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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Hatay davası 
Vlurahhas heyetimizAnkaraya döndü. 

Rüştü Aras Atinada kaldı 
- -· 

Sancakta Müşahitlerin faaliyeti gözleniyor 
Antakya: 29 ( Hususi - Tel· 

5rafla ) Dün Sancağa gelen Mü 
ia hit ıeyet henüz tahkikata baş
amadı. işe nereden başlıyacağı meç 
huldur. 

Atina : 29 ( Radyo ) - Rüştü 
Aras büyük Britanya otelınde mi
safir edilmiştir . Metaksas kendisini 
iyaret Lderek uzun bir görüşme 
fapmıştır . 

Aras. ~erefine yarın akşam bü. 
yük l:.ir f;yafet verilecektir. 

Ankara : 29 ( Radyo ) - Nu
ınan Menemencioğlu ve arkadaşları 
şehrimize dönmüşlerdir.Menemenci. 
oğlu, kendisinden izahat almak isti 
)'en gazetecilere : 

- Antakya işleri hakkında size 
malumat vermeğe salahiyettar de 
ğilim. demiştir . 

Atina : 29 ( Radyo ) - Rüştü 

Numar• Menemencıojlu 

Aras bugün gazetecilere beyanatta 
bulunarak: Şubatta Atinada topla· 

nacak olan Balkan antantı Konseyi 
hakkında şimdiden temaslar yaptı
ğını söylemiştir . 

Atina : 29 ( Radyo ) - Tevfik 
Rüştü Arasın Yunan ricalile sıkı te· ı 
maslar yapması Atine siyasi maha
filinde çok büyük ehemmiyetle kar. 
şılanıyor. 

lstanbul: 29 (Radyo )- Fran. 
sanın Ankara Büyük Elçisi Hanri 
Ponso Cuma sabahı lstanbula ge
lecek ve derhal Ankaraya hareket 
edecektir. 

Atina : 29 ( Radyo ) - Tür. 
kiye Hariciye Vekili Tevfilc Rüştü 
Aras dün buraya vasıl olmuş , Me. 
taksas, Hariciye ve Dahiliye erkanı 
ve Türkiyn Elçisi Ruşen Eşref ta
rafından karşılanmıştır . 

Aras çarşambaya kadar Ati. 
nada kalacaktır. 

İspanyol asileri vaziyete 1 UNIM 
Nevzad Güven 

daha· hakim Adana Spo~ulüpleri 
Bütün İngiliz tabası Madridi 

terk emrini aldı 

Almanlar, İspanya işlerile alakaları 
olmadığını söyliyorlar 

Berlin : 29 ( Radyo ] - lspan 
)'aya gönüllü gönderilmesi hakkın
da yalnız Almanyaya tebliğat yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

. 8ı: 1::~aci: 29 (Radyo]- Madrit· 
den bildirildiğine göre: Asiler bir 
Bulgar vapurunu 5 saat yolundan 
ınen ve taharri etmişlerdir. 

Sevil : 29 [ Radyo ] - Madrit 
Cephesinde Podo 'mevkiinde bükü· 
ınctçiler püskürtülmüşlerdir. Hüku · 
ınetçilerin iki Tayyaresi düşürülmüş 
•e 72 ölü verdirilmiştir. 

Madrit : 29 (Radyo]- Asilerin 
cephelere yaptıkları toplu hücum 
ler temamile akim kalmıştır. 

Londra : 29 [ Radyo ] - lngiliz 
hülcumetinin; elçiliğini Valansiyaya 
nakil etmesi, lspanyol hükumetinin 
Mddrite nakil etmek niyeti görül
ınediğindendir. 

Berlin : 29 [ Radyo ] - lberik 
Yarım adasındaki işlere Almanlar 
asla karışınamak azmindedirler. 

Londra : 29 [Radyo]- Royter 
ınuhabirbi bildiriyor: 

ispanyadaki bütün lngiliz tabası 
Madridi terk etmek için emi al· 
rnışlardır. 

Bayan : 29 [ Radyo ]- Musa 
dere edilen Alman gemisindeki 
malzemeler geminin harp eşyası 
kaçakçılığı yaptığını iyice göster· 
rniştir. 

Gemi kaptanının sui niyeti anla
şılmıştır. 

Vaşington : 29 ( Radyo ]- Bir 
Aıueı ika firmasının 1 spanyaya silah 

satmak için istediği mezuniyete , 
muvafık cevap verilmiştir. Ve ilk 
defa olarak bir parti Tayyare satı- 1 

şına müsaade edilmiştir. Bu ilk 
siparşin değeri 2,5 milyon fngiliz 
lirası tutmaktadır. 

------. ------
Bulgar -Yugoslav 

1 

Ademi tecavüz ve dost
luk anlaşması mı? 

Sof ya : 29 [Radyo] - Bir Bul· 
gar - Yugoslav ademi tecavüz ve 
dostluk paktının imzalanacağı hak
kında çıkan şayialar kaşısında siyasi 
mahafil ketüm davranmakta ve 
müspet veya menfi cevap verme. 
mektedirler. 

Rüştü Aras Selanikte 

Slanik : 28 (AA.) Tevfk 
Rüştü Aras bu gün buraya gelmiş. 
tir . Çarşanba gününe kadar Atina
da kalacaktır . Rüştü Aras günlük 
meseleleri ve 1937 Şubatında Ati
dada toplanacak olan Balkı.o Antan· 
tı Konseyi hazırlıkları hakkında Yu
nan hükumeti ile müzakerlerde bulu· 
nacağını söylemiştir , 

Stadinoviç Belgrda döndü 

Bükreş : 29 ( Radyo) - Yu 
goslavya baş vekili Stadinoviç dün 
Belgı ada dönmüştür : 

dağılıyor 1. 

