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GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Adanamız Akdenizin bir limanı mı olacak? 
Suriyeden gelen 

bir ses 

Suriye ve F raıısa 
şunu bilmeli ki: 

1 Hataylılar Mersin şube
lerini de açarak bayrak-

Paris dönüşünde Belgrad ve Atiiıa 
da yapılacak olan temaslar 

Türkün, çöllerin bütün 
sakinleri kadar askeri, 
kumları kadar süngüsü 

vardır. 

Berutta çıkmakta iken kapalılan 
1 Yıldız ] gazeıesinin Baş muharriri 
Muhiddin M•ydaninin gazetemize 
gönderdigi bir makaleyi aşatıya ko
yuyoruz: 

Berut : 22 - Bugünlerde Suriye 
gazeteleri Antakya ve lskenderun 
saneağı hakkında kuru sıkı patırdı· 
!ar yapmakta bulunuyor. Hatta daha 
ileriye vararak, resml makamların bu 
gayri tabii heyecanları bilvasıta yap
tırmakta olduğunu iddia edebiliriz. 

Suriye, Türkiyeye komşu bir 
hükümettir. Siyasi ve iktisadi menfa
atları icabından komşu devletlerle 
hoş geçinmesi samimi bir anlaşma 
tesis etmesi geregirken, genç Suriye 
hükümetinin bu b•sit siyaset kaide
sine riayet etmemesi gariptir!. 

Bu zoraki heyecanlar, · ruhsuz 
içtimalar, manasız gürültülerle, ace
ba suriydiler, şarkın en kuvvetlisi 
olan komşu devleti saman çöpii ile 
ürkütebilirler mi hiç .. ? .. 

Veyahut Türk ordusunun sivri 
ve bükülmez süngüleri arasından, 
Türkün kiymetli yavrusu olan sanca
ğı Blöflerle kapabileceklerini mı sa
nıyorlar?. Pek gülünç hareketlerdir 
bunlar!. 

• Suriye ile beraber lbütün 
Şark milletlerini, sosyetede ye
gane koruyan Türk devletinin iyili
ğine, fenalıkla mukabelenin ce
zasını çekeceklerini suriyeliler hatıra 
getirmiyor mı aceba? .. 

Suriyeliler , Sancağın Arap oldu
ğunu iddiaya kadar cilret ediyorlar. 
lskenderun körfezinin haritadaki mev
kii coğrafi bir müeyyede değilmidir?. 

Dünyada hiç bir coğrafiya kitabı 

yoktur ki , küçük Asya ismiyle isim
lenen Anadoluyu sınırlaştırırken , -şimaldan Karııdeniz , cenuptan isken· 
~~ . .:;.": '· ;. '.czi ile tarif etmesin !.. 

Bugün burada resmi lisan Türk· 
çedir . Lllzkiyeden çıkan bir seyyah 
Antakya hududuna varır varmaz ken· 
disini l:_ambaşka , yabancı bir mu· 
hitte bulur , lisanın .. iklimin .. şah
siyetlerin .. Ahlakın ve kıyafetin de
ğiştiA"i bir beldede 1. 

Her hangi bir kahvede oturursa
nız , çevrenizin baştan başa Türk ol• 
duğunu görürsünüz . 

Sancaktaki dört gazeteden bir 
teki Arapçadır , bu da resmi hima
yeler , tahsisatlar sayesinde yaşar ve 
yüz nushalık bir tıraja sahiptir. 

Sancağın ilk sakinleri mogollardır. 

Bundan beş bin sene evvele göz 
gezdirsek , &srd körfezinden Toros 
'.!teklerine, Akdeniz sahillerine , Şap 
denizine kadar Türk " Sumer ,. hü
hümetine rastlarız. 

• 

Cümudiyeler devrinde lrana kadar 
uzanan buz dağlarının müdhiş büru
detinden , diger kavimler çöllere çe· 
~ilmiş iken, Türkler soğuklara alışkın 1 
olduklarından Basra körfezinden To
roslara kadar olan bölgelerde yerle
şerek parlak bir medeniyet kurup , 
rönes ns yaratmışlardır . Hatta bu· 
günkü Arap lisanında Moğalcadan 

alınmış binlerce kelime bulmak müm· 
kündür. 

Suriye allameleri ( 1 ) biraz da 
Sumer tarihi yoklasın, görecekler ki 
bronz , demir medeniyetlerinin ilk 
muhterii olan Türklerin bıraktıkları 
heykeller,zarif abideler Londra müze
s' nde bulunuyor . 

işte bu Türklerdir ki , Arapları 
-.- Ger/Si ~c;;ı ~a~:.::-

larını çektiler 1 

Sancakta zulum artık aldı yürüdü 

Binlerce kişi sevinç ve göz yaşı 
içinde toplandı dağıldı At~vi ve Ermeniler Türkler aleyhinde tahrik ediliyor 

Mersin : 26 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Bu gün Hataylılar Mer
sinde de şubeleri açtılar.ni Mersim 
tam saat iki buçukta Halk Partisin
de başladı 1 Halkevi salonları, ka
pısı önü binlerce Türk ve 600 den 
fazla Hataylı ile dolmuştu . 

~sa:!~ vs:~i~~; ~eyedek ~lmak üzere Tahsildarlar memur değil cellad 
Seçilenler şunlardır : Kadri Sa- J ·----

buncu, Rüştü, Dişçi Zübeyr, Ömer 1 ---------------------

T .rkmenilli, Koca ağa, Mehmed Ankara : 26 (A.A.)- • 
,r',....,.. ......... ......,_ ... - ... .._----...-.. ~., • Buğdaycı, Mahmud Refik, Sarrat Ca. Antakya hakkında alı 

ni, Edhem Şakir, Mehmed Nuri, Sa- nan yeni haberler şun. 
Heyetimizin Pa 
ris dönüşünde 
Belgrad ve Ati 
nada temasları 

Çok geçmeden Hataylılar, cemi
yetlerinin heyeti idaresini seçtiler . 

bit, Yusuf ve arkadaşları . !ardır : 
- Gerisi dördüncü sahifede- intihaba iştirak etmi-

Adana liman olacak 

10 bin tonluk gemiler akdenizden 
Adanaya kadar gelebilecek 

Bir ecnebi şirketi hükumetimize müracaat etti 

Seyhar,ı böyle bir servet ve medeniyet unsuru olarak göreceğimiz 
zammanlar yaklaşıyor 

Ankara : 26 ( Hususi ) - ikinci 
endüstrileşme planı ve muhtelif ve· 
kaletlere ait bazı bü ük işler şehri· 
mize yeniden bir çok yabancı en· 
düstri guruplarını toplamaktadır . 

Bunların içinde ekonomi bakanlı· 
ğına yeni işler ileri sürenler de var
dır . Türkiyede ilk iç liman olarak 
Seyhan nehrinin temizlenmesi ve 
Adananın 6 · 10 bin tonluk gemi
lerin doğrudan doğruya girip çıkabi· 
leceği bir liman haline getirilmeside 
bu aradadır . Bunun için nehir yata· 
ğını temizlemek ve 10 metre derinlik 
temin etmek icap etmektedir . Sey
han yatağının ve mıntaka teşekküla · 
bnın bu işin yapılma•ına hususi bir 
imkan gösterdiği ilave edilmektedir. 
Bu proje tatbik edildiği takdirde : 

1 - Türkiyede ilk nehir limanı 
ve nehir üzerinde gidiş geliş başla· 
mış olacak . 

2 - Akdeniz limanlarının vazi
yetine göre boşaltma ve yolcu alıp 
verme bakımında aşağı yukarı şark 
akdenizinin en büyük limanının te· 
meli kurulmuş olacak . 

nomik şeklide işleyen sayısız 
katarın beşiği olacak . 

fahri-

4 - Nehrin dört yatağında şi· 
şirme suretiyle yapılacak barajlarla 
sulama için işletecek kuvvet olarak 

veya tenvirat için kullanılabilecek 
elektrik istihsal edilecek . 

5 - Mıntaka mahsullerini de· 
po etmek için zincirleme hububat 
mağazalany ani silolar ve pamuk 
antrepoları yapılacak . 

6 - lsviçre nehir limanlarında 
olduğu gibi bilhassa Suriye ve şark 

ticareti için bir de serbest liman. 
!ar kısmı ayrılacaktır . 

