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ı 5 Kuruş l 
ADANA: ' Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Türk-Romen dostluğu Amerika da Suriye postası : 

Suriye hükumeti Pariste daimi bir 
delege bulunduracak mış T. ... k··ıt··rel münasebetleri iki 

ıcarı ve u u 
taraf da genişletecek 

Tüyler Ürpertici 
bir facia 

-------- 500 talebe öldü 45 mual 
lim yaralandı 

Hatayda konferanslar 
ve . l · 'htiyari Romen 

T .. k R .. 'versıte erıne ı 
ur ve omenunı .. .. k nacaktır 

Türk dilleriyle kursuler 0 Ankara : 20 (AA.) - Ameri
kada Nevv London şehrinde altın
dan geçmekte olan gaz borularından 
birinin infilakı neticesi Tyler büyük 
kolleji berhava olmuş ve o anda ye· 
di yüzden fazla talebe ile kırk kü 
sur muallimden ibaret olan mektep 
mevcudundan şimdi ye kadar on ye
disi muallim olmak üzere beş yüz 
cesed çıkarılmıştır. Yaralananların 
da bir çoğu hastahanede ölmüştür. 

Sancakta zulmü Arap gazeteleri de itiraf ediyorlar 

Ankara: 20 (A.A.) - Romanya 
dış bakanı Ekselans B. Antonesko· 
n~n ziyareti münasebetiyle aşağıda· 
kı tebliğ neşredilmiştir. 
. Ekselans Bay Antonesko Ankayı 

zıyareti esnasında Cümhur başkanı 
Atatürk tarafından kabul edilmiş ve 
~aşvckil ismet lnönü ve dış işleri 
akanı Tevfik Rüştü Arasla uzun 

ve dostane görüşmderde bulunmuş
tur. 

k' Bu görüşmeler esnasında şimdi
~a beynelmilel vaziyetin ve ~!.inada 

ikan antantı daimi konseyının son 
taplantısında ittihaz edilen kararların 
a" 
uratJe tatbik mevkiine konulması 
tedb· . . b' ırlerının geniş ve teferruatlı ır 
surett d'I · . e tetkikine tevı-ssul e ı mış-
tır, 

d iki müttefik memleketin devlet 
a anıları .. .. 1 · vzu teş· k'I goruşme erme me 

ı eden bütün meseleler hakkında 
aralarında ta b' .. .. bı'rli"'"i mev 

d ol m ır goruş s .. a-
duğunu memnuniyetle muş 

hBade Ve tesbit fırsatını bulmuşlardır. 
Und ' " k' an sonra Romanya ile Tur ı-

yeye doğrudan doğruya ilgilendiren 
mesellelerc temas eden Ekselan is-
met n" .. 

Onij ve iki memleket harıcıye 
nazırla 'k' 
dost tı Aras ve Antonesk~ .'. 1 

mek lllenıleketin genişlemesinı gor
mik ar~~sunda bulundukları ekon~ · 
•herıı ~Unasebetlerine hususi b~r 
İcare~ıYet atfetmişler ve yeni bır 
nak .. anlaşmasının esaslarını koy· 

f ·ı·~Zere Romen selahiyattar ma· 
ı ı ılc d' 1 ıek k temasa girmek maksa ıy e 

tiik Ya ında bir ekonomi heyetinin 
reş. 

ırdır. - &itmesini kararlaştırmış-

Bu anı . . 
ıübadeie aşmanın imzasına ıntızaren 
in 'k· h" hacminin fazlalaştırılması 

~ 
1 1 11 kuınetin karşılık hususi ko-

indt urııı' .............._.., _______ _ 

Sof yada 

ay• t~fürk 
enci"' delll· - Yunan Bulgar 
. ifı' ır .~allar tenz.ilatı 
uleb ll'ı\lzakerel rı 

SorYa· 20 
lgar .._: (Radyo) - Türk -
devı Yunan delegeleri arasın-

et d · ·ı·t kkında .. ernır yolları tenzı a ı 

Jir. 1' a _ınuzakere devam etmek
ıan ~ır bil te rı·fıeler değişecek ve müte· 

1 ııı6 G nzı at Yapılacaktır. 
e erek b 1 

farında ~ gar ve gerekse Türk 
tada , Yuzde 20 den yüzde 75 

r •en ·ı· zı at yapılacaktır. 

p•',ııl 
alkan antantı 

J' tisad f Bel il. ırkası mesaisine 
lııııl' d . 

23 avam ed1yor 

Ati~a: 20 (Radyo) - Balkan 
tı ıktisad konseyi encümenler 

ınde fa ı· · k a ıyetıne devam etme te-

!aylıklar göstermeleri kararlaştırıl

mıştır. 

A rıca iki dost ve müttefik 

1 yk t arasında kültürel münamem e e 

b ti . takviyesi için talebe ve se e erın 

f .. teatisi ve karşılıklı unıver· pro esor • .. R 
't !erde ihtiyarı Turk ve omen 

file . 

diller kürsüler ihdası takarrür ettı 

rilmiştir. 

Şam: 18 (Hususi) - Hükumete-
Paristeki Suriyeheyetinden gelen mu
fassal bir mektupda heyetin Parisde 
umumi af, Suriye ordusunun teşkili 
ve buna benzer muahede tatbikatile 
alakadar meseleler hakkında yaptığı 
müzakereler ve vasıl olduğu netice
lerden bahsedilme-ktedir. 

dirilmektedir . Numan beyin Hatay 
ahalisinin Hatay yasası hakkındaki 
dileklerini tesbit ederek Türklerin 
imzalariyle ve telgraflarla bildirip 
cemiyeti akvamda Ankara hükume· 
tinin projesini teyid etmek yolunda 
çalışacağı söyleniyor . Bu iki haberi 
Arap gazete1eri kendi bildikleri gi· 
bi tebliğ ve tefsir etmektedirler . 

Lübnan kabinesi yeniden 
teşekkül etti 

Cemil Merdem mektubunda Pa
riste Suriye hükumeti ile Fransa 
hükumeti arasında muvasala noktası 
olmak üzere daimi bir murahhasın 
bulunması zaruri olduğunu yazmak· 
tadır. 

Bu murahhas yakında tayin edi
lerelc Şamdan Parise gönderilecek
tir. 

Cenevre müzakereleri hakkında 
buraya gelen havadislerin çoğu ajans
lardakinin ayni ve bir takımı lstan· 
bulda menkul olduğu için tekrarına 
hacet görmüyorum • 

Son zamanlarda müzakerelerin 

inkitaa uğraması ihtimalinden bah
sedilmişti . Şam siyasi ricalinden 
biri Suriye heyetinden gelen mek
tuplarda Fransız heyetinin Suriyeli· 
ler lehinde ısrariyle çalıştığı bildiri
liyorsa da müzakeratın inkitaı henüz 
mevzuubahs olamaz , Öyle bir şey 
olsa derhal bize de telgrafla hab~r 
gelirdi . Bu şayia da vüzera reisinin 
istifası şayiası gibi asılsızdır . demiş· 
tir . 

Müsbet olarak bilinen bir şey 
varsa o da komitenin Hatay hudut
larının tayini ile meşgul olduğu , ve 
müşahitlerin Bayırbucağın Türk mın
tıkası olduğunu tasdik ettikleridir . 

iki Partiden bir 
teşkil 

itilaf 
edildi 

hükumeti 

____ , .. __ _ 

Milli müdafaa vezirinin riyasetin· 
de toplanan komisyon askeri komis· 
yonunun hazırladığı rapo u okumuş 
ve ordu t~kilatı için büdceye tah
sisat koymağa karar vermiştir. 

Berut : 18 ( Hususi ) - Lüb
nanda yeni kabine teşkil edildiğini 
bildirmiştim . 

Lübnan - Fransa muahedesile 
Lüban istiklaline kavuşt.ukt~n .son~.a 
ilk teşkil edilen kabinenı~ b'.rlı~ h~
kı'.imeti rılması iltizam edılmı~tı. Lub-

eski meclislerind~n ben devam 
nanın 

1
. . • . 

eden ikilik bir kaç yıl mec ısın _tatı. 
)ine sebep olduğundan ~u yem ku~ 

1 devresinin sükun ıle geçmesı 
ru uş .. k" ı· . . du Fakat bu gun u mec ıs 
ıstenıy•>r · . . . k _ 
. e başlıca iki partı ıdı ve mu a 

ybı·nı t' hükumette kendilerinden 
1 par ı .. 

de mümessil bulunmasını ıstıyor-

lardı . .. k 
Uzun dedi kodulardan, mu na a. 

alardan ve müzakerelerden . son~a 
Ali Komiserliğin de tava~su!ıle. bı: 
•t·ı·f hu"kumeti teşkili tensıp edıldı. 
ı ı a · L"b n 
Ahılep kabinesi istifa ett'.. _u na 

R 
.. C"mhur yeni kabınenın teş

eısı u h 1 etti . 
kilini yine Baş vezire ava e .' 

