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Fransa hüklimetine noktainazarımızı bildirdi 
liatay Davasında 

Fra d" 1 . • • ·1 nsız ıp omasısının mı -
li lllenfeatlarını görmek 

hususundaki aczi 
Nevzad GUven 

H 
atay davası ortaya atılalı
danberi Fransanın Sübvan• 

. siyone matbuatı manidar 
~r aiikut ihtiyar etmişti. Bir kaç gün
b enberi bu sükutun bozuldutunu ve 
u Çeşit Fransız gazetelerinin, Fransa 

~e Ti!rkiyeden başka kimseyi. alAk~-
ar etrnemesi !Azım gelen bu ışe, dı

~er ~zı milletlerin menfeatlarını ~a~ 
ehdıt eden bir mahiyet vermek ıçın 

leferber olduklarını giırüyoruz. Orta
Ya Çeşit çeşit iftiralar atılıyor. 

'!'· .Görüyoruzki, Fransız diplomasisi 
llrkıyenin Hatay davasını anlamamakta 
;:r•r ediyor. Ve emrinde &ulunan bir 
ıııın matbuat bu meseleyi Fransız 

eflcArı umumiycsinde milli bir haysi
Yet meselesi ve dijter taraftan da 
~elmilel bir tehdit haline sokması 
~ harekete ~rmiftir. 

Fransız diplomaaiainin müracaat 
etuli bu taktltiıı de, davamızın mcş
rııiyeti karfJBıııda çok pçnıeden if
l" cdcccijtinde fiiphe yoktur · 

Aklı aeUminden emin oldutumuz 
Frıınsız efkarı umumiyesi Hatay da
"8aının Fraııaız menfaatlerini ne ka
dtr az •IAkadar ettijtini, buna mu
kabiJ bu if1 bir an evvel hal busu
...... Fraıım dipb · ! " ........ 
!Öti ihmal ve gecikmenin -milll men· 
1aatıerine ne kadar biiyük zarar ve
rebi:ecejtini anlamakta gecikmiyccek
tlr • Nitekim hakperest bazı Fransız 
tazeteleri bu hakikati basbu batır· 
llltktadır . 
lıt Türkiye Cümhuriyeti kendi için 

18 
~atı ve milli bir dava olarak güt-
h~bu meseleyi ne şekilde olursa 
~ halletmete karar vermiştir . 
le llıilyonluk koca bir kitle bunu böy-

dGfünmek tedir . 

Büyüklerimiz 
Kurtuluş bayramında çekilen ta
zimat tel yazılarına cevap verdiler -----·------
Kurtuluş bayramı münasebetiyle çekilen tazi

mat tel yazılarına büyüklerimiz aşağıdaki cevap
ları göndermek lutfunda bulunmuşlardır. 

Bay Tevfik Hadi Baysal 
Vali ve Cumhuriyet il yön kurul başkanı 

ADANA 
Dolmabahçe 1 - 937 
C. Kurtuluş bayramı münasebetiyle bana gös

terilen temiz duygulardan müt~hassis oldum. T e
şekkür eder, saadet ve muvaffakiyetler dilerim. 

KAMAL ATATÜRK 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ispanya meselesi F ran 1 

sız - Alman işi oldu ! 

