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Kadınlarımız cebhe gerisinde askerlik edecek 
Ankara mektuplan Su ilk muzaffer • 

eserı siyasetimizin Antakya ve 
İskenderun 

-·-
nasıl açıldı ? AtatÜrk'ün Meclis 

Antakyanın 
tarihi nutukları

mecliste nasıl tecelli etti derin sevgisi ÇUBUK BARAJI 
Ferid Celil Gaven 

Ankara: 2 lkinciteırin 936 

• ki defa Atatürkü Antakya için 

1 kOlnlfUl'ken rördüm, anayurd
du uzak diifmüt olan bu ha
ZİD vatan parçumm mukad
deratı büyük Şefin içinde nasıl 

bir yer tutmq oldutunıs onun atzm
dan çıkan kelimelerin kat'i ve sarih 
varbldanndan anlamak ne kadar ko
lay. 

Bundan onaltJ yıl önce, Atatürk 
büyük zaferi bitirmifler Adanaya bir 1 

aezinti için reJmiflerdi. Bütün Adana . 
aülüyor. ••vincinden katılıyordu. Bu 
aaea'ut insan kalabalıtun karalara bü
rGnmilf bir Kadın kafiiesi yardı. Ata
tirkün önGne dikildL Genç bir kız 
hıçkıntı ve bu hıçkınta kanpn me
lül, muum bir ıea : 

- Babamız bizi de kurtar!. 
Siyah bir bayrak yere kadar etil

mifti .• 
Atatürk bir müddet sustu ve 

sonra sanki kırk wrhk bir tarih 
aealmiyornrut ribi: 

- Kan uırl.ılc Türk al.kesi rsır 

Antakya o pnden bupne kadaı 
..... gönlünü bu güzel , asil sese 
..._it ~diıine uzanacak anavatan 
elini bekliıordu. Sabırla, yanarak,fa· 
kit laef rüa biraz daha ümitlenerek 

pıbyan o sesin arkasını 
~"1bl!k-

'6,ontu . 
Db Meclilte beklenen bu sesle 

vatan batn bir defa daha sarsıldı , 
heyecanla titredi . 

" fJu sıroda mil/elimizi gecl! ve 
l:ilfıılüz 111Cfgıd eden "'11lrcıı büyük 
lıir mf's11le h11kı/ıi ıuhıbt Ö: Türk ·aırıu 
'' /#c,n.krı~n - A.nt11!yn ,, Vı! lıav11/1-
,;,,;" mu"4ıdıl.eraıııLr. Humm üzeriflde 
c d tiyeıie w: kııtiy .. ıte durmaY't mec
tıuru: . 

D a i m ıı k,.n,Jisile dosıluta çok 
"/ıen.uniyd verditımiz F,ıanıa il.e ara
lt&1%da ~k ve büyilk meıele budur. Bu 
İf&11 luıldlu.ıliııi büenler ve hakkı se
~ ol4kıurtızın ıidd.cini 11e sami- ı 
llli,.,W iyi anlar ye tabii glJrllr/6 .•• ,, 

~~------~·------------

Bu cltialeleri meclis ayakta din· 
lecb, ayakta SODAUZ ve rörülmemif bir 
beyecUı. alkllladı. Milletle bqkanm 
cilayplard.i birlik, anl&Ylf ve kav
~· o derece kuvvetle tecelli etti ki 
~le bir v&hdet nadir görülen bir 

Atatür/ı. pazar günü mecliste açı§ nutkunu söylerken 
- Husu si Muhabirimiz tarafmdan ahnmıştır -

teydir. 

Cümhuriyet bayramının coşkun l Ankaranın yüzünden silinmemişti . 
tezahürleri, bayram sevinçleri henüz Bayraklar hali asılı duruyor, fener· 

Bu ıuretle kırk asırlık bir Türk 
Glkesinin mukadderatmı artık doğru
dan dotnaia büyük bir mesele olarak 
biltiiı Atatürk ele almq ve İfİ tam 
olarak uruma koymut bulunuyor-
larcb. 

Asiler Madrid tramvay hattının so
nuna kadar yaklaştılar 

..Antakya Türkiye için bayalf bir 
Yurt puçuı delildir. Antakya, Tür
kiye için ana yurt çe1'9Cvesi içiade 
her zaman bir hakikat olarak kalmıt
br. On altı yıl önce Atatürk, " Kwk 
taırbk Türk ülkesi esir plmaz .. ,, de
diti zaman herkesin bunu anlamış 
ob11uı lbımdı. 

Barselonda bulunan cümhur başkanı Azananın 
vaziyeti tahammül edilemez bir şekil almıştır 

Çilnkü Atatiirk behemahaJ yapaca
tuu söyleyen , söyleditipi yapan bir 
leftir • O elini üzerine koydutu her 
haa,I bir iii m6talla yapDUf , mqru 
olarak tesbit ettiti her llakltı yerine 
retirmiftir • 

Şu halde T6rk Antakyuun mukad
derah , dostumuz ve ko1DfUmuz fran
Anln ıelim ti~ iyi ve dü
liilt rörifleriJKI• mlifkültta utra
ınadan kati surette halloluabileceti
ııe amamen kani bıahaılaJoruz • 

Londra : 3 ( Radyo ) - Bale 
rava dağlık arazisinde wkua gelen 
muharebelerden sonra milliyetper
verler mühim bir ilerleyiş yapmış· 
lardır. 

Madrid civarmda muharebeler 
devam etmektedir. Milliyetpen:er
ler Madridin 10 mil cenubuna ve 
3 mil şiınaline kadar yaklaşmışlar
dır. Madrid • Banliyo tramvay hat
tııun terminüsü milliyetperverlerin 
~line düşmüştür. 

