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ANTAKYADA 

protesto günü sessiz gösteri 
Türkler mahkemeye veriliyor 

1 Romanyadan gele 
1 cek muhacir 

kardeşler 

Almanya, ·ıtalya ve Tuna 
Havzası 

yapan 

Sancakda herkes fesleri atıp şapka giyiyor. Sancak 
Türkleri intihabata asla iştirak etmiyecekler · 

Antakya : 9 ( Hususi muhabiri
llaiıden ) - Mevsukan haber aldığı. 
llUza göre Suriyede yapılacak olan 
lllebusan intihababna iştirak edip 
etmemek üzerine son günlerde yapıl- 1 

Inıt olan bir toplanbda, sancağın her 
~an mümessiller bulunmuş ve 
~akla, bu intihaba iştirak ebnemek 
qran verilmiştir. 

YANLIŞ HABERLER 

ve bunları adliyeye sevke kalbşmış
tır • 

Polis memurlan tarafından imza· 
lanmıyan bu zabıt varakasında adı 
gösterilenlerin, hadiseyi çıkaranlar 
olmayıp belki yatışbrmağa çalışahlar 
olduğunu da öğrendim . Polis komi
serin\Q .işi bu renge hoyamak isteyişi 

pek tuhaftır. j 
Hadise bütün bir ,ebir halla.-ı 

ve yüksek idare amirlerinin gözleri 
önünde ve apaçak olarak cereyan 
etmiştir. 

B:r lstanbul gazetesi , Antakya 
laıuhabirine atfen verditi bir haber
~Türle gazetelerinin 13 günden-

t.r. sancağa sokulmadığını yazmış- Suriye gazetelerine itidal 
Bu haber d<>tru değildir. Ve tavsiye edildi 
~ Türk gazeteleri eskisi gibi Halepte yarı Türkçe yarı Arapca 
16116 gününe gelmektedir. · çıkan Valıbt gazetesi yazıyor : 

AKY ALILAR ~tERI ATIYOR Şamda vezirler reisi tarafından 
Son hafta içinde gerek şehrimiz· gazetecilere yapılan tavsiyelerin şeh-

de, gerek civar köylüler arasında rimiz gazetecilerine de yapılması 
"'*8 nenlerin 11&)'111 birdenliire bildirilmit olııcak ki, çaqamba sa-
~ta başla1DJŞ ve 4şaplcaa dük. babı saat dokuzda bütün arkadqlar 
~ hararetli bir alışveriş gö- muhafızlık makamına çatınhmşlar-
~ çarpmakta bultmmuttur. dır. 
. Dün şehirde esnaftan birçok Muhafız namına gazetecileri ka· 
~lerle tanmmq ailelerden bazı· bul eden mektupcu bey, memleketin ...._n daha, f8Pka giydikleri mem geçirdiği nazik dikikalan habrlata-
~yetle görülmüıtür. rak, lskendertm ve AntalcYa mesele. 
~OTEsTO GÜNÜ SESSiZ GÖS- sinde efkin umumiyeyi tehyiç ve 
'!\:at YAPAN TÜRK GENÇLERİ Türkiye - Suriye münascbatını ih 

MAHKEMEYE V RILlYOR lal edici neşriyattan tevakki edilme-

Pazar günkü protesto gösterisi sini hükiimet namına rica etmişler 
~nda; alqam üzeri köprü başında dir. 
1111? hadise wkua gclditini dünkü Ayni tavsiye, çarşamba akşamı 
~tubumda bildirmiş ve hadisenin delege mösyö David tarafından da 
~tanm yersiz bir müdahalesi yü- tekrar edilmiştir. 
~nelen çıkbtmı kaydeylemiştim . Bazı Arapca gazetelerin siyasi 

Hayretle haber aldığıma göre liyakat ve rüiyet hudutlan haricinde 
~-~ya polis komiseri lsmail hadise yapmış olduklan neşriyab istihdaf 
~da yapbğı bir zabıt varaka- ettiği şüphesiz bulunan bu tebligat 
~ , hadise çıkardılar iddiuile bakahm matlup neticeyi temin ede-
'VQ.a gençlerin de ismini zikretmiş cek mi? 

~ilistin kargaşalığını kim 
körüklüyor ve tutuyor? 

tievyorkda çıkan Nation gazetesine 
göre Musolininin memurları •• 

'Arap gazeteleri gözden geçiri· 
'lb bir çok makalelerin lngiltere 
~atorlupnun zevali mevzuuna 
h.L edildiği görülür. Siyonistler 
~~da bile Musolini tarafına yöne-

bir grup vardır . 
et..... Garptrablusundan Türk budu· 
*"" .. kadar ve akdenizden Arabista· 
....._ ~bür ucuna kadar bir ltalyan 
~~pleri şebekesi kurulmu~tur ki 
~ itleten ltaıyan memurlan çok

"-tilcan ile de muhabere eder . 
L.~;~ mekteplerde talebeye Muso
~ bir haliskir oldulU C>tretillr 
"'-.f.,._ fiWrlıeri telkin olunur. 

Hatti bu talebe Faşist gençlerinin 
üniformasını bile taşırlar • 

Her sene binlerce Arap genci 
ltalyaya ganderilir ve orada iki ay 
asker talimi yapbktan sonra bir ta· 
kıinı ora mekteplerine girer • 

Mıaırda Filistinde , Suriyede ve 
bilhaua Ammanda bir çok ltalyan 
hastahanesi vardır ki bunlar hakiki 
propaganda ocakJandır. • 

Doktorlar hastalara yalnız ilaç 
lardan tedaviden bahsetmekle kal· 
mazlar • ilaçlarla aJika11 olmayan 
bit takım sorulaı la da utrafırlar . 

