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enevrede her cephede anlaşıldl, yalnız Hata 
ın resmi dil meselesi kaldı 1 Kamutayda 

·skenderun 
nıahsus 

limanından Türkiyeye 
bir yer ayrılacak 

Siyasi müsteşarlıklar la
yihası hazırlandı 

ürk - Fransız anlaşması karşısında 
Araplar ne cephe aldı ? 

>amda nümayiş yapan talebe Türk konsoloshanesine 
doğru giderken menedildi 

• • • • 
Suriye efkarı umumiyesinde üç ayrı goruş var 

Şam : 26 ( Hususi muhabirimiz bildiriyor ) -
.rap mahafilince . Cenevredeki konuşmalar ehem
ıiyetle takip ediliyor . 

Türk - Fransız uyuşması karşısında Suriyedeki 
raplar üç guruba ayrılmışlardır, B:ı.zıları bu sureti 
Ui mantıki görmekte , bazıları kaÜyen reddet

ıekte ve üçüncü kısmıda vatanilere olan muhalefet
rinden dolayı bir noktayi nazazara sapamamakta
ırlar . 

Son' haberler Suriyede duyulur duyulmaz binler
:e Arap toplanarak Türk kosoloshanesinin önüne 
kın etmişler ve nümayiş yapmak teşebbüsüne gi
işmişlerdir. Fakat alınan inzibati tedbirler , Arap· 
arı bu arzularını yapmaktan menetmiştir . Nüma-
İşçiler hükfı.n1et kuvvetleri tarafından dağıtılmıştır. >rııııdan Bır Gürünii§ 

Türk Konsolosluğuna doğru giden talebeyi polis çevirmiştir. 
Geçen nümayişte elebaşılık suçiyle tevkif edilen Turk şoförü , altı ay 

ıapse mah~dlmolmuştur. 

Kuvvetli bir ltalyan
lf ürk dostluğuna doğru 

ki memleket Dış işleri Bakanları 3 Şu 
batta Milanoda birleşecek 

---
tal yan matbuatı hararetli neşriyat yapıyor · 

Ankara : 26 ( Radyo ) - Hari· 

1 tiye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasla . 
talyan Hariciye Vekili Kont Ciyano 
arasında bir kvnuşma yapılacağı [ 

h~k~ındaki haberler , tahakkuk et- i 
nııştır. Konuşma, Milanoda, Şub~tın J 
3 .. d un e yapılacaktır . 

.. ltalya~ın , Montrö konferansına ! 
nıuteallik meselelerden gayri, daha j' 

bır çoı .. · . 1 , d _ ~ mu .• ım ış en bu konuşma J 

tedkık edilecektir. 
Mad 'd rı : 26 ( Radyo ) - Jour 

~a~ ~.talie Milanoda . geçen 1933 
e 1 ılk miila1(attan bahsetmekte 

Ve ' yenı yapılacak nı"l"k t T" k h u a a ın ur -
alyan dostluğunda b" "k b' • a uyu ır çıgır 
çacağını kaydederek d' k' .. .. ıyor ı : 

Butun dünyaca nüfuzu takd' d'. 
le At .. k ır e ı 

n atur ün milletile it 1 
k tl

. lı' a yanın 
uvve ı ır dostluk teşkili candan 

beslenen , bir emeldir • 

. ltalyan efkarı umumiyesinde, Tür· 
kıye Hariciye Vekili ile yapılacak 1 

Tevfık Rüşıii Aras 

mülakat haberi büyük bir sempati 
uyandırmıştır. 

İki parmak fark 

Nevzad Güven 

a 

O 
ngiltere büyük bir bayrama h azır· 
!anıyor. Mağfur beşinc i Jorj dün· 
yanın en büyük imparatorluğunu 

yer yüzünde bırakıp, nihayet iki 
metrelik ebedi ülkesine çekildiği zaman 
yeni kralın taç giyme töreni için tarih 
olarak 12 mayıs lesbit edilmişti. 

Sekizinci Edvard dünyanın en 
büyük impara t orluğu üı.erindeki tahtını 

l:ıir kadın kalb:ndeki yerine değ!~eme 

di. O da yer'ni kard eşi ne bıraktı. 

Bugün her IH.ngi bir Britcnya g<bi, 
Dük dö Vindrnr adiyle Avı upanın 
bir kc:;es:nde ya :ıamaktadı:-. 

Belki de İngi iz demokı asi ruhu· 
nun şahane b r ı e ~ell i sidir diyecek
siniz .. 

Krallar dekişti, !akal kı a:ın taç· 
giyme töreni iç n tesb:t er;iJen tarih 
değişmedi_ Eskiye, tesb:t edile .ı çok 
bağlı İ~g:liz kar ; • lec:n'n icabı diye· 
b'lirsiniz .. 

Şimdi büten İngiltere 12 Mayıs 
için hazırlanıyor. sorayla sokak ara
sında hiç bir mesafenin mevcut ol
madığı İngilterede , bu heyecanın ve 
büyük hazırlığın manasını anlamak 
ka1ar kola) bir şey yoktur. Büliin 
bu hazırlıklar arasında taç giyme 
merasimi için iki danede taht hazır· 
!anıyormuş. Birisi alımcı Jorj, diğeri 

sevgili karısı, kıral;çe için .. 
Resimlerini Avrupa gazetelerinden 

birisinde gördüğüm bu tahtlardan bi
risi, •) ni gazetenin verdiği tafsilata 

r -, 
Ankara ; 26 [ Türksözü· 

nün hususr telgrafı]- Hatay 
meselesinin cemiyeti akvam· 
da görüşülmesi devam adi· 
yor , Bir çok noktalarda uyu 
şulmuştur , Hatay , siyasi, 
gllmrUk ve pua işlerinden 
mada diğer işlerde mllsta· 
kildir • Parlamentosu, teşki· 

Iiitı esasiye kanunu olacak, 
dahilf işleri tem ve kamil 
kalacaktır , 

Bayır Bucak nahiyeleri 
için Fransa doğrudan doğ· 
ruya bizimle görüşecektir . 
Bunların Antakya hududuna 
ithali çok kuvvetlidir . Tür· 
ki yenin Şuk va Cenup ikti- • 

Projenin esasları nele·rdir? 
Ankara : 27 (Türk Sözünün Hu· 

susi Telgrafı ) - Siyasi müsteşar
lıklar kanun layıhası hazırlanmıştır. 
Partide konuştuktan sonra meclise 
veril~cektir. Projenin esası şudur: 

Bu layihaya göre vekiller heyeti 
Başvekil dahil on ikiden az on altı· 
dan fazla olamaz. Vekaletsiz vekil 
!erde buna dahildir. Siyasi müste· 
şarlar Büyük Millet Meclisi azası 
arasından Başvekil tarafından seçi· 
lirler ve tastika iktiran ederler. Bun 
!arın sayısını ve hangi vekal~tler 

için olduğunu Başvekil tayin eder. 
Vekaldler için birden fazla siyasi 

müşteşar da seçilebilir. Bunlar he
yeti vekile içtimaına Başvekilin da
veti üzerine dahil olabilirler. Yalnız 
rey sahibi olamazlar. 

Vekaletlerde bazı işlerde meşgul 
olurlar. Kendilerine tevdi olunan 
işlerden dolayı mesuldurlar. Vekilin 
bulunmadığı zamanda Başvekilin İn· 
hası üzerine vekile vekalet edebilir· 
ler. Heyeti vekilenin toptan istifası 
veyahut iskatında: vezifeleri biter. 
münferit istifalarda müşavirler yer
lerinrle kalırlar. Mecliste vekaletin 
işlerini vekil namına takip ederler 
süallere cevap verirler. sadiyatının inkişafı ıçın İs· J 

kenderun lımanında bir yer -----------------------------
ıtyrılacııktır . ı ı 

Cemiyeti Akvamın meh- 1 

dut Veto hakkını haiz bir 1 

murahhas mahdut bir zaman 1 

Ankara Mektubu : 

için Antakyada bulunacaktır. 
Yalnız resmi dil üzerinde 

~enüz uyuşulmamıştır. Bizim 
Heyeti Murahhasamız yalnız 

Türk dilinin resmi dil olması 
üzerinde musirdir , Yarına 

1<adar müzakere dahıı vuzuh 
ıı<esoedecekiir . 

