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Edvard Vlll dü ingiltereden ayrıldı 
--

Uğradığımız 
ihtimalini on 

haber 

son felaketin vukuu 
ay Önce gazetemiz 
verdiği zaman : 

ı ~illetle~. Cemiye- Dün şehrimizde yıkılan bir ev içinde 
tınde muzakereler 
italya.v~E.kuatorhük~me- beş Ve göl içinde diğer bir ölü bulundu 

tı ıştırak etmedı 

'' Seyhandan bir teh --
like gelmez ! ,, 

tekzip ede1ıler 
diyecek ? 

Diye bizi 
ne 

Seyhan, nihayet başımıza bekle· 
tııediğimizden d<ıha büyük ve daha 
Şiimüllu bir felaket açtıktan sonra, 
insi sinsi yatağına çekildi . Fakat 

t>nun açtığı yaralar dinmekten çok 
Uzaktır . Biz bu vaziyet karşısında 
~özlerimizi azıcık arkaya çevirip Sey-
an hakkında neler düşündüğümüzü, 

şimdi 

Seyhanın bu dolmasına tezelden bir 
çare bulunmazsa ırmak yatağının 

yükselmesi devam edere.k ve bütün 
ova , günün birinde su seviyesinden 
epeyce aşağıda kalarak her hangi 
bir tuğyanda memleketin yegane ha-

- eler yazdıgımızı, alakalı makamları 
asıl ikaz ettiğimizi , onlardan ne 

n ukabele gördüğümüzü şöylece ha- 1 

htladık . 

yat ve servet kaynağı, azgın sellerle 
sürüklenip mahvolacaktır. 

Nitekim bu tehlike bugünden 
baş göstermiştir de .. Çünkü Irmağın 
ova kısmından geçen mecrasında 

- Gerisi üçüncü sahifede -
aş· 

Ankara: 12 (Radyo) - Millet· 
ler Cemiyeti konseyi dün toplanmış 
ve ispanya meselesini görüşmeğe 
başlamıştır. ltalya ve Ekuator'm kol 
tukları boştu. ilk önce İspanya dı~ · 
işleri bakanı söz almış ve İspanyada
ki bugünkii vaziyeti ve ispanya hü- 1 

kumetinin şikayetlerini izah etmiş ve 1 

sulhun ve Milletler Cemiyetinin me· 
nafi için müsbet ve yapıcı neticelere 
varılmasını istemiştir. Konseyin öğle-

. den sonraki toplantısında İngiliz , 
Fransız, Polonya murahhasları söz 
almıştır . Konsey bugün tekrar top· 
)anacaktır. 

Türk - İtalyan ticaret 
anlaşması 

Ankara : 12 ( Radyo ) - ltalya 
ile ticaret anlaşmasının bu ayın so· 
nun;ı kadar uzatıldığı Türkofisten 
biJdirilmektedir. Geçen şubatın 11 inde intişar 

den nüsh•ımızda biz, Seyhanın bu
iinkü şekilde bu memlekete felaket 
~etirmek istidadında olduğunu mü
lahede, bilgi ve mantıki istidlAlimize 
dayanarak haber vermiş, acil tedbir· 
er alınması lüzumunda ısrar etmiş
ik. Bizim bu yazımız alakadar ma· 
amJar tarafından adeta "Varakı mih-

ti vefa ,, gibi telakki edildi. 
a İzhar ettiğimiz ve umumun duygu-

'una tercüman olunduiuna inandığı
k ltıız bu endişe hakkn,da şayanı hay-

Eski İngiliz kralı Edvard 
dün bir T orpito ile mem

leketi terk etti 
Yeni kral altıncı Jorj adını alıyor 

Bu ölüler arasında yedi gün aç, susuz kalan dört yaşında 
bir çocuk sağ olarak çıktı 

Yurdun her tarafından felaketzedelerimize 
yardımlar devam ediyor 

I~ _ __... ____ ........ •• ...... 1 

l Büyük şefimizin Adana fe. i l 
laketine karşı güsterdiği· büyük · 
alakadan dolayı Adanalılarm 

duyduğu derin minnet ve şük. l 
ranı bildirmek üzere Parti namı. 
ntı Tevfik Hadi Baysal ve Şehir 
namına Belediye reisi Turhan 
Cemal Beriker Atatürke birer * 
telgraf çekmişlerdir. t 

........ ~-- .... ··- ....... _ .. . 
Dün selin Adanada cana mal o· 

lan facialarından birisine daha şahit 
olduk . Öğleden sonra Sugediği ma
haUesinde suların tesirile yıkılan ev· 
)erin birisinin altında beş insan ölü
sünün daha bulunduğu söyleniyordu. 

Bir muh11bir vak'ayı şöyle tesbit 
etmiştir : 

Yıkılan ev Su gediği mahalle· 
sinde oturan ve Maraş Mebusu Ke· 
mal Kusunun odacısı Ahmed var. 
dır . Ahmed Seyhanm taşmasından 
bir kaç gün evvel ailesine veda ede. 
rek köye işine gitmişti . Köyde Sey
hanın Adanayı bastığını öğreniyor. 

Fakat evdeki sulan aşarak şehre gel
mek imkanı bulamıyordu . 

- Su evimizi bastı sonra yıkıl
dı ben ben burada karanlıkta kal· Jl 

dım demiş. 
Dün zabıta cenazeleri defnetmiş

tir . Ahmed şaşkın sokaklarda do· 
laşmaktadır. 

Ahmede ne yapacağını soran 
muhabirimize : 

Remzi dün bol bol yemek yemiştir • 
Sıhhati çok iyidir . 

BELEDiYE FELAKET GÜNÜND~ 
ÇALIŞANLARI TALTİF ETTİ 

Seylap günlerinde fevkalade ça. 
hşan zabıta kısmındaki memurlardan 
bir ~oğunu : belediye para ve tak· 
dirname ile hltif etmiştir . Takdir· 
name alanlar şunlardır : Hallaç oğ
lu Duran. Pehlivan Ziya, kömürcü
nün oğlu Cümali . Dede ve Hasan . 

MERSİN BELEDiYESİ SEYLAPZEDE
LERİMIZE KÖMÜR GÖNDERDİ 

Mersin belediyesi seylipzedele
rimize dün 5000 kilo kömür gön
dermiştir . Mersinli kardeşlerimiz 

ayrıca seçtikleri komite ile para yar· 
dımı teşebbüsüne de girişmişlerdir . 
MAiL İNHİDAM BİNALARIN YIKIL-

MASINA DEVAM EDiLiYOR 
1
1 Sel dolayısiyle bir çok binaların 
' maili inhidam bir hale ge]diğin~· 
mışbk. 

Belediye bu gibi binaları , he
yeti f enniyeye muayene ettirmekte 
ve bu yoldaki kanun mucibince yık· 
tırmaktadır: . 
ORDUEVİ BiNASI TEHLlKEDE 

r e 'et bir kayıtsızlıkla karşılaştık . Bek
n edik. Aradan tam 18 gün geçtikten 

ne •onra , Suişleri idaresine bir arkada
lıınızı göndererek Direktör Nadir ile 
~Örüştürdük ve bu neşriyatın nasıl 
eliikki edildiğini merakla öıYrenmek 'C 6 1$ledik. 

" Sekizinci Edvardın neşrettiği beyanname Nihayet sular çekilince Ahmed 
şehire gelebiliyor, doğruca evine ko 
şuyor , evinin yıkılmış olduğunu gö· 
rünce , komşulara çoluk çocuğunu 
soruyor Onlar da nerede oldukla
rını bilmediklerini söylüyorlar . Bir 
müddet misafir solu araştırıyor hiç 
bir haber alamayınca enkazı kaz
mağa ba~lıyor . Ahmet gazetemize 
faciayı şöyle anlattı : 

Jlımect re vjtLu Remzi 

-- Biricik yavrumu ahp köye dö
neceğim dedi ... 

