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Başvekil dün parti grubunu topladı Hataydaki hareketler 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras sancak. mesele~i 
müzakeratının son safhası hakkında tafsılatverdı 

İnönü milli meselenin ciddi bir müzakere usulüne 
girmekte olduğunu bildirdi 

Türkler, Sancaktaki zulmü gösteren 
resimli muhtırayı müşahitlere verdiler 

Ankara: 9 (hususi m uhabirimız
den) 

mek istediğini ifade etmiştir. l-------------· I 
Başvekil lnönü milli meselenin ıl Atatürk 1 

C. H. Partisi grubu Başvekilin 
daveti üzerine bugün saat 11,30 da 
Dr. Cemal Tucanın başkanlığında 
toplanmıştır. Müzakere hariciye ve· 
kili Dr. Arasın sözü ile açılmıştır. 

Hariciye vekili siyasi vazı· 
Yeti partiye ve efkarı umumiyey_e 
arıetmek için toplantı talep ettı· 
ğini bildirmiştir. 

Bundan sonra M. Vienot ile büyük 
tlçi Suad Davaz arasındaki temaslarda 
tafsil etmiş ve bununla Fransa başve

kilinin meseleye bir çıkar yol bul· 
tnak için müdahalesi karan Fransa 
haticiyesinden teyit olunduğunu ve 
büyük elçi M. Ponsutunun bir tek· 

Rü§tÜ Aras 

1 İstanbula gitti 
- ........... 

Ankara : 9 (A.A,) . - Reisi 
Cümhur Atatürk bu akşam lstan
bula hareket buyurmuşlardır , Me
rasim yapılmaması mukarrer olma 
sına rağmen istasyonda vekiller· 
den, mebuslardan ve halktan mü-
rekkep büyük hir kalabalık ken
dilerim teşyi etmiştir . Başvekil 

ismet İnönü ile Dahiliye ve Hari
ciye Vekilleri , Büyük Erkimhar· 
biye Reisi Mareşal Çakmak ayni 

1 
trenle Gazi istasyonuna kadar bü
yük Önderi uğurlamışlardır . 

lif getirmemesi vaktın darlığından 
llıaddctcn mümkün olmadığı sure
tinde izah olunduğunu ve iki hükii· 

ciddi ve itiınad olunur bir müzake· 
re usulüne girmekte olduğu hak
kında arkadaşı Dr. Arasın tatmini· 
ne iştirak ettiğini ve Cemiyeti Ak
vamda bizim muvafakatımız olma
dan bir karara vanlamıyacağı tabii 
bulunduğunu söylemiştir . 

1 
· İtalyan Elçisinin Atina 

illetin cemiyeti akvam meclisinin 
toplanmasını üç giin tehirde muta
bık olduklarım ve hükumetimiz na· 
lllına Paris konferansında serd olu
nan teklifin vaki talep üzerine daha 
etr~fh bir proje halinde bugünler~~ 
~- -hükiimetine gönderileceğini 

iiaillittir, 

Dr. Aras yeni vaziyette dostla· 
rırnızdan Balkanlann Sovyet Rus: 
~8:1•n ve lngilterenin gösterdikler~ 

ikadan ve diğer memleketlerdeki 

~ler~en bahsetmişHr. Her t_arafta 
s 1~ ıle Türkiye arasmdakı me· 
e enın · · ·ı h'tam bu ıyı bir anlaşma ı e 1 

. lrnası temennisi dostane olarak 

Ankara : 9 ( A. A. ) - ~ş
vekil vaziyette müsbet ve menfi 
her tebeddülü süratle bildirmek 
için parti gurubunu icabettikçe top 
lanhya çağırmaktan geri kalmı ya· 
cağını ilive etmiştir . 

Bundan sonra Başvekil Reisicüm · 
burun milli heyecan ve iradeyi dai
ma en iyi tecessüm ettiren görüş, 

hassasiyet ve faaliyetinden şükran 

ile bahsederek vaziyetin icabatı üze
rine fasıla vermek mecburiyetini gör
düğü lstanbuldaki ikametine avdet 
etmesi için hükumet , yeni vaziyetin 
müsait olduğu mütalaasında .. 

temasları 

Atina: 9 (Radye) - Buradaki 
ltalyan Elçisi Kerelli bu sabah Ha
riciye Vekilini ve müsteşarım kabul 
etmqtir. • 

iyi diplomat Akdeniz Anl.,mm 
mevzuu etrafında temaslar yap ...... 

Akdeniz müdafaası 

Londra : 9 (Radyo) - Royter 
bildiriyor : 

Akdenizde lngiliz müdafaasını 
kuvvetlendirmek için, geçende yapı· 
lan plaıun tatbikatına yakında baş
lanacaktır . 

ilah d'l . le . e 1 mektedir. Aramızdakı mese-
~ın nasıl bir hale varacağını tah· 

rnıne - . . 
ol rnusaıt maddi bir delilı henuz 
ot'arnakla beraber meseleyi ciddi 

arak tetkik etmek ve sür;ıtle neti-
ceye varın k . . d .... 

Almanlarispanyol fasın
da filen faaliyete geçti 

le a ıçın Fransa a goru-
n tema "I . d' . ni Yu e ışaret etmek iste ığı· 
ve bu ·rb l bckı 1 ı arla temasları sükunet e 

sınd e~ek muvafık olacağı mütalaa· 
lif ~ ulunduğunu ifade etmeği va-

Ademi müdahale komitesi hala gö
nüllü sevkinin menile meşgul 

esınde 
bati n saymıştır . Bunda:-ı scnr:ı 1 

huk
Plerden Refik ince meselenin Londra: 9 (Radyo) - Baş ve-
uk· · k 1 ·· et · ~ \e sıyasi safhalarını tahlil kil nazırları toplayara • spanyaya go 

rnıştir ' 1 • • - .. · nüllü sevkı mese esının onune geç· 
. Davanın T- k' . . . . k için kati bir karar ittihazının 

hıy . . ur ıye ıçın mıllı ma· me . . .. l · · H · 
etını tebarü . . t in edilmesım soy emıştır. arı· 

siy . . z ettıren batıp esas em 
asctımız ifb ·ı --------------Yollan d 1 an ,.. meselenin sulh 

iu n an halli asıl arzumuz oldu- Hitler Rayiştağı topluyor 
nu ancak d" 1 . 

arı 1 ıp omasi müeyyidesız 
u arı ehe . 

rını henüz ınmıyet li görmemek şıa 
fül etm ~aybetmediğinden tega-

emetı za . d T"" k milleti · d rurı ı-ıay ığını ve ur 
nın ava .. h 

sreını'y ,..; . ıçın iç bir şey esir
ece~·nı ·ı rnüz k ı ave etmi~tir . Hatip 

a ere usull . 
dığı erıne ve davanın al-
ı şekle karşı a- "k Ônd . ·ı et id 1• • uyu erın mı · 
. ea ını tcce .. . 
tınde . ssum ettıren faaliye· 
b n mınnct ve .. k h. 1 ·ı 
abııetmi ti B• ŞU ran IS erı e 

terilen ! r. alhassa Atatürke gös-
bütiin pşukt'ran ~e tasvip hislerine 
t . ar ı e:ıgın tez h·· l . . k e mı ~tir a \Irat a ıştıra 

Hatipl d H"k 
Y t R er en ı ınet Bay S e usyanın e . ur ov 
leyh' d k' mperyalızın ve Manda 

m e ı pr · l .. 
le de t .. ensıp erının bu vesile 

. ezahurlerine şahit ol k 
alı h d 'k ma ve 
a b azbır a ı i tarafın dostu olınak-

era er bu m·ıı· d lcad· d ı ı avamızda bizim 
ım ostlutumuzun icabatıru gör 

Hiıler 

Berlin : 9 (Radyo) - Devlet re 
isi Hitler; ayın otuzunda Rayiştağı 
toplantıya çağırmıştır. Hitler; bu 
toplantıda dünya siyasasına ait çok 
mühim bir nutuk söyliyecektir. 

ciye vekili Eden'de bu; 
hazır bulunmakda idi. 

l:.ondra 9 ( Radyo ) 
bildiriyor. 

topıantıda 

-Royter 

Almanyanm, bir gemiyi bahane 
eJerek lspanyol topraklanm ve ls
panyol fasını işgalinden korkuluyor. 

