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Kuruluş Tarihi 

1 Kinunusani - 1924 S KUl'UI 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yalanmda hususi daire ~ 44 

Büyük Şef 
lstanbulda bulunuyor .... _ 

lstanbul : 1 1 ( Radyo ) -
Rmicumhur Atatürk dün saat 
16 da lıtanbulu ıereflendirmif
lerdir. Büyük önder, vilayet 
hududunda vali, kol.urdu ku 
rnandanı, emniyet müdürü ve 
Haydarpaşa garında lstanbul· 
dalci mebuslar, vilayet erkim, 
askeri rical tarafından karşılan. 
llUflardır. Büyük bir halk küt. 
leıi Atatürkü h~yecanla. alkışla 
lcar'fllamışlardır. 

Fransız usulü 

A jans Havu'ın bir teblitincfe 
bu kelimeleri okuduk ... An· 
takyadaki Türk azınlıtma 

enaup ••• ,, 
Siz ne Fransız razetelerinin doıt· 

~ edebiyatma, ne de bir vide bell· 
ıyen yeni teklif havadislerine bak· 
ay~) Sancak nıeaeleainde FraDllZ· 
• timdiye kadar ileri bir adım 

tnıak delil, ne usul, ne de zihniyet 
etfttinnitlerdir. 

Franaıziann zaman kazandırma 

Hatayın Suriyeden ayrılmaması için Müşahitlere te
menni gönderen Araplara , heyet şu cevabı verdi : 

" Cenevreye müracaat ediniz ,, 1 

Kont dö Martel ayın 15 inde Parise gidiyor 

Müşahitlere müracaat için koşan 50 kadar Türk kadını 
süngülerle otel kapısından koğuldular 

Yakında ıstıklaüne kavuıacak olan Anıalcyadar, ~ ıfıünlif 

Antakya: 11 (Hususi muhabirimizden )-Müıahitler heyetinin Antakya 
ve köy mekteplerini gezecekleri havadisi halk arasında yayılmıı iae de buna 
dair müsbet bir haber yoktur • 

ıAlman askerleri is..,.... 
cephelerinde çarp ..... 
İngilterenin çektiği protestoya 

ral Franko hala cevap verm.e111 
~·---

Boğuşmalar çok amansız bir safha... ....... 
Alman matbu ah, Fransız gazetelerinin nepİJ 

" abdalca yazılar,, diyor 
lap.nr•r• glnOllG gitm .. ı k•nunl• FrlDMda öteki ....... , 

ı•••k •dllııor iftira\a prtile böyle bir "-
Londra : 11 (Radyo) - lnıiltere capu cevaben bildirmİflİr. 

bir kanunla ispanyaya gönüllü git. Ademi müdahale munıluıbe 
mesini menetmiıtir. Gi enlere iki ay yeb bu lfl ~akap rdeccktit. 

t'•••• V A u a~ 
hapis ve agır nakdı ceza tctyın edıl au••re çın llllfeıcw 
miftir. Londra : 11 (R.dyo) - Am.il*~~I 

fnratere bunu Roma , Bcrlin , ların bir pmilennm UplDJ& WIJi~~I 
Fnnaa ve Lizbona da bildirıniftir. uerniı ıkıncı .aabafedo 

Şarki Akdenizd 
Fransa için elverişli üs neresi ola • 

e İl yapbnu 1llııha ile, kaU anlat· 
kacınma Iİltemi yeni oıma

. libi Sancak davumada 1aAa de
. : On sekiz yıla varan barblonraaı 

nbinde, Fransa ile ibtiliffann ko-

Son hadiselerde tevkif edilen ve hali Antakya Merkez hapishanesinde 
bulunan mahpusların ailelerinden elli kadar kadın , derdlerini anlatmak için Suriyede çıkmakta olan L'orient gazetetinia 
Turizm otelinde bulunan Müşahitler heyetine müracaata karar vererek otele 937 tarihli nushasının birinci sayfa bal•• 

·r1a halletmek iatiyenleriD; bir 
u ınuvaffa)t olnıamalarmm sebebi, 

~oğru geçmektelerken otel civarında inzibab muhafaza için bulunan polis j intişar eden ve Fransanın eski genel ku 
devriyesi bunların otele girmesine süngü ile mani olmıaılar ve kadınlardan ba- 1 general Veyand taraftncan yazılm11 ol 
zılarına da kaba muameleler yapmışlardır • \ makaleyi tercüme ediyoruz 

. akiaia IMkkma, vuifesini ve 
IDetlWiwetJ~ ._...._......._bit mü· 

t....W et.Deaiet.teDdft. 
. ~nada böyledir; uzaktan, veya 

DP. Mar~el ~-&f:18 on befine doğru Parise Jldec.-....ı!~tı...~;w.,. . .a;,:..,. 
Beı uttaki bazı tefeli: üllerin Sancakta u•n 1Jeynelmilel Mütahitler 

_ Jetler Cenıiyeti makanizmua içinde 
yledir. 

Heyetine telgraflar yazarak, mezkur mıntıkanın Suriyeden aynlmaması husu
sunda temenaiyatta bulunduklarını haber aldım. 

. . Bundan Frannnın dostlukları ve 
t~~ ıatırab duymuttur ; bundan 

zat Milletler. cenıiyeti fikri müte· 
OlmUftar • ôtedenberi Milletler 

IDİyetine , kendi isteditinden bat· 
• türlü mesele hallettirmemelt için 

. t6rlü vasıtaları kullanmak , ıüp
• Cenevrenin itibar ve nüfuzu· 

•rtınnata yardım etmedi • Millet· 
er cem· ti . h 

Müşahitler Heyeti sekreterliğinden bu teşekküll.re gelen taahhütlü mek
tuplar.da, kendiler~n~ ~u k~bil !elgrafI:ır g~nderildiği~d~n dolayı beyanı hay
ret edılmek.!e ve bıldı~ılen ışI:r~n .. Cemıyet~ Akvam~ aı~ olduğu cihetle şayet 
böyle bir muracaata }uzum goruluyorsa Yuce Komıserlık vasıtasile oraya mü
racaat edilmesi bildirilmektedir • 

ıye nı , ak ve adalet mü· 
eai olarak , kuvvetlendirmek , 

evam ettinnet ve milletlere mal et· 
PYeaini rütmektea vureçmi· 

ler , onu , bu türlü tazyik ve 
kurtarmanın ilk tedbir 

. utunu da yeni düıünmüt detilleı· 
ır • 

Suriyeliler bütün dünya 
Araplarını topluyor 

Sancak miulinde ne rörüyoruz? 
ranaazıu 1921 anlqmaamın ruhunu 
hl inklr edecek kadar geridedir· 
• 19'21 de elimiz atqte iken, yal
buauaı bir rejim detil, milli bir 

Fahri Barudi Amerikaya gi~erek Arap 
cemiyetleri kuracakmış 

Yl'ak vadettirecek kadar türklütünü 
ik ettirmekte 11rar ettitimiz San
lan, 1936 da, Franıız yarı resmi 

. ~li~~ nail bir lilanJa bahset· 
~ ~ruyoraunuz. Hemen iıaret 

Haşimin teşrifat 
• • 

nızamnamesı 

elim kı bu haberin delaıet ettiti Şam : ı o ( Hnsusi Muhabirimiz· 
1' hali içinde her hanfi bir uzlaı- den ) _ Bütün Suriyede, Arap 
o~:. imkAnı aramak, sadece ilemini toplamak fikri dolaşma.kta: 

O L-ue F b dır. Hatta Suriye tayyare cemıyetı ....a ranaanın izi Cenev-
eye '6tarmek veya Pariae davet için iane toplamak maksadile . Şam 
!~~teki ınakıadı ne oldutunu 80• mebusu Fahri Barudi Amerıkaya ...-.IDlz. 

