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5 Kuru~ 

ı-----a-nc_a_k_m_ü~Şa--hı ·eri~Ctün şehrimizden geçtil 
Üşahitler Yenicede ve Adana Ga
ında Antakyalılar tarafından karşı

landı ve uğurlandılar 
v'lüşahitler : Bitarafane tetkiklerine hiç bir kuvvetin 
nüdahalesine imkan olmadığını her Türkü dinlemek 1 

için her fırsatı hazırlıyacaklarını söylediler 

Gazetemiz bugün on dört yaşına girdi. Doğduğu gün
denberi büyük inkılabımızın zaferi yolunda durmadan, 
}~ imadan, dönmeden çalışan " Türksözü ,, nün en büyük 
gururu bu yolda, naçiz de olsa, hizmet etmiş olmasıdır. 

Gazeteciliğin bugünkü anlamı ile, ne bir sansasyon ve 
ne de mükemmel bir haber gazetesi olmadığımızı biliyo
ruz. Fakat modern telakki ile bir noksan sayılan bu hali
rrıizi büyük davalar arkasında koşmak gibi ulvi'l:eselliler· 
le kat kat telafi ettiğimize kaniiz. Sancak işlerini bitarafane tetkik edecek olan 

kişiden mürekkep Müşahit Heyet diinkü To 

Ek •Presile şehrimizden Hale be geçmiştir . 

Yüzlerce Antakyalı !'ürk, Müşahitleri Y .-nice 
~s~onunda karşılamış ve Adanaya kadar ken· 
erıne refakat etmişlerdir . 
M·· h' uşa ıtlıor , Ekspresin beş on dakikalık te· 
kufundan istifade aderek Gara inmişler ve 
yonda gezerek Adana manzaralarını göste

kartpostallardan almışlar ve katarın seyya· 
ıa daıngalatmışlardır . 

Müşahitlere iki zat daha refakat etmektedir. G 
• ü:el Antakyadan bır görür•Ü§ 
ıgımız malümata gört; bu iki zat müşahitle· . .. . 
~ekreteridirler • ]erek Antakyadakı Turklenn ehem 

Yenice • [ H • M h b' · · 
1 

miyet ·ve dikkatle dinlenmesini, Çün· · ususı u a ırırnız · .. 
1'1 ] - Cemiyet' Ak Antak kü orada bulunan mustemleke me· 
. ı vamın b' k 'k . 
ışlerinı tetkik için gönderdiği ınurlarının ır ço tazyı ve tertıp. 

mak istedikleri kütlelP.rİn tamamen 

Türk olduklarını ve bu kütlelerin 
eski Hititler olduklarını ve hatti 

- Gerisi ikinci sahifede -
et buradan g k M ·n ve !erle murahhaslarla temasa getir. 

eçer en ersı . . . ------·-~---
anadan gelmiş olan bir çok Ha· memeleri ıhtırnalı olduldannı söy- 1 

ıhlar, istasyonda toplanmışlardı . lediler · 1

1 

~ ~~ 

/ 
" Türksözü ,, Kemaliz'll inkılabının içinde doğmuş ve r 

onun içini yalnız bu büyük dava doldurmuştur. 

Şimdije kadar olduğu gibi bundan sonra da onun bü
tün endişe ve hedefi ilk gündenberi gönül bağladığı bü
yük inkılabın daha büyük zaferleri için çalışmak, didin· 
mek olacaktır. Bu ülkü peşinde bütün okuyucularımızın 

. ~ bizimle beraber olduğunda zerre kadar şüphemiz yoktur. 

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

1 Ekrem Tok )..-.-.... ····~-- ·ı 

Vekiller heyeti 

1 

miz toplantı 
yaptı 

r 

ismet lnönü 

Ankara : [ Hususi]- Bıt1 
L-. 

mmız ismet lnönünün milli blm
ma, Ziraat ve ekonomilllİIİD llllia· 

Mebuslarıll' 
•ebriııür-d y ., 

atla bulunan bir Hatay heyeti Murahhaslar cevab,,n: Anlak· lilt·Uı'i'if• ll·VI 
kı"lc Heyetile görüşmek istedi.He· l yalıların gösterdikleri bu nazigine j ...... 

t derhal A k 1 · taleplerin tamamen göz önünde tu· _Nevzad nta ya ıları trenın ye· 
•k sal d 1 tuldu"'unu bitarafan tetkiklerine hiç 1 

Güven f 
1 
1 Ankara : 31 (Rad 

yo)- Vekiller Hoye 
ti dün akşam topla 
narak müzakereler 
yapmışlardır . 

JSa 
Oün .. rtide 5 ~ 

ni ıçın bü~ 
toplantı .i.nın kur 

onun a büyük bir nezakete ıs 
ul ettiler. Antakyalılar Heyete , bir kuvvetin müdahalesine imkan ol. 

takyada cereyan eden mezalim madığım her Türkü dinlemek için 

1937 ye girerken 

h~ksızlıklardan ve reva görülen her fırsatı hazırlıyac Jklarını bundan 

rı kanuni hareketlerden bahse- müsterih olmalarını söylediler. 

k~~ bu işin derinden ve inceden Yine Antakyalılar, Heyetten bir 

S u ırün yeni bir yıla ırirdik . 
Geçen bu yıl içinde hepimizin 

şahs~n acı anları, günleri olmuştur . 
1 edılmesini Heyetin vicdanla- ı ricada daha bulundular . Bu da An-

dan beklediklerini Mil etler Ce- takya ve havalisinde,Suriye ve Fran-
fetinin "k k ' ı d' h' 

Bunun için belki, hir kere daha 
dönüp arkamıza bakmak bir çokla· 
rımız için kötü hatıraların yeniden . yu se · otorite ve sempa· sız memurlarının " A evi • ıye 1• 

nın mutlak surc.-tte muhafaza edi - tap edip Türk kütlesinden ayrı tut-

ı-. ...... ________________ l ______ I, 

Yılbaşı Piyangosu 
Bütün büyük ikramiyeleri kazanan 
numaraları aşağıda bulacaksınız 

Numara Lira ' umara Lira -15003 - 30,000 5000 5847 
1221 150,000 38559 5000 

30573 10,000 26590 5000 
27789 50,000 30458 15,000 
3418 5000 34417 500,000 
9245 5000 38120 10,000 

12387 3000 10379 10,000 
33128 5000 15228 5,000 

2424 100,000 7345 10,000 

uyanmasına vesile olur . 
Fakat bir an kendimizi unutarak 

ıreçen yıl içinde başardı~ımız büyük 
millt işlere bakacak olursak önümüz· 
deki açılan bu ve bundan sonraki 
yeni yıllara emniyetle, feraiılıkla ba
kacak kuvveti bulac.j!'ımızda şüphe 

yoktur . 

1 

1936 da Türk inkilabı normal hı· 
zını , seyrini takip etmiş ve ıncmle-

1 ket için yeni bir çok hayırlı işler ırer· 
çekleştirilmişlir. 

1 Dış politıkamız yıllardanberi ba~ .. 
landıj!'ı sulh davasında yoluna devam 
elmiş , ve bu davaya ne kadar sa
mımiyetle , hüsnüniyetle sarılmış ol· 
du~unu en hayati, milli bir meselemizi 
sulh yolu ile halletmek suretiyle bil· 

·, tü.n ?ünyaya bir kere daha isbat et· 
mı~tır . 

1 Türk diplomasisinin Montrö de 

1 

1 

Ekrem Tok 

• 

Balkan Antantı 
konseyi 

On gün tehir edildi 
Belgrad : 31 (Radyo) - Alınan 

rnalünıata göre; Balkan Antantı kon 
s~~i toplantısı, !ü~kiy~ Harici~~ Ve· ı 
kılı Arasın tekhfı iızerıne on gun te· 
hir edilmiştir , 

Dünkü ekspre"1ı: üzere 
tuluş bayramında bulunı .. __ 
Ankaradan şehrimize D .,.,_ 
raş Nebusu Kemal Kusun, •\ &IC" 

busll!pndan Kemal Mutlu ve Gaze
temiz sahibi Ferid Celil Güven gel: 
mişlerdir Mebuslarımızı istu.\'QllıClllll 
Vali ve Pa · ~eisimiz, Belediye 
sirniz, gazetecıler karşılamıtlardır;: 

Öğleden sonra Fırka biııuınd& 
Tevfik Hiidi Baysalı ziyaret etımr 
!er ve bayram programının hazırlan 
nıasım deruhde eden heyetin icti:' 
maında bulunmuşlardır . 