Siyasi mahafilde; bu muhakkak 
bir tasavwr hükmünde görülüyor. 

Londra: 9 (Radyo) - Royte. , 
rin harp muhabiri bildiriyor : 'I 

Almanlar İspanyol fasında müt-
hiş askeri hazırlıklar yapmaktadır. / 

Londra : 9 ( Radyo ) - Kabi· j 
ne başvekil Baldvinin riyasetinde 
toplanmış ve ispanya hadiseleri et
rafında konuşmalar yapmıştır. 

Vaşington : 9 ( Radyo ) - Ru:ı
velt ispanyaya silah ihracının kati 
surette yasak edildiğine dair bir 
emirname neşretmiştir. 

Valansiya : 9 ( Radyo ) - Al
man hükumeti ; ispanya sulannda 
bulunmakta olan iki harp gemisine 
general F rankonun emrinde çalış
ması için emir vermiştir. 

Madrip : 9 ( Radyo ) - Asi 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

~~--------·------~~-
Fransızlar Ermenileri ve Arapları silahlı yor. 

D. N. D. Ajansı neler diyor? 
Bertin : 9 (Radyo) - D. N. D. 

~insı bildiriyor : 
Sancakta Türklerle Arapların 1 

gerginliği çok büyümüştür . 1 
Fransa; bunun hal şekline yanaş-1 

mazsa Antakya meselesi zecri şekil-\ 
de halledilecektir . 

Antakya : 9 [ Hususi muhabi-

rimi:ıin telgrafı J - Adalı Mehmed 
ve Kus~ryi, meclisin dağılmasına rağ· 
men Şamdan Sancağa dönmediler . 

F evkalide Komiser Kont dö ı 
Martel deniz aşırı konferansında bu
lunmak üzere bu ay sonu Suriyeden 
aynlıyor. 

Şam istihbarat Reisi Bono mü-

lsıunbul-Ankara-Adana stferlerinda kullanılmak için ısmarlanan ıan·a·e 

Şehrimiz hava istasyonu 

Gelen tayyere mühendisi tedkik
Yine gelecek lerini tesbitle döndü . 

Hava seferleri Marta başlıyor 
Martta yapılacak hava sefer

leri için şehrimizde kurulacak ha
va istasyonunun yerini tetkik ve 

hipodrum civannda olmasını muva· 
fık bulmuştur. 

Burasının hava yollan namına 
istimlaki işi hemen bitirilecek, yeni 
istasyonun marttan evvel bitirilmesi 
temin edilecektir. Meydanda büyiik 
gar ile yolcular için bekleme ve 
istirahat salonları yapılacak, telsiz 
rasat istasyonları vücuda getirile· 
cektir. 

Hava yollan idaresi, İstanbul, 
Adana ı;eferlerine tahsis edecegi 

- Gerisi üçüncü sahifede -

şahitlerin yanından ayrılmamakta 
ve Türklerle temas imkanlannı din
den geldiği kadar önlemektedir . 

Düryo bu günlerde çok çekingen 
bir tavır takınmaktadır . 

Asılsız vergilerin tahsili için köy
lerden cebirle toplanan Türklerin 
hayvanatı Reyhaniyede hanlara dol· 
durulmuştu . 

Türkler bu vaziyeti fotoğraflar· 
la tesbit ederek, bu fotoğraflan mil 
şahitlere takdim ettiklen muhtıra 
meyanında vermişlerdır . 

Müsahitlerin yegine tetkik met .. 
zuları şunlardır . 

- Bütün Sancaktaki dükkin ve 
mağazalardaki levbalann kırmm » 
min üzerine beyaz ve yeni harflerle 
olması 

2 - Sancakta konuşulln llll• 
Türkçe olması, 

3 - Giyiniş tuzlan, 
Antakya : 9 [ Hauli ......... 

rimizden] - Sancakta ve Sw6, 

setine durmadan cJe.... 
dir. 

Bütün Ermeniler ve Ant*r 
lihlMIDIŞbr • 

Büyük bir la11m Alevilerce sililla 
lanma tekrafi red edilmiştir . 

Hatta bir çok Arap köylerine 
silih teklif edilince, bunlar : 

- Biz rahat yaşamak isteriz ve 
doğru yoldan yürümek isteriz. De. 
mişler ve silahlan kabul ctm .. mit
lerdir . 

Bütün lstanbul gazetelerinin 
Sancağa girmesi çoktanberi men 
edilmiş bulunuyordu . Fakat buna 
rağmen. Türkler bütün Anadolu ı•· 
zetelerini, bir yolunu bulup getir
mekte ve okumaktadırlar • 

lstanbul : 9 (Radyo) - Müşa-
hitlerin İskenderun Antakyaya ge
lirken Bilana uğramamalan Bilinb· 
ları çok müteessir etmiştir . 

Müşahit heyet Kırıkhana da gel· 
diği zaman yalnız milis kumandanı 
ve belediye reisile görüşmüştür • 

Fransızlar, Sancaktaki askerle
rini geri çekmekdikten başka Suriye 
den mütemadiyen sivil ve iandarma 
kuvvetleri göndermektedir · 

Lazkıye : 9 [ Hususi - Antak. 
yada yaniden çıkan küçük bidise 
lerden dolayı bir çok Türkler mab· 
kemelere sevkedilmişlerdir • 

'f'a1 yarenin yolrn salonu 

inşaata başlamak üzre Ankaradan 
tavzif edilen mühendis Abdullahın 
geldiğini yazmıştık. 

Sancak meselesi hakkında Fransız 
gazeteleri ne yazıyor 

Martta başlayacak olan lstanbul· 
An~ ara - Adana seferleri ha:ıırhk
lanna başlandı. 

Şehrimizde yapılacak olan mo
dem uçuş istasyonu yeri de tesbit 
edilmiştir. 

Mütehassıs Y ansenin planında 
şehrimiz uçuş meydanının bailar 

civarında yapılması tesbit edilmişti. 
Fakat gelen mühendis bu yeri uygun 
bulmamıştır. 

Mühendis, meydanın, yakında 
yapılmasına başlanacak olan büyük 

Ankara : 9 ( Hususi )-Ernuel 
ve Popüler gazetel~ri Türkiye ve 
Fransayı ayıran hiç bir ihtilaf olma· 
dığım ihtilafın Türkiye - Suriye ve 
Türkiye Cenevre arasında bulundu
ğunu yazmaktadırlar. Emuvel tari
hi dostluktan bahisle diyor ki : 

Türkler lskenderunu hayati me 
sele yaparken samimiyetlerine ina· 
nahın. Türk lskenderun Anadolu
nun emniyet anahtandır • Onlara 
emperyalizm isnadı hatadır. Herkes 
gibi emniyetlerini dÜflÜldÜkleri , 

Cihetle , mesele hakkında Türkiye 
ve Fransa arasında bir anlaşma ha· 
sıl olmasının yegane müsbet bal yo· 
lu sayılabileceğini ve gerek partiden 
gere efkan umumiyeden sabır ve 
sükunetle önümüzdeki on onbq gü· 
nü takibctmesini dilemiıtir • 

Habeş maceruı sırasında Rüttü 
Arasın Pariıten ilk gcçİfinde AGblt 
emniyet rndişesine sülaltumum .-t· 
mıyahm. 