EHsen tamamen bir Suriye bü- Fransa arasmd'lki dostluk rabıtalan-
kGmeti tepkkGJGnüa mevzuu haricin- nı daha çok takviye edebilecek bir 
de kabnlf ve ayn muahedelerle mev- netice bekliyoruz • 
cudiyeti bir la~et keabetmit olan Büyük Şefin nutuklarile mesele 
Aatakya ve bavalisinin IOD vaziyet- kat'Ueşmiştir . Artık Antakyaya, yal· 
lere söre mUkldclerab ancak Türki- ruz Türk olarak bakmak ve bunun 
ye aoktal nazanna f6r~ tesb~ ve üzerinde münakaşa etmeden başka 
halledilebilir • 1 siyast çare yoktur ve bunu dost\Fran- ı 

Y akmda Aakarada bafbyacak sanın idrak edeceğine de şüphemiz 
oln mllakcrelcnlen Tirkiye ile yoktur • 

General Jese Valera Madrid üzerine yil· 
rüyen kıtalarını bir kaleden seyirederken 

Vatikan : 3 ( Radyo ) - Papa
nın arzusile bugün İspanyada ölen
lerin istirahati ruhlan için dini bi.i 
ayın yapılmıştır. 

Paris : 3 ( A. A ) - Vallaloid
- Gerisi dördüncü sahifede-

K. O. 
2 Teşrin 936 

ler hali inmemiş, evlerin süsleri ha
li bozulmamış, herkeste bitmiyen 
bir İftiyak var •• 

Bu iştiyak, bu arzu içinde yine 
herkes Atatürk'ün bu yıl söyliyece. 

ti büyük nutku bekliyordu . Bu yıl-
ki nutlam ehemmıyetli olacapu bir. 

birini kovabyan dünya hidiaeleri, ko· 
laylıkla izah ediyordu. Esasen bun
dan evvelki mektubumda da nutkun 
bütün vatandaşların ve haricin gö
zünü Türkiyenin üzerine çekecek 
bir vaziyette olacağım da yazmış· 
bm. 

Dün Başvekilimizin elile açıldı 

Dün meclisin önü daha erken
den büyük bir halk kalabaJıtile dol-

muştu. Atatürk'ü görmek halk için, Dün Batvelıiü;'.ziz tarafından açılan Çubuk barajı 
bir su, bir hava ihtiyacı gibi bir şey, 

halk onun yolunu bekleyip, onu bir Ankara : 3 (Hususi-Telgrafla)- söylenmiş v..e Türk sosyetesinin 
daha görmek saadetine ermek - Çubuk barajı bugün büyük Başve- ehemmiyeti ve yapılan modem ha. 
ten ne büyük haz duymaktadırlar. kilimiz General ismet lnönünün elile rajm büyük kıymetinden bahsedil-

Meclis tam saat ikide açıldı. ve büyük bir törenle saat 14,30 da miştir. 
Yoklama yapıldı, bütün localar se- açıldı . . Bundan sonra büyük Başvekilimiz 
firlerle ; miaafitlerimizle dolmuştu. 1 Vekiller, Sayıavlar, davetliler ve içme Suyu manevra odasına yürü· 
'-mlin localan birbiri üstüne den~-. büyük bir halk kütlesi saat 13,30 yerek nurlu, uğurlu elierile korde-
~~ . kadar kala~ M:buslar ilci dan itibaren Ulus meydanından oto- layı kesmiştir. Bunun üzerine Ana-
~ malarda dorcler dorder ?~- biislere binerek asfalt yolu takiben börumn vandası aç_ılarak şehre 
nıyedt~titüyo(.' bitbit1 Zi t Ensti"tül · - - ~..... ''""· 1 ilk su verilmiştir • bu ada o .• rd bu ada raa en onuna~ geçer~ · 
arkasına r~ .. uu a r • baraiın tören mahalline gitmişler Bunu müteakip bent başlılı üze. 
yun .. ., Seslen salonu dolduruyor- · d ·· ·· ··ı ·· bar · hakkında 
du .. dir. Saat 14,20 ye doğru büyük Baş- rın e ~urunu~~ ve aı 

R · k"l" B R f ki \ bakanımız Vekillerimizden ve Say. davetlılere mutehassıslar tarafından 
eıs ve ı ı ay e et yo ama ' . _ h l · · V b da 

onunda ekseriyetin mevcud olduiu- , lavl~rımızda~ bır ~oklan toren ma- iza at veri mıştır · e u esna 
nu Atatürk'ün teşrif buyurarak nu- halime ?elmışlerdi~. . .. kapaklardan bir çokları açılmış ve 
tuklarım söyliyeceklerini bildirdi . Baraım kapısı onunde nutuklar - Gerısi ıkınci sahıfede -

Biraz rnnra Atatürk'ü kapıda 
görmüştüler . Bütün salon ayağa l 
<alktı. S0 nsuz hir alkış varol sesle-

1 
ri .. Şef kürsüye çıktı oturdular .. 
Ceplerind~n yanın daire halindeki 
~öz lüklerini çıkararak gözlerine ko· 
yup nutuklarım okumak için ayağa 
kalktılar . 

Mussolininin Milinoda 
söylediği nutkun metni 

Nutkwı teferruatmdan bahsede 
cek detiJim , çünkü bütün yurtdaş

lar bu çok değerli ve her yıldakin 
den başka Qir hususiyete malik olan 
bu nutku şimdiye kadar okumuş
lardır . 

İmperatorluğumuzu kıymetlendir
mek için her şeyi göze alacağız 

Dahili ve harici siyasetimizin 
bijtin ana batlan, yapılan işleri, ya· 
pdacak işler, ·ııoksan işler hep bu 
nutukta tebarüz ediyordu. 

insan, bu nutku dinledikten son
ra Türkiyenin haritasııu göz önüne 
getirerek bütün vaziyetleri kendi 
kendine bir neticeye bathyabili -
yordu. 

