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" Pk. 44 

Fransa 
serdini 

hariciyesi Suriye heyetinin mutalea 
Zaid QÖrdQ Kamu~ayda i Balkanlarda 

'T b•J J J t T J Muhtelif işler Üze-eferruatta 1 e an aşı mış ır.. a ep- rinde kararlar An tan tın sarsılmaz zaferi 

lerin is'afına siyasi imkan yoktur,, Meclisin kış tatili 
ne zaman? 

r ------------ ., bu tecrid edilmiş vaziyette kaldı ve 
Frankforter Zaytun- bütün kuvvetini memleket içindeki 

gun mühim bir maka- kalkınmaya hasretti. Revizion yapıl· 
lesini aynen tercüme ması hususunda gösterdiği arzular 

bir çok taraflarda sempati ile karşı 
------·-----== 

Sanıldığına göre; Suriye heyeti Cenevre konuşmala
rını takipten sarfınazarla hafta içinde dönecektir 

Ankara : 11 [ Hususi muhabiri
mizin telgrafı J - Kamutayın yarın 
içtimaına nihayet vereceği umulmak. 
tadır. O gün elde mevcut bulunan ) 
layihaların çıkarılmasile, en fazla pa-

ederek alıyoruz : landı. 
--------...;_--------...! Ancak, Reviziorıizm'e karşı birer 

Osmanlı imparatorluğundan ay- kale halinde kurulmuş olan kiiçük 
rılarak, istiklallerine kavuştukları anlaşma ve Balkan antantı, arazi 

.. Paris : l 1 ( Radyo ) - Evvelki 
un . Parise gelen Suriye başvekili 
e~ıl Merdüm, Sadullah Cabiri ve 
ecıpt b .. 
. en müteşekkil heyet ugun 

1

.şteri bakanı D ,Jbosu ziyaret et
ış er ve temaslarda bulunmuşlar
ır. 

ldu~uriye hüküınetini~ göndermiş 
&'u bu heyetin maksadı ; Hatay 

asası Y 1 k S · · ı·k d d apı ır en urıyeyı a a a ar 
.. en hususatta Suriye menfaatlerini 
ozetecek mütaleaların öne sürül
esirıi temindir. • 

Delbosla olan mülakatda da bu 
usus zı·k d'J . . re ı mıştır. 

Delbo.•, Suriye heyetine cevapta 
~lunarak : Hatay meselesinin Tür
Yc ve Fransa arasında en küçük 
~ernıata varıncaya kadar halledil· 
ış bulunduğunu ve binaenaleyh bu 

Del&os 

hususta bir mütaleanın kabulüne si
yasi imkan kalmamış olduğundan, 

talep değil, Wlktairıazar serdinin 
bile zaid olduğunu bildirmiştir. 

Sanıldığına göre;· Suriye heyeti, 
şubat sonuna doğru Cenevrede ya· 
pılacı;k Türkiye - Fransa hususi 
müzakeralını takip etmek için Ce· 
nevre ye gitmekten vaz ge~ ecek ve 
Suriyeye bu hafta içinde dönecek 
tir. 

-----·------
1 

Başvekil ve arkadaş 
Iarı lstanbula gitti 

Ankara : l l (Hu~usi muhabiri· 1 
mizin telgrafı) - Ba, vekil, Harici· / 
ye ve lktisad Vekilleri bu akşam hu. 
susi trenle 'stanbula hareket etti· 
ler. 

r zartesi veya salı günü meclisin kış 
tatili devresine başlıyaceğı söylen
mektedir. 

Ankara : 11 ( A.A. ) - Kamu· 
tayın dıinkü toplantısında Türkiye 
Yugoslavya afyon anlaşınasının tas
dikına a t kanuna ek kanun layiha. 
sile Tür ·iye - Çekoslovakya tica. 
ret, Türkiye - Yugoslavya ticaret 
ve seyris~fain mukaveleleri Türkiye 
Finlandiya ticaret ~c seyrisefain mu- / 

ahedesine miizeyyel itilafın ve bir l 
numaralı munzam protokolun tasdik- , 
lerirıe aıt kanun layihalarile ceza ka
nununun ıneriyet mevkiirıe konulma
sına ait kanuııurı yirmi yedinci mad. 
deıinin tadiline devlet meteoroloji 
i~leri ge,rıtl direktörlüğii teşkilat ve 
vazifeleri ıe ait kanun layihaları ka
bu edim ır. 

gürıdenberi, bu iki devlet yalnız bir veya diğer münazaalı meselelerin 
defa, politikada birleşebildiler. Bu doğrudan doğruya hallini imkansız 
da, Osmanlı devletine karşı harba bırakıyordu. 
girişmek ınaksadiyle, diğer Balkan Bu itibarla. bir türlü düzeltilme 
devletlerinin de katıldıkları 1921 miş olan Makedonya meselesi, ba 
saldırış andlaşmasiy i e meydana gel zan fevkalad e gerginlikleri mucip 
mişti; fakat, iki safhası olan musa olmaktan geri kalmıyor, politik ve 
mahalar biter bitmez, müttefikler ekonomik münasebetlerin canlı bir 
birbirlerine girdiler. şekilde tesisine engel oluyordu. 

Bulgaristan, yapıları sulh andlaş Gerek Belgratta gerekse Sofya-
masında zararlı çıktığını iddia edi. daki saliihiyiyetli kimseler, bu vazi· 
yordu. Bunun üzerine, . diğer Balkan yetin böyle sürüp gidemiyeceğini 
devletlerinin Sırbıstan ile ittifak görüyorlardı. Ne çare ki, devlet 
aktetmeleri neticesinde çabucak rıi· makinesi, bu milletlerin hissi bazı 
h~yete errliren bir Sırb . l'ulgar har· büyük aykırılıklarını ortadan kal-
binin tehlikesi baş göstermişti. Bu dırmak zaruretinde idi. 

harbın sonunda, Bulgaristan evvelce Bulgaristan, ayrıca başka mesc· 
zaptetmiş olduğu topraklann büyük leleri de düşünmek mecbuı iyetin-

bir kısmını kaybederek, bugünkü I dedir. Onun ltalya ile tesis ettiği 
sınırları içine sokuldu. ve hanedan arasındaki izdivaçla da 

E"n büyük yarayı, Sır6ıstana ter- takviye edilmiş olduğunu gösteren 

iikiimetçiler F~~nko ile/ 
nıüzakereye gırışecek . 

Çoraplarda hile 
yapamıyacaklar 

Ankara : 11 (Hususi muhabiri· 
mizin telgı afı) - Kadın, erkek ço· 
rapl31rı imalinde yapılan hilderirı ö. 
nüne geçmek için tedbirler alınmış
tır . 

Ankara : 11 ( A. A ) - Kamu. 
tay bugünkü toplantısında askeri 
memurlar hakkındaki kanunun be
şinci maddesinin tefsirine ait kanun 
layihasını müzakere ve kabul etmiş
tir. 

De.1iz yolları ve akay işletmele. 
rile fabrika, havuzlar ve kulavuzluk 
müdürlüklerile devlet reisine ait de
niz vasıtaları memurları ve gemi 
adamları hıkkındaki tekaut kanunu· 
nun birinci müzakeresini bitirmiştir. 

keeilmiş olan Makedonya teşkil edi. /iyi münasebeti bir müddet itimatsızlık 
yordu. Bulgaristanı merkezi Avrupa havasını estirdi. Fakat, her iki mem· 
devletlerinin arasına sokan cihan leket başında bulunanlannın , ihtimam 
harbi bu iki memleketi yeniden çok ve itinalı temasları sayesinde pratik 

çarpışmalara sevketti. ! bir şekilde ekonomik andlaşmaların 
Bu harbta da Bulgaristan büyük gerçekleştiği devreye geçilebildi. 

fedakarlıklarda bulunmak mecburi· ı Şimdi bu işleri, siyasi temizlik takip 

tilal kuvvetleri Malagaya temamile 
yerleşip teşkilat yaptılar 

Müşterilerin aldanmaması için 
bunlar yakında ilan edilecektir . 

