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tatiirk seylipzedelere 10 bin lira gönderdi 
lüyük Şefin f elik etimize karşı gösterdiği baha 
[İçilmez alika Adanalılara derin teselli olmuştur 
tamızın yüksek 

şafkati 

eyhan; güzel Adanayı ina
nılmayacak bir şekilde ha
rap etti . Yüzlerce fakir 

ndaş büyük bir acıya, yoksullu
iiştü . Bir kısım hemşeri aramız
kayboldu ve bu hazin hadise 
un içinde ve dışında çok derin 
r uyandırdı . 
Merkezin ve mahalli teşkilatın bu 
tı kesmek ve ortudan kaldırmak 
unda gösterdiği dikkat ve gay-

felakete uğrayanlar üzerinde fifa 
i bir himmet olmuştur . 
Adana Atasını bütün geçirdiği 
etlerde başının ucunda daima 
et ve şefkat halinde bulmuş ve 

'ıııüştür . Büyük Atanın felakete 
Yan Adana halkına yaptığı mu- ı 
et sızlayan yüreğinin en şifalı bir 
dır . 
Bu gibi felaketlerin daha büyük
e uğrayabiliriz. En çetin zaruret
düşebiliriz, Fakat daima Ye daima 
iyi biliriz ki başımızda her der-

'ze bir çare bulan bir Ata vardır. 
e onun kurduğu hükümetin yük-
. alakaları daima üzerimizdedir . 

zamanlarda olduktJ gibi başı
ın çaresini kendi kendimize bul

zaruretinden tamamen kurtulmuş 
vaziycUeyiz . 
il.dananın geçirdiği felaket küçük 
ldir . Ehemmiyetsiz değildir . 
~r büyüktüı , bir çok vatandaş-
~ malına ve canına mal olmuştur. 
at bütün bunların önüne daha ön-! 
eıı geçmek insan ikıidarının çok j 
' haricinde bir şeydir . Fakat bu-
1llukabil bizi düştüğümüz; güç- J 

lerden, felaketlerden daima ve da
kurtaracak vasıtalara malik bu· 
Yoruz . 
Ye sonra Büyük Atamızın Adana-
~ gösterdiğ'i yüksek şefkat bizim 
~ne büyilk kuvvettir . Biz o başt-

a bulundukça bu gibi felaketle
ızııraplarını büyük zararlarını 

~ılarımıza alır ve kolaylıkla telafi 
tiz . 

Jlu satırları dizerken Büyük Ala· 
a başımızda daima mesut olması
dileriz . 

•· Türk Sözü ., 

. 1 

amajeste Edvard 
VIII 

Henüz Bir karar almadı 

ı. Londra : 10 (Radyo ) - İngil
ı·rede umumi kanaat şudur : 

Eğer 'cral tahttan vazgeçmemiş 
1 ~ı bu iş bu kadar uzamazdı . 
alın tahttan feragat edeceği sanı · 
Ot • Halk vaziyetten müteessirdir. 

Londra : 10 ( Radyo ) - Kra
tahtan veya evlenmekten feraga · 

~c geıince : Kral tahtan feragate 
1ba çok mütemayildir . Halk ise 
1~lın evlenmekten feragatini dört 
&lle beklemektedir . 

Londra : 10 ( Radyo) - Ka. 
~e 19,30 da toplanmış ve müza
~reler yapmıştır . 

..... - Gerisi ikinci sahifede -

• 

• 

. . 

Ankara : 10 ( A. A. ) - Cum· 
hur Reisi Atatürk Adana felaketi 
münasebetile Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili ve Kızılay Cemiyeti 
Reisi Doktor Refik Saydama aşa
ğıdaki mektubu göndermiştir : 

"Seyhan Nehrinin taş
masile Adana ve havali
sinde vukua gelen büyük 
felaketten çok derin te
essür duymaktayım . 

Acıya uğrayan vatan
daşlara her zaman oldu· 

ğu gibi bu sefer de Cemi-j 
y .. tinizce yapılmakta ol
duğunu memnuniyetle 'I 

gördüğüm yardım ara
sında sarf edilmek üzere 
namınıza on bin lira gön
deriyorum . ,, 

Aııkara : 10 ( A. A. ) - Kızılay 

Cemiyeti Genel Merkez Reisliğin· 
den : 

1 

i 
1 

• Reisi Cumhur Atatürk, Adana 1 

seylabın.?an teessürler duyarak ~a~· ı 
duna muhtaç olanlara muavenet ıçın · 

' 

on bin lira tahsis etmişler ve t.unun 
tevziine Kızılayı memur etmişlerdir. 

Kızılay büyük Şefin bu teessür. 
)erini ve yardımlarını Türk milletine 
şükranla haber verirken kendisinin 
tavsit edilmesinden mütevellit min. 
netlerini de büyük Şefe arzeder .• 

Sovyet ve Bulgarlar 
Elçilerinin teessürü 
Ankara : 10 ( Radyo) - Sov· 

yetler büyük Elçisi Karahan Hari
ciye Vekilimizi dün ziyaret ederek 
Adana seylabından Sovyet Rusyanm 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Murahhas heyetimiz Cenevreye gitti 

H ükiımetimiz Antakya meselesinin 
ilk içtima ruznamesine alınmasını 

Cenevreye telgrafladı 

Sancağa gelmesi muhtemel tahkik heyetleriOC-
ibraz için yalan yanlış mazbatalar 

tanzim ediliyor 
---· 

Örfi idare ve tazyık devamda 
Cene..-e : 10 [Radyo) - Türk 

hükumeti Antakya mı selesinin bu· 
günkü içtima rüı:namesine dahil 
edilmesini telgrafla istemişti r. 