Gün geçtikçe seylibın yaptığı 
büyük zararlar meydana çıkmakta· 
dır . Seyhan kıyısındaki güzel ordu 
evi binasının da temellerinde büyük 
tahribat mevcut olduğu anlaşılmış. 
tır . Hatta bu binada yapılması dü
şünülen yerli maJlar sergisi de bu 
yüzden mezkiir bina da yapılama· 
mıştır . 

~ Suişleri direktörünün bu yazı hak
Jt' tndaki kanaati , bizi hayrete düşü-· 
ıp tcck mahiyette idi . Onu da g-aze
e 1eınize koyduk . 

e- lştc bugün biı, tam on ay once 
~ördüğümüz bu tehlikeye ait yazı
iltla, ona aldığımız cevabı aşagıya 
~lıp, verilecek hükmü okuyu,_ uJarı-
ızm aklıselimine tcrkediyoruz : 

Son yağmurlur üzerine Seyhan 
Yine kabarmağa başladı . Daha, bu 
~ünkü hali ile bu yükseliş bize kor. 
ku verecek hir ıııahiyette değildir 
ama, aşağıda anlatacağımız kakikat
ler karşısında hepimizin örperti Juy , 

lllamıza da imkan yoktur. 

Filhakika öğrendiğimize göre 
Seyhan ırmağının yatağı mütemadi· 
Yen dolmakta ve suyun aktığı zemin 1 

Seviyesi gittikçe yükselmektedir . 1 

Göz ile görülmiyen bu tehlikeli va- ı 
~iyeti şu rakamlarla anlatırsak Ada
na ovasının ve hatta bizzat Adana 
~ehrinin yarın için ne korkunç bir su 
baskınına uğrayacağıN şimdiden tah
nin etmek kolaylaşır. 

922 yılında Adana Fransız işga
inden kurtulduğu zaman Seyhan 
tınağının Taşköprüdeki yıllık vasa- 1 

i seviyesi denizden 19 metre yük
ek idi. 

~ 
On dört yıldanberi bu seviye 

,20 daha yükselmiş ve bu gün Taş· 
Öprüdcki Seyhan vasati seviyesi 
0,20 yi bulmuştur . lrmak suyunun 
~ıJhk rejimi ve saniyede taştığı met-
e mikab su miktarı değişmediğine 

+azaran bu bir metre ve yirmi san· 
hınetre yükselişin manası şudur: 

Seyhanın yatağı , sulann yukar-
Ua n sürükleyip getirdiği aliiviyonlar· 

mütemadiyen dolmakta ve suyun , 
viyesi de böylece yükselip gitmek 
~dir . Bu, şu demektir ki , eğer 

Altınrı Jıı rj 

Londra: 12 [ Radyo ] - Seki
zinci Edvard dün saal 13,50 de 
tahtan foragatine. müteallik kanunu 
imzalamıştır. 

Meclisin dünkü içtimaında Baş· 
vekil Baldvin meclisin bugün yeni
den toplanarak yeni kralı ilan ede
ceğini bildirmiştir. 

Londra : 12 [Radyo ] - Halk 
bugün yeni kralın Jorjun sarayı ö
nünde toplanmış ve krala ilk ziya· 
retini yapan Başvekil Baldvini se
lamlamıştır. 

Lôndra : 12 ( Radyo ] - Yeni 
kral altıncı Jorj namım alacaktır. 

"Şimdi millet işlerini terk ediyo
rum. Belki ana vatanıma dönünce
ye kadar epeyce uzun bir zaman 
geçecektir. Yeniden memleketime 
döndüğüm zaman eğer Samajeste· 
nin hizmetinde bir i ş verilecek olur 
sa memleketime bu suretle hizmet 

edeceğim." 

Sekizin cı. Edt·ard 

- Kazma ile kadının etrafını 
kazmağa başladım Birdenbire karşı 
ma kardeşimin ölüsü çıkta . Çok 
korktum , ellerim litremeye başla
d1 _ Komşuları haberdar ettim , on· 
larda koştular biraz sonra anamın 
daha sonra karımla iki çocuğumun 
ölüsünü kucak kucağa buldum ... 
Bir çok araştırdım, üçüncü küçük 
çocuğumu bulamadım . 

Neden sonra ince inliyen bir ses 
işittik , bir kez daha kazmağa baş
ladık . Ocağın bir köşesinde oturmuı 

Londra: 12 [Radyo] - Eski yüzüme bakıyordu . O anda büyük 
kral sadece Edvard ve kont Vinstor derdim biraz hafifler gibi oldu he-
ünvanını taşıyacaktır. men yavrumu bağrıma basıp dışarı 

Londra : 12 [ Radyo ] - Yeni çıkardım çırılçıplak yedi gün ora. 
kral al lıncı Jorjun kardeşi eski kral cıkta aç, sefil kalmıştı .. 
sekinci Edvardın çizmiş olduğu Aarkadaşımız bu dört yaşında. 
programı tatbik edüp etmeyeceği ki mini mini felaketzede ile konuş-

Ahmedin annesinin adı Meryem, 
karısının adı fatma kız kardeşinin 

adı fatmaclır .. Ölen iki çocuğu ikiz 
Kemal ve İbrahimdir. Bu iki yavru 
mektebe gitmekte idiler . Üçüncü 
kurtulan çocuğun adı da Remzidir . 

Bir mucize eseri olarak kurtulan - Geriıi üçüncü sahifede -

Son dakika 

Suriyeden Cenevreye 
~~--------·---------~~ 

Antakya : 12 [ Türksözü Muhabiri bildiriliyor] -
Halepli Doktor Abdurrahman Ceylani dün alelacale 
Halebe gitti ve oradan Tayyare ile Cenevreye ha
reket etti. Doktor Abdurrahmanın Cenevreye gi
dişi, Millet er sosyetesinde Hatay meselesinin mü
keratını takip etmek içindir. Vatanilerini bir heyeti 
Fransız heyetine iltihak etmek istiyor. 

Hatayda işkence devamdadır. Türklere mahsus 
örfi idare şiddetini mu haf aza ediyor. belli değilsede önümüzde kış krali· muş ve şöyle demiştir : 

çe Elizabetle beraber Hindistana - ------------------------------------------
ve diğer Konunyonlara bir seyahat 
yapacağı kuvvetle umuluyor. 

Londra: 12 [Radyo] - Eski 
kral sekizinci Edvard neşrettiği be 
yanannamede şunları söylemekte· 
dir: 

" Bir kaç saat evvel tahttan 
ayrıldım. Şimdi yerime kardeşim 
geldi . 

Bu kararımı taınamile kalbimin 
emrine ve rızasına göre verdim. 
Sebeblt rini d e biliyorsunuz. Bu 
kararı hiç bir tesir altında kalma-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bayram beklerken : ( Akşamdan ) 

lsıanbulda Adanada Antakyada 



Salıüe 2 

F eliketimiz ve Matbuat 
ULUS' da 
Falih Rıfkı Atay 

SEYHAN 
Seyhanın kaynaklanna ba 

kınız 1 
Ormanın bağrma yerleşen köy, 1 

her sene tarlalarım genişletmek için, ! 
bir sürü ağaç kesiyor. Burada su
ların bütün disiplini bozulmuştur. 
Topraklar akmaktadır. 

Anadolu'da düz yer varsa da, 
hepsinin bir sahibi çıkar. Orman 
devletindir : ağaçlarından kolayhkla 
ev kurulabilir; merhametli devlet, 
mahkeme kararları olsa da, yuva 
dağıı:mağı sevmez. Bunun için Kara· ı 
denizli, Kastamoni ile Düzce ara
sındaki ormanlar içine göçer. Dağ
lar kaplayan bakir ormanların, bir 
kaç sene sonra, çölleştiğini görür. 
sün üz. 

Toroslardan veya Karadeniz or
manlanndan Anadolu boşluklanna 
baktığımız vakıt, bu tahribci halkı 
ellerinden tutup düzlüie indirece
ğiniz gelir. Kocaeli ayni ıstırab için
dedir. 

