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· smet İnönü Vilayetimizden geçerken 1 

bayramımız Fili yutan mını mını 
k ı " } k k d Yurdun her tarafında bü- • 

solucan 
pamu çu ug?muz a pe ya ın an yük tezahürlerle kutlandı Biz, Türk Antakya ve lskenderunun mukadderatiyle 

alakalandılar Ankara: 28 < A.A > - Yurdun uğraşırken, bir Arap gazetesi de, Kilikya ve Mardinin 

Şark vilayetlerinde tetkik seyahatine çıkmış olan Başbakan ismet in
önü yanlannda iskan Umum Müdürü Doktor Cevdet, kalemi mahsus mü
dürü ve iki oğlu beraber olduğu halde evvelki gece şehrimizden geçmiş
lerdir _ 

Bu seyahat için Ankara - Diynbekir hattından istifade edecekleri 
evvelden öğrenildiği için Mebusumuz Damar Arıkoğlu ile Maraş ve Niğ
de Mebusları Kemal Kusun, Cavit Oral ve Belediye Reisimiz Turhan Ce
mal Berikerden mürekkep bir heyet muhterem Başbakanımızı karşılamak 
Üzere evvelki gün Toros ekspresile Ulukışlaya gitmişlerdir . 

Ayni maksadla sabahleyin Ulukışlaya gitmiş olan Vali Muavini Emin 
ve Emniyet Müdürü Necmeddin ile heyetimiz orada birleşmişler, saat yir
mi il.iye doğru muvasalat eden trene heyetimiz kabul edilmiş ve muhte
rem yolcunun iltifatına mazhar olmuşlardır . 

Trenin hareketinden itibaren Yeniceye gelinceye kadar hasbihalde bu
lunan lnönü, bilhassa Adana çifçisi ve pamuk zeriyatı mevzuu üzerine ko
nuşmuşlardır . 

Sayın General, iki buçuk saat devam eden bu hasbihal esnasında pa
rnuğa dair etraflı malumat almışlar, mücadele, sulama işi, amele meselesi 
ve mühim noktalar üzerinde ehemmiyetle durmuşlar ve bu işe el koya
cakları vaidinde bulunmuşlardır . 

Bu müjdeyi karilerimize bildirirken memleket hesabına ne kadar se
vinç duyduğumuzu tasvire lüzum görmüyoruz. 

Muhterem lnönü, Hacıkırında intizarda bulunan, içe) Velisi Rükneddini 
de kabul buyurarak bu Vilayet işlerini de konuşmuşlardır . 

Tren saat bire doğru Diyarbekire müteveccihen yoluna devam etmiş
lerdir . 

her tarafından almakta o'duğumuz T •• k} t f d S • b •• • d } k 
telgrafla dil bayramının büyük teza- ur er ara ın an urıye unyesın en zor a opa-
hüratla kutlanmış olduğunu bildir- rılmış birer Arap yurdu oldug" unu yazıyor!. 
mektedir. 

f zmir borsasında 

İncir ve üzüm satışları 

Ankara : 28 (A.A - Bu hafta 
lzmir borsasında 14,865 çuval incir, 
8,306 çuval da üzüm satılmıştır. 
Frangın kıymetinin düşürülmesi yü
zünden pazartesi ve salı günleri bir 
çok ecnebi borsaları kapalı kalacak
tır. 

Para anlaşması 

Bütün devletlere 
edilmeli 

teşmil 

Deyli Herald : Üç devlet ara
sındaki para anlaşmasırun bütün 
devletlere teşmilinin şiddetli lüzu
mundan bahsetmektedir . 

Büyük davamız karşısında hezeyan dinlemiye vaktimiz yok! 
Suriye heyeti Reisi Paris dönü

şünde lstanbul gazetelerine beyanat
ta bulunarak büyük bir gaf yap
tı ve hulaseten dedi ki : 

" - lskenderun ve Antakya 
Türklerinin mukadderatında hiç bir 
değişiklik olmıyacaktır . 

Bu güne kadar Fransız manda 
idaresi, bu sancakta nasıl bir idare 
tarzı yürütmüş ise bundan sonra da 
yeni Suriye hükumeti ayni şekilde 
devam edecektir . • 

Bu lakırdının, diplat geçinen ve 
Suriyelilerin istiklale kavuşması için 
Fransızlarla müzakereler yapmış , 
muahede imzalamış olan mes'ul bir 
heyet reisinin ağzından çıkışı, biz 
Türkleri ikaza yarayan çok nefis 
bir itiraf idi . 

Türkiyede, propaganda ve ga
zeteler vasıtasile zehirlenmiş olan
lara da bildirmek isteriz ki, An-
takya -- İskenderun iki 
Arap ( l ) memleketidir 
ve buraları hiç bir zaman 
Türk olmamıştır ve olmı
yacaktır . ,, 

. .. 
• 

Arap siyasi ( ? 1 ) muharririnin 
yumurtladığı incinler :burada bitti . 
Bu dahiyane ( 1 } fikirlere karşı gü

lüp geçmek bizim için vakıa daha 
ağır başlı bir hareket olurdu . 

tıkının çevresine sokmağa uğraşmak, 
enaniyetin katmerli bir tezahüründen 
başka bir manaya hamledilemez ·:iııl 

Daha sonra, bu gün Türk dün
yası için su götürmez bir dava olan 
Türk Antakya ve lskenderunun süt 
besüt bir Arap memleketi olduğunu 
ve burada yaşayan 300 bine yakın 
öz Türk'ün " hiç bir zaman Türk 
olmadığını ve olamıyacağını • söy· 
)emek ... 

Bu , Düztabanla Bastıbacağın 
beyaz perde üzerinde seyrettiğimiz 
maskaralıklarına bile taş çıkartacak 
bir hünerdir ki, İşte biz bütün bu 
zavallılıkları böylece sayıp döktükten 
sonra ellerimizi kasıklarımıza bastı

rarak bu tablo ~karşısında uzun u
zun gülüyoruz . 

~--.......... ............___ _ ....... ...._.....__ ... -... ---·-------- -------------
İspanyadaki vazi- ı Filistin dav~sı ancak gü-

Sonra, Suriye matbuatı da An
takya ve lskenderun Türklerinin mu· 

Fakat, ağır başlılığın ve sekine· 
tin hududunu çoktan aşmış bulunan 
bu yavenin Arap münevver ve dip

lomatlarının en samimi zihniyetleri-

Sözün kısası, biz şimdilik Arap 
komşularımıza, kendi dillerile şu iki 
vecizeyi hatırdan çıkarmalarını tav-t.-lk. .. __ _,_.J_ -- -

~uı d.._, ...... a uu u ... ....... ~-J- ..... _ ..... _ --· -· 
tan kendimizi (menedemiyoruz . Elleyletü hubla . 

yet devamda zellikle halledilebilir? 
maktan çekinmiyerek kurbağaları bi
le güldürecek kadar zavallı iddialar 

ortaya atıyor . 
Nitekim Halepte çıkan ve " Va. 

tani • zümrenin elemanlarından olan 
Eşşebab gazetesi, son günlerde ko
mik olduğu kadar dikkatimizi çek
meye de yarayan bir baş makalesin
de şunları yazmaktadır : 

Bir kere, tarihi adı Kilikya olan 
Türk Çukurova ve çevresinin, Suri
yenin coğrafi ve kültürel varlığı ile 
alakasına aklımız ermedi . Suriye heyeti 

Ankara : 28 (A.A) ispanyada 
dahili harp etrafında alınan haberler ı . . k h .. 
Bilbaonun tayyareler tarafınd~ bom Filistindeki hadıselerı susturma u-
bardıman ediimesi yüzünden bırçok • •• } "d" f k t 
kişinin ölmüş olduğu ve halkın bun· kumet için hır gun mese esı ır. a a . 
dan heyecana gelerek hapishaneye 
lıiicum ettiklerini ve burada bulunan 
ası kuvvetlere ait rehineleri öldür 
düklerini bildirmektedir. 

Yüce komiser 

Dömartel tayyare ile 
Beruta geldi 

Berut : 27 ( Hususi } - Suriye 
"e Lübnan yüce komiseri Kont Dö
ltıartel dün tayyare ile ve Atina yo
lıle Beruta gel-niş, Suriye ve Lübna-
1\ın her tarafından giden heyetler 
tarafından ve mutat m<!rasimle kar
şılanmışlardır. 

