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Burhan Belgeye 

[ Bizim Cenubu 
ınuz ] un filmi 

Nevzad Güven 

T Utizm, propaganda ve mem· 
leketi tanıtmak mevzuları üze
rinde konuşulan bir mecliste 

arkada 1 ş ardan birisi : 

- Hız,, bu husustaki teııuellığınıızi 
a;laımak bukınıırıdan güzel bır mısal 
0 <ırak l-J,uhurı Belgerwı Adana hr k-
ındqki b'/ . ,, )'a::ı/urını b•rüstere ı ırım ve 

'ger B . 
l.a.l . urharı Brılg~ do: bu bır kaç ma-
d c_)~ Yazmamı§ olsa)dı, kendı ken· 
ı~mızı bıl~ twumnktarı u::ıık kalacak-

. demı§tı ' 
. ' 1 

Fılhakika bu şimdiye kadar Ada-
a ve ç ' a 1 ukurova hakkında hiç bir şey 
zı ~amış demek değildi . 

m aJrıız bir mıntıkayı tanıtmak, o 
ıntıkanın karakteristik taraflarını, 

0
• 1:1' 1ntıkalının psikolojisini, karekte-
ını zen . k 
u ıın ve cazip renklerle, o u-

d :unun kafasına ve içine doğrudan 
0 aruy · 

etrnek a .b~irebilecek şekilde . ~as~~ 
efa gı ı zor bir işi Adana ıçın 

lapan Burhan Belge olmuşt~r. · 
Urhan Belge'nin Çukurova ıçın 

azdıkları, bir kaç glinlük ikametinin 
Verebil k 
list'" eceği objektif imkanların ço 
es u~~e derin bir görüş ve duyuşun 
·tıdır · O, Çukurovayı göziyle de-
1 ' ~Uhile görmüştür . 

u satırlarımızı okşatan bir Rei-
ona)' 

ızm ruhunun memnuniyet ve 
a tur İfadeleri olarak kabul etmemek 
~ınıdır · Burhan Belgenin Adana 
uı yazdıkları her Türk'ün her insa
ın zevkle okuyacağı şeylerdir · 

Nitekim biz, bu yazıları hizi ok
'Yan tarafından ziyade, bize noksa
ırnızı hatırlatması itibarile daha de· 
erli buluyoruz. 

1 Burada yine biraz mübalağalı da 
~sa arkadaşımın yukarıya yazdığım 
ozJer' 

•ne dokunuyorum. 
· l\endimizi tanımak ve tanıtmak 
ın ş· h .. •tndiye kadar çok az emek ar· ... arnı~ · · 

Old ."ıı. Bu tenbellik Çukurova ıçın 
vak~ kadar bütün yurd için de 

l~ır. 

lo.şt Seyahattan, görmekten çok az 
ruz an~Yoruz. Hemen hiç okumuyo• 
er·· Bınaenaleyh yabancı memleket-

i tan k k ıila ırna şöyJe dursun, omşu 
:> ~ ~etler, şehirler bile halkımızın 
;i'.uk ekseriyeti için Hindiçini, ve 

1 

1
1
rya kadar uzak diyarlar şeklinde 

a ınıştır 

il. Ren ~e kadar Adanalı tanırım ki, 
• 1 k'l 
• • 

1 Oınetre uzağında bulunan de· 
uzın .. H lb k" YUzünü görmemiştir. a u ı, 
'Ukrd sevo-isi yurddaş sevgisi ancak 
ı ı b' 6 

' 

b 
ır temas ve tanışma ile kuvvet-

tne ili . r. Şimdiye kadar nakıl vasıta-
ar1nın a· ı x. ·• l"' x. ·· b )k" bu usur z •~ı ve guç u15 u e ı 

ur ~muzu bir dereceye kadar ma
neın~oste~ebilirdi. Fakat bugün artık 
azan eketın bir çok köşelerine kadar 
l'\ltdan demiryolları bizi kolaylıkla 

Un b" fÖliireb· ır başından, o bir başına 
rün ılınektedir. · Deniz yollarımız 
hük Reçtikçe biraı daha iyileşiyor, 
lmi:dınınet de olmasa bir çok şosele-

e ot b . ı rnkanı omo ille seyahat etmenın 1 

llmadı vardır. Yalnız bir türlü artı· 
ıevkid'kırnız şey görmek, tanımak 

it, 

>u z~oe_ı-usunu söylemek liizımgelirse 
mak~a 1 art~racak lüzumlu tetbirleri 
Yden da ıhmaı,;gösteriyoruz. Her 
r c l~~el hatta yabancı seyyah

\ltizrnc] ~nı düşünmeden evvel , [ iç 
ın . k" ıındır ın ışafına çalışmamız la-

• • 1 

itiraf et l' . . 
tıin b' b" me ıyız ki, tabiat güzellı-
k ın ır ç ·d· .1 etinı· eşı ı ı e dolu olan mem-

tirı ha 1
te hariçten turist gelmemesi-

1 ker ş. ıca sebebi bu insanların mem-
ıını:zd e dk Ylıkı ar.-:ı 1 lan konfor ve ko-

lit ki arı. buia~amasıdır. Bunun için
le b [ ıç ıurızm ] le memleketimiz
Urın eynelınilel turizmin de esasını 

uş oluruz . 

bı~e~let poli_tikası haline sokulması 
eler ie en bu ışte devlete ait vazi
lüşen ~~ar turistik mıntıkalanmıza 
•Prnak ır çok işler de vardır. Otel 
erle . : lokanta yapmak , eğlence 
roı ~·~'. artırmak, tarihi zenginlikleri 

nune çıkarmak, şehirde nakil 

Türk donanması 
İtalyan bahriyesini yakında ziyarete gidecektir 

Donvnmamızın Malta seyahatinden bir intiba 

Belgrad : 9 ( Radyo ) - Geçenlerde Maltayı ziyaret eden Türk do
nanması yine ami~al Şükrü Okon~ .kumandasında ltalyan bahriyesini zi
yarete gidecektir. ltalyada daha şımdıden karşılama hazırlıkları yapılmakta-

dır. • 

Pamuk hastalıklarına 
karşı mücadele açılacak 

Bölgemize 200 ton arsenat dö,so 
sarfedilecektir . 

Ziraat vekaleti, buyıl mezruata 
arız olan hastalık ve haşeratla geniş 
mikyasta mücadele edeceğinden bu
nun için tahsisat ayrılmıştır. 

Vekalet 1000 ton arsenatdöşo, 
aasenkiyeti kils ve 20 dane motorlu 
püsgürgeç satın alacaktır. 

Bu motorlar, zehirli ilaçlara 
ve kükürt püskürtülmesinde kulla· 
nılacaktır, 

x. it ak vesaire vesa- l vasıtalarını ço15a m • 
ire gibi .. 

Şehirden, şehre, mıntıkada~, mın-
tıkaya olan bu turiz':1 h~r~k:tı a_rt
tıkça, beynelmilel turızm ıçın _ısted~
lerimiz yavaş yavaş ve kendı ke~d.ı
ne kurulacak ve bir yabancı tunstın 
memleketimizde para bırakması im
kanları ve vasıtaları da hazırlanmı~ 
olacaktır Fakat bu işlerle muvazı 
olarak v~ her şeyden fazla kuvvetli 
bir propagandaya da baş vurmak 
lazımdır. 

Tekrar kendimize dönelim: 
Korkmadan söyliyt:biliriz ki , 

Ad:ınada, Mersinde bilhassa yerli_ b!r 
turisti memnun edebilecek otellerımız 
lokantalarımız ve nakil vasıtalarımız 

vardır. 
Bir kaç iklimin hususiyetini elli 

altmış kilometrelik bir mesafe içinde 
ve ayni •mevsimde toplıyabilmiş ol~n 
çukurov~l.her çeşit tecess~s~ tahrık 
edebilecek güzelliklere sahıptır._ . . 

Çukurova Türk .. e~onomısının, 

T .. k ziraalinin en ınuhım meıkez-
ur T'. k' . !erinden biridir. ( Yalnız ur ıy:nın 

değil belki de düny_anın . en guzel 
plajları ) memleketimızdedır. .. 

Çukurovanın cennet kadar guzel 
·r orosları, portakal bahçeleri, P~~u~ 
tarlaları,~tarihi zenginlikleri \'C ıklımı 
kadar sıcak insanları var. 

