
p 

fıll 

ıı 

I· f 

Ferid Güven ~~!!!! Cuma 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı ·- -- -- 22 Kanunusani 937 
Onuçi:ncü Yıl Sayı : 3735 ~ Kuruluş Tarihi 

~~iiiiiiiiiİİİiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiK•a•nu•n•u•s•an•iiiiiiiimm1•92•4mmiiiiiiiiiiiiiiii• 
· GÜNDELiK SİY ASı GAZETE 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon 17 Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Türkiye r-~~ml-""l-----------...liiiıiiıiııiii~ ........ --------------------,1 
Eınpery~~:tdeğildir 1 Cenevrede Hatayda I' 

Deyli telgraf 
ne diyor ? 

F~a~sız propagandasının 
gulunç bir eseri 

Mısırlı bir meslekdaşın 
endişeleri 

Nevzad Güven 

~ ir zamandan beri bazı yabancı 
Q kaynaklardan çıkan ve yabancı 

. . neşir vasıtalariyle ortaya atılan 
hır iddiaya ve bu garazkar iddianın 
;u~ula getirdığ"i tesirlere rast gelmek· 
eyız. Güya, Türkiyenin sancak hak
kın~a açtığı dava, bir enıperyalizm. 
~roıesinih başlanğıcı ve Türkiyenitt 
kaybettiği imperatorluğu yeniden kur
mak için altığı ilk adım imiş .. 

Mantık ve aklıselimin gülümseye· 
tek karşılayacağı bu iddiayı ortaya 
atan kaynak)ann milliyetini araştın
rnah bile lüzum yoktur. 

Sancak davasinda Türk tezinin 
dayandığı çok kuvvetli hukuku ve 
lojik deliller karşısında, normal yol
lar]a davayı kazanamıyacağım anla
Yan Fransız diplomasisi propağanda 
şebekesıni seferber etmiş ve dava
rnzı beynelmilel bir tehlike haline sok 
nıak içfo aleyhimizde geniş bir pro
pag•nda faaliyetine geçmiştir. 

Fransız propagandasının yumurt
ladığı bu fikirle nasıl bir maksat ta
kip ettiğ"i çok aşikardır. 

Sancak davası Türk emperyalizm 
ülküsüne bir başlangıçtır.Bundan şon
ra sırasile Suriye , Filistin , Irak ve 
zarnanla Mı ır üzerinde de hak iddia 
edecek eski Osmanlı imparatorluğ-unu 
Yeniden kuracaktır. ı 

Konseyin büt ·· n azaları 
geldi yalnız ltalya yok 

Aras,Delbos ve İsveç hariciye nazırı 
evvelki gün bir müzakere yaptılar 

Ekodöpari : Fransanın manda rejimini 
atıcak Konsey değiştirebilir. diyor 
Cene~re : 21 (Radyo) - Milletler Cemiyeti Konseyi bu gün öğleden 

sonra toplanarak Antakya -lskenderun meselesinin müzaker .. sini yapa· 
caktır . 

Cenevre: 21 (Radyo) - Bu gün öğleden sonra toplanacak olan Mil· 

Jetler Cemiyeti Komıeyinin bütün azaları gelmişlerdir . Yalnız ltalyanın 
sandalyası boş kalacaktır . 

Cenevre: 21 (Radyo) - Dün Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Aras ve arkadaşları Fransız Dış işleri Bakanı Delbos ve lsveç Dış 
işleri Bakanı olduğu halde Sancak meselesini müzakere etmişlerdir , 

Türk Hariciyesi Sancağın istiklalini ısrarla istemekte, Fransa ise bu
na yanaşmamaktadır • 

Milletler Cemiyetinin uzlaşma müzakereleri devam etmiştir . 

Bari : 21 (Radyo) - Cenevrede yapılacak müzakerelerden bahseden 

Eko Dö Pari gazetesi; Fransanın manda rejiminde ancak Milletler Ce

miyetinin bir değişikliğin yapılm?.sında salahiyettar ve müessir olduğunu 
yazmaktadır. 

Londra : 21 ( Radyo ) - Bugün öğleden sonra Akvam cemiyeti 

celsesi açıldı. Bu içtimada Danzing, lskenderun meselesi, yeni lokamo ve 

İspanya iç harbi görüşülecektir. Bu işlerin müzakeresinde bulunmak üzre 
alakadar devletlerin hariciye nazın Cenevreye gelmişlerdir. 

Yalnız Habeş meselesinden dolayı ltaJya bu içtimaa iştirak etmemiştir. 

Konfederasyon teklifine i 
Suriyeliler memnun 1 

------·------
Türk radyolarının Arapça neşriyatı 

Cenupta büyük alaka uyandırdı 

Şam da Vataniler bir " lskenderun mü
dafaa komisyonu ,, kurdular 

Şam : 21 ( Hususi muhabiri 1 Ihsan Cabri Milletler Cemiyeti 

mizden ) - Tüı kiye radyola. ında 1 müzakerelerini kendi görüşile va 

Arapça neşriyatına ba~lanması Su. j tani merkezine bildirmeğe memur 

riyelilerin büyük alakasını celbetmiş· edilmiştir . 

tir. Herkes birer radyo tedarikine Aldığım bir malumıta göre , 
başlamıştır. Türkiye Berut Baş Ko ısolosu Feri · 

Türkiyenin konfederasyon tek· 

lifi Suriyeliler üzerindt! büyük sem. 

pati uyandırmıştır . 

- Gerişi üçüncü sahifede -

Cenup .mektupları 

ı 

Londra : 21 ( A. A. ) - Dlin 
Avam Kamarasında harici işlerin 
müzakeresi neticesinde hiç bir karar 

ittihaz edilmemiştir . 

B.Edenin nutkunu tefsir eden Da· 

ily telgraf gazetesi diyor ki : 

- B.Hitler sulh davası lehinde 

çalışmak arzusunda olduğunu bir kaç 
kere söylemiştir . Dün akşam bey· 

nelmilel bir iş birliği temini husu· 
sunda lngiltere açık bir teklifte bu· 

lunmuştur. 

Daily Herald 'da B.Eden'in söy

lediği nutkun son cümlelerinin Al· 

manyaya evvela bir teklif sonra da 

bir ihtar mahiyetinde olduğunu kay

dederek şunları ilave ediyor : 

- Eğer Berlinde biraz aklıselim 
kalmışsa hiç bir fırsatı kaçırmaması 
lazımdır. 

Daily Mail gazetesi , Eden'in 

Moskovayı da teşvik etmesi lazım· 
geldiği kanaatini izhar ediyor. 

Fransız memurları, Suriyelilerin 

radyo edinmelerine mani olmak için 

gümrükte değişiklikler yapmışlar -
dır . 

1 
Türk radyoJarının yaptığı neş

riyat, işi mugalataya boğmak isti· 

yen diger ajansların yalanlarını mey

dana koymaktadır. 

insanlar ve 
yemekler 

Antakya : 21 ( Hususi muhabi· 

rnnizden ) - Vatanilerin Ihsan Cabi· 
ri adındaki azası Cenevre fo hulun. 
maktadır. 

Macar " müzikal r , 
folklor " mütahassısı 1 Lenger kadar bUyük bir tab~~ın içi~de 

ar o · , yuru enn ara . 
. • ler . Bunların altında buğularında tUrlU ba· 

sında ıkı hafta kadar her kokuları uçufen, cenll diyebileces)im 

Başlayan bu tehlike karşısında 
eski Osmanlı imparatorluğundan ay- '------------------------
tılrnış ve bugün birer müstakil dev
let olan komşu milletlerin kuşkulan
rnasına ve Levon da menfaatleri olan 
büyük milletlerin titizlenerek hare· 1 

kete geçmesine imkan yoktur. Bu su-

1 
telle. Türkiy,Emin Sancak davası bey
nelmılel bir itirazla karşılaşacak ve 1 

suya düşecektir. Bu emperyalizm ha
reketinin ilk istikameti denuba dogru 1 
~~duku için bütün Araplık alemi Tür-

B t k .. -ki . 1 dofrruklame ve kırmızı bilber içırılmıf pıde· 

dolaşarak 100 ayrı şar· çUnkU o derece mide ile gözü açlığın ke· 
kı toplamış . Bu başa· mendine alan köfteler . Bunların yanında 
rışını Pester Lloyd ga· 

zetesine verdiği bir mü

lakatta azımsıyor . Ve 

ilave ediyor ki, topla

dığı melodiler arasında 
Orta Asyadaki orijinal

somaklı soAan, somaksız fakat maydanozlu 
soğan, kırmızı hrp. yığınla tere . Ayrı bir ta· 
bekte, ortalarından kesilmi$ turunçlar ve bir 
tas de şalgam suyu . 