Ormanlar arasında iskanı me
netmek, ormanlara zarar vermekte 
olduğu tesbit edilmiş olanlan düz
lüklerdeki iskan bölgelerine, takım 
takım, nakletmek en acele alacağı· 
mız tedbirlerdendir. 

Türk ormanlarının başlıca hci
alanndan biri dt-, onlann bairınd:ı, 
böylelikle ve ağaç tabip etmekten 
başka hiç bir geçim vasıtası olmıyan 1 

gönüllü göçlerdir. Buna kaçak iskan 
da deyebiliriz. 

Seylapların önüne 
geçmeliyiz 

MUmtaz Faik 

G üzel Adanada bundan iki 
ay evvel, on gün kalmış
tım. Temiz sokakları, se-

rinliği örten palmiyeleri, Seyhan 
bo~, Seyhan parkı, Halkevi bina
sı, hüku net binası, saat kulesi, 
mavralan, mezbahası, çalışkan ve 
neşeli ahalisi ile Adana hala gözü
mün önündPdir. O gündenberi ne 
zaman Adananın ismjni duysam 
içimde tatlı lür heyecan üyarur. 

Adananın her tarafım gezmiş

tim. Köylerine gitmiştim. Pamuk 
tarlalarını, portakal bahçelerini gör
müş Adanaya içli dışlı hayran kal· 
mıştım. 

işte Adananın bu &'Üze), çalış. 
kan, ve zengin şehrin sular altında 
kaldığım, mühim miktarda zararla· 
ra uğradığını duyduğum zaman, en 
şevgili bir dostunun kaybım ötrenen 
bir adam gihi içimde müthiş bir 
acı, bir ıstırap uyandı. 

Sular altında kalan zavallı Ada· 
na .. 

Halbuki Adana, bundan iki ay 
evvel, ne kadar şen, n ~ kadar neşe
li, ne kadar kıvrakb 1 Bugün belli 
büküldü, hanesi viran oldu o canım 
Adananın ... 

TAN'da 
MUmtez Faik 

kafidir Bu sene yağmur miktarı 800 
milimetreye kadar çıktı .. 

O zaman yağmuru milimetre ile 
hesap eden ve bundan dolayı endi
şe duyan Adanalı pamuk müstahsil
lerimizin şimdi metrelerle taşan bu 
Seyhan felaketinden sonra ne vazi. 
yete girdiklerini düşünüyorum da 
azabım ve ıstırabım kat kat daha 
artıyor. 

Evet, zannedilir ki seylap, insan
ların kendi çalışmalarile önüne geçe· 
miyecekJeri bir felakettir. Bir ırmak 
birdenbire coşar taşarsa, buna kim, 
hangi kuvvet mani olabilir ? Sula
rın hücumu karşısında ne yapılabi· 

lir ? .. 
Evet, sular hücum ederken hiç 

bir şey yapılmasına imkan yoktur. 
Fakat suların günün birinde hücum 
edebileceğini nazarı dikkate alarak 
o şekilde evvelden tedbir almak ge. 
rcktir. 

Bu seylap felaketi Adananın ta
rihinde yeni bir şey değildir. Sık 
sık tekrar eder. Çünkü Çukurovayı 
sulayan Seyhan ve Ceyhan ırmak
ları, muntazam yatakları olmıyan 
ivicach sulardır. Yağmur bi,.az fazla 
yağınca veya karlar birdenbire çıkan 1 
şidde ·li bir sıcakla eriyince bu ne
hirler derhal coşarlar ve etrafı sele 
boğarlar. 

Nitekim bu sef. r d ! böyle oldu. 
Bir çok köyler sular altında kaldı. 
insanlar öldü, hanumanlar yıkıldı 
ve en aşağı bir tahminle madeten 
üç milyon liralık bir zarar oldu. Bu 
üç mllyon liradan başka bir de kay. 
bolan zaman ve insan enerjisini he. 
saba katmak lazımdır. Çünkü bun
lar telafisi kabil olmıyan kuvvetler
dir. 

O halde ne yapmalı ? ... 
O halde tabiatle mücadele için 

tabiati en sakin bir vaktinde kendi 
kuvvetimize ve kendi isteğimize ra
metlidir. 

Bu da bize her sene milyonlar
ca lira servet temin eden bu ovada 
kah kurak akan, kah deliren ırmak
ları düzeltmek ıslah etmek yani bir 
sulama siyaseti ' akip etmekle kabil 
olur. 

Bu ırmaklar mademki çok dö
nemeçli, çok kıvrıntılıdır . Bunların 
yataklarını düzeltmiye bazı dirsek
lerde büyük setler inşa etmekle bu 
işi pekala halledebilir . 

Bunun için sarfedilecek para da, 
her tuğyanda kaybedılen servet ka· 
dar değildir . 

Irmakları zaman zaman taramak 
ve bunları tabiatın önüne geçilmez 
serseri bir kuvveti değil, belki, insan. 
lann hizmetkarı olarak telakki et
mek lazımdır . 

Bu, Pamuk ziraatinde , tohum- ı 
!arın islahı kredi meselesi, amele me
selesi kadar mühim bir meseledir . 

Çünkü bu sayede insan emeği
nin ne netice verebileceği bir ihtimal! 

1 
olmaktan çıkar ve riyazi bir kat'iy-
yet haline girer . 

Adanada iki ay evvel herkes 
memnun ve neşeliydi. Bu sene pa 
muk mahsulü oldukça bereketli çık 
mışb. Filhakika 218 bin balye tah
min edilen kamuk mahsulünün son~ 
radan 185 bin balye olduğu anla 
şılmıştı, fakat bu da eski senelere 
nazaran bir şeydi, mühim bir yekiin 
tutuyordu. Bir balye pamuğun fiatı 
aşağı yukari 100 lira olduğuna gö. 
re, Adananın eline 15 milyon lira 
girecekti. Halbuki son bir kaç sene 
içinde pamuk mahsulü bu miktar
dan çok azdı. 

Bunun için pamuk ziraati mev
zuubahs olurken , onu yalnız bir 
cepheden , mesela tohumların ıslahı 

1 cephesinden değil, belki bütün cep 
helerife bir kül halinde etüd etmek 
lazımdır. 

Adanalılar diyorlar ki : 
- Ah eğer pamuklarımın kurt 

düşmemiş olsa idi, o zaman mah
sulümüzün dörtte birini kaybet nez. 
dik. Bu sene yağmur fazla oldu. 
Arazimiz rutubetli kaldı. Bu yüzden 
pamuklarımıza kurt düştü. Halbuki 
senede 500 milimetre yağmur bize 

Yoksa bir tarafta sarfedilen me
sai öbür tarafın aksamasile sıfıra 
müncer olur . 

Onun için hiç olmazsa büyük 
ziraat mmtakalarmda suların tanzimi 
meselesini derhal ele almalıyız . 

Malümdur ki pamuk, fazla ku
raklık kadar fazla sudan da müte 
essir olur . 

Şimdi bu seylabın gelecek se
neki mahsulün ve bu mahsulün ma
liyet fiatı üzerinde çok fena tesirler 
yc.pacağı muhakkak dense yeridir • 

Çukurova toprakları bu seyla-

Türksôzü 

Mahkumların ziraat 
1 

mevsiminde serbest' 
bırakılmaları 

Dahiliye Vekaletinin bu 
hususta bir tamimi 

1 
1 

Mahku nların hasat mevsimlerin- 1 

de serbest bırakılmalarına dair Ve- 1 

kalet tarafından gönderilen bir ta
mimi aşağıya alıyoruz : 

Ziraat erbabından olan bazı 
mahkumların cezalarının hasat mev. / 
siminde tecili ve bu husustaki heye· ı 
ti vekile kararına istinaden idare he· 
yetlerince verilen mazbatalar üze ı 
rine yapılmakta iken ceza mahke- 1 

meleri usulü kanununun meriyete gir- 1 

mesi üzerine bu işe aid muamelele
rin doğrudan doğruya Cümhuriyet 
müddeiumumiliklerince yapılması 
iktiza ederek keyfiyet Adliye Ve
kaleti yüksek makamınca bu yolda 
temin edilmiş ve şimdiye kadar iş 
bu yolda yürütülmekte bulunmuş· ol· 

masına rağmen ahiren bazı vekalet
lerce bu esaslara aykırı mütalaa· 
larda bulunduğu sözü geçen yüksek 1 
vekaletten alman 13-10-936 gün 
ve ceza işleri U. direktkrlüğü 516-
381 sayılı yazılarından anlaşılmış
tır . 

