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mik ovasında çadırdan bir Ceyb ve T eceybin 

Arap şehri kuruldu ı İngiltere 
ve İtalya 

Karşılığı nedir ve kimler buldu? 

Ankara : 3 ( Hususi muhabirimizin telgrafı ) - Dil Kurumunun Ceyb 
Teceybin Türkçesini bulmak hususunda 100 lira mükafatlı musabakayı 
Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Etüdyanlarından Fahime Ferid 
C. Güven, Vecihe Kılıcoğlu Hüseyin Antürkün beraber olarak buldukları 
kelimeler kazanmıştır. 

eksif siyaseti berdevam Romada tekrar 
görüşmeler oldu 

" es mı üniformalı zorbalar 
haraca kesiyorlar 

köyleri Kont Ciyanonun Ankara 
ziyareti muhtemel değilmi 

Ceybin karşılığı Sinus, Teceybin mukabili Kosinustür . Bu kelimelerin 
Türkçe olduğu çok vazih bir şekilde izah olunmuş ve esas olarak Türkün 
kullandığı yay ok alınmıştır. Bu ankete yüzlerce cevap gelmiş bir kısım· 
ları Sinus ve Kosinus kelimelerine yaklaşmışlarsa da en kuvvetli olarak 
yokardaki talebeler kazanmıştır. Anadolu ajansı tafsilat vermiştir . 

K. O. 

~~-------·---------~-
Türk talebeleri greve devam ediyorlar 

Karabükte demir ve çelik fabrikasının 
açılma töreni yapıldı 

Antakya: 3 [ Hususi muhabiri 
den ] - lskenderun ve Antaka
içinde takib edilen tazyik ve ted 
ıiyesetiyle mülhakatta tatbik 

·ı en usuller başka başkadır. 
Şu son haf ta zarf anda çetelerin 

ğma ve baskınları o kadar çoğal
ştırki hiçbir köylü evini bırakıp 
lasına gidememekte ve ailesinin 
yatından emin olamamaktadır. 

Jandarma kıyafetindeki zorba 
ruhlu çapulcular ~ir Derebey gibi 
etrafı kasıp kavurmaktadırlar. 

Reyhaniyedeki talebel Arapça 
okumamak için yaptıkları greve de
vam etmektedirler. 

Halk mümrssilleri heyeti bu va 
ziyeti hükumetin nazan diklcatına 
sürmüş ise de bir netice alınimama· 
nııştır. 

rankonun nerde olduğu 
at'i olarak bilinemiyor 

İhtilal kaynakları hükômetçilerin 
ferlerini şiddetle tekzip etmekteler 
londra: 3 ( Radyo ) - Royter 
•biri bildiriyor: 

k~eneral F rankonun Fasa gidişi 
ınkda henüz bir malumnt alına· 

ma tadır 
Gcnera)i

0

n halihazırda nerede 
ıu da meçhul bulunmaktadır. 

adrid: 3 (Radyo) - Hükumet 
vvetieri ileri hareketlerine devam 
ektedir) S er. 
. evil: 3 (Radyo) - 24 ')aatten· 

rıt CCbhelerde bir silah ;patlaıua
ır. 

k Lizbon: 3 (Radyo ) - Asi kay· 
kl~arın Verdikleri malumata göre 

umetçilerin zaferleri yalanlan-
kta ve kendilerinin mevzilerini 
iden tahkim ederek bütün taar, 
lan Püskürttüklerini haber ver
tedirlcr. 

1~ivil Radyonun neşrettiği bir 
. ıf e göre, kordon CC'. bhesinde 

1~ erin taarruzlan püskürtülmüş 

A "k 11 Uvvetler Kazablonkayı mu· 

Cumhuri)et ordularını idare eden 
General Miaja 

hasara etmekte devam etmektedir

ler. 
Asturide hükumet bataryalan 

susturulmuş ve taarruz neticesiz kal 
mışbr. 

Hindistan meselesi 
0rnhay ve Madrasda iki muhalefet cephesi hüku

metle teşriki mesai etmemek emelinde 

l:ondra : 1 Mart ( Hususi ) -
U ıstan ana yasasının tatbiki için 
.tat yapıldığı ve fakat Hindis· 
ış~erinin daha yoluna girmediği 
•ıanslann tebliğatındanda anla
alctadır . 
Bununla beraber hadisatı kavr a. 

~~rnek için bir kaç satırla bunun 
Çesini yapmak ve bugün Hin-

~an ve Londradaki vaziyeti 
asa etmek faydalı olur· 
Harbi umumide Hind ordulannın 
dımından istifade etmek ve Hin· 
anın bağlılı~ sağlaştırmak için 
· tere Hindlilere istiklal vadetmiş-

ti . Onbeş senedenberi bu istiklalin 
şekli hakkında anlaşmalar yapmak 
için yuvarlak masa konferansları ~
bi uzun teşebbüsler ve bu arada bır 
çok ihtilal , grev bidiseleri Hindis· 
tanı ve Londrayı işgal etti . 

Nihayet Hindistamn ana yasa 
projesi kararlaştırılıp geçen gün tas· 
dik ve ilin edildi . 

Hindistan ana yasasının yani Hin· 
distana dahili idarede bir nevi muh
tariyet veren tftlrilitı esasiye kanu· 
nun 'Lu suretle neticelenmesinde Hin
distandaki ( Congress party ) nin 

- Gerisi üçüncü aabifode-

iki gün evvel Akkuyu köyünde 
öldürülen Türk gencinin babası mm 
tıka karagoluna giderek yapılan 
vahşi hareketi anlatmış ve katilin 
cezasız bırakılmamasını yalvarmıştır. 
Fakat takım kumandaııı bu ihtiyar 
Türke: 

- Jandarma vazifesini yapmış
. tır. Demiştir. 

Amik ovasında Araplar o ka
dar çoğalmışlardır ki, kurdukları ça. 
dırlar adeta birer seyyar şehir çeh
resini almıştır. 

Vataniler Hataydaki Arap akal
liyetini kesif bir hale koymak için 
bütün akle gelen teşebbüsleri tat· 
bikten geri durmuyorlar. 

---~-------·-------~~-
Yeni müsteşarlar 

Ankara . 3 (Hususi muhabiri· 
mizin telgrafı ) - Numamn hariciye 

1 siyasi müsteşarlığına Faikin maliye 
müsteşarlığına tayini yüksek tasdi-
ka iktiran etti . K. O. 

Yeni bir düven ma
kinesi icad edildi 

Kont Ciyano 

Belgrad : 3 ( Radyo - Markoni) 
- Bugünkü Pravda gazetesine Ro
ma hususi muhabirinden gelen tel
graf , Romadaki lngiliz büyük el· 
çisi Sir Eric Drummondun bugün 
kont Ciyanoyu ziykret ederek uzun 
müddet görüştüğünü bildiriyor . 

Gazeteler , bu görüşmenin dosta· 
ne bir .hava içinde cereyan ettiğini 1 
ve Sir Drummondvn Jtalyan - Yu
goslav siyasi anlaşma!lnm akdinden 
dolayı:kont Ciyanoyu tebrik ettiğini 
kaydetmektedirler. 

Keza, Sir Drummond ve kont 
Ciyano istikbalde Londra ile Roma 
arasında iki memleketin nefine ola· 
rak sıkı bir teşriki mesai lüzunıunda 

mutabık kalmışlardır . 
Roma : 3 ( Radyo Markoni) 

A • • • - Gianola , ditalia gazetesi bugün- 1 
. Ankara : 3 ( Hususı muhabırımı- kü sayısında , korıt Ciyanomın Anka· 

zı~ .telgra~ı _) -. Karama~da. bi~. raya gitmiyeceğini , bu hususta ya-
Çıfçı çok ıstıfadelı ve pratık bır du· palan neşriyatın doğru olmadığını yaz-
ven makinesi icad elti . 1 makt~dır . 