ıyeye karşı ayaklanacak ve Sancak ı 
~ava ını üzerine almış. ol~uğ~ içi~ 

ransanm Arap aleını uzerındekı 

P~estiji geniş mikyasta artacaktır . 
B~yük Arap ülkelerine sahip olan 
rnustemlekeci Fransa için, bu az ka
zanç mıdır ? 

işte Fransız propagandasının hül
Yalı planı ve aleyhıınizde ortaya at
~~1 fikrin takibettiği gaye maalesef 

u basit propagandanın bazı komşu 
rnemJeketlerde tesir yapmakta oldu· 
gunu gorüyoruz . Bir kaç gün evvel 
Mı ırda çıkan "Elehram,, gazetesinin 
~ e.ş rettiği bir mak ı lede bu endi~enin 
ızlerıni gordük . 

b Sancak davasında Fransız tezini 
enimseyen ·• Elehraın ,. bu propa

gandaya çocukca kurban olmuştur. 
·r ~ Elehramın, sancaktaki altmış bin 

urke mukabil Türkiyede 300,000 Arap 
~~e~cut olduğunu iddia edecek kadar 
ı erı gitmesinden anladık ki, arkada· 
~ımız kendisini çok yersiz bir telaşa 
aptırmıştır. 

Her şeyden evvel şuna derhal 
< evap verelim ki : " Elehram,, San
caktaki Türk mikdarında aldanmak
~adır. Soyledigi bu 60 bin adedi 
~ans~z manda idaresinin himmet ile 

[ · J sıyasi düşüncelerle icad edilmiş 
v.,. d 
1 

sa ece Türk ekseriyetini mümkün 
0 duğu kadar azaltmak maksadiJe 
~~ay l konmuş uydurma bir istalis-

kı ten 'lınnııştır. Yoksa Antakya İs-
e d ' 11 erun ve civarında oturmakta 

~~ bu diyarın oz sahipleri bulunan 
urkler n mikdarını Mısırlı meslekda-

·ıtmız korkmadan b . . 
rabılir. eş ınıslıne çıka-

" ~lehraın ,, ın aldandığı ikinci 
~okta ıse, Türkiyede üçyüzbin Ara-
ın mevcut olduğu iddiasıdır. Biz bu 

yurdun ı çinde yaşadığımız halde bu 
~adar muazzam bir akalliyet toplu
~ğunun nerede olduğunu bilmiyoruz. 

S
u da, Surıye millıyetperverlerinin 
J ·ıy , J T ' 

w ı 1 ı . .ı ın oroslara uzatan 

SOVYETLER 
geniş . hayallerinin icadından baş -
ka bir şey değildir. Filhakika Çu
kurovada Osmanlı imparatorluğunun 

cehalet ve manasızlığı yü ünden ya
bancı bir l<:ütle gibi tanınmış b'.r halk 
topluluğu vardır . Fakat ilmi haki
katler , mevcut realiteler bu g: -

müddei • • 
umumısı 

Her biri bir deveyi yere serecek bu şid· 
detli nesnelerin hepsi bir ereya gelince 

rüşün ne kadar yanlış • ne kadar Sovyet hükumetini parçalamak 
zavallı olduğunu artık meydana çıkar-ı iste

ali 

lerine pek yakın kal· •-----
mış olanları vardır . 

} AZAl\' 
BURHAN BELGE 

mıştır. Kanlariyle , tarihleriyle , kül- ' OD yedi kI.Şl.YI• SUÇIU olarak 
türleriyle , adetleriyle , Türk olan yen 

Hatta bunlara en 

eski Macar melodileri arasındaki 
ilişiği teshit etmek kabildir . bu kütlenin ne kad!IT derinden Türk d• d• • 

olduğunu anlamak için " El'ehram ,. IVaOa teV ı etti 
Memleketin bir çok el değme:· 

redilen bir tebliğde bildirdiğine göre' miş insan ve tabiat kümeleri gibi 
refiki!l)izin Adananın kurtuluş bayra
mında bulunmuş olmasını ve yurd
daşlarımızın kendilerine atılmak iste· 
nen bu} çirkin iftira karşısında ne de 
rin bir asabiyetle kükrediklerini gör
miiıj olmasını isterdik . 

Şimdi asıl meseleye dönüyoruz : 
Ne tuhaf iştir ki ; Emperyalist 

ve müstemlekeci Franga Türkiyenin 
dfı.\iis:nı çürütmek için onu Emperya
listlikle itham etmektedir . Suriye 
için milletler sosyetesinden aldığı 
mandayı bir tapu senedi sayarak Su
riyeyi - aldığı istiklii.le rağmen -
bir Fransız kolonisi halinde tutmak 
isteyen Fransanm , Türkiye için bir 
hayat meselesi olan Sancak davasını 
bir Emperyalizm başlangıcı olarak 
göstermeye çalışması sadece gülünç
tür, o kadar .. 

Türkiye, bu gün " Kamaliım ,, 
adıyla anılcın prensiplerin idare et· 
tiği bir memlf'kcttir . 

Ktımalizm, şekliyle, ruhilc de
mokrat ve bütün istıkbalini ana va
tanda gören si temdir . 

Tiırkiyenin imparatorluk g ibi bir 
rüyaya kapılması için henüz rub·u 
asın dolduramıyan u r maziyi ve bu 
mazinin ana vatan, ana millet için 
doğurduğu kötülükleri, fe1aketleri 
unutmuş olmıısı lazımdır . 

1918 deki müdhiş inhidamın gü· 
rüllüsü daima kulaklarında kaldığ'ı 
içindir ki, Türkiye Cümhuriycti, ku· 
rulduğu gündcnbcri milli bünyesinde 
mevcut cldn bütiln imparatorluk un
surlarını birbir atmış ve bugünkü saf 
ve tam benliğ'ini meydana getirmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin dünya 
barışma bağlılığı, dünyanın bildiği ve 
takdir ettiği bir anane haİindedir. 
Onun Osmanlı lmperalorluğundan ay
rılmış genç komşu milletlerin istiklal 

~~'11~ ıf-

1'roçkı 

Moskova ·~ 21 (A.A) - Sovyet· 

ler müddei umumiliği tarafından neş-

davalarına karşı gösterdiği sempati 
ve hatta yardım inkar edilemiyecek 
bir hnkikaltır. 

Bu böyle iken, Türkiyenin komşu 
topraklar üzerinde gizli bir emel 
beslediğini soylemeğe cesaret etmek 
bit kotü niyet eseri ve realitelerle 
cerhedilmiş ve bundan sonrada daima 
cerh edilebilecek bir safsatadan baş
ka bir şey değildir. 

Bütün dilckimiz, komşulaı ımızın, 
(iyi komşuluk) münasebetlerimiz üze
rinde menfi bir tes:r meydana getir
mek maksadile ortaya atılan bu çeşit 
propagandalara kapılmamalarıdır . 

Türkiyenin kendi sınırları içinde 
yapacaA-ı bir çok fa!deli ve lüzumlu 
işleri varken, hudutları dışında ma
cera aramağ'a kalkacağını düşünmek 
veya düşündürmeğe çalı~mak zavallı 
bir apdalhktır. 

Troçki müvazi merkezi hakkında cenup ta Türk Bartokunu bekli· 

yörütülen tahkikat sona em iştir. yor · 
Piatakov, Radek, Sokolinkov, Sere· iki haftada 100 melodiyi azım· 
birikov'un mensup olduğu ve Trorç· sama!< ne demek ? Demek ki, Bar· 

ki'nin talimatı üzerine, 1933 de le· 1tok, genç olsa ve Türk olsa, Anado· 

şekkül eden bu merkezle beraber, 

Zinoviev, Kamanov, Smirnov, Mra · 

tehkovski ve d'ğer bazı şahısların 
mensüp oldukları bir "Troçki- Zi · 

novicvist,, merkezi de hali faaliyette 
bulunmakta idi. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Dünya silahlanıyor .. 

Kamutay bugün 
toplanacak 

Ankara : 21 ( Radyo ) - Ka· 

mutay yarın ( bugün ) toplanacaktır. 

.Z.11 allı sulh ı>erısı kenduıi müdafaa içın elindekt defrıe dalım bif P· 
mekterı bu§ka bır §ey dü§ünmiiyor. 

" Ulus ,, 

lunun her hangi bir semtinde günde 
100 melodi toplıyacaktır . 

Ben cenupta bir adamla tanış. 

hm . Adananın kurtuluş destanı ve 

yörüklerin adetleri hakkında bir 
' kütüphane kadar zengin malümatı 

var . 

Anlattığı zaman, metinde bir 
kelimeyi oynatamazsınız, Halk hak· 

kında bildiklerini o kadar halk gö· 

rüşü ve halk ağziyle hafızasına al. 
mış . Bu adam, Coşkun Güven'dir. 

Ferid C elal Güven'in ortanca kar

deşi . Fakat cenuptan şimale bakın
ca, Ferid Celal, Coşkunun büyük 

kardeşi kalıyor . Adana, Co kun 

suz o kadar eksikli, Coşkun, Ada· 

nanın o kadar öz mahsulüdür . 
Bu Coşkun, cenupta kendi ken· 

dine yetişmiş, kendi kendine geliş
miştir : 

Kendisi mükemmel bir fotoğ· 
rafçı, amatörce alınınca, iyi bir hey

keltraş ve, dediğim gibi, birinci de· 

re<!ede bir folklorcudur. Yalnız, bil· 

diklerini, yazmak için değilde an· 
latmak için öğrendiği için, Coşkun'u 
plağa almaktan başka bir çare bu· 

lamadım . Tıpkı Bartokun yürükJeri 

dinleyip plağa alm;ısı gibi, Coşkun'u 
da plağa almak lazımdır . Bu yapı· 
labilirse bütün cenup folklorunu bir 

iki sene içinde tesbit etmek kabil 
dir. 