Dün içimi sızlatan bir haber al
dım. Adana spor kulüpleri yardım· 
sızlık ve alftkasızlık yüzünden düş
tükleri kötü vaziyet içinde daha fazla 
ömür sürmelerine imkan görmedikleri 
için toplanıp dağılmağa karar ver
mişler. Ve ı.u ka rarı da " İdman ce
miyetleri illifakı ,. merkezine bildir
mişler. 

Adana sporcularının, inkılap 
gençliğine pek yakıştıramadığımız 

yeo ve ümitsizlik Lade tden bu ka
rarlarını hiç doğıu bulmadık. Yalnız 
her işte en son söz meddi imkanla
rın olduğu i in, onlara hak vermek
ten de kendi mizi alamıyoruz. 

Hepimizın birer birer içinde ya
şayıp ıhtiyarladığ ı Adana spor haya
lının oldukça uzun bir mazisi var
dır . Ve bu mazi bir hayli muvatfa
kiyetle de doludur . 

Adanada sporun memleket ah
lAkı ve gençlığin karaktt:ri üzerinde 
yaptığı hayırlı tesirler sitayişle anı
cak bir dereceyi de bulmuştur . 

Diğer taraftan Adanada iyi or
ganize edildiği, faydalı himmetler 
harcandığı ve sürekli yardımlar ya· 
pıldığı takdirde spor bakımından çok 
büyük neticeler alınabilecek kalaba
lık bir sporcu genelik de meydana 
gelmiştir . Bunun içindir ki, kulüble
rimizin son kararı karşısında derin 
bir elem duymak tayız . 

Sporcularımızı bu karara sevk
eden şeyin kendilerinin de söylediği 
gibi, yardımsızhk ve alakasızlık ol
duğunda hiç şüphe yoktur . 

Bütün hayallarını . içinde çalışan
ların maddi fedakarlıklarına borçlu 
olan Adana kulüpleri , açıkça söyli
yelim ki, hiç bir taraftan büyük bir 
yardım görmemektedir . Halkımızın 
spor hareketlerine karşı kllfi dere
cede inkişaf etmemiı olan alakaları 
ise yapılan mü sa baka ve maçlardan 
büyük bir şey teminine imkan ver
memektedir. 

Asıl bu işle alakadar ve mesul 
olması k abeden idman cemiyetleri 
ittifakı, bütün mesai ve yardım sa· 
hasını bir kaç mıntıkaya inhisar et
tirmiş, memleketin diger köşelerin-. 
deki spor teşkilitile anca" muhabere 

İtalya-İngiltere 
itilafı 

Ankara : 29 ( A. A. ) - lngiliz 
- ltalyan muvakkat anlaşması imza 
edilmek üzeredir . Romadan bildi
rildiğine göre Akdenize ıaalluk eden 
bu anlaşma hiç bir devlet aleyhine 
müteveccih değildir . Her iki taraf 
mütekabilen kazanılmış vaziyetleri 
tanımakta ve lngiltere için Hindistan 
ltalya içinde Şarki Afrika yolları 
zıman altına alınmaktadır . 

Hintlilerin kongresi 
yeni kanunu esasiyi 

tanımıyor 

Ankara : 29 ( A A. ) - Alt
mış bin kişinin iştirakile teplanan 
Hint milli kongresinde reis kongre
nin ana yasasının yeni Hindistan ka
nunu esasisi il.· mücadele ederek 
bunu ilga etmek için bir müessisler 
meclisi seçmek olduğunu söylemiş

tir . 
Deyli telgraf bombaydan aldığı 

bir habere atfen üçyüz lngiliz as
keri Noelde Hint mağazalarına te
cavüzde bulunmuşlar ve polis mü
dahalesile dağılmışlardır . 

Alman yada 
Genç zabit yetiştirmek 

için yeni bir usul 
Berlin : 29 (Radyo) - Harbiye 

Bakanlığı' genç zabit yetişmesi için 
hiç bir tahsil lcaydı olmaksızın genç· ! 
)erin orduya girebileceklmni bildir· 
miştir, 

Alman - Sovyet tıcaret 
anlaşması temdit edildi 

Berlin : 29 (Radyo) : - Doktor 
Şaht başta olmak üzere '. Alman ve 
Sovyet ticaret anlaşmasını bir kere 
daha temdit etmişlerdir . 

yapmak ve tamim göndermek şek
l·nde alak.ıdar olmaktadır. 

Buna son bir misal olarak , itti
fakın elinde mevcud büyi.k bir para· 
yı İ;tanbul , lzmir , Anker .• kulüple
rine tahsis elmiş olmasını gösterebili
riz. 

ittifakın bu i;ç mıntıka dı şınd• 
kalan sporcuları niçin bu kadar ih
mal etmekte olduğuna bir ti;rlü akıl 
erdiremiyoruz. 

Eğer bu, metotla takip edilmekte 
olan bir programın eseri ise bunu 
bilmiyoruz ve hiç de zannetmiyoruz. 
Zateıı bütün memleket sporculuğunu 
ihata eden bir organizasyon bütün 
vakıt ve parasını böyle bir kaç mın· 
tıkaya hasretmesinin hiç doğru bir 
şey olmadığına kaniiz. 

idman Cemiyetleri ittifakı yıllar
danberi istikametsiz , programsız bir 
şekilde sürünüp duran ve kendisin
den beklenen tekamülde azami bir 
yavaşlıkla yol alan bir teşkilatımız

dır . Onun bu hali aşağı yukarı bu· 
gün de devam etmektedir, 1 
Spor denilen ıeyin, milletlerin maddi, 

manevi bünyeleri üzerindeki büyük 
tesirini çok iyi bilen şeflerimiz, Türk 
sporculuğunu orıraoize etmek işine 
de paımak koymuş ve ilk adım ola· 
rak spor teşkilalınt büyük partimize 
bağlamıştır . 