Antakya : 10 [ Hususi - Tel
grafla ] - Bütün sancakta örfi 
idare devamdadır. Tazyık gün geç
tikçe artırılmaktadır. Taşnaklara 

gizli mazbatalar yaptırıldığı .anla 
şılmaktadır. 

Gayri Tür,kler tarafından mü· 
hürlenecek bu mazbatalar, ileride 
gelmesi muhtemel tahkik heyet
lerine ibraz edilecekmiş . 

...... 
Ankara : 10 [A.A] - Cumhu-

ri yd Halk part isi gurubunun evvel· 
ki günkü toµlantısında Tevfik 
Rüştü Aras sancak mesel ~sinin son 
safhasını :zah etmiş ve bu mesele-

nin bugünlerde toplanacak Millet
ler cemiyeti konseyinde konuşula
cağını ve bu maksatla Cenevreye 
gidileceğini söylemiştir. 

Ankara : 10 [ A.A.] - Fransa 
ile ihtilaf mevzuu olan aancak me
selesi konseyin on birinci kanunda 
yapacacağı fevkalade toplantısında 
görüşülecektir. Hariciye vekilimizin 
riyasetindeki heyeti murahhasamız 
dün akşam lstanbul tarikile Cenev . 
reye gitmişti•. 

'' Müstemleke istemek 
Almanyanm aşikar bir 

hakkıdır,, 

Doktor Şaht dün bütün dünyaya 
açıkça böyle söyledi 
---~····-- --

Londra: 10 ( Radyo) - Roy· ı 
ter muhabiri bildiriyor : 

Almanya açıktan açığa müs
temleke istemektedir. 

ltidalile tanınmış olan Doktor 
Şaht bile dün söylediği ntukta Al
manyanın bu arzusunu resmen teyid 
etmiş ve bu düşünceyi dünyaya Han 
etmiştir . 

Berlin : 10 ( Radyo ) - Alınan
yanın iktisadi ve mali vaziyetile 
alakadar olan Doktor Şahl demiş 
tirki : 

Almanya, bugün her zamandan 

Seylaptarı 

daha ziyade bir ihtiyaç içerisinde
dir. Bu da ancak müstemlekelcrini 
geri alınca düzeleck bir meseledir. 
Şunu herkese duyurmak isterim ki, 
müstemleke istemek Alıııanyanın 
aşikar bir hakkıdır. 

Paris : 10 ( Radyo ) - Dol- tor 
Şahtın beyanatını gazeteler mufas· 
salan tefsir etmektedirler. Bir çok 
gazeteler, müstemleke istemenin 
harp ilanı demek olduğunu kayde 
kadar varmışlardır. 

Londra : 1 O ( Radyo ) - Dok
- Gerisi ikinci sahifede -

\lazetemizin bugünkü hasılatı seylapzedelere harcanmak üzere Kızılayınd•r 



Sahife 2 

Adanamızın f elik eti 
kar.şısında Türk matbuah 

--
Ulus' da .. 

Falih Rıfkı Atay 

Su 
c;Farihe başladığımız vakit, in· 

U sanlarda iik büyük ıstırab 
hatırasının, bir su faciası 

olduğunu ögreniriz: Tufan! Saadet 
kaynağı olarak da yine bir su adı 
belleriz: Nil! 

Seyhan nehri sevgili Adanamıza 
bazan tufanı bazan da Nili hatır 

latır. O, pamuğun hasreti, pamuk
çunun dehşetidir. 

Seyhan, geçen gün, Cemalpaşa 
setlerini yıkarak, Adananın mühim 
bir kısmını bastı; vatandaşlan boğ

du ve evleri yıktı. Demirini kıran, 
a~zı ölüm köpüklü canavar, Ada 
nayı ve bütün memleketi yaslı etti. 

Tanda 
Ahmet Emin Yelmen 

Adana Felaketi 

JE='.vvelki gece ve dün Adana* 
~dan acı haberler aksetti : 

Suların taşması neticesinde 
Adanada yüzlerce vatandaş boğul
muş, yüzlerce ev yıkılmıştır. 

Açıkta kalan vatandaşların sa
yısı binleri buluyor. Memleketin en 
feyizli ~ahalarından birinin mahsulü 
mahvolmuştur. Mali zarar yekunu 
üç ~ilyon lira tahmin ediliyor. 

Yurt bünyesinin bir köşesindeki 
büyük ıstırabı bütün bünye ayni 
saniyede duyacaktır. Fakat, felaket 

Maarifte: 

Uyuşturuçu maddeler 
hakkında konferans 

Kültür Bakanlığı uyuşturucu mad 
deler hakkında talebeye konferans· 
lar verilmesini ayni zamanda fena· 
lıklarının kendilerine anlatılmasım 
bütün okullara bir tamimle bildir
miştir . 