Fransa esir mübadelesi hakkında 
reddetti 

Şimal 

yapılan teklifi 

Fasa Alman askeri çıkarılma 
dığı iddia edilmekte 

Antakyaya 15000 Arap 
ni getirilerek nümayişler 

Binlerce Arap ve Ermeni Türk ma 
halleleri arasında Huralar savurmakta 

~~~~------~~~~-

Reyhaniyedeki hadisede bir Arap öldü 18 yaralı var 
Ankara 12 (Hu· e 

susf)- Dı, i•lcri be 
kanı••• Ra,tu Aras 
bugün parti guru
bunc:ı. Sancak ı,ıe
rlne deir. lzlhetta 
bulundu. ve men
lenln, bunden evvel 
olduOu gibi intizer 
safhasınd• olduOu
nu slSııled i • 

Antakya : 12 ( Hl 
susi muhabirimizden 
- Alevilerin nüfus · 
kayitlerinde tahrifat Aıııııl<yudu kapanan çar§ıLaraun sorıra sukuk ıurııı hali 

yapılarak ekseriyet gösterilmek is- Bir kelime ile " Türk " olan San· 
teniyor . Fakat bütün bunlara rağ- cak hdlkım istiklal davasından hiç 
men Türk ekseriyeti kahir bir rakam bir şey geri döndüremiyecektir. 

da~ . Zulüm ne kadar şiddetli olursa 
Bayır bucaktaki 25,000 öz Türkü olsun Türklerin sesi kesilmiyecektir. 

~yet göst~rmek içi_n bin bir tür· ı Bugün (dün) öğleden aonra Suriye 
.la 4'cılap çevril..ı.dir · lelıiilde yapılaı riÜDMıyjf ~ ıteof 

Resmi dili Arapça olan Lizkiye Arap ve Ermeni Antakya civa-
hülcilmeti idaresinde bakımsızbktan, nııda toplanmıthr . Reyhaniye mm· 
yolsuzluktan zulümden 25,000 Türk 1 tıkasındaki Araplar geceleyin kam. 
inlemektedir. Böyle giderse bu ÖZ yanlarla Antakyaya gelmişlerdir. 

r 
Son notamızı ' 

Fransaya verdik 
Ankara : 12 (Husuıı 

muhabirimizden)-Hü
kiimetin sancak hak
kındaki son noktayi 
nazarımızı ihtiva ede" 
notası dün, Paris b(i .. 
yük elçimiz Suat tara• 
fından Fransız dıı İl· 
leri müsteşan Vienot· 
ye tevdi edilmiştir • 
proje bu gün Vieno 
tarafından istirahat .. 
sız baş bakanı Bttama 
tevdi edilecektir. 

l lesile alakalarına devam etnıekte-Türk oğlu Türkler ana dillerini kay
bedeceklerdiı. Binlerce Arap ve Ermeni Antak · dirler. 

Kamutay 
yanın içinde küstah tavırlarla dolaş- Antakya : 12 ( Huausi muhalıi-
makta ve Türk mahalleleri arasında rimizdcn ) - Bütün Sancalmılıi 
Huralar sawrmaktadırlar . Türk ve Arap matazalan ka.,.ı. • 

Reyhaniyedeki dünkü nümayiş Bunuela beraber şabir bir malıpri 
hadisesinde bir Arap ölmüı 18 kişi andınyor . 

d Franaa ise Türk Sancağın Suriye
~ •yrılıtına mani;&olarak Araplık 
bir ini? gôsterecea-i reaksiyon &ibi 1 

. yaralanmışbr . Bellerinde tabancalı binlerce A· 
i Son toplantısında 1 Paris : 12 (Radyo) - Gazete· rap ve Ermeni sokaklan doldu. mak-
i , ler Antakya ve lskenderun mese· tadır . 

"'~hımeyi ileri sürmektedir . \ 

111~r~lüyor ki,bu korkunun hakiki 

1111 Yetı de büyük bir Müslüman 
eı:~rat.orlutu olan_Franıanın koloni 

lfesınden baP,a bır şey degildir. 

sııı, Oçyüz bin Türkün hürriyetini, Fa
ta1ıııı!u~~un, Cezayirin endijenle~ini 
p 111 ıçın feda etmekten çekinmıyen 

l~nın bilmest lizımdır ki : Tür
eııı e Cümhuriyeti bu üçyilz bin Türkü 
'Peryalizm poHtikasınm bir f.ta-

e kurban veremez. 
re:-•ane.ıun hakiki menfaatlerini gö· D nJçLana zırhlı sının ön kıııesi 
bG~ek .aibi affcdilmiyecek kadar Ankara .. •12 (A.A.) - Fransız tinden cevap almış fakat bu nota 
p hır hata,a düşen bugünkü 
~ı d.iplomasisi ,unu da iyi bil- matbuatı tarafından Şimali F asta Belçikayı tatmin etmemiştir . 
ıı..a.;;; 11 kı, eter bu işi kolayca hal- Alman kuvvetlerinin bulunduttJna Belçika ölen sefiri için büyük 
kiy ek vasıtalara müracaatta geci- dair neşredilmekte olan havadisler tazminat istemektedir . 
10111°r~~ ?u sadece, artık Türk dip- Roma matbuabnca Fransanın Al- Madrid: 12 (Radyo) - Bütün 
~lllh l&ııı ıçin bir an'ane halini alan manya aleyhindeki manevralan ola- cephelerde dünden beri ateş durmuş· 
bir a:li~ikasına bağlılığımızdır . Ve rak tavsif edilmektedir , tur . 
t:ı.ır k u vasıtalara müracaata mec- J • d F Sabaha karşı yalıuz Arazua cep-

\ neler ğörüşüldü? ; _______________ _ 
1 

Ankara: 12 (A,A.) - Kamutay 
dünkü toplantısında Büyük Millet 
Meclisi riyaseıi Cümhur Baş ve Ha· 
riciye V ekiletleri binalannın inşaatı 
için dört buçuk milyon liralık taıih-

1 hudatta bulunulması ve zabıta sıh-
biye hayvaniye muayene rüsumuna 
aid kanundaki tarifenin değiştiril
mesin_. dair kanunları kabul etmiş 

ve askeri, mülki tekaüt kanununun 
bO ıncı maddesi~in birinci fıkrasının 
değiştirilmesi ve Türkiye - Yuna
nistan ikmet ticaret ve seyrisefain 
muahedesine bağlı B. listesindeki 
yapılacak tashihata aid kar.unların 
birinci müzakerelerini yapmışbr . 

Pamuk ekilen tarlalara 
bu yıl da ekilebilecek 

Bu sene için bu 
letten gelen bir 

memnuiyet Veka
emirle kaldırıldı 

Pamuk ekiminden iyi randman ı !erimizin ayni tarlaya iilt üste pa• 
alınabilmesini teminen bir sene pa· muk ekmeleri bittabi zıırvbdır. 
muk ekilen tarlaya diger sene de •-----_: 

Almaıılar 
C>tru alırsak bunun bütün mcsaliyeti Alman gazete en e ransız 

ten 
1 
~an doğruya hakikati görm~k· matbuab neşriyatına şiddetle hücum hesinde hükilmet kuvvetlerine taar- 1 

111 ttız olan bugünkü Fransız dip- etmektedirler . ruz yapılmışsa da püskürtülmüştür. 

Büyük bir gaip 
-------·----

Nuri Conker öldü 

pamuk ekilmesinin doğru olamıya
cağı pek tabii olduğundan Ziraat 
Vekaleti bu hususu sureti katiyede 

menetmiş ve bu yolda bütün Ziraat 
müdürlükleı ine tamim göndermişti. 

F ransanın nota verdiği ha• 
berini yalanlıyorlar 

illi:· ar'.na. ait olacaktır . Bütün sa- Royter ajansı bu hususta mü- Salamanga : 12 (Radyo) - Ge-
ıyetıınızle dileriz ki : temmim malümat teati edildikten rek hükümet ve gerekse asi koman· 

a ~nya ~~in umumiyesi karşısın- sonra Fransız ve lngiliz donanmala· danların resmi tebliğlere göre hü· ot.::18 ı çın böyle bir mesuliyet rı arasında te•riki mesaide bulunul· kilmet kuvvetlerinin Madridio şima 
ın .. Ve bunun içindir ki , v 

ll"ll111M1 h klanda F ansanın teklife ama linde asilerin bir çok mevzı'lerı'nı· ele opı._ er so~~teai konseyinin gelecek ması a r 
•d~lı tarıhı olan 21 ikinci klnuna de oldutu ve. bu teklifin Fastaki geçirdikleri, asi kuvvetlerin de hü· 
ııı ar Fransız diplomasisinin aklı se- Alman faaliyetinin resınen teyidi kümet kuvvetlerine galebe çaldık-
1,,~Qecejtini sanıyor ve Hatay halinden yapılacatım bildirmek • lan bildirilmektedir : 

lleildlıil... ı!ıakkm ve mantıkın istedijti tedir. Liyon : 12 (Radyo) - ispanya· 
t-ı.tl &m·d~ Türkiye ile el ele ve- Madrid: 12 (Radyo) - Asi dan bir Fransız vapun1e buraya ge· 