Dileriz ki; idman cemiyetleri itti· 
fakı bu yeni ve büyük istin d kuvve· 
tinden muhtaç olduğu hayatiyeti al· 
makta gecikmesin , ve memle· 
ketin her köşesinde korunacak, or 
ganize edilecek çok kalabalık sporcu 
kütlelerini görecek kadar kuvvet 
bulsun .. 

Adana kulüplerinin verdiği karar 
üzerinde çok durulması lazıms-elen 
acı bir işarettir. 

Cenup Postası 

Çöl adamları tatmin edilemiyor 

Yafanın umumi görünüşü 

Yafa : ( Hususi ıııuhabirimiz· 
den ) - Britanyanın Filistine gön· 
derdiği tahkik heyeti , bütün çalış· 
masına • ağmen Filistin arablarını 
tatmin edememiştir . Kökleşen , Ya· 
hudi düşmanlığı telifi beyni imkan· 
sız kılmaktadır . 

Arabların , ileri sürdüğü şartlar 
tahkik heyetince kabul ~dilmemiş ve 
imkan dahilinde olanları bile redde· 
dilmiştir . 

Dönmez bir prensip güden tah· 

kik heyetinin noktai nazarı pek aşi. 
kardır . Bu da : lngiliz otoritesini 
Arablara tanıtmaktır . 

Fakat bunu anlamamış gorunen 
araplar , altı ay süren mücadeleden 
yorulmadıklarını göstermek için dün· 
den itibaren filen muhalefete geç· 
mişlerdir . 

Yaptığım tahkikata göre : bu 
defaki grev yok büyük ve şumüllü 
olacaktır · 

F. 

Hatay coğrafyası 

Bu yurd parçasını iyice 
tanımak için 

Coğrafi bir tavsif yapmak, tabii, beşe
ri hususiyetleri araştırmak lazımdır 

HatJyda arui şe1rillerl 

" " .. •• ~ ... 
- . ,. 

;, 
O A --- -= 

Amerikada 

. Grip salgını var 
Nevyork : 29 ( Radyo ) Üç 

gündenberi Nevyorkta bir Grip sal· 
hını başlamıştır . Bütün hastaneler 
dolmuştur. Polis, otomobillerle hasta 
taşımaktadır . 

İngilterede mecbnri 
askerlik mi ? 

Ankara: 28 (A.A.) -Londradan 
bildirildiğine göre lngiliz askeri şu. 
rası ordu için asker tedariki müşki
latı karşısında ıenç.lerde silah heve. 

Ya:ısı içeride -

Sümer bankasının ser
mayesi artırıldı 

Ankara: 29 ( A. A. ) - Büyük 
Millet Meclisi bugünkü toplantısın· 
da Sümer bankın sermayesine 
3,000,000 lira d~ha ilavesine ve 
Tahranda yapılacak sefaret binala· 
rile tefrişabna ait kanun layihaları. 
nın ikinci müzakereleri yapılmış ve 
kabul edilmişrir. 

sini uyandırmak için kabineye bir 
takım tekliflerde bulunmuştur. Mec
buri askerlik hizmeti mevıuubahis
tir • 



Cografi b·r 
ri hususiyet er 
Surıy nin 'U gunk ıdar 

nalına gör J k nd run .:> ne ı 
taky ve Kırıklı n kaza arınd 
rettir . 

Bu şekıl 1925d v rımı ır. 

1921 de Sancak d ha üyuktu. 
gun Halep vılayetın ba lı ol. n H, 
ram kaza ı ıle Lazkt) 1 u u n 
venamiş olan Bucak, B ır nahıy 1 
n de lskenderun Sancağından sayı 
hyordu . 1918 de Türk idares'nde
ki Antakya Sancağı is dah g · 
nıştı . fskend run .... Kırıkhan, R yha· 
mye, Cisirişugur kaz lannı ihtiva e· 
diyordu . 

Görülüyor kı idare taksimatı kı· 
sa zamanda bir çok değişikliklere 
upamıştır . 

Bu sebeple mıntakayı tabıi bir 
Jıon olarak almamız dah doğru

dur . Zaten coğrafi tetkıklcrde idari 
taksimattan ziyade bu esas tutulur . 

Avarız ve iklım gıbi tabii un ur
larla beraber beşeri v iktisadi hu 
susiyetler buranın ayrı bir cografı 
mmtaka olmasını icabettırmıştir . 

Yalnız lstrabon gibi eski coğraf 
yacı ar değil, bu günkü muasır co 
fafyaalar da Antakya mıntıkasını 
•yn bir rejion olarak miıtalea ve 
tetkik eder . 

lstrabon buraya Tetrapoli , dôrt 
fehir islim coğrafyacıları da aynı 
manaya yakm bir şekild Ava ım 
anı Asıme ( Meiropol ) 1 r ad nı 
rmişlerdır . 