K. O. ı Cıyanonun Belgrad ziyareti Ad-

Beş yıllık sulama 
planımız 

Teşkilata ait kadrolar 
tasdik edili 

riyatikteki bulutlu havayı değiştir
miştir . Binaenaleyh Prağdan Anka· 
raya kadar uzanan ve Südets Bal
kanlarından Akdeniz sularına kadar 
yayılan milletler yeni bir sulh mih· 
veri meydana getirmişlerdir . Bu 
mihver , Milletler Cemiyeti politika· 
sına taraftardır vn sulhun muhafaza
sıuı istemektedir . 

İnönü demir sanayiinin ehemmiyeti 
hakkında mühim bir nutuk söyledi 
Ankara : 3 ( Hususi muhabirimizin telgrafı ) - Karabük demir ve 

çelik fabrikası saat üçte ismet lnönü tarafından mühim bir nutukla açıldı. 
ismet lnönü bu müessesenin Türk milletinin ekonomik endüstri hayatını 
çelik gibi yapacağım söyledi . Aynı zamanda lngiliz sefiri de bir nutuk 
söylemiştir . iki hususi tren Ankaradan bir çok vekil ve mebuslan ve di
ğer zevatı götürmüştüı. Giden heyet yarın burada bulunacaklardır . 

K. O. 

Dünya Buğday vaziye
tinde tehlikemi var ? 

Müstehlik ve müstahsil memleket
lerde stoklar çok azaldı 

----·······----
l..ondra: 3 (Radyo-Markoni)

Bütün cihan şiddetli bir buğday 
buhranile karşılaşmak üzredir. 

D .. nya Buğday vaziyetinin ne 
kadar sıkışık bir hal almış olduğunu 
tadir edenler pek azdır. Bundan altı 
sene evvel dünya zahire anbarla
nnda! tarihin şimdiye kadar kaydet
meınış olduğu dtrecelerde azim mik. 
tarlarda buğday birikmişti: Şimdi 
ise vaziyet büsbütün denişmiştir. Ge
rek rnüntehlik, gerekse müstahsil 
memleketlerde ihtiyat stokları en 
aşağı derecelerine inmiş bulanmak
tadır. Buğday fiyatları son sene için
de yüzde elli nisbetinde yükselmiş
tir. Daha da yükselmesi ihtimaliyle 
birlikte buğday kıtlığı tehlikesinden 
korkulmaktadır. 

Son üç senede rekolteler o kadar 

fe:ıa idi ki, bugdayla dolu zahire an· 
barları süratle boşaluı. Hele Alman· 
ya ile ltalyanın birdenbir• fazla mü. 
bayaata başlamaları bütün h~sapları 
alt üst etmiştir. 

Bu aylarda yeni buğyay mahsul
lerini idrak etmiş olan Avusturalya 
ılc Arjantinde neticeler tahminler 
hilafına az çıkmıştır. Kanunuevvel 
ayı nihayetinde harmanlarını btirmiş 
olan Arjantin bürün sene zarfında 

yapacağı buğday ihracatının yansını 
mart ayı ortalarına doğru yüklemiş 
bulunmaktadır. Hükumet fazla ih
racatı men ve buğday tahmilatım 
kontrol altına alan bir kanun çıkar. 
mıştar. 

Ankara: 3 ( Husasi ) - Bayın· 

dırlık bakanlığınca hazırlandığını 
bildirdiğim birinci beş şenelik sula
ma planının tatbi~ ine nisan ayı için
de başlanacaktır. FiLiSTiNDE 

Bundan bir kaç sene evvel mem
leketine ecnebi kambiyosu sokmak 
için boyuna buğday satmış olan Sov
yet Rusya şimdi paraya ihtiyacı kal
madığı için artık ihracat yapmamak
tadır. 

Plan mucebince merkez ve taş~ 
rada yapılacak taşkilata aid kadro
lar vekiller heyetinin tasdikine ikti
ran etmiştir. 

Bu kadrolara göre, merkezde İş· 
)etme, muamelat ve fen işleri ile 
uğraşmak üzere üç yeni şube ihdas 
?lunacaktır. Merkez su fen heyeti, 
ınşaat ve baraj, nehir ıslahlan, sula
ma ve kurutma, şehir içme suları 
adlarını taşıyacak dört ihtisas şu
besinden terekküp edecektir. 

ilk beş sene içinde sulama işleri 
Laşanlacak dört mıntıkada birer 
mıntıka müfettişliği ihdas olunacak 
ve her mıntıka bir şube olmak üz
re dört sulama işleri şubesi vücuda 
getirilecektir. Şubeler de aynca 
kollara aynlacakhr. Gelecek sene
lerde sayı~ın elli ikiyi bulacak olan 
bu kollann otuz ikisi bu ~ne faa
liyete geçirilecektir. 

Muhaceret işlerinde 
buldukları çare pek 

Yahudilerin 
kurnazca 

------------·------------
Gerginlik izale edilmiş değildir. Kanlı 

grevlere devam ediliyor 
Kudüs: 31 Mart [ Hususi muha. 1 

birimiz }azıyf)r ]- Filistinden tah· 
kik heyetinin gelmesi üzerine bir 
müddet için sukun bulan vaziyet he. 
yetini~ ayrılısından sonra tekrar es. 
ki halıne rücu etmİşlir. 

. Arap • Yahudi nifakı bütün şid· 
detıyle devam etmektedir. Kanlı 
grevler eksik olmamaktadır. 
. . .Kı~aca: Filistinde bomba sesi 
ışıdılmıyen bir gün olmamaktadır. 

Bütün bu hadiselere başl 
ıca se· 

beb teşkil eden Yahud"ı h . . mu acere-
tıne gelınce: Filistinde h t mu acere 
işiyle uğraşan makamlar bilhassa 
"mvvakkat zevceler., meselesi üze
rinde durmuştur . 

Avrupalı birçok Yahudi kızları, 
Yahudilerin Filistine girmesi husu· 
sundaki sıkı kaydlar dolayısiyle Fi-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ameri.ka. ~ukumeti daha az buğ
day . yetıştırsınler diye çiftçilerine 
tazmınat vermekteydi Şin d" · 

h
.. ~ . · ı ı ıse ay-

~ı ukumet dahılin yüksek fiyatları 
arşısı~da duyulan memnuniyetsizlik 

dolayısıyle hariçten buğday, ithali 
mecburiyetini hissetmektedir. 

Şimdi bütün gözler Kanadaya 
çevrilmiş bulunmaktadır. Orada ha· 
sat ağustos ayında yapılacaktır. Fa. 
kat memleket yağmursuzluktan sı
kıntı çekmektedir. 

Ortada bir mesele daha var: Hü-
kumetler korkarak buğday stoklan bi· 
riktirmeğe kalkıştıkları takdirde 
buğday veziyeti büsbütün altüst ola· 
caktır. 

Vaziyeti şöyle hulasa edebiliriz: 
Tehlikeli bir devre yaşamakta· 

yız. 