Binaenaleyh bu hususta idare 
heyetlerine düşen vazifenin ancak o 
mmtakadaki hasat ve ziraat mevsi
minin aylarını tesbit etmekten iba. 
ret olacağı cihetle yüksek Adliye 
Vekaletinin işaretleri veçhile gere
ğinin bu suretle yapılması , 

Kömür meselesi 
Dün de 3,5 vagon kömür geldi 

. ... ~. 
Belediye bütün kömürleri emrine almakta ve pazar 

yerinde kilosunu 4,5 tan sattırmaktadır 

Halkımız ihtikar yapanları belediyeye bildirmelidir 

Belediye kömür fiatlarında ihti 
kar yapılmaması için , hariçten ge· 
len bilumum kömürlerini emrine ahp 
pazar mahallinde sattırmaktadır . 
Halkımızm alrlanmaması için · muhte - , 
lif yerlere de . kömürün kilosunun 
4,5 kuruş olduğu gösteren levhalar 
asıldığını yazmışttk . 

Evvelki gün gelen bir vagon ve 
köylünün getirdiği yedek kömürleri 
dün pazarda satılmağa başlanmıstı. 

Dün de 3,5 vagon daha kömür 
gelmiş ve bu suretle bir buhrana 
meydan verilmemiştir . 

Belediye memurları gerek pazaı 

Bayran1 yeri 
kurulmıyacak 

Şehrimizin geçirmiş olduğu fe· 
laket dolayısiyle bütün Adanalılar 
yas içindedir . aunun için, belediye, 
verdiği bir kararla , bu yıl bayram 
yerinin kurulmamasını kararlaştır· 
mıştır . 

Yerli mallar 
• • 

sergımız 

mahallinde ve gerekse kömür satan 
baıı bakalları mürakabe altında bu
lundurmaktadır . 

Bazı kimseler bakallardan 6 7 
kuruşa kömür alınmakta ve bilahare 
ihtikar yapıldığı ha ,~kında şikayette 
bulunmaktadırlar . 

Halbukı halkımızın, kömür satı· 

cıları tarafından 4,5 kuruştan fazla 
fiat istemeleri karşısında derhal gi · 
dip keyfiyeti belediye memurlarına 
bildirmeleri lazımdır . 

Belediye , mürakabesinden kaça 
rak fazla fiatla kömür satanları şid
detle cezalandıracaktır . 

Eşya piyankosu 

Bugün çekiliyor 

Seyhan çocuk esirgeme , Türk 
maarif kurumları gençlik ve spor 
teşkilatı çıkarına tertip edilen büyük 
eşya piyankosu bugün saat 10 dı:ı. 
Ticaret Odasında Noter ve Halk 
huzurunda çekilecektir . 

bın verdiği rutubeti aylarca muha
faza edecektir . 

Halbuki Kanunsaııide toprağın 
sürülmesi ve Şubatta ekimi başlı 

yacaktır . 

1 
Münasip bina bulunamadı 

1 

Biletlerin büyük bir kısmı satıl· 

mış ve gayet ehemmiyetsiz bir mik
dar kalmıştır ki bunun da keşideye 
kadar satılması kuvvetle ümid edil
mektedir. 

Satılmayan biletler keşideye it
hal edilmiyecektir . Kazana:ı numa · 
raları ayrıca bildireceğiz . 

Bu rutubet, topraklarda yabani 
otları fazlalaştıracak , ve çiftçi işe 
başladığı zaman bunlarla da müca
dele etmek mecburiyetinde kalacak
tır . 

Bu bittabi istihsal masraflarını 
arttıracaktır . 

Sonra rutubetli topraklara eki. 
len yeni tohumlann randmanı da az· 
dır 

Rutubetli arazide nebatlar sür· 
atle büyür, boy atar, kuvvet tomur
cuklarından , çiçeklerinden daha zi· 
yade sakına gider . 

Adanalı çiftçiler böyle mahsul
ler için çok doğru bir tabirle " de 
lilenmiş ,, derler . 

Evet, nebatların muayyen bir 
zaman zarfında ı utubet almaları la
zımdır . Mesela Mayısta yağacak 
hafif yağmurlar , pamuk mahsulünün 
neşvünema bulmasına hizmet eder . 
Halbuki Seylap , mevcut pamukları 
söküp attıktan ve mahvettikten baş
ka bir de üstelik toprağı rütubetli 
bırakarak hem amele ücretleri do
layısile gelecek mahsulün maliyet 
fiyatını artırır , hem de mahsulün , 
kurtlanmasma sebebiyet verir. 

O halde bir seylabın yaptığı 
zarar pamukçuluk bakımından yal
nız hale değil , istikbale de aittir ve 
binaenaleyh çiftedir. 

Hatta daha ileri giderek diye· 
biliriz ki zarar bu kadarla da kal· 
maz . Çünkü rütubel ve batak yü· 
zünden o mıntakada sıtma başlar. 
Bu hastalık , hem umumi sıhhat üze· 
rinde hem de amele ücretleri üze· 
ıinde müessir olur. 

Bu hususta daha derin tetkikat 
yaparsak mütalealarımızı daha çok 
genişletebiliriz. 

O halde , suların tanzimi gerek 

1 Seylap, şehir~eki tahribatından 
başka bir çok teşebbüslerin de akim 
kalmasına sebep olmuştur. Dün açıl · 
ması lazım gelen yerli mallar sergi. 
miz maalesef binasızlık yüzünden te· 
ehhüre uğramıştır . 

Yerli rr.allar sergisinin evvela 
Halkevinde ve sonra orduevi bina
sında açılmasına teşebb~s edilmişti. 
Fakat her iki binamn da temelleri 
harap olduğundan serginin küşadı 
tehir edilmiştir . 

Yerli mallar sergimiz bu hafta 
içinde , fakat ne zaman açılacağı 
malum değildir . 

Okulların bayram 
tatili 

Bilumum okullar bayram müna. 
sebetiyle 15 kanunuevvel salı saba
hından 20 kanunuevvel pazartesi 
akşamına kadar tatildir . 

Adana kulübü 
1 

Fevkalade bir toplantı ,l 

yaptı 

Adana kulübü, evvelki gece top·/ 
landı . Tadil edilen nizamnameye 
göre; idare heyeti beş kişi olacağın· 
dan evvelce ilan edilip te araya sel 
felaketinin karışması yüzünden geri 
kalan feykalade toplantı yapılmış
tır . 

................... ~---------------------
ziraat , gerek umumi sıhhat ve ge
rek milli ekonomi bakımından esas
lı bir siyaset olmalıdır. 

Bugün Mısırda pamuk ziraatinin 
çok fazla ilerlemesini n~ticelendiren 
sebep, bu bolluğu değil, bdki tanzim 1 
edilmiş bir sudur. 

Bayramdaki fut 
bol maçları 

Stadyom temizleniyor 

Dünkü sayımızda , şehrimizde 
spor kulüblerinin seylabzedelerirr.iz 
menfaatine bayramda maçlar yapa· 
cağını yazmıştık . 

Yağmurlar dolayısile bazı yerli:! 
ri bozulan stadyom, başkanlık ta 
rafındcın islah edilmektedir . 

Belediyede : 

Hamamcıların istekleri 
kabul edilmedi 

Hamam ücretltrinin yükseltil
mesi için, şehrimiz hamamcıları be
lediyeye müracaat etrr.işlerdir. Be
lediye, hamamcıların müracaatlarını 
tetkik etmiştir. 