Yeni kabine şu suretle teşkıl 

edildi: . M r 
Reisi Vüzera, Adhye ve a ıye 

Veziri Hayreddin Ahdep, • 

D h·ı· Veziri Mişal, Zekur, a ı ıye . 
Terbiyri vataniye, iktısat ve se-

yahat Habip Ebuşehla, .. . 
Nafıa ve ziraat Ahmed Huseyın 
Doktor Eyyup Sabit ve arkadaş· 

lan bundan da memnun olmamış· 
!arsa da mesele kapanmıştır. 

Ati Komiser yeni kabine azas.ı~a. 

b. . fet vermiş ve Cümhur Reısını 
ır zıya . . 

de bu ziyafete davet etmıştır .' . 

Y . kabine beyannamesıru ha 
em k. 

). arz edece tır . 
zırlayıp mec ıse .. 

Kabineye yeni girenle~den . bırı 
. M' 1 Zegur öteki de zıraat. 

gazetecı ışe . . . 
çı Seyit Hüseyınıdır. . . . 

Ahmed Hüseyini çifthğinde meş 
gul iken seçilmiş ve iyi karşılanmış· 

tır . . d 
Gazetecinin muhaliflerı e uzu~ 

müddet mücahedesinden ve değerın· 
den bahsetmekte ve itilaf hükume
tine muvaffakiyet temenni e-tmekte· 
dirler. 

Müstakil Lübnan Cümhuriyeti 
ikinci kabinesinin ilk mühim işi -
Ali Kom;serin son mektubunda işa· 
ret ettiği vechi:e - Suriye tüku
meli ile mesalihi müşterekr müza · 
keratına girişmek olacaktır. 

Bunun için de Suriye heyetinin 
Cenevreden dönmesini bekliyecek
tir . 

Mesalihi müştereke ışlerini 'iki 
hükumet uyuş arak hallettikten son
ra bu yıl ortalarında Suriye gümrük 
işlerini kendi ellerine alacaklardır. 

On yedi senedenberi Suriye ve 
Lübnanın mahrum olduğu büyük bir 
varidat menbaına bu suretle kavuş· 
muş olacaklardır. 

iki nükumet mesalihi müştereke 
varidatından kendi hisseleri ayırdık
tan sonra büdçelerine zam edecekleri 
bu meblağ ile yeni teşkilatlarında 

sıkıntıdan kurtulacaklardır. 

iki taraf bunu pek iyi bildikleri 
için kolayca uyuşacakları umulmak 
tadır. 

Suriye ordusu teşkili meselesi Pa
riste de heyetle Fransa hariciye na
zırlığı arasında görüşülerek muhte
telit fırkalardan Suriyeli efradın ay· 
rılması ve Suriye gençlerind~n de 
iki fırka teşkili kararlaştırılmıştır. 

lraktan Yemene Cemil Medfai
nin riyasetinde gönderilen heyet 
tayyare lie Şamdan geçmiştir. Hayfa 
Kahire yoluyla Yemene gidecektir. 
Bu heyet Irak ile Yemen arasında 
dostluk miınasebetlerinin kuvvetlen
dirilmesi ve Arap birliği gayelerine 
çalışacaktır. 

Halepten gelen haberlerde Ce· 
rablus hükumet memurlarının Ce· 
rablusta şapka giyerek Türkiye 
propagandası yaptığı bahanesiyle 
o havali ağalarından on bir kişi tev· 
kif ettikleri ve Suriye jandaaması· 

nın bunları bağlayarak Halebe sevk 
ettiği bildirilmektedir. 

Antakyadan gelen bir haberd! 
de Numan beyin Antakyaya giderek 

1 
Türklerle temasa giriştiği ve ( Ha· 
tay ) cılık konferansları verdiği bil-

Anı ele büroları 
• 

Cenupda üç büro kurulması hakkın
da kararlar alındı 

Bölgeler arasında irtil-ıat , amele Ücretlerinde 
istikrar ve amelenin refahı temin edilecek 

Ziraat Vekilimizin şehrimizi zi· 
yaretlarinde Adana - Mersin -
Tarsus bölgelerinde amele işlerini 
organize etmek kararı verildiğini yaz· 
mıştık . 

Vücuda getirilecek teşekküllerin 
ana hatları hakkında evvelce müza
kereler yapılmış fakat teferruat tes· 
bit edilmemişti . 

büyük çifcilerin ve Seyhan ve Mer
sin Ziraat odası reisinin iştirakiyle 
teşekkül eclen heyete amele işlerinin 
idaresi için kurulacak büroların kad
rularını tesbit etmişlerdir . 

Bu karara göre , her büronun 
bir müdürü , bir muhasibi , bir kafr 
bi ve bir odacısı bulunacaktır . 

Bürolar üç bölge arasında İrti
bat ve amele ücretlerinde istikrar 
ve amelenin de refahını temin 

, edeceklerdir . 

Afrikadan ispanya 
cephelerine Habeşliler 

sevkediliyor 
İspanyol ihtilali, neticesi acıklı 

çıkacak bir saf ha alıyor 
--····· ... ·----

Talamanka : 20 ( Radyo ) 
Kıtalar hükumet mevzilerine devam
lı atesler yapmaktadır. Hükumet 
kuvvetlerinin bütün taarruzları tard 
edilmiştir. 

Üniversite mahallesindeki çar
pışmalarda da da hükumet kuvvet
leri çok telefat vermişlerdir. 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Ola
ra kasabasını hükumet kuvvetleri 
dün akşam işgal etmişlerdir. 

Madrid : 20 ( Radyo ) - ltal
yanlar lspanyol F asına ve oradan 
ispanyaya Habeş askeri sevketmek
tedirler. 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Alınan 
haberlere göre dün sabah :ooo 
Habeş milisi Fasa gelmiştir. Bunlar 
yarın Cebellüttarıktan orta ispanya
ya sevkedilecektir. 

Londra : 20 ( Radyo ) - Roy· 
ter muhabiri bildiriyor : 

Madrid şimalinde Guadalajara 
cenubunda hükumet kuwetleri iler· 
lemelerine devam etmektedirler. 

Son günlerde asilerş karargah 

olmuş olan Brihuegayı ve daha bir 
takım köyler hükumetçilerin eline 
geçmiştir. 

Resmi bir tebliğe göre hükumet 
tayyareleri bu cephedeki İtalyan 
kuvvetlerinin rica! halinde bulun
duklarını tesbit etmişlerdir. 

150 den fazla ltalyan esir edil. 
miş ve sekiz top, 30 mitralyöz, 60 
kamyon ve yüzlerce silah iğtinam 
edilmiştir. 

Bayan Simpsonun 

Talak kararı meri mi? 

Londra: 20 (Radyo ) - Smpo· 
sun boşanma meselesi hakkında 

müddei umumi beyanatta bulunarak 
boşanma hakkında kati bir karar 
mevcnd olmadığını söylemiştir. 

Talak kararının meri olduğu hak· 
kındaki haber Londra mahafilinde 
büyük heyecan uyandırmıştır. 

Son dakika 

Kıymetli mis af irim iz 
Antonesko memleketine dönüyor 

I rı y ~an .. heyeti konsey azaları ŞC· 
t tı4 .. ~ ugun bir öğle ziyafeti veril· 

,.ır. 

Lübnanlıların anlaşarak ve uyu· 
şarak rahatça işlerine bakmaları ve 

eeski meclislerdeki tecrübelerden is
tifade etmiş bulunmaları umulur. 

Dün , Vali Tevfik Hadi Baysa. 
im riyasetinde toplanan çifçiler bir
liği , reis ve azaiarı , ziraat odasın
dan , ticaret odasından , eski ame-

le komisyonundan birer aza ve bazı 

Sanıldığın' göre ; bu bürolar 
müstahdimlerinin ücretleri Ziraat Ve 
kaleti tarafından tesviye edilecektir. 

