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iç işleri bakanımız Halkevinde mühim 
\re alcika verici bir müsahabe yaptılar 
Çu.k Al A Türkleri büyük Türk camiasından 

Urovada bulunan evı 
h · ti mücadelenin esasları atıldı 

ayırmağa 

uğraşan zi nıye e ·-----

Adanada yakında bir hars komitesi kurulacak 

t' .Cumartesi günündenberi ş,hri 1- · 
ımızd b J l 1 . r 

!arını unutmuşlar ve Arapça öğren
mi~ler . Hatta bugün konuştukları 
dilin yarısı Türkçedir . Bak e ulunmakta olan ç Şen 

Dö anımız Şükrü Kaya pazar gunu 
Vq rtyoJa gitmiş ve tetkiklerine de-

1 ~ 
kil~ etmiştir. Vekil gece yarısına ı 
s~ <it Dörtyolda meşgul olduktan 

Ota S b h d t etııı· . " a a karşı şehrimize av e 
ıştır. 

H Vekilimizin Adana 
alke . d k" .. h b vın e ı musa a-
eleri : 

Vek·1· · k d ille 1 ımız dün de a kşaına a ar 
llılek t' · J 1 nı e ı alakadar eden ış er e 

nı~ş&ul olup tetkiklerine devam et 
vini Ve akşam saat 5,30 da Halke· 

Aereflendirmişlerdir. 
Yak alkevi salonunda dört yüze 
d·· ın tııünt!vver güzide bir kütle 
c&erı· v ' teriın· 1• ekil ve Parti genel sekre-

n121 bekliyordu. 
•>u .. hu • &Unkü toplantının rnesut ve 

sus, b' 
Ç" ır mahiyeti vardı. 

llıitası~nkü, saltanat devıini~. kötü 
lııtc atından biri olan ve bızı asır· 
'I'ürk b~anile, tarihile, kültürile öz 
llıtış ır kütleden uzak bulundur· 
b 0lan 'h · k • · tini U \o 

1 
zı myetin rnalı urnıye 

tL. j) Spı antıda ilan ettik. 
Salı " onu dolduranların yarısını, 

ıe 

l 

uruŞ 

E~ 
~oo 
100 

p.bO 
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anat b' 
llıezhe cahaletinin, manasız ır 
bir ( ı davasının adlarının başı~-~ 
Ve ırk/ap ) kelimesi ilave ettıgı 
rup te k~larımızdan mürekkep gu 

ş ıl ediyordu. 

V ek·ı· ı ımiz konuşuyor 

sızJı~ı"y Şükrii Kaya kendisini sabır 
değer~ ~ekliyen bu münevver ve 
derhaik ınsan kütlesini tatmin için 

E:. onuşmağa başladı. 
llıınd:veJ~, iktisad ve kültür bal.ı
keıj ~ l urkiyenin büyük bir ıner
Adano tn Adanaya geldikten sonra 
nıilk ~ ılarta bir konuşma yap -
ifade edususunda duyduğu arzuyu 
tının en vekilimiz bu konuşmala · 
de da~~~sını bittabi politika işleri 

S İ / •lakaıt 1 cılduğu halde memleketi ; 
e ld <it ed 'k · l · l o u1... en ı tısadi ve kültüre ış er 

5~nu .. 1 d 1 evvel soy edi. Ve herşey en ı 
tesk·ı· k' 1 8on d .' 1 atı esasiye kanununda ı 

CğışlikJ' · · J Uıtıdes· . 1 &ın ve partimizin a tı 
<>" ının ana . d <>Otiilen 1.. Yasamıza geçınesın e 
den ibar uzurn ve faydaların neler 

ısJ;. büyük f et olduğunu izah etmek de 

1 
tiler. ayda &Öreceklerini ilave et-

• e ~ar. B h 
. u Ususta · edıci t f . çok değerli ve ıkna 

a sılat . . . 1 tııııden· k Veren vekılıınız a tı 
ucoı . ın aıı 

,,1 ;;şı sındeki I.. unu esasimize geçme· 
" uzumu .. 1 'f ·ı el'' (Bu şoy e ı ade ettı er: 

11 !reçnı . ubındelerin kanunu esasimize 
alimi ~sı ilhassa idaremizin ve ide-

zın ka 1 11lesj h nun arımıza tevafuk et· 
tin k Ususund · • d anaatl a samımı arzu ve e· 

lier . ardan doğmuştur. 
sanıinıi ı~de olduğu gibi bunda da 

t. 0 mamız lazımdı. 
l'lCt y 

lilrıın apacağımız yeniliğin kanun- . 
l~te ~Za uygun olması icabeJerdi . 
naatı ud.samimi düşünce ve derin ka-

e ır k' P . d .. ana ı artımizin altı urn esını 

Dahiliye vekili Bay Şükrü Kaya 

Bir çok tecrübelerde~ ~~nra .~u 
altı urndenin, mernleJ...etımızın bun
yesine en uygun prensipler olduğu 

.. "lrnu"ştür goru · . 
Bu sözlerden sonra , Parti Genel 

Sekreterimiz , büyük Türk .inkıliihı
vaffakiyet sırlarım bılen Ata 

nın rnu . . 
.. k neslinin bu hakıkatlerı teınamen 
~;diğine şüphe etmediği halde bu· ı 

k d. tarafından tekrar edılme· 
nun en ı ' . • 

. b bi rni!letlerın urnumı hayat 
nın se e d 

k dderatına taalluk e en ve 
ve mu a . . k d 

Bizim soyadım kabul etmediği· 
miz zamanlarda bile onların aile ad
lari öz Türkçe olduğunu görürüz . 

Çukurova />.levilerinin Türklü· 
ğünü ısbat edebilecek sayısız bür
lıanların fevkinde ve en önde geleni 
kendilerinin hissen de Türk olmala
rıdır . 

En karanlık günlerimizde , milli 
mücadelede onların büyük Türk küt· 
lesiyle beraber mücadeleye karışa· 
rak kan dökmüş olmaları da bunu 
pek ala isbat eder . 

Bu hal onların Türklüğünü şüp
he götürmez bir şekilde ortaya ko
yan unsurdur , 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Dahiliye Veki-"\ 
limiz 

Gece yarısından sonra 
Ankaraya hareket etti 

Dahiliye V 1:.kilimiz ve 
Parti Genel Sekreteri 
Bay Şükrü Kaya bugün 

b .. t"n bir istikbalı ıle ço e 
onun u u 1 b" "k 1 inden ,,e sıkı alakası 0 an. u~~ sabaha karşı şehrimiz -
r · k k ilan edılmesmın • 
hakikatlerın sı sı • t b üz etti· 1 den hususı trenle Anka-

. f dalı olacagım e ar 
~:·~a ay . . 1;,·. J raya hareket e'miştir. 

M
"t kibcn altı urndeyı bırer ı ~-~ ··-·-~·---.. 
u ea V k'J' . . h t eğe başlayan e ı ıınız 

rer ıza e ın f d •
1
. . rnı!liyetçilik vas ın an 

Keına ızının d'J k .. 
d k , memlekette ı e ıb· 

bahse er .n d' b k . l akla beraber ın a 1· 
barıle o marn 

1 k go"steren bazı vatan-
dan ayrı ı . 

rnın d oldug" unu bu çeşıt 
d 1 ın nıevcu . 
aş ar .. . d durrn~nın bı

tdaşlarıınız uzerın e 
y~r lakadıır etrniyeceğini yalnız ır-
zı a . kültürel bakımdan 
kan tarıhrn ve .. k 
d Türk oldukları halde boızı sure -

a l ın ve mezhep 
Ji vı: yabancı temas ar b' dil . · ·ı yabancı ır 
davalarının tesırı ı e .. . d 

k ve ıatandaşlar uzerın e 
konuşan ır . . d olduğuınu
durrnak mecbıırıyetın e b da da 

d' b nların aşın 
ıu söyle ı ve u Al?vi Türkler 
Çukuıovada yaşa'.an -
tldiğini ilave ettıler . . .. 

g V k'l'rnizin bu husustakı sozle· 
e ı ı h' k 

. d zaptedebildiğiıniz •Ü ını ı· 
rın en 
sımlarını a}ağıya koyuyoruz : 

_ " Bu türkler Alevi oldukları 
için bilhassa suni hocaların, kaJıların 
husumet ve garazlarına uğr~~ışlar ~e 
mezhep husumeti onları buyuk Turk \ 

• uzak tut-
caıniasından ayırrn 3ga ' 
rnağa saik olmuştur · • . 

Halbuki, tarih, gerek Lazkıye 
erek Hatay, ve gerekse Çuk~rova. 

gl bulunan Alevilerin öz Tiırk ol· 
< a b' . 
d klarını itiraz kabul etmez ır şe 

u d' kilde göstermekte ır . 
Nitekim Akça koyunlu Kara ko· 

yunlu aşiretleri gibi Türk oldukları 
halde Türkçe konuşmayan Türk kü
met\eri vardır· 

1 ' 
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Denizaltı gemilerile is
panya sahillerine gönüllü 

taşınıyor 

Hatayın bu günü 
ve yarını 

Ademi müdahale komitesi kontrol 
projesini 13 Martta tatbika başlıyacak 

Cihan efkarı umumiyesinin Tür· 
kiye lehine verdiği medeniyet ve in
sanlık doktrinlerile belirtilmiş büyük 
hüküm; Hatay zaferini " hak • kın 
en beliğ mefhumu halinde tecelli et
tirdi . 