Çimento ve tuğla 
Bir tebliğ neşredilerek halk 

hayata davet edildi 
normal Ankara : 11 (Hususi muhabiri

mizin telgrafı ) Hükümet gerek 
menılektıe yapılan ve ger,,kse hariç 
ten gelen çinıPnto ve tuğ laların ne 
gibi evsafta olac~ğını tayin etmiş
tir . 

Mad · 
h 1 

11d: 1 l ( R~dyo ) - Cenup 
: e erinde her iki tarafın kanlı-
rlŞıııaJ d k d. • M arı evam etme te ır 
di. ~drid: 11 ( Radyo ) - Söy-

&ıne ·· V 1 h''k· t. ~raJ gore; a ansiya u ume ı 
ıa) h F'rarıko ile bir müıakere ve 

A:·t leıebbüsürıe girişecektir. 
tveıııel~: 11 ( Radyo ) - ihtilal 
ala rı Malaganın büyük resmi 

rırıa t d. 
Şehi aınamen yerleşmişler ır. 
ak ~de derhal polis teşkilatı ya· 

lhq· rarıko idaresi kurulmuştur. 1

1.: cılar tarafından neşredilen 1 ısde· d· kk• 
1le • u arılarını açmayan· 

. Zalandınlacağı bildirilmek-

Oudra· 11 ( R 
i rrı d. adyo ) - Tali 
Pla ut aeafe komitesinin bugün-

n ısında b 
t h d ' en ariz ve şayan 

a ıse· Po t k" . h" b' lrrıileJ • r e ızırı ıç ır 
ex• . bmurakabeyi kabul ede· 
ısını iJd· . 1 

al' k ırmış o masıdır. 
1 o 't p 

et İi ~ı e ortekizin aldığı 
n a zerıne kontrol ·planının 

Şağı tetk'k· · · Opl 1 ı ıçın yarın tek-
arımağ k 

~arselorı· a arar vermiştir. 
it bu .. · 11 ( Radyo ) - Bar 

g ~~ milliyeti meçhul bir 
eınısı t f 

d·ı . ara ından boınbard-
I dı ~ıştir. 
a rıd· 11 ( R 

engiz b" adyo ) A5ilerin 
ile 8 ır. tayyaresi Valarısiya 

0 bus atmıştır. 

Londp : 11 ( A. A. ) -. fspa~
yada harp devam etmektedır. Ası
lerin üı; kasabayı daha aldıkları hü

kümetçilerin de bütiin cenup cep· j 
hesinde taarrUZ3 geçtikleri ve Greıı- r 
dayı muhas~raya hazırlandıkları bil

dirilmektedır • 

ispanya hüküıneti neşrettiği bir 
1 

beyannamede Malaganın düşmesine 

sebep olarak bazı yabancı devlet 
lerin asilere gittikçe artan bir elbir
liğinde bulundukları kifayetini gös· 

termekte ve ltalyan ve Alman do· 
rıanmalarının asilere yardım ettik
leri ve ltalyanlar la Almanların Ge. 

neral Frarıkoya takviye kuvvetleri 
gönderdikleri bildirilmektedir. 

------·~-~~--

Ankara Halkevi 

Uludağa bir kafile 
götürüyor 

Hintyağı fabrikası 

Ankara : 11 (Hususi muhabiri· 
mizin telgrafı) - Bir Hntyağı fab-

1 

rikası kurulacaktır . 

Bu yağı vrr n ağaç fidar.ları 
memleket içinde ycti~tirilccektir . 

Kral Faruk 
Bir seyahata çıkıyor 

Kahire : l 1 ( Radyo ) - Kral 
Faruk 27 şubatta annesi ve kız kar· 
deşleri yanında olduğu halde lsviç
reye hareket edecektir. 

Kral Faruk burada bir müd<let 
kaldıktan sonra Londraya geçecek
tir. 

Maraş kurtuluşu 
Maraş : 11 ( Hususi ) - Yarın 

Maraşın 17 İnci kurtuluş bayramı 
dır. Ankara: l 1 ( Radyo) - An 

kara Halkevi, bu bayram tatilinde 
Kadın erkek kayakçılardan Uluda
ğa kalabalık bir kafile götürecektir. 

Bugün de biiyiık bir tören ya · 
pılacak ve gece Halkevinde bir b:ı. 
lo verilecektir. 

Gençler Uludağ<la kış sporları 
yapacaklardır. 

Büyük hazırlıklar ikmal edilmiş 
J tir. 

yetinde kaldı. O, kaybettiklerini ediyor. 

tekrar kazanmak istiyordu; fakat bu / Bu inkişafın ne mertebe, e vara 
is eği, onu Yunanistan ve Romanya . cağı malüm değildir. ihtimal ki, kü-
ile da anlaşmazlığa sürükledi. / çük anlaşmlrıırı hükumet merkezle. 

Bulgaristan, son senelere kaJar rinde, Bulgaristarıı, bugüne kadar 

Fransa-Almanya 
inkişaf etmiş olduğu bir şekilde tek. 
mil Balkan politikası içine almek 
derpiş ediliyor. Fakat, asıl ehemmi 
yeti olan şey, ezici bir mazi ortadan 
kaldırılarak, Yugoslavya ile bir dost· 
luk tesis edilmiş olmasıdır. Bu ha· 
el ise, doğu cenu bundaki Avrupa 
sulhunun menfaatleri bakımından 
alkışlanmıya değer bir hadisedir. 
Ne var ki bu paktın, Avrupanın 
büvük meselelerinde bir taraflı va. 
ziyet alınmasını ittihaz etmiş oldu

ğu bir parça güç kabul edilebilecek 
bir keyfiyettir. Bu pakt, sükün tel
kin ettiği müddetçe, içinden bir de 
ğeri haiz olabilir. 

Hava kuvvetlerinin ~ölçüsü 

Fransız hava nazırının sözleri 

Londra : [Hususi J -
Fransa hava nazırının, 
Fransız meclisinde hava 
kuvvetlerine dair verdiği 
beyanat Orta Avrupa ef
kirı umumiyesinde tuhaf ı 
karşılanmıştır. Deyli tel
grafın bu hususta yazdığı 
b i r makaleyi tercüme 
ederek gönderiyorum : 

Fransız parlamentosunda, bir haf. 
tadarıberi, Fransız müdafaa kuvvet· 
leri hakkında devam etmekte oları 
müzakerelerde Fransa hava nazırı 
Piyer Kot, hayret uyandıran sözler 
söyledi. 

Bu müzakerelerin başlangıcında 
Dr. Kerillis Almanların, bizim Vins· 
ton Çurçilden dinlemeğe alışık ol. 

duğumuz şekilde, hava kuvvetlerinin 
miktarını bildirmiş , bütün Alman 

tayyareleri yepyeni modeller olduğu 
halde F ~a~sız tayyaı eferinin çoğu· 
rıun eskımış ve günü geçmiş maki 
neler olduğunu söylemişti . 

Bu sözlere karşı mesul vaziyet'e 

bulunan hava nazırı Kot, F ransanın 
birioci sınıf tayyarelerinin Haziran

dan ~ugüne kadar yüzde 37 artmış 1 

oldugunu, bomba tayyarelerinin önü 
müzdeki ilkbaharda ik; misline, 1939 1 

senesi sonunda ise beş mislin~ çıka· 
rılacağını söylemiş , buna , F rarısız 
tayyarelerinin sürat bakımından Al· 

man tayyarelerile mukayese edilme
sinin büyük bir zırhlının l>ir torpido 
ile mukayesesine l>enziyeceği mu. 
talaasını ilave etmiştir . 

Nazır, yalnız bir memleketin ha· 
vada F ransadan daha kuvvetli bu. 
lunduğunu ve bunun da Sovyet Rus
ya olduğunu söylemiştir . 