- Gerisi :ı.i • ... ı.:ı-.ı -.. . . ~\ICl~~e 

~~ 

Antakya ahvalini 
iyi bilen bir zatın 
beyanah: 

Sancağın mutlak olarak tam 
bir muhtariyete kawşması gün 
meselesidir . B.tzıları sancekta 
muhtelif unsurların başka başka 
isteklerde bulunduklarını söy
lerler, yalandır . Dünyada aklı 
başında bir insan tasavwr edi
lebilir mi ki kendi memleketinin 
hakimi keiıdisi olsun da buna, 
ben böyle bir şey istemem, be
ni başkası idare etsin der mi? 

Dendiği gibi Türkler arasın
da dahi aykın düşünce yoktur. 
Evet gerek Adalı ve gerek Ku
sayri ailelerinin dalıi bila istisna 
bütün efradı hiç şüphesiz ki 
memleketlerini severler ve kalb. 
leri memleketleri için çarpar . 
Her yerde olduğu gibi, bazı eş
raf ve ağalık iddialan yüzünden 
dargınlık gibi şeyler olur. Fakat 
memleket işinde her şey orta 
dan kalkar, yalnız memleketin 
kurtulması düşünülür. Bunun en 
canlı misalini pek yakında, san
catı Suriye intihabatına işti
rak etmiyen ekseriyete ittibaen 
araba diye jftira edilen bu ai
leler dahi ittiralc etmiyecekler 
dir. 

Ermenilere gelince, mutlak 
olarak sancaktaki Ermenilerin 
ekserisi Türklerle birlikte muh
tar bir idareye nail olmayı is
terler ve istemektedirler. 

TÜRK SôZO - Biz de 
bilhassa Antakyada pulunan ve 
araba ve frankofil diye tanınan 
Adalı ve Kusayri ailelerinden 
böyle memleketseverlikler bek. 
leriz • 

Son sadra2am 

Tevfik paşa lstanbulda 
öldü 

Kahire : 9 ( Radyo ) - lstan· 
buldan bildirildiğine göre Osmanll 
imparatorluğundn en son saerizamı 
Tevfik pqa 95 yaşında olduğu hal· 
de lstanbulda ölmüştür. 

Yeni Yunan Baş 1 

konsolosu 
Dün lstanbula geldi 
lstanbul : 9 (Radyo) - Yeni 

Yunan 8q konsolota şehrimize gel
miş Vali ve vali muavinini ziya-

ret etmiştir . 1 
Vali Üstündat w vali muavini 

iadei~~ır. · 

için lzmirde hazırlıklar 
yapılıyor Berlinin buna dair düşündükleri 

lstanbul: 9 (Radyo) - Roman· 
ya ve Bulgaristandan getirilecek 
muhacir kardeşler için lzmirde ha
zırlıklara başlanmıştır . 

------------... ·------------

Kızılay bütün tertibatını almış· 

tJr • 
Mubşcirler, Bergama, Çeşme , 

Karaburun, Kemalpaşaya yerleştiri
lecektir . 

Muhacir kardeşler yeni evler 
yapılmaya kadar köylüpıüzün misa· 
firi olacaklardır . 

ihracatı kontrol 
kanunu 

Bir Kanunevvetde meri 
yet mevkiine giriyor 

lstanbul : 9 (Radyo) - ihracat 
kontrol kanunu bir Kinunevvel 936 
dan itibaren mer'iyete geçecektir. 

lktisad Vekaleti bu işleri takib
için kontrolör alacaktır • 

Bu üç memuriyet için daha şim
diden 600 talih vardır . 

Berlin : 3 ( Hususi ) - ltalya 
ile anlaştıktan ve Avusturya ile dost 
luk mukavelesi yaptıktan sonra Al-

manya bütün dikkatini Tuna havza
sı devletleri arasında sağlam ve 
esaslı iktisadi bir münasebet temi
nine atfetmiş bulunuyor. Avustur· 
ya ile yapılan 11 Temmuz mukave-

lesi iktisadi müzakerele yol açbğı 
gibi Yugoslavya ile de daha evvel· 
den iktisadi münasebabn inkişafı 
başlamıştı . Fakat bunlar hakikaten 
bir başlangıçtan başka bir şey de 
ğillerdir . Almanya Tuna havzasm· 
daki iktisadi mevkiini arbk kat'i şe· 

kilde tesbit etmek istiyor . Alman
yanın gayesi imkin nisbetinde harp
tan evvelki vaziyeti elde etmek ve 
Alman sanayünin Tuna havzası 

memleketlerinin ziraati ile birbirle
rini itmam etmesini temin etmekte
dir . Her nekadar Umumi harbin 
siyasi ve iktisadi nrticeleri vaziyeti 
kökünden değiştirmif ilede Tuna 
havzası memleketlerinin idhalat ve 

AsilerMadrit kapılarında 
Harp gemilerinde rehin bulunanlardan 39 kisi öldü
rüldü. Dahe 800 kişinin de akibetinden korkuluyor 

İhtilal hergün biraz daha 
lehine inkişaftadır 

asiler 

Burgos : 9 ( A.A. ) Burgos 
tan bildirildiğine göre nasyonalist 
kuvvetler Madride üç koldan ilerle
mekte ve şehre 42 • 55 • 58 kilo
metre yaklaşmış bulunmaktadırlar . 

ÇOCUKLAR MADRİDDEN 
ÇIKARILIYOR 

dan otuz dokuz kişi öldürülmüş
tür. 

Diger 800 kadar insanın da ay
ni akibete uğnyacaklan muhakkak· 
tır . 

