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uçsuz TUrklerhapishanelerden salınırken Mü 
şahitler cUrmUmeşhut yaptılar 

-

Bir Fransız yazıyor: 
ansa, Anadolu ve Trakya kadar 
·tün vasıflarile Türk olan Sanca
ğı .T ürkiyeye iade etmelidir 

ansa ile Türkiye arasında bir Alsas 
Loren meselesi yaratılamaz 

Memleketimizi yakından tanıyan 
n~htelif gazetelerde inkilib 1 ür
:sı hakkında çok güzel ve anla . 
1 makaleler yazmış olan genç 
Tsı.z muharri~i Gerard T ongasın 
rıbune des Nations gazetesinin 

1 gelen sayısında okuduğumuz 
tazısını aynen tercüme ediyoruz: 

23 
ozan muahedes_i ( 24 temmuz 
) şark mes!lesıni , Türkiye ba 

~dan kati olarak kapamış mıdı rl 
una müspet cevap verilebilir 

ıyoruz . ld • 0 zamana kadar ortaya 
~-·~· nıu uğu şekliyle . büyük Avrupa 

ellerinin r·· k' d 
h 

ur ı ye üzerin e mut· 
' akimiyetl · 1 . ta .. en · şark mese esı, 

turk Türkı" . . . d . • l"k yesının ıç ış sıyası 

dı ral" dolayısiylc bugün artık m.,v 
ı ııamaz. 

Türkler b"ı • T·· k ·11 . . ekk·· .. • ur mı etı • nın 
.,. ulune uygun , hakiki " coğ· 
ın Çerçev . . 
r. 

e • yı nıhaynt bulmuşlar· 

K-
1 kil ~çuk Asyı.ya ve Trakyaya 
e. mış olan türkler göçebe mazi. 

R !l'ınden g ı . .1 . d c en son karakter çızgı e· 
01 e kit "d d gı e daha hızlı olarak 
. y etmektedirler . Tarihte ilk defa 
ır vatan h"b" 1 k sa ! ı olan Türk oturgan 
~ ~a t~dır · Milli mevcudiyetin ilk 

k
r 1•

1
° an muayyen bir coğrafi mın· 

ı a ı e bu ..• 
1 

.. 
. Çozu mez bat , onun ıçın 

•m1amıyle yeni bir şeydir . Bu iti
>ar adır k · . h" •

11 
1 • genç cumburiyetın u-

·. ınet merkezi Ankara bu hadise· l 
ıın sembolü ve ispatıdır' 

Türk · . 

dunun, uzun zamandanben üzerine 
ço'lcen şimal komşusunun. me~um 
tehditlerine bir son vermıştir • ı 

Öte yandan, Sovyetlet Birlij"i 
ile Türkiye o esnada, ayni garp ~ev 
lc:rile mücadele halindeydıler . Turk-, 
!ere, istiklal harpların•. zafere ul~· 
tırmak imkanını vermış olan bu dost 
luk; 0 zanıandanberi ciddi •Urette ih· , 
tinıam görmekten geri kalmadı . \ 

iki tarafın aşikar ve devamlı 
menfaatine uygun olduğu için bu 
dostluk çok kuvvetlidir . 

Sovyetler Birliği için Karadeni
zin kapılarında ve Anadoluda kuv 
vetli bir Türkiye Sovyet topraklarr 
nın son derece nahif kısımlarını hi-
maye ttmektedir . · i 

Türkiyeye gelince, Rus dostluğu 
onu iki cephede taarruzları karşıla
mak endişesinden ku rtamaktadır . 
Nihayet, bundan her iki memleket 
için Asyada nüfuzlarının artması ne· ) 
ticesi çıkmaktadır . 1 

Bu yüzden aksiyonların tesiri faz. 
lalaşmıkta ve birlikte, sınırdaş 
devletlerin modem inkişafları 
üzerinde bir cazibe kuvveti kazan· 
maktadır . 

Almanya da. büyük cömertlik 
neşriyat ve suples gayretleri saye· 
sinde Türkiye ile çok sıkı münaae· 
betler idame etmektedir · 

.')()vyetler Birliği gibi, o da, Tür
kiye ile geniş bir el birliği yapmak 

_ Gerisi üçüncü sahifede - 1 

Hataylıları müşahitlerle temastan 
men için çalıştılarsa da asla 

muvaffak olamadılar 
Fransızlarla Araplar Hatay 'köylerinde dolaşarak 

hayvanat mikdarını tesbit ediyorlar 1 

Atatürkün Yıl aşJ 
tebriklerine karşı mil 
lete saadet dilekleri 

Ankara : 2 ( A. A. ) - Yılbaşı 
münasebetiyle memleketin her ye· 
rinden gelen ve vatandaşların he· 
yecan ve temiz hisleri ile samiıni te· 
mennilerini bildiren telgraflardan 
Atatürk mütehassıs olmUJiar ve 
teşekkürleriniz ve yeni yıl için saadet 
dileklerini iletmeye Anadolu ajansı 
nı memur etmişlerdir. 

1 
Anadoluda 

Nihayet 

Dörtyol : 2 [ Hususi muhabiri
m zin telgrafı ] - Dörtyol Hatay 
cemiyeti azasından Memduhun ka· 
rısı Bayan Memduh bu gün Antak 
y~d~n Dörtyola geldi ve lstanbula J 

gıttı . 1 
Bayan Memduh bana Hatay hak-

kında şu izahatı verdi : 
1 

hakkına kavu,aeak olan güzel Antakya 

1 Müthiş bir kış hü
küm sürüyor 
Ankara: 2 ( radyo ) - Ankara 

\ 

rasadı, bütün yurdda müthiş bir 
kışın hüküm stirmekte olduğunu 

1 
bildiriyor . 

Ankarada hararet nakıs 17 
\ kadar düşmüştür. Bolu ve ha~ 
j ~inde nakıs 22 - 23 diir . 

Havaların bugünltr içinde d 
crğine ihtim«I verilmilor . 

Şehrimiz hava 
istasyonu 

- Müşahitler clün öğleden son· cürmümeş~udha
00

"ldeonlarıyakalamış 
ra Antakyayı gezdiler . Halk müşa· ve derhalı fadeJ .. rı i alarak not etmiş ı 

istasyonun planlarını 
pacak ve inşaatiyle uğ 
şacak mühendis dün geld 

Şehrimizde yapılacak olan ha\ 
istasyonunun planları ve inşaatiyle 
uğraşmak üzere tayin edilen mühen • 
dis ve tayyareci Abdullah , dünkü 
ekspresle Ankaradan şehrimize gel 
miştir . 

Mühendis Abdullah bütün mal 

hit heyete mühim tezahü ·at yaptı. !erdir · ı· 
Haksız yere tevkif edilen Türk- Hükumet, Hataylıları müşahit· 

)erden bir kısmı evvelce bırakılmış !erle temastan men etmek istemiş· 
faka bir kı~mı kalmıştı tahliye edil- se de muvaffak olamamışlardır . 
memiş olanlar dün hapishanelerden Müşahitler bu gün de lskende· 

1 
runa gitmişlerdir . 

sa ınırken, müşahit heyete ani bir - Gerisi dördüncü sahifede 
zeme ve vesaiti yanında getirmiştir . 

'ki lerın meır.leketlerine bağlı-
11 arının d ı·ı· 
ı e 1 ı olan Ankara onlar 
arafından i d"l . d 

( ) 
nşa e ı ınış ilk şehir ir . 

* Ve · ı· 1f 'İ'- ıs am topluluğundan çıkın 
ca ' urk ruhu küçük Asya ve Trak
yanıkn taşlı topraklarının he.ııcn tam 
iller · d ezın e bulnnmaktadır . 

lspanyol hükiimeti her 
çareye baş vuruyor 

Japon - Alman 
ittifakının ehem

miyeti 

Seylapzedelerimize tuğ 
ladan binalar kurulacak 

Buras b"" ··k ka 
1 

1 uyu ra ve hava yol· 
arının t b"• ı a 11 P atformudur . Aynı z:ı Son taarruz çok kanlı oldu Tokyo: 2 ( radyo ) - Dış işleri 

bakanı Horito yılbafı münasebetile 
Japon milletine hitaben neşrettiği 

bir beyannamede bugünkü beyne!. 
mild iktisadi ve siyasi vaziyetin ka. 
rışıklığını, vahametini izah ettikten 
sonra, 1936 yılının dış işleri bakı· 

mından Japonyayı pek tatmin edici 
bir şekilde geçmemiş olmasına rağ 

men komünizme karşı yapılan Al
man Japon ittifakının beynelmilel 
vaziyette bir istikrar unsuru olarak 
tellakki edilebileceğini söylemiş 
tir. 