uz . 
1 

İlli kaybetmek iatemiyo- kuvvetler kumandam esir mübadc- len milliyetçiler; Vilbadda iki yüz. 

Bu takdirde F b' . . lesi lıakkında kendisine • vaki teklifi den fazla Fransız tabasırun telef ol· 
kaybetını· raıısa ıç bır ıeyı de · · d ıı.. bild' ·ı ktcd' bıııuıım YCCck , hiç bir fedakirlıkta 1 red tmıttir . u5 u ın me ır • 
~ 1Y•cak fakat Türk doıtlutunu Madrid : 12 (Radyo) - Betçi· Avilla : 12 (Radyo) - Bir Sov 

caktır • ka. 1111 notuma l.panya biildlme- - Gerili dördüncü sahifede-

Ankara : 12 [ Hususi Mu
habirimizden) - Bir kaç gün· 
dür kalbinden hasta bulunan 
Meclis ikinci reisi Nuri Ccnk~r 
dün akşam vefat etti. 

inkılabın bu değerli uzw
nun ölümü herkesi derinden 
acıya düşürdü. 

Nuri Conkerin milli müca
delede Adana cephesinin esas
h kurulmasında büyük hizmet
leri görülmüştü. Cenaze yann 
törenle kaldırılacak. 

Vekalet, dün Ankaradan bütün 
pamuk mıntıkalarına yaptığı bir ta

mimle bu sene, panıuk ekilen tarla
lara tekrar pamuk ektirilmemesi 
maddesinin bu senelik tatbik edil
memesi bildirilmiştir . 

Şu hale göre, bu yıl pamuk eki
len tarlalara önümüzdeki yılda ayni 

mahsul ekilebilecektir. Vekaletin bu 
husustaki müsaadesi , sırf çifçilcri · 

mizin .seyliplar dolayısile gördütii 
zararın telifisine mabıf olduğu açık-
br. 

Şiddetle ihtiyacı olım)'ID çifçi-

Berlin : 12 ( Radyo:) - Berliıt
deki Fransız sefirinin meraket _. 
lesi hakkında hariciye ııazaretine 

bir nota verdiği , Fran11z ıiyatl •· 
hafilinin merakette Alman ukesj 
bulundurdutuna dair olan ha~ 
tekzip edilmektedir • 

Hindistanda yeni 
karışıklıklar oldu 

Yeni Dclbi : 12 ( ıµdyo 
Dün yine bazı kanl!k1'kJar 
bir- Bir kip ölmiio ve GD ,lelıilltJ 
yaraJanmıttar. ı..- ulıııııM 
tıldık çıkaranlllı cllfıiW 
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Arap mehazlerine göre Türk Antakya 

tarihinden bir sahife 

, __ l.IBölilll ___________ • _________ ,_, Hazirandan itiba re 

Ş hir haberi ri 
Halayda 

Şehirdeki çamurlu Şeker buhranına meydan 
~ .......... ııı:m ........ ._ .. m:mı ............ 1111111 ...................................... ,, 

Gorguma Şehri yollar doldurulacak •• · k 
...----------------- Belediy:-:hirdeki bütün ça- verenler ceza gorece 
Emevi halifesi Ha taydaki T Ürk Baş- murlu yelları doldurmak ve tesviye 

Vekaletin dün vilayete gelen 

ehemmiyetli bir tamimi 

b 
" • • d etmek kararını almış ve derhal bu 

uguna Vergı Verıyor U iş için kafi miktarda çakıl alınma-

Hatayın en yakın tarihi İslamın 
ilk günlerindeki istila tarihidir. Bu 
tarih, daha ziyade kağıdlar üıerine 
geçtiği için incelenmesi de kolaydır. 
Biz bunun için Hataya ait tetkikle
rimizi bu eserler üzerinde yapmak 
iatiyoruz. Antakya ve çevresının 
arablar tarafından kısmen işgal edil
diği 15 hicret tarihi içindeki vaka
lardan birini alıyoruz. Bu vaka lb
nieair ve lbnihaldun gibi tarih ki
taplarında ayniyle geçmektedir. lb
niesirde aynen şu satırları okuyo
ruz: 

Curcuma şehri 
" Lükkam dağında Curcuma di

ye bir ıehir vardır. Burada sakin 
olan kavme Ceracime derler. ( * ) 
Habib Bin Müslime Antakyadan 
bu Curcuma şehrine giderek Cera. 

cime ile sulh akd eylemiştir.Sulh şart-, 
lanna göre Ceracime müslüman· 
laramüzaheret edeceklerdi. ,. 

Bu haberi gören bir tarihçinin 
ilk bıışwracağı yer meşhur arapça 
bir cotrafya lugati olan Mucemül
büldan'dır. Orada ayniyle şu malu
mab buluyoruz : 

"Curcuma iki zamme iledir. Hal
kına Ceracime derler. Şam sınırında 
Lükkiın dağında zaç madeni olan 
yerde ve Antakyarun yakınındadır. 
Ceracime başlı başına bir kavimdir. 
Araplar; rnm istilasına başladıkları 
günlerde buraları tehlikeli gör
düklerinden Üzerlerine pek varma· 
dalar. Ebuubeyde Antakyaya Habib 
bin Müslimeyi gönderince Habib 
bunlarla sulha muvaffak oldu. ,, lb
niesirde pek kıs:ı olan sulh şartları 
burada daha vazıhtır : " Ceracime 
müslümanlara yardım edecekler ; 
rumlara karşı gözcü t.ulunacaklar 
ve Lükkim dağı üzerinde müsellah 
bir kuvvet teşkil edeceklerdi. Buna 
mukabil cizye verıniyecekler, müş
tereken yapacakları savaşlarda Gur 
gu nahların ellerine geçecek gani 
met kendilerine ait olacaktı. Ayrıca 
şehirlerine giren vf' girecek olan ta· 
cirler, ecirler, nabatlar ve Gurguma
ya tabi bütün köyler ve müslüman
lardan kaçıp kendilerine iltica eden 
esir ve köleler bu şartlardan istifade 
edeceklerdi. Araplar ; Ceracimeye 
tabi addettikleri bu sayılan sınıflara 
Eradi derlerdi, harbe gittikleri za
man bunları atlarının terkil.,rine 
aldıldannı gördüklerinden arablar 

bu adı vermişlerdi. Ceracime emeviler, 
Abbasiler, devirlerinde ıı-ah arab
lara müzahir gah muhalif kaldılar. 
Bazan bizanslılarla muharebe ede
rek onları islam aleyhine tahrik 
eylediler. Nasıl ki Abdülmelik; Mus
ip bin Zübeyr ile uğraşırken Gor
gumalıla~ Bizans imparatoru ile bir-

( •) Curcum kelimesini arap ka
ideaile Ceracime diye cemilemişler

dir, Nasıl ki Curmuk kelimesini Ce· 
ramika diye anlatırlar. 

( •• ) Mucemülbüldanda Lükkam 
datma da baktık. Şöyle tarif olunu
yor : Zamme ve şedde ile Lüklui.m· 
dır. Tahfif ile Lüklm da telaffuz 
edildijli mervidir. Antakyaya bakan 
bir dal' ismidir. Sis ve Tarsusta bu 
daldan rörünebilir. Lübnan bahsin
de de zikri reçmiıtir. Lübnan bah
sine de baktık şu satırlar vardır : 

Lübııaıı Antakyaya, Misise gider. 
Oralarda Llnıklm adını alır. Lübnan 
dafları Malatya ve Kalikalya hatti 
Hazer denizine ulatır. ( Bu Lükkim 
datı Amanos ve Elma dıtı denilen 
cı.t olsa rerektir. ) 

likte Şam ülkesine girmişlerdi. Bu
nunla beraber müslümanlar çok ke
rt> kendilerinden istimdat eylemiş
ler ve onlar da bu davete icabet 

eylemişlerdi. Ve bu yardımların kar
şılığı olarak kendilerı de çok istifa
deler temin eylemişlerdi. ,, ( •• ) Bir 
ip ucu saydığımız bu meseleyi An· 
karada bulabildiğimiz mahdut kay
naklar üzerirde kurcaladık. Abdül
melik bin Mervan zamanında Gur
gumların nasıl önemli bir mevki sa
hibi olduklarını öğrendik. 

Hataylılarla müsalaha 
Tarihi Kamil ayniyle şöyle söy

lüyor : 
" Abdülmelik Amr bin Said'e 

karşı hareket eylediği sırada Antak-
:ya yakınındaki Lükkam dağı kav

minden bir başbuğ harekete geldi. 
Etrafına bu dağ· hakkından olup 

sına teşebbüs etmiştir. 

Alınacak çakıllarla, mahalle ara
larındaki bilumum su birikietileri 
çamurlu yollar kapanacak ve tesviye 
edilecektir. 

ı Bütün bataklıklar 
kurutulacak 

Sıhhiye vekaletince memleketi