Fakat bütün bunları kim bilir ? 
Burhan Belge gibi bir hayır sahibi 
çıkıp da bir kaç güzel yazı yazmasa 
bizim bile haberimiz olmıyacak .. 
Binaenaleyh bize düşen iş her şey
den' evvel çukurova}'l tanıtmak için 
ilk tedbirlere başvuımakdır . Bunun 
için akla gelebilecek şeyler arasında 
kitap , makale , br<ışür neşretmek 
gibi işler vardır . Fakat bana kalırsa 
ne yapıp , yapıp çukurovanın güzel 
bir filmini çevirmelidir . 

Okuma zevkinin memleketimizde 

Alınacak arsenal duşodak 800 
tonu bölgemize ve 200 tonu da di-

ğer bölgelere sarfedi'ecektir. Bun
lar pamuk mrntıkalarında kuJlanıla
caktır. 

Mahsüllerimize zarar veren do
muzların imhası için mücadeleye 

her tarafta ehemmiyetle başlan
mıştır. 

Büyük Rus şairi 
PUŞKİN 

( Yuzı.w ikırlt'i saluferle) 

------~--------

ne kadar geri olduğunu biliyoruz . 
Bir de buna bugünıdı adamın uzun 
şeyler okumağa olan tahammülünün 
azlıgını ılave edecek olursak y.ızılı 
şeylerin pı opağanda ve reklam işın

de suratle ve istenilen derecede mü
essir olmıyacağı meydana çıkar . 
Halbuki , güzel eğlendirici ve alaka
dar idici sahnelerle alınacak bir film 
daha seri ve direkt bir propağ"anda 
vasıtası clur . 

Bu filmin hususi teşebbüslerle ba
şarılacağını hiç zannetmiyoruz. Şahsi 
sermayelerin kazancı şüpheli olan 
böyle bir işe girişmiyeceği meydan
dadır . Bunun için Halkevi ve bele
diyemizin işe el koymasından başka 
da çare göremiyoru=. 

Adanada bu filmi meydana geti-

Malaga nasıl alındı 
kuvvetlerinin içinde lhtilil 

ltalyan 
20 bin 

4 bin Alman vardı 
Bütün cebhelerde kanlı çarpışmalar oluyor 

Alınerya : 9 (Radyo) -Mala
ganin işgalinde yiirüyen ihtilal kuv
vetleri arasınJa 20,000 ltal yan ve 
4000 Alman askeri vardı . 

Bütün harp malzemesi İtalyan 
ve Almnn markalı idi . 

Avillo : 9 (Radyo) - Asi kıt
alar dün Jaraına ırmağının sağ sahi
lmi işgal etmişlerdir . 

Filistinde 
Yine bombalar 

patlıyor 

Kudüs : 9 (Radyo) 
- Kudüste bir takım 
yeni hadiseler olmuş
tur 

içinde Yahudiler bu 
lunan bir otobüs bom 
halanmışhr,. 

Yafada mahalleler 
arasında bir çok evler 
de bomba patlamıştır. 
Dükkanların bir kıs ı 
mı yine kapanmıştır. 

Hariciye ve Dahili
ye vekillerimiz An

karay a döndüler 

İstanbul : 9 ( Radyo ) - Şehri
mizde bulunan Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Aras ve Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya dün Dolmabahçe sara. 
yına giderek Atat ürke tazimlerini 'ı 
sunduktan sonra Vekili er, mebuslar 
ve askeri rical tarafından Haydarpa- 1 

şada teşyi edilmişlerdir. 

Ankara: 9 ( Radyo) - Rüştü 
Aras ve Şükrü Kaya şehrimize mu
vasalat etmişler, Vekiller ve say. 
lavlar tarafından kar.şılanmışlardır. 

lzmitten geçerken büyük tezahür
Ie karşılanmış ve uğurlanmışlardır. 

Tevfik Rüştü 
Önümüzdeki hafta Bal
kan antantı toplantısına 

gidecek 
.'.nkara: 9 (Radyo} - Şuba

tın 15 inde toplanacak Balkan An-
tantı konseyiııJ e bulunmak üzert• 
Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras ön:i'-
müz<l~ki hafla içinde Arı1'aradan 
hareket edecektir. 

rebilecek eleınanlnrımız mevcuttur . 
Harcanacak paranın da mühim b:r 
yekun tutmıyacağını, Halkevi ve Be-
lediye bütçesine bir yük olmıyaca 
ğını sanıyoruz . 

Çukurovayı, bütün hususiyetlerile, 
kendine mahsus renklerile , güzellik
lerile tanıtmak gibi mühim bir mu
vaffakiyet o!acak bu işi başarmak 
için ba~lamaktan başka ortada bir 
güçlük göremiyoruz , 

Burası Madride 14 kilometre 
mesafededir . 

Madrid kapılarında çok kanlı 
muharebeler olmaktadır . 

Alınerya : 9 [ Radyo ] - Cum
hııriyetçi kıtant Malagayı tamnmeıı 
terk etmişlerdir . 

Takviye kuvvetleri <le yanların
dadır. 

Bilbao : 9 ( Radyo ) - Algu
vatto bölgesinde tOpçu kuvvetleri 
düşmanın eli altında bulunan bir kaç 
çiftliği bombardman etmiş ve düş. 
manları kaçırmıştır . 

Londra : 9 ( Radyo ) - İspanya 
bitaraflık meselesi hakkındaki Al
man cevabı komiteye gelmiştir . 

Cebelüttarık : 9 ( Radyo)-Roy
terin cephedeki muhabiri Hldiriyor: 

General Franko Malagayı tama· 
men işgal etmiş ve şehrin idaresini 
ele almıştır . 

Avillo : 9 ( Radyo ) - Asi kıt
alar Madrid cephesinden ileri hare
ketlerine devam etmektedir. Hükü
met kuvvetleri mukavemet ediyor
lar. 

Cebeliittarık : 9 [ Radyo ] -
Gelecek hafta ihtilalcı kuvvetlerin 
Elmara üzerine yürüyecekleri kuv
vetle tahmin olunmaktadır . 

Malaga ile Elmara arasındaki 

mıntıkada halk yerlerini terk ederek 
kaçmağa başla~ışlardır. 

Elmara : 9 [ Radyo ] - Hüku
met kuvvetleri kumandanlığı tara· 
fmdan neşredilen bir beyannamede 
Malaganın hükumet kı-aları tarafın· 
dım tahliye edildiği ve ba kuvvetle· 

rin daha iyi bir vaziyette mevzilere 
girmek için geri çekilmekte olduğu 
bildirilmektedir . 

Londra : 9 [ Radyo ] - lspan • 
yadan alınan bir habere göre Va· 
lansiyanın önümüzdeki hafta içinde 
düşmesi beklenmektedir . 

Diğer bir telgrafa göre de Mala· 
ganın işgalı esnasında vukua gelen 

hafif müsademelerde hükumet kuv· 
vetlerinden seksen kişi ölmilş ' asi 
kuvvetlerden bir kaç kişı yaralan
mıştır . 

Şehir meclisi dün öğle
den sonra toplandı 

Seyhanın tuğyanı halinde İmdad ted .. 
biri alınacaktır 

Belediye meclisi dün saat 15 de 
Başkan Turhan Cemal Berikerin ri
yaseti altında toplandı . Ve ruzna 
medeki işleri müzakereye başladı . 
Ruznamenin birinci maddesini teş· 
kil eden fasıllar arasında münaka
leye dair olan b:.itçe encümen maz· 
batası okundu ve kabul edildi. 

Bundan başka bütçe ve tarife en
cümenleri tarafından tanzim edilen 
mazbatadaki Belediye vergi ve re
simleri taksit müddetine aitpıuta 
laada reye konarak aynen kal.mi 
edildi: 

Üçüncü maddeyi teşkil eden yaşı 
ilerilemiş oları Belediye muhasebe 
memurlarından Bchcet hakkındaki 

kanunlar encümeni mazbatası okun
du ve kabul edildi. 

Belediye memurları nizamname
sine göre kendisine üç maaş mikta -
rmda tazminat verilmesi bu karara 
dahil bulunuyordu, 

Ruznamenin dördüncü madde 
sinde Nafia Vekaleti tarafından şeh· 
rimizde tesis edilecek hava pcısta· 
lan istasyonunun istimlakine yarılım 
edilmesi hakkındaki Vekal :.tin 
tahriratile vilayet mutalaasına ait 
idi . 

Reis Beriker bu istasyonun Ada. 
nada tesisinin şehrimiz için çok şe. 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

Mersinde Kültür hareketleri 

Orta Mektep talebeleri verdikleri son temsilde 

- Yazısı içeride -
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Ölüm ünün yüzüncü yıldönümü münasebetile 

Büyük Rus Şairi 
PUŞKiN 

Şehir haberleri 
~ ................................................. . 