Muhabirimizin bildirdiğine göre 

e.ğer hava kuvvetleri hakkında ve'. 

rılen rakamlar , tanıamile güvenile. 

bili~. raka'.11hr olsaydı, bu beyanat , 
tabu kestırme ola•ak, meseleyi hal
ledecekti . 

Kot, kendisi, F raıısarıın 1500 tane 
birinci sınıf tayyaresi olduğu halde 

4000 tayyareyi seferber edebilece. 
ğini söylemek suretile hesabı karış
tırmıştır . 

M .. zakerelerin umumiyeti, Avrupa 
-Gerisi ikinci sahifede-

Tarihi hatıralar ve milli ınüna· 
zaalar yüzünden birbirinden ayrı). 
mış oları iki mille+ arasındak i itimat 

basma kalıp bir şekılne tesis edile 
mez. Böyle bir itimadın tesisi için 
her iki tarafın da olgun b. ·· .. . . . ır goruşe 

ıyı hır neticeye sahip olmaları la. 
zımdır. 

Belgratta imza! ınmış olan dost 
luk andlaşması bu gibi insiyatiflerin 
ilk örneği değildir. Fakat bu mese
lede asıl teuarüz ettirilmesi icabe. 
derı cihet, bu paktın, iki komşunun 
karşılıklı olan dostça duyguları da 
inzimam etmiş olmakla beraber, asıl 
iki tarafın doğrudan doğruya faali
liyetleriyle meydana gelmiş olma· 
sıdır. 

------·------
Troçkinin nutku 

Meksika : 11 (Radyo) 
tarafından söylenen nutuk 
şinin önünde okunmuştur . 

Troçki 
bOOO ki· 



-

TÜH.KS 

Gündelik siyasi 

unsuru nüfusudur . 

Bu sebeple her şey 

nüfus için, her şey halk 

Bir devletin anasırı ne toprak, ne hU
kUmder ne onun hükOmet teşkilat4, ne onun 
ordusu ne harp alatlara, ne de bUtün bunla
rın masraflarını karşılamak için onun hazi-

Bir tamim · Şehrimiz maarif 
cemiyeti faaliyette 

Abone şa 

içindir . 
nesidir . 

( Demokrasi ) nin temeli bunun 
üstüne kurulmuştur . 

Ve demokrasinin yegane doğru 
yol, doğru rejim olması ondandır . 

Bir devletin yegane unsuru nüfus 
olunca nüfus işlerine, nüfus harelı d
lerine verilecek ehemmiyetin büyük
lüğü kendiliğinden anlaşılır . 

Eski hükumet rejimlerinde, ça· 
pulcu aşiretler halinden yeni çıkan 
hükumetler zamanında bile ( nüfu · 
sun ) devlet kurumunda temel un
sur olduğu anlaşılarak nüfus sayım· 
ları yapılmıştır . Çete reisi hüküm
darın bundan maksadı talanlarında 
işine yarayacak kuvvetin ö1 çüsünü 
anlamaktan ibaret olmakla beraber 
hükumet te,kilatında ilk istatistiğin 
nüfus sayımı olması ve hükumet teş
kilatı biraz ilerleyince bunun ( çen
sus ) halinde muntazaman yapılması 
nüfus hareketlerinin önemini göstere
cek güçlü bir belgedir . 

nüfus hareketlerinin muntazam 
ve doğru tescili ve bu muamelele
rin gecikmelt:re uğramaması halkın 
şahsi işlerinde haklarının korunma
sında en büyük amillerden biridir . 

Doğum, ölüm, evlt-nme, boşan· 
ma, yer değiştirme ve nihayet asker· 
lik gibi hayati meseleler ( kütüge ) 
girmek mecburi olunca nüfus kütü 
ğünün ne kadar sağla n olması icab. 
edeceği ve bunun halk icin ne kadar j 
hayati bir iş olduğu ve bu işin en 
düzgün, en sade, :en kolaylıklı bir 1 

formalite ile çevrilmesinin gerekliği ! 
kolayca anlaşılır . j 

lç işleri Bakanlığının evlenme ka- ı 
ğıdlarının bedava dağıtılması hak
kındaki son kararı bu gayeye doğru 
atılmış kuvvetli adımlardan biridir 
ve geçen günkü Ceyhan mektubun
da işaret edilmiş olduğu gibi dt:r
hal bütün muhitte iyi akisler bırak
mıştır. 

O mektupta ( evlenme kağıt· 
lan meccane.1 dağılınca mektum ev· 
lenmelere meydan kalmıyacak ve 
kız kaçırma hadiselerinin bile önü 
alınmış olacak . ) deniyor . 

Sütunlarca ilmi tahliller yapılsa, 
yılJarca tetkikat yapılsa bu ( tez ) 
bundan doğru ~ve bundan sade bir 
şekilde ifade edilemezdi . 

Hüviyet cüzdanır ın ilk adı mecidi
ye kağıdı olduğuna göre bizde ilk 
nüfus kaydı hicri on ikinci asrın or· 
tasında yani tam yüz yıl önce baş· 
lamıştır . 

Nüfus kütükleri içinden çıkılmaz 
bir. hale geldiği için mutlakıyet 
devrinin sonunda yeni bir sayım ya· 
pılarak kütükler guya yenilenmiş

tir • 
Meşrutiyet devrinde bununla uğ 

raşmağa vakıt bulamamışlardır . 
Cümhuriyet devrinde muntazam 

( çensus ) lar yapıJmağa başlanmış
tır . 

Her şey yeniden kzrulurken (nü
fus kütüklerinin ) yeniden kurulma· 
sı meselesi de düşünülmüştür . Bu 
nihayet büdçenin müsadesine göre 
bir yıl meselesidir . 

Şimdilik yeni nüfus hareketlerinin 
muntazam, _kolay ve günü gününe 
takibi ilk düşünülen meseledir . 

Niifus vukuatının beş hareket 
içinde tesbit edilerek muhtar ilmu 
haberlerine göre tescili esası es
ki devirde kurulmuş olmakla bera
ber bu iş bir türlii yürütülemiyordu. 

Muhtarlar muntazam ilmuhaber 
vermiyordu. Daha doğrusu okuma 
yazma kıtlığı, vasıta kıtlığı, merke
zin takip etmemesi, nüfus idareleri· 
nin - her daire gibi iptidai 

yet hatıra geldikçe merkezden emir ' 
verilir ve nüfus memurları köylerd..! 
bir nüfus yoklamasına çıkar ve nü
fus vukuatını gı1ya tesbit ederek 
kaza ve vilayet merkezlerine döner
lerdi. Bu yoklamanın başlıca hedefi 
( Askerlik ) yoklaması idi. Halkın 
ölüm, doğum ve evlilik gibi işlerinin 

1 
manası anlaşıldığı yoktu. 

Birinci ve ikinci madde 
lerdeki tadiller 

Hükumetçe Ziraat Bankasına sa· 
tın allacağı buğday hakkındaki 
talimatnamenin birinci ve ikinci mad 
deleri değiştirilmiştir . 

Maddelerin yeni şeklini yazıyo 
ruz: Meşrutiyet devrinde bu işlerin I 

" 1 - Ziraat Bankası 7 inci mad 1 kırtasiyeciliği tesbit edilmiş olmakla 
beraber nüfus vukuatının muntazam dede yazılı mahallerde müstahsilin 

1 d b h kendisine sathg., a arzedeceg" i bug" day 
tescili ve kütüklerin üzgün ir a-
le konması mümkün olmadı. O de· lardan yüzde üçten fazla çavdarlı ve : 

yüzde üçten fazla ecnebi maddeli 1
1 virden kalan nüfus kayıtlarını dü-

olmayanları kilosu üç kuruş seksen 
zeltmek çok güç bir mesele oldu· 

santimden; yüzde ikiden fazla çav
ğundan bu iş yeni baştan kurula-

dar ve yüzd~ ikiden fazla :ecnebi 
caktır. 

maddeleri olmayıp hektolitresi 76 
Öyle zannolunur ki bu işi acel ! 

dan yukarı bulunan buğdayları ki· 
ve az para ile yapmaktansa iyice 

losu dört kuruş on paradan satın 
hazırlanıp ağır ağır ve çok para ile d 

alır, ancak Ziraat .Vekaleti icabın a 
Yapmak daha sağlam netice verir. 

bu fiatlar üzerinde ( kendisine ayrı· 
Çünkü nüfus hareketleri ö•rle ı ca bildirilen had ve esaslar dahilin. 

bir muameledir ki dünyanın hiç bir 1 de ) değişiklikler yapmağa salahi 
tarafında ideal intizamını bulamamış-
tır. Geçen sene Fransızca gazet~

lerden naklen Türk Sözünde ve -
lstanbul gazetelerinde - bunu ge· 
reği gibi gösterecek bir vakanın 
hikayesi çıkmıştı. 

