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Hariciye vekilimizin riyasetindeki heyetimiz 
Cenevre yol a 

heyetimize Murahhas Sofyada bü
yük bir karşılama ve uğurlama 

•• • 
torenı yapıldı 

------·------
Sancakta zulüm ve işkence devam çdiyor. Yalnız başına 

tenha yerlerde gezen Türkler katlediliyor 
, Antakya : [ Hususi Muhabiri

~'~ den ] - 12 Kanunsani nü na
Yışıni müteakip köylerine avdet et
mekte olan Türk köylüleri Affan 
"1ahallesinden geçerken bazı alevi 
vatandaşlar tarafından tecavüze uğ
rııışlardır. Taş ve sopa ile hırpala
'.11.ağa çalıştıkları köylüleri kurtarmak 
ıçın vakayı eşiden Türkler Afan ma-

' hallesine segirtmişlerse de, bir ta
raftan polis ve jandarma kuvvetleri 
diğer taraftan teskine müsareat eden 
Türk halk mümessillerinden Abdül
&ani Türkmenin gayreıile vaka ya
bşbnlmıştır. 

Bu sırada Afan mahallesinden 
geçmekte bulunan ve Türk heyet· 
lerife müşahitler arasında bir kaç 
cı ı e fahri tercümanlık eden Mersın 

1 ücearlarından ve Türkiye Cumhu
riyeti t~basından Bay Ömer Türk
"1enelli de Afan alevileri tarafın
~an tecavüze uğramış ve yetişen 

.,Jc 'ansız zabitlerinin müdahalesile 
Urtarılarak zabitlerle beraber oto-

"1obillerine ' bindirilmek suretile 
"1ahalli vakadan uzaklaştırılmıştır. 

l Salı günü nümayişinden muğber 
0 

an aleviler köylüleri köylere mec-
ca ' 

p di biten nakletmekte buıunan o~omo-
kk~ 1. ve. kamyonların geçtıklerı yer
u g1 ere Çıvi, mıh gibi lastikleri parça· 
ley~?~cak şeyler atarak bir çok şoför 

ı=~ 7.ararlara sokmak gibi küçiık
lu ~rde de bulunmuşlardır. Bunun· 

yo) e~·ı e~aber her tarafta sükun iade 
edıl 1 nııştir. 

A Avrupada ikmali tahsil eden 
rıtakyalı gençlerden Halef zade 

io d Cllıduh tevkif edilmiştir. bereket za 
d e Aı· M a l lad 1 uhsin de polisce aranılmak-

0 ~ırı~~· Tevkif edilen bay Memduh 
ştıf· ana sevkedilmıştir. Anlaşıldığına 

ta~----------
rafı ek eh okA er ı tı ar~ ve 
k~' 

erli! 
buhran 

ati Şu bir kaç .. . . 1 k. f' 'k 
ka""arda gun ı~ınc e , a ı mı -

ıal! şeker geldıği halde, bazı bak-
• 

1 
ar da bther kilodan iki kuruş 

z a alınmak 1 ld • .. Ü! k sureti e satı ıgı go· 
ille tedir 

Sıat IBdunun n~ sebebe binaen zamla 
ı ığım l"k d . k • a a a ar makamatın tah-

'1 ederek ihr• • n 1 <ar varsa önü alın 
ası beklenir 

;edi~Y~i zamanda yine şehirde his- j 
ır erecede bir şeher buhranı 

ardır Ge d k · çen e gelen bir vagon 
e esr. derhal sarfedilmiştir. 

1 • 

l 
parış edilen şekerlerin ha ti arda 

ar o ması yü ·· d 
1 zun en gelemedig" i an 

ışı makt · d . . a ıse e bu ışle meşgul 
u~carhırın fiatlarda bir tenezzül 
ltımaline bı'na · • b' . . . en tıcarı ır zıhnı-
t>tle ıstok b ı d ıu .. u un urmadıkları ve 
l'klyu~-:len buhrana sebebi yet ver-
1 en açıktır. 

ı··--...._..___- ... ---.. ~ 
Sof ya: 18 (Radyo) -

Türkiye Hariciye Ve
kili TevfikRüştü Ara
sın başkanlığı altın
daki murahhas heyet 
dün Sofyadan Cenev
reye geçmiştir. 

Türk murahhas he
yeti, garda, Sofyada 
bulunan bütün elçiler, 
Hariciye nazırı, Hari
ciye ve Dahiliye erka
nı, siyasi rical ve bü
tün Sofya Kordiplo
matiği tarafından kar
şılanmış ve on beş da
kika kadar görüştük
ton sonra uğurlanmış
tır. 

göre bu iki genç geçenlerde halkla 
temas etmek için Reyhaniyeye gi-

den müşahitlere, halk namına Rey
haniyede tercümanlık etmişlerdir. 

Heyetin Reyhaniyelileri kabul 
ettiği belediye dairesinde de, o sı
rada Sancak delegesinin muavini ve 
belediyeler müsteşarı Mösyö Du 

' menin bulunuyormuş. Görüşmeğe 
gelen heyetler Mösyö Dumenin hu. 
zurunda arzu ve şikayetlerini dinle
dikleri gibi müşahitlere arzedemi
yeceklerinden Memduh Halef Mös 
yö Dumene muvakkaten daireyi 
terketmelerini rica etmiş ve müşa· 
hitler heyetinin muvafakatile müs
teşar da çekilmişlerdi. Bilahare Rey
haniyede müşahitler heyetine mü
racaat eden Türk ve Arap halk 
arasında bazı uygunsuzluklar olmıı 
bir kişinin ölümile bir kaç kişinin 

yaralanmasını mucip olmuştur. 

Haber alındığına göre Memduh 1 

ve Ali Muhsinin bu işte muşevvik 

sıfatile haklarında tevkif müzekke- 1 

leri ısdar edilmiştir. 

Belanın Şimbie mahallesinde Ta- ı 
zin oğlu Ali, ayın 13 üncü günü 
Kırkhandan beygir üzerinden Bela
na avdet ederken Belan kasabası 

- Gerişi üçüncü sahifede -

~--~-~~---~~--~~~----~-~----~ 1 

1 
Bölge spor Başkanlığı dağ ve kış sporlarına bir faaliyet sahası açmak 

için teşebbüslere girişmiştir . Bu pazar gün:i bölgemiz spor Başkanı da 
dahil olduğu halde bir kafile Bozarıtıya giderek mıntıkanın Kayak spor
larına müsait olup olmadığını tedkik etmişlerdir . 

1 

Yukarıdaki resimler, giden kafileden bir kaç Adanalı gencin 
içindeki tedkik turlarından iki safhayı gösteriyor . 

Bozantı 

Göring 
italyada 

Kral dün bir ziya
fet verdi 

ı~oma : 18 (Radya) - Göring 
dün ava çıkmıştır. Göring bugün 
Kral tarafından davet edilmiş ve şe
refiııe bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Yarın Napoliye gidecek olan 
Gör.ng, bundan sonra Kopriye gi· 
decektir. 

ıfoma 18: ( Radyo ) - Roına
da l>ulunmakta olan Göring Muso
lini ile üçüncü defa görüşdükten 
sonra Napoliye gitmiştir. Jurnal 
gaz~tesinin Cenevre muhabirinin 
yazdığına nazaran Göring ltalyan 
siyaset adamlariyle yaptığı görüş
melerde Hitlerin bu ayın otuzunda 
söyleyeceği nutukta ekonomik teş· 

riki mesai için Fransaya ehemmiyetle 
hitap edeceğini fakat Fransız Sov
yet muahedesi dolayısiyle siyasi 
sahada teşriki mesai istemiyeceğini 
bildirmiştir. 

Yabancı memleketlerdeki 
Almanlar da asker olacak 

Berlin ; 18 (Radyo) - Yeni bir 
kanun projesile ecnebi memleketler
de yaşa yan Almanların da askerlik 
vazifelerini yapmaları temin edile
cektir . 

Bu kanuna göre ancak 1917 
den sonra doğanlar silah altına çağ
nlacaktır. 

• 
insanlar 

~ masyanın elması ve bamyası 
~ Bursanın kestanesi ve şefta· 

lisi gibi Adananın pamuğu, 
Mersin ve dörtyolun portakalı meş
hurdur. Bunu da bize ya memleke· 
ketin şurasında ve burasında me
muriyet vermiş dostlarımız yahut 
manavlar söyler. Bunun haricinde 
çoğumuzun memleket hakkında uzun 
boylu bir ınaluınaıtı yoktur. Halbuki 
geleliııı gene cenub bahsine burada, 
Akd. nizın ılık sulariyle T orosların 
güneşe dönük etekleri arasında 

dünyanın tn güzel parçalarından 

biri yatınaktadır. Berekt!lli toprak; 
çam, zeytin ve harnub ormanlar; 
ar~eolojikhazineler: yörüklerin saf ha· 
yatlariyle pırlanta kadar temiz ah
lakları; sayı>ız plajlar; bütün bu gün
delik hayatınızda göremiyeceğiniz 
enfrs Çerezleri, cenub size bir tepsi
nin üzerinde gı bi hep bir arada 
ve birderı karşınıza çıkarıyor. 