. Fakat 1i111diden Cenevrede hakem· gidecektir. 
k edeceklerin kulatuıa : Fahri bu husus!aki beyanatında : 

.. - Bugün benim mandam al- Bu seyahati meclisin gelecek devre-
. a bulunan Suriyeyi parçalamak sinden sonra yapacağı ve bilhassa 

tiyen Türkiyeye hak vermekle ya· cenubi Amerikanın her tarafına ya. 
kendi batlDlza relecekleri düıü- h 1 1 

n6z .ı " diye fıııldadıtuu ' razete yılllllf olan Suriyeli mu ~cir er e te· 
erinden , ötrenmiyor muyuz ? mas ederek bütün Amerıkada Arap 

F ranaaıun bütün propaganda ve cemiyetleri tesisine ve bu meyanda 
._tin vuıtalan, Sancatı • kendi ha- Suriye 1 ayyare ce-miyeti için de 

tinden uzakJatbrmak , ve ortaya yardım teminire çalışacağım söyle · 
h•ıdan gayri herkeat iJfilendiren . . 

ayrı bir nıeaele çıkannak mıftir. 
.,:'fifb9r olmustur • Söylendi~ne gör~, F a~ri Barudi 

enler ::-ıa .~talık l'Örmek iıti- şimali, cenuba Amenka ıle Avru· 
Ullabdir : Fakat Fransa on k b-tü A ) 

ile yıldanberi, bu usul ve zibulyet 1 payı dolaşaca ve ~k ned '?·an 
Dlld hiç bir mesele halletmemiııe, vatana dönmeğe teşva ece tır. 

Suacak lllelelesincie d~ bir neticeye yeni kabine, Reis;cumbura ait - ~ . '*ili clö~u nhıfede- teJrff1t niıamnamelini hazırlamıı, 

tasdiki için yüce komiserliğe gön· 
dermiştir. Bu nizamname şudur : 

1 Gumhur Reisı, riyaset köt-
künde oturacak ve burada hususi 
bir kalem teşkilab olacakbr. 

Vezirler meclisi hükUaıette top. 
lanacak, icabında Reisicumhurun 
nezdinde içtima edecektir. 

2 - Reisicumhurla yüce ko
miserin muhaberesi resen cereyan 
edecektir. Şam delegesi hükumetle 
muhabere edecektir. 

3 - Kabine ecnebi devletlar 
lmnsqlos ve mümessillerile muha
bere edecektir. Cumhur Reilinin 
1 onaoloslara iadei ziyarette bulun· 
ması caiz değildir. 

4 - Cumhur Reisinin, Vezirler 
meclisinin karası olmadan Suriye 
arazisini velevki bir kaç saat için 
olsun terketmesi caiz değildir. 

5 - Cumhur Re.isinin, sıfab 
resmiyeleri olmıyan *81m hususi 
ziyatetlerine icabet etmesi caiz de· 
tiJdir. 

~ski Litvanya baıvekili 
tevkif edildi 

Var1<>va: 11 ( Radyo ) - Eski 
Liti.·tvanya baş bakanı tevkif edilmif. 

r . . 

--------~-~------~ 
Dlkkatıer: 

Olıuyuculannaaadatı birinden aldl
lınııı ~ktupıa §iJyk &IJylemnekledir : 

. '" Dün gece ıiMmaya giaim .,. 
bır lo iL . . ca Mraladına . Parayı ouip ıe 
~ye girditim aaaan locada nıide 
b~anıısı 11erecd kadar fa~ bir pis
likle karııta,cım . O.ıha iSnce relen 
seyircilerin yedi/deri fiıtılc, ~~rdek N 

~rtakal luıôwcları bndaralann ,_;. 
np barakıltı '4111Urla ka"14'ai kalua 
bir tabaka ıeıkil eımi,ıi . 

Bwıa raıı okllık w oeurdnk. Fa
kat bu-az IOl&ra - iMGnıtı ~ıne fltJ>e'
me ueren solufun farkına ıine11UJ _. 
hibi tk t1tırmıı olmalı lıi - ıal il • 

biricik sobtuı yanmala IHlfladı • ..... 
aııl felaket te bundan ıoıuo w.ı-
mı,tı • 

Çün/cii lraif 6ir dıunan sir'ade d• 

rafı kaplatll • Artılı durulacak 6i6İ 
delildi • Salonu ıerlıeaim N pkıına • 

Şimdi soranna ıUe N SÜ de aU· 
kadarlara ıonuıu .• Haftada bir gün 
kafaları,,..:ı 6ircu •tenıin. etlf:Mlim 
diye 1.- ~lencelerincis olan ıine· 
malara ıidip bir l&llyli para ver dilru.11 
ıonra pUüi " lronforıu:ılulc )'ii:üııden 
fGl1 y°"'4 iapaM ya~ i*4fili 
sinirkrimia daJıa f aıUı ıennek dalel: 
Mlil midir . 

1 

Amp du)mak i'in oerdilimüpa
raya acunıyalırra 01114, luılktn ııüaıi 
namına ı,lenen lıu i/ımaliıa -..,.,.. 
ıu.nnl '"'tru olnuıtı ftJtt1c •• 

General y ~gaıuJ 

•Son aylar zarfmda mühim Iİ
yaai hidileler büyük devletlerin dik· 
katini tarld Akdeniza çektiler. Es 
kideaberi ln,Uterenin ıenit müatem· 
leke uazİIİ ile mavuala yoluma 
tefki1 etmekte olan Akdeniz, Ety.op-

Sondaki 
Mısır ordusun tecbiz ediyor 

Kahire : 11 (Radyo) - Mısır Müdafaai Milliyesi ardaya tu:Ws 
bir milyon Mıar liraa tahsisat koydu • Silahlan ID,iltereclen .... .-.. 
br • Hava kuvvetleri için de bütün memurlar birer lllUI telketliler • 

Müşahitler lskenderunda 
Londra: 11 (Radyo) - Akvam Cemiyetinin miiflhitleri W-du•ı1 

ıittiler. 

Sancak meselesinin Akvam Cemiyetinde miialcerelİ 21 u.-•-.; 
tehir edildi. 

Bu, Türkiye ile Frwa arumcla yeniden bafltJID ...... alala 
netice verecetme drlil addolunuyor • 

Her Hitler Berli e dö 
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Toprak iş kanunları ~-----------------1---------------,ı-
Ş ehi r haberleri 1 

1-
Beşlerıgıç 

Hadi Baysal Türkiye demokrnsisi toprak ve 
iş kanunlanyle mılleti mesut edecek 
en doğru rejimi bulduğunu bir 
kere daha isbat etmiştir . 

hastalıklarını tedavi etmek için bir 
peygamber beklemeğe ihtiyaç yok· 
t Valimiz iki gündür biraz ı ur . 

Medenıyette , ılim ve irfandıı 
göklere çıkmış olmalaıına rağmen 

eski dünya milletleri bu işleri teşri 

masasının başında halledemediklen 
için ateş ve kandan şifa bekliyorlar. 

Zavallı ispanya bugün bunun 
canlı bir örneğidır. Fakat ibrik ada
sı yalruz lspanyolların değil bütün 
Avrupalıların hastalıklarının temsil 
edilği bir facia sahnesidır . Bu sah· 
nede öteki milletlerin de açıktan 

açığa rol alması bunu bilfiil göster
miştir . 

ldeolo~ kavgası diyorlar. Muay
yen bir ideal uğruna çarpışsalar da 
sonunda kati ve müsbet bir netice 
alsalar milletin istikbali için kurban 
gidenler için yine bir teseJ:i olurdu . 

Kan ve ateş gözleri bürüdükten 
sonra, hırslar ihtiraslar bütün ufu. 
netile ortaya döküldükten sonra yal
nız ilmin yani aklisel•min bulacağı 

doğru yola ulaşmak ıınkimı kalırım? \ 
insan zekasını o kadar aciz bir mev-

1 
kiye düşüren bu şey\am ihtirastan 1 
başka bir şey değildır. 

Kriz yıllarında böyle ıhtiraslarla 
mücadele ettikten sonra ikinci defa 1 

Cumhur Reisi olurken dünya barı
şına yardım etmeği de kafasına ko· 
pan ve ilk adımda cenubi Aıııerıka , 
yan Amerikan ve barış kangrasına 
bu gaye ile koşan Ruzvelt (insan 
zekası) bu işleri halletmelidir diyor
du. Evet yalınız ( hak, hakikat ve 
adalet) mefhumları hakim olunca 
ne kadar çapraşık ne kadar çetin 
olursa olsun halledilmiyccek mesele 
yoktur. 