Ankara : 29 (A.A) - Romanya Hariciye nazırı Ankaradan ayrılmış
tır. Muhterem misafirimiz bugün lstanbuldaDolmabahçe Sarayını gezmiş 
ve fenerde patriği ziyaret etmiştir. Başvekil ismet lnönü Romen ajansına 
beyanatında Romanya ya şunu temin edebilirsiniz ki zamanla bağlılığımı· 
zın kuvveti ve birliğimizin emniyeti artmaktadır. ve münasebetlerimiz sık
laşdıkca beynelmilel sah~da sulh eseri de bundan pek ziyade kazanınak · 
tadır demiştir . . ş1) 



Sahife 2 

Anadolunun 
TfirksözO 

tarihi yolları 
Ankara Halkevinde verilen 

çok değerli bir konferans 

21 Mart 1937._ 

[şehir haberleri 
Toprak bayramı r Türkkuşu Ankara : [ Hususi muhabirimiz· 

den ] - Ankara Halkevinin tertip 1 
ettiği konferansların ikincisini, Dil, 
Tarih fakültesi Profesörlerinden Von 
den Üsten Cumartesi 17,30 da ver
di . Mevzu şimdiye kadar üzerinde 
Türkçe hiç bir neşriyat yapılmamış 
" Anadolunun en eski yılları ,, idi . 
Halk evi konfr rans salorıu münevver 
bir kitle tarafından doldurulmuştu. 

Sayın Profesör kısa fakat istifa
deli bir ön sözle konferansına baş. 
ladı. 

" Bir memleketin me~eniyet ta· 
rihinin tekamülü üzerinde en esaslı 
iki faktör ( amil ) önemli rol oynar. 
Bu faktörlerden birincisi beşeri fak
törlerdir. ikincisi tabii faktörlerdir. 
Beşeri faktörler; harpler. yerleşme- I 
ler ve her milletin kendisine has olan 
kültür kabiliyetidir. Tabii faktörler IJ 

o milletin oturduğu yerin tabii şart· 
landır. Bu iki faktörün tesiri altında 
o millet kendisine has olan kültürü· 
nü yaratır ve karakterlendirir: 

Tabii faktörler az çok sabit kal 1 
dığı halde, beşeri faktörler daima 
mütehavvildir. Her millet, içinde bu· ' 
lunduğu, değişmiyen tabii faktörlere 
kendisini uydurmak mecburiyetinde 
kalır. Anadoludnki medeniyet tarihi 
nin tekamülünü bu faktörlerle izah 
etmek lazımdır . 

Anadolunun medeniyet tarihin· 
deki tekamülü üzerinde rol oynayan 
faktörleri üç büyük esasa bağlamak 
mümkündür. 

1 - Anadolu, merkezi Asy:ıyı 
garbe bağlayan bir köprüdür. 

il - Profesör Luis'nin söyledi
ği gibi Anadolu iskana müsaittir. 

111 - Anadolu, tabii iklim mın
tıkalarına ayrılmıştır. Ve her mıntı
ka en eski zamanlarda dahi iskana 
elverişli bulunmakta idi. 

Konferansımızın esas konusu 
( mevzuu ) Anadolu kültür tarihin
de en mühim rolü oynayan Anado. 
lunun en eski tarihi yollarıdır . Bu 
yolların bazılan muahhar devirlerde 
Roma- Bizans de, ir ]erinde de bel· 
Ji idi. MiJaddan 4-5 asır evvel Kse· 
nefon Herodot gibi tarihmenler bu 
yollar hakkında malumat vermişler
dir. 

Bu en eski, ( tarihten evvelki de· 
virler de dahil ) yolları üç katago
riye ayırmak lazımdır. 

1 - Askeri yollar 
il - Ticaret yollan 
111 - Muhaceret yollan. 
Askeri yolların bariz vasıflan, 

sevkulceyş bakımından, iki mahali 
birbirine en kısa yerden bağlamak· 
tır. Bu yollann tesisinde büyük müş 
kilata tesadüf edileceği muhakkak· 
tır . Zaten askerliğin en bü) ük vas. 
fı da müşkilatla mlicadeledir . 

Ticaret yollarının kurulmasınd?· 
ki rasyona! düşünce, iki maha11i kısa 
yerden ve fakat ticaret meıkezlerin· 
den geçirterek bağlamak . 

Bu traseler , ormanla ( step ) in bir 
leştiği mıntıkalardır ki , mühim yer· 
leşme ( iskan ) ların da buralarda 
vaki olduğunu.Hüyüklerden ve kale· 
lerden anlamaktayız . 

Batıdan , Balkanlardan gelen 
muhaceretler , lstanbul boğazından 
geçerek istanbul - lzmit - Bo.zhü · 
yük istikametini takip etmişlerdir . 

Çanakkaleden bu türlü geçişler 
yapılmamıştır ; çünkü Çanakkale 
yolu İstanbul boğazından daha güç 
geçilir . Bunun içindir ki Anadolu
nun garp taraflarındaki medeniyet
ler , muhaceret tesirlerinden daha 
az müteessir olmuşlardır . 

Büyük , Eskişehir - Polatlı -
Gordyoma - Gavurkale istikame· 
tinden Ankaraya ulaşır . 

A nkaradan sonra yol , Tabak 
hanesuyu - Yahşıhan ve Delice 
konaksu istikametini takip eder . 
Bu yol Bnkır devrinden sonra ve 
Hitit devrinde Yerköy - Alişar -
Akdağ madeni cihetine döner . Se
bebi Hatuşaş'ın Hitit imparatorluğu· 
nun merkezi olmasıdır . 

Bu , yol Sivasa kadar uzandık· 
tan sonra ikiye ayrılır . Biri şimale ; 
Zağra - Snşehri - Erzurum -
Kars üstünden Kafkasyaya gider . 

Büyük bir muhaceret yolu • 
dur . Cenubi Rusyadan Hazer üstü 
ve Kafkasyadan Anadohıya muha· 
ceret)er bu yoldan inmiştir : 

Diğeri , Kangal - Malatya - . 

Frat - Elaziz - Ergani - Diyar
bekir istikametini takip eder . Yol 
Diyarbekirde de ikiye aynlır . Biri 
Didenin münbit vadisini takip ede· 
rek doğu cenuba, diğeıi Habur nıün· , 
bit vadisine uıanır . 

Tunadan Anadoluya geçen bü 
yük muhaceretler Kalgültik devrin
den itibaren hep bu istikameti ta· 
kip etmişlerdir . 

Bu yolun doğusundan batısına 

yapılan muhacerctlerin~en mühimmi 
Selçukların gelişidir ki , Malazgird 
de bu yolun üzerinde bulunmakta· 
dır. 

Sivastan itibaren cenubu şarkiye 
seyreden vollar , Asuri tüccarlarının 1 

Anadoluya geldikleri yoldur. Wuski· 
lerde bu yoldan cenuba iıımişler ve 
Figlat Pelisar tarafından püskürtül· 
miiştürler , Cenuba Anti Toroslar· 
d::ın geçil~rck yapılan bir akını da 
ikinci sasgon Malatya civarında 
püskürtmüştür . 

Porf es ör buraya kadar ta kik et· 
tikleri yolun muhtelif enteresan re. 
simlerini gösterdiler. Bu arada yol 

' üzerinde evvelce söyledikleri amilJe. 
rin thatı tesirinde teşekkül etmiş 

iskan mahallerinden de manzaralar 
gösterdiler. Sivrihisardaki eski bir 
tahkimattan, Ankaraya 60 kilomet · 
re uzakta Zalinlerin eski bir mabe 
di üzerine kurulmuş bir Firikya be
yinin oturduğu ve tahkim ettirdiği, 

Muhaceretlerin vukua geldıği yol· 
1 

lar tabii ava rıza uygun olarcık teessüs 
etmek zaruretindedır. Bu üçüncü tip 1 

yollarda, suyun, hay .,ıanları ve in. 
sanlan besliyebilecek gıdaların bu· 
lunması şarttır. 

GfıvurkalesiPden bahsettiler. Kızıl
ırmak üzerindeki Kırıkkalenin eski 
bir mevki oluşu ve Aliş:ırm Boğaz 
köyün ( Hatuşaş'ın ) en mühim Hi
tit merkezi oluşuna ait izahatları 
alaka ile dinlendi. Malatyanm eski 
adının Melita olduğunu ve meşhur 
bir Asur ticaret merkezi bulundu. 
ğunu söyledikten sonra ( Cenup yo
lu ) nu izah buyurdular. 

Bu üç tip yollar, Anadoluda he
men hemen bir mahiyet arzederler. 
Bununla beraber tasnifde, bu yoJla
n iki bü) iık katagoriye ayırmak Ja. 
zamdır. 

Birirıcisi ; merkezi Asyayı bağ· 
)ayan , Anadolunun bir başından di· 
ğer başına giden yol . 

ikincisi ; muhtelif memleketleri 
birbirine bağhyan yollara bu ikinci 
yollar birinci yollara vasıl edilmiş 
bulunurlar . 

Anadoluyu baştan başa seyre· 
den yollardan biri şimalda , diğeri 
cenuptadır . Bu iki yol , sureti umu · 
miyede , tabii traseleri takip eder . 