Bu günlerde Cenevre Hatay San· 
cağının ana yasasını yapmakla meş· 
gul bulunmaktadır . 

Bir İspanyol generalı divanıharbe verildi 

Türk heyeti murahhasası halle
dilmiş büyük davasının tatbik ru
hunu; Atatürk Türkiyesinin ve onun 
kamil hükumetinin bütün dikkatle· 
rile, sulha dayanan samimiyet va hüs 
nü niyet çizgilerile Sancak havasına 
girdirmek üzeredir . 

Cenevrede 
Hatay Ana yasa ko

mitesi çalışıyor 

"\ 1 

Cene1re : 8 (Radyo ) 
Hatay Ana Yasasını tanzime 
memur komite bugün de mesa 
i,ine devam ediyor. 

Cenevrede umumi kanaat 
Türkiye lehine inkişaf etmekte
dir. 

Hataydan d?.vet edilen San· 

1 

cek müşahitleri gelmiştir. Ya
rın komisyonla temasları ihtimali 
kavidir. 

Ham maddeler 

Bazıları vergiden 
tutulacak 

muaf 

Annkara : ( Radyo ) - Ham 
maddelerin bir kısmından vergi alın 
mıyacağına dair olan proje hazır 

lanmıştır. 

Bu proje sanayiciler üzeıinde 
büyük memnuniyet uyandırınışt ır. 

Vergi alınmıyacak olan ham 
maddeler 25 kalemdir. 

Madıid : 8 ( Radyo ) - Bütün 
cephelerde ateş devam etmekte ise 
de büyük taarıuzlar durmuştur. 

Lizhon : 8 ( Radyo ) - Barse
lonun şimal sahillerinde gizli gelen 

denizaltı gemileri henüz tabiiyeti meç
hul gönüllü boşatmakta ve yaralı
ları alıp götürmektedirler . 

Madrid : 8 ( Radyo ) - Ku
mandan Vovro divanıharbe tevdi 
edilmiştir . 

Paris : 8 ( Radyo ) - Ademi 
müdahale komitesinin tatbik işini 

13 Marta tehiri kararı üzerine hü
kumet programda değişiklik yap-
mıştır. 

Londra : 8 ( A. A. ) ispanya i 
hudııtlarınm kontrolund:.ı çıkan zor· 1 
luklar halledilmiş.Bu ayın on üçünde 
ispanyanın deniz ve kara kontroluna 

1 

başlanmasına karar verilmiştir Is· 
panyada lıükuınetçi saflarında bu· 
lunanlar bütün ecnebi gönüllüler 
hükumet ordusu kadrosuna alınmış· 
!ardır. 

------. ------
Fransa 

Bu zaferi, dünya efkarı umu· 
miyesi, büyük küçük bütün devlet· 
ler Türk Halayın istiklal zafe· 
rini; geriye çevirmek, onu durdura· 
cak maksaıllar ar:ımak için çabalı· 
yanlar ancak ve ancak gafil, şahsi 
ve yanlış ,gayretlerin ardından sü· 
rüklenrniş oluyorlar dernektir . 

Kardeş Suriyenin politika adamla· 
rı tarih yolundan yürürlerse istiklal· 
leı in son sırrının Türkiye dostluğun
da münderiç olduğunu ve Suriye 
menfaatlerinin daima Türkiye kapı
larından akacaklarmı çabucak kesti
rebilirler . Bu hakikatin derin mana· 
sını, istikbali kucaklayan remzlerini: 
devletçiliğin, hükumetçiliğin ve ta· 
rihteki milli ve dini kardeşliğin ka· 
nunlarında bulacaklardır . 

Türk Halaydan manzara nedir? 
Onun toprağından ve taşından fış· 
kıran Türklüğü bir daha anlatmaya 
lüzum yoktur . içinde ka, naşan hal· 
kı nazara alalım : 

Orada Çerkesler mi var ? içte, 
dışta , tarihin bütün devre ve bo-

M "}l" .. d f . yunda Çerkes Türkten ayrılmamış mı· 
1 ı mu a aa ıs" 1 dır? Çerkesin dilinde ve kafasında 

t • k •} } bağdıış kuran hars : Türk harsıdır 1 
ı razı e meşgu - Gerisi ikinci sahifede -

Proje bugün parlamen
toya tevdi edilecek 

Buy Löbrön 

:ari~ : 8 ( Radyo ) Maliye 
servıslerı, Milli rnu"daf . t'k aa ıs ı raz 
şart.larını tesbitle meşguldür. Bu 
proıe salı günü parlamentoya tevdi 
edilecektir. 

Cumhur Reisi Alber Löbrön ya· 
rın ( Bugün ) bir nutuk verecektir. 

--------· ..... --~---
Yunan Kralı 

Giridde 

Venizelosun mezarını da 
ziyaret etti 

Atin:ı : 8 ( Radyo) - Yunan 
kralı ve Başvekil bu sabah Giride 
vasıl olmuştur. 

Giridliler kralı büyük tezahürat. 
la karşılamışlardır. 

Kral şerefine ziy ıfetler balo· 
lar tertip edilmiştir. 

Ka~il : 8 ( Radyo ) - Kral Jorj 
rafakatınde Başvekil Metaksas oldu. 
ğu halde .\ varof zırhlısı ile bugün 
buraya gelmiştir. 

Kral büyük tezahüratla kar· 
şılanmış ve her tarafta alkışlan· 
mıştır. 

Bir çok yerleri ziyaret eden 
kral Jorj Venizelosun mezarım da 
ziyaret etmiştir. 

nin mali tedbirlerini göz önüne ala
rak geniş makaleler yazmışlardır. 

Paris : 8 ( Radyo ) - Matbuat 
Hükumetin aldığı mali tedbirleri 
takip etmekte ve büyük makaleler 
yazılmaktadır. 

giitdutasarnıza koymakta zaruret 
Bu Türkler bazı uzun süren ya· 

bancı temasların neticesi olarak lisan- Modern lspanyol bu~rısı ve bııita güre çrJı 
Ncvyork : 8 ( Radyo ) - Dün. 

kü butün gazeteler Blum hukümetı· 
Bazı gazeteler bu projeye rnu • 

halıftirler. 
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Almanya ve 
AVusturya r Ş e h i r h a b e r 1 e r i JI ~ 

Ayusturya· Almanya 1 1 l ı '----------·---------··---r----ı Esrarengiz çiçek Almanya son z•manlarda kUçOk an aş-
anlaşması dola)ısıyle mayı daöıtmak için ne kadar gayret sarfet-
daha evvelce yazdığı- miş olursa olsun bu anlatmanın Viyanada 
mız bir yazıda şöyle de. Hebsburgların yerleşmesine kartı birlikte 
miştik: "Avusturyanın hareket edeceöi muhakkektır. 

büsbütün cermenleştiril· Yazan : Piyer Brosolet---
mesi işine girişilmiştir, ve 
Berlin, bunun dosça_ve kendiliğin. konulmak istediğine mi delildir ? 
den bir anşluşla neticelenmesini hak- Bundan korkulabilir ? 
it olarak ümid edebilir.,, Tek başına Habsburglann yeni 

den Viyanada yerleşmeleri en bü
yük tehlike değildir. Avrupada yir 
mi senedenberi nice iskandal mev· 
zulan gördük. Diğer taraftan şüp
hesizdir ki, Almanyaya karşı ltalya· 
nın tasvibiyle Avusturyada krallığın 
yeniderı tesis edilmesi Roma ile Ber 
lin arasında mevcut tesanüdü çok 
gevşetecektir. 

Fakat bu teşebbüsten derhal 
doğabilecek güçlükler malumdur. 

Eski paralar 

Kanunevvele kadar teda 1 

vülde bulunacak 

1 Haziran 937 tarihinden itiba· 
ren tedavül mevkiinden kaldırılması 
evvelce takarriir eden nikel 25 ku· 
ruşlukl rla bronz 10 kuruşluk para· 
!arın müddeti altı ay daha uzatıl· 

mıştır. 

Maliye Vekaleti, bu paraların Ka· 
nunevvelin birinci gününe kadar 
geçebileceğini alakadarlara teb · 
liğ etmiştir . 

Mekteblerde 

Yazılı yoklamalar 

Şehrimiz Türkkuşu 

Dün derslere başladı 

Şehrimiz Türkkuşu talebeleri 
dünden itibarn derslere başlam1ş
lardır . 63 talebe İştirak etmiştir . 
12 i kız lisesinden.lir. 

Gençlere muvaffakiyetler dileriz. 