Sanat etrafında yapılan 
fikir münakaşaları" 

- -----· .• , '.11 t . ' 

Ankara : 26 ( Radyo ) -
Vekiller Heyeti dün de top· 
landı. Geç vakld keder mü· 
zakereler yaptı , Heyet, Ha· 

Halkevlerinin sanatta rolü 

riciye Vekıline yeni talımat 
verdi . 

Cenevre : 26 ( R·dyo ) 
Delbo• a•kadoşlarına bugün 
bir öğle ziyafeti verdi . 

~-

Deniz kuvvetleri
mizi fazlalaştı- Resimdeki işaretli yer · Ankara halkeuidir 

rıyoruz 

Büyük siparişler yapıldı 

Ankara : 26 ( Radyo ) - Alı. 

nan malumata göre ; Türk milli 
müdafaası, deniz kuvvetlerini fazla· 
laştıracaktır. Donanma ve diğer 

kuvvetler için mühim siparişler ya 
pılınıştır. 

Ankaıa [ Hususi Muhabirimiz 
den J - Ankara Halkevi edebiyat. 
çılarıınızı, edebi meseleler üzerinde 
samımı konuşmalarda bulunmaiı: 
üzere dün bir toplantıya çağırmıştı. 

Dün saat 15 de Halkevimizin 
salonunda " Dil, Tarih, Edebiyat., 
koluna mensup yüze ya'' ın aza ha· 
zır bulunuyordu. 

Toplantının 1Ruayyen bir mev· 
zuu vardı : 

---·----------- I Edebiyatımrnn bugünkü duru. 

nazaran, diğerinden iki parmak en- ı munıı tetkik ederek Atatürk devri
ginmiş; kıraliçeninki ... mine layik bir edebiyatın olması la 

Bu resmi gördükten ve bu tafsi- \ zıın gelen veçheler üzerind.: düşün. 
lalı da okuduktan sonra, dünyanın 1 celerini tesbit ve bir fikir birliği 
kurulşundanberi halledilmemiş ve be!- yapmak imkanlarını aramak. 
ki de yık ı lışına kadar çözülcm yecek Ç k b o samimi ir hava içinde geç 
olan se>syal v ~ tabii bir problem tek-i rar kaf<ıının iç'nde çalışınağa baş- ıniş olan dünkü toplantıda; müza· 

1 

Jadı. kerelerin intizamla cereyanı için bir 

Kadınla, eıketin hayattaki y .rleri reis seçilmesi teklif edilmiş ve reis 
. ve ba:;kngıcındanberi bu yeri kadın için 1 !iğe kültür kurulu azasından B. Ali 

1 
h~ç olma· sa iki parmak aşa~ı tutan !

1

- Haydar ittifakla seçilmiştir. 
zıhniyet . lk 

Ben şimdi bura! a, ne bu telkinin Ha evi Edebiyat kolu reisi B. 
sebeplerini araşmacağım ve nede 1 Enver Behnaın, Halkevi reisi B. Fe-
böyle bir farkın, böyle bir hükmün rit Celal Güven, B, Behçet Kemal, 
doğru olup olmadığını münakaşa ·bu toplanmadan gözetilen gaye et· 
edeceğim. Durup dururken, tehlikeli rafında söz söylemişlerdir. 
bir mevzua giriple başıma dert aç- B d 

k 1 
un an sonra hazır bulunanlar 

ın a ta mana bu amıyorum. 
arasından B. Bahadır, Ercümend 

Bu vesile ile asıl temas etmek Ek 
istediğim , fakat hakkımızdaki ekseri rem Talu, Sadri Etem, Hasan 

1 

1 

muhtelif fikirler ve mü talealar beyan 
etmişlerdir. 

Dünkü koı.uşmalardan çıkara

- Gerisi üçüncü sahifede ------- . ------
Amerikadaki kor

kunç feyezan 

60 cesed bulundu 

İki milyon İnsan 
kaldı 

açıkta 

Nevyork ; 26 ( Radyo ) Mi· 
sisipi havzasında vukua gelen tuğ· 
yan gittikçe korkunç bir şekil al-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Son 
dakika 

Tam anlaşma 

hükümleri gibi Avrupalıların bu hu- Reşid Tankut, general Naci, Ferid 
sustaki yanlış lıir telfıkkileridir . Celal, Behçet Kemal, Feridun Fazıl, I 

Avrupa nazarında kadının haksız-- Ertuğrul Şevket, Kenan, Hamid Gü.

1 
lığa uğradığı ve hatta. bir çok insan-~ rel ve daha bir kaç genç söz almış -

Cenevre : 27 ( Sabaha karşı) -
Ceneıırede Tüık - Fransız /ıerPtl"rı 
bu ak§am ıoplarımı§lıır ııe Sancak me
<elesinde tam bir ııilaf elde eımışler· 
dir. Lfa itilaf yarırı (bu gün) mıl/eller 
cemiyetince tasdik olunacaktır · - Gerisi ikinri sahifede - lar, ortaya konulan mevzu üzerinde 



--~~-· 

Bugünü yaşamak 

" Ne politikada, ne de aşkta, hayalet
lerin , yaşayanların yerini almasına 

müsaade etmeyelim. ,, 

Flau bert şöyle demiştir : 

" Çıplak bir kadını seyrederken 
daimi onun iskeletini düşünürüm ,, 

Çünkü gamli Flaubert roman
tikti. Yani hal için yaşamaya kabi· 
liyeti olmayan bir mahh1ktu . 

Zaten bunun içindir ki za-
manım yaşayamadı . Klasik hayatı 
olduğu gibi kabul eder ve ondan ol
duğu gibi, onun taklit kabul etme
yen büyüklük ve küçüklüklerile zevk 
almağa çalışır . 

Romantik zaman ve mesafeler 
içinde kendisini kaybeder . 

Eski zamanlardcı romantik kadın 
[ Emma Bovariy ] Walter Scottı , 
Chateaubrianı okurdu . Dajma , 
hem beyaz zırhlar içinde bu1unan 
bir şövalie tarafından kaçırıldığını 
ve edebiyatın yarattığı bir ( Şark ) a 
kaçırıldığı nı tahayyül eder ve orada 
Çini döşeli bir havuzun başında 

Hurma dallan altında sehhar dan· 
sözlerin kendi şerefine dans ettiğini 
görürdü. 

Bugün ise kadın bu hayaJi hayatı 
sinemadan istiyor . O bugün , ~ski 
Amerika filmlerinin nihayetlendiği 
uzun ve mahir buseleri , sekreteri ile 
evlenen milyarderi , ve şık haydut
ların rüyasını görmektedir. 

Şikagolu küçük bir buriuva kadın 
kendisini ya bir banger , ya büyük 
bir artistin kansı hatta lngiltere 
Kraliçesi görüyor. Onun da hatası 
tıpkı [ Madam Bovary ] ninkinin ay· 
nidir. Çünkü, gayri mümkünü isti
yor ve bekliyor. Hayatı olduğu gibi 
kabulü reddediyor, Kendisine büyük 
saadet ve zevk verebilecek olan 
mümkünü ihmal ediyor. 

Henry Bernstein ( seyahat ) adlı 
piyesinde bize bir çift · a~k gösteri· 
yor. Bu çiftin saadetinde hayali hiç 
bir şey yoktur. Bu iki mahluk biri
birini !tVİ) or. Biti d iğeri için yara 
dıımış ve hiHrn olduğu kadar \.Ücut 
a~kı rak ı mından da' yekdiğe .iyle o 
kadar iyi anla~maktaaırlar. 1 

Biı denbire, bir gün erkek metresinin 
kendi gülünç, şahsiyet olarak tanı · 

ciığıbit rdc;ma evvelce bir ~aç gün 
metreslik yaptığını öğreniyoıuz. 