Fennin maddi ıııucizelerı gözü· 1 
müzün önünde dururken ıçtimaiyatın 

Hastalıkları teşhis etmek ve hüs- rahatsız 

nüniyetle ilaç aramak kafidir· Valimiz Tevfik Hadi Baysal iki 
Fakat Avrupanın siyaset. içti 

h gündenberi hafif bir gripten rahat. maiyat ve iktisad doktorları - e-
1 sız olduğundan dışarı çıkamamakta. le teşrih masasına yani İş başına ge-

lince - koca ihtiras dünyasının:kar· , dır · 
şısında mücadele kuvvetlerini kayb- 1 Hadi Baysala geçmiş olsun der 

ı ve tezce iyi olmasını temenni ederiz. ettikten başka kendileri de o hasta-
lıklara tutuluyorlar . 1 • f d 

Dönüp dolaşıp maddi eserleri Liselerin mü re at 
güneş gibi parlayan C arp medeni 1 l 
yetinin bu derin hastalıklarile meş· 1 program arının 
gul olmanın sebepleri vardır. 1 t tb"k• 

Sınırlar Seddi Çin ile çevrilmiş a ı l 
olmadığı için korunmak kaygısı bu· ' 
nu bir vazife haline getirmektedir . 

Bir millet kı:ndi • sınırları içinde, 
kendi başına rahat rahat yaşarken 

çevresindekilerin rahatsız olmalarını 
görünce rahatı kaçar . 

Fakat bu vicdani bir elem ol 
makla kalmaz. Çiinkü maddi tesir
leri sari hır hastalık gibi sınırları 
aşar. Eskiden harp ve sulh mev
zii olurdu. Cihan harbinden sonra I 
ve medeniyet memleketleri birbirine 

1 
o kadar - yaklaştırdıktan ve bağla
dıktan sonra artık harpten bahse 
dildi mi, yürekler oynar ve umumi ı 
harp heyulası gözlerin önünde deh
şetle dikilir. 

Onun için insaniyeti sevenler, 
kendi öz milletini, Öz memleketini 
sevenler, daha açık bir tabir ile u· 
mumi harp nalülu beşeriyet için 
bugün ( Umumi sulh ) ten, başka 
bir ideal yoktur. 

• V .-. bu ideale varmak için bir 
tek yol vardır : 

Demokrat rejim içinde ( ilmi 
kan•mlar ) yapmak. 

\1. llak§ı 

Maarif Vekaleti, Lise direktör· 
!erine yaptığı bir tamimde, müfre· 
dat programının tatbikindeımuallim· 
!er tarafından yavaşlık gösterilmesi 
veya proğramdaki ders sırasının bo· 
zulması yüzünden yıl sonunda bazı 
bahislerin talebelere gösterilmeden 
kaldığı bildirilmiş ve programın mu
ayyen zaman içinde ve tamamen 
tatbikine bütün muallimlerin itina 
göstermesi lazım oduğunu tebliğ 
etmiştir . 

Köy birlikleri 

Köylerimizde yeni teşki
lat yapılacak 

Dahiliye vekaleti , vilayet köy. 
)erinde köy bütçelerindeki tahsisat· 
la yapılması mümkün olmıyan mü
him işler için köylerin hep birlıkte 
har~ket ederek müttehiden iş yap
malarını bir tamimle vilayete bildir· 
miştir. 

Alman askerleri İspanya cephesinde 

Köy birliği yapılacak köyler , 
vilayet ve kaza merkezlerine beşer 

kilometre uzakta bulunan köylerdir. 
Uzak köylerde , köy birlikleri yerine 
beş yıllık kalkınma proğramına göre 
teşebbüs edilecek mühim işler , 
vilayet bütçelerinden ayrılacak pa
ralarla yapılacaktır . 

-·······-
- Birıııcı •ahıfeden artan -

nıeti tarafından müsadere edilmesi 
üzerine filosuna şiddetlı emirlt>r vt>r
mesi Fas sahiline çıkarması ıhtima • 
!ini ortaya koymuştur. 

Fransa gazeteleri buna mani ol· 
mak için tedbir almasıoı istiyorlar. 
Alman gazeteleri de onlar akarşılık 
veriyorlar. 

lhtilAlcılerırı yeni harekatları 

Madrid ; 11 (Radyo) - İhtilal· 
cılar Alabarmada ve Madrid civa· 
rında yeni hücumlara ba 1lamıştır. 
Ve kuvvetli mevkiler almışlardır. 

Madrid : 11 ( Radyo ) - Harp 
çıkarmak· için uğraşan Alman gemi· 
)erinin hattı hareketleri alakadar 
makamlara bıldirılmişhr. 

Berlin ; 11 ( Radyo ) - Mat. 
buat, Alman kıtalartııın lpanyol Fa. 
sına çıktıkları hakkındakı Fransız 
haberl 0 rini tekzip ediyor. Ve Fransız. 
neşriyatı için " abdalca " yazılar ' 
d. 1 

ıyor. . 1 

Madrid : 11 ( Radyo ) - Milli 1 
müdafaa komitesi hır tebl•g neşre-

derek: Argova mıntakasında dün gece 
çarpışmaların bütün şiddetıle d~vam 
ettiği ve Alman kıtalarının agır za. 
yıat verdiklerini beyan etmektedir. 
Paris : 11 ( Radyo ) - Bir kaç ga· 
zete, Alman kıtalarının lspanyol Fa
sında mütemadiyen yerleştiklerini 

bildiriyor, 
lngiz donanması Cebelüttarik sa 

hillerinde dolaşmaktadır. 
Londra ; 11 ( Radyo ) lngil-

tere hülcümeti, bu gün Lizbon ve 
Madriddeki mümessillerine birer 
emir göndererek lspanyol limanının 
kontrol ve nala!'et altında bulundu. 
ru)masını bi!dicrniştir. 

Paris : 1 1 ( A.A ) - Havas 
ajansı yedi gu <l nb rı d \am ed n 

şiddetli muharebelerin 
dafaasını sarsmadığını 
dir . 

Madrit mü· 
bildirmekte· 

Asi tayyareler dün hükümet elin· 
de bulunan iki kasabayı bonbardı· 
man etmışlerdir.Madriddeki bitaraf 
bölgenin ve bu arada lngiliz sefare
tinin asi kuvvetler tarafından bon· 
bardıman edilmesinden dolayı in. 
giltere genaral F rankoyu protesto 
etmiştir. 

Londra : 11 (A.A) - Fasın Is. 
panyaya ait kısmına Alman kıtala· 

rının çıkıp yerleşmeleri dolayisiyle 
Fransız gazeteleri yeni bir agadır 

hadisesinden bahsetmetedirler. Ha- I 
lıhazırda ras sularında bulunmakta I 
olan Fransız ve lngiliz deniz kuvvet· 
!erinin her hangi bir şekilde teşriki
mesaide bulunmaları ihtimalinin mev-

1 zuubahsedildiği Londuradan bildiri· 

Fazla alınan yol 
vergileri 

Mükelleflerden fazla olarak tah
sil edilen yol parasının hangi kanu· 
na uyarak geri verileceği ötedenbe
ri bir ihtilaflı mesele halinde idi . 

Dahiliye Vekaleti, son aldığı bir 
kararla fazla yol parası veren mü· 
kelleflerin vaziyetinin muhasebei u· 
mumiye kanununa göre halledilece· 
ği ve bu halin beş senelik müruru 
zamana tabi bulunacağı bildirilmiş· 
tir . 

Nüfus memurları 
G izli v ·kalan takip 

etmiyeceklerdir 

Gizli vakaları haber almak ve 
bunlar hakkında takibata girişmek 
hukuk memurlarının asli vazifeleri 
arasında olduğundan gizli doğum ve 
ölüm ve evlenme ile kayıp vakala 

liyor. Bu vaziyet Amerika matbua· 
tınıda meşgul etmektedir. Ve gaze

teler baş makalelerinde ltalya ile 
Almanyayı bu işte mesul tutmakta

dırlar. Diğer taraftan Alman ajansı 
nt Fasla nede ispanyada Alman as· 

keri bulunmadığını bildirmektedir. 