Halkevi kütüphanesi 

Ne kadar eser var 
Şehrimiz Halkevi kütüphanesin· 

de yaptığımız ttdkikatta 492 cild 
tarih , 18 cild coğrafya , 262 cild 
edel>iyat , 94 piyes , 195 Roman , 
187 ekonomi eseri, 143 ziraat eseri, 
283 içtimaiyat eseri, 17 4 fen eseri, 
39 riyaziye eseri, 40 felsefe eseri, 34 

Zabıtada: 

Çocuklara kumar 
Hüseyin oğlu Salih adında birisi 

birer kuruş mukabilinde çocuklara 
Rulet ile kumar oynattığından zabı
taca derhal yakalanarak adliyeye 
sevkedilmiştir . 

Oğlunu döğdüğünden 
mahkemeye verildi 
Rifat oğlu Ziya adında .birisi oğ. I 

lu Naili fena . halde döğdüğünden 
hakkında kanuni muamele yapılmış
tır . 

Sandalya sandahyaya 
gelmişler 

H Hindistan'dan Kalküta cİ' 
rında takriben sekiz sene . 
garip ve esrarengiz bir ~ 

yetişmiştir, Bu çiçeğin görünüş .' 
renkleri fevkaladedir ve büyük, 51' 

benekli bir laleyi andıran bu çiç ae 
yakınlaşmak ebedi bir saadet ve lar 
bahşedermişl Fakat bu garip fid,ııl rıe 
çiçek açmadığı sene içinde bulun o) 

ğu yer içinde felaket muhakkak tar 
• • 1 
ımış. y0 

Bu st ne bu Hind lalesi çiçek fın 
mamış ve Hind ajanslanna göre Pc 
lunduğu kasabada bir hareketi 11 td' 
mahvr>lmuştur! 

ırı 
Tabilere kitap okutma~·ıe 

11 temmuz anlaşmasını beğenen 
Fransız ve Avusturyalıların hoşuna 

gitmemiş olan bu hüküm, o zaman· 
dan beri A vusturyanın iç işlerindeki 
ink.işafla maalesef isabeti çıkmıştır. 
Alber Muse , bir takım Avusturya· 
lı şahsiyetlerin "müfrit milliyetçiler,, 
namı altında gizlenen nazilerle bir· 
!eşerek bir ceı mano sosyal ,. birliği 
vücude getirdiklerini yazıyordu . 
Viyanalı nasyonal sosyalistler , Fon 
Noyratı pek büyük merasimle ve 
Hayl Hitler selamiyle karşılamak su· 
retiyle , meslekdaşımızm başlamış 

olduğu izahı tamam adılar . 

Gerçi , Viyanalı nazilerin bu ha
reketlerinin şumulünü tahdit edecek 
deliller bulunabilir Mesela 2 mil· 
yon nüfuslu bir şehirde 200,000 te- I 
zahürcünün pek fazla sayılamıyacağı, 
hususiyle bu mikdarın içinde vila· 
yetlerden gelenlerin de , büyük yer 
işgal ettikleri söylenecektir, Polisin, 
Fon Noyrat geçtikten sonra, üçüncü 
rayhm bu taşkın hayranlarını dağıt· 

mak için fazla güçlük çekmemiş ol· 
duğu tebarüz ettirilecektir. Nihayet 
hemen ertesi günü, vatanperver 
cephenin, Alman dış bakanının ay· 
rılması dolayısiyle Yaşasın Awstur
ya nidalariyle büyük bir miting yap
mış oldukları ve bunun hiç de na· 
zilerin niimayişinden geri kalır ta

Almanya son zamanlarda küçük 
anlaşmayı dağıtmak için ne kadar 
gayret sarfetmiş olursa olsun, bu 
anlaşmanın Viyanada Habsburgların 
yerleşmesine karşı birlikte hareket 

edeceği muhakkaktır. Yugoslavya 
nin, küçük anlaşmanın diğer dev 
}etlerine karşı müstakil hareket et 
mek temayülleri bu hususta aksi 
kanaatlere hak verdirecek mahiyette 

değildir. Çünkü Avusturyada kral
lığın ihdasına en fazla muhalif olan 
bizzat Yugoslavyadır. Şu halde A
vusturyada krallığın tesisi, öyle bir 
ihtilaf tehdidini taşımaktadır ki, B. 

Şuşnig her halde bu çarenin fayda· 
sandan fazla mahzuru olduğunu biz· 
zat f arkedecektir. Esasen bizzat B. 
Mus.solininin de Almanya ve küçük 
anlaşmayı hasını olarak karşısına 

çıkarmak bir ihtilafa yol açmak is
tememesi de mümkündür. 

Şehrimiz liseleri ile öğretmen o 
kullarında bu ayın 19 unda yazılı 

yoklamalara başlanacaktır . 
Bu sene mekteplerinde yaz tati· 

li Mayıs ortalarında başlıyacaktır, 

1 

dini eser, 68 luğat, 34 gramer, 122 
hukuk , 141 mecmua , 51 muhtelif 
ecnebi eserleri , 8 Almanca , 10 
Rusça , 273 Fransızça, 2 Rumca 

Hacısofu mahallesinden Hasan 
oğlu Ali adında birisi tulumbacı 
AJi oğlu Hasnla kavga ederek bir 
birlerine sandalya fırlatmışlardır . 

Ali Hasanı ağır surette yarala
dığından derhal yakalanmıştır . 

Bizde tabi yok amma, Avru a11 
kuvvetli tabiler çoktur , Bunla~a 
eserlerin kabul ve neşri üzerİ111'1e 
tesirleri ve hakimiyetleri de çok ıı'bı 
yüktür. Büyük tabilere eseri bete' 
dirmek, eser okutmak bir iştir. e-rıo 
nun için muharrirler binbir hiltf rn 
baş vururlar! n 

rafı olmadığı kaydedilecektir. 

Fakat gene de göze çarpan ha· 
kikat şudur ki : 

Avusturyalı partizanların pek ih
tiyatlı davranmaları lazımgeJen bir 
hadise karşısında, Avusturyada cer
manizm ve nazizmin ehemmiyeti , 
Avusturya idare adamlarının tahmin 
edememiş oldukları bir kuvvetle ken 
dini teyit etmiştir. 

Fon Noyratın Viyanadaki ' ika· 
meli esnasında B. Şuşnigin göster· 
diği ihtiyatlı hareket tarzı, kendisi
nin tehlikeyi kavramış ,>Jduğunu ve 
11 Temmuz itilafının hakiki mana
sını nihayet kavramış olduğuna de· 
lildir. Bu itilaf Avusturyada Nasyo. 1 
nal Sosyalist propagandasına ve fa· 1 
aliyete en iyi bir zemin hazırlamıştır. 

Mariahilfe caddesinde yükselmiş 
olan " Hay) Hitler " nidaları fayda 
sız olmamışbr: Bu haykırışlar Avus
turya devlet adamlarının gözlerini ı· 
açmış ve onları ihtiyata davet et
miştir. Ve Fon Noyratf a yapılan ko- 1 

nuşmalarda bunun tesirleri görül
müştür. 

Filhakika . dikkat edilmiştir ki, 
Avusturya devletinin 14 Almanlık ,, 
karakteri üzerinde ısrar eden Fon 
No)latın aksir.e o!arak , Eu.~mit 
ve Şuşnig , kadehlerini , Viyana ile 
Berlin arasında " iktisadi ve Kültü
rel • işbirliği şerefine kaldırmakla 
iktifa ettiler. 

Şurası da kayde değer ki : Al· 
man dışbakanı, Avusturyanm devlet 
adamlarından, Habsburglar hakkın
da beklediği taahhütleri elde ede
meden dönmeye mecbur kalmıştır . 

Avusturya idarecilerinin Tem· 
muzdaki nikbinliklerine nazaran bir 
terakki telakki edilebilecek olan bu 
ihtiyatlı hareket tarzı her halde altı 
aydanberi vahimleşmektcn hali kal
mamış olan bir tehlikeyi önlemek 
için kafi gelmiyecektir . Bu tehdide 
karşı koymak için B. Şuşnigin ha· 1 

rekete geçmesi icabedeccktir • 1 

B. Şuşnigih Romaya yapacağı ilan 
edilen seyahat f talyanm da tasvibilc 
Habsburglann Awsturya tahbna ge- 1 

çirilmesi yoluyla bu güçlüklere karşı 

Avusturyanm bugün karşılaştığı 
güçlüklerin kaynağı hükumeti bir 
yandan halk kütlelerinden, diğer 

yandan sulhu müdafaaya azmetmiş 
devletler grupundan ayırmış olan 
politikada aranmalıdır. Bu gü~lüklc
rin izalesi için, demek oluyor ki, bir 
yandan Avusturya işçilerine, öte 
yandan da kollektif emniyet doktri
nine sadık milletlere yakınlaşmak 
lazımdır. 

Viyana hükumeti, şimdiye kadar 
pek az muvaffak olmuş metodların· 

da israr edeı se, Avusturyanın istik
baline nikbince bakmak güç ola 
caktır. 

lnhisarların sofra 
tuzu 

inhisarlar idaresinin Çamaltı tuz. 
1 

lalarında kurduğu fabrika ilk sofra 
tuzlarını piyasaya çıkardı .\ Şehrimiz 
inhisarlar başmüdürlüğü pek yakın· 

da bu tuzlardan getirerek şehrimiz 
piyasasına çıkaracaktır . 