Artık metresinden ayrılmıya ha· 
kiki ve derin olan sadetini, müphem 
ve seyyal olan bir maziye feda et
meğe hazırdır. 'I e öyle bir mazi ki 
kadın için artık hemen hemen unu
tu'mak üzere olan bir hatıradan 
başka birşey değildir. 

Fakat ensonunda aklı selim mu 
zaffer oluyor. Çünkü, bir kaç sene
denberi Bernstein, kahramanları 
romatızmeden kaçarak daha ziyade 
insani ve basit bal çarelerinden hoş 

lanmaktadır. Cehennemin dibine ma
zi! sevilen bir hal . mazinin elemli 
hayallerini çok çabık silebilir. 

Romantiğin iskelet gördüğü yer 
de klasik yaşayan kadını gordü. 

" * 
Haklı olanda klasik dir. 

Romanitik şöyle bir itirazda bu
lunacaktır : 

.. Bu et yığınını tutan iskelet de-, 
a~ ğilmidir? Metresinizi ve sizi ölüm 

gözetlemekte değilmidir. 

a 

n 
Karşıdan bakamadığınız için ma · 

an ziyi ortadan kaldıramayacağınızımı 
sanıyorsunuz ve sizin çok sevdiği
niz hali, mazi dogurmamışmıdı. ? ,, 

1 
Hiç bir zaman hissi meselelerde geç-1 
miş elemanları ihmal etmek lazım 
olduğunu iddia etmiyorum. Fakat 
hali olduğu gibi mütalaa etmelidir. 

Yazan : Andre Moureis 

Bir kadın mazide bir ihtiyatsızlık 
etmiş olabilir. Bu nazari itibara alı
nacak bir noktadır. Eğer bu kadın 
bu gün de istikrarsız ve havayi ise .. 

Fakat bu noktanın hiç bir eheW· 
miyeti yoktur. Eğer bu kadtnın bu 
günkü gidişi sadakatten başka bir 
şey isbat etmiyorsa .. 

Bu akıllı aşıkın hayattaki hareket 
tarzı şu sözleri söyleyen devlet ada
mına ne kadar beinzyor: 

" Mazide yaşayan bir adam de
lidir. istikbalde yaşayan ise bir ha

yalperestir. Ben, bu anı takip ederek 
beş dakika içinde yaşarım. ,, 

Ne politika da ve nede aşkta, 
yeşayanların birini hayaletlerin alma
sına katiyen müsaade etmeyelim. 

~~------...... ·--------~-

lki parmak fark 
Birinci sahifeden artan -

lık haklarından da mahrum olarak ı 
adeta erkeğe köle olduğu yer ŞARK-1 
TIR. Ve bu şarkın sembolu da Türk· 
!erdir . 

Halbuki Asyanın göbeğinde yaşa· 
dığı uzun asırlardan , islam dininin 
içtimat bünyesini bir sarsıntıya tabi 
tuttuğu yakın bir devre gelinceye ka
dar kadın , Türk cemiyeti içinde da
ima müstesna bir yer işgal etmiş , 
[ Han ] ile [ Hakan ] birbirinden bir 
parmak hile engin olmayan tahtla· 
rında yan yana oturmuştur . 

Osmanlı imparatorluğu zamanında 
bile , anavatanda öz Türk cemiye· 
tini teşkil eden köy ve dağlarda ka· 
dmla, erkek arasında büyük bir fark 
olmamıştır . 

Hissi işlerinde çok yumuşak ve 
müşfik olan Türk ruhu, hiç bir zaman 
eşini kendinden aşağı görmemiştir . 

Filhakika islamiyetle temasa gel
dikten sonra Türk cemiyetinde kadı- 1 

nın çok şerefli bir mevkie sahip ol· 
duğunu iddia edecek kadar ileri var· 
mıyoruz . 

Fakat bu devre rast gelen çağ'lar
d a, Avrupa milletleri arasında da ka· 
dının yeri ve hakları Avrupa erkek
lerine büyük bir şeref verecek vazi· 
yette değildi . 

Türk kadınının bir çok insani 
ve siyasi haklara sahip olduğu bu
günde, Avrupanın medeni tanınmış 

bir çok memleketlerinde kadınla er
kek arasındaki fark büyüktür. Fran
sız kı.dınına henüz siyasi hiç bir hak 
vermemiş olan Fransız ana kanunlan, 
Fransız kadınını kocasının hakiki bir 
vesayeti altında tutan Fransız kanu
nu medenisi meydanda .. Avrupanın 
en demokrat memleketi ve kadınının 
en önce medeni ve siyasi hak ka
zandığı yer olan İngilterede bile 
" Süfrajl!t ,, hareketlerinin mazisi bir 
asrı doldurmaz. Eğer kadınla erkek 1 

arasındaki [ Enginlik J , [Yükseklik] 1 

farkını araştırmak lazımsa, bunu dün
yanın yalnız bir köşesinde, yalnız; 

bir cemiyetinde değil, bizzat insan
lığın bünyesinde araştırmak icabeder. 
Çünkü bu fark, bugünkü içtimai ve 
siyasi bütün formüllere, prensiplere 
rağmen her tarafta yaşamaktadır. 

Nitekim , demokrasi şampiyonu 

İngilterenin, kadına tahsis ettiği hü
kümdarlık tahtı bile erkeğe verdiği 

tahttan iki parmak aşağıdır. 

~~-------·------~~~ 

Düzeltme 

Dünkü sayımızın şehir haberleri 
sütununda Halkevi başlığı yazısının 
tashihinin unutulmuş olduğu anla· 
şıldığından ikinci fıkrası şu yolda tas 
hih edilir : 

Halkevinin piyano, heş keman, 
bir viyolonsel, bir flütten mürekkep 
olan orkestrası . 

, ....................... iiııiill ........... mmm ............................ , 

Şehir haberleri 1 
~ı......................................................... ,, 

Şehirde havalar 

Barometre iyiye doğru 
gitmektedir 

Suhunet nakıs 2,5 
Şehirde bir kaç gündenberi hava 

güneşli gitmekte fakat geceleri ve 
akşam Üzerleri kuru scğuklar hü
kum sürmektedir. 

Dün öğleden sonra okunan taz· 
yiki nesimi 762,3 en çok sıcak 7,5 
en az nakıs 2,5 dur. 

Rutubet yüzde 35, rüzğar doğu
dan bir metre süratle esmiştir. 

Barometre, havanın açığa doğru 
gittiğini göstermektedir. 

Polislerimizin 
kıyafetleri 

Teşviki sanayi kanuniyle 
verilen muafiyetlerin 

Kaldırılacağı hakkındaki şayia asılsız 
----···.-·-----

Muafiyetler 1942 ye kadar devam edecek 

Teşviki sanayi kanunu ile sana· 
yi müesseselerine bahşedilen müsaade 

1 ve maafiyet]erin kaldırılacağına da· 
1 ir gazetelerde çıkan haberler mü · 
1 nasebetiyle alakadar daire bunu ya· 
1 !anlamıştır . l Teşviki sanayi kanunu ile bah-
1 şedilen muafiyetlerin bu hususta ikti- · 

sap edilmiş olan hakları katiyen 
muhafaza edileceği yolunda meciisin 

geçen içtima devresinde iktisat ve 
kili bir beyanatta bulunmuştur . 

Esasen bugünkü kanun , tanın · 

mış olan muafiyetlerin 1942 ye ka 
dar devamını amir bulunmaktadır . 

1 ~~~------------------------------------------------

"Zirai,, asayiş 
kanunu projesi 

Polis kıyafet nizamnamesine gö· 
re; polislerimizin yeni elbiseleri yap
tırılacaktır . 

Daha beş vagon 
şeker geldi 

Evvelki gece şehrimize daha beş 
vagon şeker gelmiştir. 

- - - ..., l 

Polis memurları, yeni nizamna
meye göre vazife gördükleri esnada 
d~vriye gezer ve nokta beklerken 
tu]ga giyeceklerdir . 

Polislerin yeni tulgaları çok gü. 1 

zeldir . 
Yeni kıyafet nizamnamesine gö

re hazırlanan elbise ve tu]galar po
lislere ayrı bir heybet vermekte
dir . 