Nutuk yanın saat kadar sürdü .. 
Atatürk bilhassa Antakya mesele
sine gelince seslerinin tonu büsbütün 
değişmişti . 

" - Bu sırada milletimdi gece 
- Gerisi ikinci sahifede -

Milino: 3 ( A. A.) - Stefani 
ajansı tebliğ ediyor : 

B. Mussolini dün Katodoral 
meydanında 250 bin kişilik bir halk 
kütlesi önünde ve büyük tezahürler 
arasında bir siyasi nutuk söylemiş
tir. Bu nutuk bütün ltalyada ve bir 
çok ecnebi memleketlerde radyo ile 
neşredilmiştir. 

B. Mussolini demiştir ki : 
" Çok karışık ve çok endişe ve. 

rici bir zamanda, faşist ltalyanm, 
diğer Avrupa milletleri ile olan mü-
nasebetlerini tesbit etmek isterim. 

Son dakika 
Türk kadını seferberlik vukuunda 
geri hizmetlerde askerlik edecek 

An1'ara : 3 ( Hususi - telgrafla ) - Kadınların 
seferberlik vukuunda geri hizmetlerde kullanılması 
hakkındaki kanun sıhhiye vekaleti tarafından baş
vekalete verilmiştir. Kadınlar hastanelerde muha
berede , karargih işlerinde çalışacaklar • Hazırlık 
mekteplerden başlayacak • 

K. O. 

Sarfedeceğim bütün kelimeler öl
çülmüş ve üzerinde düşünülerek söy
lenmiştir. 

Eğer Avrupa havası berraklan
dmlmak isteniyorsa her şeyden ev
vel, meydanı, Vilson ideolojilerinin 
muazzam inhidamı enkazını teşkil 
eden konvansyonel bütün ham ha 
yallerden, bütün basma kalıp lakır
dılardan, bütün yalanlardan temiz· 
)emek lazımdır. 

Bu ham hayallerden bir tanesi 
silahtan tecerrüttür. Herkesin silah· 
tan tecerrüt etmesi keyfiyeti bugün 
muvaffak olmamışbr. ~Ü hiç 
kimse, olmıyacak şeyi, manisız bir 
şeyi istemez. Silahsızlanma konfe
ransı organize edilmesi, bir sıçan. 

- Gerisi üçüncü sahifçde -
.......... 1 

İzmitkağat 
fabrikamız 

Ayın albsında açıhyor 
Ankara: 3 (Hususi - telgraf. 

la ) - Bu aym altısında lzmit kipt 
fabrikamız açılacakbr • 

Kalabalık bir heyet Anlcaradan 
hususi bir trenle lzmite giderek tö
rene iştirak edecektir . 
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Belçikanın bitaraflığı 
B~l~ika~ın bitaraf!ı~ını iliin etmesi umumiyetle Fransız gazetelerini telaşa 
duşurdu: Ve Fransız fmn;yet inin lehlıkeye girdi~inden bahsedenler çok 
cldu . Rr Fı;;nsız siyasi muhaı riri tarafından yazıl en ve bunların zıddı bir 

görii~ü m~dafaa eden makaleyi lerciime ederek alıyoruz . 

Yazan : Pierre Dominique 

Türksözii 

Belçikanın bitaraflığa dönüşü da-j 
ha şimdiden pek çok mürekkep har
cattı . Bunun , F ransaya karşı bir 
husumet hareketi olduğu söylendi ; 
ve Alman matbuatı hadiseleri Fran
sanm aleyhine tefsir ederken F ran
sız gazeteleri şikayetlerde bulun-

Muhtemel savaş hattının solunda 
Belçika ve Lüksemburg dokuz mil
yonluk nüfus , kuvvetli bir müdafaa 
ordusu , Belçika sahillerinin büyük j 
bir Avrupa devletinin eline düşme · 1 

sini istemiyen lngilterenin muhakkak> 
olan müzahereti. ! 

Resmi dairelerde 1 

du. 

Bu belki pek cidai olmıyan bir 
muhakemedir . Evvela bitaraflık ha
linin Belçikaya en uygun tarz olup 
olmadığını ve bu hale dönmekle 
Belçikanın hakiki ananesini bulup 
bulmadığı araştırılmalıdır . Bundan 
sonra da , hu bitaraflığın hududla
rımızı asgari bir ittifak kadar emni
yetle kapayıp kapamadığını görme
ye çalışmalıdır. 

Belçika , bir asırdan fazla bir 
zaman önce suni surette vücude ge. 
tirilmiş , biribirinden oldukça farklı 
iki ayrı halktan mürekkep , ve bir 
yandan lngiliz sahillerinin karşısın
da , öte yandan da Almanyanın Fran 
saya karşı en kısa istila yolu üzerin
de bulunan bir memlekettir . Böyle
ce Belçikanm mevcudiyeti hem lngil
terenin , hem de F ransanın emniyet 
şartlarından biridir. 

Bu demektir ki Belçikanın top
rakları istila edildiği takdirde İngil
tere ve Fransa tehdid altına girecek-
lerdir. · 

Bir müşahede . Bu münasebetle 
Almanya ve Fransayı karşılıklı ola
rak ayni vaziyette addetmek bir ha
ta olur : Çünkü Belçikadan geçen 
Alman istila yolu tersine olarak F. 
ransanın Almanyayı istilasında kul
lanılamaz. 

Almanlar bu yolu şarktan-garba 
katettikleri zaman doğrudan doğru

ya Parisi tehdid ederler . Fransızlar 
ayni yolu garptan şarka katederlerse 1 

hiç bir şeyi tehdid edemezler . Ön- 1 
!erine en muazzam müdafaa hattı 
olan Ren yatağı çıkar. 1 

Belçika Fransayı örter , Alman-
1 

yayı örtemez . Demek ki Belçikalılar 
bir Alman istilasından korkabilirler 
bir Fransız istilasını hatırlarına geti
remezler. 