Cirid oyunları 
Bu hafta çok güzel oldu 

Paıar günü demir köprü civa. 
rında yapılan cirid oyunları cok zevk. 
Ji bir şekilde olmuştur . Havanın gü· 1 

zelliğinden istifade etmek için büyük 
bir halabalık cirid mahaJJine gele
rek oyunları seyretmişlerdir . 

Hazineye aid arazi 

Maliye Vekaleti umumi arazi ya
zımı sırasında hazineye aid olduğu 
anlaşılan araziyi bundan evvel işgali 

altında bulunduranlardan ecrimisil 
aranılması ve takdir edilen kıymetler 
noksan bulunursa bunlara itiraz edil· 
mesini defterdarlıklara tamim etmiş-
tir . 

Sopa ile yaralamış 
Sceyhan mahallesinden Karko 

oğlu Yusuf adında birisi, /\ynı ma
halleden Ali oğlu Tabiri sopa ile 
beş gün sonra tekrar muayenesini 
icabettirecek derect>de başından } a
ralamıştır . Zabıta, hakkında kanuni 
muamele yapmıştır . 

Demiryollarında tenzilat 

· lzmir enternasyonal fuarı dola
yısile Türkiye içinden yataklı vagon · 
la fzmire gelecek yolcuların gidip 
gelme biletleri üzerinden yiizde 25 
ter zilat yapılac<ığı yataklı vagon
lar şirketi tarafından sergi komite· 
sine bildirilmiştir , 

Devlet Demiryollarının cliğer 

kısımlarda yapacağı tenzilatta ay· 
rıca bildirilecektir , _______________________________________________ ., 

Degerli iç /§feri Bakanımız 
Şiikrii /\.ayaya saygılrırımla 

Kemalizm'in Sırrı 

" Kemalizm ,, in elleri güneşten - ışıklarla 
Örtüleri kaldırdı, baktı da heykeline .. 
Yüzündeki izlere, gözünde kalp yerine 
Gördü dile geleni, bu, sendin Eti Türkü 1 
Doğduğun gündenberi içinde yanan türkü; 
u Kemalizm 11 arardı, mukadder bir kararla, 

Neden mukadder dedim ? Elinde atamızın 
Bir vicdan olmak için " Kader ,, esir gibidir .. 
Ôyle bir baştır ki o, Tanrıların yeridir. 
Sumer, Elam ve Eti; }ıepsi bu baştan gelen ; 
" Kemalizm ,, in sırrilc öz kaynakta birh.:şen 
Ulusal ayctlndir, ba~larınıza yazın. 

Bürhan Sadık 

Bay 1 

olmak üzere 2747 cild büyük küçük 
eser mevcut bulunmaktadır . 

Kütüphane sabahleyin saatse
kizde açılmakta ve akşam 17 ,5 da 
kapanmaktadır . Kitap evi 1,5 sa· 
atte öğle tatili yapmaktadır . 

Hafta tatili neşeli 
geçti 

Pazar günü havaaın açık , gü· 
neşli olması tatilin neşeli geçmesini 
temin etmiştir . 

Bu hafta geçen haftadan daha 
kalabalık halk kütleleri cirid saha· 
sını , asfaltı doldurmuştu. Bir kısım 
halk da ziraat meptebi ve bağlara 
giderek yemeklerini kırda yemişler
dir . 

Bisiklet hırsızı 
Diyarbekirli Abdurrahman oğlu 

Mikdat isminde birisi Mehmed oğlu 
Halile aid bir bisikleti aşırıp kaçar 
ken yakalanmıştır . 

Bekçiyi döğmüş 
Cabbar oğlu Mehmed adında bi 

risi mahalle bekçisi Ahmedi vazife 
başında döğdüğünden yakalanmış 

ve hakkında kanuni icap yapılmış
tır • 

Gündüz soyulan ev 
Tarı,us kapısı mahallesinde ber

ber Mehmed oğlu Abdullahın gün. 
düz evinin asma kilidi kırılarak üç 
parça halısı, bir altun madalyonu 
çalınmıştır . 

Zabıta takibat ve tahkikat yap· 
maktadır. 

Hatayın bugünü ve yarını 
- -

- Birinci sahifeden artan -

Hatayda Türkten başka unsur
muş gibi gösterilmeye çalışılan mü. 
himsenecek hiç bir ekalliyet yoktur. 
Hatay efkarı umumiyesi ; hakka isti · 
nad etmenin , hars birliğini yaşa· 
manıaı istiklalin nasıl bir ideoloji 
o! foğunu;l-ilenlerin topluluğudur ki, 
işte bu efkan umumiye ; her türlü 
kundağa , her türlü menfi ve gayri 
insani tedbirlere , şiddetlere , tazyik 
fere rağmen Cenevredc verilen bük· 
mü ; insan iktidar ve tahammül ka· 
biliyetinin son had ve metanetleriyle 
miidafaa ve tebarüz ettirmektedirler. 

iman cephesi hiç bir cepheye 
benzemez, hiç bir tabiye hürriyete 
~usamış olan ve haklarını istirdad 
için çabalıyan insanların akla hayret 
veren" tabiye " (erine benzemez 1 

Hataydaki Alevilerden bahsedi 
yorlar , Arap matbuatı sakat ve 
ve mürettep neşriyatını yürütmekte· 
dir • Alevileri Türkten ayrı bir un· 
sur manzarasında tahayyül etmek ; 
tarihe iftira demak 'olur . Aleviler 
Türk ırkındandırla~ ve tarihi ve 
menşe'leri büyük Türklüğün bağrın· 
dadır . Bugün Türklüklerini haykı· 

Hatay davası aleyhine imaleye çalış· 
manın gülünçlüğü \,Ok çabuk anla
şılmıştır. 

Merkeıleri yabancı memleketler
de bulunan Türk düşmanı komite
ciler çalışabildikleri kadar çalışsın
lar ... Bunun nasıl bir çıkınaLa çıkan 
ve nihayet çalışa1ılar iç.in bir intihar 
demek olan bu zehirli hareketler· 
den davamızın, Hataydaki biri şik 
ve girift iradenin zerre kadar müte
essir olmadığı ve olmasına da hiç 
bir suretle, hiç bir hadise ile imkan 
bulunmadığı meydandadır. 

Bu gün, Hatay davasının ilk saf· 
halarında muhalif bir tavur takınan 
ermenilerin ve hatta Taşnaklarıa 
mensup aklı başında olanlann da 
Hataylılarla ç<> lışdıklarım işidiyoruz .. 

Hatayda bulunan yiizellilikler 
Türkiye cümhuriyetinin muhalifi bu· 
lunanlar; mevkilerini ve akil>etlerini 
tayin edecek bir imtihan devresi 
içinde bulunuyorlar ki, bu imtihan; 
Hatay davasının ruhunda saklıdır! 

Biz, çok inanıyoruzki Suriye; ha. 
yat, iktisadiyat ve hissiyat gibi za· 
ruri bir birleşdiricilik telkin eden 

• Türk dostluğuna varmakta gecikeme. 
cektir. Bu şuurlu ve mesut harekete 

Bir tabi bir gün 20,000 fr~ be 
kıymeti muhddercli ve üzeri rnu d 
addit mühürlü bir paket almış; rn 
rak ederek paketi açmış ve içindt' 
çıkan müsvaddeleri okumuş, es kı 
beğenmiş ve kendi hesabına taht ra 
tirmiş tir. Fakat her gile böyle Pi 
netice vermemektedir. rn 

Geçen bir şair de eserinin f11 

veddeleri üzerint! "yüz franga ~tir: 
girişmiş ki eserimi okumadan J Ü 

edeceksiniz?,, Cümlesini yazmış, 1 b 
bi de bu n;üsveddelere 100 it 

franklık bir banknot iğnelemiş g 
"Bhasi kazandınız! ,, cümlesile JI 
bine iade etmiştir. 

Mart ayı .. 
Sade kedikrin azgınlığı iyı 

ğildir: Tarihte de yeri çoktur. 
son asırda Mart ayının vak 'a ve bl 
diselerinden bir kaçını yazıyoru:.., 

Napolyon Bonapart 1915 fll" 

tının birinci günü Albe adasırıd 
har~ket etmi itir. 