İstanbulda 

Bütü'! binalar bir renge 
boyanacak 

k• lstanbuldaki b~tün bina ve dük-
anlar yeknasak bır renge boyana· 

Caktır . Bn ise bir sene sonra başla
n~cak ve şehir planının tatbik tarihi
nın sonuna kadar bitmiş olacak
tır . 

Kudüs : 27 ( Hususi muhabiri
mizden}- Filistinde lngilizlerin Arap-\ 

!ara karşı takip etmekte olduğu oto· 
riter siyaset, Şarkulerden Arapları
nı ayaklandırmağa başladı . 

Erden Arapları, Emir Abdulla
hın Filistin hadiselerine karşı almış 
olduğu hukuk vaziyetinden sinirlen
mektedirler. 

lngilizler yeniden 500 yerli asker 
yazarak Erden - Filistın hududu 
üzerine sevk etmişlerdir. 

Filistin davası ancak güzellikle 
halledilebilir . Araplar ne kadar 

uğraşırsa uğraşsınlar Filistinde müs
takil bir hükumet tesisine muvaffak 
olamiyacaklardır. 

lngiliz hükumeti Filistinde otori· 
tesini ergeç temin edecektir. -~~kii
metin gözettiği nokta, kan dokulme
mesidir. Yoksa hadiseleri susturmak 
bir gün meselesidir. 

Tel Halil yolunda dün gece bir 
polis devriyesi üzerine tüfek ateşi 
açılmış yetişen polis ve askeri kuv

vetlerle çeteler arasında çarpışma 
olmuştur. 40-50 kadar olan çete iki 
ölü bırakmıştır . Askerden yaralı 
yoktur. 

Şaya civarında müsellah bir çe
te kuvvetinin bulunduğu haberi üze-

rine tayyareler bir keşif uçuşunu 
yapmışlar ve çeteler üzerine bomba 

atmışlardır. Araplardan 13 kişi öl
müş, bir tayyarenin pilotu hafif su

rette yaralandığından tayyare yere 

inmiştir. 

Diger bir mahalde de 10 kişilik 
bir çete ile çarpışma olmuş , asker
den bir kişi yaralı düşmüştür. 

Kudüsde eski şehirde on Arap 
bir Yahudinin üzerine hücum ederek 
Yahudiyi öldürmüşlerdir. 

Elyevm Pariste bulunmakta olan 
Irak dış bakanı Nuri Sait paşanın, 

oradaki lngiliz sefirile görüşerek Fi
listin meselesinin halline matuf ta

vassutunda muvaffak olmağa çalış
maktadır. 

Kabtaradan bildirildiiine ıöre 
ayın 22 sinde Filistinli 8 müsellah 

ile hudut jandarmaları arasında bir 
çarpışma olmuştur. Suriyeden Filis

tine geçenlerin de arttığı haber ve
rilmektedir. 

" Türklerin Suriye istiklaline kar-
şı göstermekte oldukları saygıya inanı~: 
ken bir taraftan da Hariciye Vekıh 
Te;fik Rüştü Arasın Mösyö Delbos
la gizli konuşmalar yapmakta oldu
ırunu ve iyi münasebatımızı bulandı
racak bir şekilde Suriyeyi arkasından 
vurmak teşebbüslerine girişti!rini gö
rüyoruz . 

Nitekim Türk gazetelerinin An
takya - lskendaruna dair hep bir 
aJı'ızdan yazılar yazma!ra başlamala
rı da Hariciye Vekaletinin direktifi 
eseri olmaktan başka bir şey değil
dir . 

Fakat biz, bütün maziyi unutarak 
komşumuz Türkiye ile elele vermek 
isterken bu hareketlerin manasını 

anlıyamıyoruz . 
Türkiyenin Akdenizden Kafkas 

fara ve Suriye hudutlarından Kara
deniz kıyılarına kadar uzayan top
rağı vardır . 

Hala da bu toprağın büyük bir 
kısmını işletmeğe muhtaçtır . 

Hayfa )imanına gelen bir lnğiliz 
vapurundan külliyetli tayyare çıka
nlmıştır. Bu tayyareler çetelerin bu· 

lunduğu mıtıkalara süratle asker nak
linde kullanılacağı söylenmektedir. 

Ve zaif bünyemizden 
koparılmış bulunan Kilik
ya ve Mardin ( l ) gibi A
rap topraklarıyla da ikti
fa etmiyerek Türkler; şim-
di topraklarımıza göz dik
miş , ve aldatıcı bir serap arka

sında bize karşı iyi komşuluk rolü 
oynamağa başlamışlardır . 

Fakat Türk gazetelerinin Antak-

Yarım milyondan fazla öz Tür
kün, Suriye Arap tarihinden çok da
ha eski zamandanberi yurdu olan 

bu toprakları, her hangi bir kalem 
darbesile Suriyeden saymağa kalkış
mak için, bir insanın yalnız cahil ve 

kör olması kafi gelmez; o adamın 
ayni zamanda ve belki daha evvel 
bedbaht bir karaktere de malik ol
ması icabeder . 

Sonra, Kilikya kadar Türk olan 
Mardini de bu cehl ve dalalet man-

Halepte Araplar tarafın
dan karşılandı 

Halep : 28 ( Hususi muhabiri
mizden)-Fransa - Suriye muahe
desini imzala) ıp Paristen dönen, 
Haşimin reisliği altındaki Arap he
yeti, buraya dün sabah gelmiş ve 
Araplar tarafından karşılanmıştır. 

Arap heyeti yarın sabah bura 
dan ayrılıp Şama gidecektir. 

-
--

Mussolini'nin emri 
--~~~~~~~~--:--:--::-:-~~~~~--; 

Habeşistanın her yeri iki, üç haftada alınacaktır. 
Devletlerle siyasal münasebetler k_urulmıyacak, 

Lokarnoya gidilmiyecektır. 

Londra : 28 (Radyo) - Habeş 1 
delegelerinin vaziyeti hakkında Ce

miyeti akvam tarafından verilen karar, 
Londra matbuatında sevinçle karşı 
lanmıştır. 

Romada ise, resmen mütalea 
dermeyan edilmemektedir. Bununla 
beraber iyi kaynaklardan . habe~ a
lındığına göre, M. Musolinı Cemıye
ti Akvam komisyonlarından bazıla
rında çalışan ltalyan murahhaslarının 
derhal geri çağırılmasını emretmiş

tir. 

kamilen istila edileceği ve müstak
bel Habeşistan namında bir yer bı
rakılmıyacağı merkezindedir. 

Diğer taraftan ltalya, hiçbir su
retle devletlerle teşriki mesai etmi
yecek, Kokarno konferansına bile 
gitmiyecektir. 

Londra mahafili ltalyanın bu ka· 
rarını Kokamo konferansının toplan-, . 
masıru istemiyen Sovyet Rusya nın 
bir zaferi addetmektedir. Bu kara. 
rın, küçük devletlerin Cemiyeti Ak
vam' a karşı itimadlarını artbrmağa 
hadim olacağı ileri sürülmektedir. Ancak şehrin her tarafının aynı 

renge boyanması fena ve şehircilik 
110ktasında imkansızdır . Boyalar , 
•şık vaziyetine , sokakların genişliği
tıe &öre değişecektir . 

Bunu bir mütehassıs heyet tesbit 
edecek , icap eden tadilatı yapacak, 
otıdan sonra proje katiyet kesbede
ttlttir . Bu suretle beş altı sene son-

ra lstanbuldaki bina ve dükkanlar 
semt semt yeknasak boyaya boyan
mış olacaktır . 

Göbbels Berline döndü 

Berlin : 28 ( A. A. ) - Göbbels j 
bu sabah Berline dönmıiştür • 

ya - lskenderun halkı üzerinde 
yapmakta oldukları bu propaganda; 
vahi ve hatarlıdır ve artık ~u komed- ı 
yaya bir nihayet vermek lazımdır . 