1914 e kadar , Belçika bitaraf 
tı . Onu bitaraflık tan kim çıkardı? 

Alman istilası , Almanlar, F ran
sız ordusunu sol yanından sarmak 
için Belçıka topraklarını istila etti
ler. 

l3elçikanın bitaraflığı Almanla
rın l u hareketi ve sadece aske
ri sebebler yüzünden bozuldu. 

Harbı takib etmiş olan on se
kiz sen~ zarfında , bitaraflığından 
böylece zorla çıkarılmış olan Belçi
kanın hu yeni vaziyete alınmış olma
sında bir fevkaladelik yoktur. Fa
kat bundan nihayet bıkmış olmasın
da ela fevkaladelik yoktur . işte vu
kua gelen de budur . Buna hayret 
etmek lazım mı ? Belçika , sadece 
1914 den önceki vaziyetine , yanı 
normal vaziyetine dönüyor. 

Esasen askeri masraflarını azalt· 
mak ve ordusunu ilga etmek mev 
zuu bahis değildir. 

Almanya cihetinden gelecek bir 
istilaya karşı koymak esasına da
yanan seferberlik hazırlıklarını de
ğiştirmesi mevzuu bahis değildir . 
O halde neden şikayet ediyo· 
ruz? 

Belçika resmen bitaraf olmadığı 
müddetçe, topraklarının istilası 1914 
de olduğu kadar gayri ahlaki bir 
hadise teşkil edemezdi . Demek olu
yor ki kralın nutku dünyanın mane 
vi kuvvetlerini Belçika lehine sefer
ber etmek manasını ifade ediyor . 
Fransanın bunda kaybedecek bir şe-
yi yoktur. · 

Fransa büyük şark komşusuna 
nazaran askeri bakımdan şu vazi
y ette bulunuyor : 

Muhtemel savaş hattının solunda 
dört milyon nüfuslu lsviçre , ve 
kuvvetli bir müdafaa ordusu. 

Her ikisi de bitaraf olan ve her I 
ikisi de istilacıya karşı koymaya ha- . 
zır bulunan Lüksemburgdan İsviçre·' 
ye kadar uzanan Fransız müdafaa 
hattı . Bu aleyhte olan bir askeri 
vaziyet midir ? Fransız ordusunun 
hiç bir kıymeti olmadığını kabul 
etmedikçe Almanya için mahdud 
ve iyi müdafaa edilen bir cephede 
tecavüze geçmek mecburiyeti Al
man taarruzunu önceden akamete 
mahkum eder. 

Almanya 1914 deki zihniyetini 1 

ele alarak ve en iptidai hürriyet pren · 
siplerini ayakları altında çiğneyerek 
Belçika ve f sviçreyi istila ederse , 
1914 kaziyesi gene vukua gelir ve 
biz otomatik bir şekilde Belçikayı 

Gazetecilerin görmeleri 
lazım gelen kabul tarzı 

Matbuat kanunu mucebince ga 
zetecilik vesikası taşıyanların resmi 
daireler ve zabıta memurları nezdin
de görmeleri lazım gelen kabul 
tarzının sarih bir talimatnameye 
bağlanması lüzumunun tezahuru do
layısiledir ki Dahiliye vekaleti bu 
hususta bir talimatname hazırlamak 
düşüncesinde bulu~maktadır. 

10000000 kitap 
basıldı 

Beden terbiyesi kitabları 
ve fakir talebenin kitap 

ihtıyacı 

Şimdiye kadar Lise talebesine 
ait türlü kitaplardan 2 milyon, orta 
okullar talebesine ait kitaplardan 
3 milyon, ilk okvllar talebesine ait 
kitaplardan 5 milyon kitap basıl-( veya fsviçreyi veya her ikisini ) 

kendi cephemizde buluruz. 

Bund~n başka lngiltere ve dün
ya kamoyu da ayni sebepler dolayı
siyle bizimle beraber olacaktır. 

ı mıştır. Devlet matbaasının tatil 
ayındanberi bastığı kitapların sayısı 

bu rakamlarla 10 milyonu bulmuş

tur. 

Demek oluyor ki kralın nutku 
ve Belçika politikasının yeni inkişa
fının Fransız menfaatlerine zıd oldu 
ğunu söylemek yanlıştır . Siyasi as· 
keri , manevi bakımlardan Belçika
nın 1914 deki vaziyetine dönüşü 
F ransanın menfaatlerine hizmet e
der. 

Belçikarnn durum değiştirme 
sebepleri Fransız aleyhtarı Görüne
bilir . Fakat bu zavahirden ibaret 
tir . Çünkü bunların menşeinde B. 
Spaak'ın bir nutku , B. Degrelle'in 
mücadelesi , Elamanların umumi po
litikası vardır . B. Spaak bir sosya

listtir . Ve Belçikada birçok sosya- , 
listler tarafından takib edilen Al- 1 

manyaya karşı ideoloji düşmanlığına 1 

taraftar değildir. 

B. Degrelle' e gelince başvekil 
Hitler tarafından müdafaa ve tatbik 
edilenlere 
dır. 

benzer fikirleri var-

Fakat bu fikirler ayni zamanda 
ltalyada , Avusturyada Macaristan
da ve milliyetçi ispanyada zafer 
kazanmaktadır. 

Flamanlarla Reksistler arasında
ki hiç olmazsa ideolojik birliği tabii 
telakki etmek kabilse bile B. Spa
ak'la Degrell'in siyasetleri ara~ında 
büyük bir fark vardır. 

Buna karşılık , Fransız - Sovyet 
paktının bu işte mühim bir rol oy. 
namış olduğu muhakkaktır. 