Önce Coşkun'a toplatmalı, ar· 
kasından Coşkunu borunun iç.ine söy 
Jetmeli • 

Coşkun.da cenubun meyvalan 

na verdiği lezzet, insana geçmis~ir. 
Canlılık ve neş'e keza · Coşkun un 

- Gerisi üçüncüsahifedc -



Niçin bu gürültü? 

Bu meselenin büyük bir soğuk kan· 
lılıkla halli lazımdır 

E
ğer insan , bazı kardeş gazete. 
lerde Jskenderun meselesi hak
kında yapılan neşriyata göz 

atarsa , Türkiye ile Eransa arasında 
hemen bir harp zuhur edeceğini ve 
lngilterenin bu harpta Fransanın yar· 
dımına geleceğini ve bütün Milletler 
c~miyetinin de, netice ne olursa ol
sun , Fransa tarafına katılacağını 

• tahmin edebilir . Bazı arkadaşlar , 
İskenderun meselesini , ispanya me 
selesi kadar büyütmekte ve fskende 
run mr.selesinin ispanya tehlikesin
den aşağı olmadığını iddia etmekte· 
dir . Niçin bu kadar heyecan ve bu 
kadar .asabiyeti. biz , bu meselenin 
Türk görüşü ile Fransız görüşü ara 
sında bir anlaşmazlıktan ibaret olup 
ve bu anlaşma1lığm eskiden mev
cut olduğu kanaatindeyiz . 

Nasıl inanılır ki , Türkiye, ikinci 
derecede addedilen lskenderun me
selesi için , harbe doğru yürüyecek
tir ? Bu korkunç neşriyat niçin ? 
ve hangi gaye ile Türki ' e - Suri · 1 

ye dostluğunun ve iyi komşuluğu · 
nun gömülmüş olduğu fikri bir kin 
şeklinde ortaya atılıyor ? 

El Bel•gdan 

Ş;mdi biz Türkiyeden bu talebi· 
mizin kabulünü rica ederiz. Zira bu 
suretle, bu tarihten evvel sinirlerin 
yatışmasına imkan hasıl olacaktır. 

Diplomatik görüşmelerin inkıtaa uğ
rıyacağı hakkındaki şayia asılsız 

olduğu gibi bu mesele hakkında ba
zı şiddetli tedbirlerin alındığı da ya -
landır ( aynen ) . Kemal Atatürk 
büyük bir önderdir. Memleketini 
yanlış yürütmez. Binaenaleyh bu 
meselenin yakında tesviye edileceği 
ümidindeyiz. ,, 
• Öyle ise Fransa niçin bütün 
dünyada gürültüler ve r atırdılar çı
karmıştır ·? Fransa yeni Türkiyeyi 
iyi tanır ve onun kadar iyi tanıyan 

yoktur. Genç Türkiye, bir çok kıta 
larından vazgeçmiş ve yalnız Türk 
unsuru bulunan arazi ile iktifa etmiş· 
tir. Türkiye, biitün şarkın müttehit 
olmasına çalışmıştır. Evet, yeni Tür
kiye şeref ve haysiyetine karşı çok 
hassastır. Ve bu şeref ve haysiyete 
karşı tecavüz etmek istiyenleri te 
pelemeğe hazırdır. 

inkar edilmez ki Türkiye, gerek 
yakın şarkta ve gerek şarkın orta · 1 

sında sulhun en büyük amili olduğu 
gibi, Türkiye, öyle bir a~ildir ki bu 
bu kıtalarda barışa tecavüzü kuv-

Nevvs Chronicle gazetesi diyor 
idi ki : " Türkiye hükumeti harbtan · 
beri , bazı devletlerin tutmuş olıiuk· 
Jan yolun aksine olarak , dostça ha 
reket etmiştir . Bu böyle olunca , 
kazanılmış bir iyi nam ve şöhretin , 
sırf İskenderun uğruna feda edilece· 
ğine inanmak güçtür . " Bu gazete, 
çok isabet etmiştir . 

' vetl : red edecek derecede kuvvet 
lidir. 

Biz de , lngiliz gazetesiyle aynı 
fikirdeyiz . Çünkü boğazlann tah
kini meselesini maharet ve dürüst
lükle halletmiş olan Türkiye , İsken
derun işini harbla halledemez . Tür· 
kiye hakkında çıkanlan şayialar ve 
yapılan gürültüler faydasızdır . Böy· 
le işlerde soğuk kanlılık Jaı:ımdır , 
ve b'..I m~sele ancak soğuk kanlılık
la hallolunabilir . 

Şimdi esas meseleye gelelim: Tür· 
kiye ile Fransa arasında wüzakere
ler yapılırken, Fransa bunları Milletler 
Cemiyetine havale etmekle büyük 
bir hatada bulunmuştur. Çünkü bu 
meselenin Milletler Cemiyetine ha. 
vale edilmesi, garazkarlara fırsat ve
rir ve anlaşmazlık çevreside geniş· 
lene bilir. 

Bu meseİe, ancak,F ransa ile Sür
kiye arasında, doğrudan doğruya 
halJedilebilird!. Zaten Fransız gaze
teleri de Fransız hükumetinin bu 
hareket tarzını beğenmemişlerdi . 
Fransız basını, türk dosluğunun ehe
mmiyetini kaydetmiş,millerler cemi
yetine tevdi edilmedtn evvel, bu me· 
selenin doğrudan doğruya Türkiye 
ile halledilmesinde ısrar etmiştir.Za
ten Türk delegasyonu, bitaraf bir 
komisyonun lskenderun sancağına 
gönderilmesini istediği zaman, bu 
isteği ilk kabul eden fransa olmuş· 
tur. Fransa her halde, ansızın yapıl· 
mış bir teklif karşısında bulunma· 
mıştır. V c yalnız türk delegelerile 
uyuştuktan sonra bu mesel~ ortaya 
atılmıştır. Bundan daha garip bir 
şey de vardır. Fram.anın milletler 
cemiyetindeki nüfuzu malumdur . 
Fransa, müzakerelerin on sekiz ikin. 
ci kanun tarihine bırakılmasına mu· 
vafakatini türkiyenin paris büyük 
elçi~inde~ ~sremiştir. Bu münasebetle / 
petıt parısıen gazetesi diyor idi ki: 
"Fransız hükumeti, Türkiye büyük 
elçiliğine başvurarak konsey toplan
tısanm 18 ikinci kanuna kadar tehiri 
hususunda milletler cemiyeti sekre
terliği nezdinde teşt bbüste bulun- 1 

ması için br.y Suaddan ricada bulu
nulmuştur. 

Biz tekrar ederiz ki İsken<ierun 
meselesinin doğrudan doğruya ve 
gizlice Fransa ile Türkiye arasında 
hallolunması lazımdır. 

Suriyeli kardeşlerimiz, Gazi Ata· 
türkün sayesinde , Türkiyenin kal- 1 
kınmasını adım adım takibetmişler· 
dir. Türkiyenin muvaffakıyetini ve 
yükselmesini dllemişlerdir . 

Suriyeliler , Türkiyenin kuvvet 
ve kudretini hayranlıkla karşılamış
lardır. Bugün Suriyeliler ( biraz da 
hakları vardır ) Türkiyenin Suriyeye 
karşı aldığı durumdan müteessirdir· 

1 

]er. Suriyeliler istiklale kavuştukları 
zamanda bu hareketi beklemiyor· 
lardı ve Türkiyenin , manda sahibi 
Fransadan, daha fazla merhametli 
davranacagını ümit etmişlerdi. 

Bilhassa Türkiye, bir çok defa
lar, Suriyede hiç bir emel besleme
diğini söylemiştir. Fakat eğer Suri · 
yeliler, biraz haklı iseler de, komşu 
ve dost bir devlet olan Türkiyeye 
karşı Suriyenin F rar sayı tahrik et
mesi doğru değildir. 

Biz, böyle bir hattı hareketten 
bulanık sularda avlanmak istiyenle-. 
rin istifade edeceklerinden korku 
yoruz . 

Suriyeliler düşunsünler . Yarın 
yüksek siyaset icabiyle Fransa ve 
Türkiye uyuşurlar , o zaman Suriye 
zararda kalacaktır. Suriye ile Tür 
kiye arasında çıkarılmış olan bu ih. 
tilaf, emperyalist hedefler için ya
ratılmıştır . 

Mandanın acısını gören Suriye , 
Türkiyenin dostluğunu ve kıymetini 
takdir etmelidir. Suriyeliler, emper 
yalist devletlerin tuzağına düşme· 
meğt! dikkat etsinler ! 

Sütçülüğü himaye 
Sütçülüğü himaye maksadiyle 

süt tozu ve hulasasının ihracına mü
saade olunarak bedelleri olan dö
vizlerin faizi ve sividantlara mahsup 
edilmesine müsaade edileceği ha
ber alınmıştır. 

Bahçe kaymakamı 

Bahçe kaymakamı Remzi vazı -
fesine başlamıştır . 

rşehir haberleri , ________ ..................................... ._ ................. ..., 
Vilayette . Şeker geliyor Felaketzedeleri-

mize yardımlar 
Dairelerdeki mesainin 

rakamlı blançosu 

Vilayetteki bilumum dairelerin 1 
bir yıllık iş evraklarına ait aldığımız 
rakamlı blançoyu aşağıya alıyoruz : 

Vilayetin yaptığı müstacel teşeb· 
büs üzerine, dün iktisat vekaletinden 
vilayete gelen bir telğrafta, Uşak 
fabrikasının üç vagon şeker gönder
mesi hakkında emir verildiği bildi-
rilmektedir. • 
- Şekerlerin bu gün, gece posta
siyle istasyona gelmesi beklenmek
tedir. 