Amerika yahut Rusyadan dün· 

• -Geris üçüncü sayfada -



Sahife 2 Türksözü 

Saadet nedir ? ,----·----- ' 
Maruf romancı andre Mau -M-eş-hur-ad...--am~la 1 Ş e h i r h a b e r 1 e r i 1 

rvis diyorki '9 JJ 

B u çok geniş bir mevzudur. Saa- flil bu yoldaki m 

detintarifiniyapmakmümkündür, fikirleri Halkevinde bir süne belası 
fakat bunların hiç biri cihana şa- ------------ k f 

mil telakki edilem,z ' sarfedilen gayretler terkedilirse en on erans 
Bazı maddi şartların tahakkuk , acı inkisarlarla karşılaşmak müm· 

etmesi şartile ( çünkü maddi ıztırab 1 kündür. Muvaff akiyet hususunda da 
içinde saadet elbette mümkün ola- 1 aynı şey söylenebilir. Size değerleri 
maz). -Saadet, insanın kendi kendisi e 

1 

denenmiş kaideler zikrettim. Okur-
uyuşmasına bağlıdır. Mesud olmak, ların bunlara uymaya çalışmalarını 
bilhassa insanın yaşadığı şekilden temenni ederim. 
başka türlü yaşamayı arzu etmeme- Fakat tek başına bu kaidelerin 
si , kendi tabiatına istidadma, fikir- onları saadete eri~tirmeye kafi ge· 
lerine ve zevkine uygun bir yaşayış leceğinden de şüpheliyim. 
tarzına malik olması ve her günkü Kadrn romancı Golette diyor ki: 
hareketlerini tesbit ~ttiği nizama uy. 1 Size derhal saadetin tarifini ve-
durmasıdır. reyimi Saadet iç sıkıntısını değiştirmek 1 

- Böyle bir yaşayışa malik ol- tir. Hayret mi ediyorsunuz? Ekse· 1 

mak için ne gibi şeyler tavsiye eder-, riya tasvir ed ldiği şekilde bir saa· ; 
siniz ? det bana teneffüs edilmez. kusturu. 

- Evvela, muhayyel ıztıraplar 1 cu bir hava gibi görünüyor. Böyle 
ve felaketler yaratmamalıdır. Birçok j bii saadeti asla istemem. 
kimseler, hiç bir sebep yokken ken· Saadet, her şeyden önce rnana-
di arzr.ılarile kendilerini bedbaht et· sız bir kelimedir; türlü türlü saa 
mektedirler . Bazı kimseler de var- detler vardır, fakat istikrarlısı yok. 
dır ki acılarını unutmaları icabettiği tur. saadetin istikrarı imkansız bir 
halde bilakis bur.lan idameden hoş- şeydir. Sonra saadeti aramamak la. 
tanırlar. zımdır; onu vücuda getirmek ıçın 

Bununla beraber, bunların, bed- elinden geleni yapmak kafidir. 
bahdlıklarından saadet duydukları - Fakat nasıl? 
da söylenemez. 

- Daha ne tavsiye edersiniz ? 
- tesirine inandığım ikinci bir 

reçete de, fazla maziye gömülme
mektedir. 

Eski acılıkları mütemadiyen tek
rar yaşaıııak, tarnirsiz hatalardan 
nedamet duymak, yahud da kaybol· 
muş zevklerin hatırasını devamlı su· 
rette anmak insanı bedbahd eJer. 
Mazi mazidir, ona bağlanmak tehli· 
keli olur Hal içinde yaşamayı saa
detin şartlarından biri telakki edi-
yorum. 

Buna muvazi olarak, dökülmüş 
süd için oturup ağlamak daha az 
beyhude değildir. Bize ulaşabilecek 
bütün fenalıkları tasa\ıvur edip sız
lanmak neye yarar ? 

Bu devirde kararsızlıklardan ve 
karışıklıklardan ne zevk duyulur ? 

l arının önümüze çıkarabileceği 

türlü felaketleri düşünerek kederle. 
necek olsak, halimiz neye varır ? 

Ben, kendi hesabıma , mesela 
güzel bir konseri dinlerken fazla bed ! 
bin bir istikbalin tahayyülile zevki 1 

mi ihlal etmek istemem . 
- Daha başka taesiyelerde bu. 

lunabilir misiniz ? 
- Şunu da söy1iyey1m : 
Kendini iyice tanıdıktan sonra· 

dır ki hayatta bir istikamet almalı
dır. Nice adamlar kabiliyetlerine uy
gun ~]mayan meslekler seçmişler
dir. 

İnsan bir defa takibedeceği yo-
lu kararlaştırınca 'lna sonuna kadar 
devam etmeli, değişen tesirlerin al
tında kalmamaya çalışmalıdır. Genç- ı 
]iğin hayatta en • mesud zamanı ol
duğu düşüncesinde değilim; bu, te
reddüd ler, kaı arsızlıklar devresidir. 
İnsan, istikrar bulduğu, manevi reji
mini tesbit ettiği, zamanla kendisine 
en uygun ijiyeni tatbik etmesini ög 
rendiği zaman daha mesuddur. 

Saadetimizi temin etmeye yara
yacak bir prensip daha : Y aşayı~, 
şekli , bilhassa hayatı telakki tarzı, 
fikirleri, meşgaleleri sizinkilerle ahenk 
Ii olan bir muhitte yaşayınız. 1nsan 
daima sizi anlamıyan •e sizin anla
madığınız İnsanlarla temasta bulu· 
nursa mesud olmak mümkün değil
dir . 

- Hayatın size getirdiğiyl;;> ik-
tifa etmek. yok olmuş bir saadetin 
parçalarını toplayıp bir yenisini yap. 
mak için el den geldiği kadar ya
pıştırmak. Sonra tahammül edilmez 
olan şeyleri enerjik Lir surette or. 
tadan kaldırmak veya bunlara bir 
çare bulmak. 

- Başka daha ne tavsiyelerde 
bulunuyorsunuz. ? 

- Sonra aşk veya dostluk hu
susunda kendini fazla vermekten, 
hislerine fazla mağlup olmaktan çe
kinmelidir. Her hususta ihtiyatlı 

davranmahdır. 

- Saadeti nasıl tasavvur edi
yorsunuz ? 

- Sükunetten ve rahattan zi
yade saadeti bir nevi endişede hat
ta müşkülatta buluyorum: 

- Herhalde maddi müşküJatta 

değil ? 
- Neden olmasın ? 
- Mücadelenin verdiği hayati-

yetten başka yerde saadet olmıya. 
cağı mutaleasinda mısınız yoksa? 

- Belki. Saadet için faaliyet 
şarttır. İşten çekilerek saadeti irad · 
larile geçinmekte lulacaklarını u
man nice adamlar, sıkıntıdan patla
mışlardır. 

Tiyatro ve sinema artisti Gaby 
Mor ley diyor ki: 

- Saadet bir laftan ibarettir. 
Dünyada saadet diye bir şey mev. 
cud değildir. 

- Nasıl, bunları söyliyen siz 
misiniz? 

- Tabii, bazı sevine silsilelerine 
saadet adı verilirse bu mevcuddur. 
Hepimiz hayatta sevinçler, zevkler 
toplarız. Fakat saadet, rrhu taşıra

cak surette dolduran o saadet, hayır 
hatta bunun mevcud olabileceğini 
bile tasavvur edemiyorum. 

- Fakat nasıl oluyor da, sizin 
gibi bütün emelleri yerine gelmiş 
bir insan saadete inanmiyor? Hal
buki yalnrz şöhret bile ... 

- Şöhret, evet, iyi bir şeydir; 
fakat bunun ne kadar sıkıntıhr, en 
dişeler, doğurduğunu tasavvur ede
biliyormusunuz ? Şöhret öyle bir 
şeydir ki, muhafaza edilmek isteni -
yorsa, üzerine daima titremek la· 
zımdır. 

- Aşk da öyle degil midir.? 
- Onun içindir ki aşi(m da sa-

Hangi yolda yürürseniz yürü. 
yün, daima, etrafınızdakilerin teşvi 
kine mazhar olmak ihtiyacını du· 
yarsınız . 