7 - Bu inşaat taşma adiseJe. 
rine de hihayet vermiş olacaktır . 
Bu İnşaatın bedelinin pamuk ve hu

bubat olarak uzun vade iie ödene 
bileceği prensibi kabul olunmak 
tadır. 

K. O. 

Fransanın hali harap 
3 - Yumurtalıkla Adana şehri 

arasındaki saha barselonda olduğu Yazan : Georges Ouhamel 

1 

yen münte hibi saniler 
mahkemeye verilmişler 
dir . F rrınsız delegasyo 
nun Milletler Cemiye
tinde tazyir yapılmır 

demelerine rağmen hal
ka her türlü tazyik ya
pılmaktadır. Tahsildar 
!ar istihbarat daireleri-

lsııklô,l ıçın tutuşan sancaklılardan bır grup 
- lskenderun muhakemesi münasebeıile -

• ne çağrılarak Türk köylerinde olan 
a!acaklann derhal alınması için ne 
yapmak lazımsa yapmaları ve her 
türlü işkenceye baş vurmaları için 
tavsiyede bulunulmuştur . 

Şapka giyen Türkler ' hakarete 
maruz kalmaktadır . 

Bayram matemi tutan Antakya 

Filistın maktubu : 

Türklerile alay etmek için bir kaç 
milis zabiti ile altmış Suriye askeri 
önlerinde davul olduğu halde so· 
kakları dolaşmışlar ve rastgeldil<leri 
Türkleri tahkir etmişlerdir . 

Bazı Şam ve Halep gazeteleri 
son zamanlarda lskenderun ve An

- Gerisi dördüncü sahifede -

Ankara: 26 (Radyo) -
Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras ve 
arkadaşları Paris dö
nüşü Belgrad ve Ati
naya uğrayacaklar, 
temaslar yapacak -
lardır. 

Heyetimiz Pazarte
si günü Ankarada bu
lunacaktır . 

1
T ahkikkomisyonuvazife-

1 sine hitam vermek istiyor 

Ziraat Vekaleti 

seylapzede çifçilerimize 
yaı dım için bir direktör 

gönderdi 

Filistinde çeteler faaliyetini artırdı Ankara: 26 ( Türksözünün Hususi 
Telgrafı ) - Adanada Seyhanın son 
defa taşması dolayısile harap olan 
tarlalarla yeniden yapılacak zeriyat 
işlerini ve bunun için felakete uğra· 
mış olan köylülerin ne gibi tohumlara 
ihtiyaçları olduğunu yerinde tetkik 
etmek üzere Ziraat Vekaleti Şube Mü 
dürlerinden Bay Selim Herkmen Ada· 
noya gönderilmiştir. 

Kudüs : 25 ( Hususi ) - İngiliz [ 
tahkik komisyonu vazifesinin büyük 1 

kısmını Milat yortusundan evvel bi
tirmek niyetindedir. Bayram hafta· 
sını Şarki Erdende geçirmek istiyor. 

Bayram ertesi de işini büsbütün 
bitirerek döneceği resmen ilan edil· 
miştir. Ancak tahkik heyeti hakimler 
haricinde Araplardan kimsenin ifa· 
desini almamış ve yüksek Arap 
komitesile temas edememiş oldu. 
ğuna göre yapacağı raporu nasıl 
tanzim edeceği bilinemez . 

Tahkik heyetinin kararı ne olursa 
lolsun Arap yüksek komitesi tahkik 

heyetine karşı istinkafta devamede
ceğini son defa bir daha ilan et. 
miştir. 

Şark demiryollarını 
satın aldık 

Ankara: 26 (Hususi) -Şark demir· 
yolları satın alındı ıı.ukaveleimzalandı 
bedeli olan altı milyondur. yirmi senede 
yarısı mal ve yarısında döviz olarak 
ödenecek. yolun bütün masrafı çık 
tıktan sonra bu parayı bu zamanda 
ödemeye kafidir . Bununla yabancı 

sermayelerin gayri kafi şerait altın. 
da yapılmış şirket işleri bitmiştir . 

Arap yüksek komiteşini bunu 
ilana sevkeden sebep Filistin Arap 
gazetelerini - Efkarı tehyiç edecek 
şeyler yazıyorlar diye- Filistin hü
kümetinin tatil etmeğe teşebbüs et
miş olmasıdır. 

Filistin Arapları hükümetin Arap 
gazetderine karşı hasmane hare
ketini protesto için bir çok telgraf· 
lar çekmişlerdir. 

Bu protestolar yüksek komite 

K. O. 

vasıtasile Akvam Cemiyetine ve 
komşu Arap Emirlerine gönderil· 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Son dakika 

Macaristan silahlanmak istiyor 
Ankara: 26 (A.A.) - Sabık Macar Başvekili Kont 

B~thlen , Paetı Naplo gazetesinde yazdığı bir makalede 
yeniden T rianon muahedesi aleyhinde bulunmakta ve 
her şeyden evvel Macaristana silahlanma hakkının veril
mesini ve Macaristandan koparılan topraklardaki Macar
lara hayat hakkının iadesini istemekte ve aksi takdirde 
Macaristanın Milletler Cemiyetinden çekilmesi lazımgel
diğini söylemektedir. 

Yugoslav Başvekili Bükreşte 

gibi turbin , yani su kudretile çalı I - ikinci Sahifemizde -
şan.. 'Ve '.bwıl.Ql'neticesi •.olarak en ·ek'O· ~ .......... -.. ............. ~~ ı •• ' • ' . K. Q, 

Ankara : 26 (A.A.) - Yugoslav Başvekili Bükreşe 
gelmiştir. Küçük Antand devlettlerini alakadar eden me
seleler h:aklr.mda noktai nazar teatisinde buluriacaktir , 
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Sahife 2 

Fransanın hali harap 
Alman kabusu Fransızların uykusunu 

kaçırmağa başladı 

Büyük bir Fransız muharririnin 
dikkat makalesi 

çok şayanı 

1 
Türk sporcuları 

" Marianrıe ,, den Büyük mütehassısların fikirlerine Seylapzedel~rimize yar
dım maçl rı yapacaklar Georges Duhamel göre Alman ordusu yıldırım gibi 

Fransız Akademi a zasından vuracak ameliyat için hazırlanmış 

• Bütün dünya F ransanın ölüm bir ordudur . Bu ordu namütenahi 
tehlikesi içinde olduğunu biliyor . motörlü elemanlara sahiptir . 
Bunu anlamıyan yalnız bizzat Fran· Soğuk kanlı ve tecrübeli hiç bir 
sızlardır . Memleketimizin vaziye. askeri şef bu müdhiş fakat ayni za· 
tini açıkça görmek istiyenlerin hu- manda nazik kuvveti yolsuz ve he. 
dutları geçmeleri uzaklaşmaları ve men daima karla örtülü bir arazide 
gerilemeleri lazımdır . macera aramağa sevkedemez. 

Dahil münazaaları Fransızları Ne kadar mua!zam olursa olsun 
hakikati görmekten uzaklaştırıyor. Alman hava kuvvetleri geniş islav 
Fransızlar bu gün muhtelif ihtiras . ovalarında bir çoğu büyücek köy-
)arın oyuncağı halinde olup ne yü· !erden ibaret olan şehirlerinde mü-
rüyen orduların ayak seslerini ne de him bir iş görmeğe muvaffak ola· 
yakında kendilerini ezecek olan müd- mıyacaklardır. 
hiş harp makinesinin gürültüsünü Binaenaleyh Almanya bir çok 
işidememektedirler . gürültü ile bütün hazırlıklarının 

Geçen yaz ve son bahar ayları ( Şark ) a doğru olduğunu ilan eder. 
içinde bir kere daha memleketimi ken bir kere daha dünyayı aidatı· 
terkettim . Onu bir kere daha uzak· yor : Alman ordusu Fransaya vu 
tan ve diğer milletlerin gözile gör· kua gelecek bir harp için hazırlan 

k · · maktadır . Ve bu ordu tamamile me ıçın .. 
Denizler aştım . beş memleketi F ransaya doğru yürümeyi düşün· 

gezdim, bir kongre münasebetile mektedir . 

toplanan elli memlcketin mümessili Daha bir müddet serbestce 
ile görüştüm , yabancı memleket· hava almak isteyen bazı Fransız 
)erin nazırları, diplomatları, daevlet )arda vardır ki, Harplerin ancak 
reislerile mülakat yaptım · güzel mevsimlerde başlayabileceğini 

