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Mesele masada haJ safhasına girdiği halde Ha 
Adananın seylap 

felaketi karşısında İş teşkilatı yapıldı 
Yunus Nadi 

<E:;! eyhan nehrinin taşmasile 
i;;;;}) Adana bir tufan hayatı 

yaşadı : Nüfusça zayiat 
vererek, evleri barkları yıkılarak, 
uğurlarında ömür tüketilmiş tarlalar 
harab olarak. Günlerdenberi bu ha· 
ilenin parça parça gelen feci hika 
yeleri bitip tükenmek bilmiyor. Hu· 
dutsuz maddi ziyanlar ölüm ma· 
temlerile daha ziyade acılaşmıştır. 
Arda kalan halktan binlerce ve bin
lerce nüfus yardıma muhtaçtır. Hü. 
kümet uhdesine düşen vazifeyi ya. 
pıyor. Kızılay imdad için Adanaya 
koşmuştur. Memleket ve millet, f ! · 

lakete uğrıyan bu uzvunun yaralarını 
sarmak için elinden geleni yapmağa 
çalışıyo•. Başta hükumetimiz olduğu 
halde bütün memlekete yapıla<'ak 
yardımlarda biraz daha fazh isti -
calle hareket etmek lüzumunu ha· 
tırlatmak isteriz. Mevsim kıştır. Bu 
kışta kıyamette birdenbire yoksul· 
luğa düşen kardeşlerimizin ıstırab 

farını çabuk dindirmeğe ihtiyaç 
vardır. 

Adanadaki seylap felaketi bize 
ayni zamanda esasen memlekette 
iyilik ve hayat unsuru olıııak 13.zım 
gelen suların vakit vaktt•böyle tah· 
rip edici roller oynamalarına karşı 
kati tedbirler almak lüzumunu ihtar 
eylemiştir, ve umudumuz odur ki 
artık s,onuncu defa olarak. Memle. 
lekette her şeyi yeniden yapmak 
mecburiyetinde olan Cumhuriyet 
hükumeti Adana felaketile su işle 
rindeki çalışmalarının kırbaı..landı. 
ğını gördü. Başbakanınızdan dümen 
neferimize kadar hepimiz su mese. 
lesi üzerinde akillarımızın erdiği 
kadar uğraşıp dururken Sezhanın 
taşkınlığı suratımıza vurulmuş bir 
şamar tesiri yaFmıştır. Bu darbe
nin teriri altında şimdi daha iyi an. 
lıyoruz : 

iyi kullanılması bilinmeyen su· 
!ar ancak felaket ve sefalet kayna· 
ğı olurlar . 

Hakikat oradadır ki Cümhuriyet 
Türkiyesi bu keyfiyetten asla gafı! 
değildir. 

Yapılacak iş çokluğu arasında 
kendilerıne henüz sıra gelmemiş O· 

lanlar İşte bazan böyle tahrip edici 
oyunlarını oynıyarak bizi görülecek 
vazifelerde daha ziyade tenv!r ve te· 
yid ediyorlar . 

Eğer günün birinde Seyhanın 
şimdi içinde yüzdüğümüz neviden 
bir taşkınlıkla ortalığı tufana döndii 
receğini kat 'iyetle bilmiş olsaydık el 
bette bunun çaresine bakardık . 

Bu noktacık ta bize sayın ti aşba· 
kanımız ismet lnönünün ve gayretli 
Bayındırlık Bakanımız Ali Çetinka· 
yanın bir parça tevakkuf etmelerine 
değer bir vaziyet var gibi geliyor. 
Çünkü tahattur ediyoruz ki Seyhanın 
böyle bir feyezan yapması ihtimali 
gı:çen seneden beri Adana muhitinde 
sezinlenmişti . 

Eğer hafızamız bizi aldatmıyor· 
sa bu korkunç ihtimal orada gazete 
sütunlarına kadar geçerek ehemmi
yetle tetkik olunacak ve yeri varsa 
icabına bakılacak bir mesele diye 
rrtaya atılmıştı . 

Efkarı umumiyenin Adanada se 
[ zinlediği hakikat şu idi : Seyhanın 
yatağı gittikçe dolarak nehrin akıntı 

- Gerisi ikinci sahifede 

Bölgemiz İş Öaşmüfettişliği şimdilik 
Ticaret Odasında çalışmağa başladı 

Teşkilat • • 
ıçın 

iktisat Vekaletinin Adana iş böl
gesi Başmüfettişlik teşkilatı şehri

mize gelmiş ve evvelki günden iti
baren faaliyete başlamıştır. 

iş bölgesi olmak üzere Ticaret 
borsası karşısındaki bina daire mer· 
kezi olarak ittihaz edilmiştir. 

Bu bina halen tamir edilmekte 

• 

bina kiralandı 

bulunduğundan şimdiki halde mü· 
fettişlik, Ticaret Odasında kendile
rine tahsis kılınan kısımda vazife 
görmektedir. 

iş verenlerin iş kanunu mucibince 
doldurmaları icabeden matbu be· 
yannameler iş verenlere kanuni müd. 

- Gerisi ikinci sahifede -

ispanyada hala kan 
akıtılmaktadır 

Sovyetler, Ticaret gemilerini muha
faza için Akdenize deniz altı ve 

Torpidolar gönderdi 

Kaballeronu11 kardeşi esir edildi 

Cenevre : 21 [Radyo J - Cenev
reli kadın Doktor Kolir yanında 
Madam Mal olduğu halde Barse. 
fona hareket etmiştir. 

Himayei Etfalin kuvvetli bir 
azası olan Madam Madritli fakir 
çocuklara elbise tevzi edecektir. 

Madrit: 21 [Radyo]- Bu hafta 
çok m~him muharebeler geçmiştir. 
F ranko bu hafta içinde Madridin 
şimal ve şimali şarkisinden kat'i bir 
hücum yapacaktır . 

Moskova: 21 [Radyo]- Sovyet 
Kotserual vapurunun lspanyol asileri 
taratından batırılması münasebetile 
lzvestia dıyorki: "Bu hainane hare· 
ketin karşılığım vermek lazımdır. ,, 

Madrit: 21 [Radyo]- 17 kanu 
nuevvel muharebesi pek şiddetli 
olmuştur. Her iki taraftan Tanklar 
kullanmışlardır. 

Londra : 21 [Radyo] - Royter 
bildiriyor: 

iki deniz altı gemisi üç torpito 

Amerika da 
Bir Yanardağ fa
ali yete geçti 50000 

kişi öldü 

1000 cesed çıkarıldı 

Nevyork : 21 ( Radyo ) - Mer. 
kezi Arnerikada Şadavido yanardağı 
faaliyete geçmiş ve 50 bin kişi öl· 
müştür. Şimdiye kadar bin cesed 
çıkarılmıştır. Onbinlerce yaralı var· 
dır. 

Sansalvador 21 ( Radyo) -San
salvador reisicumhuru felaketzede
leri yardım heyeti idare için Lav 
mantıkasına hareket etmiştir . 300 
kişilik bir heyeti sıhhiye kendisine 
refakat etmektedir. 

dün Odesadan Akdenize gitmek 
için hareket etmiştir. 

Bunlar Sovyet ticaret gemilerini 

- Gerisi üçüncü sahifede -

------·------
Nevzad Güven ------

0 Ne hı rleri nli zin taranması ve 
eııaflarındaki ara=inin sulan · 
nıası ıçııı 3U mılyoıılıık bır 

pro1e hazırlu11dı ,, 

T abiata gem vurmanın imkanı 
yok .. Bugüne kadar hiç bir 

kuvvet yoktur ki onun azgınlıkları , 

kükremeleri k-rşısında boyun eğme· 

miş olsun .. Fakat onun, alabildiğine 
at oynattığı bakir devrelerindeki ta
hakküm kabul etmez kudreti ile bu 
günkü halini, beşer hafızasının hatır

lıyabildiği zaman çağlarını gözden 
geçirerek mukayese edecek olursak 
görürüz ki, insan oğlunun zekası ya
vaş, yavaş onu kabına koymaktadır. 

