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Seylip felikatinin bilinçosu '~~;t;;;:;;an Tahkik heye 

Mıntıkalarla irtibat temin edildikçe içimizi sızla-
1

timesaisinedevamediyor 
tan rakamlar büyümekte , bizi düşündürmektedir ı 

Kızılay genel merkezi ve Adana zenginleri büyük yardımlar gösterdiler.Ko
mitelerimiz faaliyette , felaketzedelere sıcak yemek, ilaç , elbise verilmekte 

Sıhhat müsteşarı ve Kızılay umum müfettişi dün gece Ankaradan şehrimize geldiler 
~~~-... · .. ·--~~-

Yıkılan sedlerin tamiri • • 
ışıne teşebbüs edildi 

Adanamızın geçirdiği fa· .. ,,ıml'mrAlillll 
cia gün gün bize göz kor

kutucu rakamlar göstermek
tedir . 

Dokuz köyde 
Sular dün biraz daha \e· 

kildiği için yakın daha hazı 

köylere gitmek imkaııı bulun. 

muştur . Bu köylerde 930 
ev yıkıldığı ve 3210 kişinin 
yersiz yurtsuz kaldığı anlaşı
lmaktadır . 

Kızılay tarafından bu za

valhlara sür'atle ekmeki ·ye· 

tiştirilmiştir. Daha aşağı köy 

lere henüz gidilememektedir. 

Buralarda da bir çok evlerin yıkıldığı l 
anlaphyor . 1 

Ölenler yoba da 50 kişi kayb
olmuş ve h:aystlarından hiç bir ha· 

ber alınamamıştır . Dün vaziyetleri 

tesbit edilebilen evler şunlardır : 

Akkapıda 200, Köprü sokağı 
250, Mıdık 200, Rıza Çelebi 20 , 
Mihmandarda :lO, Şahin ağada 20, 
Denizkuyusu 28 olmak üzere ceman 

938 ev yıkılmıştır . 

Buradc.ki 321 O evden 938 inin 

yıkıldık• ve bu yüzden bu mıntıka· 
)arda 2550 kişinin yiyeceğe muhtaç 

olduğu . neydana çıkmışbr . 

Vaziyetleri meçhul 
köyler 

Yardım teşkilatı tesbit ettiği yer 
lere her cepheden , bütün ihtiyaç. 

ları karşılamıştır . Fakat henüz irti

bat h2sıl olamayan Tuzla mıntıka· 

~undaki ve nehir kıyısındaki köyle· 1 

lerin vaziyeti meşküktür . Bu zaval· 

lıların hayat ve acı yaşayışlarının 
derecesinden malumat almak düne 

kadar mümkün olamamıştır . Bunlar 

~~--------·------~~--
Saylavımız Damarın ga

zetemize gönderdiği 
telgraf 

Yılı:ılan evlerden kurtarılabilen e§yalar ta§ınıyor 

Yukıır.,ıukt resımde l'ıkıl<ln /Jlr t'f ın iÇ} iizıi 

la temasa var kuvvetle çalışılmak
tadır . 

Kaybettiklerimiz 

başlanması için Vekalet nezdinde 

teşebbüs yapılacaktır. 

Seyhan Ceyhan bir
leşmedi: 

Yıkılan evlerin düne kadar tes· 

pil olunan mikdan 374 kerpiç, 114 
huğ, 19 ahşap, 46 kirgir olmak 

üzre 551 dir. Şehirde ve dışta dü· 
ne kadar :-nlaşılabilen yıkık ev ade

di 1500 Ü g"'çmiştir . 

- Gerısi ik.nci sahifl'de 

~~--~---··------~~ 

NevzRd Gilven -------
Uğradığım1z Felaket 

seyhanın bu son ve korkunç 
şekildeki tuğyanı Adananm 

gordüğü ikinci büyük felakettir. iki 
bü} ük istila Adanalılara büyök bir 
m"tcm devresi yaşatmıştır. Birisı 
umumi harbi müteakip Frnnsız isti
lası, dıgeri de Seyhanın bu defaki 
istilfisı .. 

Üç gündenberi korku, heyecan 
ve daha sonra da derin bir teessür 
içinde yaşıyoruz. Şehirde bir matem 
havası \'ar. 

Bir taraftan da Filistinde 
çeteler dolaşıyor 

hala 

---······----
Uzak, yakın dost memleketler Filistin meselesine 

müzaheret için kongreler yapıyor 

Kudüs : 5 ( Hususi ) - Tahkik 

heyeti Lord Bilin Başkanlığı altında 
toplanarak Yahudi V ckaleti siyasi 

ve muhaceret kısmı Reisi Musa Şer
tuku dinledi . Şertuk Yahudi muha

cerctinin seyri ve Filistinde şimdiye 
kadar ne yaptıkları hakkında uzun 
maliimat verdi ve istatistikleri tev
di etti . 

Bu rakamlara göre Filistinde 

Yahudı nisbetinin giin g~çlikçe art· 
tığı görülmı>ktedir . 

Bu nisbet 1918 yılında 0 o 10 
dan ibaretti . 

Kolonel Bobhamın bir mektu· 

buna göre Ali Komiser S. Herbert 

Smoil elli sene içinde Filistinde Ya. 

hudi ekseriyeti temin ederek Balfur 

vadini yerine getireceğini temin et 

mişti . Bu gidişle o kadar da bekle· 

meğe hacet kalmıyacak . 

Arap, Müslüman ve Hıristiyan 
ların telaşı bu yüzdenair ve on se· 

kiz senedenberi buna karşı mücade

leden geri durdukları yoktur . Ko· 

lenel mektubunda Tahkik heyetini 1 
yollamak ateşi kül ile bashrmata 
çalışmaktır diyor . 

Filhakika yük!ek Arap komitesi 
Tahkik heyetile temasa yanaşama· 
nııştır . 

İhtilal kumandanı nıütaı eke t>m· 

rini vermiş olmakla beraber köşe

de buçakta hala bir takım uf ak le· 

fek çeteler dolaşmaktadır . 

İstanbul - Ankara 
Adana- Van 

Ha va postası ilkbaharda 
başlıyor 

Devlet hava yollarının kadrosu 

genişletilecektir. 

Hükumet daha 200 büyük yolcu 

tayyaresi ısmarlamıştır. 

Önümüzdeki ilkbaharda lstan

bul - Ankara - Adana - Van 

hava postaları işlemeğe başlıyacak· 
tır. 

inzibat kuvvetleri bunlan takip 

ediyor . Filistin Araplan da tahki· 

kat devam ettiği müddetçe çetelerin 

faaliyette bulunmasını istiyor . Bu 

çetelerin şimdi elli müsellah şahsa 
indiği anlaşılıyor . 

Hükumet bunların hakkından 
gelmek istiyor . Fakat öbür taraftan 

ou çetelerle Filistin gençleri arasın
da müna;,ebd vardır . Bin kadar 

Filistin genci vatan yolunda feda ol· 
mağa yemin etmiştir . Bunların için

de Müslüman ve Hıristiyanlar var· 

dır. Merkezleri Nablus civarındadır. 
Ç teleri bunlar tc~kil etmektedirler. 

Binaenaleyh bunlar siyasi yeni 

çetelerdir ve Filıstin gençlerinin ida· 

resindedir . 
Komşu ve uzak dost memleket· 

- Gerisi ikinci sahifede -
,. 

~~-------- ·--------~~ 4 

İngiltereyi meşgul eden 
mesele etrafında 

Çurçilin nutku 

Kral Sekizıncı Edvard 

Londra: 8 (Radyo) - Baldvi 
nin Avam kamarasındaki muvaffa· 

kiyeti bu günkü gazetelere mevzu 

olmuştur . 
Mornig Post ve Daily Ekspres 

Krala, evlenme teşebbüsünü fikrin· 

den çıkarmasını rica etmektedirler . 