Şehrimiz felaketzedelerine ıYar
dım olmak üzere Ankaradaki askeri 
fabrikalara mensup subay, mühen· 
dis, memur, usta ve işçileri evvelce 
verdikleri 1500 );raya zamimeten 
bu defa ela aralannda topladıkları 
396 lirayı kızılay genel merkezi va
sıtasiyle şehrimize göndermişlerdir' 

936 senesi iptidasından sonuna 
kadar bir yıl içinde vilayet evrak 
kalemine 37307 evrak gelmiş bunun 
37258i elden çıkmış ve yeni seneye 
49 tane devredilmiştir . idare heye· 
tine 3796 evrak gelmiş ve hepsi in 
taç olunmuştur . 

Encümene 1385 evrak gelmiş 

1383 Ü intaç ediierek 2 tanesi yeni 
seneye devredilmiştir . 

Hususi muhasebeye 17065 ev· 
rak gelmiş bunun 16996 sı ikmal 
edilerek 69 u yeni yıla devrolunmuş· 
tur. Defterdarhğa 21191 evrak gel· 
miş , 16522 si ikmal vt: 4669 u dev· 
redilıniştir . 

Maarif müdürlüğüne 7018 ev 
rak gelmiş , 6958 i intaç ve 60 ı 
devredilmiştir . Nüfus müdürlüğüne 
14928 tane gelmiş bunun 14728 i 
ikmal ve 200 ü yeni seneye devro· 
Junmuştur. 

Tapuya 4602 evrak gelmiş bun· 
dan yalnız 27 tanesi yeni seneye 
devrolunarak mütebakisi intaç edil
miştir . 

B"ytar müdürlüğüne gelen 1203 
evraktan 1153 Ü ikmal ve 50 si dev· 
rolunmuştur . 

iskan müdürlüğüne 2539 evrak 
gelmiş ve bir kısmı ikmal edilerek 
1322 si yeni seneye devredilmiştir. 

Jandarma kumandanlığına gelen 
18685 evraktan 18405 tanesi tama
men ikmal edilmiştir . 

Sıhhiye müdürlüğüne gelen 9538 
den 9496 sı ikmal edilmiş 42 tanesi 
bu seneye kalmıştır . 

Evkaf müdürlüğüne 993 evrak 
gelmiş bunon 983 Ü ikmal 10 t<tnesi 
kalmıştır . 

Ziraat müdürlliğüne 3254 mua
mele gelmiş hepsi ikmal edilerek 
yalnız ikisi kalmıştır . 

Emniyet müdürlüğüne 35175 l 
evrak gelmiş , bunun 34188 i ik- 1 

mal ve 987si yeni seneye devredilmiş· 
tir . 

Halk işleri bürosunda 2732 ev
rak yazılmış ve bu evrak sahipleri
nin muameleleri takip ve intaç edil-
miştir . · · 

İkamet ve harcirah 
yevmiyeleri 

Vekaletin bir emri 

Aynca şehrimiz tüccarlarından 
Zekeriya ve Ali bakır oğullarıda dün 
yıldırım telğrafla Konya depolarından\ 
yirmi ıandık ~eker istemişlerdir. 

1 
Son ·malumata göre; f ş bankası ~ 1 

namına yolda üç vagon ve topdancı 
tüccann Turhaldan Y.iiklenen şeker
leri yoldadır. Şekerlerin bu akşam 
gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Maarifte: 
Muallimler arasında nakil 

yapılmıyacaktır 

Maari( Vekaleti ilk t. drisat u • 
mum müdürlüğü maarif müdürlük· 
lerine bir emir göndererek dersle-
rin intizamını muhafaza için bundan 
böyle muallimler arasınba nakil ve 
becayiş yapılmaması lüzumunu bil
dirmiştir . 

Tabak hastalığı 

Şehir içinde deri 
kuru tanlar 

Bazı hanlarda ve sapa yerlerde 
hayvan derisi kurutulduğu ve bu 
yüzden bu gibi yerlerin civarlarının 
kokudan müteessir oldukları anla
şıl:naktadır. 

Belediye, da bağları şehir hari · 
cinde toplamış ve muntazam bir 
şekilde çalışmalarını temin etmiştir. 

Bazı kimselerin derilerini dabağ 
haneye götürmiyerek şehir içinde 
hanlarda kurutmaları hiçde doğru 
olamıyacağından şehrin sıhhatiyle 
alakadar olan bu işin nazarı dikkate 
alınması lazımdır. 

Noter kağadlarının 
satışından aidat 

Karaisalıdan, Vilayete verilen Maliye vekaleti, noterlere da-
malumata göre; Karai5almın mihran· · irelerinde sattıkları noter kağadla 
kale sığırlarında tahak hastalığı baş nndan dolayı aidat verilm<".Sini ka-
göstermiştir . bul etmiştir. 

Şehrimiz Baytar Direktörlüğü Vekalet bu hususta defterdarlık 
icabeden teşebbüslerde bulunmuş- lara yaptığı bir tamimle sırf bu va. 
tur · rakalara inhisar etmek üzere noter-

V ergi temiz komis- ıcre yüzde l;>q noter aidatı veril
mesini bildirmiştir. 

yonlarının işleri 1 . . 
Maliye vekaleti temyiz komis

yon]anna her ay vilayetlerden gelen 
dosyaların en az yüzde yirmi beşinin 
evrakın noksanlığı dolayısiyle tetki-
kine imkan görülemiyerek mahalle-
rine iade edilmekte olduklannı gö· 
rerek defterdarlıklara bir tamim yap 
mıştır. Ehemmiyetine binaen tamimi 
aynen yazıyoruz: 

Tarholunan vergilerin katileşme-

Penaytra ıştırak edecekler 

Yogoslavyanın Lublüana şehrin· 
de 5 haziran 1937 den 14 haziran 
1937 tarihine kadar devam esmek 
üzere bir ilk bahar ve 1 eyliil 1837 
een 12 eylıil 1937 ye kadar da bir 
sonbahar panayın tertıp edilmiştir. 

Alakadarlar bundan istifade 
edebilirler 

si, te~yiz t.aleblerinin za~anında İn· Gelenler - gide le 
taç edılmesıne bağlı oldugu ve za- n r 
manında katileştirilmeyen vergilerin 1 

tahsilleri de o nisbette güçleşeceği 
ve mükelleflerin de uzun zaman te· 
reddüt ve meşkükiyet içinde kala
caklaıı tizahtan varestedir. Gerek 
hazine gerek mükellef haklarının 
kanun hükümleri dairesinde ve en 
kısa bir zamanda intaç edilmesi ehe
miyeti matlup olduğundan yapılan 
tebligat hükümlerine riayet etmi-

inhisarlar baş müdirlerinin ls
tanbul umum müdürlüğünde toplan
ması dolayısiyle bütün baş müdür. 
ler fstanbula g"tmişlerdi. 

Diyarbekir baş müdürü Nazif 
ve Malatya baş müdürü Naim bu 
toplantıdan dönmüşler ve şehrimize 
uğrayarak dün mahalli memuriyet 
)erine gitmişlerdir. Memurların ikamet ve harcirah 

yevmiyeleri hakkında maliy.! veki 
letinclen vila}'ete gelen emrin sure
tini aynen aşağıya alıyoruz : 

Muvakkat memuriyetlere ait har· 
cırah ve ikamet yevmiyelerine kar· 
şılık olmak üzere 936 yılı bütçesi· 
nin 347 inci faslına konulan tahsisat 
bitmiştir . 

1 yerek komisyonlara noksan evrak 
göndermekte devam edenlerin en şid· ı 
detli cezalarla tecziye edilmesi ta· 
karrür etmiştir. 

*** 
Nafia müdürlerinden Mehmet Ali 

Maraşa gitmiştir. 

*** 

Bu kabil memuriyetler için ta· 
hakkuk ettirilt-n alacaklann karşılı· 
ğı olmamasından dolayı tediye emir
leri de gönderilememt kte ve bu 
yüzden bir çok muhabere cereyan 
etmektedir . 

Esasen her hangi bir alacağın 
tahakkuk ettirilmeden evvel karşı
lığının mevcut olması ve karşılıksız 
hiç bir işe girişilmeme~i mevzuat 
ahkamından bulunduğu tabiidir . 

Bu itibarla hasıl olacak lüzuma 
binaen bütçe vaziyetinin-tehvini için 
vekaleten gönderilecek memurlar 
hakkında hükmü 936 yılında da 
mer'i bulunan 931 yılı batçe kanu
nunun 19 uncu maddesi ahkamının 
tatbiki zaruridir . 

Komisyonlara gönderilen evrak 
imza sırasında varidat miidürleri ta -
rafından behemehal tetkika tabi tu
tularak noksan görüldüğü takdirde 
derhal tamamlattınlmakla beraber 
alakadarları da cezalandırılacak ve 
ve buna riayet etmiyerek noksan 
evrak gönderen vilayet varidat mü
dürleriyle kaza malmüdürleri ve bu 
hususta likaydileri görülecek defter- , 
darlar, hiç mazeret kabul etmiye· 
rek tecziye olunacaktır. 1 

Yeni ticaret odaları i 
Yeni ticaret odaları kanunu 1 

projesini hazırlamak için iktisat ve- ı 

Kızılay müfettişi Said işlerini 
bitirerdc Ankaraya dönmüştür. 