Gene ayni şayiaya göre ; M. Mu· 
solini, henüz ltalyan işgali altında 
bulunmayan toprakların derhal zap 
tı için şarki Afrika ltalyan ordusu 
başkumandanlığına emir vermiştir. 
Romadaki kanaat, ltalyan fikrinin 
iki - üç hafta zarfında Habeşistan'ın 

Roma 27 (Radyo} - Önümüz. 
deki teşrinievvelin üçüncü günü Ha
beşistan'a ilanıharbın senei devriye
sidir. Bugün bütün ltalyan radyoları 
birçok kumandanların konferansla
rını neşredeceklerdir . 



Sahife : 2 Türk sözü 29 Eylül 1936 

Akdenizde karşılaşan 
menfaatler ve kuvvetler 

-

Otomobilli 
dilenciler Habeş delegasyonunun temsil saliihiyetini haiz olduğu hakkında Milletler 

cemiyetince verilmi ş olan karar, Akdeniz meselesi üzerinde yeniden dikkat
leri tophyacaktır. 

Habeş meselesi halledilmemiş kaldıkça , Akdenizde bir lngiliz - ltalyan 
uzlaşmasına, yani devamlı emniyetin teessüsiine imkan bulunmıyacaktır. 

Bugün Avrupada biri ltalyayı Habeş seferinde mesul tutmaya, biri de, 
nktüel menfaatler hesabına maziyi unutmaya meyleden iki başlıca fikir cere
yanı hakim olmaktadı r . Çarpışan bu iki nazariye hakkında bir fikir vermek 
üzere aşağıda bıri ltalyan, diğeri de Fransız iki muharririn yazılarını hulasa 
ediyoruz : 

Müfettiş kadroları 
genişletiliyor 

Pazar günü~T aşçıkanda 
bıçak bıcağa gelenler 

S on günlerde neşredilen bir is 
tatistiğe göre, Amerika dilen

cilerinin 25.000 otomobili varmış 1 
Dilenci işlerine bakan daire bu rak
kamı tastik etmiş, hatta dilenciler 
arasında bazılannın ikişer otomobili 
olduğu neticesine varmış .. Bu di
lenciler pazar günleri lüks otomobil· 
!erile gezerlermiş ... 

İlk tedrisat işleri hakkile ı 
kontrol edilecek 

Neticede dört kişi hafif,iki kişi ağır Akdenizde amansız 
mücadele 

Faşizm aleyhtarı bir ltalyan olan 
ve Fransada oturan Guglielno Fer
rero, Depecl'e de Toulouse gazete
sinde yazdığı bir makalede ltaly.,n Bunu iyice anlamak için Akdeniz 
hükumetinin bugün almış olduğu du- haritasına bir göz atmak kafidir . 
rumu korkuya hamlederek diyor ki : Akdenizin kapısı ispanyanın elin-

Halıeş meselesinin tasfiyesinden dedir . Balear adalannı deniz üesü 
sonra ltalyanın tekrar Streza cephe- balint kalbederek ltalyanın eline 

vermek Akdenizi lngiliz filosuna ka
si ne döneceği , Brenner'de Almanya-

pamak için kafidir . 
ya karşı nöbet bekliyeceği umulmuş-
tu . Hakikaten Musolini, daha önce Denizaltılann ve tayyarelerin 

1 yardımiyle ltalyan filosu Akdenize 
Habeşistanın fethinden sonra talya-
nın tatmin edilmiş milletler grupuna 1 geçmek isteyecek lngiliz donanma-

sına büyük güçlükler çıkarabilirdi . 
dahil olacağını söylemiş değil miy- Habeşistanın fethi yakın veya 
di? Eakat ümitler boşa çıktı · ltalya uzak bir istikbalde tamamlansa bile, 
Brennerde: Almanyaya karşı Avrupa fakat Habeş seferiyle ltalyanın atıl-
nın nöbetçiliğini yapacağına Avus- mış olduğu macera , İngiliz impara-
turyayı Almanyaya peşkeş çekmek torluğuna karşı amansız bir müca-
suretiyle işe başladı ; ve hemen ar- deleye yol açabilir . 
dından bütün Aknenizde şiddetli B ugünkü milletlerarası anarşi 
bir fırtına koparabilecek olan lspan- ye bu yüzden doğan umumi emnı· 
yol macerasına katıldı . 

Tarihi bir misal 
İtalyan hükümetini bu şekilde 

harekete sevk eden sebebin ne oldu
ğu sotuluyar . Bu sebep basittir : 
Korku . Napoleon'u Avusterlizt har
bından ve Petresburg muahedesin
den sonra taki b etmiş olan korku . 
Avrupayı o zaman harabiye götür
müş olan hatalar bu muahede ile 
tıne oaşıadı ·,r - 'ünk' •· u · 1 · y u .- etresourg 
m~ahedesiyle Avusturyayı küçült· 
muş ve ona hakaret etmişti . 

Bu tarihten sonra Viyana krallı
ğının intikam alacağı düşüncesiyle 
rahat edemedi . Gözlerini Avustur
yadan ayırmıyor . Burada küçük bir 
alayın yeri değiştirilirse kıymetler 
koparıyor , elçiyi tehdit ediyor ve 
miittefik devletlere haberler yağdı
nyordu. 

. . ltalyanın bugünkü ve yarınki po
lıtıkasını da bu korku izah eder 
.Habeş meselesi esnasında lngilter~ 
ıle ltalya Akdenizde boy ölçüştüler. 

ye !sizlik sebebinden , Roma hükü-
m eti , lngiltere Akdeniz hakimiyetini 
elinde tuttukça Habeşistandaki va
yetinden emin olamaz . Bundan böy
le Romada fasist hükumetin mevcu
diyetiyle Akdenizde lngilterenin 
mevcudiyeti arasında bir tezad var
dır . 

Faşist hükümet ancak lngiltere· 
yi Akdenizden kovduğu takdirde 
devam edebilir. lngilterede Akde
lilıltUrtiCtt,.; .. ffi"j., .. •:n: "'""..,,k Rn?''.lı"" ge ıgı zaman tekrar ı:ıu-
labilir. 

Bu vaziyet bugün Akdenizi bu· 
]andıran zahirde anlaşılmaz hadise
lerin başlıca sebebidir. Bugün sıra 
lspanyanındır, yarın Mısırın olacak
~ır. Bütün Akdeniz politikası bü ük 
ıçdenizin iki kapısı etrafında ~er
kezleşecektir. Akdenizin garb kapı
sını İngiltereye kakamak ve şark ka
pısını ltalyanın Afrikayla rabıtasını 
lemin etmek için açık bulundurmak 
bundan böyle, İtalyanın bir hayat 
ve memat mücadeiesi olacaktır. 

Ne biri , ne de öteki harekete 
geçmeğe cesaret edebildi ; fakat 
yağdırılan tehditler ' her iki tarafta 
da karşılıklı bir endişe ve korku 
h.avas'. yarattı ve eğer araya bir mu
cı.z~ gırmezse bu hava ergeç günün 
bırınde Akdenizde harlıa sebeb ola-

El işleri ve el sanayii 
sergisi 
-

ca~r. ı 

ilk tedrisat işlerinin ıslahı yolun
da çalışıldığı şu sıralarda ilk tedri· 
sat teftiş kadrosunun da takviyesi 
etrafında tetkikat yapılmaktadır. Bir 
çok şehirlerimizde halen mevcut mü 
fettişler ihtiyaca yetmiyecek kadar 
az görülmüştü. Bilhassa teftiş mıntı
kalarının zaruret icabı geniş olması 
ilk tedrisat mesaisinin hakkile kont
roluna imkan bırakmamaktadır. Bu 
itibarla Maarif Vekaleti her mekte
bin senede birkaç kerre teftişini te
min etmek için teftiş mıntıkalarını 
küçültmek ve müfettiş kadrolannı 

takviye etmek yolunda tedbirler a
raştırmaktadır. 

Vilayet hususi idare bütçelerinin 
mesaisi nisbetinde müfettiş kadro 
lanna yeni elemanlar ilavesi karar 
laştırılmıştır. Anrak her sene bir 
miktar mezun veren Gazi Terbiye 
Enstitüsü, ihtiyacı tamamen karşıla 
yamıyacağı için Tür ki yenin muhtelif 
yerlerinde devlet imtihanlan açılacak 
ve kazananlar Terbiye Enstitüsünde 
açılacak bir kursa devam ettirildik. 
ten sonra müfettiş olarak vilayet- ilk 
tedrisat kadrolarına alınacaktır. 

