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Irmak felaketi 
hakkında 

Sancak Türklerinin Şam suriyelile-, 
rine terk edildiklerini sanmak Ata

türk türklerini tanımama·k olur Su işlerinden alınan teknik 
malumat Şehrimizin ithalat ve ihracatı 

Hakikatı iyice gören 
Fransızlar böyle diyor 

Seyhanın Adanayı~basması hak
kında teknik malumat almak üzere 1 

su işleri dairesine gittik . ı 
' Salonda fen memurları keşif ter. 

s~matı ile ~eşguldu . Aldığımız ma· J 

lumata gore taşan ırmağın suları 
Adanaya nerelerden girdiği şu su. 
retle tesbit edilmiştir : 

ihracatımız ithalattan 
933089 lira fazla dır 

La Triburıa des Nations gnzetesin
de Jearı • Pıerte Gerard yazıyor: 

ce uriyedeki mandamızda bu
~gün zahiren bırbırıne zıd 

görünen, faka t erasında 

her ikisi de aynı meseleden, aynı 
ihtilaftan doğan iki ayrı teheyyüce 
şahid oluyoruz. 

Umumiyetle Suriye adı verilen 
yer hakikatte iki devletten terek
küp eder: asıl Suriye devleti ki 
merkezi Şamdır; bir de merkezi 
Berut olan Lübnan devleti. 

irredaritizm talepleri ortaya çıkar· 
mıştır. 

Zengin Türk Kilikyasının tabii 
mahreci, şarki Akdenizin enteresan 

limanı lskenderunun hususi vaziyeti 
· dolayısiyle bu talepler daha ciddi· 
leşmektedir. Ve bu civarda, Fran. 

sanın Türkiyeye bir toprak iade et· 
mesi ilk defa vaki olacak değildir; 

bir masebak vardır, bu aynı Kilikya 
Franklin Bo••illon'un muahedesi-

Su nasıl bastı 
Şehrin iki sahili vardır . Şimal. 

dan başlıyarak hu sahilleri takibede
ceğiz . 

Sular sağ sahilde tümen karar· 
gahı karşısında ve belediye sinema 
bahçesi üzerindeki korkuluğu evvela 
aşarak ve sonra yıkarak girdi . 

Köprüye doğru gelirken 80 met· 
re açıklığındaki korkuluğun 68 met· 
relik kısmı kamilen yıkılmıştır . Kar. 
şı sol sahilde demir köprüden Bos· 

••••• 
ikinci Teşrin 936 ayında şehri· ) 

mize giren çıkanı Ticaret Odası şu 1 
suretle tesbit etmiştir. ihracatımız 
2,084,003 lira ithalatımız 1,150,914 
liradır. Şu hesaba göre 933089 lira 
ihracatımızda bir fazlalık vardır. 

Belli başlı ihracat maddelerimiz 
şunlardır : 

Pamuk, iskarta pamuk, pamuk 
kozası , pamuk çiğidi, çiğit küspesi, 
çiğit yağı, arpa, buğday, un. susam, 
iplik, bez, yapağı, bağırsaktır, 

Belli başlı ithalat maddelerimiz 
şunlardır : 

Ziraat alatı, benzin, çimento, 

gaz yağı, hurdevat, J, ahve, kanaviçe 

yerli mensucat, ecnebi mensucat, 
makin,· parçası, makine yağı, şeker 

ve sairedir. 

Geçen senenin ayni ayına naza· 

ran ithalatımız 500,000 liralık kadar 

fazlalaşmışsa da ihracatımız da bir 
milyon lira fazlalaşmıştır. 

Suriye devleti büyük ekseriyeti 
itibariyle etnik bakımdan Arab, din 
itibariyle müslümandır , fakat , 
bir takımları etnik, diğerleri müs
lüman, kah dağıdık kah toplu 
bulunan muhtelif azl:klan ih
tiva eder. Bu azlıklardan bizi bu 
gün en fazla meşgul edenler, sayı

ca en kabank olmasalar bile, en 
fazla canlı olanlar Dürzilerle Türk 
)erden müteşekkildir .• 

Bu lskenderun meselesinde Ke 
mal Atatürkün hükumeti dürüst, na· 

zik , dostça davranmıştır . Fransa 
aleyhdan tahrikleri durdurmuş. Fa · 

kat talepler İzah edilmiş ve müza. 
kerelere girişilmişti . Şimdi bu mü-

nalı Salih fabrikasına kadar 12 yer· ----·----------------------
de 370 metre yarık vererek su gir· 

Burada Dürziler hakkında mü
talaalar yiırüten muraharrir maka
lesine şöyle devam ediyor: 

zakereler devam etmektedir. 1 

Mesele ortaya atılmıştır. Her şey , 
bizi, bu meselelere tatmin edici bir 1 

hal şekli bulmaya sevkeder . Her ı 
şey, yani asırlık ananelerimiz, min

net vazifemiz ve mahalli menfaati-
mız . 

di . Yine sol yakada taş köprüyü ge 
çince köprüden hastahaneye kadar 
( .. hastahane de dahil olmak üzere ) 
600 metre tul üzerinde altı yerde 
toprak setten ceman 200 metre ge. 
dikler açılmıştır . Bu mesafede has
tahanenin 92 metre duvarı da var· 
dır . Kalan duvar da çatlamıştır. (Şu 
halde hastahanenin sağlamlığı iyi-• 
ce tetkike muhtaç oluyor . ) 

Sağ sahilde hususi mal sahiple· 
rine aid olan şafak bahçesi, lokanta 
ve diğer binaların yanından da su 
girmiştir . 

Filhakika, eğer bu hususta dik· 
katli davranmazsak, bizi şaşırtacak 

şiddette Milletlerarası hadiselerin 
çıkmasından korkulabilir . Sancak 
Türklerinin, Şam Suriyelilerine ter· 

kedileceklerini sanmak , Atatürk 
Türklerini tanımamaic olur. Memle
ketime sarih bir ihtarda bulunuyo. 
rum : 

Bu Nafıa keşfi haricindedir . 
Halk evinden başlıyarak büyük 

settin (yani Cemal Paşarun Almanlara 
1 yaptırdığı toprak settin ) üstün • 

1
. de üç yerde 11 O metre yarık vardır. 