Doktor ~tlll 
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,, Hatay hakkında tarihi notlar 1 Şehir haberleri 
~~~~~''-----.ıı-----------·----------------·-------------" -------Yazan: Fe - T. Yazı esas·ları \ Hinterlandda ziraat ve ekonomi 

Hadımlık kanunu 

Daha Antakya kurulmazdan ön- mandana her cuma günü bir altın 

ce Hatay ismi yaşıyordu. İslamiye- vermek şartile barıştı· Ş h • ' k "l d" =k- 1 p k ı ki 
:~e~~a~~~i::~~:ı;r~:J:1~:~i ~~~~: de ~u~~~~uü~ü:~: ~:1~:~e ~~~i~!~ e l~ı;~~ir ~:~;ü;~eap~~r- 1 orta a pi yasası iste i 

Japonya' da da mecburi hadıd 
!ık kanunu konmuştur. Bu kan 
mucibince saralı, budala, deli olı 
!ar hadım edilecektir. 

1 Japonya'da da yapılan son .. , 
nüfus araştırmasında 250.000 n° 
fusun yetmişte biri ya deli ya 

coğrafi etnografik bilgiler vardır. !etlerinde geçen ismin kendisidir · Yeni müfre<lat proğramında ıııüs· 
lslamiyetin haritalar ve k>ıvimler Ü- Eti bilginleri Gurgurumu Maraş takil olarak gösterilen yazı dersle-
zerinee yaptığı yeni durumların öz sanmaktadır . Müdekkikleri tered· rinin , bu proğram hükümlerine gö-
çehrelerini bu sahifeler arasındaki düde düşüren daha sonra ayni ha· re , muhtelif sınıflarda ne şekilde 
belgelerle pekitmek güç değildir. valide kurulmuş olan Antakya şehri okutulması lazım geleceğini göste· 
lslam tarihinin onuncu senesi vaka. olsa gerektir . ren değerli bir broşür , şehrimiz 
lan arasında tarihler şu malumatı Antakya tarihi haritada mevki kültür direktörü tarafından neşredil-
derceder Kronolojik bir tarzda ya- alınca onun yanı başında olan G.ur- miştir. 
zılmış Arapça tarihlerin hemen hep- gurumu başka yerlerde aramak ge Bu broşürden her öğretmene bi· 
sinde bu malamatı bulabiliriz. lbni rekiyordu . rer tane verilecektir . 
Esir ikinci cild. sahife 191 de şöyle Bu şehirlerin yalnız tecvit nok· 
der. Hıcret tarihi 10 dur. tasından bazı değişiklikleri göster-

Lükkam dağında bir şehir var- mekle beraber hakikata yakınlıkları 
dı. Ona Curcurume derlerdi Bu- Arapların o isimleri taşıyanları o 
rada yaşıyan halka da Curcime ·de- yerlerde görmüş ve kendi ağızların· 
niyordu. Habib bin Müslime An- dan işitmiş olmalarından ileri gelir. 
takyad'an oraya yürüdü. Sulhan o Nasıl ki "Suriyenin şimalindeki 
şehri zapteyledi. Sulh şartları ara- Sencar dağı böyle küçük bir deği· 
sında bulunan mühim bir şartda şiklik görmüştür , 
Müslümanlara yardım edeceklerdi. Bunun Anadolunun içinde Elen-
Bu kaydı görönce ilk müracaat etti lerin olduğu gibi zaptettikleri San 
ğimiz eser. Meşhbr coğrafya luga- garyostan başka bir şey olmudığı 
ti Mucemülbedan oldu Müracaat açıktır . 
ettiğimiz nüsha Londra basması idi. Kamusun harekelediği gibi Car· 
Lükkam dağını şöyle anlatıyordu. caryom olması doğru ise o vakit bu 

Antakyaya düşecek gibi bakan · Eti kavminin Gargari olması lazım· 
ayni zamanda Misisi ve Tarsusu dır ki Arap tecvidine göre l argari 
gören bir dağ adıdır. Bunun hakkın- şekline giren ve bu gün Konyada 
da Lübnan bahsinde daha fazla ma 1 Türk'ün ayni fakat Aptallar gibi 
lumat verilmiştir. Türklerden başka sanılan kavmin 

Lübnan'a da baktık : Lübnan kendisi olması Jazımgelir , 
Antakya' ya, Misise ulaşır. Malatya' -
ya, Kalikala'ya hatta Hazer deni· 
zine gider. Antakya civarında Lük
kam adını alır. 

lbni Esiride Curcurum d>ye ge- \ 
çen şehir adı Mucem'de Curcuma 

Turanlı kelimeler ebedi hayata 
sahiptirler Tevratta geçen bir çok 
adların bugün bile Turan tarihinde 
ayni ile bulnnması mümkündür . 

Musa Mısırdan çıktığı zaman 
rastladığı şehirlerden birisi Gerek 

diye geçmektedir. ı idi . Bugün de ayni ile yaşar , 

Ayrıca şu malumatı verir: Cüra
cime denilen kamin şehridir. Hu
dutta ve zaç madeni yanındr ve An
takya yakinindedir . Yakınlarında \ 
Bayyas ve Buka da vardır . Ebu 
Übeyde Antakya'ya Habib bin Mes- / 
leme'yi vali yapınca Habib Curcunıa 
üzerine gaza eyledi. Kendilerile sul
han anlaştı. 'Curcuma'lılar Müslü
manlara yardımcı olacaklar. Liikkam 
dağında bekçilik ve gözcülük yepa· 1 

caklaı. Kendilerinden cizye, vergi 
alınmıyacaklı. 

Savaşlarda aldıkları ganimetler 
temamile kedilerine yani Curcum'lu
lara ait olacaktı. 

Müslüman'larla birlikte yaptık

ları harplerde de aldıkları ganimete 
dokunulmıyacaktı. 

Bu şehire giren tacirler, ecirler 
ve bütün mülhakatı bu şartlardan 

müstefit olacaktı. Kendilerine Eradif 
derlerdi. Cucumlular Müslüman'larla 
kah doğru kah iğri yürüdüler. 1 

Bizans ile muhabere ederler. Çok 
kere muslümanlar aleyhine onları 
teşvik ederlerdi . 

Emevi halifesi Abdülmelik bir 
rakibi ile döğüşmeğe gittiği sı· 

rada Suriyeye hücum eden Bizans
lılarla birlikte hareket ettiler . 

Suriye içine dağıldılar, çok ke· 
re de Müslümanlar kendilerinden 
yardım isteei ve bu yardımı esirge· 
mediler . 

Bu yardımlar tabii mukabelesiz 
kalmazdı . Bu vaziyet Emeviler ve 
Abbasiler zamanında böylece sürüp 
giili. 1 

59 hicret yılında geçmiş bir vak 
ayı İbni Esir şöyle anlatmaktadır : 

Emir ibni Said Abdülmelik aley· 
hine kıyam ettiği sırada Lükkam da-ı 
ğındaki kumandanlardan birisi de 

Kudüs şerifin adı Yabus yok ol 
muş değil . Urşelim diye Urlulann 
tesiriyle değişmiştir . Bu da ayni 
kamusun bir kelimesidir . Yabus ke
limesine Ehlisalip muharebeleri için
de de rastgeliyoruz . 

( Merci Yabus ) diye bir cenk 
meydanı geçer. Yabus yabus : ya
vuz kelimesinin kt:ndisidir . Kuvla · 
ınız sözünü Divanı higatit Türk de 
kılabuz şeklinde bulmaktayız . 

Musa zamanında geçen coğrafi 
adlarından birisi sağır çölüdür . İb· 
ni Haldun arapça zannolunmasın di· 
ye sağır diye harekeler , sonra Kut
su kasabası , Kadeş kasabası , Ay· 
bal dağı , Oront ırmağı ( Asi ) söz· 
!er bugünkü milli tecvidi muhafaza 
etmektedir . 

Eti tabletlerinde geçen unvana 
Arap halifelerinin fetihleri arasında 
ayni ile görülmektedir . 

Batlamyusun 66 tul ve 38 arz 
derecesinde gösterdiği bu şehri Me 
mun sıırlamak istedi ise de ikmal 
etmeksizin öldü . Mutesim meş'um 

şaymış olacak ki eseri tamamen ip· 
tal eyledi. 

Bu küçük tetkikleri arzetmekten 
gayemiz Hatay ülkesi için Türklerin 