Ankara : [ Hususi ] - l zun 
müddet Adanamızda sıtma müca 

dele işlerinde muvaffakiyetle çalış· 
mış olup bilahare Umum sıtma mü· 
cadele Müfettişliğine geçen de 

ğerli doktorlarımızdan Ekrem Tok p k 
bu ~efa.S~h~at ve içtimai Muavenet ispanya es oposu F rall 
Vekaletı, ıçtımai yardım Umum Mü· ı 
dürlüğüne tayin edilmiştir k • ı t • 
Bulgar-Yugosla~ paktı, 0 1 e emasa geçıyor 
yakında parafe edilecek 

·--
Belgrad : 31 (Radyo) - iyi ha· 

ber alan menbalardan sızdığına gö. 
re; Bulgar - Yugoslav paktı yakın· 
da parafe edilecektir. 

Madrid : 31 (Radyo) - Müda· 
dafaa komitesi anarşist gazeteler

den birisini kapatmıştır . 

Hükümet neşriyatı <"lk sıkı 

' sansörden geçirmektedir 

- Geriai üçüncii sah 

Son dakika 
1931>0 5000 11077 5000 

kazandıj!'ı bu zafer yalnız Türk mille
tine aid bir muvaffakıyet dej!'il ayni 
zamanda ( suıh ) un da bir hayli za· ı 
mandanberi hasret kaldıj!'ı bir zafer 
olmuştur . ___ 4 _________ _ ---------------1809 10,000 14976 10,Q()(l 

33557 10,000 9364 5,000 
24583 5,000 32928 5,000 
26647 10,000 6145 200,000 
20407 5,000 30120 5,000 
3859 10,000 27812 5,000 

21532 5,000 33215 20,000 
'.)~794 5,000 15068 60,000 
6529 5,000 12012 10,000 
2467 50,00 13194 5,000 

Yılbaşı piyangosunun çekilişinde bütün numaraları almış bulunu
yorsak ta mündcrecatımızın çokluğ'undan 5000 liradan aşaj!'ı kazanan 
• ~m~r.aları yazmıyoruz. Tam ve sahih listeyi bugün çıkacak olan Türk 
ozu ılavesinde bulaı aksınız. 

Aınortiler: Sonu 3 ve 8 olan numaralar 50şer

1 lira amorti kazanmışlardır. 

_ Kıs~cas.ı 1936 yılında Türkiye 
Cumh~rıyetı kuvveti , sulh politika· 
sındakı sarsılmaz vaziyeti ile dün a-

h ' . y 
nın uzuru ıçın de~erli hizmetlerine 
devam etmiştir. 

Binaenaleyh arkamızda bırakdı· 
~ımız 1936 yı ' ı bütün Cümhuriyet 
yılları ıribi hayırlı ve mevkili bir yıl 
olarak ıreçmiştit . Yalnız bugün baş
ladıgımız yen i yıla girerken içimizde 
ıstıkbale aid bol emniyet ve sevin
mek yanı başında büyük bir acı var· 
dır. 

Bu acı • istikballerine büyük bir 
alaka ile baj!'h olduğumuz Antakya 
\'e lskendurundaki oz kardeşlerimızin 
mukadderatıdır. 

içimiz öyle isterdi ki· bu kar· 
deşlerimizde yeni yıla, hü,rriyetlerine 
~avuşmış gönülleri milli arzulanııııı 

tahakkukundan doAnıuş sonsuz bir 
sevinçle dolu olarak girmiş buluna
lardı. isterdik ki, dost geçindi~imiz 
Fransa, Antakya ve fskcnderundaki 
ırkdaşları için Türkiycnin tazelediti 
davanın meşruiyetini, doj!'nılutunu 
k,ab eden sür'atle anlamış ve bu 
dava çoktan hal edilmiş olaydı. 

Böyle olmadı. Fakat biz bu işin 
bizim isted iA'imiz, yani hakkın ve 
doA"runun istediA"i gibi hal edilece
ğinde zere kadar şüphemiz yoktur. 

insanlı• için kan dökmekle, hür· 
riyet ve istik!Ale bcfiklik yapmakla 
iftihar eden Fransanın, hakkını iste· 
yenlerin müracaat edeceji son vası· 
tanın ite müdahalesine meydan ver
meden, uzatılan aulh elini kabul 
edeceA"inden ümidhni:ı: keailmif dc
tiklir. 

Sporcularımıza 5000 lira verildi 
Ankara : 31 [ Hususi J - Spor Kurumu umum merkezi SeyMn 

kasının ihtiyaçlarına saıfetmek üzre 5000 lira verilmesine karar ~mit 
karar çıkmlflır. 

Seyl ipzed elerimize evler yapbnla 

Ankara : 21 [ Hususi ] - Orta AaadohıJ8,~~[Qi 
tür. Bilbassa Kayseri ve Nild• lıavalillııdetl 
mesine sebep olacak kadar kedtir. 
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iskenderun geçen asırda Türklerin ] "'°"""'" 'ı ..._ ı 
kurduğu yeni bir şehirdir 

...... 

Bu b ~lde Akdenizin Trabzonudur Şehrimizde soğuklar I 
.. Pa) astan Hınzır lmı nuna kadar 

k_orfez kıyılar ılık l.ıir iklime malik· 1 
tır . Yazlar çok sıcak geçer. Yer- 1 

~er. portakal bahçeleri göze çarpar. 
unyeJcn Anadoluya giden tarihi 

~mannslar üzerinden gel~rek hu sa· 
hıllerden geçer . 

Bo sebeblc kıyı boyunca birçok 
kale harabelerine ra•t " r . K d" d - ""'mır . a· 

ını _evirlerde Antakya ve Seluk-
yaıu_n ıfa ettiği kapılık vazife~i ~on 
d:vırJcrde bu kıyılara intikal etmiş 
lıoylcce buraların ehemmiyeti d~ 
90~ derece artmıştır . Yelken gemi
lenyle nakliyat yapıldığı zamanlarda . 

Payas • vapurlarla münakalat haşla i 

dıktan sonra lskenderun mıntıkanın. 
en büyük J;manı olmuştur . 

Cenup rüzgarlarına karşı kapa· 
lı olan lnktnderun limanı yalnız b 
mıntıkanın değil , Cenıı bi A d 1 ~ 

b 
.. "k 

1 
na o u 

nun ırıcı imanıdır . 

-~u.raya Akdenizin Trabzonıı di· 
y_el~ılırız. Yanmadanın karaya bitiş
tıği yerde bulunan lskenderun li 
m~ı coğrafi vazi} et bakımından 
Trıyeste ve Ceııovayı hatırlatır . 

lskenderun 12000 nufuslu k- -k 
bir şehir halini almıştır B. uçu elin • ır asır 

e~ e gelinceye kadar bnraJa şe· 
bir denecek bir. şey yoktu . Abba . 
ler zamanında sı ve Osmanlılar devrin· 

de burada bazı tesisat vücud t. .
1 

k . e ge ı· 
ı me ıstenıııişsc d bir 1 .. 1.. • h. uru şe ır 

ırulamamıştır . Yakın vakte kadar 1 

yas buraya rekabet etmişfır . 1 

Amanos dağları: 

1 skenderun kıyılannın . . d . gerısın e 

lıududd;ın Asi ağzına k •dar vasati 
1000 1 ~00 metre yüksekliğinde 

~ağlık. lıır kmm uzanır Anadolu 
ıçe ~lerıne kadar sokulan bu dağlara 

eskı . coğrafyacılar Amanos adını 
verrnışlerdir. Toroslarla d aynı za· 
"'.~ıı a fakat ayrı bir kavis halinde 

~~cud~ gelmiş bir lıir iltiva silsilesi-
ır. Şımali şarkideıı cenubu garbiye 

doğru uzanır . Şark ciheti daha son 
raki devirlerde }'Brıııtı ve .. k.. 1 r· ço un· 
uye uğramıştır. 