Bütün yurttaki Jise ve orta okut
larda öğretmenler, talebeye bu kon· 
feransları seviyelerile uygun bir şe
kilde vereceklerdir . 

Öğretmenler bu konferansı ve
rirken içki f enalıklannı gösteren lev· 
halardan da istifade edeceklerdir . 

Teshin vasıtaları· sergisi 

Şeker bay,ramı Yeni halkevibinası 
Şeker bayramının 15 kanunu. Pilanlar geldi inşaata ya-

evvel Salı gününe tesadüf edeceği kında başlanacak 
diyanet işleri reisliğince tesbit edil
miştir. 

Belediye binaları vergiye 
tabi değil 

Belediyeye aid olup da işlerinin 
tedvirine tahsis edilen binalardan 
bina vergisi almamıyacağı ali.kadar· 
lara tamim edilmiştir • 

Karaisalıda sel 

Son yağmurlarda Karaisahda da 
şiddetli seller olmuş ve beş alta ev 
yıkılmış ve fabrikayı da su almış· 

tir. 

Parti tarafından istimlak edilen 
Asfalt cadde üzerindeki arsaya ku· 
rulacak olan yeni halkevi binasının 
planlan dün gelmiştir . Samldığırıa 
göre inşaat yakında başhyacaktır • 

Dün bir arkadaşımızın gördüğü 
bu planlar üzerinde baZ1 tadilat ya
pılması icabettireceği zannolunmak· 

tadır. 

Zabltada: 

Ondan, setler ve barajlarla, be· 
tonun ve demirin bütün silahları ile 
intikım alacağız. Seyhan da bizim 
idaremize kuzu gibi itaat edecek. 
tir. Ne yapalım? Asırların ihmali, 
bize bütün vatan gibi, Adanayı da, 
tahiatin keyfine açık olarak terk· 
etti. 

karşısında yalnız beraberce inlemek 
kafi değildir. Kış başlangıcında yurt· 
suz, kimsesiz kalan, aylarca süren 
emeklerinin mahsulünü bir kaç saat 
içinde kaybeden vatandaşların yar
dımına koşmak bütün memleket 
için borçtur. 

Bu müstacel vazifeyi yaptıktan 
sonra Adanada vakıt vakıt tekerrür 
eden tufan felaketlerinin önüne geç
miye ait esaslı çareleri düşünmek 

Tehir edildi ·~ t i ~ . . . . . 
F evzıpaşa - ~ Dıyarbekır 

Bir dükkan soydular 
Sabaltalılardan Kadir oğlu Meh· 

met , Bakırsndı mahallesinde bak
kal Vahabın dükkin kilidini kuarak 

·s çekmecesi~.en 10. lira para ve 20 

Bu yasın sevgili Adana için son 
su matemi olmasını temenni ederiz. 
O, bundan sonra suyun yalnız rah
metini görsün. 

Su af eti karşısında 
tedbir 
Ahmet Emin Yalman 

Tabiatle mücadelemizde bir 
meydan muharebesi kaybetmiş bu· 
lunuyoruz. Istırabımız biiyüktür. 
Asi su kuvvetleri, yüzlerce vatan. 
daşı alıp götürmüştür. Yüzlerce 
aile ya reisini veya sevgili bir uz. 
vunu kaybetmiş bulunuyor. 

Binlerce Türk ailesi, senelerce 
süren bir hayat mücalesi neticesin
de kurduğu basıt damdan, vücude 
getirdiği yuv:\dan mahrum kalmış
tır: Çok zahmetli emekler temsil 
eden mahsuHer süpürülmüş, gitmiş. 
tir. Memleketin istihsal sermayesi
nin bir parçası sular altında mah· 
vo)muştur. 

Tabiatle mücadele 
İnsan kolu ve insan dimağı bin· 

lerce senedenberi tabiatle çarpışı
yor. Medeniyetin en sarih ölçüsü, 
bu mücadeledeki muvaffakıyettir. 

Buna ra~mt·n tabiati en sıkı bir 
hak'miyet altına alan, en medeni 
memleketler bile vakit vakit tabia· 
tin hiç hesaba sığmaz afetlerile kar
şılaşıyorlar. 

Esir haline inen tabiat, feyezan, 
kuraklık şekl inde baskınlar yapı 
yor, insanların yarma ait en emin 
hesaplarını altüst ediyor. 

Fakat böyle afetler haricinde 
tabiatin itiyat halinde beklenen, 
malum ve sarih savletleri vardır. 
Bunlara karşı muhkem setler vü
cuda getirmek, her memleketin ça 
lı~rna programının en başında gel
melidir. 

Netekim bizde de ihtiyaç ta · 
mamila duyulmuştur. Memleketin 
muhtelif yerlerinde su kuvvetlerin· 
den korunmıya ve sudan istifadeye 
ait yapı faaliyetleri devam ediyor. 
Son afetin habrlattığı nokta, Çu
kurovadaki müstaceliyet vaziyeti. 
dir. 

