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ınele pavyonları 

New.ad G'OV.EN 

Ziraat vekilimizin tetkikleri ! ispanyaya Alman ve 
Dün halkevinde Bay Muhlis Erkmenin başkanlığında 'ltalyan kuvvetleri hakim 
çiftçilerimizin iştirakile büyük bir toplantı yapılarak ihti- bulunuyor 
yaÇların halli gayeleri etrafında müzakereler yapıldı umhuriyet rejiminin halka 

~.....,. büyük bir emniyet veren, 
6k hnlJine mecbur olduğumuz ·------ Ademi müdahale siyaseti iflas etmiştir ak· rneınleket işlerinin süratle, mu· 
ta ıyte halledilmesini temin eden 

rn· r? 1 da, iş başında olan büyük-
tın h " k 

~rr . er şeyi yerinde gorme , 
ctkıy t . d rlı. e şartlarını bizzat yerın e 

Amele işleri organize edilecek Bütün cephelerde çok kanlı muharebeler 
devam ediyor Qll1ak · · 1 Y\ı ıçın durmadan, yoru ma· 

dır. rdun dört bucağında dolaşma· 

1ınp 
nbut~atorluk devlet adamlarının 
te h Udutlarını aşmaları memle
hat1~Yret1e karşılanan, görülmedik 
M ıse olurdu . 

bu1~:leket işlerinin idaresini, fs
atlıA'ı i ~ehavet verici havası ve 
in!>a 

1 
Çınde yapmağa alışmış olan 

ran v: arı~, halkı, yurdu kasup ka· 
aa kad akıslcrinin payitaht kapıla· 
rdlerj ar varmasına imkan olmayan 
unarn R'orrnesine de bittabi imkAn 

azdı 

Fakat i k" .. 
raslar

1 
rnparatorluğun bütün -tu 

Ilı b' . d 11hurj ırer birer tasfıye e en 
olrnYet, ınemJekcte çok bahalıya 

inin ~! böyle bir idare tenperver
aad lınyesine sokulmasına asla 
De:ıc~lıneıniştir. 
ak· tnakaniımasile halk ara· 

1 rnc -n ı-~ safe tamamile kalkmıştır. 
, cu lıtkiyede bir vekilin, başve
adarrnhur reisinin yurdu dolaşma· 
J normal bir hadise yoktur. 
Ştc d k. 
Yak "Vletıe , millet arasında ı 
21 

ınJık ve büyük idare ııdıımla-
n Yurdu ve onun ihtiyaçlarını 

1 b~a~ından tanımış olmalarıdır ki ' 
n Ytık dertlerimizin ortaya kon
ltl~ \~e en büyük davalarımızın k?-
l<ı alledilmesi tentin etmektedır. I 
n Ç bir zaman içinde iki Vekili 
çık~~urovaya yaptığı scyaha!la!- 1 

ü b' ıne ut neticeler bu sozu
delırl kere daha isbat edecek 1 

1 lerd· ahili ır . 
hau~~ Vekilimizin son Çukurova ı 
anınd c , Osmanlı imparatorluğu 

çı:Jc a mücrim zihniyetlerin mey· 
aını:ı ltdı~ı • ve kör bir cehaletin 

ona llıüsaade etliğ'i milli bir 
esaya konmuş ve halli , çarele· 

asıa h · urov rı atılmıştır . Seya atı • 
adak· . y1~ 1 Alevi Türklerın ana 

olaını İçine girmesi işinde ilk 
, şitnd~ Dahiliye Vekilimizden son- 1 

i R"or 1 de aramızda Ziraat Vekili· 
Dün rnckle seviniyoruz . 
başl\ v H~lkevinde çiftçilerimizl.e 
B. M he~ıp dertleşen, dert dinh· 
rtıüjd u 

1 
lıs Erkmen de bize bir 

e scv~ner Verdiler . Adana çiftçi· 
ular . ç Verecek vaadlarda bu· 

Hiç ·· 

Dün ziraat vekilimiz Bay Muhlis 
Erkme~in başkanlığında, halk evi 
salonunda, Adana ve Mersin valil.e~i, 
sayfavlanmız, tehri.miz "belediye reı~ı, 
çiftçilerimiz, fabrı~~to~le~, ~ersın 
ve Ceyhan çiftçilerının ıştırakıle bu· 
yük bir toplantı yapılmıttır. 

Saat 10,15 de değerli vekilimiz 
bugünkü torlanışın mahiyetini: :~ 
çııkurova çiftç.isi arasında ken~ı.sını 
görmekle duyduğu bü) ük zevkı ızah 

tt'kten sonra ziraatin kalkınması 
;o:unda alınan ve alın~ası diişün~-
1 tedbirler üzcıinde ızahat vermış 
en k. 
~e bilhassa fazla verimli pamu ıs· 
tihsali meselesinde uzun uzadıya te
vakkuf etmişlerdir. Vekil; planların 
tatbikinde Türk köylüsünün iyi seziş 
görüş ve kavrayış bakımlanndan 
yüksek kabiliyetini en büyük muvaf. 
fakiyet amili olarak gördüğünü teba· 
ruz ettirmiş, bu tedbirlerin el birliğile, 
iş birliğile iyi neticeler verebileceğini 
ve ziraat politikamızın ana hatlarını 
çok samimi bir lisanla anlatmış ve 
kombinaların memleketin istihsalatm
da oynıyacağı büyük role işaret eden 
vekil, çukurova çiftçisinin araSJnda 
bulunmakla büyük bir zevk duydu· 
ğunu, çiftçilerle yapacağı dertleşme· 
nin, konuşmalann kendisine büyük 
bir haz verdiğini ve bu seyahatının 
çukurova çift\,isile başbaşa kalmak 
gayesine matuf olduğunu ve binaen· 
aleyh istekleri, ihtiyaçları yerine ge
tirmek için ne yapmak lazımsa be· 
raberce düşünüp hasbehal etmek 
arzusunda bulunduklarını söylemişler 
ve çiftçilerimizin mütalealannı din· 
}emeğe hazır olduklannı bildirmiş-

lerdir. 
Çukurova çiftçisinin karşısında 

bir çitçi gibi çok samimi bir lisan 
ve hüviyetle yer alan vekile, ilk mu· 
hatap şehrimiz çiftçi birliği reisi 
Safa Özler olmllŞ ve kalkarak : 

rne şuphe yok ki, dünkü toplan-
hçiv~~ubahsolan meseleler Ada- zim edecek bir organizasyona bağ-

sının rn··h· . d" ı· d İdi u ım birer derdı, a· Jamak işi ge ıyor u. 
F'ak~t b Adananın sıtması da hariçten gelen 
~nu unların içinde halledilmiş amelenin gözünü korkutan bir şeydi. 
ınuı ?0 rmekle büyük sevinç duy· Çünki, hastalanan, sıtmaya yakalanan 
İdir ış Çukurovada amele me- bir amele kendisine bakacak ~eman 
Bilha~sa - hiç bir müessese olmadığı içın aç 
oriı.e d' henuz kafi miktarda kalıyor ve sonra köy a~ı:larınd?, 
lerde ~ ılrnemiş bizimki gibi zi- şehirde cami avlularında oluml.e dı~ 
soyıe'rn,.;~ ~~vetinin ehemıniye- dişmeğe mahkum oluyor~u. Bıtta~ı 
tirar d . 1 e lüzum yoktur . böyle bir felaketi tadan bır amelcnın 
e bu \:~ırn ki . .' ~imdiye kadar , ikinci sene Çukurovaya dönmesine 
için he ar trıuhırn bir işin tan· imkan kalmıyordu, Bir an olsun gözy· 

man h· b ld ıştır. Ve bu 1~ bir şey yapıl· müzden uzak tutmağa mcc ur o u-
, sık sık a ~uıdendir ki ,Çuku· ğumuz ekonomik müiahazaları far~ı-

6 mahsulüı~t: e buhranı ile ve muhal olarak bir tarafa bıraksak bılc 
ası tehlikesi~ ~oprak üzerinde sadece insanlık duygularımızın da 
ukurova z· e arşılaşmıştır . bizi düşünmeke sevk ettiği bu işi er 
et fiyatı _ıra~t prodüksyon'un geç halletmeğe mecburduk. 

oyn uzerınde müh' b' işte bu me~cleyi de ziraat veki· ayan amel . . . ım ır 
trnek ve b. e ışını bir an evvel limizin Çukurovayı ziyareti sırasında 
k diişu- lır .organizasyona bağ- halledilmiş görmekle bahtiyarız. . 

nce en b' h . d Ya k ır aylı evvel Filhakika bugün derhal sarfe ı· 
onmuş ' sık sık . anın amillc · t k' .yenılcnen lecek olan onbeş bin lira ile Çuku· 

U. . n et ık edılcrek bu k l ş ısc de pratik sahada . d' • rova amelesinin ihtiyaçları arşı ıya-
t hiç bir ş:y yapılamam~;~ ıye cak pavyon, pansiyon, dispanser ve 

Düşünülen çareler arasında v~ en diğer müesseseleri belki yapamıyaca· 
,., mühim bir k 

1 
s m 

1 
Çuku _ A"ız. Fakat ilk hayırlı adım atılmıştır. 

!•udutları dışından gelen ve A~~na çifçisinin iştiraki ve hükumeti· 
erıya · l mızın tevali edecex.1'nde şu-phemiz bu· 

perışan o an ameleye l 6 

acaat d un~ıyan daha geniş 'yardımları sa-
k e e~e~ bir buro, iş bulun· 1 yesınde, bir kaç sene ı·çı·nde Çuku-

a adar hır knç ~un için olsun nıp, yeyebı'leccx. b' - rova çifçisi kol emcx.i buhranından 
. . , . l>ı ır mucsse!e 1 ç k 

6 

ak ,.e paWonta mun'a c'1la•t.ını t'an'- ve u ijrova amelesi de perişanlık-
tan, .,el'aie\t'en kurtuta'c.'a'k'ttr. . 