mizin bütün mıntakalarında buluuan 
bataklıkların kurutulmasına karar 
verilmiştir. Bu suretle sıtma ile mü· 
cadele teşkilatının daha müsmir ne
ticeler vereceği anlaşılmaktadır. 

Kurutma ameliyesine muntazam 
bir planla başlanacak ve bu iş yer 
yer intaç edilecektir. Bataklık ma
hallerdeki suların akıtılmasına ait 
projeleri Lehli su mühendisi Pol Lut 
ski tanzim edecektir. 

- .. 
İnce şeker fiatları indirilmeyecek 

Şehrimizde ara sıra şeker buh
ranı baş göstermekte olduğunu ve 

hatta bir kaç gün ev-el bu buhranla 
karşılaştığını yazmıştık. 

Vilayet bu iş üzerinde hassasi
siyetle alaka göstermiş ve keyfiyeti 

derhal vekalete bildirmişti. Vekalet, 
vilayetin bu yazısı üzerine ciddi ted 

birler almış ve şu tamimi ile keyfi
yeti bildirmiştir: 

Şeker fiyatının indirileceği şayı

alariyle bazı mahallerde tüccarın şe

ker siparişinden çekindiği ve b,u se
beble stokların azalması yüzünden 
fiatın yükseldiği bildirilmektedir. Şe-

ker fiatı indirilmeyecektir. Çıkarılan 
şayia ihtikar maksadiledir. . 1 

Vilayetinizdeki tüccar sipariş et
medikleri halde Ticaret odaları vası- I 
tasiyle yüzde on beşi peşinen gön- ' 
derilmek üzre istenilen miktarda şe
ker sevkedilmesi Türkiye şeker fab
rikaları A. Ş. U. müdürlüğünce te
min edilmektedir. 

Vilayetinizce o kabil şayialara 
uyarak ihtikara sebebiyet verenlere 
karşı mahallen kanunlar ve belediye 
:ıizamlarına göre takibat yapılmasını 
ve gıdai maddelerden olan şekerin 

buhran ve ihtikarına meydan veril
mempsini dilerim. 

Arapların Ceracime dedikleri kavim·ıTayyarepİyankosu 
den bir çok halk toplandı. Ayrıca 1 

Eski mezarlık · Seylapzedelere 
Nabatlarla rumlar ve müslümanlar· 
dan kaçıp gelen esirler ve köleler 
beraberinde idi. ,, 

Vakanın ne gibi safhalar geçir
diğini henuz tesbit edemedi!Cse de 
Abdülmelikin ,dağlı başbuğa her 
hafta cuma günü biner altun ver
mek sartiyle sulh yaptığını öğreni

yoruz. lbniesirde aşağı siyasi hudayı 
da gördükten sonra Emevi halifesi 
Abdulmelik bin Mervanın bu Ha
taylı başbuğa vergi vermek zarure 
retinde kaldığını anlamakta güçlük 
çekmeyiz. Bu siyasi hile şöyle çev
riliyor. 

"Abdülmelik. Hataylılarla yap
tığı bu musalehadan sonra hataylı 
kumandanı için bir hile tuzağı kuıu
yor. Daha doğrusu müslüman olmuş 
hemşerilerinden birisinin bir dolabı· 
na kurban oluyor. Abdülmelik, Lü
kan dağına lbnimüsafir adında biri
sini firari gibi gönderiyor. Bu adam 
başbuğun misafiri oluyor. Misafir 
oldukça her an Abdülmeliğin aley
hinde bulunuyor; şikayetler ediyor 
ve kendisine ağır surette dcğüp sa· 
yıyordu. Abdülmelik ile hataylıların 
yaptığı muahede şartlarını pek ha. 
fif buluyor. Daha ciddi, daha mehi· 
rane hareket edilirse daha müsait 
şarait elde edileceğinden bahsedi
liyor. Abdülmelikin zaif ve müşkül 

noktalarını sayıp döküyor, Başbuğu 
kandırıyor. Birlikte yeni bir hareket 
planı hazırlandıktan sonra lbniıııü
safir doğruca Abdülmelikin yanına 

geliyor. Orada Abdülmelikin köle
lerinden ve başkaca Emevi ailesine 
ait kölelerden ve kendi askerlerinin 
en kahramanlarından seçme bir or
du teşkil ediyor; birlikte kararlaşan 
plan mueebince hataylılara yardım 
değil, geçecekleri yollara pusula'r 
kuruyor. Başbuğ kuvvetlerini emin 
ve biraz da gafil olarak Suriyenin 
içine şürmüştü. lbnimü•afirde plana 
göre birleşecekleri yere yönelmişti. 
Kurulan tuzaklardan bütün bütün 
gafil bir halde bir gün lbnimüsafir'in 
kurduğu dehşetli pusuya rast geli 
yor. O anda karşı taraftan sesler 
yükseldi. Hataylılar şaşmış bir hal
de bu seslere kulak verdiler. Şöyle 
bağırıyordu: 

"içinizde bulunan kölelerden, 
esirlerden bize gelecek olanlar azat 
dırlar. Bu hürriyetlerini halife divanı 
da tasdik eyliyecektir . ., Deniyordu. 
Zaten birdenbire bozgun verenlerin 

- Gerisi üçüncü sahifede -

10'000 liralık ikramiye 
şehrimizde -

Tayyare piyangosunun bu ayki 
çekilişinde 10,000 liralık ikramiye 
şehrimiz 5 kanun sani öğretmeni 

Emine ve lniinü mektebi öğr<'tmeni 
Makbult'niıı 13847 numaralı biletine 
isabet etmiştir. 

Oduncular 

Oturdukları handa icar 
verecekler 

1 

Gölhanında duran oduncul~rdan 
alınacak icarın takdiri için belediye 
ce bir komisyon seçilmiştir, 

Komisyon, raporunu verdikten 
sonra, nıezkür handa bulunan odun
culardan, icar alınmağa başlan;ı.

caktır. 

İnhisarlar idaresi 

Yeni mezarlığa nakil 
yakında başlıyor 

Eski mezarlığın yeni mezarlığa 
nakline yakında başlan ı;ası beledi
yece karar altına alınmıştır . 

Belediye , tarihi kıymeti lıaiz 
mezarlar varsa , alakalanılması için 
kültür direktörliiğüne , müze mü· 
dürlüğüne ve Halkevine bu hususu 

bildirmiştir . 

Ticaret odası 

Riyaset divanı 
yapıldı 

. . 
seçımı 

12-1-1937 tarihinde Ticaret 
odasında yapılan dıvaııı riyaset in· 
tihabı neticesinde : 
Birinci reisliğe izzet Koçak 
ikinci reisliğe Basri /\rsoy 
Birinci reis vekilliliğine Hasan Atıl 
ikinci reis vekillilığine Suküti Süzen 
Hesabat müfettişliğine Arif akıncı 
Muamelat müfettişliğine Salih Eroğlu 
Kongra azalığına Ziya Kurttepeli 1 

" " 1. Hakkı Kozacıoğlu 
seçilmişlerdir. 

Y ardın1lar yapılmakta 
devam ediyor 

Selapzedelere yapılmakta olan 
yardımlar devam etmektedir. 

Saylavlarımızdan general Naci 
40, Tevfik Tarman 30, lbralıim Mete 
25 Sındırgı belediyesi 150, Artvin 
belediyesi 13 l ve Salihli belediyesi 
50 lira göndermişlerdir. 

Varidat kontrol 

memurlukları 
. 

Yeni ihdas olunan varidat kont. 
rol memurluklarına, vazifenin ehem
yeti göz önüne alınarak, yüksek tah
sil görmüş veya maliye me~lek ınek· 
tebinden mezun olanlardan tayin 
edilmesi Maliye Vekaletince karar
laştırılmıştır. Bunların ayni zamanda 
varidat müdürlüğü ve tahakkuk şu
be şefliklerinde en az bir sene iyi 
çalışmış olmaları da şarttır. 

Zabıtada: 
Bazı siğaralar ha~'kında 

iyi _bir karar verdi 
1 İki çocuğun kanlı kavgası 

Satı~ı nisbeten ağır ol;ın yüksek Kapatılan otel i 1 

nevi siğaralaıırı uzun müddet bayi- 1 A :-=--:-..-- . : Döşeme mahallesinden Hilmi 1 

ler elinde kalarak bozulmasına ve I Sıhhı şeraıhnı ıkmal ettık- 1 oğlu 12 yaşında Bülent ile Sugedigi J 

halka bayat mamulat satılmasına 1 ten sonı a tekrar açıldı mahallesind n Celal oğlu l3 yaşın- ı 
k d da Hüsam adında iki küçük, arasın-

mani olmak ma. sa. iyle paketlerin Sıhhi ve fenni şeraiti fena görü: 
1 1 d 1 dd b 

da alacak yüzünden çıkan bir kav- 1 