büyük bir edebiyatı mevcud olduğu· 
nu göstermektir . 

Şunu da ilave etmek isteriz ki 
İslamiyet geldiği sırada Irana ayak 
basıncaya değin bunlardan başka 
bir çok Turanlı kavimlere rastgeldi· 
ler . 

Gurgarlarla birlikte hareket eden 
Nabatlıların Kuteybe ordusunda 
Türkistan harekatında tercüman 
olarak bulundurdukları gene bu ta· 
rih sahifelerinde sezilmektedir . Bu 
mevzu Türk t ~rihinin başka bir fas. 
lını teşkil etmektedir . 

ayaklandı . ı _ ------------. 
Bu harekete Curcumlar, Nabat· 

lar iştirak eylediği gibi Müslüman 
manian elinden dağlara kaçmış o· 
lan bütün köyler de katıldı . 

Abdülmelik Amr ibni Saitle işi
ni bitirince dağlılarla da anlaştı. Ku-

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Maarif vekaletinin 
bir tamimi 

Maarif Vekaleti tarafından lise 
müdürlüklerine gönderilen bir tamim
de müfredat programının tatbikinde 
muallimler tarafından yavaşlık gös
terilmesi veya programdaki ders sı
rasının bozulması yüzünden yıl so 
nunda bazı bahislerin gösterilmesin· 
den kaldığı bildirilmiştir. 

Kaymakam tayin 
kararnamesi 

Dahiliye Vekaleti kaymakam tayin 
kararnamesi hazırlamak tadı .. 

Şeker buhranına 
sebep ne imiş ? 
Dün , şehirde pek fazla his edil

mekte olan şeker buhranından bah· 
setmiştik. 

Bizim bu neşriyatımız üzerine 
gazetemize;müracaat eden Antalya 
ambarının bir memuru bu hususta 
şu malumatı vermiştir : 

- Geçen ayın 27 sinde Turhala 
sipariş verilmiş ve 30 kanunevvelde 
siparişler Turhaldan vagonlara yük
lenmiştir . Fakat halen bu yedi va -
gon şeker gelmemiş bulunuyor . 

Bu tehirin Turhal istasyonunda 
olduğu şüphesizdir . 

T. "· - memleket şekersiz kala· 
maz buna bir çare bulunacağını 
umarız . 

Cenup demiryolla
nının teberruu 
Aldığımız malumata göre Cenup 

demiryolları seylapzedelerimize 500 
lira teberru etmiştir. 

Çakıt köprüsü 
Geçen sellerde yıkılan Çakıt 

köprüsünün inşası işine alakadar 
makamlarca teşebbüs edilmişse de 
henüz inşaat başlamamıştır . Mıntı
kanın an ehemmiyetli bir geçidi olan 
bu köprünün çabucak yapılmasının 
teminini p :k lüzumlu görüyoruz . 
Bu yoldan işleyen hemen bütün 
çifçiler , köylüler ·köprünün henüz 

yapılmasına başlanmış olmamasından 
1 çok ziyan görmekte ve meşakkat 

çekmektedirler . 

Arıcılık kanunu 
Bir arıcılık kanunu p r o -

jesi hazırlandığı hakkında lstanbul 
gazetelerinden birinde çıkan haberi 
selihiyetli makamlar tekzip etmek. 
tedir. 

Zırai kalkınma işlerinde 
çalışacaklar 

Ziraat kalkınma işlerinde çalışa
çak elemanları tesbit etmek için icap 
eden tedbirleri müzakere ve müna· 
kaşa etmek üzre Ziraat mektepleri 
müdürleri ve muallimleri arasından 

seçilen mütehassıslar Ziraat Veka
letinde toplanmışlardır. 

Mıntakamızda yetişen kuru siyah 
ve kırmızı üzümler umumiyet itiba
rile şaraplık olduğundan bunlar ih -
racat merkezlerinde hiç bir manüp· 
leye tabi tutulmadan 50 kiloluk çu· 
vallara ambalaj edilerek ihraç edil· 
mektedir . 

Başlıca ihracatı Almanyaya ya
pılmakta ise de !bu günlerde Al
manyadan verilen fiatlar cif 13 ku· 
ruş isteksiz bulunmaktadır . 

Haddı zatında bu fiatlar üzüm
lerimiz içid iyi bir fiat ise de piyasa 
çok isteksiz ve durgun bulunmak· 
tadır . 

Hatta satış edilmiş bazı parti!
ler için Almanyadan gelen koman· 
!arda bu siparişlerin şimdilik yük
lenmemesi bildirilmektedir . 

Halen Mersin piyasası ıkuru si· 
yah ve kırmızı üzümler kilosu 10,50 
kuruştan isteksiz müşteri bulabil
mektedir . 
lhraçat 

Rapor haftası zarfında limanı

mızdan Almanyaya 3.770 lira kıy
metinde 30 ton kuru üzüm ihraç 
edilmiştir . 
Portakal 

ispanyanın malum vaziyeti dola
yısile bu sene portakallarımız ihraç 
noktai nazarından iyi bir durum arz-

1 etmektedir . 
Piyasa isteklidir . Dörtyolda bin 

adedi 7-8 lira arasında satılmak
tadır . 

Bu hafta Dörtyoldan ihracat ya· 
pılmamıştır . 

Türkiye dahiline Döıtyoldan ya
pılan sevkiyat mecmuu 80.000 pa· 
ket sandığı bulmuştur . 
Yapağı. tiftik 

Piyasamızda yapağı fiatları is 
tekli durumunu muhafaza etmekte

dir . -------------
Dörtyolda 

İki portakal tüccarı
nın yardımları 
Dörtyolda büyük mikyasta por

takal işi yapan tüccarlarımızdan Hü· 
seyin Avni ile Ziya Klınç firması , 
şehrimiz :seylapzedeleıine yardım 
olmak üzere , sattıkları 80,000 san· 
dık portakaldan birer kuı uşunu ver · 
mek suretiyle 800 lira teberruda bu· 
lunmuşlardır . 

Bu cömert yurddaşlarımıza te· 
şekkürü bir borç biliriz . 

Kamuran Bozkır 
Arkadaşımız şair Kamuran Boz

kır bu sabah postasile Ankaraya 
döı:müştür. 

Şehir tenviratı 

Lambasız bir çok sokak-ı 
· lara lambalar takıldı 

Son günlerde ışıksız bir çok mm 
tıkaİara lamba takılmasına beledi-
yece karar verilmişti . ; 1 

. . Belediye bu kararını tatbika baş-\ 
lamış ve tesbit ettiği 58 lambanın 

yarısını takmıştır .. 

Atatürk parkında 
1 gül çardağı 

Dün ikmal edildi 
Atatürk parkında belediye tara· 

fından yaptırılmakta olan gül çar· 
dağı ikmal edilmiştir . 

Bu çardaklar yazın, parka gü· 
zel bir manzara verecektir . 

Asfaltlar geldi 
Asfalt caddenin tamiri
ne yakında başlanıyor 

Belediyenin , asfalt caddeyi ta
mir için Yunanistana 50 ton asfalt 
asfaft sipariş ettiğini yazmıştık • 

Dün belediyeden aldığımız ma- ı 
lumata göre ; asfaltlar Mersin güm · 
rüğüne gelmiştir . 

Belediye asfalt yolun tamirine 
bugünlerde başlayacaktır . 

Bir hırsızlık 
Sabıkalılardan Malatyalı Meh· 

met oğlu Ali Behcet isminde birisi 
büyük küpeli hanında yatan Hüse
yin oğlu Ramazana iiit bir adet eski 
yamçıyı çaldığından hakkında kanu· 
ni muamele yapilmıştır, 

Sayım neticesini göstere'!ı· 
eserler 

istatistik Umum Müdürlüğü, 1935 
nüfus sayımı umumi neticeleri üze· 
rindeki çalışmalarına devam etmek
tedir. 

Bu yolda 11 cilt kitap basılmış
tır . 

Bunların otuz beşi bulacağı sa· 
nılmaktadır. 

ahmaktır. d 

Yemek kitabı ... Amlfl' 0 

köpekler için .. 
Fikir hürriyetinin bir adamın 1 çı 

fine bağlı olduğu yerlerde gaıe!I a 
rin başmakaleleri, bir vakitler Pt s 
lo D. ltalya gazetesinde olduğu 
bi patates ziraatından bahsede, ş 