Bu hikayenin geçtiği yer Fran
sadir ve kahramanı bir Fran~ız kı
zıdır. Bu kızcağızı nüfus kütüğünde 
erkek yazılıdır diye askeıe almışlar
dır. 

Doktorların ve ebelerin raporla
rı ve mahkemelerin kararile ancak 
altı ayda kurtulmuştur. 

Ve bu tek bir hadise değildir. 

! yetlidir . 
j " 2 - Salın alınabilmek şart-
! ları ve kalite farkı ve ecnebi mad

deler, çavdar vesaire payı olarak 
1 

alım fiatlanndan tenzili lazımgelen 
mikdarlar komisyonca teshit olu· 

1 

l 
1 

1 
nur. 

' 
~Tazminat davaları 

Asırlardanberi idare teşkilatlan te- 1 

kamül eden yerlerde de bu iş böyle 
olunca nüfus islerini yeniden kurar. 
ken ( Yakıt ve nakıt ) sarfederek ' 
iyice hazırlanmak zaruri olur. 

Ormanlardan ağaç kestiği için 
af kanununa dahil olmasından dolayı 
hukuk mahkemelerinde ikame edi
len tazminat davaları hakkında or
man nizamnamesinin 31 nci m~ddesi 
hükmünün istihlal edilen ağaçların 
bedeline de şamil bulunup bulun
mıyacağı hususunda temiz muhake· 
si umumi heyetince bir kararname 
hazırlanmıştır. Her iş paraya bağlıdır. Fakat 

parayt her işten evvel memleket 
müdafaasına vermek ve ne artarsa 
öteki işleri de onunla ve sıra i]e yap
mak bugünkü medeniyetin milletle 
re yüklettiği mecburiyetlerdendir. 

lnsan1ann başına bela olan em· 
peryalizm sulh içinde inkişafa çalış
mak istiyen milletlere göz açtırmı- 1 

yor. ı 

Bu kararnameye göre, 31 nci 
madde hükmün:.in tatbiki ve ruhsat
sız ağaç kesme veya çıkarma vaka
siyle davanın, ilk vazifesi muhakeme 
olarak sulh ceza mahkemesine arz 
olunması arasında altı ay geçmiş 
olup olmadığının tetkikinin icap 
ettiğine karar verilmiştir. 

Şehirde hava 

Askeri elbiselere benzer 
elbiseler ve kasketler 
kullanılması yasaktır 

Sivil şahısların subay ve er efüi. 
sesine yakın benzerlik gösteren el
bise ve şapka giymelerinin mahzur
lu olduğu ve buna meydan veril
memesi vilayete tamim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Şoförlerin ve müessese hademe
lerinin şapkalarının da tamamen su· 
bay şapkası biçiminde olduğu ve 
ayi renk kumaştan yapıldıkları an
laşılmıştır. 

Dahiliye vekaleti, vilayete gön
derdiği bir tamimde bu gibi benzer
liklerin ortadan kaıdınlması için 
alakadarların dikkatlerinin çekilme· 
sini kati surette bildirmiştir. 

Hastalıklı çiğitler 

temizlenecek 

Çifçilerin ellerinde bulunan has
tal. '-~: ';i~it tohumlarının Mersinde 
meccanen dezenfekte edileceği zira· 
at vekaletinden gelen emirden anla· 
şılmıştır. 

Çif çil erimiz hastalıklı çiğitleri 
ekmemeleri için tohumlarım Mersi· 
ne götürüp te dezenfekte yaptırma
ları menfaatları icabındandır . 

Belediyede : 

Çamurlu yerler 
Belediye . sokak aralarında ça· 

murdan geçilmez bir halde bulunan 
yerleri yakında tamir ettirecektir . 

Fakat şimdilik halkın kolayca 
gidip gelebilmesi için buralara kum 
döktürmektedir . 

Zabıtada: 

Kumar oynattığından 
Kale kapısındaki Ceyhan kah· 

vesinde kumar oynattığı zabıtaca 
tesbit edildiğinden kahvenin 15 gün 
müddetle kapatılmasını, zabıta kah· 
ve sahibine tebliğ etmiştir. 

Fransa .. 

Şehrimiz maarif cemiyeti iyi bir 
faaliyetle canlı eserler göstermekte
dir . Dünkü gün toplanan idare he
yeti , cemiyet tarafından açılan ta· 
lehe yurduna lise sınıflarmdah daha 
Üç çocuğun alınmasına karar ver
mişti ... 

Talebe yurdunun kadrosu 32 idi. 
Bu suretle 35 e iblağ edilmiş bulunu· 
yor. 

Avcılık işleri 

Bir çok kayıdlar konacak 

Memleketimizde Geyik , ala Ge· 
yik , Turactn soyları Ürediği görül
düğü takdirde mahalli av komisyo~- ! 
Iarınca avlanmalarına müsaade ven· 
lebilecektir . 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 - Dış memleket 
bedeli deği~mez )ralnı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için 
caat edilmelidir . 

\.-----~ 

Öpme 

ô 
tir . 

pme, öpüş 
rulmuş Vi 
azalı bir ku 

Bu kulüb, öpme 
reşmen men'i için şi 

' paganda yapmıştı . 

Ayı evvelce zararlı hayvanlar 
arasında idi . Senenin 12 a}ında da 1 

avlanabilirdi . Bundan sonra ancak 
Ağustostan Mart nihayetine )tadar 
belli zamanlarda avlanan hayvanlar 
arasına girecektir • Avcılık hakkın· 
da bir kanun layihası hazırlanacak· 
tır . 

Hariçten limon 
gelmiyecektir 

Yerli limonların hariçten gelen· 
lere faik olduğu yapılan tetkikattan 
anlaşılmıştır • 

Bundan sonra yabancı memle-
ketlerden limon idhal edilemiyeceği 
haber verilmektedir . 

Vilayette • 
• 

Müsahaka imtihanı 

Bunların :ıkidesi 
hem gayrı ahlaki, h 
hidir . 

Fakat son gün 
müdhiş bir grip s 
istiladan öpüşenler 
yenler, yani bu kul 
görmüş. ve neticed 
fininin manasızlığı 
tir . 

Makul doğrusu 

Viyana aşıklar 
aldılar demektir . 

Fare ile ve 

Dünya üzerin 
nın fare ile ödendi 
dır ? Diye şorm 

, dır ve Bombayda 

Vilayet mektupçuluk kaleminde . 
açık bulunan 10 lira maaşlı katiplik 
için bir müsabaka imtihanı nçıla· 
caktır. 

rebilitim. 

Bombayda fa 
ğ lmış o kadar fa 
başlamış ki nihay 
likenin önüne ge 
vergi borçlarına 
bikceklerini ve: 
kıymet kondu~u 

Müsabaka 19 şubat günü öğle 
den sonra yapılacaktır. 

Almanya Zavall 
( Hazır ol cenge eğer ister isen 1 

sulhu salah ) sözü daha on dokuzun· l 
cu asırda söylenmiştir. Yirminci asır 

1 
· nazar değmesin- geçmişine rahmet Dün şehrimizde hava öğleden ------• ..------ F.ski Romalı! 
okutmuştur. Ve nüfus işleri de bütün evvel güneşli, öğleden sonra bulutlu I ğ . 