Hükumetin yaptıracağı bu evler 

toplanacak 
manda burası büyük deniz yollarının 
enb. ?1~azıam stratejik noktalarmdan 
ındır • 

, ~ vaziyetin ehemmiyetini ve 
mılletın mevcudiyetine ithal edebile· 
teği büyük tehlikeleri müdrik bulu. 
nan Kemalistler , sultanlarınlcine ta. 
~an tabana zıd bir siyasetle , toprak· 
a_n~ı~ mutlak dokunulmazlığım te · I 

rnın ıçın her çareye başvurdular , , 
~ynı sebcbler dolayısiyle , Türkiye· 
nın bütün dış siyaseti yabancıların 
kendi işle · k rıne arışmamaları esasına 
müsteniddir . 1 

Türkler inkılib eserleri için fay· ! 
dalı olan her türlü düru"" t • Jb" l"k ı ı . s e ır ı . 
en • ni memnuniyetle kabul etmek· 1 

~e ' fakat • ~iç bir suretle • nüfuz • ' 
an bahsedıldiğini işitmek isteme- 1 

ınektedirler Bu tek k r I çil d · e ıme on an 
e en çıkarmaya kafidir . \ 

d. ·ıSovyetler Birliği Türkiyenin ken 
ısıe·· _ I 

oldu ıy'. munasebetler tesis etmiş 
~ ılk devlettir 
Bır k ' 

JJüru tu ÇO sebepler bunda amil ol-
muş r , 

ilk önce Ru . k"I. b T"' k" Cümhu · . . s ın ı a ı ur ıye 1 

baa menf" . ~~ye~ıııın siyasi ve iktisadi 
aa erme hale~ vermek şöyle 

Kat'i netice bir türlü alınamıyor 
müştür. Yer üzerinde 300 milisin 
kadavrası yanmaktadır" Bunlar tefes· 
sü!ıe başlamıştır. Salg n b:r hastalık 
çıkma!ından korkulmaktadır. 

Bertin 2 ( Radyo ) Alman ~eniz 
1 lannda bır Is· 

kuvvetleri spanya su • 
. . . kalamış ve musa· panyol gemısını ya 

dere etmiştir. 
Bu hadiseye sebep bir Alman 

"k . . . . ı"nde bulunan yol· 
yu gemısının ıç . 

1 B"lb oda komünıstler tııra· cu arın ı a 
fından tevkif edilmesidir. . . 

Resmi Alman ajansı da hadU;eyı 

b bl 
. . aynı ,ekilde haber 

ve se e erını 

vermektc:dir. 
Alman resmi mahafili bu hususta 

kati bir ketumiyet göstermemek-

tedir. 
lspanyol gemisini tutan Alman 

gemisinin Paştraspi kravözörü olJu· 

~u söyleniyor. 
Kordu 2 ( AA ) - Hükümet 

kuvvetleri 29- 30 ilkkanun gecesi 
Madridin Karabansel varoşuna dört 
saat taarruz etmiştir. 

30 ilkkanun sabahında Villaneuva 
döla Şada mıntıkaşında yeni bir 

taarruz yapmıştır. Bu taarruz, kanlı 
bir mücadeleden soora ·püskürtül· 

Avilla 2 ( A.A) - Havas ajan· 
11 muhal;ıirinden: 

General Varelainın Villarde ya· 
kınıntfa bulunan ordusunun sağ ce
nahına karşı yapılan bir taarruz sı· 
rasında hükumet milisleri, hücumla· 
nnda vahşi köpekler kullanmışlardır" 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Fransız ayanı 

Büdceyi yıne reddetti 

Paris 2 ( radyo ) Ayan meclisi 
yeniden budceyi reddetmiştir. Budcc 
bununla üçüncü defa olarak mebu · 
lar meclisine iade edilmiş oluyor. 

Başbakan M. Blumun bu hadise 
1 karşısında itimad meselesini mevzuu 
bahsetmiyeceği zan olunuyor .. 

Yunanistan 

Harici siyasetile meşğul 
Atina : 2 (Radyo) Metaksas, 

Başvekil mua vinile dün saatlerce 
· çalışmıştır. Bu çalışmalar, Yunanis· 
' tanın harici siyaseti üzerindedir. 

Yunan ordusunun takviyesi için 
ıki milyar drahmi tahsisat konul- \ 
muştur. 

İmzalandı 
Ankara : 2 ( A.A. ) 

ltalyan akdeniz anlaşması 
Romada imzalanmıştır . 

lngiliz 
be gün 

1 

iki mahallede 
Şehrimiz seylapzedelerinin yıkı

lan evleri yerine, hükumet yeni bi

nalar yaptıracaktır . 

F eliketzedelerimize hediye edi. 
lecek olan bu binalar, iki mahalle 
üzerinde inşa edilecektir . 

Bu evlerin inşası için sarf oluna 

cak para karşılığı, toplanan tebernı

)ar ve hükumetin buna ekliyeceği 
meblağdır. 

Toros ekspresi 

Y ollı:ı rdaki kardan dolayı 
dün üç saat tehirli geldi 

T oroslarda ve daha ilerilerde 
müdhiş bir kış hüküm sürmektedir . 

Bütün yollar karla mesturdur . 
Bu sebeble , dün , T oros eksp· 

resi üç saat tehirli gelmiştir . 
lşittiğimiıe göre; bu binalar tuğ· 

ladan , kargir olacaktır . Umumi müfettişler 
Bu binaların inşası için 60 - 70 

bin lira sarf olunacağı tahmin edil-

mektedir . 

1 
Kurulacak olan bu binaların ar· 

salarının nerede olacağı şimdilik kafi 
1 

olarak tesbit edilmiş değildir . 

inşaata ilkbahara doğru başla· 

nacağı sanılıyor . 

Rrporlarını hazırladıiar 
Ankara : 2 [ Radyo ]- Umuııı• 

müfettişlerin toplantısı sonunda hı· 
zırlanan raporda mühim teşebbüs· 
ler vardır. 

Şarka gidecek memurlar, ve 
telefon şebekelerinin kurulması 
hakkında ehemmiyetli 1Putalealar . . . 
bulunmaktac:lıt. 
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Türkçe ile arapçanın ezelden çar- ' = 

pıştığı yer : 

Antakya dağları 
Bu dağlarda Amanos gibi T orosların 

bir parçasıdır 
Antakyanm cenubundaki silsile. 

ye Kası veya Antakya dağları de· 
nir . Tebeşir devri tabakalarından 

müteşekkil olan bu ~ilsile de Toros
lann dış iltivalarmdan sayılır; bünye 
ve teşekkül itibariyle Amanosların 
aynidir. 

Tersier sonlarındaki inşikaklarla 

civar araziden ayrılır. Bir çok vadi- 'ı 
!erle arızalanmış olan bu dağlar üze. 
rinde en yüksek nokta denize yakın 
bir yerde Akra tepesidir .(1750 m.) 
Arazinin büyük bir kısmı çam ve 

sedir ormanlariyle örtülüdür . Daha 
cenupta bulunmasına rağmen iklimi 
Amanoslardan farksızdır. Hububat 
ve meyve mebzülen yetişir. 

Bu dağlar üzerinde başlıca dört 
cografi yöre göze çarpar: 

Kuseyr, Ordu, Bayır, Bucak. Da· 
ha cenupta Hazne, Saybun, Hetye, ı 
havalisi de bu mıntakadan sayılır. 

Vasati 500 metre yükseklikteki 1 

Kasır veya (Kuseyr) yaylası Antak. 1 

ya?m cenubu şarkisine düşer. Bura· 1 

sı ıdareten Aşağı Kuseyr ( Karsu ) 1 
Orta Kuseyr (Babturun) , Yukarı 
Kuseyr (Şeyhköyü) diye üç nahiye. 
ye ayrılmıştır. Nisbeten derin va· 
dilerle oyulmuş olan Kuseyr yayla 

• smda güzel mer'alar ve çayırlıklar 
vardır. 

Prk çok" hayvan beslenir . Ayni 
zamanda mıntakanın hububat anba. 
rıdır . Buğdayları eskidenberi meş
hurdur. 

merkezlerdendir. 
Kası dağları daha cenuba doğ

ru devam eder . lbnihani burunun· 
dan Cisrişuur,a doğru çekilen hat 
üzerinde bulunan Hazne ve Sayhun 
havalisinde de Türkler yaşamakta 
dır. 

Burcuisliim ve Sulaylı gibi büyük 
Türk Köylerini ihtiva eden Hazne 
nahiyesinde 30 binden ziyade Türk 
vardır. 

Bu mıntakadaki Arabderesi Türk 
çenin hududu gibidir. ı 

Bu saydığımız nahiyelerin idare 
merkezi olan Sayhun havalisi de 
dağlık ve arızalı bir yerdir . Şarkta 
Asi vadisine dik yamaçlarla iner . 
Merkez nahiyesinde yaşayan Türkler 
ce1>ubtan gelen ara plık istilasına 

karşı asırlardanberi mukavemet gös· 
termişlerdir . Cisrişugure giden yol 
kısmen bu havaliden geçer . Bu yol 
Türkçe ile arapçanın karşılaştığı 

yerdir . 

