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Adana büyük bir felakete uğradı 
Seyhan şimdiye kadar görülmemiş bir derecede 

yükseldi bütün şehi su altında kaldı 
Madride yeniden hava 

hücumları yapıldı 
Zarar ve • 

zıyan bir milyon 
tın miktarı 

lira tahmin edilmektedir. 
henüz belli değildir •• 

İnsanca • 
zayıa-

fngiltereden gaz maskesi gönderiliyor 
------· ------

Dört beş gündenberi şiddetle yağmakta olan 
yağmurlar neticesi Seyhan nehri evvelki gün 
biraz kabarmışb . Dün gündüz ve bilhassa iki ge · 
cedcnberi şiddetle devam eden ve ayni kuvvetle 
Toroslara da düştüğü anlaşılan bu yağmurlar ne. 
ticesi olarak dün nehir birdenbire kabarmıştır . 

Sabahleyin saat 10 da yiiksclme me 44,80 
rakımına kadar çakmış iken Saat 16 da irtifa 
25,90 a kadar yükselmiştir . 

930 yılında yine fevkalade taşmış olan Sey· 
han nehri 25,05 rakamına çıkmıştı. Buna nazaran 
suyun bu tuğyanda geçenkine na.zaran 85 santim 

Asiler asla zehirli gaz 
kullanmıyoruz diyorlar 

Londra : 5 ( A. A. ) - lspan- 1 
yadaki İngiliz parlamentosu heyeti 
Avam Kamarasından Madride açılan 
gaz maskesi gönderilmesini istemiş
ler ve General F rankoyu da munha· 
sıren sivil halkın bulunduğu mınta· 

kaların bomba ·dıman edilmesinden 
dolayı protesto etmişlerdir. 

lesini bombardıman etmiştir . 
Madrid : 5 (Radyo) - Cum· 

huriyetçi kıtalar Burgos ayaletinde 
ilerilemektedirler . 
~~------·------~~-

Filistinde 
daha yükseldiği tesbit edilmiştir . DUnkU tu6yanm feci manzaralatınd•n ! Lizbon : 5 ( Radyo )- F ranko, 

hükümetçilerin neşriyatını yalanla
maktadır . General : 

Araplar tahkik he 
yetine de karşı 

koydular 

Bu ani tuğyan neticesi olarak Karşıyaka. Solda : Halkeııi t'e hükumet önii, Sağda : kar§ıyakadaki halkın lmrtcırılma:wıa ~'alı§tlı) or. 

Cümhuriyet ve Seyhan mahallelerile 1 sim edilmiş kendilerine sıcak ye-
nehrin garbındaki Türk ocağı . Hü. mek verilmiştir . 
riyet, Musa Çelebi, Mıdık mahalle- Tehlike geçmit des}ildir 
leri tamamen su altında kalmıştır . Tehlike ·henüz bertaraf edilmiş 

Saat 18 e doğru büyük sed ci- değildir. Yağmur durmuş ve tuğyan 
varınclctki taş duvarın yıkılması yü· azalmış olsa bile hükumet ve bele-
zünden su birdenbire şehrin garbine diyeye ve bilhassa kızıJay müessese. 
doğru yayılmağa başlamış divan y,o· sine büyük vazife terettüp etmekte· 
Junu takiben kuruköprü üzerinden 
Ağbaya doğru ;\kmaia başlamış ve 
iki tarafına tesadüf eden mahalleleri 
istila etmiştir . 

Bu saatte asfalt caddeden yaya 
geçmek imkanı olmadığından halk 
hamallar sırtında ve arabalarla yeni 
istasyon civarına gidebilmekte idi . 

Saat 4,5 ta şehre yağan yağmur 
durmuş ise de daha evvel Toroslara 
yağan yağmurların tesiriyle Seyha • 
nın daha fazla kabarması muhtemeJ· 
dir. 

suleren Uzerinde yUzen eşyefu Setler yıkıldı 
ve hayvanat Orduevi önündeki setti sular 

Yukan kısımlardaki köyler ve aşmış ve bir müdet sonra settin 
- Biz Zehirli Gaz kullanacak 

kadar cani değiliz. demiştir. 
bütün ova su alhndadır . Dün Sey· y d k 
handa suların üstünde bir çok hay- yıkıldığı anlaşılmıştır. ukarı a i Madrid : 5 ( Radyo ) - 30 ka

dar tayyare bugün Asebo mahal-vanat ve eşyanın yüzmekte olduğu - Gerisi ikinci sahifede -
görülmüştür. 
sineme oynarken binaya:sular 

doldu halk keçıfh 

Dün Asri Sinema gündüz matl· '' Ş A M DA İSTikLAL 
kurulursa Şarkta kıya - 1 

metler kopacak ,, 
Bir Fransız gazetesi böyle diyor 

~~------··------~~-

" Fransa, Suriye ile olan muahedesini , Suriye işini hiç 
kavramıyarak yapmıştır. İşin içyilzü çok çetindir. Ve is
tifham işaretlerile doludur . ,, 

Kudüs : 5 (Radyo) - fngiliz 
tahkik heyetine Araplar ifade ver 
mekten imtina etmişlerdir . 

Araplar üç şart koşmaktadır· 
}ar . 

Komisyon Arapların muhacereti 
nin durdurulması hakkındaki talep
lerini ret etmiştir . 

Maverayı şeria Emiri de keza 
bir çok isteklerde bulunmuştur . 

Fakat tahkik heyeti bu talep
leri de ret etmiştir . 

İngiliz Kralının izdivacı 

bi( kanun esasi buhranı mı 
doğuracak 

Londra : 5 ( A. A. ) - lngil. 
tere Kralının hanedana mensup ol· 
mayan biri le evlenmek arzusu üze· 

Dün, su taş köprünün iki büyük 
gözünden mada bütün gözleri kapat · 
tığından köprünün yıkılma tehlike 
sine maruz kalacağı düşünülerek ge· 
lip gitme men edilmiştir . 

HUkCime caddesinin dünkü hali 
( Bu resim dün sabahleyin almmı~·tı. Sular bilahare bir kaç misli yükselmi§ti ) 

Paristc çıkan ( La Revue des • 
Ambassadeurs ) mecmuasında Fran
sız-Suriye muahedesi hakkında bir 
makale gördük. Bu makalede veri· 
len neticeler de yukarıda söyledi. 
ğimizdir . 

Lübnan Cumhuriyetine de iştik 
lal veriliyor. Çoğu hıristiyan, küçük 
arazi sahiplerinden mürekkep olan 
Lübnan halkına bir siyasi hürriyet 
rejimi temin etmekte mahzur görül
müyor. 

rine İngilterede bir kanunuesasi buh
ranı başgöstermiştir. Royter dorı1in
yonları doğrudan doğruya alakadar 
eden bu meselenin bir kaç günden 
halledileceğini bildirmektedir. 