Her iki tarafı dik yamaçlarla 1 
ıner .. Bu dağlnrın bir hususiyeti de 

d:mır madmlerini ihtiva etmesidir. 
Bır kısmı Türkiyr hududu dahilinde 
lıulunnn bu madenlere! d . . e emır nıs · 

beti yüksek ve kukürt mikdan az 
olup her r· l .. d . . ur u emir sanayiine el. 
verış~ı bulunduğu .anlaşılmıştır. ı 

Asi • ı ırmagı mansabına kadar 1 

. Şehrimizde ' bu yılki kadar hiç 
bır sene bu derecede şiddetli soğuk
lar olmamıştı . 

G~celeri lıararet derecesi nakıs 
4 • 5 ı bulmaktadır . Geceden do. 
narı su yolları gündüzleri bile akşa· 
ma kadar çözülmemektedir 

Bilhassa dün giindüz ;ebirde 
donduruc~ bir soğuk vardı . Bir çok 
evlerde kuplerdeki sular ve b"T" 
yollardaki su birikintileri donum~~ 
ve akşama ~~dar çözülmemiştir . 

Dı ebılırız ki ' bölhemiz b 1 .. d. • u yı 
gorme ıği bir kış havasında ya•a . 
maktadır . ' 

ince tuz piyasaya 
çıkıyor 

Gümrük vei~hi~~lar vekaletirı· 
d~n aldığımız malümata gör~ ' iz. 
mırde Çamal_tı tuzlasında kurulan 
ince tuz fabrıkası piyasaya ince tuz 
çıkarmağa başlayacaktır . Yeni tuz 

uzanan bu dağlar Anadol . . k h u ıçın ço 
e emmiyetli olan bir arızadır. Bu 
d~ğları aşan büyük ve tarihi cadde 
Bılandan ~eçer, 670 metre yüksek· 
~e !oları Bılan geçidinin şimalinde 
·a an kısma Elma dağı, cenubunda· 
kı parçaya da Kızıldağ denir. 

1 k~nun~ sene başında meriyet mev· 

ı k·;:::::;l.er hakkında 

Payas çayı ile Bilan geçidi ara
'ında Amanoslar hem daralır ve 
hem ıle alçalır. lskenderunun şar· 
kında Elma dax.1 1835 

l malumat 

Dahiliye bakanlığı toprağı az ve 
ya azmaklık ' bataklık ve ormanlık 
lıulüsa geçim vasıtaları mahdut köy· 
ler halkı hakkında vilayetlerden ba
ıı nıalümat istemiştir . 

1 
' ! 
1 

k d .. ıs metreye 
a ar yukseldiğinden bu kısım bu 1 \840 dan itibaren vapur ıııüna - 1 

bura~ın inkişafına yardım etli. 
'ıarbınden evvel elli __ : . 

. dağın adıyla anılmaktadır Ça ı ı • • n1 ve 
ırı••,.lıLl.rl,.. ;; .... , _ L 1 1 

Ders aletlerinin iyi 

ılrr-
•• .• .. ....... '41 ..... ,. ... ı 

:K'tl~ t\l 
'""if(;"u,,_• • ,., U { \.UIU IJU 

saklan 

~m 0ihracah 20 nıisli at\ tı . \ 
detrelik bir hatla Bağdad \ 
ken'l baalanJı . Hulasa Is· 
kuıdoeçe71 asırda Türklerin \ 

' b' h" d" ı· .:. ır şe ır ır • 

sulak ve mümbit yerlerdir. Her ta
rafta güzel yaylalar göze çarpar. 
Mıntıkanın bu adlarından da anla ı 
şıl<lı~ı üzre burası baştan başa Türk 
köyleriyle doludur. Garb cihetinde· 
ki köyleı lskrnderun merkezine, 

şark cihetind~ki köyler de Hacılar 
nahiycsiy'e Kırıkhan kaıasına bağ-

Maarif bakanlığı mekteblerdeki 

ders aletlerinin iyi saklanmamasını 
mekteblerc bildirmiş ve bu aletler 
hakkında bazı malumat i~temiştir . 

İstida\ara pul nasıl 
yapıştırılacak 

Kömür buhranı 

Yok edildi ballandı 

.; ehirde bir kaç günden beri b .. aş 
gosteren kömür buhranı d .. k 
d· ı . . un yo 

e ı mıştır , 

Dün, şehrimize belediye tarafın· 
dan 4 vagon kömür getirilmiştir. Ve 

bu kömürler bitmeden bir ka va-
gon daha yeti şecektir. ç 

Bel~diye diin bu kömürleri pa
zar yerınde 4,5 kuruştan sattırmağa 
başlamıştır. 

; Seylabzedelerimize 
1 

Konya çifçilerinin 

yardımları 
. Konya çifçilerı seylabzedeleri· 

' rrıı~e yardım olarak ., . b da 
3 

. .. ııeı vagon uğ-
1 vy ~ lıra gondermişlerdir . 
. ekalet emrine alınan 

memurların maaşları 

Vekalet emrine alınan memur-
lara verılecek en çok ·k· .. 

l
.k ı ı veya uç 

sene ı vekalet emrı· m 1 b aaş arının 

Bu yüzden bir sıkıntıya maruz 

k_alon her fert belediyeyi derhal va-
zıyetten haberdar etmelidir. f 

- aşlangıcı bazı ye•lerden soruldu
g~~1darı bu hususta Maliye vekaleti 
vıla~etlcr~. bir tamim yapmıştır. B 
tamıme gore: u 

Hizmet ··dd ı mu et eri on beş sene-

Maliyede hazırlanan j 
terfi kararnamesi 

Maliye Vekaleti elliye yakın mal· 

~üdürünün terfi ettirilmeleri için 
bır kararname projesi hazırlanmak
tadır. 

ye kada~ olanlara iki sene ve hiz. 
met muddetleri on beş seneden 
yuk_:ın olanlara üç sene müddetle 
vekalet emri maaşı verilecek ve 
maaşın başlangıcı veka" !et e . 
1 

"h mrıne 
a ınan tarı ten başlıyacaktır. 

Papanın hay~tler Ce 

papa 11 inci Pie sabahları f 1 
kalkar . Tıraş olur , bunıl 

~erber ça~rtmaz . Sütlü ~upanın ileri gel 
ıçer O hususı şapelinde dua ed harbı resmen l 

ğle yemeğini muntaza beri üç harp y 
mukannen saati d 1

_ • er e yemez ""'eşıstan ve Şakı 
~ıı:a~lara kadar yenvkte birr kısmı silah z 

b~ k ıhrmızı şarap, yemekten ılen sonra büdc 
ır a ve ile s· d . d" 1 • ıgara a ıçer ı. asılları beş buçu 

k Her cuma günü günahlarrfazla yükseldi v 
artır. ~a\ar gittikçe da 

. Yazılarını file yazar, daktı varmaktadır ; 
dıkte etmcsı pek rıadirdir. ıer tarafında huı 

Gününü kütüphanesind ına faaliyetine d · e g~ ·· d.. "h 
ve zıyaretlerine gelenler! d ıtun unya , cı 
sporlarından konu e aj\,üyük , daha k şur. d" H 

Biz d T d emekte ır . a 
e 1. av~ e elim: Çor, kısaca izahı , 

yatar, gecelık gıyer, senede iki . F k t . 1 
nezle ol . ır . a a , ış e 

ur ve saıre h h ··· veya er a 

En uzunla en ıp ' bundan b .. 
kısa caktır kararını 

~ok uzun boylu insanlarla k kadar sad 
c~lerı çok görmüşsünüzdür; 

0

f arar veya pr 
dunyanın en uzun adamile en sepetine atıl 
adamını bir arada hiç gördünüz iimdurlar. 