Adanada feyezan afeti hemen 
her sene şu veya bu ölçüde teker· 
rür ediyor . insan hayatını tehdit 
eden bu son afetten bir müddet ev· 
vd Adananın pamuk mahsulü sular 
yüzünden kısmen mahvolmuştu . Bu 
senenin 220,000 .balya bt klepen 
mahsulü bu sebepten 154,000 bal -
> aya inmiş , memlekete muhakkak 
surette girmesi beklenen 7.S - 8 
milyon lira l.eba olup gitmişti. Bu 

- Gerisi dôrdünoü sahifede-

icap eder. Bir gün içinde mahvo 
lan mahsulün kıymeti, sulara karşı 

sedler vücuda getirriıiye, tufanları 
az çok kayıt altına almıya kafi bir 
paradır. 

Memleket, ilk ihtiyaç tanıdığı 
her derde çare buluyor. Adana tu

fanları ezeli bir derttir. Felaketin 
acısı geçmeden buna çare aramak, 
ıstıraplar içinde bulunan Adanaya 
karşı göst~rilebilecek alakaların en 
müessiri, en ciddisidir. 

Kur.unda 
Asım Us 

Bir felaket ve bir ders 
~ eyhan nehri taşmış .. Sular 
C2J ihtiyat setleri aşar.ak Ada-

nayı basmış .. Şehrin üçte 
ikisi sular altında kalmış.. Yüzlerce 
kişi boğulmuş, bir kaç milyon liralık 
zıyan varmış ... 

Bu büyük felaket haberini alır . 
almaz ilk hatırımıza gelen İsmet İn· 
önü oldu. Onun daha bir iki ay ev -

vel Adana taraflarında pamuk isfih · 
salatını artırmak iç~n yaptığı tetkik 
seyahati . .aklımıza geldi. Biz bu -se-

yahatin bir kaç yıl içinde vereceği 
faydalı neticeleri düşünüyorduk. Bir 
gün Seyhan nehri ile Adana ovası· 
m sulamak imkan ve vasıtaları te
min olunursa memleketin Öundan 
ed,, ceği büyük ekonomik istifadele-

ı 

ri hesap ediyorduk. 1 

Meğer biz bu yolda ümit ve hül· ı 
yalara dalarken tarih ne acı bir fe. 
laket hazırlıyormuş 1 

Memleketin bu her türlü sae· 
detlere namzed olan par~ında biz 

19 ikinci Kanun 937 de açılma
sı mukarrer olan [ kömür yakan ve. 
sait ve teshin alatları sergisi ] ba21 
büyük ecnebi firmaların sergiye ge
niş mikyasta ve faideli bir şekilde 
iştirak edebilmek için serginin açıl· 
ma tarihinin hazırlıkları müsait bir 
surette tehiri hakkındaki talepleri 
göz önünde tutularak 26 Mart 936 
tarihine tehir edilmiştir . 

Sergi, bu tarihten 26 Nisan 937 
tarihine kadar devam edecektir . 

Yanlış bir haber 
Alakalı makamlardan yaptığı· 

mız tahkikata göre , baZ1 İstanbul 
gazetelerinin yazdıkları gibi milli 
emlakin istimlakine dair bir izahna. 
me hazırlanmamaktadır . 

Mahkemelerde: 
Katil Hacının 

muhakemesi 

Çınarlı köyünden lbrabimi öldür· 
mek , bekçi Aziz ve arkadaşlanm 
yaralamaktan suçlu Durmuş oğlu 
Hacımn muhakemesine ağır cezada 
hakılmıstır . 

Suçlu vekili müdafaasmı yapmak 1 

üzere duruşma . başka bir güne bıra
kılmtşhr . 

· ihtilas suçluları . 
Zimmet ve ihtiliStan suçlu eski 

sulh hakimı Tahir ve arkadqlan 
hakkındaki duruşmaya ağır ceıada 
devam -edilmiştir • Şehitlerin dinlen· 
rne,ı,i içi:ı muhakeme bir güne bıra· 
kılnıışbr. 

milyonlar getirecek feyizler bekler götürmiyecekti; zararın hududu bu 
ken uzun yıllardanberi bin bir tör.lö günküne nisbetle çok az olacaktı . 
zahmetler, meşakkatlerle .halkın pi Bunun için Adana felaketi kar· 
riktirebilmiş o]duğu milyonlan alıp şısında iki türlü vazife karşımıza çı 
götürecek bir feyezan hamhyor - kıyar : 
muş . Bu vazifelerden birincisi tufan-

F akat, kabul etmek lizımdır ki dan müteessir olan fakir halkın muh-ı' 
bu felaketin asıl sebebi. Seyhan neh- taç bulwıdukları yardıma koşmakbr. 
rinin feyezan etınesi değildır . Feye· . İkincisi de gelecekte felaketin te 
ı.anı tutmak. için vaktile yapılfuış o· ı kerrür~ ebı)esi ihtimaline karşı ted· 

birler almaktır . lan ihtiyat setlerinin fenni ve muka· · 
vemetli olmamasıdır . Zira Adana felaketine karşı bun-

. · dan sonrası için kafi tedbirler ahn-
Eğer bu setlerin inşaS1 fenni kı.y· ma~ıl{ça memleketin bu güzel yerle~ . 

mette olsaydı sul~r gene ~le- rinl · ekono~1ilC inkişafa ' maZhar ede· 
cekti . Belki de setlerin üstünden ta · cek planlar hazırlamak beyhude o
şacaktı, etrafı gene basacaktı . Fa 

1 
lacaktır _,. 

kat setler yıkılmıyacağı için üstten Zira bu maksadla sarfedilen pa
taşan. su~.arın şehire d~ğ_~u ya.yılm~sı 

1 
ıalM,ın -~e ~meklerin _hasılatım bir 

bu guııku derecede. llnty.uk hır feli" gün1nıwnA taşması gene alıp götü· 
ket halini almıyacaktı; ovanın bütün recektir . 
mabsulünü tuğyan eden sular alıp A•ım Ua 

1 

hattında bir kaza 
" liıa kıymeti~~ çaldığı zabıta
ca anl8fll~ ,...,..mışbr . 