Maarifte: 

Ders programları 

Şeker maddesi, şehirde bollan· 
mış ve stok bir hale gelmiştir. 

Kaçakçılık yolunda ' 

iki kişi öldü 

Dahiliye vekaleti "zirai asayiş,, 
kanunu projesinin hazırlığına devam 
etmektedir Vekalet zirai asayis iş· 

leri üzerinde modrn bir teşkilatı 
olan Yunanistandan zirai asayiş ka· 
nununu getirterek tercüme ettirmiş 
tir. Projenin hazırlanmasında bu ka- ' 
nun da gözönüne alınmaktadır. 

Maarif müdürü 

Haber aldığımıza göre, şehri· 
miz maarif müdürü Yunus Kazim Kön 
bu yakınlarda askerlik vazifesini 
yapmak için bir :nüddet şehrimizden 
ayrılacaktır. 

1 

Poligami rekorlll 

N 
tedir. 

- --- n 
ikah üstüne nikah geçit~ 
birden fazla kan alan adıı1 
.. _. lngiltere'dir. " DenijıneJ} 

.Fakat Fransızlar bu şerefi ( ? l 
t ngilizlere bırakmamak istemektt 
dirler . ı. 

Poligami k?.hramanı Napolyoıı'11~ 
askerlerinden Jak Notye isminır ı 
birisidir . ıt 

Sefer udolayısHe her uğradı 
şehirde evlenmiş ve bu suretle 2-'Y 
yaş,mda ikfll- 14 Fransız . 1 İtalyB~ü 
bir Alman ve iki Holandalı dilberi 
kocas1 olmuştur . ~ i 

~ !Zİ 

'"' Talak ıh 
r 

İstatistikçiler yaman adamlardtı 
Bilhassa Amerika istatistikçileri nesb 
ler bulup çıkarmıyorlar . m 

Birleşik Amerikada Masacost ~y 
akıl hastatıldaA ~e~sf!~I;.fude !?. 
lunanların kısmı azamı H T~Jakınzı 
delerden mürekkeptir . 

ikinci derecede bekarlar bulu~~tiı 
makta ve evliler pek azdır . ık 

r istatiş~çilere göre, Masacös~1kt 
beş senede 60,000 -! kaydedilmiştıf 
Bunların da yüzde altmışı talakıe 

0 
deler imiş. 

Rüya yüz:ü!lden . cani ~ 
lil 

Macaristanda Çeyngeçi . cet' n 
mahke-mesinde Anna • Toti ismind d 
bir kadın~n muhakemesi görülen üş ll 
tür. ı 

Bu kadın geçen yaz bir gecfan 
kızını balta ile oldürmüştür. Fakıı'lli 
bu kadın. kızına sevdiğinden baş~ y 
bir şey hıssetmediğini ve kızını ol t 
dürdüğünü iddia etmiştir . n Yeni imtihan talimatnamesinin 

iki yıl tatbikinden alınan neticeleri 
göz önünde tutularak aksaklık görü 
len kısımlar düzeltilecektir. 

Aldığımız malumata göre; Bah. 
çe kazasına bağlı Ancaklı ve diğer 
köylerden Ek bez meydanında kaçak 
eşya getirmek için giden bir kaç ka. 
çakçıdan üçü, dönüşde hududdan 
kaçak getirirken müfrezelere rast· 
lamışlar ve ateş açmışlardır. Bu va
ziyet karşısında mukabele eden 
mufrezenin açtığı ateşde kaçakçı
lardan ikisi ölmüşlbirdanesi ağır ya. 
rafı ve diğerleri de diri olarak tutul
muşlardır. 

Değerli kültür direktörümüze 
başanlar dileriz. 1 Yapılan tahkikatta bu kadıncı la 

ğızın kızını riiya halinde öldürdiit 

Bundan baika ilk okul kitapla· 
riyle yakından alakadar olunacaktır. 
Yeni eşya ve tabiat deslerine de tek 
kitap ı.isteminin tatbiki için alaka
darları arasında bi" müsabaka açı· 
lacaktır. 

ilk okulların okuma kitapları bir 
daha gözden geçirilecek ve hayat 
bilgisi ile alakadar kısımlar ilave 
edilecektir. 

Orta mektep ve lise prog
ramları hazırlandı 

Orta mektep ve liselerin tabiiye 
fizik, -kimya ve riyaziye müfredat 
prograınlariyle mütenasip olarak crta 
mektep ve liselerin kitaplarını ha
zırlamak üzere İzmir. lstanbul ve An
kara muallimlerinden müntehap mu
allimlerden teşkil olunarak bu ayın 
onbeşinden beri encümenler halinde 
çalışan kom· syon işini bitirmiştir. 

Komisyon dün Gazi terbiye enstitü· 
sünde Kültür bakanının reisliğinde 
son bir toplantı yapmıştır. Hazırla· 
nan raporlar Bakanlık makamına 
verilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Bakkal Seyfi ve garson 
Ziyanın muhakemesi 

Garson Ziyayı öldürmek mak
sadile yaralamaktan suçlu bakkal 
Seyfinin duruşmasına dün şehrimiz 
ağır ceza mahkemesinde başlanmış· 
tır . 

Bu celsede bazı şahitler din 
lenmiştir . Diğer şahitlerden L.!ma -
nm ve kozana gittiği anlaşılan Jan · 
darına erlerinden Ahmedin dinlen· 
melerine karar verilerek mühakeme 

b11k'l bir güne bırakılmıştır , 

Ziraat Bankası memurla 
rının tekaütlüğü 

Ziraat Bankası memurlarının te
kaütlüğüne dair proje kabul edilmiş· 
tir. 

Bu yoldaki izahname yakında 
neşredilecektir . 

Belediyede : 

İmtihanlar yapıldı 
Şehrimiz belediyesindeki <içılan 

imtihan neticesinde Ali Kemal, E
yup Sabri, lsmail Hakkı zabıta me
murluklarına, Turgud ve Recep 
tebliğ memurluğuna, Cahit Doğan 
halk işleri katipliğine, Mustafa Kemal 
ve Velittin maışlı tahsildarlıklara 
ve Cemil ve Hayrullah Aydın da 
aidatlı tahsildarlıklara tayin edilmiş
tir. Bu suretle belediyede münhal 
memuriyet kalmamıştır. 

Zabıtada: 

Hırsız misafir 

Tekekubu mahallesinde oturan, 
Fazlı kızı Zehra isminde bir kadın 
polise müracaat ederek iki gün ev
Vf> I evinde misafir olarak bulunan 
komşularından Bektaş kızı Haticerıitl 
odadaki konsolunun ·gözünden beş 
altununun aşırdığını iddia ve şika
yet etmiştir . Tahkikata başlanmış· 

lır . 

İki kişi bir olarak adamı 
döğdüler 

Aşcı Abdullah oğlu Mahmut ve 
çırakları Ahmet ile Abdulaziz oğlu 
Sabri a•alarında çıkan kavgada 
Mahmut ile Ahmet birleşerek Sah· 
riyi döğmüşlerdir . Her ikisi hakkın. 
da da kanuni muamele yapılmıştır , 

Milli Mehmed öldü 

Yüreğirin tanınmış çiftçilerinden 
Milli Mehmed, uzun müddeltenberi 
tutulduğu hastahktan kurtulamıya· 
rak evvelki gece ölmüş ve dün ce· 
nazesi Ak Mehmed mahallesindeki 
evinden bir çok dost ve akrabaları 
kaldırılarak tarafından yeni me
zarlığa gömülmüştür . 

Ô:Üye tanrının rahmetini diler, 
oğullarına, ailesi efradına baş.sağ · ,., 
lığında bulunuruz . 

ilim 

İlim Akademisinin 
1937 faaliyeti 

Moskova : 26 [T ass] - 1937 
yılı zarfında Sovyetler Birliği ilim 
akadimisi çok mühim faaliyetlerde 
bulunacaktır . 

Bu faaliyetin başında, Sovyeller 
Birliği milli ekonomisini alakadar 
eden mevzular vardır . 