Bu gun bız daha skı bı t 

canlandırarak Ant kya mm ık na 
t ya ıru rı}Or Ha 
a bir b e11 

Tü ki rın 

da 
o 

eşe 

ır 

Bı 

Hlp 

Şe imiz ad iye
s · nde 

s . 
n mz ı 

c za ı ı rhzind 
b ılunacaktır. V · 

k rO}U yakın 

So gu ak·m ve
killeri 

İmti .. an a m v ffak ola
ı ya l r asfiy ye tabi 

t tu\ caklar 

Ha ın 1 r anunu mucıbince 

mu tant k m t bind n mezun olan 
ı v kil! rinin ehliyet im
ı m ktadır. 

5 Kanunusanide 
yapılacak maç 

Buğün 

kurtuluş 
n kuv. 

• 
iş Kanunu 

azi'randa tatbik için şimdiden böl
gemizde hazırlıklara başlandı 

İş Baş Müfettişliği çalışıyor 
Hazirnndan itibaren meriyete ge· 

çecek olan iş kanununun tatbıkini 
temin etmek üzre teşekkül eden 
İş baş n iifettişliği müesseselerde ça· 
lışan ı çil rin tahnrine başlamak 

üzredi~ j 
Is mufettışi on işçi çalıştıran her 

müe s seden bir beyanname isti
yecektir. 

Bu beyannamede kanunen mev· 
cut ve müesseseler tarafından bildi· 
rilmesi mecburi olan bazı sualler 

vardır. 
Müesseseler, bu suallerin cevap

larını bildirdikten sonra iş müfet iş
liğindeki mürakipler on işçi çalıştı

ran bü ün müesseseleri gezecekler 
ve verilen beyanname hükümlerine 
uyğun vazıyet olup olmadığını tet
kik edeceklerdir. 

Baş müfettişlik, geceli gündüzlü 
bu işlerle meşğul olmaktadır. Mayıs 
sonuna kadar bütiin hazırlıklar bit
miş olacaktır. ____ ..,.. _____________________________________________ __ 

Şekerden alınacak Yeni değirmen için 
istihlak vergisi 

artırılıyor 

Fak at fiatlar değişmiyecek 

2785 sayılı kanunla ş~ker ıslıh
lak resmi nisb ti şeker malıyet fia· 
tına gore t nzım edılmiş bulunuyor. 

du 

Vekalktten izin alınacak 

Belediye reisleri 

Her 

Torossporun yıllık 
kongresi 

Dünku sayımızda " Torosspo· 
run yıllık kongresı yapılmış ve 
idare heyeti seçimi de olmuştur. ,, 
Yazılacak yerde yanlışlıkla "Seyhan 
Adanaspor ,. denilmiştir. Düzeltiriz. 

Zabıtada: 

Bir uncu dükkinım 
soy dalar 

Asfalt cadde üzerinde '8'ICU O.
manan dulckanma geceleym anlihtar 
uydurularak içeride bulwttn ~ 
sindeı- 12 lira paruı ÇÔDliJltbr • 

Zabıta harsm aramata baılan:ar 
br. 

Makiaeye elini ~rdı 

30~ 1936 

Mısır mektubu. 

Kahire : 25 [ Hususi )- iki r 
evvel Mısır Hariciye nezaretiı 

Kahire ve Londra hükumetleri ;; 

sında muahede vesaıki mübadJ • ı 
edıldi. Nezaret binasına Mısır Jl 
lngiltere bayrakları çekilmiş 
salonda Mısır ricali ve yüksek ok 
lar talebesi toplanmıştı. Haricsanı 
nazın ile fngilterenin Kahire r va 
fıri ( eski ünvanile fevkalade ko'ene 
seri ) muahede vesikalarını imza..en 

k . ·ı ~ ç 
yara taatı ettı er. mışti 

lngiltere kralı sekizinci Edvar~ari 
imzasını havi olan nushayı r IS d 
komiser Mısır hariciye vezirine te,idir 
etti. ni g 

Hariciye veziride Mısır Meliara 
nin imzasını ha\'i nushayı ali koı ne 
sere tevdi etti. dını 

Mısır - lngilız muahedesiıvaş 
kapitalizasyonlann ilgası ve Mısroru 
Akvam cemiyetine girmesi nıtt • 
melesi ayrıca yapılacağı derç edcek 
mişti Şimdi Mısır hükumeti bunladi , 
meşğuldür. dm 

Mısır hükumeti ecnebi imtiy·. 
larının ilğası için Nisan içinde rye 
kongre aktedecektir. lsviçre l:r: et 
)anacak olan bu kongreye iffif maşt 
zattan istifade eden devlet)t'.rin..nı' F 
rahhaslan çağrılacaktır. Korigre H 
bu Javayı müdafaa için şimdid ol 
hazırlanmışlardır. ~ce 

Mısınn her hususta ulaştığı lğı 
rakkıden iktisadi ve içtimai ve a( d 
salahtan ve siyasi rüştünd' 
bahs edilerek kapitilıza.syonlar'l 
yirminci asırda Mısır gibi mütera~ 
bir memlekete yakışmıyacağı isf\ 

edılecektir. ğ: 
l.lunun hazarl1Raaak miizak(\z 

programı kongre akti yaklaşın4 0 
alakadar devletlere göndt:rilecekt za 

Mısır kabınesı Mısır Akva 
cemiyetine girmesı meselestni 4er 
ıniızakeı e ederek önumüzdeki ikir.: 

kanun yanda Mısır parliment. kı 
llUn açıldığı zaman muzakere• 

konmasıoa karar vermışlerdır. ler 

Mısırın sos et ye ırme.sı ıçr.a 
k ndi nın mi müraca t etme ı yo;lı 
a h riçfen mı r t klıf beklenn ~ 

ı 1u s' p o acağı ınes lesi mev 
bahs olnıu v henüz bir k.: 
verilm n ştir. 1. 