B. Degrelle ve B. Spaak şüphe

siz ki ayni fikirleri taşımazlar , fa
kat ne o, ne kral , ne de Be'çikalı

. larm büyük bir ekseriyeti . Rusların 
yüzünden çıkacak bir barba sürük
lenmek istemezler. 

Fransız-Sovyet paktı orijinal 
şeklinde onların hoşuna gitmedi de
ğildir. 

Fakat Sovye• Rusyanın ispan
yada müdahaleciliğe kalktığını gör
dükleri zaman F ransanın·ideolojik 
politika sebepleriyle- Moskov.a tara 
fından ortaya çıkarılacak bir kavga 
da Almanya aleyhine harb edece
ğinden korktular. 

Belçika bizden uzaklaşmıyor . 
Sadece ihtiyat tedbirleri alıyor . 
Ondan şikayet ed ~cek bir ~eyimiz 
yoktur. Ve Belçikanın hareketi F ran. 
sanın aleyhine değil , lehine hizmet 
edebilir. 

Bu kitapların 2 milyona yakın 
kısmı İstanbul, Ankara, lzmir vila
yetlerine diğerleri de diğer vilayet
lere gönderilmişlerdir. 

Bu yıl okul kitaplarında bazı 
değişikler de yapılmıştır. ilk okul
ların tarih kitaplan yeni müfredat 
programlarının prensip ve hedef· 
lerine uygun bir hale getirilmiştir. 

Ayrıca kitapların bilhassa te
miz basılmasına da dikkat olunmuş
tur. 

BEDEN TERBİYESİ DERSLERİ 

Bakanlığın Beden terbiyesi ted
risatı ile de meşgul olduğunu ev
velce yazmıştık. ilk ve orta okul 
talebesine mahsus oyun kitapları 

mütehassıs bir heyet tarafından ha· 
zırlanmıştır. Bu kitaplar pek ya
kın bir zamanda bütün öğretmen -
lere gönderilecektir. 
FAKİR TALEBENİN KiTAP !Şl 

ilk okullarda okuyan ve kitap 
alamıyacak kadar fakir talebeye 
geçen senelerde olduğy gibi yardım 
edilecektir. 

Bu talebeyi ökul direktörleri se
çecek, okul himaye heyetleri tara. 
fından kendilerine kibp, kalem; ı 
defter temin edilecekt:r 

Tayinler 
Adana Orta Tecim okulu Riya

ziye öğretmenliği ve Direktörlüğüne 
Nadir Ürat, Cografya, Büro komer
sial ve riyaziye öğretmenliğine de 
Sabri tayin edilmiştir. 

Beş kişi birbirine girdi 

Mustafa oğlu lbrahim, Mustafa 
oğlu Salih, Salıh oğlu Süleyman, 
Ömer kızı Basriye ile Mehmed oğlu 
Ömer isminde beş kişi çamaşır yı
kamak için yakılan ateş yüzünden 
kavga ederek birbirlerini döğüp 

hafifce yaralamışlardır. 
Zabıta hepisinide yakalayarak 

haklarında tahkikata girişmiştir. 

Karasinekler 

Havaların sıcak devam etmesi 
ve yağmurların süreksizliği yuzun
den son hafta ıçinde şehrimizde Ka
rasinek fazlalığı göze çarpmakta- ! 
dır. Fakat lstanbul derecesinde de
ğildir, 

1 
1 

Üniversitede dil 
bilmek meselesi 

Muafiyet imtihanları önü-
müzdeki hafta yapılacak 

Üniversiteye yeniden kaydedilen 
talebelerden Galatasaray lisesi me
zunlarile ecnebi mekteplerinden çı· 
kanlar, babancı dil tedrisatına de
vamdan affedilmişlerdir. Diğer ta
lebelerden yabancı dili iyi bildiğini 
iddia edenler için önümüzdeki hafta 
içinde bir muafiyet imtihanı yapıla
caktır. 

imtihan, tahriri ve şifahi olmak 
üzre ıki kısımdan ibaret olacak, tah
riride kazananlar şifahiye de alına
caklardır. Bu imtihanda kazananlar 
ecnebi dil kurslarına devamdan 
istisna edileceklerdir. 

Önümüzdeki yıl şehirler 
arası telefonuna 
kavuşuyoruz 

Dört yıllık proje tahakkuk 
ediyor 

Dört yılda bitirilmek üzere ha
zırlanan telefon hatları projesinin 
bir kısmı bitirilmiştir. Konya, Eski
şehir, Afyonkarahisar ve Kütahya 
vilayetleri Ankara ve lstanbula bağ
lanmış ve konuşulmıya başlanmış

tır . 
Tarsus, Adana, Mersin vilayet

leri hatları da bitirilerek hudutta 
birleştirilecek ve Berut , Şam, Ka
hire hatlarına bağlanacaktır . 

Bu hatlar, gelecek yıl içinde bi
tirilmiş olacaktır. Şark hududumuz
daki Erzurum, Erzincan vilayetlerin
deki tesisat da bitirilerek lrana bağ
lanacaktır. 

Bu tesisat bitirildikten sonra 
telefon hattının komşu memleket
lerin her sile birleş mi~ olacuktır . 

Doğum 

Halk partisi Seyhan Muhasebe
cisi Enver Ayturun dün bir kız ço
cuğu dünyaya gelmiştir. 

Yavruya uzun ömürler dileriz. 

Düzeltme 11 
Dünkü sayının birinci sayfasının 

dördüncü sütununda ( lzmit ) kağıt 
fabrikası olacakken sehven ( İzmir ) 
çıkmıştır. 

Üçüncü sahifenin üçüncü sütu
nunda Irak yazısının baş tarafında 
( begenmemiş ) yerine (benimsemiş) 
ve sondan ikinci satırda ( Kral ) 
yerine Fransa çıkmıştır. Tashih 
olunur. 