Ayni gazeteler Madam Stenps'in 

- Gerisi dördüncü sahifede-

ı'"'-Saylavımız yurddaşların da
l ha ihtiyaçlannı soruyor 

Seylabzedelerden kaybettiklerimiz 

resmi tesbite göre 32 den fazla de

ğildir . Bu rakamın bundan fazla aş· 
maması temenni edilir . 

Bazı İstanbul gazeteleri Seyhan. 

la Ceyhanın tuğyanda birleştiği ha· 

berini vermektedirler. Bu doğru de

ğildir. Seyhanla Ceyhan birleşme
mişlerdir. 

Yıkılan binlerce evler, ölen, yara
lanan ınsanlar, sokakta han ve cami 
köşelerinde çırıl çıplak kalan insan
larla Adana luıkiki' bir facia sahnesi 
halinde .. Ne kafalarımız. ne de son
suz bir acı ile dolu olan kalplerimiz 
maddi zararı hesıtplayacak kadar 
sükünet bulmuşhtr. Fakat takribi bir 
hesapla, Adana ve Çukurova Sc, ha· 
nın bu son istilasından asgari bir kaç 
milyon lira zarar gormüştür. 

Ôylc zan ediyoruz ki, artık Sey
hanın bu sıksık tekerrür eden ve 
her defasında yüı. binlerce liraya 
mal olan hücumlarına karşı kat'i ye 
radikal tedbirler almanın sırası gel
miştir. 

Seyhanm bu çok ziyanlı taşmalarına 
karşı şimdiye kadar esaslı hiç bir 
tedbir alınmamıştır. Zi)la paşa zama
nında başlayan ve sonra ikmal edi
len, şehrin cenubundaki set ile Cemal 
paşanın yPptırdığı büyük setten 
başka şimdiye kadar hiç bir şey ya· 

pılmamıştır. Şüphe yok ki, bunun en 
büyük günahı bize aidciir. 

anlamak güç bir şey değildir . Bu· 
nun için başka ve daha kuvve\li ted
birler aramak lazımdır . Avrupanın 
bazı nehirlerine tatbik edilen tedbir
leri tatbik etmek her halde çok fay
dalı olacaktır . Mesela, Seyhan gibi 
yatağını dolduran bazı nehirler var. 
dır ki, bunlara birer baraj yapılarak 

suları süzülmekte ve bu suretle neh
rin ynlağım doldurmasına mani ol
maktadır . 
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Saylavımız Damar Ankoğlu dün 

Ankaradan gazetemize şu telgrafı 
göndermiştir : 

TüıksözU g•zetesine 

Felaketten fevkalade müteessiriz. 
Yakından takibediyoruz . Sıhhat Ba
kanlı~ı müsteşarı ile Hilalİahmer mü
fettişi Adanaya hureket ettiler.lcabe
derse Sıhhat Bakanı da gelecektir . 
Altı bin lira, üçyüz çadır, bin çamaşır 
acilen gönderilmiştir . Tekmil Sıtma 
Mücadele Heyeti Vilayetin emrine 
verilmiştir. Daha ne gibi şeylere ih
tiyacınız varsa bildiriniz . 

D•mar ArekoOlu 

Ne kadar hayvan bo
ğuldu? 

Dünkü tesbite göre, 400 Kekeç 

Mthmedin, 100 kasap Ismailin, 330 

kasap Abdullahın olmak üzre 930 • 
koyunun da seller tarafından sürük · 
lendiği anlaşılmıştır. 

Yıkılan sedler yapıla
cak: 

Selin tahrip ettiği bütün sedler 

tamir ve tahkim edilecektir. 

Bir fen heyeti bunları tesbit ve 

keşifle meşguldur. Hemen tamire 

Bu iki nehir birleşselerdi facia 

daha büyük olacaktı. Ceyhan nehri 
de hayli yükselmiş ve orada mühim 

bir kısım istila etmiş ise de Ceyhan 

kasabasına bir zarar vermen1iştir. 

Şehirde yıkıntılar : 
Şehrimizde evler yıkılmağa de· 

vam ediyor. Nehir kenarındaki bir 

çok binalar çatlamış ve yıkılmak 

tehlikesine maruz kalmıştır. Bu çe. 

şid binaları belediye heyeti fenniye· 

si muayene edip lüzum gördükleri· 

ni yıkmaktadır. 

Seyhan bu şekilde başı gemsiz 
ve kendi haline bırakıldıkça ne Ada
nanın ıahat görmesine ve n .. de Çu
kurova çiftçisınin hakiki manasiyle 
kalkınmasına imkan yoktur. 

Eğ-er Çukurova çiftçisine yar
dım yapılmak ve onun kalkınması 
için programlı ve hakikaten müessir 
tedbirler alınmak isteniyorsa her 
şeyden, makineden, tohumdan, mo
dern çiftliklerden, köprü ve şose yap
madan evvel Seyhanın bu tccavüz
lednden kurtarmak lazımdır. 

Büyük bir acı ile söyliyelim ki, 

Başımıza sık sık gelen ve bizi 
yüzbinlerce, hattfı milyonlarca zarara 
sokan bu afet karşısında sesimizi çı
karınamışız ve kimsede bu işle ehem
miyetli bir surette meşgul olmamıştır. 

Bu son sel bize göstermiştir ki, 
mevcut sed!er kafi olmadığı ğibi sa
dece sed yapmak gibi tedbirlerle 
sellerin şehri ve ovayı istilasına mani 
olmanın da imkanı yoktur. 

Yapılan tetkiklerden Seyhanın 

çok fazla lihik getirip süratle yatağı· 
nı doldurduğu anlaşılıyor. 

On sene gibi kısa bir zamanda bir 

1 
metreden fazla yatağını dolduran 
Seyhanın yirmi otuz sene sonra şehir 
için ne büyük bir tehlike olacağını 

Elhasıl bir kaç gündenberi için· 
de yaşadığımız büyük felaket, bize 
istıkbal için çok, daha çok büyük bir 
korku hazırlamıştır • Sür'atli ve ra
dikal tedbirlere ihtiyaç vardır . FelA.
ketin doğurduğu bu günkü vaziyeti 
ve zararı küçijk görmek hiç dokru 
değıldir . 

Diğer taraftan bu i.ş ne belediye
nin dar bi1dçesi ve ne de çiftçinin 
şahsi servetile alınacak tedbirlerle 
halledilemez . Adana ve Çukuroyayı 
tekerrürü muhakkak olan ikinci ve 
müıeakip felaketlerden ancak hüku
metimizin kudretli eli çekip çıkara· 

bilecektir . 



Ruzvelt nasıl yaşıyor 
~~------·--------~-

Büyijk işlerde bulunanlara veri 
len yük.sek maaşları çok görenler I 
var. Fakat düşünmeli ki onlann mas
raflan da çoktur . Büyük başın der· 
di büyük olur derler . 

Amerika hükumet Reisinin se
yahati için beş bin lngiliz lirası tah· 
sisat koymuştur. 

Çamaşır ütü , masrafı bin liradır. 
Otomobil angannda on iki müs 

tahdem vardır ki yılda üç beş bin 
lira da oraya gider . Reisin hususi 
otomobilinin yıllık masrafı sekiz bin 
liradır. 

Maarifte Kız lisesi Buhran günlerinde bütçe tasar· 
rufu yaprhrken o maaşlara da ilişiJ· 

~ve onlar da herkes gibi sıkıntı 
çelanete batlacLlar 1 

Şimdi lngilterede nazırlann maa
llDI arbrmanın günü geldi . Kamu
tay da bu işi onayladı . 

Bunun mucip sebepleri şudur: Ôr· 
.it olarak Başvekilin maaşından bah· 
ledelim . Baş naZJr yılda beş bin 
lagiliz lirası ahyor . Bu para da ona 
1etişmiyor . Çünkü Başvekillerin 
rami özel evlerinin bütün rr.asraf
lan kendilerine aiddir . 

Yalnız bu masraf iki bin lira 
tutar. Sonra otomobil müstahdemin, 

tip maa,lan ve nafakaları da onun 
r'öitiindecjlir" • Bunlan da çıkannca 
tmdine az bir şey kalıyor ki kendi 

ae&ri olmayan Başvekiller yüce 
ödevi batında bu para ile sıkıntJ 
Çekerler. 