Zabıtada: 

Küçük hırsızlar 

Sait oğlu Mehmet, Mahmut oğ· 
lu Recayi adlatınde ve on ikişer yaş. 
larındaki · iki çocuk kuru köprüde 
tatlıcı Hasanın dlikkinında Hasanın 
meşğuliyetinden bilistifade çekmece
den para aşmrlarken cürmii meşut 
halilinde yakalanmışlardır. 

kaletinde t~ekkül eden komisyon 
çalışmaktadır. 

Alınan malumata göre; yeni pro. 
jeye göre ticaret odasının bütün 
memurları devlet tarafındaı1 tayin 

edilecektir. 

Seyhan mehallesinden Mustafa 
oğlu Mehmedin ayni mahalleden Sa· 
lih oğlu Ali tarafından av tüfen

gile yaralandığı iddia ve şikayet olun
duğundan yakalanarak hakkında ka

nuni muamele yapılmı_ştır. 

Kazanmak içiıı 

Para 1.. Bunu kazanmak içiıı 
faletin nakıs kertesine id 
Jer olduğu gibi , şeytanet 

ihtiram son zaid kademesine fıf 
yanlar da vardır . 

" ihtiyaç maderi ihtiradır " 
eski bir vecize var . Ne doğru • 
dür bu 1 .. Londrada bir adamc'I 
işsizlikten fena halde sarsılmış , 
kiimetin yardımından bir faide I 
memiş veya yapılan yardımlar 
tatmin edemediğinden duyduğu f 
vetli ihtiyaç içinde bir usul ~ 

etmiştir. Canlı münebbih saat " 
fesini j'Örmek 1. 

Az zamanda , muayyen zarıı' 
)arda uyanmak isteyenlerden 
sürü müşteri b~lmuş bunlan rı.IJI 

yen zamanlarda , uyandırmak ti. 
sinde geçinmeğe başlamıştır . 

Bu adam , işinde o kadar -
v"ff ak olmuş ki .. Şimdi Londrt 
.. uyandıncı idare n ismi altınd• 
de yazıhane tesis etmiştir . 
Nasıl ?.. ihtiyaç ve zaruretiıı 

tiramı görüyor mu~unuz ? Fen 
sanki .. 

Kazanç yollarından bir çoğu 
en meşru, en dürüst ve bu nisbt' 
en " nevicad " ıdır bence bu !. 

Ni-T' 

----·······---
Sovyetler müdd< 

umumisi 
- Birinci sahifeden artan 

Tahkikat şu noktalan meydi 
çıkarmıştır. 

Tethişçi~guruplar tarafından 
kil edilen "muvazi merkez,, muh' 
lif casusluk, sabotaj ve fesatçı hl. 
ketlerinde bulunmuştur. Muvazi 
keı ve Troçki teşkilatın irticai fj 
liyetleri, Sovyetler birliğinin a~ 
kudretini yıkmak. Sovyctler birli»-. 
karşı askeri taarruz hazırlam•~ 
Sovyetler birliğinin parçalanrn'1 
iktidarın devrilmesi ve kapitaliıı' 
yeniden ihyası yolunda ecnebifel 
faaliyetine yardım etmk maksa~ 
takibetmekte idiler. 

Bu işte aşağıdaki şahıslar 
ludur. a 

Piatakov, Sedek' Sokolniko" t 
rebriakov, Muralov, Livçiz, Drob' 

1 Boguslavski, Kniazev, RatayçJ 
MQrkin, Şest'lv, Stroylov, Put" 
Graş, Puşin ve Namold. 

Sovyet ler müddei umumiliği 
rafından tasdik edilen ithamname 
yası ile beraber, ali divana te' 
edilmiştir. 

Son celse 23 ikinci kanunda 
pılacaktır. 

Sandıkları çalıq kaçarlı': , 
Mustafa oğlu Muşlu Ram-' 

adında biri inhisarlar dairesi 
vannda bulunan boş sandıkla~ 
birini aşırarak kaçaraken yakali 
mışbr. s 

Fazlaca içmiş 1 
Arabacı Veli oğlu Cabbar a y 

da birisi fazla derecede serhoŞ 
kalanarak hakkında kanuni ı1l 
mele yapılmıştır. 

Haddinden büyük: bıç 
taşıyormuş 

Fınncı Şaban oğlu Abdurra ~h 
adında biri on dört santim uz~. 
ğunda bir suluk biçagile yakalF• 
rak hakkında kanuni muamele 
pılmıştır. 

Kaçak eşyalar yakalaıl 
Kadirli kazasının Şeyh Ş/. 

köylülerinden Ali oğlu lbrahim 
da biri 42 arşun ipekli Halep kU 
şı, beş adet puşu dört adet kar.41 
caket ve dört yelek ile birlikte rı.. 
kalanarak hakkında kanuni mu• 

leye tevessül edilmiştir. 
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Cenup mektupları 

* 

Hikmet Türkmenci ..... _ 

Kuruntular 

" P eridelerin çay salonu dai~.a 
hasbihallere, itiraflara en m~· 

ru J sait bir yerdi. hem dertleşır-
m~ henı gülüşürlerdi. .. 
ış , işte Melahat arkadaşı Cahideyi 
e f lıurada bekliyordu. Cahide bu sa· 

bah kendisine telefonla ve acıklı 
bir lisanla burada randavu vermişti. 

Arkadaşı, onu bekletmedi. 
t 1 Kırgın bir eda ile içeri girdi ve 

j.aııına yaklaşınca el sıkıştılar · Me· 
zafll ahat, ona yanında yer açtı ve sordu, 

- Ne var ne oluvor ? 1 en 

- Ah şimdi kard~şim bilsen ı. ı 
Misafirlerin emrini sormak için 

ıtelen hizmetçi kadın konuşmalarına ı 
r ~ nıani olmuştu . Onun çekilmesini l 
dtl beklediler . 
da M 

s1 

elahat : 
- Devam et . Dedi . 
- Selimin bir sevgilisi var · 
- Emin misin bundan ? 
- Evet seni temin e~erim · 1 
- Bunu nasıl öğrendın ? 
- Bu uzun bir hikayedir .. Kar 

deşim bilsen ne kadar bedbahtım 
Cahide kendinde bu acıklı hi· 

k' . . aycyi anlatacak kudreti toplamak 

ra 

•çin Önündeki konyağı yuvarladı · 

dı Melahat, arkadaşının ufak bir 
geçimsizliğinden, bir facia çıkar~c~k 
k~dar hafif meşrep olduğunu bıldı · 

_... ğı için onu soğukkanlılıkla dinle· 
nıeğe hazırlandı. 

eydı Cahidc: 
D· - Düşün bir kerre kardeşim . 

•ye devam etti: an 
uh - Ben Selimin mizacında bir za· 

ı hl nı~ndanberi büyük bi~ in kil~?. s~zi- \ 
zi ı Yordum. Pek vazih bır degışıklıkl. 1 

B·ı· ai f ~ 1Yorsun o ne kadar haluk ve sa- \ 
aslı kındi. Hemde haddinden fazla .. Hal· ! 
irlit buk.i bir kaç aydanberi büsbütün 
mal değışti. 
ma! Olur olmaz şeyden kavga çıka
li.tcıf ~~or. Gün geçmez bir küskünlük, 
bıl( ır dargınlık.. hulasa her gün kır 
sa~ Rınlık kafasında mutlak bir şey var 

onun .. Ben evvela buna ehemmiyet 

, 

Kavga dargınlık bittimi gene es-

kisi gibi olurdu · , 
Kocamın haline baktım. Bir gay-1 

d O . . b' 1 ritabiilik bul um . nun ıçın, ır 1 
doktora müracaat ederek onun bu 
hallerini anlattım . Doktor beni uzun 

uzun dinledikten sonra halleri kocanız 
da asabi bir hastalık var. Onun gibi 
daha bir çok hastaları gördüm. Onla 
rın üç beş günde bir bu hınları 
baş gösterir. Muntazam bir tedavi 
ile iyileşmesi mümkündür dedi . 

Doktor, Selimi muayene için eve 
geldi . Fakat Selim muayene ve te
daviye yanaşmadı . işte bunun üze
rine bütün şüphelerim arttı . O za
man anladım ki .. Selimin bir sevdi
ği var, Ve onun yanına gitmek için 
bu bahaneleri buluyor ... 

Nihayet onu takibe başladım. 
Ve bir gün telefonla aradığımda 
bana sert bir karşılık verdi. Başka 
bir gün de, orada olmadığını söle
diler. 

Bir gündü dairesine gidip telefon 
başına geçtim. Bir kadın sesi onu 
arıyordu. işte o gün tereddüdüm 
kalmamıştı artık .. 

Melahat, Cahideye lazımgelen 
teselliyi yaptıktan sonra ilave etti: 

- Gariptir. Dedi. Bizimkinin 
tabiatinde de arasıra bir degişiklik 

oluyor. Fakat seninkinin aksine .. 
Muntazam fasılalarla Fazıl'a gelen 
değişiklik, onu her zamankinden da. 
ha iyi, daha munis, daha şen yapı
yor. Bana hediyeler alıyor, sinema 
ya beraberce gidiyoruz. Velhasıl 
koyun gibi ... 