Odun fiyatı ve işçi ücretlerine 
nazaran hamam tarifesinm değişii

rilmesine lüzum görülmemiştir. 
Eski tarife şudur : Erkekler içim 

20, hamam ve sabun 40, kese sa
bun 60, çocuklar için üç yaşın·:ı ka. 
dar beş kuruş, kadınlar için 12,5 
kuruş, yarım kurna 100, bütün kur· 
na 200 dür. 

Orta tedrisat terfi listesi 
hazırlandı 

Şimdiye kadar terfi edemiyen 
orta tedrisat muallimlerinin terfi lis 
tesi hazırlanmıştır. Liste Maarif Ve
kaletinin tasdikinden bugünlerde çı
kacakbr. 

13 Kanuauevvel 1936 

Londra mektubu : 

Terbiye ve terbi
yede ilerleme 

------
MiJli hayatın başka kısımlarında 

olduğu gibi lngiltere de talim ve 
terbiye işlerinde de yirmi beş yıl· 
danberi büyük bir ilerleme vardır . 
flkmekteplerin 25 yıllık mukayeseli 
raporları neşredildi . 

Verilen istatistikler 1ikmektep· 
lerde çok terakki olduğunu göste· 
rıyor. 

IZMl 

açı 

dım 
f ela 

def1 
HA.L 

Elli yahut daha çok talebeli sı· 
nıflar 1921 s e n e s i n d e 0/o 23 d 
1935 yılında 0/0 3 e inmiştir . I e 

1935 de 40 talebeli dershaneler l~n 
0 o 36 ya inmiştir. 1 

Talim ve terbiyenin keyfiyeti 
sin 

ve ders levazımı bakımından da bü· 
yük terakki vardır. Bedeni ve ruhi 
bakım da daha itinalıdır . İlk okul
larda en mühim hadise ( Yeni insa- :sr 
niyet ) fikrinin inkişaf etmesidir . 

Çocuklar kendi kudretleri d'li· 
resinde ameli ve yardımcı bir varlık 

4 
dı 

göstermeğe hazırlanıyor. ıne 

ikinci mühim bir nokta da talinı r>a 
ve terbiye ile sanayi arasında bir Yar 
elbirliği tesis edilmesidir. Bu sanayi ıne 
bilhassa teknik sınıflardır. Her çocuk Yet 
şahsi ihtiyaçlarını temin etmeğe 
alıştırılıyor. Bir gurup içinde bulun· les 
duğu zaman da şahsi vazifelerini 
tanıyor. lık okul öğrenicilerin mas- Ye 
rafı da artmıştır. l'a 

1910 senesinde 4,6 lira ( Dört C:u 
lira 6 şilin ) iken 1935 de 13,3 ol- ıze 
muştur. C:i 

ilk okulların 1935 bütçesi (85) Mü 
milyon lngiliz lirasıdır . Bu geçen Ke. 
senelerden çok yüksektir. De 

Doğum nisbetinin 14 yıl vasa- lsta 
tisine göre azalması sebebilc 1935 tst 
de fıkokuI talebe sayısı da azalmış 
olmasına rağmen bütçelerinin yük 
selmesi de talim ve terbiye daha 
fazla nisbt?tinde para tahsis edilmiş 
olduğunu gösterir . 

Kozanlılar 

Yardıma hazırlanıyor 

Kozan : 12 [ Hususi muhabiri · 
mizden ] Halk Adananın felaketin· 
den müteessirdir . Belediye darlık 
içınde bulunmasına rağmen yardın13 

hazırlanıyor . 
isıam 

Zabıtada: 
Pamukları çalındı 

Tarsuslu Tahir oğlu Ra~it ve 

Osman oğlu Ahmet adında iki ki~i 

Halil oğlu Hüseyin isminde birisi· 
nin satılmak üzre borsa civarına rni 
bıraktığı Lir çuval pamuğunu aşıı -
mışlar, fakat zabıta tarafından cür· tek 
mü meşhut halinde yakalanmışlar- le 
dır. 

Kahvede kavga 
Ameleden Mevlüt oğlu Ömer 

ve Ahmet oğlu Mustafa isminde iki ha 
kişi kahvede birbirterile kav.Sa ya- le 
parak istirahati bozduklarından ya lin 
kalan nışlardır. 

Hakaret etmiş 
Ömer oğlu Halil İbrahim adın· 

da biri Nadir oğlu Mecit adında 
bir şahıs tarafından kendisine haka· 
ret edildiğini iddia etmi~tir. Zabıta 
tahkikat yapıyor. 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,38 da doğa 
cak öğle ezanı 11,47 de ikindi 

lıl 

~] 

1~1, 16 de akşam 16,30 da yatsı de 
18,J de cmsak 4,89 de olacak ~ 

tır. h 
~_._.,~ ~ 
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Dün şehrimizde yıkılan bir ev içinde 5 Seyhandan bir tehlike gelemez! -ASrAI .. ve göl ıçinde diğer bir ölü bulundu 

- Birinci sahifeden artan -

ve IZMiRLILERIMiZ DE FAALİYETTE 

ıl· lzmirdeki lıamiyetli yurddaşlar 
açıkta kalan felaketzedelerimize yar 

fi dım etmek gayesiyle, kızılayın elife 
feffıketzede1erimiz için bir yardım 

p· defteri açmışlardır . 

c· ~ALKE.ViNiNTEMIZLIGINE DON DE 
DEVAM EDiLDİ 

sı-

Halkevinde temizlik faaliyeti dün 23 
de devam etmiştir . iç kısım temiz· 

1 
r lendikt n sonra su dolu ve batak. 

e lık halindeki bahçenin temizlenme. 
ti sine başlanacaktır . 

Halkevinde esaslı tamir yapıl
u-
hi rııası lazım geldiği fen heyeti tara· 
I · fından bildirilmiştir . 

a- STANBULLULARIN YARDIMLARI 
1 

DEVAM EDİYOR ı 

Al' Şelırimiz seylapzedelerine yar- i 
]ık dım olmak üzere lstanbulda bir çok ı 

mekteplerde talebe ' hn~usi şekild. 1 

linı Para toplamaya başlamıştır . ilk 
ir Yardımı yapanı Davut paşa orta 

mektebi talebeleri ve cumhuri 
Yet müessesesidir . 

Cumhuriyet gazetesi teberru !is· 
lesini her gün genişletmektedir . 

248 lira teberrudan başka liste
s· Ye şunlar ilave edilmiştir . 
nı 

r alırir heyetinden bir kısmı 1500 
rt Cumhuriyet kitap kısmı 1000 

5) 

1- ize mebusu Hasan Cavid Belul 5000 
Cihangir Susam sokakta No 14 
Müteahhid Said Demirağ 5000 
Ke. Ho. S. H. Kollektif şirketi 2500 
Dekoratör Salahaddin Refik 2500 
'stanbul Jak Dekalo ve şürekası2500 ı 
tstanbu. Poker Play tıraş bı 

n 

a· 

r 
"ri 
in· 
lık 

;akları fabrikası 2500 
\Jzunçarşı l.ıaşında mızıkçı 
~üştü Ömer 
Kulak ve boğaz mütehassısı 
Dr. Bahri ismet 
İ~tanbul kundura malzemesi 
Manokyan biraderler 

1500 

1000 

1000 
Su!taııhamam Haçopulo han 
No. 33 Agustos D. Medina 1000 
})angaltıda Mehitaryan Lisesi 
namına 1000 

1000 Melıitaryan Lisesi talebeleri 
Beyoğlu Ermeni mütevelli 
heyeti azasından Yervant 

ma Y usufyan 

kuruş vermişlerdir . 
500 

Bu suretle yekün 543 lirayı 
bulmuştur . 

t.4.RSUSLULAR FELAKETZEDELE • 
~İMiZE YARDIM IÇJN BiR KOMİTE 

TOPLADILAR f 

Aldığımız malümata göre kom· 1 

ı~ı şu Tarsus. seylapzedelerimize yar-
1 

sı · dımlar yapmak üzere bir komite seç., 
na nı işlerdir . 

ve 

civarı 5, Bakkal pekmezci Ahmet 
Siptilli 10, Tuhafiyeci Halil ve Mah-

1 

mut 4, Konyalı Arıcı zade Ömer 5, 
Tahir Pamukçu 25, Lokantacı Bile
cikli Mehmet 5, lşbankası 250 lira 
vermişle dir . 