Barselona : 9 (Radyo) Nas· 
yonalist kuvvetleri şiddetli bir mu
harebeden sonra Sikavansayı da 
ele geçirmişlerdir . 

ihracat ticaretleri kaleminde Alman
ya yine birinci dereceyi ihraz et
mektedir . Almanyanın yerine ~ 
ka bir devletin ikamesi için sarfedi. 
len emekler neticesiz kanuşbr, 

Tuna havzasında daimi iktisadi 
bir muvazene temini ltalya ve Al· 
manya için ayni derecede hayati bir 
meseledir . Ayni şeyin , Tuna mem· 
leketlerini kendi istikballeri nokta 
sından şiddetle alakadar ettipıe 

şüphe yoktur . 

ltalya ve Almanyanıs Tuna hav
zasındaki entereseleri birbirini it· 
marn etmektedir . Öyleki bu iki bü
yük devletin Tuna mt"mleketleri ile 
teşriki mesai etmelerine engel ola· 
cak esaslı hiç bir sebeb yoktur. 

Almanyanın Orta Avrupa mem
leketlerinin istikballeri noktasından 
mühim olan bu mesele baklanda 
düşündüklerini Rayhsbank reisi 
Dr. Şaht'ın gazetesi olan " Deutsc· 
he Vollcswirt,, şöyle anlatıyor. Bu 
iktisad gazetesi diyor ki: 

Daimi ıylhun ilk fal'b milletleria 
normal yapma imkinlanm temini· 
dir • Bu prensip her zaman doğru 
olduğv.ndan A vrupanın istikbali ve 
dünya sulhunun temini için Tuna 
havzası iktisadi münasebetinin artık 
tabii yoluna girerek inkişaf etmesi 
lizımdır . Hiç şüphe yokturki bu 
işte de tabii ve normal şekil kendi· 
liğinden meydana çıkacaktır . Likin 
herkesin zaranna olarak uf ak bir 
gecikme ihtimali henüz mevcuttur • 
Nitekrm bu son onbeş sene zarfın
da bu gCcikmeyi icabettirecek bir 
bir çok hadiseler oldu . EJbirliti ile 
çalışmak zorunda olan memleketler 
sun'i kuvvet ve teşebbüsler ile hiç 
bir zaman tabii şeriklerinden uzak
laşamazlar. Tuna havzasındaki bazı 

memleketlerin Almanya ile teşriki 
mesaiden çekinmeleri şayanı hayret
tir . 

- Gerisi ikinci wlıifede -
Madndde çocukların şehirden 

çıkarılmasına başlanmış ve şimdiye 
kadar altıbin çocuk Barslona gönde
rilmiştir • 

Madrid : 9 (Radyo) ~ Paytah
tın 30 kilometre şimalinde hükumet 
kuvvetlerile Nasyonalist kuvvetleri 
arasında şiddetli muharebeler ol· 
maktadır. 

Kilikyada bir tek Arap yok 

HükUınet kuvvetleri şiddetle mu
kavemet göstermektedirler • 

Barsilona: 9 (Radyo) - lşbil
ycden bildirildiğine göre Nasyona
list tayyareleri Malagayı bombard 
man ederek mühim hasarat vermiş. 
lerdir . 

8arselona: 9 (Radyo) - Mad
en bütün yollar Nasyonalist 

~erin elinde bulunmakta ve 
heP-prafta ıid<letli muharebeler de
vam etmektedir . 

Madrid : 9 (Radyo) - Rlafran
ga tümendüfer hattı da tayyareler 
tarafından bombalarla tahrip ldil
miştir. 

Bu yol Madride giden yegine 
yol olup bu da Nasyonalistlerin elin
de bulpnmaktadsr • 

Balbae : 9 (Radyo) - Harp ge 
milerinde rehin olarak bulunanlar- ı 

S uriye matbuatı sırası "düştükçe 
Türkiye aleyhine şiddetli bir 

neşriyata başlar. Her zaman tekrar 
ettiğimiz gibi bu nevi yaygara Suri
ye matbuatının komşularını anhyama
maktan ve bu komşularını eski Os· 
manlı imparatorlutu sanma!ahndan 
ileri gelmektedir. 

Bu neşriyat arasında yine bu Su
riye gazetelerinin dillerine doladıktan 
bir mesele vardır. Biz ne zaman oz· 
beöz Türk olan Antakya ve lskende.# 
rundan bahseder ve onun hukukunu 
aramaya kalkışırsak Suriyenin Arap 
gazeteleri de Kilikyada büyük bir 
Arap kitlesi oldutundan bahsedeı:ek 
kendi akıllarınca bize karşı durmak 
istiyorlar .. 

Bu halde bize bir defa daha gös· 
terir, ki Suriye matbuatı içinden çı· 

kamiyacakları bir karanhktadırlar. 
Şunu gayet sarih soyliyelim, Ki

likyada ne siyasi , ne tarihf , ne de 
ırkr bir Arap kitle vardır. Suriye ga
zetelerinin Arap dediği kımseler yal
nız suni değil, tabii olarak Türktür
ler. Türkçe ~onu§Urlar, Arap idetle
rile hiç bir münuebetlen olmadıtı 

gibi kan ve duygu itibarile de Arap 
değiJ, Turktürler. 

Tarihi tetkikler ilerledikçe daha 
iyi anlaşılıyor ki kendileri başka ırk· 
lardan sanılanlar binlerce yıl önce 
orta Asyadan Anadoluya gelerek , 
Anadoluyu cennete çivirmiş Türk ır
kının bir kolundan başka bir şey d 
ğildırler . 

Uzağa gitmeye ne hacet, bugün 
Suriyenin istiklali için kendini öne 

atan Haşim At Ağası bile özbeöz Türk
tür . . Kilikyada bir Arap kesafeti 
olduğunu söyliyen Suriye gazeteci• 
leri bile azıcık kanlarının meDfeinİ 
arayacak olurlarsa bir Türk kolun 
geldiklerine kendileri de hayret ede
ceklerdir. 