Pamuk 
ayatı, eserleri, ölümü fı Ekim haz.ırlıkları 

Bu gün büyük Rus şairi Puş· 
kin'in yüzüncü yıldönümü Rusyada 
ve bütün dünyada kutlanıyor . Bu 
gün içın aylardanberi Sovyet Rus 
Y!lda hazırlık yapılmış büyük şairin 
bazı eserleri halka yayılmak üzere 
milyonlarca nusha tabettirilmiştir . 
Bu yıldönümü münasebetile dün} a 
matbuatında mütemadiyen neşriyat 1 
yapılmaktadır . Sovyet Rusyada ede
bi ,ahsiyetlerden mürekkep bir he
yet Puşkin haftasının hazırlanması 

işini üzerine almış ve onnn hayatına 
dair büyük bir film çevrilmiştir . 

. devam ediyor 
mıyan Puşkın burada çok sıkıldı ve 
sinir buhranına yakalandı. Dört se 
nelik azaplı bir ha•ıattan sonra bu 
radan kurtuldu. Yine bir dost vası 

tasile Kafkasyaya gönderildi. 

--
Bölgede ekonomik 

durum nasıl? 

Burada Puşkinin önünde pek ye Bölgemizde pamuk ekimi için 
ni bir ufk açılmıştı. hazırlıklar devam etmektedir. 

Puşkin kimdir? 
Puşkin 1799 yılı 26 Mayısında 

Moskovada doğmuştur . Puşkin'in 
babası tamamil~ Fransız kültür ve 
terbiyesi altında kalmış Ruslar 
dandı . 

Halkın arasına kaı ışarak Kaf-
kasyayı tetkik etti. Ve bu etüdleri· 
nin eseri olarak " Kafkasya Mah
pusu,, adlı nefis şiri meydana geldi. 

Gün geçtikçe genç şair halkı, 

halkın acılarını daha yakından du· 
yuyor ve Çarlığa karşı olan nefreti 
artıyordu. 

Saray da Puşkinden kuşkulan · 
mağa başlıyordu. 

Hatta kendisi Moskovaya dö
nüpte mali vaziyetinin çok sıkışık 
bir şekil alması üzerine Moskovayı 
tarkedip taşrada bir yere gitmek ve 
yerleşmek istediği zaman Çar Niko
]a buna müsaade etmemişti. Onu 

Musikiye ve zevke pek düşkün 

bir a,lam olduğu için ne ar:ızisinin 
idaresine bakıyor ve ne de çocukla
rının terbiyesile alakadar oluyordu. 

unun içiııdir ki Puşkin ilk ter
biyesini Fransız mürebbiyelerinden 
aldı . Ve bu mürebbiyelerin tesiri 
altında kaldı . 

Puşkin'in annesi Nadeja Osimo
una Deli Petronun arabı Orum Ha. 
nibal'ın torunu idi . Obrun Habeş 
prenslerinden birisinin oğlu idi. Ken· 
disi rehine olarak oı adan alınmış ve 
lstanbula getirilmişti , O zaman ls
tanbuldaki Rus sefiri onu satın al
mış ve çara hediyt! etmi~ti . Bunun 
içindir ki Puşkin'in fiziyonomi ve 
karakter itibarile dedesine henzer 
bir çok tarafları vardı . 

1 daima göz önünde bulundurmak is
tiyordu. Ayni zamanda onu gazete· 
!ere yazı yazmaktan da men
etmişti. Puşkinin hayatı tamamile 
mücadele içinde geçmiştir. Mütema
diyen hükumeti ve o zaman bütün 
şiddetile cari olan sansörü tenkid 

Puşkin çocukken tenbel görü
nüyordu . Derslerile bilhassa ·riyazi 
ye derslerile hiç alakadar olmu 
yordu. 

l 817 de zadegan çocuklarına 
mahsus bir liseye girmişti . Mektep. 
te edebiyata hususi bir yer ayrılmış· 
tı . Mektep talebeleri tarafından 
mecmualar çıkarılıyordu . 

Puşkin edebiyatta ilk adımını 

işte bu lisPde attı ve ilk tecrübele
rini burada yaptı . . Derslerile fazla 
alakadar olmamakla beraber oku· 
maya karşı büyük bir meyli vardı . 
Mütemadiyen okuyordu . O zama· 
nın en bü)ük şairi Derjavin'di . 

Bir gün mektepte bir müsabaka 
açılmıştı . Bu müsabakada De:-javin 
de bulunuyordu . Puşkin şiirleı ini 
okumağa başladı . Deriavin bu 

genç ve yüksek kabiliyet karşı
sında derin bir hayranlık duymuştu. 
Şiirlerini bitirdikten sonra hayranlı
ğını ifade için büyük şair kalktı ve 
genç talebeyi gözlerinden öptü. Ve 
bu çocuğun istikbalin en büyük şai
ri olacağını söyledi . 

Puşkirı mektebini bitirmişti . 
Hayata, hariciyeye intisap etmek 

suretile atıldı , Bu memuriyetten eli-1 
ne küçük bir para geçiyordu . Fa. 
kat Puşkin parlak ve edebi bir ha. 
yata naınzeddi . Gün geçtikçe bi
raz daha tanılıyor ve bilhassa bü· 
yük halk yığını tarafımlan biraz da
ha seviliyordu , Çünkü onun halk 
yığınına karşı büyük bir sevgisi on
ların ıztıraplarına karşı derin bir 
ilgisi vardı . 

" Hürriyet ,, adlı şirini yazdığı 
zaman saray kendisini Sibiryaya 
sürmeğe karar vermişti. Puşkinin 
nufuzlu dostları müessir oldular. Ve 
saray da onu Sibiryaya göndermek
ten vaz geçti. Fakat Puşkin cezasız 
kalmamışti. Onu cenup şehirlerinden 
Dinyeper Petrovska sürdüler. 

Ruhi ihtiyaçlarının kiç birisine 
cevap verebilecek bir muhit bula. 

ediyordu. 
llu suretle halkın gözünde zul

me karşı isyanın ve kurtuluşun 

bir sembolu halini almıştı. Ekseri 
şiirleri tab edilmediği için el yazısile 
yapılmış kopyeleri elden ele dola 
~ıyor ve halk tarafından ezberleni-· 
yordu. Öldüğü zaman 30 bin kişi 
ölüsünü tavaf etmişti. 

Puşkin öldüğü zaman 
1837 yılında Puşkin öldüğü z1 

man o zamanki gazetelerden birisi 
onun ölümünü şöyle haber vermiş
ti : 

" Şirimizin parlak yıldızı gök 
kubbemizi terketti. Puşkin henüz 
bütün kuvvetini taşıdığı bir zamanda 
ve zafer dolu yolculuğunu henüz 
ikmal etmeden ölmüştür!. Onun kay
binden duyduğumuz acıyı ifade için 
kel!meleri nasıl bulalım ? 

Ve zaten neye yarar ? 
Bütün Husların kalbi kan ağlı

yor. 
Ah l Puşkin l Şairimiz 1 
Milletimizin neşesi , gururu 

kin 1. 
Puş. 

O 1937 yılında Kanunusani ayı
nın yirmi dokuzuncu günü öğleden 
sonra saat 2,45 de öldü .. 

Pu7kin öldüğü zaman saray , 
ona uzun zamandanberi düşman olan 
Aristokras memnun olmamış değildi. 
Fakat buna mukabil halk tabakası 
bir ölüm karşısında sonsuz bir acı 

duymuş ve binlerce insan onun ölü· 
sü önünde göz yaşı dökmüştü . 

Bu hal o zaman Petresburgda 
bulunan ecnebi mümessillerinin de 
nazarı dikkatini celp etmiş ve Saks 
sefiri hükumetine , Puşkinin bilhas· 
sa halk tarafından takdis edildiğini 
bildirmişti . 

Diğer bir Alman sefiri de hadi
seyi hükumetine aynı şekilde haber 
vermiş ve Puşkin!n arkasından bil· 
hassa halkın ağladığını y:ızmıştı • 

Mamafi Ruslarda aynı fikirde 
idi . 

A. 1. Tugenef şöyle demişti ; 
" Yalnız bu büyük Rus dehası· 

na Aristokrasi hörmet göstermemi~ 
ve hiç bir devlet ve hükumet adamı 
Puşkinin cenazesini takip etmemiş
tir . ,, 

Bu hal karşısında halkın hiddeti 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Mmtıkamızın hububat neşvü ne
ması umumiyet itibarile normal du
rumdadır. 