12 Maı t 1814 Romanya kr' 
ilan etmiş' Sırbistan da 7 mart 1 

de ayni şekil le hareket etmiş. 1 40 mart 1881 te de Fransa 
nusa yerleşmiş, 1909 martının ° 
birinde lstanbulda bir irtic hadQ 0 

çıkmış, 1917 senesi 27 martında rn 
ikinci Nikola taç ve tahtı.:u kar 
Gran Dük Mişele terketmiştir. t ________ ..A. 

intizar t.derken Cenevrede ~e# g· 
hükmün ve kararın yü:üyeceğıf'I b 
bunu yüı ütecek devletlt.rin baŞI y 
Türkiyenin bulunduğunu bir as 
tekrar ederiz. ci 

Türkler, Alevi Tür'der, Çe~ 
Türkler, Hatayın efkarı umurıı; J 
sini temsil eden biitün HataY d 
ana yasanızı bekleyin 1 

Yirminci asrın medeni de" d 
leri ve cihan efkarı umumiyt d 
hükümlerini yerine getiren Mille ı 
konseyi vazifesini tereddütsüz 1 
maktadır. Ve muhakkak ki yap' 
işten Hataylılar ne kadar me 
olacaklarsa Suriyeliler de o~· 
müstefit olacaklardır. 

ran , ırk ve ruh , nihayet bunların 

'müşterek vasfı va kat'i edillesi o!an 1 r 
egemenlik ınuvaf fakiyetleri göz önün· 
dedir. 

işte Hatay davası, işte ~ıevi Türk· 
!erin bu davaya nasıl bir Türk ima· 

Asri sinemada 
niyle karıştıkları ve bu davanın en 
ileri kahramanlarile bir saf ta bulu· 
nuşları; alevilerin de Türk olduklarını , 

Türk ırkının çocukları bulunduklarını 
bilmeyenlere en ifadeli bir belağatle 
öğretiyor 1 

Alçvi Türkler gibi öz bir unsuru 

Büyük •• musamere 
Cümhuriyet Halk Partisi Kayahbağ ocağı faydaS 

Müsamereden evvel Niğde Meb'usu Cavit Oral taraf ınclan mühiıll 
konferans verilecektir . ~ 



9 Mart 1937 

Ceyhanda 
B. 1 k rulmalıdır ır şehir santıra 1 u 

ı f r tine devamda, e etliye agv açlama aa ıye d·ı· 
d . mene ı ıyor erme çatma ev ınşası 

• 1 mutlak şarttır 
Ceyhanda sıhhi bir hapisane ınşas 

la bone temin edilmiş olduğu 
faz •halkan istedigi zaman ~e _k?· 
halde h bere yapabilme11 ıçın 
laylılda mu aal bir posta ve tele. 

Ceyhan: 7 (Hususi)-Ccyhanda 
tele llle~uf ve gerekse mahkı'.im· 
1 ~çin hapi11ne vaıdır. Bu bapısa· 

1~n önü )Ühek binalarla kapah 
iu gibi ne ) an ve ne de arka 

~lfıııda hava alacak bir pencere 
lir ancak, binanın gündoğu tara· 
a ve tavan hizasında iki küçt:k 

il ~i olup bunlardan da istifade 
İ'lllektedir. 
çerisinde bulunan mevkuf ve 

hlc~ vatandaşlann SJhhntlcri 
' •lilcadar olmak lizimgelirse bun· 
tın Ya başka bir binaya nakli ve· 
ah~tta sıhhi ve havadar bir şekilde 
hı ~ hapisane binasının yapal· 

..,. ...... •tabeder. 

~11r18uf .. !' bina şimdiki halde sıhhat 
nazanndan pek bcrbatbr. 

.\Ynı zamanda hapisanenin ·~· 
~ .. ~rafında ve belediye babçesı· 

u ~r bir de helası mevcut olup 
htı.r.ın çukurları açıkta olduğun

...... Çak çirkin manzara teşkil et· 
""ltdi,, 

fi.ıbuıa bu bahçe Ceyha~ ~~
a~ ~n sonra yegine bır ıs • 
· ._ llıahaIJidir. Bahçede helanın 1

1toL te 
iı h. q•undan rahatça oturup · 
~ almak imkanı yoktur. . 

· raıı. naleyh böyle umumun ~~ 
tına mahsus bir mahalle 1 

ç ~ . ıncsafede ve çukuı u açık 
r~ helanın hemen kapat· 

cltıidiıı~ sıhhati umumiye namına 

'· ~~ban: 7 (Hususi) - Ceyhan 
• Utovanın yegane bir transit mer: 

olrnalda beraber tüccarı, 
ve zirai bakımdan pek çok 

&.. tti olan bir yerdir. 

kasabada b en . . 
trala tesis edilmemıştir. 

fon ~ 1 'kti" sadi ve tüccari bakım· 
Böy e, ı 1 b" 
. . zla ve geliri bol o an ır 

dan ışı fa t ve telefon santra· 
kasabada po~:sı halkımmn uğra· 
bnln bulWJID81a yekUııu pek büyüktür. 
dı"" zarar nn d bi a· hal azaran Ceyhan a r 

Şu tc!lnfon santralının acilen 
tave ee 
~ . 'le halkımızın zarara uğrama· 
tesıll .•. b . lerle alakadar maka· 
maSJ ıçın u ış le . 

d"kkat nazarlannı çe crız. 
mın 1 

• 1 (Hususi) - Yılları]ır 
Ceyhan. .. .. J 

zl k ve ihmalkarlık yuzun en 
bakımsı ı bi le . k la Ceyhan fU r aç se· 
gende a n ·ı · dNIP 

f d her yönden 1 enye v5• 
zar ın a le ed' ne 1 damlarla yürüme t ır. 

ru hız 1 a · d'I 
1 d. reislerine tayın e ı en Be e ıye zil . 

Sel"haddin Sepici va esme 
Bay a ünden beri birçok i; ler 
başladığı g barabedar bir vaziyette 
başarmlf ve . · · 

•·-··bamızı ımar ettirmış
kalan ~ 

)erdir. chrİ olan caddeleri, r.t· 
Dar ve 5 . 
_._ı,· evlerin yıkılması ıle ge-

rafmaaaı . 
. letilmektcdıı. . 

nış C han kasaba!lı kurulabdanben 
ey "pd J n evler ht-p ot ve ço en 

yapıKa bada çıkacak her hangi bir 
~i asa . 1 

• eticesinde kasabadakı evi-!· 
r.angıh n ~ · nin bir anda yanıp kül ola· 
rın epısı . b' 'k· 

düşünen belediyemız ır ı ı 
catını ··pc1 

d. böyle ot ve ço en ev yap· sene ır . . 
J asını yasak etmıştır. 

tırl 111 "k' fı d L! L-1 Caddelerin ı ı tara n a1U ~· 

1 n ortalanna yeniden ağaç • 
dınm an 1 .. 1 

d"k·ı ek kasaba ağaç a sus en· 
Jar 1 1 

er gu"ıel manzaralar teşkil 
mekte ve 
etmektedir. 

Amerikada 

Yeniden grevler başladı 

Ncvyork: 8 (Radyo) - Ameri· 
kada yeniden grevler başlamışbr. 

Elektrik şirketi işçileri de yev 
miyeleri arbnlmazsa salı günü grev 
ilin edeceklerdir. 

2000 şoför işlerini terk etmiş. 
lerdir. 

Mısırın müracaatı 

Kahire ; 8 (Radyo) - Milletler 
Cemiyetine azi olmak için Mısır hü· 
kümeli resmen müracaat etmiştir. 

Bu müracaatın müzakeresi Mil· 
letler Cemiyetinin önümüzdeki top· 
lantıSJnda yapılacaktır . 

Mısır ordusu 
Kahire : ( A. A, ) - Mısır Milli 

müdafaa meclisi ordunun tensiki 
için icabeden silahlan lngiltereden 
alma~a ve ayrıca memlekette silah 
fabrikaları kunnağa karar vermiş. 

Fransa gazeteleri fiyatla-
rını artınyorlar 

Paris: 8 (Radyo) - Le Jur 
gazetesi pazar gününden itibaren 
nüshalanru 30 dan 40 santime çı 

karmııtır. Bu zammı diğer gazetel~ 
rin de yapmaları muhtemeldir. 

Filistinde 

v:ne bir arap öldürüldü 

Kudüs: 8 ( Radyo ) - Filistinde 
bugün hiç bir hadise olmarnqbr. 
gün sakin geçmiştir. Fakat Hayfada 
liman işçileri grev yapmıştır. 

Hayf amn dış mahallelerinden 
birinde bir arap öldürüln üştür. 

Balkan antantı 

Ekonomi konseyi 18 mart
da toplanıyor 

Atina: 8 (Radyo) - Balkan an· 
tanta ekonomi konseyi 18 martta 
Atinada İçtima edecektir. 

Alman otomobil ser 
gisi kapandı 

Bcrlin : 8 (Radyo) - Ottlmo 
bil sergisi dün kapanmıştır. Sergiyi 
650,000 kişi ziyaret etmiştir . 

Maarif Vekili 
İstanbul da 

lstanbul : 8 ( Radyo ) - Maarif 
vekili Saffet Ankan lstanbula gel 
miştir. 

