıeıar ı, hwusi kalem 
riJIU4rlJ , aefirkr tHt Hariciye 
J'~ 1 a Ür.Je ·, ..4nUIVI ~IMHl..lıl. 

Emeiyd Miidlirll &anl/ın.do.& ltarıuan· 
mıı t1t1 ~ta müzika ol"'-"" 1ıalde bir 
askeri müfreze resmen ihtiramı ifa et
mi§tir. 

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

Saat kulesile, Ulocarninin mina
resi arasına çekilen bu bayrak na· 

sıl düşünülmüıtü ? . 
işgal ordulan, azğm bir alev gi

bi Adanayı kawruyorlardı. işgal 
kumandanlannm biri gelip biri gidi· 
yor, bunlann her gelip gidişinde 
şehir baştan bap yedi milletin hay
ratı ile donanıyordu. Ve buna Türk· 
ler de mecbur tutuluyordu.. Türle 
bayrağından başka bayrak çekme· 
yenler ya zindanlara ablıyor, ya da 
atar para cezalan kesiliyordu. 

İşte böyle bir günde Adana 

gençlipıin biricik toplantı yeri 
olan pfak kahvesinin bir köşesinde 
bugün bir kısmı yaşayan gençler 
bir karar verdiler, dediler ki . 

.. Dünyanın en büyük bayrakla. 

mermer sütunun tamamlandığını ıöre· 
miyeceklerdir . 

Gönül isterdi ki , Adanada yarım 
kalan Fransız mermer situna , yarım 1 
kalıcak ikinci bir mermer sütuna ör
nek defil , Türle - Franıız dostlutu· 
na temel tafl olsun •• 

au.. tarih ve Wdi8eleriD mantıkı l 
da 
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kimler ve 
Fikri Mutlu 
/çel Saylnvı Çeviren Ha71di 'A kverdi 

Yitit Çukurovalılar! bu beş ikinci 
k&nun hepinizin yabancısı olmayan 
çOk yüce bir gündür. Bugünün ma 
nası ve bugünün yüceliği hakkında 
sahlf~ler dolusu kitap yazmak, sa
atlerce söz söylemek mümkündür. 

-K t ı B 
B h B Fransızların, marezi ruhiyat sahasındaki meşh 

Ur U UŞ a yraffilffilZ ur an elge alimlerinden Pierre Jauet, son zamanlarda ( Les d 

Bugu
•• Il nasıl kutlanacak ıı Matbuat umum müdürlüğü mü· buts ?e l'intelligence ) isimli bir eser neşretmiştir. B 

Yüce gündür dedim, çünkü mert 
Çukurovalılar. 

5 ikinci kanun, T orosun yeşil 
ovasını, parlak semasını örten kara 
İfgal bulutlanmn dağıldığı bir gün
düt 

5 ikinci kanun, Çukurovanın 
yağız çehreli mert yürekli çocuk
lmnın düşman kudretini ezdikleri 
~gündür. 

S ikinci kanun, bizi şehirleri· 
mizden, köylerimizden, evlerimiz· 
dtm mahrum bırakan, düşmanların 
fahredilerek Akdenizin köpüklü 
dalgalannda boğulduğu bir gün· 
dür. 

S ikinci kanun, Ankaradan yük
selen Atatürk güneşinin Toros ufuk· 
lannda parladığı keskin kıvılcım

larile düşman amalini yaktığı kutlu 
ve yüce bir günün tarihidir. 

Yiğit hemşehrilerim , kamunu
zun bu yüce bayramı kutlu olsun .. 

Muhterem Çukurovalılar ; sün· 
pnle defetüğin düşmanlar kadar , 
ovanda sessizce akan nehirlerin de 
sana zarar verdi . 

Devletin yapıcılık ve idare kud
reti , senin yılmıyan çalışmanla bir· 
lqtikten sonra kısa bir zaman için· 
de bugün kuduran o nehirler , de
reler, kazmanın emrettiği yere akan 
birer hayat çeşmesi olacaktır . ı 

Sen buna inan ve çalış . Devle ı' 
tin yaram çok ç.abuk iyi eder. Geç-

miş olsun . I 
~ 1 

Şoselerde nakliyat 1 

Adanada 
Kahraman Adananın kurtuluş 

günü sanki bugün rleğil dündü .. 
İlçelerden , kamunlardan , köylerden 
gelen binlerce atlı daha dünden A· 
dana sokaklarını doldurmuştu . Ya
ya gelen çoluk çocuk , kadın, genç 
ihtiyar kütleleri de başka . 

Bölgenin dört köşesinden gelen 
yurtdaşlarımızın sayısı on binleri 
bulacaktır. 

Vilayet ve belediye , Adanasının 
kurtuluş dönüm yılını kutlulamağa 
gelen aziz köylülerimizin yer bula· 
rak istirahatlerini temin etmiştir. 

Bugün , Adana öyle bir bayram 
yapacaktır ki , geçen yıllardaki te· 
zahürler bugünün yanında sönük ka 
lacaktır . 

Merasim için yapılan zengin 
proğramı dün neşretmiştik . Bugün 
dördüncü sahifemize tekrar koy
duk. 

Bu gece Halkevinde parti tara
fından bir balo ile şölen gazinosun
da belediye tarafından 150 kişilik 
bir ziyafet verilecektir. 

An karada 
Ankara : 4 ( Hususi muhabiri. 

mizin telgrafı) - Bu gece Ankara· 
da bulunan bütün Çukurovalılar An 
kara Halkevi salonunda büyük bir 
davetli kalabalığı önünde Adana 
kurtuluşunun yıl dönümünü kutlaya· 
caktır. 