Sayesinde saadete ulaştığımız 
meziyetleri muhafazaya çalışınız. Ôy. 
le isanıyorum ki bu kaide herhangi 
bir!meslek~e olduğu gibi aşkta da 
muteberdir. 

t adet verebileceğine kani değilim. 

Bir kadının sevgisini kazandık
tan soşra, onu kazanmcıya kadar 

- Fakat saadet olmayınca, ona 
yaklaştıracak bazı çareler görmüyor 
musunuz? 

- Başkalarını düşünmek. Yal
nız kendini düşünmek feci bir şey· 
dir. Hased ve hodbinlik korkunç 

1 iki seyyiedir ve saadttin en büyük 

Dünya -ve Türk 
gazeteciliği 

Dün saat 5,30 da şehrimiz Halk 
evi salonunda; Türksözü Y Azı lşleri 
Müdürü Nevzad Güven tarafından 

" dünya ve Türk gazeteciliği ,, mev 
zuu etrafında bir konferans verilmiş

tir . 

23 Nisana hazırlık 

Önümüzdeki 23 Nisan çocuk bay 
ramında okulların yapacakları teza· 
hürat için şimdiden hazırlıklara baş· 
lanmışhr. Hatta evvelki gün Gazi ilk 
okulunda toplanan ilk okul baş öğ
retmenleri bu hususta karar]ar almış
lardır. 

Koşu sahası 

Arazisinin tesviyesine 
çalışılmaktadır 

Şehrimiz koşu sahasında tesvi 
ye faaliye faaliyetine devam edil 
mektedir. 

Ahşab tribünlerin yapılması için
de çalışılmaktadır. 

İlk okullarda 

Karneler verilmeğe 
başladı 

Şehrimiz ilk okullarından bazıla. 
rından talebelere ikinci d e v r e 
notlarını bildiren karneler verilmeğe 
başlamıştır . 

Ayın 15 ine doğru bütün tale. 
beler ~karnelerini almış bulunacak
lardır. 

Şehirde hava 

Dün kapalı geçti 

Dün, şehrimizde hava kapalı ve 

sisli geçmiştir. 
Dün en ç.ok sıcak 21 A santigrat 

derece) i göstermekteydi. 

Sigra fiatları 

İnhişarlar idaresi geçen sene şa· 
rap fiatlarmda yaptığı tenziattan 
müsbet netice aldığı için diğer inhi 
sar maddeleri fiatlarında da ucuz· 
luklar yapmak üzere tetkiklerde bu· 
lunmaktadır. 

Bilhassa bu arada bazı yüksek 
nevi sigara Hatlarında yenzilat ya
pılması düşünülmektedir. 

Çünkü evvelce yapılan ucuzla. 
malara rağmen yüksek nevi sigara 
satışlarında bir fazlalık görülınenıiş
tir. Barut ve av malzemeleri fiatla· 
nnda da mühim tenzilat y:ipılacak
tır. 

Ayrıca barut ve av malzemele 
rinin de ucuzlatılması için tetkikler 
yapılmaktadır. 

düşmanlarıdır. 

- Fakat bunlara karşt ne yap
malı? 

- Müeadele... İnsan kendisiyle 
mücadele etmelidir, ve öyle sanıyo
rum ki, biraz irade sayesinde insan 
muvaffak da olabilir. Hodbinlik ve 
hased tedavisiz hastalıklar değildır .. 
Fakat bunlardan kurtulmaya çalış
mak lazımdır. 

Faaliyete geçen ziraat mücadelesine 
halkımızın da müzahereti şarttır ....... ___ _ 

Şüpheli görülen bütün araziler gözden geçirilecek 
ziraat ve mücadele müdürleri köylere çıktılar 

Çiftçimize büyük zararlar vere
bilecek bir tehlikenin başgöstermek
te bulunduğunu ve bunun da Süne 
haşaresi olduğunu :yazmışbk. 

Bölge ziraat mücadele teşkilatı
nın tetkiklerine göre; bu tehlike şim-· 
dilik yalnız mevzii bir şekildedir ve 
Süneler halihazırda çiftleşme mev
siminde bulunmaktadırlar. 

Ziraat mücadelesi bu vaziyet 
karşısında acil tedbirler ittihazını 
lüzumlu görmüş ve kadrosunun im· 
kanı nisbetinde, bölgelere mücadele 
için memurlar sevketmiştir. 

Bittabi bu memurlar ancak hal
kımıza it]af hakkında fikir verebil· 
mek, yol göstermekten başka bir 
şey değillerdir. 

Bu korkunç haşaren•n buğday
lara yaptığı tahribatı bütün çif tçile 
rimiz henüz unutmamıştır. 

Bu haşarenin mevaddı kimyevi
ye ile itlafına imkan bulunmadığın· 
dan, kahil sürfeJeri toplamaktan baş
ka çare yoktur. 

Süne bulunan köylerde on beş 

Müzede 
Yürük Etnografyası 

temamlanıyor 

Şehrimiz müzesinde yürük et 
ncıgrafy sının ikmali için çalışılmakta 
olduğunu yazmıştık. Etnografyanın 

tekamül safhasına girmekte olduğu 
öğrenilmiştir. 

Önümüzdeki yıl müzenin yürük 
Etnografyası temamen bitmiş ola
caktır. 

Bu, müze için büyük bir varlık 

olacaktır. 

Müzede büyükler ve anıtlar adı 
altında iki bölüm kuruhnuş bunun 
için bir kısım tahsis edilmiştir. 

Bu odada büyüklerden yapılan 
Kazı ve araştırmaları metre üzerine 
devirleri güzel camekanlara yeri :..ş
tirilmiş ve aynca odanın divarlarına 

çukur ova çevresindeki anıtlar ağ
randisman edilerek asılmıştır. Çok 
ilmi olan bu bölümün bir sene sonra 
müzecilikte ayrı bir müze tipi duy
ğu]armı verecek kadar zengin olaca
ğmı sanıyoruz. 

Ormanları tahrip edenler 

Orman kanunu yakında yürürlü
ğe girmek üzere bulunduğundan ba
zı yerlerde on on beş senelik odun 
ihtiyacının temini maksadile orman· 
larm tahrik edildiği görülmüştür. 

Bilhassa Kastamonu ve BoJu vi.1 
]ayetlerinde ~ u tahribin daha geniş 
mikdarda yapıldığı haher verilmek
tedir . 

Memleketimizin büyük servet 
menbalarını teşkil eden ormanları
mızm böylece tahribinin önüne ge
çilmesi için iş ve Ziraat bankaları 
mü~terek surette tedbrler almakta
dtr . 

Vilayetler mmtıkalarmdaki or· 
manlar üzerind~ çok :->ıkı tttkikler 
yapacaklar ve failler hakkında taki 
bata başlıyacaklardır • 

yaşından 60 yaşına kadar her ferd 
birer kilo Süne haşaresi toplamakla 
mükellef tutulduğuna göre derhal 
harekete geçmek lüzumu aşikardır. 

Bu mükellefiyet müddeti 1 Ni· 
sanda başlamış ve 25 Nisana kadar 
dev?m edecektir. 

Bu mükellefiyeti ifa etmiyenler 
hakkında kanuni muamele yapılma
sı mukarrer ise de çok şüphesiz ki 
çiftçimiz bu işi kendi menfaati nok
tai nazarından " şahs; işi " ve aynı 
zamanda da zirai kalkınmanın inki· 
şafında esirgenmemesi tabii olan 
milli bir borç olarak kabul ve hare
kete geçmelidir. 