Zabıtada: 

21 Mart 1 ~37 tarihine kadar 
aldıkla~ı vekalet emri maaşları hiz
met muddetlerine göre iki veya ü 
s~neye baliğ olanlara artık bu ta~ 
rıhten sonrası için vekalet emi 
maaşı verilmiyecektir. 

1 

Ancak cüceler hayatları.Jer harbın ken 
~~mnun, fakat uzun adam hi~-Ualitesi oldu 
ğ'.l, çünkii cambaz kumpanyası s metodlarla 

gın • diyar diyar dolaşıyor, uzun ye tabi tutul 
lu adam da hiç b;r yerde bo dele bir defa 

1 

göre bir karyola bulup rahat r (' değildir ; 
yatamıyor! ... ından teker 

inin icabı bi 

Eve taarruz 

lslaııı ağlu Rasim adında birisi 
ser.hoş olarak Ganisaf zade mahal· 

l~sınd~ Hamit kıu Ayşenin gecele 
yın evıne girdiğinden yakalanarak 

hakkında kanuni •nuamele yapılmı . 
tır. ş 

---·-~ 

Oyun y,ü~üwien arka

daşını yaraladı 
1 

\ 

Güneşli mahallesinden Salih oğ-
lu Hasan adında birisi ile \brahim 
oğlu Mürşit arasında iskambil oyu

\ nu yüzünden kavga çıkarak, Hasan 

~u tarihten sonrası için vekalet 
emrıl ma_a~ı ~lmış olanlann aldıkları 1 
para ar ıçın ıstirdat muameleli ya 1 
pılmıyacak ve bunlar<ı maaş .1 · de verı. 
mcsıne vam olıınınıyacaktır. 

21 Mart 19.36 tarihine kadar 
aldıkları vekalet emr"ı ma 1 h" .. aş arı ız· 

met mucldctlerine göre iki veya .. 
. h l uç 

.,..,~Vl 11 rnamış olanlara ·ık k" , ı ve a· . . .b 
.......... J " -~.. ... .. • 1tı a .. 
let emrine alındıkları tarihten . 
ren bu müddetleri dolduruncaya 
kadar veklat emri maaşı tediye 
edilecek, bu müddetleri ikmal eden
lerin vekalet emri maaşları kr-sile· 

cektir. 

Güzel bir takvim 

\ 

Mürşidi bıçakla üç yerinden yara· 

laınıştır. 
1 \ Hasan yakalanmış ve Mürşit \ 

1 

hastahaneye yatırılmıştır . 
1 
1 

İyi iş ılması lazım 
. en mürekkep 

Hapıshanelerdeki mevkuf ve ;&11 mücadele 
~usl~rın boş durmamaları, kendilın bir bo""u~ 
rıne ış ·· d .. ··ı . ıs . gor uru melen son asrın rı , bildiğim 
lı başlı kaygularından biridir. ahili" kaide 

lngilterede mahpus!::. a ya t dları" aza 
lac k ··h· b' P 

1 

3 mu ım ır iş buldular- kiyasetine ih 
maskesi yaptınyorlar. . Ancak bu d 

Bu k~rar tat~ike ba~lanınca a ol!un , 

pishanedeki komünistlerle aı)arşi yasak eden 
ler yaygaraya başladı. Bir kaç alınmasiyle 
pishanede isyan çıktı. Amma isy ced"' güç 

çabuk bastırıldı, yaygaralar sus 
ruldu. Artık mahpuslar kati en 
itaat ediyorlar. Harba kar 

Maideston hapishanesi haft.ı elede gali 

beş bin ına~ke yapıyormu ~ . Hü • maniv ta · · 
met yakın zamanda, lngiltereye yı ıyıce 
zım olaıı kırk üç milyon maske Ki . . . • . . :ıvzevit 
lıapı..slı • nel c rde ımal edılecegını \. h 

.. ıtenderun Türkiye hudutları \ 
dışında kalmamış olsaydı tlaba ziya 
ıle büyüy.,cekti . Burası yalnı7. bu 1 

ınıntı)taıun \ e Hale bin değil aynı 
uııııanda Mardin, Diyarbekir, Urfa, 
Antep , Ma. a bavalisinin de tabii 
iskcl sidir . Burada mükemmel bir 

lıdır. 
CenııbJa Bilan caddesi iizerin· 

de Bilan yaylası, \skenderun körfe
ı.ine nazır Souksıı ve Ne ·gi,lik yay
laları pek meşhurdur. Buralarda gü
zel oteller \'ardır; yazın Haleb, \s
kenderun ve Lazkiyed~n bir çok 
ziyaretri gelir. Bilan çok eski bir 
Türk kasabasıdır. Evvelce kaza ' 

merkezi idi. Şimdi köy olarak idare 
edilmektedir. r urada sakin olan 
rum ve 0ernıeniler bile Tiiıkçcden 

Kum::ırcılar yakalandı 

rına tamımen b·ldirilmiştir . 

Bir çok hususta memleket pro· 
pağandasının en güzel şekillerini 
meydana getiren yeni Türkiı·enın 
güzel yüzünü yabancı diyarlara ta
nıtmakta cidden ön ayak olan mat 
buat umum ınüdiirlüğü bu yıl bize 
çok sevimli bir takvim hediye etti . 
Bu takvim memleket manzarasının , 
memleket güzdliğinin ne olduğunu 
bir ders bir sanat halinde bize an 
\atmaktadır . Bu meşkur işten dola· 
yı metbuat! umum müdürlüğünü gö· 

nülden alkışlarız 

Resmi dairelerde muamele gö· \ 
ren evraka ilsakı icabeden damga \ 
pulları11ın , yapıştırılması hakkında \ 
Maliye Vekaletince yeni bir talimat- \ 

paıne tanıim edilmiş ve alakadarla- \ 

Bu talimatnameye n:ızaran iki 
damga pulu arası açıksız olmadan ı -------------------

1 
.. .t d. ' arp ' s 

vet e unı ı e ıyor. vasıtalar! 

Bir rekor 

rla , o, 
amıdır v 

O yalen bu yalaıı , fili yuttu yahud r 
yılan buda mı yalan <lenıişler: lerek as 
adam da Kaliforniyach köpek i yürüyü 

lığı avcılığı ı ekorunu kırmış!... Şa aren ba 

değil, sahiden kırmış, bir ağ atı 
da 18 kiipek Lalığı birden tutmu 

yapıştııılınayacak ve her iki pulun 
"''";"'' ;,; ~ı;mı;k "'" h;, ..... ı Müşahitler Yenice ve Adana garın-
~afe bulu nacaktır . \ d A t k 11 t f . d karşılan 

Yılanın fili yuttuğu ne kadll 
doğru ise bu da o kadar doğrud 
demeyiniz. Ad~mın yakaladığı k 

pek balığı dişi imiş ve karnınd 
tam 0n sekiz tane yavru çıkmış ... 

başka dil bilmezler. 
Amanoslaım cenup kısının~ · r· 1 

sus ve yahut Kızıldağ silsilesi Je •ıir. 
Bilan grçidind~n Asi ırmağı ağzına 
kadar uzanan hu dağların \~peleri
ni serpantin ve billuri şistler, ~arp 
taraflarını tebeşir tabakaları. şark 
yamaçlarını da Mioscn kaike\eri 
örter. l3u dağlar nebat örtüsü ba
kımından çok zengindir. Me e, çam 