Niğde saylavı Cavit Oral gece· 
yi açacak heyacanlı bir söylevle bu 

Kamyonlarla yapılan nakliyat günün manasını, Anadolu kurtuluş 
hakkında yapılan onbeşinci yıllık ı tarihindeki yerini. Adanalıların kah
istatistikte alaka verecek malumat 

1 

ramanlıgını tebarüz ettirecektir. 

vardır . Ankara hukuk fakültesinden Ada 

Örümcek ağı gibi Büyük Britanya dalı Vecdi, Çukurova kurtuluşunun 
yı kuşatan demiryollannıu yambaşın- t bilançosunu toplu ve etraflı bir su· 
da hali bir taraftan şoseler yapıl· rette göz önüne koyacak Çukurova-
maktadır. Ve bu şoseler son sistem nın kahramanlığım söyleyen şiirler 
caddelerdir . Son raporda nazarı ı okunacaktır. 
dikkati çeken şudur : 1 Halk sazlarile türküler söylene-

Bi 
1 

cek bunlardan sonra Adana kurtu-
r çok mıntıkalarda otomobil· 

ı k
. il luşu yıl dönümü münasebetile geçen 

er es ı yo an tercih etmektedir . 
1 

yıl çekilmis bir film gösterilecektir 
Vakıa yeni yollar , kısadır. Düz ve Adana kurtuluşunun bir kahra· 

gün olduğu için daha' çok süratli mo· 
1 marılık sahnesini destan halinde ve-

ren erıt e al güvenin (çaktr ali) tör sürmeğe müsaiddir , Ve bekçi- 1
1 

F . C 1 
leri , yedekçileri otelleri garajları piyesi temsil olunacaktır. 
her şeyi mükemmeldir . 

l Kozalardan yapılmış rozetler tev-
Böyle iicen eski yollardan tahta- zi edilec.k , davetlilere portakal ik

lan bu eski yollar üzerinde bir çok ı' ram olunacaktır. 
köyler, gönül çekici manzaralar , Çukurovalılar Halkevinde bir de 
çiftlikler eski han ve oteller eski sergi teşkil edecekler. 

kiliseler vardır ki bir takım seyyah- Kutlama proğramı büyük bir 
lar onla• ı görmek istiyor . ehemmiyetle hazırlanmıştır. 

Nakliyahn yıldan yıla arttığı da 
şu rakamlardan anlaşılıyor . 

1931 denheri altı sene içinde 
bu artma yüzde 49,2 dir . 

1 

İstanbulda 1 

lstanbul : 4 (Hususi muhabirimi
zin telgrafı) - Toroslular cemiyeti 
merkez üyeleri ve fstanbulda bulu
nan bütün Çukurovalılar büyük 
kurtuluşlannm yıl dönümünü her 
senekinden çok daha büyük bir 
e-hem~et ve heye~nla kutlulaml\k 

Son sene zarfında ( 2830962 ) 
'kamyon ve otomobil işlemiştir ki 
yolun bir saatte ( 1100 ) otomobil 
geçtiği görülür . 

Adana Ziraat Bankasın
dan: 

Bankamızca, Mersin, Tarsus, Si
liike çifçileri için tohumluk Klev· 
lancl çitidi mübayaa edilecektir. 

Satmak iatiyenler ikinci Kanun 
937 ( -6'47 ve 8 i.nc:i çarşamba,per· 
şembe ve cmu ~ ötleden son. 
ra saat 14 den 16 ya lfa4* borsada 
bulunacak heyete mür.,caatlan . 

7684 4-S 

için hazırlanmış bulunmaktadırlar. 

1 
Bu kutlulama törenined Çukuro· 

valı hatipler , Çukurovanın değerli 
çocukları bir çok söylevler verecek 
ve bu büyük günlerin şerefine top· 
lanmış olan davetlil ~rini bir takım 
sürperiz eğlencelerle ağırlayacaklar· 

dır. 

Bahçe kaymakamı 

Bahçe kaymakamı Nuri üçüncü 
sımf mülkiye müfettişliğine terfi et 
miıtir • Dün vekaletten emri gelmiş
tir • 

şaviri Burhan Belge Adanamızm eserın maayyen sayfalarını arkadaşımız Hamdi A Alm 

1 kurtuluş bayramında bulunmak üze· verdi - okuyucularımızı alakadar edeceğini düş·· tri 
re dün geceki Ankara postasiyle . k t • · · .. . . eken şehrimize teşrif etmişler ve yeni otel- nere - gaze enıız ıçın tercume etmıştır . 

Saylavlarımız de misafir edilmişlerdir . aksiyonlar gurupuna girer . 

Sayl.avlarımızdan Esma Nayman ı Seylapzedelerimize 
ve Tevfık Tarıman da kurtuluş bay-1 •• •• •• .., 

Her an herkes zekadan bahse. 
der, ne kasd olunduğu anlaşılıyor 
gibidir, fakat tasrih etmek hakika
ten güçtür . 

Bu müessiriyet fikri biraz da 
tasrih edilebilir , çünkü bu müessi 
yeti kavramak için nazarı dikka 
aldığımız dünyanın değişiklikleri i tthia ramımızda bulunmak için Ankara· j dun kom ur dagıtıldı 

dan şehrimize gelmişlerdir . " 

Bir öğretmen, bir profesör bize 
kolaylıkla şöyle söyliyeceklerdir : 
" Bu çok iyi bir yavru, ttmiz yürek· 
li, çalışıyor, çok şey öğreniyor, bil
gi kuyusu; fakat ne İşe yarar, o ka
dar az zeki ki 1 ., diyeceklerdir . 
Şüphesiz bu sözler bize, menfi bile 

siz sapsız değildirler . 

Şehirde hava 

Dün kapalı ve çok 
soğuk geçti 

Dün şehrimizde haw çok soğuk 
ve gök yüzü kapalı idi. Mevsimin 
en soğuk günlerinden birisi dün 
olmuştur. 