Hiç şüphesiz dil hududu vaktiy· 
le daha cenubtan geçiyordu . Şarkta 
Hetye nahiyesi hattımaili üzerinde 
eski bir merkezdir . Bu nahiye de 
Türk köylerile doludur . Arazi or
man ve çalılarla örtülüdür . 

Bu kısımda asi vadisi üzerinde 
vaktiyle Antakyayı muhafaza edt>n 
eski kaleler sıralanır, Cisişugur kaza 
merkezi olup idareten Halebe bağ· 
lıdır . 

Görülüyor ki Antakya dağları 
ve yaylaları öz Türk yurdudur . 
Kasır , Ordu , Bucak . Bayır yayla 

Şarkta Asi vadisine dik yamaç. 
!arla inilir . Bir iki köy istisna edi
lecek olursa buralar Türk [yley
le doludur. 

Gardte Ordu nahiyesi de arızalı 

ı ve köylerinde 200 bine yakın Türk 
yaşamaktadır . Buradaki alevi akal · 
liyetinin büyük bir kısmının da aslen 
Türk olduğu şüphesizdir . 

'bir yerdir . Burada mer'alar ve or
~anlar çoktur ; güzel ve zengin çift· 
hklrr , mvmbit tarlaları , ve müte- 1 

ne\lvi mey\le bahçelerini ihtiva 
eder. 

Ordu mmtakasından ayrılıp ayrı 
bir nahiye merkezi haline sokulan 
Kasab köyü istisna edilecek olursa 
umumiyetle Türklerle meskundur. 

Antakya Lazkiye şosası Ordu· 
dan geçer . Ordu yaylasının garbın· 
da yükselen Akra dağı ile Karadu
ran tept si buralara ayrı bir hususi· 

yeti ~erir. I 

Bu suretle yekun daha ziyade 
kabarır . Antakya dağları Torosla. 
rın devamıdır . Anadolunun ayrıl -
maz bir parçasıdır . Bu dağlar üze· 
rinde Türkçe ve Arapça asırlardan. 
beri çarpışmaktadır . Fransız idare. 
si buralarda Türk mektebi yerme 
arapça okutan eski usul mektepler 
açmıştır:. Fakat çok derin kökleri 
olan Türk kültürü her yerde kendi 
ni göstermektedir . 

Londre Mektubu: 

İngiliz gemicilerinin oku
ma serv sı 

iki film 
Edirne manevraları , 
Cumhuriyet bayramı 

C. H. P . si merkezinin filme al
dırmış olduğu Edime manevraları 

ve 1936 yılı Cumhuriyet bayramına 
ait iki fitm ilk defa olarak 
"Alsaray,. sinemasında dün akşam 

gösterilmiştir. Filmlerin gösterilme· 
sinde Valimiz ve parti reisimiz 
1 evfik Hadi Baysal, Belediye 

l Reisi, mebuslar ve daha bir çok 
zevat bulunmuştur . Filimler 
ordumuzun askeri, yüksek dw 
ğerini tamamile göstermekte olması 
itibarile cidden güzeldir. Bu yıl An. / 
karadaki Cumhuriyet bayramını gös· 
teren filmde az zanıan içinde ordu
muzun, nekteplerimizin nasıl bir 
tekamüle vasıl oldukları göğüsleri
mizi kabartacak derecede ,yüksek
tir. 

Partimizin bu güzel eserlerini 
halka temamile göslt>.rmek için 
filmler sinemalara taksim olunacak 
bir hafta müddetle her sinemada 
gösterilecektir. 

Meşhut suçlar ka
nununun büyük 

tesiri 

Üç günden beri şehrimiz
de bir tek vukuat yok 

Meşhut suçlar kanununun büyük 
tesirleri apaçık görülmektedir. 

Bu kanun hükümleri sayesinde 
şehirde vukuat yüzde 75 nisbetinde 
azalmıştır. 

Üç gündenberi şehirde en küçük 
bir zabıta vukuatı bile olmamıştır. 

Vilayette: 

Memur maaşla .. 
rından yapılan 

tevkıfat 

Blrdrolarda gösterilecek 
Memurlardan alacakları olan es

habı matlubatın namına maaşların
dan tevkif edilen paraların bordro. 
!arda gösterilmesi bütün devaire 
bildirilmiştir. Ayni zamanda icra 
emri!~ yapılan te\lkifatm hangi icra. 
nın dosyasın müsteniden ı>.lıko· 
nulduğu da yazılacaktır. 

Asi ırmağı ile Kebir nehri su· 
bölümü hattı üzerinde bulunan bu 
arazinin bir kısmı Kebir nehri hav 
zaııına düşer. Buralarda Bityas ve 
Kasab yaylaları yazın çok ziyaret 
edilir. 

Fransız menbaları Antakya ka
zasının nüfusunu 150 bin olarak gös 
termektedir. 

Nefsi şehirdeki 40 bin nüfus ile 
Hıırbiye ve Karamut nahiyelerinde· 
ki 35 bin nüfusu çıkaracak olursak 
Kuseyr ve Ordu nahiyelerine 75 bin 
nüfus kalıı . Fakat hakiki mikda 
rın daha ziyade olduğu şüphesiz
dir. 

Gemiciler eskisigibi aylarca de· 
meyelimde günlerce çok uzun 
yolculuk olursa haftalarca kara yü
zü görmeden yahut karaya ayak ı 
basmadan tanrının ulu okyanusla· 
rında gezer dururlar. 

Bina ve arazi 
• • 

vergısı 

Dahiliye Vekaleti, bina ve arazi 
vergisi tahsilatının matlup seviyeyi 
bulması için idare amirlerinin yakın· 
dan alakadar olmalarını ehemmiyet
le i$temiştir. 

idareten Kazkiye hükumetine 
bağlı olan Bayır ve Bucak nahiyele· 
ri de Antakya dağları üzer\ndedir . 
Arızalı ve ormanlık bir saha üzerin 
de olup arazi cenuba doğru meyilli· 
dir. 

Karaduran dağlarından Say- : 
hun-Hazne havalisine kadar uzönan 
bu nahiyeler baştan başa bir Türk 
yurdudur. Bura Türklerinde Oğuz 
efsanelerinin kıymetli yadigarları 
saklıdır. 

Her iki nahiyede 70 binden zi . 
yade Türk nüfusu vardır . Garpte 
Kandil deresi üzerinde Saray, Ke

' \:ımehri üıeriııcle !Wbclli büyük~ 

Çok işleri, ağır işi ri olduğu 

kadar işsizlikden can sıkılacak ka· 
darda boş zamanları olur işte bu 
boş zamanları atlatacak en iyi eğ· 

lence okumaktır. 

lngiliz gemicilerinin okuma ışı
ne bir düzen veren (gemiciler kül· 
tür servisi) her sene gemi tayfalarına 
binlerce liralık kitap yollar. Gemi. 
cilerin çoğu roman okur zannedi· 
lir. Halbuki en çok okudukları ki
taplar ciddi eserlerdir . Seyahat na
meler tarihten başlarda kablettarih 
insan zenıan ve mekan gibi ilmi ve 
felsefi eserlere kadar çeşitler karış· 
tırır . 

Edebiyat V'! talim ve terbiye 
mevzularilede meşgul olurlar. Ço
cuk bakımı ve çocukca talim ve ter 
biyesine ait kitapları bütiin çoluk 
çocuk sahibi gemiciler okumakta 
-dır. 

Dairelerde 
Dün vazifeye başlanıldı 

Yılbaşı dolayısile :ati( yapan bü
tün resmi devair dün sabah vazi · 
feye başlamıştır. 

Şehirde havalar 

Günesli ve ılık gidiyor 

Gündüzleri, şehrimizde, bir kaç 
gündenberi, havalar ılık ve güneşli 

geçmektedir. 
Fakat geceleri çok fazla bir ku· 

ru soğuk olmaktadır. 
Geceleri her taraf Luz tutmak ta 

ve hararet nakıs iki hatta üçü bul. 

ırı e~tadır 

Pamuk piyasasında 
Hafif ve geçici bir durgunluk var 

Pamuk fiyatlarımızda bu hafta 
hiç bir tebeddül görülmemiştir , 

Hariç taleblerde son günlerde 
bir parça durgunluk görülmektedir . 
Bu da sene başı olmak münasebe
tiyle piyasada geçici bir vaziyet ola- , 
rak telakki edilmektedir . ; 

Dahili piyaselerimizdeki muame
leler şu son haftalar zarfında ehem 
miyetlice azalmıştır • 

Pamuk muamelelerinin merkez 
sikleti olan şehrimizin , malum tuğ· 

yana sahne olmasının \le araya bay· 
ramın girmesinin bu muamele azlı· 
ğma büyük tesiri olmuştur . 