Bir yerde de 18 metre uzunluğunda 
sette ( 30) santimlik çöküntü olmuş. Bugünkü muhafazakar Fransa , 

Asya ve Avrupada , muhtelif irre. 
dantizmleri fazla ihmal etmektedir . 

İrredantizm bir mücbir fikirdir . 
Hadiseler vu!>uu istenmiyorsa, bun· 

)arı önlemek lazımdır . Vaziyeti bu 
günkü şekliyle bırakmakla daha ağır , 

talepler karşısında kalmaya maru· 

tur . Su bu çöküntüden hücum et 
miştir . 

Sağ sahilde Demirköprü ile tü. 
men karargahı arasında bir yerde 
ehemmiyetsiz taşkınlık olmuş ve bir 
zarar olmamıştır . 

Tuğyan felaketinden sonra ya 
pılan mesahalar hu neticeyi vermek· 

Zekat ve fitre 
Dahiliye Vekaletinin 

tamimi 
bir 

Dahiliye Vekaleti, Vilayetlere 
bir tamim yaparak, her sene olduğu 
gibi bu sene de zekat ve fitrenin 
Hava kurumuna verilmesinin daha 
hayırlı olacağının vatandaşlara bil· 
dirilmesini istemiştir. 

Şehrimiz kulüpleri 

Bayramda, seylaptan mu
tazarrır olanlara yardım 
için maçlar yapacaklardır 

Adanamızın üç kulübü Seyhan 
felaketzedelerine yardım olmak için 
bütün hasılat kızılay cemiyetine aid 

olmak üzere bayramın birinci ve 
üçüncü günleri iki m'lç yapacaklar
dır . Bu maçlara bütün halkımızın 
iştirak edeceği pek tabiidir . Maçlar 
saat 14 te başlayacaktır . 

" Türkler ise Suriyede üç dört 
yüz bin mikda ındadırlar . Bunlar 
Antakya mıntakasında ve lskf'nde
run sacağı adı verilen körfezin sahil 
mıntakasında mütecanis bir kütle 
halinde toplanmış bulunmak maz
hariyetine maliktirler. Esasen bü· 
tün memleketin hakikaten ekseriye 
tini teşkil ettikleri pek belli değil· 
dir, fakat bu memlekete kendi te
sirlerini kuvvetle hakketmiş olduk 
lan muhakkaktır. Bizzat " Sancak ~ 
tabiri de ~ illiyet manasına gelen 
Türkçe bir tabirdir. Herhalde, kuv· 
vetle birleşik bulunan bu Türkler, 
Dürzilerle hemen aynı sebebler yü
zünden, suriyelilerin iktidanna tabi 
olmayı r"ddetmektcdirler. zuz : tedir . ı _______ _ ____ _ 

Onların protestoları bizim için 
hususi bir ehemmiyet arzeder; şu 

dört mütalea bu ehemmiyeti teha· 
rüz ettirebilir: 

1 - Diirziler gibi, Türkler de, 
daima Fransanın ananevi dostu ol 
muşlar, işgalimizdenberi, bizim için 
dürüst yardımcılar olmaktan asla 
geri kalmamışlardır. 

Türkiye, ırki, tarihi , ve iktisadi 
sebeplerin kendini .lskeİıderun San-

cağına sevketmekte olduğuna ina· 
nabilir. Hükumet , peşin görmekse 

yann bir Türk generalinin , general 
Seligurskinin Vilna üzerine vaki dar. 

besini Antakyada tekrarladığını pek 
ala görebiliriz . " 

1930feyezanından son- 1

1 ra alınan tedbirler 
1930 feyezanında setlerde hayli 

tahribat olmuştu , 
Yapılan tamirat yazlık sinema

daki korkuluk ile sağ sahildeki top· 
rak seltin üzerinde olmuştur ki bu in· 
şaata 17 bin lira sarfedilmiştir . 

Bütün ırmaklar kendi kıyılarını:la 
bıraktıkları millerle ( kıyıları yükse· 
!erek ) tabii bir sed yaparlar . Ova
lar daima ırmaklardan daha alça 'da 
kalır . 

Şimdi alınacak tedbir
ler nedir? 

2 - Türkler bir nizam kuvveti 
olmuşlardır. Merdliği dı recesinde 
iyi kalp!: olan Türk, asayişsiz bir 
memlekette sakin bir unsur teşkil 
etmiştir; tabiaten anarşik olan bir 
muhitte Türkler bir istikrar unsuru 
nu tesmil ederler. 

r------------ Eğer ırmak o zamana nisbetle 

Y d , bir metreye yakın bir fazlalıkla yük· 

Yukarıda sayılan tahribatı iyi bir 
surette tamir etmektir . Bir sözle 
şimdi yapılacak iş sedleri ( Cemal 
paşa ) zamanındaki haline getirmek 
tir . 

3 - Türkler beş altı asır müd 
detle bu memleketin efendisi olmuş. 
)ardır: bunu unutmamışsalar ve bun 
dan meşru bir iftihar duyuyorsalar 
mazur görülmelidirler. Onlar eski 
fatih ve hakim ırkı temsil etmekte
dirler. Bundan böyle eski tebaa. 
!arına tabi olmak istemiyorlar. 

4 - Kudretli bir milli devlete, 
Kemal Atatürkün askeri ve milli· 
yetçi devletine dayanmakta olduk· 
farı içindir ki gösterdikleri imtina 
o derece sarihtir. 

Ve h'lkıkaten , Türkiye millet-
da~larının davasını derhal benimse. 
mekten geri kalmamıştır. Fransız • 
Suriye muahedesi imzalanır imza· 
!anmaz Ankara ve lstanbulda son 

ur· daş: 
Bugün yerli malı ve tasarruf 

haftasının ilk günü. 
Haftamızı her yıl olduğu gibi 

bu yılda Başbakan ismet lnönü bir 
nutukla açacaklardır. 