Sabahtan g~ce yarısına kadar 
mütemadiyen s0ğuk bir rüzgar es· 
miştir. Dün \ ehirde hararet zait 
iki idi. ı 
Vergi kaçakçılığı 1 

-·--·- -- 1 

Maliye Vekaletinin vila- 1 

yetlere yeni bir tamimi 

Muamele ve buğday koruma ver· 
gilerine tabi bulunan fabrika ve de
ğirmenlerde muhtelif şekiller alhnda
vergi kaçakçılıgı yapılmakta okluğu 
maliye müfettişleri tarafından veri
len raporlardan anlaşılmaktadır. 

Maliye Vekaleti bunun üz9rfoe 
sıkı tedbirler alınmasını vilayetlere 
tamim etmiştir. 

Değirmen ve fabrikalara giren 
buğday, çavdar vesairenin borsalar
da cereyan eden satışları bunların 
hangi değirmenlerde satılmış olduğu 
ve un satışlannın da hangi tüccarlar 
ve değirmenler tarafından kimlere 
yapıldığı borsalardan tetkik ve tah
kik olunacaktır. 

Büyük fabrikaların bulunduğu 
merkezlerde değirmen ve fabrikala
rını aldıkları buğdayların miktarım 
tesbit etmek için tüccarların defter
leri ve evrakları üzerinde icabederse 
tetkikat yapılacaktır. Kırmacılann 
ordinoları da alakadar maliye me
murlarınca ehemmiyetli bir surette 
takip edilecektir. 

Maliye Vekaletinin alakadarlara 
gönderdiği ikinci bir tamimde de 
bildirildiğine göre, sınai müessese
seler her ay içinde mal sahibi kır
macılardan aldıkları emre istinaden 
teslim ettikleri unlar için beyanna

Muhtaç felaketzedelerimize dün 
kızılay tarafından bol mikdarda kö· 
mür dağıtılmıştır • 

İki mahalle kuruluyor 

Hükumetimizin felaketzedeleri · 
mize tuğladan güzel binalar yaptıra· 
cağını ve binaların iki mahalle üze· 
rine kurulacağını yazmıştık . 
· Dün salahiyattar makamdan al· 
dığımız malumata göre inşaatın ya· 
kında başlayacağı an1aşılmııştır . 

Saimbeyli kaymakamı 

I olsa, küçük bir şey öğretecektir; bu 
profesörlere göre bilgi kuyusu olm akta 

ahmak olmaya mani teşkil etmez. 
Fakat profesöre : " Şu berikinin ze
ki ve ötekinin ahmak .olduğunu ne
reden biliyorsunuz ? ,. Diye soracak ' 
olkrsak sarih hiç bir cevap vermi
yecektir ve biz, zekayı halkın anla
yışındaki ciheti sezeceğiz . 

Eğer: uzun zaman önce bir art 
tarafından yapılmış kıymetli bir v 
zoyu beciriksizce bir hareketle d 

şürürsem bir müessiriyeti haiz bulu 
yordum, çünkü dünyada bir şey d I 
ğiştirdim ve bir asırdanberi dev eti 
edegelen bir şey mahv ettim . F bden 
kat bundan dolayı beni tebrik ıta 
mezler . Zekice bir şey yapmadı · ş· 
mı söylerler . 

Fiilin müessiriyeti zekavete i 
bar olunması için neticesinin insa 
lann arzu ve temayüllerine muva 

Saimbeyli kaymakamı Remzi 
Bahçe kaymakamlığına naklen tayin 

1 

edilmiştir . 

Bu ilk cev:ıplardan belki umu
mi hüküm bir çıkarabilir. Profesör; 
çalışmayan zeki küçük kızın ha -
yatta muvaffak olacağına ve ahmak 
şişko oğlanın hayatta hiç bir şey el
de edemiyeceğine inanıyor görünür. 
Zeka; bir iktidar, ;menfaatimiz için 
istifade ettiğimiz bir kudret gibi gö-

1 olması, bu müessiriyetin insanlara 
ha fazla yaşamak, daha uzun za 
çok daha iyi yaşamak imkanını v 
mesi lazımdır . Bir mevcudun mu 
tine intibakı denilen şey işte bud e 
ona zatı mahiy. tini muhafaza et tır 

Zabıtada: 
Polise kakaret etti 

Reşadbey mahallesinden Hüse· 
yin oğlu Mehmed adında birisi gü · 
rültü çıkaracak derecede sarhoş ya· 
kalanmıştır . Mehmed , hu haliyle 
umumi evlere girmesine mani olan 
polise hakarette bulunmuştur . Hak
kında kanuni muamele yapılmıştır . 