Bu arada petrol, renkli madenle 
vesaire ara ştırmalşrına daha büyük 
ve geniş bir mil<yasta devam edile. 
cek , memleketin gittikçe daha fazla 
bir surette elektriklikleştirilınesini 

göz önünde tutulacak ve Sovyetler 
Birliği şehirlerile endüstri merkezle
rine gaz tesisatı konulması planları 
vücude getirilecektir .ıe ~ ~~ 

Sovyetler Birliğinde toprak ve
riminin fazlalaştırılmesı ve hayvan 
yetiştirmenir tekamül ettirilmesi ha 
hislerinde ilmin yapacağı yardım da, 
ayrıca Sovyetler Birliği ilim Akade
misinin ilk planda mühim vazife ola· 
rak bildiği işler arasındadır . Bu 
alanda ~ ovyetler Birliği ilim Akade· 
misi memleketin topraklan, nebat
ları ve daha diğer hususiyetleri üze 

1.1•r 
anlaşılmıştır . Dokt.>rlar, kadının ll' 
defaya ~ahsus olmak üzere Sai~~~<h 
men halıne düştüğünü ve görduf'· 
rüyanın tesirile şuursuz rnkat uy0h 
duğu halde kalkarak kızını öldürd0 

ğünü tasdik etmişler ve k~dmın a~ 1 
mi mesuliyei.inf karar verilmiştir· Y 

En büyük ve en ~zun ~ 
bıyık ~ 

n 
Bu mühim ( !'?) rekorJapo~n 

yoda KQntro ismindeki adamın uh, 
desinded.ir . _ _ :1 

Bu gün 81 yaşmd3 fakat bıyı~ t 
nın her bir 1 arafı 51 inç tir . ::> 

1933 te bu adamca~ızın kı)'n 
metli bıyığı sigarasını y~~ark~ı~ l 11k 
tuşmu~ bereket ver sin ki itfaiyerı!r 
gelme~ini ' l>ekleinecfen söndürüloı~ln 
tür . 

-"' 
-----------------------~ 3 

rindeki tetlciklerine devam edece~l 
ve 1937 yılında bu faaliyetini b~ 
misli daha artıracaktır . !' . 

İlim akademisinin- en mühim iŞ 
!erinden biri de 1?37 yılınd~ So" ıs 
yetlvr Birliği millet~rinin kültür v',ı 
ve dil tarihlerini tetkik etmek ve lfıu 
ınevzulardaki çalışmalarını te;zaY~1 l 
ettirmek olacaktır. 

Sovyetler birliği ilim Akade[11 
bütün bu faaliyet sahalarında te(~ 
rik etüdlerle pratik neti~leri~ ds' ail 

· ma birbirleriyle t:emas· halindi bıl ci 
lundınniakta ve bü ( inüııaseoe~ıe.~ 
daha ziyade ·sıkıl.aştirm~a •büyiiHı 
bir gayretle çalışmaktadır. r t 

Sovyetler birliği ilim aı<:aöeı11i·~ 
sinin h ~r yıl olduğu gibi bu yıl 1içil1 e 

de de dain:ia göz önünne tutadır i 
vazifeleri arasında yabancı metrıle' rı 
· · ıe ketlerle ve beynelmilel kongreler 
kültürel ve ilini sahada temas ha' Y 
linde bulunmak da vatdır. 
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Of Sı progra m~lar a .'
5
k

11 
b.' şekilde ele almı ş bulunaıı Dahiliye 

ı şını enerJl tr 1 .. d 
l d b 1 .,.1. . . b hususta be. yıllık piti" ar vucu e ın a yı ıeııı ımızın u ~ d U . /duğu malümdur , .Vil(iyeıler torofııı aıı 

·- getırmış o . ı -
eçir~ ki t• ıesbit edilerek vekrıleıe görıderılmış ola ıı w .'.us_ı ç~ -

d. rçe eş ı mları tetkik edıldıktrn soıım bıııun ı ı-a lı şma progra 
1 

d .. 
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smiodtl ınta~ına bilhassa dik ıfo ılişık o/arat: rila_reılere bıldırı lnı ı şt ır . 1 
ıt edılmesi Vekaletçe 

• radıt bildirilmiş olan esa sları aşağıya 
etle z.ıyoruz : 

ltalyB~iiltOr işleri , 1 
Clifber Köy birlikleri teşkilatı tatbik 

, ! ikınal edildiği zaman birlik mer· 
·zı İttihaz .,dilecek yerleroe örnek 
ıhçeli mektepler ve yatılı mektep
r kurulacağından bu sene zarfında 

lardıı ınekteplerin kuru!aca'ğı yerler 
eri ntsbit edilecek plan, proıe ve mai

me hazırlanacak, 'aynı zamanda bu · 
osıiSylerde yapılacak öğretmen evleri 

: de lil! okuma oda lan için ile şimdiden 
alakınzılıklar ya~caktı~~. 

Köy bü , rine ·yüzde bir nis.
buluPıtir.de neştıy/t< tahsisatı konııla-

ıktır . 
cösılkt' 

1 . ri ' 1•dı işler 
ı mış f<" .. , . 
rkıt oy,lerın pazar, panayır, s~.rgı, 
a llça, hal, değirmen ihtiyaçları u~e· 

e tetkikat 'yapılacak , işletilen 
•1 'ıletilıiieye müsait olau taş, ki· an • · . 

~· tuğla ve kiremit ocakları tesbıt ı 
eı'lilecek, satış kredi kooperatifleri 

~ l hazırlıklar yapılacak ,erkek ve 
mırı, ıdın kıyafetleri üzerinde araştır .. , ~i 

ın ılar yapılacak mahalli ve yerli 

sunda program yapılarak vilayet 
1 

tarafından verilecek direktiflere gö. 
re harekete geçilecektir . 

Sağlık işleri : 

Bütün köylerde kuyu ağızları 
bileziklenerek çevreleri betonlana · 
cak , köy çesme ve tulumbaları için 
tetkikler yapılarak 1500 den yuka · 
ri köylerde planın tatbikine derhal 
girişilecektir . Bütün köylerde açık 
lağımlar kapatılacak , nüfusu bin 
beşyüzden yukarı köyler için umu 
mi hala tipi , proje ve malzeme ha 
zırlanacaktır . Bu köylerde keza taş 
veya beton hayvan sulama yalakla· 
rı ile gübrelikler de tesis edilecek , 
biltün köyler için birer ecza dolabı 
tedariki hususundıı hazırlık yapıla · 

caktır . 

Nüfusu 2000 den yukarı köyler· 
de i~me suyu , çöp araba ve san · 
dıkları , hamam ·ve duş yerleri, etüv 
ve buğu sandıkları , köy mezarlık-

!arı , mezbahaları , çamaşırhaneleri 
için projeler yapılarak tatbikata giri
şılecek, küçük su birikintilerinin ku· 
rutulmasına derhal başlanacaktır . 
Küçük köy sağlık korucuları İçin 
vilayet merkezlerinde sıhat müdür· 
leriuin hazırlıyacağı programa göre 
sağlık kursları açılacak , köy evle
rinde odalarla ahırların aralarına 