Bölge mücadele teşkilatı, tetki. 
katmıJ sürfe görülen mıntıkalara in
hisar ettirmiyerek her ihtim:ı]a kar
şı bütün mıntıkaları kontrol altında 
bulunduracaktır. 

Zirnat Müdürü _Bay Nuri ve zi
raat mücadele Müdürü Bay Saadet 
tin bu işler için Misis, Abdioğlu, Ha
rekli ve civar köyleri tetkika çıkmış-
lardtr . 1 

İdari davalar 

Şurayı Devlette açılan idari 
davalara ait olup merkezdeki daire
lere yapılan tebliğatın vukuunu tes

bit için alakalı dairelere tebliği ica· 
beden evrak ile birlikte gönderilen 

matbu tebliğ ilmunaberlf'rinin me
murlar tarafmdan derhal imza olu-

n;:ırak mübaşir vazife~ini görmekte 
olan Şuranın müvezzilerine iadesi 
lazım gelmektedir. 

Fakat bazı daireler evrak mü· 
dürlerinin bilahare gönderileceğinden 

bahisle l•u ilmühaberi imza etmek 
hususundaki kanuni lazimeye riayet 
etmedikleri anlaşılmış ve işlerin sü· 

ıüncemede kalmaması için alakadar. 
)ara tamim yapılmışhr. 

Vilayet jandarma 
kumandan 

Bir müddettenberi bölgelerde 
teftişte bulunan vilayet jandarma 

kumandam Necmeddin Tunçumen 
şehrimize dönmüş ve makamda va
zifesine başlamıştır, 

Su işleri müdürü 
Ankaradan döndü· 

Bölgeler su işleri müdürleridin An
karadaki toplantısında bulunmak 

üzre bir müddettc.nberi şehJimizden 
ayrılmış bulunan su i ıleri müdürü 
Bay Nadir Antınen Ankaradan dön· 
müştür. 

Zevce ve çocuklarını 
soy~dı beyannamesine 
yazdırmıyanlarden 
ceza alınmıyacak 

Zevce ve gayri reşid çocukları
nı soyadı beyannamelerine yazdır-

mıyan aile reislerinden ceza a 'ın
maması Dahiliye Vekaletinden vila
yetlere tamim edilmiştir. 

4 r 

Sakallı 
--

L ondrada Lo 
ve 96 yaşın 
müştür. Bu; 

mi çoktan unutulm 
11 sakallı bayan ,, ac 

Bu kadıncağızı: 
danbf'ri güze], siya 
kalı vardı ve bu 
evlerıememiştir. 

Mamafih, bu k 
tında hiç sıkıntı çel 
sından kalan miras 
İngiliz zenginleri ı 
hediyeler vermişler 

Öküz se.s 
Cuatmala da~ 

adını taşıyan bir kı 
Bu kuşların kaı 

yeşil, başı kırmızıd 

rip ooktast tıpkı ö~ 
malan teşkil eder. 

Vahşi tabiatlı, 

ve 3000 metre yüı 
çıkar. 

En garip b 
Evet, son zan 

30-40-50 ve ha 
vapurlar bizatihi b 
!arın sinemaları, ) 
matbaaları ve gaz 
buna benzer p:k ~ 
cak noktaları vardı 
ile Nevyork arasın 
land Star vapuru 
mükemmel bir ha 
maliktir. Bu bahçe 
kangurlar, kaplan 
daha bunlara benz 
lar vardır. 

-·· 
Ceyhan HAberle 

İkinci beş) 
faaliyetint 

Belediyen 
içtiıı 

Ceyhan: 3 (H 
bildiriyor) - Kc 
edilen köylerde be 
inşa programı tatb 
hazırlığa başlanmı~ 

Dört senedir kı 
tatbik edilen köy 

' lülerimiz çok istifa 
yapılan işlerden mı 

söylemektedirler. 

Bu, beş senelik 
ramı köylüler için 
caktır. Mesela: He 
nüfus başına birer 
namına tarla çıka 

layı zer ederek m 
getirmek, köyde ç< 
köyün münasip bir 
lık açmak ve bu ; 
fına ağaç dikmek, 
odaları ahırlardan 
her evde birer Ü5 

ğımiı hela yapma~ 
birde umuma ait l 
yün gerek kasa~ 

komşu köylere gic 
rap kısımlannı ve 
olan köprüleri taır 

fezleri açmak, köy 
yetiştirmek, köyde 
ağızlanna bilezik y 
çamur ve çirkefteı 
odası olmıyan kö: 
yaptırmak, her ki 
zarlık kurmak ve f 

ya nakletmek, rr 
yine ağaçlandırma! 
da birde, köy halk: 
mak içinde bir krı 
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Fennin 
Hava 

muzir keşifleri 
torpilleri 

Bir şehir uçan bombalarla uzaktan bombarduman 
edilebilecek _ Hava torpilleri ve ayarlı bombalar 

icat edildi 

gibi yüksek binalara sahip beldeler 
için başlı başına bir felakettir. 

Türkıözü 

Filistinde 

- Birinci sahifeden artan 

listinde tutulmaktan korktukları için 
Filistinli Yahudilerle evlenmiş ve 
bu suretle ayni milliyeti kazanmış 

oldular. 
Böylece Filistine gelip yerleş

tikten sonra,bu "muvakkat zevceler 
" derhal boşanmak için müracaatta 

bulunmaktadırlar. 

,.. 
TÜRKSÖZIT 

Gündelik siyasi ga7.ete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

Sahife : 

Asri sinemad 
Bu Akşam 

Sabriye T okses gecesi 
Veda müsameresi 

TOPLULUGUN AD ANADA 
Görmüş olduğu rabet ve teveccühe bir cemile olmak üzre bu ak 

için büyük bir sürperiz hazırlamıştır. 
zammedilir . 

müra- Heyeti temsiilye tarafından 

Mütehassıslar , hava hücumları 
İçin yeni yeni keşiflerde bulunuyor
lar. Umumi harp içinde lngilizler , 
Alman tayyarelerinin Londraya ya
naşmalarına mani olmk içın uçur
dukları sabit bir çok balonlardan 
aşağı telörgüler sarkıtmışlardı. 

Bu örgüye kapılan tayyarenin 
pervanesi kanatlan kınlıyor ve tay
yare düşuyordu. Fakat şimdi tay· 
yare mühendisleri buna karşı ted
birler almışlardır. ı ayyarelerin dört 
etrafına konulan bıçaklar, bu telör· 
güleri kesebilecektir . 

Tayyare tehlikesini nazan itibare 
alan Le Corbusier ve Bouthier gibi 
meşhur ve modem mimarlar 
bu tehlikeyi mümkün mertebe 
azaltmak kaygusu ile ince uzun bina
ların inşasını tavsiye ediyorlardı. Hal
buki amudi bombalar için, yerinde 
olan bu tavsiye uçan bombaların 
çıkmasından sonra kıymetini kay 
betmiştir. Çünkii uçan bombalar 
bilhassa böyle binalara karşı mües
si olacaktır. 

Bazıları Filistinde bulundukları 
halde o zamanlar henüz Filistin va 
tandaşlığından geçememiş bulunan 
eski sevgilileriyle yeniden evlenmiş· 
lerdir. 

Hükumetin neşrettiği bir ista· 
tistiğe göre, 1936 senesinde 4445 
Yahudi izdivacı olmuş ve 2261 Ya. 
hudi boşanması. görilmüş. yani yüz 
de elliden fazla bir nisbet .. 

2 - ilanlar için idareye 

L:t._ecınm-elidi-r. __ J Kızıl Saltan Abdulha 

Uçan bombalar 

Fakat buna hacet kalmadan şe
hir etrafına gerilen tellere yaınaş· 
madan tayyareler bir şehri uzaktan 
bombalıyabileceklerdir . 