Arabasiyle bir çocuğa 
çarptı 

Yusuf oğlu arabacı F azh adında 
birisi Nuri oğlu 10 yaşında Ahmede 
arabasiyle çarparak çocuğu ağır su
rette yaralamıştır . F azh hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

~~~------·------~~~ 

Büyük bayrağın 
doğuşu 

- Birinci sahifeden cırtan -

deki yiğitliklerini terennüm ediyor. 

. rünür . Zeka, psikolojisi bakımından 
1 
' aksiyonun müessiri olmasıiçin bir şart 

kendisine benzemeyen, bizzat ke ·. 
si olmıy"ln şeyler ortasında bu 
hiyeti inpişaf ettirmek imkanını 
ren , vaziyetindeki bir değişiklik . 
bu sebepledir ki zeka, ekseriya ıle 

İnsanın dünyada çok fakir oldu- lı, mevcudun intibakını kolaylaştı ::: 
ğunu , " en küçük bir şeyin, bir kum , bir şart olarak anlaşıldı . .11 g 

vaziyetinde. 1 

zerresinin onu ezmeğe kafi geldiğini ,, 1 Böylece, zeka, canlı madde arı 
söylemek modadır . 1 hassalarmdan biri, canlı mevcu ab 

Bu hem doğru, hem de yalıştır. rın müessiriyetinin ehemmiyetli tkt 

lnsan bu dünyada şüphesiz az ikti- illeti oluyor . 
dara sahiptir , fakat her hangi bir Bu yönde, pr.k erkenden, g 
iktidarı vardır . Masanın üstündeki ve mübhem umumiyetlere ulaşıl 
kağıdın yerini değiştirdiğim zaman Vücudun, içine konulduğu şartl 
az bir şey yapıyorum , fakat bir şey intibakı; yemesini, teneffüs etme · 

· yapıyorum : kımıldanmasım temin eden uzvi 

1 Mukadderat tabii kanunlar bu kağıdın lerin teşekkülü zekavetli bir eser 
I sağında bulunmasını istemişlerdi, onu 1 larak, bir zeka tipi olarak gözeti 

soluma koydum, dünyanın nizamın- j Bu hususta, Güstav Löbon'un 
da her hangi bir şeyi değiştirdim . ı d

0

üşüncesi hatırlatılabilir : " N 
Bize; insanın ömrunün az olduğu, bir bir mahlukun görüşünce her an h 
gölge gibi iz bırakmadan geçtiğini 1ı nan. ı~ese.lel~ri .zeka~~e ~allet~ 
tekrarlarız . Ama nihayet katedral- kabılıyetlı bır alım, dıger msan a , 

lar ~ulundukları mıntıkada bir şey- 1 o kada~ ~st~~ ~lur. ~i onla~~~. k: 
ler değiştirdiler ve bu değişiklik 1 ~l~ah gıbı go~e~ılebı1ır . ,, ~ut lirı 
asırlarca devam ediyor . Denilebilir 1 bılınmeyen mtıbak umumıyel 
ki insanın, sadece bulunduğu yer de- 1 derhal ı bütün bu umumiyeler uk 
ğil, bulunmadığı yerle,de gücü ye· ~andan anc"lk biri belki de en n 

ter : 
Bağdaki bir kitabın yerini değiş

tirebilirim, fakat onu iki metre öte 
ye, kendimin bulunmadığı bir yere 
atabilirim de . Katedralı kuran mi· 

lerinden biri olan zekamızla ka e 

mak iyi değildir . 

Bu; her şeyi, şimdilik anla 
iktidarında bulunmadığımız bir e 
yat prensibine irca eden roma 
felsefe şekillerinden biridir . 

Bu bayrak o zamanki Adana 
gençliğinin bir andı oldu, gençler 
bu andı yerine ge ·irdiler .. Antakya
nın istiklali için and içenler, çok 
geçmeden istiklallerinin bayraklarını 
bu büyük bayrak gibi Hatay diya
rının ufuklarına gerecekler. 

me vereceklerdir. Bu beyannamelere 
satış kıymeti yazılacaktır. Vergiler ,
de beyannamelerle tahakkuk ettiri· 
lecek~ir. TÜH.K.8ÖZ"Ü 

mar, aksiyonunu zaman içinde ileri 
doğru fırlatmıştır ve ölümünden asır· 1 

larca sonra bile müessiriyetin haiz

dir. 
Bu müessiriyet neye tabidir ? 
Eğer bunu bilseydik onu idare 

edebilir. namütenahi çoğaltabilir , 
her şeye hakim,. Bergson dediği gi
bi hatta ölüme bile hakim bir hak 
gelirdik . 

Bizim işimiz çok daha müt 
zıane biz, ruhiyat bakımından. 
adını verdiğimiz bu hususu mü 
riyetin mahiyetini tayine çalışıy 
Hangi hallerde insanların hatla 
vanların hazı tavır ve hareketi 
zeka·ıetli diye tavsif ettiğimizi t 
he uğraşıyoruz . ilkin, otuz yıl 
bizi hayli eğlendirmiş olan küç" 

Belediyede : 
--------

Tatil kanununa aykırı 
· hareket 

Reşadbey mahallesinde Mehmed 
oğlu Mehmed ile Ali Rıza oğlu o~
man adındaki iki kişi pazar tatiline 
muhalif olarak hizar fabrikalarını 
çalıştırdıklarından haklarında kanuni 
muamele )' apılmıştır . 

Belediye emlaki nasıl si
gorta ettirilecek? 

Belediyeler emlakinin sigorta 
muamelatı her belediye tarafından 
ve münferiden yapılmıyacaktır . 

Bütün Türkiye dahilindeki bele· 
diyeleı e aid emlak belediyeler ban
kası eliyle sigorta ettirilecektir . 
Anadolp sigorta şirketi ·ile bu hu
susta mukavele imzalanmışb r • 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 zammedilir . 

1 
• 2 - İlanlar için idareye müra-

i caat edilmelidir . 

~----------------.J --- ..... ----·-......... ------
l 1 Kürek Mahkürnlarının feci haya- ı 

tını gösteren harikulade bir film 

~ranga 1 

ı 

Bununla beraber, bu müessiriyetin 
bazıları bizden hariçte, uzviyetimi
zin ve harici eşyanın ani tesadüfle· 
rinin ve bazıları kendimizde, uzviye· 
timizde ve hayatımızda olan bir çok 