c6ımulatından kıyafet tipleri tesbit 
ge 1ınacak , merkezde kurulacak ma

F ak: ili idareler müşterek bankası için 
baş~ Y büdçelerine yüzde beş nisbetin

zını tahsisat konularak , bu paralar 
nka hesabına mahalli ziraat ban- bölme yaptırılacaktır . 

~~~;larına teslim olunacaktır . 

ının ııı•raf işler 

SairifJ Bütün köylerde köyün manevi 
~rdüfsiyeti namına çift başına 1-2 
t uy~ büm. tarl~ veya bir ~vlek meyve 
ldürd~ Çesı tesıs edilecektır . 

nın a~ Nüfusu iki binden fazla olan 
iştir· Ylerde kollektif çalışma ile ziraat 

~rlannın nazareti altında fid_a_n · 
Ufl ar vücude getirilecek, muhıtın 

ıbına göre ve lüzumlu olan ma· 
lalar tedarik edilecek, damızlık 

ol' 6ınası ve aşım durakları tesisi 
Jap ı.. n llu sene bütün köy büdçelerine 
ın °•ı · · sısat konacak nüfusu bınden 

b 
~.la olan köylerd~ sütçülük, pey-

ıyı. ciı·ı k . . k 1 k he, onservecılık, ~acı ı , şa 

k 1 )Çılık gibi ziraa sanatlarından kö· 
ın ı. n b" 1 k 1 , · ıır unyesine uygun o ara a ına · 
en tır ' . aiyeO 8" .. 1 ... 1 1jj, Ulun Köyler için nebat ve hay-
ru n n h · · 

astalıklarile mücadele husu-

edec 
tini bl .. 

~k.nik işçi yeteştirmek 
ın bir kanun projes 

hazırlandı 

him il ~kti~ad vekaleti sanayiin inkişaf_, 
So' ~raber teknik elemanları ve bıl

I .. /sa usta ve kalifiye amelelerinin 
tur ıı<:ştirilm~sini temin , aksadiyle bir 
ve ıu1 ' p · · h · ~ ro1eo.1 azırlamıştır. 

lezaY Katııınun, sanayide muayyen 

1 

ar. dahilind.e çalışan işçilerin tek
adeıll )'.~tıştirilrnelerjnde sanayicilere ba· 

a te<' ııkellefiyetler yüklemektedir. \ 
i dıi ,~anun~I),. mucil;ı sebebleriode 
de bl' ci '{;~t.,kı: Sanayile~me, Türkiye
bıd'~ rn: un _vatandaşların beraberce 

··~ . sını ıca eden bir hedeftir, Bu 
·biiyO !efın her mesel, si yal h"k· 

. t İşi değil b" .. nız u u· 
. . . . utu.ı vatandaşların 

d 
ıııi·fterek ışıdır. Bunun .. d' . 

a t mleket . . . •çın ır Kı, 

1 
.. 0 şanayıcılerınin de kendi 

ı -ıçı ess 1 . d r . es~. enn e çalışan işçileri ye -
utac~e' ı~mesı ~ sanayiin kalifiye ele 

erı1 n arı halıne getirilmesi icabeder 
le B k .,. 

reler ~ anun projesi icra vekiller' 
as ha'fetıne verilmiştir. 1 

Bayındırlık işleri : 

Köylerin manevi şahsı namına 

açılacak ve işletilecek ocaklar tesis 
ettikten sonra bu sene yüzde 5 ila 

on nisbetinde evlerin sıvanması , 
badanalanması , ve kiremidlenmesi, 
nüfusu 1500 den yukarı köylerde 
konuk odası , han, memur evi inşası 
için planlar ve projeler hazırlanacak, 
köyleri birlik merkezine ve pazar 
yerlerine bağlıyan yolların düzeltil

mesi için tetkikat yapılacak , nüfusu 
ikibinden yukarı köylerde de, bahçe, 
park ve havuzlar , cumhuriyet mey 
d anı , spor alanları yol ve meydan· 
! a rın ağaçlanmas ı , köy anbarları , 
ya ngın vas ıta ve aletl eri . köy ten· 
viratı nalband demirci arabacı ve 
berber gibi dükkanlar , heykel ve 
anıtlar , köy posta kutuları , yapıcı 1 

k~rslar hususlarında tetkikat ve ha 
zırlıklar yapılacaktır . 

Amerikadaki 
feyezan 

- Birinci sahifeden a ı tan 

maktadır . Şimdiye kadar altmış kişi 
ölmüş ve iki milyon insan tamamiyle 
açıkta kalmıştır . Misisipinin suları 

her an yükselmektedir . içecek su 
buhranı devam ediyor . 

Bütün milli kuvvetler yardım 
için seferber .,dilmiştir . Hastalık Vi' 

vukuu çok muhtemel olan panikle 
mücadele için derhal 8 500 kişilik 
askeri bir kuvvet gönderilmiş ve 
tuğyan mıntıkasında örfi idare ilan 

olunmuştur . 

Cumhur reisi M. Ruzvelt acil 
tedbirler almak üzere kongreyi da· 

vet etmiştir . 

Hükumet felaketzedelere yar
dım olmak üzeıe şimdili~ ve der· 
hal 4 milyon dolar göndermiştir . 

Türk sözü 

Cümhur Reisinin 
Suadın karısını 

Fransa 
Elçimiz 

karısı 
ziyaret 

Paris 
etti 

Paris : 26( .\ .A.) - F.ansa Reisi Cümhurunun refıkaları evvelki gün 
Sefarethanemize gelerek Sefirimiz Bayan Suat Davası ziyaret etmiş ve bu 
ziyaret münasebetile Sefirimiz, Madam Lebrun şerefine bir resmi kabul 
tertip etmiştir . Paristeki hilcümle sefirlerin ve siyasi ricalin refıkalarile 
kadın nazırlar hazır bulunmuştur . 

F raı1sız gazetelerinin doğru görüşleri 

Paris : 26 ( A. A. ) - Bütün gazeteler Cenevrede ef.:le edilen prensip 
itilafından dolayı memnuniyet izhar etmektedirler . Emovel gazetesi baş 
yazısında;yapılmakta olan müzaker Jer münasebetile şunları yazıyor : 

Fransanın menfaati Türkiye ile namuskarane bir anlaşmaya varmaktır 
Birinci F ransova sultanla anlaşmak için Papadan için almadı . Soğuk kanlı 
ve siyasi olalım, Sancak yüzünden Türk dostluğunu kaybetmeği aklıselim 
kabul etmez . 

Yugoslav - Bulgar paktı meriyete geçti 
Belgrad : 26 ( A. A. ) -

meriyet mevkiine girmiştir. 

İspanyada 

Yugoslav · Bulgar paktı <!ünden itibaren 

Ankara mektubu 
- Birinci sahiFeden artan -Avillo : 26 (Radyo) - Bugün 

Madrid cephesinde hava çok fena
dır . Her tarafta sükun hüküm sür \ 

a bildiğimiz neticeleri şöyle hulas 
etmek mümkündür : Bugünkü ede 
bi verimimiz tatmin edici değildi 
Edebiyatta kütleye doğru , daha ~ 
niş bir hamle istenmekterlir; mese 
köy başlı başına muazzam bir me 
zudur; sanayileşmek keza. Gen 
edebiyatın umumi çerçevesinin dah 
realist bir veçhe içinde kalması a 
zuya değer. Folkor, edebi çalışın 
!arımız için bir temel olarak e 

1 
mektedir. 1 

Lizbon : 26 (Radyo) - Alınan 
malumata göre; F alamanka umumi 
karargahı, kızılların bu hafta içinde 
3000 ölü ve 7000 yaralı verdikleri 
bildirilmektedir . 

iki vagon barut infi 
lak edince 

1 

alınmak lazımdır. 
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1 

aaliife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyah 

CiNSi En az 
1 

En çok Satılan Miktar 
K. S. _ K. s. Kilo 

~ 

pamuk 50;=-
,_ 62,5 Kapımalı • 

Piyasa parlağı .. 40 42 
-~yasa temizi 

" 1 --iane 1 
- iane2 
-

Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 C: - Siyah 

ÇIGIT 
- Ekspres - -

1 \ 
3,40 - l 

ıane 

Yerli 11Yemlik,, 1-3,30-ı .. Htohumluk,, 

:-ı U B U B A T 
Buğ-day Kıbrıs 

Yerli - 6,50 ___ 
6;62== .. 

Mentane -.. 
_ Arpa . 

Fasulya 
Yulaf ---- ------
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumu 

1 
1 

Mercimek 

1 Susam 1 

UN 

1 Dört yıldız Salih 1 850 
... üç 

" .. 
ı-: :E iij ı-Dört yıldız Doğ'ruluk - . -" ;:: 1 - 800 ::l uç ,, 

" 1 o c .. 
1 ::: ~ 1-Sımı_t _ .. __ ,. 

-" ~ Dört yıldız Cumhuriyet 1 850 N ._,. __ 

1 800 ,_ 
1 

uç .. " 
Simit 

" 1 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

26 / 1 / 1937 iş Bankasından alınmışlır. 
,\icınum J>t'llt' 

Hazır 
1 

7 112 l frt' t 