Bu nutuk radyo ile verilecektir: 
Onu dinle. 

Yerli malı ve tasarruf haftasın. 
da, ekonomik kalkınmamızın geçen 
bir yıllık başanlarının mürakabesi 
ve gelecek yıldaki ekonomik vazi. 
felerimizin telkini yapılır. 

Başarılannla öğün. 
Yeni başarılara hazırlan. 

Ulusal Ekonomi ve 
artırma Kurumu 

Fazla içmiş, ana ve baba-
. sını döğmüş 

derece şiddetli gazete neşriyab baş. Türkocağı nahallesinde. oturan 
lamıştır. Bunu mutad' olduğu veçhile, ı Seyit oğlu f smail serhoş olduğu 
tezahürler takib etmiştir: Halk te· halde babası Seyide ve anasına ha
zahüıleri ve milletlerin öncü.teri olan 1' karet ed1o:rek döğdüğünden yakalan· 
talebe tezabürleri. Bu . hareketler mış derhal adliyeye teslim edilmiş 

t> ski sancak hakkında - hird~·~bire tir. 

selmenıiş olsaydı hu tamirat, suyun 
şehire girmesine mani olacak bir hal
de idi. 

Bu normal a~val için Adanayı 

Irmak yatağı ve su seviyesi korumağa kafidir . 

Geçen 11 Şubatta feyezandan Daha radikal tedbir ne 
bir kaç gün evvel Türk Sözünde çı olabilir 
kan bir yazıda Seyhan ırmağı 921 
yılında deniz seviyesinden 19 
metre yüksek olduğu ve 935 yatak 
seviyesi ( 20,20 ) ye çıktığı, buna 
göre her yıl on santimetre yüksel· 
mekte olduğu yazılı idi . Buna dair 
teknik malumat almak istedik . 
Su işleri idaresi ırmak yatağını de

ğil su seviyesini tanıyor . 
918 yılı ıle 936 senesi:arasında 

18 yıl arasında fark ( 40 ) santi· 
metredir . 

Fakat bu ırmak yatağının ne 
nisbette yükseldiğini gösteren bir 
ölçü olamaz . Yataktaki tahavvülat 
gayri muntazam olur . 

Ovaların vaziyeti 
Biz yalnız şehirle uğraşıyoruz . 

Acaba ovaların vaıiyeti nedir diye 
öğr,eıınıek istedik . 

Umumi ve normal kaide şu olc:lu· 
ğu anlaşılıyor : 

Bu ayrı meseledir ve ( sulama ) 
ameliyatına bağlıdır. Sulama projesi 
yapılırken beraberce düşünülebilir 
ve bıınun için ayrı bir proje yapılır . 

Sedleri yükselterek ve bazı bu
cakları kaldırarak yatakta lüzumlu 
ıslahat yapılır . 

Köprü meseiesi 
Köprünün gözleri suyun cere a

nınamukawmet etmiştir . Şehiı cihe
tindeki ikigözün kapalı olması da 
bunu teşdit etmiştir. Kapalı gözler 
açılmalı ve oradaki binalar kaldırılma. 
lıdır . 

Şimdilik ( köprü J nün kendisin 
de tehlike yoktur . 

Fevkalade ahval 
1930 kabarışı en yüksek bir se

viye add.ediliyordu . Şimdiki sedler 
ona gö~e.dir,. . 

1936 kabarıŞı fevkaladedir. Asır· 

Maarifte: 
Orta mektep ihtiyacını 

karşılamak için 
Kültür bakanlığı Orta okul ve 1 

Lise ihtiyacını önlemek için bu yıl 1 

bütün vilayetlerde tedbirler aldı. 1 

Alınan bu tedbirler sayasinde bugün 
orta okul tahsil çağına girmiş ve 
okulsuz kalmış hiç bir çocuk kal
mamıştır. 

Her vilayette açılan yeni orta 
okullar ile ve çifte tedrisat ile bu
günkü ihtiyaç giderilmiştir. Vilayet 
ortaokullarında sınıf mevcutları 
70 - 80 i bulmaktadır. Terbiye sis. 
temlerine göre hu kadar kalabalık 
sınıflarda ders yapmak oldukça güç 
tür ve alınacak randıman da bekle
nen neticeyi vermez. Onun içindir 
ki Bakanlık, önümüzdeki senelerde 
okul ihtiyacını önlemek üzre çifte 
tedrisat usulünü tatbik ederek okul 
ihtlyacını gidermiş olabilir. Fakat 
bir iki yıl sonra çifte tedrisat usulü 
bütün okullarda tatbik edildiği hal· 
de okul ihtiyacını gene önlemiş ol
mıyacaktır. Buna da imkan yoktur. 
Bakanlığın bugünkü mevcut bütçe. 
sinde is ~ fazla bir gelir olmadığın· 
dan yeniden okul yaptırılmasına ve 
ya kira ile tutulmasına imkan yok
tur. 

Bu vaziyet karşısında alınaC'ak 
tedbirler etrafında esaslı tetkiklere 
girişilmiştir. Bu arada hükumete ait 
ve okul olmıya elveriş binaların 
Kültür bakanlığına devri işi düşü. 
nülmektedir. 

Bir çok vilayetlerde hu şekilde 
bir çok binalar vardır. Kültür Ba. 
kanlığı, ilgili makamlarla temas 
ederek bu durumu önü nüzdeki ders 
yılı başında halletmeğe çalışacaktır. 

Zabıtada: 
Ölçü çalmış 

Bakırsındı mahallesinde o uran 
Selim oğlu Nedim adında bir adam 
ayni mahallede bakkallık eden Yu
suf ve Şabanın dükkanından di· -
hemlerini çalıp sattığı esnada cür· 
mü meşhud halinde yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

larda bir olur . 
Bu f~lakette 6 metre derinlikte 

ve 400 metre genişlikte saniyede 
3 metre süratle akan su çok büyük 
bir kütle tutar ki bir saniyede orta 
hesap ( 1000 ) ton su debitajı de
mektir . 