Yakında seyyar kitap sergileri 
açılacaktır. Maarif Vekaleti bunun 
için bir proje hazırlamaktadır. Ser· 
giler, demiryolu güzergahındaki ka
saba ve şehirlerde açılacak ve bu
l.3lCl->Jvıudı ud uurdt.:.al(. otan .seyyar 
sergi, her nevi kitap satacaktır. 

Şehrimiz borsasında 
Borsada satışlar iyice hara· 

retlendi . Dün klevland 49,40, iane 
46,75, ekspres 47,50, koza 7.75 ku
ruştan alınıp satılmıştır . 

Tashih 
Gazetemizin 2 Eylul 936 tarihli 

nushasının 4 üncü sahifesinin 3 üncü 
sutununda çıkan gayri menkul mal
ların açık artırma ilanın dosya nu
marası 936 - 717 yazılacak iken 
sehven 936-. 855 yazılmış olduğun 
dan tashih olunur . 

Fazlaca içmiş 

Evvelki gün Milli Mensucat fab
ri.kasınd~ kontrolör lbrahim oğlu Be
kır Samı kendisini idare edemiyecek 
derecede sarhoş görüldüğünden za
bıtaca İtidale davet edilmiştir . 

yaralanarak hastaneye kaldırıldı 
Dilencinin biri gazetecilere şunu 

şöylemiştir : 

------·------ - Ne yapalım, Nevtork şehri 
çok büyüktür. Vaktimiz de dardır. 
Bazan bir mahalde pek çok hayır
kar kimselerin toplanmış olduğunu 
haber alıyoruz. Hemen oraya gidip 
yetişmek lazım. Bunun için de oto
mobilden daha iyi bir vasıta ola
maz. 

Evvelki akşam, şehrimizin umumi 
evlerinde 16 kişi arasında bir kıs 
kançlık ve rakabet yüzünden büyük 

bir kavga çıkmış ve altı kişi yara
lanmıştır. Bunlardan Osman ve Ab 
durrahman isminde iki yaralı hasta
neye sevkedilmişlerdir . 

Kavga edenler ekmekçi Mustafa 
oğlu lsmail, Hasan oğlu Adem,Ya
kup oğlu Ahmet , Reşit oğlu Ke
rim , lbrahim oğlu Süleyman, Nuri 
oğlu Sami, Yusuf oğlu Recep, Bekir 

Fabrikatörler Ankarada 

iktisat Vekaletinden gelen bir 
davet üzerine Ziraat Mensucat fab
rikası müdürü Sükuti , Milli Mensu
cat fabrikası hissedarlarından Nuh 
Naci, Kanlı iplik fabrikasından Ha· 
san, Tarsus Çukurova fabrikası mü
dürü ve şürekasından Şadi evvelsi 
günkü Toros Ekspresile Ankaraya ' 
gitmiştir. Bu davetin iplik ve bez 
fiatlarile alakadar olduğu zannedi
liyor 

"""• 'o ı . L.cn-• ,.,.!Jı_. f -
Geçen seneye kadar şehrimizde 

yeni iki buçuk liraya satılmakta olan 
~imento bir senedenberi yirmi sekiz 
!ıraya çıktığı halde son günlerde 
bu fiatla da çimento bulmak imkanı 
kalmamıştır. Bu yüzden bir çok in
şaat ilerilemiyor. 

Yaptığımız tahkikata göre çi _ 
mento nahiyelerinden biri torba ha· 
şına on kuruş fazla alarak çimen
tonun tonunu otuz dört liraya ve 
gizli bir surette satmaktadır. Ala
kadarların nazan dikkatini celbe. 
deriz . 

Turhan Cemal Beriker 

oğlu Şehut, Veli oğlu Cabbar, Ab· 
dussamet oğlu Abdulhamit , Hulusi 
oğlu Osman, Süleyman oğlu Kemal, 

Şaban oğlu Abdurrahman, Nuri oğhı 
Kazım ve arabacı Abdurrahman 
adında 16 kişidir. 

Cereci Sami , Şevket , Ahmet , 
Adem , arabacı Abdurrahman, Ke
rim ve lsmail bıçak ve gazoz şişe 
!erile rakiplerini yaraladıklarından 
yakalanmışlardır . Tahkikat devam 
etmektedir. 

Bağlardan şehre 

Artık havaların soğuması dola
yısile herkes bağ ve yaylalardan şeb. 
re İnmektedir. 

Yayla ve bağlarda bulunan Ada
nalıların hemen yansından fazlası 
inmiş bulunmaktadır. 

Eski Türkmen eser 
leri tamir ediliyor 

Otel kapısı önünde anafo
ra kapılan adam 

lstokholm'da büyük bir banka· 
nın turnike gibi dönen kapısı ziya
retlçiere kolaylık olmak için elek
trikli yapılmıştır. Bankadan içeriye 
girecek ziyaretçi elektrik düğmesine 
basar basmaz kapı kendine doğru 
döner ve ziyaretçi de i'jeri girermiş. 

Geçenlerde bir gün bankanın 

müşterilerinden birisi dönme kapıya 
girip te elektrik düğmesine doku
nunca kapı ziyaretçiyi içine alarak 
olanca hızı ile durmadan dönmeğe 
ve müşteriyi de o hız ile fınl fırıl çe• 
virmeğe başlamıştır. Bereket versin 
hemen yetişen makinistler elektrik 
cereyanını keserek ziyaretçiyi mu· 
hakkak bir ölümden kurtarmışlar
dır. 

Kapının böyle fırıl fırıl hiç dur· 
madan dönmesi elektrik cihazının 

1 anhı bır kiymetı naız oıan es
ki Türkmen eserlerinin son zaman-
larda tamirine başlanmıştır . Heyecanlı eserler 

Bu arada, eski Merv şehrindeki A d 
A 

vrupa a neşriyat şaoıpiyonlu· 
nnau camii ile Mahmud Hanaliya 
S 1 

gunu son zamanlarda kim üzerine 
ve u tan Sancar'ın tarihi ve bedii 
k 

aldı biliyor musunuz ? Meşhur Ge · 
~ymeti haiz olan türbeleri yepyeni 1 L d 

bır hale getirilmiştir . nera u endorf'un karısı ... 
P f ·· B 1 Elyevm Avusturyada bulunan ro esor eçinski tarafından ida-
d·ı k ı b , bu kadın şimdi iki eser yazmıştır. 

r~ .e ı me .te o an u tamir faali ye- B 
tının hedefı , bu abideleri eski yapı- unlardan bir tanesi meşhur Alman 
!ışındaki hale getirmektedir . edibi Şiller'in Göte tarafından ze· 

Mı.llı"' danslar hirlendiğini ispat ediyormuş. 
Bu kitap fevkalade çok satılıncıı 

l • • d bu sefer de Mozar'ın Salzburg pa· 
O ımpıya ı pazı tarafından öldürüldüğünü isbat 

- eden bir kitap neşretmiştir. Fakııt 

Ağustos. içinde istirahate çekilmiş 
olan Beledıye Reisi Turhan Cemal 
Berikerin şehrimize avdet ettiğini 
y~zmıştık · Tur han Cemal Beriker 
dunden itibaren vazifesine başla· 
mıştır. 

Son Günlerde Tif1iste milli halk kitap toplattırılmıştır. 
danslan için bir nevi olimpiyad ya
pılmış ve iki gün süren bu şenlikler 
esnasında Gürcistanın muhtelif mm 
takal.arından gelen en iyi dansözler 
kendı oyunlarını göstermişlerdir . 

Seyhan Vilayeti 
encümeninden : 

1- Adana Belediye bahçesinde 
~apılacak kitap evi inşaatı ( 4385 ) 
lıra ( 05 ) kuruşla açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Ölüm 
ltalyadan çekinen lngiltere , bir 

yandan ltalyayı teskin için tatlı söz
ler söylerken bir yandan da deh . 
şetli .surette silahlanma işine girişti . 
Fakat dostça nutukların hiç bir fay· 
dası olmıyacaktır . 