Küçük sanatların 
himayesi 

12 ikinci Teşrinde Ankarada 
toplanacak olan küçük Sanatlar 
kongresinde görüşülmek üzere ik
tisat Vekaletince Valiliklerden bir 
rapor istenmiştir . Ve bu raporda 
küçük sanatların inkişaf çareleri üze
rindeki mutalaa ve fikirler tesbit 1 
edilecektir . ı 

Rapor, Ticaret Odalarınca ha
zırlanmıya başlanmıştır . Raporda , 1 
Vilayette mevcut küçük sanatların 
memleketin diger kısımlarına ne şe
kilde yapıldıkları ve aralarındaki 
münasebetler ve rekabet şartlarının 
nelerden ibaret bulunduğu, vergile
rin miktar nisbetleri , sermaye ve 
kredi vaziyeti, tedarik teşkil ve şart
ları , iptidai maddelerin nelerden 
ibaret bulunduğu, nakil işleri, ima 
latın istihlak ve ihraç vaziyetleri , 
istihlak piyasalarile olan münase
betler, mutavassıtın rolü ve küçük 
sanatların inkişaf ve ilerilemesi için 
alınması düşünülen tedbirler tebarüz 
ettirilecektir. 

Pirinç fiatları da düşüyor 

Pirinç fiatları bir müddetten
beri düşüktür. Geçen sene fazla ta
lip olmasından fiatlar yükselmişti . 
Geçen seneki taleb göz önünde 
bulundurarak çiftçi bu sene her se 
nekindP.n bir buçuk misli fazla pirinç 
zeriyatı yapmıştır . 

Bu senenin pirinç ·mahsulü he
nüz çeltik halindedir. Piyasaya yeni 
mahsul gelecek ay sonlarına doğru 
çıkacaktır . Bu itibarla elde yeni 
mahsul bulunmamasından tüccar 
mütereddit bulunmaktadır. 

Yeni yıl mahsulü piyasaya ta
mamen çıktıktan sonra piyasa pirinç 
fiatı daha fazla düşecektir . 

Ankara mektupları 
Birinci sahifeden artan -

gündüz meşgul eden başlıca büyük 
bir mesele ... yi dediği zaman bin
lerce kişi ile dolu olan salon da san
ki boşalmış ve içinde bir tek insan 
yokmuş gibi sessizleşmişti .. Büyük 
kürsüden bir ses duvarlara çarpa 
çarpa içleri sarsıyordu .. Atatürk An
takyanın Türk milletine aidiyeti hak
kındaki o sarih, keskin sözlerini söy
lediği zaman salondaki binlerce in
san birden ayağa kalkmış bir volkan 
gibi seslenmeye varol .,. Varol ... 
Varol .. ,, Diye bagırmaya başla
mıştı. 

insanın hayatında nadir tesadüf 
edeceği bir vaka , coşkun'uğun , 
heyecanın bu derecesi bilmem gö
rülmüş müdür ?. Şef bir güneş gibi 
bütün maharetiyle kürsüde ayakta 
duruyor . Başının etrafından dalğa 
dalğa bir güneş halkası birbirinden 
geçerek bize doğru geliyor . Nadir 
bir mermerden yontulmuş nadir bir 
abide ' hiç bir sanatkarın ifade ede
miyeceği bir kudret , Antakyanın 
veciz bir abidesi . 

Kimse gözündeki yaşı tutamadı. 
O anda Antakya hepimizin içinde 
kurtulmuş bir kuş gibi çırpınıyordu. 

O güzel yurd parçasının Ankara ka 
lesinin burçlarına kadar gelip da
yandığını hissediyorduk .. 

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
şanlı bir :;;uvaffakiyetine yeni bir yol 
daha açılmıştı . 1 

Nutuk bitti .. Fakat şu cümleler
le bitti : " önümüzdeki sene müza
kereler ve silahlanma yarışları ile 
büyük bir hazırlık senesi olacağa 
benziyor . Devletler arasındaki ihti
lafların anlaşmalara varmasını sami
miyetle dilerit . 

Sayın millet vekilleri . 
Ağır ve önemli işlerimiz , size mil

let yolunda esaslı hizmetler hazırla· 
maktadır . Milletin sevgileri bayırlı 
ve faydalı çalışmalarınızda sizinle. 
beraberdir .. 

Atatük ağır ağır kürsüden iner
ken alkış camları sarsıyordu . 

Koridorlarda herkes birbirine 
bu büyük nutkun intibalarını nakle
diyor . Atatürk koridorun üzerinde
ki küçük salonda istirahat ediyor
lardı . Sefirler , diğer ecnebiler bi
rer birer meclisten ayrılıyorlar . Bu 
arada Fransanın değerli sefiri Mös
yö Ponso da yanlarında madamla 
riyle dostlarının ellerini sıkarak tatlı 
tatlı , güler yüzüyle koridordaıı ge
çiyordu . 

Beşinci devrenin ikinci yılı bu 

Londra Mektubu : 

Olimpi~ motör 
• • 

sergısı .. ---
L ondrada olympia motör ser-

gisi 15 birinci teşı irtde açıldı. 
On gün sürdü. Burada 500 çeşit 
motör göşterildi ki çoğu İngiliz on
dan sonra da Amerikan, Fransız, 
Alman ve ltalyan markadır. 

Otomobillerin en bahalısı (3000) 
lngiliz lirası ve en ucuzu ( 1000 ) 
lira idi. Makine at 'küvvet1 ( 6 - 50 ) 
arasında idi. Sergide yarım milyon 
liralık mal vardı, Elli beş memle
ketten ziyaretçi geldi. Davetliler 
dört bin kişi idi. 