Cenuba bir kere uğrarsanız, ya
şadığınızın ve hayatın ne olduğunu 
değil ne olabileceğinin farkına vara
caksınız. Hatta diyebilirim ki, ken
di nizi yeniden ve bir başka insan 
olarak tanıyacaksınız. 

Mersinden Silifkeye doğru yol 
alırsanız, Leica markalı ) ani seri 
ateşli fotoğraf makinesinin üstünlü
ğünü anlarsınız. Çünkü ancak böyle 
bir makine ile, gözlerinizin gördüğü 
ihtişama ait detayları donüşte An 
karaya beraberinizde gatirebilirsiniz. 
Bu yolu birgün yapmak fırsatını 
bulursanız, yanınıza bol filim almayı 
untma yınızl 

KAMUTAYDA 
Muhacir işleri - Maliye layihaları 

hakkında müzakereler yapıldı 

Kamutay yarın 
Ankara : 18 ( Radyo ) - Ka

mutay bugünkü toplantısında tuz 
müskirat inhisarı ve Konya Sulama 
idarelerile mülga lstanbul Darülfü
nunun 1932 yılı hesabıkati kanun la
yihalaıını kabul etmiş Türkiye ile 
Romanya arasında münakit Dobrıca 
Türk ahalisinin muhaceretini tanzim 
eden mukavelenamenin tasdikine ha
zarda Yarsubaydan Yüzbaşıya ka
dar ve seferde bütün Subaylarla 
askeri memurlarla elbise , kaput ve 
çizme ve ;lmesine dair kanunun jan
darma ve gümrük muhafaza kıtala
rına da tatbikine dair kanun layi-

yine toplanacak 
halannın birinci müzakereleri yapıl
mıştır . 

Kamutayın bugünkü toplantısın
da madeni ufaklık para hakkındaki 
kanunun birinci maddesinde değişik

lik yapılmasına mütedair kanun layi
hasının birinci müzakeresi !de yapıl 
mıştır . Bu kanunun hükmüne göre 

maliye vekaletine tedricen bu altı 
milyon liralık gümüş para çıkarılır . 

Maliye vekili bu mikdari görülecek 
lüzum ve ihtiyaca göre yirmibeş mil 

yon liraya iblağa mezundur . Kamu· 
tay çarşamba günü toplanacaktır . 

Kadiks te 4,000 İtalyan 
Asi 

bir 
kuvvetl~r Madrid hastanesisin 
kısmını Berhava işgal ettiler 

- -
Bütün cebhelerde 

Valansiya : 18 (Radyo) - Ce
nup cebhelerinde iki asi kolu yarıl 
mış ve hükumet kuvvetleri harekt t
i erine devam etmişlerdir. 

Valansiya : 18 (Radyo) Mem-

ve plajlar 
,-------------~ 

Pi
•. , 
aılar arasında, 10.000 ki

şılik, 3.000 kitilık, 1.000 ki
şilik, 200 kişilik hatta 20 va 
10 kişilik olanları var. Kaç 
kişi iaeniz, Sıze buna göre 
plaj Hazırlayayım. Sanki bu
rada, milyonları bulan bır 

••rmaye, bırkaç mılyon tur· 
ıatın ıstifada edeceğ bir tu· 
rızm için bir genial mimara 
muhteşem bir plan ısmarla
mı~. mımar bu planı hazır· 

lamış fakat tatbıkini bizzat 

1 

tabiat'a havale etmiştir. in· 
sanın hayali ile tabi&t'ın ba
şarısı arasında bu kadar 
mutabakat vardır. 

l.- Y 1l,IV _.J 
IJUR/f .J.V BELGE 

Tabiatta adalet yoktur, derler. 
Bunu burada görüyorsunuz. Dünya
nın en güzel plajlarını, tabiat buraya 
bu sahile yığmış. O • kadar çok plaj 
var ki, tünel geçer gibi, plaj geçi
yo~sunuz. Her plaj iki burnun kaya
larıyle çerçevelenmiş Kumlar, 0 ka. 
dar Beyaz ki öpeceğiniz geliyor. Her 

- Gerısi ikıncı suhıfede -

çarpışma durmadı 

lekek in iaşesi için tazım olan eşyaya 
ait gümrük tarifesinin endirilmesi 
için bir komisyon teşekkül etmiştir. 

Madrid : 18 (Radyo) - hükü
metçiler büyük hastanenin sağ tara· 
fını berhava ederek binaya hücum 
etmişler ve aşağı katı işgal etmişler
dir. 

Üst katta hükfimetçiler bulun· 
maktadır. Hastanenin merdiveni yı
kılmış olduğundan bina dahilinden 
dışarı çıkılamamaktadır. 

Madrid : 78 (Radyo) - hüku
ınetçiler Aragon cebhesini kısmen 
işgal etmişlerdir. 

Madrid : 18 (Radyo) - As!ler 
Laro mıntakasında gaybettikleri mev
zileri ele geçirmek için tekrar hücu
ma geçmişler fakat muvaffak ola
mamışlardır. 

Madrid : 18 ( Radyo ) - Kosi 
mintaka:.ında Jtalyan gönüllülerinin 
mevcudiyeti tahakkuk etmektedir. 

Londra : 18 (A.A) - Royterin 
Cebelüttarikten bildirdiğine göre 
sözüne inanılan bir lngiliz müşahidi 
on ikinci kanunda dört bin ltalyamn 
Kadikede karaya çıktığını söylmek
tedir: 

Ankara : 18 ( Radyo ) - Asi 
pir lspanyol harp gemisi bu sabah 
Barselon limanını bombardıman et
miştir. 

Madrid : 18 ( Radyo }- ispanya 
iç harbi başlayalı yedi ay olmuştur. 
lhtilalcılar bu müddet zarfında Mad
ride kadar uzanmışlardır. Harekat 
şimdi Madridden cenuba döğru sa-

- Gerisi ikinci sahifede -

Son dakika 
Fransız heyeti Cenevreye gitti 

Paris: 18 (Radyo) - İskenderun meselesi mü
zakeresinde bulunmak üzere Fransa Hariciye Na
zırının riyasetinde bir heyet Cenevreye gitmiştir • 
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-----· hücumu! arazi kanunu i" --~-

. Bund~ böyle . Bo::!~~o~~in 1\ HLaı•~•~Llresm:~~~~:Pr:,,. Ajansların bildirdiğine göre 
yakında Büyük Millet Meclisine pro · 
jesi verilecek olan toprak kanunu 
bütün köylüleri toprak sahibi etmek 
için yapılan iktisadi - içtimai bir 
teşebbüstür . Bunun mahiyeti arazi 
kanunundan başkadır . 

Bununla beraber yapacağımız 
mukayese ve tahliller arasında 

eski arazi kanunundan bahsetmek 
de fazla sayılamaz . 

;)Öylendiğine göre bir tek hoca
nın fıkıhdan çıkararak kaleme al· 
dığı eski arazi kanunu toprağın asıl 
maliki olan devlet karşısında köylü
nün, çifçiniıı toprağa tasarruf şart· 
!arını tesbit etmektedir . 

Ziraat memleketi olan bu toprak
larda ziraatın zaif düşmesinde ve 
köylünün fakir kalmasında bunun 

büyük tesirleri ko~ayca anlaşılır. / 

Türk nüfusu hır taraftan muha-
l 

rebelerde kırılırken öbir taraftan da 
elindeki topraklar böyle yavaş yavaş 

1 

Türk olmayan anasırın eline geçuek ' 
Anadoluda Türk az kalsın ( Aka!· 
liyet ) unsuru olrnağa doğru gidi
yordu. 

Tıpkı Filistinde Yahudilerin Arap 
topraklarını ~ara ile ele geçirip A · / 
rapları akallıyette bırakmak yolun
da takibettikleri faaliyet gibi Ana
dolu .un şarkından ve garbinden 
Türk köylüsünün toprakları böylece 
adeta istilaya uğrayordu. 

Memurlar ecnebi kadınla 
1 k 1 Üniversite talebelerinden olup lnönü evlenemiyeceklerdir Gayri mubadil bono arının ıy· 

Bugünlerde Meclise verilecek 
bir layihaya göre, maaşlı ve ücretli 
memurlar askeri memurlar gibi ec· 
nebi kadınlarla evlenemiyecekler ve 
nikahsız olarak da yaşayarnıyacak 
!ardır. 

Layihada , bu hükmün makab
line şumulü olamıyacağı da kayde· 
dilmektedir . 