Irmak rejimlerinde ( tufan ) sayı· 
lan müstesna hadiselerdendir . 

Binaenaleyh :1ormal projelerde 
bunlar düşünülmemektedir . 

Fakat sulama projesiyle birlikte 
yapılacak yatak ısl~bı projesi bu gi
bi ahvali de nazari mutalaaya iılır . 
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Uçan Bisiklet 
Uçarmı uçar.. Bir Alman mü

hendisi Hamburğ Aerodromunar 
uçan bir Bisiklet takdim etti. Bu 
bisikletle 457 kilometıe mseafe uç· 
muş. 

.... 
1 

Bu bisiklet bir planore benzi· 
yormuş. Kalın bir yelkeni varmış. 

. pervanesi bisiklet gibi pedalla dö
nüyormuş. 

Silindir Şapka 

"ler 
sa 
he 

Bugün resmi törenlerde giyilen 
Haute forıne denen Şapka 140 se
ne evvel icad olunmuş. Bunu 1797 
tarihli Times gazetesinden öğ re· 

niyoruz. Bu gazete o zaman şu ha· 
vadısi yazmış: 

}'a 

lı 
" Strandda oturan John Heb-

hungton adınd=t biri, dün sokağa. ~ 
başında parlak siyah ipekten yapıl· t 
mış upuzun bir şapka ile çıkmıştır. b 
Kral zabıtasının resmi raporuna ,..._ 
göre, halk fena halde korkmuş, ka
dınlar bayılmış, çocuklar avaz avaz 
bağmp ağlamışlar, herkes kaçış· 
mağa başlamışhr... Bu panik sıra
sında yaralanmalar da olmuştur.,, 

işte bir zaman herkesi korku· 
tan silindir şapkanın meğer ne yük· 
sek bir istikbale varmış!.. 

Öldüren caz 
Japonyafı Doktor Yasihania 

Yagi, ipek böceğine musallat Kioşu 
denen haşerenin imhası çaresini in· 
celemeğe memur edildi. Doktor bir 
kaç ay çalıştıktan sonra bu çareyi 
buldu. Diyor ki: 

- Kioşu denilen haşeratı öl· 
dürmenin en iyi çaresi onlara caz· 
band dinletmektir ... 

Bu böcekler cazband sesile kor ~ 
kup ipek böceğinin vücudüne giri· 
yorlar ve yarım saat içinde hava· 
sızlıktan boğuluyorlarmış. 

Japonya ziraat nezareti bir kaç 
bin cazband plilı ısmarlamak kara 
rını vermiştir. 

Aslan 
Laypzig hayvanat bahçesi diio' 

yada rr.eşhurdur . Bu bahçenin ba· 
kımı aslan satışile temi11 ediliyor . 

1877 denberi , tam bin taııc 

aslan doğmuştur . Laypzig aslanla· 
rımn resimleri de çok iyi çıktığı için 
Hollivud stüdyoları oradan aslın 
satın alıyor . 

Cennet de mezadda 
Romanya zabıtası Basarabyad~ 

bir papazı tevkif etti . Sebebi par• 
lak : Bu pazar cennetin haritasını 

çizmiş , bu haritayı ufak ufak par· 
çalara bölmüş , satılığa çıkarmış • 
istiyenlere cennette yer satıyormuş· 
Müşterilerinin çoğu da kadınmış .. 

Fiatler de maktu : orta katı 

çok pahalı, üst katı biraz daha ucuı 
alt ta 1200 ley .. 

Tevkif edıldiği zaman papazıO 

cennette iki yijz yer sattığı anlaşıl· 
mış .. 

Dikkat ederseniz yer yüzünde 
budala açık gözden fazladır . Bir 
açık göze ikiyüz budala düşüyor .. 

Geceden geceye 
Prağda Kennedy adında biri 

sahtekarlıktan dolayı bir ay hapse 
mahkum oluyor . Bunun üzerine 
reise bir mektup yazıyor ve diyor 
ki : 

- izin veriniz de hapishaneye 
geceleri geleyim ve otuz gece yr· 
rine altmış gece yatayım , bu suret· 
le mahkumiyet cezamı çekeyim . f. 
ğer gündüzleri hapishanede kalır · 
sam heni işimden çıkarırlar ... 

Reis bu ricayı kabul etmiş, et· 
miş ama müddeiumumi razı olma· 
mış. O diyor ki: 

- Bay Kennedy sahtekarlığı 
bir çırpıda yaptı, cezasını da bir çır· 

pıda çekmelidir. 
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Felaketimiz ve 
matbuatımız 

( Anadolu ) nun baş makalesi 
Yaza" : Orhan Rahmi <Mko• 

~dana seylabı karşısında 
vicdani vazifemiz 

Geçen kış Tire VI" Torbalı köy· 
• leri korkunç seylabın önünde epice 
sarsıldı ve bu hadise , memleketin 
her tarafında derin acı akisler u· 
Yandırdı . Seylab gibi , zor mukave· 
met . edilen ani felaketlerin tesir· 
leri , her cemiyeti daha çabuk, daha 
Şuurlu ve insani hareketlere se\ ke
der . Geçen senede , Torbalı ve Ti· 
re mıntakasına o suretle eluzalılmış· 
tı • O yetişmiyor muş gibi dün ve bu· 
gün , gazetelerin sahifeleri , Ada· 
nadan gelen matemi haberlerle ade. 
ta siyah birer yaprağı andırmağa 
başladı, 

Yatağından fırlayan Seyhan ve 
Ceyhan önlindeki şehirleri , dudak· 
!arının ucuna düşen köyleri ; ovala· 
rı püskürterek , süpürüp yıkarak ge 
çiyorlar. 