Höyl bir tavassut olacakr. 
T . L: • Si 

onu ur~ycnın yapacağı insan 
gön u doğuyor. v 

Hicaz Maliye vezıri Abdull~ 
Süleyman ile lbnissuudun müste~a.ı 
Hal it Kahireye geldiler ve baş~lı 

f elat paşa harp olduğu halde k~ 
)abalık Mısır ricali tarafındat? ica· • 
landılar. 



....... ılmemiı bir 
it 

:t... lıir bubumda çok 
. re Yaka olDWfbır: 

k enberi kız olarak yqa. 
lllUAilrı....- , erkek olarak yapma 

IDlfbr. 
. p ciheti ' bu hacüeoin 

detiftirme vakalarma ben· 
te · dir • Şimdiye bdar birçok 

.. gördük • Uzun müddet 
~ )'lltl)'AD biriJıinin bir 
~ netict Iİ kadm olclutunu 
~ senelerden IOOl'a erkek ... ·ı:-aa '1alJadaia bepi .. 

, buıün F........ ada. 

~ldi·te ıeçen -- ··
Unlaltll. • fakat ' bdm o'lank ' 

kıyaf etiade .,.,.. 

dm ola 
adam uallimler pedagoji şubesinı de 

fdillip. 
ik~al etmiş olacakla 

A aye 
~~ : ( Humsi mubabiiimiz. 
~;ı~ ve orta mekteplerde 

.... -.:Jiiilauı imtihanlar sonun· 
Celerin mathaba mu· 

ve talebenin iyi ye 
_.lilda münabf81ar açıl 
11*.~...aırit· vekileti tetlci

vaziyetin tedriste 
bir metodla 
intle tabad 

-

~ 1 ikincikinun 1937 
de~ ~lciine konacak olan :r• · · · 10D derece 

ektedir . Bu re-
Jlıllllll~Plıııı~··z vufa kontenian usu· 

·~tJJii-.IJepniba et verme:k· 
lllC!lli~~ f;~~WA~ · "b mümkün 

• 

çok takyidat 
bqka bir 

konınuıtur • 
1 Türkiye , tterii

yetinde , nihai hedefi ıittik · 
4:1afiılıkt kesbeden bir otll'fİ olan 
:.~~·~· .. •-·t politikua tatbike bat· 

..,..111.man , tediye muvazene.si 
m~ bir vaziyette idi. O zaman Tür

ldyenin mnevt Oncat mallan çok 
az mlfteri bulmakta ve bu memle
ket ~ miidafaa için lbm olm 
mevad ......._.. tamamiyle ecnebi 
kaynaklara batb bulunmakta idi • 

Tü ldyenin o zaman alaut oldu· 
ta tidcletli tedbirlerin dayandıtı 
.... , ıhılili fekjr olchl(ped= ~ Jüb 
ef)'A kul~ tc:.b ~ ~ 
iptidai maddeleri ecnebi pi7111m· 
da sabi .. ~ · 1-ları ma· 
inGI etta'fa Fa 
lar kuntlmH• lizam ıeleceti prensi· 
piyd_i • 

-=~~ıı:c:· 
.........._., ki Türki~ o qman· 

danberi memleketin i':t-..ı bayab • 
pa ikim olan • plinlı ckVlet9'1ik • 
~ve mubtel:f ~ 

- Gerili dördüncnqn ~c 

sınema ı 
Su a tam 

ma•na karar wtıi1mittir . Enstitü 
müdüdüpne ele Sadrettin Celil 
tayin edifmiftir . 

F.nstitide konferanslara yakmcla 
bqlaDacakbr . Bundan sonra orta 
meidep ve lise muallimleri bir 
yüksek mektep veya fakülteden 
llK""'8l olmakla beraber bu enstitü· 
den de bir sertifika almak kaydile 
mukayyet olacaklarchr . 

Edebiyat Fakülteli ve muallim 
mektepleri talebeli ile muallimJite 
intiup edecek Fen F akülteai müda
vimlerinin de emtitüye devamlara 
prtbr • 

Bir köylünün 
hamiyeti 

Adana felaket vurgun
lanna 25 lıra teberru 

etmiştir 

Malatya Ortaköy karoununun 
Celikin köyünden Memet Aliş oğlu 
Mustafa, inhisarlar idaresine verditi 
bir miktar tütünün parasını aldıktan 
soma, içinden clotan bir istekle 
Adanada su taşmasmdan zarar rö
ren kardqlerimize yudam olDılc 
üzere 25 lira teberru ettipü söylc
mif ve ba paraJI derhal batmüdür 
Sım ...._. ~ tellim etmiftir. 

Bi ~ tablOiu önünde •• 
zim bir m.;eceflmiz var : 
Obyl&>ylü~ 

sat 
• 

Devletin .-i ~ ticari bir ~ 
yeni it yerleri Jmrdaılu ~ 
........... itin tam baarbkh 
el...._ y;etittinnelc ve esash ilmt 
Ulft*mal- yaplmalı: üzere laı.. 
'i>ul Oftivenitıeainde bir iktisat Fa· 
kllttli ıçal1a11br. 