Vekilin lstanbula gelişinin mek· 
tep kitaplanle alakadar olduğu sa. 
nıhyor. 1 

Sahife : S 

Asri Sinemada 
9 Mart salı günü akşamı 

Kemal Sahir topluluğunun son veda temsili 
Hasılatı Cumhuriyet Halk Partisi Kayalıbağ Ocatı çıkanna büyük ve 

fevkalade müsamere 

Azerbaycan operetinden 

(ARŞIN MALALAN) 
Büyük Kafkas opereti 4 perde 
Ayrıca : Türk Peygamberi hitabe 1 perde 

büyük varyete sahnesi 
Rakslar-Varyeteler-Kafkas oyunlan-Canbaz 

Azerbaycan düettösü-Kemal Sahir tarafından 
Fiatlarda zam yoktur: Yerler numarahdır.giindOz kişe açı 

Dikkat : Yarın gündüz Sinemada : 

( Kadın asla unutmaz ) 
7858 

Ankara beynelm~ ·~~~-T~~~~~~~~~~~ 

lel kömür sergisi an sineması 
Hariçte büyük bir alaka 

uyandırdı 
Ankara: 8 (Radyo) - Ankara 

beynelmilel kömür sergisi hariçte 
büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Şimdilik hariçten iştirak edecek 
45 büyüle firma vardır. 

lzmirde Tür kkuşu 
bayramı 

1000 kişi kutluladı 
lzmir: (Hususi) - Dün burada 

yaı dan Türklruf'I bayramma 100,000 
kişi iştirak etmittir. 

Yapılan tezahürler eşsiz bir şe 
1 

kilde olmuştur, 

Bu akşam 

Bütün dünyada ölmez bir eser olarak tanınmış büyük lsveç piri lpaeain 
layemut eseri lstanbul şehir Tiyatrosu tarafından aylarca oynaı1111 

( Pergünt) 
isimli fevkalade filmi takdim ediyor. Pergünt öyle filmlerdendir ki defa
larca görülse zevkine doyulmaz ve yine defalarca görülse güzelliti hiç 

bir zaman unutulmaz. Baş rollerde Türk Dansözü 
( Zehra Ahmet ) 

Hans Albers ve Olga Çekova 

J EK YAKINDA : 
Büyük Musikişinas ( FRANS LIST ) in bayabm canlandann ve Bitme 

miş Stnfoniyi gölgede bırakan cnf ~ bir musiki pheseı1 
( Aşk Rüyası ) 

7851 1 
hakikat böyle iken ve elliden 

De~iz casusları 
\ iç işleri bakanımız halkevinde mühim 

ve alakalı bir müsahabe yaptılar 

Ve yanaklannm üzerinde damlayan 
göz yaşlan a. asanda bu büyü\c ha· 

kıkati güneş gibi ortaya koyan büyük 
Ata Türke çok değerli baş baka· 
namız in ÔnÜt e ve şimdi l·urada 
onlann kanaatı ve dilile konuşan 
parti genel sekreterimize ve Ada· 
naya gclditi günden itibaren bütün 
bulunduğu müddetçe l u halcıkati 
müdafaa etmiş bulunan Balıkesir 
mebusu ve eski seyhan vilayeti parti 
başkanımız Örge Evrene teşekkür 
etti, 

yerinde olduğunu ve şab11 hılclan
daki temiz hiuiyat ve trıekürlerine 
gelince; bunn, Çukurova çoculdanna 
has olan büyüf, bir nezaket eteri 
gibi telakki ettitini ve kendisinin 
bu husustaki mevkii Adanada Sey· 
han ili parti başlcanı buhmduiu 
müddet içinde bu büyük milli ve 
tarihi dav&CISl ve yolcusu olan Ada
nablann arasında bulunmak bahti
yarlığından başka bir şey olmadı· 
ğıru çok mütevazi bir lisanla söyledi. 

~ •••Alınanların Doyçland 1 
tıhur bir lngiliz casu~u. sıl elde etmişti ? 
ltruvazörünün resınını na - -----. . Saltanat devrinin kötü ve yobaz 

- Birinci sahifeden artan -

8'i -._ h. 
lilıı Yu., deniz kuvvetlerine sa ıp 
uht d~letJcr her yıl dünyadaki 
.. 1 clıf lllilletlere mensup donan· 
.. arı t •- . . 1 · Cfmı;il eden harp gemilennın 
ırnJetin· .. 
· İbti ı . ebadını , silah ve sura· 
8'.n~• eden yıllıklar neşrederler. 1 

iltere 1•rın içinde en mufassab in· 
lan d= huau

1

si bir firma tar~ından 
ini 11 C lı~c s Fighting S~ıp~ " 
· ~ cYnın muharebe gemılen • 
ld t "1?aoıedir . Gayet büyük bir 
'le~ '~'n bu yıllıkta harp ge." 

v L resıoılerinden başka ebat 
tquı. k 

r laf ... Usıyetleıi hakkında o a· 
Cc 111.•t vardır ki insan şaşırır · 

r BYnın her millette bir ajanı var . u •. . 
hı·ı· ıanlar kerdi memlcketlerı 

•nde - ı..__ d ı rlat . S. ıup&&'Çyi celbetmeden o a· 
IG ı...llle i "İn lizun gelen 
matı ve . -w En 

ade . reaıınJeri toplarlar · 
g'arıp olan cihet bu adam· 

d.ı~ra ınubbi•!_ _. bu . . yap 
aatlarıd HIKIC iŞi Bu ır . 
~.rın kanaatlerine göre harp 

tr C&inın sırlarını ifşa etmek mil· 
tıi i ~"Clllnda ka11ılıklı emniyet tel· 

a kurumunun ( Kici ~ . te~sanes~m ıihniyetinin birini kendilerinden uzak 
m ek i in tertip ettığı hır gezm. tutmağa çalıştığı bu kan kardeşle-
gezm . çk den A'manlann aruına run' izle aramızda hiç bir fark olma· f ye iştira e . Al 1 

• Yüz itibarıyle mana dağı halde böyle bir ayrılığı mevcut-
karışmı.şt~ d h" bir kimse onun mu41 gı·bi göstermek isteyen dar , beozedığın en ıç d y 

Jduğunu anhyamamtŞ, 0 a kötü , cahiline zihniyeti ortadan 
~a~;i: Alman olduğunu anlatm~· kaldırmak için her şeyi yapmağa 

· . · hiç kimse ile konuşmamış kendimizi mecbur saymalıyız . Çün· 
mak ıçm k d' ·ne Almanca hitap kü , böyle bir aynlığın ciddi ve ilmi b Kazaen en ısı k 

· ld x... zaman rol yapara sebeplere müsteniden mevcut oldu. 
edenler o .l'5." 'bi görünmüş ve 
başkaSJnı dınlıyor gı miştİ· ğuna inanmak değil , onun var oldu. 

h' bir suretle ele verme ğu hissini vermek bile bizim için , 
yakfer;enin her kötesi. gezilirken ı bizim millicilik ve halkcılık zihniye-

- Gerisi dordüncü sahıfede 'ı timiz için büyük bir ayıp olur . 
_____ • Bakanımız bu sözlerden sonra 

S han mıntakası Sıtma I kanunu esasimize koyduğumuz di-
ey t• d 0 • ğer umde1eri izah etmiş ve müte· 

d ı rl·yase ın e • 1 k"be 1 k . d müca e e a ı n meme etın ış ve iç vazi· 
Enstitüsün· yeti hakkında dinltyicilere derin bir 

Adan~ S~~37 tarihinde ferahlık ve cmniyen veren izahatta 
de 1 - Nı"an mücadele bolun muştur. 
açılacak olan 5ıtma k r 5 u n a Memleketin politikasına dair söz 
sıhhat memurJuğu uf ve şe- söylerken Hatay meselesine temas 
aşağıda Y a z 1 ~ 1 ev7 caktır • eden Bay Şükrü Kaya Hatay ana 
raiti haiz ola? tali~ler ;;~~eti olan yasaSJrun milletler SO! yetcsida mü· 

lim etmiş bulurca,uu birurah}h 
bizim, Suriye cflcin umumiycsinde 
aleyhimizde yaratılmak istenilen ha· 
vamn Suriyede ki bazı parti rcka. 
betlerinin eseri oldu~unu kabul et
tiklerini ve Hatayda bulunan bazı 
akalliyet unsurlarının bu köü pro
pağandaya kapılmaları lazım geldiği
ni nitekim alevilerin ve çerkezlerin 
Türk kerdeşleri)e anlaşmış hare· 
ket etmelerinden duydutumuz mem
nuniyetin büyüklüğünü ifade ettiler. 

iki saat süren ve orada bulunanlar 
tarafında derin bir zevk ve alaka ile 
dinlenen musahabclerini bitirdikten ! 
sonra vekilimiz isteyenlerin kendi· 
sine süal sorabileceğini v~ söz ala· 
bileceğini söylediler. 

Bunun üzerine orada bulunanlar 
ansından ve alevi Türklerden dok 
tor Salim söz istedi ve çok heyecan
lı tonla: 

Doktor Salim Serçe sözünü bi· 
tirirken toplantıda hazır bulunanlar 
sanki bir tek kalp taşıyormuş gibi 
bir anda müşterek ve derin bir 
iınanın yüksele heyecanına gösteren 
müthiş bir alkış tufanile büyük sa· 
lonu çmlatmışlardır. 

Denilebilir ki bu kadar kuv
vetli ve derin mina tapyan alkışla. 
ra Adana muhiti çok az şahit ol· 
muştur. 