Bir dakika için , bir saniy~ için, 
bu facianın korkunç azemetini düşü· 
nünüz: 

Evinizin veya işinizin başında 
daha doğrusu , çoluk çocuğunuz , 
alın terinizle biriktirdiğiniz , seı veti· 
niz , iş aletleriniz , yiyeceğiniz , içe· 
ceğiniz ve herşeyinizle hazırlanmış 
ınuhitinizde otururken , nehir kaba· 
rıyor Vakit gecedir veya gündüz. 
dür . Sular , korkunç bir hızla o 
muhite doğru yayılıyor. 

Bakıyorsunuz: 

Herşey yavaş yavaş , bu azgın 
seylabın önünde silinip gidiyor. Çıg· 
lıklar yükseliyor ve biraz sonra sizin 
de saadet , ümit ve hayatınızın ka· 
pısında art ık suların derin homurtusu 
lıaşlamıştır. 

O dakikanın korkunç ve ürper
tici manzarası acaba nasıl olacaktır? 

Boğazınıza sarılan yavrularını· 
zın ..... llh. 

Daha fazla anlatamıyacağız . 
Fakat dün ve eveli gün , Egenin 
bu şehirlerinde biz , temiz bir sema· 
nın altında , işimizle , gücümüzle 
meşgul olurken , Adana ve civarın
da işte böyle bir facia cereyan edi
yordu . Gelen haberin , gerçi bu 
kudurmuş tabiat hadisesinin feci blan 
çosunu tamamile tesbit edemiyorsa 
da: 

3 - Birçok köylerin sular altın· 
da kaldığı, 

4 - kurtulmak !için dağlara , 
tepelere , şuraya buraya can atan ! 
30 bin kadar vatandaşın soğukta , 1 

yağmurda , çamurda ve açıkta ölüm 
tehlikesile karşı karşıya geldiği, 1 

5 - Adana şehrinde birçok bi- ı 
naların yıkıldığı, 

6 - Büyük arazi parçalannın 
sular altında bütün varlıklarını çü 1 

rüttüğü tahakkuk etmiştir , Bu, sa 1 

dece Adanalıların değil , bütün Türk 1 
toprağının geçirdiği bir felakettir . 
Şark hududundaki köyde kar altında 
boğulan vatandaşa aid sızı , o anda 
garp hududundaki köyde çift süren 
reçberin vicdanında akis bırakmalı
dır. Bizim gibi insani faziletleri ve 
içtimai terbiyesi , tarihin şehadetile 
müsbet bir milletten beklenen , an 
cak budur. 

Millet demek , saadet ve felike· 
ti müştereken taksim eden ferdlerin 
bir topluluğu , bir muhassalası de· 
mektir. 

Adanadaki bedbaht kardeılere, 
hililiahmerimiz el uzattı . Bu kara 
gün dostu müessese , yoksulluk, kıt. 
!ık , seylib ve felaket günlerimizin 
üstünde kanat açan bir varlıktır. Fa· 
kat onun da mesnedi, nihayet bizim 
içtimai ve insani kabiliyetimizin ti 
kendisidir . F eliketler , yalnız hilfili
ahmerin kapısına değil, bizim de vic
danımıza vuruyor. Bütün memleketin 
bu felaket karşısında, kendisine has 
olan fedakarlık ve merhamet hiuini 
isbat etmesi lazımdır. 

Bu, vatandaşlık ve insanlık bor
cumuzdur. Hililiahmerin ayn ayrı 
müracaatini beklememeliyiz. Felake· ı 
tin \ e Adana topraklarında gözle
rinden yaş sızan kardeşlerimizin kar- 1 

şısında, vazifemiz artık tamamile ta
ayyün etmiştir. Onlara yardıma ko. 

şacağız. J 

~~-----------.... ·-------"\ 1 

Oruçta vakıt 
bildiren 

Dörtyoldan 5,ooo,ooo 
portakal isteniyor 

Portakalların beher sandığı 162,5 dan 
vapur teslimi satıldı 
------·------

Dörtyol : 11 ( Hususi muhabi · 
rimizden ) - Almanyaya Portakal 
ihracı için Almanyada bir şirketle 
mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukaveleye göre şirket bu 
yıl içinde 50 bin sandık içinde bir 
milyon kilo ağırlığında 5,525,000 
tane portakal alacaktır . 

Portakalların 5 bin sandığı 80 
tanelik, 32,500 sandığı yüzer tanelik 
12,500 sandığı da yüz ellişer tanelik 
olacaktır . 

Portakalların üstünde beher san· 
dığı 162,5 kuruşa Payasla vapura 

teslim edilecek ve her parti mal tcs· 
lim edilir edilmez parası pc{in olarak 
ödenecektir . 

Portakal nakliyatı için Payasa 
hususi vapur gelecek. Bu vapur 12 
gün sonra Payasa vardığı zaman 

portakallar muayene edilecek. Eğer 
içinde yüzde beşten ziyade çürük 

çıkarsa yüzde beşten fazlası tüccar 
tarafından tazmin edilecektir. 

ilk parti mal kinunuevvelin be
şinde, ikinci parti mal da ayın 25 
ile 30 u arasında teslim edilecektir. 

Tuzla mıntıkasiyle dün 
irtibat temin edildi 

- Bırinci sahifeden artan -

har ettiği teeısür şehrimiz Kızılay 
Kurumunu bir kat daha faaliyete sev
ketıııif ve derhal mevcudundan şimdi· 
lik beşyüz lirayı Seyhan Valisi em
rine göndermiştir . Halkın yapacağı 
yardı ıılarında peyderpey irsal olu
nacağını arzeylerim. 

Manısu Valui 
Doktor Lutfı Kırdar 

Seyhan VeliliOine 

Adananın uğradığı Seylap fela
keti vilayetimizin muhitinde derin 
acılar uyandırdı . Teessürlerinize bü· 

tün kalbimizle İştirak ettiğimizi say
gılarımızla arzed!'rim. 

Seyhen Veli•ine 

'amsu11 1 alw 
F. Yühel 

Adananın geçirdiği büyük fela
ketten pek büyük teessür duyduk . 
Samimi sempatimizi arzederiz . F e· 

laketzedelerin tehviniahvaline aciza· 
ne bir yardım olmak üzere satış 
komsiyoncumuz Mnharrem Hilmi 
vasıtasile makamı alinize takdim 
olunan beşyüz liranın kabulünü di· 
leriı 

Sokotıı l "akunı Oyl J..oınpanı 

lnkorporeyıed 

derdiği bir tavzihi aynen aşağıya 
koyuyoruz. 