şeylere tabi bulunduğunu söyliyebi
liriz . 

• 

Kendimizde olan bu şartlardan 

1 
biriı bu anlaşılmaz hattı, hareket 
<. condvite ) lerin kendisinden ibaret· 

1 
tır : Esasen bütün d:ğer hususlar mü 
savi olsa, anlayışlı bir aksiyon, ze· 
man ve mekan içindt!, ahmakça bir 
aksiyondan daha fa7.la müessirini 
haizdir . 

Mesela; vasi mıntıkalarda ve asır 
lar boyunca insanların hayatını de· 
iiştiren ilmi bir keşif, bu anlayışlı 

( hayvan ruhiyatı ) hikayesini h 
latalım . 

iki Fransız profesör, seya 
küçük bir lskoçya kasabasında 
verness'de bulunuyorlardı . Bir 
onlarla dost olmak istiyor gör 
hoş tavırlı tüylü cins bir köpe 
lerine takıldı . Boynunda küçü 
kumbara taşıyordu ve kumba 
üstünde bir hayır müessesesin' 
mi ile, küçijk kutuya beş kuruş 
masım rica ~den kelimeler y 
Köpeğin edalarmdan meraka 
\ e hoşlanan seyyahlar kumb 
bir kuruş at!Qk istediler; faka 
pek memnun görünmedi, para 
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bugün bu mefhumlara tam 
hakim bir vaziyettedir lspanyol asileri bir lngi

liz gemisine torpil athlar 
. B . k .. A Alman Lufthansa şır etinın e~ 

•• •• iri muhiti ile senelerdenberi ~uş. 
ş en hazırladığı planlar sayesınde 

}'et şimal Atlas denizi üzerinde İ 
azam hava postaları kurulmak J 

edir. . 

Bu hayrete d~er büyük hava 
postası yekununa rağmen deniz pos 
tasının naklettiği mektup adedi biç 
azalmamıştır . 

Demek oluyorki hava postuınııı 
bu şekilde artması ancak fikir ve 
düşüncelerin süratle naklinden mü· 
tevellit rabıta sıkılığından ileri gel· 
mektedir. 

Londra : 4 ( Radyo ) - lngiliz Bahriye nazareti, 
ı Kinunsanide bir İngiliz harp gemisinin lspanyol 
asi donanması tarafından topa tutulmasını Burgos 
hükumeti nezdinde protesto etmiştir. 

Al Lufthansa şirketınden 
bi:~atthias buna dair çok dik· 
değer beyanatta bulunmuştur. 
ias diyor ki: 

Al Lufthansa şirketi , kurul· 
l"\ man d .. 

d b · şimal Atlas enızı n an en , 
· d t zam hava postaları e mun a 
· i büyük bir gaye idi. 

bulu A ve Birleşik Amerika 
d l"\ vrupa .. b 

ey etleri arasındaki sıkı munase et 
dev b · ·k· kıta arasında suratli F en en ı ı 

. . hıta temini ihtiyacını his ettiriyor· 
ık . Şimdiye kadar bu vazifeyi bü 

gemiler ellerinden geldiği k~d~r 
· rıe getirnıeğe çalıştılar . Yenı bır 
a postası hattı kurula~ilmek iç~n 
fart posta ile nakil e~ıl~ek kalı 
llıiktar mektup ve saırenın mev. 
olmasıdır. 

Cenub Atlantik bava postaları 
·besinden öğrenilmiştir ki kara 

deniz postalannın yekünuna kı 
edilerek çıkarılacak netice yan. 

Üç seae evvel Lufthansa cenu · 
·Amerika hava postalanna başla. 

zaman deniz postalarına kıyas 
ilerek 14 günde 5000-10.000 
rça mektub ve sairenin nakledi
Ceği tahmin edilmişti . Halbuki bu. 

cenubi Atlantik hava postaların· 
n yalnız Alman hava postası he. 
hına haftada 48.000-50.000 

tktu p ve saire düşüyor. 

eki nedir ve 
kimler zekidir 

- ikinci sayfadan mabad -

Ya koymalarına mani oldu ve onu 
İşleri arasına aldı . iyiden meraka 
İişen iki profesör küpeği köşe bu· 

k takibettiler ve bir fırıncı dük
• ına girdiğini gördüler . Köpek 
kıııekçi kadınına yaklaştı , kuruşu 
line sıkıştırdı, kadın parayı aldı ve 
Ukabilinde köpeğe küçük bir ek· 
ek verdi; köpek derhal hemen ek
eği yedi ve kuyruğunu dikip koşa 
oşa vazifesine gitti . 

1 Bu da gösteriyorki Avrupa ile 
Birleşik Amerika devletleri arasında 
kurulacak bir hava postasının neka· 
dar mektup ve saire nakledeceğini 
doğru olarak evvelden hesap etm~ 
mümkün değildir . Hakikat şudur ki 
hava postası:miktannın çok ol~ 
için en mühim şart tayyarelenn 
muntazaman ve mümkün olduğu ka
dar sık uçmasıdır. 

Lufthansa şirketi , cenup Atlan· 
tik hattını da ancak postaların mun 
tazam ve günü gününe nakledil~ 

ğine teminat verdikten sonra ala~. 
mişti . Yani bu postalar baflar bi 
lamaz muntazam bir proğram da · 

iti· linde havanın bozukluğu nazarı 
- - ve bare alınmadan günü giiııilDC _ 

kayıt edilen saatta müfakarat ve mu· 
vasafat temin edilmiıti. 

Şimal Atlantiğini hava ~=~-
n da aynı şekilde (borasınnı ç 

) mun· hava yolu olmasına rafıDCD 
alı ")' de çalışa lazam bir proğram d 1 ın k 

. u kullanaca caktırkı postanın ve OR b' 
tal ına tam ır olanların uçuş vası ar in . . 

. . d . ed"l bilsin· tiZamı te· ıhma ı temın ı e . I 
. . . 11,....,.... esas ar 

mın ıçın UÇUf p h tü' 
1
.. 'h 

d h ·ı· d I ası Vt' er r u ı • a ı ın e yapı m. . lizıındır 
t iyacın be.tap edilmeli • 

Londra : 4 ( Radyo ) - lspanyol asi clon~n~a~ı! 
İngiliz gemisine otuz torpil atmış ise de hıç bırısı 
isabet etmemiştir • 

Madrid: 4 ( Radyo )- lngiliz sefarethanesi Vlan-
siyaya taşınmıştır . · 