-·······-
Eski darülfünuna devam 

edenler 

' rında alınan para cezasının yarısının 
nüfus memurlarına mükafat olarak 
verilmiyeceği rlahiliye vekaleti tara· 
fından vilayete bildirilmiştir . 

Tahsillerine eski darülfünunda 
başlayıp üniversite sömestirlerini 
bitirmelerinden itibaren iki sene 
içinde:nıezuniyet imtihanlarını ver
meğe mecbur olduklarını üniversite 
rektörlüğü bır tamimle bildirmiştir. 

imtihanını vermeyenler talebelik 
haklarını kaybedeceklerdir. 

Çünkü , bu suretle nüfus me 
murlarının üzerinde hem haber ve 
ren hem de kendine haber verilen 
sıfatları birleşmiş olmaktadır . 

Köy kannnu mucibince muhtar· 
lar bu gibi vakaların defterlerini 
tanzim ederek nüfus idarelerine ver· 
diklerinden nüfu! memurlarının gizli 
istihbar ve takip hususunda imkan· 
!arla mücehhez bulundukları görül· 
miiş ve bunun için bu karar veril 
miştir • 

~. ". .. 

1 

1 

Yağmurlar 

Havalar geceleri pek 
soğuk 

Şehrimizde evvelki gün başlı· 
yan yağmur dün geceye kadar fa· 
sılalarla devam etmiştir . 

iki gündenberi şehirde hava ka· 
palı ve güneşsiz gitmekte, şimalden 
oldukça sert bir rüzgar esmektedir. 

Geceleri havalar çok soğuk geç 
mektedir . 

Hararet derecesi nakıs 3 - 4 
hatta beşi bulmaktadır. 

Benzin ve petrol 

Benzin ve petrol fiatlarının ucuz
lablması için yapılacak krojenin ha
zırlıkları tamanlanmıştır. Proje esas
larının kararlaştırılması baş vekalete 
verilmek üzredir. 

idare amirleri hak
kında bir tamim 

Dahiliye vekaletinden vilayete 
gelen bir emirde ' idare amirlerinin 
evlerde dahi poker ve mümasil 
oyunlar oynamamaları , bu gibi eğ· 
lencelerin cereyan ettiği toplantılar· 

[da bulunmamaları bildirilmiştir . 

Arıcılık kanunu 

Böyle bir proje hazırlan
dığı doğru değil 

Bir arıcılık kanunu projesi ha. 
zırlandığı hakkında çıkan şayiaların 
asılsızlığı, salahiyattar makamlar 
tarafından tekzip edilmektedir. 

Küçüklerin büyük 
yardımları 

Dursunbey kazası birinci okul 
talebeleri şehrimiz seylapzedelerine 

yardım olmak üzere aralarında 586 
kuruş toplamış ve bu para, ı şehri· 
miı kızılayına göndermişlerdir. 

Dörtyolda yapılacak 
mektep 

Dün Dörtyoldan Ziya Klınç ve 
Hüseyin Avni firmalarını taşıyan iki 
hamiyetli tüccarın sattıkları porta· 
kalların beher sandığından birer ku
ruş vermek suretile 800 lira teber 
ruda bulunduklarını ve bunu seylap· 
zedelerimize vereceklerini yazmışbk. 

işte yanlışlık olduğu bilahare 
anlaşılmıştır . Bu para Dörtyolda 
inşa edilecek bir ilk mektep binasına 
sarf olunmak üzere verilmiştir . 

Bu hamiyetli iki tüccarımızın 
belki seylapzedelerimize de böyle 
bir yardımda bulunmaları pek muh· 
temeldir. 

Hususi muhasebe müdürü 

Şehrimiz hususi muhasebe mü· 
dürü Hasan Güler, bir J...aç günden 

beri gripten rahatsız buluuğunddan va 
zifesine gelememektedir. 

Hasan!Gülere sıhhatler temenni 
ederiz. 

Orman idaresinde 
bir tayin 

Seyhan merkez orman mühen· 
disliğine, Karaisalı orman mühendi· 
si Muzaffar tayin edilmiştir . 

Şeker geldi 

Dün Antalya anbarından yap
bğımız tahkikata göre, Tur haldan 
yüklenen yedi vagon şeker gelm~tir. 

Bu suretle şehirde şeker buhranı 
kalmamış oluyor. 

Zabıtada: 

Komşu kızını bıçakladı 

Tekke kurbu mahallesinde otu· 
ran Elazizli Mehmed oğlu Ali ismin
de birisi, komşularından Mustafa kı
zı emineyi çalgı çalmak yüzünden 
elinden bıçakla yaralamıştır . 

Ali yakalanmış, hakkında kanu· 
ni icap yapılmıştır . 

İki kadı'! bir olarak fena 
halde döğdüler 

Umumi ev kadınlarından Ömer 
kızı Rahime ve Ali kızı Meryem, 
Abdulkadir kızı Fatmayı rop mese· 
lesinden fena halde döğınüşlerdir . 

Rahime ve Meryem hakkında 
kanuni takibat yapılmıştır . 

Kumarcılar cürmü meşhut 
halinde yakalandılar 

Mustafa oğlu Kıimil, Mustafa oğ· 
lu Salih ile Halil oğlu Hasan ve 
Mustafa oğlu Tahir adlarında dört 
kişi sokak ortasında kumar oynar
larken cürmü meşhut halinde yaka· 
)anmışlardır . 

Hırsızlıklar 

Milli Mensucat fabrikası sıhhat 
memuru lbrahimin fabrika avlusun· 
da bulunan bir koyunu çalınmış· 

tır . 
• 

Kırşehirli hamal Hamza oğlu 
Şevket adında birisinin ameleden 
Ahmed oğlu Kazımın beraber otur
duldarı odasından elbise ve çama. 
şırlarile beraber 30 lirasını çaldığı 
zabıtaya şikayet edilmiştir . 

• 
Nacaran mahallesinde oturan 

kimsesiz Pervin isminde bir kadın. 
Nusret karısı Nazmiyenin evindeki 
elbiseleri cebinden 15 lira parasını 
çaldığı iddia edildiğinden tahkikata 
başlanmıştır . 

Karamanlı M:vlüd oğlu Mehmed 1 
adında birisinin, lsmail oğlu Alıme. 
din ahırından dört çuvalını çalarak 
sattığı zabıtaya şikayet edilmiş ve 
bunun üzerine tahkikata başlanmış· 

tır • 

Hoşça kalın 

Koca bulmanın bir 
çaresi daha 

B izim Adana Tütün fabrikasın· 
daki kızlar sakın duymasın ,. 

Bu sene Kalif,ırniyada çıkan bir 
usul sayesinde tam 113 kız koca 
bulmuş. 

Nasıl mı ? Bakınız 1 • 
Kalifomiyada portakal ambalajı 

ile meşgul kadın ve kızlardan ev· 
lenmek istiyenleri, portakalları ka· 
ğıtlara sararken birer küçük fotoğ· 
raflarile beraber adreslerini birlikte 
sarmışlardır 

Portakal müşterileri arasında 
bunları beğenenler çıkmış ve adres· 
ler sayesinde bu resimlerin sahibi 
olan kızlarla evlenmekte imişler. iş. 
te 113 kız bu sayede koca bulmuş· 
lar . 

Gerçi bu usul pek demodedir 
ama, muvaffakiyet rakamına şaşıl· 
maz değil ! .. 

Ne kadar elmas var ? 
Şunun zenginliğinden, bunun tu· 

haflığından çok bahsettik . Biraz da 
ihtiyar dünyanın zengiliğinden aça· 
lım. 

Cihanda mevcut elmas miktarını 
bildirmek istiyoruz . 

Cihanda 50 ton kadar elmas var" 
dır . Demir, bakır vesair madenler· 
den saatta yüzlerce ton istihsal edi· 
lebilir; bunlann mikdarı önünde 50 
ton bir hiçtir değil mi ? 

Fakat senelerdenberi çıkarıldığı 
halde yekunu bu kadar az tutan el· 
mas , diğer madenlere hiç benze· 
mez. 

Dünya elmas madenlerinde 500 
000 insan çalışmaktadır . 