Bir daha tekrar edelim Kilikyada 
Arap diye bir tek fert yoktur . On
ların Arap sandıkları yurddqlar Türk
türler, ve Türk olmakla daiına iftih 
duymaktadırlar. Ve her Türk bu ke· 
safeti Türk sayarak , Türk bilerek 
kaynaşmakta , kardeş gibi bir arada 
yaşamaktadırlar . 

Ortada hakikat olmayan bir le)\ 

varsa o da Suriye matbuatının teql 
humudur . 



Sahıfe : 2 Türk IÖzÜ 10 Tqrilıiewel 1~ 

Ku-Kluks-Kl 
Yeniden tethiş sahnesine girdiler, 

etrafa dehşet saçıyorlar. 
• ------· ---

Amerika gazeteleri , epey za
mandanberi adı unutulmuş olan 
Ku Kluks-Klayn gizli cemiyeti
nin yeniden faaliyete geçtiğini ve 
etrafa dehşet saçmakta olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Nevyorkun bilhassa bu gibi giz
li cemiyetlerle alakası çok olan bir 
gazetesi , son günlerdeki tethiş ha
reketlerinin hepsinin de Ku Kluks 
Klayn cemiyetine ait olmadığını 
yazmakta ve diğer gizli cemiyetle
rin de bu hadiseler de alakası oldu 
ğu nu haber vermektedir. 

Bu gazete: 
" Bu gizli cemiyetlerin teşekkü· 

lüne sebeb nedir ? . Bilmiyoruz ; 
ne yapmak istiyorlar ? Bunu da 
bilmiyoruz ; bu işlerin sonu nereye 
varacaktır . Bunu da hiç bilemiyo· 
ruz l ,, 

Demektedir. 
Gazete bu " Bilmi)oruz ., lan 

sıralamakta haksız değildir . 
Hatta o kadar ki , " Ku-Kluks
Klayn .. ne demektir ; bunu bile 
kat'i olarak izah eden yoktur 1 

Ku -Kluks-Klayn'lar, son ola 
rak gene bir gene kızı bir ormana 
çekmişlerdir . Bu kız , Mis Evlin 
Haro ismind~dir ; zengin ve büyük 
bir aileye de mensub değildir ; 
yalnız büyük bir prupaganda ida
resinde daktiloluk yapmaktadir. 

Mis Evlin yazıhaneden çıkarken 
kendisine tanımadığı bir ddikanlı 

yaklaşmış , delikanlı ile ayak üzeri 
iki dakika kadar görüşmüştür. 

Bunu , müessesenin kapıcı ve 
hademeleri görmüşlerdir . 

Gene kız bunun üzerine bir oto
mobil getirtmiş: ve meçhul bir sem
te doğru otomobili sür'atle sürdür· 
miiştür. 

Ertesi gün Mis Evlin daireye, va
zifesine gelmemiştir. Ailesi de gece 
gdmediği için kendisini idareden 
aramışlardır. 

Gerek idare ve gerek kızın aİ· 
lesi vaziyetten şüpheye düşerek za
bıtaya haber vermişler ve tahki
kata hemen başlamışlardır. 

Tahkikat netiçesinde Evlin'in 
otomobille <'ivarda bir ormana ka 
dar gittiği tesbit edilmiş ve ondan 
sonra hiç bir şey öğrenilememiş· 

tir. 
Mis Evlin ne olmuştur? Mis Ev

lin'i yazıhane kapısında lafa tutan 
delikanlı kimdir? 

Malüm değil 1 

Zabıta evvela bir aşk macerasi
le karşılaştığını sanmış, fakat, netice. 
de mes'elenin aşk ile hiç bir alakası 
olmabığı anlaşılmış ve genç kızın 
Ku - Kluks - Klayn cemiyetinin eli
ne düştüğü anlaşılmıştır. 

Mis Evlin bu gizli ve korkunç ce· 
miyet elinde ne oldu? Şimdilik bel· 
li değil. Fakat mes'elenin intihabat 
ile alakadar ve çok mühim bir sır 
la münas~beti tesbit edilmiştir. 

Şehrimizde 

Sonbahar At koşuları 
yarın yapılıyor 

Yanı ve lsı.a!ı Encümeni tara
fından tertip olunan Sonbahar At 
koşulannın birincisi yann ötleden 
sonra saat on dörtte koşu yerinde 
yapılacaktır. Buna ait bütün hazır. 
!ıklar tamamlanmıştır. 

Seyircileri koşu yerine ucuz bir 
surette götürüp getirmek üzere Taş· 
köprünün başında kamyonlar bu
lundurulacaktır . 

Koşuları seyredeceklerin istira 
hallerinin temini için çadır, hayma, 
sandalya ve sıralar ve aynca da 
birbüfe bulundurulacaktır. 

Bu koşulara vilayetimizden ve 
civar vilayetlerden bir çok koşular 
kazanmış en kıymetli At, Kısrak ve 
Taylar iştirak edeceğinden koşulann 
çok zevkli ve heyecanlı olacağına 
hiç şüphe yoktur. 

ilk mekteplerdeki 
tedri~t usulü 

.,~ _______ , _________ ---------ı 
Maarif Vekaleti bu sene ilk mek

tepler tedrisatında sınıf usulünü ip· I 
ka etmiştir . Sınıf usulü yerine ders·· 
leri muallimlerin ihtisasına göre tef 
rik ederek grup usulünün ihdası için 
şimdiki muallimler kadrosunun da
ha üç misli artması zaruri görül· 
müstür. 