DEVAM EDEN TAZİYELER 

Yurdun her tarafından , gerek te· 
ş kkül , müessese ve resmi makam
lardan taziyeler devam etmektedir. 

işgal senelerinde şehrimizde lran 
konsolosluğunu yapan Trabzun lran 

konsolosu Asaf Hanın belediyeye 
gönderdiği ve diğer yerlerden gelen 
telgrafları aşağıya alıyoruz : 

Adnlla heledıye rı·isliğine 

Tuğyan hadisesinden büyük bir 
acı du dum. Derin teessürlerini Ada. 

nalı kardeşlerime iblağa tavassut 
buyurulmasını saygılarımla dilerim. 
Trabzun İran konsolosu Asafhan 

Adalla belediye reisliğuıe 

Adanalı kardeşlerimizin uğradık

ları büyiik felaketten derin iç sızısı 

duyan Konyalıların yürekten dilek
lerine tercüman olarak cümlenize 
sağlık dilerim . 

Belediye reisi Şevki Ergün 

, ldaııa Belediye Reisi Tıırhrın 
Cemal Berıker 

Su baskını felaketine uğrıyan 
Adanamız için çok elem duydum. 

Feci haberi Sındırğıda işittim. Hem · 
şerilerime sabır ve saadet dilerim. 

Örge Evren 

Halkeı-i Başkanlığına 

Konya Aalkevi Adanalı kardaş. 
!arının duçar oldu~ ları felaketin acı
larına ortaklık ettiklerini söyler ve 

bağırlarından kopup gelen teessür
lerini sayın kardaşlarına ulaştırılma· 
sını saygıyle diler. 

Halkevi Başkanı 
$ . Soynur 

Adana Belediye Relsliğinı· 

Seyhan taşkını felaketinden çok 
acı duyduk. Küçük bütçemizden 

yaptığımız elli liralık yardımın ka · 
bulünü yalvarırız. 

Salihli Belediye Reisi 
Kini 

Adana Beledi)·e Reı>liğıne 

Sevgili ve yeşil Adanamızın so.ı 
felaketi bizleri çok üzmüş ve hepi

mizi büyük teessürlere garketmiştir. 
Bütün Adanalıların bu teessürleri. 

ne bütün kalbimizle iştirak eder ve 
baş sağlığı dileriz. 

Turğutlu Belediye Reisi 
C. Öktem 

- Birinci sahifeden artan -

toprak seviyesi, şimdi iki tarafında
ki araziden takriben 7 5 santimetre 
yüksektir . Vakıa bundan yirmi beş 
yıl önce merhum Cemal Paşanın A
dana valiliği zamanında yapılan ve 
Seyhanın iki kenarını takibederek 
uzak mesafelere kadar uzanılan top· 
rak sedleri , ırmak yatağının bu gay· 
ri tabii yükselişinin tevlit edeceği 
taşkınlığı bir dereceye kadar engel 
olmakta ve bütün ovanın su altında 

kalmasır,a meydan vermemekte ise 
de, bu sedlerin gün geçtikçe zaifla
ınası ve binnetice tuğyanlara göğüs 
gerememesi yüzünden yine her yıl 

ovanın mühim bir kısmında mahsu· 
lal büyük zararlara uğramaktadır. 

iş çok ciddidir ve koca Yüregir 
ovasının mukadderatile yakından 

alakadardır . Binaenaleyh, son on 
üç, on dört yıldanberi Adana Su İş
leri idaresi elilc sed, tahkimat, etüt 
vesaire için devlet bütçesinden tak
riben bir buçuk milyon liraya yakın 
para sarfolunduğu halde , kendini 
bu ciddi tehlike için bu idarenin ne 
gibi tedbir düşündüğünü ve bu dü. 
şüncelerinden bayındırlık bakanlığını 
ne dereceye kadar haberdar ettiğini 
bilmemekle beraber, biz, Adana şeh
ri ve ovası için hakiki bir tehlike 
mihiyetini gösteren bu vakanın, ne 
yapıp önünü almak lüzumunu alaka 
darlara haber vermekten kendimizi 
alamadık. 

Bize ne . cevap vermış-
lerdi? 

Seyhaiıın, kış ve ilkbahar mev· 
simlerinde yaptığı baskınları Ada· 
namız için bir tehlike saydığımız. 
dan şimdiye kadar bu mevzu üze· 
rinde bir kaç defa durmuş ve dü
şüncelerimizi yazmıştık. 

Dün, bu iş için kendilerile gö. 
rüşen bir yazıcımıza su işleri Direk
törü Nadir demiştir ki: 

- 930 Kanunuevvelinde olan 
fevkalade afetten, şehrin yatak sevi· 
yesi 30 santim kadar dolmuştu. 
Şimdiye kadar geçen zaman zarfın
da bu ölçü fazlalaşmamıştır. Ve 
ara sıra taşkınlık yapan Seyhan. 
dan izam edilecek bir tehlike mel· 
buz ve memul değildir. 

Su işlerinin, önümüzJeki yıl te. 
şebbüslerine gelince: 

- Tarsusta Berden çayı üze· 
rinde Polatlı köyü önünde arazi su 
lamak için büyük bir kapaklı bent 
yapılacaktır. 

Bu inşaat için 160,000 lira bir 
para gidecektir. 

Tarsus sulama kanalında bu 
sene üç tane sifon, altı metrelik üç 
tane betonarme köprü ve daha ba. 

ıı • ~~------~~----------·=---·----------------"""! Tarsusluların bu cömerdane ha- 1 T • 
r· tekeli şehrimizde sevinç ve teşekkür. an 
r. le karşılanmıştır . sıneması 

er 
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a. 
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HASTALARDAN BiRİSİ DAHA 
ÖLDÜ 

Su altında kalıp ta kurtarılarak 
hastahan~ye nakledilenlerden , be· 
iediye taıızi~at memurlarından Hali
lin k;.rısı ölmüştür . 

DÜNKÜ TEBERRULAR 

Bu akşam 
Bulunmaz, zevkine doyulmaz harikulade bir film. Bütün bir seyirci 

kütlesini sesine koşturacak olan bir kamanın macerası 

Nefis bir müzik güzel bir mevzu ve buna mukabil 

Güstav Fröhlich 
gibi şöhretli bir Jön Prömiyenin temsili muhteşemi 

zı küçük işler yaptınlmış ve bu iş
ler için müteahhide 8000 lira kadar 
para verilmiştir. 

Sonra, Sehan menbalarının çık
tığı Uzun yaylada, hayvan ve ça· 
yırlar yetiştirmek için orada yapı 
lacak önemli bir ameliyat vardır. 

Bu yılda geçen sene aylarca sü
ren istikşaf ameliyatları yapılmıştır. 

Bunlardan başka, Mersindeki 
Efrenk deresinin bu sene sellerle 
tahrip edilen teşkilatları tekrar İs
lah edilecektir. 

Bu İş için de 10,000 liralık bir 
ameliyat yapilacaktır. 

Ceyhan şarını muhafaza için 
yaptırdığımız mahmuzlar bu sene 
bitecektir. 

Bunların ikmaline 3000 küsür 
lira kadar bir para gidecektir. 

Adanada, şehirden Mıdık civa
rına doğru giden büyük seddin 
çökmüş ve çok tehlikeli bulunmuş 

olan 70 mettelik bir kısmına kap· 1 
lama duvarlar yapılarak tahkim 
edilmiş ve suların bu seddi yarma
sının önü alınmıştır. 