K•rtır•kadaki halk sandallarla 
kurtarı hyor 

Karşı y.aka mahallesi ahalisi be. 
- lediye ve suişleri tarafından alınan 

kauçuk sandallarla ve tümen komu· 
tanlığının emrile yetişeu istihkam ta
buru efradının getirdiği sandallarla 
hemen tamamen başaltılmış , ve ora · 
lardaki ahali belediye tarafından 
şehrin muhtelif otel ve:Iıanlanna tak· ı 

dir . Alakadarların bu işi ehemmi · 
yetle takip edt ceklerini ve bilhassa 
930 tuğyanında mühim yardımlarda 
bulunan kızılay merkezinin yine de 1 
yardımlannı esirgemiyeceklerini uma· 
rız . 

insanca zayiat yoktu 
Son dakikaya kadar yapbğımız 

tahkikata göre , şehirde insanca za
yiat yoktu 

Son cevabi notamız 
Fransaya tebliğ edilmek üzere 

Hariciye Vekilimizin Kamutaydaki 
beyanatı nota metninin esasıdır 

SANCAKTA T AZYIK DEVAMDA KiMSE 
MALINDAN CANINDAN EMiN DEGIL 

İstanbul : 5 ( Radyo ) - Son cevabi notamız, 
Fransaya tebliğ edilmek üzere hazırlanmıştır. 

Hariciye ~Vekilimizin Kamutaydaki beyanatı 
Notanın metnine esas tutulmuştur . 

Ankara : 5 (A.A.) - Sancaktan kaçıp Kilise 
gelenlerin sayısı artmaktadır • 

Sancaktaki tazyik arhrılmıştıı. Kimse malın
dan canından emin değildir • 

nesi yapmıştı. Halk sinemanın içine 
birdenbire hücum eden suları gö 
rünce filmi yarıda bırakıp kaçıştılar. 
Küçük mektepliler Belediyenin ge
tirdiği arabalarl:ı kurtarıldı. 

HUkQmet binası Halkevi sular 
içinde 

Nehir kıyısındaki Doğu Jokan · 
tası, Kız Lisesi, Halkevi , Hükumet 
binası ve eski Adliye binaları tama
men sular ortasında kalmış ve bod
rum katlarında bulunan bilumum 
eşya ve evrak sudan mahvolmuştur. 

Kızılay Umumi merkezi ve say· 
lavlaremıza telgraflar çekildi 

Dün, gece Belediye Reisimiz Turhan 
Cemal Beriker Ankarada bulunan 
Saylavlarımıza ve Kızılay Kurumu 
Umumi Merkezine telgraflar çekmiş 
ve fakir halkın vaziyetinin korun. 
masını ve yardımlannı rica etmiştir. 

BüyOk ağaçlar devrildi 
Set üzerinde ve şehrin bir çok 

mahallerinde bir çok büyük göv
deli ağaçlar devrilmiş ve caddelere 
uzanmıştır . 

sele kapılan araba ve boğulan 
hayvanlar 

Akşam üzerine rloğru Polis ka· 
rakolundan Liseye doğru gitmek 
istiyen bir araba sulara kapılmış ve 
hayvanlar derhal boğulmuştur. 

Şet\ir içi telefonları işlemiyor 

Saat 18 den itibaren şehir için
deki bir çok telefonların hatları kop
muş muhabereler inkıtaa uğramıştır, 

• 

Bundan başka Suriye idaresin· 
den Arap unsurları haricindeki un· 
surların ne kadar korkunç bir aki. 
bet beklemeleri lazım geleceğini F ran 
sız mecmuası çıplak surette ortaya 
koymuştur. 

PANARABİZM 
Makale sahibi diyor ki : " İstif. 

ham işaretleri asıl imzadan sonra 
belirmiye başlamıştır . Suriye namına ı 
muahedeyi imza eden Haşim Bey 
Atassi " Arap milletinin Fransaya 
minnettarlığmdan ,. bahsetmiştir . 

Cezair ve Tunusta Panarabizm 
namına propağandalar yapıldığı, İs
lam alemi uyandığı ve F ransada iş 
başında bulunanlar Şimali Afrika 
arazimiz hakkında endişelerde bu
lunduğu bir sırada Arap milletinden 
bahsetmeye ne münasebet vardı ? 

ACABA.. VAR MIDIR? 
Sonra Şamdan gelen murahhas

lar kendi kendilerine ( Nasyonalist) 
ünvanını veriyorlardı. Acaba bir 
Suriye milleti var mıdır ? Arka'a· 
rında bir millet var gibi hareket 
eden bu murahhaslar acaba kimleri 
temsil ediyor ? 

Bu suallerin cevabını Hariciye 
Nezaretinin yaldızlı salonlarında 
almak imkanı yoktur. Bu cevap bi· 
ze doğmdan doğruya SuriyedeA ve 
oraya hudut~ bitişik memleketler· 
den geliyor . 

Fakat bu cumhuriyet, Şamdaki 
Suriye hükumetinden herşey bekle· 
melidir. Fransaya gelen Suriye he· 
yeti bile 1920 de Eübnana verilen 
araziden bir kısmını istemiştir. Lüb· 
nan Cumhurı eisi de şiddetli pro· 
testolarda bulunmak ihtiyacını duy· 
muştur. 

NE OLACAK? 

Suriye ve Lühnan, adetleri ve 
dinleri başka iki komşu ve rakip 
hükumet olunca neler olacaktır. Ya. 
kın şarkın bu kısımlannda daima 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Londra : 5 ( Radyo ) - Bugün 
kalabalık bir halk kütlesi Bukingan 
sarayının önüne gelerek : 

- Kralı ve Baldvini isteriz ! Di
ye bağırarak bir nümayiş yapmak 
istemişlerdir. Polis niimayişçileri da· 
ğıtmıştır . 

Nümayişçilerinin çoğunu genç kız 
ve erkekler teşkil etmekte idi . Bu 
kütle Dükdiyorkun sarayı önünde 
de bir nümayiş yapmak istemişse 
de polis mani olmuştur . 

" Morning Port ,, gazetesi yaz· 
dığı bir makalede " Kral her halde 
şahsi saadetini İngilterenin şerefi 
uğrunda feda etm~sini bilecektir . ,, 
demektedir . 

Londra : 5 ( Radyo ) - Situn· 
son bulunduğu oteli terkederek belli 
olmıyan bir yere hareket etmiştir. 

Son dakika 

İngiliz kabinesinin müstacel toplantısı 
Londra : 5 ( Radyo ) - Kabine yarın ( bugün ) 

kralın evlenme işini görüşmek için müstacel bir 
toplantı yapacaktır. Kabinenin değişme ihtimali 
asla varid değildir. 

Koinünistler tekrar canlandılar 
Madrid : 5 ( Radyo ) -- Hükumetçiler Lastinofu 

işgal etmişlerdir. Buyos viliyeti de tamamen hü
kumet kuvvetb.ri eline geçmiştir. 



Sahife 2 Tür~özü 

• 
ispanya 

-
ispanya he:ıb nın rnilletleıan:sı ~abada n:eydan

vermiş olduğu fikir düe lo1arı bütün kuvvetiyle de
vam ediyor. Burgos hüku.metinin iki devlet tarafın- l 
c < n tanınması meselesi, ispanya limanlarının ablo
kası meselesi iki rakib grup arasında münakaşa mev 
zuları arasındadır : 

Telgraf işlemiyor 
J~ an) Ol ularmda de111z hakimi)l'lt . 

General Frankonun Almanya Ve 

İtalya tarafından tanılması her ne ka
dar onun hükümetine resmi bir mah· 
iyet veriyor , ve Barselona ablokası
- ı~ sis eden beyannamesine bir ne 
vi kanuni salahiyet bahşediyor gibi 
görünü} orsa da , bir kuvvet darbe· 
sine benzeyen bu hareketi rliğer de
vletlerin bbul edeceği şüphelidir. 
Milletlerarası kanun mucibince , mec
buri olabilmek için bir rblokanın fili 
olması , yani düşmanın aahillere ya
naşmasına tamamiyle mani olacak 
kafi mikdarda kuvvetler taTaf ından 
muhafaza edilmesi şarttır . 