- Hükumetimizin ziraate, Türk 
çiftçisine gösterdiği büyük yar<lım 

zevki tebarüz ettirmişler ve Çukur· 
ovanın diğer büyük bir derdi olan 
amele meselesine temas ederek : 

- Adanayı ziyaretimin l:>aşlıca 1 

sebeplerden !::irisi de amele işidir. 
Çukurovada amele işinde bir orga 
nizasyon olmaması istenilen rand
ınarıı bize vermemektedir. işi gören, 
ziraati ya~atan ameJeyı sevk ve İl.fa· 

re edt-cek bir teşekkül lazımdır. Bu 
işi tezce organize etmek ihtiyacı 

karşısında bulunmaktayız . Bölgt:de 
1500-2000 amelenin barınabile

ceği büyük paviyonlar yapmak la· 
zımdır. Bunun için de harcanacak 
para pek göz korkutucu değildir • 

ve ziraat kalkınmasında tutulan isa
betli ve hayırlı yoldan emin bulu
nulduğunu ve bugünkü makineleşen 
ziraatin yalnız hükumetimizin değil 
çiftçimizin de el birJiği yaparak son 
mertebesine varmak için gayretle 
çalışılacağını söylediktt'n sonra; çift 
çinin yoluna çıkan ve zirai inkişafı· 

mızı baltalayan bazı engellere tesa· 
düf edildiğini zikrederek Seyhan ve 
Ceyhan ırmaklarının çukurova çift. 
çisine indirdiği büyük darbeyi ve bu 
yüzden sarsılan ve kendisini eami 
yette hissetmeyen çiftçinin iztirabını 
anlatmış ve çiftçimizin haşerat işle· 
rinden de çok zarar görmekte oldu: 
ğunu ilave etmiştir. 

Bunu müteakip söz alan çiftçi 
birliği idare heyetinden Kasım Ener, 
pamuğu ucuza mal etmek yolunda 
çiftçi birliğinin düşüncelerini ihtiva 
eden bir muhtıra tertip edildiğini 
ve bu muhtırayı, klevland !ohumu 
sıkıntısı, nehrin kenarındaki sedlcr, 
yerli koza, zirai kredi, çubuk ve çift. 
çinin nakliye vasıtası olan iki teker
lek 1j ?.rabaların kaldırılma işlerinin 
teşkil ettiğini söyliyerck, bu husus
taki notları havi muhtırayı Bay veki· 
le takdim etmiştir. 

Bu işi tahakkuk ettirmek için ve Valinin 
riyasetinde ziraat, sıhhıye, ve nafıa 
müdürlerinin ve çiftçilerimizin işti· 

rakile bir teşekkül ve amele evleri 
için derhal bir plan yapılarak teşeb 
büse geçilmesini emretmişlerdir. 

ispanyadaki manzaralardan görünii§ 

Barselon: 15 (Radyo) - Hüku· 
metçiler Ovidonun şimali şarkisinde 
asi mevzilerini zapt etmişlerdir . 

lır . ispanyada hakimiyet General 
Frankonun elinde değil Alman ve 
ltalyanın elinde dir . 

Bunu müteakip Vekilimiz yeni· 
den söz alarak : 

- Haşerat işi, üzerinde durula
cak bir davadır. Bunun halli üç şart 
içinde kabildir : Para - eleman -
el birliği - bu üç kuvvet birleşip 
elele vermedikçe yapılan münferit 
teşebbüsler akim kalmağa mahkum· 
dur . Bu gün hükumetin bu yolda 
harcadığı para, umumi büdçeye gö
re şikayet eclilmiyecek büyük bir ye 
kiin teşkil etmektedir . 

Ancak dava azametli ve mühim· 
dir . 

Bunu ancak el birliği, eleman ve 
paranın imtizacından doğan kuvvet
le başaracağız . Demiştir . 

Seyhan ve Ceyharun teşkil et ti· 
ği büyük tehlikeye temas eden Bay 
Vf'kil: 

- Seyhan ve Ceyhan cidden 
taşmasile zaman zaman tehlikeler 
doğurmakta ve zararlar vermektedir. 

Bu tehlikenin son yıllar içinde 
baş gösterişine de, nehirlerin yuka· 
rı yatakları kıyılarındaki ormanlara 
balta girmesini büyük bir sebep ola
r:ık gösterebiliriz . Bu büyük iş için 
sarf eClilecek kuvvet büyük olma· 
lıdır . Küçük, pratik tedbirler tehli· 
kenin önünü alamaz ve bunun için· 
dirki hükumetimiz bu işi büyük su 
projesinde ehemmiyetle ele almış· 
tır . 

Ziraat Vekilimiz bu mesele üze 
rinde uzun boylu durduktan sonra 
klevland işine geçmişler ve Çukuro· 
va ç.iftçisin!n tohum yüzünden düş· 
tüğü sıkıntıyı derhal izale çaresine 
tevessül olunduğunu ve gerek Ceyhan 
ve gerek Adana çiftçisine tevzi edil· 
mek üzere daha 100,000 kilo klev. 
]and tohumunun vilayet emrine ve. 
rildiğini müjdelemişler ve klevlanda 
karşı çiftçimizin her yerde göster. 
dtği r'tbet karş'rsı~da Auy~ukYan 

Bay vekil harman meselesine 
ve binnetice iki tekerlekli arabaların 
meni işine de temas ederek umumi 
rnc<'lisirı karar1nın , yine çifçinin is· 
tifadesi, nakliyatın iptidailiktcn bin· 
nisbe kurtarılması gayesine matuf 
olduğunu ve mamafih bu işe müte· 
hassıs bir heyet tavzif edilerek ted
kik edilmesi lazım geldiğini söyle
mişlerdir. 

iki tekerlekli arabanın Çukuro· 
vahların daha pratik bir vasıtası ol· 
duğu hakkında gerek çifçi birliği re
isi Safa ve gerekse bir fabrikatörün 
beyanatı üzerine Vali Tevfik Hadi 
Baysal söz alarak , umumi meclisin 
bu kararı almasında çifçinin istifa
desi düşünüldüğü ve mamafih bay 
vekilin buyurduklan gibi, diğer cep 
hede daha büvük bir istifade varsa 
umumi mecliste işin tekrar müzake
resi kabil olduğunu söylemişlerdir . 

Bunu müteakip söz alan Niğde 
saylavı hemşehrimiz Cavid Oral ; 
amele işinin organize edilmesinin 
çok yerinde olduğunu ve ameleye 
ihtiyacı olan Adana ile , işçisi olan 
mınbkalann irtibatının temin edilme· 
sinin lüzumlu olduğunu söylemiş ve 
Macaristanda hallerde olduğu gibi 

- Gerişi üçüncü sahifede -

Talamanka : 15 (Radyo) - A· 
siler dün Cıngtra tepesini çok kan· 
lı bir çarpışmadan sonra elde etmiş

i )erdir. 
Paris : 15 (Radyo) - 1spanya 

nın kara ve deniz hudutlarında, kon. 
trol planının tatbikine dün geceden 
itibaren b1tşlanmıştır . 

Moskova: 15 (Radyo) - Bir 
gazete; ltalyan - Alman harbi baş· 
lığı altındaki makalesinde artık bu 
vaziyete karşı ademi müdah~le siya
seti çok hükümsüz ve sönük kalmış 

Yunan Kralı 

Seyahattan döndü 

Atina: 15 ( Radyo ) - Kral ve 
Başvekil bugün seyahattan dönmüş 
ve Falerde karaya çıkmışlardır. 

Kral, Giridde mevkuf bulunan 
koministlerin serbest bırakılmasını 
emretmiştir. Koministler bunun ÜZC9 

rine tahliye edilmişlerdir. 
Bu çok iyi gösterirki Yunanistan

daki rejim sarsılmaz bir vaziyette· 
dir. 

Cenevrede 

Projemizin ilk tedkiki 
bitmiş bulunuyor 

----· .... •··----
Hiç bir meselede henüz karar 

bulunmaktadır verilmemiş 

Londra : 15 (A.A.) - Madrid 
şimalinde asilere karşı mukavemet 
gösteren taarruza geçm~ler asi kuv 
vetleri Madridden Fransaya giden 
top tiifenk mühimmat ele geçirmiş· 
ler, on sekiz esir almışlardır • 

Katalonya Başvekili söylediği 

bir nutukta Madrid cephesindeki kuv 
vetlerle sür'atla ve müessir surette 
mesai birliğinde bulunmak için itti. 
haz edilmiş kararlar Katalonyanın 
faşizmi ezmek için zaruri olan her 
şeyi yapmağa amade olduğunu gös-
terir. demiştir . 

Heyetimiz 

Balkan ekonomi konse
yinde bulunmak için 
Atinaya hareket etti 

lstanbul: 15 (Radyo) - Atina
daki Balkan iktisad konseyine iştirak 

edecek olan heyetimiz şehrimizden 
Pireye vapurla hareket etmişlerdir. 

Heyetimizin başında Hasan Sa\ca 
Bulunmaktadır. 

Üzüm kongrası 

Bay Celal Bayarın nut

kiyle kapandı 

Cenevre : 15 (A.A) ·- Komite 
Türk projesinin ilk tetkikini bitirmiş. 
tir. Bu sahada cereyan eden müza. 
kere izah tenvir ve fikir taafoi hu
dudunu geçmediği için çok şiddetli 
münakaşalara ragmen hiç bir mese
lede henüz karar verihniş değild. 
P 

~... . ır. 
a~a, ~.,. akalliy'c\f~r u\Cerlık· 

te~ tecrid ve mahalli polis mesele- l 
len hakkında Türk, Fransız mütehas 
sı~~arının iştirakile Cemiyeti Akvam 1 
mutehassıs dairelerin yardımı ile 1et· 
kik hazırlıklan yapılıyor. Fransız mu· 
tahassısı dün bir mukabil proje esas· 
lan metni tevdi etmiş ve komite bunu 
~de'n g'eç'irmiştir. 