Tavzih 
Bugünkü Türk Sözünde tara. 

fımdan seylapzededelere 4 lira yar
dım olarak verildiği kaydedilmiştir. 
Dün sabah erkenden kapıya gelip 
çamaşır istiyen b:ıyanlar yardım ko· 
luna evde fazla çamaıırımız olmadı
ğı hasabile refikam namına bir ta

kım çamaşır bedeli olarak 4 lira 
verilmiştir. 

Gerek benim ve gerekse refika· 
mın müsaadesi olmadan yapılan 
her hangi bir yardım verildiği cihe
ti tasrih etmeden gazeteye dercet· 
tirmenin usulsuz olduğunu ait olan 
heyete ha: ırlatmağı vazifeden adde· 
derim. 

Dol.tor Muwffeı l-Oknıaıı 

Devlete ait Mat
baalar birleşti

riliyor 

Devlete ait Matbaaların birleş· 

.ahi e : 

Asri sinema, 
12 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
-1-

Armand Bernard - Jeanne Öoitele 
beraber çevirdiği fevkalade komedi 

Canın isterse 
--11-

Heyecan filmleri büyük kahramanı 

( Buck Jones ) 
tarafından fevkalade heyecan~ sergüzeşt filmi 

( Kalif~~~%~,&,,ı.~w':~1,utları ) ı 
Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden I 
Kara kedi - Bir çiçek iki böcek 

Pek Yakında : 

( Ateş yağmuru ) 
Dikkat : Sinemamız sobalarla teshin edilmiştir 

7619 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 

Müsabakaya koyduğu şaheserlerden ikincisini sunuyor 

Kontinantal 
Oynıyanlar : 

Karyukanın 

Ginger 

İlave : 
Matineler : 

unutulmaz Yıldızları 

Roger, F red Aster 

Paramunt Jurnal 

Cumart~i : 2,30 da iki film Pazar 2 de iki film 

Gelecek program : 

Bayram şerefine 

( Muhikanların sonu ) 
7617 

1 - Birçok kardeşlerimizin su· 
ara kapılıp boğuldukları, 

2 - Birçoklarının ölüm ve di
rimleri hakkında malumat alınama· 
dığı, 

Bu gün güneş 6,38 da doğa 
cak öğle ezanı 11,47 de ikindi 
14, 16 de akşam 16,30 da yatsı 
18,'.1 de emsale 4,89 de olacak· 
tır. 

GELEN YARDIM VE TEESSÜR TELG
RAFLARINA YAZILAN TEŞEKKÜR 1 

TELGRAFLAR! 

tirilnıesi kararlaştırılmıştır. Birleş· 
tirilme şu şekilde olacaktır: 
Umumi bütçe ile idare olunan mat· 

baalardan: Milli Müdafaa Vekaleti, ı----------·---~-----------ı 

Tan • 
sıneması 

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

kütlesini sesine koşturacak olan bir kamanın macerası 

Nefis bir müzik güzel bir mevzu ve buna mukabil 

Güstav Fröhlich 
gibi şöhretli bir Jön Prömiyenin temsili muhtetemi 

Kemanlar çalarken 
Şaheserler, şaheseri bütün sinema meraklılarının unutamıyacağı bir 

film olarak kalacaktır 

ilaveten : En son F oX Jumalda, Tevfik Rüştü Arasın Montrödeki 
nutku, Nasyonalistler Madridi topa tutuyorlar ve saire 

H<'yecan geçireceğiniz günler yaklaşıyor. Bayramda göreceğiniz 
büyük filmler 

Esrarengiz tayyare 
Barut dumanları 

Gök yüzü ateşler içinde 
7620 

Meni•• VeliliOine 

Manisalı yurt kardeşlerimizin 
yüksek alaka ve yardımlarından ve 
zatıalinizin yüksek şefkat duyguları

nızdan çok memnun ve mütehassis 
olan Adanalıların derin teşekkürle
rini arzeder saygı ve teşekkürlerinin 

Manisa halkına iblağrna delalet bu 
yurmanızı rica ederim. 

Seyhutı ~ alui 
T. H. Baysal 

Samsun VelifiOi ve 

C. H. P. BatkanlıOına 

Yüksek duyğularınızdan müte. 
hassis olan Adanalıların teşekkürlr
rini sunanın. 

Seyhan 1 a:;.., 

Sok0tıi lstenbul 
Gez Şirketine. l•tenbul 

Alaka ve yardımınızdan ve in· 
saııi duyğularınızdan mütehassis 
olan Adanalıların teşekkürlerini su
nanın. 

Seylıaıı 11 ali.sı 

Hava, Harbiye Mektebi, Askeri 
Fabrikalar, Harp Akademisi ve 1 

Merak etmeyin 

Tıbbiye matbaalariyle Askeri mat- 1 D .., lokantası 
baa, Milli Müdafaa Vekaletinin ; OgU 

I emrinde olarak " Askdri Matbaa,. ı 

1 ismini alacaktır. 1 ş •• ı 1 k t t d 
Genel Kurmay, Harit~, Hazine, O en 0 an asına aşın } 

Darpane ve Damga, lnhısarlar ve ı 

Devlet Demiryolları matbaalariyle Doğunun nefis yemeklerini üundan böyle Şölende bulabilirsiniz 
bugünkü devlet matbaalarından baş. 1 _ 4 7622 
ka bütün matbaalar Başvekalet 
emrinde olarak • Devlet Matbası • 
adı albnda birleştirilecektir. 

Yalnız mektep kitaplariyle di· 
ğer baskı işlerini ve milli kültür 
için lüzumlu görülecek tamim ve 
tebliğleri yapacak olan bu günkü 

1 Devlet matbaasının ismi • Maarif 
1 matbaası,. na çe\irilerek Maarif Ve. 

kileti emrinde kalacakbr . Bütün 
matbaalar , Devlet matbaası ile be
raber en çok üç sene içinde Anka· 
raya nakledilecektir . 