Elmas işile mrşgul 10,000 tüc· 
car vardır ve arz üzerinde 100,000 
ticarethaue ve müessese vardır . 
Bittabi kuyumcular da buna dahil . 

Bizde de olsa 
Dünyada lıer memlekette içki 

denilen baş döndürücü sular içilir . 
Ve her tarafta içki ölçüsü mikap Ü· 

zerine kurulmuştur . 
Teksasta, Doloş şehrinde bir bİ' 

rahane sahibi müşterilerine bardak 
veya kilo ile içki satmamaktadır. J3ı1 
adam, saat hesabı ile içki satıyor. 

Saatine 60 çenk veren bir adaJl!o 
bu bir saat içinde istediği kadar bi· 
rıı içmek salahiyetini haizdir . 

Acaba bizde de bu usul tatbik 
edilse ne olur dersiniz ? .. 

Ben öyle düşünüyorum ki; bıı 
usul bizde olursa, her gün her şehit' 
de yüzlerce ayyaşın çatladığını işi· 

tiriz 1 .. 
Ni -Te 

dostlarım 
------·------

Adan alı lara: K4muran Bozkır 

Hoşça kalın dostlarım, Hepiniz hoşça kalın 1 
Göksünüzü kabartın, başınızı kaldırın 1 . 
Korku ne ? Tereddüt ne ? • Türke inanmak varken 
Kaşım çatılsın, neden ? Alnım buruşsun, neden ? 
Toroslar gam çekmesin, bir kolum bağlı diye; 
Yakında gidiyoruz zincirleri çözmiye 1 . 
Düşün kardeşim bir yol, yedi köbektenberi, 
Kim esir tutabilmiş hür oğlu hür Türkleri ? . 
Arslan nasıl fırladı ininden gördün işte 1 
Kumar oynuyor gibi blöf sökermi Türk'e ? 
Bir kal'ayız hudutta, denenmiş bir kal'ayız 1 
Tekrar edin dünyaya : - Böyle hasta ve cılız 
Konuşan ııesle düşman öemek elden gelmiyor 1 
Gönül duşmanı bile erkek görmek istiyor 1 .. 
Bakmayın şu rasgele esen yele bakmayın .. 
Dostlarım, hazırlanın bayramına Halayın 1 • 
Hoşça kalın dostlarım, Hepiniz hoşça kalın 1 
Göksünüzü kabartın, başınızı kaldırın 1 .. 
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Çeviren : Fe • Te Bayan Afet 

Yeşil türkü 
Almanya Çine 
silah vermiyor 
Şaughay : 1 1 ( Radyo ) - Çin 

Hariciye vekaleti, A lmanyanın Çine 
silah satması için Almanya - Çin 
arasında aslıı bir mukavele yapıl
madığı ve Almanyanın bir tek silah 
satmadığını beyan etmiş ve bu hu. 
susta çıkanlan ıayiaları tekzip et· 
miştir. 

Cenevrede konferansını 
verdi -----·------

... Birbirini tanımayan iki yolcu .. 
~.de ayni anda akdenizin ıssız bir 
-na iniyorlar . 

d Biri yirmi yaşında bir genç kız 

1/r • Diğeri yirmi beş yaşında bir er· 
elt • Aynı anda yere ayak bastık· 
:: . İçin birbirinin yanında yürüyor 

Genç kız : 
- Hava ne güzel 1 Diyor . 
Onun bu sözlerini işiten erkek 

llıuJcabete ediyor : 

- Hayat ne güzel 1 
dil Biribirlerine bakışiyorlar . Ken· 

erini tanıhyorlar : 
-Toto. 
-Lln a . 
konuşuyorlar : hıisi de aym ye

~__!İ:'iyorlarmış: Yazı geçirmek için 
-"'lllaıı bir gençlik kapısına • 

- Çok uzak mı ? 
- Y o 1 Pek uzak detil • 
Türkü söylemeden gidilecek ol· 

11 bu yol çok uzundur • Fakat, To· 
to türküye başlıyor . Kız da iştirak 
ediyor • 

Beraber tiiılcünün makamile 
YiİriihleA'e ~yprlar . 

Toto , birdenbire türküyü kesi 
Y0r ve : 

- Bu türldl pembedir , diyor 
Genç lcız ıınlamıyor , bakıyor . 
Toto ona hiç ~t etmiyor ve 

Ytııi bir şarkıya başlıyor . Sonra 
duruyor: 

- Bu da yetil , diyor . 
lina , bu sözlerin manasını anla 

llılyaraJc ptmyor • O zaman Toto 1 

l6lerek izah ediyor : j 
- Ben geçen sene binalarda du· 

'-' boyayordum • Pembe boya vur· 
dııtum zaman o deminki türküyü 
~lüyordum , yeşil boya vurduğum 
~n da bunu. Bu , Toska opere
tiııden bir parçadır • 

Ş.rkı tekrar başlıyor; onlar da 
l'ollı.nna devam ediyorlar. 

Biraz sonra ikisi de gençlik kam
~ bulnnuyor. Burada bir alay 
·~ toplanmıştır. 

~Yeni gelenler burada çok iyi 
l.l...-:ltıııyorlar. Beş dakika sonra 
-.jrlerile arkadaş olmuflardır. Be
~. etlenceler tertip ediyorlar, 
,__,.oynuyorlar. 

bir halde idi. Onu da sandalımıza 
aldık. Fakat karşı sahile daha fazla 
yaklaşbğımız için oraya çıktıiı:. 

" Fakat crada birdenbire lce
bergi genn kaybettik. Sonra, uzakta 
birisinin dalgalar arasında çırpındı
ğıııı gördük. Yalnız, çok geç kal

mıştık. Sandallara binip denize açıl
dıjımız za 1ıan lceberg gözden kay

bolmuşıu ... 
Ertesi gün Lina ile Toto, gel

ıiikleri yoldan geri dönüyorlardı . , 
Fakat bu sefer Toto ne "yeşil,. bir 

türkü söylüyordu, ne de " pembe ,, 
o şimdi hazin bir hikaye anlatıyordu: 

Üç seyyah kafilesi 
mahvoldu 

Brüksel : 11 (Radyo) - Üç sey· j 
yah kafilesi bir çiğ altmda kalmış. 
tır. Yetişe:ı imdat kollın yalnız tek 
bir kişiyi kurtarabilmiştir. 

Cenevre : 11 (Radyo) - Bayan 
Afet Cografya cemiyetinde fili reis 
hakkında bir konferans vermiş \ e 
büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 
Afetin konferansı büyük bir alkış 
toplamıştır. 

Dansigişi 
Müzakereler iyi netice

lerle hitame erdi 
Dansig : 11 (Radyo) - Dansint 

şehri hakkındaki müzakereler bitmit il 
ve müsbet sonuca varmıştır. 

Siyasi mehafil bundan çok mem· 
nundur. 

- lceberg benimle . bir çarpış· 
maya girişmek istemişti . Aramızda 
konuştuk . Önceden ben karşı sa

bile gittim . Aynı zamanda uzakta· 
ki gemi kampana çalarken denize 
girecek ve denizde birbirimize kar

şı ilerlemeğe başlıyacaktık . Kim de· 
nize mukavemet edebilirse o sahile 
çıkacak, öteki enginlere sürüklene· 
cekti . 

Şarki Akdenizde Fransa için 
elverişli neresı olabilir ? 

Müsabakya giriştik. Ben, yarı 
yolda bitkin bir hale gelmiştim . 
Bereket versin arkadaşlar sandal
larla karşıma çıktılar ve beni kur
tardılar . 

fceberk karşı tarafa çıkmıştı . 
Fakat benim yaşamakta olduğumu 

görünce kendisinin aramızda fazla 
olduğunu düşünerek ortadan kayb
olmak istediği anlaşılıyor. Yahut da 

bu mücadelede benim kazandığımı 
zannederek kendisini mağlup saymak 
iatemiı olacak • ,, 

l..ina, Totonun söylediklerini hiç 
ses çıkarmadan dinlemiş, sonra, iki 
gün evvel aynı yolda pembe ve yeşil 
şarkının ne demek olduğunu hayrerle 
sorduğu gibi, gözlerini açarak ona 

bakmıştı: 

Bu maceranın 

yordu. 