İplik ithalat 
resimleri 

metinden düştüğü hakkında yeni ba- kampına iştirak etmiş ve "C,, Brö
, vesini almış bulunan gençler doğru· , zı şikayetler yapılmıştır. ı k 

1 dan doğruya yedek Subay o u una Alakadarlara göre, bu düşüşün, '
1 

d' 
girebilecekler ır. 

sebepleri, satış işinin üzatılması,em· 1 Ortamektep rnezunlarile bu rnek-
lakin kıymeti ınuh~mınineyi bulduğu teplere muadil mesleki mektep ta 
takdirde dahi satılmamasıdır. J ıebeleri de Hava Gedikli Subay 

Ayrıca, alım satını yapıldıktan mektebine girebileceklerdir. 
sonra müşteriden peşinen ve nakden 

tapu, dellaliye vesair harçlan.n !.s- 1 Zabıtada ·. 
tenrnesi de bonoların kıymetlen uze-
rine müessir olan amillerden telakki 
ediliyor . 

Kadına sarkıntılık 

Mesken"'" zammı 

A vusturalyada bir şehir ki 
!arın hücumuna maruzdot 

mi Broklen Hil olan bu şehir i~ 
nedenberi kumların istilası altıı 
kaybolmak tehlikesine rnaruzdor 

Ş"hir belediyesi, kumların gel 
tarafa 2,5 metre yükseklikte ve 
per şeklinde kuvvetli duvar yaP 
ğa karar vermiştir. Bu kumlarıO 
garlarla gelmedikleri anlaşılmıı1 

Büyük bir kum tabakası şehre 
ru akmaktadır . 

Bu mevsimde sıcak. 
Bugünlerde dağlarda kar, şe 

de soğuk var, bizim paltolarıo 
kalarını kaldırdığımız , sobaları 
kuvvetile ateşlediğimiz şu sıradı 
nubi Afrikada şiddetli bir sıcak 
küm sürmektedir. 

Bazı şehirlerde sıcak 35 d 

r 

t 

v 
Cürnhuriyet hükumetinin lağvet 

tiği aşar vergisi toprağın icar b~de.~i 1 
sayılabilirdi . Tarlası olan koylu 

o toprağın h~kiki sahibi s~yılrnaz~ı. J 

Topraksız fakir ve sefil kalan 
köylünün büyük şehirlerde , lstan
bulda vesairedı:: - Artık evi barkı 
yıkılmış olduğu için - ocağı sönü· 
yordu. Anadoluda Türk nüfusunun 
eski devirlerde bir Türk gelişerne 
mesi ve bilakis yıl geçtikçe az kal
ması bundan ileri geliyordu . 

Yeniden indirilecektir 
Baremin üçüncü derecesine ka· 

1 

dar olan memurlara mesken zammı 
verilecektir . 

Akça Kahin mahallesinde Fahri 
oğlu Arif Hikmet, terzi lbrahim oğ· 
lu Fethi ve kebapçı kamil oğlu Meh 
rned isminde üç kişi bir kadına sar
kıntılık yaptıklarından yakalanmış 

lar ve adliyeye teslim edilmişlerdir. 

ceyi bulmuş ve halk serinlik bV ü 

Eski arazı kanununa gore arazı· 
nin mülk , miri , vakıf , metrük , rne· 
vat ( hali ) gibi nevileri vardır . 

Bunların her birine ait hükümler 
ayrı idi : 

Mülk arazi az idi . 
( Vakıf arazi ) esas itibariyle 

bir hayratı idame etmek için irad 
olarak tahsis edilen yerler idi . Fa
kat ekseriyetle tatbikatta zenginlerin 

Köylüyü o belalardan koruyan 
on beş yıllık Cumhuriyet idaresi 
zarfında Anadolu nüfusunun nasıl 
arttığını nüfus sayımlarile görüyo· 
ruz. 

rnusadereden mal kaçırıp evlat ve Şimdi bütün köylüler toprağa 
ahfadının geçin.ini temin etmek için sahip olursa mevcut köylü nüfusu. 
istifade ettiği bir şey oldu · Çünkü nun refaha ermesi ve bütün rnemle· 

vakfa dokunulmazdı · keti birlikte refaha götürmesi İyili · 
Rüşvetle, irtikapla yahut .da ğinin yanı başında Anadolu nüfusu. 

meşru ticaretle - çok mal sahibi nun da artma nisbeti büsbütün yük-
olan bir takım insanlar bir cami selecektir. 

bir köprü yaptırır ve onun muhtaç Toprak kanununun içtimai, ikti· 
olduğu daimi masrafı, tamirat kar· sadi bakımdan ve nüfus artımı ba. 
şılığını, bu işe daima nezaret ede- kınımdan faydaları budur. 
cek olan mütevellinin maaşını kar- Toprak kanununun ( Demokrat 
şılarnak için binlerce dönüm arazi rejimin bir zaferi ) olduğu gelerek 
han, hamam tahsis ederdi · araştırmalarda ispat edilecektir. 

Asıl rnaksad evladını mütevelli 
yapıp taarruzdan masun kalan va- M. Bakşı 

Piyasada başgösteren iplik buh. 
ranını önlemek rnaksadile dışarıdan 
getirilen iplikler üzerine mevzu güm 
rüi{ resimlerinde yapılmış olan ten
zilatın mevcut darlığı gideremedi

ği anlaşıldığından bu ihtiyacı karşı· ı 
lamak üzere gümrük tarifesinin 366 
A ve B pozisyonlarına giren iplik· ~ 
)erin on numaraya kadar yirmi dört 1 

dahil mevzu tenzilattan evvelki güm· 
rük resminin yüzde doksan, ondan 
yirmi numaraya kadar olanlarına 

yirmi dahil mevzu tenzilattan evvel· 
ki gümrük resminin yüzde elli, yirmi ı 

den yirmi dört numaraya kadar yir ı 
mi dört dahil olanlarına mevzu ten
zilattan evvelki gümrük resminin yüz 1 

ele otuz tenzili ve daha yukarı mın

takalarla 367, 368, 369 ve 370 inci 

Bir kanun projesinde, hükumetin 
teklif ettiği rakam bu memurlar için ' 
60 liradır. i 

Cirit oyunları 

Halkevinin tertibettiği Cirit oyun· 
lan her pazar Dernirköprü civarında 
yapılmaktadır . 1 

Bu paı.ar da yine ayni mahalde l 
öğleden sonra saat birde başlanılıııış 
ve kalabalık bir seyirci kütlesi önun· 

de rnuvaffakıye tli oyunlar yapılmışı 1 

tır . 

Cirit oyunları hava müsait ol- ı 
dukça her hafta yapılac~ktır. 1 

maddelere dahil iplikler için 2/5570 ====~=======-1 

Bir kumarcı partisi 
Hacı Sofu mahallesinde oturan 

Ahmed oğlu Şahut adındaki adam 
Yusuf oğlu lbrahirn, Mehrned oğlu 
Mustafa, Rıza oğlu Ihsan, Salih oğ· 
lu Duran, Ali oğlu Ali, Kamil oğlu 
Ahmed, Mahmu lbrahirn, Abdo oğ· 
lu Niyazi, Mahmud oğlu Hüseyin, 
Derviş oğlu Mehrned, Mehmed oğlu 
Süleyman. Hüseyin oğlu Mustafa, 
Rıza oğlu Rifat ve Mehrned oğlu Ra 
hirn adlarındaki eşhas evine topla
narak kumar oynatmıştır . Zabıta 

aldığı haber üzerine derhal cürmü 
rneşhud yapmış ve dört fincan ve 
üç zarla kumar oynarken hepsini 
birlikte yakalamıştır . 

numaralı kararname ile kabul edilen Yanımda arkadaşlara döndüğüm 
tenzilat nisbetlerinin muhafazası le- zaman, şu sözleri söylediğimi hatırlı- Yamaçlı mahallesinde Hamit 
ra Vekilleri heyetince kabul edilmiş- yorum. ı oğlu Selim ve ayni mahalleden Ha-

Bıçakla tehdit 

için plajlara gitmişler imiş 1 

En garip mezar! 
Arz üzerindeki mezarların e 

ribi Nevyork mezarlığında ve Ö 

neral Gerald Vilkins'in mezarM I 
Bu mezarın taşında GeneraJır b 

mi ile hayatının en mühim had B 
!erinden bir kaçının sadece tarı b 
vardır. ı:; 

Bu hususta elimizde bir rnalD 
yok; fakat kız rnilyenlarca de ııı 
maliktir. Ana ve babası da yal y· 

Öyle sanıyoruz ki izdivac b 
lifi mektubu yazan bu 10,000 i ha 
ve ihtiyar erkek Ani'nin güzeli ğ' 
hiç düşünmemişler ve sadece 
yanların aşkı ile yanıp tutoi1 

!ardır. 