General F rankonun Barselcnayı 
veya her hangi başka bir İsbanyol 
limanını abloka edecek derecede 
deniz kuvvetlerine sahip olmadığı 
muhakkaktır . Asilerin elinde bulu
nan donanma şu gemilerden mürek
kebtir. 

ispanya kruvazorü ( 12 pusluk 
8 top ) Cunarias kruvazörü ( 8 pus
luk 8 lop ) Almirante Cervera , 
ve Republicathafil kruvazörleri ( 6 
pusluk toplar, VeJaskotorpido muh
ribi , T. 19 , torpidosu , Alkazar , 
Dastillo ve Caualijas topçekerleri . 

Bütün bu genıiler iyi haldedirler 
faaat bunlardan bazıları ispanyanın 
şimalinde bulunmaktadır . 

Yalnız Rupublica, bir top çeker 
ve bir torpito Kadiks limanında; 

Canadia Cervera kruvazörlerile 
bir kaç top çeker de Fasta Ceuta 
limanında ~nmaktadırlar , 

Ankara ve İstanbul mu 
haberesi kesildi 

Evvelki sabahtanberi Ankara, ls
tanbul ve yakın merkezlerle bile o· 
lan telgraf muhaberesi kesilmiştir. 

Telgrafhaneye verilen telgeaf
lar " gecikir,, kaydile alınmaktadır. 

Kartajende toplanmış olan hü. 
kumet filosu ise şu parçalardan mü 
rekk ptir . 

Maarifte 
1 
Orta tedrisat mual 'im ve 1 Jaime kruvazörü ( Espana ile 

ayni tipten ) ; Libertad, Cervantes 
ve Menden - Nunes kruvazörleri, 
Churruca, Voldes, Bercaiztegui, Di
ez, Miranda, Anteqnera, Lepanto, 
Galiano, Alsedo muhripleti, üç tor
pido ve iki denizaltı . 

1 memurlarının hastalık izini ri 

Göaüldüğü gibi hükumet filosu 
Franhonun elindeki deniz kuvvetle
rinden çok daha kuvvetlidir . 

Dununla beraber, zabitten mah
rumdur . Aksi takdirde hükumetin 
iki denizaltı gemişi ablokayı zorla
mak için kafi gelirdi . 

Atlas okyantısundaki asi gemi
ler Akdenizdeki asi kuvvetlere ilti· 
hak etmedikçe, Barselonayı Abloka 1 
etmek mümkün d ğildir . 

Bu ihtimalin önüne geçmek için
se beş hükumet denizaltı gemisi Ma
laga ile Cibralta arasında dolaşmak. 
tamı lar . 

Fakat bu gemiler zabitsizdirler; 
ve müessir bir harekette bulunma· 
ya kadir görünmüyorlar . 

Orta tedrisat muallim ve me. 
murlarının hastalık izinleri hakkında 1 

33 numaralı ve 7 - 10 · 936 tarihli 1 
inzibat komisyonu kararının ikinci 
maddesi ; bazı mahallerden yapılan 
istizah üzerine kültür bakanlığı tara
fından vilayetlere yapılan bir tamim· 
le şöyle tavzih olunmaktadır . 

Bir ders senesi içinde yalnız bir 
aya kadar sıhhi lüzum gösterilmiş 

olan raporlar ıalilik ve maarif mü· 
dürlüğü tarafından tetkik ve tasdik 
edildikten sonra, tescil edilmek üze-1 
re doğrudan doğraya vekalet zat 
işleri müdürlüğüne gönderilecektir . 

Mahallerin<len bir defa mezuni · 
yet verildikten sonra bilahare aynı 

ders senesi içinde alınacak diğer me· 
zuniyetlere aid raporlar tasdik için 
ve kalet.:: gönderilecek ve ilk defa 
alman mezuni) et müddeti de bildiri
lecektir . 

Seyhan şimdiye kadar görülmemiş 

Muan.elenin ikmalinden sonra 
bu mezuniyetler vekaletçe teblii edi
lecektir. 

bir derecede yükseldi Tek kitap 
Kültür Bakanlığı bütür: okullar· 

----·······- da tek kitap usulünün tatbik edile· 
- Bırinci sahifeden artan -

setlerinde bazı kısımlarırun yıkılJığı 

tahmin edilmektedir. 

-Nehir normalden b•• metre 75 
santim ta,kın 

Seyhan bu tuğyanda üç dört 
gün evvelki normal vaziyetinden 5 
metre 75 santim yükselmiştir. 

Un fabrikalara ıulu altında Bele
diye un tedarik ediyor 

Cumhuriyet ve Salih fabrikaları 
tamamile sular altında kaldığından 
Belediye derhal tedbir aJmış ve 
Doğruluk fabrikasındaki un stokunu 
tesbit ve emrine almıştır. 

Saat 21 su yükselmekte 
Su gittikçe yükselmekte polis 

müdiriyeti, merkez karakolu, Çukur 
kahveler mahsur, su saat kulesinin 
20 metre yakınına kadar geldi. 

Helkevindeki dört •i•inin tehli· 
sine çahtıhyor 

Tugyanm bu kadar korkunç 
olacağım tahmin edemeyen dört 
kişi kaçmakta istical göstermedik -
)erinden Halkevinde mahsur kal· 
nuşlardır. 

Belediye nbtta memurlan, ve 
polisin cansiparane çalışmalarına 
rağmen evden kurtarılamamışlar· 
dır. 

Adene tamamen mahsur telgraf 
muhabereai münakale yok 
Saat 21,30 da şehrin tamamen 

mahsur olduğu anlaşıldı. Ne cenub. 
dan ve nede lstanbuldan hali hiç 
bir tren gelmedi. 

En yakın merkezlerle bile tel· 
graf ve telefon muhaberesine imkan 
yok. Ankara ve lstanbula vaziyeti 
bildirmek kabil detil .. 

Asfalt cadde, nehir kıyısındaki 
bütün mahalleler, ~k mahallesi, 
Papazın bahçesi, Su gediği, Kayalı 
bal', Harap bahçe, asfalt cadde 
arkasmdaki yeni mahalleler, Kuru 

köprü, Bahri paşa çeşmesi; Eski bilmesini temin için hazırhklarn baş· 
istasyon taınamile sular altında, lamışhr . 
caddelerden bir buçuk merre kaim· Şimdiye kadar ilkokullarda alfa-
lığında sular akıyor. be , okuma , tarih , yurtbilgisi ki-

Şehırdeki Panık taplar1 tek kitap olarak Kültür Ba· 
Dün, sabahleyin işin ehemmiye- kanlığı tarafından bastmlmış bulu· 

tini kestiremiyen halkın büyük bir nuyordu. ilkokulların diğer tabiat , 
kısmı evlerinden çıkmamıştı. Fakat eşya , coğrafya gibi kitapları da 
gittikçe kabarıp şehri i~tHa ve leh- önümüzdeki ders yıla haşmdan iti-
dit eden sular 'korkulu bir taşkınlık baren ayni şekilde hazırlan~ ola· 
gösterince uütün halkta bir panik 1 caktir . 
b~şladı. Herkes eşyalarım evlerinin I lik'lkul kitapları tamamlamrken 
ikinci katlanna çıkanp canlarını kur.