Toto anlattl: 

sebebini soro 

- Bu maceranın sebebi sensin. 
ikimizde seni seviyorduk, lceberg 
bu suretle, bir düello yapmamızı is· 
temişti .. Fakat, kendisinin bir kazaya 

kurban gittiği bu düelloda ne o 
mağlup olmuştur. Ne ben kazanmı
şım. Bilikis kaybeden benim. Onıın 
için, vapura bindikten sonra biribi

rimizden ayrıl•cağız - .. 

- Birinci sahifeden artan -

nize ineceğinin muhakkak olduğunu 
gözden kaçırmayız. 

Şu halde istikbaii doğru bir gö
rüşle tahmin etmekte olan büyük 
devletlerin pasifik Okyanusu ile 
al2kaJar olm:ıktan hiç bir zaman 
vaz geçmemekle beraber Akdeniz 

1 meselelerini de meşguliyetlerin bi 
rinci planına koymakta devam et
tiklerini söyliyebiliriz. 

Gransanın Akdenizde çok mü· 
him menfaatlere sahip bulunduğunu 
söylemeğe bile lüzum yoktur; ve 
her şeyden evvel Franaımm fimali 
Afrikaya ile olan muvasala yollaraıı 
dikkate almak lizımdır. 

Fakat bütün dikkatinin yalnız 
Akdenizin doğu kısınma inhisar et· 
mesi doğru olamaz. Akdeniz, Fran 
sa için oldu.tµ gibi },ııiJtere için de 
Hindi Çini müstemlekesi ve Okyı
nustaki arazisi için en kısa bir yol
dur. Bundan bqka herhangi bir 

A vtupa ihtilalinin zuherunda Akde
nizin, mereezi ve şarki Avrupadaki 
müttefikler ile, küçük antant ve Po· 
lonya ile faydalı bir muvasala yolu 
temin eder. 

Onsekiz senedenberi bu politi· 
kayı takip etmekte olan F ransanın 
herhangi bir ihtilaf nuhurunda şarki 
Akdenizde bir istinahnoktası teşkil 
ededek ve bu suretle deniz kuvvet 

!erini orada tutabilmesini mDmkün 
kılmakla beraber müttefiklerinin 
F ralısadan bllep etmekte hahlı ola· 
caklan yardımı da yapabilmesine 
zarayacalc yer teminini düşünmemiş 
olması karşısında haklı bir surette 
hayret edilse yeridir. 

Suriyede 1919 senesindenberi 
mandater devlet sıfatile yerleşmiş 
olan F ransanın bugün oralarda ni · 
zam ve intizam tesisi ve idamesi 
emniyet ve adaletin yerleşmesi için 
insanea ve paraca yapmış olduğu 
fedakirlıklar mukabilinde kendine 
hiç bir şey temin etmeden ve de
vamı. bir fayda beki~ ONlen 
terkebnek üzere bulunduğu dü,ü
nülürse bu hayretin ne kadar yerinde' 
olduğu bir icat daha tebarüz eder; 1 

burada Fransız kültür ve lisanına 
kartı olan batlılıtı ve yurdumuza 
k"11 gösterilen muhabbeti mevzuu 
bahsetmek istemiyoruz, çünkü bun· 
lar manda idaresinin çok daha evvel 
mnallimlerimiz, misyonerlerimiz '18· 

yesinde temin edilmiştir. 

Fransız mandasının ne şekild.ı 
nihayet bulunacatını tesbit etmekte 
olen anlaşmaların imzası ve Türki· 
yenin bu vaziyet karşısında ortaya 
çıkarmış olduğu lskenderun ~cağı 
meselesi , bu mütalaalara daha bü
yük bir aktüalite vermektedir . Bu . 
münas.,betle lskenderunun Suriye 1 

sabillerinın en iyi deniz üssü olduğu 
söylenildi . 

~ ~nın şimdi yeni arkadat ol 
bir genç vardır. Bu, içlerinde j 

'Porcu olanıdır. Ona herkes l<"eb- I 

(Aysberg ) adını veriyor. r------!!!!!!!!!!~----.-.. ·-----------
~ gün deniz eğlencelerile yüz· Tan sıneması 

Biz ise teknik noktai nazardan 
bir çok defalar bunun tamamiyle 
aksini işittik ; ve denizciler bu kör· 
feze girebilmeli enginlerden geleıı 
rüzgarlardan ziyade karadan esen 
kuvvetli rüzgirlar yüzüeden son de
rece tehlikeli olduğunu bir çok def· 
aJar söylemiş bulURUyorlar . Esasen 
sahilin çok dar bir serit halinde ol· 
1111111 lıkendenıaun iakişaf ına mani 

bulunmaktadır , ve az bir mesafe 
bıraktıktan _,a birdenbire sarp 
bir şekilde yiibelen bir mani tet
kil eden Amamus , memleket dahili 
ile yapılacak miinakalatın yol6ve .de· 
miryolu yardımı ile yapılabilmesini 
ıııüşkül kılmaktadır • 

.;-ıe, IU tapu oynamalarla geçi-
• Gece karanlık Lina ile lceber· 
~ buluyor. Bu sakin adada 
Fı-.., aşk başlamıştır. 

ili l1caf, ertesi gün Lina, lceber· 
;t.; tradıJı zaman bulamıyar. So· 
·:-,cır : 

- Nerede? 

d - Bilmiyoruz. Bu sabah bura· 
~ kar~ıya yüze yüze · geçmeğe 
~Biz kendisinn mani olmak 
llletr :Buradan karıı aabil 700 
\1 e. Hem de dehşetli bir akıııtı •r. 

"Fakat bizim söylememize kal
~ Denize atıldı ve karşı sahile 

" A~-~ ~laçlamağa başladı. 
Ml-.ı..~ biz de sandallara 
' ~ ve onu ı.lcibe başladık. Fa
dı.~ epeyi bir mesafe var. 

Bu-d .. 
""T"• a yuze Yiize karşıdan 

., ıeldiğini g(irdük. 

Bu Toto idi. Onu sandaLmıza 
.. .L."""',,__··v~I hep beraber karşı sahile 
""'lfru ı erledik. 

" yol.da lceberri bulduk. Yorul
.... 'ft''i 'ezaıa aran•I• iitap 

Bu akşam 

Kurtuluş bayramımız şerefine 

Jül verenin müthiş romanı 

Mişel Strogof 
Asırların ateşini söndüremediği bir 

kahramanlığın menkabesidir. 

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

Mişel Strogof 
da yegina vazife hizmet etmek, yegane hedef hizmet etmek yegane 

bir aşka hizmet etmektir. 

Mişel Strogof 
Mevsimin en büyük bir filmidir. 

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

PEK YAKINDA: 

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

Taras Bulba 

Demek oluyor ki , Fransa ile 
Türkiye arasındaki müzakerelerin 
ortaya koyduğu meselelerden hiç 

birisine temas etmekzisin , lskende· 
runıın bir deniz üssü olarak seçilebil 
mesinin hiç bir suretle yerinde bir 
iş olnuyacağını söyliyebiliriz . 

Halbuki Trablusşama gelince it 
değişmektedir . Suriye sahilinin or· 
ta yerinde , uzak şark ile olan mu· 
vasala yolumuzun üstünde ve Hom-

7691 sa kar11 bulnnan , Eübııaıı ve F.ıı.a· 
________ .._ ___ ;,_ riye tepeleri aruınba deniz ile Sari-

Mısırın ehramları 

Bu muazzam ehramlar soğanlar 
sayesinde yapılmış 

Amerikada Mişigan hükıimeti 1 
dahilinde soğan aleyhtarlığına kar
şı bir cemiyet teşekkül etmiştir . 

Yeni teşekltülün adı, soğana kar
şı yapılan iftiralann izalesi için mü· 
teşekkil cemiyettir . 

Cemiyet ite başlamadan evvel 
soğanın lehinde ve aleyhindeki neş· 
riyatın biliyografini yapmıştır . 

Bundan anl8flldığına (göre, so
ğanı seven ve terviç edenlerin mik
dan, onun aleyhinde iftira edenler
den daha fazladır . 