Burada şimdi. dahili münazaa'ar 1 söylemektedirler. Fakat bu Fransız. 
yüz ünden F ransanın duçar olduğu 1 lar, F ransanın kış ortasında bile 
muvakkat zaaftan bahs etmiyorum. mükemmel surette harp edilebile· 
Ben sadece ve bilhassa şu günler cek bir memleket olduğunu unutu-
de üzerimize çöken hariçi tehlikeyi yorlar. Verdunu her halde hatırlı. 
mevzubahsedeceğim . Bu tehlike öl· yorsunuz .. 
dürücü mahiyettedir . Bütün gözler- O halde hiç çekinmeden Fran· 
de bu kat'iyeti okudum, her sözde sanın yakın ve müthiş bir tecavüze 
ayni hükmü hissettim : ı maruz kalacağını söyliyebiliriz. Her 

Eğer Fransa, kendisini çeviren şeyden malumattar olanlar bu teca· 
tehlikeyi görmek hususunda yeni ve 1 vüzün, modern Almanyanın adeti 
sür'atle bir hamle yapamıyacak o. 1 veçhile çok ani ve en küçük bir 
!ursa mahvoldu demektir . sızıltı vermeden olacağını da bilir· 

Fransanın yeni bir tecavüze uğ· ler. 
rayacağını ve bu saatin çok yaklaş Herkesin haberdar olması için 
mış olduğunu ve bunun için de Fran ilk defa açık şehirler tecavüze uğ· 
sızların kaybedecek bi• tek dakika 1 rıyacaktır. 
sı olmaclığını bütün dünya biliyor . 1 Maruf askeri bir şefin temin 

Memleketime döndüğüm zaman ' ettiğine göre Fr;ınsanın ilk harp 
aklı selim sahibi, mutedil ve salahi- gecesinde bir milyon insan kayıp 
yettar bir çok insanları isticevap etmesi kadar kolay bir şey yoktur. 

ettim . Filhakika F ransanın bu teca-
Bütün fikirler bu nokta üzerin· vüze karşı göstereceği mukaveti 

de toplanıyor : hiçe saymak doğru bir şey değildir. 
3iyasi münazaalarla çalkalanan Fakat bu mukavemet nihayet teda· 

Fransa yakında kuvvetli, kalabalık, fii mahiyet alacaktır. Halbuki müte-
çok iyi bir şekilde hazırlanmış ve cavüz daha evvelden ve uzun za-
yıllardanberi müdhiş bir kin ve in- mandanberi hazırlanmış olmak, iste· 
tikam hissile kıvranan bir milletin diği saati intihap etmek ve istediği 
tezavüzüne yakında uğrayacaktır . yerden işe baŞlamak gibi avantaj· 

Son on senenin , daha doğrusu !ara malik buJ .. nmaktadır. Sulhcu 
son yirmi ayın tarihi bize şerikicü Fransa ise bu darbeye karşı muka· 
rüm ve bigane nazarlar karşısında bele edebilmek için bir çok günler 
Fransayı müdhiş muhasımlarla karşı kayıp etmek mecburiyetinde kala· 
karşıya bırakan planın ne mükem caktır. 
mel surette tatbik mevkiine kondu· Fransızlar şunu iyi bilmelidir ki, 
ğunu pekala gösterdi. bu müstakbel harp bir imha har· 

Harbin biraz daha gecikmesi binden başka bir şey olmıyacaktır. 
gibi bir hayalin peşinde koşan bazı Bu harpte zenginler servetlerini ve 
safdil Fransızlar, Almanyanın bütün ·hayatlarını ve fakirlerde hayatlarını 
askeri hazırlıklarının Sovyet Rus· 1 ve ümitlerini kayıp edeceklerdir. 
yaya karşı olduğu kanaatını taşımak. Hayatta kalanlar ise uzun za· 
tadırlar . j man belki de ebediyen en müthiş 

Bu bir hayal mahsulünden başka esaret tazyıkları altında inliyecek· 
bir şey değildir. Bu mevzu etrafında 1 ]erdir. 
zamanımızın en maruf ve büyük as- ı Bugünkü harbin, bugünkü şart· 
kerlerile görüştüm. Her şey ve bü· )ar içince hir proletaria zaferile 
tün muvaffakıyeti •Ani bir (ecavüz. 1 nihayetlenmesine imkan yoktur. Bil· 
den bekleyen bir millet , zamanını akis, eger Fransa, şimdiki gibi tak. 
bir çok yabancı toprakları geçerek sim edilmiş kaldığı takdirde, bu 
geniş buz çöllerinde kaybetmeyi zafer Hitlerci F aşızime ait olacak. 
düşünemez. Bilhassa bu toprakları t ır. 
geçmek için bir kaç milleti de ezmek Fransızlar, bir çok defa nümune 
mecburiyeti vardır. • misalini gösterdikleri yeni bir enerji 

Ru~yaya gelince, bu memleket göstereceklerini ümit ediyorlar. Fa· 
yukarıda söylediğimiz gibi bütün kat daima mucizelere güvenmek 
muvaffakıyeti ani bir tecavüzden doğru bir şey değildir. 
bekleyen bir ordu için çok kötü bir Eğer milletimiz kendisini saran 
ımtharebe nıeydanı~ır müt~ tehlikeyi · diden görür ve 

Türk spor koruma genel mer 
1<ezi şehrimiz felaketzedelerine yar 
dım olmak üzere bütün kulüblerin 
birer maç yaparak , hasılatını tama
miyle felaketzedelere terk etmeleri 
hususunda bir karar vermiş ve bu 
kararını bir tamimle bölgelere bil· 
dirmiştir . 

Maarifte: 
Diplomalar iyi yazı 

yazılacak 

ile 

Maarif Vekaleti mekteplerden tas· 
dik edilmek üzere gönderilen dip·· 
lomaların okunmıyacak kadar çirkin 
yazılarla yazıldığını ve yanlışlıklar 
yapıldığını görerek bundan sonra 
diplomaların güzel yazı ile doldu 
rulmasını ve talebenin Soyadlarının 
yazılmasını bildirmiştir . 

İş dairesi reisi 
Ankaraya gitti 
Şehrimiz, Mersin ve diger iş böl· 

gelerinde tetkikler yapan Ankara 
iş dairesi müdürü Ankaraya dön
müştür. 

Hayvan hastalıkları 

1 Bizim mıntakamızda 
değil 

Son haftalar içinde mıntıkada 
hayvan hastalıklarının baş gösterdiği 
hakkındaki şayialar doğru değildir. 
Bu hastalıklar mıntkamız harici 
olan Mersin ve civar köylerinJe, 
Tarsusta ve Silifkede görülmüştür. 

Ve bunların da derhal önü alın 

mıştır. 

Umumiyet itibariyle ovada hay. 
van hastalığı yoktur. 

Tayyare resmi mal sandık
larına yatırılacak 

Hususi idarelere devredilen bina 
ve arazi vergileriyle birlikte hususi 
idarelerce alınmakta olan tayyare 
resimlerinin bazı mahallerde tayya· 
re cemiyetleri şubelerine teslim e· 
dildiği görüldüğünden hazineye aid 
olan bu resmin doğrudan doğruya 
mal sandıklarına teslim edilmesi 
dahiliye bakanlığınca alakalılara bil· 
dirilmiştir. 

Vergi ihtilaflarını hal 
etmek için 

Dahiliye encümeni idaresi ma
kam ve mevzilerle adli mahkeme
ler arasında icrai, ferdi olarak çı · 
kan vrgi ihtilaflarının halli ıçın 
Adliye Vekili reisliğinde, üçü tem
yiz mahkemesinden. üçü de Devlet 
Şurasından alınacak azalardan· mü
rekkep bir mahkeme teşkilini kabul 
etmiştir. 

maruz kalacağı akıbetin tasavvur 
edilemiyecek vahımetini his edip 
dahili kavgalarından vaz geçerek 
hazırlanmağa başlayacak olursa 
belki düşmanı durdurmak zamanı 

henüz geçmemiş olur. 
Vakıt artık geçmemiş midir? 
Zan ederim ki evet ve bunu 

söyl~kt'e ısrar tdiyonım. 