Alsaray sinemasında 
Sayın Adanalılar kurtuluş bayramınız 

kutlu olsun 
1 Böyle bir bayram çok yakında Antakyablara da nasip 0 sun 

Duyan ve çalışan kazanır 

Büyük Fransız ihti~~li 
Bütü ı...... . 1 _ _...L •• fikri vel'IDlftiF. n ~rıyete hürriyet ve ...,. .... _ la 

büyüle ııümwıe o n Bayram isteyen bayram yapan).. . 

Bu muazzam beşeri -= itibaren 
5 Kinunusani ferefıne bupa 1 l . d .. .. .. 

Alsaray sinemasının beyaz perde enn e gorunuz. 
iLAVE 

S . . . Admıa halkına bayram ayın ve kudretli partımızın •• 
bedi · olarak g&ıdeıdıti 

Bu yıl Ankar~Cumhuriyet bayramı 
Ve 

Edirne askeri manevr~l~rı . e maarl"f •. ..ı;ı- ve halka tav11ye ederız. Çocuk esirgem ' ' Bilhassa bu iki filmi bütün melu.,.,...--

t kı.latı kurumları GELECEK PROGRAM : 

spor eş Anna Karanin 
. anao heyetinden: Oynıyan eşya pıy & 

S h ocuk esirgeme • Türk Greta Garbo ey an Ç · 1 
'f k !arı aençlik ve spor 7692 maarı urum o L _______________________ _ . • k nna tertib edilen eşya teşkilatı çı a . 

. na ermiştir . Alınan 
pıyangosu so . . 

.. e· çıkanlan beben bırer neticeye gor • 
t. de 12 SOO bilettenll,869 lira kıyme ın ' 

1 tir Bu mikdardan 5, 151 zu sah mış · 
lira 25 kuruş eŞya bedeli ve masraf 
. ·ı 6 717 lira 75 kuruştan safi bıttenıı • 

'
. !arak kaldığını ve bundan geır o 

f 1 n 3 358 lira 87 kul'Uftun nısıoa • 
te•kilatı için partiye ve kalan spor • 

kısmının yansı olan 1,679 lira 44 

Adana Pamuk Üretme 
dürlüğünden : 

Sıra Mo: Yapılacak ifin cinsi 

Çiftliği Mü-

Muhammen keşif bedeli 
Lira Kr. roma 

r. 

müt 

Bu iki şahit bu garip vak'ayı 
CVıJe Scientifique'de küçük bir ma· 
ale ile hikaye ettiler . Şu neticeyi 
ıkanyorlardı : k maarif ve nısfı diğeri olan 1 679 uruş . • • 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Amele evleri 
Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum anbaiı 
Çırçır fabrikası 

2379 64 
5611 94 

• Bu köpek, hayır müessesesini al· 
u mü ~tmak için fınncı kadınla anlaşan 
alışıy ır hırsızdır, o kadar 1 hareketi ah· 
hatta ~k bakımından şüphesiz şayani esef. 
eketl ır · 1 

Fakat ruhiyat bakımından çok 
ayanı dikkattır . Bu köpek : • Ev· 
ela can, SOnra canan darbı mese-. . " 
nı anlamıştır . Bundan bqka, ek-

çi kadını eürüm ortağı yapması
. bilmiıtir ve kendisine - çok ze
ICCsine - küçük çörekler tedRrik 
~iyor · " Bu makale lnverness,deki 
0ı>eğe büyük takdir ve hayranlık 

·~ıelbetti . 

1 T1-rk gençleri ! 
Tatkkuşu Adana şubesi 

açılıyor . Kayıd başladı . 
Koş hemen kaydol . 

lira 34 kuruşun <la çocuk esirgeme 

kurumuna verileceğini sayın halkımı· 
za bildiririz · 

Piyango heyeti : 

izzet Koçak • lsmail Burdu 
• Jbrahim Burdur , Vefik Güldağ , 

Coşkun Güv~n . 

7697 

iki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat· 

buat aleminde kıymetli şiirler ya
zan ~enç vekudretli Şairimiz Ali 
Hidı Okaıun ( •ki Kitap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
kıta v~ menzumelerden terekküp 
eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu. 
lanmıza tavsiye ederiı . 

1546 59 
7030 14 

10043 91 
Amele hamam ve helaları 3914 36 -30526 58 

. f dan Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi , 
A - Müessesemızdtara 1~ammrn keşif tutarları yazılı inşaat kapalı 
k·ı · k arsıların a mu 

me v ı en ve ' k uş ve bu işlere ait şartname ve evrak qa· zarf usulile rkıiltmeye onuım 

ğıda gösterilmiştir • . 

B - Eksiltme ş~~esı 
C - Mukavele proıesı . . f • h . 

1 k · ı ri genel şartnaıneaı ıle ennı ve ususı şartname. Ç _ Bayındır ı ış e 

ler me ve projeyi • 15 " lira bedel m~~abilinde Adanada 
D - ~ nnda pamuk üretme çiftliğinden venlır · Demirköpru ava 

E _ isteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği bü-

- safı olmalıdır · . 
tün ;v _ Muvakkat teminat [ 2646 ) lıradır : 

_ Ek.liltme 22 1 937 Cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdür
Gde -t-kkil mübayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . Eksilt lüjün mu -r- . . • . 

· eceklerin teklif mektuplarını tayın olunan gunde ebiltmedea en 
meye gır L-'- el . ı~-·mdsr az bir saat evvel -yona verm en l4IZl • 
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Adananın kurtuluş bayramı şerefine 

Johnny Veissmuller 

(TARZAN) 
·Maymunlar arasında 

lıaveten: Ekler Jurnal 
Ayrıca: Berlinde olimpiyatlar 

hazırlık türkçe 

Bugün saat iki buçukta Matine 

Tarzan Maymunlar Arasında 
Pek yakında : 

(Gönül istediğine gid 
Dişi köpek 
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sıneması 

Bu akşam 

Kurtulut bayramımız şerefine 
Jül verenin müthiş romanı 

Mişel Str~gof 
Asırların ateşini söndüremediji bir 