Ankara: 15 (A.A) - Çekirdek

siz üzüm kongrası dün iktisat vekili 

Celal Bayann bir nutku ile kapan· 

mıştır. Kongrada üzümün istihsalin. 

den başlayarak ihracı na kadar bü
tün saf balarını en yeni şartlara göre 

tanzim ve ishal edecek mahiyette bir 
çok kararlar verilmiştir. Dün akşam 

lzmir kuru üzüm kurumu tarafından 
verilen çay ziyafetinde meclis reilİ 
Abdulhalik Renda, Başvekil ismet 
lnönü ile bütün vekiller bir çok me· 
buslar, bütün kongra murahbaJlan 

mali müesseseler direktörleri baDr 
b'ufunmuştur. 



Sahife 2 
EZE! 

Tllrb6ztl 

Çukurovada_;_ürk_A_Iev-iler_.r ş e h i f h a?b e r 1 e f i 
Bozkurt-Güneş Materyali-Şaman dini-Alevilik 

İki yıl dır yukarıdaki başlıkları l 
kendi kendime tekrarlıyor ve kitap 
sahifeleri aras.ında bu tatlı ve derin 1 
manalar yaşatan ciimleJerin hakikata 
çıkacağı günü inanarak bekliyor
dum. 

Gizli bir mezhebin sırrı gibi, bir 
ayini - cemin safahah gibi, ve bu 
güne kadar sünnilerden saklanan 
alevi yolu gibi sakladığım bu sır, bu 
kör düğüm nihayet büyük inkilabçı 
ve genç Türk cümhuriyetinin şefle· 
rinin küçük bir işareti ile .çözüldü. 

Y. YALGIN 

karı olmuştur. Yabancı bir millet 
kendisinden olmıyan bir millete her 
şeyi aşılamış yalnız toten ve adeti 
aşılayamamıştır. Zaten başka bir 
milletin mukaddesatının hürmetle 
kabul edebilmesi için o milletin to
temlerinde yakınlıklar bulmak şart
tır. Şu halde kurdun efsanesini alını· 

yanlar, kurdu sdvmiyenlerdir. Kurt
efsanelerini saldıyanlar kurda kud
siyet verenler kurdu severler, öz to· 

1 

teme bağlı olanlar olmuştur. 
Araplar arasında kurt efsanele· 

rinin yerinde timsah , arslan kaplan j 
gibi hayvan totemleri yaşarken kurt 
daima hakaret ve küfür mevkiinde 
kalmışı ır . Yalnız ( Müslimetülkez
zab ) adında biri ( fısıldayıcı ve ka-

Kültür direktörlüğünün 1 
bir tavzihi 

Türk sözü gazetesi müdürlüğüne 

Gazetenizin 14 mart 937 tarih 
ve 3775 sayılı nüshasının 2 inci sahi. 
fesinin 3 ncil sütununda( Bu talebe 
deli midir , değil midir? ) serlevhalı 
bir yazı çıkmıştır . 

Bunun üzerine yapılan inceleme· 
de okul idaresince bazı halleri sap
tanan bir talebe hakkında icap eden 
muamelelerin okul talimatnameslne 
göre yapıldığı ve keyfiyetin Kültür 
Bakanlığına yazıldığı anlaşılmıştır . 

Bu yazıda tasvir edildiği gibi 
müessesenin faaliyetini bozan bir 
gayri tabiiliğin bulunmadığı ilgililer· 
ce bilinmek üzere , keyfiyetin sayın 
gazetenizde tashihini diler , saygı la· 

Soyadlarını 
Henüz tescil ettirmemiş 

olanlar 

Dahiliye vekaleti bir müddet ev
vel soyadlannı tescil ettirmeyenlerin 
takip edilerek idare meclislerince 
ceza kararına bağlanmasını emret
mişti . 

Alınan malumata göre, verilen 
ceza kararlannda alakalıların maze. 
retleri olup olmadığının bazı vilayet 
ve kaza idaı e heyetlerince nazandik· 
kate alınmadığı görüldüğünden bu 
gibilerin mağduriyetlerine meydan 
verilmemesi alakalılara bildirilmiş

tir. 

Şehirde hava 

Artık her şuurlunun dimağında 

parlak bir yer alan Türk alevi kar· 
d~liği ile birlikte Çukurova gençliği 
nurlu bir istikbal yoluna doğru kol. 
kola verip yollandı. Biz bu şanlı 

yolcuları samimi duygu ve yazıları· 
mızla olsun takip etmek bahtiyar
lığını kazanırsak ne mutlu bize .. , 

rakurt ) üzerine yemin eder . 1 rımı sunarım . 
Kültür direktörü 

Yunus Kazım Köni 
Hararet 26 derece 

Hedefi saadet olan bu yolculu
ğun evvela yeni olmadığını yüzlerce 
asırlık bir yolculuk iken nasılsa beş 
altı asır evvel araya giren taassup 
fitnelerinin darbeleriyle çapraşık yo
laklara dönen bir yolculuk olduğu
nu, halkın kendi adet, akide ve har
si bilgilerile teyit ederek bugün ay
dınlanan eski yolun üstünde yürüye· 
cek dikkatli inkilabçılarımız selamet
ler, muvaffakiyetler dileyeceğiz .. 

Bu yemini; bir kısım Araplaşmış 
halkın eski yeminlerinden olduğu· 
nu dahi söyler . 

ilim aleminde kurt kültünün Av· 
rupadan, A rabistandan orta Asyaya 1 
geldiğine dair hiç bir iddia ve işaret 1 
bulamıyoruz . Şimdi size soruyorum? 
Müslümetülkezzabın bu yemini esas 
tutmaya sebep olan ırki bağlılığı 
orta Asyada değil midir ? Şu hal· 
de o da kendi dediği gibi bir kı. 

sım Araplaşmış Türklerden değil 
midir? .. 

Bu işe başlarken ilk defa kurt, 
güneş, şaman kelimelerini eJe almış 
ve bizden ayrı zannedilen alevi 
Türklerinin hiçde bizden ayrı olma
dıklarını göstermek istiyoruz. 

1 Bu davaya koca Roma impara· 

1 
torluğnnu da karıştırmakta ne kadar 
haklı oldnğumuz meydandadır . ltal. 
yanın ilk çocuklarını yetiştiren (Ana 
kurt) olursa , o da yani bu Türk to-

Çukurovada Bozkurt temini canlandırırsa Romalılar ne olur? 

Şüphe edilmez ki. Türklüğün en 
eski ve en büyük iptidni ve kültü· 
rel din efsanelerinde (Bozkurt) tote
mi bir köktür. Türk aleminin öz ve 
baş kökünü ışıklayan bozkurt efsa
nelerini her Türk masal gibi söyler 
ve dinler; (Bu mevzu çevresinde ya· 
zı yazanların ve bilhassa Abdulka· 
dir inanın 11eşriyatını göz önünde 
tutacağız.) Buna güney ) urd halk 
bilgileri bşranşı içinde yazımızın da 
bir araştırıcının olduğunu düşünerek 
şahsi mesainin karşılanmasiyle yaz
mağa başladığımız mevzua kolayca 
girmeğe çalışacağız .. 

Bozkurt hakkında derin ve geniş 
incelemelerde 1 ulunan tanınmış Av· 
rupalı bilginler bir ağız ederek İsa· 
nın doğumundan (296) yıl önce ltal
yarıın (Lüp.kal) mağarası yanına ko
nulan Kurt heykelini dikkati;. ince
lerler. (Bu he} kel Romos ve Romo
losu emziren ve besleyen Anakurt) ' 
dur. 

Bu heykelin Avrupa dimağ ve 
totemlerindtn doğmadığını ve üu
nun orta Asyanın mukaddes bir kül
tü olduğunu yine bize Aurupa alim 
leri öğretir. 

Kurdun Asya ortasında aldığı 

adları bilmekliğimiz faidesiz olmaz. . 
( Bozgurt : Bazı Türkler ar.-sında 

Porte - Çine ... Şane - Çine gibi 
adlar c:'la almıştır. " Şane 11 kelimesi 
Mogolca kudret ve şan manasını ve· 
ren asamelli bir kelimedir . Burada 1 
" Şan ,, ile şanenin sıkı benzerlikleri 
dil bakımından ayrıca dikkate şayan· 1 

dır . ) 1 

Çukurovada güneş : 
ilk Türk din ve itikatlarını gü· 

neşle başlar görürüz. Bu güneş dini 
sonraları bir çok dallar budaklar ile 
genişlemiş ve belki yaut evet şuala 
rını incelterek ve saçarak günümüze 
kadar gelmiştir • 

Güneşin doğduğu yerde doğan 
ve dünyaya medeniyet yayan güne· 
.şin çocnkları Türklerin güneş dini 
demin dediğim gibi dünyanın ilk 
dınidir . Bunun Sümerler arasında 
yaşadığını 1. H. cenedeyin bablı ef
saneleri arasındaki ( güne.şle doğ1n 

1 
ve giineşli batan OANNES) Tanrı· 
sında açıkça görürüz . Bunun günü· 
müze kadar yaşadığını alevilerin 
( Hazret iAliyi güneşin üstünde otur
makta ) olduğunu itikad etmele· 
rinden anlarız . Kurdu sevmek. kurda tapmak, 

kurdun başına yemin etmek, kurdun 
uzuvlarından tılsım, ilaç ve nazar 
lıklar yapmak gibi adetler baştan 
başa orta Asya'ıların, Sümerlerin, 
Etilerin ve Türk unsurlarının "adet 
leri icinde yaşayan akideler oldu
ğnnu unutmamak lazımdır. 