Yağmur ve çamur dolayısile 
köylerden şehirlere olan münakalat 
intizam peyda etmek üzere olduğu 
gibi, pazarlar da muntazam kurul· 
mağa başlamıştır. 

EKONOMiK DüRUM 

Klirink muvazenemizin Alman. 
yaya karşı aktif bulunmasından mü 
tevellit bir takım düşünceler dolayı· 
sile piyasaya arız olan durgunluk 
bu hafta nisbeten daha tahaffüf et-
miş bulunmaktadır. 

Mezkfir vaziyet dolayısile bu 
hafta her nekadar Almanyaya hu
bubat üzerine yeni satışlar yapıldığı 
işidilmemiş isede haftanın son gün
lerinde piyasadaki muamelelerde 
mahsus derecede canlılık müşahade 
edilmiştir. Ayni zamanda bir miktar 
düşüklük gösterdiğini bildirdiğimiz 
hububat .maddelerimizin fiatları da 
bu hafta eski durumu bulmamışsada 
geçen haf tadan daha müterakki bir 
vaziyete girmiş bulunmaktadır. 

Şehrimizdeki fş , Ziraat ve Oı;. 
manlı bankaları geçen hafta bildir
diğimiz şerait dahilinde konterko· 
nşınan muamelelere devam etmek· 
tedirler. 

Vilayet daimi 
•• • 

encumenı 

Şehrimizd~ki parklara dikilmek 
üzere belediye mikdarı kafi muhtelif~ 
cins fidan getirilmesine k:ırar vermiş· 
tir. 

Fidanlar kısa bir zamanda temin 
edilerek mevsimi ge~nıeden dikile
cektir. 

. 
iş cetveli vermiyen 

müesseseler 

Teşviki sanayi kanunundan işti
fade etmekte olan sınai müesseseleri 
iş cet ve ilerini henüz vermemişlerdir. 
iktisat vekaleti bu cetvellerin bir 
istidaya rabtedilerek mart ayı ni
hayetine kadar verilmelerini tebliğ 
etmiştir. Bu müddet zarfında iş cet· 
velini vermiyen müesseselerin muafi· 
yet ruhsatnameleri ellerinden alı. 

nacaktır. 

Bir taltif 
Ceyhan Ziraat Bankası memuru 

Aşki Mutlunun gösterdiği gayret ve 
liyakatten dolayı maaşına on lira 
zam yapıldığı öğrenilmiştir. 

Umumi Meclis 
Sekizinci toplantı dün yapıldı 

----······----
Muallimlerin mesken bedelleri ve çifte tedrisat 
yapan öğretmenlerin ücret meseleleri konuşuldu 

Vilayetimiz umumi meclisi dün 
öğleden sonra sekiz.inci toplantısını 
vali Tevfik Hadi Baysalın başkan

lığında yaptı . 
Bu toplantıda müzakere edilen 

ıuznaıne muhteviyatı şu idi : 
Eski zabtın kıraati, çifte tedrisat 

yapan öğretmenlerin ücretleri hak. 
kındaki "evrak üzerine bütçe encü
menine yazılan karar, 935 yılı kati 
hesap ve zaman idare cetvelleri hak. 
kındaki daimi encümen kararı, Ko
zan - Adana yolundaki 13 kilo· 
metrelik kısmın inşası hakkında aza· 
dan Nec&tinin takriri, Ceyhan -Ayas 
yolunun yaptırılması hakkında aza
dan lsmail Dallı tarafından verilen · 
takı irin müzakeresi, trahom ve sıt 1 

malıların iaşeleri hakkındaki t!vrak 

Şehrimiz hava 
meydanı 

Takdirikıymet heyeti 
raporunu hazırlıyor 
Şehrimiz hava meydanı için is

timlak edilecek sahanın kıymetini 
takdir için seçilen heyet pazartesi 
günü mezkfir mahalle gitmi~ ve keşfi 
yapını tır. 

Heyet bu birkaç gün iç:nde sa· 
haya takdir ettiği kıymete ait raporu 
ait olduğu makama takdim edecek
tir. 

Bu iş için icabeden formaliteler 
ikmal edilmektedir, 

Sanayiin kontrolü 

Bu işle kat'i surette hüku
met meşgul olacak 
Sanayileşme siyast.timizin ~ınu

vaifakiyeti ancak iç ve dış pazarda 
tutunabilecek kuvvetli ve sağl' m bir 
sanayiin tesisi ile mü • kün olabile· 
ceğinden sanayiin teknik ve iktisadi 1 

kontrolünü bir devltt vazifesi olarak 
ele almak lüzumu duyulmuş ve hü · 
kumet tarafından bu hususta bir pro
je hazırlanmıştır . 

Devletin teknik ve iktisadi kon
trol ile temin edeceği neticeler şun· 
lardır : 

ilmi işletme ve milli iktisad esas 
larına dayanarak israf menbalarını 

bulup ifna etmek ve maliyet fiatla
nnı düşürmek kudreti ve kaliteleri 
yükseltmek için istihsalle sarf ıyatı 
tevazün rttirmek müteşebbis, tüc 
car ve ıniistehlikin karşılıklı menfaat· 
terini tevazün ettirmek, yani bir ke
lime ile her işte iktisadiligi ve ve· 
rimi yükseltmektir . 

ilk adım olarak devletin serma
yesi ile alakadar olduğu fabrikalar, 
sanayi, maadin ve deniz işleri ile 
uğraşan bütün müesseselerden alı, 
nacak ve büyük sanayiimizin normal 
işletme şartları temin edilecektir . 

Ağır cezada 
Bir katilin muhakemesi 

üzerine büdçe encümenine yazılan 
karar, bir memurun 9 günlük yev· 
miyesi, hususi idare işleri fen me· 
murlarına verilecek harcırah hakkın 
daki evrak üzerine büdçe encüme· 
nine yazılan karar, mesken bedeh 
istiyen ögretmenlerin istidanamele· 
ri üzerine büdçe encümenine yazılan 
karar, 937 yılı büdçesine muhtelif 
yardımlar için 11000 Jira konulması 
hakkındaki iş, çeltik masrafının 9000 
liraya çıkarılması hakkında hususi 
muhasebe müdürlüğiinün müzekke
resi, borç olarak fahakkuk eden 
3077 liranın 937 yılı büdçesine ko 
nulması hakkında hususi muhasebe 
müdür:liğür ün tahrir atı . 

Bu 12 madde üzerinde müzake· 
reler y?.pumış ve her iş aid olduğu 
encümenlere havalt~ edilmiştir . 

Bugün hava 
müteha~vii 

Şehrimiz askeri hava rasat mer
kezinden aldığımız malumata göre; 
dün zevaldan sonra okunan tazyikı 
nesimi 71 milimetre, en çok sıcak 
13, en az sıcak 8 santigrat derece 
jdi. 

Rutubet yüzde 82, buhar tazyikı 
8,8 milimetreyi bulmuştur. 

Rüzgar doğudan saniyede dört 
metre kuvvetle- esmişti. 

Barometre ( Bu~n için ) hava
nın mütehavvil olduğunu gösteri· 
yordu. 

Zabıtada: 

Bıçakla tehdit 
Yüksek dolap mahallesinde otu

ran Remzi oğlu kasap Hamit adın
da birisile Malatyalı lbrahim arasın· 
da alacak yüzünden bir kavga çık
mıştır. Hamit. lbrahimi döğüp bıçak
la tehdit etttiğinden yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Kadını tahkir etn1iş 
Saçlı Hamit mahallesinden Ah

met oğlu Cebbar adında birisi , 
komşularından berber Hasan ve ka
rışı Sultana hakaret ettiğinden hak
kında kanuni takibat yapılmıştır. 

Kurun arkadaşımızın 
güzel ~ir tefrikası 

Açlık 
Tenkit, tiyatro tarihi ve .sanat 

etüdü yolundaki ~ycızılarile tanınmış 
muharrir arkadaşımız Rifik Ahmet 
Sevengil bir müddettenberi yeni bir 
yazı yoluna girdi, hikaye ve romıın 
vadisinde çalışıyor. Refık Ahmet Se· 
vengilin "Çıplaklar,, ismile yazdığı 
ilk romanı geçen sene Kurun gaze
tesinde tefrika edilmiş, sonra da ki
tap halindç çıkmıştı; muharrir açlık 
isimle yeni bir roman daha yazmış· 
tır; vakası Anadolu kasabasında 

:uyanan yeni hayatı, fabrikayı ziraat· 
çilikten işçiliğe geçen köylüyü mev
zuuna dekor olarak seçen bu ro· 
man içli, özlü, hummalı bir aşkın 

hikayesidir. Karilerin lezzet ve alaka 

Katilden suçlu Adananın Alide· 
den Celal oğlu İsa ve arkadaşlarının 
muhakemesine dün şehrimiz ağır 
cezasında devam edilmiş, suçlunun 
diğer mahkemedeki bir davasının 
sorulmasına lüzum görüldüğünden 
muhakeme başka bir güne bır~kıl 

mıştır. 1 

ile takip edeceklerini umduğumuz 
bu roman pek yakında Kurun gaze. 
tesir.de tefrika edilecektir. 