Filistin karıgaşalığını kim 
körüklüyor ve tutuyor Memlekette ilk mekteplerin mu

allim kadrosunun bu ihtiyaçı karşılı· 
yacak hale gelmesi için daha bir 
kaç. sene geçmesi lizııııgelmddedir. - Birinci sahifeden artan -

Bugün Filistindeki kargaşalıklar 
ltalyanlann tahrikiyle olmadığı mu· 
hakkak olsa bile oradaki coşkunluk 
ltalyanın yardımına hacet kalmadan 
alevlenmiş olsa bile bu durum ltal· 
ya lehinde ( Proitaligin ) bir pro· ı 
paganda için çok müsait bir hava ya-

1 ratmıştır . 

Yarı radyo merkezinden bir spi · 
kerin Arapça söylediği bir hita 
bede ltalyanların müslüman dostlu
ğu namına bundan sonra Habeşis

tanda Arapçayı resmi dil yapacağını 
söylemiştir . 

Bugünkü baş kaldırmada ltalya
nın parmağı olmasa bile geçen 
kış Kudüsteki ltalya konsolosluğu 
baş katibi F aronun Filistin köyle· 
rindeki Arap çifçilerine bir hayli 
sterlin dağıttığı da unudulmamıştır . 

Şimdi bu propaganda vazifesi 
de yarınki Arap spikerine verilmiş 
oluyor . 

işte bunun için lngilterede ak 
deniz donanma politikasında tadilat 
yapmağa ıneclmr kalmış ve Cebe
lüttarikde temerküz edeceğine ls
kenderiye ve Hayfada da bi er üssü 
bahri kurmağa lüzüm görmüştür . 

Hayfa limanı 12 krovazörü sı
ğındırabilecek surette genişletile· 
cektir . 

Ne orada lngiliı donanması için 
bir petrol tasfiyehanesi yapılacaktır. 

Romada çıkan lı T evere gaze- ı 
tesine göre Fili~tinde coşkunluğun 
sebebi lngiliz ( enteligens servis )tir: 

Fılistinde yılan hikayesi gibi uza 
yan bu kargaşalıklar , bu eli silahlı 
baş kaldırmalar enteligens servisin 
yeni bir icadı olmasın diye insanın 
batırma gelir . Adı çok geçen , fa. 
kat ne olpuğn pek az bilinen bu ku
rum çok umulmadık işler yapıyor . 
Maltada yaptıklarını biliyoruz . 

Şimdi de Fılistirı Araplarla Ya· 

Bundan başka ilk mekteplere 
bu sene kabul edilen 929 tevellütlü· 

hudilerin gerginliğinden istifadeye il 1 ı d 
k Ik I bil" 1 !erden sonra 930 teve üt Ü er en 

a ışmış 0 a ır · gürbüz ve manen ve bedenen inkişaf 
Orada iki taraftan da verilen 1 t · 1 1 k b ı·· tak ·· t 

1 . . .. . e mış o an arın a u u arrur e • 
kurbanlar ngılterenın menafııne hız· -

1
. B t 1 '-' 

d b
'lirl mış ır . u yaş a o an çocuıuarm 

met e e ı er . ba 
E k"d T"" k" . t 1 ğu kayıtlanna şlanmı~tır . s ı en ur ıye ımpara or u 

günlerinde.Dersimde Havranda ufa 1 
cık bir vaka oldu mu kıyamet kopa
ran gazeteler şimdi Filistinde yıllar 
danberi kan dökülürken, lıergün bir 
sürü vukuat olurken bunları soğıık 
kanlılıkla • adi sokak patırtıları gibi 
yazıp geçiyorlar . 

lngiliz gazetelerinin bunlara ili· 1 
ve ettiği bir şey varsa o da Filistin· 
de asayişin iadesi için oraya ordu. 
far göndermek lüzümundan bal;ı.şet· 
meleridir. 

işte son hadiselerin gizli manası 
burada açığa çıkıyor . 

Filistinde Arapların ve Yahudi
lerin her iki tarafın da birbiriyle 
çarpışmasından lngilizlerin istifade 
ettiği besbelli bir şeydir . J 

Onlar da eski( dinide etimpera) i 
parçalamak ve hükmetmek prensibi·, 
ni takip ediyorlar . 

Bunu asırlardanberi Hindistanda 
ve dünyanın dört bucağında tatbik 
eden onlar değil mi ? 

Bugünkü Filistin kargaşalıktan 

oraya asker göndermek ve orada 
knvvetli bir askeri mıntıka ihdas 
etmek için çok iyi bir vesile oldu . 

Nizami muhafaza , asayişi iade 
gibi bahaneleri de herkeş pek tabii 
bulacaktır . 

Böylece Filistin büyük bir lngiliz 
kışlası olacaktır . 

Zaten lngiltere Mısırda Filistin. 
de bu işi yapmağa çoktan batla· 
mışb . Akdediz mıntıkaıuıda donan· 
ma üslerinin yanı başında kara 
üsleri de kuruluyor . 

Buna Akvam cemiyeti ne diye
cek, mandalar komişyoııu ( lngi!tere-

Kupa maçları 

Bu hafta da yapılacak 

Geçen Pazar güııü, Halkevimi
zin tertibettiği kupa maçı Toros· 
sporla ldmanyurdu arasında olmuştu. 
Önümüzdeki Pazar günü de (yarın) 
Seyhanspor-Toros arasında olacak 
ve öbür hafta da galipler arasında 
bir maç yapılacaktır . 

Gelenler - Gidenler 

Diyarbekir saylavı Zeki düıı 
Oiyarbekirden şehrimize gelmiş ve 
Ankaraya gitmiştir . 1 

• ••• 1 

Malatya Valisi Edbcm dün şeb· 1 
rimizden lstanbula gitmiştir . 