Filv:ıki, Almanya'da bütün gaı k 
!er hükumetin malıdır; verilen dir bi 
tif haricinde bir satır yazı yal 
maz; Tolistoyun kitapları bile 
hanlarda yakılır. Fakat bir Al 
profesörün köpeklerin ve hay\11 in 
rın aşçılığına aid bir kitap ya 8 

pek gariptir!. Almanyada canlı 111 
ti ;arların en önünde köpekler ~ ti 
yor demektir ki hatta bir de '' lı 
pekli kadınlar kulubü,. de vardı b 

Miskin ve cüzamlıl8 tir 
kahvehanesi ......, 

Riyodejaneyro hükumeti. 
sahillerinde güzel ve havada• 
yerde miskin ve cüzamlılara 
sus bir gazino tesisine karar 
miştir. Daha doğrusu sahilde 11 

güler ve derin hendeklerle · 
edilmiş bir kısımda asri bir g 
bir plaj, bir sinema vücuda l 
Jecek ve cihan cüzamlıları içı 
güzel bir telakigah kurulacakV 

Cihanın dört köşesinden i: 
cüzzamlı olsun müşteri celbi c 
na bir iş değil!. y0 

Kralın kurbanı Ba1 

Sabık Kral Sekizinci Ed•de 
istifası mes'elesi etrafındaki du 
yat hala devam ediyor. 

lngiliz gazetelerine göre : de 
Gloçester' de bir gömlek mel 

kası sahibi olan Mister Corv 
yams Breüo isminde bir ada bal 
radyoda kralın veda nutkun bir 
!emiş fakat okadar müteefYer 
muştur ki, radyodan ayrıBe 
birkaç dakika sonra ani oJaılar 
müştür. ıne 

Krallık bizce çok fena bYa 
bu adamcık da krallık kurlı 
dan bir zavallı değil mi ? lini 

ten, 
--------·---------------1-fit 

Hatay • • 
ıçın 

Kalbimde ıstırap var yapamam şenlik düğün; 
En büyük bayramımdır Hatay hür olduğu gün; 
Atatürk'ün eliyle çözülecek bu düğüm; 
Türk'sün sen de Hataylı bununla her gün öğün; 

Gazinin nazlı eli başında dolaşıyor 
Korkma artık Hataylı; hüriyet ulaşıyor. 
Kalbimiz, Damarımız aynı kanı taşıyor. 
Bu yaman rabıtaya bütün Dünya şaşıyor. 

Hataydan'niı geliyor bu elemli, acı ses? 
Ey hüriyet rüzgarı Hatay üstiinde de esi 
Zulüm, azap yelinin yolunu bir anda kes 
O Yurtta neş'elensin, Yurttaşlar alsın nefes. 

Alevi, Şii nedir? bilemeyiz hep Türküz biz; 
Doğduk hür olarak biz gene hür öleceğiz; 
Mezhebimiz Kemalist, Atatürk güneşimiz. 
Onunla görüyoruz Dünyeyı ışıklı biz. 

1 

O ışıga hepimiz beraber bakacağız 
Onun Tunç heykeline Çelenkler takacağız. 
Aynı Bayrak altında Türklüğe fapacağız. 
Gelecek Bayramları beraber yapacağız. 

• _Baharda ayranları beraber içeceğiz. 

haf . 
gitt 
gör 
da 
kezi 

iına 
da 
lefo 
kon 

-fiti 
~ 

...ıoe 

hti 
fo• 
şler 

ok 
diy Bu Yazın Ekinleri birlikte biçeceğiz. 

Hür olan Irmaklarda hepimiz çimeceğiz. 
Kızıl, Atlas Bayrağı beraber dikeceğiz. 

Adan& : 7-1·1937 

ı b 
Suat Kırıt iz 
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- ,- ,, Göçmen evlerinin İnşaa-
~ ~ 10 Kanunusani 

Ceyhan k .. •• •• u 
sahife : 3 

ı İnşaatı münakasaya çıkarıldı 

~:~Ceyhanlılar ve Ceyhan köylüleri sevinç 
01

' içinde-Çetinkayaya telgraf çektiler 

Ceyhan : 9 (Hususi muhabiri
nıizden) - Ceyhanın büyük bir 
derdi nihayet hal safhasına girmiş 

•Jtl bulunuyor. Bu da Ceyhan köprüsü!. 
Ceyhan üzerine kurulacak olan bü
yük köprünün inşaatı münakasaya 

ıın I çıkarılmıştır. Bütün Ceyhanlılar ve 
ıel Ceyhan köyJüleri büyük bir 
r r~ sevinç duymuşlardır . 

)O 1 

ı oif 
ya 

tğ'U C h de ey anlılar bu sevinçlerini, te· 
le şekkürl~riyle birlikte Bayındırlık Ba-
g~:r k~nı. Ali Çetin Kayaya telgraflarla 

bıldırmişlerdir. 

Jetin büyük tip köprüleri modelinde 
olacak ve gelip geçmelerde , bütün 
ihtiyacı karşılayacak gen~şli~d: ola
caktır . Artık Ceyhan , ıptıdaı sal
Jara hayatını, malını bırakmadan bu 
suretle kurtulmuş oluyor. 

Amerikada 

Grevler gittikçe 
büyümektedir 

Nevyork: 9 {Radyo) - Nev· 
yorktaki grev gittikçe büyümekte 

ve civar şehirlere sirayet etmGkte· 
dir . 

iki büyük fabrika daha kapan· 
mıştır. 

Atina radyosu 

Atina : 9 - Burada yapılmak. 
ta olan radyo merkezinin Nisandan 

sonra çalışmaya başlıyacağı anla· 
şılmaktadır. 

Antakyada 
Tazyiklere karşı protesto 
olarak çarşılar kapandı 

Payas : ( A.A. ) - An -
takyadan şimdi alınan haberler şe
hir dahilinde bütün Türklerin umu· 
mi bir grev hareketine tevessül 
ettiklerini ve bunda tamamen mu
vaffak alduklarım göstermektedir . 

Mahalli tazyiklere karşı bir pro
testo olarak bütün çarşı kapanmış
tır . Hükum~tin teşvikiyle mektep 
çocuklarından mürekkep bir kala
balık Suriye bayrağı çekerek bita
rafların ikametgahı önünde bir mu-
kabil nümayiş teşebbüsünde bulun
muşlarsa da gülünç bir surette ve 
hiç bir netice alamadan dağılmış· 

ya 
le 
At 

Aldığım malumata göre ; köp
tünün münakasası ikmal edilir edil· 
mez ve mukavele akabinde derhal 

lardır . 

Bölgenin iktisadi ve zirai faali
yeti üzerinde çok mühüm rol oyna· 
yacak olan bu köprü , yalnız bu ha· j 
kımdan faidcli olmakla kalmıyacak 

ayni zamanda hayati bir ehemmiy~- , I 
ti temin etmiş olacaktır . Nehrın 
tuğyan zamanları , her taraf ta_n mu-

rur uburu k~~len köylerdeki ~nle~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ce köylerimizin kışın titretici günle- I 

..,, 
inşaat faaliyetine geçilecektir . Esa
sen ; gerek münakasanın ve gerekse 
nıerkezden gönderilecek fen heye

r 1, tinin hazırlıklarının ikmaline kadar 
ı d ilkbahar gelmiş olacak ve inşaat 
r başlıyarak suhuletle devam edecek-

rinde tutuldukları ufak bir hastalığın 
tedavisizliği yüzünden hayatlarını 

yok yerine gayip etmeleri hep köp. 
rüsüzlüğün doğurduğu acı neticeler. 
dendi. 

Ceyhanlıların sevinmekte ve bu· 
nu çoktanberi istemekte pek haklı 

e ike yaklaşıyor 
Loyd Corc şöyle diyor : 

TÜRK8ÖZIJ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

'-- J 
Orman kanunu 

üzerinde 
- - -- - --

Büyük Millet Meclisi ormm ka
nunu muhtelit encümeni orman ka
nun projesinin ceza kısmı üzerindeki 
müzakerderini bitirmiş ve projenin 
ceza kısmında bazı ufak değişiklik
ler yapmıştır.Encümenin dünkü top
lantısında Adliye ve Ziraat Vekille· 
rinin de iştirakiyle projenin mütea· 
kip faslı üzerinde görüşülmelere baş
lanmıştır. Encümen hergün munta· 1 

tında kullanılacak mal
zeme nısıf ücretle 

taşınacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti hem göçmen evleri için ucuz 
kereste tedarik etmek ve hem de 