Bu yazılan çıkardığımız kaynakta 1 
brpla,brma yapmak için Ruzveltin 
de Abarayda nasıl yaşadığını an· 
labyorlar. 

Ruzveltin hemen bütün masraf
bükümet ödçr.Onun üstüne yıl 

on beş bin lira da maaş alır. 
Bir defa Amerika Cumhur Reis· 
• • remi evi olan ( Aksaray ) 

ki milyon lira değerindedir. 
Bu eve kira vermezler. Evdeki 

memurlar, müstahdemler ve otomo
Ylerin bütün masraflan hükümete 
~dii~. Aksarayın onanlması,döşeme

IÜllenmesi için daha geçende otuz 
·n lira verildi. 

Amerika Cumhur Reisinin ~ 
IU~ıeck!ft çakan masraflan bu ....... , ... tııili.,;., 

r-..'et detiJdir. 

Reisin doktorlannın ve ilaçlannın 
masrafım da hükumet verir ki yılda 
beş bin lira da bu tutar. Yolculukta 
otel kirası ve garson bahşişi resmi 
büdceyi aittir. Aksaraydaki berbe
rin maaşı da oradandır . 

Aksarayın geniş güzel bir hah· 
çesi vardır . Bu bahçenin bahçeva · 
:unm hükumetten aldığı maaş beş· 
yüz liradır . 

Reisin sabn aldığı kitaplar , mec· 
mua ve gazetelerhatta kağıt kalem 
masrafı da umumi bütçeden çıkar . 
Reisin hususi yatının masrafı hüku· 
mete onbeş yinni bin liraya mal olu· 
yorsa da orada yeyip içme masra · 
f ım reis kendi çeker , 

Amerika Reisicümhuru istediği 
zaman deniz seyahati için harp ge
misi ve karada gezinti ve av için or 
dudan at alabilir . 

Öbür taraftan reisin hususi ve 
resmi yaşamasına gelince saat sekiz
de uyanır ancak sade bir kahvealtı 
yapabilir , gazetelerini okur , iş ba -
şma koşar yüzlerce memurları kabul 
eder ve kırk komisyonda bulunur . 
Bir eski Maksim ( nimet külfete gö
redir ) demiyor mu ? 

Eğer intihaptan önce dünya ba· 
nşuaa çalışacağım diyen ve bunun 
için şimdi Buenosayrsta istirahate 
çekilirken cenubi Amerika barış kon· 

Muallimlik için 

Açılacakimtihanda ı 
neler sorulacak 
Kültür bakanlığı önümüzdeki 

ders yılı başından önce açacağı orta 
okul öğretmenliği imtihanına gire· 
ceklere ders mevzularını tesbit et-
miştir . 

Türkçe öğretmeni olmak iste
yenlere sorulacak şeyler şunlardır : 
Lise son devre edebiyat kolunun oku
duğu Türk edebiyat tarihi Türkçe 
modern ve edebi metnin izahı, Türk· 
çe bir kompozisyon ve bir orta okul 
da Türkçe nümune ders vermek . 

Tarih coğrafya ; lise ikinci dev 
resinde okunan tarih , coğrafya 

müfredatiyle orta okullarda okunan 1 
yurd bilgisi müfredatı sorulacaktır . 1 

Tarih , coğrafya , yurd bilgisi 
olmak üzere üç nümune dersi verile· 
cektir . 

Riyaziye; bunlara lise ikinci dev· 
re, bir ve ikinci smıflannda okunan~ 
cebir ile üçüncü sınıfta okunan koz 
moğrafya verilecektir . Aynca iki 
nümune derli vereceklerdir . 

Fen bilgisi , biyoloji : lise bir ve 
ikide okunan fizik, kimya ve tabiiye 
dersleri . 

Ayrıca iki nümune dersi verect k 
ve tecrübeler yapacaklardır . 

Şehrimizde 
gresine de ukrayan Ruzvelt ( acun • j 
hanşına) yatdam edebilirse aldığı· lktısat haftası hazırlıkları 
nın on kab ona halil olsun. hararetle devamda 

' 

Ve Gazipaşa mektebi 
Seylap yüzünden kız lisesinin 

- bir kaç gün tatil edilerek -
yalnız yatı talebesi muvakkaten Ga- 1 
zipaşa mektebine gitmiş ve mekte· 
bin üç dershanesini işgal etmiştir . 

Gazipaşa mektebinin 7 50 tale 
besinden bu güne kadar yalnız 
( 200 ) ü gelmeğe başlamış olduğun· 
dan orası da öteki mektepler gibi 
yan tatil. halinde idi . 

Kız lisesinin keşfi yapılmış ve 
uf ak tefek tamirat ve temizleme 
işleri dün bitmiş olduğundan bugin 
lise kendi yerine taşınacak ve ayın 
onuncu Perşembe günü dersler baş· 
lıyacaktır . 

Gazipaşa ilk okulu da bugün 
nonnal halinde derslere bqlamı~· 
tır . 

Maliye Vekaleti bir mec
mua çıkarhyor. 

Maliye V ekileti, 11Maliye V elci. 
leti Mecmuas1,, adile bir mecmua 
çakarmağa karar vermiştir. Mecmua 
iki ayda bir çıkacak ve mündericatı 
şunlardan ibaret olacaktır. 

Mali etüdler, tercümeler, mühim 
meselelere ait temyiz ve şüra ka 
rarlannm tahlili, vergi, masraf ve na· 
kit işlerine ait istatistikler, mali ka· 
nun, nizamname, talimatname ve 
teblitlerin hulisalan, mali iç ve dış 
haberler. 

İş daireleri 

Seyli 
Şehrimizde iktisat haftası hazır- Teşkilatın kadrolan 

lıklan hararetle devamdadır . Bilu· 
mum tüccar, esnaf, çiftçi ve fabrika- lf kanunu 15 Haziran 937 de 

felaketinin bilançosu 
~-------··------------ torlanmız itina ile nümuneler haZJr· mer'iyet mevkiine girecektir. Kanu-

BiriDci aahif eden artan - 1 

kadar muhtacı- I 
ıııı1tl9Yenet yurtdaş var: 

Qln teabit edilebilen 9 köyde 
~ muhtaç ve yurtluz yurttaş 

illdlıilil •'•hıufbr. Bunlara ekmek 
• ~- gönderilmiştir. 
1450 muhtaç ve yurtsuz Mes
cmri, hanlara yerlqtirilmiş, 

--~-""" .yemekleri sabah alqam veril-
e tedavi edilip ısıtılmakta~ 

Ayrıca muhtaç 4000 kişiyede 
· e ekmek zeytin dağatılmış· 

Vatandaılann teber
lan: 
V.t-.daflanrmz cömertliklerini 
gün göstermekte, feliketzede 

a.ı1ea1erjne elden gelen yardam 
yapmaktadırlar. 
Ewelki gün 4000 lira toplan
dünd-r 35'00 lira toplanmışbr. _......,.t 90 ve Ziraat ban-
30 top bez tt benu etmişlerdir. 
,.... teberru eden yurttaşlar 

lamakta ve tezyinler yapmaktadır nun 9 cı teşkilat fash hükümlerine 
harrem Hilmi, 200 Ali Rıza çiftçi, 1 ı göre kurulmuş olan iş idaresi ikinci 
300 Zeki akçalı çiftçi, 3oo Recai ar 

0

8u yılki iktisat haft~sının her teşrin bışınJanberi faaliyete geç. 
çiftçi, 300 Kısacık Mehmed çiftçi, lOO senekinden daha güzel olacağı umul- miş bulunmaktadır. 
Osman efendi damadı çiftçi, 30 1 maktadır. Umumi merkez iş dairesi teşki . 
Ekrem Avni çiftçi, 50 Hüsnü Avu· 1 1 litına alınacagı memurlarında mem· 
kat, 50 Vitalis, 100 lira lsmail ,-------------- leketimizin muhtelif mınbkalarma da. 