Roma hükumeti bilir ki ancak 
kı~men ~~thetmiş olduğu İmparator-· 
lugu ' Suveyş kanalının insafına kal
mıştır ' ve daha kuvvetli bir deniz 
~evletinin kanalı kapadığı gün bu 
ımparatorluk 24 saat içinde yıkılma

ya mahkumdur . Hapeş harbi esna 
sında lngiltere bu kadar ileri gitme
ye cesarc:_t edememiştir . Fakat ya. 
rın asken hazırlıklarını bitirdiği za
man 1936 da yapmaya cesaret ede 1 
memiş ol~uğunu yapamıyacağını da 
ltalyaya kımse teminfedemez . ı 

İktisad Vekaleti tarafından An
~arada Sergievinde 29 birinci teş 
rınde açılacak olan elişleri ve küçük 
sanatlar sergisi için vilayetlerden 
n~muneler gelmeğe başlamıştır. Ve
k~let bu sergiyi aile sanayii ve kü
çuk. sanatları teşvik etmek gayesile 
tertib <:imiştir. Neticede bu · .. . , nevı sa 
nayım hımaye ve inkişafı için alın-
~ası lazım gelen tedbirler tayin e
dılecektir. 

-------
bakımdan da büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. 

Bilhassa lktisad Vekaletinin ser. 
giye aid bütün masrafları üzerine ala
rak İştirak edenlere hiçbir külfet 
tahmil et?1emiş olması ve sergide 
~uvaffakıyet gösterenlere muvaffa
kıyet derecesine göre, yüksek nakdi 
mükafat ve madalyalar tevziine ka
rar vermiş bulunması küçük sanat
karlarımız İçin beklenilmiyen ve Ü

mid edilıniyen bir fırsat teşkil et· 
mektedir. 

Orman Komiserlerinden Halil , 
rahatsız bulunduğu hastalıktan kur
tulamıyarak dün vefat etmiştir O. 
!~ye Tannnın rahmetini diler, iile 
sıne baş sağlığında bulunuruz . 

Bu iki gün içinde 200 kadar 
dansöz hünerini irae etmiş ve bun
lar.m arasında bilhassa hep birlikte 
edılen dans ile cenup Asetinlerinin 
l~zginkası nazan dikkati çekmiş _ 
tır . 

Kevsurlar, büyük bir maharet ve 
çeviklik İsteyen Svana şehri muha
ripleri dansını oynamışlar ve çok al 
kışlanmışlardır . 

2- Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavelena:..e proje. i 
C- Hususi şartname 
D- Keşif hüliisası ıan 

• Nasıl 1808 de Avusturyanın si- 1 

Cumhuriyet hükumetinin mtm
leketimizde büyiik sanayi kurarke 
küçük sanatlan ihmal etmemiş ol~ 
'."~sı ve b~nların himaye ve ihyası 
ıçın tedbırler almak hususundak· 
yüksek teşebbüsü takdir ve şükran~ 
la karşılanacak bir hareket olduğn. 
n~ şüphe yoktur. Bu hayırlı teşeb
b~s sayesinde eski devirde ihmal ve 
alakasızlık yüzünden tamamen sön
m~~. ve sönmeğe yüz tutmuş olan 
k~çuk sanatlara yeniden can veril
mı.ş olacaktır. 

Çalmağa vakıt 
kalmadan!.. 

Döşeme mahallesinde oturan 
Mehmet karısı ikbalin evine, lcadiye 
mahallesinde oturan Mırza oğlu Çer
kes Ahmet adında bir adam evvelisi 
gece hırsızlık maksadile girdiğinden 
y~kalanmış ve hakkında kanuni ta 
kıbat yapılmıştır. 

Ruhsatsız rakı 
İçirdiğinden 

,-·-----------------
TÜRKSÖZtİ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

lstiyenler bu evrakı 22 kuruş mu· !ıtır 
kabilinde Seyhan Nafia müdürlüğuıı· lfııı 
den alabilirlrr . ?il 

3 - Eksiltme 936 senesi birinci d~ 
teşrinin 13 Üncü salı günü saat 11 111J 
de Vilayet Daimi encünıeninde ya· 
pılacaktır. 

. 4-Eksiltmeye girmek için (328) 
lıra ( 88 ) kuruş teminat vermesi ve 
Nafia müdürlüğünden tasdikli vesi· 
kasile Ticaret Odasının İçinde bu• 
lunduğumuz seneye ait vesikasını 
göstermesi lazımdır. 7320 

26-29 - 2- 6 

lahlanması yüzünden Napoleon ra· 1 
hat edemiyorduys;ı bugün de ltalya 
lngiliz silahlanması sebebinden a n: 1 

v_:ızi~:~. içinde lngiltereye karşı ts- ı 
tunlugu elde etmek düşüncesinden 
ileri gelmiştir • 

. ~I işleri sergisinin diğer bir ma
hıyetı de Türk medeniyetini, Türk 
sana tındaki zevk ve incelikler· T·· ı, ur. 
kün bu nevi sanatlardaki istidad ve 

. El işleri sergisinin her cihetten 
haız ol~uğ~ ehemmiyeti ve Türkiye 
~umhurıyc:_tı ~ükumetinin, başta lk
tısad Vekaletı olmak üzere, aile sa
.nayü ve küçük sanatların himaye ve 
ıh~ası hususunda gösterdiği yüksek 
alakayı göz önünde tutarak sanat 
k~rlarımızm sergiye iştirakte büyük 
~ır heyecan ve istical gösterecekle
rı kuvvetle ümid edilebilir. 

Kalekapısında kebabcı Ali oğlu zammedilir . 
Yusuf d .. kk. d 

• u anın a mhsatsız olduğu 1 2 - ilanlar için idareye müra-
Bu gece nöbetçi eczane 

Yenicami civarında 
Seyhan eczanedir 

i halde rakı içirdiğinden yakalanmışl 
1 

caat edilmelidir . 

ve hakkında kanUJJi iş yapılmıştır. ~,---~!'------.J ı.-______ _; 
kabiliyetini göstermektedir. Sergi bu 
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~ f.ylUJI 1936 

iirk dil 
açılan 

telakkisinde 
yeni bir kitap 

-1-

l:~k lısesi edebiyat öğretmeni Arif 11·ı1ıad Asya , dil bayramı münasebetiy
~k •tınde çok güzel bir konferans vermİ§Iİ . Uzun uzun alkı§lanan bu mu 

'>eılı konferansın özünü a§ağıya alıyoruz : 

~Urk tarih telakkisinde bir ki· 
.1~ el Türk dil telakkisinde de 
t··" kitap açtı . 
Utk dil tezi Türk tarih tezinin 

leşidir. Türk tarih tezi bugün ilim 
'lıaiesini geçti. iman merhalesine I 
~ · Türk dil tezinin de bir iman 
~~nı. müjdelerim . 
Urk,tarih tezi ırkımızın kaynak· 
~ dönerek bütün insaniyeti ku· 
k Yan , bir milliyeti anlatırken 
~ar~eşliği de anlatan milliyet yo-
ijı ~ ınsaniyete çıkan her manasile 
llıı bir tez oldu . 

.• :Son Türk dil kurultayında son 
j.~e yerliye ve yabancıya anlatı· 
~ urk dil tezi de dilimizin kay· 
ıl, tına dönerek bütün dilleri ku-
"'llıakta ı 
~tk tarihi tarihlerin anası, Türk 
~ıll~rin anası . 1 

1 
arıh tezini ortaya atan kimse 

t eıini de ortaya atan odur . Ve em. 
ınat bize yeter . 

~nun " olsun " dediği oldu . 
... a olacak . Ve işte görüyoruz ki: 
ı·ıor . 
8

en onun dil kurultayının kapan 

1~nüne kadar , vermeği üzerine 
'l'aı derse bir dakika kaçırmadan 
da ltıın~ şahit oldum . lımi karar
~ ~. zıyade kapanış töreni olan 
~r g\jn hariç, her tezi dinledi. Her 
Ud. k d ~: aıına aya ta uran , daima 

, ık kalan bir dikkatle takip etti. 
~~nra celse aralarında çoğumuz 
~ uk konuşmalara daldığımız za-
~ da o , bir tez sahibini karşısına 
~'": Ayrıca sorguya çekti , izahat 
'1.11. 

bilmeyen adam 20 yıla yakın za· 
mandan sonra bir ilim kurulta· 
yında da , bir ilim işinde de aynı 
adamdı . 