ihracat tüccarlannın Romanyadaki 
bloke paraJarrnı kurtarmak bakı?1ı~
ean çek faydalı bir kanun proıesı 

hazırlamışbr. 
Projen!n ihtiva ettiği esaslera 

göre 1945 mali yılı sonuna kadar 
muhacirlerin beraberlerindeki geti
receklerı kereste ile muhacir evleri 
inşaatında kullanılmak üzre hüku
metçe getirilecek keresteler gümrük 
ve diğer her türlü resimden muaf 
olacak ve bu keresteler devlet de· 
miryollarında nısıf ücretle nakledi
lecektir. 

Bu projenin neşrinden evvel göç· 
menlerin getirmiş oldukları ve ka
rarnamelerle gümrük ve diğer resim
leri tecil edilen kerestelerin gümrük 
ve diğer resimlerinden vazgeçile
cektir. 

zam surette toplarak projenin müza
ke·esini kısa bir zamanda bitirecek 
ve meclisin bu toplantısında görü
şülmek üne umumi heyete vere. 
cektir. 

1~ tir . Yapılacak olan köprü , veka- ı oldukları aşikardır. 
Avrupa şimdiye kadar görmediği 

bir tahrip sahasına giriyor --------,---------------------~~------------~----.-~i 

Asri ı. 

Hitler nerede yaşıyor? 
W • '" 

--------~------------------Çam dallarının kapadığı bir 
nihayetindeki köşk herkesin 

rak ettiği bir yer oldu 

yol 
me-

n i· 
i c ---·······---

Sık çam dallarının kapadığı bir 
yol. Burası, Avusturya hududunda 

il Bavyeranın bir köşesi Berchtesga
d den ( Berhtesgaden ) e gıden yol 
i dur. 

Berchtesgaden, Hitlerin Ber lin
re den uzaklaşarak, bir kaç gün geçir· 
ek mek istediği zaman geldiği yerdir. 

rv Hitler, burada kız kardeşi Rau-
(Jıı hal'in köşküne gelir. Burası büyük 

ıı bir köşktür ve köyün en güzel bir 
efr'Yerindedir, Führerin geldiği zaman 
JBerchtesgaden oto nobil ve araha

la(larla işler. Çünkü, kendisile görüş· 
mek için bütün devlet adamları ora 

b'Ya gelirler. 

rl> Bu suretle, Berchtesgadene Ber · 
linin şubesi adı verilebilir. Hakika
ten, Goering, Goebbels Hess gibi 
1-Iitlerin en yakın iş a;kadaşlarının 
h~f:ada bir kaç gün buraya ~elip 
gıttıkleri, veya burada kaldıkları 
görülür. Bazan burada toplantılar 
da Yapılır ve adeta hükumet mer
kezi o an için oraya nakledilmiştir. 
. Hitler, köşkünde Berlinle de da. 
ıma temas halindedir. Yazı odac.;m· 
da bulunduğu zaman ekseriya te 
~efon başındadır ve daima Berlinle 
onuşarak emirler vermekte, sualler 

sormaktadır. 

~itler, burasını o kadar çok sever 
kı, Alman h"'k~ . 1·v. . 1 .. u umet reıs ıgı ış erını tamaıne v. • 

j.. .. n oraya nakletmegı bıle 
uşundüğü söyleniyor. 

Aynı şek'ld k" b' · .. ;· J .. ı e ı ır şayıaya gore, 
.., ıt e'., hukumet reisliğini General 
ho.erınge bırakacaktır. Bununla ilk 
J:~ınal .~~~s.1.nrJa bir müna~ebet ol-

gu duşunulebı·11• ç·· k"' h"'k ~ t 
1 . • r. un u u ume 

ş erını ta .1 u 
, . . mamı e oerchtesgadene 
~etırlmıyecek olan Hitlerin buradan 
'Yrı maınak ·1,.· h"kA . ] .. d d .... ın u ·umet ış erını 

are en Çt-kilme . d" .. ···v .. 
htinıal verileb·ı· yı uşundugune 

ı ır. 

Hitler burasın . . b k d 
k ' ı nıçın 11 a ar 0 seviyor?. 

Bun · h 
k .. ~-n ıza ını, onun sükutu ve o duşun ~. 

d. l megı sever olması ile izah 
ıyor ar. 

~ b~lma?Yanın uzak bir köşesinde
. b" sakın Yerde istediği gibi ses
ız ır )'er bulmuş oluyor. Buna sa-

kin bir kafa ile çalışmak için ihti· 
yacı vardır. 

Hitler, köşkünde, ğiinleri gayet 
sakin ve muntazam bir hayatla ge
çirmektedir. Çalışma ve istirahat 
saatleri ölçülü ve nizaınlıdır. Bazan, 
dışarda de Iaşrnak için köşkünden 
çıktığı da olur. 

Hitler bu sene yılbaşından ev
velki günlerini gene Berrhtesgaden
deki köşkünde geçirmiştir. Bu mü. 
nasebetle, noelden başlı ya rak, köy
de onun şerefiı e büyük bir şenlik 
yapılmıştır. Bu şenlikte köylüler, 
mHli elbiselerile oyunlar, oynamış
lar, türlü tezaüüratta bulunmuşlardır. 

Hitler, bu oyunlarda bulunmak 
üzrre köşkünden çıkmış ve geceyi 
köylüler arasında geçirmiştir. 

Alman devlet reisi, ancak yıl 
başı akşamı Berline gelmiş ve er-
tesi gün resmi binasında ziyaretleri 
kabul etmiştir. 

1 
Ayas sahilinde 

i Serseri bir torpil bulundu 
Ceyhan : 9 {Hususi) - Evvelki 

gün Ayas sahilinde kayıkçılar .tara
fından, sahilde serseri bir torpıl bu-
lunmuştur. . 

Kayıkçıların vaziyeti derhal nahıye 
müdürlüğüne haber vamesi üzerine 
işe el konmuş ve yapılan tedk!kat 
neticesi torpilin saplanmış oldugu ve 
iştigal edecek halde olmadığı anla 

şılmıştır. .. . b" 
Tahminlere gore; bu torpıl har ı 

umumidenberi sahilde sürüklenmek· 
tedir. 

İspanyol Fasında 
_ Birinci sahifeden artan -

tayyareler tarafından atılan bomba 
larJan bir kaçı İngiliz sefarethane. 
sine ve bir kaçı da şehrin muhtelif 
yerlerine düşmüştür. Sefarethane 
muhafızlarından iiç kişi yaralanmış· 

tı~ i 
Merakeş : 9 ( Ra<lyo ) - tal-

yan ve Almanların bilhassa Fransız 
ve ispanya Merakişi vatanperverleri 
arasında tahrikat yaptıkları elde edi
len vesikalardan anlaşılmıştır. 

- - · 
Dünkü posta ile gelen lngiliz · 

gazetelerinden Sunday Ekpress'de 
eski lngiliz başvekili Lloyd George
un bir makalesi görülmektedir . Bir 
harp çıkması ihtimallerinden bah
seden bu makalede ezcümle denili
yor ki: 

deliliklerinin ucu bucağı gelmiyor • 
İspanya yarım adasında gökler zaten 
kızıl. 

Ben yaradılış itibarile korku sa
lan veya bedbin ruhlu adam deği
lim . Ben bir realistim . Fakat yak
laşmakta olan tehlikeye karşı dün· 

" Almanya , çocuklarının ekme
ği üzerinden tereyağını silerek müt
hiş bir ordu , hava ve deniz kuvve-
ti yaratmak gibi şedit bir arzu bes. 
liyor. 

Korku , hakikidir . Gerçi hariç 
teki bazı müşahitler , bugünkü en
dişelerin esassız olduğunu söylüyor
sa da , Alınan liderleri bu fikirde 
değildir. 

Rusya , Fransa ve Çekoslovak
ya , Almanyanın kendilerim hücum 
etmek tasavvurunda olduğu kanaatin 
dedir. 

Lehistan , köpürmekte olan iki 
muhasım memleket arasında bulun
duğu cihetle tabiatile asabiyet içeri
sindedir. 

Romanya dahi endişe ile titri· 
riyor . 

ltalya , her zamanki gibi , ne 
vakii: ve ne münasebetle kendisinin 
araya girmesinin uyğun düşeceğini 
bekliyor. 

Mussolini siyasi müşaviri Mak- ı 
1 

yavelden öğrendiği oyunu soğuk 
kanlılık ve zeka ile oynıyacaktır. 1 

Mussolini , Hitler kadar muta. 1 