Bu da öyle muntazam nöbetler
le gelen asabi bir buhran olacak 
her halde. Aceba o da, Fazıl da çok 
şen olduğu günlerde bana ihanet 
etmesin? Evet Evet~ Ay içime fena· 
!ık gelecek .. Şimdi anlıyorum .. Şim
di aklım başıma geldi... Mutlak o
nun da, Fazılın da bir gönül bağla 
dığı var. 

r sı Vermiyordum .. Onun mizacında bu 

1 
;?i tahavvülün nereden geldiğini bir 

ko~ urlij anlıyamiyorduın . 

Ah .. Evet ... Onun da neşesi, sc 
ninkinin huysuzluğu gibi sebeplidir!. 
ikisinde de ayni hastalık .. Bir fark
la ki şen ve huysuz 1.. 

rO"' 
yçe~ -----------------·----

HATAYDA )iği 

purı' 

- Birinci sahifeden artan -

dun evv Ik' .. Y" K . )"'' . e ı gun uce omıser ı,,ın 
sıyas· _,,/ S ı şefi Keyferi ziyaret etmiş ve 
e~·ncaktaki nizam ve asayişin temin 

r~ t ılmesile Türk ferdlerinin hakkına 
ecavÜz edilmemesini rica etmiştir. 

nıB Suriye vatani liderlerinden Ri
si ~ ~:z Su~h , Hicaza ve oradan Mek
la 

11 
Ye gıdecekti·. Bu seyahate sebep 

ka ~ekkede toplanacak lslam kongre-
sınde A 'l · · S · ı· A 1 rap a emının urı ye ı rap· 
arı. melhuz bir tehlikeye karşı vika· 

r a Yesıni rica etmektir. 
oŞ ı Sanca~ muhafızı tarafından neş-
"' redilen b' . ·ı . d' "' k ır emırname ı e şım ıye 

t~~l~r. Pazar günleri yapılan hafta 
ıçll bil~~n.ı1n . c~ma gününe çevirildiği 

ırı mıştır . 1 

1 Müşahitler iki gün evvel yaptık· 
h arı kı b' ra h sa ır turda Süveydiyeden 

ıu areketle alevi köylerine uğramışlar 
ala ve tetkikler yapmışlardır. • 

le 'b Müşahitler bundan sonra Hale. 
e gelmişler ve şehri gezdikten son

laı1 ~ Şama ?itmişlerdir. Evvelki gün 
ŞI < eruta gıden müşahitler oradan 

iırı ,ı jma geçmişler ve Martcle mülaki 
kuı1' 0 muşlardı~. 
kai' .Martelın heyetle beraber ve 
te f~:n.'z y~lıl~ gidecekleri söylenmek-

rf dır. Dırsıvan ve civarındaki kürt 
ua köyler:nde şapka giyiminin artma· 

sından muğber olan Elkabes ve di
ğer Suriye gazeteleri, onları mene. 
diniz cümlelerile hükümete hitap 
etmektedir. 

Gazetenin neşriyatı üzerine Türk 
propagandasını men için Dirsivan· 
da derhal bir karakol kurul.nuş ve 
jandarma kuvveti getirilmiştir. 

Pazar günü öğleJen sonra An· 
takyanın Osmaniye mahallesinde 
oturan Ali Bata isminde bir Türk 
kahvecisi Arap polislerinden Yusuf 
adında birisinin tabancasının kurşu· 
nile yaralaıımıştır. Mahalli hükümet 
katil polisi hala tahkikata çekme· 
miştir. 

Şamda uir "lskenderun müdafaa 
komisyonu .. kuruldu. Komisyon 
Fransızca, Türkçe, Arapça ve fngi· 
lizce bir çok broşürler neşretmiştir. 

Broşürler bütün Suriyede dağıtılmış 
ve Cenevreye gönderilmiştir. Ko
misyon Suriyede Arap propagan
dasını idare edecektir. Suriye hükü
meti 1917 tevellütlüleri askere ça
ğırmak teşebbüsündedir. 

L 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

- Birinci sahifeden arlan -

bulunduğu bir mecliste, gönül fe 

taamı " nı çıkarırmış, 
O bize bunu anlatıncaya kadar 

kebap gelmişti . 
Lenger kadar büyük bir tabağın 

içinde doğruklama ve kırmızı bü. 
bcr içirilmiş pideler . Surların al · 
tında türlü bahar kokuları uçuşan, 

canlı diyebileceğim çünkü o derece 
mide ile gözü açlığın kemendine a· 
lan köfteler . Bunların yanında so
maklı soğan. somaksız fakat may· 
donozlu soğan, kırmızı turp, yığınla 
tere . Ayrı bir tabakta ortalarından 
kesilmiş turunçlar ve bir kase de 
şalgam suyu. 
Her biri bir deveyi yere serecek bu 

şiddetli nesnelerin hepsi bir araya 
gelince . aç adamda zalim bir iştah 
uyanıyor ve göz, önünde duran bu 
renkli ve kokulu tabağa, bir tablo· 
ya bakar gibi bakıya~ . 

Ülserli mideye yahut çıtkırıl· 
dım bir konak "terbiyesine kurban 
olmamış olmak şartile . Besbelli bir 
şey ki, bu " cenup kebabı " nın göz 
ve mide ile zevkine varabilmek için, 
insanın, halk ile ve halk yemeği ile 
alakasını kesmemiş , mesela sarım
sağa ve pastırmaya küsmemiş olma· 
sı lazım . 

Coşkun sıvandı ve : 
- Bu böyle yenir, dedi . 
Eliyle bir pide parçasını orta 

sın dan böldü ve bir köfteyi göbe
ğine yatırdı . Üzerine somaklı so
ğan, maydanozlu soğan koydu ve 
bunların üzerine bir tutam tere bas· 
tırdı . Sonra, bir yarım turuncun ya· 
rısını sıktı ve, ağzına attı . Ağzında, 
lokmayı mağlüp ettikten sonra bir 
kaşık şalgam suyu içti . Anlatıyor
du : Bu baharları ve soğanları hazın · 
etmek için, bu şalgam suyundan iç
mek ve turunçlar la, lokmayı iyice 
ıslamak lazımmış . 

Cenup cephesinde asiler 
ve yaralı vererek 

2000 ölü 
kaçtılar 

-
Radyo Nasyonal istasyonunun açılış 

F ranko bizzat bulundu resminde 

Madrid : 21 (Radyo:) - Ce 
nup harp sahasında milisler 2000 
ölü ve yara lı bırakarak kaçmışlar
lardır . 

Madrid : 21 ( Radyo ) - Asiler 

Türkiye - İtalya 
arasında 

temaslar mı ? 
Ankara ; 21 (Radyo) - Ana· 

dolu ajansının iyi bir kaynaktan al- I 
dığı malümata göre: ltalya hüküme-

1 ti boğazlar mukavelesine iltihak zım· 
nında hükümetimizle temaslar yape-

1 

caktır . 

Milletler Cemiyeti fevka
lade Komiserinin raporu ı1 neşredildi 

Cenevre : 21 ( A. A. ) - Mil
letler Cemiyeti Genel Sekreterliği 
Dan tzig' daki Milletler Cemiyı:ti fev. 
kalade Komiserinin 1936 senesine 
ait raporunu neşretmiştir. 

dün gece Barselonu bombardıman 
ettiLr. 

Paris : 21 ( Radyo ) - Riya 
adındaki Sovyet vapuru bugün Is

- Gerisi dördüncü sahifede -

İngiltere Fransa 
dan istikraz mı 

yapacak? 
Londra: 21 (A.A.) - Fransa 

nın lngilterede büyük bir istikraz 
akdedeceği hakkındaki şayialar , 1 

Deyli Telgrafın bir yazısına göre 
teeyyüd eder gibi görünmektedir . 

Deyli Telgraf bu istikrarın 50 
milyon lngiliz lirasına baliğ olacağı
nı bildirmektedir . 

• 

Iran hükumeti 
Fransız sergisine iştirak 

etmiyor 
Paris : 21 ( Radyo ) lran 937 

Paris sergisine iştirak etmiyecektir. 
Şahın bu karan Fransızları mütees
sir etti 

Göring 
Bugün halyadan 

ayrılacak 

Capri : 21 ( A. A. ) - B.Göring 
Caprideki ikametini cuma gününe 
kadar temdit etmeği kararlaştrr· 
mıştır . 

Napoli ; 21 ( A. A. )- Piemont 
Prensi dün buraya B<ıleno ismindeki 
Torpido muhribi ile gelerek günü 
B.Göring ile birlikte geçirmiştir . 
B.Göring hareketini cumaya tehir 
etmiştır . 

Almanyaya dönmeden evvel B. 
Mussolini ile bir kere daha görüşe
ceği zannedilmektedir . 

Edenin nutku 
etrafında 

Alman gaze l~\eri 

ne diyor '? 
Berlin : 21 (Radyo )- Edenin 

nutku etrafında neşriyat ; apan Al
man gazeteleri, bu nutku teşrih ede
rek ezcümle şunu demektedirler : 

- Eden gördüğünü söylemiyor . 