••• 
Malatya saylavı Mahmud Nedim 

Malatyadan gelirken dün şehrimize 
uğrayarak Ankaraya gitmiştir . 

nin Filistin halkının iyiliğine hizmet 
etmek taahhüdünü ) nasıl ifa ettiğini 
sonnıyacak mı ? 

1 
Bwıa karşı rngilizler bırakın şim· 1 

di asayişi iade edeyim sonra size 
hesap deriz diyecekler . Buıw dedi· 
!er bile 1 

Fakat o zamana kadar da Filis
tin kışlası tıklım tıklım lngiliz asice· 
riyle dolmuş bulunacaktır . Filistjn· 
deki Araplarla Yahudiler botulıil 
dursunlar 

'lekaletin kaçak hayvan ikrami~eleri 
hakkında bir emri 

Mıntıkalarında kaçak hayvan bulunen köy neyet
leri ve belediye memurlan ikramiye alacaklar 

Bazı köy ve kuabalarıla ywıJan hayv1111lar hakkındaki maliimatmı 
yoklamalarda kaçak hman bulun- 1 bildinniyen memurlarla ihtiyar mec· 
duğu takdirde, bu mıntıkadaki muh· 1 !isleri azasına köylerinde yapılan 
tar ve ihtiyar meclis ıijpıile be~ · yoldaqıa neticuindı kaçak hayvan 
diye meınurlanna ikramiye verilmek· 1 bulunduğu takdirde, ikramiye veril-
tedir . miyeceği ta.sAlı edilmiftir . 

Halbuki, hayvanlar vergisi kanu- Kanunun sarih olan bu bükü le-

nun 9 uncu maddesi, kö:ıı: muhtaf ı rine gqre.r kendilerine me~ vui
larile ihtiyar meclisleri azilannı,mü- feyi ifa edemiyen ve binaenaleyh 
kellef beyanııaıııelerinin ~1111luAııruı 1 ınıotıkalaanda aç.ak.. hayv20 bulu· 
araştınnağa ve beyanları hakikate nan köy muhtarlarına ve ihtiyar 
uymayaııların isimlerile gi:r.ledikleri mecliıııi aıilanna belediye, mcımur-
hayvanlaruı cins ve adedi hakkı • lanna ikramiye verilmesi icabetmek· 
daki bilgilerini bit mJı.batı ile en tedir . 
büyük mülkiye mtmuruna bildir. Maliye Vekileti bu ciheti ehem-
meğe mecbur tutmuştur • miyetle naurı dikkate alınmalannı 

26 mcı maddenin son fıkrasında göııderdiii bir taıııiınle viliyetleıden 
da, kayıt defterine dahil edi~mio isteınittir • 

Vergilerin terkini 

Vekaletten bir emir geldi 

'Almanya, İtalya ve 1 

Tuna hamsı 
Muhtelif vergilerin tahakkuk mu· 

amelelerinin ikmalinden sonra gerek 
mükelleflerin müracaatı , gereldıia· , 
relen yapılan tedkikat ve teftişat 

neticesinde kanunlarında yazılı hü
kümlere muhalif olarak tahakkuk 
ettiril<liği anlqılan ver~ ne su· 
retle ıslih ve taıbib olunacatı, hak
kında Maliye Vekiletinden viliyete 
bir tamim gelmiştir • 

Vergi , kanunla tesis olUDaD bir 
mükellefiyet olmasına ve teşlqlit.l 
esasiye kanunwıun 85 inci ma4deai 
mucibince vergiler ancak bir k811Wl· 
la tarh ve cibayet olunabileceğine 
göre , kanunwı mükellef tutmadığ\ 
bir vatandaşa vergi tarbetmek veya 
kanunun teklif etti~n fula tarh· 
eylemek neticeWıi husule getiren 
yanlışlıkların idaretr.ıı düz~ za· 
ruri olduğu bildirilmiştir . 

Başmuharririmiz 
Haşmubarririmiz Ferid Celil Gü

ven dünkü ekspresle Ankaraya av
det etmişlerdir . 

Dünkü hava 
Dün şehrimade en çok sıcak 

29,4 santigrad dereceyi göstermek· 
te idi . 

Asliye ceza hakimi. 

45 lira maa§hı Adana asliye ce
za hakimliğine Burdur reisi Mehmed 
tayin edilmiştir . 

Cüzdanını çaldılar 

Ulu cami yanında seyyar çer 
çilik eden Ahmed oğlu Hacı Ab
dullah evvelki gece 18,30 da Çınar
lı mahallesindeki evine pken T e-

- Birinci sahi!edeıı artan -

Almanya barptan soma Tuna 
memleketlerinin yaşamaları için 
lazım olan tabü ihtiyaçlfnna karp 
çok dastca hisler göstermiştir . 
Bilhassa Streza günlerinden sonra 
Almanyanın bazı Tuna memleketle 
ri ile yaptığı preferans mukaveleleri 
de bu hakikati is bat etmektedir. 

Bu ınubveleler tatbik edilnıe
miş ise bunun mesuliyeti Almanya. 
ya ait değildir . AlııJ,aı.ışa bu nıU.-
velelcırde kifi rnikdar mü,,aaı!ekir 
davranmıştı . Lakin Tuna bavz.aııuıın 
hayati meaeleleri konıış"1utkan keo· 
disioin bunlardan uzak tutı.ılaıuıoı 
katiyen kabul edemez • Almanya 
kendisi hazır olmadığı zamanlarda. 
da entereselerinin ııaıarı itibarıı alı· 
nacağı vadlaeı ile iktifa etmiyecek
tir . Yaı:>!lacak mualıedderden yal
nız haberdar edilmeAX veyabııd tas· 
dika davet edilmeği de ka,bııl ede. 1 

mez . Bu sözler Tuna havzası mem
leketlerinin her hangi bir şekilde ya- I 
pacaldan her hangi bir muahede 
hakkıoda caridir • Çijnlrii bu mua
hedelere iştirik Alnıaııyamıı en ta· 
bii bir hakikidir. 