Güneş dinini yaşayan maddeleri 
Alevi ik ve Bektaşilik içinde fazla-

1 ca bulunduğunu bundan sonra hars 
komitesinin yapacağı incelemeler 
bol, bol isbat edecektir . 

. Müsteşrik (Brezin) in yaptığı 
araştırmalar ve kendisine iştirak 
eden daha bir kaç alimin edindiği 
kanaatler için Brezin der ki: "Kurt 
efsanesinin kökü yalnız Türk ve 
Moğollara maledilemez. Bu totem 
ve efsanel-!ri bütün Orta Asya bilir 
ve yaşatır. 

Bize bu ifade gösteriyor ki: 
Kurt totemi ve onun hududu Knfkas 
dağlarından Mezopotamyanın ileri" 
sine geçemiyor ve bunun haricinde 
bu efsane yaşayacak melce, bula
mıyor. 

Milliyet bakımıudan her devirde 
insanlar kendi varlığının muhafaza· 

Çukurovada şamanizm : 
Türkler iptidai din mefhumla

rını süratli istihalelerle geçer ve 
güneş , gök , yer Tanrılarını şümul
Iandırırken kurdukları ilk resmi di
nin ayinlerinde çekilen bayrağın 
ucunda kurt başı , çalınan ayin da
vullarıııın üstünde kurt resmi ve gü
neş ile ateş ve mukaddes bir ağaç 
va mukaddes bir kuş eski totemin 
dünya durdukça yaşamak mecburi
yetinde olc.luğu hissini verebilen 
nişanelerdendir. 

Şaman kelimesi en eski Türk 
dilinde kahin ve rahip demekıir . 
Şaman dininin temel taşı fslamda 
o1duğu gibi b'eştir. Fakat Savm ye· 

Türk Sözü - Kültür direktör
lüğünden aldığımız tavzihi yukarıya 
koyduk . Açıkça söyleyelim ki , bu 
tavzih ne bizi tatmin edec. k ve ne 
de sorduklanmıza cevap teşkil ede
cek bir mahiyettedir . Biz hadisenin 
bakanlığa yazılıp yazılmadığını sor 
muş değıliz. Sorduklarımızı tekrar 
ediyoruz : 

Bu çocuk deli ise ve öteden· 
beri delilik sayılan halleri tesbit 
edilmiş bulunuyorsa şimdiye kadar 
mektepte niçin kalmış ve en mühimi 
mektebe nasıl alınmış ? 

Son yapbğı hadisenin üzerinden 
hemen bir ay geçtiği halde deli bir 
talebenin arkadaşları arasınd'\ 1 hiç 
kontrola tabi tutu:madan kalmasına 
nasıl müsaade edilmiştir ? 

Dün şehirde hava oldukça sıcak
tı • Hararet santigrad 26 dereceyi 
bulmuştu. 

Şehirde - geceleri müstesna
herkes paltoları atmış bulunmakta· 
dır. Geceleri de hava ılık olmakta· 
dır. 

Halkevi bahçesi 

Akşam Üzerleri halkımızın istira
hatma ve hava almasına pek fayda
lı olan Halkevi bahçesinin sel dola. 
yısile bozulduğu malumdur • 

Halkevi bu bahçeyi tanzime baş 
latbrmıştır. 

Bu yıl, bahçenin' geçen yıl dan 
daha güzel tanzimi için çah~ılmakta· 
dır . Tavzihde yazdığımız şeyle mek· 

tep idaresinin faaliyetini bozan bir 
gayri tabiilik şek1inde tasvir edilmiş 
gösterilmektedir . 

Arazi tahrir komisyonhaı 

Eğer böyle bir şey varsa bunu 
bizim yazış şeklimiı değil , bizzat 
hadise ifade etınektedir . 

Maarifte: 

Maaş zammı 
Şehrimiz Kız Lisesi lngilizce öğ

retmeni Ali Daime Erkek Lisesinden 
ders almasından dolayı maaşından 
başka 24 lira ücret verilmiştir. 

rinde ( qemir ) Salat yerinde (Ateş) 1 
Hac yerinde ( Su ) Zekat yerinde 
( Toprak ) Kelimei Şahadet yerinde 
( Ağaç ) bulunur . 

Bu beş maddi şartın he1kimi beş 
Tann bir daire.. ve tıpkı bir ayinde 
olduğu gibi bir halka teşkil t:der . 
Bu halkanın merkezinde (Kin) adlı 
Büyük Tanrı; şarkta: Göktanrı;Garp
te: Aktann; Şimalde: Karatann ; Ce
nupta : Kızıltanrı bulunur . Demir , 
Ateş, Su, Toprak, Ağaç umdelerine 
cihatı arbaayı renklerle baglar . Bi
naenaleyh dinin içinde semt ve renk 
yine maddi bir yaşayışın temelleri 
arasında kalır . 

Bugün Anadoluya dıkkat eder· 
sek şimalinde Karadeniz,cenubunda 
Kızıldeniz , Orta Asyanın garbini 
teşkil eden boşlukta Akdeniz, Şar· 
kında ise Boz ve Kök dağlar adeta 
bu adların bilerek konulduğunu ha· 
tırlatmak ister . 

Şaman dininin esasında mukad
des olan ( Su Anası ) nı yine Babil 
efsanesınde adeta(Hazreti Nuh) gibi 
buluruz . 

lık devirlerde Şamanizm ilerler· 
ken son zamanlarda iki kısma bö
lünmüştür ki : Suların birine ( Ak 
Şamanlar ) digerine ( Kara Şaman 
lar ) adı verilmiştir. Bu ayrılış iba-

Cf e'tayinle'rine g'Oredir : Nef e vere._ 

Maliye Vekaleti erazi tahrir ko
misyonlannm faaliyetleri hakkında 
Valilere bir tamim yapmıştır . 

Vekalet bu tamiminde kış dola
yısile faaliyetleri tatil edilmiş olan 
yerlerdeki arazi tahrir komisyonla
nnın, yeniden kurulması için Veka
letten emir beklenilmemesini ve bu 
komisyonlara tayin olunacak şahıs
lann istenilen vasıfları haiz ve bu 
işleri düzgünce yapabilecek olanlar· 
dan seçilmesini bildirmektedir . 

cek ayinler yapan Şamanlar Ak Şa
man; heyecan veren dramatik ayin· 
leri yapanlara Kara Şaman denmiş· 
tir . 

Aleviler de iki kısma bölünür . 
Şeriatle beraber hareket eden tari
katçılar , eski ananelerinden. geçe
meyen Kızılbaşlar gibi olan Alevi
lerdir. Görüyoruz ki Şamanizm ta
dil edile , edile zamanımıza kadar 
gelmiş ve iki zümre olarak yaşarken 
son devirlerde adeta Ak ve Kara 
Şaman boylarını muhafaza etmişler
dir. 

Şamanlarda mukaddes hayvan
lar kurt, öküz, inek ve uçucu bir kuş 
( Belki horoz, belki tavuz, belki kar. 
tal ) dır. 

Çukurovada Alevilik . 
Bu başlığa iki tarih hadisesile 

başlamak uvgun olacaktır . Konya 
Türk Selçuk devleti kurulurken Ce
laleddini Rumiyi ; Türk Osmanlı 
imparatorluğu kurulurken Hacı Bek· 
taşi Veliyi adeta hanilerin nikabile 
bürünmüş görürüz. 

Bu hal Anadolu da· yaşı yan h;l
kın resmi devlet kurarken bile Arap 
Jardan gizli bir resmi mezhebi de 
bu kuruma karıştırdıklannı anlarız 
ve son zamanlara kadar .. Selç.ukilerin 

..:. {;erisi üçüncfü saJı'ilec'ie ':.: 

Belediye parkı 

Yeniden tanzim ediliyor 

Geçen selde fena halde bozulan 
şehrimiz Belediye parkı , Belediye 
tarafından, yeniden tanzim ve tamir 
ettirilmeğe başlanmıştır. 

Park ay sonuna kadar ikmal edil· 
miş olacak ve halkın istirahatine 
açılmış olacaktır . 

Ecnebi kadınlarla evlenen 
memurlar 

Dahiliye Vekaletinden vilayetlere 
yapılan bir tamimde memurlardan 
ecnebi kadınlarla evli olanlar mev
cut olup olmadığı sorulmuştur . 

Ecnebi kadınlarla evli olanlar 
varsa listesi hazırlanıp Vekalete 
gönderilecektir . 

Belediyede 
Henüz tamirat bitmedi 
Şehrimiz belediyesinin çalışmak

ta olduğu binanın tamir edilmekte 
olduğunu yazmıştık . 

İç ve dış kısımlardaki boya ve 
tamir işleri bitmiş ve belediye mec· 1 
lisi salonunun tamiri işine başlanmış· .

1 tır . Bu ay sonu bitmiş olacaktır . 
• 1 

On beş günde kaç kişi \ 
evlendi? j 

1 
Şehrimizde , geçen on beş gün 

içinde 29 çiftin evlendiği , şehir ev
lenme dairesinden aldığımız rakam- ' 
dan anlaşılmışbr. 

Bu rakam bize pek fevkalade 
bir ifade vermiyorsa da ; geçen yıl
lara nisbetle şayanı memnuniyettir . 