Tabiat, medeniyet in elinde yavaş, 
yavaş ehli bir hayvan ünsiyeti alıyor. 

Asırlarla hesap edileıniyecek bir 
zamandanberi insan zekası tabiata 
karşı müdhiş bir mücadele açmıştır. 

insan oğlu bu mücadelede sık sık 
mağlup olmuştur. Fakat bu mağlubi· 
yetler, onun cesaretini kırmamış bil· 
akis duşmanını mağlup etmek için 
durmadan, yılmadan çalışmağa sevk 
etmiştir. 

Fırtınalı bir havada, kara bulut· 
l•rı yırtarak, şakıyarak toprağa doğ· 

ru uçan yıldırımın Paratonner denilen 
bir kaç metroluk demir parçasile top· 
rağa gömülmesi insan zekasının tabi· 
ata karşı kazandığı zafere ne güzel 
bir nümunedir .. 

Bir zamanlar insanın Allah diye 
taptığı tabii elemanlar birer birer 
onun refah vasıtası, hizmetkarı olu
yor. 

Bunun içindir ki, bu gün tabiat· 
tan korkusu en az olan ınsana en 
medeni insan diyoruz .. 

• 
Her şeyden evvel iç ve dışında

ki aıırlık dj:ı n nlarile döğüşmeğe 

tayda tazyik durmadı 
Rüşdü Aras Montekarloya geldi 

Rica ile müzakereler Fransa 
hafta 

bu 
e baş ıyacaktır • 

ıçın 
• 

Ha tayda zulum olanca şiddetile devamdadır 
Paris : 21 (Radyo) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
Cenevreden Montekarloya gelmiş
tir . 

Rüştü Aras, Fransız ricalile, San· 
cak hakkında temaslar yapmak üze
re bu günlerde Parise gelecektir . 

Ankara : 21 (A.A.) - A ntak
yada normal vaziyet henüz avdet 
etmemiştir . 

Gece gündüz sokaklarda otuzar 
kişilik süngülü ve makinalı tüfekli 
askeri devriyeler dolaşmakta ve hal· 
kı üstlerini aramak bahanesile taz. 
yik etmektedir . 

Şimdiye kadar hiç bir sorguya 

Formülsüz bir Ak
deniz anlaşması 

mı oldu? 

İngiltere - İtalya arasın-

:Tevfik Rüştü Aras 

çekilmeden hapse atılanların sayısı 

380 i bulmuştur . Bunlar hapse atı· 
lırken döğülmüş ve soyulmuşlardır. 

Bu tazyikler yüzünden balkın sabır 
ve tahammülü tükenmiştir . 

Bu sebeple Sancak kalkı bu se. 
heple bayram yapmamışlardır. Mek
tep talebeleri bayramda göğüslerine 
siyah kordelalar takarak 1 Kanun
evvel hadisesinde öldürülen arka· 
daşlarının hatırasını anmışlardır . 
Türk köylerinde aşar vergisi tahsili 
bahanesi le yapılan tazyikler artırıl· 
mıştır . Bu vergiler 1926 hubübat 
fiatlarına göre tesbit edilmiş ağır 
vergilerdir , Bu günkü iktisat şartla
n tamamen değişmiş olmasına rağ
men Türklerden yapılan tahsilat 
hep o eski esasa göre yapılmakta. 
dır . 

Tahsildarlar köylünün vermek 
takatında olmadığı bu yüksek ver· 
gileri tahsil için Arap jandarmala. 
rile birlikte zorla Türk evlerine gir· 
mekte ve ev eşyalarını zarf ve mü 
sadere ederek bunları yok bahasına 

- Gerisi üçüncü sahifede -

daki bu anlaşma önümüz-jN h• dJ • • • • 
deki yıl meriyete girecek 1 e ır se erının tamırıne 

Londra : 21 ( A.A. ) - Royter 
ajansı lngiltere ile İtalya arasında 
yılbaşından önce bir Akdeniz pak. 
tının akdi beklendiğini bu anlaşma. 
nın ne ispanya meselesini, ne de 
ltalya imparatorluğunun lngiltere ta· 
rafından tanınml!sı hakkında muay· 
yen hiç bir formülü ihtiva etmedi
ğini bütün göriiş ihtiyatları halledil. 
dikten sonra anlaşmanın gelecek 

ı sene meriyete gireceğini bildirmek
tedir. 

Paris : 21 ( Radyo ) - Musoli
ninin Büyük Britanya ile anlaşmak 
istediği esaslar çok eskidir 

Duçe, Akdenizde F ransadan ha· 
kim değildir. Bu mesele ekseriyetle 
Eraıısanın arzusunda bulunmaktadır. 
lngiliz - ftalyan münasebatı Av· 
rupa için hiç şüphesiz iyi sonuçlar 
verecektir. 

mecbur kalmış olan Atatürk Türk iye· 
si de ergeç tabiata karşı a m a nsız bir 
mücadeleye girişmek mecburiyetinde 
idi . 

Zekası elinde demir asa, enerjisi 
ayağında demir çarık uzun bir me· 
deniyet yoluna başlıyan genç Türki· 
ye tabiatin karşısında aciz ve mes
kenetle kollarını bağlıyamazdı . 

"Seyhan ,, son kudurgunluğu ile 
kendini ve benzerlerini ebedi zincire 
mahkılm etti. Türk taliinin, Türk sa
adetinin önüne çıkan her kötü kuv· 
vet gibi onlar da cümhuriyet devrinin 
büyük yumruğunu yemek üzre .. Çok 
geçmeden, asırlardanberi içimizde bir 
korku halinde çağlıyan Seyhanlar, 
Ceyhanlar Çukurovanın ortasından 
servet ve saadet halinde akmağa 

başlayacaklar. 

Bu mesut değişikliği de sayısız 

kemalizm mucizelerinin arasına fcata· 
cağımız zaman uzak değildir. 

bugünlerde başlanıyor 
- Nehrin yatağının temizlenme işi 
mi? o milyonlara mütevakkıftır!.. 

Su işleri müdürünün muharririmize 
bc'yanatı 

Seylaptan çok önce ve haliha· 
zırda, şehrimiz için büyük bir tehli. 
ke olan Seyhanla çok meşguluz . 
Sedlerin tamiri meselesinin ne şekil 
aldığını anlamak için, dün, su işleri 

müdürü Nadirle görüşen bir muhar· 
ririmiz şu malumatı almıştır : 

- Sedlerin hemen yarısını tamir 
için tahsisatımız geldi . Bütün sed· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

S on d a kika 
Katalonya sahili bombardıman edildi 

Madrid : 21 ( Radyo ) - İhtilalciler Katalon}a sahil;ni topa tuttu, 
fakat büyük bir tesir olmadı. 

Madrid etrafında vukua gelen büyük müsademede hükümet iyi müda. 
faa yartığını ve ihtilalcilerin şimalde hattı rücatini kestiğini iddia ediyor. 
ihtilalciler de Madrid civarında bir kaç köy daha aldıklarını söylüyorlar, 

Hükumet ve ihtilalciler esirleri değiştirmeği müzakere ediyorlar. 

Papanın dünyaya hitabı 
Vatikan : 21 (Radyo ) Papa Miladı lsa yortusunda bütün dünyaya 

hitaben bir mektup neşredecektir. Bu mektupta ne yazıldığı belli 
değildir. 

Amerika ordusunda takviye 
Vaşington : 21 ( Radyo ) - Harbıye nazırı zabit ve nefer orduya 

20,000 asker ilave etmiştir. Kadro böylece dolmuş • c yüz bini bulmuştur . 
Dünyanın karışık günleri olduğundan böyle te uirlere ihtiyaç olduğunu 
söylemiştir. 



~ahite 2 

Müstakbel harbin dehşeti 
28 milyon Alman 

mecburdur 
Gelecek harpte 

harp etmeğe 
-----.·-------

En ehemmiyetli cebhe hangisi olc.caktır? 