İranda 
Petrol İmtiyazı bir Ame 
kan şirk~tine veriliyor 

Tahran ; 21 (AA.) Maliye 
Nazırı B. Davar petrol imtiyazının 
bir Amerikan kumpanyasına veril 
mesi ve petrol boruları inşasının 
da diğer bir Amerikan kumpanyası 
tarafından yapılmasına müsade edil· 
mesi hakkıncb rrıeclise bir kanun 
layihası tevd ı et.n i ştir . Lester bu raporun da konseyin 

5 Teşrinievvel tarihli kararına işa 

ret ederek bu lariht~nberi Dant
ıing'de teferruatını bildirmek iste
mediği bir çok hadiselerin vukubul
duğunu kaydeylemektedir. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------,-..:...:. . .::..:;~K~i~lo~F~iy~a~b=..'.:'.:.2.. _________ _ 

f k 

- K ~iNSi - -1'-.~-n--a-zs-.-ı-_ :-n-ço-~-. -, 

rısını so raya oturma ,tan menetmişti apımalı pamuk • 
Hizmet edecek adamları olduğu hal- - Piyasa parlağ'ı ;,--- - 39,...-- - 42 
de, bizlere, karı ile koca hizmet 

1 P_!yasa tCrrilzi " l-3i;;5;-..---l-37,62 -- __ --------~ 
iane ı -46---'i--' -

ediyor fakat hakikatte, bizler için - iar;e2.------ 481 

bir muharebe kadar çetin olan bu - Ekspres ----- --
ziyafe t işinde, her birimizi ayrı ~yrı Klevla.nt---- -- ı ·-----1------ 1.--------'---

Satılan Miktar 
Kilo 

Coşkun'u taklid etmeğ~ başla· 

dık . Fakat daha önce, ikişer Kara
hisar ısmarladık . 

Yemek, son derece lezzetli idi. 
Yemek bittikten sonra, Coş

kun: 

idare ediyordu. Arada bir, bir yu- ı ı----------!--:-:--....!.-7'".--....!..---------
' dum türk şaıabına, Coşkunun güzel - Y A P A G 1 

nüktelerinden birini katıyorduk. -~~:hz_ ---~--ı-----1-----1-·---
- Hani alafrangada • bol " 

diyorlar . işte o, budur, dedi ve ağ 
zını bir yarım turunç ellerini de di
ğer yarım turunç ile iyice ovaladı . 

0 zaten, biitün halk çocukları · 
, gibi, sıkılgandır. Ancak karşısinda Ç 1 G 1 T 

_Ekspres -- 1 
kinin kalb yolunu ardına kadar açık iane --------- ı 

Şimdi , dedi. ağzınızı ve eli
nizi sabunla yıkayabilirsiniz . Ama 
daha önce turunçla silmek lazım· 

dır . Yoksa mis sabunu bile bizim 

1 
:Silo'nun yaptığı ke babın kokusunu 
çıkaramaz. 

Akşama kadar, midelr.rimiz, Coş· 
kun'un sert imtiha nını arızasız at· 1 

!atmıştı . Bu mucizeyi turunç ile şal- 1 
gam suyu ve tereye mi yoksa Kı
zılayın eşsiz maden suyuna mı borç
lu idik, tesbiti kabil olmadı . 

"Lamcim., e gelince, bunun adı· 
nl ben koydum. Asıl ismi ''Lahınü

lacin., dir. Bu da şek) itibariyle, bi
zim tatlı ve cevizli olarak yediğimiz 
yassı kadeyife benziyor Yuvarlak 
hamur i~inin üzerine türlü bahar
larla işlenmiş kıyma döküyorlar ve 
bunlar da ele alınıyor, sigare sarar 
gibi bükülüyor ve, erbabı tarafınd 
ise iki üç lokmada yeniyor. Turunç 
ile şalgam suyu ve tere, "lamcim., 
ziyafetinin de esaslı şartlarındandır: 

Coşkun bize bu "lam cim., ziya· · ı 
fetini evinde vermiş ve kendisi ile 
su katılmamış bir türk kızı olan ka· J 

• 

görürse zengin şahsiyetini onun key- "'Yerıi"Yemlik., - ---------
fine kul eder. Yoksa ağzını bile aç- ı--.:•.:..• __ "T.:..;Ö::;h.:.:u:.:;m:::l:::uk;.;:. :::.!.-.::3:;;,30::!__ j----- - -------
maz ve karşısındakinin ukalalığını :-ı U B U B A T 
anlarsa, homurdanarak çıkıp gider. Buğday Kıbrıs 

1 

Fakat Coşkun, bir açılabilpi mi. o 1 •---"-"--Y- e_r_li ___ _ 
zaman, kendi adının adamı olur ve " Menlane 

- 6,50-- - 6,75--,----------
---- - ·---------

size cenubun tabiatını anlamak bah- - Arpa ,..._ _ _ _ 
-Fasu-~ly_a ___ __ _ 

sinde eşsiz bir yardımdd bulunduğu -Yulaf 
gibi cenublu insanın da miz~cı ve Del ıce 

-------------·- --
-----

değeri hakkında tanı bir fikir verir. Kuş yemi 
Coşkunun bir karısı , iki lıiribir ' Keten - loh'_u_m_u___ _ 

1 
!erinden güzel bebeği, bir fotoğraf 1_.,,M_e_rc_i_m_ek ______ 1====-- ___ -__ ---------

k. Susam -
ma ınesi ve bir de heykel atölyesi 
var. Fakat bunların haricinde zengin 
bir gönlü ve bu deli gönül bizim 
Yunuslarımız ve derd )ilerimiz gibi 
gezdireceği kocaman bir cenubu var. 
Torosları, yürükieıi, yemiş ve ye· 
mekleri, güneşi V<! plajları il» bütün 
bir cenub. 

Cenubu görmeğe giderseniz, 
Coşkun ile görüşmeden dönmeyiniz. 
Aağacında portakal, dalında muz • 
dalyanında balık yumurtası, koyia. 
nnda Akdeniz ve dağlarında yürük 
ne ise, cenubta Coşkun budur. Ce
nubun kendi kendine yetişmiş artist 
ruhlu , hüdayinabit, enfes bir insanı. 

Burhan Belge 

UN 

ı DÖrt yıldız Salih 
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Simit ı-----ı .. 
Liverpol Telgrafları 

21 I 1 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışhr. 
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Sahife : 4 

Barselon dün bom
bardıman edildi 
- Üçüncü sahifeden artan -

panyol sahiline yanaşmıştır. 
Madrid: 21 (Radyo ) - Düş

manın üniversite mahallesindeki ta. 
arruzlan püskürtülmüştür. 

Salamanka : 21 ( A. A. ) - Ye
ni radyo nasyonal istasyonu dün ak
şam G. F ranko hazır olduğu halde 
açılmıştır. Yeni istasyon Madride 
170 kilometre mesafededir. 

Londra : 21 ( A. A. ) - Ade
mi müdahale komitesinin müşahitle
ri bedbindirl~r. Ve bu müşahitler 

Sovyetler birliğinin tekrar hürriye· 
tini iktisab etmesinden korkmakta
dırlar. Çünkü hadiseler ademi mü
dahalenin pratik bir şekilde halle
dilmesi ihtimallerini zayıflatmıştır. 

1 - Sovyet birliği hükumetinin 
cevabiyle Roma ve Berlinden yeni 
haberlerin tetkiki neticesinde dip
lcmatik mahfeller Berlin ile Roma
nın Sovyet cevabını bahane ederek 
ademi mühahale işi geciktirecekleri 
kanaatindedirler. 

2 - ltalya her halde, VaJan
siya hükumetinin ecnebi gönüllüle
rini İspanyol tabiiyetine kabul et
mek hususundaki kararma şiddetle 
itiraz edecektir. 

3 - Ademi müdahale komite· 
sinin murahhasları, İspanyol banka
sının ecnebi memleketlere yatırdığı 
aJtunlarin '' Bitaraflaştmlması ,, me
selesinde girilen çıkmazdan nasıl 
kurtulmak kabil olacağım düşün

mektedirler. 
Sovyet murahhasları bu mese 

leyi tatbik etmekten sureti k:ttiyede 
imtina ettiği malumdur. 

Malaga : 21 ( A. A. ) - Mala. 
ganın 60 kilometre şarkında kain 
Estepana'da dün vukubulan bir mu
harebe esnasında asiler, hükumet 
topçu kuvvet:erinin çok şiddetli bir 
ateşine maruz kalarak bir kaç yüz 
kişi ölü vermişlerdir. Vali ve siyasi 
şefler dün bütün gün mahalli rad· 
yo vasıtasile vilayetler halkını mu
kavemete davet etmişlerdir. 

Cebelüttarık : 21 (A. A.) - Roy
ter ajansı bildiriyor ; 

Hükumet kuvvetleri dün Mala 
gadan kuvvetli bir mukabil taarruz 
hareketine girişmişlerdir. Bu hare
ketin neticesi henüz belli değildir. 
Fakat muharebenin çok çetin oldu
ğu ve Elcezire ve Sanrok hastaha
nelerinin yaralı ile dolduğu söylen· 
mektedir. Son 24 saat zarfında her 
iki tarafın biner kişi ölü verdiği 
haber verilmektedir. 