Dikkçe ~ahipleri imzalarını iki , a n a ya 1 ar ara 10 an 
;:1:,;~~::~.:wk '"" 0

'" '' \ dı ve uğurlandılar 
Üç pul yapıştırıldığı takdirde _ - -··~·-·-

Bundan beş sene evvel bir 
köpek balığı yakalıyaıı Floridalı 
balıkçının köpek balığından çı 
yavruları ise 11 tane iınış 

köyleri hep türktiir. Merkezi Sarı· 
bey olan Beşoluk nahiyesi son za· 
manlarda liğvedilmiş\ir. Sincan, 
Sar~~ki Güzelli köyleri. lskende
ıunun şimalinde Karaağaç, Hanum, 

cenuba düşer. 
C enubda Kızıldağı etef(indeki 

Arsuz eski bir merkezdir. Etrafın· 
daki düzlükler üzerinde iyi bakılmış 
bahçeler, hostanlar uzanır. Şark ve 
c,nubundaki sırtlar çam orman· 
(arife örtülüdür. Burası da 40 :t ır· 
lık bir türk ilidir. Son zamanlarda 
buraya:yerleştirilmiş ermeni muha· 
cir\eriyle, bahçelerde amelelik eden 
alevi\et'e bakarak mıntakanın türk· 
lütiinde şüpheya düşmemeli, civar 

yrrli köyler ba \aD ba a türktür. 

araları yukanda tarif veçhile gene 
açık kalacak, iki pulu" ortasına bir 
imza . tek kalan ikinci pula da bir 

Birinci sahifeden arlan -

mezar taşları tetkik edince Alev'i· 
!erin nasıl saf Türk kütleleri olduk 
!arını göreceklerini , Arapların bu \ 
Türk kütlelerini hiç bir zaman kendi \ 
camialarından sapmayıp daima ha- \ 
karet ettiklerini son zamanlarda 

kar~ılor.dik. Bu müracaat ve konuş
ma da bu nev idendir demişlerdir. 

Atina : 31 ( Radyo ) - Evvtlki 
gece Aras şerefin<· Büyük Britanya 
otelinde bir ziyafet verilmiştir . Aras 
ve Metaksas ve bir çok Yunan ri
cali ziyafet esnasında u~un görüş
meler yapmışlardır. ~edr ormanları ve çalılıklar ht r ta

rafı örter. Denize bakan yamaçlar 

çok yağmur alır. Burada Kızıldağ, 
tepeleri arasında Atik yaylası sula
rile me hurdnr. Yazın buralara pek 

çok ziyaretçi gelir. 
İskenderun kıyılarile, Elmadağ• 

ve Kızıldağı hava\isi idareten \sken
derun merkez mutasarrıflığına bağ· 
hdır. Fransız men baları burada 

15000 i \skenderunda olmak üzere 
22000 nüfus ırösterirler. Hakikatte 
buranın sekenesi bu yekünun iki 

mislidir. 
Senelerden beri Fransız mandası 

altında bulunan Suriyede henüz nü
ıu~ sayımı yapılmadığından hakiki 
miktarı öğrenmek kabil olmuyor. 

imza a tılacaktır . Üstiist~ pul yapıştırmak kat'i l \ 

surette memnudur . 
Memurlar, bu hususa dikkat et- \ 

ıı ıtkle nıiikellef olduğu gibi buna ria \ 

yetsizlikkri görülenler de pul nizam· 
namesi ahkamına göre cezalandırı· l \ 
lacaklardır . 

Yeni sigorta 

talimatnamesi \ 

Yangın ve nakliyat sigorta brans 
!erinde akd olunan esan sigorta 

mikdarliırının yüzde el isi mikdarın· 
da mevcut mükerrer sigorta inhisa· 
rının yeni bir kararname ile yüzde 
yetmiş beşe çıkanlnıası dolayısile 
mükerrer sigorta. talimatnamesi Ba· 

kanlar heyetince detiştirilmi~tir . 

mahsus maksatlarl:ı 1...u kütleleri 
Türklerden ayırmak maksadile Arap 
camiasından saymağa kalkındıkla-

Atina : 31 ( Radyo ) - Regel 
Karo! vopurile , dün Tevfik Rüştü 
Aras lstanbula hareket etmiştir . 

Atina : 31 ( Radyo ) - Dün 
Rüştü Aras Kral Jorj tarafından ka· 1 

bul edilmiştir. 
rını söylediler. 

Ve yine Antakyalılar , Tetkik 
heyetine seyahatleri sırasında yap 
ıık\arı bu müracaatın asla bir teza
hürat mahiyetinde görülmemesini \ 
ve nezaketle kabullerinden dolayJ 
teşekkürlerini sunarak ayrılırken He· 

yet Antakyalılara : \ 
- Türkiyede seyahatimiz sıra- \ 

sı~~a _hi~ l:ıir tarafta, hiç bi~ sure~_le 
bizı ıncıtecek bir tezahur gor

ınedik. Bilakis her yerde sempati ile \ 

Ankara : 31 ( Radyo ) - Mü· 
şahitler dün geceki Ekspresle şeh· 
rimizden geçtiler . 

Müşahitkrin Ankara yolıle ge· 
leceği, gece geç vakıt haber alınmış 
ve Ankaralılardan bir çoğu Garde 
kendilerini selamlamışl·rdır • Müşa
hitler kalabalı~•. ayrılıncaya kadar 
tebessümle bilmukabele seliımla-
mıtlardır . 

Kaliforniyalı iddia ediyor: 
koru kırdım, dün}a köptk ba 
şampiyon avcısı benim\... 'IUn en 

Mısır Milli müd 
faa Meclisi 

İlk toplantısını yapt Pc 
Si 

Kahire: 31 (A.A.) - Mısır 
li Müdafaa Meclisi ilk defa Baş 
kilin riyasetinde toplanarak yeni 
du teşkilatını görmüştür . 

Ordu mevcudu iiç ene ıçınt 

yirmi bine çıkarılacak Akdeniz 
Şa~iı sahilleri ta\kim edilece 

tir . 



hay: .. tler Cemiyetinin ıslahı fikri etra-1 
fında düşünceler 

~bahl 
ır, b ~~~-----·-----------

upamn ileri gelen kültür dev cı , çıkmasma saik ol~~ ~rtlann 

- Birinci sahifeden artan -

talcbel şeltlini izah eden, Kamutay 
gurubunda söylediği özlü nutku 
aynen aşajıya alıyorum. 

Sütlü 
dua harbı resmen lanetledikleri 

beri üç harp yapıldı. 
Ydana geldiği daha onceki safba-

me "' d 1 larda aramak lazım ır. 1 

.. - Arkadaşlar, bu kanunlar 
ve bu kanunları takib edecek diğer 
kanun ve plan ve kredilerle yeni 
bir ıktisadi ve zirai kalkınma dev 

şistan ve Şako toprakla· 
kısmı silah zoruyla ilhak 

pekten en sonra , büdcelerin silah-
içerdi. f asıllan beş buçuk milyar do· 

ÜnahJa fazla yükseldi ve bu fasla ko 
alar gittikçe daha büyük bir 

ir, dak varmaktadır ; cünkü , . dü?-
. er tarafında hummalı bır sı-
ır. a faaliyetine devam edılmek-

tün dünya , cihan harbmdan 
üyük , daha korkunç bir har
emektedir . Hasılı , hakiki va. ' 
kısaca izahı , işte bu mer- 1 
ir . Fakat, işler, günün birinde 
veya her hangi bir yerde 

ıp , bundan böyle artık harp 
caktır kararını vermekle , dü

kadar sade detildir . Bu 
rar veya protokollar ergeç 
sepetfne atılmak talisizliğine 
mdtırlar. 

r harbm kendine has bir en
alitesi oldujundan , kendine 

metodlarla muamele ve mü. 
uzun ye tibi tutulmUJ llzımdır. Bu 
bo ele bir defada bitecek bir mü-

t . delildir ; bilikia , biribiri 
ındu tfıker teker , yahud va· 
in icaba bir kaçı ile birden 
masa lizam ıelen feri hadise 
mürekkep bir seridir. 
mücadele , ardı arkası gel

Je~SJ bir boivtmadır ki , onun me. 
, bilditimiz genel hükümler 1 

ilr kaideleri olamazlar ; bu 
farın azami ve en aktif bir dev 

'yasetine ihtiyaçları vardır. 

ncalc bu da , kiminle ve nerede 
vlaarr , bütün harplan ilde· 

yasak edep bir vesikanm kale. 
lınmasiyle kıyas kabul etmez 
edt giiç olan bir keyfiyet-

••• 
1 
~ba karşı açılacak olan mü
e e ~alib çıkmak , için ilk 

' ~a~ıvelanın yerle.ştirileceti 
ayı ıyıce takdir ve idrak etmek-

e Klavz ·u·· k . . . h evı ın lasık ıfadesıne gö. 
arp ' sadece " politikamn, baş

asıtalarla bir devamıdır ,. bu 
rla ' o, sadece politikanın bir 
mıdır ve resmen harp ilin edil-
yahud resmen h . . arp vazıyetıne 

erc:ıc askeri tedbirJer almdı"'ı 
yurü .. l5 ' 

)'Uş ve ateş açıldığı günd•n 
ren bacı) ..., amaz ; onun başlangı. 