atına ( .· ... t.ar.ı ıın en .so.nra. satı· i' len zmir oteli bir mü et evvel e- ı 
1 ) b d h 1 gada, Bülend 1 lüsamı çakı ile kolun- J amaz ı ares·ııın ercı ın ısar ar lediyece kapatılmıştı. 

idaresince usul ittihar. edilmiştir . Mezkür otel, bu şeraiti ikmal dan yaralamıştır · 1 
Sırf tütiin müstelıliklerinin piya· ettiğinden belediyece, tekrar açılma- Hırsızlıklar 

sadan daima ta~e mamulat tedarik sına müsaade edilmiştir. 
edebilmderi endişesiyle paketlerin 
arkasına ya11la'.l bu ibarenin o ta
rihten sonra o nevi siğarenin :malın.1 
nihayet verileceği şeklinde tefsir 
edildiği görülmüştür . 

Bu yüksek nevi siğaraların ima· 
lıııa muayyen bir tarihte nihayet 1 

verilmesi , yahut piyasadan kaldırıl
ması mevzubalıs değildir . 

Maaşı yükselen 

Orta tedrisat öğretmenleri 
Adanal erkek öğretmen okulu 

fizik öğretmeni Osmanın maaşına 
10 lira zam , aynı okul edebiyat öğ· 
retmeni Raşidin maaşına, fazla ders 
aldığından 35 lira ücret zam yapıl· 
mıştır , 

Çocuk oyun yeri 

satılıyor 
- --

Belediyenin, Borsa karşısındaki 
çocuk oyun yerinin arsası satlığa 

çıkarılmıştır. 

Balıkesir lisesi 

Seylabzedelerimiz için 
para topladı 

Balikesir lisesi öğretmen ve ta
labeleri şehrimiz fela1<etzedelerine 
yardım etmek maksadile aralarında 
53 lira 63 kuruş toplamışlar ve bu 
parayı şehrimiz kızıl ayına gönder
mışlerdir. 

Kayserli Ömer oğlu Mehmed 
adında birisi, Arabacı Mecidin evi
ne girerek, alacağına mukabil yağ 
ve ve paralarım aşırdığından hak
kında kanuni takibat yapılmıştır . 

* 
Milli Mensucat fabrikası ame. 

lelerinden Kayscrii Mustafa oğlu Ab
dullah adındaki adanı, fabrikadan 
jki metre bez ile lıir boş çuvalı-aşı 

rarak kaçarken yakalanmıştır , 

* 
Tarsus kapısında Eskişehirli Tev· 

fik Horozoğlunun dükkanından ge· 
celeyin bir şahsı meçhul tarafından 
hir gramofonu ile 22 plak ve 25 li
ra para51 ve 15 adet p-ıra çantasile 
15 kadar Yenice sigarası aşırılmış

tır 

Zabıta tahkikat yapmaktadır . 

Teşvikısanayi muafiyet 
leri kalkıyor 

Hükumet teşviki sanayi muafi· 
yellerinin kaldırılmasına karar ver· 
miştir . Bu kararın tatbikma önü· 
müzdeki mali sene başından itiba· 
ren başlanacaktır . 

Esasen teşviki sanayiden mua· 
fiyet listeleri için konulmuş olaP 
müddet gelecek sene bitmektt>dir. 

Hükümet bundan beş sene ev· 
velki müddet bittiği e•nada mevcut 
mevaddı iptidaiye muafiyet listesini 
bir hayli daraltmış ve bugünkü şek 
le sokmuştur. Bu da, mevcud şeklin 
ilerde büsbiitün kaldırılması için bit 
hazırlık mahiyetinde idi. 

Ônümiizeeki mali senede teşviki 
sanayi kanunu ile birlikte kalkacak 
olan mevadi iptidaiye muafiyet lis
telerinden sonra tabiatile bu mevacli u 

iptidaiyenin 
primler de 
olacahtır. 

ithalinden mütevellit a 
kendiliğinden kalkmış 

Yeni vapurlar 

Almanyaya altı vapur 
sipariş edildi 

Ankara - Almanyada altı ti
caret vapuru inşası hakkındaki ih- ıl 
zari mukavele imzalanmıştır. Daha er 
yedi vapur inşası için de müzake· 
reler devam ediyor. Ismarlanan alb 
vapurdan üçü, Mersin hattında işle-· 
tilecek tonajları üçer bin ton ve sür 
atleri 13,5 mil olacaktır. 

Birincisi 1938 şubatında, sonun· a 
cusu 1938 teşrinisanisinde teslim edi1 
lecektir. e 

Diğer üç vapur Bremen tezgah· 
larında yapılacak ve 1700 ton olup 
Mudanya, Bandırma hatlarında iş· 
letilecek, süratleri saatte on sekil 

mil olacaktır. Birincisi 1938 mar 
tında sonuncusu da 1938 senesi 

' 
kanunusanisinde teslim olunacaktır. 

Karadeniz hattında işliyecek be
şer bin tonluk ve 15,5 millik ÜÇ 

vapurun inşası için de müzakereler 

cereyan ediyor. 

Vaizler hakkında kanull 
kabul edildi 

Anbra - Meclis bugünkü top· 

e 
ar 

lantısında vakıflar umum müdürlüğİİ 
bütçt>sinde 44 bin liralık münakale a 

yapılmaşına dair kanun layihasile 
vaiz ve dersiamler hakkındaki loa 
nun layıhasını müzakere ve kabul 

etmiştir. 

Mektepİerde 

Sınıflarda soba 
yakmalıdır 

Bu yıl, şehrimiz şimdiye kadar 
görmediği bir kış havası yaşamak· ur 
tadır. Gündüzleri hava daima kapah ey( 
ve yağmurlu geçmekte ayni zamaır' 
da soğuk rüzgarlar devam etmek 

tedir . 

Buna rağmen, şehirdeki bir ç 
mekteplerde, sınıflarda soba yakıl 
madığı, talebe babalarının vaki şi 
kayetlerinden anlaşılmaktadır. 

Kültürün her cephesinde büyii 
bir varlık ve alaka gösteren şeh · 
ıniz Kültür direktörlüğüniin bu 
susuda tezce nazarı dikkate alaca 
ümit ediyoruz . 

Akaşm kız sanat okulu 
na tayin edilen öğretm 

Şehrimiz akşam kız sanat okıı 
moda sta jyerliğine Vesime A 
Bağdatlı 50 lira ücretle tayin e 
miştir • 

ter 
gibi 
dan 
Eti 
lı:eı· 
liy0 

Gor 
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Bölgelerde 
eyhanda ekim hazırlığı 

parasız klevlind 
tevziine başlanıyor 

tohumu 

Ticaret 
müzakereleri 

Filistinliler 

Tahkikat heyetine bili 
Ankua : 12 (A,A.) - Aldıtı- raporlannı veremediler 

- malGmta göre mevcut ticaret 
müzalcereleri berveçhi atidir . Kudüs : 12 ( Radyo ) - Filis-

- Bırinci sahifeden artan -

T. H. Baysal 
Vali ve Cumhuriyet byon kurul Başkanı 

ADANA 
Güzel Seyhanın kurtuluş yıldönümünü kutlular 

bu vesile ile de gösterilen temiz hislerden dolayı 
teıekkür ederim. 

•• Sovyet Ruya Cümhunyetleri tin Arap icra komite.i tarafmdan 
eyhanlılar Romanyadan gelen goçmen- . ittihadı ile müddeti ı Kanun 938 1 receli gündüzlü çalışmalara ratmen 

iSMET INôNO 
T. H. Baysal 

ki de biten m•..laeclenin tecdid ve re- bir türlü ikmal edilemiyen rapor 
ler hesabına ziraat yapaca ar vizyonu için ma.lırereler Ankarada F'ılistinde tahkikat yapan krallık Vali ve Cumhuriyet il yön kurul başkanı 

ADANA 
Adananın kurtuluş yıldönümü münasebetile 

Adanalıların Cumhuriyet ordusuna karşı göster• 
dikleri yüksek duyğu ve sayğıya teıekkür ederim. 

. Ceyhan : 12 ( Hususi muhabiri
Z~en ) - Çukurova mıntıkasm· 

1
. ~ıf çilcrimizin öteden beri ek dik 

rı Ve yetiştirdikleri yerli iane pa· 
utu idi . 

1 
.. Bu ekilen iane pamapnun mah 
11 bereketli . olmadığı , fimdiye 

l• ada• yapılan tecrübelerden anlq1I-
r • 

liatta bu , yerli iane pamupnun 
Yat, da o kadar pek yübete sa· 
'-ıyordu . 
.. ..Hükumetimizin iyi ve yerinde 
~~ü ile bir kaç senedenberi 
""4Ulada pamuk islib ve üretme 
laayonu kurularak faaliyete baş. 

b . 
Bu istasyonda timdiye kadar ya· 

lan denemelerde müsbet netice · 
elde edilmİf ve Adana mmbka

" yetifen yerli iane pamujuoun 
libı için , yerine mahsulü bereket· 
~ piyuada fiyab yüksek olan 