1935 yılında İngilterede 311544 
hususi ve taksi otosu vardı. Ticaret 
makineleri de 92176 idi. Otomobil 
sanayiinde ve işlemesinde (1500000) 
işci geçiniyor. Ve otomobilcilik ka
zanç, mahrukat ve saire olarak ln
giliz hazinesine ( 39000000 ) lira· 
getiriyor. 

Motörün harici ticarette de yeri 
varrlır. Bu sergideki siparişler eıii 
milyon lira tutarındadır. 

İşci gündelikleri artıyor 
lngilterede sanayi ve · ticaretin 

son yıllarda yeniden 'gelişmeğe baş· 
laması işsizliği azalttıktan sonra 
işci gündeliklerini de arttırmıştır. 

Patronlarla işciler iki taraf da 
birbirile uyuşarak kazanmaktadır. 
Bu artmanın bir yıllık satın ıılma 
kudreti 38 milyon lird tutuyor. İşi:i 
ücretlerinin artması 1919 - 1920 
yıllarında başlamış dört yıl olduğu · 
gibi ve 1924 · 1926 arasında tekrar 
başlamış 1927 - 1933 yıllarında 
buhran yüzünden fena geçmiş ondan 
sonra muntazam artmalarına devam 
etmiştir. Bu sorı artmalar yıl başına 
( 27 ) milyo~ lira tutuyor. 

Solo Recor 
Cinba.ten adlı. 26 yaşlı lngiliz 

kızı tek başına ( Gull, Plane ) mo
törile Niyozeland - Avı,ıstralya ara
sını yirmi dört saatte keserek bir 
rekor kırmıştır. Bunun motörü · 200 
at kuvvetinde, hava soğutmalı, altı 
silindirli, tek kanatlı idi. 

Bir pilot ve iki yolcu alacak du
rumda olmakla beraber ( 2400 ) 
mil mesafeyi bir solakta olmak için 

' yolcu yerine yakacak almıştır. 

Çubuk· barajı 
Birinci sahifede~ artan -

suyun akış şeklide gösterilmiştir . 
Başvekil ve vekillerimiz bundan 

sonra , adada ihzar ·olunan hu· 
susi mahalde istirahat buyurmuşhır 

ve davet!ilerde büfede toplanmış• 

!ardır . Kısa bir istirahattan · sorira 
kapaklı köprü üzerinden geçilerek 
otobüslere binilmiş ve Filtere istas 
yonuna hareket edilmiştir . 

Büyük başvekÜimiz binanın önü
ne. geldikleri zaman kendilerine biııa· 
nın anahtarı takdim edilmiştir . Yü
ce Başvekilimiz evvela kapıya konu· 
lan kordelayı kestikten sonra , mu
kaddes elleriyle kapıyı açmış ve 
içeriye girilmiştir . · · 

Bundan sonra şap evi , dinlen· 
dirme havuzları, havalandı~ma oda· 
!arı , filtre havuzları , klor odası , 
makine dairesi ve laboratuvarlar ge· 
zilmiş ve. tertip olunan mükellef bü· 
feden dav!ll;li{ere ikraınlarda bulu-
nulmuştur . · 

suretle , hazin bir vatan 'parçasının 
saaı;letine yol açmış . oları,ı~ açılmış 
bulunuyordu . . . 

Muzika istiklal marıını çajıyor. 
Şef ince zarif bastonlarım şapkaJa
riyle ellerinde tutmuş oldukları hal· 
de koridorlardan' etrafım selamlıya
rak ayırılıyordu ; 

Milletin yükse~ varliğına <Uya
. nan bütün · güç . ve teş~bbüslerini 
· milletten alan Büyük· Mi!tet Meclisi 
bu yılki vazifesine başlamış oluyor
du. 
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Arpa 

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

den bildirildiğine göre • .şimdi Barse· 
londa bulunan başkan Azananıd 
vaziyeti gayri kabili tahammül bit 
şekle girmiştir. B. Azana bundd 
bir kaç gün evvel Barselondan ha• 
reket etmek istemişse de anarfitt• 
ler bu harekete mani olmuılardır· 
Bu vaziyet karşısında başkan haya
bna mal olabilecek bir harekete te
şebbüs etmış fakat general Masqu• 
elet başkanın hareketini zamanmda 
görerek müdahale etmiş ve önüne 
geçmiştir. 

Moskova : 2 ( A. A. ) - Tat 
ajansı bildiriyor : 

Sovyet gemisini durdurarak arif 
hrmış olan İspanyol asilerinin kiil
tahca tarzı hareketlerini mevzud 
bahseden lzvestiyi. gazetesi diyot 
ki: Fasulya 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 
cağını kim iddia edebilir . 7379 16-26 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Adana Tohum lslah lstas
vonu Pamuk Üretme çift
TiğiMüdürlüğüne : 

1- Kapalı Zarf usulü ile eksilt
meye konulan Adana Tohum lslah 

1 istasyonu Pamuk Üretme Çiftliğine 
ait : ir adet Dizel motorunun 26-
10-936 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü fiatlar ko:nisyonca had· 
di layik görü mediğind.çn sözü ge
çen motör eksiltme kanununun (40) 
ıncı maddesine tevfikan pazarlıkla 
alınacaktJr . 