.. 1 l · l. - Birinci sahifeden artan - rafından verilen cevapların Fransız şuz u una ınanm halk işleri gibi o parlak medeniye- ~ ve ruzg r 1 geçmış ır · d ı 
1 Dün hararet azami 19,7 santi- milletini tatmin etmesi lazım ır · Bunun için e 

tin seyyiesini çekmiştir. grad dereceyi bulmuştu , kıtasındaki son hadiseler (lzerine Blum, kendini sulha vermi~ bir adam ayına tesad~f e 
M. Bakşı 1 Fransa hükumetinin büyük bir hızla olmakla beraber, Fransız barutunun tur · 

: -------------- j hava müdafaa vasıtalarmı arttırmağa kuru kalması hususunda alınması ge· Araplar da 
1 

1
· Bü.iln bunlar gösteriyor ki ruş. 1 giriştiğini göstermektedir . 1 rekli hiç bir tedbiri de ihmal etme- 1 Araplara gö 

j p k , } } kin, cidden yorulmak bilmez bir sai Fransad~ askeri tenkitler yap- l diiini de beyan etmişt~r . : mavattan arza 
UŞ İn İn e yazı arı ile, yazdığı eserlerini mükemmel ve makta olan General Veygand,geçen- Fransız ahriye l\azırı, G. Du· i düşermiş .. 
h kk d b• ' kusursuz bir hale getirmek için da- !erde Fransanın hava kuvveti orta 1 pac, bu günkü Fransız donanmaınnın Acaba, şub 
~ a ın a ır eser 1 imi surette uğraşmış ve didinmiş halli olduğunu ve icabında cepheye 420,000 ton ve bahriye askerlerinin ' bizim kendisine l ve yazılarında hemen hemen herke- binden fazla tayyare gönrJeremiye 507.000 kişi olduğunu, bu suretle ı mizdrn doğmuş 

Sovvetler Birliği ili"" Akademi-
1 

limenin üzerinde ayrıcı büyük bir ceğini söylemişti· donanmanın Fransız ve Alman do 
si, Akademi kitap evi ile birlikte bü- dikkatle durmuş ve bu kelimeyi ölç. Ona göre Fransız bahriyesi de nanmaları mecmuuna faik bulundu. 
yük Rus şairi Puşkin'in bütün el ya· j müştür . gerilemiştir ve yapılan yeni inşaat ğunu ve Alman donanması 45 ,000 
zıfarını neşretmek için büyük bir faa Mesela " Kafkas esiri ,, şiirinde göz önüne getirilecek olursa, ftalya tona çıkarıldığı zaman Fransız do· 
liyetle çalışmaktadır. Bir kaç cild ' dört defa değişen mısralar vardır ve Almanyadan pek az yüksektir. nanmasmın 850,000 tona baliğ ola. 
ola~ak olan bu eserd~, Puşkin'in ilk \ ki bunların ancak dördüncüsü mat. General, dün Bay Daladye tara- cağını söylemiştir . 
es!rlerinden itibaren son zamana ka- ı baaya verilmiştir. fından söylenilmiş olan silah •fabri- Hem B: Daladye, hem de B. Kot 
dar yazdığı, halen me,,cut bütün el 

1 
Pek yakında , Puşkinin el ~azıla· ka1arınm millileştirilmesi kararına silah imalethanelerinin millileştiril-

yazıları yer alacaktır . rı eserinin birinci cildi matbaadan da tatmin edici bir tedbir olma.fı mesi suretile imalatıe bu sere yüz-
Bu muazzam eseri tetkik edecek çıkacaktır. Bu cildde Puşkinin 1833, ğından dolayı itiraz etmiştir . de otuz , önümüzdeki sene de alt-

olan okuyucu, Puşkin'in yazılan üze· 1835 seneleri içindeki el yazıları bu- Bununla beral·er , ordunun her mış artacağı noktasında ısrar etmiş· 
rinde ne derece titizlik gösteren ve lunmaktadır . Tanınmış Puşkinci hususta iyi bir vaziyette olduğunu lerdir . 
eserleri-üzerinde ne derece dikkat· Piavloskinin bir mukaddimesini ihti· ı söv iP.mis, cephane hususundaki cüzi Bu görünüşlerde Maginot istih· 
le çalışan bir muharrir olduğunu va eden bu cildin mühim ve ente 1 geriliğin ve mühimmat imalindeki karolarının emniyeti hususunda bir 
kolaylıkla anlryabilecektir. Bu el ya· resan bahislerinden ikisi Bondinin 1 ağırlığın. da askeri levazım için me- takım kaygılar ve endişeler ileri sü-
zıları, baştan başa çizilerek yeniden Puşkinin elyazı defterlerindeki yazı- sul bir nazırlık vüı..:ude getirilmesi rülmuştur . 
yazılan ve yahut mısralar, birbirinin ların krololojisi hakkındaki h:r etü suretile halledileceğini söylemiştir. Daladye, bunların daima kafi 
üstüne yapılan tashihlerle dolu- dü ve Efrosun Puşkin resimleri hak- Bu sözler, Parlamento müzake- derecede askerle dolu olduğunu ve 

verici surette t 

miştir . 
Blum ile 

pahasına olurs 
tin korunması 
tedbirleri alma 
bulunduklarını 

Bu hu~st 
sada her hang 
ketli olacaktır 

dur · Ayrıctt kağıtların kenarlarında kındaki bir tetkikidir . 2resinde u.uhtelif hatibeler tarafından Belçikanın bitaraflığını ilan etmesi 
.__....._ ___ ~ .. T.AJıaa1AtıL..=:-dcıiLa.YW1e.---1JlJmıhaQeır__l4a!!i!!rİn.n.Jd!!ü~·yünQ!u~· rJsk&en!J......ya~twı "~ı_b~i[r___ç~okk_l_JH:!a~~ z:!ır~l~an~m~ak~t~a~o~la~n~ik~i~nc~i~c~i~ld~, J_~b~ir~e~r ~b~ir~e~r~o~r:ta~y~a~t\~t~ı l~m~ış~tı~r_.:·....ı,ıur._j~~I ~u:· zerine bu istihkaınları n denize doğ 

nuni et 

Fakat bu 
karar ve bunu 
imkansızlığı, 

binelerin · l.Jaşı 
seye, mali ve 
tedbirlerin k 
caktır • 
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Ceyhanlılar 
İçıne suyu - Orta mektep - Hastahane ve nahiye 

şoselerinin yapılmasını istiyorlar 

Ceyhan : 11 ( Hususi ) - Ana 
Yurdun en münbit ve verimli top 
ra~larını kucaklayan çukurovanın zi 
raı , ticari ve iktisadi l>akırnd.:ın çok 
güzel bir yeri olan Ceyhan , ne ya
zıktır ki , bir çok cihetlerden ihma· ~ 
le uğrayarak geride kalmıştır . 
. Bu da , bu kazanın iktisadi ve 

zırai hareket ve faaliyetinin layikiyle 
tetkik edilmeme. inden ileri gelmiş 
olsa gerc:ktir . 
h . Ccy~anı.n 1854 kilometre mesa
aı sathıyesı ve 55 bin , den nufusu 

vardır. Bundan 10 bini merkezi ka 
~ad~ oturmakta ve gerisi de köyler· 
e çıfçilikle meşguldur . 

Bu güzel kazanın ikide nahiy~si 
~srdır . Birisi Ayas , burası sahil 
l~Yunda ve çok şirin bir yerdir . 

ınciside , Kırmıt nahiyesidir . 
Evvelki nüfus sayımı ile sön sa· 

~ırn arasında Ceyhanm nüfusu yilz-
e 37,5 nisbetinde artmıştır . Bura· 

nın t" b' . . 1 d 1 '. '•m ır zıraat yen o ması o· 
;Yısıyle her yaz on binlerce amele , 
~ş kaza ve vilayetlerden gelerek 

ey han çif çilerinin işlerini görürler. 