Vekalet emrine 
alınmış memurlar 

Vekalet bu memurların 
maaşları hakkında yeni 

bir karar aldı 
Maliye Vekaleti Vekalet emrine 

alınmış memurların ~n çok iki veya 
üç senelik 'I ekalet maaşları hakkın· 
da yeni bir karar ~lmış bulunmak
tadır. Vekaletin almış olduğu bu ka· 
rara göre: 

21 Mart 1936 tarihine kadar al
dıkları Vekalet emri maaşları hiz
met müddetlerine göre iki veya üç 
seneyi bulanlara artık bu tarihten 
sonra Vekalet emri maaşı verilmi
yecektir. 

21 Mart 1936 tarihine kadar al
dıkları Vekalet emri maaşları hiz· 
met müddetlerine göre iki veya üç 
seneyi geçmiş olan memurlara bu 
tarihten sonra başkaca Vekalet em
ri maaşı verilmiyecek ve eskiden al 
dıkları maaşlardan bu paraların geri 
alınması için hiç bir iş yapılmıyacak· 
tır . 

21 Mart 1936 tarihine kadar al· 
dıkları Vekalet emri maaşları hiz-
met müddetlerine göre iki veya üç 
seneyi bulmamış olan memurlara , 
ilk Vekat emrine alındıkları tarihten 
itibaren bu müddetleri doldurulun-
caya kadar Vekalet emri maaşı öde. 
necek, bu müddetl.:ri doldurduklan 
tarihte maaşlarının kesilmesi cihe
tine gidilecektir. 

Zabıtada: 

Silah bıçak aramaları 
Şehrimiz zabıtası dün gece şeh

rin muhtelif yerlerinde şüpheli eş
has üzerinde silah bıçak aramalan 
yapmıştır . 

Bu aramada ; Hasan oğlu Mus· 
tafa adında bir amele de haddinden 
büyük bir bıçak bulunarak musa-

dete ~ifmi;ı;r : · .. 

16 Mart 1931., ~ 
$L 

Garip bir banka 

D ünyanın en garip bankası 
Amerikada 1 Bakın bU 
biçim bir banka : 

Bir kere, bankanın nizanın 
yok. Sonra, çeklerinde ne isiın 
ne adres. Bu bankadan yalnız k 
re azaları istifade edebilirler. fa 
işin en garip tarafı şu : Bank e 
tamamile tediye olunmuş 1 O mil 
dolar sermayesi olduğu halde k ı 
rol komisyonu yok. ka 

Oradan muamele gören kDlfoı 
azaları istedikleri zaman istedi yü 
kadar para alıyorlar. Yani, ~ 
iş itimat üzerine kurulmuş. Belki 
daha garip tarafı : Şimdiye k 
da hiç sui istimal olmamış 1 

Dobra bir karakter 
Fotoğraf tahlillerinde kari 

rist Cemal Nadir, " Yakılacak 
tap,, müellifinin bir fotoğraf t 
lini verdi. Etem izzet için şöyle 

a 

niyor : . J ıl 
" Bütün rikkat ve edebi ı~ , ,.. 

ğine rağmen en körpe çamları w 

hamlede devirmekten çekinmez. 
1 

bareze ve mücadeleyi çok sever~ 
kat düşmanlarım daima kenu'; .u 
göre seçer; en aşağı bir milY:,. ;el 
rası olmıyan vatandaşla müna Y 
ya tenezzül etmez. .!iti 

Gazetecilikte metodu Ao1efj, 
gazete kralı Hearst ile at ba~R 
Talii Hearst'ün taliine çok beoı"".de 
de Açık Söze ilaveten çıkardığı 
zetenin Son Telgraf değil son 
olması muhtemeldir ... ,, 

Bir ilavemiz yok. 

Herkes 000,000 nunıa 
bileti istiyor 

Gariplikler çıkarmakta 

olan Amerikada hiç akla gel t 
bir gariplik daha oldu : . dJ 

Piyangoda büyük ikramı)'e~ın 
000 numaraya çıktı. ( Evet ği 
okumuyorsunuz : Yalnrz altı ~ · 
dan mürekkek bir rakam ! ). d 
buki piyango biletleri ar~SI 
böyle bir numara yoktu. PıY 
dolabının içine, yanlışlıkla böyle 
fiş konmuş veya basılırken btJ 
sıfırdan evvelki bir rakam çı~ 
mış olacak.. 

Kimsede bu numarada bit 
bulunmadığı için halk arasında 
dikodu başladı ve piyango id3 

nin büyük ikramiyeyi kimseye~i 
memek istediği söylendi. .Jln 
üzerine piyango idaresi ke;ı~I 
tekrar etmek istedi. Buna da e 
ki keşidede kazananlar şiddetle 
raz ettiler. 

Şimdi Amerikan piyang~ 
dürlüğü gelecek keşide için ~ 
numaralı bir bilet bastırıyor; ri 
de bayilere şimdiden bu bıle 
pariş ediyor, sanki büyük ik' 
gene bu numaraya çıkacakmış 

Kurnaz Tilki ~ 
lh 

Tilki de rol yapar ııı• 
Zarada bir tilki, kurnazlıld' 

rın doyurmanın yolunu bulrııtıf' 
kat bir vatandaşı da haylı 
sokmuştur. 

Vehbi isminde biri, akşııtıl 
ranlıkta ahırına giderken s 
kapının önünde yatan ölü bit 
görmüş : . ., 

- iyi kısmet 1 Sabahl~~ı .. 
sini yi.izer, satarım! diye dl.iŞ 
kuyruğundan tuttuğu gibi '· 
içeri atmıştır. Fakat sabah!e~ 
kinin yerine.le yeller estiği, ı>LI 
kabil, kömesteki bütün ta. 
parçalanarak yenilmiş oldur 
rülnıüşlür. l-' 

Anlaşıldığına göre, aç k• 
ki, Zaranın içine kadar ~V 
başka çare bulamamış, 

ahırı önüne gelince, içerideflt 
tavuk sesleri iştahını kaba~ 
Kurnaz tilki, içeri girebilt11J 
öJü ,taklidi yapmış, bnnda 

1 

vaff a'k olmuştur. 
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, Al manVa-n 1 n Çukur_o_va_da_~_ür_k_A_Ieviler Asri sinemada 
edikçe iştihası artıyor - ikinci sayfadan mabad - ı 

daha hafif olmak şartile Bektaşilerin ı 
daha ağır şerait dahilinde yaşadık
larını biliriz.Çünkü tıpkı Şamamzm
de olduğu gibi Ak Şamanlar gibi 

kabah1ti bizden ziyade tarihte ara· 
mak lazımdır. Hrta Asya göç yolları: 

yazan : Sir Ousten Chamberlain 

Mevleviler; musiki ve raks ile neş'e; 

Almanya gittikçe art :n bir •.~ra~.la 
oloni istiyor . B. Hitler ve üçuncu 

1 k"k" den söküp atmak da Bektaşiler içki ve muhabbetle deh· ret e o un , k v Ş 
. b j şet ve heyecan saçara ;:.nara a. ıca etmez. . . 

Almanyanın talepleri mütalaa ve, manlılara benzemışlerdır . 
. ayşin diger liderleri tarafından ve· 
ı~efl nutuk'ar bunu isbat etmekte-

tk"k değecek mahiyettedir. Bu ta· ı Bunlardan mada mevlevilere az 
t]e 1

1 

~ ne şekilde tezahur ettiğini bektaşilere biraz fazla bağlı olan kızıl· 
ır. 

B ı .. ı 
u, yalnız. Alman- ngiliz muna· 

ep erın . 1 . - • 
si asi ve ekonomik sahalardakı :sas· başlar, çepnıler, tahtacılar, alevıler3 
Ja~ının ne olduğunu anlamak lazım· üçüncü bir zümrenin berhayat olduğunu 
dır. _ 1 ortaya komuşlardır. Biz şimd.l bu ~adet ebetıeri için ciddi bir engel olmakla 

almayıp ayni zamanda,iktisadi kal· 
~rıına \e beynelmilel ticaretin te-

Eğeı doktor Şahta inanmak la· dahilinde fazla eğlenmek ıstemıyo· 
gelirse başlıca esaslar ekono· ruz. Acele aramızda ve H3tayda ya-

zı~tir. Diğer taraftan B. Hitler in ş:yan ve arap dilile konuşan fakat 
":

1 

!erine görede bu esaslar bilhassa arap olmadığını son günlerde büyük 

lcarn .. ı .. · "ht ç u u l',ın dünyanın çok mu a .. 
olduı-,1 , "k- . 'k · ·n de bu 

.. 6 • su un ve ıstı rar ıçı 

Yuk bir tehlikfdir . . . ı 
.. Alrnanyanın koloni isteklen hıç ı 

'U h 
so~litiktir. Almanya (hiç kimseden bir kahramanlıkla ve derin bir şuurla 
6ir şey çalmadan) bir müstemleke ortaya atan alevi Türklerini anlamak 

p e Yok ki yalnız lngiltereye zar~r 
erecek mahiyette değildiı . Aynı 
:amanda bütün Biritanya impara-_ 
:rluğunu ve diger milletleri de ala

lmperatorluğu kurmuştu. Bu lmpa istiyoruz. 
ratorluk harbin sonunda:galipler ta Bunun için kurt, güneş, şaman, 1 

rafından çalınmıştır. . akideleri hakkında gördüğümüz mad· 1 
Evvela iktisadi, lüzum ve delılle deleri bu kardeşler arasında aramak 

adar etrnektedir. Fransa , Belçika 
ve j 'b' A aponya mandater devletler gı 1• 

· tedkik edelim: kafidir. Eğer bunlar; bu adetler; 
rı d . l . 