" Berliner Boersenzcitung ,, dan • 

" Yabancı müte-h1ssıslar gözüy- 1 

le müstakil harp ,, adındaki eserinin 
başlangıcında Albay Von Belli şöyle 
di1 or : 

" Büyük harpten evvel , l 914 
te patlayan dünya faciasının ne ola· 
bileceği hakkında takribi olsun bir 
fikir sahibi olan Almanlann adedi 
çok•azdı. Öyle zannediliyordu ki , 
1870 - 1871 de olduğu gibi bu 
harbin de karakteri kati muharebe 
ferle tezahur edecektir . ,, 

Bu sözler bugünkü nesil için de 
aynı derecede doğrudur . Çünkü : 
1936 da yaşayan bir çok Almanın 
lıarp tekniğinin vasıl olduğu teka. 
mülü çok iyi bilmekle beraber, müs 
takil bir harbin ne derece şiddetli 
olacağı hakkında doğru bir fikri 
yoktur . Bunun başlıca sebeplerin
den birisi de Alman olsun yabancı 

olsun harp edebiyatı yapan bütün 
mütehassıslar gelecek harpten bah
sederken , daima geçen harbi mev· 
zubahs etmekte ve esas tutmakta· 
dırlar . 

Eğer , müstakil bir harp için 
Almanyada kara , deniz ve hava 
kuvvetlerinin mecmuu hiç olmazsa 
geçen harpteki ordularının mecmu. 
una yı:.ni 13 milyona çıkması lazım 
geldiği , sivil ahalinin haya müdafa· 
ası için asgari bir buçuk milyon in · 

sana ihtiyaç olduğu , Çin de harp 
eden insanlara yiyecek ve mühim· 
mat hazırlamak ve yetiştirmek için 
ziraat ve sanayiin hiç olmazsa 5 · 6 
milyon insana ihtiyaç göstereceği 
hesap edilecek olursa gelecek bir 
harpte Almanyanın müdafaası için 
27,870,000 kişinin silah altınd a bu · 
lundurulmasına kati surette ihtiyaç 
vardır . 

Bunun iki neticesi o l acaktır : 

Kadınların silah altına 
çağrılması 

Almanya , çocuklar da dahil ol
duğu halde 31 milyon erkeğe sahip· 
tir . 

bHvasıta harp etliği diier mühim bir 
cephe daha olacaktır . 1 

Düşman bombaları bizzat cephe 
den harp edenlerden ziyade fabrika. 

1 

!arda çalışan amelenin, cephe gerisi ; 
müdafaası yapan insanların başına 

1 
yığacaktır . 

Veya bilvasıta harpla alakadar 
1 

olarak çalışan bu dört cepheden baş 
ka bir de [ cephe gerisi J adı veri· ' 

len ve Almanyanın geri kalan halkı 
ihtiva eden kısmı da ilave etmek la· 
zımdır . 

Top yekun harb : 

Müstakil bir harpte muhasımla
rın her şeyden evvel bu [ Dördüncü 
cephe J yi tahribe çalışacaklarını 

söylemek lüzumsuzdur. Halkın ma
neviyatını bozmak, sanayi istihsala. 
tını felce uğratmak için sanayi mer· 

kezlerini ve büyük toplulukların 
bulunduğu yerleri tahrip ilk hedef 
olacaktır. 

Bu harbi kazanmak için bizzat 
ctphede çarpışanlar kadar hatta 
onlardan daha ziyade bu dördüncü 

cephede çalışanların mukavemet, 
feragat ve cesaret gös ermeleri Ja. 
zımdır. 

Binaenaleyh milli müdafaadan 
mesul olanların daha şimdiden, yani 
politika hava sının tamamile bulanıp 

bir harp fırtınasının önüne geçilmez 
bir hale gelmesini beklemeden, dör· 
düncü cephe askerlerini hazırlama· 

lan ve tamamile yeti ş tirme le ri kati 

bir müdafaa ve zafer unsurudur. 

Bunu di{rer şekild e söylemek 
lazım gelirse, memleketin müdafaa 
sından askeri bakımdan mesul ola n 

ordu şefi mücadele için asıl orduyu 

yetişt i rir gibi tı pkı ve ayni ehemmi
yetl e bu dördü ncü cepheyi de ha
zırlama lı d ır . 

Bu da, müst;ıkil bir harp için en 

aşağı 28 milyon Almanın hazırl an

ması ve ye tiştirilmesi şart demektir. 

l!u şu demektir ki : Harpte hiç 
bir işe yaramıyacak olan çocuklar 
maluller ve ihtiyarlar bu miktardan 
çıkarılacak olursa Almanyanm bu 28 
milyonluk orduyu bulmasına imkan 
yoktur . 'le sonra harbin, memleket 

idaresi için elzem olan geniş teşkilat 1 

ve nıakanizması hiç bir surete orta-

1 

dan kaldırmıyacağını da düşünmek 
lazımdır . 

İş teşkilatı 
1 

yapıldı 

Binaenaleyh ilk ne tice, sivil ve 
askeı i teşkilatta kullanmak üzere 
kadınları iş başına çağırmak ola
caktır . 

Bunun için de geçen harpte ka
dınların oynadığı rolü düşünmek ve 
ona göre bir nisbet ve faraziye yü
rütmek lazımdır . 

Çünkü, umumi harpte kadın bil· 
hassa aile reisinin bnlunmadığı için 
hayatını kazanmak dolayısile ekse· 
riya cephe gerilerinde iş görmüş· 
tiir . 

Halbuki, müstakil bir harpte ka· 
dm kendisi için daha önceden hazır
lanmış, sabit ve muayyen bir rol oy
nayacak ziraat ve idare makaniz · 
masında olduğu kadar her türlü sa

nayi ve hatta harp sanayiin de de 
çok faydalı bir . şekilde çalışacak

tır . 
Daha çok ehemmiyetli olan iki 

netice ise şudur . . 
Gelecek harpte yalnız ı3 milyon 

insanın çarpıştığı bir kara, bir deniz 
ve bir berhava cephesi olmıyacak, 

-syni zamanda on beş milyon insanın 

- Birinci sahifeden artan -

det olan 15 gün zarfında doldurul
mak üzere tevzi edilmiştir . 

Buncian sonra Baş Müfettiş, ya· 
kında iş bölgesini teşkil eden Mer· 
sin , Antalya , Antep , Maraş ve 

Malatya vilayetlerine g i d e r e k 
orada da iş kanunu ile alakadar 
hazırlıkları yapacaktır. 

Evvelki gün partide İktisat Ve. ' 
kaieti İş dairesi Reisi tarafından lş 

1 

' kanuuunun maksat ve mahiyeti hak. 
kında iki saat süren ehemmiyetli 1 

bir konferans verilmiştir . 

Bu konferansta bazı usta başıları 
ve amele patronları ve keza Vılayet 
erkanı da hazır bu lunmuşlardır . 

Nişan 

Mühendis Muhtar kızı Bayan 
Melahat ile Saimbeyli hükumet tabibi 

doktor Avninin nişanları evvelki gün I 
yapılmıştır. iki tarafa da saadetler te J 

menni ederiz. 

İrtihal 
Yozğatlı Hasan Fehmi Çıtağın 

pazar günü yedide, validesi Esma 
Çıtak vefat etmiştir. Kendisine ve 
ailesine taziyetlerimizi bildiririz, 

1 
1 

1 

1 
1 

Türksözii 

Asarıatika 
sondajları 

Profesör Congarstank ve 
müze müdürü Yalgının 

tedkikleri 

Yirmi gün evvel Ankaradan ge· 
len profesör Congarstank , şehrimiz 
müze müdürü Yalman Yalgın ile te
masa geçmiş ve Çukurovanın yirmi. 
ye yakın hüyüğünü gezerek ınce · 
lemeler yapmıştır . 

Bir hafta evvel Adana ile Cey
han arasında ve Ceyhan suyu kena · 
rında Siric.eli;hüyüğünde bir hafta 
süren bir sondaj yapmıştır . 