Matbaalann bu suretle birleşti
rilmesiyle bütçede büyük bir tasa
rruf temini imkanı hasıl olacaklır. 

İzmir fuvarına hazırlık · 

Milletleraraaı lzmir fuvaran önü
müzdeki yaz 20 ağustosta açılacak 
ve bir ay sürecektir. Fuvarın geçen 

~nelerden daha fazla muvaffak ola· 
bilmesi için şimdiden hazırlıklara 1 

1 
başlanmıştır . 

Ticaret kanunu yeni baş
tan değişecek 

Evlenme muameleleri 
masraf sız olacak 

Dahiiiye Vekaleti birinci ve ikin

ci sınıf evlenme cüzdanlarından baş· 

ka evlenme evrakının vekiiletce bas

tırılarak parasız olarak halka veril-

BiR YURDDAŞIN T AVZIHJ Bu gece nöbetçi eczane 
F elikrt günlerinde parasız pul· Hükümet civannda 

Ankara - Tic;aret kanununun 
bazı maddelerini değittirrnek için 
Adliye Vekaletinde toplanan ko
misyon mesaisine devam etmekte 
dir. Vaziyete göre ticaret kanunu· ı 
bır kaç m.ldelin · tadill ile iktifa 

mesi ve evlenme muamelelerinin maa 

rafsız yapılmasının temin edilebilme· 

si için bir kanun projesi hazırlamak

! adır. Bu suretle gizli evlenmelerin 
önü alınacaktır. 

suz hastalarımızın sıhhatleri için İstikamet eczanedir 
koşan .şehnmiz doktorlarından Mu. · 1 

zaffer Lokmanın pıctemire gön· 1 •-----ıı.----·----
olunmıyacak ve kanun yeni baştan 
tanzim olunarak bir layiha halinde 
kamutaya sunulıcıktır. 
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Yeni İngiliz kralı 
-· Birinci sahifeden artan -

Bir defa vesikanın bütün domin
yonlara tebliği icap etmektedir. Dört 
dominyon bunu istedi. _ 

Vesikada istifa ve Dük Duyor
kun krallığı tasrih edili or. Parla
mento bunlar hakkında bir karar 
verecektir. 

Sabık kralın bütün hukuku hal-

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

-------~--,-- Kilo Fiy•ıı 

l.ll\S lo az En ço~ ... ~. /(. s . 
r.Kapıınaıl pam_u_k __ 1 

41 

Sanlan Mikd• 

K.Uo 
======== 

-Piyasa parla~ı- ,, - 40 __ _ 
-PiyasatCniizi .. 38 
iane 1 - 46,50- -

38,50-- ----------· 

iane 2 - 43 - 45 
Ekspres - 48,50-- -----; __________ 

1 Klevlant 48,50 

YAP A t;l 
ey~az _ ______ ____ _ ____ 

1 
ka intikal edecektir dedi. B ı 

Üçüncü kıraatında müzakere ka- 1_.;;;S='-iy.;;;ah;:._ _____ __. _____ _._ __ --...L---------11 
fi görüldü. Parlamentoda sekizinci 
Edvard sena edıldi. Veliahtliğinde 
ve krallığında memlekete ifa ettiği 
sadıkane hizmetleri sayıldı. f 

(, l. 1 1 

_ :::p_re_
5

___ _ ı-3-,17 ___ /- 3,~5:..-_ -_ -_ --•·-------

Yerli "Yemlik,, -~ ı ı-----•--------
" " Tohumluk ,, 

HUHLI BAT - ----------· Buğday Kıbrıs___ _ _ _ - --l---------ı 
.. - Yerli ___ -- 4,40 ___ 5 _ ________ _ 

.. men tane ---· ---ı------ ---------~ Arpa 

Bugün öğleden sonra sekizinci ı 
Edvardın krallığı hitam buldu. Dün-1 

ya gazeteleri bu istifayı sükunetle 
karşılamıştır ve hepsi de kral Ed
vardı sevgi ile yad etmiştir. 

Sabık kral yann seyahata çıka· 
caktır. Ya lsviçreye yahud Arjan

-- --1-----1----------1 
1 _Fasuly,_a _ _____ 1 ·-----ı----- --------ı 

Yulaf 

tine gidecektir. 

-Delic_e _ ____ _ ____ , __ 
_ __ , ______ - ---------· 

Kuş yemi 

Ziraat ban ası 
kumbaralarını 

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

• 
l 

Keten tohumu 
' -M~er-c-im-e-~k-----ı------•------ ----------llj.. .................. llllllllml ........ 11111111111111 .. 111::=:• ...... 1 .......... , ................ ., 11-->r.---- - - -- ---- -·------!--------Sisam 1 

Adliye teşkilatında 
değişiklik 

UN 
_ Dört yıldız Salih 725 ___ 

1 .. üç .. " - -67Ç 
:S .'" -DörtYiI<llZ. Dôfrüfuk - 750 ____ ----------
~ üç " " - 67ç--· - _______ _ 
- c - ---
.9 ~ _ Simit _ .. ____ 850 ___ --------• 
~ i; Dört yı ldız cumhuriyet 700 - ---------
~ .,. - ü0 " - 62Ç --

İki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat

buat aleminde kıymetli şiirler ya
zan genç ve kudretli. Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( iki K•tap ) adı al· 
tındaki Şiir kitabı pek yakında 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad 

Ankara : - Haber aldığımıza 
göre, Adliye Vekaleti teftiş heyeti 
teşkilatında bazı değişiklikler yap

mak niyetindedir. Bu hususta Av
rupa memleketlerinin Adliye tcşki
litlanndaki teftiı usullerine dair 
kanun ve nizamnamelerinin tetkik 
edilmekte olduğu duyulmuştur. ' 

-Sim~:verpl Tel:raflan ' scıo--Kambiyo ve para 
11 12 1936 iş bankasından alınmıştır. intişar sahasına çıkacaktır. 1 desinde merhum Doktor 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi Süleyma 
kıta Ve menzumelerden terekküp i s rr nıD sabık muayenehanesine nakfetmiş Vf' hastafarmı kabule baş• 
eden bu kıymetli kitap matbaamızda l l lamıştır · 

"1111ıu11 ı ,,,. 