J ca~a Alrnanyanın talepleri bununla 
B. Omery kraliyet ış ış erı ens- yaşayorsa onlarda L:yaşayor ve da· 

titüsünde vermiş olduğu. bir ko~fe- valarında haklı olduklarını ~avazla a nıh ? ayet bulacak mı 
] Mevzuu bahsolan sadece manda 

,
1 t~rıda bulunan Alman müstemleke· 

ransta bu delillerin gayrı meşruıye- haykıra biliyorlar demektir. 

tini isbat etmişti: .. . Elimize kurdu aldık: Bizim ale-
"Harbten evvel Almanya muhım vilerimiz kurda (Dip)derler ve Türk-~rı lllİdir ? Heı zaman olduğu gibi 

lU d f 'b' e a ua, her zaman olduğu gı 1 bir koloni fmperatorluğuna sa. !erde olduğu gibi bu adı sevdiklerine 
hibti. Bu kolonilerden muhtaç olduğu şerefli bir ad olarak verirler. Bundan 
ilk maddenin ancak yüz~~ .yarımını başka adak makamında ''İsmi dip; 

' ul defa da Almanlar tarafından 
.: ı.anıfan lisan müphem ve bir ço~ 
ı kıllerde tefsir edilebilecek mahı· 
yettedir. 

yani ihtiyacın i~iyüzde bırını. anc~k Sep'a Diyeben,, diyerek sevgililerini 
alabilıyordu. Yıne bu ~olonılere ıs· yedi kurda emanet ederler. Bundan 
tihsalatının da ancak yu~ ~eksende mada kurt dişini Türkler gıbi gümüş. 

1913 ** R } birini görebiliyordu. Yanı hır haftalık leterek nazarlık diye kullanırlar ve 
R de Sı'r Edvar Grey enne ·ı· ğ" b" d f h Ve bolluğun sı ıverece ı ır k ·· · ğ 1 a· · o d ·· ) re a urt gormeyı u ur sayar ar. ız şım-dernişt~ ~azdığı bir mektupta şoy e yekun.. dilik bu bir kaç maddeyi ortaya ah-

' . 30 Senelik bir müddet zarfında L"'k" h t tk'kl · ko 
k.l: Son senelerdeki en büyük müş· 20 000 k" yoruz. a ın ars e ı erı • 

1 <ılırnızda b' .. d Alınanyanın A )manya bu kolonile~ine '. . _1· misyonu umuyorum ki bu bahsi bir 
h k'k n ırısı e , . .. şiyi KoJon olarak gonderebılmıştır. k't kt 
J a ı ·atte ne istedigw ini bir ti.ırlu an- t d h t evvelk' on ı ap yapaca ır. 
a kt Ana va an an arp en 1 Tu"rku··n "ılk rnukşddes totemine bin· Yarnamış olmamızdır , deme e d Al 1 
aklısınız senede kolonilere gi en man arın )erce sene bağlı kalan bu adamlar; 
~ Filhakik; bu müphemiyet Alma?· sayısı vasati olarak senede 30 40 bu tolcmde Türklerle beraber kurda 
,;nın dış politikasında devamlı bır dan faz]~ olmamıştır. Halbuki bu paye veren aleviler; nasıl olurda 
-atakter olarak süregelmiştir . Ve yılJarda dığer taraflara muhaceret Türk olmaz? Buna hangi aklı selim 
ll a k'b t k eden. Al.~a?ların mik~a~ı senede hayır diyerek münkir kalır? 

teJir ~antajlı hir gaye ta ·ı e me • 25 bın kışıyı bulm~~ta ıdı. Güneş materyalJanna doğru gi-

liet Yapılan müzakere ve anlaş- 1929 yılında [ kı harp so~unun derken alevilik içinde (Şemsi) adile 
malard · b'ldi en müreffeh ve bollu. k senelerınden yaşayan bir kolun bu hakikata ver-~· . a Almanya ele geçıre 1 

• lci Al k J 
5ın1 alı . [ ·ştiha birisidir ] bütün es . man °. 0 • diği cevap ile imanı Alinin güneşin ~Jd· . lor ve ondan sonra ı k 12 1 St 1 

rr; ışın d'b ·b nilerinin anca mı Y. on . er ıne himayesinde kalışı kadar büyük bir 
Jh" fı İndedir . ] sözüne ittı aen H lb k d 

... 1 baliğ olmuştu. a u 1 aynı se~e e vesikaya hangi din ve mezhepte ras-,.:.J az asını istiyor. Al 'h t 600 ılyon 
"'· ** umumi man ı raca 1 m ]anabilir. Halbu ki; bildiğimiz mua· 
e Rayşt d k d B Hit Sterlindir. viye düc:manlar:ı alevilerde,yani ara· J ag aki S( n nut un a · · k h d 'Y 

er J.\J.,.,. k ı · Vaziyeti anlatma ususun a bı'stan alevilerinde Ali bu yeri ı . ·•ıanyanın kendinden ·o ont· d k 
rınj et b , ·ıı ı den kafi derecede parlak bir ifa e ~v;e bulmaktan çok uzakta kalmıştır. r c.as etmemiş olan mı et er d ı d J 

;,.:Ykece~~ hiç bir şey bulunmadığını tinde olan bu a et ere şunu :ı .. ı ;: Şamanizmdeki demir, ateş, su, 
~ ça ılan etti . ve etmek lazımdır ki, eğer bugun du toprak, ağaç sembollari ise daha 

F' ak t idarecileri başka maksat~ar yolun .a kuvvetle materyallarla; adeta ilmi 
-At.ıkla a diğer baz.i beyanat ve nu f · t yağa tercıh etmemış . . B 

1 
- k ı 

-1~~ rda b"ı .. e kend'ı topraklanmızdan sar yanı opu b 1. oriıinallerlı doludur. una a evı o · 
.. 1 Al a bütün halkı es ıye- d • b' k' (Ş -1

;tarrnak bile feda etmeden, diğer I o sa many . . h . farında ku sı ır mev ı tutan emsı, 
~ etlerin kist sinden Almanyayı tat- bilecek gıda maddelerını b~r~~~e~ h•~eri, şeceri, mai ve turabi) mes· 
m edeb·ı k ı satın alabilecek kadar ecne 1 ovı· leklerin bulunuşu bize kardeş alevi· ı ecegi ihsas edilme te 0 • h · 
uğu aa) Al . zine de sa iptır. leri büyük bir kuvvetle bağılığını · aşılıyor. Hıırpten evvel · ** 
anyanın k" p ı . b iddia etmeğe lüzum yoktur. 
kiz kal; ~iç gözle Afrikadb~I.' or· Siyasi delillere gehlınkcle, adcelaar? Diyeceksiniz ki: Bur lar Türk-

nı erine baktığını ı ıyoruz. d t k. ve a · 1 mı ır . 

OU
B. Ürts geçen mayısta (Chatham : bunlar a man 1 1 

•1 t b"I ceği ler de niye Arapça konuştular? Bu 
) d Almanya bir kelime ı e tu a ı e 

llnus h e verdiği bir konferensta k G •· kon 
Avusturyayı tahri ve re~ ı~ "l atırlatmıştı: dd t 

91 feransı tekliflerini re .. tmış ır. 
Beri. 4 martında B. Von Zagov h .. mu"za1·ere 

ınd k Avusturyanın enuz " 
Jan f:e i Fransız sefirine, Alman- de olduğu bir sırada Rusyaya harp 
dak;rık tan.sa ve lngiltere ile Afrika· 
-a olonıleri taksim için bir anlaş- ilan etmiştir. 

J ;... 'iaprn ğ .. işte Almanyanın büyük harbin 
mi ti a a mecbur olduğunu soy 

1
. 1 · ev 

' . ,, patlamasıııdaki mesu ıyet en m • 
Bu a 1 d zuu bahsolduıt..u zarnan, meşum 1914 apıl kn aşn;a Belçikanın aleyhin e ~ 

1 aca tı. ağustosıınu yaşayanlar bütün buna 
Şurasını t k . k I"' d" ·· ·· t" n d k. e rar ışaret etme a· rı uşunmuş ur. . 

ı ır ı, Almanya böyle bir teklifi 1 Almanya harp ilahını davet ettı 
f hğı zaman bütün kolonileri elinde 

1 

fakat mağlup oldu. 
unmakta id. 1 t b .. d' k' Acaba Almanya hir kere olsu.n lrn 1• ş e unun ıçın ır ı, 

f · anya her şeyden evvel bu sözleri kendi kendine, eğer harpten ga.lıp 
ashı~ ve. bir çok şekilde anlaşılacak k d fngiltere ve müttefiklenne 

ıy h çı say ı d .. 
• b.etı aiz olmadan kendince ni· kabul ettireceği sulh şartlarını u-
ı. ~r hal şeklinin şartlannı ve ko- şünmiyor mu ? 

:~e~~~~~daki taleplerini açıkca Ondan nasıl bir merhamet bek-
r,. . e ı ır . Ne olursa olsun lngil- l liyebilirdik ? Kim bilir Almanyaya 
- ıçın Alınanyaya karşı karşı bir nasıl bir tazminat ödemeye mec~ur 

ragat kuyusu en tehlikeli l>ir pole- I olacaktık ? Belçikadan ve Belçıka 
.a olacaktır. Çünki, tamamile tat- 1 Kongosundan ne kalacaktı ? 
ın edilmesine imkan bulunmıyan ı 
lınanyanın müsait bir fırsat bul-
uğu zaman taleplerini edeceği mu
kkaktır. 

• *. 
B'uriunla \)eraber · mes'ele!yl \:iu ı,1J• 

C .. nubi Af er ika Alman ajanları 
tarafından çıkarılan bir ağşaşın bü 
tün acılarını çekmiştir . Böyle bir teh 
likenin bir ke're Claha iuh'u'r'un'a m'a· 

ni 0lmak çarelerini kanile ve çok 
pahalıya ödemiştir . 