Hüyüğün ırrr.ak kıyısındaki bü
yük kayanın üzerindeki kabartına 
olarak yapılmış ve şimdiye kadar 
neşredilmemiş bulunan Hitit kralının 
fotoğrafiyle meşgul olmuş ve bu 
esere büyük bir kıymet atfetmiştir . 

Halk arasında cazıkarı adiyle 
şöhret bulan bu eserin arka tarafın· 
da on dört kelimeden teşekkül eden 
Hitit Hiyeroglif yazısının plastinle 
müze direktörü kalıpla rını almış ve 
alçıya dökmüştür . 

Profesör , bu kalıplard an çok 
memnun kalmış ve çok bozuk olan 
yazının hüviyetini ortaya koymuştur. 

Bu hüyükte yapılan kazıda ilk kısım 
Roma ve Helenstik devirleri göster. 
miş ve çok geçmeden hüyüğün ni şa · 
neierle dolu olarak bulunmuş tur . 

Müze atelyesinde ça lı şan profe· 
sör ve asistanları bir ay sonra ted . 
kiki kuvve tleştirınek gayesil e Sirkeli 
hüyüğünde bi r sondaj daha yapma· 
ğa kara r vermiş lir . Evvelki gün mü· 
ze müdürü Ya lman Yalgının refa · 
ka tinde Anava rzaya gi den miite· 
h~ssıs Ceyh<ın ile Anavarza arasında 
ya rı s ı nehir tarafından götürülmüş 

olan hiiyiiğü ve yı':ılan maktaını çu:ı: 
dikkatle gözden geçirmiş ve burada 
da prohastrik devirle Hitit devrini 
adeta karışık bir halde görmüştür . 

Bugün M~rs inde misafir olan 
profesö rle şehrimi z m[ize direkt örü 
Yalman Yalgın Tarsusta birleşerek 

Mine büyüğüne gidip Regma ve 
Enşiyal harabeleri olduğu rivaye t 
edilen mıntıkada da bir tedkik ge 
zisi yapacaklar ve bu hafta içinde 
Mersinin Hiristiyan köyü ile Soğuksu 
lıüyükl erinde de birer sondaj yap· 
mağı temine çalışacaklardır . 

Şehr i miz spor kulübleri 
nin seylapzedelerimlze 

yardımları 

Şehrimiz İdmanyurdu, Toros ve 
Seyhan spor kulübleri arasında be
lediyenin koyduğu kupa üzerine bay. 
ramda yapılan maçların felaketze. 
delerimiz çıkarına olduğunu yazmış· 
tık . Bu üç maçta stadyomun yap 
tığı 40 lira hasılat seylapzedelerirni

ze harcanmak üzere Kızılaya dün 
yatırılmıştır . 

P.T.T.de 

Parti kongre 
müşahidi 

Erzincan saylavı Abdul 
hak dün şehrimize geldi 
. Se~han. Parti İlyönk_urul ko~gre- 1 

sıne muşahıt olarak seçılen Erzıncan İ 
saylavı Abdülhak dün Mersinden j 
şehrimize gelmiştir . 

Mekteplerde 

Dün dersler başladı 
Şeker bayramı münasebetile ya. 

pılan bir haftalık tatilden sonra dün 
şehirdeki bütün okullar derslere baş
lamışlardır . 

Ba ay sonunda birinci sömestr 
' dolayısile mektepler yine bir hafta 

tatil edileceklerdir . 

Lise mezunları için 
bir fırsat 

Maden tetkik ve ara ma ens ti
tüsü, maden mühendisi ve fen 
memuru yetiştirmek için Avrupaya 
talebe gönderecektir. Bunun için 
yakında lise mezunla rı a rasında bir 
imtihan yapıl acaktır. 

Öğle tatili yapılması 
l azımdır 

Resmi dairelerde olduğu gibi, 
hususi müesseselerde, ticarethane· 
!erde de öğle tati li yapılması için 
bi r fikir ortaya sürülmüştür. Bu 
fi kr i ortaya atanlar, bütün . dünya 
mem leketlerinde öğle tati li yapıldı 
ğını söylemektedirler. 

Balkan memleketlerinde Je mü
essese ve ticarethaneler öğl<" üzeri 
bir Luçuk saat tatil yapmaktadır

lar. Bu fıkrı alakadar ıııakanıl.ır tet 
kik edeceklerdir. 

Adana kulübünün yıllık 
kongresi 

G eçen cumartesi günü akşamı 

ekseriyet olmadığından yapılamıyan 
Adana kulübünün yıllık kongresi 
bu akşam saat 20 de kulüp bina
sında yapılacak ve yeni ida r~ heye· 
ti seçilecektir. 

Zabıtada: 

Kaçak kumaşlar 

Kocavezir mahallesinde ot~ran 1 

fsmail kızı dul Hüsne adında bir ka. 1 

dm koltuğunda bohça ile. sokakta 
dolaşırken şüphe üzerine zabıtaca 1 

yakalanmıştır. Bohçada on bir metre 1 

yetmiş beş santim kaçak ipekli ku- 1 

maş bulunduğu görülerek hakkında ı 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Silah taşıyor muş 
Salcı Hasan oğlu İsmail adında 

' birisi ruhsatsız bir toplu tabanca 
ile yakalanmıştır . 

Kozaları çalıp kaçarken 
Yeni nakil ve tayinler Kayserili İsmail oğlu Mustafa , 

lbrahim oğlu Ahmet ; İsmail oğlu Seyhan Posta Telgraf Başmü 
Hacı lbrahim ile İbrahim oğlu Musdür Muavini Nevzad Zonguldal< Pos· 

Seylapzedeleri
mize yardımlar 

Adanamızın geçirdiği felakete 
bütün yurd candan bir alaka gös· 

termiştir . Bu derin alakanın misal 
ferini yapılan yardımlar pek iyi gös
termektedir. 

FELAKETZEDELERE CEYHANLI
LARIN YARDIMI DEVAM 

ETMEKTEDİR 

Şehrimiz felaketzedelerine yar
dım için Ceyhan Halk partisi hima 
yesinde te~ ekk ül eden komite gün 
geçdikçe faaliyetini artırmakta ve 
Ceyhan halkının seve seve verdiği 

teberrular her gün bir az daha art· 
maktadır. 

Bugünde ikinci yardım listesini 
y1zıyoruz. 

Mahir Terliksiz 2 lira , Türkis· 
tanlı Hacı Maksum 10 lira, Manifa
turacı Hüseyin 2 lira, Terzi Mehmet 
1 lira, f\/I. Kaymaz 2 li ra, T erzi Ha. 
san Ragıp 2 lira, T erzi Hakk ı ve 
Kadir 1 lira, Mehmet Tanız 1 lira, 
Terzi Kemal 1 lira, Terzi Ali çavuş 

1 lira, Manifaturacı Tozlu 1 lira, 
Manifaturacı Mustafa '2 lira, Daıen
deli M. Sezg.in 1 lira, Dava vekili 
Mehmet Tokmak 1 lira, Derici 
Şükrü 10 lira, Çifçi Mustafa YılJı 
rı m 1 lira, Nuh ve şeriki 10 lira, 
Manifaturacı Hiiseyin 1 lira, Ahmet 
kısaca ve şeriki 2 lira, Arif huca 
zade Mehmet 15 liıa, Abdullah 
Nazsı z 5 lira, Manifaturacı Hafız 1 
lira, Vanlı İzzel 2 iira, Furuncıı Ha 
san 1 lira, Müftü Halil 1 lira, Hanefi 
bilen 50 lira, Alıınet Topsakal 20 
lira, Mesrur vı- şeriki 25 lira, Ka
sap Ökkaş 5 lira, K~sap Ahmet 
1 lira, Kasap Salih 1 !ıra, Hacı 
1 brahiın 1 iira, Hacı r\l .• ııet 1 lira, 
Halil lbra.ıinı 1 lira, Hii.,.yiıı Kav
lak 25 li a, Kal rLlı :bra ııın :{ lira, 

Dorua lu İ, rıı ı. l 2 lira, E1ıı allı Halil 
20 lira, Hüsnü İstanbullu ') ltra, 
Öğretmen Maşuk 5 lira, Şevkiyd. 
Nuh 5 lira, Mercinli Hacı Ali 2 

li ra, Doktor Fatin 1 O lira, Yusuf 
Totuncu 1 lira , Hara müd ii rü 2 lira, 
Tahsildar Ziya 1 lira, Furuncu Ali 
1 lira, Caf Ömer 5 lira, T ehsildar 
İbrahim 1 lira, Mahmu '. Atalay 5 
lira, Zal oğlu İsmail 100 lira Keres
teci Me' lı1t 1 O lira yardım da bu· 
lunmuşlardır. 