IOavJand • pmnutu ekilmesi ve 
Pamutun tohnmunan çifçilere 

~anııı ız verilm.a kararlapanlmlşb. 
Bu münasebetle babamıza ait 

cbrin öte tarafında bulunanlara, ge· 
lene verilerde ektirilmiş , bu 
de ırmağın bu tarafındaki köy· 

il ve kasaba çifçilerini n hepsine 
~vJan.I • tJiiidi ~ kiy 

Yar heyıetlerine ._dan önce ali· 
r makam taıllfmdan haller ve 

·tinden bütün köy 1Dllhtarlan 

köylerinde çifçilik yapan her zürraa 
ekebileceti kadar çitit verilmesi 
için yazarak bu itlerle alibdar olan 
makama sunmuşlardır . 

Çif çilere bu , Klevland çitidi 
param verilecektir . Yalnız , her 
çifçi aldığı mıkdarda aynen çitit 
olarak hükümete tealim edecektir . 

Bu yıl mmbkamızda yerli iane 
pamup bir dünüm bile ckilmiyecek· 
tir. 

Bundan batka Adana çifçileriDe 
bükOmetimiz tarafından yiyecek but· 
day verileceti bura çifçilerini de 
sevindirmiştir • 

ltittitime göre : Çifçi olan her 
aileye , nüfus batma lSO kilo ye
meklik butday verileceti kuvvetle 
muhtemeldir . Ve Ceyhan çif çileri· 
nin de bundan mahrum bırakılmaya 
catı sanılmaktadır . 

Ceyhan : 12 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Romanyadan kasaba· 
mıza gelen ve köylere gönderilen 
Türk göçmen kardeşlere hükumeti· 
miz :tarafından tohumluk buj'day 
verilmekte ve bu tohumlanda köylü
lerimiz kendi ziraat alitı ve öküzle· 
ri ile iftiharla ekmektedirler . 

Buğday mahsulünün idrakinde 
yine köylülerimiz tuafmdan topla
ucak .. ..,... ptirilecektir. 

Göçmen lcardetleıe köylülerimiz 
çok miufirpa.nrlilc yapmaktadırlar. 

&ı,uk 

alayda Gorguma şehri 

baıl•mıttır • heyetine verilecektir • Fakat ikmal 
Japonya ile bql•ıt olan mü- edilmediğinden bugü akşama d<>tru 

zakereler tevekkuf hündedir • Bu verilmesi beklenmehedir. 
memleketle ticaııetimiz şimdilik bu 
günkü umumi mevzuabmlza tabidir. 
Hollanda ile aizakerat baflamak 
üzeredir • Holanda heyetiain yann 
Anbrada bulanac.ja •alepknakta· 
dır . 

FraDSlz Harbiye Nazın 
Merakife gidiyor 

Pariı : 12 ( Radyo ) - Har· 
biye Namman yakında Meralciti zi. 
yaret ve kendisine büyük rütbeli 
zabitlerin refakat edecekleri bildi· 
rilmektedir. 

Fransız donanması 
manevra yapacak 

Paria : 12 ( Radyo ) - Fransız 
doemmuından bir lcısmı senelik 
manevralanoa yapmak üzere bu aym 
sonlarına dotru merakiı sularına 
hareket eaecek ve l>u manevralar 
bir •Y kadar sürecektir • 

Almanya da 
Kardan 18 kiti öldü 
Berlin: 12 (Radyo) - Kar fırb

numa tutulan 18 kiti ölmiiftür . 

Mekıikanın Londra El 
çisi istifa etti 

1 Londra: 12 (Radyo) - Melesi· 

Sovyet sefirinin 
Delbosu ziyareti 

Paris : 12 ( Radyo ) - Sovyet 
Rusyanm Paris sefiri, hariciye nazı· 
n Delbotu bugün ötleden sonra zi · 
yaret etmiş ve uzun bir mülikat 
yapmıttır. 

Macar baıvekili seyahat
tann döndü 

Viyana : 12 (Radyo) - Macar 
bq vekili bu gün seyabattan dön 
miif ve Şiifnintle uzun bir mülikat , 
yapmişbr. 

Sovyet Rusyanın ye·, ı 
ni harbiye bütçesi 

Motkova : 12 ( Radyo )- 937 
yılı harbiye bütçesi yirmi milyon 

ikiyüz bin ruble olarak teıbit edil
miftir Bu rakam 936 yılmda ondört 
milyon 500 bin ruble idi . 

Saaayi birliti muamele 
vergisinde istenilen ta

dilatı tedkik ediyor -

Genelkurmay Başkanı Marepl 
FEVZi ÇAKMAK 

T. C. Beriker 
C. Kurtuluş bayramı münasebetile bana gös

terilen temiz duyğulardan mütehassis oldum. T e
şekkür eder, saadet ve muvaffakiyetler dilerim. 

K.ATATÜRK 

937 nin kehaneti 
F ransada büyük karışıklıklar 

1 
f 

Y enİ yılın iJk L-LL--IDI bı·tirdik" • • Y 
1U111U eni sene baklcıDda, lcenclisinclea 

Henüz önümüzde sı hafta var. o evvel söylenenlere hiç benzemiyen 
nun için, 1937 seneainin nul geçe. tahminlerde bulunuyor • 
ceti hakkmcla. mütalea yürütenlerin Dinliyelim ; 
daha arkaaı alınmach • •Şubat, Marta kadar iktilıdf 

Fakat, bu gün elimizde buluun bubrm devam edecek. &mdaa _... 
bir Frw.z ..--.. pai ._ ima ~ miiclclet içia aeçeeektir • 
Wdanda tahmialerde bukma b- Fakat Haziranla i1ktep;q ••· 
chaı, Fnnıaım bu humata .en :sa1&- mda tekrar vaziyet bozulacak. Se· 
hiyettar aaydltJ bir miiaeccimictir • pe sonu tekrar müjde vermekte· 

Söylediklerinin tecrübe ile 18• dir . 
bit oldutunu anlabrlu. 1937 senesinin ilkkinununda 

Bu yüzden Madam Marion Cla· buhran kalmıyacak ve itler düzele· 
ud ( Maryon Klod) un fikirlerini en cek ·Fakat harpten evvelki halimi· 
sona aaklamasma büyük bir ehem· zi bulmak için bet RDe daha bek-

- ikinci sayfadan mabad - j balardaki halk ta ayni kabilelerden- kanın Londra Elçisi hükUmetine ia-
tifasuu ~ermiftir . ta .. .. .. di. Antakyaıun ızabtoJuncfutu yıllar guuw 

Milli sanayi birlili , muamele 
vegiainde istenilen tadilat hakkın
daki t\dkilcata devam ediyor • Bu 
huusta birlikte dün de bir toplanb 
yapılımştır . Bir taraftan muaddel 
muamele vergisi kanunu da Hazirana 
bdar Meclisten çıkmış olacakbr . 

miyet veriliyor . lemek lizam • 

Fakat, acaba bu kadın münec- Yani ancak 1942 senesinde bol· 
cim ötekilerin söylediklerinden fi- luia kavupcatız · raftan suru ile koleler karşı içinde Arablarm ellerine geçen bir Sanaldıtlba ıöry; bu iltifa Iİya 

.. ifa gc~tilcr. Hem ansı~ pusuya çok şehir ve kasabalar yerlerinde ıi bir sebebe müstenit dqildir . ki al ak · · · .__..__ bilik • Gelelim aivasete : 

Uftillcıennden hem de bir çok ar· kalmak prtiyle teslim olmutlardı • 
larıru kaybettikleıinden zayıf· Kendilerini Rum olmadıfndan, ya-

ilJ· olan datahlara birden hUcum but aralanncla Rum muhaciri olma-
ı. Bozuldular, bqbuğa da sa: dıjından Rumların herhangi bir te. 

llf esnasında öldü. Bir çok Gur· cavüzlerine gözcü tayin edildiler.Mev· 
irli lar ve Nabatlar kıbnçtan geçti. zuumuz olan dat şehirleri ile başka 
~ hareket etmiş olan rumlar bir tekilde anla ;mıtlar. Esasen her 

Y&at verdiler. Bundan sonrasına h k b ı Ar blar illan · I şe re ve asa aya ge en a 
1 YCllniJ er kölelere, karp va· " 1• hali .1 L.--L.--- kalmak •. 
erini if 1 • 1 di. Bu b bu yer ıa ı e ~~ 1C111 

a ey emış er " aş . ti' '-- • t• •--'--! di adına ıs yen çııuın, ıs ıyen 1U1U11J ,, yor· 
·~ . başka kaynakli\rdan .. ve Jardı. Rum muhacirleri ile bıristiyan-
~ . ~ns kaynaldann~ ~- htı kabul etmit olanlaim bir lamnı 
.. &.-:_,. ~~kanı vardır. Nasıl ki gor· çıkıp Bizansa gidiyorlardı. Halife 
.1_ ... IUZü arab kaynaklan Ja bir ôm da bir A 
'"'• Bi.,.. · •1 birlikt er Antakyaya rap kuv· . -ns ımparatoru ı e e . . d 1 1.. .. 