2 - lsteklilerin 13-11 -936 gü 
güne tesadüf eden cuma günü saat 
( 15 ) şe kadar Adana Ziraat mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona 
(2490) sayıla kanunun tarifatı daire
sinde ve kataJoğ ve buroşürlerile 
birlikte müıacaat etmeleri ilan olu· 
nur. 7469 

Adana to~1um isLıh is'"as· 
yonu pa.nuk üretıne çiftli
ği Müdürlüğüne 

1 - Kapalı zarf us~ü ili! ek
siltmeye konulan Adana tohum is
lah istasyonu pamuk üretme çiftli
ğine ait çırçır makine ve teferruatı 

26-10-936 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi günü fiatlar komisyonce 

u Asilerin beynelmilel açık dePİI 
yollan üzerindeki bu küstahca hl' 
reketleri. gerek bu hareketlerin, ge" 
rekse mazhar olduklan yardım 'iC 

müsamahanın sulh için ne derece 
tehlikeli olduğunu gösterme\ttedir· 
Asilerin vaziyeti fenalaştıkca bet 
türlü meydan okuma hareketine gi· 
rişecekJeri tabiidir. Bu itibarla hiç 
kimse asilerin bu gibi gayri m~r&I 
hareketlerine karşı bigane kalamaı. 
Bu hareketleri daha doğuşlarınd• 
ezmek lazımdır. İspanyol iıyanınl11 

beynelmilel bir muhasama şeklinde 
tecelli etmesinden korkan bütüO 
ferdler, lspanyol asilerinin denizler• 
deki meydan olC:uma hareketlerin~ 
büyük bir endişe duymaktadarlat• 
Denizde, asilerin korsanca harekd" 
Jeri ile denizlerde bir sui istimal 'IP
ru hareket d~vresinin açılmam•' 
bütün memleke~leri alakadar edec
mahiyettedir. 

T alcveria 3 ( A. !\. ) - NasYo' 
tıalistler dün Navalcarneronun şiın•I 

1 
ve şimal şarkisinde yeni muzaffari' 
yetler kazanmışlar ve SevHla ile 
Nueva ve SiUamantillayı işgal ettik' 
ten sonra Madridin 20 kilometre 
şarkindeki Bo~nete mevkiini ıaP' 
tetmişler ve 15 ~antimetrelik iki tol' 
iğtinam etmişlhdır. 

Salmanka: 'J. ( A. A.) - MıaJ· 
riJ kuvvetleri, getafmin 11 kılc• 
re uzağında bu!u:ıan patla civarındl 
Toledoyu almak maksadile bir m&J 
kabil taarruz yapmışlardır. Bu ta•~ 
ruzu püskürten nasyonalistler 1 
tonluk bir tank ve bir çok hart' 
malzemesi iğtinam etmişlerdir. 

haddı layik görülmediğinden sözü 
geçen makine ve teferruatı eksiltme 
kanunun 40 mcı maddesine tevfikan 

1 
pazarlıkla almaccJcbr. 

2 - isteklilerin 13-11-936 

Davet 
idman Yurdu Başkanlı"' 
ğından: 

1 
gününe tesadüf eden Cuma günü 
saat (16) ya kadar Adana ziraat 
müdürlüğünde müteşekkil komisyo-
na (2490) sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde ve kataJok ve broşurle 
rile birlikte müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

7468 

8 Teşrinisani pazar günü sat« 
onda y~ni , idare Heyeti aeçileee" 
ginden Yurda mensup bütün üye" 
leriri o saatta Yurt binasında bu• 
lunm'!l~rı rica olunur.7472 1-5 

-" 
Doğumve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül

tesi kadınhast ılıkları kıliniğimuallim muavini . 
B'Jzam1n1 ka:far Ankara Vilayeti Dağu:n m'Heh ırnslığı , D~nizli 

Bütün konforlarile açılıdı 
7393 

1 Memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve Doğum Evleri BELEDİYE İLANLARI 
16 

1 Baş Tabip ve Kadın hastalıkları müte -
~~~~~~~·~~~~1~~~~~~~ 1 hassıslığındaçalışmışolup~~~~~ ~~m• 

1 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir . BAKTERİYOLoG 

D. Kemal Arıksoy 
Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 

11 No: lu eve nakletmiştir . 7466 2- 10 

tarihinin 15 inci yılı için şu direk
tifleri vermiştir : 

Yakın ve uzak bütün dünya ile 
sulh, silahlı bir sulh . Hava, deniz 
ve kara silahlanma programı mun
tazam surette inkişaf ettirilecektir. 

Mussolini, son söz olarak, Mila· 

1 nolulara hitap ederek şunları söy· j 
Jcmiştir: 

" İmparatorluğu kıymetlendirmek 
ve bu imparatorluğu , vatanın refa· 1 

hının , kuvvetinin ve şan ve şerefinin 
bir unsuru haline getirmek için ön 
safta çalışmanızı dilerim • 

Her gün sabahtan akşama kadar Yağcamisi karşısındaki sokakta mu-
ayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 7391 14- 15 

Yitik mühür 
Mehmet namına kazılmış müh· 

rümü yitirdim. Bu miihür ile kimseye 
borcum olmadığım ve yenisini yap 
hracağımdan hiikmü kalmadığım iJan 
ederim 

7471 

Adananın · Büyük Dikili 
Karyesinde İsmail 

oğlu kasap 
MEHMET 

Adana Ziraat Bankasın
dan : 

Döşeme mahaHesinde Bankamızın 
mah yirmi beş dönüm tarla ile için
deki iki ev açık arttırma usuliJe satı
lığa çıkarılmıştır . Değerini bulursa 
ikinci Teşrin ayının on altıncı salı 
günü saat on altıda ihalesi yapıla
caktır.Almak istiyenlerin Ziraat Bar.. 
kasına uğramaları. 28 · 4-11 

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Kumaşı Belediye tarafından verilrııt 
şartile temizlik amele ve memurlanna yapbrılacak 96-120 adet tulum 'il 
16-25 takım elbise ve kasketin dikilmesi • 

2- Muvakkat teminatı : Yirmi liradır • 
3- ihalenin. yapılacağı yer ve tarih : T~rini Saninin 9 uncu pazartefİ 

günü saat on beşte Belediye encümeninde . 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yaz.ı işleri kalemine 
ve ihale günü de Belediye encümenine teminatlarile birlikte gelmelet 
ilin olunur. 7433 24- 28-1-4 
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Umumi· neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk aözü matbau 