Kiltür•kanhta, iktisat Fakül· 
teli çime• lllıldandaki emri dün 
o.a-.ıte Rektirlüii- .......... 
Mile Del 4t- Pıotaaf Oriıer 
?ip tayin. ·ııir. 

lkmat Fakültesinin taluıil müd
deti, ijgkuk F aldiltainde olduiu aibi 
d&t )'Ildır. Bu ,.a, fKiiltenin yam 
biriDci 8"" aç1J.cak, fakülteye ya 
ralan itibarm talebe bydine bat· 
lanacakbr 

Bu , .. yahu hukuk birinci suuf 
tan iktisat fakültesine talebe alma· 
caktır . Harıçten talebe almmıya
cakbr. Gelecek senelerde de iktisat 
fakültesinin direr sınıflan açılacak 
tir . 

Mehmet Aki qldü 

26 Birinci kinun cumarteii auunımc1ıu itl•ll 
iki fevkalade film bini 

-1-
( SERENAD ) fflminin unutulmaz artisti ( NiL AS1HEl ) 

arkadaş ( EUSSA LANDI ) ile be,..ber çevirdiii fevk .. - l'll!! 

( Işıklar sönün.~~ 
BU FiLM : Almanyamn Berlın şehrinde : Smema ~ 

taı simalarmdan mürekkep bir davetli kurup buzurunclia .&llbelllW 
pek çok bcğenilmif dav .. t ıler tarafından büyük allat'ara m•v 
tur. Saym müşterilerimiz bilhassa tavsiye cdenz. 

11-
Türkçe sözlü 

- AK Kartal 
Heyecan, macera, ve aergüz~t filmleri kalır ..... ( BUCK DBO.i 

tarafından temsil edilen ve Turk sidotyouıda Tirkçelqtislea 
maceralarla dolu merak ve heyecan filmi • 

AYRICA : T0RK OONANMASININ y,......, w;aıl 
Pek Yalanda: 

Bu senenin en büyük ve emaalmz bir filmi 

Volga Ateşler 
7671 

Alsaray 
Bu akıamdan itibaren 

iki filimle ncfia bir prorram •ou~ 

1 

Büyük T&eılcçe filimin g&terilmeline -- ..... 

Gelecek program : 

Ydbaşa miinasebetile fevblide bir rece ,...,......, 
Yalb.p programa mutlaka okuyamaz 

Tenzilatlı Matine : 
Çartanba 2,30 da ilci filim; Pompeaia IOB.-..llft 

7665 

R. C. A. 



,, Sahife : 4 

Hatay coğrafyası ! Türkiyenin ekono· 
mik durumunda gö
zeg çarpak inkişaflar 

Mehmet Akif öldü 
- ikinci sahifeden artan -

Akgöl veya Antakya gölü: adınıta
şıyan bu göle bir çok ırmaklar dö 
lcülür. Membaı Türkiye hudutları 
dahilinde olan Karasu göle yaklaş· 
bia yerlerde yatağınd:m taşarak bir 
takın bataklıklar meydana getirir. 
Bu sebeple gölün vüsatini tesbit 
güçtür. Gölün suyu tatlıdır; balık· 
mütenevvidir, yılan balığı meşhur
dur. Fakat asıl gölün şimali garbi
sinde küçük " Balık gölü ,, balık 
serveti bakımından bilhassa ehem· 
miyetlidir. 

Gölün fazla suyu bir ayakla Ası 
ırmağına karışır. Karadere adını ta· 
,ıyan bu ayağı temizlemek suretile 
bu ovadaki bataklıkları azaltmak 
ve arazi kazanmak imkanı vardır. 
Etraftan gelen ırmaklar Akgölün 
zeminini doldurmakta ve gölün se
viyesini yükseltmektedir. 

Akar sular ceryan tarzı mınta· 
kanın iç kısmına büyük bir inkişaf 
kabiliyeti verdiği gibi buranın müs
takil bir mmtaka olmasında mües· 
sirdir. 

iklim ve nebatat 

Antakya mmtakası iklim bakı

mından da bir takım hususiyetler 
gösterir . Burası Suriye topraklaıı 
gibi kurak ve çıplak değildir . ~ a· 
tış nisbeti ziyade olduğu gibi arazi· 
nin büyük bir kısmı çalılık ve orman 
larla örtülüdür . Bu mmtakayı ya
kmdan tanıyan Alman coğrafyacı

lanndan Banse : 
" Suriyenin şimalindeki iltiva 

dağlarının Klora bakınundan Ana· 
dolu dağlan ile o kadar sıkı bir mü
nasebeti vardır ki Suriyenin çıplak 
topralclanndan gelenler Anadoluya 
dahil olduklarına dair reddedilmez 
bir intiba elde ederler . Die Türkei 
326" diyor. 

Bir taraftan denizle diğer taraf· 
tan çöl ve istep sahalariyle çevrili 
olan bu mıntakanın iklimi Akdeniz 
iklmi tipini göstermekle beraber 
sahilden dahile doğru değişir . fs· 
kendenından lbnihanı bumuna ka· 
dar uzanan sahil ikliminde kışlar 

çok mutedil geçer. Subtropik nebat· 
Jann yeti~mesine elverişli olduğun 
dan bu iklime nare:ıciye iklimi de 
denebilir . 

Aynı iklim şartlanna malik olan 
Dörtyol da senelik yağış mikdan 130 
santimetredir . En çok yağmur şu· 

bat , mart ve nisan aylannda düşer. 
Buralara kar düşmez , don nadir-
dir . 1 

· Sahil gerisinde uzanan dağlarda 
mutedil bir yayla iklimi hüküm sü 1 

rer . Bu dağlar ve yaylalan örten 
çam ve meşe cinsleri cenubi Ana 
doludakilerin aymdir ". Dağlar ve 
yaylalar çok yüksek olmadığı için 
hemen her tarafta zeytinliklere ve 
bağlara rastgelinir . Bu kısma zey· 
tin iklimi diyebiliriz . Sahillerde ya-
,ayan halk yazın yaylalara çıkar . 1 

- Üçüncü sa)fadan artan-

planlarının ilk ve sağlam temelleri 
atılmış oldu . Türkiyenin ekonomik 
yaziyeti , sağlam mal: siyaseti , de· 
vamlı reformalan ile son zamanlar
da Alman ve ltalyanların dünya 
fiat seviyesinden daha yüksek fiat· 
larla yapmış oldukları mübayaalar 
sayesinde dikkati celbedecek kadar 
düzelmiştir . 