Almanya bir devletler bloko ile 
müzakere etmesini istemez . Ve da
ha ziyade prefereııs haklenndıuı 
istifadı: ile her devlet ile keadili;bir 
tercih mukavelesi yapmak ister . 
Almanya yalnız Tuna memleketle
rinden almak mecburiyetillde oldu· 
ğu mallar itibarile değil , Balkan· 
!ardan alarak Tuna memleketlerine 
mühtac olm!facağı yiyeoek macide· 
ler noktai nazanndan da Tuna mem 
leketleriniıı. ~tiıkif edaoi~eııeklcri 
bir ticaret pazandı r . Meseli binler 
ce kiloluk Tuna havzası meyveleri 
ancak Almanyaya nakil edilınelr içiıt 
günlerce bekleyip dunıyorları 

lren mektubu ı -----
İranda ilerleme 

yürüyüşleri 
·-- -

!randa da ilk tahsil bizdeki gibi 
geri kalmıob . Okur yazarlar sa }'.111 

yüzde nisbeti bildeki gibi Garp 
memlelretleri karşısında çok dü • 
şüktü. Bir yandan ilk okullar açılır
ken hir y1111dan da yaşı ilerlemiş leri 
üınroiliklen, kurtarmak gerekti . 

işte onun için !randa da bizim 
Millet mektepleri gibi büyüklere 
mahsus gece dershaneleri açıldı . 

lraıı takvimile 1315 Milıriim~ 
2 yani 16 Birinci Teşrin 936 tari· 
hinde Tahranda büyükle" derslıa • 
nelerinin açılma töreni yapıldı . Ve 
ayni günde lranın her bucağında da 
ayni tören yapılarak dershaneler 
açıldı . Gazeteler bu rmnasebetle 
( Okuma yazma lehinde ) sütun sü· 
tun makaleler yazarak ballc bu ders· 
hanelere devam edip okuyup yazına 
ötrenmeğe çağırdı . 

O gündenberi mül.lıakattan yeni 
gece dershaneleri üstüne. gelen ha· 
vadisler gaıetelere önemli bir ser• 
maye olmaktadır 

Bii gün Damıancla açılan Ulus 
okuluna 90 kiti yanldıtı ve denler 
batladıgı Şebsüvarda 103 ü buJdııi" 
Makuda 55 kişinin denlercle hazır 
olduğu ve Sebz.var ve Deıawend , 
lsfabaa. Şiraz , Tebriz ... de -Ar· 
tık yüzlerce lran şehri saymak li 
zım nu - Bilmem ne kadar talebe 
okuyup yazmak ötJ:enmeğl) başla. 
dığı ertesi gün Meşhedte Kız Orta 
okulu açıldıtı bqka bir gün ka· 
dınlara da derabanc açılacatJ; ba# 
bir gün Meşhedde bir mıılıteJit ilk 
olculun açılma töteni yapıldığı, başke 
bir gün Efeseri ve Tebriz ve .. Daha 
bir kaç yerde okulu bitirenlere şa
hadetnameler dağıtıldığı kıvançla 

olunur. 

Ve yüzlerce 1raa telariudt• tel&-ı 
rar gelen tel yazılanoda lıal1r.ın geoe 
dersbanelerinıffa çok memnun o .. 
duğu ve az. 'Z•maıvfa aıaeli semere
ler elde etmek umutlan belirditi Y"' 
zılır . 

lrao komşumu:ı:un Kültür işle
rinde de bütçesinin ve diger vesa• 
itinin minaadesi dairesinde durma· 
dan ilerlediği anlaşılıyor . 

A. B. 

hayati entereeesi olan diğer büyük 
devlet yani ltalya halokıııda da va· 
kidir . 

Almanya ve ltrlya Tuna havza· 
sı memleketlerinin istikbal ve inkİ· 
şafı ile şiddetle alakadar olan iki' 
büyük devlet olduğu gibi Tuna. bav· 
zası memleketleri de bu iki devle· 
tin yardımı olmadaa.kendi isti.kbal
leriııi. temB.edecek ıiıeıvlcide detil" 
lerdir . işte bu memleketlerin teşri· 
ki meuilioi kolaylaftıran yukenda 
anlatılan hakibtbr . Şayanı mem· 
nuniyettir ki her iki memleketin Tu 
na havzasındaki allliluı biribirine 
zıt olıaaJSP bilakis biribiriB tal1l8DI 
lamaktadır . Her iki devletin Tuna 
baY&ULmemleketlerine olan ihraca· 
tı büsbütün ayn ayn şeylerdir . 

Almanya bu memleketlere yük· 
sek sinai mamulat ltalya ise bilhas· 
sa zirai IDllhsulit ihrac etmektedir • 
iki devletin Tuna havzasından id
b.ı ettikleri eşya da birbiı iniıı ayni 

cletildir · 
pe bağ mahallesinde yanma solaıJan ve 

birisiain evini ara~ aöyli)'4!1l hü. 
viyeti meçhul bir adam Abdullahı 
lafa tutarak içinde 51 lira olaıu:üz· 
danını aşırmıştır zabıta tahkikata 
başlaınışbr . 