Bununla beraber iyi kalitedeki 
malların kısmı azamının elden çık· 

ması ve elde bulunan kalitderin bir 
kısmının tuğyandan müteessir ola· 
rak aşağı kalitelere düşmesi umumi 
yet itibariyle bu sene rekoltesinin 
kısmı azamının satılmış bulunması . 
gibi sebeblerde önümüzdeki haftalar 
içinde muamelelerin eskisi gibi te 
zayüd etmiyeceği kanaatini kavileş. 
tirmektedir . 

Nitekim şehrimiz borsasında son·· 
haftanın meamele • mikdan geçen 
haftanınkinden 43 bin kilo daha nok· 
sana düşmüştür . 

Son haftanın muamelelerinde na· 
zarı dikkati celb eden bir şey var
sa o da fabrikacıların mübayaa nis· 
betlerinin diğer mübayaacılara ba
karak fazlalaşmış olmasıdır . ·------
Sedlerin tamiri 

devamda 

Seylapda, hemen her tarafınd~~ 
yıkılan, nehir kıyısındaki setlerin ta· 
miri işile meşgul olunmaktadır 

Bu iş için bir takım tahsisat gel· 
' mişti . Son giden keşiflerin tasdiki 

ve mütebaki tahsisatın vürudu ha· 
)inde çok amele ile tamir işiriin kısa 
bir zamanda bitirilmesine gayret 
edilecektir . 

Kurtuluş bayramı
mızı filime alacak 

operator geldi 
Halk Partisi Genel sekreterliği· 

nin Adana kurtuluşu dolayısile yapı
lacak hareketleri tespit için memur 
ettiği sinema operatoru Kenan dün
kü ekspresle şehrimize gelmıştir. 

Kenan, kurtuluş bayramımız& 
yapılacak büyük merasimleri filime 
alacaktır. 

Kamuran Bozkır 
Arkadaşımız şair Kamuran Boz

~ ır dünkü ekspresle şchrimiıe gel
miştir. 

F elaketzedelerimi-
ze yardımlar 

lstanbul çuha ve kazmir ticaret
hanesi sahipleri şehrimiz felaketze· 
delerine 100 lira göndermişlerdir. 

Muhasebe rnemnrları 
hakkındaki kayıtlar 

Hususi muhasebe memur ve mü- ı 
dürlerinin devir vermeden vazifele
rinden ayrılmamaları bir vazifeye: de 
devir almadan başlamamaları dahi· 
!iye vekaletinden bildirilmiştir . 

. Yeni paralar içiıı 
asılsız bir haber 
Gümüş paralarlarla ayırd edil 

mesiııi temin için yeni· ·beş ve on 
kuruşlu~ların ortalarınd;ı.n delineceği 
etrafındaki neşriyat ıııaliye , vekale· 
tinde salahiyetli. zatlar tarafından 
yalanlaı;ımaktadır" , 

Gij.mrQkstiz geçe-
~. . . 

cek eşyalar 
Sanıldığına göre tamir işi Mart 

ortalarına doğru bitmiş olacaktır . 

1 Pamuklu ihtiyacı 

Küçü.< sanat erbabından 
muhacirler de bu muafi
yetlen istifade edecek 

Ankara : ~· lsk~ kanununun 
Vekiller heyeti bir mik- pir maddesi muhacirlere, memleke 

tar iğ ve tezgah ithaline te girerken, her türlü sanate ait 
karar verdi alat \le edevatı ve makinelerile fab· 

rikaları masnuatından ve iptidai 
Ankara - Vekiller heyeti maddelerinden. değeri 6000 liraya 

pamuklu ihtiyacının artmakta ol- kadar olan mikdarını, gümrüksüz 
ması hasebile bir miktar iğ ile do· geçirmek hakkını vermektedir. 
kuma tezgahının ithalini lüzumlu Alakadar makamlar, kanunun 
görmüştür. Bu maksatla iğ ve tez- bu hükmünü yalnız fabrikatörlere 
gah ithalini yasak eden kararname- mahsus sayınışldr ve küçük sanat 
nin ilgasına ve 1356 sayılı karama- erbabını bu. muafiyetten istifade 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

SK 
~I~ . 
'illa aı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

1 

1 -Dış memleketler için Abone 
2 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı lliraJc 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra- ~ 3 

caat edilmelidir . rtulu 

"--·~-------Jltq, lınd 
·- ' hal 

Dörtyolda 

lmar hareketleri 
çok canlı 

lı •• "•Ca 

4 
~ Jloli 
bunde 
ı~k v 
~sel" 
llar 

Seylapzedelerimize yar· ~ddef 
dım komitesi çalışıyor ~saı 

Bay 
Dörtyol : 2 [ Hususi Muhabiri· lrşı ) 

mizden ] - Dörtyol belediyesinin ~ bir 
i~tnsyonla şehir arasında yaptır N, E 
makta olduğu yol un inşaatı bitmek S 
üzeredir. ~iş t 

Şehir dahilindeki bir çok yol lıun 
lar da inşa ve tamir edilmiştir. Geri ~ne 
kalan kısımlarının da önümüzde ki 6 
yıl tamirine teşebbüs edilecektir. ~k 

Dörtyol kaymakamı ve esirge· tlevl 
me kurumu başkanı Eşref Adana hı 
seylapzedelerine yardım komitesi· t~k:'.. 
nin faal bir üyesidir 7 ° 

Şimdiye kadar topladıkları 300 ~2" 
lira para ile odun kömürü bir kaç ~~n 
güne kadar Adanaya kızılay ~mrine ~ni : 
göndereceklerdir. y 

Dörtyollular yılbaşında'. çok gü· an 
zel bir aile balosu tertip etmişler 8 
ve gecenin geç \laktine kadar eğ· ta k 
lenmişlerdir. 9 

Bu arada teğmenlerden Niyazi !ni 
ile bayan Reıııziyenin nışanları da ' "'" 
yapılmıştır. laya 

"** lO 
Erzin parti başka~ı Salim başta ~ı~a 

olmak üzere teşekkül eden komite Söy 
Adan;ı. seylapzedelerine halkımız· 11 
\lan 250 lira kadar bir para topla· ı~ 
mışlardır. Bu parayı bir kaç güne 
kadar Adanya göndereceklerdir. 11

12 
r1ac 

r-·:.......-.--------,~-11~ u 
r 

1 ö 
,,.,. '_j~dır 

13 
Beynelmilel lugat · ıe 

14 

Sı~ sık beynelmilele bir dil · 5 
a~ağı yukarı yapma bir dil • icad fıu 
etmek istenildiğinden bahse<lilir· ıde 

1 Halbuki yer yüzünde beyoelmilelleŞ~in 
miş, her milletine diline girmiş bin
lerce kelime ·\/ar. 

Geçenlerrte toplanan beynelnıi· !it 
lel akademiler kongresi, beynelmi·~ı~ 
lel kelimeleri bir araya tor layıp hir itle 
lügat yapmak kararını verdi. Bu ]('ı· ·~ 
gat Fransızca yazılacaktır. tal 

Ancak bir giiçlük var : Her mir r. 

menin yeniden meriyete konulması· ettirmemişlerdi. 
1 

na karar vermiştir. l G b C ·rı lh 1 

Jetin kullandığı beynelmilelleşmii 
kelimeleri her millet kendine göıt I 
telaffuz ediycr. n 

Ed 
• • d : . '- irkesun ıııe uhsu e a fıksan1 ,. I 

uUııun anunun ru una muva o · 
ırneye gı en madıği hususunda meclise bir tak- 1 

ilk tren . rir vermiş ve maddenin tefsirini is• l 
tcmiştir. I 

Ankara : 2 ( A.A. ) Devlet 
Demiryollarının Edimeye giden 
ilk treni Çorluda Kolordu Ko · 
mutanı Muradla Tekirdağı Al · 
pulluda Kırklareli valileri ve 
maiyetleri ve kalabalık bir halk la• 
rafından karşılanmış, Edimede de 
büyük tezahürat gösterilmiştir . 

Tren Yunan topraklarından ge
çerken bir Yunan müfrezesi t ua 
fmdan selamlamış, mahalli memur 
!arla halk büyük bir sevgi tezahü· 
ratı gÖ5termfşierdir • 

iskan kanunu muv:ıkkat encü- 1 

1

. meni, Ce~al ihsanın takririni '.~iiz~
. kere ctmış ve kanunun bu hukmu, 

!' alelıtlak sanat erbal.ına şamil oldu
ğu neticesine varmış ve şu şekilde 

J bir tefsir fıkrası hazırlanmıştır. 
i " Büyük ve küçük büLÜII sanat 
l erbabının getirecekleri, kendi sa-

r 
natlerinc mahsus, masnuat ve ipti· 

, dai maddeleri 6000 liraya· kadar 
olan mikdarı bir defaya mahsus 
olmak üzere gümrük resimlerile 

bilıluıum r~imlerd1111 ll'lurUlır.,. 