1 

1 

Ceyhand~ 
Sosyal işler 

Kasabamızın belediye evi 
memurluğuna 935 senesinde 11 
caat edenlerden 29 muamele İ~ 
edilerek nüfusa gönderilmişti. 

Bu, rakam 9~6 )'.ılında iki ÜÇ 

line çıkmışdır. Çünkü: 
936 senesinde de 40 ev-it 

muamelesi bitirilmiş ve 937 ye 
kadar da henüz muamelesi ikıtı' 
dilmiyen dosyalar devredilmiştif 

Bu da seneden seneye ka 
daki evlenme vukuatının art 

gösteriyor. 
Köylerdeki evlenme meın° 

)arını muhtarlar yapmaktadır. 
de hiç olmazsa her köyde 1 O 
evlenme muamelesi yapılarak 
sa kayıt ettirilmektedir. 

Yalnız bu seneler zarfında 
!erde kız kaçırma hadiseleri ç 
mıştır. Buna da sebeb Evlenrnt 
ğıdlarmın pahalı olmasıdır. 

Evlenme kağıdlarının resi 
muafiyeti gizli evlenmelerin "e 
kaçırmaların önüne geçecektir· 

Garip bir hast 

L ondra milli hastaha 
genç bir hasta getiril 
Henüz 24 yaşında b 

bu hasta z.e.vcesinin gülmesine 
mül edemiyor, fena halde sin' 
yormuş 1 

Bu hastalık, bu gence, Şa~ 
linin " ı,on devir " isimli son fı 
seyrederken ansızın gelmiştir 

Doktorlar, Şarl Şaplinin fıl 
mevzuunun bu gencin zayıf olall 
hım bozduğuna dair karar "' 
lerdir. 

Sinema da tehlikeli bir şe1 
yor demektir . 

Tas'ın iki müsvedde 
1 talya hükumeti Londradll 

' eski eserler tüccarından Tas 
müsveddesini büyük bir para 
bilinde almıştır . 

Bu müsveddeler Dük dö 
renin elinde idi; bir çok ellere 
tikten sonra 1727 de izi ka 
muştur . 

Band.in bir sene evvel bu 
zı 1arının Londra'da :olduğu öğ 
miş ve İtalyan h\ıku neti nanl1 

tın alınmıştır . . 
Bu müsveddelerin cildlerJ 

rinde Lord Charles Stvart 8 

vardır . Bu Lord da 1815 d 
tarihine kadar lngilterenin Pa 
fareti.1de bulunmuştur . 

En küçük kitap 
1855 Paris umumi sergisiıı 

Petersburg meşhur tabilerind 
Reykelin bastığı kitaplardan 
arzetmiştir . 

Bu kitap ancak bir post' 
büyüklüğünde ve her sahifesİJ 
satır varlı ve İs""İ " Liyon 
idi . 

Tabi Reykel. matbaası o§ 

nın bundan daha büyük h111 

gösterebileceklerini de söyle 
Rusyaya avdetinde Krilof'un 
sanesinden bir eseri daha kİİ 
cimde tabettirmiştir . 

Ancak bir mukavva kalı 
olan bu eserin 87 sahifesi .,e 
hifesinin 22 'satırı vaı dı . 

Yıldırımı'! kaprisle 
Yıldırımın kaprislr.ri 

dur. 
Avusturya'da Lizinov 

bir yıldırım, bacadan bir eve 
ve on iki yaşında bir kızın 
rı arasından geçerek pcnct 
çıktığı halde kıza bir şey ya 
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Suriye ticaret için mutlak 

Liman istiyor 
bir 

Elkabes gazetesinden : 

sunda imtiyazlar bahşedilmiş ise 
Suriye - Fransa muahedesinin Ak "S' 

F " Trablusşam " ' " iir " ' ıyer. 
.ransız parlamentosu tarafından tas- h ı· · · · ld b · 1 d k ve "Zanine,, a a ısı yırmı yı an en 1 inden evvel öyle süratle tadilata ld ki b k t 
ğ Suriyeye tabi o u arını ve u. •. a- 1 u rıyacag" ına kı'm ı'nanırdı? Mandası b' dd d ld 

1 
!ar Suriyenin ır parçası a e ı •-

lağvedilmiş Suriye kıtasına ait .bir. · ı d' 
b ğini, izhar etmış er ·~· . .. 

parçanın bir kaç gün içinde yenı . ır Nasıl Türk akallıyetıne hurmet 
manda altına gireceğini kim beklı- gösteriliyor da tam bir Ulusun Trab 
Yordu? Diyorlar ki : lusşam üzerinde bulunarı haklarına 

• Suriyenin hakimiyeti lskende- hürmet gösterilmiyor ? 
;~~~n Üzerinde hiilii devam etm~k Manda ve hukuku düvel bakı-

1 ır · Ancak bu Sancak ; Ulus ar mından meseleyi izahettik . Adalet I 
~:~iı~tesinin mandası altında kala- ve irısaf cihetl.,rine gelirsek deriz ki: 

· " Berut limanı Lübnanın bütün ti-
1 

Bu gibi sözlerle kendimizi al· cari ve askeri ihtiyaçlarını lüzumun-
datmak istemiyoruz. Türkleı, isken· dan fazla tatmin edebilir . Sonra 
derunda hakim değilseler , Suriyeli- Trablusşam limanı, Lübnan için hem 
le.r de bu Sancak üstünde mutlak ehemmiyetsizdir. ve hem de ihmal 
hır hak' · 'k d • 'ld' l ımıyete malı egı ır er. edilmektedir . 

Çünkü bu iki hakimiyetin üstün· Bu liman , eskisi gibi Suriyenin 
~e, Uluslar Sosyetesinin hakimiyeti tabii limanı olmalıdır.Çünkü Suriye, 
urulınuştur. Netice itibarile F.ransız asker"ı ticari ve bahri ihtiyaçlarını 

Suriye h · d'l d'J · ti B· mua edesı ta ı e ı mış r · temin eden bir limana muhtaçtır . 
ınaenaleyh bu muahedenin alacağı Liman istiyorlar 

Yeni şekil , Suriye parlamentosuna 
arzolu k b d'l"t B'ız makul olmıyan bir talepte .. naca tır . Fransa u ta ı a 
YUzünden Suriyeye kar.şı' yeni bir du· bulunmuyoruz. Biz, yalnız bizim 
ruın alacaktır. için bir liman istiyoruz: Yegane li-
k .Biz diyoruz ki : Artık ümidimiz manımız lskenderun lima.ıı idi. 
esıldi ve akdettiğimiz muahede bir Bu (imandan şimdi mahrum kaldık. 

re.viyona uğradı , ve Suriyenin haki· 1 Eğer Trabulusuşam limamnı talep 
mıyeti altında bulunan yegane liman ·ediyorsak, bu limanı~ Lübnanı hiç 
ortadan kalktı . , bir zarara sokmıyacagına emınız, 

S Lübnan bugünkü sahasiyle hiç 
uriye limansız l bir zarara uğramıyacaktır, Berut, 

Üç buçuk milyon nüfus sahibi Lübnanın mühim bir limanı kalacak· 
olan geniş Suriye, limansız kalmış· tır. Berut limanı, Lübnanın, !rakın 
hr. Biz bu limana mühtacız ve bu ve lrarun ihtiyaçlarını tatmin edebi 
liman Trablusşam olaeaktır. Çünkü F k L b h B Jecektir. a at Ü nanın em erut 300 bin nüfuslu Lübnanın iki büyük hem T rablusuşam limanına malik 
limana malik olması bir insafsızlıktır. olması bir insafsızlık ve adaletsiz. 
Bu iki liman da Trablusşam ve Be· liktir. 

rut limanlarıdır . Fransa, l~kenderun meselesinde, 
ileri sürdüğümüz mutalaalara bi~i ağır bir surette y<>raladı. Bize 

karşı bize şu cevabı veriyorlar : öyle bir yara açmıştır ki, mazinin I 
•Fransa bir muahede ile Lüb· bütün yaralarını unutturmuştur. Fran-