Son yedi sene zarfında ticaret 
muvazenesi yolunda olduğu gibi dö
viz vaziyetinin hali hazırda m..!mnu· 
niyeti mucip bir şekilde bulunduğu 
anlaşılmaktadır . 

Maliyet fiutının indirilmesini 
istihdaf eder şekilde hayat pahalı
lığının ındirilmesi yeni siyasetin bel 
kemiğini teşkil etmektedir. Hüku· 
met bir taraftan kendi kontrolu 
altında imal edilen bazı eşya husu
sunda tatbik ettiği fiatları tenzil 
siyasetini şiddetlendirmiş ve diğer 

taraftan dı hususi imalatçıları yük
sek fiatlar istemekte devam ettik
leri takdirde himaye ettiği madde· 
lerden bazılarını hariçten ithale 
müsaade edeceğini söylemekle teh
did etmiştir. Hatta böyle bir takım 
ithalat vuku da bulmuştur. 

Yeni rejim, ithal edilmesine kati 
surette müsaade edilmeyen madde. 
leri tarif etmektedir. Bunların ithal 
edilebilmesi için hükumetten mü 
saade alınması lazımdır. Türkiye it. 
halatının en mühim kısmını teşkil 
eden geri . kalan maddeler menşe 
memleketlerine tekabül eden üç 
listeye taksim edilmiştir. Ve bunlar 
üç muhtelif dereceye taksim edil· 
mişlerdir. 

Böylelikle, bükUınet evvelce mem 
lekete sokulması memnu olan eşya· 
mn ithal edilmesine müsaade etmek
le beraber bilhassa lüks eşyaya taal· 
IUk eden hususi endüstriye daimi bir 
himaye bahşetmek niyetinde olma· j 
dığıru izhar etmiştir, ı 

Hükumet ayni zamanda Türkiye·· 
nin ekonomik hayatı için zaruri olan 
maddeler üzerine elkoyuşunu bir kat 
daha sağlamlaştırmıştır. Esasen ge· 1 

niş olan mevad listesine yapılan mü· 
him ilaveler pamuk ipliği, çelik bo- j 

rular ve kahvedir. 1 
The ekonomist-fstanbul, 

-----·--------------------

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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Kaçakçılar vatan 

hainidir 

1 

- Üçüncü sahifeden artan -

Edimekapısmda gümülecektir. 

••• 
Mehmet Akif 63 yaşında vefat 

etmiş bulunuyor. lstanbulda doğ
muş ve Baytar mektebi alisinden 
neşet etmiştir. 

Uzun müddet Baytarlıkla meş· 
gul Qlmuş, daha sonra eski darül-
fünunda müderrislik etmiş, milli 
cidal senelerinde Burdur mebusu 
sıfatile Büyük Millet Meclisinde ça
lışmış, nihayet Mısıra giderek Mısır 

üniversitesinde Türkçe profesölüğü 
yapmıştır. Yedi ay evvel lstanbula 
dönen şair derhal tedavi altına alın· 

mış, hastalıktan kurtularak safaha· 
tın sekizincisini yazmayı uriutmuştu, 
ve son dakikaya kadar bu ümidi 
sarsılmamıştı. 

Şairin memlekete bıraktığı eser 
safahatın yedi cildidir . 

" istiklal marşı ,, , üstadı milli 
savaşın şairi yapmış , Çanakkale 
destanı ise Çanakkale harbinin en 
büyük abidesi olarak yaşamıştır 1 

Merhume mağfiret diler, kderli aile
sine taziyetlerimizi bildiririz . 

Seyhan Tapu mü
dürlüğünden : 

Adananın Bahçehay· mevkiinde 
Menan vereselerine ait taraf lan umu· 
mi yol ve Kul oğlu bahçesi ve Muiz 
Madaması ve müteveffa Babik tar
lasile çevrili 90 dönüm bahçe ile 
yine tarafları umumi yol ve Muiz da· 
madı ve Sultan bahçesi ve Nakip 
Hasan tarlasile çevrili 80 dönüm 
tarlanın ve yine taraftan umurftl yol 
ve Abdulcabbar ve Ali Dip bah· 
çesi ve sahibi senet ile çevrili 220 
dönüm bahçe ile yine taraflan umu-

mi yol ve Bızdık zade ve sahibi se· 
net bahçesi ve vakıf bahçe ile çev. 
rili 290 dönüm tarlanın bir kısım 
hisselerinin tapuda kaydi buluna· r 
madığından, kaydi bulunamayan his
seler hakkında senetsiz tasarruf hak-

kındaki kanuni hükümlere te~fikan 
tasarruf haklannın yerinde tahkik 
ve t~sbiti için ilin gününden itibaren 
on gün sonra mahallinde incelenme 1 

yapılacaktır . 