Fakat mezarın bir kısrnınd8 

çerçeve ile kapanmış bir yer ve 
rada mükemmel bir yemek v8 s 
General, mezarını zivaret edeci 
rin bir fayda görmesini istemi: 
bu usulü vasiyet etmiştir. 

tir . _ Yahu, bu ne tenhalık? Bu- , mit oğlu Haydar lbrahim isminde 

rası bizimse, burayı hemen işgal ede- birisini kasatura ile tehdit ettikle-ridatı ona temin etmekti . 1 -----------------------

Mütevellilerin hayratla alakadar i 
General, her günlük yemek ni 

srafı için de kafi derecede 1 d 
bırakmıştır. 

olmaması vesaire yüzünden hükumet 
bu işe el koymuştu . 

Fakat burada ovkaftan bahse 
decek değiliz . 

Köylünün elinde vakıf arazi 
varsa umum meyanında onları da 
köylünün malı haline getirrn ~ k için 

tabii bir yol bulunacaktı.~ . . . 

1 
En çok arazi ( arazıı ernmye ) 

dedikleri nevidendir. Bu araziyi köylü 
bir takım şartlar altında ve aşar 
vererek işletirdi . Fakat iş bunu.ıla 
kalmazdı . Başlarında ( timar ve ) 
zaarnet ) çiler de vardı . 

O zamanın iptidai ( milli mü 
d~fa ) teşkilatı için düşünülmüş o · 
lan bu usul köylü ile elindeki topra· 
ğın arasına giren engellerden biri 
idi . 

Toprak babadan oğula intikal 
ederdi . Kadın hakkı zayi olurdu . 
intikal derecatı mahdut olduğundan 
bir çok topraklar ( mahlul ) kalırdı 
Mahlul demek hükı1rn t dinde sat· 
lık toprak dernektir . Fakat ondan 
devletin bir istifadesi olmazdı. Mü 
tegallibe elinde kalırdı . Muhtaç 
köylüler de topraksız kalırlardı 

Metrük arazi köyün manevi şah· 
siyetı namına bırakılmış meydan , 
çayır, koru ve saire idi . 

Mevat arezide halı yerler idi ki 
( açıp işleyen ) köylü bir takım 

şarlarla buna rnütesarrıf olurdu. Bu 
usulda iyi tatbik edilmiş değildi. işte 
gerek kanunun iptidai şekillerin~en 
gerekse hükurnleı ini eyi tatbik edıl
miş olmasından dolayı köylülerin 
çoğu topraksız kalmıştır. Aşar için, 
vergi için, borç için ve nihayet mu· 
rahahabacıların ,faiz borcu için çok 
köy!Ülerin toprağı ellerinden çıkmış· 
tır. Onlarda ya yarıcı ya rençber 
olmuş yahutta köyünü bırakıp ame
lelik etmek için ;ehirlere dökülmüş· 
tür. 

insanlar ve plajlar 
------·------

- Birinci sahifeden artan -

plajın, karı.ya doğru devamı, önce 
geçtiğiniz yol daha sonra zeytin ya
hut çam yahud hamub ormanı, daha 
sonra Toroslara doğru yükselen ve 
ağaçlarının altında üç dört bin sene
lik tarih harabeleri yatan 50 - 100 
kilometre derinliğindeki saha; en 
sonra da Anadolunun bozkırları 

önüne bir perde gibi gerilmiş olan 
karlı Toroslar .. 

Plajlar arasında, 10,000 kişilik 
3,000 kişilik 1,000 kişilik, 200 kişi
lik hatta 20 ve 10 kişilik olanları 
var. Kaç kişi iseniz, size buna göre 
plaj hazırlayayım. Sanki burada, mil· 
yarları bulan bir sermaye, bir kaç 
milyon turistin istifade edeceği bir 
turizm için bir genial mimara rnuh 
teşem bir , plan ısmarlamış, mimar 
bu planı hazırlamış fakat tatbikini 
bizzat tabiata havale etmiştir. insa
nın hayalı ile tabiatın başarısı ara
sında bu kadar mutabakat vardır. 
lskenderundan Bodruma kadar bu 
sahil hep böyle '.devam ederrni~. Ben 
yalnız Mersin ile Silifke arasındaki 
parçayı gördüm. Bunun bir nokta· 
sında, yaşayan insan kendi için nasıl 
dinler ve tabiatın bır güzellik ol· 
maktan çıkarak bir mana halini 
alan ifadeleri, bu yaşayan İnsanı 
nasıl "sublirner,, eder, buna, kendi 
varlığımı kavrarcasına şahit ol· 
durn. 

Karşıda bir adanın üzerindeki 
"kız kalesi,, ni akşam renkler, lıir 
masal yapısı kadar hayalileştiriyor· 

du. Ben, yarım mil kadar berideki 
sahilin kayalıkları üzerinde duruyo-

rum. Solda, denize doğru ilerliyen 

çetin bir burnun üzerinde, heybetli 
ve muhteşem bir harabe yükseliyor. 
Ankar" kalesi kadar var. çok ya. 
kın durduğu;;; için mi, "kız kalesi,, 
ne kadar hayali ve masalımsı gö
rünüyorsa soldaki rnonurnental ha- 1 

rabe o kadar gerçek ve diri bir te. i 
tesir yapıyor. Belki de şundan: bu 'ı 
harabenin hemen ard planındaki 
sırtların üzerine tarihin sihirli eli ı 
bütün bir şehri nakşetmiş. Bütün 
evleri. sokakları ve mozoleteri ile ı 
karşında duruyor. Ve sağında, silif. 
ke üzarinde, güneş, Akdenize gö. 
rnülüyor, 

"Kız kalesi,, saray harabeai, şe· 
hir harabesi, koyu gürniişü gövdele· 
rini karanlıklara gömen Toroslar 
ve Akdenizi bana bırakmıyormuş 
gibi çekilen güneş karşısında, elle. 
rirni göğsüme götürüp kendimi yok
ladım. Bocklin'e ismarlıyamıyacağım 
kadar fantastik bir dünyanın orta. 
sında, yapayalnızdım. Tenhalığı 
elimle tutuyordum. Ve kendi ömrü
mün bu bir kaÇ dakikasını bir su 
nasıl içilirse, bir çiçek nasıl kokla
nırsa, bir yemiş nasıl yenirse bir 
o,evgili nasıl okşanırsa, böyle tadı
yordum. Bir ulvi egoyizrn cezbesi 
içindeydim. Tabiat, bendeki insanı 
takvim saatinin bütün zincirlerinden 
kurtararak, çözmüş azad etmiş, 
kapup koyuvermişti. Bir. k.aç daki~a 
için bir kaç dakikam ıçın. Benırn 
dakikalarım kendim. Kendimi ken
dimin tanımam ve sevmem. 

Halimi anlatabildim ise, o birkaç 
hidayet dakik&sında, her günkü ve 
alelade kendimden temarnen geçe
medim tamamen ayrılamadım. de-

1 mektir. 

1. rinden yakalanmışlardır . ım. 

Gerçekten, mağrur Toroslardan Hırsızlık 

her kıyısında bir ayrı millet ve ayrı Sabıkalılardan Ahmed oğlu lb. 1 

medeniyet ile tanışan akdenize ka· rahim adında birisi Ahdullah oğlu 
darki sahanın içinde, 0 romantik ak· Mehrnedin bahçesinden aşırdığı bir 
Şam Saatı'nde, bir bizler vardık. Bir I 

1 
k 1 t 

10'000 talip var! 
Birleşik Arnerikada Ani 

isminde bir kızcağız vardır; 
kızcağıza, dört sene icinde 1 

10,000 izdivaç teklif rnektubo 1 
derilmıştir. çift iskarpin e ya a anmış ır . I keresinde yalnız, yürükler ve deve ! • 

!eri geçti. Halbuki " Kız Kalesi '.' Döğmiiş ve hakaret etmış zengin? 

halbuki" Taray harabesj .'.' halbu~ı j Ali oğlu Hasan ve . c;>srnan oğlu J D 
Ac~ba çokrnu güzel ? <? 

Korikos şehrinin bakar korlere don. Mehrned arasında lamba yüzünden j ------• 
rnüş evleri ve en çok sağda ve solda çıkan bir kavga sonunda Hasan, ı K d • k t 4QOI 
uzanan plajlar, bize anlatıyorlardı ki, Mehmedi döğmüş olduğundan yaka· a l S e 
bu dünyanın en giizel noktasında, lanmıştır. İtalyan 
bir zamanlar. bahtiyar ve akıllı in-
sanlar: 

" Evlerini kurmuşlar, kız sevip ı 
kızan yetiştirmişler, tarla ve bağla- İ 
rını işlemişler, tanrılarına kurbanlar 1 

kesmişler, ummuşlar bulmuşlar ve i 
yaşamışlar ölmüşlerdir . ., (1) 1 

Bu hakikati, herhangi bir dilsiz 1 

höyüğe söyletmeğe lüzum yoktu . 
Güzel Akdeniz dalgaları ile boydan 
boya plajlar ve ormanlarla işlenmiş 
olan Anadolu kıyıları, bunu hergün 
birbirlerine, yüksek sesle anlatıyor· 
lar· Bana bu anlatış, bir çığlık gibi 
geldi Ne duydumsa, yine onu anlat
mış bulunuyorum. 