Dülger. JC..lmaaı ve bu mıntıkalardaki faali. Şek · C ı · k ı f dan başka ayrıca da 300 çadır, 5' ercı uma 

1 ızı ay tara ın· ı yet esaslannın tesbitiyle uğraşmıt-
dan camilere yerleştirilen felaket 1000 bataniye ' 1000 gömlek, 1000 t 
zedelere Aşure dağıtmış, Bizim dou ' 1000 yatak, 1000 yastık gön- ır. Umumi kadro 29 8 936 tarih 
lokanta sahibi Ömer 200 kişiye dermiştir · ve 53152 numrulu icra Vekilleri 

ba Bunlara lüzum olan pamuğu çif-
çor vermiştir. heyeti kararı üzerine yüksek tu. 

çilerimiz ve fab~atörlerimiz temin 
edeceklerdir . diktan geçmiştir. Bugünkü kadro, Şehrimiz eczacılarının 

Çadırlar gelir gelmez münasip teşkilatın reiside dahil olduğu hal. 1 
yardımları: 

Şehrimiz eczacıları birleşerek 
kıZJlayın göndereceği 1000 reçeteyi 
meccanen yapmağı taahhüt etmiş
lerdir. 

da 56 kişiden mürekkeptir. 
yerlere kurulacakhr . iş yerlerinin daguuk bulundutu 

1 

l 
1 

Sıhhat kolları : ı 
Köydeki , hillldaki , oteldeki 

bütün kızıla)'ln himayesiııe aldığı ve 1 
kaydettiği binlerce feliketzede sıh
hat kollannın mürakabe ve ihtimam· 
lan albndadır . T esbit edilen hasta 
mikdarı 50 den fazla değildir . Dok
torlar bütün seylibzedeleri muaye. 
ne etmekte , en küçük bir hastalı· 
ğın vukuuna meydan vermemekte

Kızılayın bayan azaları 
faaliyette : 

Şehrimiz Kızılay kurumunun ba· 
yan azalan faaliyettedirler . iki 
gündenberi bayanlar evlerden bir 
çok çamaşır ve elbise toplamışlar
dır. 

10 kişinin hayat m.e
matları meçhul : 

işittiğimize göre feyezan gecesi 
parti ilyönkurul azasından Fahri 

Uğurlunun çiftliğinde toplanan ve ora· ı 
ya sığınan 200 kişiden 10 yurtdaş dirler. 

Osmaniye Halk partisinin 
yardımları 

ı çiftliğe gelirken yolda kaybolmuş
lardır. 

Osmaniye Halk partisi felaketze
delere dağıtılmak üzere 10,000 kilo 
kömür 30,000 kilo odun göndermiş· 
tir . 

Kızılay genel merkezinin 1 

yardımları: 

Bu zavallıların sahhatlanndan hiç 
bir haber yoktur. 

Sıhhiye müsteşarı şeh
rimizdedir, bir komisyon • 
toplanacak : 

Sıhhiye müsteşarı Hüsameddin 
ve kızılay genel merkezi azasından 
Said dün gece ıehrimize gelmişler· 

Kızılay genel merkezi Adana dir. 
feliketzedelerine ilk para yardımı Vilayet başkanbtı albnda um~i 
olarak SOOO lira göodermittir • Bun· müfettiş Sait, belediye ve ticaret 

memleketimiz gibi geniş bir ülkede 
bu kadro ille başarabilmesi iktisat 
Vaaleti için büyük bir gayret sar
fa11 gerektirmektedir. 

ihracatın mürakabesi 
başlıyor 

ihracatı mürakabe kanunu bir 
hafta sonra meriyet mevkiine gire 
cektir. 

lhracabnuzın inkişafı için çok 
cezri hareket edilecektir . Vekilet, 
mevcut kontrolörler kadrosunu bu 
maksatla tevsi etmeğe ve kontrolör· 
)eri mürakabe için bir baş mürakib· 
lik ihdasına karar vermiştir. 

odasından iştirak edecek mümessil- f 

lerden mürekkep bir komisyon te
şekkül edecek ve bu komisyon muh· l 
taç olanlara uygun şekilde yardım· 
lar yapacaktır. 

Bütün kazaların beledi
yeleri yardım yapacakla~ 

lşittitimize göre bütün kazalara· 
mızın belediyeleri Adana feliketze· 
delerine yardımlar yapacaklar. 

Vilayet idare heyeti 
Hususi idar~.lerin islihı 
hakkında mühim karar

lar verilecek 

Birinicikanunun beşinde Ankarada 
bir valiler konseyi toplanacağı ya· 
zılmıştı . Konseye umumi müfettişler 
ve umumi müfettişlik mantlkalan 
haricindeki vilayetlerin vekilleri işti· 
rak edecektir. 

Konseyde görüşülecek mesele· 
lerden biri de vilayetlerin dahili teş 
kilatıdır. Bu arada idare heyetleri 
vardır. 

Ankara, lstanbul, lzmir gibi bi
rinci sımf vilayetlerde idare heyet
leri vali muavinlerinin reisliği altında 
mülkiye müfettişleriyle eski valiler 
den mürekkeptir. Diger vilayetlerde 
defterdar, mektupçu, maarif, sıhhiye 
müdürleri gibi vilayet erkanı idare 
heyetini teşkil eder. 

Ankarada yapılacak toplantıda, 
bütün viliyetlerde idare heyetlerinin 
vilayet erlciıu haricindeki kimseler· 
den teşkili görüşülecektir. Bu suretle 
vilayet erkim kendi işlerile daha f 

fazla meşgul olmak için vakıt bula· 
bileceklerdir . Bu cihet karar altına 
alunna 937 bütçesine tahsisat ko
nacaktır. 

Ankaradaki toplantıda bususı 
idareterin ıslah v~ tanzimi , hususi 
idareler varidabnm artbnlmuı bak
landa da bazı kararlar verilecektir. 

Sıtma mücadele reisi 
şimdilik gitmiyor 

Şehrimiz sıtma mücadele nüi 
Kininin lzmite nakledilditini Yaznt· 
dtk. 

Diilt vekiletten viliyete gel• 
bir emirde ; Kininin kinurltllani ftİ· 
hayetine kadar vazifesi başında bl· 
masa bildirilmiştir. 

Zabıtada: 

Çıplaklığın iflası 

A merikada bir revü tiyatrosu, 
bu revü tiyatrosunun da bir 

müdürü vardı . Bu tiyatroda revüye 
çıkan kadmlann çoiu dans bilmez· 
lerdi , ancak güzeldiler, çok güzel 
kadınlardı ve sahneye çıplak çakar· 
lardı . 

Meseli güzelliti ile metbur Jos· 
ley Hovleyin bir banyoda ~ ampanya 
ile yıkandığını görmek için bir kol· 
tuta 50 dolar verilirdi • 

Bu artist gecede 1000 dolar alır
dı. 

işte bu hafta, bu tiyatronun mü
dürü 938,892 dolar açıkla iflas 
etti . 

Bu, birazda çıplaklığın iflasıdır. 
insanlar bundan da bıktılar. Bu müf· 
lis tiyatro müdürünün son revüsü 
200,000 dolar masrafla sahneye kon
muş ve on para hasılat yapmamış .. 

Çıplak gezmek şimdi de müdü
rün sırası !... 

Uçak avı 
lngilterede hava hücumlarından 

korunmak için yeni bir ilet icat cdil
d~ tecrübeleri yapıbyor. Bu ilet çe
lik telden bir ağdır. Bu ağ havada 
duruyor. Tayyare - örümcek ağı
na yakalanan sinek gibi - yakalana· 
yor ~eyere inmeğe mecbur kalayor. 
Bu iletin tecrübeleri iyi neticeler ve 
riyormuş ... 

Yeşiller 

Bristol'da bir zıtt var. Bu zat 
tam elli sene yeşilden baıka bir 
şey giymemiştir. iç çamaşırlarına 
kadar bütün giydikleri yqilmiş 

Hatta yiyeceklerinin içine mu
hakkak bir yeşillik kanşbnyormuş ... 

Sebebi? Banu kimseye söyle· 
meden öldü ve garip detil mi, ls
panalc yerken ölüverdil. . 

Bazil Zaharof 
Bazil Zaharof, Maksimle ortak 

olmadan evvel, onun kuvvetli bir 
rakibi idi, asal servetini de Maksimle 
ortak olduktan sonra yapb. 