Felaketzedeleri -
mize yardımlar 

Seylapzedeleriınize yardımlar de. 
vam etmektedir . Komşu şehirlerin 
yaptığı yardımları her gün ayrı ayn 
yazmaktayız. 

Mersinlilerin 828 lira yardımla
rına şunlar da ilave edilmiştir : 

Tahsin Müzeci 5 lira, Fahri Mü 
zeci 3 lira, Eczacı irfan 5 lira, Mus· 
tafa Yunus 5 lira , Eczacı Suphi 2 
lira, Yako Hasan 3 lira , Matalo 2 
lira, Veli Tevfik 5 lira . 

Tar susun 7 36 lira yardımına şun· 
!ar edilmiştir : 

Tuhafiyeci Tahir 10, Türküstanlı 

1 Abdullah 5, Baklavacı Yusuf 15, 
Göçüklü Abdullah 25, Komisyoncu 
Sait 5, Yakup Çapan 2, Kasap Sa. 
Jih 5, Kasap Resul ve ortağı 15 , 
Hasan 
Fabrikatör Hasan kara Mehmet ve 
birader zadeleri 300 , Tüccar usta 
!sa 5, Manifaturacı Ömer 10 , Ka· 
yıkçı Ahmet 2 lira . 

Seyhanspor balosu 
Dün gece Halkevinde 

verildi . Çok parlak oldu 
Şehrimiz Seyhanspor kulübünün 

dün gece Halkevinde verdiği balo 
çok parlak ve neş'eli geçmiştir . 

llalo, kalabalık bir davetlinin iş· 
tirakile geç vakta kadar devam et· 
miştir . 

Fakir çocuklara nasıl 
yardım yapılaca ? 

Aldığımız malumata göre , hü. 
kumet, fakir ve kimsesiz çocuklara 
yardımı bir devlet dış olarak ele 
almış bulunmaktadır . Bu itibarla , 
bu işle uğraşacak bir devlet teşki· 
!atı kurulacaktır. 

Bundan başka , şimdiye kadar 
bu işle meşgul olan cemiyetlerle de, 
hükumet, daha sıkı bir alaka temin 
edecektir . 

Vilayetlerin satın alma 
heyetleri 

Vilayetler namına bazı satınalma 
heyetlerinin lstanbula gittiği ve 
bunların başında ekseriya Valilerin 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
vilayetlere bir tamim yaparak vali· 
!erin vilayet bütçelerinin ita amiri 
olmaları itibariyle bu heyetlerde 
bulunamıyacaklarını ve bu heyet· 
lerin yaptığı masrafın mübayaa 
bedelinin yüLde beşini geçmiyece· 
ğini bildirmiş ve fevkalade haller 
olmadıkça lstanbula mübayaa he· 
yetleri gönderilmiyecek nümune 
celbi suretiyle mübayaatta bulunul· 
masının teminini valiliklerden iste· 
miştir. 

Talebenin kulüplere girme 
sine müsaade edilecek mi? 

Spor m:ıhfillerinden haber veril. 
diğine göre Maarif Uekaleti 18 yaşı. 
şını bitirmiş ve lisenin 2 nci devresi· 
ne geçmiş olan talebenin klüplere 
intisaplarına muvafakat edecektir. 

Bu hususta Vekaletçe eski tali· 
matname hükmünü değiştiren bir 
karar verilmiş değildir. 

Diğer taraftan bu yıl açılan orta 
tahsil mekteplerine talebe spor te· 
şekkülleri talimatnamesi gönderilecek 
buna göre mektep klubü t~kıli em· 

ı'ediltilljtir. 

Dünkü .... yagmur 
~ -

Dün, akşama kadar hava kapalı 
geçmiş ve sabahtan öğleye kadar 
muhtelif zamanlarda şehrimize hafif 

bir yağmur düşmüştür. 

Kazanç vergisi 
Kanununun bazı madde

lerinin tatbik şekli 

Maliye vekaleti kazan; vergisi 
kanununun bazı maddelerinin tatbik 
şekli hakkında vilayetlere mühim 
bir tamim göndermiştir . Tamimi 
kısaca yazıyoruz : 

işgal ettikleri mahallin gayri sa· 
fi iradı 2000 liradan fazla olan mü 
kelleflere , beyannameye tabi olduk· 
lan , varidat idaresi tarafından ikin· 
ci kanun ayından eve! yazı ile bil· 
dirilecektir . Bu gibi mükellefler ih· 
barı takip eden yıl için beyanname 
usulüne tabi tutulacaklardır . 

Tebligat ikinci kanun ayından 

evel tahriren ve imzaları mukabilin- • 
de yapılacaktır . Mükellefler , ,ken 
dilerine tahriren yapılan tebliği ta· 
kip eden kinunusaniden itibaren 
defter tutacaklar ve o takvim sene· 
sini takip eden mali yıl vergisi be· 
yannameliler gibi tarholunacaktır . 

Bu mali yıla kadar geçen yılla· 
rın vergileri de iradlannın 2000 lira
yı geçmiş olmasına bakılmaksızın 
gayri safi irad üzerinden alınacaktır. 

Belediye hududları ve köy sı:ıır· 
lan içinde ayni neviden bir işı muh· 
telif yerlerde yapanların vergileri 
gayrı safi irad üzerinden alınacaktır. 

Bina ve arazi 
verğilerinin 

Tahsil nisbetini matlup 
dereceye çıkarmak için .. -

Dahiliye Bakanlığı Vilayetlere 
bir tamim yaparak bina ve arazi 
vergilerinin taksit zamanı olarak ta
yin olunan ayların nihayetine kadar 
mükelleflerin tazyik edilmemesi key· 
fiyetinin dikkate alınmış olduğunu 
fakat taksit aylannı takibeden aylar 
içinde tahsilatın matlUp dereceye 
çıkanlmadığının görüldüğünü bildir
miştir. 

Bakanlık halk hizmetlerinden o
lan ve büdçe ile çerçevelenmiş ma. 
halli hizmetlerin yerine getirilmesi 
için her şeyden önce büdçe gelirinin 
zamanında ve muayyen hadler da· ı 
hilinde tahsil edilmesini istemiştir. 

Vekalet Vali ve Kaymakamların 
t:ıhsilat işlerile yakından alakalan· 
malarını ve tahsilatta muvaffak ol· 
mıyan memurlar hakkında takibatta 
bulunulmasını istemiştir. 

Gerek arazi, bina ve buhran ver· 
gilerinin ve gerekse diger gelirlerin 
ileriki taksitlerinde de tahsilat nis· 
betini istenilen dereceye çıkarmamış 
olan Vilayetlerin Hususi Muhasebe 
müdürleri hakkında Vekaletçe ay· 
rıca kanuni takibatta bulunulaca· 
ğının ehemmiyetle göz önünde bu· 
lundurulmasını ayrıca bildirmiştir . 

Bir kızın altun bilezikle
rini bileğinden çıkarıp 

çaldılar 

Sucuzade mahallesinde oturan 
Emin kızı yedi yaşlarında Müjganın 
bileklerindeki altın bilezikten bir 
tanesi , Bir adam tenha sokakta zor. 

rıı ~ •'tfP ~ııııoıır . 

Ceyhan da 
Belediye çok güzel bir 

metodla çalışıyor 

Ceyhan : 26 [Hususi ]- Halkı
mız kasabadan İstasyona yaya gİ· 
dip gelmek için kıtın yağmurlu ve 
çamurlu günlerinde bir çok müşki
latla karşılaşmakta idi. 

Bu hali gören belediyemiz bu 
yola hiç olmazsa şimdilik bir yaya 
kaldırımı yapılmak suretiyle halkı 
çamurdan kurtarmak çaresini dü
şünmüş ve derhal işe baŞlamıtır. 

Bir kaç gün evvelisi istasyon 
yolunun, yaya kaldırımının yapılma
sma başlaııllllştır. 

Belediye arkasından istasyon 
caddesine çıkan yol da kış rönleri 
fena halde, çamur deryası haline 
geldiğinden bu yolunda yapılması 
evvelce kararlaşdırılmış olup bun
dan önce yapılmasına başlandığın· 
dan yakında bitirilecektir. 

Çarşırun bir kısmı 936 yılında 
parke taşlariyle döşenerek halk ça
murdan kurtanlmıştı. Bugün eski 
hükiimet yarunda kasabanın şima
line lioğru giden caddenin de parke 
taşlarla dö~enmesi düşünüldüğün · 
den hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu caddenin döşenmesi için 
Toprakkaleden parke taşlar getiri· 
!erek depo edilmektedir. 