1 

diğer taraftan da lise ve orta okul· 
tarmak için şehrin ortasına doğru ların k!tap işleri de halledilecektir . 
yalın ayak başı açık ) ağmur altın- Diğer taraftan Bakanlık kitap 
da koşuştular. işleri için öğretmenler arasında bir 

Evleri tek katlı olan binlerce fa. 1 müsabaka da a..;mayı düşünmektedir. 

kir aile, eşyalarını nakil imkanını --------------
bulamayınca evlerinin damlanna ta· hiç bir yerden rakamlı bir malumat 
şıdıJar ve yağmurun altına bırak- almanın imkanı yok ... Bütün zabıta, 
tılar. , belediye memurlan , bt kçiler , jan. 
Elli altmı, kiti ölüm tehlikeainde darmalar yorğun ... Mağazalarm ge-

fakat imdat imkAnsız njş saçaklan altmda baygın bayllft 
Papazın bahçesinde elli altmış sırsıklam olm!ış kadm erkek , yurt· 

kişinin ölüm tehlike~nde hulundıığu suz çoluk çocuklar .. 
anlaşılıyor, Fakat bütün gayretlere Gece yarısından sonra 
rağmen imdat götürmek imkansız. 
Silahlar atılıyor, feryadlar yükseli· 
yor, fakat sular gittikçe yükselmek
te devam ediyor. 

Han ve otdler doldu halk 
sokelarc:tlır 

Saat 22 .. Şehrın nehir lıaline 
3gelen caddelerinde çıplak İnsanlar , 
çığlıklarla yüzüyorlar . Batnşanli\I", 
çocuğunu arayan ana babalar , ~nne 
ve babasını arayan çıplak çocukların 
avazlan yükselmekte. 

Evler yıkıhyor 

Şehrin içinde kulaktan kulata 
geçen acı haberler teva~ etmekte .. 

Her saat başında her mahallede 
bir kıç evin yJalQı~ haber verili· 
yor. 
Rakamh b r malumat elmak 

imkinıız 

Şehirdeki telef onların yansı mu 
attal .• facia de\am ediyor fakat 

Sular çok yavaş olmakla bera
ber inmeğp devam etmekte. Saat 
yarımda yirmi beş, otuz santim bir 
tenzil hesap edilmekte idi . 

Sağda. solda yıkılan evler olu
yor . itfaiye ve belediye memurlan 
yıkılan evlere imdat götürmeğe ve 
al tanda kalanları çıkarmağa çalışı· 
yorlar . 

Bu günkü felakette belediye me
murları, itfaiye, polis ve askerlerimizin 
gösterdiği faaliyet sıtayişle ve büyük 

j takdirle anılacak derecede idi . 

ı Adananın zarar ve ziyanı 
1 

1 

Hiç bir -;;den haber almanın 
imkanı olmadıtı için insanca telef a. 
tın miktan anlaşılamamı· tır. Yalnız 
şehrin ue su albnda kalan mahsulün 
uğradıtı zarar ve ziyan bir milyon 
liradan fazla tahmin edilmektedir • 

Ovada ziraat ve ekonomi 

P ortakallarımızın satışı 

Piyasa vaziyeti umumiyetle normal 
Bölgede zirai ve ekonomik du

rum iyidir . Buğdaylarımızm piyasa 
vaziyeti ~ün geçtikçe daha ziyade 
kuvvetlenmektedir . 

Arpa, çavdar ihracatlarımız çok 
ve ayni zamanda satış fiat)arı da 
iyidir . 

Arpanın kentalını 65 litreden 
fazlaya Almanya çekmektedir . 

Yalnız yulaf piyasasında bir is
teksizlik vardır . 

Dahili piyasalarımızda portakal 

Vilayette 

Lakap ve ünvanlar 

Dahiliye vekaletinin bir emri 
Lakap ve ünvanlarm kullanılmaması 
hakkında dahiliye vekaletinden vi. 
!ayete gden emri aynen aşağıya alı
yoruz : 

Bey, efendi , paşa , ağa , hoca 
vesaire gibi lakap. ve ünvanların kul
lanılması 27 - 11- 934 gün ve 2590 
sayılı kanunla kaldınldığı halde yur· 
dun muhtelif yerlerinden aLnan di
leklerde bili bu ünvan ve likap'a
rın kullanılmakta olduiu görülmüş
tür. 

Bu gibi ünvala ve likaplann di· 
Jekçelerde resm: işlerde kullanılma 
masmm devlet daireleri ve awkatlar 
dava vekilleri. arzıhalcilerle şehirli 
ve köylü bütün vatandaşlara bir 
kere daha teblipü önemle reca ede
rim. 

Adliyede: 
-----·-
Meşhud cürümler ve 

ve matbuat 

iki aya yalan zamaodanberi tat· 
bik edilmekte olan meıhud cürüm· 
ler kanunundan sonra sarlcınblık , 
sarhoşluk, hakaret, hırsızlık, döj'mek 
söğmek gibi adi vak'alar yüzde alt· 
mıı derecesinde azalmıştır , 

Bu iıte matbuabn adliyeye çok 
hizmet ettitini gözönüde bulunduran 
Adliye Vekile ti, bundan sonra ad· 
)iyede gazetecilere daha fazla ko • 
layhk gösterilmesini ve m~tbuabn 
takibinden uzak kalması muhtemel 
olan cürüm meşhudlarm günü günü· 
ne kararlarile beraber müddeiumu· 
miler tarafından gazetelere verilme· 
sini muvafik bulmuştur . 

Bu karar müddei umumiliklere 
bildirilmiştir . 

Zabıtada: 

iki kadının kavgası 

Nahnla başını yarmış 
Şabaniye mahallesinde Abdullah 

kızı Ayşe ve lsmail kızı Meryem is
minde iki kı.c:Ln, bir çocuk yüzünden I 
kavga çıkarmışlar ve saç saça bo
ğuşmuşlardır . 

Ayşe neticede ayağındaki nalini 
çıkararak Meryeme wrmuş ve ICıdı. 
nm başım kanlar içerisinde bırakmış· ı· 
br. 

Zab ıta ife el koymuftur • 

• 

üzerine olan muameleler gittikçe faz 
lalaşmaktadır . 

Portakal yetiştiren mıntakalara 
her taraftan alıcılar gelmekte ve mü 
bayaata devam etmektedirler . 

Hali hazır istekli duruma naza 
ran fiatlann yükseleceği ümıt edil
mektedir . 

Dahili sevkiyat ta günden güne 
fazlalaşmıştır . 

Henüz portakal üzerine hiç bir 
ihracaat yapılmamıştır . 

Trenler işlemiyor 
Yağmur ve seller dolayı.sile ne 

cenuptan ne de istanbuldan dün hiç 
bir tren gelmemiştir . 

Cenup postası evvelki geceden-

beri gelmfl'miştir . 
T oros ekspresi de keza gelme

miştir. 

Aldığımız malumata göre yol
lardaki köprüleri seller tahrip etnüş· 
tir . 

Trenlerin bu ghn de gelmesi 
şüphelidir . 

Balo tehir edildi 

Seyhan Adanaspor b)übünün 
dün gece Halkevi salonuncı. vermek 
istediği balo, şehrin taşması Halk· 
vi civannm su ,eibnda blmua .._ 
yııile geri kalmııbr . 