Osınanıl imperatorluğu,Türk in. 
sanını nasıl kendi haline bırakmış 
ise, Anadolunun taı.,iatını da,3ylece, 
rüzgarlara ve kurda kuşa havale et
miş. Ve bir tek Korikos şehrine döı t 
beş biribirinden muhteşem su ben 
dinin neler getirebilmiş olacağını 
bile düşünmeğe lüzum görrniyerek 
o güzelim sahilde bir yol bile yap
mamış. Ancak şimdi, Cumhuriyet, 
bu işe başlamış bulunuyor. Mersin 
ile Silifke arasındaki yolun hemen 
üçte ikisi zevkle görünüyor. Fakat 
ondan sonrası, yani Lamac ile Si lif · 
kenin arası Korikos plajlarında yı
kanmış olan insanların bıraktıkları 

(7) Bischoff'un Ankara'sından 

Ceyhanda 
Gençlik, Halkevinin açı
lacağı haberini büyük 

sveinçle karşıladı 
-· 

Ceyhan : 18 [ Hususi Muhabiri· 
mizden ] Cumhuriyet Halk par 
tisi Genyön kurulunun bugünlerdeki 
toplantısında 21 vilayet ve kazada 
yeniden Halkevi açılması için karar· 
lar verilmişti. 

Bu, 21 Halkevi açılacak vilayet 
ve kazanın içerisinde Ceyhanımızın 
da adı geçmektedir. 

Gazetelerde okunan bu haber 
bütün Ceyhanlıları ve bilhassa genç· 
leri son derece sevindirmiştir. 

Ceyhanırnızda Halkevinin açıl 
ması için bundan önce bir çok de
falar alakadarlar tarafından ilgili 
makamlara müracaatlar da yapıl. 
rnıştı. 

Ceyhanda Halkevin;n açılması 

ile Ceyhan gençliği yeniden canlan
mış ve hayat bulmuş demektir. 

Gençlerin yegane arzusu da 
Ceyhanda bir Halkevi açılması idi. 

Gençler, halkın fikrini tenvir et
mek ve boş zamanlarını, pis kokulu 

- Birinci sahifeden artan v 

hadadır. Dün Madrit etrafınd ni 
detli çarpışmalar oldu. O b 

F ranko İ spanyada Alman as~1 Yo 
rnadını söyledi. 

ti lngilizlerin gönüllü yasağı 
komşu devletler ve alakadar!~ ~~. 
sında konuşulmakta devam ed 

Ye -- ---·--eJ.,. 19 
sığara dumanı dolu kahveha1'

1 yu 
. d . k sı olo tavlı ve omıno. oynama J 

geçirmemek • için kendilikle' aş 
düşünerek bir temsil kolu kU1 

sı fikrini ortaya atmışlardı. Ça 

Ceyhanda halihazırda bir, ıçi 
. . t 1 h bi}' ı ık: evının mevcu o ması ase 

işi ancak P_art!ye inti:ap et~; ~~ 
retiyle partı hırnayesınde Y3 I 
için parti başkanı ile derhal. 1' e~ 
geçerek işe başlamışlarrlı. Şırı' nıı 

kk .. I ı ın~ bu. temsil kolunu leşe u 
1 

gençlerin hevesleri kat kat 9 

tır. 
ar 

b. b' 1 . ç~ to Bu gençler ır ır erme . 
· " b' tt bag'lı · to ve samımı ır sure e . 

rnakla beraber hepsi de 18 · h 
al larındadırlar. 1 

Çı' to Ceyhanda Halkevi 3 . 
.;i iZ sonra Spor teşkilaııı ın da ' 

, 1 ; 1 ; , , 1 ı 1 , ı , ; tıııdayız. 

• 
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Karanlıkların kızı 

* 

Yeni mebuslar 

Ankara : 17 ( Radyo ) - Boş 

olan vilayetler saylavlıkları için dün ~ 

Yazan : Necmettin Necip Esin yapılan seçimde C H. Partisi nam 1 

\ zetleri Atıf Bayındır !stanbul, ibra
parıltıdan: ruhu e~niyet ve şefkat- : hi ıı Dıblan Kocaeli, mütekait binba
ten örülmiış kız; etme dolgun uzun- şı Mehmet Ali Kurtolun Kurtoğlu 
ca boyu ile yeşil bir çamın altında Siit saylavlıklarıoa ittifakla seçilıniş
bir ilahe gibi durdu . Bir hind foğ-

1 
]erdir . 

furisinin bir ikinc~sine çarpa~ken hı· 1 Filistin tahkik heyeti 
raktığı tatlı ve bıllurlaşan hır ahenk· f k l Ad k • 

Bulgar kralı 

Hariciye erkanına bir 
ziyafet verdi 

Sofya : 18 ( Radyo ) - Kral 
ve Kraliçe , dün gece sarayda hari · 
ciye erkanına bir ziyafet vermiştir . 

Bu ziyafette bütün sefirler bu
lunmuştur . 

İngilterede 

-== 
Yabancı Dövizlerin va- 1 Murahhas heyetimiz 
sati Türk lirası karşı - I 

lıkları 

Damga resmine tabi evrak ve se· 
netler zikrolunan yabancı parala
rının Türk parasına çevrilmiş altı 

aylık vasatilerini bildiriyoruz.Yabancı 
paralardan 1 Mayıs 937 tarihine ka
dar bu vasatilere göre damga res
mi alınacaktır. 

Fransız frangı 6 kuruş yirmi beş 
para, dolar 126 kuruş , liret 82 ku-

Tokyoda 

- Bırinci sahifeden artan -

yakınında ve jandarma karakoluna 
mücavir çeşme yanında katledilmiş
tir. Maktulün~vücudunda süngü ve 
dipçik yaraları görülmüştür. Katiller 
henüz bulunamamış ise de şiddetle 
takibata devam olunmaktadır. 

Kırıkhanda ermenilerle mebus 
Mahmut beyin tarafından yapılacak 
olan nümayişi görmek için müşa
hitler heyetinin Kırıkhana davet 
edildikleri haber alınmıştır. 

L· 

şe 

n 

Bir kız tanıyorum . Saçları ka
ranlıklardan , gözü parıltıdan , ruhu 
emiyet ve şefkatten örülmüş bir kız 
tanıyorum . Bir bahar günü idi · 
Dallarda çiçekle kelebeklerin dost 
olduğu ve seviştiği bir bahar günü 
idi . Güneş en çok burada parlak ' 
gök yüzü en çok burada mavi , sı 
cak en çok burada tatlı ve çekici 
idi · Adanada ... Ziraat mektebi b.ıh
Çesinde ... 

d
. ev a a e omıse-

le seslen ı : 
_ ..... !!! Az gelir misiniz ? ri de dinleyecek 
Kalabalık bir aı moninin açılışı Kudüs : 18 ( Radyo ) - Tahkik 

gibi açıldı · Masa başındakiler hep heyeti en son olarak yarın fevkala· 

İşçi partisile komünist
ler beyanname neşrettiler 

' ruş, Belga 21 kuruş on para, drah
mi bir kuruş altı para, lsviçre frangı 

1 

33 kuruş 35 para, Leva altmış para ' 
Florin 75 buçuk kuruş , Kuron 4 
kuruş 35 para , Zloti 3 kuruş 25 
para, Pengü 23 kuruş 15 para,Avus
turya şilini 23 kuruş 35 para , Pe
çete 14 buçuk kuruş, Mark 50 ku
ruş yirmi beş para, Ley bir kuruş , 
Dinar iki kuruş 35 para , Yen 36 
kuruş 25 para, lngiliz lirası 525 ku· 
ruş Mısır lirası 650 kuruş , Ruble 
22 kuruş 30 .para . 

lstanbul : 18 ( Radyo ) - Ga
zetelerin Suriye hakkında aldıidarı 
haberlere nazaran Cebelüddüruzda 
Suriye aleyhine memnuniyetsizlikler 
gittikce daha alevli bir hal almak
tadır. Cebelüddüruz muhafızlığına 
bir alevi yerine bir Suriyelinin ta· 
yini Süveydi yede gayet kötü his
lerle karşılanmıştır. 