Öğrendiğime göre yakın bir 
zamanda bu caddede parke döşe· 
nerek halk çarşıda rahat ve ayağı 
çamura bulaşmadan gidip gelecek. 
tir. 

Şirketlerin toplantı 
tarihleri 

Ankara : 26 ( Radyo ) - lkti· 
sad vekaleti teftiş heyeti reisi şir

ketler toplantılannm tarihlerini tes · 
bit etmiştir . 

Şirketler , müfettişliğin bu tes· 
bit ettiği tarihlerde de toplanacak· 
!ardır . 

Bir tavzih 
Türksözü Gazetesi Genel Direk. 

törlüğüne , 
ADAN.\ 

Gazetenizin 26112 936 tarih ve 
277 5 numaralı nushasının ikinci sa
hifesinde zabıta vukuatı arasında es. 
ki karım Dürsafı döğdüğüm için 
hakkımda kanuni muamele yapıldı. 
ğı yazılmıştır . 

Vak'a müretteptir. Mahkemede 
davanın red karannı aldım . Ayni 
sütunda tavzihini dilerim . 

Adana Elektrik sosye
tesi işyarı Said Ôzevin 

Zabıtada: 

Taşla yaraladı 

Kasapbekir mahallesinden Emin 
oğlu Muzaffer adında biri le Mirza· 
çelebi Mahallesinden Diyap oğlu 
Mehmet isminde iki kişi arasında 
tatlı parası yüzünden çıkan bir kav· 
gada, Muzaffer Mehmedi taşla, yü· 
.zünden ağır surette yaralamıştır . 
Muzaffer yakalanmıştır • 

Bir kızı döğdü 
Hanedan mahallesinden Mehmet 

kızı Ayşe isminde bir kadının kom· 
şu çocuklarından Yusuf kızı Hayri
yeyi döğdüğü , zabıtaya iddia ve şi • 
kayet edildiğ!nden Ayşe hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır . 

Biçak çekerek 

Çerkes Ahmed adında birisi , 
Aziz oğlu Murad isminde bir adamı 
bıçakla tehdit ettiğinden , hakkında 

tahkb't --r : ) 

t 
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BirgazetedeTürkiyenindiğergazete- f Avrup=;nınQ hah dostları ı~------.-·-· ------
deFransanınhaklı olduğunu yazan J Asri sınema 
İki kafalı bir Fransız ve aponya 

muharriri 
1Eransız muharrirlerinden Jean-Pierre Gerad'ın 
U- La Tribune des Nations gazetesinde Sancak 

meselesi hakkında yazdığı bir yazıyı geçenlerde 
sütunlarımızda tercüme etmiştik • Bu yazısında 
tezimizi, kayıdsız ve şartsız, doğru ve haklı bulan, 
muharrir , bu defa La Republıque gazetesinde aynı 
meseleye dair ikinci bir yazısında, Fransız gazete
lerinin umumi temposuna uyarak Fransız tezinin 
hukuk bakımından sağlamlığı gibi ilk yazısına ay
kırı bir fikir ileri sürmesine rağmen , Sancak Türk
lerinin, Suriye muahedesinin ihdas ettiği yeni va
ziyette emniyet altında olmadıklarını itiraf etmek 
dürüstlüğünü de göstermiştir. 

Aşağıya aynen aldığımız bu yazının, Türk-Fran
sız dostluğunun mutlaka korunması lazım geldiği 
hakkındaki mütealasına aramızdan iştirak etmiye
cek kimse bulunmıyacağı tabiidir. Ancak bu dost
luğa en iyi hizmeti , karşılıklı anlayışın göreceğini 
söylemek de yerinde bir müşahede olur. 

La Republique gazetesinin dış 
politika muharriri Jean-Pierre Ge· 
rard 14. 12. 936 tarihli gazetesin· 
de yazıyor: 

Fransız askerleri , F rımsız me· 
murları gittikten sonra , oradaki 
insanlar kendilerini bekleyen akıbe· 
tin ne olduğunu pek iyi bilirler. 

Preger Prese'nin Paris muha
biri yazdığı bir mektupta diyor ki: 

25 son teşrinde Berlinde imza
lanmış olan Alman - Japon and· 
!aşması, gerek Pariste gerekse 
Londrada çok fena bir intiba bıraktı . 
Batının her iki büyük demokrasisi 
kendilerini hiç bir suretle idaolojik 
bir politikaya kaptırmak istemedik· 
!erini. hükumet şekilleri nasıl olursa 
olsun, bütün devletlerle, sulh içinde 
yaşamağa azmetmiş olduklarını, ve 
nihayet, Avrupanın tehlike doğurt· 

Londra mektubu : 

Milli müdafaa ihti
yat zahiresi 

Büyük Britanya ( gıda müdafaa 
plim ) teşkilatı yaparak milli müda
faa makinesini tamamlamak yolun· 
da yeni bir adım daha atmıştır . 

Yeni kurum tecim nezareti bina 
sında tesis edilaçektir . Harp zama
nında yiyecek tedarik etmek ve da· 
ğıtmak için zaten evvelce yapılmış 
olan plin bu sefer daha esaslı bir 
surette tevsi ve ikmal edilmiş olu
yor . 

maktan başka bir işe yaramıyacak 
olan biribirinin aleyhine dikilmış 
iki ideoloji bloka ayrılmsaına kat
lanamayacaklarını durmadan ilan 
etmiştir, 

Halbuki, alman -Japon and· 
!aşmasının yapılmasını. Alman hü. 
kumetinin, bu düşünceye ramamile 
aykın olan bir polatika güdmekte 
olduğunu, görünüşte komünizme 
karşı, fakat hakikatte mevcud va. 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Liman ve havuz büt
çeleri tetkikte 

Ankara : 26 ( Radyo ) - Hu· 
susi kanun mucibince fabrika , ha. 
vuzlar ve Van bütçel~rinin tetkik· 
leri yapılmaktadır . 

Ankara devlet bina-
ları imar projesi 

Ankara : 26 ( Rarlyo ) - Mil • 1 
Jet meclisi idare heyetince , riyaseti 
Cümhur , baş vekalet ve vekilet 
binaları inşası için bir kanun projesi 
hazırlanın ıştır . 

-Çin Mareşalı serbest 

26 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 
iki fevkalade film birden 

-1-
( SERENAD ) filminin unutulmaz artisti ( NILS ASTHER ) ve Wın 

arkadaşı ( ELISSA LANDI ) ile beraber çevirdiği fevkalade eseri : 

( Işıklar sönünce ) 
BU FiLM : Almanyanın Berfin şehrinde : Sınema ileminin en Müm

taz simalarından mürekkep bir davetli kurup huzurunda gösterilmiş ve 
pek çok beğenilmiş davetliler tarafından büyük alkışlara mazhar olmuş
tur. Sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz. 

-11-
Türkçe sözlü 

- AK Kartal -
Heyecan, macera, ve sergüzeşt filmleri kahramanı ( BUCK JONES ) 

tarafından temsil edilen ve Türk sidotyosunda Türkçeleştirilen harikulade 
maceralarla dolu merak ve heyecan filmi . 

AYRICA: TÜRK DONANMASININ Yunanistanı ziyareti. 

Bugün gündüz ikide matine iki 
film birden 

Ak Kartal 
( Işıklar Sönünce ) 

Pek Yakında : 
Bu senenin en büyük ve emsalsız bir filmi 

V olga Ateşler içinde 
• 

Milletler Cemiyeti konseyi, Pa. 
ris hükumetiyle Ankara hükumetinin 
enternasyonal hukuka saygının güzel 
ve çok nadir bir misalini vererek 
Milletler Cemiyetine havale etmek 
hususunda mutabık kalmış oldukl11-
rı Sancak meselesini tetkik için bu· 
gün Cenevrede taplanmaktadır. 