Bu tarla ve bahçelerde alakası 
olanların tahkikat gününden evvel 
Vilayet Tapu müdürlüğüne ve tah
kikat gününde mahalline gelecek 
memura ellerinde mevcut vesaikla 

T D RK.8ÖZti 

Gündelik siyasf gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aybk 
3 Aylak 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

, 

1 - Dış memleketler için Abone 
rile müracaat eylemeleri ilan olunur. bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

7674 zammedilir . 
2 - İlanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir . 

Ceyhan icra me - ~------J 
murluğundan : Satılık ev ve arsa 

Ölü avukat B. Saide ait ... Reşa· 
936-784 

Mercinli Hacı Aliye bir kıta se-

Dahildeki çukurovalarda yazları 
sıcak geçen bir istep iklimi hüküm 
sürer . Etrafta çayırlara ve çalılık· 
lara rastgelinir . Yaz kurakları esna· 
smda tarla 'Ve bahçeleri sulamak 
icap eder . Ağaçlık yerler daha zi· 
yade su boylarında toplanır . Kara. 
su vadisindeki bataklıklarda pirinç 
yetiştirilir . Akgöl etrafındaki ba· 
takhklar çayır · ve sazlıklarla örtülü
dür . 

._ ____________ _. 1 netle borcu olan 400 liradan 200 

diye mahallesinde 54 no. ve Emirler 1 
mahallesinde 35 numaralı iki eviyle 
Yılanlı mevkiinde 1303 arşınlık arsa 
pazarlık suretile satılıktır. Taliplerin 
kadın ceza evi karşısındaki 35 mı 
maralı eve müracaatları ilan olunur. 

Hulasa avarız ve iklim gibi ta
bii hususiyetler buranın müstakil bir 
coğrafi mıntaka olduğu Suriyeden 
ziyade Anadoluya benzediğini bize 
vazih surette göstermiştir . 
Asıl bu mmtakanın Anadoluya bağ· 
lılığı nüfusunda ve kültüründe görü. 
nür • .Bura halkı en ufak bir lehçe 
farkı göstermeden Anadolu Türk
çesiyle konuşur . Büyük muhaceret 

.Şolları üz:rinde bulunan bu mıntaka. 
._. .. ......_ gelen Türkler öz varlığını daima 

mUafaza etmişlerdir • Buradan da. 

~ da 

pek çok Türk kudretleri inmişse de 
bunların büyük bır kısmı arablaşmış
tır . Buradaki dil ve kültür hududu 
arazinin bünyesiyle o kadar büyük 
bir uygunluk gösterir ki tabiatle 
kültürün bu kadar vazth bir intiba 
kına pek nadir tesadüf edilir . Ana· 
dolunun devamı olan iltiva mmta-. 
kasiyle beraber Türkçe biter ve Su. 
riyenin inşikak sahasında ar&bça 
başlar . 

Bundan sonra Hatay ilinin muh 
telif köşelerini dolaşarak yapacağı
mız tetkikler bize bu ülkenin halk 
ve kültür bakımından tamamiyle bir 
Türk ili olduğunu katiyetle göstere· 

ccktir • 

lirasının temini istifa.51 için Ceyhan 
~ulh H. .• kuk mahkemesinden borç· 
lunun emvali menkulesinin ve hay 
vanatınm haczi hakkında verilen 
haczi ihtiyati karar sureti berayı 

tebliğ borçlu Ceyhanın Sarı Bahçe 
köyünden lsmaiJ oğlu Yusufa gön· 
derilmiş ise de ikametgahının meç
huliyet i hasebile bili tebliğ iade 
edilmiştir. işbu haczi ihtiyati kararı 
üzerine borçlunun hayvanah üzerine 
ihtiyatan haciz vazedilmiş olduğun
dan keyfiyet malumu olmak üzer~ 
20 gün müddetle ilanen tebligine 
karar verilmiştir. Haczi ihtiyati ka
rarma borçlunun bir itirazı varsa 
bu müddet içinde usulen bildirmesi 
lüzumu ilimn ttblit o!ur.ur. 767S 

7672 2 - 5 g· a. 

Ceyhan icra me -
murluğunda~1 : 

Ceyhanın Sarı Bahçe köyünden 
İsmail oğlu Yusufta alacağı olan 400 
liradan 200 lirasının lemini istifası 

için istihsal eylediği haczi ihtiyati 
karannın tatbik edilmesi üzerine 
alacaklı Mercin köyünden Hacı Ali
nin borcun temamı olan 400 liranın 
tahsili hakkında açtığı takip talebi 
üzerine mezkGr paramn icra mas-

;; 30 K.lnuaunwıl • 

t> 

T~RKiYr 

zı RA~r 
6 ANKA5 

rafile ve haczi ihtiyati masrafile 
birlikle ödenmesi için borçluya gön 
derilen 936-801 numaralı ödeme 
emri ikametgahının meçhuliyeti ha-
sebile bila tebliğ iade edilmiştir. Bu 
suretle ödeme emri müddetinin 
20 güne iblağı suretile ilanen teb· 
liğine karar verilmiştir . Bu müddet 
içinde borçlunun borcu ödemesi ve 
ya borcun temamına ve ya bir kıs
mına ve yahut alacaklının takibat ic· 
tası hakkmabir itirazı varsa bu müd. 
det içinde istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirmesi ve bildirmediii 

6748 131 

takdirde yine bu m~ 
mal beyamnda bulunl\ı 
Beyanda bulunmazsa 
yık olunacağı ve ha~ 
beyanda bulunduğu b 
ile ce~alandınlacağı ) 
mez ve ya itiraz ett; 
hakkında cebri icra 
leceği ilanen tebliğ 

•ti 
Umumi Neşriyet "! 

· M. Bakııe 
:d 

Adana Türbözii 11, 