Mukabil taarruz, asilerin Mar
bella ile Malaga yolu üzerinde kain 
Fuencirolya'a yaklaştıkları bir sıra

da vukubulmuştur. 
iki hükumet tayyaresi, asi kuv

vetlere yardım eden iki müsel1ah 
gemiyi uzaklaşmaya mecbur etmiş· 
tir. 

Salamanka: 21 ( A. A.) - Ge· 
neral Franko dün akşam yeni radyo 
nasyonal istasyonunun açılması mü 
nasebetiyle lspanyol dinleyicilere 
ve bütün dünyaya hitaben verdiği 
nutukta, milli hareketin modası geç 
miş olan ·' Hürriyet, müsavilik ve 
kardeşlik ,, mefhumlarını reddetti
ğini, bu mefhumların, devlet teşki
latlarının muuakatile hasmı öldür
mek mümkün olduğunu ifade etti
ğini, yeni İspanyanın milli barış al
tında işçi sınıfıyle orta sınıfı hima
ye edeceğini, vicdan ve din işlerinin 
müdafaasını mukaddes bir vazife 
olarak tanıyacağım , yeni f spanyanın 
mukadderatım idare edenlerin mil. 
Jetle, işçi ve askerle sıkı münasebet
te bulunmağa azmetmiş olduklarmı 
bildirmiştir. 

Tuzon: 21 ( A.A.1 - Meçhul 
bil- tayyare tarafından bombardıman 
edilen Maille - breze torbito muh· 
ribi buraya gelmiştir . 

Taarruzun hangi şartlar içinde 
yapıJdığına dair hiç bir tçbliğ neşre· 

Ceyhan Belediyesinden 
Aydemir ve Civantayak mahallesinde 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-

2 96,00 " " 55 

3 98,00 " n 50 

4 108,00 " " 50 

5 166,50 " " 50 

6 110,50 Civan- 50 
tay ak 

7 81,00 " " 50 

8 122,00 " " 50 

9 192,00 " " 50 

1 O 17 4 Civanla- 50 
yak 

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

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

koruklu caddesi , garben de
mirci Ali. 

Hacı Narik Şimalen 90 No. Sokak. Ce
nuben 2 No.lu yol fazlası . 

Gani 

Şarkan 53 No. koruklu cad 
desi garben Hacı Narik . 
Şimalen 5 No. yol fazlası 
cenuben 90 No. sokak şar· 
kan 53. N0. koruklu caddesi 
garben Gani . 

Mulla Musa Şimalen tarikihas , cenuben 
4 No. yol fazlası . Cenuben 

Köylü Kı. 
Sıddika 

Baki 

90 No. sokak , şarkan 53 
koruklu caddesi garben Gani, 
Şimalen 7 No. yol fazlası -
cenuben tarikıhas şarkan 53 
No. koruklu caddesi garben 
köylü kı. Sıddika . 
Şimalen 8 No. yol fazlası 
cenuben 6 No. yol fazlası , 
şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Baki. 

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

koruklu caddesi . Garben 
Ahmet o. İsmail ve kızı 
Rahia . 

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 No.sokak. 

Yukarıda yazılı on parça arsa 25-1-937 pazartesi günü saat 14 
de ayrı ayn ve pazarlıkla satılacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk ilk 
teminat akçalarile birlikte ihale gün ve saatında belediye salonunda hazır 
bulunmaları . 

7708 12-15-19 - 22 

6748 147 

dilmemiştir . Mamafih , geminin Is 
panya kara suları haricinde üç mo 
törlü bir tayyare tarafından bom· 
bardıman ed:lmiş olduğu ve tayya· 
reden atılan bombaların geMinin 500 
metro ilerisine düştüğü öğrenilmiştir. 

Madrid : 21 ( A.A.) - Cum
huriyetcilerle Osteponada şiddetli 
bir mukabil taarruza geçtikleri Ma
lagadan bildirilmektedir. Ostebona 
Malagaya 60 kilometre mesafededir. 
Taarruz esnasında asiler bir çok te
lefat vermişlerdir . 

Dün bütün gün radyolar Malaga 1 

halkım şiddetli bir mukavemete davet 
etmişlerdir . ı 

Bordc : 21 ( A.A. ) - Bah· 
riye encümeni reis muavini Goinin , 
Fas sahillerinin ve bilhassa Rabatln 
şimal kısımlarının müdafaası için 
alınması lazım gelen tedbirleri tet
kik etmek üzere Fasa hareket et
miştir . 

Valansiya : 21 ( AA. ) - Hü 
kumet saflarında çarpışan ecnebile
rin lspanyol 'tabi yetine geçirilmesi 
hakkındaki kararnameyi dün akşam 
kabine tetkik etmiştir . 

Berlin: 21 (Radyo) - Her 
Hitler İngiltere notasına 30 kanuna 
kadar gayri muayyen bir gün cevap 
verecektir . 

Türksözü 22 Kanunusani 19 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• o 
z 
•• u 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K•t f Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 

ı ap ı f. b. ·ıd nız. ten;1iz bir tab ne ıs ır cı içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

'

I İlan 1ı Rekla~ bir ticarethan'"nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

i
l CiJd J Kütüpha~enizi güzelleştirmek istiy~rsanız, 
________ I kitaplarınızı Türksöziinün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

T ah Resmi evrak, cedveller, defterler ' çekler ' 
------------• karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

1 Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 

rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten- a 

zilat yapmakta_d~ır~~~~~~~~~~~~J 0 

---------· ... '-=-==-=-=------:j, 
Devlet Demiryolları iliinı 1 Radyo almak istermisiniz ? 

21/22 -- 1 - 937 perşembe/cuma • 
gece yarısından itibaren Adana. Mer· 
sin, Adana - Mamure ve Ceyhan 
arasında halen işlemekte olan ara 
yolcu trenlerinde şimdilik ve iş'arı 
ahire kadar devam etmek üzere 
aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır: 

1 - A~anadan Mersine saat 
5/28 de hareket eden 515,9 19 da 
517 ve 12,'30 da 519 numaralı ka
tarlar; 

2 - Mersinden Adanaya saat 
8/ 15 de hareket eden 518 , 10130 
da 520 numaralı katarlar . 

3- Adanadan Mamureye saat 
6/ 19 da hareket eden 530; 

4- Mamureden Adanaya saat 
9/20 de hareket eden 533; 

5 - Adanadan Ceyhana saat 
16/03 de hareket eden 534 ; 

6- Ceyhandan Adaııaya saat 
17 /55 de hareket eden 537 ; 

7 - Adanadan Ankaraya saat 
8/20 de hareket eden 409 ; 

8 - Ankaradan Adanaya hare
ket edip saat 19156 da Adanaya 
vasıl olan 410 ; numaralı katarlar 
işlemiyeceklerdir. Diger katarlar es
kisi gibi işliyecektir. 

Lağvedilen bütün bu katarların yerine: 

1- Her gün Adanadan•Mersine 
saat 11/45 de hareket etmek üzere 
1517 numaralı katar işliyecek ve 
Mersine saat 13/50 de varacaktır. 

2- Yene lağvedilen Ankara ka
tarlarının işledikleri pazartesi , salı 
perşembe ve cumartesi günleri Ada· 
nadan Ankaraya saat 15/56 da 1409 
katar ; 

3- Pazartesi ; çarşamba ; cuma 1 
ve Pazar günleri Ankaradan 
Adanaya saat 12,00 de gelmek ı 
üzere 1410 katar; işliyeceklerdir. 

Keyfiyet sayın halka ilan olunur, ı 

7729 20-.22 

Her markayı g" 
ledikten sonra nı 

Philco '~dy d rup 

Çünkü? 

1- ilk defa 
Elektrik t a t b i ~ 
F hilco fabrikası~ t 

2 - 1936 se 

1,€00,000 1 an e l 
satmak sureti le rad 

tı ı rekorunu kazarıO 

3- En bii)lik ı 
Otomobıl fabrikası 
dan kabul edilmişti! 

4 - Bu sene 
l 

Halkevi genel sek k 
tarafından 12 mark' 

PHILCO 
ti 

sında yaııılan müsS 
birinciliği kazanmış 

Adana bayiliği: 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Adana Barosundan : 
Baro Urnurni Heyetinin ikinci iç· 

timaı 1 -Şubat-937 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat 16 da A- j 
dana 'f icaret Odasında akdedilece· j 
ğinden baroya ınukayyed Avukat. ı 
arkadaşların yevmi nıezkfirde hazır 1 

bulunıoaları ilan olunur. 7732 ı 

Çifçi birliğinden : 
Fabrikalardan alınacak çiğitlerde 

yüzde üçten fazla şif bulunduğu tak-
dirde Jerhal Borsa Encümenine mü· 
racaat edilmesini ve keyfiyetten Bir-
liğimize el~ nıalu'lıat vcrılmesini bü
tün Çifçi Üyelerimiz~ irnn ederiz . 

7733 

lı 

b 

Osmanlı Ban~ ti 

9 

Adana Askeri Ha9 b 
Başhekimliğinden : 

Adana Askeri Hastane 
tayin beddi!e 40 lira maa, b 
hal olan birinci sınıf Hem b 
bir tayin bedelile 30 lira g 
3 üncü sınıf hastabakıcılığ11 ı~ 
!ardan isteklilerin şeıaiti b 
üzere nıezkilr Hastane BaŞ 
ğine müracaatları ilan olu 

c. 1-~ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat 