1886 da ltaJya ordusu silih sa 

1

, tın alıyordu. Ba.zil Zabarof o zaman 
Şerifeyi döğüp yaraladı Nordenfelt fabrikasının mümessili 

Tiyatrocu Şakir isminde birisi , idi. Maksim, kendi ismini t8f1yan 
artistlerden Mustafa kızı Şerifeyi J Mitralyözü getirince, Zabarof, mü
dötüp yaralamaştır • l nakasayı kaybedeceğini anladL Bu 

Şakir zab.taea yakalanmış , hAk· sırada Cenova dükünün silihlann 
kında kanuni mua...ae yapılmıştır . tecrübesinde bizzat bulunacağı ha· 

l ber alındı. Evinden eşya annı 
T ccrübcler birkııç gün IODl'a 

çaldılar Speziada yapıldı . Maksim bizzat 
Kömür putnnda oturan Eliıizli gelmed~ iki memunmu fgönclerdi. 

Abdullah otJu Mustafamn dün re- fakat tecrübeler yapmak için ça-

ce evinde bulunmadığl bir 11rada tınldıklan zaman körkütük sarhoş 
efYalar1 çaluımışbr · Zabıta hıraa oldukları anlaşlldı. Meşhur Mitral· 
arıyor · yözlerin nasal işlediklerini göstere· 

Filistin mektubu 
- Bırinci sahifeden artan -

ler Filistin meselesine müzaherette 
devam ediyor . 

Trablus Garpten para yardımı 
gelmiştir . Afganistan ve Melckede 
toplanblar olmuş ve Filistin mesele
sini Araplar lehine adiline halletmek 
için lngiltere hükumetine müra 

caatlar yapmıılardır . 
Mekkede Hac mevsiminde bü· 

yük bir kongre yapılacaktır . 
Afğanlılar eğer Filistin mesele· 

si olmazsa f ngiliz mallanna boykot 
yapılmasını tavsiye ediyor . Esasen 
Hindistan hududunda Afgan kabile· 
leri de bir hadise çakarmış oldutun
dan o yüzden de Afgan ile lngiltere 
arasında bir ihtilaf noktası varda- • 

Hindistanda ( Yeni Delbi ) de 
de büyük bir Filistin kongresi yapd 
mlfltr. 

mediler. Bazil Zaharofon bir dostu 
onları davet etmiş, bar bar dolaş· 
tırmış, icirmişti. Münakaaa)'I Sazıl 
Zaharof kazandı. 

iyi aşçı ~nyormuş 
Bir havana sigaralan fabrikası 

sahibi bulunan çok zengin ve çok 
şimank bir adam boğaana çok düf. 
kün imiş, o kadar ki şimdiye kadar 
şekimperverliğini tatmin edecek 
derecede mükemmel bir aşçıya he
nüz malik olmadığını iddia eder du· 
runnuş 1 

Zenginlik bu ya .. Neye mukte
dir olmaz ? Hele ıelcimperverlik 
dedik mi ? .. Bunun hududa yoktur. 
Herif bir asap Ye dimat mütebas· 
sasma kafa teşekkülib en ziyade aş
çılığa müsaid bir adam bulmalllU 
ısmarlamaş 1 

Anllfllan bu obur sigara fabri
katon• ile buldup doktor lcifi de
recede cottafya bilmiyorlar; yoksa 
bizim Bolu'yu biHrler ve en mükem· 
mel aşÇtyt bulurlardı. 



Sulh için yeni ümid 
-

30 ikinci teşrin 936 tarihli Deyli Herald gazetesinden : 

temasyonal durumda yeni ve 
verici bir değişiklik olmak 

ndan altı ay evvel zecri ted· 
iflis etmesi üzerine sulhçu 

er büyük bir ümitsizliğe ve 
uğsamaş idiler. 

'm gazetemiz, zecri tedbir· 
iflasın Milletler Cemiyeti ve 
if sistem için bir son olma

' belki bir gerileme olup bu 
nihayetinde onuu gene canla

ümid ve mütaleasıru ileri 
ştü. 

devre baş göstermiş bulunu
Bütün sulhçu miHetlerde har. 

üne geçmek siyasetinin kes· 
'r siyaset haline gelmesi karar 
alınmıştır. 

arb tehdidi faşist devletlerden 
'ne göre sulhçu milletlerin 
bir siyaset ve kararda bir

si dünya nizamının korunması 
unsuzlupn ortadan kaldırıl · 

yolunda tedafüi bir cephe tu· 
a delilet edebilir. 

n hafta içinde lngiltere hükii · 
Fransa veya Belçika veya Mı· 

ir saldırganlığa uğradığı tak 
bu memleketin onları müdafaa 
eri zecri tedbirler tatbik ede-

. bildirdi, 

ransa hükumeti, milli tasvib 
Fransız • Sovyet paktının 

·yetini teyid etti. 
ransa, Polonya ve Britanya ara. 
· münasebetler yolundadır . 

ya ile Romanya, Almanya-Ja· 1 

Milletler Cemiyetinin himaye ve 
garantisi bir in evvel temin edilmi
yecek olursa bu küçük devlet bir 
saldırganhğa kurban gidecek, bun· 
dan da büyük bir Avrupa harbı 
baş gösterecektir. 

lngilterenin Belçika ile Fransa· 
ya vermiş olduğu garanti, garpta 
başlıyacak her hangi bir harb teh
likesini önlemiştir, diyebiliriz; fakat 
bu garanti, şarkta başhyacak bir 
haı ban garba sirayet etmesine mani 
olamıyacaktır. 

Bugün mevcut olan paktlar, 
tam ve bütün bir Avrupa paktı 
haline getirilecek olursa, o zaman 
sulha musallat olagelmekte olan 
tehlikenin önü almmış olacakbr. 

Mevcut garantilerin Milletler 
Cemiyeti çerçevesi içinde toplan
ması zaruretini doğuran ikinci se· 
bep de bunun, tatmin edilmemiş bir 
takım milletlerin bir takım maksad -
lanna ·hizmet edecek şekilde itti
faklar haline gelmesine mani ol
maktır. 

Bu vaziyette her millet için hu· 
kuk müsavatı ve adalet gözetilmeli, 
bir takım muhakkak ıztırablann or 
tadan kaldırılması için sulhçu mil
letlerin fedakarlık etmesi lazım 
gelirse o da yapılmalıdır. 

lngiliz milletinin arzusu, sulhu 
temin için Milletler Cemiyeti etra
fında toplanmak ve kollektif emni· 
yeti koruyabilmek yolunda lazım 
olduğu gibi silahlanmaktan daha 
iyi ifade edilemez. 

lnlaşmasma girmekten kaçan · 1 
dır. ı ____ ._...,..,.. ___ _ _ 

· mdi, bütün bu vaziyet ve ha. 
er de sulh cereyanının yürüdü· 
ve yüksek bir seviyeye çıkmakta 

u göstermektedir. 
· ual mesele, bütün bu 

hareketini Milletler Cemiyeti 
cemiyetin pakb ile zecri ted. 
mükellefiyetini koymakta olan 
na madde etrafında toplıya · 

ktir. 

nun için iki sebep vardır. 
bütün tehlike noktalarının 

ası lizım geliyorsa d\ha şü· 
tedbirlere lüzum ve ihtiyaç 
emelidir. 

Avrupumda sulh ıçın ve 
anlağa kartı alınan garanti 

·, harb isteyen devletleri 
tlendirecek kadar hafihir. 

oslovakya, hayranlığa deter 
kkanlılak ve metanet gös

edir. Fakat esaslı surette 

• 

İstanbul da 
Tasarruf haftasına hazır 

lıklar devam ediyor 
lstanbul : 8 (Radyo) - Şehri· 

mizde Milli iktisat ve tasarruf haf
tasına ait hazırhklar son bulmak ü
zeredir . 

Ticaret odası ve Ofis ve Milli 
iktisat ve Tasarruf Cemiyeti güzel 
bir programın tesbitile meşguldur . 