Müverrihlerin babası Heredot , 
soğanı sevenlerin piri sayılmaktadır. 
Hakikat halde hu büyük tarihçi Mı· 
sıra dair olan vakaları lıikiye ettiği 
sırada Mısır medeniyetinin en büyük 
abidesi sayılan ehramların ancak so
ğan saye~inde vücude gelmiş oldu
ğunu yazmıştır . 

Herodotun ifadeııine göre, ehra 
mm binası için çalıftınlan yüz bin· 
terce işçiye başlıca gıda olarak so
ğan verilmiştir , 

O zaman bu sebzenin çok bü· 
yük mukavvi tesirleri görülmüştür. 

Am ~rikaııın. • vücudu ile iftihar 
ettiği meşhur ( Vendel Holmes ) ye 
ni dünyada soğanın faziletlerilli te· 
rennüm busuaunda en çok muvaf. 
fakiyet gösteren ediptir • 

Bu zat, şaheserlerinden birinde 
soganın çorba yapmak noktasından 
kabiliyetini dehaet kelimesile tavsif 
etmektedir • 

Bu gibi parlak tchadetler karşı· 
sında soğan duşmanlannın kötü ifti
ralan, yukanda ismini kaydettiğimiz 
cemiyet nezdinde ehemmiyetten iri 
sayılmaktadır • 

Sokan aleyhinde söylenen söz· 
!erin en parlatıııı iae mqbur Ame· 
rikab filozof (Benjmian Franklen) söy 
!emiş olup bu hususta bu zatın söz . 
terine bile ehemmiyet verilmemek· 
tedir. j 

yenin kalpgihı ve Musulun petrol 
Pipel·inenin Frausız branşının niha
yet noktası arasında biricik tabii mu· ı 
vaaala yolunu temin eden Trabluı
şam .. 

Liman geniş ve muhafazalıdır : 
su vaziyetleri ve inmeye müsait ara· 
zi orada yapılacak tesislerin inkişa· 
fına müsaittir . 

Trabluaşam , şarki Akdenizde 
kurulacak bir Fransız üssü için lazım 
olan bütün şartlan mükemmel su · 
rette haiı bulunmaktadır . Politika· 
mızın tradüsyonlarına uygun ve bu 
suretle hakikaten faydalı olan bu 
fikrin tatbik sahasına konulması 
Lübnan ve Suriye milletlerinin ikti· 
sadi hayatını kolaylaştıracak ve is· 
tiklila kavuşturulmuş olan iki mem • 
leket arasinda devamlı bir enlaşma 
husulünü mümkün kılacaktır . 

Bunun için Trabluaşamda, Suri· 
yenin ötedenberi istemekte olduğu 
sahil mahrecini temin edecek tekil
de bir serbest liman yapılmuı da 
icap etmektedir • 

Bu vaziyette Lübnandan küçük 
bir arazi parçası aynhyorsa da ki 
Lübnan çok mükemmel bir liman 
olan Beruta malik bulunmaktadır -
bu memleketin müslüman ve Hiriı
tiyan ahalisi arasında da güzel bir 
muvazene tamin edilmiş oluyor ve 
bu suretle de bımun tatbiki çok ba
yırlı bir netice vermiş oluyor : 

Bu , münakaşaya arzedilen bir 
düşünüş tarzından iba•ettir. Fabt 
. bu düşünüş tan:ıııın esası Akdeniz· 

de F rıınsız devleti için o derece ha· 
yati lüzınnlara i8inat ediyor ki bu
rada arzetmeyi ,.mele bir hareket 
te1ikki ey'leclim • 

..... ,., v ...... 

F ranklen şöyle demiştir :~ 
- Soğan denilen nesne o 

acip bir şeydir ki hatta ka~ 
lan ve dul kadınlan bile ailabr , 

Franklenin bu sözünde deria 
istihza gizlidir . 

Ekseriya dul kadınlar 
bir kocadan kurtulduktan 
şen ve neşeli olurlar • 

Kahramanlara gelince; battl bü
yük felaketler karşısında bile vakar 
tarını bozmak istemezler . 

Bunun için Amerikalı filozof, .... 
ğanın hem dul kadınlan, hem ar 
ramanları ağlatabilmesini şirretlitİllİI 
delil olacak bir misal diye ortaya 
sürmek istemiştir . 

Amerika gazetelerinin rivayeti· 
ne göre, yeni teşekkül eden cemiyet 
soğan lehinde yüz mısraı tecavüz et. 
memek üzere en güzel metbiyeJİ 
yazacak şaire mükafat vereceti ıilıi 
bu şairin başına gayet büyük bir 
kalabalık huzurunda taç ta giydİIİ\ 
lecekmiş • 

Filistinde 
Tahkik komisyonu 
Arapları dinlemek 
için hareketi tehir 
etmiş bulunuyor 

Kudçs : 1 O ( Hulusi ) - Arap 
icra komitesi fevlcalide bis. toplıuı
tı yaparakFilistiaia vaziyeİiiıi ~ 
giliz tahkik komiayonuıua vazifesi 
ni bitirmek üzre alınası dolayısiyle 
alınması lizımgelen tedbirleri \co.. 
nuşmuş ve bu esnada Batdat we 
Riyau bir seyahat yaparak dönen 
Arap heyetinin verdiği izahatla 
kral Gazi ve lbnissuudun komiteye 
gönderdiği mektuplan dinlemiftir, 

Müzakere neticesinde iki büyiilt 
Arap hükümdarının tavsiyelerine it
tibaen Filistin Araplannın timciye 
kadar uzak durduktan logiliz tab
kik koınisyonile temasa gelerek ar
zulannı bildirmelerine karar veril-
nıİftİr · 

Ancak, Araplann lngi!iz komil· 
yonile yapacaktan teması münha• 
ran icra komitesi vasıtasile yapma· 
lan lüzumlu görüldüi\inden bu hu
susta mah1mab ve bir diyeceti ~ 
lann komiteye müracaat eylemeleri 
ilin olunmuştur. 

Bu karar üzerine, aym cıniJıiaia.. 
de lngiltereye avdeti mukarrer olan 
lngiliz tahkik komisyoou Arapları 
dinlemek için hareketini Oll bet giiD 
daha uzatmıştır. 

Atlas okyanusun· 
daki fırtınalar 

Londradan bildiriliyor: 
Atlas Olcyinusundaki fırtmalu ,e
zündeıı Amerika ile Avrupa ar -
da işliyen bütün vapurlar ~ 
lan limanlara gec:ilanİflerdi. 

"Kuiıı Meıi" tranntlıatiti 17 
saatlik bir gecikme ile ~·,. 
vamııştır. "'Avrupa" tn•""antiil 
de çok geç kalmıfbr. ~ .... 
pur 48 saatlik bir geı:ilane lra* 
decektir. 

Qugeçe nöbetçi 
Kalekap111 

M. Rifat 
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Ceyhan Belediyesinden • 

Aydemir ve Civantayak mahailesinde ve 53 numaralı Koruklu cadde
sinin iki yanlarında kain olup satılığa çıkarılan yol fazlalarına ait cedvel : 
No: Miktarı Mah. Fi. Li. K: Cephesi Hududu. 

1 88,00 Aydemir 65 Rıza Meh- Şimalen yeni köylü Süley· 
met man, cenuben bekçi Ahmet, 

şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Rıza Mehmet . 

2 96,00 ,, " 55 Hakkı iken Şimalen Hacı Narik cenu-
demirci Ali ben tarikihas şarkan 53 No. 

koruklu caddesi , garben de
mirci Ali. 

3 98,00 ,, ,, 50 Hacı Narik Şimalen 90 No. Sokak. Ce
nuben 2 No.lu yol fazlası . 
Şarkan 53 No. koruklu cad
desi garben Hacı Narik . 

4 108,00 ,, ,, 50 Gani Şimalen 5 No. .yol fazlası 
cenuben 90 No. sokak şar
kan 53 N©. koruklu caddesi 

5 166,50 " " 50 

6 110,50 Civan- 50 
ta yak 

7 81,00 " " 50 

8 122,00 " " 50 

.. 