1 
Hatta , bitişik kaza ve vilayet

cr~en bir çok da halk , Ceyhana 
ge erek yerleşmektedir . 
li b·Ceyhan çukurovanın ehemmiyet· ı' 

ır transit merkezidir . 
k Eğer Ayas nahiyesi ile Ceyhan 
a1ııabası arasandaki 35 kilometrelik 
~ , -il ' ya şosa olarak veyahut da ku· 
~ k bir dekovil hattı atılsa arbk 

eyhan ve Ayas çulrurovanın bir 
cenneti olab·ı· ı ır . 
. .Mücavir kazalar çifçilerinin ye· 

~ıştırdikleri her lürlü mahsulü Cey · 
. a~ pazarına getirerek satarlar. Ve 
ıhtıyaçlarını da yine Ceyhan paza· 
tından temin ve tedarik ederler . r 

iç Anadoluda yetişen hayvanat· 
lardarı her yıl bir kaç sürü Ceyhana 
getirilerek pazarda satılır . 

Coğrafi vaziyeti itibarile de 
ehemmiyeti aşikar olan Ceyhan , 
çok yazıktır ki , bir çok ihtiyaçlar 
içerisinde kıvranıyor • Mesela : Bu 
büyük kazada bir orta mektep yok. 
tur . Bu yüzden Ceyhanın merkez 1 

ve köy mekteplerinden çıkan talebe. 
1 

)erin hali vaktı yerinde olanları bir 
çok masraflara katlanarak dış vila
yet ve kazalarda okumalarına de· 
vam etmekte . 

Fakat , büdcesi müsait ol mı yan 
aile çocukları okumadan mahrum 
kalıncıktadır . 

Orta mektep için on senedenbe· 
ri sızlanan Ceyhan halkı bu ihtiya
cın karşılanmadığından dolayı çok 
müteessirdir . 

Bundan başka eskiden mevcut 
olan hastahanede bilasebo::p kaldırıl· 
mıştır . 

Ceyhanda oturan on bin kişi 
iyi ve temiz içilecek su bulunmadı 
ğından kış ve yaz daima çamur gibi 
akan ırmak suyunu bizzarur içmek -
tcdir . 

Ta Elbüstandan akıp gelen bu 
suya son zamanlarda işittiğime gö· 
re ; bir Je Çeltik zeriyatında kulla· 
nılmış ve kirlenmiş pis sular da İ<a
rışmaktadır . 

Bu su işi çok acele olarak halle· 
dilmesi gereken hay<lti bir ehemmi 
yet almıştır . 

Binaenaleyh bu kasabanın , su 
derdine bir çare bulunması için bu 
işlerle alakadar \.ekaletin ehemmi· 
yet atfetmesi sıhhatı umumiye na· 
mına şayanı temennidir . 

Selçuk 

BARDA 
Bir tokat sesi 

lı 

1 

Bu, bir facianın başlangıcı mı idi ? 
Hayır 1 Bu daima devam eden bir faciadır 

\akleden 

ç Dar, uzun bir salon.. ilk göze 
l arpan kırm zı tavanla yeşil duvar· 
ar .. M 1 d ermer masalar, ve mermer er. 

1 en daha beyaz yarı çıplak kadın· 
ar .. 

cak ~asaların soğuk, kadınların sı· 
ya I bcyazlıklarına karışan bir be· 
ka~ ık daha var: Bira kopükleri, içki 

~hicrinin billur beyazlığı. 
et" I u parlak renklerden doyan 
eOz • fıy crırniz biraz daha etrafta dola-
rcdor, Koyu bir renk: Siyahi pence. 

en · Yeti gı~en karanlık; barın en niha-
rın n1dekı karanlık köşeler; masala· 
ek~ 1•. kadanların siyah roplan, er· 
Öletenl n smokinleri ve dans eden 

Ciie er. · 

ı.ilQ Da~s eden gölgeler bizi bir mu· 
sesıne SÜ ··kı- ç·· k" b iyahı ~ ru uyor. un u, u 

dırn 1 l~r cazın sesleJile beraber 
orlar.atiyorlar, dönüyorlar, sıçn· 

de ~~ili.er bu kadar güzel, çehreler 
c d·· · nısbette neşeli. Caz durduğu 

onen "ftl oru) ÇI er yorulup - veya 

rn 
rnada.ı yerlerine oturduktan 

au .. ksc 
c b {.° len sesler kahkanadır 

u ahkahalar cazdan daha az 
Şeli deA.:)d' 

C 
a• ır. 

az v ... k hk h rak - 1 a alarm bu kadaJ 
rl~'-' ışık ve renklerin bu kadar 

cıtt olrnas a ve k.. ına rağmen nasıl dışar· 
atta d oşelerde m~~~ann ~!tında, 
ahı k -.ıs edenlerm uzerlerande si. 
e r~ varsa, gülen yüzlerin neşesi
c vatrnen bazı kalplerde büzün 

r. 

ıc~a;: ape,n .. çiftlerden birinde 
dının )'UZÜne doğru itiliyor. 

Renüghat --------- , 

- Hatırlıyor musun diyer, gene 
böyle bir. gece büyük bir felaket
ten kurtulmuştun? 

Kadının yüzündeki ifade birden-
biıe değişiyor, bir gülüşle gerilen 
dudakları birdenbire gevşiyor. Ev 
veli gözleri hayretle ve bir şey an· 
lamamak ister gibi açılıyor, şonra 
birdenbirr kaşları çatılıyor ve sert 
bir ses çmhyor: 

Bir bardak mı kırıldı? Hayır. O 
kadar ehemmiyetsiz Lir şey değil. 
Burada kınlan bardağa kimse ehem· 
miyet veremez. Halbuki şimdi her
kes dansı bırakmış ve bütün başlar 
sesin geldıği tarafa dönmüştür. 
Görmiyen'cr ayağa kalkmışlar, hadi- 1 

senin olduğu yere yakın bulunan 
masalaraakiler ileri koşmuşlardır. 

Hadise hakikctten merak uyan· 
dıracak bir şey: 

Dans edenlerden biraz evvel ba· 
şını kadına doğru iğerek birşeyler 
stiylediğini işittiğimiz erkeğin yüzü 
kıpkırmızı, kadınm yüzü hala sert bir 
bakışla hiddet savuruyor ve karşı
sındaki erkeğe toka'ı attıktan sonra 
inen eli hala titremekte .. 

Kadın. kendisine o geceyi söy-
liyen adama tokat atmıştır. 

Herkesin dona kaldığı bu vazi· 
yet bir iki saniye devam etti . To· 
kat sesi o kadar şiddetli işitilmiş , 
akis o kadar çınlamışh ki hiç bekle· 
nilmiyen bu hadise herkesi , sanki 
birdenbire bardan çıkmışlarmış gibi 
bambaşka bir hale koymuştu . 

Tokat sesinin çınlaması , bir bar
dak kmklığı zaman çıkan gürültü 

Türk sözü 

İtalyanın İstanbul 
Konsolosluğu 

Mareşal Bodoğliyonun 

oglu tayin edildi 
lstanbul : 11 ( Hususi Muhabi· 

rimizden Telgrafla ) - ltalya Ha· 
riciyc nazırı Kortt Ciyano, Habeşis· 
tan fatihi Mareşal Badoglionun genç 
oğlu Badogliyo') u fstanbula konso 
los tayin etrniştir 

Badogliyo ayın 14 iinde ltalyan 
bandıralı Egeo vapurile şehrimize 
gelecek lir. 

Arnavutluk Par" 
lamen tosu 

Dün Ahmet Zoğonun 
riyasetinde açıldı 

Tiran : 11 ( Radyo ) - Kral 
Zoğo Arnavutluk Parlamentosunu 
bugün açmış ve bu münasebetle hir 
nutuk söylemiştir. 

Ahmet Zoğo lıu nutkunda İtal
yan Arnavutluk dostluğundan ve bu 
dostluğun istikbalinden bahsetmiş 
vs bu mevzu iizerin<le uzun boylu 
durmuştur. 