Cenubi garbi Af rikasını Alman· 
yaya iade etmek suretiyle çok paha
lıya ödediği bu emniyeti ve sükunu 
ihlal tehlikesini yeniden meydana çı· 
karmaya razı olacakmıyız ? Cenubi 
Afrikanın bunu kabul etmesine im· 
kan yoktur. 

Bizzat biz kendi el' mizle, ele ge· 
çirilmesini bilhassa cenubi Afrika 
müfrezelerine borçlu olduğumuz Tan
kamikayı Almanyaya iade etmek su· 
retile böyle bir tehlikeyi yeniden ha· 
zırlamaya cesaret edebilir miyiz ? 

Meydanda olan hakikat şudur : 
lngiltere istese bile bu araziyi 

iadeye muktedir değildir . 
Bu toprakların elde edilmesinde 

bütün Britanya imparatorluğunun 
emeği geçmiştir . 

lngiltere ve bütün Dominyonlar 
bu toprakların elde bulundurulma· 
sı muhakkak olan bir tehlikeye kn. 
şı bir emniyet supabı olarak kabul 
etrriekT~ir . . - . . , 

Üstüne binen yolcuları nereye götür
düyse o yer tabiatile gelen neslin 
ılk önce dilini yemiştir. Bilhassa 
Arap dili diinyada bu rolü en iyi 
oyniyan dillerden biri olmuştur, 

Biz şahsenjTürk Alevileri arasın· 
da bu gün hala yaşayan ( Tuyur 
ağaç, güneş, su, toprak, ateş, kurt ) 
adetlerini gördükten sonra kaybo. 
lan bu dilin çok çabık kendi öz kay
nağına koşa, koşa yapışacağına iman 
edenlerdeniz . isterseniz size dilin 
de pek çok kaybolmadığını ispat 
edecek bir kaç madde verelim : 

(Bu gece) 

Ertuğrul Sadi 
Kemal Sahir 

Birleşiği 

Türk Akademi Tiyatrosu 

Viktor Hogonun şaheseri 

Sefiller 7 /7 /939 gecesi Tarsus istasyon 
Toro gazinosunda Dr. Cafer Tay· 
yar ve bir kaç Alevile oturuluyor· 

du. Söz bu m.ecraya .gi~erken Ale ,, Ayrıca: Varyete - Solalar -Yeni Cambaz numaraları-
vilerden lbrahım dedı kı : 1 · Yerler numaralıdır gündüzden aldırılması 

- Bizim kullandığımız Arapça 8773 
daTI~~~benrer:bir~k kdi-\ ' ~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meler vardır . Mesela: ( Me-

9 Perde 

Tan sineması 
korıeş ) konuşmak, ( Tekoneş ) ko· 
nuşunuz, ( Tcdeşen ) düşününüz, 
( Çatula ) çatal, ( Çavdur ) çadır, 
( Lövcak ) ocak, ( Hazuk ) kazık, 

demektir. Bu akşam 
Bir de ( Cabıt ) kelimesi vardır iki büyük film birden gösteriyor 

ki, bu da Türkçe olsa gerektir. Biz -1-
bunu yeni doğmuş bir nevzat iç.in Bitmemiş Senfoniyi gölgede bırakan enfes musiki şaheseri, musiki üstadı 
kullanırız · Frans Listin hayatını canlandıran büyü'c temaşalı fiJm 

Asırlarca kadim Mısır, Asur, Ya· ( Aşk Rüyası ) 
hudi ve lslam döğüşleri arasında ya· 
samış vl: Arapça gibi, emici birdi· Oynıyan: OLGA ÇEKOVA 
lin içinde kalmış bu bir avuç Türk'ün -2-
bize velev ki bir kelime bile ata ya· Richard Talmadge'in en güzel temsili heyecan dolu bir sergüzeşt filmi 
digirı olarak getirip teslim etmesi ( y 

1 
• ) 

şayanı hayrettir. Bilhassa son ( Ca- J maz tayyarecı 
bıt ) kelimesi Türk dilinde ölmüş 

( Cabı ) sözü oluşu bu hayreti ar- J EK y AKINDA : 

tırmaz da ne yapar ? Bütün dünya matbuatının takdirle bahsettiği şaheserler şaheseri 
Çok eski Türkçede Cabının ma· d l · ) 

nası hazin ve himaye demektir. Ye- ( Kalp Müca e esı 
ni Türkçede buna benzer bir de ça· ( ANTONY ADVERS ) Baş Rolde , FREDERIC MARCH 
pıtkclimetivardır k~aşakı yukanoda ;~~~~~~~~~·~~~7~8~7~1~~~~~~~~~~~~~~~ 
l u kelime aynı manayı verir. Aleviler 
arasında yeni doğmuş çocuklara veril
miş olması kelimenin derin manala· 
nnın etrafında tavaf eden hakikat
lerden olduğunu teyide delildir. 

Ziraat vekilimizin tetkikleri 
-- -···----

Eski din ve eski dilimizde açık 
olan yakınlıklarımızı; AJevil<>r ile 
bizi tanıştıran bu küçük makalemiz· 
de km.urlarımızm tashih ve noksan 
!arının ikmalini ilk defa Türk Ale
vilerinden bekliyoruz. Hele bir vücut 
olarak bu uğurda beraberce çalış 
mak fırsatını bulursak asırlarca gü
neşi çamurla sıvamaya çalışan taas
subun son tırnağının bir hamlede sö· 
külmüş ve iki kadim kardeşin der· 
hal öpüşmüş olduğunu dünya gör
müş olcaktır . 

Y, YALGIN 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

de 
Adana Sıtma Enstitüsün· 

1 - Nic;an - 937 tarihinde 
açılacak olan .5ıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı 1 ı evsaf ve şe
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kavit müddeti olan 
20- Mart-937 t~rihine kadar mm 

- Birinci sahif edcn artan -

amele ile çifçi münazaalarını çabu· 
cak pazar yerinde halledecek mün· 
Ferid hakimlikler ihdasının pek ehem· 
miyetli bulunduğunu ve haftalık me
selesinin de zararlı olduğu için önü
ne geçi'mesini ilave etmiştir . 

Cavid Oralı takiben çif çilenlen 
Kasım Ener yine söz alarak , bin· 
!erce fakir çifçinin dört tekerlekli 
araba almasına maddeten hakiki im· 
kan bulunmadığını söylemiş ve Vali 
Hadi Baysal tekrar söz alarak : 

Üç senedenberi bu karara Çu· 
kurova çif çisinin itiraz etmemiş ve 
araba tedariki için konulan 7500 
lira mütedavil sermayeden yardım 
talep etmemiş olduğuna göre ba ka· 
rarın kabul edilmiş bulunduğunu ve 
bu işie tatbiki uğrunda daha ihtiyaç 
görülürse elli bin hatta yüz bin lira 

mütedavil sermaye konulacağını söy· 
!emiştir . 

Ziraat Vekilimiz bu hususta tam 
1 bir fikir alabilmek için işin tetkik 

ve bildirilmesini tohum ıslah istas
yonu mütehassısına havale etmiş

lerdir . taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
Bu hasbihallerden sonra söz alan racaatları . ı 

1- Orta mektep mezunu olmak. .,,,...--:-"'------~~-------:':"=.....,..~-
2-Tamüssıhha olduğuna dair 1 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 1 Negüsün beyanatı 
raber) 

3- Hüsnühal esh ahından olmak. -

4- Askerlikle alakası olmadığı· "Ras Desta ölmekle Ha-
na dair terhis vesikası ibraz etmek. h ·n r k 

7840 11-H: eş mı e ı mu avemete 

Bugece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Seyha __ n ec~anedir 
5 a a 

nihayet vermiş değildir,, 

Paris : 15 (A.A) - Negüs Hr
vas ajansı muhabirine Habeşistanm 
ve onun lmperatorunun milletler ce· 
miyetinden ümidlerini lkesmedikle· 
rini Ras Destanın ölümü ile H ~bt-ş 
milleti mukavemetine nihıyct ver
nıediğini S<iyf em~lir. 

şehrimiz belediye reisi Turhan Ce· 
mal Beriker : 

Amele paviyonları işinee bele
diyenin de elinden gelen yardımı 

yapmağı bir vazife bildiğini arka
daşları namına beyan etmiş ve şeh
rin imar projesi için de bu nokta. 
nın nazarı itibara alınarak bu iş için 
yerler ayrıldığını ilave etmiştir. 

Ziraat Vekilimiz, üç saat süren 
bu konuşmadan sonra bu işin öğle. 
den sonra tekrar Adanakulüpde 
Çiftçiler Birliği azalarile konuşula· 
cağını bildirmişler ve çok mütehas· 
sis olduklarını beyan ederek toplan· 
tiya son vermişlerdir . 

Ziraat vekilimiz, dün, öğle de 
Adanakulüpte şereflerine verilen zi. 
yafette bulunduktan sonra çiftçi bir. 
liği azalarile amele paviyonları me. 
selesini uzun uzadıya konuşmuşlar 
ve müstacelen tatbikata geçilmesi 
kararını almışlardır. 