Şarkı ' şark adetlerini ' usulle
rini , hükumet otoritesi hakkındaki ' 
despotik telakkisini bilirler . Maru · 
niler , dürziler ve Türkler Suriyeli 
dedikleri İnsanlardan çekinirler. 

lngiliz halkının gayesi sulhan 
her zaman devam etmesidir . Fakat 
şimdiki beynelmilel işlerdeki durum 
hükumeti her ihtimale karşı hazır 
bulunmağa sevk etmektedir . 

bırakıldı 1 1611 1:----------------------------
Çang - Hay - Ş ... k Şangha

ya geldi 

Geçen gün B. Pierre Vienot'nun 
çok doğru söylediği bir mevzuu hah· 
solan Türkiye ile Fransa arasında 
bir itilaf değildir; çünkü bütün Su. 
riye işlerinde , Fransa ancak Millet· 
fer Cemiyetinin mandateri sıfatiyle 
hareket etmektedir . Bu itibarla ·ha
diseden Fransız-Türk dostluğunun 
müteessir . olmıyacağını ummak ıs
tiyoruz. 

Birçok sebebler yüzündt>n bu 
dostluğa hususiyle bağlı kalmamız 
lazımdır . Çünkü , evveli bu dost. 
luk , lsviçreninkiyle beraber F ran. 
sız dostluklarının en eskisidir ve 1525

1 
den 1914 e kadar fasılasız devam 
etmiştir . Ve çünkü sonra , Türk 
milleti iyi kalpli olduğu kadar mert. 
dir , ve Kemal Atatü•!:ün Cıımhu
riyeti , Yakın Şarkta , en sıhhatlı ve 

ı kuvvetıi devlettir. 
Hukuki bakımdan vaziyetimiz 

çok sağlamdır . Mandamızı Milletler 
Cemiyetinden aldık V<' bunun , inki· 
yad etmek mecburiyetinde olduğu
muz prensiplerini ve şartlarını 1922 
tarihli bir vesika ile tesbit etmi 1 olan 
da odur. 

Bundan başka, Franklin-Buy· 
Yon muahedesi denilen 1921 F ran. 
'iZ-Türk muahedesi , ve onu tasdik 
eden Lozan muahedesi , Suriye hu 
dudlarını tahdid ediyor ve Sancağı 
buna ithal ediyorlardı . Hatta Türk 
hükumeti , lskenderun için bir ma -
halli hükumet ve Türk delegelerinin 

yıni hususunda bizimle mutabık 
bile kalmıştı. 

Buna mukabil, Fransız-Suriye 
ııuahcdesinin akdi çok vahim bir 
ııeseleyi ortaya çıkarmış olduğunu 
cendirnizden saklamak da beyhude 
)]ur: 

Yeni Suriye devleti içinde kalan 
ızlıklar meselesi • 

Müstakil bir Suriye devletini 
.endi inkişafına bırakacağız . Şim
liye kadar bizim himayemizden fay. 
lalan~ olan hıristiyan , dürzi ve 
l'urk azlıklannı ona terkediyoruz . 
~erçi Şam hükumetine bu azlıkların 
ıukukuna riayet hususunda hüküm
er empoze ediyoruz . Fakat bütün 
unlar imzalar , kukuk ve kiğıddan 
~1'tir. . 

Asırlardan beri onlarla temas 
halindedirler . Daima mücadele ha
linde olmuşlardır , Bütüı. bu ayrı 
soydan insanlar biribirlerine karşı 
nefret ve kin hisleri beslerler . Ya· 
rın, miistakil Şam hükumetinin ken· 
disine verilecek iktidarı suiistimal 
etmesinden endişe etmektedirler . 
Endişelerin doğru çıkmamasını iste· 
rim , fakat bunun mevcud olduğu· 

nu göriiyorum. 
işte Cumhuriyet Türklerinin San. 

caktaki vatandaşlan için olan aksi. 
yonlarını izah eden budur . F eliket 
şuradadır ki bir Türk irredentisme,i 
doğmuştur ve lskenderun Türk Ki
likyanın tabii limanı olduğu için bu 
irredentisme vahimleşmektedir. 

Türkler inadçıdırlar . lskende. 
run ve Sancaktan kolayca vaz 
geçeçekler mi? 

Milletle· Cemiyeti onları haksız 
çıkarırsa - ki bu çok muhtemeldir -
General Sligorskinin Vilno üzerine 

- Gerisi dördüncü sahifede-

• 

Harp zamanında cephede harp 
edt>n kuvvet iaşe bakımından yurd 
cephesine bakar . 

Sivil halk da sanay: ihtiyacatını 
devam ettirmek için beslenmeğe 
muhtaçtır. 

Büyük Britanyada iaşe vaziyeti 
biraz güçtür . Deniz aşırı zahiresine 
büyük ihtiyacı vardır . Deniz aşın 

zahire getirmek şimdi büyük harp 
zamanından daha tehlikelidir . 

Büyük harpte Alman denizaltı 
gemileri altı ay içinde 4 milyon 
tonluk gemi batırmışlardı . Yiyecek 
stokları hazırlamak meselesi yirmi 
yıl evvelkinden geçen harptekinden 
şimdi daha çok ehemmiyetlidir. Çün· 
kü şimdi deniz kuvvetlerine hava 
kuvvetleri de eklenmiş ve denizde de 
limanlarda da gemi nakliyatı tehli. 
kesi artmıştır . 

Yalnız fennin terakkisiyle so 
ğuk konserde usulundaki terakkinin 
bu teşebbüsde bir yardımı olacaktır 

Tan sıneması 
Bu akşam 

Bu mevsimin emsalsız şaheserini takdim ediyor 
Bütün bir servete mal olan film, herkesin görmesi lazımgelen yegane şa· 
heser şimdiye kadar yapılan bütün filmlerin hasılat rekorunu kıran misline 

ve güzelliğine hiç bir zaman tesadüf edilmiyecek olan Kulot Anetin 
dillerde destan olmuş Romanı 

Meyerling faciası 
Zamanımızın en büyük sanatkarı 

( Charles Boyer ) ve yeni bir istikbal vadeden Yıldız (DANIELLE DA 
RIEUX ) nin sanat çerçevelerile süslenmiş hakiki bir sanat ibidesidir.Böy. 

le bir filmi görmediğiniz takdirde hiç bir zaman sinema seyrettim 
diyemiyeceksiniz 

Harikulade bir mevzu . . Kuvvetli bir Heyeti Temsiliye 

ilaveten : En son Dünya haberleri 
Lutfen yerlerin evvelden temin edilmesi rica olunur. 

Pek yakında 

Garry Cooper ve Anna Sten 
tarafından yaratılan mükemmel bir eser daha 

( ilk gece ) 
Bugün gündüz Meyerling faciası ve Küniksmark 

Nankin•: 26 ( Radyo ) - Çin. 
de isi kuvvetler tarafından tevkif 
edilmiş olan Mareşal Çang · Hay • 
Şek serbest bırakılmış ve Şanghaya 
gelmiştir . 

Suriyeden gelen 
bir ses 

- Birinci sahifeden artan -

her felaketten korumuşlardır. Ehlisalip 
muharebelerinde Türk Atabeylerinin 
zırhlı ehlisalip suvarilerini ne suretle 
tarümar ettiıtini, bu mutaassıb güru· 
hun zayıf , takatsız bitap bir hale 
getirilerek Araplara bir esir halinde 
teslim edildiklerini ve bu surette A· 
rap mücahitlerinin onları mağ'iüp ede
bildiklerini bilmem tekrarlamaıta lü· 
zum varmı ? .. Bunu biz değil , Arap 
tarihinin yaprakları söylüyor . 

Türkler, bütün Arabistanı dört 
asırdan ziyade müstilmere, müstem
leke olmaktan kurtarmış, onlara öz 
evlad muamelesini etmiş erkek bir 
millettir . 

Türkler çekildikten sonra Arap· 
!arın uıtradıkları felaketler açıktır . 

Tarihin bu parlak hakikatlarına 

göz kapamak, kuvvetli bir komşu olan 
Türklerin sinirine dokunmak akıllı bir 
milletin , şuurlu bir hükümetin işi de· 
ğildir . 

Türk sabırlıdır. Fakat onun mil· 
li mukaddesatına dokunmağa gelmezi. 

Türkler bır kaç Macar mültecisi· 
ni Rusyaya teslim etmemek için, 
Rusya gibi bır dost komşusile arayı 
açmıştı . 

Türkün tabiatını tetkik edenler 
bilirlerki , Türk , fazla lakırdı sev· 
mez . 

Şamda , Halepde , Humusda res· 
mi makamlar tarafından tertip edilen 
nümayişlerde. 