Bu mesele de incelendikten son il 

ra lügatın yazılmasına başlanacak- ~e 
tır. • 

Kurtların hücumu 



r 
• • 

S Kanunusani Salı günü kutlulayacağımız, Adanamızın kurtuluş dönüm 
lıııa ait büyük programı aynen aşağıya alıyoruz: 

1 - 415 2 nci Kanun saat 24 te Belediyece üç 
J> atılacak saat kulesindeki düdük ile bütün fab

, 'kalar düdÜklerini 5 dakika öttüreceklerdir. 

one 2 _ Adana kurtuluş bayramına köylerder seçilmiş mücahitler 
rafı ltirak ettirilecek ve bunlar Belediye ve Halkevi tarafından ağırlaııacakbr. 
• 3 - 5 ikinci kanun saat 9 da başta süel bando olduğu halde 
ura· tutuş savaşında döğiişen kahramanlar , liseler ve orta okulların he~ 

J..._,lından birer elçi izciler , kurumlar, esnaf teşekküllerinin del~gelen 
·~ h Ik B ı d' . .' - de toplanarak tarihsel bayrağı Beledıyeden 
,, a e e ıye onun 1 d' 
" 1~cak \ e saat kulesine götürecek er ır. 

~ _ Saat ( 9,30 ) da Hükumet ve Süel büyükleri , jandamı~ 
• ~ h ı· k t' ı b"tu"n kurumlur yönetim kurullan saat kulesı 
1 ~o ıs ı a arı ve u · b ş) 

~İi·d t 1 1 k ve busaatla bayrak çekme törenıne a a 
·• e op anmış o aca . .. b 

kak ( d'kk t ) k anda~iyle bır suel manka ateş edecek ve ay· 
~ l~e 

1 
ı ka Aum . zamanda saat kulesindeki düdük ve fahri. 

se am anaca tır . ynı d k'k .. k 1 d" d"k 1 
Ua d"d"kl · · l k ve bir a ı a surece o an u u çama 

r u u erını ça aca d · ·· k h 1 ar~ ldd t' b" .. h lk kurtuluş savaşın a şehıt duşen a raman anıı 
e ınce utun a , d k ğ .. t ki d' ı. 
1 

d 
1 

ld ki yerde urara say ı gos erece er ır. or ıcsa an aç arına o u arı • b' .. ı ·ı k ( 
B k k

'ld'k Halkevi adına ır soy ev ven ece , Hatay 
ayra çe ı ı ten sonra Ad ı ) E k k · 

b
. . lt ) O k l d n ve ( Kahraman ana ı r e Iısesin. 
ırı· şı ğretmen o u un a B d k' .. · K"l .. 

sinin ~bir talebe tarafından okunacaktır · d ura.da 
1 todrenıkt' u tur Direk-

•• J d kuman anı ı are e ece ır. 
ptır ·~. Emniyet Direktörü ve an ar .. 

· tmek S B k k t.. ni bittikten sonra torende bulunanlar 
- ayra çe me ore b"t" k il I .. I k , , 

~ 
.. . . olan ve u un o u ar a sue ıt alar 

ş toreııının yapılacağı yer .. ld ki A .. ve 
yol ~n kurumlarla halkın krokiye gore yer a 1 arı taturk parkı 

Ger! ~ne gideceklerdir. 
.e kı 6 - Atatürk he keli önündeki törene saat (10,30) da başla· 

Papanın hastalığı Akdeniz anlaşmaşı 
Belgrad: 2 [Radyo] Akdeniz 

Vatikan 2 ( rady ) p 1 masının müzakeresi Romadan 
hh' . o - apaııın an aş ·ı d'I . . ;k ıl vazıyetinde mühim bir değişik- Londraya nakı e ı mı~ tir. 

1 0 manııştır. Bacaklarındaki ağrı Şang • hay - Şek 
artmamıştır. Dün ve bu .. .. hat 
geçirmiştir. gunu ra Nankin : 2 [ Radyo ] - Şang • 

Ç 
hay . şek, hükumetinden Çang • 

alınan radyomlar şu . yangın afını isterken bir çok 
Buda ifşaatta bulunmuştur. 

h peşte: 2 ( radyo ) - umum Ruşen Eşref 

1 
astaneye ait bütüıı radyomlar ça· 
ınmıştır. Atina : 2 [Radyo] - Türk elçisi 

Çal Ru•en r ·ref dün hariciye müste· 

1 . . ~nan radyomun miktarı 5 bin • ~ 
-n.g.ıl.ız-:=lır~a~s:.ı ,:k~iy:,:m::e~t~in:d:e~d~ir:;.· ---- şarını ziyaret etmişti_r. ____ _ 

Bir Fransız yazıyor 
- Birinci sahifeden artan -

s.uretile tam bir organiıasyon h~
lındc olan bu memlekette oynıyabı· 
lcceği büyük rolü derhal anlamış· 
tır , 

Bö 1 T .. k' nı'n eodüstrileş· y ece, ur ıye 1 mesinin büyük bir kısmı'. . A man 
mühendislerinin, makinelerının, kr~ 
dilerinin yardımı ile meydana ge 

miştir . . . t 
ık. I k t arasındakı tıcare 
ımem.,6 

çok inkişaf etmiştir · .. 

N
.h t Kamiilist eserını devam 
1 aye ' 1 k .. 1 !'ti' . ki "k Jlef ente e tue e ı 

ettırme e mu e k k .. ;ı. t' 

sının kültürel, iktisadi ve mali men· 
faatlerine zarar verdi. Filhakika, 
Türkiyedeki Fransız üstünlüğü 
münhasıran bu inkılabın yok etmiş 
olduğu bütün elemanlara istinad 
ediyordu. Dini hamilik, kapitülas· 
yonlar, fikri ve mali tahakküm, 
hepsi osmanlı imparaturluğuyle be· 
raber otadan kalktı. Böylece, husu· 
siyle Fransız olan bin türlü nüfuz 
kaynakları kurumuş oldu. 

. uyu savaş yonun . H ıı · h an 
sırge· J. 1 • h k ... 'tilmesi içın a :cevınce oparlörler ko 
tir. ~k b" .. k Y .... den Adananın kurtuluş bayramını kutlay 

,y erın er esçe ıyı ışı d k d na. 

• • 1 ü se oısre ım 
yetıştırecek o an Y . • ı· 

, .
1 

Al anyadan gelmış a ım· 
tamamı e m . . l . 
1 

. f o"ılerin teknısıyen erın 

Bu yüzden, memleketimiz, Lo. 
zan muahedesiyle ihdas edilmiş 

olan yeni vaziyete intibak etmekte 
pek yavaş davranıyor. Fransa, hü· 
zünsüz olmayarak, muazwm imti. 
yazlarının kayboluşuna katlanıyor. 

Ve, bütün büyük devletler, Kema. 
list Türkiye ile iyi münasebetler 
idame etmenin hayati ehemmiyetini 
idrak ederek, gitgide şarkata bizim 
yerimizi alırlarken, Fransa hala eski 
görüş tarzını terketmekte tereddüt 
gösteriyor. 

dana t B d k' K"l .. d' ktörü Jan arma uman anı ve E . . . ır. ura a ı u tur ıre ' mnıyet 
ıtesı· tkt" .. b k k oru a aca tır. . ·· · b 

~ S 
.. 

1 1 
d geçış torenıne aşlanacaktır G .. 

00 
.- oy ev er en sonra . .. k · eçışın 

ı 3 .. 1 1 eçileceğı toren omutanınca saptana k 
un o ması ve nası g d h lk ... ca tır. 

ır kaç d k. d ındaki yollar a a ın lluzğün d 
. a ı urumun ve yan .. d.. G . f' . d urması 

mrıne lııiyet direktörlüğünün yüküınu ur. eçış orenııı en sonra Ata· 
~ t p . B I d' ve halk adına çelenkler konacaktır 

k .. anı ına artı, e e ıye · 
. gu· 8 - Saat ( 15 ) te ar adına ur~ydan .seçilecek bir heyet, or

mışler ş ı ğa gıdecektır 
ar eğ· ~a karşı teşekkür için komutan 1 

.. .. • 

9 - Saat ( 15,30 ) da büyük gunun onuru~a urayda bir L.abul 

N
. · .... . t ürecek olan bu torene h' d ' ıyazı '''ı yapılacaktır. Bır saa s , l k şc ır e her ura· 

arı dıı 'Ve diğer kurulların delegelerı ge ece ve şarın kurtuluş gününü 

ayacaklardır. 

lO - Saat 16,30 dan 17,30 a kanar Halke.,i tarafından hal· 
başta h1 .. • ı cak ve kurtuluş bayram .. .. d .. . r la muzık yayımıı yapı a ı yonun en soylev. 

komıte 1İiylenecektir. 
lkımlıı· 11 - Saat 17 30 dan 13,30 a kadar Süel bando uray önünde 
top a· lh. k 'h va fişenkleri atılacaktır. 