1 
nana bağlan~ıştır . Trablusşam da sa kerıdisine sadakat ve itimad gös· 
L"b · u nanın bir parçasıdır. Bu lıman~n terdiğimiz bir zamarıda bizi kırmış· 
mukadderatım ancak Lübnan tayın tır. Fransanın menfaatı ve dostluk 
edeb·ı· ' b ı ır . " . 1 münasebetleri namına u yarayı te-
tn Fakat Fransa, Suriyeye karşı b7ır davi etmesi lazımdır. Bu tedavi şek-

Uahede ile bağlanmamış mıdır li ne Fransayı ve ne ·de Lübnarıı 
liangi hak ile Fransa, Suriye ile ak· z~rara sokacaktır. Bilakis, bütün 
dettiği muahedeyi çiğneyerek isken arab milldlerini ve Trabulusuşam 

ti derun meselesi içirı Türkiye ile uyuş- ahalisini sevindirecektir. Biz, bu ta· 
~-uş. v~ lskenderurı kıtasındarı Suriye l talebi ileri sürerken, Fransanın dost-

f akıınıyetini kaldırmıştır ? · luğunu imtihan ediyoruz .. 
Bu mutalaalara karşı aşağıdaki Fransa, uluslar sosyetesinde bu 

Cevap veriliyor : talebi yerine getirebilir. Türkler 
" Fransanın Suriye üzerinde bir bize demişlerdir ki Suriyelileri Lüb-

rnandası vardır . Ve 5uriye intikal narıla bir vahdet teşkil ediniz ve li-
devresinde bulunduğu gibi, Uluslar manınızı Beruta veyahut Trablusşam 
Sosyetesine intisap edilinciye kadar da araylrıız: Demek ki türkler, fran· 
Fransarıın mandası altında kalacak- sızlardan daha fazla iyiliğimizi isti· 
tır · " Fakat Lübnan da ayni vazi- yorlar. 
t;tte bulunmaktadır . Lübrıaıı da 1' Frarısa - Suriye ittifakının ya-
F !uslar Sosyetesine girinciye kadar pılmasına hüsnüniyetle çalışan .Kont 

~ ransanın mandası altında bulurımu- Dö Martele itimadla bu talebı tak. 
Yor mu? dim ediyoruz. 

Liibnanın mukadderatı 1 

. Suriyenin mukadderatını tayin et-
~ış ve hem Türkiye ile ve hem Ulus 
ar Sosyetesi ile uyuşmuş olan F ran-

sa L"l d . ' u >nanın mukadderatını a ta· 
Y~n hakkına maliktir . Eğer iki yuz 
Y•rmi b' · 
b. ın Arap karşısında yetmış 
ın T .. k . r . Ur (?)Suriyenirı siyasal vazıye-
ını değiştirmiş ise ve Suı iyeniı: bir 
Parçası k . . nı oparıp Uluslar Sosyete-
sının d . 
1"· k man as,ı. altına koymuş ıse ve 

ur !ere askeri, ticari ve dil husu· 

fakat pence .... d k' 'hl • re onun e ı ı amur aga· 
Cını h 

IDJ vetmiştir y . 

Büyük Rus şairi 
Puşkin 

_ İkinci sayfadan mabad -

ve nefreti bilhassa Lermonof tara· 
fından ifade edilmiş ve bir " şairin 
ölümii • adiyle yazdığı şiir el yazı· 
siyle yazılmış kopyeleri ~ayesinde 
bir gün içinde bütün şchıre yayıl· 
mıştı . 

Halkın bu kızgınlığı karşısında 

• 

Türk sözü sahife : 3 

Mersinde kültür 
hareketleri 

Mersin : 8 ( Hususi Muhabiri · 
mizderı ) - Dürı akşam Halkevi 
gösteri kolu gençleri taı afından 
Halkevi temsil salonunda bir temsil 
verilmiştir. 

Salonda yedi yüz vatandaş var· 
dı. Piyes iki buçuk saat devam et
miş olup gençler çok muvaffak ol· 
muşlardır. 

Temsile ilave edilerı komedi 
tıblo fevkalade idi. Ayni gurup 
Halkevlerinin küşadının senei devri
yesi gününe marızum kartal piyesi
ni hazırlamaktadırlar. 

Tarsusta esnaf cemiyeti açıldı 

Pazar gürıü Tarsus parti salo
nunda Tarsus Sakallar ve marıav 
esnafı umumi bir toplantı yaparak 
bir esnaf cemiyeti açmağa karar 
vermişlerdir. 

Kongre Parti ilçe üyesirıden 
Bürharı Kemal Sungurun başkanlı
ğında yapılmış ve yapılan seçimde 
Bakallar ve Marıav cemiye•i katibi 
umumiliğine Sıtkı, :dare heyetine 
Abdüsselam, Ali, Mevlüd, Niyazi, 
Durmuş, Habip seçildiler. 

Orta mektep yeni bir müsamere 
daha hazırlıyor 

Mersin Orta Mektebi geçen haf· 
ta içinde bir müsamere vermiş ve 
çok muvaffak olmuşlardı. Önümüz· 
deki ay içinde oynamak üzere Öz 
yurd piyesini de hazırlamakta olduk· 
!arı haber alırımıştır. 

Irak umumi efka 
rı Türkiyeyi iyi 

tanımıştır 

Kahire : 9 (Radyo) - ŞimdiJ 
siyasi hayattan çekilmiş olan siyasi 
bir zat Şekip Arslanın bir Suriye 
garetesinde yaptığı neşriyatı hay· 
retle karşılıyor . 

Şekip Arslanın hadiseleri çok 
yanlış gördüğünü kaydetmekte ve 
Sancağın Türk olduğunun inkar ka
bul etmez bir hakikat . olduğunu ila· 

1 

ve etmektedir , 1 
Bura gazeteleri Bağdatdan al- j 

dıkları haberl~rde; Bağdatlıların San 
cak meselesirıin bu şekil sureti hal· i 
linderı çok memnun olduklarını ve ı 
yalan yanlış ecnebi propagandala
rile asla zehirlenmiyeceklerini söy· 
!emekte oldukları anlaşılmıştır . 

Paraguay Milletler Cemi
yetinden çekiliyor 

Cenevre : 9 ( Radyo ) - Para
guay hariciye vekili, Paraguay hü
kumetinin Milletler cemiyetirıden 
çekilme kararı verdiğini söylemiştir. 

Lindberg Polermo'da 

Palermo : 9 .(Radyo) -
berg karısı ile beraber diin 
buraya gelmiştir . 

Lind
akşam 

İngiliz kabinesinde 
değişiklikler 

Çemberlayn Başvekil mi 
olacak? 

Londra : 9 (Radyo) - Kralın 
taç geyme merasimirıden sonra ka· 
binede değişiklikler olacaktır . 

Başbakanlığa Çemberlayrı geçi
rilecek ve haı biye nazın el ı kabirıe
den ayrılacaktır . 

Çinde 

Ciyango garnizonu 
lim oldu 

tes 

Şanghay : 9 (Radyo) - Çiyar.
ko garnizonu hükumete itaat etmiş 

ve hükumetçiler hiç bir mukave
mete maruz kalmaksızın şehri almış
lardır . 

Amerika felaketzedeleri 
ne 950milyon dolar 

Nevyoık : 9 (Radyo) - Kon· 

, gre dün bir kanun projesile Misisipi 
tuğyanından zarar görenlere 950 

milyon dolaı !ık bir tahsisatın veril
mesini kabul etmiştir . 

V olga-Don kanalı 

Volga - Don karıalı projesi bu 
yıl içinde tam olarak bitirilecektir. 
Bu muazzam eser, Beyaz denizi, Bal
tık denizini ve Hazer denizi Azak 
denizi ve Karadenizle birleştirecek· 
tir. 

Nazarı dikkate alınan nokta, yal 
ruz bir nakliye vasıtası değil fakat 
ayni zamarıda bir de büyük elektrik 
enerjisi müvellirli ve irva ve iska 
damarı vücuda getirmektir. 

Volga - Don, kömürden mahrum 
Volga mıntıkasını Donetz kömür hav
zasına ve ormandan mahrum arazi
de Kama ormanlarırıa bağlıyacaktır. 
Ayni zamanda gene bu kanal, Vol
ga mıntakası buğdaylarının, Hazer 
kıyıları petrollerinin ve sairenin nak· 
lirıe de yarıyacaktır. 