)'c"c b" .ki . . t bit vetinin bulun uru muına uzum gor. 
._ ı ucum cttı enru eıs .. .. 1 Antak ııelbektec1· muş ve oylece yapı mıtbr. ya 

il'. lılara da Rumlara karp Arablara 

Dağlılann milliyeti müzaharet hususunda itimad etme-
S.. lerinden anlaşahr ki tebirde bulunan 

anlabf dağhlann Arap ve Bizanslılar çıkıp gitmişler ve Otokton 
e ha ~imi aç.kça göstermekte ahali kalmıtb. Anadolu Selçuldanndm 
lan tti kompılan ve vatandaflan Kutalmıt otlu Süleymaıun Tekfurun 
craı~.,_~arı bunlardan ayn gös- gaybubeti halinde bizzat Antakya· 

l>i !~r • .IJ>meairde Cerceruma hlar tarafından davet edilmit olm• 
- --........ rorunen kelime Muramülbül. bu kanaati t~yid eylemektedir. 

· tan ~rcuJae diye barekelenmiştir. 
~e Gorıwıa ve Gorguma 
yoruz. ~ tebri olduğunu bi 

Bu bizım mevzuumuz olan 
~llkilcaten Eti tabletlerinde 
~llMP-. ıuma t~bri midir; yoksa 

inoldutun~. Gorıumıar sa
tehri lcab .. aıa bu ıstimal Gorugmlar 
L:1_! dinden mi l'"riyor? u __ .. 
vıuuıyoruz.Ş .. he ~ nc:ouz 
vctler' . up yolc ki Arap kuv-

ıne ıtaat e•-:- 1 1erlemde L .. L ~ o an ve zorlu 
......... ,. tehir "'baa-

Türk köyleri 

Curcuma kelimeainin Gorguma 
oldutunda hiç fiipbe yoktur .Arablar 
Sangar sözünü Sencar diye teliffuz 
ettikleri gibi bunda da ayııf tecvidi 
yaplDJllardır. Biz lbniairin imluma 
bakarak ilk önce bu kavmin Anado. 
luda öteyeberiye yayılan ve müslü· 
manbtm hm yualdanna dinleme
dikleriadea kmlbaı di,e ...... ı:ar-

Sovyetlerde 

Merkez icra komitesi dan 
toplandt 

Sanayiciler , sanayi birJitinden 
batka aralannda da toplanblar ya· 
parak bu meseleyi halle karar ver. 
mitlerdir. Bu münasebetle her sa· 
nayi ziimrai yalanda toFlanblara 
bqlayacaklardır • 

r m ıçın mı, r~ · " is on· 1 

lann söylediklerine benziyecek bir • Fransacla bu sene zarfında bil 
ıey söylememek gayesile mi her· lalmet detifecek, sonra yazın. ~ 
kesten sonra kalmağı tercih etti ? ci dir sebepten dolayı Fransız par. 

Sö ledikl . b-'--'- ı tilerinden biri memlekette yem· a..:.. Y crıne A1UUr1a Madam lca VIJ. 

Marion herkesten ayn~ak İltemiı· l'lflklık çıkaracak • Korlcanl..- Pa-
tir . risten kaçacaklar . Fakat tehlike bp 

kadar büyük değildir. 

Moskova: 12 ( Radyo) - Sov· r-----;:;=;-------:ı-,---------...... 
yet Rusyanm merkez icra komitesi Tan sı·neması 

Hareketi halk bastıracak ve • 
da kaduılann da rölü ıöriilecak 
bu suretle, Fransa, gene bir UÇUl1I buıün açılmıştır. 

Stalin ve arbdaşlan pddetle 
alkql8111D1ftır • Bu akşam 

carlar olmaama ihtimal vermiftik. 
Aynca müteaddid mevkilerde Gar
gar örenleri ve köyleri oldutuna ba. 
karak Carcarlann daha ziyade Gar· 1 
garlar olmumı kabul ettik. Maa· 
mafi Gorıun, Korgun adında Tür. 
kiyeain her köteainde mevki ve köy 
adim pek çoktur. Muperu, Hatay 
ölkNini Onmt ve Fırat arasmda tab
did ederek orada mtvcut küçük bir
letik biikGmetler ~bpla otuz 1 
boyleri aibi 24 olank sayar; demek 
bu datfı ve kahraman gorpmablar, 1 
Antakyamn kurulutundan bir çok 
asarlar 'öoc:eden beri onda hüldlmet 
süren ve y ... yan Eti oruklanndan 
biri oldutunda tüphe yoktur. Eme
vilerin bile kendileri müstakil bir 
devlet sayarak muahede yaptıklan 
bu balkın çocuklara EmeWerin ... 
lefleri oldatwuı iddia eden S..riyet 
hüktmetiain daha az lllrmette t.· 
l•mıep yeltewesi ne ..a.br bil· ..... 

Kurtulut bayram11mz şerefine 
Jül verenin müthiı romanı 

Mişel Stroga ~ 
Asırların atefini llineliremediji bir 

kahramanlığın menkabesidir. 

Mişel Strogof 
Kazak ve Tatar harbini en müthiş bir şekilde ~ bit taheserdir. 

Mişel Strogof 
da yegina vazife himıet etmek, yegine hedef hizmet ~tmck yeg" 

bir etb hizmet etmektir. ane 

Mişel Strogof 
MeVlimin en büyük bir filmidir 

Di1ckat yerlerin erkenden temin edilmesi rica obaur. Bu şaheser 
bugün 2,30 •tineainden itibaren görebilirsiniz. 

PEK YAKINDA: 
HARRY BAUR'm temsilinde büyilc bir kudret 

aösterditi bir barib .... 
Taras Bulba 

7691 

mun kenenna aiirüklenmifken kar· 
tenlacak . 

• Bu dahili kanşddıktan ._.. 
Fransa için hiç bir harp tehlikeli 
yoktur. 

Bilhassa lngiltere ile olan ~ 
sebeti daha dostça bir tekil alaçmk• 
br • 

Bundan başka nazilerin fiddetli 
hareketlerine rağmen Fransa ile Al-
manya arasındaki münaeebetler d.· 
ha az gergin olacaktır • 

" Bu sene içinde ln,iıterede bir 
takım dahili meseleler çdcaak ve 
müstemleke meseleleri ve c1ip1- -
leketlerle olan münuebetler t.u ma
nu ?.betlerin bazalandar • 

Kral albnca Corc biitiia .. ~ 
lülderi yenerek aize1 bir _... 
ultmat aiirecek • 

• 1937 ••liıde ltal,ada ~ 
him hidilılH ..... Dlfte fMi * 
yük mütkil&tla ~ Ye -.-~.~'..-..dl 
miittelilderi. ~ 
hayal ....... ~. ;1~!fD!ll 

. • Şimdi - ..... ---~ 
liyoraz : 

-Lut/"' ıMP1i ----
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Kitap ve mecmua 
çıkaranlar 1 . BELEDİYE İLANLARI 1 

·~~~~~~~~----------~~----------.......; 
-

Maarif vekaleti yardım için 
yeni bir usul koydu 

Ankara - Maarif vekaleti te
lif ve tercüme yapanlara şimdiye 
kadar vekaletçe yapılan yardım şek
lini değiştirmiştir _ Yardım istenen 
eserler ikişer nüsha olarak vekalete 
gönderilecek , vekalet bunları ted · 
kik ederek uygun görülenlere vapa
cağı yardim ş ekil ve miktarını elde· 
ki tahsisata göre her sene temmuz 
ayı başında tesbit ederek alakadar· 
!ara bildirecektir . 

Maarif vekaletince bir mecmua
ya yardım edilebilmesi için m"cmua
nın milli kültiire hizmet ettiğinin 

vekaletçe kabul edilmesi ve en az 
on snyısımn muntazam olarak neş. 
redilmiş bulunması lazımdır . 

Deniz yolları idaresinin 936 
bilançosu hazırlanıyor 

Deniz yolları idaresinin 936 se
nasine ait bilançosu tanzim edilmeğe 
başlanmıştır. Bu sene mühim bir kar 
elde edilemiyeceği anlaşılıyor. 

Bunun sebebi idarenin vapur
ları da dahil olduğu halde vapur· 
culuk şirketinden alınacak bütün 
vapu·ların esaslı surette tamirine 
başlanmasıdır . Bu işe mühim mik· 
tarda para sarfedilmiştir. 

Deniz yollarının y e n i tarifesi 
Martta tesbit edilecektir. 

İspanya meselesi 
- Birinci sahifeden artan -

yet vapuru asiler : tarafından püs -
kürtülmüştür . 

Avilla : 12 (Radyo) - Madrid 
cephesinde sükun sürmektedir. Asi
ler elde etrikleri mevkileri tahkimle ( 
iktifa etmektedirler . 

Adana Erkek Lisesin
den: 

Okulun:uzılaki meccani talebenin 
150 metrelik kumaşın münakasası 

18/ 1 /937 tarihine kadar temdit edil· 
miştir . Taliplerin o gün saat 16 da 