* * * . b" 1 
Bize , uzun altı ayaklı temız ır ı 

masa getirdiler . Birbirine yakın 
d Ve müsellesi menşurun mücessem 

dılılarını teşkil eder gibi kökleşen 
btl Üç okaliptusa doğru çektiler. Masa-

yı sardık. meşhur kebapçı " Sülo • 
r ! b k Ya bilhassa yaptırılan keba a ya. -

e laştık . Bütün konforiyle güzel hır 
ve ö~_le yemeği yedik . Üstünden gü-

lıi muş kadar parlak kalaylı bakır tas
Jır !aria buzlu ayranlar içtik .. Ar~d~n 

b3d bır saat kadar bir zaman geçmıştı · 
arı Bahçeyi saran mektep talebelerinin 

bi~birine karışan oyunları , ~arkıları 
al~ butün sıcaklığiyle devam edıyordu · ı 
do Yam başımızda kurulan gra-
l mofonun, yaprakların üstünden aşarak 1 

ya Yayılan çapkın nağmesine koşan'ar 
biraz daha çoğalıyor . Bizi ü.; dört 
halka halinde sarıyorlardı . Plak de
ğiştirildi : 

e 
ul1 Altın bir yıldız yoyo 

Alem gelir vız yoyo 
Kad;r, erkek kız yoyo 
Sana aşıkız yoyo ... 

Hava alamıyorduk gibi ... Yalnız 
vı sese kanmayan kalabalık , gramo
ec' fonu da görmek için birbirini itiyor, 
ıııil çok kere 0 dalgalardtm kopan iki 

üç suçsuz , saodalyamla birlikte be
e~ ni de bir müddd oynatacak oluyor· 
e l du . 

yl 

* * * Saçları karanlıklardan , gözü 

ayağa kalktılar. Bir adım gerisinde de komiseri şahit olarak dinleyecek· 

Pembe tenli ince zarif yapılışlı çok t" 
ır. 

şık , çok temiz bir genç duruyordu. Heyet ayın on dokuzunda Kahi· 
Kocasıydı ·· Hepsi de ikisini sonsuz rede bulunacak ve oradan yirmi iki 
bir sevgi ile S!lamladılar · Neşe da· ikinci kanunda Lonuraya doğru ha-
ha çılgınca başladı · Gözler bu yeni reket edecektir. 
çifti muttasıl süzüyo( ' bakışlar göz Kudüs : 18 ( Radyo ) - Tahkik 
göze ~eldiği anda d~~aklar __ biraz · komisyonu bu gün aleni celsede dok· 
genişhyerek gerı çekılıyor ' yuzlere 1 tor Halili dinledi. Doktor Maarif is 
tatlı bir pembelik geliy~r . ." Böylece !erinden şikayet etti. ' ı 
hörmet d_olu hafıf gıılıımsemeler ~ 1 Maarif bütçesi Irakta yüzde do-
sık sık çehreden çehreye sıçrayordu. ,' kuz Suriyede yüzde on dört iken-

.. . .* * * ) Flistinde yüzde beştir. Flistin Arap-
Daha dun gıbı aklımda ·· Ara · larının talim ve terbiyede bir şal tası 

d~n üç yıl üç gün -~bi geçti . O yoktur dedi 
g_~zler kamaşdırıcı guz_d' tatlı ~ır Kudüs belediye reisi ifadesinde 
~uyadan_ uyanmış gıb'. '.dı · Te_mız ' Arap k1Jmitesini teyit etti. Papaslarda 
ınce zarıf yapılışlı eşı ıle 0 , aılele- Yahadilerden şikayet ettiler. 
rin en mesudu idi . Sirıema, tiyatro, 
eğlence hepsi çok sevdiği eşi ile 
geçen hayatı idi . Ne yazık ki ; ev
lendiği günün üçüncü son bahan idi. 
Uzak , uzak , herkes için şirin , ken
disi için ümidsiz bir diyardan kara ı 
bir haber geldi . Genç eşi : mavi 
suların sahilini raksedeı ek okşadığı ı 

çamlı bir tepede gözlerini kapamıştı. 1 

* 1 

Avrupada 
" Alman milli müsalemet 

cemiyeti 
Berlin : 18 ( A.A.) - Velblatt 

gazetesi merkezi Viyanada olmak 
üzere Leton Çekoslovakya ve Lehis· . 
tanda ( Avrupada Alman milli mü-

1 

salemet cemiyeti ) isminde bir cemi· 
yetin teşekkül ettiğini yazıyor . Ce
miyetin esas gayesi kültüreldir. Fa-
kat mensuplarını siyasi sahada ser· 
bert bırakmaktadır . 

Şimdi ; asıl kadın , her akşam / 
bir bahar çiçeği kadar renkli yav- 1 
rusu ile yassıdan sonra elektriğini 

kapayan , lambasını söndürerek yü
zükoyun yatağına kapanarak hıçkıra 
hıçkıra ağlayan ( karanlıkların kızı ] 
oldu. j Cihan harbi mecn1uası 

1 
Avusturyaya giremiyecek 

1 Jll 

,r: 
1 Şeker resmi hakkında 

1 Viyana ;-;;; Radyo ) -- Çe-
j koslovakyada çıkan Cihan harbi is

mindeki mecmuanın Avusturya hu· 
dutlarından içeri girmesi yasak edil-kanunlar 1 • çr 
miştir . ., yenı ı 

}) aima beklen m_e_y_e_n_s_Ü_r_p_r-iz_l_e_r-le-k-ar~ı~aş~ası .m Üm ı -h-im-b-ir_y_e_k-un-if-ad_e_e_d_e_n_"_T,·ü-rk-i-ye

O( kün bir endüstri şubesi olan şeker ıç~n gos.terılen j şeker fabrikaları Anonim şirketi " 
alaka ve hassasiyet çok yerındedır ı tarafından idare olunan şeker en-

Ekonomik bünyemizde hareket 
. v: Varlık yaratan şeker endü lrizi 

ııd ~ın Yurdumuzda kurulmasındaki isa-
0 et, yıllar geçtikçe tebarüz edi
slı' Yor . 

Bilhassa bizim gibi milli serve 
tini t 

· 1 oprağm üstünden ve altından 
lı teııı · 

r d·· ın eden memleketlerde bu en 
ed Ustriy · h · . e verılen kıymet ve e emmı-

ı,...ı ~etı takdir eden 1 nönü hükumetinin 
926 <lanberi bu yolda aldığı ko~u

a•'' yucu tedbirlerin ne kadar yerin de 
>' oldug· d h . . · 

1 
u a er gün bıraz daha ıyı an-

le' aşılıyor . 

kul Şeker endüstrisinin rasiyonel bir 
çalışma t · . arzına kavuşmasını temın 

it •<;in 1955 H . . · f b 
1 .k azıranında verılen a - ı· 

iY 11 alarm b' ld b ır e en idaresi kararı ve 
tnı k u kararı derhal takibeden ucuz şe- i 
3

' l e~ davasının tahakkuku müstehlik- 1 

1 t en sevindirdiği kada b b.. ..k lf 
-~ ·w r u uyu ve 

kadar sıhhat bakımından da temen-

ni ye değer . [ 
Zira uzun zamandanberi şeker 

istihsal eden bir çok memleketlere .ı 
nisbetle, bizdeki bu günkü şeker fi. 
atı hiç te 'yüksek olmadığına bakı· 
lırsa , adam başına istihlak edilen 
şekerin 5 kiloyu dahi bulmadığını 
görmek; üzerinde durulmaya değer 
acı bir hakikattir . 

düstrimizi yalnız korumak noktasın
dan değil, bu günkü ; şeker fiatları 
nı da değiştirmeyerek ucuz şeker da· 
vasının muhafaza ve idamesini de 
temin edeceğinden; yurtdaş lehine 
alınmış m!ihim bir tedbir olmak vas-

Almanyada şekerin kilosu 38 ku· 
ruşa satıliyorken adam başına istih

lak nisbeti 23,7 dir . 
Avusturyada 32 kuruştan biraz 

daha pahalı olan şeker , gene adam 
başına nisbeti 25,8 den aşağı dü
şürmemekte, Macaristanda bile 47 
kuruşa olan şekere karşı bu nisbet 

10,8 i bulmaktadır . 

fını da haiz bulunmaktadır . 
Sırası gelmişken şunu da söyle

mek lazımdır ki, her zaman bekle
nilmeyen hadiseler ve sürprizlerle 

1 k>rşılaşması mümkün lıir endüstri 
şubesi olan şeker iÇin hükumet her 
daim yakın bir alaka ve hassasiyet 
göstrmekle beraber, bu endüstriyi 

' her fırsatla mürakabe etmekten ge
ri durmamaktadır . 

Bu arada dünr. şeker endüstri 
si araştırmalarında bu günün en ta· 
nınmış şahsiyetlerinden biri olan Al 
man şek~r enstitüsü direktörü P~. 
Speıigler ile gene •anınmış şahsiyet
lerden olan direktör Mayer geçen 

' yaz aylarında şeker fabrikalarımızın 
çalışma vaziyetlerini yakır.<lan tet
kik etmişlerdi . 