Doğ.um F evzipaşa - Diyarbekir Demir
yolu arasında heyelandan hatta top· 
rak dolmuş ve tren sinyal yaparak Doğruluk Fabrikası direktörü 
posta vagonu parçalanmış ve tren Bekir Baı~ eniştesi Gazi oku-
6 saat tehirle gelmiş ve akW ma ya· ~ )u öğretmenlerinden Lutfi Başegme· 
pılmışbr. zin çarpmba ~bir oğlu doğmuş· 

Baş Muharririmiz 

Baş Mıiharririmiz Ferit Celil 
Güven dünkü ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Halkevi ar komitesi aza
larının toplantısı 

Halkevi ar şubesinde gerek 
Bando gerekse orkestrada çabta 
ve aynca kurslara muhtelif sazlarla 
iştirak eden bütün azaJa11n 12 
Kinunuev.vel 936 Cumartesi günü 
öğJederı:sonra saat 16 da ve bando 
da 18 de halkevinde toplanacak· 
tır. 

Eşya piyankosu 
Seyhan çocuk esirge1Le , maarif 

ve spor teşkilib kurumlan büyük 
eşya piyankosu 13 lcinunuevvel 
1936 tarihine tesadüf eden önümüz 
deki pazar günü saat 1 O da çekile
cektir . Halkevinin tuğyan dolayı· 
sile müsaadesizliğine mebni Adana 
Ticaret odası salonunda çekilecek
tir . 

.Saylavlarımız 

Saylavımız Damar AnkOğlu ve 
Niğde saylavı hemşerimiz Cavit 
Ofal dünkü ekspresle şehrimize gel. 
mişlerdir. 

Görüşler: 

tur . Y avruy.a uzun ömürler , hayır· 
h istikballer dip ebeveynini uğur
larız. 

Qruçta vakıt 
l>ildiren 

Bu ,..._güneş 6,38 da doğa 
cak öt» euııı 11,47 de ikindi 
14,16 de akt;aaı 16,30 da yatsı 
18,3 de ••k 4,89 de olacak 
br. 

Samaj~ Edvard 
vııı 

- B11inci salUWen anan -

Kral henüz bir !&:arar olpaam11tar. 
Bugün öğleçlen sonra krala& kafarnu 
bildireceği söyleniyor . 

Paris : 10 ( A.A. ) - Bundan 
iki ay evvel madam Stunpso'nun di· 
vasiyle meşgul olan l~iz JVUkat 
Roza bugün Stunpson'I• telefn mu
haberesi yıwroıştır . 

Londra: 10 ( A.A ) - Kralın 
tabbndan , vazgeçip Danimarkada 
yerleşmeğe mütemayil oldutu söy
lenmektedir • 

Londra~ 10 (Radyo ) - Ma· 
dam Stunpson ve avukatı bu akŞam ' 
Parise hareket etmiştir . 

Belediye tanzifat memurlan _______ ....,. __ _ 
Gazetenin bütün sahifelerini tah· amelesinin ae bütün memur arkadaş· 

sis ettiğimiz halde ne feliket tafli- lar gibi çahştıklanoı ve bunu binat 
li.b bitip tükeniyor ne çalışanlar ve görmekte olduğumuzu yumayı vad 
yardım edenlerin hepsi yazılabiliyor ettik ve yazdık • . 
ne de yapılacak işler hakkında söz Bu alaka. adım gazetede görmel< 
söylemeğe vakıt kah yor . Alikamn ten daha genit tiir manada idi: Bü · 
derecesini anlamak için f elikel gün· tün memleketeta gıi.terilerl bu al~ 
lerinde resmi vazifeleri arasında bir Adanablann Seyhan derdi için bir 
çok adam kurtaran bir kaç tanzifat deva bulunacağının alametirdir. 

amelesininJce~?ilerinin unutuldutunu 1 Bunu 0 kadar nikbinlik ~öste· 
hatırlatmak açın matbaaya kadar remiyenlere bir örnek olaial;C Y•· 
geldiklerini haber verelim . biliriz . 

Kendilerine , beledlye tanzifat 

11 K.in41111evvel 1936 
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25,000,000 Otomobil 

Bizde bu nesne bir Lüks metaı· 
dır. Halbuki Amerika ve Avrupada 
bizde ki Bisiklet seviyesinden daha 
aşağıdtr. 

Amerikada bir istatistik yapıl· 
mıştır. Buralarda öyle aileler var· 
dır ki annenin ayrı, kızların ve oğuJ· 
lann ve babalann ayrı ayrı otomo· 
billeri vardır. 

Bu istatistikte Amerikada 
25,000,000 otomobil olduğu anla 
şılmıştır. Yani dört kişiye bir oto· 
mobil düşmektedir . 