Mühendislerin tecrübelerini bi· 
tirdikleri ve ismini "Uçan bomba" 
koydukları b,>mbalar uzaklardan 
atıldıkları halde tıpkı top gülleler 
gibi bir şehre düşürülebilecektir. 
. Tayyare bu suretle bombalamak 
ıstediği mevkiin üzerinde amud ola· 
rak uçmak külfetinden kurtulacak 
ve ayni zamanda şehir etrafında 
tayyare hücumlarına karşı alınan 
tedbirler , kurulan dafi tayyareler 
bataryalarının tesirinden uzak ka· 
lacaktır . 

Uçan bombaların makanizması 
gayet basittir . Tayyareler süratle 
bombayı ileri doğru fırlatıyor, tıpkı 
bir torpil gibi , bombada muvaze· 

neyi temin eden jiroskop vardır . 
Jiroskop, dalgalı denizlerde vapur 
ların sallantısına karşı muvaf fakı· 
Yelle kullanılan bir alettir . Bu Ji· 
ros'op sayesinde bomba amud ola. 
rak düşmez meyilli seyreder . Yapı· 
lan tecrübe ve hesaplara göre her 
300 metre irtifada bomba bir mil 
mesafe kateder . 

Mesela 5000 metre yükseklikte 
u~n bir tayyare bir düşman şeh 
tını 15 mil uzaktan bombalıyabile
cektir. 

b ~abii bu kabil bombaların İsa· 
b~t ~~timalleri amudi bombalar gi· 
I 1 buyük değildir. Maamafih şehir· 
~r~. karşı çok müessir oldukları ka 1 

ılı ınkar değildir.Bilhassa Nev· Y erk 

Atatürk lisesi 

y ~nkara: 3 ( Husssi) - Burada 
. ~.nışehirde yapılacak Atatürk lise. 

sının . ] b l Proıelerinin hazır anmasına aş· 
anmıştır. Lise 30 dersanene'i 1500 

;alcbc alacak 
1

büyüklükte inşa edi. 
ecektir. 

Ruhsatsız tabanca 
da ~l.bustanlı Q3man oğlu Ali adın
b bırısinde ruhsatsız bir tabanca 
ulunarak müsadere edilmiştir. 

irketi teşekkül ettirilecektir. 
Bt~ hususta llçebayımız Bay Nu· 
ddın Ôzcebeyin gösterdiği gayret 

c sarf ettiği mesai cidden takdire 
Yandır. 

Bu programlar daha henüz ha
lannıaktadır. Vekaletçe tasdik edil· 
ten sonra tatbik sahasına geçiri 

cektir. 

H•v• torpilleri 

Uçan bombaların ve başka nevi 
de tayyare torpilleridir. Tahtelbahir 
torpitolarının gördüğü vazifenin ay· 
nini gören bu torpiller deniz muha 
rebelerinde bilhassa ehemmiyet ka
zanacaktır. Çünkü bunları koyuv:
ren tayyareleri düşman gemilerinin 
dafi tayyare kataryalan ateş saha· 
larına girmelerine hacet kalmaz. 

Pilotsuz Robot teyyere1er 

Mamafih radyo lie idare edilen 
pilotsuz robot tayyarelerle mukaye
se edilince bunlar hiçtir. Robot tay· 
yarelerinin şimdilik ancak tayyare
ye karşı endaht taliminde kullanıl· 
dıkları malumdur. 

Yerden radyo ile idare edilen 
bu tayzareler istikbalde havadan da 
diğer pilotlu tayyareler gibi idare 
edilmiyecekleri ne malum? 

O zaman pilotsuz bir tayyare 
filosu kılömetrelerce arkadan gelen 
diğer bir tayyare tarafından idare 
edilecek ve düşmanın cephanelikle
rini, münakle hatalarım istediği gibi 
bombardman edecektir. 

Seetlı ve ayarlı bombeler 

Bir yere konularak istenilen za · 
manda patlaması icin ayar ~dilen 
bombaları son olarak zikredelim. 
Tasavvur edin ki bir düşman tayya· 
resi bir )iman ağzına böyle ayarlı 
bombalar atıyor. Bu limanı ayarlı 
bomba patlayıncaya kadar kullan
mağa kim cesaret eder. Hatta düş· 
man böyle bir bomba atmamış bile 
olsa yalnız attığını ilan etse gene 
ihtiyatlı davranılmak lüzumu hil'se 
dilecektir. 

Dünya buğday 
vaziyeti 

-Birinci sayfadan mabad -

yaya buğday gönderilmesi mevzuu 
bahi~ değildir. 

Buğday ihtiy,tları yoktur. Kana 

Muhaceret makamları, şimdi bu 
gibi bir hileyle Fil:sf ne girmek te
şebbüslerine karşı daha ciddi bir 
tavr takınmaktadır. 

Açıkgözlere artık fırsat verilme· 
mesini Arap yüksek komitesi hüku
metten taleb etmektedir. 

----~-----·------------
Hindistan meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

ycırdımı olmuştur . 
Büyük Britanya hükumeti Hindis 

tan kanununun tatbikatında da on· 
lara güveniyordu . Fakat son gelen 
haberler bu güvenmeyi teyid etme· 
mekte ve endişe verecek bir mahi· 
yet almaktadır . Bu hususta artık on ·: 
fara güvenilemiyeceği anlaşılıyor . 1 

Hindistan siyasetinin iki esaslı , 
merkezi olan Bombay ile Madrasta· 

1 

ki Hindistan kongresi parti liderleri 1 
hükumetle teşriki mesai edemiyecek · 
)erini bildirdiler . Bunun sebebi de 
Bombay ve Madrastaki liderlerin va- I 
ziyeti başka mınbkalardaki mahalli 
liderleri tarafından kabul edilmtmiş 1' 

olmasıdır. 
Müzakerat esnasında ( Dclhi ka· j 

rarı ) verilirken Hind kongresi par 1 

1 tinin siyasetine karşı eyalet valileri· 1 
nin nüfuzunu istimal etmemelerini I 
şart koşmuştu. Halbuki bu da hü· 1 

kıimetin işine gelmiyordu . ı 
Bombayda bu mesele hakkıuda 

yapılan tebliğe göre hükumetin va
zifesi mandater vazifesidir . Ve ka· 
nunun kendine verdiği bu vazifeyi 
ihmal edemez . Bizzat Gandinin il
hamile verilen ( Delhi kararı ) kon· 
gre partisinin teşriki mesaisi için tat· 
biki gayri kabil hükümleri havi idi ki 
bu şimdi filiyat ile meydana çıkmış· 
tır . 

Bugünkü hadiselerden sonra par
ti eskidenberi kuv\letli bir gaye olan 
( ana yısaya muhalif ) vaziyete dön· 
mek mecburiyetinde kalıyor . 

Bu Hind milli kongresi reisi 
Pandit Nehru'nun noktai nazarıdır . 
Ve bu kongre gayri resmi olarak 

' Hindistanın parlamentosu demektir. 
da, Arjantin ve Avusturalyada buğ· 
day azdır. 

Eğer 1937 senesi kıtlık devresi· 
nin son yılı değilse 1938 de çok dar 
bir vaziyete düşülecektir. 

Bu yeni yasa ile umumi intihap 
işi bitirilt-cek , Eyaletlerde muhta· 
riyet şekilleri tatbik edilecek ve~yeni 
Hindistan kabinesi t<'şkil edilecekti. 