Bay vekil bunu müteakip incir
likteki bay Ekrem Avninin çiftliğine 
tohum ekme makinelerini yerinde 
tetkik etmek üzere otomobille incir. 
liğe gitmişler ve bir saat kadar bu. 
rada meşgul olduktan sonra tekrar 
şehrimize dönerek kulübte biraz is. 
tirahat etmişler ve mezbahayı ziyaret 
etmişlerdir.: 

Vekilin bölgedeki tetkikleri 

Vekilimiz pazar günü sabah tre
nile refakatlerinde vali Tevfik Hadi 
Baysal olduğu halde Dörtyola git
mişler ve tetkikler yapmışlardır. Bay 

vekil Ceyhandan geçerken kendisini 
görmeğe gelen Ceyhan çiftçilerilc 
garda çok samimi hasbahaller yap· 
mış, derdlerini dinlemiş ve ihtiyaç. 
lan olan klevland tohumunun yakın 
bir günda tevziine başlanacağını ken· 

- Cutfen sah'ife)i çedrinis -... 
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Adana Borsası Muameleleri ı ,-- Sümer terzihanesi-,, Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
PAMUK ve KOZA 1 Kilo Fi1ab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

ı.~= - - .~ 
K. __ s. K. s. Kilo 

Kapım alı pamuk ' 

Piyasa parlağı " 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çtCIT 
-Ekspres 1 

1 

iane 
Yerli ''Yemlik,, 

1 
.. "Tohumluk,, 3;50- 1 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs -P= Yerli 5,75 -.. 

. " Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf . 
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 

UN 
1 ~ört yıldız Salih 1 775 

~ - _uç " " ı=-:r--:.O ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 
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l..iverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
15 / 3 / 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

Santim Pt'ne 

Hazır 8 1 01 
Lirt!t _l-w 

Mart vadeli 7 74 
Rayişmark 1 
Frank ( Fransız ) 17 29 

7 ı 75 Mayıs vadeli Sterlin ( İngiliz ) 615- -50 
Hint hazır 6-128 Dolar ( Amerika ) \-22..- -15 

-

Nevyork 14 38 Frank ( İsviçre ) 

1 
Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlannı bu• 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananın yegane ter· 

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 
taksitle elbise diker . Müşteri· 
leni her cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir . 

Devlet Demiryolları 
memur ve müstahdem
lerinin elbiseleri de mo
deline göre taksitle di
kilir . 

- Kömür pazarı sokagı -
8-10 7846 

Milli Mensucat Limited 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız amele evlerinin 
inşaatı için 300000 adet normal tuğ. 
la satın alınacaktır. 

2- Tuğlaların mubayaa şartna

mesini görmek istiyeııler her gün öğ
leden evvel inşaat büromuzdan ala· 
bilirler . 

3-Münakasa 22 Mart Pazartesi 
günü saat onda inşaat büromuzda 
yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta inşaat büromuzda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 7874 

14-16-17~18-19-20-21 

---~----·.---~~~-
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TÜRKSÖZÜ 
•• u 
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s 
•• 

j Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

1 K"t f Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 ı ap 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 

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

1 Cild \ Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
------- kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . 

O ITab i
l 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. z 

1 
Ren.kli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

ı... _______ I ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nr.da yaptırabilirsiniz . 

•• u 
TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 

büyük bir ten-rağmen aldığı bütün işlerde 
zilat yapmaktadır . 
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1 Seyhan Nafia müdürlü .. --====== 
--.-------------------------------------------- ğünden : 

llaçlarınızı,reçetelerinizi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

1 
Veni eza ne 

Taze ve ·temiz ilaç yapan ve 
satan bir eczanedir 

ucuz 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra, lav~nta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

7845 

1 -- Adana ceza evinde yapılacak 
çamaşırhane, hamam , hela inşaatile 

müdüriyet binasının betonarme ki· Devlet Demiryolları Ada· 

ruşla açık eksiltmeye konulmuıtur. na tşletmesınden : BELEDİYE İLANLARI 1 :; rişlerle tahkimi (4426) lira (56) ku- ı , , 1 
2 -ihale 937 yılı Martın yirmi . 

ikinci pazartesi günü saat onda Na. . İşletmemız mıntıkas~nın Ceyhan !--------_, ______________ _ 
fia dairesinde yapılacaktır. cıvarında K.m 412 dekı Taş Oca· ! 

lu 
lıi 

~- Bu işe ait keşif hüliisası,met· ğında~ ~Tahmini bedeli ) beh~r met· 
raj, eksiltme şartnamesi ve mukav ~· re muk ııbı 150 kuruş 50 santimden 
lename örneği yirmi iki kuru be· 6000 metre mUk'abı balastın ihzar 
delle verilecektir. ş ve teslimi kapalı zarf ueulile 15-3 -

4- Muvakkat teminat (332) lira. 937 tarihinden on beş gün miiddetle 
eksiltmeye konulmuştur . 

dır. 

5- İstekliler ihaleden evvel Ti· 
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair 
Ticaret Odasının ve bu işi yapmağa 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür· 
lüğünden lastikli vesikalar göster· 
meğe mecburdur. 7848 

5- 9-16-20 

Eksiltme 30-3-937 salı günü 
saat 15 de Adanada işletme bina
sında yapılacaktır . 

Şartname ve mukavele projeleri 
Konya, Mersin şube şefliklerile Tar. 
sus, Ceyhan istasyonlarında ve Ada
na yol baş müfettişliğinde parasız 

olarak görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayılı artırma 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince 

• ve şartnamede yazılı vesaik le bera · 

Eski mezarlık 
kaldırılıyor 

a 
gi 
a 
ra 
s 

Eski mezarlıktaH ölü bakiyeleri ve mezar taşları Martın 31 inci ıı~· 
nünden sonra Belediyece yeni mezarlığa nakledilecektir. T 

Alakadarların kendilerine ait ölü bakiyelerini ve mezar taşlarını Mat· m 
tın 31 inci günü akşamına kadar kaldırarak yeni mezarlığa nakletme!~~ 1 
aksi takdirde bu işin Belediye tarafından yapılacağı son defa olarak iJjll d 

olunur . 7870 3 - 4 
m 

~·~~~~~~~ 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

.:.-------~·-s_-_s ____________ A_d_a_n_a ________ , 
Mersin belediye 
tinden : 

rıyase• ber muvakkat teminat parası 681 
lira 7 5 kuruşun idaremiz veznelerine 
yatırıldığına dair olan muvakkat 
makbuzunun ve yahut şartnamede 

örneği ilişik formüle göre banka te
minat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi zarflarını ( üzerinde Ceyhan 
civarındaki taş ocağından yapılacak 
balast için olduğu yazılmak suretile) 
eksiltme saatından bir saat evveline 

T 

1- Cemal paşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde Bd"t c 
diyeye ait bir ada numaralı arsa 6 parçaya ayrılarak açık artırma ile ~ b 

lığa çıkarılmıştır. 
2- lhalesi 25-3-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 Je 

Belediye encümeninde yapılacaktır · . 

------- ·---·-·-·--
23 Nisan 

Size çocuğu dü
şündürecek haftanın 1 
başlangıcıdır. 

... _ ......... ---....-...-....... ._ ................... _ ..... 

dilerine tebşir etmiştir. 
Ziraat vekilimiz bu kısa seya· 

halinde Erzine de uğramış, tetkik· 
lerde bulunarak notlar almıştır. 

Aldığımız nıalfimata göre; ziraat 
vekilimiz bugün şehrimizden ayrıla
rak Mersine ve oradan Antalyaya 
gideceklerdir. 

Bu bölgelerde bir kaç gün tet· 
kikat yaptıktan sonra Ankaraya av· 
det edeceklerdir. 

Milli Mensucat 
sosyetesinden : 

Lim:ted 

1- Fabrikamız ameleleri için 
yaptırmakta olduğumuz amele pav 
yoııu dahili ve harici sıvalarile has· 

tane zeminine döşenecek çimento 
pılakaları işçilikleri münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 Talip olanlar her gün öğ· 
leden evvel bu işlere ait şartname· 
!eri İnşaat büromuzdan alabilirler. 

3 - Münakasa 22 Mart pazar· 
tesi günü saat onda inşaat büro· 
muzda yapılacağından taliplerin mez· 
kur gün ve saatta inşaat büromuzda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 

14-1'6-17-1'8-19-10-2'1. 

1 
1- Belediyeye ait plajın işlet· 

mesi beş yıl müddetle kiraya veri· 
1 lecektir. Tahmin edilen yıllık kira 

1 

bedeli 700 liradır . 

2 - Belediyede mevcut proje 
1 ve şartname mucibince Plajda müs-

1 
tecir tarafından 3466 liralık inşaat 
yapılacaktır . 

1 3- Şartname ve proje parasız 
olarak fen müdürlüğünden alınacak. 
tır . 

4- Artırma 23-Mart- 937 
salı günü saat 16 da belediye day
ra,ında yapılacaktır. 

5 - Artırma açık olarak yapı
lacaktır . 

6- Muvakkat teminat miktarı 
262 lira 50 kuruştur. 

7- Talipler Ticaret Odasında 
kayıtlı oldu'tlarına dair vesika ibraz 

' edec'ektir. 7850 2'-0-11~1'6 

kadar makbuz mukabilinde Adana. 
da i~letme müdürlüğüne vermiş ol· 
malan ve mektup sahiplerinin de ek· 
siltme saatında hazır bulunmalan. 

7877 14- 16- 18- 20 

3- isteklilerin ihaleye işti~ak ~debilmeleri için İ:ıeher p~rçaya '.~k:~ 
edilmiş olan bedelin °/o 7,5 nısbetınde pey akçası makbuzıle encunı 
müracaat olunacaktır. 

4- Şartnamesi Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülel'>ilir· 

7864 11-16-20-24 

• 

Her nevi ölçü ve tartı aletlerinin 937 yılına ait muayeneleri 15 ~~ ııi 
937 tarihinde başlayıp nisan sonuna kadar devam edeceğinden ölçO Ji öl 

tartı sahiplerinin ölçülerini damgalatmak üzre bu müddet içinde bel' k 
ayar memurluğuna getirmeleri lüzumu ilan olunur. k 

7861 10-16 fı 
b 

--~------------- _..._....,......,.,............,.,. ....... --~--......... ~·.--__,..,,,,......__...,.., _____ _./b 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
A'da'tia Türksöı:ü m·atl:ii3jl 