kahramanlığın menkabesidir. 

Mişel Strogof 
Kazak ve Tatar harbini ı:n müthiş bir şekilde canlandıran bir pb:ıeack 

Mişel Strogof 
da yegina vazife hizmet etmek, yegine hedef bimıet etmek yqiıae 

bir qka hizmet etmektir. 

Mişel Strogof 
Mevsimin en büyük bir filmidir. 

Dikkat: yerlerirt erkenden temin edilmesi ri~ ol~r.. _Bu tabeaer 
bugün 2,30 matinesinden itibaren gorebılirıınız. 

PEK YAKINDA: 

HARRY BAUR'ın temsilinde büyüle bir kudret 
gösterdiği bir harika daha 

Taras Bulba 
7691 

6748 
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5 Kanunusani kurtuluş İ : Dk Kurtuluş bayramı merasimine ait intibalar . 
bayramımızın programı 1 --- - · ,. _ 1 h 

-1-
S Kinunusani Sah günü kutlulayacağımız, Adanamızın kurtuluş dönüm 

~ait büyük programı aynen aşağıya alıyoruz: 

1 - 415 2 nci Kanun saat 24 te Belediyece üç 
top atılacak, saat kulesindeki düdük ile bütün fab
rikalar düdüklerini 5 dakika öttüreceklerdir. 

2 - Adana kurtuluş bayramına köylerder seçilmiş mücahitler 
ııtirik ettirilecek ve bunlar Belediye ve Halkevi tarafından ağırlanacaktır. 

3 - 5 ikinci kanun saat 9 da başta süel bando olduğu halde 
kurtuluş savaşında döğüşen kahramanlar , liseler ve orta okulların her 
snufından birer elçi , izciler , kurumlar, esnaf teşekküllerinin delegderi 
ve halk Belediye önünde toplanarak tarihsel bayrağı Belediyeden 
•lmacak \e saat kulesine götüreceklerdir. 

4 - Saat ( 9,30 ) da Hükumet ve Süel büyükleri , jandarma 
ve polis kıt'aları ve bütün kurumlur yönetim kurulları saat kulesi 
onünde toplanmış olacak ve busaatta bayrak çekme törenine başla 
nacak ve ( dıkkat ) kumandasiyle bir süel manka ateş edecek ve bay· 
rak selimlanacaktır . Ayni zamanda saat kulesindeki düdük ve fabri
kalar düdüklerini çalacak ve bir dakika sürecek olan düdük çalma 
müddetince bütün halk , kurtuluş savaşında şehit düşen kahramanJarın 
katsal andaçlarma oldukları yerde durarak sayğı göstereceklerdir. 

Bayrak çekildikten sonra Halkevi adına bir söylev verilecek, ( Hatay 
marşa ) Öğretmen okulundan ve ( Kahraman Adana1ı ) Erkek lisesin
den bir talebe tarafından okunacaktır . Buradaki töreni Kültür Direk· 

Adananın bü~ük ba')'ragı Adarıalıların sevinç ıw heyecandan ıitriyen elleri 
üzerınde illı. defa taıınır~n 

törü, Emniyet Direktörü ve Jandar kumandanı idare edecektir. 

S - Bayrak çekme töreni bittikten sonra törende bulunanlar , 
geçiş töreninin yapılacağı yer olan ve bütün okullarla sücl kıt'alar ve 
bütün kurumlarla halkın krokiye göre yer aldıkları Atatürk parkı 
OlllİİDe gideceklerdir. 

6 - Atatürk heykeli önündeki törene saat (10,30) da başla· 
nacak büyük savq yönünden Adananın kurtulut bayramın1 kutlayan 
söylevlerin herkesçe iyi işitilmesi için Halkevince hoparlörler kona. 
calctar. Buradaki Kültür direktörü, Jandarma kumandanı ve Emniyet 
direktörü bakacakbr. 

7 - Söylevlerden sonra geçiş törenine başlanacaktır. Geçişin 
düztün olması ve n8Sll geçileceği tören komutanınca saptanacaktır. 
Alandaki durumun ve yanındaki yollarda halkın Jüzğün durması 
Emniyet direktörlüğünün yükümüdür. Geçiş töreninden sonra Ata· 
türk ambna Parti, Belediye ve halk adına çelenkler konacakbr. 

8 - Saat ( 15 ) te şar adına uraydan seçilecek bir heyet, or
duya karşı teşekkür için komutanlığa gidecektir. 

9 - Saat ( 15,30 ) da büyük günün onuruna urayda bir kabul 
töreni yapılacaktır. Bir saat sürecek olan bu törene şehirde her ura· 
mm ve diğer kurulların delegeleri gelecek ve şarın kurtuluş gününü 
kutlayacaklardır. 

10 - Saat 16,30 dan 17,30 a kanar Halkevi tarafından hal
kımıza müzik yayım11 yapılacak ve kurtuluş bayramı yönünden söylev. 

ler söylenecektir. 

11 - Saat 17 ,30 dan 13,30 a kadar Süel bando uray önünde 
çabnacak ve urayca hava fişenkleri ablacaktır. 

12 - Saat 19 da önde Süel bando olduğu halde fener alayı 
yaprlacakbr. Fener alayı, Alay kumandanının göstereceti şekilde sıra
lanıp uray önünden yürüyecek ve Borsa, Asri sinema, Komutanlık ku· 
ratı önünden geçip Taşköprüde son bulacaktır. Fener alayı kuman-

danıdır. · 
13 - Büyük günün onuruna bütün dükkanlar, resmi ve özel 

dairder gündüz bayraklarla donatılacak ve gece Jflklandınlacakbr. 

14 - Bugcce Halkevinde özel çağnlılara bir balo verilecektir. 

15 - Kurtuluş bayramı için kimseye çağnlık gönderilmemiş 
tir. Bu prôğram çağrılık yerinedir. Ve hava çQk y~şlı olduğu zaman 
madde S, 6, 7 ve 12 deki bildiren törenler yapdtnıyacak ve toplantı
lar Sinemalarda toplanacak, söylevler oralardan verilecektir. 

2 Bu işe ait evrak şunlar 
dır: 

a ) Eksiltme şartnamesi 
b ) Mukavele projesi 
c ) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