• 

Bir harbm asıl scbebleri , bir 
ağaç ~ö'cü gibi , daima birçok taraf. 
lara kol salmış , yayılmış bir vazi· 
yettedir. 

Harp yıUMca müddet politik va 
sıtalarla yapılabilir ve ondan sonra 
açıktan açıka ister istemez çarpış
mak şeklini alır. 

Bir harbın önüne geçilmek İl 
teniyormu , bu takdirde , bu gibi 
feri hadiselerin inkişafım , durdurul
ması nisbeten daha kolay olan kökte 
bastırmak İcab eder. 

Tel'in -,e mücadele edilmesi la
zım olan har bın se~bleridir . Yok
sa doğrudan doğruya tehdid eden 
ve hatta başlamış olan harp değil
dir . Bunun için de , manivelanın , 
en büyük mukavemeti gösteren yere 
değil , en az mukavemeti gösteren 
noktaya yerleştirilmesi lazımdı·. 

Halbuki , harpta, harban filen 
başlama anı, en zayıf dt-ğil, en kuv
vetli noktadır. Bu nokta, barba SÜ· 

rüldeyen tekmil enerjilerin en ger .. 
gin noktasıdır. Yalnız seri ve tam 
bir galibiyet günü bu noktadan daha 
kuvvetlidir. 

Açıktan açığa ve filen harbm 
batlamasının önüne en kolay geçile
bilecek an harbm ilk safhasıdır Bu 
anda, bütün kuvvetleri, inkişaf ha· 
linde olan anlatmazlıtın üzerine te
merküz ettirilmeli ve mevcud ger· 
ginliti düzeltmek , hasımlan ayıu 
yola getirmek, hak11zlığı azaltmak 
yahud biisbütiin ortadan kaldırmak 
için, büyük bil azimle calışmak za· 
rureti vardır. 

~---------·--------~-
lspany Peskoposu 

- Birinci sahifeden artan -

Bürüksel : 31 (Radyo) Mad· 
riddeki Belçika elçisinin öldürülmüş 
olduğundan korkulmaktadır . 

Lizbon : 31 (Radyo) - Bütün 
cephelerde çarpışma durmuştur . 

Her iki taraf ta da hazırlıklar 
vardır , 

Madrid . 31 (RadyGi Hü. 
kumetçiler, Azojir cephesinde iki 
mevkii daha işgal etmişlerdir . 

Madrid : 31 (Radyo) - Alınan 
malumata göre; Romadan gelen Pes· 
kopos, General Franko ile bir te· 
maj yapacakbr , 

Madrid : 31 (Radyo) - Kabi
nede değişiklik olacağı hakkındaki 
haberler asdsızdır . 

resine gireceğiz. Bir kaç senelik 
tecrübe ve bizzat vaki olan görgü 
ve tetkiklerimiz göstermiştir ki, sa. 
nayide hem istihsalat hem gelir art· 
tığı halde ziraatte istihsalat artma
mıştır. 

Yalnız fiat yüksekliğinden do· 
ğan bir gelir artması vardır. Hal
buki memleket için ziraatin artma 
devresine girmesi, hatta sanayiinin 
ilerlemesi ve müdafaa kuvvetlerinin 

, artması için de en sağlam yol ve 
başlıca şarttır. Bizim yetmi~ kilo 
aldığımıı: bir toprak sahasından 
Danimarkalı, Holandalı 250 ye ya
kın almaktadır. 

Şimdiye kadar şimendifer ve 
sanayi işlerinde olduğa gibi 937 
den itibaren ziraatimizi ve çiftçimizi 
kalkındırmak için mühim paralar 
tahsis edeceğiz. Gelecek seneyi boş 
ıeçirmemek için işe şimdiden baş. 
lamak lazım geliyor. Bu mühim it· 
ler sıra ile şunlardır: 

1 - Sulama: bu meseleyi bü
yük, küçük sulama olarak iki kısım
da mütalea ediyoruz: 

Tahribata mani olmak ve tar
laya .. vermek, su. işlerinin hedefi· 
dir. 

ilk seneden başlıyarak memle
ketin bütün büyük sulan ele ahna
cakbr. Küçük sular üzerinde ihtiyaç 
kendini gösterdikçe işlenecektir. 

2 - Nasıl kredi ve istihlak 
kooperatifleri kurulmuş ise istihsa. 
lin tanzim ve teşkili için de planb 
ve iftirikli bir çalışma devresine 
girmek böylece lizamdır. Yeni alet· 
lerle harman makinalan, sürme ve 
sulama tertibleri ile plinh olarak 
tanzim edilmiş bulunan zirai kom· 
bineler vücuda getirmek istiyoruz. 

Bu kombineler toprağın ve mu· 
bitin icablanna göre biraz büyük, 
binz küçük olabilecekse de her· 
halde her biri bir cüzütam teklinde 
olacakbr ve bittabi kombineler 
münferit ve müfterek ilet ve ma· 
kinalarla mücebbcı bulunacaklar. 
Bu kombinelere orta Anadolu ve 
şarkta daha çok ihtiyaç vardır. 

Oüşündütümüz ilk plin 1000 
kombine üzerine tesis olunacak ve 
dört senelik bir tecrübenin vereceği 
neticeye göre tamim ve teksir olu
nacaktır . Bu sistemin remzi yeni 
usul ve yeni ilet olacaktır. 

Emin olunuz arkadaşlar , mem. 

Bu husustaki mesai ve f edakir· 
lığı ve para ~arfını esirgememek Ji. 
zımdır . Bu tedbirleri alırken mem· 
lekette ağacı bollandınp ucuzlatacak 
çareyi de düşünmeğe mecburuz. 

4 - Toprak kanunu : bir top· 
rak en çok mahsulünü yalnız bir 
vaziyette verir . Bu vaziyet de o 
toprak işleyenin malı olmasıdır. 

Yurdumuzda topraksız çiftçinin 
sayısı her tasavvurun üstündedir. 

En ziyade toprağı taksim edil
miş en mamur yerlerimizde bile köy
lünün yansına yakın bir mikdan to.,. 
raksızdır. 

Başkalarına aid topraklar üstün· 
de çok fena şartlar içinde ve çok 
verimsiz olarak çalışmak mecburi 
yetindedir . 

Hiç bir vakıt hiç bir adamın ma
lım cebren zaptetmek fikrinde de
ğiliz . Fakat hiç bir surette köylü· 
yü ilele~t topraksız kalmaya mah
kum eden dar çerçeve içinde bırak· 
maya razı olmayız . 

Toprağı köylüye dağıtmak me
selesi, medeni memleketlerin birer 
birer içinden geçtiği ve rejim agrer 
namını alan zirai bir ilerleme safha
sı olmuştur t 

Memleketimizin de bu saf hadan 
geçmesi bir tekamül eseri olacak. 
tır . 

Memleketimiz diğer memleket
lerin tecrübelerinden istifade e<ie· 
cektir . 