ç güne ·"'ca ve urayca a .. 

d . 12 S t 19 da önde Suel bando olduğu hald f 1 "' r ır. - aa k d e ener a a,. 

t
~caktır. Fener alayı, Alay uman anının göstereceği şekilde sıra· 

.. .. d ·· .. ecek ve Borsa Asri · K k Uray - onun en yuruy ' sınema, omutanlık u· 
Önünden geçip Taşköprüde son bulacaktır. Fener alayı kuman· 

' ır. 

13 - Büyük gün'ın onuruna bütün dükkanlar, resmi ve öıel 
gat ~ter gündüz bayraklar.la do.~atılacak ve gece ışıklandırılacaktır. 

14 - Bugece Halkevınde ozel çağrılılara bir balo verilecektir. 

·' ~il.j 5 - Kurtuluş bayramı i?n ~imseye çağrılık gönderilmemiş 
• ı~. ·bu proğram çağrılık ~e~ın~dır. ~e hava çok yağışlı olduğu zaman 
s~oıhr·ıde 5, 6, 7 ve 12 dekı bıldıren torenler yapılmıyacak ve toplaııtr 

t~ılel.)eŞSiııemalıuda toplanacak, söylevler oralardan verilecektir. 
ış bııı· 

. '-------------------------------ynelnıi· ı.: 
ynelmi·~:ştıktan sonra ancak iki kur. 

ayıp hirtl ~rdüler. Zaman geçtikçe va· 
i. Bu lıJ· erı _vahimleşiyordu. Ber~k~t ar· 

n bır süel otokar yetıştı ve 

H 
·c,~ 1Yöz ateşi açıp kurtları öldür· 

er ıuı"r. 
lelleşmiŞ 

line gört~ . Sakat köpek 
Rilterede hayvanlan himaye 

~ten soo ~lıp yürümüştür. Hiç bir lngi. 
ilanacak- ~tsadüf etmezsiniz ki sokakta 

Rq ' 
Yvana fena muamele etmeye 

~ u et etsin, çünkü kendi katı yü· 

ınanasil• ol~ da halkın derhal müdahale 
' köylere .kini bilir ve fena muameleden 
~n canını ır b~aamafih hayvanları himaye 
l ınlar v , ı:ı,. 0Yle menfi bir sahada kal· 
ık oturur't, A Çok müsbet. neticeler de 
mücadelr olt~a~ı çiğnenmış bir köpek için 

~ek Uk değneyi ya~tırılmıştır. Bu 

tokara h~akı.._t 8"Jıesinde. _k~p~k Londra 
· · d ta ı ında 1· stedıgı gıbı dolaşmak· ırın e r. 

usulile meşğul oluyor. 
·f tu· Son günlerde Gandi, tı oya 

tulan katibi Mis Madlenle, müritle-
. d b' ka h" b' ı''"-ç verme rın en ır çıru ıç ır "' 

den ölümden kurtarmıştır. 
G 

. d . ı·nde esrar 
andı bu te avı usu ıı 

olmadığını, söyleyormuş. Ancak lı.as-
k h

. . . n2n!lıman 
talara sı ı per ız ettırıyor, ,,..--

ve banyo yaptırıyor. ka 
Doktorlar duymasınlar tif~un ~
türlü tedavi~i de yoktur, ılacı d Yk 

k kalan ı tan 
tur. Yakalanmama • ya 1 . I 

H t - du bes emış 
sonra da: arare vucu .. 

D
. A 1 ğa katlanmak ve ışın hal. 
ıyor, ç ı k. 

1
. . b" b kmak gere tır. 
mı unyeye ıra 

Jandarma zabıtan 
ınektebi 

Ankara : 2 [Radyo] - · Jandar. 

ma zabıtan mektebi inşaatı ikmal 

erın, pro es ' 
elindedir. . 

T 
.. ki e ile Yunanıstan arasında 
urY tl. t .... d 

d U
"nasebe erın eessusu e 

ostça m . 
d h Z 

dikkate değer olmıyan hır 
a a a . . 
h 

ın ·yet iktısap etmektedır , 
e em d · d.. · · k ' 1 Şarki Ak enız unyası ıçın ati 
ehemıniyeti ola~ _bir anda, Atatürk 
ve Venizelos, ıkı devlet arasında 
bunca zamandanberi mevcut husu· 
m ·ti sağlam bir dostluğa çevirmiş· 

)erdir· 
Bu dostluk, Türkiyeyi kendi başına 

teh•ikeli olmasa bile, Avrupa devlet· 
!erinin biri , veya diğeri tarafından 
kullanılabilecek bir hasımdan kur· 

tarınıştır , 
Bu keyfiyet, 1912 deki gibi bir 

Balkan ittihadının vücude gelmesi· 
ne karşı bir garantidir . 

ismet nönü ile Venizelos ara· 
sındaki 1923 Lozan görüşmelerin· 
den çıkan, 1930 Ankara muahede· 
sile mühürlenen, Türk - Yunan 
dostluğu her gün biraz daha sağ· 
Jamlaşınaktadır . 

Modern diplomasi tarihinde böy. 
)e bir elbirliğinin benzerine rastlan· ı 

1 maz. 
Bunun çok büyük bir ehemıniye· 

ti vardır . 
Çünkü bu, büyük devletlerin 

üzerinde müessir bir nüfuz icra ede 
, ıniyecekleri yeni bir Balkan dünya· 

sının etrafında teşekkül edeceği nü· 
ed. l 

v ır . j 

Scvr muahedesinin akametind l 
1 1 

en 1 
sonra, ta ya, uıun zaman gen T" 
k. c· h . ·ı ' ç ur. 
ıye um urıyetı e dostça .. munase· 

betlerde bulunmuş büyük d 
1 1 . . 'lk garp ev
et erının ı i oldu . Cı· dd' hl' · ı ve te ı· 

kelerle dolu bir bulıra d 
'k' d n an sonra. 
ı ı evlet 1927 de bı'ta fhk h . d · · ra mua e· 
esı ımzaladılar ki, bu r:rk-Yu· ! 

nad dostluğu - . d j 
b

. . uzerın e de müsbet 
ır tesır . 

R 
yapmıştır, o zamandanberı 

oma ile Ank d "k ara arasın a mu em· 
mel bir J arı aşma mevcuttur . 

Bununlıı beraber, Türkiye, ltal· 
yanın büyük dostlarının en dinamiği 
old • ·ı.:· ugunu, nüfus fazlalığının tazyı ·ı 

Halbuki, F ransanın dostluğu 
kendisi için çok kıymetli olan An. 
kara hükumeti, Fransız - Türk 
dostluğunu kabil olduğu kadar sık 
laştırmaktan başka bir şey istemi· 
yor. Türkiyede kendine yeniden bir 
şeref mevkii yaratmak işi nıünha· 
sıran, veya hemen münhasıran 
Fransaya bağlıdır. 

Kemalistler, işlerine hiç bir 
yabancı müdahalesi, altında bir 
tahakküm zihniyeti saklı olan hiç 
bir "nüfuz. kabul etmezler; fakat 
inkıl~blarında k<'ndilerine yardım 
edebılecek " elbirliklerini " memnu· 

niyetle karşılamaktadırlar. Türk 
topraklarının artık b' .. .. l d ır somurge 
0 ma ığını, fakat içinde kelime-nin 
h~kiki manasiyle bir Türk milleti 
yukseleıı ocak olduğunu anlamış 
olanların hepsine ellerini uzatmak
tadırlar. 

Tamamiyle. müstakil olan bu 
devlet, diğer devletlerle ancak eşit 
sıfatiyle münasebetler idame ede
bilir. imdi., Fransız nüfuzu Türkiye· 
de derin izler bırakmıştır, orada 
memleketimiz, prensiplerimiz, kül· 
türümüz hala büyük bir tercihten 
faydalanmaktadır. Fransızlarla bir 

çok ve emin fikir, ideoloji, ka~_akter 
ve tabiat yakınlıkları olan T urkler 
milletlerininin yetişmesi için samimi 
yardımları kabul etmekten başka 
bir şey istemiyorlar. Kemalist Tür· 
kiye Fransa ile sıkı bir elbirliği ya

pabilir, ve bu birlik her hangi baş· 
ka bir bırlikten çok fazla dünya 

da rasge· 
vuramadı. 

biri elle
. saatler· 

B· haçsız tedavi 
Mr kaç zamandır, oı uç reko; t-

edilmek üzeredir. 
Bu sene yetişen 

muhtelif mıntıkalarda 
~r. 

232 zabite 
vazife verile. 

altırda, Anad'>luda bir kolonizasyon 
1 oprağı aramağı düşünebilecek tek 
devlet olduğunu hatırından ~ıkar. 
mıyor. Bu tehlike bugün ortadan 
kalkmış olsa da, geopolitik doneler 
Türkiyeye sıkı bir teyakkuz empoze 

etmekten hali değildir. 
.. "Kemalist inkılap, herkangi bir 
~,çok qaha faıfe Fr~n· 

sulhu için kuvvetli bir unsur olabilir. 
Filhakika memleketlerimiz, sulhun 
organizasyonu hakkında müşterek 
prensipler, aynı ideal sahibidirler. 
Aralarındaki münasebetler en dost. 