DENİZLİLERİN YARDIMLARI 

Denizlil er Valinin başkanlığın

t0planarak Adana felaketzedelerine 
yardım komitesi kurmuşlardır. 

Denizliler ilk hamlede 300 lira 
toplamışlardır. Teberru listesi her 
gün bir az daha genişlemektedr. 

TARSUSLULARIN YARDIMLARI 

Tarsuslu komşuların yardım

ları her gün bir az daha fazlalaş

maktadır. Son lis te şudur: 

Bekir ve Mersinli Mustafa 20 , 
lira, Tuhafiyeci Nacaraki Kemal 10 
lira, Tüccar gnzzeli Kazım 40 lira, 
Cemil Gündoğdu 20 lira, Sarraf 
Bayram 20 lira, Bakkal Ahmet 
Zeki 10 lira, Manifaturacı Salih 
Necati 5 lira. Manifaturacı Yusuf 
oğlu Süleyman 5 lira, Manifaturacı 
Osman oğlu Recep 5 lira, Ekmek. 
çi Sabit 5 lira, Tuhafiyeci S elal 3 tafa adında dört kişi Ali ismjnde ta Telgraf Müdürlüğüne , Seyhan Pos 

ta Telgraf Başkatibi Rıza Muğla birisine ait olan ve kunımak ü'zere 
Posta Telgraf Müdürlüğüne, Seyhan / sokağa serilen kozalardan bir çuva-

' lira, Tuhafiyeci Hamit 2 lira, Ü s
. nian karıs ı Emine 1 li ra. 

Posta muamelat Müfettişi Memduh lını çalıp kaçarlarken cürmü meş· 
Çoruh Posta Telgraf muhasibi mes · hut halinde yakalanmışlardır. 
ullüğüne İzmir Posta telgraf muha Pardesüsünü çalmışlar 
sibi mesulu Kadri ve Diyarbekir Pos Durmuş Fakı ma hall es inde otu-
ta Telgraf muhasip ın esulu Adana ran Şerafedd i n isminde birisinin 
Merkez fosta Müdürlüğüne nakil ve . evind n bir pardesü çalınmı ştır. Za-

Eşyaları çalınmış 
1 

Akçanıesçit mahallesinde oturan 
ı Mustafa oğlu Hasanm zeceleyin evin 

Jen l:'şya ve c:ll,iscl,. i , meçhul bi r 

22 Kanunuevvel 1936 4 

Adananın seylap fe· 
laketi karşısında 

- B ı rinci sahifeden artan -

seviyesi bazı yerlerde ova seviye 
sinden yukarıya çıkmıştır . Eğer ha' 
kikat bu ise günün birinde Adananın 
aşağı yukarı böyle bir felakete uğ' 
raması bardağı taşıran damlaya tc· 
vakkuf ederdi artık . 

Bi r yıldanberi Adanayı bu .<e 
zinti il e rahatsız eden korkunç ihfr 
male karşı mahalli su idaresinin 
göstermiş olduğu hassasiyet dere' 
cesi bugün tahkika muhtaç bir me 
sele gilıi görünse gerektir . Öyle 
hatırımızda ka lmış ki umumun seı· 

mek suretiyle kuşkulanarak ortay3 

attığı meseleyi Ş li ida resi yersiz bir 
soğuk kanlılıkla karş ılaşmış ve her I 
kesi yakın bir tufan korkusu olmadı· 
ğı hususunda ta tmin etmek cihetine 
gitmiştir . Sanki : 

- Su taşarsa korkmayın , bit 

buradayız ! 
Demek ister g ibi bir hareket · 

Heyhat ki su , taştı ğ ı zaman kimse 
nin emrini dinlem iyece~ kadar a ıılı 
bir afet olur . 

Eğer Adana S u idaresinin he 
sapları ha l kı ~ görüş ve duyuş un! 
uygun l•ir hakikat ccrC'yaııı takir 
t·debi l ıııiş olsayJ ı geçrn seııeden 1> 
ri alınmış olacak ufa 1

;: tefek b' 
tedbirleri" Adana bu~in ıığ aJı~ 

musibetten esirgenmiş olurdu ~1 ıı 

rız . Burada ııva gönJerdigi çoc• 
ğ'uııu s; kın testiyi kırma diye öııc 
den döğen Nasreddin Ho~ayı ra 1 

metle anmamak elde değildir . 

Bir felaket bin ııasilıalkn yek· 
dir derler. Bari bundan sonı'I ıne:ır 
leketiınizdeki suların taşk:ıılık ıa· 

radarına seci ç~kınek İçin k ıt'i ' 
devamlı tedbirler ~lıııı~ olalım, ~ 
Ankarada lıy işiıı şimdi dal 1 bu' 
ylik bir ciddiyeti<'. ele alıııını~ ok J 

ğunu ınemnııniyetle öğren'Tlekte 

bulunuyoruz. 

Diğ·er vazife Seyhaııın f~yeı~ 

ııile fol.!, te ,ığ , •ı \d n~ hlk1 

nın 'Tlıir> KÜn oJ ... ı adar ç·ı ll 

ve ır.t' ııkün old.ığ'u ' a ar 0: 1 

dac !arına yetişilmek vozife ıJı · 

Yara biiycicek olduğu için hiiku;ııc• 

"ıı ırdın,larıııa hamiyetli halk1• 

mızın cörnerd iyiliğinin katılm: ıs' 

ihtiyacı açı 1dır. Evlerimizde ra lı~t 
oturan bizler Adanada herşeyi11 ' 
sular a lıp götürerek aç ve aç ıld·' 
ka lmı ş vatandaş larımız bulunduğuıı~ 
düşüne rek onları kucak kucağJ 
geldikleri ça murlu ı stı rabdan k 
tarmak için el imizden ne ge leb1 · 

yorsa onu yapmak vazifemizi olancı 
ehemmiyetile takdir ederiz elbet. 

Bir ucunda n yapılmasına ba 
!andığını memnuniyet ve ifti h~ 
gördüğümüz bıı vazifenin ifasuıtJ.' 

yalnız çabuk olmaklığımız lüzunııl" 
ııu bir daha hatırlatmaktan kendı· 
mizi alamıyoruz. 

Yunus Nadi 

------·------
Evlenmeler 

Eski nıebuslarımızdan m ,rh"'
11 

Muhtar Fikrinin kızı Bnyan Zerr'' 

ile S eyhan mebusu Damar Arıko~ 
lunun oğlu Necdetin düğün mer~ 
simleri cunıarlesi ak şamı bir ço' 
seçilmiş davetli önünde Ordu Evııı· 
de yapıl nışlır. 

Genç evlil ere sonsuz saadetk' 

dil eriz. 

** 
Fabrikator Alımel Mürş.t G 'r 

günün kızı Bayan ismetle fabr.k 
:chre memuru Şevket B·ıyrakt.ı 
nikah töreni dün 'ıer iki larnf c' s'· 
larııı:n buwrile b ı. J"y evir ,ııı 
d;ıirı .. ;ıl'ic )dpılıııı •· ı .. ıı ıı ka.ı 

tayin olııııınuşlardır . bıta •ahkikat y<jpıyor, 
ı şah ıs tarafından ı,:~lııııı•ı~!ır. Zabıta 

t ahkikat yapıy or . 1.1 ara saa<le t d ilekltti .. 



o Vata n t p antılarit 
Cumhur reisinin müddetini bitirme

den istifa edec.eği söyleniyor 

Şam : 21 ( Hususi muhabirimiz

den ) - Bayram tatili olmasına rağ
men Vatani kütl~i erkan~ toplantı- j 
Jarına devam etmektedir. Bu toplan-

' ., tılarda yeni hükumet teşkilatının 
1 

mevzuubahis olduğu anlaşılıyor. Ev- 1 

vdce bildirdiğim gibi cumhur vüzera 
v'! meclis riyasetleri için şimdiden 

1
. 