• @ 

sınema~ 
12 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
-1-

Armand Bernard - Jeanne aoitele 
beraber çevirdiği fevkalade komedi 

Canın isterse 
-il-

Heyecan filmleri büyük kahramanı 

( Buck Jones ) 
tarafından fevkalade heyecanlı sergüzeşt filmi 

( Kaliforniya Haydutları ) 
Heyecan, dehşet, fedakarlık 

Pek Yakında : 

(Ateş ) ... 
yagmuru 

Dikkat: Sinemamız sobalarla teshin edilmiştir 

Silifkedeki Göksu üzerinde Su
bükme mevkiinde keza 3000 küsür 
lira sarfile mahmuz ve kaplama du
varlar yaptırılmış ve tamamen ik
mal edilmiştir. 

Bugün gündüz iki film birden 

1 Galiforniya haydutları 
Mersin - Silifke yolunun Ef 

renk deresinin menba tarafından da 
tahkimat yapılması kararlaştırılmış 

ve müteahhide ihale edilmiştir. Ve 
ameliyat da devam etmekte bulu-
nuyor. 

Kral Edvard mem· 
leketi terk etti 

- Bırinci sahifeden artan -

dan sadece kendim verdim. 
Şimdiye kadar bütün düşüncem 

herkesin iyiliğine ç-ılışmak olmuş· 
tur. 

Kardeşim millet ve memleket 
işlerinde tecrübelidir Benim bütün 
arzum sevdiğim kadınla ve çocuk
larımla basit bir yuva kurmak ve 
yaşamaktır. Ne kabine ve nede 
hanedanla aramda hiç bir kanunu 
esasi ihtilafı geçmedi. 

Londra : 12 :[ Radyo ] - Eski 
ve yeni kralların annesi kraliçe 
Mari millete neşrettiği bir beyan 
namede sekizinci Edvardın tahttan 
feragatinden bahs ederek demek
tedir ki: 

" Böyle bir kar:ırın neye mal 
olduğunu anlayacağınızı biliyorum. 
Şimdi hiç beklenilmeyen ve çok 
müşkül şerait içinde memleketin 
başına çağrılan kardeşini tavsiye 
ederim .• 

Londra : 12 [ Radyo ] - Eski 
krala ait bir otomobil ve onu taki
ben diğer bir kaç otomobil Ports

mote gelmiştir. Otomobilin Güm· 
rükde durmadan geçmesine bakı
lırsa içinde eski kralın bulunduğu 
kuvvetle tahmin edili yor. 

Londra : 13 [ Radyo J - Eski 
kral Portsmonda otomobilden iner 
inmez Amiral Fişerle görüşmüş ve 

Amiralla kısaca görüştükten sonra 

CANIN iSTERSE 
7619 

• Alsaray sıneması 
Bu akşam 

Müsabakaya koyduğu şaheserlerden ikincisini sunuyor • 

Kontinantal 
Oynıyanlar : 

Karyukanın 

Ginger 

İlave : 

unutulmaz Yıldızları 

Roger, F red Aster 

Paramunt Jurnal 
Matineler : 

Pazar 2 de iki film 

Gelecek program : 

Bayram şerefine 

( Muhikanların sonu ) 
7617 

Merak etmeyin 

Doğu lokantası 

Şölen lokantasına taşındı 
Doğunun nefis yemeklerini uundan böyle Şölende 

1-4 

bulabilirsiniz 

7622 

•·-.1'•-ouga zade Abdurrahim tüccar 5, 
Salih Zeki tüccar 25, Masereci Sii 
i•yman 10 , Masercci Osman Ulu
tami civarında 10 , lbrahim Nuri 
nıanifaturacı 15, Denirci Bilal Sip. 1 

l:ili 2, Ihsan Acemi Manifaturacı 5, 

da 
ka· Kemanlar çalarken ' kralın bu Torpito ile lngiltereyi 

terk ettiği anlaşılıyor. 
Seyhan Valiliğinden : 
Muhammen kıymeti 

Beher metresi 
Lira 

Cinsi 
Arsa 

Mikdarı 
Metre 

Mevkii 
Muhterilc 
Orozdibak 

Hududu ıta 

Mehm t Fahri hazır elbiseci 20, Ber· 

""\, ber S:il~yman Siptillide 2 , Berber 

J 

Haydar Siptillide 1 , Bakkal Yusuf 
Siptilli 2, Bakkal lsmail Siptilli 2, 
Uait;kal Mahmut Siptilli 1 , Demirci 
fiacı Mahmut Siptilli 2 , Şerbetçi 

a 
di 
Si 

Sevket E~ki Orozdi civarı 5, Refail 
nıanifaturacı Eski Orozdi civarı 5 . 
Halil Ballı ekmekçi Siptilli 2, Yeni 
~emirlı ıne sahibi Siptilli Mehmet ve 
•1u;tafa 10, Tuhafiyeci Nesip 5, Tu· \ 
hafiycci Nureddin 5, Nizamettin Reis 
~ade 5, Tuhafiyeci Emin Yağcami 

Şaheserler, şaheseri bütün sinema meraklılarının unutamıyacağı bir 
film olarak kalacaktır 

İlaveten: En son FoX Jurnalda, Tevfik Rüştü Aras'ın Montrödeki 
nutku, Nasyonalistler Madridi topa tutuyorlar ve saire 

Heyecan gcçirccrğiniz günl~r y:ki<l · ıyor. ılayraıııda göreceğiniz 
lıü) ü,~ fı.nıh r 

;sraı·e g·z tayyare 
1 a ·ı ı dum Jarı 

yuzu ateşler içinde 
7620 

------ ·-------
Ankara Çek 
Maçı nasıl oldu 

Ankara : 12 (Radyo ) - Şeh 
rimize iki maç yapmak üzere 
gelmiş olan Çekoslovakyanın 
profesiyor:el Çekikralın takımı bu 
gün geneler birliği ile yaptığı macı 
sıfır üç kazanmıştır . Yarin Ankara 
şampiyonu Ankara gücü ile karşıla· 
şacaktır . 

1 

Numara 

347 

arsa 2927 

Tasarruf senedinin 
tarihi 

Birinci kanun 929 

" 
Cephesi ve sağı ve 
solu umumi yol. 
arkası Küküş ha· 
tun ve kısmen An. 
tun Hatun 

Hudut ve mikdarile sair evsafı yukarıda yazılı Hususi idareye ait muh 
terik Orozdibak arsasının mülkiyeti reşin para ve açık artırma suretile 
satlığa çıkarılmıştır. 

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

J61S 



Sahife : 4 

Nizip memurluğundan • 
• 
ıcra 

Köyü 
Kefer cebel 

" 

,, ,, 

" " 

il 

Mevkii 
Emir seki 

Kabir altı 

Cinsi 
Tarla 

" 

Yamaç Sulu tarla 

Magare 
Yolu 

Tarla 

Antep yolu ,, 

Muhammen 
kıymeti 

bira K. 
300 

20 

250 

100 

250 

Hudutları 

Şarkan Hasan ağa verese· 
leri şimalen garben cebel 
cenuben cebel 
Şarkan kabristan şimalcn ta
rip ğarben sitodan Ali So-
man oğlu Hasan tarlası_ ce· 
nuben hark 
Sarkan hark şimalen Nuri 
bey vereses! garben hnrk ce
nuben Kel Cimo 
Şarkan Hasan efendi vere
scsişi malen hark garben Ah 
metten Ali oğlu Halile geçen 
tarla cenuaen yol 
Şarkan çerçi Mehmetten em
vali milliyeye geçen zeytin 
şimalen tarik garben Aligen 
Hasan efendiye ğeçen tarla 
cenuben hark 