" Bu yolun başladığı Egede Ef es 
ve Sardes'tir. Sardes - Afyon -
Konya - Bozantı - Tarsus istika 
melinde giden yol T oroslarda eski· 
lerin Kilikya kapısı dedikleri Gülek 
boğazından geçer. Bu yolun başın
daki Efes eski ve mühim bir tica· 
ret merkezi idi. Çukurovadaki Tar 
susun Cenup Anadoluda önemli 
bir mevkii vardı. Burasının eski bir 
liman olduğu tesbit edilmiştir. Liman 
bugün dağlardan inen suların getir· 
diği teressübatla dolmuştur. 

Yol Tarsııstan Adanaya doğru 
uzanır. Ovada yolun geçtiği istika
mette bir çok hüyüklere tesadüf edi. 

lir. ı 
Adanadan ileri de yol üçe ay-

rılır. 
l - Şimaldeki yol; Bahçe üze. 

rinden Gazi Antebe. 
il - Ortadaki yol; Toprakka. 

leden Halebe. 
ili - Cenuptaki yol; Suriye • 

Filistindep Mısıra uzanır. 

Bu yollar en eski çağlarda kul· 
lanılmış idi. Sonraları miladdan ev· 
vel beşinci asırda da malum idi. 

Bu yollar hakkında bazı nazari· 
yeler vardır. Bazılarınca asıl takip 
edilen yol, cenup yolu olmuştur. 

( Sardes - Mezopotamya ) . Cenup 
yolu, Mezopotamya ve S1ıriyeyi A 
nadoluya bağlıyan en mühim bir ti· 
caret yolu idi. Mamafih askerlik ba· 
kınımdan da önemli idi. Büyük ls
kender bu yolu takip et:niştir. Ehli 
salip seferleri de bu yol üzerinden 
yapılmıştır. Bugün Anadolu - Bağ 
dat yolu da aşağı yukarı büyük yol 
istikametinde seyredeı ve bu tera · 
seyi takip eder. ,, 

Profesör bu yollara ait resimle
ri de projeksiyonla göstererek iza
hat verdiler. Memleketin en nefis 
manzaraları ve bu arada Gülek bo· 
ğazında Toros manzarası seyrine 
doyum olmaz bir glizellikle alaka 
mızı çekti. J 

Sayın pröfe'sör bundan sonra, ı 
Şimal · cenup yolunun izahına geç.

1 
tiler. 

" P.u yol şimaldan, Sinop ·S aın 
son · Ladik üz !rinden Amasya ya 
iner. Amasyadan Kayseriye inen yol~ 
siyasi !ebeblerle bir kaç defa değiş. 
tirilmiştir. Erkeo!ojik Mataryalı bize 
eski çağlarda yolun Amasya-Alaca· 
Alişar - Boğazlayan • Kayseri i5ti
kametini takibcttiğini gösteri -
yor. Hititliler devrinde ve F rikyalılar 1 

zamanında şöyle değiştirilmiştir . 
Amasya • Alaca Boğazköy - Yer 

Bugün Toprak bayramıdır.Şeb 
rimiz Ziraat okulunun, bugünü kut
lamak için hazırlıklar yaptığını dün 
yazmıştık. 

Toprak bayramı Ziraat okulunda 
kutlanacaktır. 

Hava güzel olduğu takdirde tö
rene gayet kalabalık bir halk kütle
sinin iştirak edeceği ümit edilmek· 
tedir . 

Bağlara kükürt 

Kükürt satışını Ziraat 
bankası yapacak 

Ziraat Bankasile Keçiborlu kü. 
kürt şirketi arasında Ege mıntıka 
sında üzüm bağlarına lüzumu olan 
kükürtlerin satış işi için bir muka
vele aktolunmuştur . 

Banka kendi şubeleri vasıtasile 

kükürt sa!ış işini üstüne almıştır . 
Satışlara bu hafta sonunda başlan
mak üzere tertibat alınmıştır . 

İdman yurdu 
rforos spor 

Bugün şehir stadında 
karşılaşacaklar 

Şehrimiz ldmanyurdu ile Toros
spor orasında evvelki hafta yapılan 
maçta berabere kaldığını yazmıştık. 

Bu iki kulüp bugün şehir sta· 
dında tekrar karşılaşacaklardır . 

Bu maç , spor severler üzerinde 
büyük bir alaka uyandırmaktadır . 

Halkevi 

Neşriyata başladı 

köy - Boğazlıyan Kayseri yolu üze- Şehrimiz Halkevi dün akşamdan 
rindeki tahkımatın çoğu Frikyalılar itibaren Hoparlörlerle şehrin her 
devrinde yapılmıştır. Sonra, Roma- tarafına neşriyata başlamıştır. 
Bizans devrinde yine eski i~tik&me· Dün gazete hulaselerile, mahalii 
tini bulmuştur. Selçuklar devrinde havadisler verilmiş ve Sulh kakimi 
Amasya mühim bir merkez haline Hadi Okan tarafından meşhud suçlAr 1 

gelince yol; Amasya· Erik . Kar hisar kanununun tatbikatı hakkında 
istikametini aldı. Yozgad Çapan oğlu i!zahlar yapılmı~tır. 
tarafından zabdedilir ce yol bir daha 
değişmemiştir. 

Kayseriden sonra yol ikiye ay 
rılır. Biri Kuşkale · Niğde · Bozantı 
istikametinde cenup yoluna kavuşur., 
Diğeri Kayseriden Sivasa doğru gi 
der ve Me:ıoputamya doğu yoluna 
bağl nır. 

Bu, büyük yolları birbirine bağ
layan küçük tali derecede bir takım 
yollar daha vardır. Ve traseleri ta
kip eden ana yolları birbirine muh
telif müsait yerlerden birleştirir. 

Bu yolların esaslı surette tetkikini 
ana rolunun tarihini aydınlatır. 
- Bugün teknik tekamülünün çok 
ilerlemiş olmasına ragmen tabii fak· 
norların yarattığı bu yolların çoğu 
bugün dahi takip edilmektedir. Ve 
tren yollarıda buralardan geçmek 
tereddüdünde kalmıştır. ,, 

Sayın profesör bu yollara iiit de 
pröjeksyonları göstermişler ve coş·. 
kun alkışlarla şehrimizden ayrılmış
lardır. 

( • ) Gordiyom Frikyalıların idare 
merkezi idi. Rivayete göre bu şehri 
Frikynhların çoban kralı Gordiyas 
kuı muştur, Godiyas çiftci olan Frik
lilerin çif tci reisleri idi. Boyunduruğu 
aka bağ'lamak için bir k.:r düğüm 
icad etmişti. Bu düğüm tılısımfı bir 
şeydi. Frikralılar bu düğfünün çözül
meyeceğine, çözebilenin Frikya ya 
hakim olacnğmn inanırlardı. Gord
yos'un bağ vurduğu sakan bir ına· 

bcd de mukaddes tılsım olarak mu· 

Şehirde hava 

Dün şehrimizde hava ka
palı ve rüzgarlı geçti 

Dün şehrimizde, hava sabahtan 
akşama kadar bulutlu ve rüzgarlı 
geçmiştir . 

Hava bir kaç gündenberi olduk· I 
ça değişmiştir . 

Birdenbire başlayan sıcaklar de
vamlı olmamıştır . 

Dün en fazla hararet 22,6 san
tigrat dereceyi göstermekte idi . 

Koşu yerinde 
hazırlıklar 

inhisarlar tütün fabrikası civa · 
rındaki koşu mahnllinde , önümüz
deki koşular için hazırlıklar yapıl

maktadır. 
Koşuların geçen yıllara nisbetle 

daha güzel olması için gayret edil· 
mektedir. 

hafaza ederlerdi. iskender Gorduyum 
şehri za bdedince bu ara bayı görmüş 
ne için saklandığını anlamış ve kılınç 
darbesiyle düğümü çozmüşdü. 

N. Can GUlek 

Kontrol 

Mektep talebeleri ders 
saatlarında Halkevi oku 
ma odasında görülüyor 

t 

Talebelerinin elbiseleıt 
ikmal edıldi 

Şehrimiz Türkkuşu talebele: 
ekzersizler esna ~ında giyecek:
biselerden 60 takımı hazırlan tı' 
Talebe arttıkça daha elbise yap 
lacaktır . ~ 

Planörler Ankaradan gelir i"' 
mez, talebeler uçuş talimlerine b'f 
lıyacaklardır. 