üç isim ileri sürülmektedir. Bunlar 
Haşimüleıtasi, Cemil Merdüm ve Fa- i 
risülhuri beylerdır. Vüzeratlar için ı 
birçok isimler söyleniyor. Ancak or- 1 

tad?t mevcut olan bir mani biitün l 
projeleri alt üst etmektedir. O da 1 

cumhur reisi Mehmet Alielabid be- 1 
yin vücududur. 

Malum olduğu üzere Mehmet 

Ali beyin riyaset müddeti 11 Ha~
ran 937 de hitam bulacaktır. Şim. 
di efkarı umumiyede dolaşan bir 
sual var: Mehmet Ali bey riyaset 
miiddetinin neticesini bekleyecek 
mi? yoksa meydanı Vatanilere bırak 
mak için Jaha evvel istifa edüp çe
kilecek mi? Bu öyle bir sualdir ki 

cevabını ancak Mehmet Ali bey 
verebilir. Maamafih salahiyettar 
menbalardan yaptığım tahkikata gö· 
re, vatani kütlesi hükumete gelmek 
ve programım tatbik etmek için 1 

bütün otoritenin şimdiden elinde 1 
bulunmasını iltizam etmektedir. Bu · 
itibarla kütlenin ne yapıp yapıp 
Mel.met Ali beyi istifaya ikna ede- 1 
ceği söyleniyor. 

Çin de 
Vaziyet. çok 

karışık 
Londra : 21 ( Radyo ) - Şang- 1 

haydan alınan haberlere göre; Japon 

1

1 

donanmasile lngiliz donanmasının 
Çin sulanna gelmesi beklenmektedir. 

Lohdra : 21 ( Radyo ) - Nan
kinden bildiriliyor : Asi general hü'
kumet kuvvetleri üzerine üç kıta 

gönderm'iştir. 

Berlin: 21 (Radyo) - Uzak 1 
şarktan gelen haberler ciddi endi- ı 
şeler uyandırmaktadır . Uzak şark 
kumandam bugün tayyare ile hare· 1 

ket etmiştir. 1 

1 

1 

Bursa da 

Bir yangında bir ihtiyar 
adam yandı 

Bursa: 21 (Radyo) - Yeşil 
mahallesinde çıkan bir yangında sek
sen yaşında bir ihtiyar yanmıştır . 

Şehirde soğuk olanca şiddetiyle 
devam ediyor . Dün sabahtan beri 
kar yağmaktadır . 

Şark deiniryolları 
meselemiz 

·Nafia vekaletince bir 
heyet intihap edildi 

Ankara: 21 ( A.A.) - Hüku· 
met şark demiryolları şirketi arasın- ı 
da işletme imtiyazım~ sabn alınması 
hakkında devam eden müzakereler 1 

il 

Asr-i • 
sınema 

22 Birin'ci kanun salı günü akşamından itibaren 
büyük ve emsalsız programlarından birisıni sunar 

muazzam Rus filmi 

(iki dünya) 
iki büyük safha hepsi birden 

Ayrıca Türk donanmasının Yunanistanı ziyareti yapılan nümayifler 

ilaveten : Ekler Jurnal yeni ve enteresan ha -
vadisler . 

Pek Yakında 

Tarzan Maymunlar 
arasında 

-AK Kartal -
Türkçe sözlü büyük film 

7642 

Sekiz çocuklu bir kadı- 1 

KJ-zil perdatçoktan 
hazırdır neticesinde tekaı rur eden esaslara ,--- -------------,-

göre ihzar olunan mukavele projesi 
hükumetin tasvibine arzolunmak üze- ı nın yaptıkları ı 

1 

Damadını sevdiği için kocasından 
boşanmak istiyor , 

-·······---
Kocasına : Kızımızı ba~kasına ver 

o beı:ıimdir . . Demiş 
Silıfkeden ( Kızılay ) gazetesine 

, zılı) or : Burada sekiz çocukf u bir 
·adın başkasını se\ ıniş~ kocası tara
f md n mahkeme) e müracaat oluna · 
ı ak boşanma da' ası açı 1 nııştır. 

Kadının sevdıği adam, kocası · 
i .ort ğıdır, kocasının bÜyü k 
ı' n bır kı zıııı alnu~, o ölünce 
ı mı nikahlamış, faka t o da 

v L> çocugu ı le ya lnız ya 
nı t r. 

u Ja ı mü '' llıt bir 
ı ı <.ic.I n ortaklı' o ldtığu 

iç n zavallı k ca a tı biiyün ·iş oJan 
kızını ona veı mr~ i düşünür \ 'C bu 
sebeple de eve g lip gitmelerini 
tabii bulurken bir giin karısı ken 
disine : 

" - Kızımızı başkasına ver. O 
benimdir. ,, demişti r. 

Hiç ummadığı bir felaketle kar-
' 1 1 

-~dn aa· ~rısımn delirdiğine 
lıükm~ tmi~ ı>ek müteessir olarak 
biraz açılmak için Mersin - Tarsus -
Adanaya gidip gelmiş, tecennün 
etmediğine kanaat getirdiği karısına 
yaptığı işin fenalığını anlatmış vt· 

tövbe etmesini teklif etmiştir. Kadın 
buna hiç yanaşmamış kocasının mü
racaatı üzerine polise götürüll\}ÜŞ, 

ora':l a da fıkrini değiştirmemiş, ko
casını sevmediğini ve o adamla ya· 
şıyacağını söylemekten çekinmG
miştir. 

Bunun üzerine kocası tarafından 
zina ve talak davası açılmıştır. 

Bu azgın ve düşüncesiz kadının 

üç eı kek, beşi kız olarak sekiz ço
cugu va rdır. Kızlarından biri koca
ya varacak yaşa gdıniştrr~ 

-·•4••··-
Fındık ve yumurta 

. . . 
nızamnamesı 

lkti:.ad vekaletinin a lakalı servis· 
leri fındık ve yumurta nizamname
lerinin kontrol işlerine aid maddele 
!erin i lıtiyacına göre değiştirilmesi 

için tedkıkler yapmaktadır . 
Yeni nizamname , kontrolu iyice 

sıkılaştırılacak hükümleri ihtiva et
l- d" m" .. te ır. 

-Moskova : 21 (Radyo ) - Tas 
ajansı bildiriyor : redir. Şirketin demiryolları idare~- ~---------~--~------------~ 

Kızı lordu kumandanları ve karı· 
ları konferansında bir general. de 
miştir ki : 

Sovyetler birliğine hücum etmek 
isteyen düşmanlar amansız bir küt· ı 
le karşısında olduklarını görecek 
lerdir . Sovyetler o kadar korkusuz· 
lardır ki , çünkü çoktan hazırlanmış· 
lardır . . 

Yeni İngiliz gemisine ne 
zaman ad konacak 

Londra: 21 (Radyo) - 35,000 
tonilatoluk harp gemisine 1 Kanu
nu sanide ad konma merasimi yapı . 
lacaktır. Bu merasime bütün lna-i
liz bahriyesi ve halk iştirak ede. 
cektir 

ne devir ve intikaline hazırlık olmak 
ve şimriiden şirketin yüksek memur
lariyle b~kte çalışmak üzere nafia 
vekaletince intihap olunan devlet 
demiryolları umum müdür muavini 
Cemal Hidayetin reisliği altında bu· 
lunan bir memur heyeti bugün lstan· 
bula varmış buluıımaktadır. 

Filistin Arapları 
Bağdada bir heyet gö.n

derdiler ---
Kudüs : 21 ( Radyo ) - Yük

sek Arap heyeti Bağdada gitmiştir. 
-Orada Filistin işlerini görüşecektir. 