Papa hasta 

Roma : 8 [ Radyo ] - Papa 
hafif bir kardiyak geçirmiştir. Fa· 
kat yapdan ihtimam ve tedavi sa· 
y~sinde aihhi vaziyeti sür'atle sa
laha doğru gitmek~dir. 

Papa bu sabah bir çok evrakı 
imzalamıştır. 

Tan sıneması 
Bu akşam 

laky:a ve İskenderun 
Türkçe sözlü 

-1-
mız direktörlüğü büyük fedakarlıklarla temin ettiği bu filmi gös
için izin almışbr. Hiç bir yerine dokunulmadan gösteril ... cek olan 

g" müstesna filmi bütün halkımıza tavsiye ederiz 

k Türkleri, onlarm istiklal aşkile çarpan kalpleri, yaptıkları miting · 
öz yaşlarınızı tutamıyacağınız sözlerlr dolu memleket filmi, her Tür· 
.. her vatandaşm görmesi lizımgelen bir- eser . Bu filmi bütün 

Adanalılar görmelidir 

-2-
vzu Mısırda geçen çok heyecanlı ve çok gülünç sahnelerle dolu 

( Eddi Cantor )1 

tarafından emsalsiz bir tarzda temsil edilen 

Mumyalann serveti 
KAT : Kalabalıta meydan vermemek için yerlerinizi evvelden 

temin ediniz 
YAKıNDA : 

arles Boyer ve Danielle Darieuk 
seviştiler ve emsalsiz bir şaheser yaratblar 

Mayerling Faciasıdır 
7598 

• • 
ismet lnönü 

Nutkunu bu cumartesi 
söyliyecek -

Kazım Özalp ta Bir kon-
ferans verecek 

Ankara: 8 ( Radyo) - Baş
vekil ismet lnönü nutkunu bu cu
martesi öğleden sonra saat 15,30 
da Halkevinde verecektir. 

Nutuk radyo ile neşredilecektir. 
Milli Müdafaa vekili General 

Kazım Özalp ta bir konferans ve
recektir. 

Donanmamız 

lzmirden ayrıldı 
lstanbul : 8 ( Radyo ) - Do. 

nanmamız lzmirden bugün aynldı. 
Yarın Çanakkaleye, obir gün lstan· 
bula avdeti bekleniyor. 

İspanyaya silah 
vermemelidir 

Paris : 8 [ Radyo ] - Umumi 
me'Sai konfederasyonu umumi kati-

• bini dün akşam bir nutuk söyliye-

rek, fspanyol asilerine karşı mühim
mat satmanın cinayet olduğunu 

söylemiş ve bu işin katiyetle önüne 
geçilmesi için hükumetin nazan 
dikkatini eelp etmiştir. 

Filipinde 54 şehir sular 
altında kaldı 

Londra : 8 [Radyo ] Filipin
de nehirlerin taşması yüzünden 

müthiş bir tuğyan olmuş 54 şehir 
su albnda kalmış ve binlerce insan 
metrelerce yükselen sulara kapıla. 

rak boğulmuştur. 

Antalya vapuru bir 
kaza geçirdi 

Asri • 
sınema 

9 Birinci kanun çarşamba akşamından itibaren 
iki film birden 

-1-

Kate de Nagy - Doniel Lecourtais 
tarafından temsil edilen Fransızca sözlü fevkalade komedi 

Bir çiçek iki böcek 
-11-

Umumi istek ve arzu üzerine heyecan filmleri kahramana 

( Ken Maynard ) tarafından 

( Ölüm ve uçurum ) 
dehşet, heyecan, ve sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz umuma tenzilatlı matine 2 film birden 

( KaraKedi Ölüm ve uçurum ) 

Pek Yakında : 

(Ateş yağmuru) 
Dikkat: Sinemamız sobalarla teshin edilmiş ir 

7611 
Yavuz orkestrası dün lzmirde 

saat 15 de kültür parkta bir kon
ser verdi. Halk donanmamıza karşı 
büyük sevgi göstermiştir. 

lstanbul : 8 (Radyo) - Mersin· 1 

den gelen Antalya vapuru limanı- • ----------·------...----------~ 

Balıkçılar 
konferansı 

İktisat Vekilinin bir nut 
kuyla kapandı 

Ankara ; 8 {Radyo) - Balıkçı
lar kongresinin bu günkü son top
lanbsı çok hararetli ve münakaşalı 
olmuştur. 

Kongre faaliyetini ikmal etmiş 
ve Celil Bayann bir nutkuyla ka
panmıştır. 

mıza girerken şaftı kmlmışbr . 

Derhal başka bir vapur giderek 
Antalya vapurunu limana çekmiş 
tir . 

Vapurun şafb takılacakbr . 

Varşovada işsizliğin önü
ne geçmek için 

Varşova: 8 (Radyo) - Erkanı 
harhiye reisliği ve Milli Müdafaa 
Vekileti, kışm basması yüzünden 
işsiz kalanlann, sefaletine meydan 
vermemek için muvakkat gönüllü 
müfrezeler teşkiline karar venniş
tir. 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Alb büyük film müsabakasmm birinci filmini swwyor 

( Volga mahkômlan ) 
Oynıyan : Pieeare Blanchar 

Don kazakları , Çarlık Rus hayatının içyüzü,heyecan ve güzellik kaynata 

llive : Bn yeni iki kısımlık dünya haberi 

Gelecek program : Şark 
şömendöferleri 

Müzakereler dün öğleden 

Kontinantal 
1595 

Japon Militarisleri işğal ı 
peşinde 

;_----------------·------.... -------------------il sonra başladı Tokyo: 8 (Radyo) - Japon 
militaristlt=ri Saşinin işğaline teşeb. 

1 

Ankara : 8 (Radyo) - Şark şi· büs ebnişlerdir. 
mendüferlerinin satın alınması için ı' M'l't · ti ak d fil' ha .. ı ı ans er y ın a ı re. 

ı evvelce yapılan muzakere yan kal. k t ki d' ı 
b 

ı e e gtçece er ır. 
mış . 1 

Bay 'ley ve Dideno'danmürekkep Alman 100,000,000 mark
mümessil heyet şehrimize gelmişler- il 
d. lık bir dahi i istikraz 
ır . 

Müzakerenin ilki bu gün ötleden 

1 
sonra yapılmıştır . 

Haber alındığına göre müzake
reye esas olan ilk maddelerde uyu· 1 
şulmuştur. 

yapıyor 

Berfin : 8 ( Radyo ) - Hüku. 
met 100,000,000 marklık tahvilat 
çıkarmağa karar vermiştir . 

Sovyetlerde Demokrasi 
Sovyet Rusya memleketlerinde 

demokrasinin kurulmasına doğru 
çok ehemmiyetli bir adım atılmışbr. 
Bir hafta, on gündenberi fevkalade 
olarak içtima halinde bulunan Sov. 
yetler kongresi yeni bir teşkilab 
esasiye kabul etmiştir. On doknz 
yıldanberi işçiler diktatoryasına ta
bi olan Sovyetler, bundan böyle 
demokrasi esaslarına dayanan bir 
teşkilat ile idare edileceklerdir. 

Ancak Sovyet demokrasi-
sinin kendisine göre hususiyet· 
leri vardır. Fransız ihtilali demok
rasi ile en ço~ hüriyete ve müsavata 
ehemmiyet vermişti. Hukuku beşer 
beyannamesile bunlan insanların ta· 
bii hakkı olar11k ileri sürmüştü. Sov
yetler tabii hak olarak, çalışmak. 
istirahat etmek, çahşmıyacak bir 
vaziyete düşünce yahud yaşa gelin-
ce de yardım görmek gibi mesele· 
ler üzerinde durmaktadırlar. Kanu
nu esasi ile can teminat altına alına 
yor. hcametgih tecavüzden masun
dur. Mahkeme karan olmadan kim· 
se tevkif edilemez. Kimse hapse 
ablamaz. içtima hakkı ve matbuat 
hürriyeti taıunmaktadır. Ancak bü-

Tün istibsal .vuıtaJanna sahip olan 

bir sosyalist cemiyet içinde matbuat il 

hürriyeti bizim anladığızdan hayli 
farklı olacakbr. Teşkilatı esasiye I 
ile iki meclis kurulmaktadır. Biri, 
doğrudan doğruya intihabla meyda· 
na gelen parlamentoya be-nzer bir 
meclis, diğeri de Sovyet ittihadım 
teşkil eden milletlerin msclisi. 