Bir kısım talebeler, hemen her 
gün ders saatlarmda , Halkevi sa· 
lonundaki okuma odasında mec
mua okumakla vakıt geçirmekte 
ve tatil zamanı mektepten dönü
yormuş gibi evlerine gitmektedir · 
ler . 

Gerek mektep idarelerini ve 
gerekse velilerini iğfal eden bu ta· 
)ebelerin takip ve kontrolü pek 
lazımdır. 

Noterlerin alacağı bey'~ 
resimleri 

Ziraat bankası 

Tevzi · faaliyetine 
devamda 

Şehrimiz ziraat bankası , ihtiyaç 
1 

komisyonunun tensibiyle ihtiyacı 
olan çifçilerimize l-uğday tevziat 
işine devam etmektedir . Tevzi İş· 
leri ay sonnna kadar uzayacaktır . 

İhale kararları 

Maliye Vekaleti Vilayette ve ta. 
mim yaparak ; müteahhidle anlaşa· 
lan her hangi bir taahhüd işinde 
ihale kararlarının kati inanca parası 
yatırıldıktan sonra verilmesini karar 
altına aldığını bildirmiştir . 

Nalband kursları 

Faaliyete geçmiş bulunuyor 
1 

Şehrimiz Halkevi tarafından , 
baytar müdürlyğünün delaletiyle 
idare edilmekte olan nalbanJ kurs· 
lan iki gündr.nberi açılmış ve faali
yete geçmiş bulunmaktadır . 

Kurslar ihtiyaç karşısında daha 
bir kaç devre tekrarlanacaktır . 

Balık fiatları 

Bugünlerde şehrimize bol 
balık geliyor 

Son günlerde Karataştan şehri· 
mize hemen her gün muhtelif cins
lerde ve bol miktarda Balık gelmek· 
tedir . 

Kefal, Levrek, Karagöz , Lüfer 
cinsleri hemen her gün ~ehrimiz Ba. 
1ık pazarında bulunabilmektedir . 

Fiatlar da normaldır . Balıkların 
kilosu 15 deıı 30 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. 

Ölüm 

1 

Kıymetli henışı!ril~rimizden Fuad 

1 
Diblenin km Nestrenın lstanbulda 
Beyoğlunda tahtı tedavide bulun
duğu Alman hastanesinde vefat et· 
tiğini kemalı teessürle haber aldık . 

Nestrene , Adananın istirdadı 
üzerine hazırlanan büyük bayrağın 
Saathane ile Ullicami arasına çekil· 
diği gün olması hayatında onun için 
çok lıiiyük bir sevinç ve saadet 
menbaı olmuştur. Henüz çocuk de
nilecek yaştaki bu genç kız her za· 
man taliin kendisine verdiği bu lu. 
tufla iftihar ederdi . 

Kendisini tanıyanlar için çvk acı 
olan bu kayıptan dolayı hem~erimiz 
Fuad Diblene ve bütün ailesine ta 
ziyede bulunur , baş sağlığında bu· 
lunuruz . 

Tayyare Cemiyeti tarafıoıJI. 
çıkarılarak Noterler tarafından. 
tılan altı çeşit kıymetli kağıtlar 
Noterlere satış üzerinden yüzde ,J 

bey'iye verilmesi kararlaştırılınır' 

Damızlık hayvaııl' 
Aldığımız malumata göre ;_.ı 

gemiz harasına , damızlık ay~ .. 
ve merkep aygırları gelmiştir ··-' 
rından itibaren kısraklar açtıtıl' 
tır . 

Jandarma kumand,,; 

Villiyet jandarma ku~ 
Bay Necmetdin mülhakata 
çıkmıştır. 

Mahkemelerde 

Kadını öldüreni" 
muhakemesi 

Bediayı bıçakla yaralı)''~ 
dürmekten suçlu ve mevkuf ~ 
mahallesinden Mustafa oğlu ,J. 
hakkındaki duruşmaya ağı 
devam edilmiş, şahit olarak, )ı 
nun ifadesini alan zabıta rıı 

rının celbi için duruşma talik 
miştir , 

Katil suçluları 
Katil ve gasptan suçlu 011, 

kuf bulunan Savurlu Halil 0~ 
ri ve arkadaşlarının duruşrtl 
ağırcezada devam edilmiş, ş~ 
yazılan talimatların tekidi 

Mm;;:~:;;: ka~ 
suçlu yakalaJIV. 

Mersin zabıtasınca neı~ 
dıı bulundurulmakta olan :;s 

dan Hasan oğlu Şaş ôoıet t 
birisi Mersinden kaçmış f ıtk• 
miz zabıtası tarafından yak 
hr. 

Dün suçlunun ikinci 51) 

mahkemesinde sorgusu Y~ 
kifinc karar verilmiş ve 
sine sevkedilmiştir . 

Adliyey~ 

Evvelki gün karısını d~ ,p . 
sokak mahallesinden Dı~ 
Mustafa dün evrakile Adlı. 
]im edilmiştir. Karısı Haf1)1 
disinden davacıdır. 

P. T. T.de _______ ,,, 
Gelibolu telgraf nıu el 

Meraki, şehrimiz posta t 

dür muavinliğine tayin 

Bugece nöbetçi 
Postane civar~ 

Veni 



Türk aözn 
21 Mart 1937 -

"'!!::::: Canlı Venüs 
dö Milo Silahlanma yarışında 

Ingiltere Her işini ayaklarile 
gören kadın 

1937 U
nda İngilterenin kaç 

son 1 k? 
yeni harp gemisi o aca . 

• 

Pariste çıkan [ Paris Soir ) ga· 
zetesi yazıyor : 

d lacak muazzam Singapur a yapı . 
" Kim derdi ki, Luvr müzesinin 

meşhur Venüs dö Mil o' sunun dün· 
yada yaşıyan kız kardeşi vardır. 

harp lımanı Canlı, onun kadar güzel tebes
sümlü, kolsuz doğmuş ayaklarından 
hayret edilecek bir şekilde istifade 
ederek yemek yiyen, resim yapan, 
tüfenk atan hatta vanilyalı krem ya
pan bir kız kardeş. 

( Le Jurnal ) gazetesinin 1..ondra 1 
ınuhabiri yazıyor: 1 

Beş sene devam ve lngiltereye 
bir haylı bahalıya mal olacak .. ol:n 
ınuazzarn silahlanma planının uç şu: 
be~inden .. h. ·m·ı ve karakterıs· 

~ en mu ımı . 
tik olanı hiç şüphe yok ki, den;z 
kuvvetlerine ait olan kısmıdır. Plana 
füt adetler gösteriyör ki, logiltere 
hava kuvvetlerine vrilmesi lazım ge· 
len büyük ehmmiyetin acilliğini an: 
lamış olmakla beraber Avrupadak~ 
~e imparatorluk yolları üzer~nd~kı 
ustünlüğünü d()nanmasile temın fık· 
tinden vazgeçmemiştir. . 

Y · K · merası . enı talın tac gıyme ~ .. 
mıni nıüteakil> toplanılması duşu· 
n"I k·t Bald u en Ve yak:nlarda baş ve ı . • 
vinin h kk d . "hat verdiği hır 
1 n ın a ıza .. 
m )" gos· Paratorluk konferansı P anı .. 

teriyor ki lngiliz ordu kuvvetlerının. 
Yeniden techiz ve silahlandırıması bır 

tek hareket noktası üzerinde topla· 
nıyor: 

B b .. t'. Do . u teşebbüsün ikmali u un .. · 
nıın 1 . · k'le mum· 
k .. Yon arın tam bir ıştıra ı 

und .. ur. 

1937 Programında yapıl~as~ 
kararlaştırılan başlıea harp genıılerı 
şunlardır : 

3 Zırhlı 35 bin tonluk 
Bu canlı Venüs Pariste bir sirkin 

2 Tayyare gemisi 23 bin tonluk 

5 
Kruvazör 8 bin fonluk kulislerinde gördüm. Numarasını 

2 
,. 5300 tonluk bitirmiş ve locasına çekilmişti. 

l6 Torpido muhribi 3500 tonluk - Elinizi sıkamıyacağım ıçın 

7 Denizaltı gemisi. affınızı dilerim. Şimdi silah attığım 
1 aat 0 şekilde tanzim edilecek- için ayaklarım kirlidir. Dedi. 

. k~ş 1937 sonunda İngiltere 148 Ve bu sözlerden sonra kundu-
tır ı, ı· 1 d B , · harp gemisinin ikma ıne ça ı ralarını çıkar ı. arutla kirlenmiş 
}enl .. h. 1 • d 

ktır J'unlardan en mu ım en mini mini güzel ayaklarını göster i: 
şaca · k .. 5 şunlardır : 5 zırhlı, 21 . ruvazor, - Görüyorsunuz ya 1 dedi, Ve. 
t:ıyyare gemisi, 49 torpdo, 19 de. nüs dö Milonun ailesine mensup ol· 
nizaltı gemisi. mak hiç de nahoş hir şey değildir. 