Y .,dımlanmızla birer birer ve 
sür'atle başaracağımızı zannettiğimiz 
bu istihsal ve zirai kalkınma işlerini 
etraflıca saydım . Bu işler için beş 
altı senede yüz milyon lira tahsis 
edebilecetimizi umuyorum . 

Türkiye Cumhu. iyeti tekimüle 
doğru yeni hamleler yaparken Parti 
arkadaşlarımın görgüleri ve bilgileri 
ve yardımları say~ işlerimizin 
kolaylaşacatına kanüm . 

ismet lnönü bundan sonra ziraat 
proıramının esaslarını ifade eden , 
saydıtı kanunlann , tahsisat kanunla· 
riyıe beraber B. Meclisin kış tatiline 
geçmeden evvel tekarrür etmesi , 
bize önümüzdeki seneyi kazandıra· 
cağına 'Ve muhtelif kısımlarm birbi· 
rile irtibatları büyük oldupna , ar
kadaşlarımn dikkatini celhetmiştir . 

Uzun ve sürekli alkışlarla 1carp. 
lanan bu beyanattan sonra başvekil 
vaki olan süaller üzerinde ayn ayn 
izahat vermiş ve Manisa saylavı Hik
met Bayurun Ziraat bankası ve ka
nunu hakkındaki sorgusuna cevaben 
Ziraat bankası kanununun mecliste 
müzakere edilmekte oldutunu eair· 

1 
gemiyecetine emin bulunduğunu ifa· 
deetmif tir . 

Asri 
Bu akşam Yılbaıı şerefine 

1936- 1937 senesinin en büyük ve misline t:esacmt·l'I! 
bir tahescrini sunar 

Sinema lelDUIDIO üç büyük yıldızı bir fil.te 
lnkifenoff-Albert Prijan - Daniele 

Volga Ateşler içi ....... 
Bu. film : Bir buçuk ay evvel Beyoğluada ( Saray ) sinm>umda 
rilmiş on t>et gün içinde yirmi bin itişinin alkıt tufanlan ıç' m· Geill' 

lliveten: iki kısımbk fevkalade komedi 

( Kadın Polis olun 
Ayrıca:Harbiyenin yüzüncü yıldönümü m 
Gelecek program : 

(TARZ AN 
Maymunlar arasında 

Bugün gündüz i i<İ buçukta matine 

Ak Kartal- Işıklar Sönünc 
Asri Sinema : Bilcümle müşterilerinin y 

kutlular 
Yakında : Profesör ( Zati Sungnr ) 

i.n yeni numaralanm göstermek üzere sinemamıza 
7680 . 

Yılbaşı • 
gecesı 

Geçirmekle yeni seneye en 'li ve mesut bir adam sıf atile p 

• ( Lorel Hardi Hindistand 
Türkçe büyük komedi sizi nete ve saadet içinde yeni seneye 

Eyi taliiniz 

prosram: 

Beş Kanunusani şerefine 

Büyük Fransız ibtilili 
Y ılbaıı münaıebetile 

Pazartesiye kadar her ıün ma ine varclar 

Sayın müşterilerimizin Yeni Senesini kutlul 
ve saadetler dileriz 

Duhuliye kapumuz : 
Sinemamazm yeni yapbrd.ilm11 bp.llU açıl...,. Kite de yeni 
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Yalancı· Dokt r 

Tan sıneması ıeketim~z~e .yeni ~suı ve yeni aıete Sovyetler birliğin- F ransada bir şehir balkı ikiye a 
karşı kafı bır cazıbe mevcuttur . ôt • 1 

Hu aı<şam 
Yeni Sene için en hoş sürpriz 

( Şarlo) 
Şarlo Şarlo 

1 meraklılan sinema severler işte size en büyük fırsat yeni senenizi 
' nete ve müdhiş bir kahkaha tufam içinde kutlulamak isterseniz 

( Şarlo ) 
n en IÜzel ve yeni bir filmi olan ve asri zamanlardan daha komik 

ve daha hoş bu defa da 

( Eski zamanlar ) 
li m.ı;,ı.__~ ' fil ' ' M b t k JC.ıı · -~ mını gorünüz. Tam bir kahka a, neşe,şetare ayna~. 

e Yenı lenenizi kutlulayacak ve bu güzel ıecenizi iyi bir tekilde 

ıeçirmiı olacaksınız. Fiatlarda hiç zam yoktur 

t p~ Yalanda : 

r 5-.& tadbinüa tiaacliye kadar kaydetmediği bir fAheter Jül verenin 
müdhit Romanı 

( _Mişel Strogof ) 
Tan sınemua uyın mÜJterilerinin Yeni Senesini kutlular 
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retmek için yardım ve ilet tedariki de tıyatro 
için kolaylık yapmak , süratle karp ı 
lığını verecektir. 

Garbi Anadolu ve Adana pa 
muklannın cinslerini iyileştirmek ve 
ve istihsalib çoğaltmak işi , husust 
bir itina ile iizerinde durduğumuz 
mühim ve ayn mr.selelerden birisi
dir. 

3 Orman meselesi: 
Bu mesele üç esaslı noktayı ib· 

tiva eder: 
a - Mülkiyet meselesinin hal· 

li, 
b - iyi muhafaza teşkilatı, 
c - Ormanlann yalnız devlet 

eli ile işletilmesi. 
Memleketimizde ataç keanıdk 

scrbestisi bir iki sene için kabul e
dilmiş olsa üç sene sonra memle
kette orman kalmayacağına kanüm. 
Ormanları devlete maletmek , iyi 
muhafaza teşkilitiyle teçhiz etmek 
ve devlet eliyle i ;letmek , içinde 
bulundujumuz buhranb orman me· 
sclCIİDİ memleket lehiı e halledecek 
tek yoldur. 

Moskova : 31 [ Tas ]- Sovyet· 
ler birliğinde halen, 192'isi kolkhoz· 
larda olmak üzere, 7 52 tiyatro ça· 
lışmaktadır. 224 tane milli tiyatro, 
51 lisanda temsiller vermektedir. 

MilJi tiyatrolann ekserisi drama· 
tik eserler oynamaktadır. Aynı za
manda opeıa tiyatrolan da yüksel
mekte berdev;tmdır. RSFSR'nin, 
Ukranya'mn, Gürcistan'm, Azerbay
can'ın ve Bielorusya'nın meşhur 
eski operalannm yam b11şında inkı· 
liptan sonra inkişafa başhyan ve 
bugün çok iyi bir mevki alan Öz
bekistan, Kazakıstan ve Tataristan 
opera tiyatrolan da ratbet gören 
temsiller vermektedirler. Yakında 
Türkmenistan' da da bir oper~ ku· 
rulacakbr. 

Sovyetler birlitinde tiyatro ar· 
üstleri yetiştirmek için 67 mektep 
mevcuttur. Aynca 9 tane de balet 

1 mektebi V4lfdır. Bu mektepleric 
ı s· i Ukranya' da , 10 taneli Kaf-

17 senedenberi sahte Doktorluk eden bir adam 9 

mevkie layık mı, yoksa değil midir ? 

F ransada bir tehir halkı, bir mc· 
seleden dolayı ikiye ayrılmış bulu 
nuyor. Şehrin en ileri relen ve ber
keıin •Ydttr Dr. Heelırer ~ 
Doktorlukla ittibam edilmektedir . \ 

Mo&erein • Zonki tabip .. i meş · 
burdur : Doktorlukla biç alakası ol· 
mayan ve bu me.slekten hiç bir şey 
anlamayan birisi yalancıktan Doktor 
olur. 

işte, Dokter Hecker adım taŞ1yan 
bu adamın da doktorlukla biç ali 
ku bulunmadığı ve plmda bir mu· 
hasebeciden başka bir ICY olma-

kasyanm muhtelif mmtakalarında 
4' ü Azerbaycan'da, 4'ü Bielorus-

ya' da, biri Türkmenistan ve ikisi de 
Kaa11lnstan'da faaliyette bulanmak 

dttı iddia edilmektedir • 
Doktor Hec:blr, alel&ae tiit °" 

tor olsaydı bu iddia , biç tip 
bu kadar büyük bir güriiltil 

mıyacaktı. Çünkü, kendiline IJGl•.lf 
süsiı veren bir kimse kanunen cml9f.:'iıiı 
landınhr ve hadise aona erer • 

Fakat, Hecker, o ,ehirde 17 
nedenberi çalltmaktada' • Bir __.,,,_ 

tadar 8q .................. ·::.itllMi ...... .a .. 