Zabıtada: 

Bir tavuk hırsızı 
lbrahim ; oğlu Mustafa adında 

birisinin komşularından Ah 

Hind kongresirıe iştirak etmeyen 
mıntıkalardan alınan h;ıberler şayanı 
memnuniyet olmakla beraber Bom 
bay • fadrası liderleı inin vaziyeti ye
rıi müşkülat çıkarıyor . 

Madrasta şimdi muvakkat bir 
hükiimat teşkil edilmiştir . Ve 
yeniden yapılacak müzakerelerin 
sonuna kadar bu şekle devam edile 
cektir . 

Ceyhan Belediye Meclisi j 
Ceyhan : 3 (Hususi) - Be1ediye 

celisi 937 yılı büdçesini tanzim et 

dullah kızı Zeynebin bir horozla 10 
tavuğunu aşırmış zlduğu ıabıtay~ 
şikayen edilmiş olduğundan tahkı· 

Hindistan işlerinden anlayan Lon· 
dra siyasi mahafilinin ümidi umumi 
intihabın neticesinde mui ritlerin aka! 
Jiyette kalarak ( anayHa ) taraftar
larının kazanmasındadır . 

.ek üzre ı nisanda toplandı ve bu 
görüşınek üzre encüm ~nler seç.ildi. ! 

e 8 n· 1 k .. •sanda tekrar top anma uzre 
ağıldı B b . . b" k · u meyanda kasa a ıçın ır 
~ ~a) ırlı ve faydalı işlerde görü
ulmuştür. 

kata başlanmıştır. 
Hakaret eimış 

Mustafa oğlu çocuk Ali isminde 
birisinin, Ahmed kızı Fatmaya ha· 
karet ettiti iddia edildiğinden zabıta 

: tahkikat yapmaktadır. 

O zcımana kadar da Hindistanda 
yer yer grevlerin isyanların , çarp., 
malann kesilmiyeceği anlaşılmakta· 
dar. 

Seyhan Valiliğinden: 

Köprü inşaatı 

12-- 4 - 937 tarihli pazartesi 
günü saat 15 de Nafia Vekaletinde 
şosa ve köprüler eksiltme komis· 
yonunca (104 905) lira (57) kuruş 
keşif bedeli Seyhan Vilayetinde ve 
Ceyhan kazası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayakları inşaatının kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapıl~caktır . 

Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diger evrak ( 525 ) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reis
liğinden verilecektir. 

1 

Muvakkat teminat (6496) liradır. · 
Eksiltmeye girebilmek için is· 

teklilerin müteahhitlik vesikasını ib
raz ve bir gözü en az ( 50 ) metre 
açıklığında betonarme bir köprü ve· 
ya bir taahhütte yaptığı köprülerin 1 
bedeli en az (200 000) liraya baliğ 
olup bu taahhüdünü iyi bir surette 1 

yaptıklarını isbat etmeleri şarttır. ! 
Teklif mektuplarının 12-4-937 

pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazım· 
dır.7911 24-28-1-5 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

1 - Adana-Tarsus yolunun il· 
tisakı olan bu yo'un 1 500-2 300 
arasındaki kısmın inşaatı 9118 lira 
16 kuruşla açık eksiltmeye konul 
muştur, 

Tarihi haile 
'I aryete ve akropatik numaralar kami\en değişmiştir 

Sinemada 
5 Nisan Pazartesi akşamından itiharen Sinemanın parlak yıldızı 

Lilian Harvey SARIŞIN KUKL 
FiLiMiNDE 

7941 

Tan sineması 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine iki film birden takdim ediyor 

- 1-
Heyecan hareket korku ve sergüzeşt filmlerinin unutulmaz kahra 

Buck Jones 
in emsalsiz temsili bugüne kadar yaptığı en dehşetli eser 

( Kan kuvveti ) 
-2-

Neşe şarkı kahkaha 

( Eddi 
tarafından yaratılan 

( Zafer 

filmleri kahramanı 

cantor ) 
nefis bir film 
günü) 

Bugün saat 2,30 da Zafer günü ve sonsuz istek üzerine 

( Kalp mücadelesi ) 
Tekrar gösterilecektir. Bugüne kadar yapılan filmlerin en güzeli ola 

şaheseri görmiyenlere tavsiye ederiz 

Pek yakında : Hücum filosu 
7940 

BELEDİYE İLANLARI 

-2 ihale 15-4-937 tarihinde 
perşembe günü saat on birde vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 

1 
3 - Bu işe ait keşif evrakı, hu 

susi şartnıtme, ~ksiltme şar namesi 
ve mukavelename örneği 46 kuruş 
mukabilinde nafia dairesinden alına· ----------________________ _. 

caktır. 
4 - Muvakkat teminat 683 ilra 

86 kuruştur. 

Keçeciler caddesi namiyle anılan Asfalt caddesinin bir?nci sınıf ca 

1 
olması itibariyle Hallaç, Marangoz, Taşçı, Kantar, Bisiklet ve ayakkab 

5 - istekliler ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dcıir ticaret oda-
7.nın ve bu İşi yapabileceklerine dair 
nafıa müdürlüğünden tasdikli vesika
larını göstermeğe mecburdur. 

7937 31-4 9-13 

Nehri çoktanberi yeni Hindistan 
kanunu esasisinin tatbikinde teşriki 
mesai etmiyeceğini bildirmişti . 

Nehir Hindistan lngiltere im· 
paratorluğuna tabi kaldıkça ne arazi 
meselesi , ne işsizlik meselesi n~ de 
fakrüsefalet meselesi halledilemiye
çeği fikrindedir . 

Ve Hindistanın meselesinin lngil· 
tere ile yapılacak bir anlaşma netice
sinde verilecek bir şekil ile ( şimdiki 
ana yaşa ahkamiyle ) halledilemiye 
ceği davasındadır . 

Nehri de bugün Bombay ve Mad
rad liderlerinin teşriki mesai etme· 
mek yolunda verdikleri kararı teyid 
etmiştir . 

Hindistandan gelen bu haberler 
Londrada t>ndişeyi mucip olmuştur . 

Çünki 1 Nisanda tatbikine baş· 
lanacak o~~n yeni Hindistan ana ya· 
sasma lngılızler çok ümit bağlıyor· 
lardı • 

mircilerinin 1 Haziran 1937 tarihindan sonra bu caddede çalışmalar 
belediye encümeni karariyle yasak edilmiş olduğu ilan olunur. 31. 

7933 

Seyhan Vilayetinden : 

. 1- Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskınında evleri yıkılanla 
daırede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 7 5 ev yaptı 1 

K 
. . . . rı aca 

eşıf bedelı ( 32602 ) lıra ellı kuruştur . 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi . 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnames· 
O) Fenni şartname. 1

• 

E) Keşif hülasası. 
F) l 1roje. 
G) Hususi şartname 

biliı~:~c:enler bu evrakı ( 163) kuruş b~dcl mukabilinde' vilayetten 

3- Eksiltme 13-Nı"sa o37 t "h" d c 1 .. .. b' d t d d k ' n-.. arı ın e . ,,a ı gunu saat 0n ır e 
ye 0 asın ~ apalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

1
4k Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin ( 2445 ) lira on do"kuz 

ıuş u muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 53yıh nU: 
smda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmes 
zımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saattan 
~aat evvelisine kadar vilayete makbuz mukabilinde vermeleri muktazi 
Posta ile gönderilc~k tekliflerin dış zarfları möhür mumu ile iyice ka 
tılmış olması lazımdır . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez 

7927 28-1-S-9 



Sa1üfe : 4 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

1 Kitap f Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
f 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
ri"iz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan ı Reklam bir ticarethant nin, bir müessesenin 

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

S j 1 
c·Jd 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b ı Resmi evrak, cedveller, defterler, çekler, 
- a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 

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

-

Türksözü 

GLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRA TÖRLER 

Sağlam , uzun ömür ve işi çok ucuz temin eder 
O. T. r. A. S. 