Arkadaşım , yurddaşım , hem· 
şehrim ; Türk dili için şefin böyle 
dikkatli , böyle titiz hareket etti . 
Sana düşen de dil ışıne vereceğin 
ehemmiyetin onun verdiği ehemmi· 
yetten geri kalmamasıdır , Ve bu 
şimdi dil bayramına verdiğin kly
metle bir tezahur vesilesi bulmuş 
oluyor , 

Dile verilen bu ehemmiyet bo· 
şuna değildir . Dil işi yurd işidir . 
Kültür işidir , milliyet işidir , Bunun 
içindir ki devlet işi oldu . 

Dili dışında bırakan bir tarih 
meselesı , dili dışında bırakan bir 
kültür meselesi yoktur . 

Onun içindir ki bunlar elele kol 
kola verdiler . 

Türk tarih tezi sana öğretti ki 
ırkların en eski~ine mensubsun , ö· 
ğün ! medeniyetlerin en eskisi senin· 
dir , öğün! Türk dil tezi de sana 
diyor ki : " konuştuğun dil yalnız 
senin ana dilin değildir , dünya dil
lerinin anasıdır , o gün 1 " işte bu 
son hakikatin anlaşılmasına ve anla- ' 
tılmasına ilk Türk dil kurultayının 
kurulmasiyle yol açan bugün, yeni 
bir fırsatla baş başa verdiğimiz bu 
26 Ey!Ul günü bunun için Türk dil 
bayramıdır . j

1 

, 

Türk sözü sahife : 3 

Muallim 
tetkik ve 

heyetimizin 
intibaları 

Adana 

CİNSİ 

Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo l'"iyaıı 

En az En çol. 
Satılan Mikdar 

ır:uo ıı:. s. ıc. s. 

İlkmektepler iyi tanzim edilmiştir, oku
=Kapımalı pamuk 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 

karşı büyük bir alaka var " maga 46~75--44,50 iane 1 
iane 2 

---~ ..... ···~--- Ekspres 46,50 47,50 __ 

Sovyet Rusyayı ziyarete giden 
muallimler memleketimize döndü
ler . 

Muallimler heyetine riyaset eden 
Rüştü Uzel şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

" - Odesa, Moskova ve Lenin
gratta bir çok mektepler ve terbiye 
müesseseleri ziyaret ettik . Bu ziya
retin bizde bıraktığı umumi intiba 
mektep tedrisatının gayet şuurlu bir 
tarzda idare edildiğidir . 

'Çocuğun zekasına hitap edili
yor , disiplin de mükemmeldir . 

Ziyaret ettiğim mekteplerde be
ni çok çeken şey disiplin olmuştur. 
Bu disiplin ceza korkusundan gelmi
yor . Çünki Sovyet mektepler nde 
ceza usulü yoktur . 

Fakat çocuklarla hocalar ara
sında karşılıklı sevgi, hürmet ve iti
mattan doğuyor , 

Ben e.-.ki bir maarif mensubu
yum , mektepte ceza vermeksizin 
disiplin temin etmenin ne kadar güç 
olduğunu gayet iyi bilirim . Sovyet 
terbiyecilerinin bu sahada elde et· 
tikleri netice hakikaten takdire şa· 
yandır . 

Bu şuurlu disiplin çocuğa kü
lün bir parçası olduğunu hissetir· 
mekte ve ammenin menfaatine gö
re hareketini tanzim etmeye sevket
mektedir. 

Umma düsmarıda11 vefa 

Sanma sadık lıer sana 

nadana sır 

ke§feyl~me 
dostum di)e 
lfÜzel )'İizü 

Diyen Kuddusi , vasiyetnamesi· 
nin bir yerinde : 

Bu disiplin Sovyet hayatının gö 
rebildiğim bütün safhalarında ken
disini göstermektedir . 

l-~K~le~v~la:::n~t-~~-----4-7,_7_5 ___ 1_4_9.._,75~-----------ı 
YAPAGI 

1 __ B_e~y-az _______ lı-----1-----1!----------1 
Siyah . 

Ç 1 G l T Bence bu, Şovyet sosyal rejimi. 
nin eseridir ve bu rejim olmasaydı Ekspres 1----------ı 

1 iane 1 tatbiki imkansız olurdu . Ik mektep· •-""Y~e-rl-ı· -~-----1-----1---" Yemlik ,, 
ler çok iyi tanzim edilmiştir . ,, " Tohumluk ,, 2,55 ı----------

Sovyet öğretmeni, çocuklara en H D B U B A T 
küçük yaşından itibaren iş ve araş- Bu~day Kıbrıs 1 ---:----------ı 
tırma zevklerini inkişafa çalışıyor . ,, Yerli 4,50 5,75 . 
Politeknik enstitüde bize izah edi
len mektepte iş öğretilmesi usulle " 

men tane 
Arpa 

ı ri de bu neticenin elde edilmesine Fasulya 

1 

yardım etmektedir . 
Öğretmen talebeye itimat etmek

te ve ona teşebbüslarinde geniş bir 
müsadekarlık göstermektedir . 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumu 
Mercimek 

Mektepte olduğu gibi mektep ı 1 _:::,Sı:;.s;;;am:;;... _____ ....:, _____ ...ı.. ____ ..__ _______ _ 
haricinde de, çocuğun butün kabi- U N 
liyetleri, yalnız fikri sahada değil , j Dört yıldız Salih ı~-7,,,,5=0----1----------• 
ahlaki ve güzel sanat saholannda da 1 :E .ı::: ~ü-='ç,___'"-~~·-~~----ı-""'6=7=5 ____ 

1
_ . ________ 

1 

inkişaf ettirilmektedir . Maksat iyi j j -" ~ D?.rt yıldız Do~ruluk 750 
bir votandaa yetiştirmektir ve bu -3 5 s· u~ '" '" 675 
d" h. b' f d l := ı; ımıt ,. 850 
unyanın ıç ır tara ın a yapı mı- -" ;; -Dört yıldız cumlıu,:ıyet--- 700 

yan derecede geniş tutularak yapıl- ~ 1 °" üç ,. ,. 625 
maktadır . I Simit ,. 800 

Liverpl Telgrafları 

p,..' 
Kambiyo ve para 

28 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır . 
San Om 

Pionnier'lerin sarayları , çocuk- 'ıı 
!arın muhtelif işlere zevklerini , te
mayüllerini serbestçe gösterecek şe Liret 

Hazır 
1 

6 89 
1 I= Rayşmark 

Temmuz vadeli 6 59 Frank " Fransız ,. 
I kilde tanzim edilmektedir. 
• Gezdiğimiz Pionnier'ler müesse-

selerinde ve ve çocuklar için güel 
sanatlar terbiyesi veren bir çok mü
esseselerde, bu serbestliğin doğu•· 

duğu bazı iyi neticeler gördük . 
Sovyet Rusyada bilhassa nazarı 

Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

Nevyork 

6 
5 

11 

54 Sterlin " ingiliz » 636 50 

177 Dolar " Amerika ,. 
94 Frank « isviçre ,. 

dikkate çarpan şey, çocuklara mah- 1 
sus mekteplerden ilim ve fen aka· ı BELEDi.YE ı·LA" NLARI 
demilerine kadar her sahada görü-

len işe sarılış gayretidir. En küçük- ~---------·----------------
ten en ihtiyara kadar herkes oku-

adet ev ie ~td Dünkü ana baba gününde dağda 
· a • Yaz kış durmak , dinlenmek 

Verilen ehemmiyet , verilen 
emekler dünyanın en güzel diline ı 
sarf edildiği için başka dakımlardan 
da yerindedir . 1 

Bu iş kıymetini biraz da mevzuundan 
almaktadır . 1 

- Arkası var -
1 

Şair Kuddusi 

" Kefenimi Niğde bezinden sarı
nız. Cenaze merasimi istemem. Halkı 
rahatsız etmeyiniz. Fazla Kur'an oku· 

1 yaca~ım diye kimse üzülmesin . Be-
l nim amelim ne ise ancak o kadar 

mak, tekerrmül etmek, yeni şeyler 
öğrenmek için mekteplere , büyük
lere mahsus kurslara gidiyor. 