Amirallık birinci lordunun Avam Ben Normandiyanın kiiçiik bir 
kam-ırasında hükumet taraftarları· köyünde kolsuz olarak doğdum. 

Şkun tezahüratla karşıladığı 
nın co . Anam ve baham ilk defa çok 
nutkunda Singapur denız üssüne miiteessir olmuşlardı. Fakat aradan 
işaret edilmişt\' · d 

1 
bir iki sene geçtikten sonra ayakla-

lngiliz ddev. et .. a .~m1arı.n1.10 ndaz~- rımla mükemmel surette yemek yi-
da bu emz ussu ngı ız enız j d" . . b b . . .. 

rın . . . h ığımı, e eğımı oynattığımı gor. 
kuvvetlerının Uzak Şarkta ta aşşu- 1 d"kl . . t•kb 1· 1 kk d 

• • A k u erı zsmam ıs ı a ım 1a · ın a 
tüne tam hır ımkan hazırlıyaca ve . 

1 
. . 

1 
. • 

1 k k tl A t ıç erme emnıyet ge mıştı. 
burada top anaca uvve er vus • O b'" d fi · z J d H" d' t · · to uste, tramvay a pantu a-ralya, yenı e an a ve ın ıs an ıçın . . 

b. · d t k t' 1 kt I !arımı çıkaı arak bır sıgara yaktığımı mühim ır ım a uvve ı o aca ır. . d .. 
S
. d h d .. S it d ve yahut gnzetemı oku uğıımu gor-

Bir Irak heyeti 
---

Arap ittifakı için 
San'aya gidiyor 

Ankara : 20 ( A. A. ) - Irak 
il~ lbnissuud arasındaki dostluk ve 
ittifak muahedesine Yemenin de 
girmesini temin için San'aya gitmek· 
te olan Irak heyeti Kahireye gel
mi; tir . 

Deniz filomuzun 
seyahatı 

lstanbul: 20 (Radyo) - Yugos
lav sahillerine yapılacak ziyarete 
Haınidiye kravezorümüz iştirak 
edecektir. 

------. ------
Ceyhan da 

Göçmenlere pulluk 
veriliyor 

Ceyhan: 20 (Hususi) - Bundan 
önce gelen ve Kırmıt nahiyesine is· 
kan edilen Türk göçmen kardeşleri 
her ihtiyaçları hükumet' ıniz tarafın. 
dan temin ve tedarik edilmekte ve 
sıhhatleri ile hükumet doktoru her 
'I: 

zeman alakadar olduğundan ve şim-
diye kadar hiç bir sıkıntı ve yoksul· 
luk çekmediklerinden, çok memnun 
olduklarını söylemektedirler. 

Cöçmenlerin tohum ekim işi ve 
tarlaların siirülmesi için köylülerimi· 
zin gösterdikleri yardım ve müza
haret ve yemeklik buğdaylarının tev· 
zi enildiğini geçenlerde bildirmişti.m 

Sehife : 3 

Asri sinemada 
20 Mart cumartesi günü akşamından itibaren iki 

büyük ve emsalsız film birden 
-1-

Nevyork Metro Polilen Operasının baş tenörü Nino Martininin şaheseri 

( Aşk Serabı ) 
- 2-

Mecera ve sergüzeşt filmleri kahramanı TiM MAKKOY tarafından 
Oynanan 

En yeni ve en heyecanlı filmi olan 

( En büyük tehlike ) 
Bugün gündüz 2 de matine iki film birden 

Aşk Serabı. En büyük Tehlike 
PEK YAKINDA: 

Büyük Fransız opereti HENRY GARAT tarafından çevrilen Gençlik
Güzellik-Muzik-Aşk ve neş'e ile dolu muazzam film 

( Haşmetli Vals ) 
7891 

Tan sineması 
Bu akşam 

Miithiş,muazzam,nefis, heyecanlı emsalsız bir mevzua sahip 

( Cinayete Harp ) 
isimli binlerce insan ve milyonlarca liraya yapılan bu senenin zabıta 

filmleri ejderini takdim ediyor 
Kurtulmak için ölenler, yaşamak için döğüşenler, ölümle 'carşı karşıya, 

ateşle yüz yüze hep --( Cinayete harp ) 
Ancak bu suretle Britanyanın 

nüfuz ve hakimiyet şebekesi tam 1 
olacak, ve menfaatları müştere~ en l 
müdafaa edilecek olan imparator:! 
luk nıefhumu müşterek bir hamle ı e 
Yenilenecek ordu ve donanma et~a
fında büsb .. t" t lanmış ve takvıye 

ıngapur a a Bog~usu el
9
a
3
r
9

a dükleri zaman herkes hayret cdi. 
inşaat başlamıştır. u ınşaat 1 H lb k. b b d 1 k 
senesinde bitecektir. En kuvvetli ve ~?r·b. a u 1 

.. en.. un a şaşı aca 
büyük deniz kuvaetlerini içinde ba- ı ıç ır şey gormuyorum. 
nndırabilecek muazzam bir havuzun 1 Gördünüz ki ayaklarımla mü· 
inşaatı bitmek iizredir. Bu iş fngil · j kemmel surette tüfenk atıyorum, 
ter~ye on milyon Sterline mal ola- ' yüzümü pudralıyor, kirpiklerimi dü-

Çalışkan ve iş adamı olan göç· 
menler gelirken beraberlerinde öküz 
at ve ~azı çift ve ziraat aletlerini de '. I 
getirmişlerdi. 

Göçmenlere verilmek üzere An
karadan Ceyhan iskan memurluğuna 
gönderilen 99 adet yerli mamulatı 
pulluklar Ceyhana ge!cli. Bir iki 
gündür bu pullukların göçmenlere 
tevziine başlanmıştır. 

Şaheserinde toplanmışlardır. Kalbinizde kuvvet, yüreğinizde cesaret, var
lığınızda metanet varsa bu harikulade Gangester filmini görebilirsiniz 

Baş rolde : Baltalı Cellat ve Demir Pençe filmleri kahramanı 

( Edvard G. Robinson ) 
İlaveten : En son F oks Jurnal 

PEK YAKINDA : 
d.1 u un op 1 c ı rn· ış olacakıır. 
. 1937-1938 mali senesinin .de· 

nız k . l05 mılyon . UVVetlerinin bütçesı d 
ıster)· B mik ar 
19 

ıne çlkarılacaktır. u . 

h 
32 Yılında lngilterenin Kara denız 

ava k . . h · birden 
h uvveUerının epsıne . 
arcad ı11.. k A müsavı ol 16• paranın ye ·ununa . 
acaktır. 1937 yılının donanma ~n: . 

fa at Pto . 80 har b gem ısını 
ihr gramı yenı k 1 
. ıva etnı kt d" Bu şu deme -

tar k' e e ır. 1 . 
ı: 1937 l ouunda :ıgıltt>re etz ~h yı ı s .. 

b lga lô\rında 148 yeni harp gemısı 
u unacakt 

ır. 

Fazla içmişler ç ............___..., ____ _ 
t '~arlı mahaHesinde Mehmed 

u~k~ a Ve Dawd oğlu Kadir adın· 
:ıı ~ kişi dün gece biraz fazla iç 

erınd k 
t d en bazi kimselere ha aret ve 
aş ıkt k 1 rd arından zabıtaca ya a anmış· 
it, 

E'iinde esrar buluudu 
Mer · H ı·ı ı rnerlı mahallesinden a 1 

u Halit adında birisinin evinde 
tar b 1 la u nnduğu tt sbit edilerek ya· 

n tah 'd ı arrı e 67 satigram esrar 
unarak .. d .. 

nıusa ere edilmıştır. 

Sok k a la yalpalıyormuş 
l'r: ~ayserli Nadir og" lıı Bahri adında 

ısı <l" 
Yet; un Pek fazla serhoş bir va-
raf ı~d sokakda yalpalarken zabıta 

an kontrol eltma alınmıştır. 

Uyurken bir kadının 
Yorganını çalmışlar 

• Ali ve Bayram isminde iki kişi 
emithanede oturan 50 yaşlarında 
itan adında bir kadın uyurken 
rinden yorganını çekip aşırmı~ 
dır. 

Zabıta hırsızları 
kalamış, haklarında 
le yapmııtır. 