Beyoğlu : istiklal caddesi İstanbul u M. Hilmi Renis Abidin Pap Caddeti ADANA 

TORKSÔZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rajlnen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

---=================::=::= 

Türk Hava Kurumu Ge
nel Merkezi Başkanlığın-,1 

dan : 

Devle\ Pemiryolları A<iana işletmesinden : 
lıletmemiz manblcaıınm Ceyhan civannda K.m 412 deki taş ocatından 

(Ta~b) ~er a.etre 111ik'abı 150 kuruş 50 san~imden fOOO metre 
mik'ab balUtm ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksıltrneye konulmuştur 

Elumme 19-4-937 pazartesi günü saat 16 da Adanada işletme 
biu•ıi yapdacakhr . Şartname ve mukavele projeleri parasız olarak 
M~ Şube 63 Şefliğile Adanada yol baş müfettişliğinden verilecektir. 

-..ctilerin 2490 sayılı arbrma ve eksiltme kanunu mucubince ve şart
nuwıde yazılı vesaikle beraber muvakkat teminat parası 681 lira 7 5 ku-
1111'111 idaremiz veznelerine yatırıldığına dair olan makbuzun ve yahut şart· 
name projesinde ömeti ilişik formüle göre banka teminat mektubu ve 
fiat teldif.ialhavi zarftannı (Üzerine Ceyhan civarında yapılacak balasta 
aittir diye yazılarak) eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabi · 
linde Adanada işletme müdürlüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiple-
rİllİll de eksiltme saatinde hazır bulunmaları. 7947 4- ·7-11-14 

General 
Otomobil ve kamyon 

lastikleri 
Bir otomobil ne kadar 

zarif ve ıık olursa olsun 
onun güzelliğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri arbnr. 

Otomobillerin hayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri 
İcllme eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatbtında en mühim rol yalnız GENERAL 
lutitine aittir. 

GENERAL 
a.tiktir. 

ı 

7845 

lutiti dayanıldığı itibarile en uzun ömre maJilc olan bir 
Peşin ve veresiye satıı yeri 

SAHiBiNiN SESi •YENi MA~AZA,. 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye karşısında 

Lira 
Kıymeti Cinsi 
240 Tarla 

'i5 .. 

Eretli (Konya) tubemizde kay
bolan 2680 sayılı )'Üz yapraklı'hiç 
kullanılm3mış bir cilt vezne makbu. 
zunuo Kurumumuz tahsilat iıJcrinde 
kullanılmamak üzere hükümden iı· 
icat edildiği ilin olunur. 7944 4-6 

Seyhan defterdarlığından : 

Mevkii Dönüm Köyü Hududu 
Seyhan nehri 50 Çakıt M. Musa ve S !yhan neh· 

ri ve Duran ve yol. 
Köy önü 2 Şa. Hacı Seyfi hanesi Ga. yol 

Şi.sahibi senet ve yol 

Kazanın Çakıt Muııaciri k.:>yünden ölü Hacı Kasımın Seyhan velayeti 
Malsanelığına tohumluk bedelinden 241 lira 80 kuruş borcundan dolayı 
yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı iki kıtada 52 dönüm tarlasının muf. 
kiyeti satılmak üzere 22- 3- 937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
açık artırma suretile müzayedeye çıkarıldığından taliplerinin bu baptaki 
şeraiti öğrenmek üzere Karaisalı maliyesine müracaat eylemeleri ilin 
olunur . 7942 

Seyhan defterdarlığından : 
Ali usta oğlu doktor Mehmet Eminin vergi borcundan dolayı aşağıda 

cins ve miktarı yazılı gayri menkulü on gün müddetle son artırmaya çı· 

karılmıştır. Alıcıların şeraiti anlamak ve pey koymak üzere idare heyetine 
veya defterdarlığa müracaattan ilin olunur . 

Cinsi Mevkii Dönümü 
Bağ yeri Yılanlı 13 

7945 

Hududu 
Doğusu Halil lbrahim , batısı Yusuf 
poyruı Mehmet oğlu Rahim ve Kara. 
oğlan oğlu Halil ve kıblesi Nazmiye 
ile mahdu~ bağ yerinin 576/144 sehmi 

Seyhan iskan müdürlüğünden: 
Mamulumiktar GAyrimamul 

Kazası metro mik. metro mik Cin~i Orman adı 
Tarsus 667. 871 970 Köknar Gürcsen ve Karankdere 
Tarsus 36. 208 51. 725 Çam Çamesiği, Beypman 
Kozan 780 . 208 1114 . 300 Çam Çamalan 
Osmaniye 558 . 315 796 Çim Kaba Ôrtlek 
Feke 154. 674 221. 204 Çam Bozat ve ya kara Ardıç 

Ceyhan belediyesinden: 

Sakarya mektebi karşısındaki me· 
zarlık arsasının pamuk,,ve hububat 
hali olarak kullanılması ve tanzim 
kılınan plan veçhile parsellerin sa

tılması belediye daimi encümeninin 
-130- sayı ve 30- 3- 937 gün 
kararı iktizasından olup bu suretle 
1226 lira 50 kuruş muhammen kıy· 
metli han arsanın açık eksiltme ve 
diger parseJlerin muhammen kıy. 

metleri iki yüz lirayı geçmediği için, 
180 lira muhammen kıymetli 240 
metre murabba S ve 6 numaralı par· 
sellerle 3530 lira muhammen kıy· 
metli 7060 metre murabba aair ya· 
zıbane, depo, ve dükkan yerleri pa· 
zarlıkla sathta çıkanlmıştır . ihale, 
16-4-937 cuma günü saat 14 de 
yapılacaktır. Bir yazıhane ile bir de
po sahası 95 metre murabba olup 
muhammen kıymeti 47,5 liradan 
iharettir. isteklilerin yüzde yedi bu· 
çuk ilk teminat ~ iizerlerinde 
olduklan halde ihale Ye laa • 

el,. belediye salonunda ham bulun· 

Yukarıda müfreJ•tı ve izahatı göıtcrildiii üzere dört kaza ormanla
rından muhtelif nevi ve eb'addaki kerestelerin kat ve imal ve nakli 937 
Nisanın 12 pazartesi günü saat 15 de Seyhan h"kumet konapıda topla
nacak komisyonda her kazaya ait olanı ayn ayn pazarlıkla ihale oluna
caktır. isteklilerinin gösterilen muhammen bedellerinin °/0 1.S teminitı 
muvakkatelcrile birlikte müracaatlan ilin ohmur.7948 4-7-9-11 , malan. 7939 2-4-9-13 

Seyhan Nafia m 
ğünden : 

Nafia dairesine ait i 
yol edevatının muham 
olan (30) lira 37 kuruş 
tırmaya konulmuştur . 

ihale 19- 4- 937 p 
_saat 11 de Karşıyakada 
barında yapılacaktır. lst 
saa tta Nafia müdürlüğün 
atları ilin olunur . 79 

Satılık dükkan 
Ceybuda Konakoğl 

sinde ve çarşıya yakın bi 
kinist Mehmet ustanın e 
ve mulDlileyh tarafından 
miı bir demirci dükk" 
muttasıl 794 metre mur 
arşın) arsa aatılıkbr.lıte 
nada Macar Ziraat M 
ketine müracaat etmel 
nur. 7943 

Umumi Neşriyat 

M. Bakıı 
Adana Türbözü 