Kudüs : 21 ( Radyo ) Bura-
daki Arap gazeteleri bir kaç hafta 
için kapatılmış.ır. 

Nehir sedler--inin ta- 'Hatayda zulum olan 
. . b l 1 

mırıntt . aş anıyor ca şiddetile devam-
Brrinci sahifeden attan - dadır 

)ere aid keşif evrakı göndP.rildi . 
Projelerin yakında tasdıkden gelmesi 

- Birinci sahifeden artan -

bekleniyor. Sedlerin tamiri için faa· satmaktadırlar . 
liyete başlandı . Bu hafta içinde ta· Suriye gazeteleri Sancak halkı 
ınirata koyulacağız . Ba işin ihaleye üzerinde· fena pr0pagandalar yap-
tahammiilü olmadı~ndan emaneten makta devam ediyorlar . 17 Birinci 
yaptıracctğız . Kanunda bu gazetelerin neşrettikle· 

- Nehir kıyısındaki sedlerin in ;a ri bu tebliğ Konseyin Türkiye aley 
ve takviyesi ile şehrin, nehrin tehdi hinde kararlar verdiğini bildirmek. 

• 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Müsabakaya koyduğu şaheserlerin üçüncüsünü sunuyor 

(Mazurka ·) 
Solmaz ve sönmez büyük Yıldız 

Polanegri 
Villi Förstle beraber yarattığı bu şaheserle bütün dünyada kendisini 

bir kerre- daha alkışlanmıştır 

ilave : en son dünya haberleri 
Gelecek program : 

Türk Artistlerinin yarattığı en güzel Türkçe film 

AYSEL 
7641 

iktisat Vekileti Adana 
iş bölgesi Başmüfettiş -
liğinden: 

1- Ticaret Borsası karşısındaki eski ( lstanbul Oteli ) binası teşkila
tımız için şimdiki halde idare Merkezi ittihaz edilmiştir. 

2 - Mezkur binanın yapılmakta olan tamiratı ikmal edilinceye kadar 
da Ticaret Odasında muvakkaten tahsis kılınan oda da 18-12-936 ta. 
rihinden itibaren faaliyete başlanmıştır. 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 

-1-

dinden tamamile kurtulamiyacağı tedir . Bu propagandaların hedefi 
1 a~ ıktır. . 

1 

Sancağı Suriyenin parçası .saymıyan 
Nehrin yatağım temizlemek Sancak halkının maneviyatım boz . 

daha muvafık çare değil midir? · maktadır . Bütün bu tazyik ve pro-
- Yaı ağın islahı ve temizlenme· pagandalara rağmen Sancak halkı· 

3 - iş kanununun hükümlerine bağlı işyerlerinin hemen tesbiti için , iş 
verenlerin doğru olarak doldurmaları icabeden iş beyannameleri Adana 
da Emniyet Müdürlüğü tetkiki hüviyet komiserliğine,Kaza ve Nahiyelerde 
ise Kaymakamlar vasıtasile Jandarma Kumandanlıklarına tevdi edilmiştir. 

( Köniksmark ) 
Senenin en büyük t!iı muazzam filmi. Esrarengiz ve heyecanlı mevzua 

sahip , büyük bir eser 

Piyer Benouvanın meşhur Romanı ve 

( Elisa Landi ) 
Gibi yüksek bir artistin temsili muhte c ni. Bu film , 1936 Venedik 

sergisinde Musolini k.ı pasmı kazanmıştır 

-2-
Gühlerdenberi ta k i bedılen 

Esrarengiz tayyare 
ı in son dö düncJ kı mı 

Pek a : 

eyerling faciası 
7646 

film 

si çok ağır bir iştir. mn hiç bir sarsıntısı olmamıştır . · 

Demir köprüden ta denize kadar 

temizlemek lazımdır ki. bu cıa mil- ispanyada hala kan 
yonlara mütevakkıftır. Bu iş sulama ı 
pro1esi meyanında nazarıdikkate alı- akıtılmaktadır 
nacalCtır. 

Seyhanın sağ taraf seetdi üzerin
de yapdığımıı kap1ama duvarının, 
selde çok faydası görülmüştür . Bu 
duvar nisbeten sele mani olmuştur. 

Bu yılki.hati.veuerıimite gelince: 
Uzun yayJada, 'Tarıü&tıta, M~rsinde 
su işler.i~.inde ufak -işler ~pılmış.

1 tır. 

Uzun YB.1lada onbeş kilometre j 
uzunlYğ.unda kanaHaı ~-1k Uzun 
yaylanın sulanacak diger yerleri için 
de istikşaf ve etüdler yapılmıştır. 

Misisdeki Vayvaylı bataklığının 
haritası ve keşifleri yapılmıştır. 

Ceyhanda da büyük bir mehmuz 
yapılmıştır. 1 

Önümüzdeki yıl faaliyet sahamız 
daha geniştir. 

-- Birinci satiifeden artan -

Akdenizde taarruzdan muhafaza 
edecektir. 

Madtit : 21 [Radyo]- As~erin 
süvarileri Sanayaya hücum etmiş· 
)erdir. Fakat hükumet kuvvetleri, 
asi kollarını püskürtmüşlür. 

Sevilla: 21 [Ra~,y,o]- General 
F ranko, hükumetin, asi uçakların 
dan bir çoğunun düştüğü hakkın
daki beyanatını tekzip etmektedir. 

Sevilla : 21 [ Radyo ] - ~rgo 
Kaballeronun kardeşi esir düşmüş. 
tür. 

Madrit : 21 [Radyo] - Bu hafta 
içindeki çarpışmalarda asiler 1;500, 

bükumetçiler 500 ölü v dir. 

4- Umumi, mülhak ve hususi bütçelerde Belediye bütçelerinden tah
sisat konmak suretile doğrudan doğruya yahut mali yardımda bulunularak 
dolayısile işletilen işyerleri de dahil olmak üzere en az beş işçi kullanan 
bütün işverenlerin Adanada Emniyet Müdürlüğü Tetkiki hüviyet komiser
liğinden Kaza ve Nahiyelerde ise Jandarma Kumandanlıklarından imza 
mukabilinde derhal alacaktan mezkür beyannamelerde yazıh sorulann ce. 
vaplanm doğru olarak ve behemehal yazı makinasile yazarak ve katiyen 
ki. letmiyerck ve buruşturmıyarak yine aldıklan yere nihayet on beş gün 
zarfında teslim etmeleri mecburidir • 

5- Doğru yazmıyanlar veya aldıklan beyannameyi muayyen müddeti 
zarfında doldurup iade ve teslim etmiyenler veyahut hiç beyanname al· 
mıyanlar velhasıl iş Kanununun 144 üncü maddesi hükümlerine aykıPJ ha· 
rekette bulunanlar hakkında mezkur kanunun hilen meri bulunan · nci 
faslındaki ceza hükümleri tatbik olunur . 7648 1-2 
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ldaremize ait bina dahilinde ve .----.-------- halen birinci Noterlik dairesi altında ' ' 
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l 1 RAL\-ı Belediye kanununun on beşinci ,(maddesinin on üçüncü fıkrası muci. 
bince büyük sanayı mmtakası olarak Şarkan Kozan yolu, garben Ziraat 
mektebi yolu, şimalen Şümendüfer hattı, cenuben Misis yolu ile mahdud 
saha tefrik edilmiştir. 

Bu mıntakanın haricinde umumu sıhhat ve istirahatını bozabilecek mü 
esseselerin tesisine müsade edilemeyeceğinden bu gibi ; teşebbüslere gir· 
mek isteyenlerin mutazarnr olmamaları için bu mıntakayı öğrendikten 
sonra filiyata geçmeleri lüzumu ilan olunur. 7655 

Belediyeye memur alınacak 

Belediyeye dört memur alınacaktır. Talipler:n aşağıda yazıh vesikalar 
ile birlikte Birinci kanunun 26 mcı Cumartesi günü saat ( 13 ) çe kadar 
müracaatları ilan olunur. 