Amerikanın bütün nüfusunun 
otomobile binmesi mevzuu baht 
olduğu takdirde herkesin binmesi 
için mevcut otomobillerôe yer ol· 
dJğu ve ayni zamanda 10,000,000 
kişi içinde boş yer kaldığı hesab 
edilmiştir. r 

Amerikalılar, istedikleri takdir· el 
de bütün Kanada veya Meksika nü· k 
fusunu da otomobil gezintisine da· -IJ> 
vet edebilirler. ç 

Şu kış kıyamette, palaz araba· 
larla nasıl dolaştığımızı düşünüyo· 
rum da , kıskanmanın insanlar için 
haklı bir duygu olôuğunu kabul 
ediyorum. 

Mahpus işaretleri 
Bımlara Doğme derler.. Belki 

bilmezsiniz... Bazı insanlar, kolla· 
rına, bacaklarına kurşun tozu ile 
işaretler, resimler yaptırırlar işte 

bunlara döğme denir. Ekseriya 
bunu mahbuslar yapar ... 

Dünyanın en döğmeli adamı)bir} 
İngilizdir. Bu İngiliz evlenmek üze 
re imiş. Karısının da vücuduna döğ· 
me yapbrmasmı istemiş ve kadın raıı 
olmuş... Amma on seferden sonra 
vaz geçmiş .. Bunun üzerine lngiliı· 
de, onunla evlenmektenvaz geçmişti · 
Şimdi gazetelere ilan vermiş, vücu· 
dunu tekmil döğdürecek başka bir 
kadın arıyormuş ... 

Bence bu kadını bulabilir .. Çiil" 
kü adam çok zengin miş .. 

Gerçi para sevilmiyecek ve ter· 
cih ed.Iemiyecek şey değildir. Ama 
müstekreh bir şeye boyun eğdire~ 
kadar kuvvetli değildir bence 1. 

Mantık ve cesaret 
Atlantik Okyanusunu tayyareler 

aştı , rekorlar kırıldı . Ama bir in5' 
nın yüze yüze ge.;tiği ve böyle bir 
rekor yttpıldığı tabii duyulmadı "e 
böyle bir şey yapılmadı değil mi ? 

Fakat Londradan gelen bir ha· 
bere göre meşhur queen Mari vap11 

runun yolcularından biri Atlantik 
Okyanusunu yüze yüze geçıncğe t 

şebbüs ·edecektir . Bu yolcu que 
Mari Avrup:ıdan Amerikaya hare 
ket ederken vapurun havuzu 
girecek ve Amerikaya varıncaya 
dar havuzda bir aşağı bir yuk 
yüzecektir : Bu .suretle Atlanti 
yüzerek geçmiş olacağını iddia et 
mektedir. 

Bir ltalyan da Normandiya 
rakip olarak vapur Amerikaya va 
caya kadar arka arkaya bir: aşa 
bir yukarı yürüyerek Atlantiği ar~ 
arka geçmek rekorunu kırmış ola 
ğım iddia etmekte imiş . 

Ne büyük cesaret ( 1) , ne büy" 
ve kuvvetli mantık ( f) değil mi ? 

Da hin 

Müsi~mleke istemek Al" 
manyanın aşikaı bakkıd 

·...... Birinci sahifeden artan -

tor Şaht Almanyaaın müstemlekef 
ihtiyaçm~,.İnali ve teknik surr.tte 
izah etmiştir. Aln1anyamn umutıl 
harp neticesinde gördüğü tararJafl 
ve iktisaden· kalktnabilmek için Al 
man sanayiinin muhtaç olduğu rnc· 
vaddı iptidaiyeyi başka türlü teda· 
rik edemediğini anlatarak Almafl" 

' yaıun eSki miiJteml~kelerine ihtiy•• 
cı olduğunu bu bakımdan ileri sür· 
müştür. 



Hikayenin IOdu 

lı arayan bir ıenç 
u.uru deffenm~'f'll-!Sıllllt't 

Bir tellÇ miieuaede İf arayor • 
\4atbaaımza ~ 2-3 

PEK Y AICINDA: 

o yer 
........ ,. ~ w: 

M 1erlin 

... etti 

........ :..:. .... ıamem ..... 
YIKILAN EVLER 

EWetitıi ....... kadar- S.. 
. ye bucllldu dahilinde ydullll w-
.,.. 11" e~a.d1re ~ 

· F.myelİDİD yapbla aaJmei 

9 Birinci kinun ç411amba kP,-......man itibaren 
iki film b rden 

-1-

Kate de Nagy- ~ "''ıiel Lec 
tarafllldan temlil edilen F ranmca söalü fevkalide komedi 

Bir çiçek i • 
1 

.. 
- 11-

Umwai istek ve arzu üzerine heyecan filmkri kahı ...... 