Kulübün balo gününü aynca 

bildireceti anlafılmıftır · 

Askeri memurlar ha • 
kında yeni hükümler 

br. 
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Bedeva fakat. .. 
Londrada bir çok Lokantaların 

sahibi olan Hanri, Filearilli'de bir 
'' Şeref sofrası ,, yapb. Bu sofrada 
oturanlar istedikleri şeyleri; istedik
leri kadar yiyorlar ve kendilerine 
hesap çıkarılmıyor. istedikleri kadar 
yiyorlar ve isterlerse para vermi· 
yorlar. 

Hanri, hesabını yapmış, para 
vermeyenlerin sayısı pek az, buna 
mukabil para verenler, :az para ver· 
memek ~ndişesile lüzumundan fazla 
para veriyorlar. Bu suretle bedeva 
yemek yenen sofra para kazandın. 
yor. 

Kapıyı kapamayın 
Açık kapı ile kapalı kapı ara

sında büyük fark vardır. Ancak bu 
fark ticaret işlerinde daha iyi anla
şılıyor. Tecimer, kış günleri iki şık 
arasında kalıyor: Ya müşteri kaçıra· 
cak, ya mağazasında soğuktan do· 
nacak. 

Bir insan iki yüz adım f ~la yü
rür, hatta kaldırım değiştiri ve ka· 
pısı açık bir mağaza arar. Önünde· 
ki kapalı kapyıı açmaktansa, ileri
deki açık kapıya girmeği tercih 
eder. 

Acaba neden? 
Bu yüzden bir Berber var ki, 

hava ne kadar soğuk olursa olsun 
dükkanının ,kapısını kapamıyor. Ka-
pısını kaparsa iyi müşterilerini ka 
çıracağını biliyor. 

Müşteriler, dükkana girince so
ğuktan şikayet ediyorlar. Fak~t 
kapı kapalı duracak olursa, açıp 
girmiyecekleri de muhakkak Bu 
berber hesab etmiş, kapıyı kaparsa 
müsterilerinin yüzde sekseni gel
miyormu~. 

Bazıları kapıya: ~ Açdctırl " diye 
yafta yapıştırmışlar, işe yar1tmr 
mış .. 

Açık kapı politikası hükmünü 
sürüyor. 

Ama bu Londrada, sakın kaş 
günleri bizde bunu tatbik etmeğe 
kalkışmasınlar, müşterilerinin yüzde 
yüzünü kaybederler : Anafora ta· 
hı,.mmiilümüz azaldı 1 : 
Öriiıncek ağına ~a'blo 

Viyanah ressam Jüstinüs, 1:1 
asırda örümcek atına yapı1"- re
simlerin çok ratl>et gördU~ 
okumuş ve qcrbal örümcek at),~ 
ııe.simlcr yapmağ bq~br. . 

Ağın resim yapmata efv~n 
olması için, satlam, hastablC11z 
ör6mcelt dlnlast şatttll'. 0t iwdl' 
ağınada anc'\k yath !toya relİ 
yapılır. Jüstinüsün tneşhtlr • Dldy~ 
mn yaradrhşı" tahloaı 17 • 21 ~ 
dında bir örümcek ..... yapl 
br 

y 
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arip belde 
Cüceler , f Mavi Nild 

r 
a 

e 
r 

a 
a 

a 

a· 

merikanın cenubunda elmaslar dolu bir çöl, 
Kışın bir katra su bulunmayan bir yer: Tabaküm 

Mısırın Mavi Nil taraflarındaki 
Y dağında yaşıyan cüceler vardır. 

cüceler eski zamandaki Afrika 
hşilerinin aynıdır. Onlardan Aris 
teles bahseder ve der ki : Küçük 1 
ğaralarda yaşıyan cüceler efsane 
ğildir. Asırlar boyunca, bu cüceler 1 
frika steplerinden, sık ormanlara ~ 
şındılar ve böylelikle dev gibi 
ncilerin elinden kurtuldular. 

Bu cücelerin boyları 1 metre 30 
r. Derılerinin rengi sarımtıraktır, 
stane rengidir. Vücudları tüylü
r. Karınları şişkin, göbekleri düğ. 

e gibi fırlaktır. Yüzleri buruşuk, 
kışları zekidir. Eı keklerin uzun 
kalları vardır. Çok konuşmazlar, 
katle etrafı gözlerler, bu halle. 

le maymunlara çok benzerler. 
Ciiceler, tıpkı ilk insanlar gibi 

ıkılmış olan bir ateşi söndürmez· 
t, çünkü yeniden yakmasını bil· 
ezler. Muzla eti kızartıp yerler. 
anak ve sepet yapmakta ustadır
t, Oburdurlar, ancak kendi avla-
1kları hayvanları yerler. Yaban 
muzu, ceylan, faze, çekirge, ba

k ve yılan avlarlar ve bu hayvan
tın hepsini yerler. Bunun için diş· 
ti sivridir, tıpkı köpek dişi gibi. 

Kulübeleri fare yuvasına ben
t, fareler gibi oturdukları yerlere 

elikten girerler. 
Senede bir kere, büyük bir av· 

~n sonra bir araya toplarıırlar. 
rkı söylerler, birbirlerine hikaye. 

r anlatırlar. içki içmezler, arala
nda kavga çıkmaz, tavrı hareket
ti dürüsttür. 

Cüceler hırsızdır, fakat çalarken 
11lik te y-ıparlar. Geceleri muz hır
llığına çıkarlar, kendilerine lazım 
~an muzları çaldıktan sonra, muz· 
ıkJara dadanan maymunları kovar
t ve ağaç diplerine bir iki tuzak 

t\ırup giderler : Muz yemeye gelen 
aymunlar yakalansın diye. Bazan 
a hırsızlık ettikleri bahçenin muzur 
t lüzumsuz otlarını temizlerler. 

lalara taksim edildi . Kumların için 
den elmaslar çıkıyordu . Oranj neh .• 

1 ri ağzında 180 kıratlık bir pırlanta 
bulundu. 

1 

1928 de , tarlalardan birinin , 
sayısız elmas tarlası olduğu meyda

na çıktı . Makineler gdirildi , kum 
lar 60 santimetre derinliğine kadar 

arandı . iki sene beklediler . iki se
ne sonra , kum dalgaları yeni yeni 
elmaslar taşımıştı. 

Bu elmaslar nereden ve ve nasıl 
geliyordu ? Bu elmasların volkanlar

dan fışkırdığını ve kum dalgalarile 
geldiğini tahmin ediyorlar. 

1930 da Kap hükumeti cihan 
elmas piyasalarınde büyük bir pani· 
ğin önüne geçmek , mücevher kıy 

metlerini düşürmemek için elmas tar
lalarını kapattı . Etraflarına <likenli 

tel gerdi ve asker nöbetçiler koydu. 
O civarda dolaşanların cezası bü
yüktü . Elmasları yutanlar olduğu 

için yakalananlar rontgen muayene
sine tabi tutuldu ... 

Bugün o elmas tarlalarında insan 
iskeletlerine tesadüf ediliyor . Ser
vet hırsile çöle düşüp hayatlarını 

feda edenler hala var! .. 

* •• 
T ABAKÜM NERESiDiR ? 