Bu su yolunun ilk nakliyata açı
lış yılında 15 ila 17 milyon ton eş· 

yanın bu yolla rıakledileceği tahmirı 
olunmaktadır. Bu mikdar, bittabi 
h !r serıe daha ziyade çoğalacaktır. 

Don üzerinde inşası bitirilecek 
olan muazzam bir baraj arkasında 
40 milyar metre mik'aplık bir su 
ihtiyatı toplanacak ve buı ada büyük 
bir göl vücut bulacaktır. 

Volgadan gelen vapurlar , bu 
Don gölüne eklüzler vasıtasile va
racak, ve bu eklüzler aradaki 72 
metrelik İrtifa farkını yetirecektir . 
Buradan Don'a inecek vapurlar da 
gene bir seri eklüzlcrden geçecek
lerdir. Zira Don'un mevkii , bu göl· 
den 35 metre aşağıda bulurımakta
dır . 

Şehir meclisi dün öğleden 
sonra toplandı 

Alman sefiri İngiltereye 
itimatnamesini verdi 

Londra : 9 (Radyo) - Alman 

sefiri itimatnamesini krala takdim 
ederken Almanca selam vermiştir. 

Don'dan Volgaya geçecek oları 
fazla su mikdarı , 580 bin kilovat 
kuvvetinde 3 hidrcelektrik sarıtralın 
işletilmesinde kullanılacak ve ayni 
zamanda bütün o mıntıka da sula
nacaktır . 

- Bırinci sahifeden artan -

refli bir karar olduğurıu , muntaza· 
man gelip gidecek yolcu ve posta 
tayyarelerirıin Adana içirı faideli ola· 
cağını gerek bunlardan ve gerek di· 
ger hususlardarı dolayı b:ı istimlake 
yardımda bulunulmasının lüzumlu ve 
faydalı olduğu kanaatirıde bulundu· 
ğunu ~öyledi. Ve müzakere netice· 
sinde.1500 liralık bir yarrumın ya
pılması kararlaştırıldı. 

Bundan sonra gerek son zaman
larda mürıhal memuriyetlere tayin 
edilen ve gerek Teşrinisani içtimaı 

şısında sarayın duyduğu korku ile 
tatbik ettiği terör , Puşkirıin büyük 
dostu prens Kziazeniskirıin şu satır· 
larında ne güzo:l ifade edilmiştir : 

" Mübalagasız denilebilir ki, şa 
irin cenazesi dostları tarafından de· 
ğil , Jandarmalar tarafından takip 
edilmiştir . Kıyafetlerini tebdil el
miş olmalarına rağmen tanılan ca 
suslar şikayetlerimizden bir kelime 
bile kaybetmemc;ğe çalışıyor fakat 
bu adamlar bizim derin sükutumuz· 
dan ve hıçkırıklarımızdarı başka bir 
şey işidemiyorlardı .• 

Puşkin tıpkı bir cani gibi gizlice 
gömüldü . Büyük şairin ölüsü alela
de bir kızak üzerine konuldu . 

Cenazeyi Puşkin dostlarından 
yalnız birisi ı Turgenef ve bir çok 
Jarıdarma takip etmişti . 

Fakat Puşkin bir Marıastır mezar· 1 

lığına gömülürken başında köylüler ı 
hıçkırıklarla ağlam · ~tı . 

esnasında sicillerinin ve vaziyetle
rinin'letkiki bu devreye talik edilen 

diger Belediye memurları hakkın
dakı bütçe ve karıunlar encümeninin 
mufassal mazbataları okunarak en· 

cümen reisi ve azası tarafından kafi 
derecede izahat verildikten sonra 

Bu yüksek bir hörmetin ifadesi
dir. Yanlış telakki edilmesirıe imkan 
yoktur. 

Adana Borsası 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

Muameleleri 
memuriyetlerinin tasdikına karar ve- ----------""'!!P~A~M~U'!!ıK,,_v_e-.K"'ü"'z'"'A..--·--------
rildi . ·-----··------.----.,,.,-.,,-,---,.---------Kilo Fiyatı 

Ruznamedeki maddelerirı hita· CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
mından sonra azadarı doktor Ali Na· _ K. s. K . s. Kilo 
im ve arkadaşları tarafından verilen ı Kapımalı pamuk- ~44,25 - •=--=""'-"- ~=~====~~ -~ 

Piyasa parlağı " 22 43 
bir takrirde ikirıci bir sel tehlikesi ı -Piyasa temizi ,, 
karşısında acil bir tedbir alınabilme· ı--:-ia~n-e...,1;---=~--- -----i------1-----------1 
si için motorlu motorsuz sandalların iane 2 45 ; 
hemen alınmaşı bildiriliyordu . l '-"E"'k-sp-r-es------ı 

Klevlant -----ı------ı----------1 

Reis Beriker takrir sahiplerinin 11---------.....:..----..l..-------------·I 
gösterdiği hassasiyetin çok yerinde I Y A P A G 1 
olduğunu hazırlanmakta olan 937 1 _.,.B""ey~a,z _______ , _____ , _____ , __ ·--------I 

Siyah 
bütçesine bu iş için tahsişat teklif 
edileceğini söyledi ve vilayet maka - Ç 1 G 1 T 

-..,Ek,--~~~- -~-ı~---=-~ı-~~~-,~~~~~~~-1 

mırım da bu İşe yakından alaka gös- spres ı 1 
iane -

tererek içtima halinde bulunan umu ı-'°Y"°e'rl'""ı· -..,,,...,--...----1-----/----- --------·-"Yemlik,, 
mi meclise 1500 liralık bir yardım ,, "Tohumluk,. 3,62 

tahsisatı teklifinde bulunulduğunun :-ı U B U B A T 
memnurıiyetle öğrenildiğini ilave etti 

Gerek takrir sahiplerinin ve ge· 
rek diğer azarım tasvibkar mütalaa· 
!arından sonra takririn daimi encü

mene havale edilerek Nisan içtima 
devresine kadar hazırlık yapılması· 

nın muvafık olacağırıı kararlaştırdı. 

Buğday KGıbbrnıss-----ıı------ı------;---------
1 .. Yerli 6 

" 
Mentane 

Arpa 
-Fasulya 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten- t,-.o'h_u_m_u ___ _ 

--.M.-·-.---.k=---- ---ercime 
Susam 

-

UN 

1 
1 
1 
1 
1 

' ' -' 
1 

1
-,~'-=o_·r_t ~yı_l_dı_z_Sa_l_ih _______ I 850 

uç " " \--,soo=---
~-· ~ ı-~-r.. ö'(;rTt -;;y;;iıl~dı;;;zıD~oğru~:i':\u:i:k:----- - 850c-----

~ ~ı Simit 
> -D " 

.o " uç .. .. 1800 
g ;:ı. ört yıldız Cumchu:'.".r"iy-e7t ____ -8~5=0-·--

-

b ugoslavya,da Semendere ka-
~a asında Viladiç ismirıde bir köylü 
arısı koc d k - b' . asın arı açmış ve ır çı· 

nar ğ · a acının dalları arasına saklan· 

Aristokrasi telaşe düşmüş hatta çar 
bile endişeye başlamıştı · 

Verilen bir emirle bütün gazeteler 
şfıirirılölümürıderı bahsetmekten men· 

edildi . 

Rus edebiyatında rönessans yap· 
mış ola:ı Puşkirı bilhassa 1917 inki· 
labından sonra Rus halkı tarafından 
daha iyi tanınmış ve yeniderı milyon
larca nüsha basılmış eserleriyle onu 
büyük ruhi Rus milleti tarafından 
biraz daha vuzuhla görü\meğe baş
lamıştır . 

Bundan sonra azadan Dökmen 
tarafından verilen diğer bir takrir 

okundu . Bu takrirde de mektep ta· 
lebeleriylc fabrika amelelerinirı ek· 
serisinin bisikletle mekteplerine ve 
iş başına gidip geldikleri , senede 

alınan üç lira bisiklet resminin çok· 
luğundan dolayı sıkıntı çektikleri ve 
bunda münasip tenzilat yapılması 

bildiriliyordu . Takrir sahibinin iza· 
hatı da dinlendikten sonra 937 büt· 
çesinde nazarı itibare alınmak üze-

~ 1 üç U H ~800-·---
' - Simit ,-----ı .. 

Kambiyo ve Para Llverpol Telgrafları 
9 I 2 / 1937 

re bu işin de daimi encümene hava- Santim p,,,, 
iş Bankasından alınmıştır. 

rnıştı . 

d _Bir yıldırım düşmüş, ağacın göv
I esıne umumi harp zamanında sap
t"mış bir obüsün patlamasına se· 

eb olmuş ve kadıncağız da obüs 
ParÇalarile yaralanmıştır . 