Metaksas iyileşti 
Yunanistan re11minin 
denişeceği hakkındaki 

haberler yalandır 

Atina : 11 ( Radyo) ·- Metaksas 
iyileşmiş ve vazifesine başlamıştır. 
General Mdaksas gazetecilere : 

- Hasta bulunduğum sırada, 
memleket le ı ejimin--degişeceği hak. 
kında çıkan şayialara güldüm . De
miştir. 

gibi cazın sesine karışmamış , bila· 
kis cazdan üstün gelerek onu sus· 
turmuştu . 

Süklit ve vaziyetteki bu gergin· 
lik belki daha fazla devam edecekti. 
Fakat ilk hareketi erkek yaptı ve 
birdenbire geri dönerek hızlı hızlı 
kapıya doğru gitti . Bütün gözler 
arkasından sürüklendi . Bu siyah 
gölgenin salonun kapısından çıktığı. 
nı gördüler gözlerini geri döndürdii 
ler ve kadına l-aktılar . 

Kadın , yerine oturmuştu . 
Biraz sonra caz tekrar başladı. 

Kadın kendisinin önünde eğilen bir 
başka erkekle dansa kalktı ve 0 to- j 

kat sesi , bir bardak kırılması gibi, 

1 ~ ir az geç olmakla beraber , gene 
cazın gürültüsiine karışıp kayboldu . 

Bu , bir facianın başlangıcı mı 

idi ? düğüm noktası mı , yoksa so· 
nu mu? 

Buna bir cevap verilemez . Çiin. 
kü bu , başlayıp biten değil . müte
madiyen devam eden bir faciadır. 

Erkek , sf"nclerce evvel o kadın· 
la gene o bard,ı tanışmıştı . Bu te· 
sadüf bir aşkın ba~I mgıcı oldu . Fa· 
kat , adamın kabahati , belki , bu· 
nu bar kadını olarak bırakmaması 
ve kendisine metres etmesi idi . 

Kadın, onunla uzun bir müddet 
yaşamış , ve nihayet o akşam , ge· 
ne aynı bara geldıkleri zaman , er· 
keğin kendisine bugünü hatırlatma· 
sma dayanamamıştı . 

FC\kat , erkek yalan söylemiyor· 
du . Onun bahsettiği felaket hakika 
ten kadının gayet yakınına gelmişti. 
Kadın büyük bir sefalet içinde ölü
me çoktan razı olmuş- bir halde bu 
lunuynıdu . Onu bardan kurtaran 
adam , aynı zamanda ölümden de 
kurtarmıştı . 

Fakat , onca senelerden sonra 
' 

o günün , " felaketin ,, kendisine ha· 
tırlatılması bir to~tla karşılanlcak 
derecede bü ük bir kabahattı .. 

Avrupanın büyü!c siyasisi 

Rüştü Aras 
Sofya : l l ( Radyo ) _ Bir 

Sof~~ gaze~esi, Türkiye Hariciye 
Vekılı Tevfık Rüştü Arasın Avru 
panın büyük bir siyasisi olduğunu 
yazmakta ve Cenevredeki şaheserle· 
rinden bahsetmektedir. 

Puşkin gecesi 
Dün akşam Sovyet istas
yonları Türkçe neşriyat 

yaptılar 

Moskova : 1 1 ( Radyo ) - Bu 
gece 22 - 24 kadar Rus Radyo is·. 
tasyonları Puşkinin }Üzüncü yıldö. 
mü münasebetiyle konser, konferans 
neşriyatı yaplar Bu konferansların 
bir kısmı Türkçe idi. 

"'** 
Dün gece bütün Sovyet ishıs· 

yonları Tüı kçe neşriyatlar yapmış
lar ve Puşkinin hayat ve eserleri 
mevzuu etrafında konferanslar ver· 
mişlerdir. 

Meriç taştı 
Ankara : 11 ( A.A. ) Son 

günlerde yağan sürekli yağmurlar 
yüznnden Edirncde nehirler taşmış 
ve şehrin sekiz on mahallesini su bas· 
mıştır . Sular dört metre doksan na· 
timetre yükseldikten sonra yavaş 
yavaş çekilmeğe bai'lamıştır . Umu. 
mi müfettişlik ve vilayet feyezanın 
fazla zarara mucip olnıa•nası için 
tedbirler almıştır . 

Ava Kamarasında 

Londra : 11 ( Radyo ) - Mi.ıs. 
tcşar bugün Avam Kamarasında bir 
çok süallere cevap vermiştir. 

937 deniz anlaşması hakkında 
demiştir ki : 

lngiltere bu anhşmayı tasdıka 
amadedir. Ancak ı taraflı olursa .. 

Krenberg lngılız Portekiz mu 
aheclelerini de mevzuu bahsedeı ek· 

' Portekiz müstemlekclerini lngilte 
renin himayeye mecbur olduğunu 
çünkü eski bir anlaşmanın halen 
mute'>er olduğunu söylemiştir. 

Japon meclisi 

Boğazlar anlaşmasını 
tasdik etti 

Tokyo : 11 ( Radyo ) Japon 
meclisi lnıparatoru11 riyasetinde top
lanarak Montrö anlaşmasını miitte· 
fikan tasdik etmiştir . 

Japonya bu anlaşmaya b ü y ü k 
ehemmiyet atfetmektedir. 

Sovyet-Çekoslovak 

Doğru b:r h...:t yapılıyor 
Buda peşte : 11 ( Rad, o)- Ro· 

manya<la, Sovyetler bırliğini Çekos. 
lovııkyaya rapteden doğru bir demir 
hattı inşa edilmektedir . 

Makedonyada 

Sel tehlikeleri 
Atina: 11 (Radyo ) - Make 

donyada şiddetli ve devamlı yağ· 
murlar neticesi ırmaklar taşmakta
dır . 

Hükumet buna karşı tedbirler 
ittihazına girişmiştir. 

Bir ha~a sefinesi düştü 

Sanfransisko: 11 (Radyo) _ 
Los Angelosdan San F ransi:ıkoya 
gelmekte olan bir hava sefinesi te e 
aşagı düşmüştür . p 

3 ) olcu ölmüştür . 

sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

PAMUK ve KO{A -
Kilo hyatı 

En az ı En çok 
K /\ .~ 

Satılan Miktar 
/\ o 

Kapınıalı pamuk - __ ı 
Piyasa p rlağı ,, 
Piyasa temizı·'----

" 

39,50 1 42 
ı---

~~---ı ----·--===----~-iane ı 
iane 2:-----

Ek pres 50 
Klevlaot 

YAPAGI 
ı ___ _ Beyaı Siyah ____ _ 

ÇIGIT 

---1~ 
' Y erı lik,, 1 

., ''Tohum! k,.-- l 4 4,37 

'l U BU BAT 

1 

---1--
UN 

Salih iiç ______ ı 850 
" " ___ ı 800 

Dott yıldız Doğnıluk j 850 
iiç " .. 1 8 o 
Simıt ' ~--
Dört } ıldız Cu~;huriyct - 1 850 
uç " " 1 800 __ _ 
Siınıt -----,-

" 
Liverpol Telgrafları 

11 2 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Banka ından alınmıştır. 

~-----------------------------------.J 
Alsaray sinemasında 
Bir ınüddettenberi şehrimizde çok güzel temsiller vermekle nam almış 

olan Kemal S h. ve arkadaşları temsil gua 1 r rubu tarafından pek yakın .. 

1
.. •. da genel basım direktör· 
uğu tarafından gönderilen 

Müsahip zade 
• 
taat 

Bay Celalin 

ilimı 
Eseri prova edilmekte olup pek yakında sayın halkımıza gösterilec kt' e ır. 

Bu akşam 

Timurlenk 
Tarihi büyük eser 

1-3 c. 
;-:-:-'-:-----1 
İnhisarlar Adana B .. Atina -Viyana 

Bir hava yolu açılacak 
Atina : 11 (Radyo) - Avustur· 

ya hükumeti, Vıyana ile Atina ara· 
sında bir hava hattının müsade edil· 
mesini hiikfıınetten istemıştir. 