Tahaküm bir şehir değildir , 
Hatta bir köy bile değildir . Hiç bir j 
haritada bu isme rastlayamazsınız . 
Tabaküm , Pasifik denizi ile timsah-

1 lı Karpantarla suları arasında, lngil · 

terenin ilk hudud muhafaza nokta- ı' 
sıdır. 

Buranın ismi evvela Duhrndu , 
sonra Gol - Gol oldu . Nihayet bir 
alay insan tütün ekmek ümidile ora· 
ya üşüşünce Tabaküm ismini al 
dı. 

Tabakümün üstünden tayyare 
·ile geçecek olursanız orada insanla
rın yaşadığı bir yer olduğunu fark 1 

Türk sözü 

Vücutları bitişik iki 
ka--deşten biri öldü 

Kendisini ameliyatla 
kurtardılar 

Amerikada Simplicio Godino 
ismindeki meşhur bitişik kardeşler
den birisi ölmüştür. Bu iki kardeşin 

--

İktisat haftasında 
Bütün mekteplerde kon 

ferans verilecek 
lstanbul : 5 (Radyo) - Önümüz· 

deki iktisat haftasında ilk, ticaret, 
orta ve liselerde talebeye konferans· 
lar verilecektir . 
Vekalet bu hususu maarif müdürlük 

kafaları , kolları ayakları . mideleri !erine tamim etmistir . 
ve diğer hayati uzuvları ayrı olmak-
la beraber , vücutları orta yerinden 1 -

tamamiyle bitişikti . Ve şimdiye ka· , •• • 

dar doktorlar her iki kardeşin de ozbekıstan operası 
ölümlerine sebebiyet vermesi ihti · 
mali olan böyle bir ameliyatı yap· 
mağa cesaret edememişlerdi . 

Halbuki şimdi bu bitişik kar· 
deşlerden birisi ölmüştür . Sim pili· 
cio d:rhal hastaneye kaldırılmış ve 
ameliyat yapılmıştır . 

Merak içinde bulunan Nevyork
lular hastanenin etrafını sarmışlarsa 
da , halktan olsun , gazetecilerden 
olsun , kimse içeri alınmamıştır . 
Hatta hastanın ölümü takdirinde 
operasyon yapan doktorun halk na
zarında bu muvaffakiyetsizlikten do· 
layı ititıarının kırılmaması için ope· 
ratörün ve arkada~larınnın isimleri 
de ilan edilmemiştir . 

Ölen kardeşinin durmuş ve belki 
de bozulmağa başlamış kanı bitişik 

yerden Sinıplicionun da hayatını 
~tehdit etmekte idi. Fakat operas 

yondan sonra hasta gittikçe iyileş
meğe başlamıştır. 

Simplicia diyor ki : 

- Nasıl oldu , bilmiyorum . Bir. 
denbire kardeşimin öldüğünü his· 
settim. Hatta başımı çevirip yüzüne 
bakmamıştım bile .. 

Malumdur ki bu iki arkadaş bi
tişik olmakla beraber, başlarını ar· 
kaya doğru hafifçe çevirebiliyor· 

lardı. Simplicio şimdi yeni bir ha
yata doğmaktadır . Bundan sonra 
tek adam olarak yaşayacaktır. 

Karısı ve baldızı ( karısının hem 
şiresidir, şimdi dul kaldı ) hastanın 
yanından ayrılmamaktadırlar . Lu· 
eis'nin cenaze merasimi yapılmış ve 
cesedi gömülmüştür . 

Kardeşi Simplicioya bundan sonra 
Müzik Hollerde oynaması için her 
taraftan binlerce teklif yağmakta 
dır. 

Moskova : ( Tass) - Moskova
da Devlet Konservutuarına merbut 
Özbek Opera Stüdyosunda 47 ta-

1 lehe çalışmaktadır . Bu genç talebe. 
nin 28 i erkek , 19 u kızdır, ve ek-
serisi köylüdür. 

Bu stüdyonun hedefi , Özbekis· 
tan Cümhuriyeti için milli bir opera 
vücuda getirmektir. 

Özbekistanlı bu gençler , yük
sek çalışına kabiliyetleri ve tabii 
müziksel hasletleri dolayısiyle , bil
hassa bidayette karşılaştıkları bütün 
güçlükleri yenmişler ve Avrupa mü
zik melodi ve tekniğini benimsemiş
lerdir . Şurasını da kaydetmek la· 
zım gelir ki , sesleri nazarı dikkata 
alınarak seçilen bu genç talebt'nin 
bir çoğu , Moskovaya ilk ayak bas· 
tıklan zaman , AHupa müzik alet
leriui ilk d~fa görmüş ve Avrupa 
müziğini ilk defa işitmiştiler. 

Özbek stüdyosu, halen, Özbekis· 
tan Operasının ilk repertuarını ha· 
zırlamakla meşgul olmakta ve genç 
artistler "F aust,, ve "lvgen Onie
gin,, operaları üzerinde çalışmakta· 
dırlar. 

Özbek artistlere bir Akrupa or
kestrası refakat etmektedir . Ayni 
zamanda Taşkend'de de, halen, Öz
bek milli müzik aletleri üzerinde 
tetkıkler yapılmakta ve bu aletlerin 

senfonik orkestranın müziksel mec
buriyetlerine adapte edilebilmesi için 
uğraşılmaktadır. 

Yeni bir kablıca merkezi 

sahite 1 

• Asri sınema 
5 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
-1-

Bin bir yüzlü adam lakabile maruf esrar , muamma ve korkunç filmlerin 
büyük artisti 

Boris Karlof 
ve sahne arkadaşı 

(BELAN LUGOSl) 
ile beraber çevirdiği şimdiye kadar yapmış (Jlduğu bütün filmlerinin 

en büyük ve en heyecanlısı 

(Kara kedi) 
Esrar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film ... İnsan seyrederken 

tüyleri ürperir , nefesi tutulur , heyecarıdan heyecana düşer 

-11-
(Ken Maynartın) büyük heyecan filmi 

( Ölüm ve uçurum ) 
Heyecan, sergüzeşt, intikam, aşk, kıskançlık ... 

Yakında : 

Bir Çiçek iki Ööcek 
7597 

• Alsaray sıneması 
Bu akşamdan itibaren 

Altı büyük film müsabakasının birinci filmini sunuyor 

( V olga mahkiimları ) 
Oynıyan • . Pieeare Blanchar 

Don klZakları , Çarlık Rus hayatının içyüzü,heyecan ve güzellik kaynağı 

ltave : En yeni iki kısımlık dünya haberleri 

Gelecek program : 

Kontinantal 
Matineler 

Pazar 2 de İki film 
En çok sevdikler şey fildir. Yer 

:Züııün ve büyük hayvanı, yer yü
'Unün en küçük insanile b;ış ede 
ez; Bir cüce, eline bir mızrak alıp 

ıı· 

bile etmezsiniz. Yalnız binlerce ağaç',,_----------·--
ve bu ağaçların arasında ufak ufak 
kulübeler görürsünüz . Bu kulübeler
de bugün kimseler yoktur. 

Moskova : ( Tas ) - Son 
zamanlarda keşfedilmiş olan 
kükürtlü sıcak su menbaları civa
rında halen büyük bir Kablıca te· 
sisatı yapılmaktadır . Bu Kablıca , ı 
Tiflis civarında Kura ırmağının sağ 

DiKKAT : Müsabaka tafsilatını el ilanlarımızda okuyunuz 
7595 

ııı altına girer ve başlar saplama· 
a. Fil düşmanını göremez ve niha
et ölür. Bundan ~onra filin etini 
ıp bitirinceye kadar filin cesedi 

rı etrafında kamp kurarlar. Fil 
ilerini de satarlar. 