/'o ro.< hudııdumuz 
Rız çelık askerleriz 
Ölümü şn•f bi/111z 
llududunıuzu himaye edenz 

Saçmalarını ukuyarak Türkler 
aleyhinde tarızatta bulunan şima

rıklara Türk , hududundaki ·demir 
Türk erleri müstehzi tebessümler yolla· 

1 maktan ba~ka şimdilik bir şey 
yapmadılar. Torosu hudud gösteren
ler Torcslara uzun müddet bakamaz 
gozleri yorulur . 

. 
Şunu bilmeliki , Türkün , çöllerin 
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Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Sinema aleminin bir misli daha görmediği muazzam eseri sımuyor 

(Pompenin son günleri) 
Tarihin kaydettiği beşeriyetin uğradığı felaketlerin en müdhişini tasvir 

eden bu şaheser yürüyen bir tarih canlanmış deh~t ve felakettir 

( Roma ateşler içinde ) 
( Kleopatra ) 

( Roma Çılgınlıkları ) 
gibi müdhiş ve emsalsiz filmler bu filmin yanında çok sönük kalırlar 

Ayrıca : Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program : 

( Lorel Hardi Hindistanda ) 

Matineler 
Pazar 

büyük Türkçe komedi 

• 
2 de iki film 
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Sahife : 4 

Hataylılar Mersin 
şubeşini de açtılar 

Filistin mektubu 

- Bırinci sahifeden artan -

I miştir. 

Bundan sonra, bütün Hatay 1 ürk . Ko~'.telerin de faaliyeti artmıştır. 

- Birinci sahifeden artan -

]eri, cemiyetin şube binası olarak Kudus kapılannda geçen akşam 
kullanılan Hataylı Dişçi Zübeyrin on beş ki~ilik bir komite ~usu kur-
evine giderek Hataylıların bayrağım muş ve bır takım otomobıller soy. 
alkışlar arasında çektıler . muştur .. Bunun ~~er~_ne ~~d'.~e yerine 

1 
Bayrak çekme merasiminden asker gıderek puskurtmuştur. 

sonra evvela Antalya saylavı Tay· Tahk'.~ heyeti reisi Lord bilin 
fur Sökmen. ntakya ve havalisinin otomobılı de yarım saat evvel ora-

Yakın bir günde dileklerine ka- dan salimen geçmişti.Tulkerem yo-
vuşacağını, bayrağımızın serbestçe !unda da iki otomobil durdurularak 
dalgalanacağını heyecanla ve alkış· yolcular soyulmuş ve bunun üzerine 
lar arasında bildirdi . beş Arap tutulmuştur . 

Bunu takiben halaylı bayanlar Komitelerin yaptığı tahribat si 
dan Muzaffer kürsüye gelerek, gorta kumpanyalarını da zarara 
hataylıların sarsılmaz varlık ve sokmakta ve sızlanmasını mucip 
imanlarından, sönmez güçlerinden, olmaktadır. Portakal Bağçeleri ve 
Atatürke olan büyük sevgilerinden yangınlara karşı sigorta yapan şir-
özlü bir lisanla bahs ederek, Türk ketler mali tazminat istemeğe baş· 
gücünün, Türk iradesinin her şeyi lamışlardır. 
yapmağa kadir olduğunu haykırmış Hükumet yeniden gece gezmeği 
ve alkışlaı arasında kürsüden inmiş· yasak ederek bir nevi örfi idare 
tir. usulü takibine başlamıştır. Ve ko-

Bundan sonra hataylı Diğer bir mitelerin dolaştığı yerlerde devriye 
genç de hatayı, hataylıyı, hataylının kolları göndermiştir. 
heyecan ve iradesini coşkunca an Nablus dağlarında da kanlı bir 
)attı. müsademe olduğu son gelen haber-

Bütün bunlardan sonra halk lerden anlaşıldı. 
ne_ş'e ile karışık göz yaşları ara- Çetelerle lngiliz devriye askeri 
sında sükunla dağıldı. arasındaki bu müsademenin tafsi· 

Saucakta 
tık aldı 

zulüm ar
yürüdü 

- Birinci sahifeden artan -

takyaya gelmişler Ermenileri ve A
levileri Türk aleyhinde tahrik için 
propaganda yapmışlardır. 

MAKULANER YAZILA 
Ankara ; 26 - fskenderun me· 

selesi üzerindeki görüşm !lerin inki
taı etrafında tefsiratta bulunmakta 
olan Fransız gazetelerinden birinde 
Fransız menfaatinin Kamiil Atatürk. 
le en iyi münasebetlerde bulunmayı 
amir bulunduğunu ve Tüıkiye dost
luğunun bu saatta Fransa için çok 
kıymetli olduğunu binaenaleyh Tür
kiye ile anlaşmak lazıııgeldiğini yaz· 
makta Pöti Jornal 18 ikinci Kanun 
dan önce lsveçli raportörün yeni 1 

bir Türk - Fransız temasına teşeb
büs etmesi ihtimalinden bahsetmek
te Parisle Ankaranın o vakta kadar 
anlaşmasını umar ve dileriz diyorlar. 
Ernouvel gazetesinde lskenderun 
Türkiye için Kilikya kadar mühim 
hayat meselesidir. Hiç şüphesiz San
cak meselesini umumi politikayı ih
lal etmiyen alelade ehemmiyette bir 
iş saymakla hata edilmesin . Akde
nizde ve yakın şarkta emniye · 
timizi hiç bir dostluğa meydan o· 
kumamayı emretmektedir . demiş
tir . 

İki kafalı bir F ran 
sız muharriri 

- Üçüncü sahifeden artan -

harek~tine benzer bir darbeden kor-
kan insanlar tanıyorum. . 

Şark hadiselerini itina ile takib 
eden it rin hepsinin dikkatine çarpan 
bir vakıa vardır . Bu Suriye millet. 
)eri , iki bin senedenberi asla müs 
takil olmamışlardır . Halbuki istik
lal ve hürriyet güçlükle yetişen nazik 
nebat' ardır. 

Bundan başka , din ve milliyet 
mozaıki olan bu kompl ks memle
ketin daimi kavgalarını kal için ka· 
kim bir hakeme ihtiyacı yok mu. 
dur? 

Osmanlı imparatorluğunun suku· ı 
tundan sonra , bu büyük rolü F ran-
sa görmüştür. 1 

Fransa bundan vaz geçerse ki
min müdahale ettiği görülecektir : 
Kemal Türklerinin mi Musolini ftal
yanlarının mı , Hitler Almanlarmın 
mı yoksa , lbnissuud A'iaplarmın 
mı? 

!atı daha gelmedi. 
Tahkik heyeti yüksek arap ko· 

mitesiyle anlaşamıızsa müsellah 
ısyan harekatının eskiden şiddetli 

olarak yine başlmasından korkulur. 

Bir teberru daha 

F ord Nuffield'in geçenlerde Oks· 
ford üniversitesine sağlık aramaları 
kurumu için 1,250,000 lira teberru 
ettiğini yazmıştık , Lord bu mebla
ğı iki milyona iblağ etmiştir . 

Şimdi Lord Nafild kendi işçileri 
için büyük bir para teberru etmeğe 
hazırlanmaktadır . 

Bu teberru ( 2125000 ) İngiliz 
lirası kıymetinde bir milyon ( Moris 
Makur ) kumpanyası hisse senedi 
şeklinde işçilere dağıtılacaktır . Bu
nu alacak 16000 işçi vardır . 

Maaşlı memurlara da böyle bir 
yardım yapılmıştır . Lordun hasta
hanelere teberruatı bir milyon lira
yı bulmuştur . 

Bu senenin kazancı beş milyon 
lirayı bulmuştur. 

Kazandığı milyonlarla böyle te· 
berrular yapan insanı kim takdir et
mez. 

Billur köşk yangını 
Geşenlerde yanan Billur köşk 

yaşay~nların hatırasında en büyük 
yangına uğramıştır . 

Londra itfaiyesinin raporuna gö
re bu yangın iki milyon lira zarar 
vermiştir . 

Kristal Palas Londranın en ca· 
zip binalarından biri idi . Demir ve 
billftrdan yapılmıştı . 

1851 yılında Haydparkta sergi 
için yapılmıştı . 

O kadar şöhret bulmuştu ki ser
gi bitince sökülen ve Londranın ce
nubu şarkisindeki Şydenham tepesi
ne nakledilmiştir . 