-H-a-zı_r _ _____ --6--8B _ Liret ------1 151_12_ 

basılmaktadır. Şimdiden okuyucu- · 7570 · a. 8-13 
Rayşmark 1 97 

Birinci kannn vadeli ' 6 68 -Fran- k - Fransız ,. --17- -06--
Mart -!...- ı----_6 . -_69__ ~ Türkofis Mümess illeri 

tüccarla görüştüler 

Muhtelif memleketlere gidecek 
olan ofis mümessilleri dün dahi 
Türkofiste bir müddet çalışma ar 

ve tüccarlar! ı temaslarda bulunmuş
ilıırdır. Yeni mümeesillc:r cumartesi
ne kadar yeni vazifelerine hareket 
edeceklerdir. 

lanmıza tavsiye ederiz . _ Sterlin « İngiliz • 616- -

Hit hazır . __ 1_
12

5 --· J 6671 1_D;;:.::ol:=a;...r ~"...:A;...:.::;mc.:.er:..::ik::.:a:__• __ 1-:=_.-:=,-:=,1 .... 9_·1_60-I :.--·-----------
Nev ork Frank « isviçre • 

Adana Askeri hastanesi 
Başhekimliğinden : 

Hastanemizde 30 lira ücretle ka· 
rantina memurluğu münhaldır. Talip 
olacak baylann şeraiti anlamak için 

hastane Başhekimliğine müracaat et
meleri ilan olunur.7614 2-3 g.a 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 

Tarsus istasyonu arkasına mukavele projesile şartname ve planlarında 

ihracat ile utr:ıpn tüccarlarunıı 
mümessillerle temaslarından mem

nun kalmışlar ve kendileriyle ihra
cat vaziyeti hakkında konuş nuş
lardır. 

2 
gösterildiği veçhile yapılacak 4500 lira muhammen bedelli 1500 m park 
döşemeye 7 12-36 da yapılan açık eksiltmede talip çıkına-:lığından 
eksiltme 10 gün daha temdit edilmek suretile 18-12-36 cuma gününe 

1 bırakılmıştır . 

== 4 •• == =™ 

tJ K.8ÖZtİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli deQ'işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

6748 

Till 
,,~k.c'&I 

123 

---~----.------

İş arayan bir genç 
Usulu defteri ve muhasebe bilir 

Bir genç müessesede if arayor . 
\iatbaamıza başwrulması. 3-3 

7610 

Tarsus Belediye reisliğin· 
den : 

istasyondan iş Bankuına kadar 
Atatürk caddesinin iki tarafında bu
lunan yaya kaldınmı beton olarak 
yaptınlacacalttır . Bu itin mubam· 
men bedeli keşfi • 3312 • lira olup 
ihaleli açık artırma suretile 21 -
12-936 pazartesi günü saat 15 de 
belediye encümeni önünde yapıla· 
caktır. isteklilerin şartnamesini be· 
lediyemizden aumalan ilan olunur. 

7593 3-8-12-16 

~--------------·------. Tarsus Belediye reisliğin-

i 1 
den : 

Seyhan Valiliğinden: BELEDİYE İLANLARI istasyon yanındaki köprünün ge 

1 _ Hususi idare ile ilgili daire- nişletilmesi beton arme olarak yap-
lerin ihtiyacı için ( 21,2) ton kok :...------------------------ tırılacaktır. Bu işin muhammen keşif 

bedeli • 837 K lira •83K ku1111tur . 
(12400) kilo meşe kömürü ile(2000) ihalesi açık artırma suretile 21 -
kilo n;eşe ve ( 11500) kilo sobalık 1- Açık eksiltmeye konulan iş: 200 metre mik'ap kırına Haalan 
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936 
pazartesi günü saat l5 de 

çam odunu eksiltme suretile alına· taşı - beled" · ·· - d pı1a ı 
calttır. Bu mahmkatm muhammen 2- Bu işe mütedair evrak : ıye encümenı onun e ya • 

caktır. isteklilerin şartnamesini be 
bedeli (1385) lira (55) kuruştur. A- Şartname. lediyemizden aramaları ilan olunıır. 1 

2- Şartnamesi Hususi muhase- B- Keşif · 7592 3-8-12- 16 
bede her gün görülebilir. C- Mukavele projesi . · 

latiyenler bu evrakı Yazı işleri kaleminde görebilirler . 
3- Açık eksiltpıe 15-1-936 3.:.. ihale birinci Kanunun 21 inci pazartesi günü saat on bette Bele 

sah günü saat (11) de Vilayet Da- diye dlıireaindc Belediye encümeninde yapılacaktır. 
imi encümeninde yapılacaktır · 4- Muvakkat teminat : 93,89 liradır. 

4- Muvakkat teminat miktar l.teldilerin ihale günü teminat ma'cbuzlarile birlikte BeJl!ıliye eııcüme-
(104) liradır.757 1 3-8-,-12 ı nine ~eleri ilin qlıınur .7606 5-:-9-13-17 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Eksiltme o gün saat 10 da Adana işletme binasında yapılacaktır . 
Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinJe Mersin ve 

Tarsus ishsyonlarile Adana Veznesinden alınabilir . 
Yatınlacak muv&kkat teminatı 337 lira 50 kuruş olan v~ mukavele 

tarihinden itibaren 45 gün zarfında i'<m ıli matlup bulunan bu işe talip 
olanların 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaik ve 
Adana veznemize yatınlmış muvakkat t cın inı t makbuzu ve ya Banka te. 
minat mektubu ile vaktında eksiltmede hazır bulunmalan . 7621 

.--------------------------
Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türu zu ınatbe!lsı 