Karşıyakada 
kanuni mua· 

s d S.. t zeltiyorum. cak. Fakat eltar a, uv~yş en s~n- 1 ra lngilterenin en kuvvetlı, en mu· Yazı makinesile yazı yazıyor v~ 
kemmel surette tahkim edilmiş bir , mükemmel de resim yapıyorum. Fa· 

1 k ı kat bunlar sahne üzerinde yaptık· dt>niz üssü o aca tır. . .. 
d d 20 l d ğ larıındır. Şimdiden eniz e . n~ı . o ~· ı 

bilecek toplar yerleştirılmıştır. Çın 1 Hususi hayatımda ayaklarımdan 
denizi filosunun da iştirak ettiği son daha bir çok şekilde istifade ede. 
bü ük manevralardan sonra müte- nm. 

y ı · · d · En büyük ihtirasım iğne işleri 
hassıslar, hava kuvvet erının e ış · t 

• k d yapmaktır. ğneme ipliği kendi ken-
tiraki şartile, Singapur un,. ~a ·~ a 

hiç bir suretle ele geçırılemıye- diıne yeçiririm ve her kadın gibi 
ve 1 ·· 1 zahmetsizce nakış işi yaparım. Ye· cek bir deniz üssü o acağını soy e· 

mek yapmasını çok severim. Kol-
mişlerdir. suz bulunmam beni bir ev kadim 

İzmirde pirinç 
ziraati inkişaf 

ediyor 

Bu sene lzmir vilayetinde lO~O 
d .. nümden fazla çeltik ekilecektır. 

o . A • • d her yıl Pirinç zeriyatı vılayetımız. e 

b. daha ·<Ycnişlemt>kteJır. Torbalı 
ıraz 6 ·r l'ğ. 

kazasında kuşçuburnu çı t ı ı ara-
. . d 800 dönüm, Dcğirmendere 

zısın e I .k k' 
h. · de 250 dönüm çe tı e ı· na ıyesın 

lecektir. . 
lzmirde boşuboşuna akıp gıden 

ı ardan istifade eder'!k pirinç ze su ., . k 
riyalına ehemmiyet ven mesı ço 
doğro bir harekettir. Menemen ka· 

<l kö)•lerle kasabadan uzakta 
zasın a h . . 
b 1 lede Gediz ne rı cıvarın· u unan yer ı _ .. 

da çeltik ekilmesi düşünuluyor. 
3039 Sayılı çeltik ekim kanununun 

17 inci maddesi mucibince Sıh~at ve 
içtimai Muavenet Vekaletile Zıraat 
Vekaleti bazı kararlar almı~la~d.ır . 

Ziraa V ckaletinden vilayete bıldırıldı
ğine göre: 

1 - Çeltik ekimi kan~nunu~ 
mevaddı mahsusası hükümlerı dahı
lindeki sJhhi ve ziıai hususların ko
misyon kararlannda muvazzah ve 
etraflı yazılmış olması. 

2 - Çeltik ekilecek yerlerin 
hudutlarının zikredilmesi. 

yakmaktan hiç bir suretle mencde
memektedir. ,,' 

Bu izahattan sonra muharririn: 
- Peki Bayan Venüs kolları

nıza sahip olmadığınız için acı duy· 
madınız mı? 

Sualine karşı canlı Venüs şu ce
vabı veriyor : 

- Bilakis kolsuz olduğııma 
memnunum bile. Çünkü ayaklarım 
ve ayak parmaklarım bütün işlerimi 
mükemmel surette görmektedir. Ba
na kalırsa bir insan için yirmi par
mak fazladır. 

Mesela sorarım size ayak par· 
maklarınızla ne iş görürsünuz ? Hiç 
değil mi ? O halde ya ellerin on 
parmağı, veya ayakların ki fazladır. 

3 - Ne miktar alanın ekilmek 
istendiği. 

4 - Komisyon kararlarının 
muvaff assal ve muvazzah krokilerle 
techiz edilmesi ve çeltik ekilmesi 
istenilen alanlar hudutlarının işaret. 
lerle belli edilmesi. 

5 - Komisyon kararı ve kro· 
kilerin ikişer nüsha yollanması. 

6 - Sıhhat ve f çtimai Mua· 
vonet vekaletinin ınütaleaları alın

mak üzre komisyon karar ve kro. 
kilerinin doğrudan doğruya Vekalete 
gönderilmesi lazımdır. 

.Sebze fiatlerı 

KALP MÜCADELESi ( ANTONY ADVERSE) muazzam filmi 1 
göreceksiniz. Yüzlerce figuran binlerce lira sarfile vücuda getirilen Her

vey Allen'nin bu meşhur romanı bu mevsimin Sefillcridir. Başta 

F rederic March 
olmak üzere dokuz büyiik artist 

7892 
Gerek kasabamız dahilinde ye- ı 

tişen ~ gercksedışarnan gelen taze ~--------------------------~ 
ve kuru sebzelerden turp kilosu 7,5 1 1 
- 10 ıspanak destesi 7.6 taze so· BELEDİYE İLANLARI 
ğan kilosu 1 O, taze bakla 30 - 35 tere ve maydanusun her destesi 1, _________________________ _, 

Marulun çifti 5, sarmısağın kilosu 
25 - 20 elmanın 25, patatesin 7 ,5 
10 kuruştan satılmaktadır. 

Kasabamızda şimdiye kadar bir 
mezbahanın bu'unmaması yüzünden 
kasaplnr rastgeldilderi yerde hay· 
van kestiklerinden dökülen kan ve 
pislikıer, fena kokular, çirkin manza· 
ralar teşkil etmekte idi. Bu, kesilen 
hayvanlar da nıeı keplerle üzeri açık 
olarak getirilirdi. Bu vaziyetin sih
hat noktai nazarından doğru olma. 
dığı göz önünde tııtular'l?k beleeiye· 
ıniz hem ı ast gelinen yerde hayvan 
kesilmesini ve hem de merkeplerle 
et nakliyatını yasak etmiştir. 

Bunda iki sene cveli kasabanın 
cenub tarafında ve ırmak kenarında 
belediye tarafindan istimlak edilen 
yere asri şekilde bir mezbaha inşa 
ettirilmiştir. 

Şimdi kesilecek her hayvan mez. 
bahaya götürülerek orada kesilmek· 
de ve nakliyatı da her tarafı kapalı 
araba ile yapılmaktadır. 

Evvelce koyun etinin kilosu 25, 
geçi 15, sığır da 10 kuruşa satılmak· 
ta idi. Fakat, bugünlerde koyun eti 
38 kuruşa çıkmıştır. Hatta, koyun 
eti bu fiyata idare etmediğinden 
bahisle, knsaplar az hayvan kesmek· 
de ve koyun etini daha yüksek fi. 
yata satmad isteınektedirle. 

Belediyemizin, kasapların bu is
teğini kabul etıniyeceği ve hatta et 
fiatlarını daha indirmek teşebbüsün· 
de bulunduğu sanılmaktadır. 

1- Nehir kt!narrndaki Belediyeye ait Seyhan gazinosu iki sene müd-
detle icara verilecektir . 

2 - Senelik muhammen icarı 500 beş yüz liradır • 
3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır . 
4- Bu işe ait şartname Belediye yazı işleri kaleminden parasız olarak 

alınabilir . 
5- Artırmaya iştirak edeceklerin Martın yirmi dördüncü gününe kadar 

Belediye Riyasetine müracart ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır . 
Ehliyet vesikası olmayanlar veya bu vesikayı haiz bir mesul müdür gös. 
termeği taahhüt etmeyenler artırmaya giremezler . 

6- ihalesi Martın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Belediye en. 
cümeninde yapılacaktır . 

isteklilerin o gün teminat ınakbuzlarile birlikte Belediye encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 7872 13- 17- 21- 25 

15,000 liralık daimi sergi 
binasının inşasına 

başlanacak 

Ankarada bulunan ve Fuar işle· 
ri için Vekaletlerle temas eden Bele. 
diye ve Fuar komitesi rei~i Bay Dr. 
Behcet Uz , lstanbul yoliyle Pazar 
günü lzmire gidecektir . Haber 
a'dığımıza göre, lktisad Vekaleti 
Fuar için Vekalet bütçesinden mü· 
him bir para verecektir . 

Belediye ve Fuar komitesi rcısı 
lzmire gelince Fuar sahasında inşa 
edilecek olan daimi sergi binası için 
derhal münakasa açılacaktır . Tah
min edildiğine göre , sergi binası 

150,000 liraya çıkacak ve iki sene · 
de tamamlanacaktır . 

3 Nisan 1937 
Kızılay Kostiimlü Baloı;u temiz 

ve nezihtir. 