ELMAS ÇÖLÜ 

Yer yüzünün en çorak , en ku
;k , en ıssız yeri cenubi Afrikada 
amile çölüdür . Bu çölde: tek ot, 

tk fidan , tek yeşillik yoktur. 
Hayvanlar bile yaşamaz . Sözün 

tn manasile ne in vardır ne cin . 
~tı ve kızıl kum dalgaları göz ala
ıldiğine uzanır. 

işte bu çöle , bundan 50 sene 
~Ve) Adolf Lüderiç adında bir Al
~an yahudisi geldi , çölün bir ka 

inden Atlantik sahilindeki Pe. 
~•na denen sahayı satın aldı . Hal· 
ukj o yerde yaşamaya imkan yok
t . Arada bir kulüplerden esen so-

tuk Lir rüzgar vardır ki , bu cere
~arı çölün sıcağına karışınca hiç bir 
1eııde can bırakmaz. 
~ Fakat oralarda bitip tükenmez 
azineler gizlidir ve bu 1908 de mey 
~aııa çıktı. 

O tarihte Alman şimendifer me
'lıurlaı ından Stanch kumlarda ışıl· 
lı an bir ta i buldu . Bir zamanlar 
~ımbuley elmas madenlerinde ça
ışınış olan yerli bir amele bu taşın 
ltıücevher olduğunu anladı . Bunun 
~Zerine çöle akın başladı . Az za

lıanda Lüderiç şehri büyüdü , , , 1 

Bugece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Ermemre eczanedir 

kıyısında 400 hektarlık bir arazi iş· ·----------
gal edecek ve günde on bin kadar 
hasta bu kaplıcalardan istifade ey-Şilbagos ve ctain madenlerinden 

sonra tren Tabaküsten geçer. Bu· ---------·----- liyebileceklir . 
Şehir abonelerimizden bir rica nun için iki senedenberi Tabaküste 

tenekeden bir istasyon binası var
dır. 

Haftada iki defa Tabaküstekiler 
treni beklerler . Bu bekleyenler kim 
lerdir ? söyliyclim: 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 

Antakya ve İskenderun 
Türkçe sözlü 

-1-

Gazetemizin müvezzileri yılbaşı münasebetiyle ev değişmelerini öğrenmiş 
ve ğazeteleri yerli yerine tevzi etmekte ise de yeni evlerin bir takımında 
gazete atacak uygun yer olmadığını ve yağmurda bir takım gazeteleıin 
ıslanma tehlikesine maruz olduğunu söylüyor. 

Evlerimizde posta kutusu te tibatı olmadığına göre sabalıleyin erken 
den evdekileri uyandırmadan gazeteyi bırakmakta olan ınüvezzilerimize 

gazeteyi bırakacak uygun yer hazırlanması ve gösterilmesi rica olunur. 

Tabaküste bir dişçi , bir jokey, 
b:r mimar , bir makinist , müstemle
kelerde çalışmış bir mütekaid as· 

ker , bir gazeteci , bir zırhlı topçu· 
su , bir musikişinas vardır . Bunların 
milliyetleri de başka başkadır . A
vusturyalı , lngiliz , lrlandalı , lsviç

reli , Yunan , Türk , Alınan ve Rus. 
Rus hat boyunda bir eski kayık tek
nesinde yaşıyor Oraya istasyon şefi 
olurum ümidile gitmiş. 

Sinemamız direktörlüğü büyük fedakarlıklarla temin ettiği bu filmi gös- 1 j 
1 termek için izin almıştır. Hiç bir yerine dokunulmadan gösteriLcek olan ----------------------------

g- müstesna filmi bütün halkımıza tavsiye ederiz 1 ıı BELEDİYE · A 1 

Tabakünıde kışın su yoktur , 
katre su yoktur , 9 kilometre mesa
feden litresi 30 santime su satın 1 

alınır . Yazın ise bol su vardır. Yağ· ! 
ınur bardaklardan boşanır gibi ya· 
ğar . Evlerden birinde , yalnız bir 
tanesinde bir ocak vardır , fakat 
yanmaz , c,ünkü Tabakümde biç so· 
ğuk olmaz. 

Tabaküınde yaşıyanlar çıplak , 
halta çırılçıplak yaşarlar . Vücutla 
rı güneşten öyle yanmıştır ki gören· 
ler Habeş sanır ... 

İşte yer yüzünde , şu fani dün
yada , yuvarlak kara toprakta böyle 
garip diyarlar ve bu diyarlarda ya· 
şayıp ölen insanlar var ... 

Sancak Türkleri, onların istiklal aşkilc çarpan kalpleri, yaptıkları miting· iLANLARI 
ler, göz yaşlarınızı tutamıyacağınız sözlerle dolu memleket filmi, her Tür- =--------------------------

kün, her vatandaşın görmesi lazımgelen bir eser . Bu filmi bütün 
Adanalılar görmelidir 

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

( Eddi Cantor ) 
tarafından emsalsiz bir tarzda temsil edilen 

Mumyaların serveti 

DIKKA T : Kalabalığa meydan vermemek 
temin ediniz 

için yerlerinizi evvelden 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulan İş : 100,000 adet parke ta\ı. 
2 - Eksiltme : 1 nci kanunun 21 nci pazartesi günü saat on beşte be
lediye encümeninde yapılacaktır . 

3 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler oradan 
parasız alabilir . 

4 - Keşif bedeli dokuz bin altıyüz elli liradır . 
5 Muvakkat teminatı : 723,75 liradır . 
6 - Teklif mektupları ihale günü olan 21 kanunuevvel pazartesi günü 

ihale saatine kadar belediye yazı işleri müdürlüğüne verilmelidir . 
7 - isteklilerin ihale günü muayyen saatte tekliflerini verdikten son· 

ra ihale saatinda belediye encümeninde bulunmaları ilan olunur . 
7504 28 - 2 - 6 - 10 

Bazı mahzurları olduğu anlaşılması üzerinr şehir içinde balansı beslen-
mesinin yasak edileceği ilan olunur . 7601 
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Şarnda istiklal 
- Birinci sahifeden artan -

• 
çürük kalan huzur ve emniyeti ye- ı 
niden ~ urnıak için üçüncü bir dev
lot çağırmak lazım gelmiyecek mi
dir ? 

Sonra Suriye milliyetperverleri 
Lübnandan arazi isterken Türkiye 
de Türk unsurunun ahalisinin teme
lini teşkil ettiği lskenderun sanca
ğını geri almak azmindedir. Türk . 
Suriye hududunun ayrılması sayısiz 
müşkülatla karşılaşmı~tır. 1929 se
nesinde bile bunlar tamamile hal
ledilmemiş bulunuyordu. Kendi ken· 
di kendine fili bir hal şekli kuruldu. 
Fakat bu şekil çürüktür ve tadil 
edilmek tehlikesine maruzdur. 

ŞiDDETLE iSTiYORUZ! 

Eylulde imza edilen Suriye 
muahedesi Türkiyeye, lskenderun 
ve Antakyayı her vakitten şiddetle 
istemek fırsatını vermiştir. 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA---------. 