d ) F cnni şartname 
e ) Kqif bulia cetveli 

1 

- 1-

-il-

Kırk Toroslunun Kar
boğazında esir e t t i ğ i 
( Menil ) Alayı [ Tekir 
Kozu J köyüne getiril-
dikten sonra . f 

- 11-
lı k 5 Kanunusanide 

halkın ve köylülerin coş· 
kunluğu. 

- ııı 

Adanayı işgal eden ilk 

1 
suvarilerinıiz şehre gi
rerken . 
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t 

1 
Seyhan Evkaf müdürlüğiinden;: 

Muhammen 
Kıymeti Kapr No. Nev'i Mahallesi SolcatJ 

BELEDİYE İLANLARI 
----------..----------------------- Ura D. Demiryolları Adan t işletmesinden : 150 

Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahminen yinni bin ton 30 
229 

o 
57 

143 
40 

Hane 
Ana 

Pqa Nabi Şehıt Mehmet 
• .. Hdrcı sokağı 

Zülimi zade 
Battal ata 

mikdanndaki maden kömürünün vağonlardan tahliye ve sitifi işi bir yıl 50 .. .. .. 
için müteahhide verilmek üzere açık artınnaya konulmuştur . 120 .. il 

Eksiltme 12/ 1/37 Salı günü uıt 10 da Adana işletme Müdürlüğü 400 Hane Kara soku Terziler yanında 
binasında yapılacaktır . 

Şartnamesi işletme Cer Başmüfettişlilinde bedelsiz görülebilir. 
Talip olanlann 2490 numarah kanunda yazılı vesaik ve iduemiz vcz· 

nesine yatınlmış 150 lira muvakkat teminatın makbuzu veya bu miktarda 
banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede bulun111alıdır . 

7673 29-3 - 6-10 

1-Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: 100,000 adet parke taşı, 
( Taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır. ) 

2- Eksiltmenin yapılacağı yer ee tarih: 25 ikinci kanun 37 pazartes 
günü saat on beşte belediye daimi encümeninde . 

3 - Bu işe ait şartname belediye yazı işleri kalemindedir . lstiyenlere 
parasız verilir. 

4- Muhammen bedeli 9650 liradır. 

5- Muvakkat teminatı : 723,75 liradır . 

6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar belediye rıya· 
setine verilmiş olması lazımdır . 

7- Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hükümsüz-
dür . 7662 24- 29-2-5 

f ) Proje 
g ) Hususi şartname 

lstiyenler bu evrakı ( 975 ) ku
ruş bedel mukabilinde şose ve köp
rüler reisliğinden alabili~. 

3 - Eksiltme 26 - 2 :.. 937 
tarihinde cuma günii saat ( 16 ) da 
Nafia Vekaletinde şose ve köprüler 

reisliği eksiltme komisyonu odasın· 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için taliplerin ( 11, 000 ) liralık mu-

vakkat teminat vermesi ve resmi 

gazetenin 3297 sayılı nüshalarmda 
çıkan talimatnameye te~ an mü
teahhitlik veaikaaı ibraı etmesi Ji · 

. 
zımdır. İsteklilerin teidif mektupla. 
rını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon • 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek teklifle. 
rin ~ zafrların mühür mumu ile 
eyice kapatılmış 'llması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

5-10-14-19 7695 --- --------------------~ 
Kaçakçılar vatan ,, 

hainidir 
. , 

sokağı 
450 
350 
200 
300 
300 
250 
500 
150 
150 
250 
600 
150 

15 
324 
267 

27 
25 

.. Mestan zade Bulut dede sokatı 
Arsa Hilhal M. Hasır pazan 
" Nacaran Kolordu sokağt 

Eski debbağhane Eski debbaj'hane 
Saracan Çapar zade sokağı 

5-5A 
91 
31 
33 

" Yortan Balcı otlu 
Hane 

" 
Harap bahça Veli oğlu 
Kasap Bekir Vaiz oğlu 

9 
28 

61 63 N. lı 
Eve bitişik 

.. 

.. 

.. 
Arsa 

.. 
•• 

Çınarlı 

" 
" 

.. .. 

.. " 
Kara denizli 
Kara denizli sokağı 
civarında 

400 119 Hane ve Sofu bahçe Gari zade 
arsa 

150 • 164 Hane .. .. 
75 118 Arsa Sanyakup 

Yüzbaşı sokağı. 
Tatar oğlu 
Kara Hüseyin 30 68 il .. •• 

250 76 Hane " .. " " 
200 248 258 Ol .. il Nalbant oğlu 

400 213 il .. ,. .. .. 

Yukarıda yazılı hane ve arsalann mülkiyeti satılmak üzere 4 1 93 
tarihinden itibaren 20 ilin müddetle açık artırmaya konulmuştur. 25 1/9'3 
Pazaretesi günü saat 15 de Evkaf dairesinde ihaleleri yapJacağınd 
isteklilerin müracaatlan. 5-10-15-20 7693 

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden: 

Evkaf anbarında bulunan 540 
kadar salma:akacile 70 kadar 'ikilik 
üçlük dörtlük kereste ayn ayn\mü · 
zayede kaimeleriyle sablacağından 

1 

1 

4 • 1 937 den itibaren 20 gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş
tur . 25 • 1 • 937 pazartesi günü sa· ı 
at 15 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından isteklilerin müracaat· -- :. 7694 s. ıo. ıs . ıo 

Adana barosunda 
Baro umumi heyetinin sen 

toplantısı 11 • 1 • 937 tarihine 
sadif pazartesi günü saat 16 
Adana ticaret odası salonunda 
pılacağından Adana barosuna 
kayyet avukatlınn yevmi mezk,. 
hazar bulun malan ilin olunur . 7 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M· _Bakşı 

bi 