Bu sistemin tatbikatta nasıl te
celli edeceği malum değildir. Fakat 
faşist memleketlerin devlet idare
lerini darlaşbrmaya doğru yürüdük
leri bir zamanda Sovyetlerin on 
dokuz senelik diktatörlüğü bir ta· 
rafta bırakarak damokrasiyi tatbike 
teşebbüs etmeleri demokratları se· 
vindinnelidir. 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Bu gün güneş 6,35 da doğa 
cak ötle ezana 11,45 de ikindi 
14,18 de akşam 16,32 da yatsı 
18,5 de emsak 4,47 de olacak 
br. 

Sanayi birliği 
Yeni teşkilat yapılacak 
aza adedi çoğaltılacak 

Milli sanayi birliğinin teşkilit 
landınlması yolunda esa."11 şekilde 
çalışmalara başlanmışbr. Birliğin 
idare heyeti bir toplantı yaparak 
bu mevzu üzerinde görüşmüştür. 

Toplantıda yeni teşkilat için 
yapılması lazım gelen şeyl"r tesbit 
edilmiştir. Yeni teşkilatta birliğe 

bir kaç raportör ve memur alına· 
caktır. Bu meyanda daha bir çok 
masrafların meydana çıkacağı göz 
önünde tutlarak evvelemirde aza 
adedinin çoğalblması kararlaştıni· 
mıştır. Bu yolda atılan ilk adımlar 
muvaffakıyet elde edilebileceğini 
göstermekte ve birliğin azası, ek· 
serisi büyük sanayi erbabından olan 
idare heyeti üyelerinın teşbbüsle
rile çoğalmaktadır. 

Sanayi birliğinin bu suretle teş· 
kilitlandmlırken bir taraftan da 
her sanayi şubesinde küçük birlik· 
ler tesis edilecektir. Memlekette 
bir çok sanatlar vardır. Bunlar tas
nif edilip küçük birlikler meydana 
getirildikten sonra hepisi birden 
şimdiki milli sanayi birliğine bağ· 
lanacaklardır. 

Sanayiciler dertlerini, dileklerini 
mensup oldukları birliklere bildire· 
cekler, bu birlikler '1de milli sanayi 
birliğine müracaat edeceklerdir. 

Milli sanayi birliği hadiseyi ted
kik edip mahiyeti ve kendi müta
laasile birlikte iktisat vekaletine 
arzedecektir . 

Bu suretle sanayicilerin dertleri, 
dilekleri esaslı bir şekilde dinlenmiş 
ve kendilerine daha yalan kanallar· 
dan, sanayi iflerinde daha müte· 
hus11 ellerdea ıeçerek en yüksek~ 
ıuercie ıitmlt~ . 

Blum kabinesin in 
geçirdiği buhran 

Paris : ( Hususi ) - Mebuaan 
meclisinde harici siyasete dair mü
nakaşalar nihayet bulduktan sonra; 
Sosyalist, Radikal Sosyalist , Cum
huriyetçi Sosyalist birliğile müstakil 
solların meclis bqkanbğana verdik. 
leri takrir reye konmuş ve neticede 
Blum kabinesi 171 reye karşı 3SO 
reyle itimad kazanmışbr. Komünist 
mebuslar müstenkif kalmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında, itimad ka • 
zanmaş olmasına rağmen, Blum der. 
hal kabineyi toplanbta davet etmiı 
ve istifa edeceğini bildirmiftir • 

Kabinedeki Radikal izalar Blu. 
mu müşkülatla ikna edebilmitler ve 
bu fikrinden vazgeçirmişlerdir. 

Blum, bir nutuk söylemiş ~ Is· 
panyada askeri bir diktatörlük ku· 
rulduğu takdirde , Avrupa aulhunu 
tehlikeye diifeceğini kuvvetle teba· 
rüz ettirmiştir. 

Meclis münakaşalannda söz alan 
Louis Martin lngiltere , Belçika ve 

ltalya ile yapılabilecek ittifaklar bak· 
kında süaller sormuştur. 

Sosyalist Grumbach, Sovyetler 
Birliğinin sulh istediğine emin oldu· 

tunu söy)emif ve Almanya ile mü 
zakereler yaplawana muhalif ol
madığına ilave ederek demif tir ki: 

Emin delillere is~ IÖyli· 
yebilirim ki ikinci T qrin bidayetinde 
Alman Gt"neralları Hitler nezdinde 
teşebbüste bulunarak, Almaıı orda. 
sunun timdilci vaziyetile bir. a..rbe 
sürüklenemiyeceğini söyleaaişm. 

Almanya Eden ve Ruzveltin ..
tuklanndan da korku dUJIDUflur. 



Sahife : 4 Türle sözü 9 Kanunuevvel 1936 

d Adana Borsası muameleleri 
Sovyetler el ----~PA".:T:M~UK::o-v-ı:e K~oz7-::"'A --------.. 

Ku•• ltu•• r Kilo f'iyen 
C1l\ S Eu az En çol. Satılan Mikdar 

----- apımafı pamuk 
K. S. IC. S._ ~~~~==K=U·=~==I 

-Piyasa parlağ.~ı-.. ---ı-40 
Moskova : ( Tass ) - Mosko-

d 
Piyasa temizi ., 

vanın umum nüfusunu teşkil e en iane 1 
·--- ----- ----------· 3 milyon 500 bin kişiden 1 milyonu, iane 2 

yani nüfusun üçte biri. Orta, Sanet •-=E~k-sp_r_e_s ______ -----·:-----ı 
ve Yüksek mekteplere devam et· Klevlant 1 

mekte veyahut hususi kursları takip Y A P A G I -----------------
eylemektedir . • -=B~e,_ya.,..z _______ ,ı-----1 1-·--------ı 

inkılaptan evvel Moskovada yal· Siyah 
nız l3 yüksek mektep vardı ; hal- Ç 1 G J T 

--'--------·---------ı 
buki bugün Sovyetler Birliğinin hü. Ekspres ı ı -----1 
kumet merkezinde 73 Yüksek mek- iane , _____ , -----ıı-------
tek, 111 işçi Fakültesi ve Sanat Yerli "Yemlik_,, __ ,, _____ l _____ ı--------

k b. B kt 1 d ,, " Tohumluk ,, 2.62 26,5 me te ı mevcuttur. u me ep er e 
okuyanların adedi 238 binden faz· R U B U B A T 
ladır . Buğday K...:ıb"rı,.:cs----:·----- ______ ----------• 

Moskovada bulunan ve okuma 
çağında olan bütün çocuklar , istis· 
nasız mekteplere gitmektedir. 

Çocuklara ve gençlere mecburi 
tahsil haricinde, normal tahsil çağı 
geçm~ olanların öğrenme arzuları 

da tam suretle is' af edilmektedir . 
Bunlar için 3166 mektep açılmış bu. 
lunmaktadır . Ve bu mekteplerde , 

, iş saatları haricinde . 217 lıin kişi 
umumi bilgilerini tamamlamaktadır. 

., Yerli 
,, men tane --;,---'-'---------1------1------ ----------· Arpa 

Fasulya 
----Yüiaf'--------ı-----ı-----

1--------Delice 
·-~--------1------1-------------1 Kuş yemi 

Keten tohumu 
·-~-.,-~-----·~---1------ ----------· Mercimek 

Sisam 

ı Dört yıldız Salih _}__
6
2
7
5
5 
--1---------ı 

·= - ' üç ,. ,. 