Bu öğrenmek ihtiyacı hakikaten 
hayranlık uyandırıyor. 

1- icara verilecek yerler : Siptilli sebze hali üzerindeki iki 
ve bir kahve. 

2- Tahmin bedeli her biri yıllığı yüz lira . 

3- icar müddeti : Evlerin 1-Teşrini sani-936 dan itibaren bir sene 
ve kahvenin de on dokuz ay . b 

elinde oyuncak ' •• olamaz 
t 

~ Şair k dd . · B d k' k 1 .. . tı~ u usının or a ı mezarının yı tırı ması uzerıne yazdı~ımız yazı· 

~1ııı~ ~lakadarlar tarafından ehemmiyetle takibedildiğini ve yanlış işin düzel-
ı,.. ıı~1 '.Çin de müsbet teşebbüslerin yapıldı~ını ö~renmiştik . 

~Qkikırun aldı~ımız ve aşağıya koydu~muz mektupta, bu hususta haklarında 
~ltl •ta girişilen bazı kimselerin , kendilerini müdafaa için baş vurdukları 
~~c!~tı~ zavallılığı an~atılmaktadır . . Büyük bir halk .. v~ tasa~vuf şairi olan 

' 
~ekt Usı ve onun esen hakkında dıkkate değer mutalaaları ılıtiva eden bu 

Up şudur : 

~ %ı·Değerli gazetenizin muhtelif ta- 1ı lqv 
1 nushalarında 19 uncu aısr ta· 

~~;uf ve halk şairi Kuddusi hak· 
~y aki [yazılarını okudum bu çok 
~-illetli mevzu etrafında lstanbul 
ıqlelelerinin sütunlar dolusu haykı
~i~:1rını gördük ve nihayet hak bildi 
t;ı~ı~- hakikatı parlattınız . Koyu ka. 