ça bir mahiyettedir, ve tamamiyle 
samimi olabilmesi içip de, büyük 
haksızlığı kati surette ta~fiye etme. 
nıiz lazımdır. Türk milleti üzerinde· 
ki eski nüfuzumuzun, tahakkümümü. 
zün s'ln esı:rlı:rini de terketınek ce. 
saretini göstermeliyiz. Fransa, Ana 
dolu ve T raky:ı kadar bütün vasıf· 

!ıırivle Türk ofGn bu lsk~n ve 
' . 

a~ Gandi naturıJ:ıt todtvi 

Bu akşam Yılbaşı şerefine 
1936-1937 senesinin en büyük· ve misline tesadiif edilmiycn 

bir şaheserini sunar 
Sinema semasınııı üç büyük yıldızı bir filmde : 

İnkişenoff-Albert Prijan - Daniele Darrieuk 

Volga Ateşler içinde 
~tı ~ilm : Bir buçuk ay evvel Beyoğlunda ( Saray ) sinemasında göste· 
rılmış on lıeş gün içinde yirmi bin kişinin alkış tufanları içinde geçmiştir. 

ilaveten : iki kısımlık fevkalade komedi 

( Kadın Polis olunca) 
Ayrıca: Harbiyenin yüzüncü yıldönümü merasimi 

Bugün gündüz iki buçukta matine 
İki filim birden 

V olga ateşler içinde · 
Cehennem Motosiklet Polisi 

Gelecek program 

(TARZAN) 
Maymunlar arasında 

Yakında : Profesör ( Zati Sungnr ) 
En yeni numaralarını göstermek üzere sinemamıza gel'yor 

7680 
1 

Alsaray sinemasında 
( Lorel Hardi Hindistanda ) 

Türkçe büyük komedi sizi neşe ve saadet içinde yeni seneye teslim edecek 
Gelecek program : 

Beş Kanunusani şerefine 

Büyük Fransız ihtilali 
Yılbaşı münasebetile 

Pazartesiye kadar her gün nıa ine vardır 
Duhuliye kapumuz : . 

Sinemamızın yeni yaptırdığımız kapusu açılmıştır. Kişe de ;xenı yerdedir 
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Tan • 
sıneması ·~··· ._, 

Bu akşam 
.,. 

Heyecanlı, güzel, müdhiş bir film takdim ediyor . 

Yüzlerce tayyarenin iştiraki le vücuda getirilen ve çok· dehşetli kar 

sahnelerile dolu büyük bir şavaş filmi 

( Gök yüzü ateşler içinde ) 
Bu film bu senenin en heyecanlı ve en hareketli eseri olarak kabul 

edilmiştir . Yüzlerce tayyarenin havada biıbirlerile çarpışması ölüm şuaı 
denen bir ziya ile bu tayyarelerin havada yanıp kül olması insanı dehşet 
Jer içinde hırakmaktadır . Görülmemi~ bir harp filmi bir heyeca0; kaynağı 

Şarlo 
nın en çok begenilen filmi 

Eski Zamanlar 
Görmiyenlerin isteri üzerine tekrar gösterilecektir. 

PEK YAKINDA: 
Milyonlar sarfile vücuda geti rileıı harikalar harikası 

Jül Verenin Müthiş Romanı 

Mişel Strogof 

Antakya sancağını Türkiyeye iade 
etmelidir. Fransa ile Türkiye arasın
da bir " Alsas · Loren " meselesi 
yaratılamaz. " Antakya ve lskende. 
run sancağı ,, hakkındaki ihtilaf 

kolaylı~ la halledilebilir . Esasen 
Türkiye, lskenderun limanını zengin
leştirmiş olan Fransaya kendi men. 
faatlerinin masuniyetini reddetmi
yeccktir. Hatta üstelik, bu mesele· 
nin dürüst bir şekilde halli Fransız 
Türk ticaret münasebetlerinin son 
derece inkişafına yol açacaktır. 

Nihayet, bütün biiyük devlet· 
)erin sonuncnsu olarak, lngiltere de 
'fıirld~ ife ~~ rıi(ilfa8e\k(.ler 
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tesis etti. 
Garp devletleri tarafından Os· 

manlı imparatorluğuna karşı açılmış 
olan öldürücü mücadelenin canlan
dırıcı ve başlısa aktörü olarak lngil
tere, Lozanda gözlediğini elde etli: 
boğazların silahsızlanması ve Musul 
vilayetinin perdeli bir şekilde Tür
kiyeden ayrılması, 

Montrö konferansı bu mükelle · 
fiyetlerin ilkine son verdiği için, in. 
giliz-Tiirk yakınlaşması husule gel
mekte gecikmedi. 

Boğazların yeniden silihlan~· 
nı kabul etmekle bundan hemen ta 

('-erı;; ~ ~alıl1eltft1' -
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l.lıile : 4 Tiirksölü 
1 

Hataylılar Müşa- Bir Fransız yazıyor Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra Memurluğ ·ndan·: h• ı 1 - Üçüncü sahifeden artan -
ıt er e temasta huk~uk edecek bir menfaat görmüş 
- Birinci sahifeden artan - olan lngiltere-gerekli silahların ek. D. No: 933.1250 

Alacaklı, Macar Ziraat Şirketi 
Heyet işe resmen Paz-utesi gü· 

nü batlıyacaktır . 
S.Calcta otorite durumu de • 

tifınif askeri idare tamamen kaldı. 
nlmştır. 

Fransız kuvvetlerile Araplar köy· 
ferde dolaşarak bütün hayvanat ade. 
dini t~tle meşguldur . 

lalcenderun - Antakya Maliye 
müdürü Sancaktan lstanbula hareket 
etaıiflir . 

Ankara :2 ( A.A.) 
Milletler Cemiyetinin lskenderun 

için g&ıderditi delegeler Halepten 
Antakyaya harelcet etmişlerdir . 

Delegelerin muvasalatını mütea· 
kip bir piyade bölügile üç oto mit
nlyöıden mürekkep Fransız takviye 
kuvvetinin Halebe döndüğünü bir 
hafif aiivari bölütürıün de: Harimin 
cerıubuna çeltildiğini Havas ajansı 
bildirmektedir . 

ı 
hükumeti lspapyol 

- Birinci sahife den artan -

Milislar, beraberlerinde iri cüsseli 

"' kurt cinsiııden köpekler olduğu 
ı.tde ıii~e sürüne mevzilerinden 
çİİumşlar ve mükemmel surette ye· 
i\tiribniş, terbiye edilmiş olan hay-
yapları S.bvermişlerdir. Havvanlar, 
nöbetçi neferlerin gırtlaklarına sarıl
ımılar ve onları hareket edemiyecek 
bir hale getirmişlerdir. 

Köpeklerin ekserisi öldürülmüş 
ye taarruz püakürtülmüştür. Ancak 
ıııilislerin Vercla kuvvetlerinin ilk 

' . 
""lanna kadar ılerlemeğe mvvatfak 

serisini o verecektir- şimdi Türki 
yede sermayeleri için geniş bir iş· Açık artırma ile paraya çevrile-
letme sahası bulmuştur. cek gayri menkulün ne olduğu : 

lngiliz-Türk dostluğunu mühür· 2 parçada 180 dönüm tarla 
!emiş olan Kral Sekizinci Edvardın Gayri menkulün bulunduğu mv· 
Türkiye seyahati derhal lngiliz mali ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
ve iktisadi heyetl.:rinin iki devlet Ceyhanın çiftli kat köy"nde vaki 
arasında bir elbirliği programını tet· topunu 48 ve 59 '\o. da mukayyet 
kik için Türkiyeye gelmeleri takib tarlalar . 
etti. Takdir ; olunan kıymet : 

Hulasa , Kemalist Türkiye, bir Beher dönümü yedi liradır . 
an içinde vesayet şekline girebilecek Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
ittifaklara yanaşmadan , bütün bü· Ceyhan icra daieesinde birinci 
yük Avrupa devletleriyle münasebet· birinci artırma 
)er tesis etti. 9 '2 '937 tarih ve Salı günü ikinci 

Aynı şekilde milli hisleri uyan· artırma 24 ·2 937 Çarşamba günü 
Saat 10 dan 12 ye . mış olan lran ve Efganistan da, Av· I 

1- şbu gayri menkulün artırma rupa de~letlerinin tahakkümünü o-
şartnamesi 9 - 1-937 tarihinden muzlarından atmaya hazırlanıyor· 

itibaren 33 1250 No. ile Ceyhan icra 
lar. dairesinin muayyen numarasında her· 

Türkiye • lran ve Efganistamn • kesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
çok erkenden • farketmiş olduklaıı yazılı olanlardan fazla malumat al· 
bu menfaat birliği üç devleti ma· k · · 1 · b 