Bu cümleden olmak üzere [Alek-
sarıdrın tiyatrosu J reprertuvarında 
bulunarı Puşkinin [ hasis şövalye ] 
adlı eserini oynamaktan menedildi . 

Puşkirıirı ölümü karşısında balkın 
duyduğu acı ve bu milli heyecan kar-

Elhasıl Maksim Gorkinin dediği 
gibi zabtedilmeı bir mücadelc:ci olan 
Puşkin Rus edebiyatının hakiki kuru·: 

cusu olmuştur . \ 
N. G. 

lesi kararlaştırıldı . ::=~H~a=zı=r=============--1=77=~~03::;03~:-:__-~l."'i:..:'-';.,'-:_-_-:_-.,..-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_....,-1 -1-1!-=-_9_7_ 1 
Bu devirde konuşulacak başka Mart vadeli ~;:~tmr~ransız ) -17- 03_ 

lıir iş kalmadığından Nisan iptida· Mayıs vadeli ı1 
1 Q2 Sterlin ( İngiliz ) 617 -~-

sında toplanılmak üzere meclis tatil Hint hazır _51_2 19646 Dolar ( Ame_ri.~ka_,_.,...) --•_].'!__,_ 
edildi . Nevyork Frank ( isviçre ) 
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I
J Gazete il Türk.::;özü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K•t f Eserlerinizi Türksözü rnatbaasıııda bastın-
ı 1 ap ı · b" b f" b" ·ıd · · d nız. temız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

S 1 
Cild J Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır • •• o 

z 
•• u 

Tab 
~---------------· 

Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz, en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 Renkli tab ı Mütenev~i r:n~li .. her türlü . tab işl~rinizi 
1 ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kagat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

TM k :ı. M ur sozu 

zilat yapmakta_d_ır~·~~~~~~~~~=I 

BELEDİYE İLANLARI 'F- ÜRKSÖZÜ , 1 
:----------------------------------------------------Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

Belediyeye ait iki yatak odası mobilyesi takım, takım müzayede ile sa
tılacaktır . 

Satış Şubatın 18 inci perşembe günü saat on beşte yapılacaktır. 
Mobilyeler Belediye mezat salonunda teşhir edilmektedir . isteklilerin 

muayyen gün ve saatta müzayedeye iştirak etmeleri ve şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine müracaatları ilan olunur.7ı785 

bedeli deği~mez yalnız posta masrafı 

Pazarlıkla satın alınacağı evvelce ilan e<lilen 100,000 adet parke taşına 
ait şartnamede değişiklik yapılmasına binaen artırma, eksiltme ve ihale 
kanununun 12 inci maddesi mucibince evvelki ilanlar yuk addedilerek key 
fiyet yeniden ilan edilir : 

zammedilir . 

müra-
1- Pazarlıkla satın alınacak eşya : Yüzbin adet parke taşı ( taşın ne

_____________ J reden çıkarılacağı, tesl:m şeraiti ve eb'adı şartnamesinde yazılıdır . ) 

2 - İlci.nlar için 
caat edilmelidir . 

idareye 

Milli Mensucat fabrikası Li· 
mited Sosyetesinden: 

1- 937 senesi zarfında fabı ika· 
rnızda yapılacak inşaatların işçilik

leri münakasaya konulmuştur. 
2- Kireç harci1e tuğla duvar 

inşaatı 

3 - Çimento harcile tuğla quvar 
inşaatı 

B
, , 

4 eton arme inşaatı 
5- Kalıpsız beton armeler 
6- K31ıplı kaba beton inşaat 

7 - Kalıpsız ,, ,, ,, 

8- Bu inşaatların işçiliğine talip 
olan müteahhit veya ustaların her 
gün saat ondan on ikiye kadar in 
şaat kısmımızdan şartnamelerini gö· 
ı cbilirler . 

9- İnşaat 10 Şubat · çarşamba 
günü saat onda inşaat kısmımızda 
ihale olunacaktır. 

10- inşaata girmek istiyenlerin 
bu tarihten evvel inşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve onJan sonra in· 

2- Pazarlığın yapılacağı yer ve tarih : Maı tın 8 inci pazartesi günü 
saat on beşe kadar her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat on beşte 
Belediye dairesinde müteşekkil Belediye Daimi Encümeninde. 

3 - Bu İşe ait şartname Belediye yazı işleri kalemindedir . İstiyenler 
orada görebilir ve parasız alabilirler. 

4- Muhammen bedeli : 9650 liradır . 
5 - Muvakkat teminatı : Yedi yüz yirmi üç lira 7 5 kuruştur . 

7786 9-16 - 23 - 28 

1 Şark Kromları T. A. Ş. I 
den memur alınacak 

Şirketimize muhasebe ve anbar muamelatında istihdam edilmek üzere 1 

memur alınacaktır . Taliplerin : 
1- Türk tebaası olmaları 
2- Lise mezunu veya muadili ecnebi mekteplerden mezun olmaları. 
3- Y a~ları otuzu tecavüz etmemeleri 
Kendilerine şimdilik ayda (50) lira ücret verilecek ve oda,tenvir ve tes· 

hin Şirkete ait bulunacaktır . 
Bu şeraiti haiz taliplerin el yazıları ile yazdıkları tercümei hal sureti ve 

bir fotograflarile beraber yazı ile nihayet 15 Şubata kadar Ergani Ma
dendeki Şirket merkezine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

7787 1-6 
pa~~ımeleriınzımdı~77~ 8-8 ~~------~~---·---·~~~~~----~----~--~~~ 

10 Şubat 1937 

~ 

\ TL.JRKiYE 

Z:IRAAT 
E3ANKA51 

-DARA 
-BiRiKTiRf:N. 
, f?~l-lAT. bD~Q 
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1 · Devlet Demiryolları 
5 inci işletme Müdürlü
ğünden: 

r 

5. inci işletme mıntakasında F ev 
zipaşa - Diyarbekir hattı üzerin 
de kilometre 290 - 294 Fırat-Be· 
kir Hüseyin ) arasında )oplattırıla
rak kırdmlmak suretile ( 10,000 
m. 3 ) on bin metre mikap balas. 
tın izhar ve teslimi kapah zarf usu· 
liyle eksiltmeye k.mulduğu 26/ 1/937 
Salı günü hlip çıkmadığından 2490 
No. lı kanunun 40 !nt:ı maddesine 
tevfikan yeniden eksiltmeye t konul
muştur". Muhammen bedeli(10900) 
on bin dokuz yüz liradır . 

Eksiltme 15/1/937 f azartesi 
günü saat (14) de Malatya işletme 
binası dahilindeki 5, inci işletme ar
tırım ve eksiltme komisyonunda ya -
pılacaktır . 

Muvakkat teminat ( 817 /50 ) 
sekiz yüz on yedi lira elli kuruştur . 

İsteklilerin 2490 No. !ı artırma 
ve eksiltme ve ihale kanununa tev· • 

Renkli renksiz afişle 
Etiket, Tire resimler, Kitap kaplarJ 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtala 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesin 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

Kok 
Kilosu 2,5 kuruş 

Satış yen : Borsa civarında Hidayet oğlu Ahmet . Telefon No: 
7768 6 - 6 

fikan ve şartnamede yazılı ehliyet - -----------
Kiralık ev ye diğer vesaikle muvakkat teminat 

makbuzlarile teslim şekline göre 
fiat teklifini havi zarfların üzerine 
yazılmak suretile eksiltme saatin· 
den hir saat evvel makbuz mukabi 
linde Malatyada 5. inci işletme ko· 
misyon reisliğine verilmiş veya gön
deri imiş bulunmaları ve teklif sa· 
hiplerinin de eksiltme günü saafn
de hazır bulunrnaları ve ayrıca iza
hat almak istiyenler de Malatya iş. 
letme müdürlüğüne müracaat ede. 
bilirler • 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Şartname ve mukavele projesi 
ve genel şartname E!aziz istasyonun
da ve Malatyada işletme kalemin-
de Ankarada yol dairesinde ve Hay
darpaşada yol ba~müfettişliğinde 
parasız olarak verilmekte ve gös· 
terilmetedir : 

29-2-6-10 7751 

Kız Lisesi yakınında Debba 
de evi adıyla anılan üç o fa,mutj 
odun ve kömürlük gibi r.oüşterq 
havi ev kiralıkhr. lstiyenlerin 0 
diye muhasebesinde Adile mürı 
atları ilan olunur . C. 1-.'.3 

----------------------
Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbad 