Bu yeni bina 2756 kadem uzun· 
luğunda yeniden kurulmuştur . 

Üç cepheli idi . Her birinde 284 
ay ık yüksekliğinde birer kule var
dır : Dışardan görürıüşü çok güzel· 
di . Büyük harp esnasında burası za
bitlerin merkezi olmuştu . Dünyanın 
her tarafından Londraya gelenler 
burasını ziyaret ı::derdi . 

Erkek Lisesinden: 

Parasız Yatılı talebemize 150 
metre Kumaş alınacaktır . 11 Ka
nunusani pazartesi saat 15,30 da 
taliplerin nümuneyi görmek ve mü
nakasaya iştirak etmek üzere Kültür 
direktörlüğünde bulunmaları. 
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Tıtrksöıii 

A vrupanın batı 
dostları ve Japonya 

- Üçüncü sayfadan artan -

ziyeti değiştirmek ve bunun yerine 
yepyeni bir vaziyet ihdas etmek 
gayesile bir blok teşkili peşinde 
koştuğunu isbat etmektedir. 

Çünkü, bugün komünizme karşı 
açılmış olan mücadelenin, hiç kim
senin aldanmadığı bir paravanadan 
başka bir şey olmadığı hnsusunda 
bütün pditikacılar müttefiktirler. 

Fransa ile büyük Britanya, 
demokratik, parlamenter devlet 
şekli, hususi mülkiyı::t ve halk hür
riyeti prensibine sadık kalmakta
dırlar. Fakat gene her iki millet, 
başka türlü bir otoriter devlet şek· 
!ini kati surette reddetmektedirler. 

Almanyada, daima ucuz bir pa
mla olarak komünizm kabusu 
dıvarlararesmediliyor. Eğer bolşe· 
vizmle mücadele etmek isteniyorsa, 
bu iş için devletin polisi tamamile 
kafi gelmektedir. Hususiyle Almanya 
ile Japonyadaki polis, bugüne ka· 
dar azami bir muvaffakiyetle işlerini 
başardı. Bu itiharla, komünist teh. 
likesi, Avrupada Fransa ve lngilte· 
re aleyhinde, uzak şarkta ise, Fransa 
büyük Britanya, Birleşik Amerika 
hükumetleri ve Holanda aleyhine 
çevrilmiş siyasi ve askeri bir ittifakı 
örtmek için ucz bir perdeden başka 
bir şey değildir. 

Bu husus o kadar sarihtir ki, 
komünistlere karşı sempati besle
diği iddia edilmiyecek olan sağ ce· 
nah mebuslarından dö Kerillis bile 
bunu parlamentonun clış işler ko 
misyonunda dikkate değer bir su· 
rette tebarüz ettirmiştir. 

fstediği kadar paroduks telakki 
edilsin, bu andlaşma Sovyet Rus 
yadan ziyade, demokrasiyle idare 
edilen devletlerin ve husu siyle bü 
yük Britanya, birleşik Amerika 
hükumetleri ve Fransamn aleyhine 
tevcih edilmiştir. 

Gerek Paris gerekse Londra, bu 
anlaş nanın uzak şarktaki. nüfuz mm. 
takalarını tahdit eden gizli madde
leri değil, ayni zamanda askeri hü
kümleri de ihtiva etmekte olduğu ka 
naatindedir . 

So'vyet Rusya yalnız ordulariyle 
değil, coğrafi vaziyet! ile de mah
fuz bir durumdadır . 

Siberyada yapılacak olan bir 
harp stratejik bir çılgınlıktır . 

• 

S. R. Gilodo fab-
rikasından: 

TL.J R.. K i·Y r.:: 
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Çünkü binlerce kilometrelik me
safelere karşı harp edilemez . 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
S. R. Gilodo fabrikasında müş- =------------------------- bi 

Buna·mukabil , Felemenk Hin
distanı. Filipinler, Singapur. Avustu
ralya, hem daha cazibeli, hem de 
varılması daha kolay yerlerdir . 

Bundan başka, F ransanın, Hin· 
distan okyanusunda Hindi Çini ile 
Madagasgarı da vardır . 

Bu andlaşmanın, vaziyetin ger· 
ginliğini hafifletmeye faydası dokun
mayan ciddi bir vakıa olduğuna şüp 
he ysktur . 

Fakat, vaziyeti dramatik bir şek· 
le sokmağa da lüzum yoktur . 

Büyük Britanya bu güne bugün 
dünyanın en kuvvetli denizci devle· 
tidir, bıından başka en büyük para 
vasıblarını elinde bulunduran bir 
devlettir , 

Singapur ise dünyanın en kuv
vetli donanma üssüdür . 

Fransız donanması dünyanın en 
mükemmel donanmalarından biridir 
ve nihayet, Birleşik Amerika hü
kumetleri , kendisine meydan oku
yanı cezasız bırakmıyacak ~kudrette 
olan bir devlettir . 

lh!iırıal ki, bazı devletler, uzek 
şarkta toprak degişi~ )iği yapılması 

!çin tahriklerde bulunmak tasavvu
rundadırlar . 

Fakat vaziıet sükunetle mütalea 
edilince, bu tertip ve bu tarzdaki ta· 
savvurların gerçekleşmiyeceği ko· 
layca kendini gösterir . 

Alman ve Japon kuvvetleri pek 
mükemıTI~.bjr ~ "ta.Jrnı :V~ ter' 

.. • • • J • . • •• 

terilere ait olup henüz kaldırılmayan 

Klevland çiğitle-
rı.nde kızmak tehlikesi bulundu· 

ğundan bir hafta zarfında 
çiğitler kaldırılmadığı takdirde hiç 
bir mes'uliyet kabul etmeyeceğini 

ilan eylerim. 
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biye görmüş olabilirler; ordu ve do
nanmaların cesurluğuna da bir diye
cek yoktur. 

Ancak, diğer devler de onlardan 
daha az cesur, v~ daha fena orga
nize ed:lmiş değildirler . 

Bundan başka, bu dev Jetlerin 
gerek matariel, gerek finansal ve 
gerekse askeri bakımdan o kadar 

üstün bir durumları vardır ki. her 
hangi bir kanlı işe yeltenmenin ne
ticesi hakkında hiç kimse , ufak bir 
tereddütte bile bulunamaz . 

Ve Bahusus Berlin, kudret zaa· 
fını, otoriter devlet şekli ile tevzin 

edeceğıni sanıyorsa, çok büyük bir 
hata işlemiş olacaktır . 

Parlamento ve demokrasi ile 
idare edilen devletlerin makineleri, 
kararların bir tek kişi tarafından ve
rildiği devletlerin makinelerinden da 
ha yavaş iŞlemekttdit.. .-,..,._ • 

1- Eksiltmeye konulan iş : Zabıta memuriarı İçin otuz takım elbise. 
nin dikilmesi : ( Kumaşı Belediye tarafından verilecektir ) 

2- ihale günü ve yeri : 2 inci kanunun 4 üncü pazartesi günü saat 
on beşte Belediye daimi encümeninde : 

3- Muvakkat teminatı : (23) liradır. 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı iş. 
!eri kalemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur , 
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Kiralık bakkal 
dükkanı: 

ve aşçı 
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Tahsilatı kolaylaştırmak için şartnamede müstecir lehine bazı tadilat 
yapıldığı cihetle Ziraat Bankası Mensucat fabrikası işçilerine mahsus olan_ et 
bakkal ve aşçı dükkanının müzayede suretile 1937 senesi için kiraya ve· 
rilmesi Kanunu evvelin yirmi dokuzuncu salı öğleden evvel saat ona tehir 
edilmiştir.Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yapılan tadilatı öğrenmek 
üzere her gün sabahtan akşama kadar fabrikaya müracaat etmeleri. 
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Fabrikalar ve sair defter '.-------------· 
tutan büyük müessese
lerin dikkat nazarlarına: 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

tir. 
M. Rifat eczanedir 

Saat kulesi yanında kağatçı Bedri ı :...------------· B 
Gül eğe Yılbaşı defter denişme mev· 
simi münasebetile birinci ve ikinci 

1 

mali ticari defterleı in bütün çeşit- 1 

leri gelmiştir. Defterlerinizi almadan 
bir defa uğramanız menfaatınız ik-

, tizasldır . 2-3 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 

ve 
por 

!Pn 
Alı 