assıp bir antikomünist değildir. Ken-
1 

disi Rusyaya sanki cüzamlı imiş gi· 
bi kimsenin Jokunmak istemediği 
bir zamanda o memleketle teşriki 
mesai etmeğe hazırlanmış bulunu
yordu, 

Mussolini . İngiltere . Fransa ve 1 

hatta Rusya ile , yahut onların aley· 
1 

hine kendi işine geldiği gibi ittihat ! 
edecektir. 1 

Şu dakikada Romadan aldığım 1 

bir haber , Mussolininin psikoloji -

• yayı korumak hususunda tedbirler 
almadan bu parlamağa müsait şera· 
it içinde bulunmakta devam eder
sek , bu hal , öyle bir tahriple ne
ticelenir ki , kabili İştial bir vazi
yette olan bu Avrupa kıtası bile 
şimdiye kadar bunun bir eşini gör-
memiştir. 

1 
Mesuliyet sahibi devlet ricalinin, 

bu ihtimalleri göz önüne alarak da
ha fazla ihtiyatlı hareketle bulunma ,, 
ğa miitemayil olmaları insana temi
nat veren bazı alametlerdir . işte 
sulh iimidi burada bulunuyor. ,, 

Sancak meselesi I 
( Birinci sahifeden artan ) ı 

iktisadi işleri konuşmakla kalmadığı 
ve hazır zemin bulunduğu da farzo
lunabilir . Her halde suitefehhüm
leri dağıtmak güç olmıyacaktır . 
Papul~r diyor ki : 

Her halukarda daima mükem· 
mel Türk Fransız münasebatı halel
dar olmamalıdır . ittifakımıza talip 
iken ltalyayı ezdirmek korkusuyle 
avanslarını reddettik . Mamafih ha
riciyede anlaşmazlığın tanzim oluna
maması müzakeratın asla inkıtaı su· 
retiyle telakki edilemiyeceği beyan 
olunmaktadır . Oeuvre diyor ki : 

Kedorseyede muvakkaten mem
nuniyet var . Mamafih iki tarafın 
nasıl tatmin olunacağı henüz bilin
memektedir . 

Şehrimiz hava 

• 
sınema 

9 ikinci kanun cumartesi akşamından itibaren 
iki emsalsız film birden 

-1-

Villi F riç ve Kate de Naginin 
Temsili 

Gönül istediğine Gider 
GÖNÜL ISTEDIGINE GİDER : On sekiz yaşında genç bir kızın ilk 

aşkım terennüm eder. 
GÖNÜL ISTEDIGINE GiDER : Yirmi beş yaşında evli bir bayanın ' 

ıönül macaralannı gösterir. 
GÖNÜL ISTEDIGINE GiDER : Aşk, neşe, muzik ve eğlence filmidir. 

-2-
Tim Mccoy 

Tarafından temsil edilen 

Cehennem Motosiklet Polisi 
Aşk, heyecan, merakaver serg:izeşt filmi 

Bugün gündüz saat ikide devamlı matina 
iki filim birden 

Gönül istediğine gider 
T arzan maymunlar arasında 

7704 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 

Kurtuluş bayramımız şerefine 

Jül verenin müthiş romanı 

Mişel Strogof 
Asırların ateşini söndüremediği bir 

kahramanlığın menkabesidir. 

Mişel Strogof 
sini oldukça aydınlatmağa yarar . 
Şimıii lngiltere ile bir misale akdet-
miş bulunuyor ve lspanyol asileri 
kumandanı General F rankonun müp
hem ümitlerine varını yoğunu at- , 
mağa miitemayil değildir. 1 

istasyonu 
Birinci sahifeden artan -

Kazak ve Tatar harLini en müthiş bir şekilde canlandıran bir şaheserdir. 

Mişel Strogof 

Hatta , söylendiğine göre, Mus
solini bu noktai nazara t mayül et· 1 

mesi için Hitleri de teşvik etmek
tedir. 

........ 
Rüzgar her yerde şiddetle hep 

harp istikametinde esiyor. Entrika· 
cıların , maceraperestlerin , politi· 
kacıların , reklamcıların bu btiyük 
hodbinliği yapmak için patavatsızca 

dört motörlü büyük yolcu tayyare
sini bir İngiliz fabrikasına sıparış 
e ·mek üzredir. 

Adana uçuş istasyonu ileride 
beynelmilel istasyon haline getirile
cek, Bükreş ve Sofyadan alınacak 
ecnebi yolcu postaları şehrimiz üze
rinden Tahran tarikile Hindistana 
ve diğer memleketlere sevkedilc. 
cektir. 

Nafia vekaleti bu hususta muh
telif tayyare şirketlerile temasa gel
miş 'o ulunmaktadır. 

da yegana vazife hizmet etmek, yegane hedef hizmet etmek yegane 
bir aşka hizmet etmektir. 

Mişel Strogof 
Mevsimin en büyük bir filmidir. 

Dikkat: yerlerin erkenden temin edilınesi rica olunur. Bu şaheser 
bugün 2,30 matinesinden itibaren görebilirsiniz. 

PEK YAKINDA: 

HARRY BAUR'm temsilinde büyük bir kudret 
gösterdiği bir harika daha 

Taras Bulba 
7001 



Sahife : 4 Türksözü 

Ziraat plinının tatbikine Kap~lı zarf usuli: eksil.ime ilônı 1 

•Jkb h d b J Nafıa V ekaletınden : 
J a ar a aş anıyor Nafia Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 

Ziraat işlerimizin makineleştiril
mesi, pamuk zeriyatı mıntakaları

nm genişletilmesi hakkında Ziraat 
Vekaleti tarafından hazırlanmakta 
oian projenin tatbikine önümüzdeki 
ilkbaharda başlanacaktır. Memleket 
dahilinde köylünün müşterek malı 
olacak olan pulluk ve biçki makine
) erinin, kombinadan bin tane teşkil 

olunacaktır. 
ilkbaharda bunlardan yalnız 200 

ü kurulmuş olacaktır. Projeye göre 
kombinalar, ilk olarak ovalara yakın 
köylarde kurulacak ve her kombina. 
ya 5000 dönüm arazi verilecektir. 

Başvekil ismet lnönünün beş 
senelik Ziraat kalkınma planilc biz· 
zat meşgul olduğunu ve bunun için 
Ziraat Vekaletinin riyasetinde bir 

komisyon teşkil edildiğini, şimdiki 
halde 1000 grupluk teşekküller vü-

cudn getirileceğini yazmıştık. Bu 
r lan hakkında bazı yeni haberler 
alınmaktadır. 

Esasen bundan bir iki sene ev
vel Ankara ve civarı için böyle bir 
lan hazırlanması düşünülmüş ve esas 
ları kararlaştırılmıştı. Buna nazaran 
sekiz on köy bir mıntaka addedi
lecek ve her mıntakaya lüzum\' ka · 
dar modern alalı ziraiye ve harman 
makinesile bunları idare için maki· 

nist ve sarire verilecek ve bir mm 
taka ziraat müdürıle lüzumu kadar 
ziraat memuru tayıu edilecektir. 

Köylüler ziraati memurların ne· 
zareti altında ve onların talimarına 

göre yapacaklardır. 
Bu rrııntakaların su ihtiyaçları da 

Nafia mühendisleri tarafından tetkik 
ve ıslah edilecektir. 

Bir kaç grupun uirleştirilerek 

başına bir şef getirilmesi ve bu 
ınıntakaların ayrı bir umum müdür· 
lük tarafından idaresi mutasavver
dir. 

Yeni köy kanunua göre köylü. 
nün kendi mıntakasındaki kalkınma 
faaliyetine iştiraki mecburi oldu
ğu gibi bazı mıntakalarda amele 
taburları teşkili ihtimalinden de bah. 

sedilmektedir. 
Zeriyatın kısmı azamını şimdilik 

pamuk ve buğday teşkil edecektir. 
ikinci umum müfettişlik Trak

yada da büyük bir devlet nümunc 
çiftliği tesisini istemektedir. Zir.tat 
Vekaleti Ziraat mektebi mezunia· 

rından olupta kendi meslekleri ha· 