' ma ıslıyen er ış u şartnameye ve 
nevi idaresi Türkiyeye düşen bir 33 l250 d ' ·ı emu ·yeti' 

h i · osya numarası e m rı 
siyasi tesanüde götürmektedir. Ta • . .. t t l'd' 

. . mıze muracaa e me ı ır . 
ran ve Kabil ikı komşusu üzerindekı 2 A · t' "k · · k 

d - rtırmıya ış ıra ıçın yu a· 
kültürel nüfuzu her gün biraz aha d 

1 
k t' oı 7 5 · b 

. f rı a yazı ı ı yme ın /' , nıs e-
artan Ankaramn tecrübclerınden ay. t' d k ·ı ·ıı· b' 
d k d 1 ın e pey a ·çası e veya mı ı ır 
alanına ta ır ar. b · k b d' 

.. . ankanın temınat me tu u tev ı 
Efganistanda Türk profesorlerı d'I k · (124) 

e ı ece tır. 
ve mütehassısları ders vermekte ve 3 _ ipotek sahibi alacaklılarla 
Efgan gençliği tahsille·ini ilerletmek d'ğ · J"k d 1 · t'f k h kk 

1 
ı er a a a ar ann ve ır ı a a ı 

için Tür~iyey~. g~lmektedirler. sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
lran ıle Turkıye arasında • asır· 1 deki haklarını hususile faiz ve mas. 

larca sürmüş olan bir husumet, ye. 
rini hakiki bir anlaşmaya bırakmış· 
tır. 

Türkiye, milli kalkınmasının şark 
milletleri veya türk azlıkları İçin bir 
misal teşkil etmesin<: mani olamaz 
ve olmak da istemez.Fakat bunların 

rafa dair olan iddıalarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsb.lelerile birlikte nıemu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından ha: iç kalırlar. 

ı-LJ Q kiY~ 

l 1R.6.L\1 
• 

J 

6ANKA51 
\ 

• 

olmuı oldukları zaman olmuştur, 1 üzerinde herhangi bir tesirde bulun. 
maktan da çekinmez. Ara bistanda 
lrakta,Bulgaristanda. Yunanistanda, 
Sovyetler birliğinde. v.s.hiç bir za· 
man irredantizm doğrudan doğruya 

4- Göstnilı:n günde artırmıya A' RA 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad ' L __ _.,• r'-l,. K T 
1
, REN 

.. 

ve itibar olt•nurlar. "'< 

• 
1937 
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Ankara : 2 (JA.A. ) - Balbao 
dan bildirildiğine göre ; Bask sahi· 
tınde ifolaşmakta olan Almanyanın 
Kı.iaberg koruvazörü bir lspanyol 
ıemilini ciurdurmuş ve gemiye Ga 
lice sahilinde bulunan nasyonalist 
limanına gitmesini emretmişse de 
feaıİ ubile doğru yürümüş ve ken· 
di.sini karaya oturtmuştur . Kon is-

' Türkiyeden teşvik gördüğünii ~öyli· 
yemez. l ürkiyenin realist siyaseti 
nasyonalizmi yalnız kendi toprakları 
üzerinde anlamaktır. Esasen geniş 
bir göç hareketi türkleri ana yurd· 
!arına gı:tirmek işini görmektedir. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri ,.. [)l A ı-lA 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra ' ~ ~ • r o• Q 
en çok artırana ihale edilir . Ancak ' ~ 1 1::: t:: fe 
artırma bedeli muhammen kıymetin a 

berg gemiyi topa tutmuşsa da 
isabet olmamışbr . Bir hükumet tay· 
yareainin Alman kruvazörü üzerin· 
de dolqması üzerine kruvazör açık 
denim açılmış lspanyol gemisi de 
kendiaini lcurtararalc yoluna deuvm 
etmiştir ı General Frankonun hayra· 
tım tqıyaıı bir lspanyol harp gemi. 
. Iİ de bir lngiliz vapuruna ateş et· 

mittir. 

Hulasa,bütün münasebetleri ara· 
sında tam bir muvazene bulmaya 
çaltşan ihtiyatlı ve mahir bir dış si
yasetile, Türkiye, sağlam devletinin 
kuruluşu işine emniyetle devam ede. 
bilir. Bundan böyle "şark meselesi. 
ni '1-Ücuda getirmiş olan bütün hırs 
ve iştahlar bu sağlam bünyeye çar • 

parak dağılacaklardır. 

Adana Pamuk Üretme 
dürlüğünden : 

Çiftliği Mü-

Sıra Mo: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

Yapılacak işin cinsi 

Amele evleri 
Kütlü anbarı 
Su deposu 
Tohum anhan 
Çırçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

Muhammen keşif bedeli 
Lira 

2379 
56\1 
1546 
7030 

10043 
3914 

30526 

Kr. 
64 
94 
59 
14 
91 
36 -58 

E - latelclilerin artırma, eksiltme ve ihalat kanununun 
tia eveafı olmahdır . 

emrettiği bü-

F - Muvakkat teminat [ 2646 ) liradır : 

G - Ebiltme 22/1/937 Cuma günü saat 15 de Vilayet Ziraat Müdür· 
!itinde 14 ıllıkil mübayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . Eksilt 
meye girecelderin teklif mektuplarını tayin olunan günde eksiltmeden en 
" bir aaat evvel komi&yona vermeleri laıımdır . 

• . ı 
7689 3--7-12-16 .. . ' . 

y 

-~~~~~~~~~~~~~~----~~~---------------------------~vb yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

aıacakıııar bulunup ta bedeı bun 1 . 1.LA~ NLARI 1 Satılık ev ve a 
lann o gayri menkul ile temin edil· BELEDiYE 
miş alacaklarının mecmuundan faz· f Olü avukat B. Saide ait 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. =-----------------~----------, diye mahallesinde 54 no. ve 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma . D. Demiryolları Adan işletmesinden : 1 mahallesinde 35 numaralı iki 
15 gün daha t e m d i t ve 15 ci Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tahminen yirmi bin ton d 

Yılanlı ıııevkiin e 1303 arşınlı g Ü n Ü ayni s a a t t a yapıla- mikdarındaki maden kömürünün vağonlardan tahliye ve sitifi işi bir yıl 
k d b d 1. · · · k k 1 t pazarlık suretile satılıktır. Ta ca artırma a e e ı satış ıstıyenın için müteahhide verilmek üzere açı artırmaya onu mıış ur . 

alacağına rüçhani olan diğer alacak. Eksiltme 12. 1 37 Salı günü saat ıo da Adana işletme Müdürlüğü kadın ce7.a evi karşısındaki 
11 · k l ·ı t · d'I maralı eve müracaatları ilan ı arın o gayrı men u ı e emın e ı • binasında yapılacaktır . 
miş alacakları mecmuundan fazlaya Şartnamesi işletme Cer l'aşmüfettişliğinde bedelsiz görülebilir. 
çıkmak şartile,en çok artırana ihale Talip olanların 2490 numaralı kanunda yazılı vesaik ve id ıren_ıiz vez· 
edilir. Böyle bir bedel elde edil- nesine yatırılmış 150 lira muvakkat teminatın makbuzu veya bu mıktarda 
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta. banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede bulunmalıdır. 
lebi düşer . 7673 29-3 - 6-10 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· .. 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetıni~ olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 

1 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen giinler için yüzde beşten he· 
sap olunacak.faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. j 

(Madde 33) 1 
gayri menkuller yukarıda gös • 

terilen Birinci 9 2-937 ve ikin-.;-
24 2 - 937 tarihinde . saat 10 
dan 12 ye kadar c~yhan 

icra memurluğu odasında işbu i 
ilan ve gösterilen artırma şartna i 
mesi dairesinde satılacağı ilan olu- ı 
nur. 7688 -------- -----

1 
Kürek :ahkü =~nın feci haya· ı 
tını gösteren harikulade bir fılnı 

1 
Pranga 1 

.... ._._,.....,._ ........................... ...... . . ' 
• 1 .. ., ..... \ •• 6748 136 ......... 

7672 5-5 

Adana Ziraat Bank 
dan: 

Bankamızca, Mersin, T•r 
lifke çifçileri için tohumluk u 
land çiğidi mübayaa edilec 

Satmak istiyenler ikinci ; . 
936 ( 6, 7 ve 8 ) inci çarşam ül 
şembe ve cuma günleri öğl 
ra saat 14 den 16 ya kadar 
bulunacak heyete müracaat! er 

7684 
1 

3-S ın 

,. ------~------....-.. 
5 

d 
b 

Türk gençleri · 
Türkkuşu Adana 

açılıyor . Kayıd ba 
I Ko- hemen kaydol . -

• 
Umumi Neşriyat Mü • 

M. Blkşı 

Athlıa Turb0 ı mat 
'.'( . . 