.a .~ -Dört yıldız Doğruluk 750-- --
~ - - üç ,. ,. 675-- ----------
- c: -,,.,..C..;,.---------,g -= Simit ,. -850 ___ -
-"' .. - - ------- --- ---------11 > Do rt yıldız cumhuriyet 700 
~ıB. -üÇ ;- ,. -62ç--

-Siınit ,. _ 800 ___ - -
~~.:.-~~~~~~~~· 

,I ....................... _. ______________ ~·--------------

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Kiralık bakkal ve aşçı 

dükkanı 1 
Ziraat bankası Mensucat fabri

kası işçilerine mahsus olan bakkal 
ve aşçı dükkanı K.evvelin onbeşinci 

BELEDİYE İLANLARI 

1

----

salı günü öğleden sonra saat Üo,te / 1 - Açık eksiltmeye konulan iş : 200 metre mik'ap kırma Hacıkırı 
arttırma usulile 1937 senesi için ki- taşı . 
raya verilecektir. Münakasaya iştirak 

Moskova işçileri , altı aylık ve 
bir yıllık olarak açılan bin kadar 
hususi kursta teknik bilgilerini ta· 
mamlayabilmekte ve yeni yeni bil 
giler de edinebilmektedir. Her türlü 
~ sahasında stakanovist faaliyetleri 
ile göze çarpanlar için ayrıca hu
susi kurslar da mevcuttur. 

Liverpl Telgrafları 
8 I 12 I 1936 1 etmek istiyenler şartnameyi görmek 

1 

Kambiyo ve para 
ş bankasından alınmıştır. 

2- Bu işe mütedair evrak : 
A- Şartname. 
B- Keşif . 

Hususi Enstitüler tarafından mu
habe•e usuliyle idare edilen tedri 
sat ile Radyo konferanslarının fay
daları da gittikçe artmakta ve iyi 
neticeleri alınmaktadır . 

Moskovadaki bu geniş tedrisat 
şebekesi, bütün Sovyet vatandaşla· 
nna tahsil hakkı bahşeden yeni Ka
nunuesasinin 121 inci maddesinin 
tam bir tezahürünü teşkil eylemek
tedir . 

Demiryollarından sonra 
şosa politikamız 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
hükumet memleketimize sistemli bir 
programa tabi tutularak yaptırıla
cak olan mılli şosalar için esaslı ted 
birler almak üzeredir . 

Bu hususta yaptırılmakta olan 
etüdler ilerlemiştir . 

Yurdu ..demir ağlarla örmek po· 
litikasını güden ve muvaffak olan 
ismet lnönü hükumeti bu defa da 
geniş mikyasta bir şosa politikası 
takip teşebbüsündedir . 

Hazırlanmakta olan program 
esaslarına göre her yıl 550 kilo
metre şöse yapılacaktır. Bu büyük 
İşin başarılması için devlet bütçe· 
sine her yıl muayyen tahsisat ko
nacaktır. 

üzere her gün sabahtan akşama ka-
-----------,--.c:.'"::.::'"="'::...' ~ı·,."e 

6 77 Liret / 15112 dar fab·ikaya müracaat edebilirler. 
-

6
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-
6

-
58 

•-=F-ra'""n-i-k-«~F~r-an-s.~ız-=_-,._-_-_-_-_ 1--17 15 f r 
Hazır 

Birinci kannn vadeli 

1 
__ M_a_r_t _____ ,, ____ 

5
_

165 

Sterlin «İngiliz,. --6

7

16

9

· 

63 Hit hazır Dolar « Amerika » 
Nevyork l2 -211-=F-ra-nk.,---« ~is-v~iç_r_e-,.---ı----......................... .._..,; 

İngiltereyi meşgul eden 
mesele etrafında 

- Birinci sahifeden artan -

bu işten vazgeçtiğini yazmaktadır· 

!ar . 
Mornig Post, bir muhabirinin 

Madam Stemps'le bizzat mülakat 
yaptığını da kaydetmektedir . 

Londra : 8 (Radyo) - Viston 
Çurçil'in dün gidip Kralla konuştu 

ğu söylenmektedir . 
Çurçil, söylediği nutukta, Kra

lın kanuna karşı asla muhalefet gös· 
termediğini ve gösteremiyeceğini ~öy 
!emiştir. 

Londra : 8 (Radyo) - Misis 
Stimson Knadeki otelinde vı.kubu· 

lan beyanatında , çok sevdiği Sa 
Majeste ve diğer her hangi bir insa
na fenalık gelmemesi için elınden 
gelen her şeyi yaptığını söylemiş

tir . 
Londra : 8 (Rad:ro) - Mi~is 

Stimsonun beyanatı Londra siyasi 
mahfilinde nikbin bir intiba uyan
dırmıştır . 

Gazeteler bu mevzu etrafında 
makaleler neşretmeğe devam edi
yorlar . 

" Morning Post ., gazetesi: Kral 
hangi şekilde karar verirse versin 
her halde bedbaht olacaktır . " Di
yor. 

Kadirli icra me -
murluğundan · 

D. No: 61 
Kadirlide mukim muhacir İsma

ile ait . 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayri menkulün ne olduğu : 
Tarla şarkan hali ş!malcn Hasan ça
vuş oğlu Ali garben değirmen yolu 
cenuben Abbas oğlu Osman . 

Gayri menkulün bulunduğu mv· 
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
Salık bağı mevkiinde tapuda kayitli 
6 hektar 5270 metre tarla . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü üç liradır . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Kadirli icrası 30 - 12-936 günü 
saat 9 da . 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnam~si 30-11-36 tarihinden 
itibaren 61 No. ile Kadirli icra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
61 dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir. 

TÜR.KSÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

, 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . \.,_, _______ J 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz -
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha t e m d i t ve 15 ci 
g ü n ü ayni s a a t t a yapıla
cak artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhani olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta. 
lebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 

C- Mukavele projesi . 
isti yenler bu evrakı Yazı işleri kaleminde görebilirler . 
3 - ihale birinci Kanunun 21 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye dairesinde Belediye encümeninde yapılacaktır . 
4- Muvakkat teminat : 93,89 liradır. 
isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye encüme· 

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

--

6748 121 

Bundan başka öğrendiğimize 
göre şöse ve köprüler kanunu mu
cibince hususi idareler tarafından 
teahsil edilmekte olan yol parala
rınııı tahakkuk ve tarh işinin bun- 1 

dan sonra Maliye Vekaleti teşkilatı 
tarafından yapılması maksadile tlir 
kanun proıesı hazırlanmaktadır. 
Yol kaı ası tahsilatı bu suretle inti
zama girmiş bulunacaktır. Su işle
rine gelince,~ devletin birinci planda 
tuttuğu bu ehemır iyetli memleket 
işin.n planlaştırılması için bir pro
ğram hazırlanmaktadır. 30 milyon 
lira sarfını istilzam eden bu brinci 
su proğramı dört senede tatbik 
edilecektir. Eğe ve Adana pamuk 
mıntakalarının sulama işi bu birinci 
planda bulunacaktır. 

" Taymis " gazetesi ise: Kralın 
istediği kadınla evlenebileceğini fakat 
bu kadının lngiliz Kraliçesi olamıya
cağını yazıyor . 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °;0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

mühlet içinde parayı vermezse ihale -------------------·-----------~ 

İş arayan bir genç 
Usulu defteri ve muhasebe bilir bir 
genç Bir müessesede iş arayor . 
Matbaamıza başvurulması . 1-3 

7610 

" Deyli Herald " mevcut iki ih
timalin de, ne Kralın tahtan ferağa
ti ve ne de Miss Stimsonla izdiva
cının kanunu esasiyi bozmıyacağını 

söylüyor. 

Yitik mühür 
Maluliyet maaşını almakta oldu

ğum mührümü yitirdim. Bu mühürle 
hiç bir kimseye borcum yoktur. Ye
nisini kazdıracağımdan eskisinin hük· 
mü olmadığını ilan eylerim. 

Hacısofu mahallesinde 
oturan Yusuf oğlu 

7609 MAHMUT 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 

kararı fesholunarak kendisinden ev- ı· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 1 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· j 
ınazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
gayri menkul yukarıda gösteri 

len 30-12-36 tarihinde Kadirli 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartna 
mesi dairesiııde satılacağı ilan olu· 
nur. 7607 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidiıı paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad . 

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

lamıştır . 
7570 g.a. 7-13 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