7900 

Kültürparkta , bilhassa Fuar sa· 
hasında teşcir faaliyetine ehemmi· 
yetle devam ediliyor • 

Cumhuriyet meydanının genişle· 
tilmesi için kararlaşhnldığı veçhiJe 
tarhlardan bir kısmının kaldınlması· 
na başlanmıştır . 

Buradaki büyük ve kıymetli ağaç· 
lar da köklerile birlikte çıkanlarak 
kamyonlarla KüJtürparka götürüle
cek ve orada dikilecektir • 
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En az E.n çok CiNSi Satılan Miktar 
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=ıG°pımalı pamuk- - - -~ -----·-----· Piyasa parlakı ,. 
Piyasa temizi.---'-,,'---• 
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iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 

Siyah 

' 
J 

' 
Beyaz 

çlCIT 
-:r,12 

~ 
Ekspres 
iane 
Yerli 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

--~· 1 ., "Tohumluk., ..._ , ___________ .;.;_ ________ ,....;;.,__ ____ ---ı~-------------1 _____________________ ,., 
1 

"Yemlik,, 

:1 U B U B A T 

-5,50 5,75 
Buğday Kıbrıs ---

" Yerli 

" 
Men tane 

Arpa Fas-ul_y_a _________ _ 4 

Yulaf ------
Delıce -
Kuş yemi 
Keten tohumu ------··---·--'------------Mercimek ı •--=----------- -------1-----1------------Susam 

1 

UN 

1
-?-o-· r_t ... Yl_l_dı_z_S_a_li_h _______ ı_7=_75 _ _ _ 

uç " " 1-' 40:c----:E ~,-?ört ymldız Doğruluk 800 
~ ı:: ı_uç ,, ,, 750 
o ~ı Simit ,, 
.'.i ~ -Dört yıldız Cumhuriyet 
~ u-ı-üç " il 

Simit ,, 

-ıı----,,...,,...,,...--

800 
750 

Liverpol T eJgraflan Kambiyo ve Para 
20 I 3 / 1937 iş Bankasından alınmışhr. 

Santim Pene 

Hazır-
1 

8 12 Üret 

~-1-w Rayişınark 
Mart vadeli 7 91 Frank ( Fransız ) 17 30 
Mayıs vadeli 7 93 - ~ 

Sterlin ( İngiliz ) 616 00 
6-,35 Hint hazır Dolar ( Amerika ) 1 79 - 30 

Nevyork 14 28 Frank ( İsviçre ) 

Devlet demiryolları beşinci işletme müdürlüğünden 

1- Malatya istasyon şehir ciheti ( 3528 m. 2 ) üç bin beş yüz yırmı 
sekiz metre murabba mahallin bilumum levazımı ve işçiliği ile şartnamesi 
mucibince parkelenmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye kc.1ulmuştur . Mu· 
hammen bedeli (9568 29) dokuz bin beş yüz altmış sekiz lira yirmi dokuz 
kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait pJan, şartname ve mukavelename projesini ; 
Ankaıa, Haydarpaşa, Adana, Malatya veznelerile Eloğlu Narlı, Elaziz is
tasyonlanndan (48) kırk sekiz kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

3- Eksiltme Malatyada beşinci işletme binasında 22/31937, pazartesi 
saat 15 de yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat (717 ,63} yedi ) üz on yedi lira altmış üç kuruştu 
5- istekliler 2490 No.lu kanundaki ehliyet vesaiki ve işe girmeğe ka

nuni mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektuplarını eksilt· 
me gün ve saatından bir ~aat e~veline kadar Malatya beşinci işletme ko 
misyon reisliğine göndermiş bulunmal dırlar .7856 9-13-17-21 

'' kelvinator 
'' Elektrikli buz dolapları 

Keıvı• n ator sağlığın m~yardır. Sizi bir ç~k hastalıklara karşı 
korur·. Daıma taze gıda verır . Adananın yakıcı 

sıcaklannı unutturur, evinize sıhhat ve neş'e verir. 
" Kelvı·nator Buz do]apları yiy~cek ve içeceğinizi mu

'' haf aza etmekle mı de ve barsak hastalık. 
larma mani olur, ateşli hastalıklarda en büyük yardımcınızdır. 

Keıvina tor ~u~ dolapları lüks d.e~il ekmek kadar kati ~ir 
ıhtıyaçtır. Her gün evınıze aldığınız buz parasıle 

bu güzel makineye sahip olabilirı:iniz . 

Dondurma makineleri , Vitrinler ve 
Kasap dolapları 

Peşin ve veresiye satış . 
yerı 

Sahibinin Sesi "Y elii Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye 

3-5 
karşısında 

7845 

1 

1 Milli Mensucat Limited 
sosyetesinden : 

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

2 - Tuğlaların mubayaa şartna· 
mesini görmek istiyenler 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-!1 

Milli Mensucat Lim:ted 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız ameleleri ıçın 

yaptırmakta olduğumuz amele pav 
yonu dahili ve harici sıvalarile has
tane zeminine döşenecek çimento 
pılakaları işçilikleri münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Te!IP olanlar her gün öğ
leden evvel bu işlere ait şartname
leri inşaat büromuzdan alabilirler. 

3 - Münakasa 22 Mart pazar-
tesi günü saat onda inşaat büro

muzda yapılacağından taliplerin mez
kfir gün ve saatta inşaat büromuzda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 

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

== = u::: :scı::ı::: 

D. demiryolları işletme Umum müdürlüğünden : 

1- Hareket ve münakalat servisimiz için müsabaka ile en az Orta tah
sili bitirmiş olanlardan istasyon memur namzedi alınacaktır. 

2- Musabaka imtihanı Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Kayseri, Adana, 
Malatya, Afyon, Balıkesir, lzmir, Mudanya ve Erzurum işletme merk ~zle
rinde yapılacaktır . 

3 - Musabaka imtihanı: Fen bilgisi, hesap, hendese, memleket coğraf
yası ve yabancı lisandan yapılacaktır. Yabancı dil ve ya lise derecesindeki 
tahsil ayni notların kazanılması halinde tercih hakkını verir. 

4- Musabakaya iştirak edebilmek için taliplerin bulundukları işletme 
mıntaka müdürlüklerine aşağıdaki fıkralarda yazılı şartlara ait vesaik,tah. 
sil derecesini gösterir şahadetname ve altışar vesika fotografı ile beraber 
pulsuz bir istida ile müracaat etmeleri gerektir. fstidalarda adresler tam 
olarak yazılmalıdır . 

Şartlar : 
A- Türk olmak, 
B - Yaşı 18 den aşağı ve 28 ( dahil ) den yukarı olmamak , 
C- En az iki sene için askerlikle alakası olmadığına dair askerlik şu

besinden vesikası olmak , 
Ç- Eyi hal eshabından olduğuna ve Devlet hizmetinde çalıştırılmasına 

mani lıulunmadığına dair alakadar ınakamatın vesikası bulunmak, 
D- Musabakaya iştirak etmeden evvel idaremiz merkez sıhhat heyet. 

leri tarafından muayene edilerek faal serviste çalışmaya mani bir güna 
sıhhi anzası ve hastalığı olmamak lazımdır, 

5- Sıhhi muayene vesikası istida verildikten sonra idaremizce temin 
edilir. ( Talipler sıhhat merkezlerimize davet edilmek suretile muayeneleri 
yapbrılır ) · 

6 - Ayni şartları haiz olup da iyi telgraf muhaberesi bilenler yalnız 
telgraftan imtihan edilirler. 

7- En son müracaat tarihi 10 Nisan 937 ye kadardır. Bundan sonra 
vaki olacak müracaatlar muameleye konulmaz. 

8- Musabaka imtihanı 17 Nis:ın· cumartesi günü saat on dörtte yapı
lacaktır. Muayyen müddet içinde evrak ve vesaikini tam olarak gönde· 
renler sureti hareketleri ve seyahatlan hakkında bulundukları şehrin istas· 
yon şefliklerinden vaktinde iz?.hat almalıdırlar. 

9- Kazananlara şehri elli yedi lira ücret verilecektir. isimleri de gaze. 
lelerle ilan edildiği gibi kendilerine aynca tebliğat yapılacaktır . 
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Seyhan Vilayetinden: 
Vilayet mıntıkası dahilindeki te

lefon tesisatı için (7 5)yetmiş beş lira 
ücretli bir fen memuru alınacaktır. 

Sanatlar mektebi teknik kısmın
dan veya posta , telgraf kursundan 
mezun olmak ve yahut muhabere 
alaylannda telefonculuk ederek hiz-
met ve ehliyetleri alayca musaddak 
bulunmak şartile isteklilerin ehliyet 
vesikalaril~ birlikte Vilayete müra· M. Bakşı 
caat etmeleri ilan olunur. 7899 
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