Yalancı doktoi 
·--~-------·------~~ 

- Üpincü sayfcJdun t1ııarı - Çünkü Hecker , diplomasının 
numarasını hatırlamadığını söylüyor. 
Bunu kabul ediyorlar . Fakat hangi 
üniversiteden çıktığını sordukları za· 
man o Strazburg üniversitesinden 
çıktığını söylüyor. HuJbuki , bu üni 
versiteye yapıla:ı müracaatta alınan 
cevap şudur : 

" Şimdiye kadar tıp fakültemiz
den Hecker isminde hiç kimse me
zun olmamıştır. Bu İ::>inıde fakültede 
okumuş kimse de yoktur. ,, 

Bu suretle, Heckerin sahte dok
tor olduğu ~atiyetle meydana çık
mış demektir. Yalnız o hala doktor 
olduğunu iddia etmektP.dir. Bunun 
kerşısmda bit tek çare kalıyor : 

Heckeri imtihan etmek !. 
UY ANDI? Eğer, hakikaten doktorluk bili-

yorsa kendi kendisine verdiği unva
nı hakketmiş olacaktır. Fakat o, 

bunu kendisine karşı bir hakaret 
sayı ,or ve kabul etmiyor. 

Fakat, bu onnn üzerindeki sah
tekarlık ~üphesini bir kere daha 
attırıyor. 

Şimdi Hecker mahkemeye sev
kfllunmak üzeredir. Bununla bera · 
her, halkın büyük bir kısmı, onun 
doktorluğuna hala itimad ediyor· 
lar. 

--·· ... ······---
Moskova - Stalinogorsk 

kablosu 

Moskova : 31 [Tas}- Son gün 
lerdc Moskova ile Stalinogorsk 
arasında yüksek kuv" ette ceryan 
taşıyan 253 klometrelik bir k'ablo 
işlemeğc başlamıştır. Bu büyük 
kablo 220 bin volt kuvvetinde elek
trik ceryanı taşımaktadır. 

Seyhan Valiliğinden : 
Hususi Muhasebe, Nafia ve has· 

tanelerin evrakı matbuası pazarlığa 
bırakılmıştır.Pazarlık 937 Yılı İkinci 
Kanunun (12) inci Sah günü saat 
( 11) de Vilayet Daimi Encümeninde 
yapılacaktır .7682 

Bankamızca, Mersin, Tarsus, Si
lifke çifçileri için tohumluk Klt"v · 
land <.iğidi mübayaa edilecektir~ 

Satmak istiyenler ikinci Kanun 
936 ( 6, 7 ve 8 ) inci çarşamba,per· 
şembe ve cuma günleri öğleden son
ra saat 14 den 16 ya kadar borsada 
bulunacak heyete müracaatları . 
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Türksözü 

""1 
I .. .. .. 

TURK.80ZU 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 AyJık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmeı yalnız posla masrafı 

ı.ammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caal edilmelidir . 

,L---------------J ı 
1 Milli Mensucat Fabrikası 1 

Ltd. Sosyetesinden 

No: 40 3-14 İH. 
Adana , 31 Birinci Kanun 1936 
(Türkiye) 

SiRKÜLER 

ldare heyetimiz 31/ 12/ 1936 ta
rihli ve 42 sa yılı kararı ile l 937 tak. 
vim senesi için Sosyetemiz umum 1 

müdürlüğü İdare heyeti azasınchn 1 

Bay Nuri H :tSl tevdi edilmiştir. 
Bay Nuri Hıs Sosyetemiz resmi 

mührü ile birlikte vaz'!deceği imza· 
sile Sosyetemizi resmi ve mali mü· 
esseselere karşı temsil eder. 

Sosyetemiz resmi mührü ile Bay j 
Nuri Hasın aşağıJa mevzu imzasının · 
not alınmasını rica eder şimdiye ka- 1 

dar sosyetemiz hakkında beslenen 
emniyet ve teveccühün devamını te 
menni ile saygılarımızı sunarız . j 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd.Sos· ' 
yetesi sahip ve Heyeti İdare Azaları 1 

Mustafa Özgür Nuri Has 
imzası İmzası 

M.ôZGÜR NURi HA~ 

Nuh Naci Yazgan Seyit Tekin 
İmzası İmzası 

N. NACI YAZGAN S. TEKiN 

Bay Nuri Has şu suretle imza eder .

1 31 llkkanun 1936 N. HAS _________ ..... __ 
işbu Sirküler Adana Birinci No

terliğince 31 ı 12ıl 936 tarih ve No: 
ile tesçil ve tasdik edilmiştir. 

6904 - 184 

·, 

Satılık ev ve arsa j 
Ölü avukat B. Saide ait Reşa· 1 

diye mahallesinde 54 no. ve Emirler 

1936 senesi K. EvveJ ayının 31 
inci günü tarihiyle yazılı bu peyan· 
name altındaki imzalar şahıs ve hü. 
viyetleri dairece maruf adresleri ya· 
zılı : Mustafa Özgür ve Nuri Has 
ve Nuh Naci Yazgan ve Seyit T e
kiıı'in iııızal :ırı olup münderecatını 
temamen kabul ve ikrar eyledikten 
sonra imza eylemiş olmalarile Noter 
Kanununun 67 inci maddesine tev
fikan t:tstik ı·ttim . 

· mahalJesinde 35 numaralı iki eviyle 
Yılanlı mevkiinde 1303 arşınlık arsa 
pazarlık suretile satılıktır. Taliplerin 
kadın ceza evi kar~ıw. d;. ki 35 mı 
maralı evl' müracaatları ilan olunur. 

21,K. Evvd ı936 7672 3 - 5 g· a. 
1 - __ .. 

1 
Kürek Malıklıınlarının feci haya· ı 

7685 R NiHAT AYSAN 

--·· tını gösteren harikulade bir film 
Bugece nöbetçi eczane p 

Ta r~ııskapısı civarında 1 ranga 1 
Halk eczanedir 

, --------- --- . ı Türk gençleri! 
Türkkuşu Adana şubesi 

açılıyor. Kayıd başladı . 1 BELEDİYE İLANLARI j 
1 Koş hemen kaydol. J =------------------', 

Zayi his_şe senetleri 1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş: 100,000 adet parke taşı, 
( Taşların nereden çıkarılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır. ) 

1 

1 
1 
1 

ı 

1 

{ , 

~ 

6.pARA 
BiQiKTiREN 

-PA~-IAT. l;D~Q 

6748 
3 adet birlik 8 11636 numara , 

10 adet onluk 73093 numara , 20 
adet onluk 7;73096 numara ve 10 
adet onluk 77618 numaralı iş Ban· 
kasının hisse senetlerini zayi ettik . 
işbu numaralann yenilerini çıkara-

2- Eksiltınenin yapılacağı yer ee tarih: 25 ikinci kanun 37 pazartes 
günü saat on beşte belediye daimi enciiınenindc . 

3 Bu işe ait şartname belediye yazı işleri kalemindedir . lstiyenlere 
parasız verilir. 

4- Muhammen bedeli 9650 liradır. 

5- Muvakkat teminatı : 723,75 liradır . 

ı_ .. ___.____,_ _ ______.... 
1 6 - Teklif mektuplarının ihale günü saat (14) e kadar belediye nya 

ağa veresesi 
: setine verilmiş olması lazımdır • 

!, 7- Bundan sonra verilen veya posta ile gelen mektuplar hükümsüz· 
dür . 7662 24-29-2-5 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat 

is 