•----------,---Kilo l''iyaıı 

C1l\S 

Kapımalı pamuk 
-Piyasa parlağı ,, 

Piyasa temizi .. 
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Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

s 

• 
1 

Gün 
biraz 
Dün 
lar Millet Meclisini açarken okudu

ğu nutukta Atatürk, Türk milleti
nin bu meseleye ne kadar ehem
miyet verdiğini ortaya koymuş ve 
bunun Türkiye ile Fransa arasında 
muallakta bulunan yegane mesele 
oluduğunu söylemiştir. 

Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 15---:,---

-- ----------• i==================-=---=••••••-••ı•-•••••-lkasil 

Suriye murahhasları henüz Şa
ma dönmeden yolları üzerinde iki 
muhatara belirmişti: Düşman Lüb
nan hükumetinin endişeleri ve Türk 
hükumetinin lskcnderun ve Antak
ya hakkındaki azimli istekleri ... 

BAŞKA TEHLiKELER 
Suriye halkının pek zayıf bir 

kısmını tekil eden milliyetperverleri 
bekliyen tehlikeler bundan da iba
ret değildir. Şam ile diğer Suriye 
şehirlerinin ayak takımı nazarında 

istiklal, ecnebilerın toptan kovul
ması demektir. 

Ayni zamanda zenginleri soy· 
mak, hiristiyan ve yahudileri kov
mak, bunların topraklarını evlerini 
dükkanlarını ele geçirmek gibi 
manalar ifade eder. 

Halk nazarında yüzde yüz müs
lüman gözüyle bakılmıyanlar da 
takibata maruzdur: Mesela şii müs
lümanlar, Tiirkmenler, Acemler, 
Çerkezler, Kürtler, Rumlar, Erme
niler, Süryaniler, Nasturiler ... 

SEFALET DEVRESi 

Dürzilerle Aleviler bugünkü re
jim içinde rahatlarını temin etmiş 

oldukları halde Fransız mandası kal
kar kalkmaz kendıleri için bir taki
bat ve sefalet devresi başlıyacaktır. 
Bunlar Şamda kurulacak bir miliyet
perver hükumetin arzularına kat'iyen 
boyun eğmiyeceklerdir. 

Hariciye nezaretinin kalem oda· 
)arında ne yapılırsa yapılsın , ne dü
şünülürse düşünülsün , Suriye istik
lal için olgunlaşmamıştır . Fransız 
mandası kalkar kalkmaz Yakın Şark 

yeniden iğtişaş takibat ve kıtal saha
sı olacaktır . O zaman Fransa işten 
kaçınırsa diğer bir millet , medeni· 
yet , sükun ve intizam namına araya 
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TÜRKSÖZ1.J 

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 . 

İki kitap 
Nef'ii zaman Müstear adile mat

buat aleminde kıymetli şiirler ya
zan genç ve kudretli Şairimiz Ali 
Hadi Okanın ( iki Kitap ) adı al
tındaki Şiir kitabı pek yakında 
intişar sahasına çıkacaktır. 

Ulusal ve içsel şiirlerle mizahi 
kıta ve menzumelerden terekküp 
eden bu kıymetli kitap matbaamızda 
basılmaktadır. Şimdiden okuyucu
larımıza tavsiye ederiz . 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

-----------------.J:.------------------

Kesretle yağan yağmurlar hase
bile Halkevi caddesi ve etrafı su 
altında kaldığından Cumartesi günü 
akşamı yapılması mukarrer balomu
zun tehirine mecburiyet hasıl olmuş
tur. Baloınuzun günü ve yeri ayrıca 
gazete ile ilan edilecektir. Sayın da· 
vetlilerimizin af buyurmalarını rica 
ederiz . 

Seyhan Adanaspor 
7602 idare heyeti 

Satılık ev 
Yeni istasyonun şehir tarafında 

asfalt cadde üzerinde Bay Saidin 
köşkü satılıktır. 

Almak istiyenlerin Operatör Bay 
Yusuf Ziyaya müracaat etmeleri ilan 

olunur . 7 528 
15 20 22-26-29-3-6- lO 

1 

----
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6748 119 

Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad -

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

lamıştır . 
7570 g.a. 5-13 

R. C. A. 

Radyolarımızı görmeden, dinlemeden başka RADY 
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- 31 Kanunuevvel 936 

Seyhan Posta ve Telgraf ~~· ü 

Başmüdürlüğünden: d/n 
1-Mersine sekiz saat mesafedek1 k i 

Kepez , Ayıbeleni Ormanlanndafl •tdu · 
kesilmek üzere evvelce eksiltmeye 
çıkarılmış olup talip zuhur etmiyefl Ka 

1 ( 4350) adet çıralı çam direği ikinı:İ Sel 
defa olarak ve teslim müddeti Ni lı 
936 nihayetine kadar uzatılarak k• iilU 
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır · 

2- Muhammen bedeli beher di· 
rek beş lira ve muvakkat teminatı 
1631 lira 25 kuruştur . 

3- Eksiltme ihalesi 15- 12- 36 
tarihinde salı günü saat 15 de Sef 
han Posta ve Telgraf Başmüdüriytl 
binasında toplanacak komisyondl 
yapılacaktır . 

4- Talipler teminatını vezneye 
teslim edecek, alacakları makbuıV 

veya kanuni muteber teminatı "' 
şartnamede yazılı bölgelerle tekfif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikio0 

kapalı ve mühürlü zarflarını meıkül 
tarihe müsadif salı günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde komif 
yon riyasetine teslim edeceklerdir 
Postadaki gecikmeler kabul edi!ırıtl' 

5 - Şartnameler Başmüdüriyet11 

her gün saat 9-12 ve 13- 17 Y' 
kadar görülebilir . 

6 - Fenni sartnamede tafsilat ~ 
izahat o'makla beraber bu direkle' 
rin uzunlukları 8 metre , dip de~· 
releri 70, tepe devreleri 40 saotiıll 
olacaktır. Kesim müddeti 15 Marl 
936 akşamı bitecektir . 

7 - Orman muamelesi tekemııı1if 
ettikten sonra kesim Orman mühe" 
disile beraber bulunacak olan id• 
renin fen memurunun nezaretind' n 
yapılacaktır . . r al . 

Kesim ve soyum işi tamamıaJ n n 
tan sonra Ormanda idaremiz dalll Yijz 
galarile damgalanacak ve bu daıll' 
galı direkler tesellüm mahalli ola' M 
Mersin istasyonunda damgaları go 
rülerek bilfıitiraz kabul edilecektir· 

7589 2-6-10 - 14 
l 

~ite 

Seyhan Valiliğinden: &ilh 
1 - Hususi idare ile ilgili da_,; · 

(erin ihtiyacı için ( 21,2 ) ton ~~ k g 
(12400) kilo meşe kömürü ile(2CP';' acı 
kilo meşe ve ( 11500) kilo soba~ Tu 
çam odunu eksiltme suretile alı :l~ 
caktır . Bu mahmkatın muhamırı 
bedeli (1385) lira (55) kuruştur. 

2- Şartnamesi Hususi muha 
bede her gün görülebilir. 

3- Açık eksiltme 15-1-9 
salı günü saat (11) de Vilayet D 
imi encümeninde yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat mikt•1 i v 
(104) liradır.7577 1-3-8 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaası 

hnı 
kal 
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