Almanya ile ltal~ Tuna hav. 
zasmda teşftk-mesaisj haM ıda da 

şunlan aöyleybiliriz • Abrııınyanın 
Tuna havzası ile. olan alikası ona 
burada lllİİlav.İ bir bak bahfediyor • 
Ayni zamanda A1ınanyaıun Tuna , __ ,.. 

Bu gece nöbetçi eczane 
CYağcamii civarında. 

Ali Nasibi czaııedir 

aavzewMa büyük bir enter.:aeei ol. Hizmetçi isteniyo 
duğundan Almanya bu..-~ 

1 inkişaf ve sükuoWıa keodi gayea 
gibi bilmektedir • Bu sebebden Al· 
man)!& Tuna devletleriıtin teşrilci 
mesaisini m111noııniyetle kartılay.-

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
emürac:aat edilsin C. 

,_ __ ...,Pl'll'l!!!Jl!!llll'l'l9'...,l!lllll""~' cakbr. Bu lıakikatTuna bavwınd 



ulda 
Hafif bir hareketi arz oldu 

latanbul : 9 (Radyo) - Dün n
udhane -- 5 i 17 d.lrh 17 •· 
niye geçe hafif bir zelzele b,.let 
mittir. 

Parasmı dafaren memleket 
Jer ıc· 111· udt::i~: Dllm• 

Maarif Veklleti topnklanmum 

2 - 316 - 330 ittihklm, mu riDin ve amtlann harap olmamam 
babere, demiryol, nakliye müzika, için bunlardan tatmabilece ~ 
otomobil llDlfmda olaalar . bir çata alnnda yavq yavq topla-

3 - ~ı ..»~tJ1Adlc-...ii..J1mlialllil .......... 
eilllıırilk ____ _.. e. +w. ..... ;;ti-

............. _,.. ............. "' yarbtllir ve çevreiindeldG• 
,... ........ t;İIİl~lriye 

10 birinci teşrin cumartesi akıamından ibDaren 
iki büyük film birden 

1 
Gustav Frohlichin ölme& eieri 

Yeni Kopye 

(Boğaziçi ar ) 
Türkiyeyi bütün dünyaya tanıtmak için bilhlPI lmnbala selen ae

Yimli büyük artist Gustav Frohlicb tanfmdan temsil edilen b. ae6a ve 
miiatelna filmin çevrilditi yerler • 

Çamhca-Kltitbane--Göbu - Sult1n Ahmet - Eyyup Kara köy 
köpriilü-Hali9-Fatib camisi-Dolma bahçe ..,..,. ve ..._ -
derece gür.el yerleri tesbit edilip filmt •bnnutbr . 

-2-
Meksika Haydutlan 

San elence beyecaU serıüzett filmi 

Dl.kkat . FilmLw uzun ve tam oı.ak ,a.t.necepden silu•n 
• IDIZ 8.3() da ........ 

bugün gündüz iki bu k a matine 
Yapmak istiyoruz ...... 

7371 

• y 
bu akpm 

Fevbllıde be~ ve ince b1r atk ..... olm 

or finesı 
Talmaç 

rleri 
Mati el : 
Cumarteai : 2.90 da 
Pazar 

( 
w.-_,ot . iki • 1a1a bir ._. ziflftti 

aefia ( Miki Ma•• ) 
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Almakla para biriktirir ve ihti
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cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız. 

istekliler müracaat etsin. 
Katlı iplik ve doku 

7370 Fabrikası Bürosu 

Yitik mühür 
Kuranşa muhtarlık mührünü ~· 

tirdim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığını bildiririfll· 

7369 Kuranşa köyü muhtB~ 
MUSTAFA 

Seyhan Kültür DirektörIU· 

ğünden: k ı• 
Kız ve Erkek Liselerile Erke 

öğretmen okulunun Erzak ve yak~· 
caklan için sürülen peyler haddi la' 
yik görülemediğinden 13 ilk TeşriJI 
936 sah günü saat 15 de ihalei k•· 
tiyeleri yapılmak üzere nıünak351 
on gün için temdit edilmiştir. dJ 

1-~--,----,------- 1----- -- ---------1 

Mercimek ----------------·---------------------

isteklilerin ihale gün ve saatııı 
Kültür direktörlüğündeki korııi5 

1 baş vurmalan ilan olunur . 735 
7-9-11-13 
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Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::delenle ve 

Eczacı tarafından yapılır •••• 

1 

Parfümeri, tuvalet eşyalan Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya.losyon, Ernns, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulunu.- .... 

Celal Bayer 

Doktor Ziya Ahmet Dura 
Milletler Arası Kulak, Burun, Boğaz Kongresinde bulunmak üzere Al. 

manyaya giden ve diger Orta Avrupa hastanelerinde de ihtisasına ya
rayışlı araşbrmalarda bulunarak yeni aletlerle vesaitini de tamamlayan 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hilajiahmer civarındaki muayenehanesinde has. 
talarına bakmağa başlamıştır. 7368 1-10 

-------------------------

--------------------------------------~ 
SOCONY-VACUM 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servi'i teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 21 

ma-

Çiftehan Kaplıcası 
• 

• 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade edİ111 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinderı ~ 
yüksektir ıq 

Romatizma Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve midedeJI 
' ·d· Jel· muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmeli ı~ 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzd~' 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş ) 

dır: 200 Bir gecelik f 
otel odası 

Odalar dört kişiliktif · 

Fazlasından fark alırıı" 

t 

b·,, 125 Bir gecelik 1 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka ~o 
50 ikinci . ~ 
30 Hususi b~nyo / Bir kişi ücreti günde jld b~ 
15 Umutni • ( d f k d ~ 

ı e aya. a ar 

1 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın l' 1~~ 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 , 
48 •t 

Umumi neşriyat müdilrİİ 

Celal Bayer 

Adana Türk sözü matbaaaı 