, >lltı 1&ın göstermemekte ısrar ettiği 
~. ~~U &östermiş oldunuz . Bu büyük 

~ Parınak şerefi, büyüklüğünü ve 
~~~tunu başta sayın gazeteniz ol
hı.ı u halde Türk matbuatına borç-

"Ur 

bu Matnafih bu vaziyet karşısında 
r1 btnenfi zihniyetlerin yine feryatla-
, a l d · la~ ' a ı . Yine kulaklarımız tırma-

kudor _: Bazı şahsiyetler, ellerinde 
td dusı divanının şiriyetine nüfuz 
as Ctnedikleri coşkun parçalarını ta
larSUplarile mezcederek bağırıyor-

' ~. k Faka bu bağınşta gülünç bir }' L~ş. çeşnisi var . 
J~ akın onlar Kuddusinin tevekkü-

l 
Yırtan .. . , şu parçasını goremıyor-

~r : 

r;ııte .. 
B rı gurıl.er geri gelmez 
~ dem/er de geçer kalma~ 

Çalışmrıyan murad almaz 
Giinül sana denıedım mi ? 

Yaşadığı asrın koyu taassubu
na çatışını anlamıyorlar ve belki ka
naatlerine hoş gelmediği İçin : 

Ey kendüyü <ilim alim sanıcı müııkiri 
calııl 

l 'alialıi ga/euır bu senın bilişüsanın 
C:rvalı kı karip oldu dinii lfuhammed 
Çiin kaldı elinde bıı mısillii ülemarıın 

Zamanın yazı dili ve aruz vez
nine rağmen, dil bakımında değerli 
şekilden de çok farklı hece vezniyle 
yazılmış şu şiirini anlamamak ayıptır: 

Aradım bulmadım Rumda Hıcazda 
l\andedir P\' günü/ bilmem durağım 

1'.!:!lenüberı /.aldım aşkıı mecazda 
llaki/..at ralıırıa gitmez ayağım 

Halka aşık halkçı Kuddusi : 

Aşk güzel, fi§ık güzel, yar giizel 
Ciil gii:e!, bülbül gihel, gül=ıır güzel 
Terbt• olsun ki halkı yermeı-im 
/laik göze/, halik güzel, lıer vur güzel 

Tefekkürün uçsuz bucaksız en. 
ginlikleri arasında dolaşırken tatlı 
bir· duyuş ve güzel bir duyuruşla : 

mesut veya bedbaht olurum ,, 

Demekle bu günün telekkilerine 
yaklaşacak kadar kudret gösteriyor 

Gerilerde kalan o şahika bugün 
bir tümsek görünüyorsa bu görünüş 
bir aldanışın neticesidir . 

Heyetimizde ilkmektep, orta ve 
lise mektepler , muallim ve sanat 
mektepleri öğretmenleri var. Hepsi, 

1 seyahatleri esnasında, bir çok notlar ı 

alıp, tedris programlannı t~tkik et- 1 
tiler . 

1 

Türkiyeye döndükleri zaman,Sov
yet Rusyada gördükleri hakkında 
raporlar vereceklerdir. Bu raporları 
esaş olarak, Kültür Bakanına Türk 

4 - ihalenin yapılacağı tarih ve yer : Teşrini evvelin 15 inci perşembe 
günü saat on beşte belediye dairesinde ve belediye encümeninde . 

5- Muvakkat teminatı : Onar lira . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka· 
lemine ve ihale günü de muvakkat teminatlarile birlikte Belediye encü· 
menine gelmeleri ilan olunur. 7329 29-2- 4 - 8 Küreden bir milyon üçyüz on 

bin defa büyük olan güneşi aradaki 
mesafeyi bilmediği için ancak tepsi 
kadar diye iddia eden zavallıya gü· 
!eriz. Elden ne gelir . mekteplerinde faydalı olarak tatbik ' -------·-------------------~ 

Teleskoptan mahrum gözler; 
kan, kemik, etten başka nasibi bu
lunmıyan kafaların yoluna kurban 
giden Kuddusi, oyuncak oluyor . 

ilim adına yaplmakta olan bu 
kasta daha f<tzla müsaade edil
meinelidir. Halk edebiyatının ne söy. 
lediğini bilmeden or>un hangi yol
lardan, hangi kanallardan geçtiğini 
anlamadan tasavvuf edebiyatının na· 
sıl tekamül edüp, nasıl tedenni et
tiğini araştırmadan bugünkü kıy· 
metleri bulmamıza imkan yoktur . 

Müntesipleri arasında derisini yüz. 
dürecek kadar kan~atlerine esir in
sanlar yetiştiren bu müessisenin dev
rini bitirişi ve defnedilişi din tarihi 
ve kültür bakımı yönünden çok kıy
metli vesikalardır . 

Bu müessesenin hakim olduğu ce
miyetin hangi manialardan atlıyarak 
bugünkü tekamüle kavuşmuş bulun
duğunu anlamak ve anlatmak mec
buriyetindeyiz . 

Türk yurdundaki Atatürk dev-

edilmesi melhuz olan şeyleri tesbit 1 

etmek üzere, Sovyet tedris usulleri 
hakkında umumi bir rapor verece - 1 

ğim .. Memleketimiz arasında bir çok 
benzerlikler vardır, ve mektep teş

kilatındaki tecrübelerinizden bizim 
teşkilatımız istifade edebilir . " 

Adana ikinci icra memur
luğundan : 

2 - 9 -936 tarihli gazetenizin 
üçüncü sahifesi beşinci sütununda 
yazılı ve Belediyeye borçlu Silahçı 
zade Şaban oğlu Ahmedin satış ila
nında altıncı satırında iki dönüm 
iki evlek 84 metre yazılacak iken 
iki evlek 84 metre yazılmış oldu. 

Fatma Dikmen 
Yeni İstasyon caddesinde 

Biçki, dikiş ve şapkacılık yurdu 
İstanbuldan,İzmirden ve Ankaradan almış olduğu 

bir çok yeniliklerle geldi. Yeni sene kayit ve kabul 
muamelesine başladı . 7313 4-6 

ğundan iki dönüm iki evlek 84 ---·------------------------
metre olarak tashihi ve 26 ıncı sa- 1 
tırında da hane ile birlikte işbu iki 
buçuk dönüm bahçeye denilecek 
iken yedi buçuk dönüm olarak ya· 

1 
zılmış olduğu görü !düğünden iki bu
çuk dönüm olarak tashih olunur. 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle 
Eczacı tarafından yapılır .... 

ve 

rimi, çok uzun süren bir tasfiyenin S h E • d - ----------.ı Parfümeri, tuvalet eşyaları ey an czanesın e plançosudur. Elde edilen karın bü-

7328 

yüklüğünü kavraya bilmek için at- Kaçakçılar vatan ' rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
!ablan badirelerin azametini hesap • Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S lıulu•ı..ı .... 

etmek lazım. Bu karışık bilmecenin ı hainidir ı C l Al Baye ı 
içinden çıkabilmek için de dayadığı e a r 
esasları muhafazaya mecburuz • ------·--------•ı:-----------------·-----------• 
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Seyhan milli emlak müdürlüğünden • • 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

: '• '. . 
i • 

~• ,. 
lNI 11'\.,AAQA Bll\AS\ 

'· 

Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

-=-====-.................... ~ .... 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden : 

1- Adana Kız Lisesinin (110) 
Erkek lisesinin (30) kalem erzalrı bir 
arada Erkek öğretmen okulunun (48) 
kalem erzak ihtiyacı ayrı olmak üze
re (15) gün müddetle eksiltmeye ko-ı 
nulmuştur. Her üç okula alınacak er
zakın evsafı aynidir. Erzakın cins ve 
miktarı okullarda ve kültür dairesin. 
dedir. 

2- ihale günü (3) Birinci teşrin J 

cumartesi günü saat ondur . 
3- Eksiltme Adana kültür di

rektörlüğünde yapılacaktır . istekli· 
!erin şartnamelerde yazılı kanuni ve. 
sikalardan başka Ticaret Odasının 

1 yeni yıl vesikası ve teminat makbuz· 
larile beraber ihale için tayin edilen 
belli gün ve saatta kültür direktör. 
lüğünde hazır bulunmaları. 

Beher dönümünün 
Miktan muhammen kıymeti 
dönüm Cinsi Lira Kuruş 

453 Tarla- 140 hisse 36 00 
itibarile Gayri mübadil bonosu 
125 hissesi kapalı :zarf 

299 

823 • 

1360 " 
,, 

240 " " 

36 ()() 

Gayri mübadil bonosu 
ltapalı zarf 

30 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 ()() 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

250 tarlarun nısıf 6 00 
hissesinin 140 Türk lirası açık 
sehimde 125 sehmi arttırma 

250 " " 

3000 Zira yedi odayı 
şamil çiflik binası
nın 88 hissede 81 
hissesi 

540 Tarla 

215 ,. ,, 

100 " " 

6 00 
Türk lirası açık 
arttırma 

2210 00 
Gayri mübadil bonosu 
(hazine hissesinin kıy· 

meti ) kapalı zarf 
42 00 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

42 ()() 
Gari mübadil bonosu 
kapalı zarf 

8 ()() 

Mevkii Sahibi 
Hacıhasan Yunan taba. 
köyü asından Mav. 

• 

• 

" 

" 

,, 

" 

" 

Kayarlı 

" 

" 

ro mati ve 
resel eri. 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Yunan taba
asından Av. 

raham Avanya 

" 

" 
Türk lirası açık arttırma 

250 Tarlanın nısfı 7 00 " " Türk lirası açık arttırma 

• 

Hududu 

Cenuben azaz 7.ade Hüse)iıı 
ve Hacı Hasan şimalen lnnapl 
Camiliye giden yol , garben 
senet şifi ile taş kuyusu, şarkaJI 
zar deresi ile uzun oğlu. 

Şarkan Camiliden lnnaplıY' 
den yol ve Kara oğlanlı yolu ve 
kuyu cenuben Hacı Hasan ve 
seyin ef. şarkan ~ahibi senet şifi 
taş kuyu. 

Şimalen lnnaplıdan Camiliyı 
den yol, şarkan Adana Karao~I 
yolu cenuben Hacı Hasan ve . 
seyin ef. garben kara çalı ile 1111 

ve Hacı Bekir veresesi ve küçük 

( 
1 
·=----' 

tı 

man. Çu 
Garben Adana tariki , cen~ llıi 1 

lnnaplıdan Camiliye giden yol su( 1 
keli ve mezar deresi,şarkan sarı 9 
ile lsmailiyeden Camiliye çıkan hekta 
şimalen vakıf sınır taşı ve me~~' de ta 
lu Yusuf ve boyacı oğlu ve ArY' Yadır. 
baki ve Hasan kerimesi Fatma ı Yadır. 
oğlu ve içme deresi . ş 

Şimalen kariye ve lnnaplı kıl ile bu 
yesinden hafız Durmuş. GarbeP Jt lık bi 
naplı kariyesi sınırındaki bo~aı ili llıahs 
resi. Cenuben lnnaplı Camih yo görül 
Şarkan sahibi senet. tiıııiz 

Şarkan yol, garben kara çah ~ llıinle 
Mehmet efendi şimalen Mehmet kı il 
cenuben kara oğlanlı mezarı . diala 

Şarkan Ahmet tarlası , şimal deni! 
cebel, cenuben sahibi senet tarla· hatırı 

~e e 
~ Şarkan, garben, şimalen cebt

1 

Cenuben sahibi senet tarlası . 
~Ut 
bekı 

Şarkan hergele yolu, garben ~ ~r 
kuyu, şimalen tarikiam, cenuberı 
mitri Avanya. A.d 

Şarkan Dimitri Avanya garbi' 1~k 
hergele yolu, şimalen tarikiam , lur 
nuben kasap Mehmet . 

Şarkan Dimitri Avanya, garbt~ lur 
tarikiam, şimalen Şardikyan ArV~ b 
cenuben tarikiam. ~ 

Şarkan çiflik ve yol, garben dıı 
yı Mahmut vereseleri, cenuben çlJ' !lıu 
rak , şimalen hergele yolu . bu kara birası 

4 - isteklilerden Adanada bu. 
lunanlar şartnameleri her gün ait 
olduğu okullarda göre bilecekleri 
dışında bulunan isteklilerin de şart· 
nameleri tahriren istemeleri ilan olu
nur . 7299 19-22 - 26-29 Yukarda dönüm miktarlarile mevki ve hudutlan ve beher dönümünün gayri mübadil bonosu ve Türk lirası 

' it. mukabilinde muhammen bedellerile hazine hissesinin miktarı gösterilmiş olan Yunanlı emvaline ait on bir parÇ 

( Şölen J gazinosunda 
Y~ız::==ı;":1:11111191._mm ... 11m .......................... , .... 

Herkes gibı ~ız de: Bu besleyici sajthk koruyucu Ankara Birasını içiniz. 
Her verde ısrarla arayınız . 

Adana acentesi : Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

BcbekL Kilise sokak N: 11 A. 7230 26 

SOCONY- VACUM 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejder]i 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES 'Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Doktor Ali Hikmet 

1 Kiralık ev 

ilr 
tarla ile bir bap Çiflik ve müştemilatırun mülkiyetleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile gayri mübadil bo
nosu ve Türk lirası mukabilinde ve bedelleri defaten ve peşinen tediye edilmek şartile 15-9-936 tarihinden 

tj 

itibaren 20 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 5 -10-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür . Is 

Asfalt yol üzerinde doktor 
Muzaffer muayenehanesi kira~ktır. ı 

teklilerin şartnamesini görmek ve yüzde yedi buçuk teminat akçasını yatırmak üzere Milli emlak dairesine mü· 
racaatları ve ihale günü saat 15 de Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. ~ 

Doktor Reşat 
Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 

şubelerinden mezun 

Birinci sınıf mütehassıs 
Her gün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmaru üçün· 

cü katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız am~liyatlar yapar. 
7300 5- 30 G. A 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 

Adananın lık ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devre 
derslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlar. 

17-20-24-29 7290 1 
v 

6748 73 

Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan Talebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en son 
Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarım Fransız ve Belçika usulleridir. Diplomalar Kültür direktörlüğü tarafından 
kabule başlamıştır. tasdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den ak· 

Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . şam 16 ya kadar devam eder.Fazla malümat almak için Yurda müracaat 
7227 25-30 edilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin evine w.,._, ________________ .,.;.; _______ ..;ı nakledilecektir • C. 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