Londra : 18 ( Radyo ) - lngil
terede müfrit sol cenahı teşkil eden 
sosyalist partisi müstakil işci partisi 
ve komünist partisi müştereken ha
rekette bulunmağa karar vermişler 
dir. 

Bir beyanname neşretmişler, bu 
bayannamede bilhassa faşistlerle, 

irticaa, harbe, milli hü"umete karşı 
mücadelede bulunulacağı ve Hindis
tanın büyük Britanya emperyaliz
mine karşı açmış olduğu mücadele
de müzaheret edileceği yazılmakta
dır. 1 

Konflanda bir tren . 
kazası 

100 kişi öldü 
Şanghay : 18 (Radyo) - Konf

loııda bir tren kazası olmuş 100 den 
fazla insan ölmüş ve 400 kadar ya
ralanmıştır . 

İtalyanın Londra büyük 
Elçisi 

Roma: 18 (Radyo) - Salı gü· 
nü Londrada bulunacak olan büyük 
Elçinin hareketi tamamen hususi bir 
sebebe müstenittir . 

Büyük Elçi dün Kont Ciyano ta· 
rafından kabul edilmiş ve uzun bir 
mülakat yapılmıştır . 

Papanın vaziyeti kötü 

Vatikan: 18 ( Radyo) - Papa 
dün çok ıztiraplı bir gece geçirmiş
tir. Bununla beraber bu gün bir çok 
müzakerelerde bulunulmuştur. 

Bulgar kadınlarına rey 
hakkı verildi 

Sofya : 18 (Radyo) - Bulgaris
tanda yeni bir kanunla yalnız anne 
olan kadınlara rey hakkı verilmiştir. 

Kadınlar ilk dafa olarak bu yeni 
haklarını gelecek Belediye intiha
bında kullanacaklardır. 

• 

lngiliz-Amerika 
Bir ticaret muahedesi 
tasavvurundamı? 

Londra : 18 (Radya) - lngiliz 
ticaret nazırı, Amerikaya gitti. 

Nazırın Amerika ile bir ticaret 
muahedesi imzalayac~ğı hakkında 

şayialar dolaşmaktadır. 

Nazır bu vesileile Rüzveltı ziya· 
ret edecektir: Nazırın Amerikaya gi- \ 

dişi bir ticaret muahedesi akdine ma-ı 
tuf olmaktan uzaktır. 

Selahiy'!ttar makamat bu şayi· 
alan katiyen tekzip etmektedir. 

İngiliz hava heyeti 
Alman yada 

Berlin : 18 Radyo) - lngiliz ha· 
va kuvvetlerine mensup bir heyet 

1 

bu gün Almanyaya gelmiştir. 

1 
Alman mehafilinde bu ziyaret 

sempati ile karşılanmıştır. 

Çinde 
Çiyanko mütarekeyi ihti
va eden bir cevap vermiş 

Nankin - Çin 18 ( Radyo ) -
Çiyanko , Nankin hükumetine müta 
rekeyi ihtiva eden bir karşılık ver
miştir . 

Bu cevap siyasi muhafilde iyi 
karşılanmış değildir . 

İzmitte 
100,000 liralık bir stad

yom yaptırılacak 

Ankara : 18 ( A.A. ) - C. H. 
Partisi genel sekreterliğince lzmitte 
yüzbin liralık bir stadyom yaptırıl· 
ması kararlaştırılmıştır . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
Kilo Fiyatı 

En az En çok Satılan Miktar 

l=~==c=-=-== _ K. S. X:. S. 
Kapımalı pamuk 43 44,50 
Piyasa parlağı ., -38,75-- -42,so·---ı--------·-

-Piyasa temizi 33 50 38 50-- ' " ' --' ı---___,s,___ ____ _ 
iane 1 

Kilo 

iane 2 
-Ekspres 

Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz 1 1 1 -Siyah _______ ---------- ----------• 

______ ç!GIT 

viyede bulmakla beraber; pancar zi- iane -----,----- ----------
- Ekspres ---'~-,ı-----ı·-------·--

raatinin bu gün olduğu gibi Üzerinde ı-'<'.Y,_e--,rl,...i """"""Y"e-m-olik-,-, --- · 
daha pek çok emek sarfetmeğe ih· --,-, -,=,Tohumlu.--:k-,-, -- ------ı 
tiyaç gösterdiğini işaret etmişler ve :-1 U B U B A T 
şeker endüstrimizin daha on, on beş 
yıl bir çocuk gibi hükumeti -
mizin müzaheret ve dikkatine muh
taç olduğu noktasında durmuşlar; 
ihtiyat ve amortismanlarının tezyi
dine lüzum göstermişlerdir . 

Bundan da anlaşılıyor ki, alın
mış bir çok tedbirler yanında daha 
da alınacak tedbiı !er vardır . 

Netekim bu yıl pancar ziraatinin 
yepyeni bir hastalıkla karşılaştığı ve 
ve bu yüzden fabrikaların biraz müş 
kilata uğradığı da malumdur. 

Buğday Kıbrıs 

Yerli 
" 

--- - - ı-c~;c----'·----------1 6,so·-- 6,62 
-~----1-----------

" Mentane 
Arpa 

-Fasulya 
Yulaf 
Delıce 

Kuş yemi 
- Keten- toh_u_m_u ____ ------·ı-------!--------·-
-fİ.1ercinıek 

Susanı 

UN 

1 -;;?~ö_r_t~y_ıld_ı_z_S_a_l::ih'--------'------·= __ uç ,, ,, 1 
~ ]I ?ört yıldız Doğruluk ,--. ---
..2 ~ 1 uç ,, " 1 
,g ~ 1 Simit ı-----ı 
""' ~-Dört yıldız Cu~h-u~riy_e_t ____ ------
"' <.>o-ıl ~~- • endüstri şubesinde esaslı bir 1 

1 ; ın ışaf temin etmiş bulunuyor . i 
Şeker ucuzlamadan evvel bir i 

aralık yurdun istihlak yek uru 55 000 ı 
çt'tona k d d"" · 

1 a ~r uşmüşken bu gü 72.000 
lı . tonu dahı geçtiğini görmekteyiz . 

Fakat elde edilmiş olan bu 

Bu münasebetle dün büyük mil· 
Jet Meclisinde görüşülerek kabul 
edilen ve şeker endüstrimizi yakın
dan alakadar eden bir kanuna te

mas etmek isteriz . 
Bu kanun fabrika:arın istihsalle

ri arttığından şekerden alınacak olan 
istihlak reBminin yeni haller dahilin· 
de tanzimini istihdaf etmekte idi . 
Ayni kanun iş, sümer ve ziraat ban
kalarının iştirakile teşekkül edeıı ve 
sermayesi 22 milyon lira gibi mü. 

Bu endüstrimizin gerek kurulu
şu ve gerek bu günkü çok modern ı 

vaziyetleri hakkında raporlarında 
ifade ettikleri kanaat göğüs kabar 
tacak mahiyettedir . 

Pancar ziraatinin zirai kalkınma· 
sındaki mühim ve büyük rolü göz 
önünde tutulacak olursa, pancar is
tihsal vaziyetini tam bir cemiyet al . 
tına almak için ziraat işlerinde şe

ker şirketinin yeni tedbirleri alaca
ğını takdir etmek lazımdır . 

Henüz on yaşını doldurmuş ve 
bu müddet zarfında yurt ihtiyacını 
tamamen karşılayabilecek bir vazi
yete dahil olmuş bulunan şeker en· 
düstrimizin kısa zamanda cılde ettiği 
muvaffakiyet , daha çok genişleme· 
ye müsait olan bu endüstri jşubesi 

.... 1 üç " " '-----1 
Simit 1 

" 
Liverpol Telgrafları 

18 / 1 / 1937 
Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Pene 

• __ H_a_zı_r _______ 1 _--c7=-ı--=2-c-O _Lir« 1 )96 
• Rayişmark 

hale ·ı d "k "f mer 
1
, 

1 e e 1 tı a etmiyerek 72.000 
çı tonu daha d k . h a geçme te temennisini 
'' ız ar e1 "k b k ' ' ,,;ononıı a ımından olduğu 

Fakat duyduğumuz doğru ise, 
davet edilen mütahassıslar, fabrika 
larmızın vaziyetlerini bir çok mem

leketleri için gıpta ,dilecek bir se- için ümit ve emniyet vermektedir . 