Doktor Salimden sonra söz alan 
Örge Evren Çukurovaoın temiz 
yürekli, uyanık, milliyetçi Atatürk 
çocuklannın hiç bir zaman Su bü· 
yük ve milli hakikatten başka türlü 
düşünmemiş oldutunu ve çolc kısa 
bir zaman içinde münderis saltanat 
devrinin diter bütün kötü mirasları 
gibi kara ve yersiz zihniyetin de 
Çukurovada çoktan ortadan kalk. 
mış bulundupnu söyledi. 

Ôrge Evren yerine otunnken 
onu yakından tanıyan ve onunla 
birlikte çabımış olan Lu güzide in· 
sanlar büyük bir sempatinin ifadesi 
olan sürekli ve çok cotkun allatJarla 
doktorun kanaatinde mütterek ol· 
dulclannı isbat ettiler . 

Bu toplantı esnasında alınan ka. 
rarlar fUDiardar : 

t - Ana dili Türkçeden bqka 
dil konuşan Türlclerin yalnız Türk 
dili konuşan kardeşlerinin medeni 
ve kültürel mevkilerine yükseltilebil· 
meleri için Partimiz ve Halkevleri· 
mizin devamlı ve müessir müzaba· 
retleri içinde çalışacak tamamen hu
susi faal heyetler teşkil edilecektir. 

2 - Seyhan ilinin yalnız merkez 
kazasında bol azalı bir kaza komi· 
lesi olacaktır . 

Çan en ın" · ı,· J" Bu ti uessır ır çare ır . 
du~ tesellisi altında vicdan aza 
So •dan çalışırlar . 

Arzu edenlerın kayı~ . k dar mın nakaşa edilmekte olduğunu yalnız 
20 Mart-9~7 tarih~ atine mü. son günlerde Suriye matbuabnm 
taka Sıtma mucadele yase aleybimiıdeki nqriyatmın üzerimizde 
racaatlan · k ezunu olmak. hiçte iyi bir tesir bırakmayacak şekil 1 

Alevi Türklerin büyük Türk 
camiasından hiç bir zaman ayn kal
mamış olduğunu Çukurova Alevile · 
rinin Y cmende Havranda Türklt·rle 
yanyana Dürzülere karşı harp et
miş ve kan dökmüş olduğunu, ve bu 
saralarda bir çukurovalı Türkün n! 

oralarda kaldığım, nede Türk var· 
lığına karşı koyan gayri Türklere 
karşı silahını seve, seve kullanmak· 
tan ictinab etmediğini ve eğer ken · 
dilerinin içinde yaşayan im;m ve 
duyğunun, damarlanda gezen kanın 
öz Türk duyğusu ve kanı olmasaydı 
bunun aksi olması lizım gelecetini 
ve daha sonra milli mücadelede 
müstevlilere karşı aynı şekilde ha· 
reket etmiş bulunduklaruıe söyledi. 

Ve sözüne son verirken dok
tor Salim Serçenin Türk milli var· 
lıtmı tam bir istiklalle yeni baştan 
kurtarıp, koruyan ve ona sonsuz 
istikballerde büyük bir emniyet için 
yürüyebilecek yolları göstererek 
gelecek günlerini de sağlamlatan 
büyük öndere ve onun çok yakın 
sevgili arkadaşı büyük şefimiz Is 
met lnönü ve deterli parti genel, 
sekreterimiz ve şefimiz bulatın 
dald hissiyat ve l•kkürlerinin çok 

3 - Bir kaza komitainin batlı 
olacatı yerde bir de viliyet komite
si yaplacaktar • Bu komiteye Sey· 
han mebualan da tabii aza olank 
dahil olacMlardır • 

l!lc .n. seneler İçinde Ceynin sal 
pstnin naşirlitinden çekilen ( Os· 
a·•rlcea) pek cürctkir bir adamdı. 

ır çok defalar Alm·myaya 51rf 
~"•İlerinin mrlannı elde etmek 

ilden bu adamm başından çok 
8;:!1 lergüıeştlcr geçmiştir · 

....._ birinde.Alman donan• 

1 Orta me tep m ld bu · 'k' 1 - .. hh olduğuna dair a •tını ve neşrı yatın ı ı mem e. I 
2- Tamussı a kitıdı da be leket arasında ki dostluk münase· 

Tabip raparu ( aşı betlerine halel verebilecek bir ma· 1 
ra~e~ Hüsnühal eshabırtdan olm~k. hiyet almış olmasından Türk mille-

4_ Askerlikle alikua olmadıgı· tinin müteessir olduğunu, halbuki 
na dair terhis vesikası ibraz etmek. hakiki Suriye cfkin umumiyesinin 

7840 ~ 16 Hatay .cfavU1ndaki Tüflt ~"' fes 

- lçel viliyetin4e de ayni mahi
yette olarak y•lacatım c:IUa .,. 
velce YUIDlf bulunclutumuz YillJfll 
komiteleri Ankarada teflcil ..._. 
merkez komiteaiae ~· 

Bu huustaki preldi direktifler 
)1111111 olarak Partimizin SesfiM il• 
~ 'a.,bn..,_ bifdirillliflh' 
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Seyhan İskan müdürlüğünden • • 

Mamul M. 3 
Kazası miktarı 

Tarsus 1 667,871 
36,208 

Osmaniye( 558,315 

Kozan ( 780 

Saimbeyli 140,100 

Feke 154,674 

Muadili M. 3 
miktarı 
970 

51,725 

796 

1114,30 

200,243 

221,204 

Cinsi 
Göknar 
Çam 

Çam 

Çam 

Çam 

Çam 

Kat ve imaliyenin 
muhammen miktarı Orman adı 

l Göreşen ve 
Karanlık dere 

(Kaba ördek 

Çamesiği , beypınarı,Çamalan 

Yalıncık 

Bozat, Veya Kara Ardıç 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösterildiği üzere beş kaza ormanlarından muhtelif nevi ve ebattaki kereste
lerin kat ve imal ve nakli 937 Martın 15 inci pazartesi günü saat 15 te Seyhan hükumet konağında toplana
cak komisyonda her kazaya ait olanı ayrı ayrı pazarlıkla ihale olunacaktır . isteklilerin gösterilen muhammen 
bedellerinin yüzde yedi buçuk eminatı muvakkatalarile birlıkte müracaatları ilan olunur.7853 7- 9-11 - 13 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
_ _:_::K:.c:ilo:_.,:.F~i)~h ___ 

1 
En az E.n çok CiNSi Satılan Miktar 

~apımalı pamuk 
___!S,___ S.. l=""°K.'==-="S:..,· =1"=~- K=-"il=· ·~==~ 

Piyasa parlağı " -38 P -40.----1-------
Pifa"Sa ten1iti - ,",----ı-----·I---'---

iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevl~an_t ____ _ 

YAPACI ,-Beyaz -Siyah _______ . 

Ekspres 
iane 

,, "Tohumluk,, 

Buğday Kıbrıs 

,, Yerli 

" 
Men tane 

ÇICIT 

1 
-···-/ 3,37 

:-t U BU B A T 

-5,67-- 5,8ö --
---

1-

1 1 

Deniz casusları 

- Üçüncü sahifeden artan -

Parkes , kimsenin görmediği gayet 
küçük fotograf makinesi ile bir çok 
g;zli şeylerin resmini çekmiş ve ter
saneden sonra Alman donanmasısın 
topçu atış gemisi gezilmişti . Bu ge-
mi gezilirken de Parkes o ana kadar 
mahrem tutulan tahmini mesafe ale- I 
tini de görmüş hatta kendisini Al· 
man sandıklarından yakından temas 
veJtetki~ ine de müsaade etmişlerdi . 1 

Parkesin talihinin kendisine bu \ 
kadar yar olduğu bir sırada cesareti 
de artmıştı . Fakat az tamah çok 
ziyan getirir düsturu her yerde hük-

1 

münü muhafaza eden bir sözdür . 
Cüretini artıran Parke daha başka 1 

cihetlere de burnunu sokmağa çalı- ' 
şırken kalaba'ık arasından birisi 
omuzundan çekerek Almanca bir 
şeyler sorduğu zaman hemen şaşir

mış fakir Almaocasiyle derhal ce· Arpa 
-Fas~u'Iy_a _____ _ 

Yulaf ----
-D'e'-li-ce ______ ----ı-----

-Kuş yemi 
____ , ____ _ 

· 1 vap verdiği ~akdirde tevkif edilece· 
-------1 I ğini bildiğinden muhatabını şaşırt- 1 

mak çaresine baş vurmuştu . 