ı __ ı_l 97 Rayişmark Mart vadeli 6 1.2.!__ Frank ( Fransız ) 1_!7_100 Mayıs vadeli 6 188 Sierlin ( İngiliz ) 619 ()() 
Hint hazır 5 183 Dolar ( Amerika ) ı~ 32 
Nevyork 12 48 Frank ( İsviçre ) 

Şili : 26 (Radyo) Kikakama 
maden ocaklarında iki vagon barut 
birdenbire infilak etmiş ve altmış 
kişinin ölümüne sebep olmuştur . 
Bundan başka ağır ve hafif elli de 
yaralı vardır . 

Sıksık toplanmak gerek 

1 

1 
Söz söyliyenlerin hepsi gerçi BELEDİYE İLANLARI 

ayni fikirler iizerin le daima ittifak 

ediyor değillerdi. Husueiyle isteni· ~---------·----------------

Arap ve Yahudiler 

Bir türlü anlaşamıyacaklar 
1 

Londra : 26 ( Radyo ) - Filis· ı 
tin tahkik heyetinin faaliyetinden 

' bahseden Taymis gazetesi, ne Arap 
!arın ve ne de Yahudilerin anlaş- 1 

maya yanaşmıyacaklarını bildirmek 
tedir. 

Norveç milli takımı İngilte
re ve Alman takımlarile 

maçlar yapıyor 

Londra : 26 ( Radyo ) - Roy 
ter muhabiri bildiriyor : 

Noı veç milli takınıı yakında in. 
giliz ve Alman takımlarile karşıla

şacaktır. 

Belçika grevleri 

Brüksel : 26 ( Radyo ) - Bel
çika madenlerinin mühim bir kısmın 
da İş başlamıştır. 

Fakat daha büyük bir kısım 

amele grev halindedir. 

Kamutay 

Bugün toplanıyor 
Ankara : 26 ( Radyo ) - Ka. 

mutay yarın ( Bugün ) toplanacak. 
tır. 

Alakadar müesseselerin sayledi· 
ğine nazaran tuğyan devam edecek 
ve suların irtifaı elli beş pusa ka · 

dar çıkaçaktır . Bu kadar büyük ve 
korkunç bir tuğyana şimdiye kadar 

rast gelinmemiştir . 

len edebiyatın ne olduğu etrafında 
düşünceler ileri sürülürken, böyle 
bir sanata erişmek iç;n, baş vurul· 
ması lazım gelen pratik tedbirler 

1 
tasrih edilmiyor, daha ziyade temen
nilerin tesbiti ile iktifa olunuyordu. 

Ayni yolda fikirlerin daha sara
hatle belirmesi için toplantının sık 
sık tekrarlanması temenni edildi. V" 
reis B. Ali Haydar, esasen ele alın
mış olan mevzuun böyle bir iki sa
atlik müzakere neticesinde halledil-
miyecek kadar geniş ve azametli 
bulunduğunu ve gibi samimi görüş · 
ııı elerin faydalı olduğunu söyliyerek 
saat 18 de toplantıya son verdi ve 
davetliler halkeviııin hazırlamış ol
duğu büfedeizaz edildiler. 

Dünkü görüşmelerin muayyen 
bir netic ve karara varmış olmadı. 

ğını kaydetmek, edebiyatçıları ve 
edebiyatla yakından alakalı kimse· 
!eri bir araya toplıyan dünkü top· 
(anlının faydasızlığını ifade etmez. 
Hakikaten bir kaç edebiyatçının 
bir araya gelmesi bir mesele olan 
buna ancak kahve duvarlarının çer
çevelik ettiği memleketimizde, ede· 
biyat alemindeki durğunluğu izale 
hususunda bile böyle toplantıların 

de faydalı bir hizmet teşkil edeceği 
aşikardır. 

iV ünakeşanın lüzumu 

Münakaşa bir nevi fikir sporu
dur. Güreşmiyen pehlivan gibi mü
nakoşa etmiyen zihnin de kötürüm
leştirdiğini, yağ bağladığını söyle
lemek yeni bir hakikat ortaya koy. 
muş olmaz. Bu itibarla, edebiyatla. 
rımızı bir araya gelerek, sıksık bir 
birlerini görmeye ve karşılıklı fikir· 
!eri hakkında malumat sahibi olmı
ya varıyacak olan bu samimi top· 
lantıların sıksık tekrarlanmasını te
menni edelim. 

Hıılkevleri : Sanat muııki 
ve mimerı 

Halkevlerindeki dünkü toplantı, 

1- 1200-2000 metre mik'ap çakıllı kum aç.ık eksiltme ile satın 
alınacaktır . 

2- - Muhammen bedeli : Beher metre mik' ap (105) Jruruştur . 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşem

be günü saat on lıeşte Belediye d?imi encümeninde. 
4- Muvakkat teminatı : ( 160 ) liradır. 
5- isteklilerin şaıtnamesini görmek için her gün ya-ıı işleri kalemine 

ve ihale giinii de daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

7713 14-19-23-27 

halkevini halkevi eden manalı ve 1 r 
değerli toplantılarından biri. bir baş· 

1 
lıcası oldu. Atatürk devrimi edebiya· 
tının cemiyetimizdeki diğer değişik. 
likler ve oluş gibi kendini çoktan 
belirmiş olduğunu, bu uğurda beli· 
recek değerlerin karşılarında ikaz 
edici bir sanat muhiti ve münevver· 

TÜH.K8ÖZ"Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ler zümresi görmek ve onlara inan· 
mak suretiyle sapa yollarde heder 
olmaması için kalkevi mensubu sa· 
nat ve kültür adımlarının hr.r zaman 
faal ve toplu bir rol oynayabilme· 
!eri lüzumu tebarüz etti.Haklevleri-
nin dil: edebiyat ve tarih komitele
ri'1in faal üyelerinin birbirlt:riyle ça· 
hşma birliği aypması, muayyen bir 
metodla memleket mikyasında çalış· 
manın lemini ileri sürüldü 

fıerde daha çok vuzuh kazanacak 
ve belirecek değerli düşüncelerin ev
rimli olması için ameli tedbirlere va. 
racak alan konuşmalardan bahse· 
derken tekrar bugün serdedilen fi
kirler üzerinde durmak iınkUnını bu. 
lacağız. 

Değerli veı imler : gilzel Örnekler 

Könuşmalar bittikten ve davet
lilere halkevinin büfesinde ikram edil
dikten sonra: toplantıda hazır olan 
bazı şairler, maksat uğrunda sanatın 
değerli niimuneleri olan şiirlerini 
okumuşlar ve içtimada raydi ve sinik 
davrananlar bile bu sanat tezahür
karşısında davanın şuurlu bir inanla 
çoktan ele alınmış olduğunu ve id· 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

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

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

~-------.J 
diaların meyveler vermeye başladı
ğını görerek sevinmişlerdir. Endüstri, 
tarih ve devrimin en az şiire sığar 

gibi görünen mevzuları üzerinde 
herhangi bakımdan olursa olsun mut· 
lak sure•te sanat kıymeti taşıyan şi· 
irler yazılabileceğinin halkevi genç· 
!eri fili birer delilini vermişlerdir, 

Hakevi kayakçıları 
Ankara halkevinin bugünkü müs· 

bet işi bununla da kalmamış, bir 
yandan sahnede çalışmalar ve ha· 
zırlanmalar devam ederken, bir ya~· 
dan ve ta sabahtan da 27 halkevı 
spor şubesi iiyesi kayakçı, Dik~enı:. 
gitmişler, kış sporfariyle bir tatıl gu· 
nünü daha manalandırmışlardır. 
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Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

f 
ilan f Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

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

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

~ tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-z 
•• u 

rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 
Renkli tab ı Mütenev~i r~.n~li __ her türlü . tab işl~rinizi 

ancak Turksozunun Otomatık makına1a-
------------------rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyuk bir ten-

zilat yapmakta_d __ ır~-~~~~~~~~~~, 

-------------------------------------------------------------------------------
Ceyhan Ziraat Bankasından : 