1 - Orta mektep mezunu olduğuna ve o derece tahsil gördüğüne 
dair vesika. 

2 - Askerliğini yapmış olduğuna veya tecil edildiğine dair vesika. 
3 - iki tane fotoğraf 
Evvelce müracaat edenlerin müracaatları nazan itibare alınabilmek 

için müracaat tarih ve numaralannı bildirmeleri lazımdır. 7653 

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

YENİ MAGAZADA 

Sahibinin sesi Gramofon ve yeni çık:ın en güzel alaturka ve alafranka 
plakları ve iğneleri. 

Markoni Radyoları ve otomotik Radyogramofon-
ları ve pikapları . 

Sparton Radyoları . 
Elektrikli " KEL VINA TOR ,, Buz dolapları . 
En hassas teraziier . 
Elektrikli süpürgeler . 
TUNGSRAM elektrik ampulleri 
Her ölçüde General Otomobil ve Kamyon lastikleri 
5 Liradan 150 liraya kadar her cins Vaigtlaender F otograf makine-

leri ve bilumum F otograf malzemesi ve eczaları . 
Her keseye uygun taksitle satılmaktadır. 
.:>alonlarımız daima müşterilerimize açıktır . 

· Belediye karşısında 
7 656 Yeni mağaza 

Seyhan P. T. T. Başmüdüriyetinden: 

Dipten 2 metre 
Boyu Tepe devresi yukarı devresi 

Adedi metre SM SM 
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 (ŞO) kuruş tarife bedeli dört lira ve tescir bedeli yirmi kuruştur. 

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

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

5 - istekliler teminatını idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak
ları makbuzları veya kanuni muteber teminatını ve şartnamedeki belgele
rile teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarfları yukarda gös
terilen tarih ve günde saat 1:4 de kadar imza mukabilinde komisyon ri
yasetine teslim etmelidirler . Postadaki gecikmeler kabul edilmez . 

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

11-15 - 20-22 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidirı paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad -

desinde merhum Doktor Süleyman 
Sırrı nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş

lamıştır 

7570 g.a. 11-13 

bulunan ve her birinin senelik mu
hammen icar bedeli yetmiş lira olan 
üç mağaza icara verilmek üzere bu 
günden itibaren on beş gün müd 
detle artırmaya çakarılmıştır. 

ihale 23 K. evvel 936 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 de 
başmüdürlük binasında toplanacak 
komisyon huı.urile yapılacaktır. Mu-
vakkat teminatı 15 lira 75 yetmiş 
beş kuruştur . Taliplerin o gün ko
misyona müracaatları. 7660 

19-20 - 22 

Adana Kulübünden : 

19 -· 12-936 da toplanamıyan 
yıllık kongre 22-12-936 salı gü. 
nü saat 10 da yapılacağından sayın 
üyelerimizin gelmeleri. 7647 

Ceyhan icra me -
murluğundan : 

Yeminli üç ehli vukuf taraf mdan 
beher arşın murabbaına - 30- ku
ruş kıymet taktir edilen Ceyhanın 

Civantayak mahallesinde şarkan Ôz· 
bek Hacı garben hyas hanesi şima. 
len yol cenuben keza yol ile çevrili 
- 1600- arşın yani ( 919) metre 
murabbaı arsanın -1920- sehim 
itibarile (672) sehmi açık arttırmaya 
vazedilmiştir . 

Arttırma peşindir.Müterakim vergi 
ve resim dellaliye müşteriye aittir . 
Arttırmaya iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi ver
mesı ve yahut milli bir bankanın te
minat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır . Arttırma şartnamesi 
25-12-936 tarihine müsadif cu
ma günü dairede mahalli mahsu
suna talik edilecektir . Birinci art-
tırma günü 15- 2-937 tarihine 
ınüsadif pazartesi günü ' saat 10 dan 
12 ye kadar icra edilecektir . Art- 1 
tırma bedeli kıyme'ti muhammenenin : 
0; 0 75 şini bulduğu takdirde müşte· I 
risi üzerinde bırakılacaktır. Aksi tak· ' 
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det)e tel(ldit edilerek 2- 3 - 937 R C A 
· tarihine müsadif salı günü saat 10 Hususi idare ile ilgili dairelerin • • • 

dan 12 ye kadar keza dairede ya· yakacakları için tayin olunan ihale 
pılacaktır. İkinci açık arttırmasında tarihinin bayrama tesadüf etmesi ve 
arttırma bedeli kıymeti muhamme· , tatili takip eden iş gününde de is
nenin 0/0 75 şini bulmadığı takdirde tekli çıkmaması dolayısile eksiltme
satışın 2280- sayılı kanun ah. 1 nin 29 - 12 · 936 salı günü saat 
kamına tevfikan geri bırakılır. Hak- ( 11 } de daimi encümende yapıla-
ları tapu sicilile sabit olmayan ipo cağı ilan olunur. 7653 
tekli alacaklılarla diger alakadar-
ların ve iı tif ak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını evrakı müs· İ 
biteleri ile birlikt~ ilan tarihinden 
itibaren nihayet -20- gün zarfında 

dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi 
taktirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaş- ı 

masından hariç kalır . Daha fazla 
mah1mat almak istiyenlerin 936 -
143 sayılı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve taktir kıymet ra
porunu görüp anlayacakları ilan o· 
lunur . 7650 ~ 

İnhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

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

2 Yeni ~ enice paketlerinin 
kutuları selefonlu kağıtlara sarılmış 
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 verilmesi ilan olunur. 7627 

13 -15-19- 20-22 

Seyhan vilayetinden : 

Hususi idare ile ilgi!: dairelerİA 
basım kaatları i~in tayin olunan iha
le tarihinin Bayrama tesadüf etmesi 
ve tatili takip eden iş gününde de 
istekli çıkmaması dolayısiyl ! eksilt. 
menin 29 · 12 - 936 salı günü saat 
( 10 ) da daimi encümende yapıla

cağı ilan olunur . 
7652 

Salih Bosna fabrikasın
dan : 

Çiğit sahiplerinin nazan dikka 
tine : 

Malüm olan seylaptan fabrikam
daki anbarlar su ve mil altında kal
masından çiğitler temamen bozul
muştur. Çiğit alacakları olan müşte
rilerimiz ıslak çiğitlerini beş güne 
kadar kaldırmalarını dilerim. Şayet 
kaldırmayacak olurlarsa bilahare is 
lemeğe hakları olınıyacaktır . Sel 
suyu ve mil altında kalan çiğ-itleri 

masraf ihtiyariyle dışarıya döktürü
(ecektir . Anbarlar temizlenip yeni 
mal çekildiğinde yeni müşteri çiğit
leri sahibinden başkasına verilmiye· 
cektir. Bu bapta bizi mazur görme· 
lerini dileriz. 7644 2-3 

--

Radyolarımızı görn1eden, dinlemeden başka RAD'ı 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo · 
İstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17- 19 - 22 25- 28- 31 - Teşrinisani 926 
2- 5- 8 - 11- 14- 17- 20 -22- 25- 28 - 31 Kanunuevvel 936 

Kiralık bakkal ve aşçı 
dükkanı 

Ziraat Bankası Mensucat F ah· 
rikası işçil erine mahsus olan bakkal 
ve aşçı dükkanı 1937 senesi iç;n Ka 

nunevvelin 24 üncü Perşenbe günü 
öğleden sonra saat üçte açık aı ttır

ma usulu . ile kiraya verilecektir . 
Münakasaya iştirak etmek istiyen 
l<'r şartnameyi görmek üzere her 
gün sabahtan akşama kadar fabri
kaya müracaat rdebilirler . 7651 

22 23 

Klevland çiğitle 
• d kızmak tehlikesi bulu 

rın e ğundan bir hafta Zarfı 
çiğitler kaldırılmadığı takdirde ~ 
bir mes'uliyet kabul etıneyeceğı 

ilan eylerim. 
S.R. Gilodo , 

7649 1 - ~ 

--------------------~ 
Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 

Adana Türksözü Matbaası 