Keten tohu_m_u ____ , 1 

Mercime~ __ ·--•---===--~------Su,am ·-

UN 

1 
?ört yıldız Salih 1 850 

.. _uç ,, .:'"~~-----_l_SOO __ 
:S ~ ı ?ört yıldız Doğruluk l-850 __ _ 
~ uç " .. ,-8()0 
..a = s· ·t ı----g ~ı- 1~1- - _ .. 
~ ~·-~ort yıldı~CLimhuriyet 850 __ _ 
,.. 1 uç .. .. ı::::-_soo_· __ _ 

Simit ,. 1 

Liverpol Telgrafları 
8 / 3 / 1937 

Santim Perıe 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır ı 7 1 88 -Lir., 
ı-.c.M_a-rt--v-ad_e_li ____ --7-1 64 Rayişmark 

Mayıs vadeli i 7 65 Frank ( Fransız ) 
ı--"----'='-=-----6-:- Sterlin (İngiliz) 
ı-~H_in_t_h_a_zı_r -----1- -ı~ Dolar ( Amerika ) 

Nevyork 14 02 Frank ( İsviçre ) 

1 

Markoni Radyoları ve Radyogramofonları , elek- ı 
trikli ve Ak umula torlu, Oparlör ve pikapları 

~ara~itsi~ tatlı ses güzel müzik tabii seda yalnız MARKON! Radyolarile 
dınlenılır.Bır kere görmek ve dinlemekle başka marka Radyo alamazsınız. 

1 
Peşin ve veresiye satış yeri 

SAHiBiNiN SESİ " YEN! MAGAZA ,, 
7845 5-6 Ş. RIZA IŞCEN Belediye karşısında 

Derhal Baltık sahillerinde konu· 
şulan Alman diyalektlerine benzeyen 
Stafordsire şivesile sür'atle cevap 
vermiş ve iki Alman koluna girerek 
kendisini civardaki bir odaya götür
müşlerdi . Bir kaç defa yalnız kal· 
masından istifade ederek cebindeki 
fotoğrafı pantolonunun bacaklarının 
birinin içine bir sicim parçasına bağ 
lıyarak sarkıt ı . 

Bir kaç dakika sonra odaya gi
ren Almanlar Parkesin üstünü şöy- , 
le bir aradılar. Bir şey bulamadılar. j 
Anlıyamadıkları bir Almanca ile ko 

1 nuştuğunu zannettiler ve se sersem 
sıfatını vererek kurnaz lngilzi serbest 
bıraktılar . Parkes hemen elindeki 
kıymetli resimlerile lngiltereye dön
dü . Talihi ve soğuk kanlılığı ken· 
disini en aşağı yedi senıılik bir kü
rek mahkumluğundan kurlardı . 

Parkes bundan sonra Almanya 
ya bir kaç seyahat daha yaptı, Ba· 
şından buna benzer bir çok vakalar 
geçti . 

Bir defasında tersanede nöbet 
bekliyen bekçiye bahşiş vererek he
nüz tezgahta bulunan ir harp ge 
misinin teknesinin resmini çekti . 
Tam bu resmi çektikten biraz 'onra 
oradan geçen devriy.: eğer bir kaç 
dakika evvel onu resim çekerken 
yakalasaydı belki lngiltereye dön 
mek için on beş sene geri~ e kala
caktı . 

Parks burada bekçi ile hasbiha· 
le dalmış gibi görünmek suretiyle 
şüphryi cdbetmemişti . 

Fakat dı:vriye gözden kaybolun 
c ya kadar çekmiş olduğu azabı ha· 
yatının sonuna kadar unutmıyaca 

ğını her halde tasdik edersiniz. 
Parkesin casuslukta kullandığı 

hususi bir metodu yoktu . Kendini 
tal hine terkederek basit şekilde en 
tehlikeli işlere atılıyordu . 

Fazla zeka oyunu çevirmeden 
yaptığı bu işlerde talihinin büyük biı 
rol oynadığı muhakkaktır . 

Oskar Parkesi en ziyade yoran 
işlerden birisi de Alman cep kuru· 
vazörü ( D.:ıyçland ) ın resmini elde 
etmek olmuştu • 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 1 Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

1 _ her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

ı1 Kitap ( Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-
. . nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

rınız daha kıymetlenecektir • r 
k il İlan 1ı Rekl~~- bir ticarethantnin, bir müessesenin 

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

s 1 Cild l Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

•• o 
z 
•• u 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

T ah 1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
_______ _.I karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla T ürksözünde yapılır. 

1 
Renkli tab 1 Mütenev~i r:n~li .. her türlü . tab işlerinizi 

L. _______ ! ancak Turksozunun Otomatık makinala-
yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . , 

ten 
bifh 
llıas 
le 
1ıh. 

kar 
Ve 
hirJ 
lika 
sele 
~er 
nas 
tek 
1'3i 
ıra 

lun 
kaı 

llııl 

Pa 
llııı 
8 Yt 
'I'ur 
kar 
dik 
bal 
siy 
Ar 
ay 

Seyhan Nafia müdürlü- I 
ğünden: 

Devlet demiryolları beşinci işletme müdürlüğünd1 ~·: 

1 Adana ceza evinde yapılacak 
çamaşırhane, hamam , hela inşaatile 
müdüriyet binasının hetonarme ki
rişlerle tahkimi (4426) lira (56) ku
ruşla açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - ihale 937 yılı Martın yirmi 
ikinci pazartesi günü saat onda Na
fia dairesinde yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşif hülasası,met· 
raj, eksiltme şartnamesi ve mukav , . 
lename örneği yirmi iki kuruş be
delle verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (332) lira. 

dır. 

5- istekliler ihaleden evvel Ti
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair 
Ticaret Odasının ve bu işi yapmağa 

ıktidarı olduğuna dair Nafia müdür
lüğünden tastikli vesikalar göster· 
meğe mecburdur. 7848 
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Bugt"ce nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 

1- Malatya istasyon şehir ciheti ( 3528 m. 2 ) üç bin beş yüz yit Pa 
sekiz metre murabba mahallin bilumum levazımı ve işçiliği ile şartnarıtıl d.a 
mucibince parkelenmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye kc ıulmuştur . r.I' :•ti 
hammen bedeli (9568/29) dokuz bin beş yüz altmış sekiz lira yirmi dj d:n 
kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelenıme proı·eSitJI a 
A 

l Yı 
nkara, Haydarpaşa, Adana, Malatya vez~elerile Eloğlu Narlı, Elaziı 1 Yet 

tasyonlarından (48) kırk sekiz kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. do 
3 - Eksiltme Malatyada beşinci işletme binasındı. 22 3 937 pazar! les 

saat 15 de yapılacak~ır. . .. ~: 
4 Muvakkat temınat (717,63) yedı yuz on yedi lira altmış üç kur~· ı k 
5- istekliler 2490 No.Iu kanundaki ehliyet vesaiki ve işe girmeğe ~' s~ 

nuni mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektuplarını ek;ı der 
me gün ve saatından bir saat evveline kadar Malatya beşinci işletme ~ 
misyon reisliğine göndermiş bulunma! dırlar .7856 9-13-17-21 fren 

· • "'./ eg 

Mütercim alınacaktır.~~;: 
din 

keri fabrikalar um u ıJl~~r 
eyı 

müdürlüğünden : ka 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye mukl rin 
bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna 1:~ Ve 

1 Umum müdüılüğe a.üracaatları.7829 28-1- 3-5-7-9- 11 _ J3 der 

Alakadar olmayan adamların cİ· · __/bu llıa 

varına bile sokulamadıkları bu zırhlı· ,.--------·------, z 
nın resmini 1933 yıllığına koymağı ayi tasdiknafll ei~J 
kararlaştırdığından A'manyadaki ajan TÜRK 8 ÖZ Ü "•J 
!arına fotoğrafın muhakkak elde edil 918 yılında Lazkiye Rii~tıl tak 
mesiııi telgrafla bildirmişti . Gündelik siyasi gazete sinden almış olduğu:n tasdikna •li 

Alman hükumetinin bütün ted 'k' b d · ~ 
Ah 

, l ı ı orç se e ini dün de mır , 
birlerine rağmen Parkesin aı'anları one şarL arı . d .. d' B 1 ..-~r· <>nı cıvarın a yıtır ım. u upta ı c 

· muhafız kordonundan bir ahtapot b d ı.Je~ 'b K uş ı mat aasın a Kadire getirdiı- . 
gı i siizülerek " Doyçlant " ın tersa- ur 1 12 A 1 k 1200 dirde beş lira vereceğimi bil• 

1 
o) 

n 'Yi terkederken mükemmel fotoğ Y 1 
• ol lahı 

raflarıııı aldılar . 6 Aylık 600 Süleyman ,.. •lııı 
Fotoğraflar " lan :'s " fightıng 3 Aylık 300 7857 MEHMf.

1 

ships yıllığının 1933 senesine mah· 1 Aylık 100 ! .;'.liııı 
sus cildinde çıktılar . , ----------"" i 

Bin bir tehlike ve düzmle elde 1 - Dış memleketler için Abone 

d 
bedeli değişme" yalnız posta masrafı 

e ilen bu resimler yalııız bu salna· / 
melerde basılmakla kalmazlar. Yük· zammedilir · 

sek fiatlarla gazete ve mecmualara 
satılmak suretiyle de sahıplerine bü

yük karla' temin ederlt!T . 

2 - ilanlar için idareye müra- 1ı caat edilmelidir . 

~-------·.J 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 

M. B:ıkşı 
Adana Türksöru matb~ 