( -Ken Maynard ) taraf dan 
( Ölüm ve uç ) 

debtet. heyecan, ve sergüzqt filmi 

Pek Yakanda : 

( Ateş yağmuru ) 

Alsaray 
Bu akpm 

MüubMıya koydatu phaerlerden ikincilıini _.yor 

Oynıyanlar : 

Kar ukanın unutulmaz 

nger Roger, F red 

"ve : Param Janaat< 
ler: 

c....rtai : 2,30 da iki film Pazar 2 4e iki film 

Gelecek proaram : 

Bayram terefine 

( hi anla 

,.lettirilen aeylipzedelerimize ye· 
mele verilmekte, balundulduı yerler 
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Su af eti karşısında i Adana Borsası muameleleri 

tedbir 
- ikinci sayfadan mabad -

defaki ınadi zarar da en az 3.000.000 
lira tahmin edildiğine göre Adana 
bir senede su afeti yüzünden 10-11 
milyon Jira kaybetmiş demektir . 

Bir senede heba olan kıymet
lerle .. 

~ dananın su programının ik· 
~mali elbette bundan çok 

fazla paraya ihtiyaç göste· 
rir . Fakat Adanada bir tek sene 
içinde heba olan kıymetlerle su afe· 
tine karşı hiç şüphesiz çok muhkem 
kaleler , setler vücude getirmek ve 
hiç olmazsa mutat halindeki savlet· 
fere karşı korunmak mümkünd~r . 

Memleketimizde yapılacak bir 
çok işler vardır . Hepsi mühimdir . 
Hepsi birinci saftadır . Buna· muka
bil memJe~ etin servet membaJarı he. 
nüz ham halindedir . Vasıtalanmız 
her şeye bi· den yetişmiye müsait 
değildir . Bunu pek iyi bilir ve tak· 
dir ederiz . 

Bununla beraber Adana su işi 
gibi işlere , verim 'getirmiyen faali
yetlerden tamamiyle başka bir yer 
ayırmak icap eder . 

Böyle hir su işi , memleketin 
mahdut vasıtalarından bir kısmını 
bir tarafa gömmek demek değildir. 
Az zaman içinde geniş verim ve bol 
mahsul almak üzere ekmek demek
tir . 

Bu gibi ve. imli işleri yapmak 
için memleketimiz çok muvaffakı· 
yetli bir devlet sermayedarlığı siste· 
mi kurmuş ve bu sistemden her sa
hada iyi neticeler almıştır . Su işini 
halJetmenin kestirme yolu da , mali 
ciht tini , verim getirir bir iş şeklin
de yeni bir miJJi banka vasıtasiyle 
kurmak ve yürütmektir . 

Ahmet Emin Yalman 

Büyük Şefin felake
timize karşı göster· 

diği alaka 
- Üçüncü sayfadan artan -

Meclisi cismani reisi Bedros 20 , 
meclis umumi reisi doktor Andre 
Vahram 15, Beyoğlu Akarat heye· 
ti reisi doktor Arşak Sürenyan 15 , 
Gelenbevi orta mektebi talebeleri 
9,5 lira teberruda bulunmuşlardır. 

YARDIMLAR HER GÜN BİRAZ 
DAHA FAZLALAŞIYOR 

Yurtdaşlanmızın yardımları her 
gün t~vali etmektedir. Dün de 1350 
lira toplanmıştır . 

Kııılaya dün yardımlarını yatır
ımş olan yurtddaşlar şunlardır : 

D<imar Arıkoğlu Necdet 10, Ka· 
s2p Arap Salih 20, Ahmed Torun 
10, Hacı Ahmed oğlu Adil 25, İn 
cirlikten Celal Güve~ 10, Gökçeli 
Emin 25, Abuzar oğlu Ahmed 25, 
Bosnalı Salih 1000, Kenan zade Ha
zım 1 O, Bahaeddin oğlu Mustafa 50, 
Karadayı fsmail 10, Osman Torun 

10, Camili Rifat 10, Kibar oğlu 
Mahmud 50, Helvacıdan Süleyman 
30, Keresteci Rifat 20, Nihad O~al 
25, Şakir Batumlu 10, Rasıh zade 
Feyzi 50. Singer kumpanyası me
murlarından 50, Turan yağ ve ma· 
mulatı sanayii Limitet şirketi 200, 
Bay Muradın eşi l, Bayan Hasibe 
5,Dcktor Muzaffer 4, Sıtma ensti
tfüü 2, Liva Kumandanı, Bay Mufı· 
tar ailesi 1, Bayan Makbule 1, Bay ı 
Faik 3, kahveciden 1, Bay Muhiddin 
eşinden l, Helvacıdan 1, bakka1dan 
1, bakkaldan l, bir zat- tarafmdan 

--------------------~~~~--~::::"':"""'_' ________________ _ 
PAMUK ve KOZA 

~-------------~~--:---- Ki 1 o }'iyatı 
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Ziraat bankası 
kumbaralarını 
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- yerli " Yemlik ,, ' 1 

Almakla para biriktirir ve ihti
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UN 
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Hil hazır 

Nevyork 

r 

yaşarsınız . 

Gündelik siyasi i'aıete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı - Dış memleketler için Abone 
bed~li değişmez yalnız posta mauafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için iCfareye müra
caat edilmelidir . 

Seyhan P. T. T. Başın üdüriyetinden : 

Dipten 2 metre 
Boyu Tepe devresi yukarı devresi 

Ad~di metre s /M S/M 
556 6 40 50 
600 7 40 . 55 
274 8 40 60 
130 9 40 65 
65 10 40 70 
20 12 40 80 

1645 

1- Miktar ve ebadı yukarıda yazılı 1645 adet çıralı çam direk ka • 
pah eksiltmeye çıkarılmışbr • 

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

1 R. C. A- ~-,-------------~ ...... 
3- Bu direkler Orman idaresinin gösterdiği Mersinin Sandal köyü üs

tünde lnoluk Ormanından kesilecektir . 