Türksözfi 
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-DARA :~, 
ÔiRiKTiREN ''.~ 
f?A~T· t;;Dt;Q:~~ 

, - -· z a 
Takdir 
olunan 
kıymet 

Deyin 
senet 

Karye~i No: 

S" __________________________ .... _.._...._.,.._.. __________ _...., ....... _. ... ._._._ ... .-. ... ~ uı 

" Lira K. Dönümü Cinsi 
600 00 120 Tarla 

700 00 50 
" 

1005 00 67 " 

2700 00 150 " 

1290 00 129 " 

320 00 32 " 

Mevkii 
Pisoğlan 

çukuru 

Tuzlu göl 

" 

" 

Bucak 

Mercimek 
bucağı 

Hududu : 
Şatkan: Yalak yolu garben: Ali 

oğlu Seydi veresesi tarlası. Şimalen 
İpo oğlu İbrahim. Cenuben: Memiş 
oğlu Memiş tarlaları ile mahdut . 

Yalak 68 

Şarkan: ve garben: tarikiam. Şi- Konakoğlu 58 
malen: Kart kul Hacı. Cenuben:Ne-
cati ef. ile mahdut. 

Şarkan:Komser Mustafa ve Ars
lan ağa. Garben: Mustafa bini Ab
dullah tarlast . Şimalen : T cktamış 
yolu. Cenuben : Bağdat demiryolu 
ile mahdut. 

Şarkan tarik. Garben: Nuri tar
lası. Şimalen: Çift tariki. Cenuben: 
keza çift tariki ile mahdut . 

Şarkan: tarik. Garben: Deve ge
çidi tariki Şimalen: Nurettin. Cenu
ben': Battal tarlası ile mahdut . 

Şarkan: Bucak tariki Garben : 
Şif. Şimalen: Gülsün bey. Cenuben: 

Büyük kı- 58 
rım 

" 58 

Mercimek 63 

" 63 

Borçlunun ismi 1 

Y a1aktan lbrahim oğ
lu çoban Ali 

Büyük Kırım mahal
lesinden kırimi Müç
teba oğlu Abdul -
hakim. 

" " 

" " 

Mercimekten Hacı 
Ahmet kızı Meryem 
ve İsmail kızı mak
bule . 

" 
,, 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No. 270 

Adana icra Memurluğundan : 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulun ne olduğu : 

475 dönüm tarla. Meraki zade 
Mahmuda ipotekli Koda! oğlu Kud
dusiye ait. 

Gari men kulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 

Taşçı köyünde 511 No. ve T. 
sani 321 tarihli şarkan Mihmandar 

' yoluyla Hakim hanlı oğlu iken şim
di Kuddusi kardeşi veresesi ve 
Abuzar ve oğlu Mustafa şima

len Mihmandardan inen Taşçı yolu 
garben Mustafa oğlu ile Refika H. 
cenuben Sultan H. iken şimdi zen-

1 ğin Hafız ile mahdut. 
Salafay oğulları ile mahdut. 

450 00 30 
" 

Bucak Şarkan: imam Gazi yetimleri . 
Garben: Mulla Ömer ve Abdulfali. 
Şimalen: keza AbduJfali Cenulıen : 

Kelinıeti 57 Kelimetinden Nıığay \ 
Hacı Arslan o ğ 1 u 
Duran. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü 16 onaltı liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 

600 00 40 .. 

435 00 29 " " 

Abdurrahim ile mahdut. 
Şarkan: Hali hendek . Garben : 

bey Mirza iken elyevm Hacı Yekbar 
vereseleri. Şimal en: tarik Cenu ben: 
keza tarik ile mahdut . 

Şarkan: imam Gazi vereselerile 
Yuvan tarlası. Garben: Abdullah ile 

Mulla Ömer tarlası Şimalen:Abdul -
lah tarlası . Cenuben : Hacı Ömer 
iken batış ve Abdullah tarlalarile 
mahdut. 

" 57 
" tt " 

.. 57 
" " " 

Yukarıda isimleri yazılı zevatın Bankamıza ipotekli ikrazattan olan bcrçlarını edemediklerinden dolayı ban
kaya merhun bulunan mikdar ve evsafı isimleri hizalarında yazılı tarlalar 16~7 numaralı Ziraat Bankası kanu
nunun dördüncü maddesi mucibince 25-1-937 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. Sürülen pey 2280 No. kanun mucibince hizalarında gösterilen kıymetlerin ~o 75 şini bulduğu ve 
geçtiği takdirde 10-3-937 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Ct•yhan Ziraat Bankasında muvakkat 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat göstermeleri mechuridir. Fazla izahat almak isti-
yenlerin Bankamıza müracaatları ilan olunur • 7747 

27 2 937 Cumartesi 1 İnci ve 
15 · 3 · 937 pazartesi 2 inci saat 
10 dan 12 ye. 

1- İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden iti-, 

· baren 207 No.ile Adana icra daire-
sinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

1 
1930 2019 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artmruya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - f potek sahibi alacaklılarla 

·----....ı-.._._ _ _.e1n 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı r kk· 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. M ÜJ. de h~ 
deki haklarını hususile faiz ve mas- ı 1 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan ( ki Kitap) çıı.~st 
tarihinden itibaren 20 gün içinde /leı 
evrakı müsbitelerile birlikte memu- Ali Hadi Okanın matbıı ırn 
riyeliıniz"! bildirmeleri icap eder . basılan bu pefis şiir kitabı 
Aksi halde hakları tapu sici]i)e sa- çıktı. Fiyatı elli kuru~tur. C B 
bit olmadıkça satış bedelinin pay- cular~mız ( iki Kitap ) ta şs sı 
}aşmasından hariç kalırlar. güzel, ulusal ve isel şiirleri " 

d ince nüktelerini, yurdumuııJ~lıaı 4- Gösterilen gün e artırmıya , 
mış Şahsiyetlerinin karikatıı~ 

iştirak edenler artırma şartnamesini 
ok~muş ve lüzumlu malumatı almış kaside ve medhiyelerini bl"Yt 

lardı~ ar 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad JB 
ve itibar oll'nurlar. Bu kıymetli eserden . 

5- Tayin 'edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağn1dıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak I 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 1. 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğf'" 
alacaklılar bulunup ta bedel buı 
ların o gayri menkul ile temin ed;J
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha te~dit edilecek 15 -

I 3 937 pazartesi ~nü ayni sa~tt.a ' 
yapılacak artırmada bedeli satış ıstı- 1 

yenin alacağınarüçhani olan diğer , 
alacaklıların o gayri menkul ile temin 

edilmiş alacakları mecınuundan faz- ; 
laya çıkmak ve muhammen kıyme. I 
tin yüzde 7 5 ini bulmak şartile, en 
'çok artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl
maz Ve sabş talebidüşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha·. 
le olunan kimse der hal veya verilen ı 
mühlet içinde p~rayı vermezse ihale 

1 

kararı fesholunarak kendisinden ev- 1 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedeİle almağa razı 

istiyenler hemen (Sadık Ald'-ın 
ve ( Evrendilek ) kitap e-i: 
başvurmahdırlar. '' 

re! 
Y<, 
is 

olursa ona, razı olmaz, veya bi, 
mazsa hemen 15 gün müddfığ 
tırmıya çıkarılıp en çok artı >I 

le edilir. iki ihale' arasındaki ıt 
geçen günler için yüzde bd ~· 
sap olunacak faiz ve diğer ım 
ayrıca hükme hacet kalmakSI 1 
muriyetimizce alıcıdan tahsil 4c 

(Mad z. 

işbu Gayri menku } 
gösterilen tarihlerde Birİfl # 
memurluğu odasında işbu fJ 
gösterilen artırma şartnaırıJ. 
resinde sat 1 1cağı ilan olıı 

11 r 

Umumi Neşriyat Müdlİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matbf' 