Adana Posta ue Telgraf iuaresinc 1800 lira vermeğe borçlu Kilis sa
bık Posta ve T olgraf müdürü Ahmedin ailesi Mihri banın borcunun temini 
istifası için namına tapuca mukayyet Nizibin Kefer Cebel kariyesindu vaki 
yukarida hudut ve evsafı sairesi yazılı beş kıta emvali gayri menkulesi açık 
nrtırma yolile satlığ'a çıkarılmıştır. Birinci artırması 31-19-936 perşem
be günü açık aı tırıuaya çıkarılmış ve arhrma saat 14 de 16ya kadar Ni
zip icra dairesinde ve pazar yerinde devam edecektir. Kıyeti muhamme
nesinın yüıde yetmiş beşini doldurur talip çıkmadığı takdirde en son artı
ranın taahhüdü baki kalmak üzer;! 15 gün daha temdit edilerek ikinci 
artırmaya müsadif eden 16-1- 937 cumartesı günü ayni mahal ue ayni 
salta en çok artıranın üzerınde ihalei katiyt:si icra kılınacağı ve taliplerin 
yüzde 7,5 pey akçası peşin vermeleri dellaJiye resmi ve masarifi sairesi 
müşteriye ait olması şarttır. İcra ve iflas kanununun 124 üncü maddesinin 
4 üncü fıkrası mucibince ipotek sahibi alacaklılar ve diger alakadarların 
gayri menkul üzerinde bir hak ve iddiaları varsa 20 giin zarfında evrakı 
müsbitelerile Nizip icra dairesine müracaat etmeleri aksi halde hakları 
tapu sicilince sabit olmadıkca satış bedel!nin paylaşmasından hariç kala
cakları ve daha ziyade tafsilat almak istiyenlerin icra dairesinde mahfuz 
936 131 Na. lu dosyaya müracaatları ilan olunur. 7629 

Türksözü 

Ceyhan icra memurlu
, ğundan: 

yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tamamına besyiiz lira kıymet tak. 
dir edılen Ceyhanın abidiyt! köyünde 
akar taş mevkiinde kain ve tapunun 
2-322 tarih ve 81 t ıumaraı-ıında ka- j 
yıtlı şarkan Kürt oğlu Hasan, garben 
hali, şimalen lsmail bini lbrahim, ce
nuben Allah verdi b:ni Mehmed Ve 
li tarlası ile mahdut (80) dönüm tar
lanın dörtte biri açık artırmaya çı. 
karılmıştır. 

Artırma peşindir . Artırmaya 

iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenin yüzde yedi buçu2'u nis
betinde pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icabeder. Müterakim vergi 
ve resim ve deJla]i)'esi müşteriye 

aittir. Artırma şartnamesi 19.12.936 
tarihine müsadif Cumartesi günü 
dairede mahalli mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci artırması 13. 1. 
937 tarihine müsadif Çarşamb gü
nü dairemizce saat ondan 12 ye ka. 
dar icra edilecek. Birinci artırma be
deli kıymeti muhammenenin yüzde 
75 ini bulduğu takdirde üstte bıra
kılır : Aksi takdirde son artırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere on beş 
gün daha temdit edılerek 28. 1.937 
tarihine müsadif Perşembe günü sa-
at 10 dan 12 ye kadar dairede ya
lacak ikinci artırma neticesinde en 
çok artıranın ütünde bırakılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanunu
nun 126 ıncı maddesine tevfikan 
haklan tapu sicillile sabit olmıyan 

ipotekli alacaklılarla diker alakadar
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma-
sarife dair olan iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte daire. 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicillile sabit ı 

1 1 

olmıyanlar satış bedelinin paylaş· 
BELEDİYE İLANLARI masmdan hariç kalırlar. Tarihi iha-

leye kadar olan müterakim vergi ve =---------------------- ------""" sair resimler bedeli müzayeden tenzil , 

Ölçülerin 937 yılı muayenesine başlanacağından her nevi ölçü sahip
lerinin ikinci kanunun birinden otuz birinci günü akşamına kadar Bele· 
diye ayar ıneınurluğllna müracaatla ( Muayene müracaat kağıdı ) alma· 
lan lüzijmu ilan olunur. 7623 13-19-22 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş :.ıoo metıe mik'ap: kuma Hacıkm 
taşı. 

2 - Bu işe mütedair evrak : 
A- Şartname. 

B- Keşif . 
C- Mukavele projesi . 

İsti yenler bu evrakı Yazı işleri kaleminde görebilirler . 
'3- ihale birinci Kanunun 21 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye dairesinde Bcleuiye encümeninde yapılacaktır . 
4- Muvakkat teminat : 93,89 liradır. 
isteklilerin ihale günii teminat makbuzlarilc birlikte Belediye encüm~ 

nine gelmeleri ilan olunur. 7606 5-9 13-17 

6748 124 

olunur. Daha fazla malumat almak 
istiyenierin 935 129 numaralı dos· 
yada mevcut evrak ve mahallen ha. 
ciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anhyabilecekleri ilan olunur. 

7628 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad -

desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sab-ık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

lamıştır . 
7570 g.a. 8-13 

Seyhan P . T. T. Başmüdüriyetinden: 

Dipten 2 metre 
Boyu Tepe devresi yukan devresi 

Adedi metre SM S/M 
556 6 40 50 
600 7 40 55 
274 8 40 60 
130 9 40 65 
65 10 40 70 
20 12 40 80 --

1645 

1- Miktar ve ebadı yukarıda yazılı 1645 adet çıralı çam direk ka · 
palı eksiltmeye çıkarılmıştır . 

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

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

4- Eksiltme 23-12-36 çarşamba günü saat 15 de Adanada P. 
T. T. Başınüdüriyeti binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - istekliler teminatını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak-
' lan makbuzları veya kanuni muteber teminatını ve şartnamedeki belgele

rile teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarfları yukarda gös
terilen tarih ve günde saat 14 de kadar imza mukabilinde komisyon ri· 
yasetine teslim etmelidirler . Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

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

11-15 - 20-22 

13 Kanunuevvel 1936 
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Gündelik siy cı s i guzctc 

Abone şartları 

I 

Vilayet daimi encün1e"' 
ninden: 

(610) lira 20 kuruşla eksiltmeye 
1 konulmuş olan Hususi Muhasebe 

emlakinden Türksözü matbaası ta· 
miratına ( 600 ) lira ile bir istekli 
çıkmış ise de fiat haddi layik gö· 
rülmemiş olduğundan bu tamirat 
936 sene:si 1 inci kanunun 29 uncu 
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nı 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

salı günii sa;ıt 11 de ih~le edilmek~~ 
üzre ınüd<ltti uzatılmıştır. istekli· nı 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnıı posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

lerin bu tarihte Vila) et Daimi En
cümenine ve keşfini görmek için de 
Nafia müdürlüğüne miiracaatları 
iJan olunur. 7625 

~dana kulübü başkanlı~ !--B-u-g-ec_e_n_ö-be_t_ç_i e-c-zane 

ğından : Yağcamii civarında 

Yıllık kongremiz 19-12 - 936 Ali Nasibi eczanedir 
cumartesi günü saat 20 de topla· 
nacaktır. Sayın üyelerin bulunma-
ları. 7624 

İnhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

1 - idaremizin zengin ikrami
yeli yeni Yenice sigaraları 15 Ka
nunuevvel 936 tarihinde piyasaya 
çıkarılacaktır. Bayilerdeki :.elefonsız 
sigaralar tamamen loplattırılacaktır. 

2 Yeni Yenice paketlerinin 
kutuları selefonhı kağıtlara sarılmış 

1 
olup her pakette bir kopon mevcut
tur. Sayın halkımızın bayilerden si· 
gara alı ·ken münhasıran selefonlu 
paketleri talep etmeleri kendi men
faatları iktizasındandır. Selefonsuz 
Yenice satan bayilerin idaremize 
haber veıilmesi ilan olunur. 7627 

13 15 - 19- 20-22 

Kiralık bakkatl ve aş<;ı 
dükkanı 

Ziraat Bankası Mensucat fahri· 
kası işçilerine mahsus olen bakkal 
ve aşçı dükkanı 1937 senesi için K. 

evvelin yirmi birinci pazertesi kÜnii 
öğleden sonra saat üçte artırma 

usulile kiraya verilecektir. Münaka 
saya iştirak etmek istiyenler şart

nameyi görmek üzere her gliıı sa· 
bahtan akşama kadar fabrikaya mii 
racaal edebilirler. 7626 13-18- 20 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Ba kşı 

Adana Türksözü Matbaası 
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