Radyolarımızı görmeden, dinleıneden başka RADYO 
almayınız. 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 

17- 19- 22- 25- 28- 31 - Teşrinisani 936 7534 
2-5- 8- 11- 14- 17-20 - 22- 25- 28- 3 t Kanunuevvel 936 

tacı N. 20 Bay Servet 25, bakkal 
10 kuruş teberru etmişlerdir . 

Yukarıda yazdığımız para yar· 
dımlarından başka vatandaşlarımız 
eşya vermek suretile de birbirlerile· 
yar.ış yaparcasına hamiyetledni gös· 
termekte devam ediyorlar . 

Nitekim bu gibi hamiyetli va
tandaşla dan Tüccardan Yakuben· 
yeş 128 çift çorap. 72 çift gömlek 
don 25 adet ipek kazak, 30 adet 
dış gömleği, 18 adet kadın donu . 

Kolaylık e"i sahibi Mehmet de, 
50 çift ipek çorap, 13 adet dış fa 
niJası, 10 gömlek, 12 don, 8 iç fani· 
lası. 30 göml.ek alarak felakete uğ
rayarılara verilmek üzere Kızılay ku-
rumuna teslim etmişlerdir , l 

Aldığımız teessür 
telgrafları 

1 

şehrilerimin uğradıkları bu faciadan 
çok elem duydum. Geçmiş olsun. 

Örge Evren 

ADANA TÜRK SÖZÜ 

Selbadisesinden çok acı duy
dum. Sevgili Adana ve AdanalıJa. 
rm her biri ile bu hadisenin acısını 
da paylaşırım. Kıymetli Türk Sözü 
duygularımın tercümanıdır. Büyük 
geçmiş olsun, az zamanda acılar 
dursun. 

Sivas Valisi 
Nazmi Toker 

ADANA TÜRK SÖZÜ 

Aziz HemşeriJerimizin acı fe)a. 
ketine candan teessürlerimizin bil. 
dirilmesini rica ederim. 

T oros Gençler birliği Başkanı 
Nevzat arman 

HALKEVİ BAŞKANLIGINA 

Büyük seylabm Adanaya verdi ADANA 

Gaip tayyare bileti listesi 
~ 

Güneş . kişesinden aldıtım Yıl 
başı tayyare piyangosunun '6 riuma
rah listesini kaY,bettim . Kişeye ve 
Cemiyete müracaat · ettiğimden bu 
gaip listenin hiç bir hüktnü olrı.a· 
dığım bildiririm. 

Alidede mahallesinde oturan 
7618 !BRAHIM ÇILEKDI~ 

.. 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalckapısı ' civarında 

M. Rif at eczanedir 

Kiralık bakkal ve aşçı 
dükkanı 

Ziraat bankası Mensucat fabri
kası işçilerine mahsus olan b~kal 
ve aşçı dükkana K.evvelin onbeşinci 
salı günü öğleden sonra saat fü,te 
arttırma usulile 1937 senesi için ki-

raya verilecektir. Münakas~ya iştitak 
etmek istiyenler şartnameyi görmek 

üzere her gün sabahtan akşama ka .. 
dar fab ikaya müracaat edebilirler. 

7608 9-11-13 

acı yaslara ve ıstıraplara en derin 
iç sızısı ile ortak oluruz. 

Afyon Halkt:vi Başkanı 
G. Demirel 

Güzel Adanamızın uğradatı fe· 
Jaket dolayısile bütün ôdemiılil~rin 
derin teessürlerini sunarız. 

Ödemiş Halkevi Başkanı 
Muharrem laraft 

Şehrinizin utradıtı su fel,ketin
den ç~k müteessiriz: Sayğılarımızla. 

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

5.-:- fıtekliJer teminabru idaremiz veznesine teslim edecek ve alacak· 
lan makbuılan veya kanuni muteber teminatım ve şartnamedeki belgele· 
rile teklif mektubunu ihtiva·eden kapalı ve mühürlü zarfları yukarda gös
terilen tarih ve günde saat 14 de kadar imza mukabilinde komisyon ri· 
yasetine teslim etmelidirler . Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

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

11-15 - 20-22 

Tilt 
TOllKiVJS iŞ DANkA~I 

6748 122 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 

2, Salamonlar 2, iş Bankası Müdürü• 
5, Bayan Hayriye . 1 lira 50 kuruş, 
Brazafoli ~i 1, Bayan f;i~yriye 1, 
Rıza Tahsin eşi 1, Ahmed Cevdet 
eşi 3 lira 50 ~uruş, Polis Müdürü 
eşi 1 Yeni istasyoı:ı memur aileleri 
19 lira, ve Baya9 Hayriye ?O. Pas: 

ği a~ır .~elake~ ha~e~ini Smdırğıda 1 Savuşturulan büyük felaketten 
· bugun öğrendim Sızın ve sayın ~C?'?1· .. dolayı sevgili Adanammn çektiği 

Samson Halkevi başkanı 
Dr. a ... Vk•I Adana Türksözü matbaa~ı 