• __ M_a_rt __ v_a_d_el_i ____ 
1 
__ 6 __ 1_~9~4=-='-''-'-=~-~---ı--•ı6-I 93 •. Frank ( Fransız ) -

Mayıs vadeli 6 93 Sterlin ( ing,.::il:;:iz'-')~--ı--621_ ~-
_H_i_n·t~h-az-ır------ı--5"'-- 92 Dolar ( Amerika ) j 79 °7 
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Sahife : 4 Türksözü 19 Kanunusani 19~ , 

büyük en Cenubun en 
mütekimil müessesesi 

1 Kapalı zarf usulile eksiltme iliinı 1 Cey ha~n ı c r a m e- ,. 

Nafia Vekaletinden : murlugundan : TüR&sözfl ı 

tÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 

/Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

1 K• t 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
J ı ap ı · b" h f" b" ·1d · · d nız. temız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan JI Reklam bir ticarethan~nin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

'ı Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
kitaplarınızı Türksözünün mücellithane - ' 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u l 
Renkli tab 1 Mütenev~i r:n~li_.her türlü .tab işl~rinizi 
________ I ancak Turksozunun Otomatık ma'unala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zilat yapmakta_d_ır~~~~~~~~~~~ı 

Ceyhan Belediyesinden 

Nafia VekaJetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Seyhan vi]ayetinde Ceyhan Demir 
köprüsü inşaatıdır. 

Keşif bedeli ( 195,000 ) Jiradır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlar· 

dır: 

a ) Eksiltme şartnamesi 
b ) Mukavele projesi 

c ) Bayındırlık işleri genel şart· 
namesı 

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

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

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

reisliği eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuli]e yapılacaktır. 

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

vakkat teminat vermesi ve resmi 

gazetenin 3297 sayılı nüshalarında 
çıkan talimatnameye tevfi~ an mü
teahhit]ik vesikası ibraz etmesi la 

zımdır. isteklilerin teklif mektupla
rını üçüncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek teklifle-
rin dış zafr]arın mühür mumu ile 

.eyice kapatılmış ()iması lazımdır. 
Postada o]acak gecikmeler kabul 
edilmez. 

5-10-14-19 7695 

1 934 / 1824 
Temamına yeminli üç ehli vu

kuf tarafından ( 6500 ) lira kıymet 
takdir hakkında ve (2000) lira mu· 
kabilinde ipotekJi bulunan Ceyhanın 
Konakoğlu mahallesinde vaki 378/45 
numaralı ve şarkan nalbant Mustafa 
iken elyevm Belediye hanına açılan 
yol, garben Ceyhan nehri, şimalen 
belediyeye geçen han, cenuben Cey
han nehrine giden yol ile mahdut 
altı iki bap mağaza ve iki bap dük· 
kin ve üstü 7 oda ile bir mutbah 
ve bir halalı bir bap hane ve müş
temilatının temamı . 20-1-937 
çarşamba gününden itibaren satış 
peşindir. 2280 No.lu kanun muci • 
hince açık arttırmaya konulmuştur. 
Rüsumu dellaliye müşteriye aittir. 

Müşterilerin kıymeti muhammi · 
nenin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçaları veyahut milli bir ban
kanın teminatlı mektubunun veril
mesi icabeder. Arttırma şartnamesi 
20 -1 -937 tarihine müsadif çar
şamba günü divanhaneye talik edi
lecektir. Birinci arttırması 26 - 2 -
37 tarihine müsadif cuma günJ saat 
10 dan 12 ye kadar Ceyhan icra 
dairesinde y:ıpılacaktır. Arttırma be· 
deli kıymeti muhamminenin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde üs· 
tünde bırakılır. Aksi takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha temdit 
edilerek 13-3-37 tarihine müsa
dif cumartesi günü ayni saatta icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhamminenin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde üstünde bırakılır . 
Aksi takdirde 2280 No.lu kanun 
mucibince muamele ifa edilecektir. 

2004 No.lu icra ve İflas K.nun 
126 mcı maddesi mucibince ipotek 
alacaklılarla diger alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususu 

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· 

· ~-----------------------------------------------1 

1 
BELEDi

.YE ı·LA"' NLARI ile faiz ve masarife dair olan iddia-
larını evrakı müsbiteleri ile birlikte 
nihayet yirmi gün zarfında icra da-

:------------------------- iresine bildirmeleri aksi takdirde 

2 96,00 " " 55 

3 98,00 " " 50 

met man, cenuben bekçi Ahmet, 
şarkan 53 No. koruklu cad
desi garben Rıza Mehmet . 

Hakkı iken Şimalen Hacı Narik cenu
demirci Ali ben tarikihas şarkan 53 No. 

koruklu caddesi , garben de
mirci Ali. 

Hacı Narik Şimalen 90 No. Sokak. Ce· 
nuben 2 No.lu yol fazlası . 
Şarkan 53 No. koruklu cad 

1- 1200-2000 metre mik'ap çakıJlı kum açık eksiltme ile satın 
alınacaktır . 

2 -- Muhammen bedeJi : Beher metre mik'ap (105) vuruştur. 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşem

be günü saat on beşte Belediye d2imi encümeninde. 
4 - Muvakkat teminatı : ( 160 ) liradır. 
5- İsteklilerin şartnamesini görmek için her gün yaıı işleri kalemine 

ve ihale günü de daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

7713 14-19-23-27 

hakları tapu sicili ile sabit olmıyan 
alacaklılar satış bedelinin paylaş
malarından hariç halırlar. 

Alakadaranın İcra ve İflas K.nununuıı 
mevaddı mahsusasına tevfıkan ha 
reket etmeleri ve daha fazla malu
mat almak istiyenlerin 932 / 288 
No.lu dosyaya müracaat etmeleri 
ilan olunur. 7727 

1 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için AbO' 

bedeli değişmez yalnız posta masfl 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye mii 

caat edilmelidir . 

'--

Ceyhan Belediyesinder 

26 numaralı istasyon caddesİlll 
O 237 - 757 arasında evve 
ihzar edilmiş oJan zemin üzerine 
metre tulde ve 2,30 metre ger' 
likte yapılacak beton trotuvarıll ~ 
ş'f tutarı 2067 lira 80 kuruş ol 
on beş gün müddetle ilana konıtl 
tur . ra 

Kati ihale : 28 - 1 - 937 ~~ 
b ·· ·· kru şem e gunu saat on dörtte açı 

·ı a siltme suretı e yapılacaktır . 
isteklilerin yüzde yedi buçuk a~ 

teminat paralarile 937 senesi T' e~ 
ret odası kayıt makbuzu ve bu 4 

yapabileceklerine dair Vilayet ~i, 
müdürlüğünden alınmış fenni e~l 
yet ve1ikaları Üzerlerinde olduklfec 
halde ihale gün ve saatmda Ce ~ 
Belediye salonunda hazır buluntflab 
lan, ve şartnamelerini görmek naı 
izahat almak istiyenlerin her t 
Belediyemiz fen işleri bürosuna 
racaat eylemeleri. 7717 

15-19-21-24 

-----------------~ Bugece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında ~i 

Seyhan eczanedir 
g ,, _____________________ , 

Kaçakçılar vataıı 
1 

hainidir ~ 
1-------,-------------"a 

re 

•i~ 
4 108,00 .. " 50 Gani 

desi garben Hacı Narik . 
Şimalen 5 No. yol fazlası 
cenuben 90 No. sokak şar· ---------------------------------------~l 

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 

Mulla Musa 

Köylü Kı. 
Sıddika 

Baki 

Ahmet oğlu 
lsmail ve Ah· 
md kızı Rabia 

kan 53 No. koruklu caddesi 
garben Gc.ni . 
Şimalen tarikihas , cenuben 
4 No. yol fazlası . Cenuben 
90 No. sokak , şarkan 53 
koruklu caddesi g;.ırben Gani, 
Şinıalen 7 No. yo] fazlası • 
cenuben tarikıhas şarkan 53 
No. koruklu caddesi gar btn 
köylü kı . Sıddıka . 
Şiınalen 8 No. yol fazlası 
cenuben 6 No. yol fazlası , 
şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Baki. 
Şimalen Civantayak mes
cidi arsası , cenuben 7 No. 
yol fazlası , şarkan 53 No. 
koruklu caddesi . Garben 
Ahmet o. lsmail ve kızı 
Rabia . 

53 Nol 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 Na.sokak. 

Yukarıda yazılı on parça arsa 25-1-937 paz:ırtesi günü saat 14 
de ayrı ayn ve pazarlık la satılacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk ilk 
teminat akçalarilc birlikte ihale gün ve saatında belediye salonunda hazır 
balunmalan . 

7708 12-15-19-22 

-Radyo almak istermisiniz ? 

PHILCO 
Adana bayiliği : 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Her markayı görüp din
ledikten sonra muhakkak 

Ph • J radyosunu gö 
1 CO rüp dinleyini 

Ç .. k"" ? un u. 

1- lık defa Rad) oya 
Elektrik t a t b i k edt!n 
Philco föl>ıika!)ıdır . 

2 - 1936 seneı>inde 

1,600,00) tane radyo 

• sa tmak suretile radyo sa. 
tı~ı rekorunu kazanrr.ıştır. 

3 - En büyük 28 tane 
Otomobil fabrikası tarafı'n 
dan kabul edilmiştir . 

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

Osmanlı Bankası 

6 

6748 144 

Umumi Neşriyat Müdürü 
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