9 192,00 " " 50 

10 174 Civanta· 50 
yak 

garben Gani . 
Mulla Musa Şimalen tarikihas , cenuben 

4 No. yol fazlası . Cenuben 
90 No. sokak , şarkan 53 

Köylü Kı. 
Sıddika 

Baki 

' 

koruklu caddesi garben Gani 
Şimalen 7 No. yol fazlası .~ 
cenuben tarikıhas şarkan 53 
No. koruklu caddesi garben 
köylü kı. Sıddika . 
Şimalen 8 No. yol fazlası 
cenuben 6 No. yol fazlası 1 

şarkan 53 No. koruklu cad
desi garben Baki. 

Ahmet oğlu Şimalen Civantayak mes
fsmail ve Ah· cidi arsası , cenuben 7 No. 
met kızı Rabia yol fazlası , şarkan 53 No . 

koruklu caddesi . Garben 
Ahmet o. lsmail ve kızı 
Rahia • 

53 Not cadde Şimalen marangoz Mustafa, 
cenuben Yunus kardeşi Ah· 
met şarkan abdal Ahmet 
garben 53 No. koruklu cad. 

Aydemir mes- Şarkan Aydemir mescidi 
cidine ait arsa garben 53 No. koruklu 

caddesi şimalen 62 No. so· 
kak cenuben 61 No.sokak. 
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Adana Pamuk Üretme Çiftliği Mü
dürlüğünden : 

Sıra Mo: Yapılacak işin cinsi Muhammen keşif bedeli 

Türksöıii 

Fransız usulü 
( Birinci sahifeden artan ) 

varmıyacaktar. Halbuki Türkiye San
cak Türklüğünün varlığını , ciddili
kinden asla şüphe edilmez bir inanca 
altına almak vazifesindedir; bu vazi
fenin, bütün gereklerini yerine geti
receğiz . 

Biz Milletler Cemiyetinin Sanc .k 
davasında muvaffak olduğunn görmek 
isteriz, çünkü böyle bir karar, onu 
kuvvetlendirecektir. Eğer Cenevrede 
tekrar umusaya ugrarsak, bu, ancak 
cemiyet için yeni bir zaaf misali olur; 
yoksa bizi Sancak davası karaısındak i 
vazife ve mesuliyellerimizin cebrettiği 
yallan takip etmekten alıkoymaz. 

Mösyö Blum hükümetind&n son 
beklediğimiz, anlaşmazlığı, bütün kötü 
niyet sahiplerinin oyunlarından tecrit 
ederek, tek başına, yalnız keqdi ha
kikatı ve zaruretleri içinde mütaleaya 
almak, ve Fransa ile mesele halledil
memek kanaatini değiştirecek, başka 
bir münakaşave tasviye zihniyeti bul
maktıf. Bu, 'fürkiye-Fransa dosluğu 

lehine bir fedakarlık degil, Fransız 

menfaatlerine, Milletler cemiyeti men
featlerine, ve bilhassa. barış menfe-
atlerine en ve belki tek uygun bir 
sakduyu harekeli ol acaktır. 

Fa lıh Rıfki Atay ------------.... ----------
D. Demiryolları Adana 
işletmesinden : 

Tarsus istasyonunnun arkasına 
t mukavele projesile şartname ve 

planlannda gösterildiği veçhile 
' yapılacak 4500 lira muhammen .be· 

delli 1502 m. parke döşemeye iki 
defa yapılan açık eksiltmede talip 
çıkmadığından işin pazarlıkla ihalesi 
kararlaştırılmıştır. 

Pazarlık 18 · 1 · 937 pazar· 
tesi günü saat 1 O da Adana işlet· 
me binasında yapılacaktır. 

Fenni şartname ve mukavele 
projeleri bedeli mukabilinde Adana 

12 KApnımni 

TLJ Q Ki'~~_/* 

ll RAA-i 
E9AN KA51 

' veznemizden alınabilir. D 
Yatırılacak muvakkat teminatı Q 

337 lira 50 kuruş olan ve mukavele A. 
tarihinden itibaren 45 gün zarfında ~-"• A . 
ikmali matlup bulunan bu işe talip t: , - .. 

olanların 2490 numaralı kanunda --B ~rl ,. K T 1 ~ -

yazılı vesaik ve Adana vememize ,,. I '~ 1 ~ L._ N t 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Amele evleri 
Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum anbarı 

Lira Kr. 
2379 64 

yatırılmış muvakkat teminat makbu· ~ A~,- ' 
zu veya banka teminat mektubu ile r ~ ~ ı- r- or n 

1 vaktinde pazarlıkta bulunmaları. r , _ t: t: M' 

1 7707 1------,-- ---- -- · __ ..., 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

5611 94 
1546 59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

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

mevkileri 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 " 15 ,, lira bedel mukabilinde Adanada 

Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir . 
E - isteklilerin arbrma, eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği bü

tün evsafı olmalıdır . 

F - Muvakkat teminat [ 2646 ) liradır : 
G - Eksiltme 22 1 937 Cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdür

lüğünde müteşekkil mübayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . Eksilt
meye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan günde eksiltmeden en 
az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır . 

7689 3--8-12-16 

----------------------.... -----...----------.... -----------
i),avlet demiryolları 5 inci işletme müdürlüğünden: 

1- Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki (3814 m. 2) 
ifo bin aldı yüz fil dört ~etre murabba mahliu pilin ve şartnameleri 
~ parke ve Jevazımının temini ve ferş işi eksiltmeye konulmuştur. 
• İfİla muhammen bedeli ( 10344 11 ) on bin üç yüz kırk dört lira on 

dil! lmqtur. 
2 istekliler bu işe ait plin, şartname ve mukavelename projesini An

..... Haydarpap. Adana ve Malatya vemelerile Elaziz istasyonundan 
'8) Elli ilci kUl'Uf mukabilinde tedarik edebilirler . 

;$- Ebiltme Malatyada S inci işletme binasındaki eksiltme ve arbnna 
~ 26-1-937 salı günü saat 14 de yapalacakbr. 

4-- Ebiltme kapalı zarf usulile olacakbr. 
M11vakkat ~nat parası (775 71) yedi yüz yetmiş beş lira sekse0 

2490 .. kanun ile 3297 saydı resmi ceridedeki ehli· l 
~ mufcPzı ehliyet vesikasuu ve ite girmele ka- ı 
-~- d!if ..,_nameyi ve teklif mektuplarını ek· 

• .... ne 1cac1ar Malatyada s - 1t- I 
_,.._ reialiiine venmı bulunmahclnW. ' 

--.. ... ~.~ :t9 

~l~~B-E_L_E_D_İY~E~İ-L.-A_N_L_A_R~I~-, R~~ ~m~ ~M~=~~ 

)edikten sonra muL-k 
----------------- ------------------------------------ ... 

1- Münhal bulunan memurluklar için kafi miktarda kanuni şeraiti haiz 
istekli bulunamadığından 15-1-937 cuma günü saat 14 de askerlik va 
ziyeti ne olursa olsun Ortamektep mezunu veya bu derecede tahsil ğörmüş 
istekliler arasında imtihan açılacaktır . 

2- Bu şeraiti haiz olanların yukarıdaki bildirilen gün ve saatta:tahsil 
vesikaları ve iki tane vesika fotoğrafı ile Belediye Riyasetine müracaat-
ları ilan olunur . 7709 

, 

TiR 

• 

P HİLCO 
Adana bayiliği: 

Evrendilek kitabevi 
karşısı . 1106 

Vilayet makamından 
Vilayet daimi encümen kalemin

de açık olan bin kuruş maaşlı ki
tiplik için 937 yılı ikinci kanununun 
on ikinci salı günü saat on bette 
imtihan yapılacakbr. 

Tahlil dereceleri ortadan aptı 
olmayan ve memurin kanununda 
arandan evsafı şeraiti haiz bulunan 
isteklilerin imtihan vaktinden evvel 
müracaatla~ı ilin olunur. 

9-12 7200 

Fhilco ~;1dini' 
Çünkü? 
1- lık defa Rad 

Elektrik t a t b i k 

Philco fabrikaSldır • 

2 - 1936 senet· 

1,600,000 tane rı 
satmak suretile radyo 
tışı rekorunu kazanm 

3 - En büyük 28 
Otomobil fabrikası ta 
dan kabul edilmiştir • 