ricinde çalışanların ve bilhassa mek-

1 teplerde muallimlik edenlerin bir 
listesini istemiştir. Zirai grupların 1 

başlarına ecnebi mütehassıslar ge-
tirilmeside muhtemeldir. 

Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 
köprüsü inşaatıdır. 

Keşif bedeli ( 195,000) liradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlar-

dır: 

a ) Eksiltme şartnamesi 
b ) Mukavele proj~si 
c ) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

d ) Fenni şartname 
e ) Keşif hulasa cetveli 
f) Proje 
g ) Hususi şartname 

İstiyenler bu evrakı ( 975 ) ku . j 
ruş bedel mukabilinde şose ve köp
rüler reisliğinden alabilir. 

3 - Eksiltme 26 - 2 - 937 
tarihinde cuma günü saat ( 16 ) da 
Nafia Vekaletinde şose ve köprüler 

reisliği eksiltme komisyonu odasın· 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için taliplerin ( 11,000) liralık mu

vakkat teminat vermesi ve resmi 

gazetenin 3297 sayılı nüshalarında 

çıkan talimatnameye tevfi~ an mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesi la 
zımdır. isteklilerin teklif mektupla

rını üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde ver-

i meleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek teklifle

rin dış zafrların mühür mumu ile 
------------------ eyice kapatılmış 0lması lazımdır. 

D. Demiryolları Adan l işletmesinden : Postada olacak gecikmeler kabul 1 

Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahminen yirmi bin ton 
mikdanndaki maden kömürünün vağonlardan tahliye ve sitifi işi bir yıl 
için müteahhide verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur . 

Eksiltme 12 ] 37 Salı günü saat 10 da Adana işletme Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır . 

Şartnamesi ışletme Cer Başmüfettişliğinde bedelsiz görülebilir . 
Talip olanlann 2490 numaralı kanunda yazılı vesaik ve id-ıremiz vez· 

nesine yatırılmış 150 lira muvakkat teminatın makbuzu veya bu miktarda 
banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede bulunmalıdır . 

7673 29-3- 6-10 

Adana Pamuk 
dürlüğünden : 

Üretme 

Sıra Mo: 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 

Amele evleri 
Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum anbarı 

Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

Çiftliği Mü-

Muhammen keşif bedeli 

Lira Kr. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

30526 58 
A - Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi 1 

me.,ıkileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaat kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konuımuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşa· 
ğıda gösterilmiştir , 

B - Eksiltme şartnamesi 
C - Mukavele projesi 
Ç - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve hususi şartname

ler 
D -· Şartname ve projeyi 0 15 ,, Jira bedel mukabilinde Adanada 

Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir . 

E - isteklilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği bü · 
tün evsafı olmalıdır . 

F - Muvakkat tt:minat ( 2646 ) liradır : 

1 

edilmez. 
5-10-14-19 7695 

ı Satılık veya kiralık çiflik 

1 T oprakkale istasyonuna on da. 
kika mesafede (2000) dönümü liavi 

1 çiflik satılık veya kiralıktır . istekli· 
!erin Adanada Seyhan otelinde bir 

numaraya müracaatlan. 
7701 2-2 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden : 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 
150 
30 
50 

120 
400 

Kapı No. 

229 
o 

57 
143 
40 

15 
324 
267 
27 
25 

Nev'i Mahallesi Sokağı 

Hane Paşa Nabi Şehıt Mehmet 
Arsa " 

" " .. " 

" 
.. 
" 

Hasırcı sokağı 

Zülami zade 
Battal ağa 

Hane Kara soku Terziler yanında 
sokağı 

mektep 

" Mestan zade Bulut dede sokağı 
Arsa Hilhal M. Hasır pazarı 

11 Nacaran Kolordu sokağı 
" Eski debbağhane Eski debbağhane 

Hane Saracan Çapar zade sokağı 
Arsa Yortan Balcı oğlu 
Hane Harap bahça Veli oğlu 

" Kasap Bekir Vaiz oğlu 
" " " " " 

G - Eksiltme 22 1 937 Cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdür· ı 
lüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . Eksilt 

450 
350 
200 
300 
300 
250 
500 
150 
150 
250 
600 
150 

5-5A 
91 
31 
33 

9 
28 ,, " " " " 

Çınarlı Kara denizli 
meye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan günde eksiltmeden en 
az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır . 

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden: 

Evkaf anbarmda bulunan 540 
kadar salma akacile 70 kadar ikilik 
üçlük dörtlük kereste ayrı ayrı mü· 

zayede kaimeleriyle satılacağından 
4 - 1 937 den itibaren 20 gün 

müddetle açık artırmaya konulmuş. 
tur. 25 - 1 - 937 pazartesi günü sa· 
at 15 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından isteklilerin müracaat-1 
~n. ' 
7694 5 . 10. 15 . 20 

7689 3--8-12~16 

Vilayet daimi encüme 
ninden : 

Eksiltmeye kor.ulup istekli çık
mayan (610) lira 20 kuruş keşif be· 

deli hususi muhasebeye aid Türksö. 
zü matbaası tamiratı 937 senesi 2 
inci Kanunun 19 uncu Salı günü sa· 
at 11 de pazarlıkla ihale edilecek
tir . 

isteklilerin Vilayet daimi encü· 
menine ve keşfini görmek için Na

fıa Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur . 7705 

400 

150 
75 
30 

250 
200 
400 

61 63 N. lı Arsa " 
Eve bitişik 

119 Hane ve Sofu bahçe 
arsa 

164 Hane " " 
118 Arsa Sarıyakup 
68 " " " 
76 Hane il " 

248 258 " " " 
213 " " ,, 

Kara denizli sokağı 
civarında 

Gari zade 

Yüzbaşı sokağı
T atar oğlu 
Kara Hüseyin 

" ,, 
Nalbant oğlu 

" '· 

Yukarıda yazılı hane ve arsaların mülkiyeti satılmak üzere 4/1 937 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 25/ 1 937 

Pazaretesi günü saat 15 de Evkaf dairesinde ihaleleri yapılacağından 

isteklilerin müracaatları. 5-10-15-20 7693 

.. 
I 
(· ... 1 .. ... 

1 O Kanunusani 1937 

ı· 
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BiQiKT iREN. 
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6748 138 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 

Adana Türksözü matbaası 