Kültür Direktörlüğünde bulunma· 
lan . 

Alelumum amal müessese ve fabrikaların makine, motor, kazan, ocak 
inbik ve bacalanrun hini tesisi ve inşalarında olduğu gibi sonradan her 
türlü tebdil ve tadillerinde muntazaman ve muttariden fenni mua· 
yenelerinin icrası belediyelerin en mühim vazifei cümlesinden olduğundan 
gerek yeniden tesisat yapmak istiyenlerin , gerekse mevcut tesisatın ta. 
dil ve tebdil etmek arzu eden fabrika ve müessese sahiplerinin ilk önce 
belediyeye müracaatları lüzumu ilan olunur . 

9-13 7703 

l Satışa çıkarılan mahal: pamuk borsası karşısindaki Belediyeye ait 
oyun yeriarsası : 

2 - Muhammen kıymetı : Beher metro murabbaı altı lira: 
3 - Muvakkat teminatı : 834 lira 75 kur~ş: 
4 - İhalenin yapılacağı yer ye tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşembe 

giinü saat on beşte belediye daimi encümeninde. 

5 - İsteklilerin ihale günü saat on dörde kadar teminat mektuplarile 
birlikte tekliflerini belediye riyasetine vermeleri lazımdır. 

6 - Arsa topu kaydına göre satılacaktır. 
7 - Almak isteyenlerin daha evvel şartnameyi okumaları ve mu-

ayyen vakatta tekliflerini vermeleri ilan olunur. 7711 

13-17-21-26 

Radyo almak istermisiniz? 

PHİLCO 
Adana bayiliği : 

Her markayı görüp din· 
!edikten sonra muhakkak 

Phı.lco radyosunu gö. 
rüp dinleyiniz 

Çünkü? 
1- İlk defa Radyoya 

Elektrik t a t b i k eden 
Philco fabrikasıdır . 

2 - 1936 senesinde 

1,600tÜÜÜ t a n e radyo 

satmak suretile radyo sa. 
tı şı rekorunu kazanmıştır. 

3 - En büyük 28 tane 
Otomobıl fabrikası tarafın· 
dan kabul edilmiştir . 

4 - Bu sene Ankara 
Halkevi genel sekreterliği 
tarafından 12 marka ara. 
sında yapılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır . 

7712 13-16 . 
________ 1 Evrendilek kitabevi Osmanlı Bankası 

" ispanya hadiseleri, malesef. 
daha çok uzun sürecek. Harp bitse 
bile memleketin sükun bulması için 
uzun seneler istiyecek . 

Harpten sonra l,panyayı tehdit 
eden şey memleketin parçalara ay
rılmasıdır . Bu arada Katalonya muh 
tariyetini ele 'alacak . 

" 1937 senesi Rusya İÇİi\ tehli 
kelidir . Hariçte bütün memleketle· 
rin dostluğunu kaybedecek ve tek 
başına kalacak . 

Dahilde de memleketi idare eden 
ler arasında1anlaşamamazlıklar baş 
gösterecek . 

" Fransız - Sovyet misakı ya 
fesh olunacak , yahutlta tatbikinden 
geri kalınacak . Sovyetler Birliğinin 
Almanya ile harbetmek ihtimali var
dır . Faka!.' bu daha sonra olacak· 
tır . 

" Siyasi hadiseleri bitirirken şun. 
ları da ilave :edeyim:: 

" Belçikadaki karışıklıklar duze· 
lecek . Hollandada senenin son mev· 
siminde bir prens doğacak. Bir dev· 
let·reisi Fransayı ziyaret edecek ve 
bu ziyaret F ransada büyük bir he· 
yecan uyandıracak . 

. " Hulasa olarak şunu söyliye. 
yım: 

• ~ 1937 senesi böyle çok büyük 
lıadı_selerle dolu görülüyor. Fakat, 
mazıye bakacak olursak teslim ede· 
riz ki, bu sene, diğer senelerin en sa 
kini olacaktır . n 

karşısı. 7706 2 
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Ceyhan sulh hukuk 
hakimliğinden : 

936-1280 
Yeminli üç ehli vukuf tarafından 

aşağıda evsafı yazılı bir bap haneye 
-400- lira ve bir bap dükkan 
ve mağazaya -200- lira kıymet 
taktir ettirilmiştir . 

Artırma peşindir. Müterakim ver· 
gisi ve resmi dellaliye alıcıya aittir. 
Artırmaya iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhammenenin °/0 de yedi 
buçuk vermesi yahut milli bir ban 
kanın teminat mektubunu hami: bu· 
lurımaları lazımdır. Artırma şartna· 
mesi 11- 1- 937 pazartesi güniinden 
itibaren dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci artırma 26 -
1-937 salı günü saat 10 dan 12 
ye kadar Ceyhan sulh hukuk ha· 
kimliği salonunda icra edilecektir . 
Artırma bedeli kıymeti muhamme· 
nenin " " de 7 5 ini bulduğu takdirde 
müşterileri üzerine bırakılacaktır . 
Aksi takdirde en son artıranın ta· 
ahhüdü baki kalmak üzere on beş 

' . gün müddetle temdit edilerek ikinci 
artırma 10 - 2-937 çarşamba günü 
saat 10 dan 12 ye kadar keza dai· 
rede yapılacaktır . İkinci açık artır· 
masında artırma bedeli kıymeti mu· 
hammenenin yüzde 75 ini bulma· 

1 dığı takdirde satış 2280 No. lu ka
l nun ahkamına tevfikan geri bırakı· 
/ lacaktır. Hakları tapu sicilile sabit 

1

1 olmayan ipotekli alacaklılada diger 
alakadarana ve irtifak sahiplerinin 
hakları ve hususile faiz ve ma~raf;ı 

13 Kanun usani 1,937 
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Seyhan evkaf müdürlü- , __________ ,.,.>ııu 

'1 r- •bir; 
ğünden : eııi 

Evkaf anbarında bulunan 540 TÜRK.8ÖZt} L m eı 
kadar salma akacile 70 kadar ikilik eııı 

1 k d 
Gi;ndelik siyasi gazete 

üç Ü örtlük kereste ayrı ayrı mü· 
zayede kaimeleriyle satılacağıııdan 
4 · l 937 den itibaren 20 gün 

müddetle açık artırmaya konulmuş. i 
tur. 25 . 1 - 937 pazartesi günü sa
at 15 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından isteklilerin müracaat· 
lan . 

7694 5 . 10 - 15 . 20 

dair olan iddi a la rı evrakı müsbite. 
!erile birlikte ilan tari hinden itibaren 
nihayet yirmi gJn zarfında Ceyhan 
Sulh hukuk t.akimliğine bild irme· 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile ~abi t olmayanlar sa
tı ş bedelini" pa ylaşm:ı.sından hariç 
kalırl ar. Daha faz la malumat almak 
istiyenler 936 1280 No.iu izalei şuyu 
dosyasındlkı mevcut evraklar ve 
mahallinde yapı lan takdiri kıymet 
raporunu an lamaları mümkün o!duO-u 
ilan olunur. , 

0 

Ölü Hacı Eyyüp namına kayitli 
olup verese!eri aras ındaki t~ksiıni 
istenen Ceyhanın Doru k köyünde 
vaki dört tarafı yol ile çevrili bir 
bap fevltani ev ile önündeki hevke· 
resile -- 1200 arşın yine ayni köy· 
de vaki sağı yol solu koca ağa evi 
önü yol erkası koca ağa ve yol ile 
çevrili bir bap dükkan ve mağaza 

{3W} :ı;-~m ,. .~ . 117710 • 

Ab..,ne şartları 
ni 
lışve 
f }'ı 

Kuruş idyo 
12 Aylık 1200 But 
6 Aylık 600 ~slav 
3 Aylık 300 >sttu 
1 Aylık 100 ~vU 

na 
1 - Dış memleketler için Abo114'ıluıı 

bedeli değişmez yalnız posla masra~·şti 
zammedilir . Je iv 

2 - lıanlar için idareye mürll'ınbe 

caat edilmelidir . ti b 
\.. _ 'tirit 

1 
b bu _,,_ ________ --1fen 

Bugece nöbetçi eczane Y;te 

Hükumet civarında t ale 

İstikamet eczanedir ks~ı 

Es 
_ ---,------""~Yle 

Bıı 

Kaçakçılar vatan ~aza 
hainidir ~~~ 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

Bu 
ri 

ayıp 

• di 

hec 
kted 