Hükumetin bu teklifi kabul ede 
ceği zannolunmaktadır . 

Çe_< slova 'tya rejisinin 
Sovyetlerden n1übayaası· 

Prag : 11 (Radyo) _ Ç k ·I k .. . e os o 

B
' ~ l~~ re5ıısı tarafından Sovyetler 

ır lRıne 00 000 kilo t••t" "b ' u un mu a-
yaası teklifi yapılmışt • ır . 

lngilterede 
Bir haftada 976 kişi gribe 

tutuldu 
L~ndra : 11 ( radyo ) - lngil. 

terenın büyük şehirlerinde geçen bir 
haf ta z rfında 937 k~in gribe tu. 
tulduğu knydcn anlaplmışbr • 

d .. 1·· ..... d aşmu ur ugun en: 
1 - Adana İnhisarlar Ba ·· d" I" şmu· 

ur uğü binası ve bılumum a b 
ı r· .. f n ar. 
arı: utun abrikası, barut d 
eskı ve · · eposu , . yem ıstasyon aralarında . 
~ed~lecek mamul ve yaprak t"'t"na 
ıçkı tuz b t u un , 

'. ' aru ve mevadd i fr k' vesaır bilum ı n ı a ıy 
1-M um emval ve eşyanın 

. art-937 den itibaren bir se 
nelık nakliy .. · . k e ucn ti açık eksıltmeye 
~nulmuştur. Nakledılen eşya tah· 

tnınen beş milyon kilodur. Muham. 
men nakliye bedeli 2250 liradtr • 

2- Şartname bedelsiz olarak 
Adana inhisarlar başmüdürlüğündeı 
alınır. 

3-:- Eksiltme 1-Mart 937 pa 
zartesı günü saat 14 huçukta Ada· 
na f~hisarlar başmüdürlüğünde ihal 
komısyonunca yap,lacaktar . 

4 Muvakkat temir.at muham 
men bedelin o 0 7 buçuğu nisbetin· 
de 168,75 liradır. 

5-lsteklilerin Ticaret Oda.11~ 
kayit olduklarına dair vesikalanl 
birlikte mezkur günde ınuracıaatl.,.. 

7790 12-16-23-28 
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Sahife : 4 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

•• 

i
l Gazete il Türksözü matb~ası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K"t f Eserlerinizi Türksözü matbaasır.da 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 ticarethant.nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız. 

i
l Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır. · 

O ı T b 1ı 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 yapıln. 

•• u i
l Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

ancak Türksözünün Otomatik ma'cinala-
~~~~~~~~-' 

rında yaptırabilirsiniz . 

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

• 

Türksôzü 

• 

• 

' 

(. -

12 Şubat 19'7 

·~ ' -' 

~ut 
liy 

n 

ıda i 
·ın s 
.!ide 
k şik 
ık tay 
yelle 
seriy 
ssa 
z leş 
lir. 
ınlar 

yelle 
:la a 
:nrniy 
ığa 

Ad 
Mer 

nasla 
ıdan 

" iiiiıııial~n Yo 
Esk 

·DAôA 2: 
_,,,,-B ' l"1 • 1.../ T . le Yo 

ll'-<11'.. ; REN j ·~:~ 
r f?~l-lAT ' ı;;oı;Q ~~~ı~ 

l i ' • a~~I. 
~----.... ---------------------------------------~<a~ 

.:ı Açık eksiltmeye k=-n-iş--: Y--eı-1i·m--ez_a_rl_ık-t-ak_i_y_ık_a_m_a __ od_a_s_ın_ın--in...: Şark Kromları T. A . Ş. 1 :~~ 
BELEDİYE İLANLARI 

şaatı ile su tesisatının yaptırılması . d ı k 
2- K~şif bedeli: 1466 lira 88 kuruş. en memur a Jnaca 
3- Muvakkat teminatı : 110 liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü saat 

on beşte Belediye encümeninde . 
5 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün beledi ye yazı işlerine mü 

racaat edebilirler . 
6- İsteklilerin ihale günü muayyen saatta teminJtlarile birlikte bele-

diye encümenine miirac3atları ilan olunur. 7778 7-12-16-20 

1 - Açık olarak eksiltmeye konula'! iş: Yenicami -Kuruköprü kaldı· 
rımının tamiri ve tratuvar inşası . 

2- Keşif bedeli: Bin üçy:iz elli lira yirmi altı kuruş . 
3- Muvakkat lt'm'.natı : Yüz bir lira yirmi altı kuruştur. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü s.aat 

on beşte belediye encümeninde . 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün bele:liye yazı işleri kale 

mine müracaat edebilirler . 
6- ihalenin yapılac3ğt gün isteklilerin temina tlarile birlikte saat on 

beşte be'e :liye encÜ'llenine müracaat etmeleri ilan olunur . 7779 

7-12-16-20 

r-------------,1 
Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 

temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam· Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saalleri her gün : 12, 18 

Şirketimize muhas·be ve anbar muamelatında istihdam edilmek üzere 
memıır ~lmacaktır . Taliplerin : .. 

1- Türk tebaası olmaları 
2- Lise mezunu veya muaddi ecnebi mekteplerden mezun olmaları . 
3- Ya}iarı otuzu tecavüz etmemeleri 

I 
~ 

/ 
/ 

y 
• 

Kendılerine şimdilik ayda (5'J) lira ücret verilecek ve odn,tenvir ve tes· w~-~ ~ p ~'"' ~ 
hin Şirkete ait buluııacaktır. ~~~.J"\.~~·~'ı\-•~~ 

Bu şeraiti haiz taliplerin el yJzıları ile yazdıkları tercümei hal sureti ve R - J 

ıı 

bir fotoJrdflari'e b~raber yazı ile nihayet 15 Şubata kadar Ergani Ma- 1 l<ud 

1 
den:leki Şiıket merkezine miiracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ı ı ik k 

7787 3-6 a Fi 

İnhisarlar Ad;ına Başmü
dürlüğünden : 

Bürücek köy muhtarlı 
ğından : 

1 tıb 
len 

1 *' Sık 
1 

ı ckı 
Adananın Bozanlı nahiyesine •- ıkta 

1 - Adana - Karaisalı arasında bağlı Bürücek kö.y ve yaylasında Bu 
nakledilecek olan ve tahminen 30 köye ait fırın ve dü~ kanlar ile han Ti R n akı 
bin kilo mikdarında bulunan fnhi- ve içerisindeki müceddet dükkanlar 
sari ara ait mamul tütün.içki ve sair ve köyün Çağşak me 'kiindeki kah· il igu 
emval ve eşyanın 10-Nisan-937 vehane ve bakkal ve sebzeci ve ka- T(jRKiW i" llA.NkASI ı~~ 
den itibaren bir senelik nakliye ÜC· sap dük~~n.~arı 26 şubat 93? p~r 161 A. ra~ 
reti açık eksiltmeye konulmuştur.Mu. şembe gunu _saat ~ 8 de t~lıple~~ne i de 
h b d 1 (300) 1

. I artırma suretıyle ıhale edılecegın -
ammen e e ıra< ır. d . . . .. •a.,:a. 

2 Ş . k en ısteklılerın o gun ve o saatte , 
-- artname bedelsız olara Ad d A 'f d A f b 'k d -------------------------------------"' 

1 _ .. .. .. __ _ ana a rı za e sım a rı asın a 1 layf 
Adana nhısarlar başmudurluğunden I hazır bulunmaları ilan olunur . 
alınır· 7 • 9 · 12 · 17 · 20 7782 ık~e 

3 Açık eksiltme 1-Mart - 937 
1 

pazartesi günü saat 14 buçukta A· 
dana inhisarlar Başmüdürlüğünde 
ihale komisyonunca yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat yüzde 7 
buçuk nisbetinde 22 buçuk liradır. ı 

5 - isteklilerin Ticaret Odasında ; 
kayitli olduklarına dair vesikalarile ; 
birlikte müracaatları . 7791 il 

12 16-23-28 

Zayi hüviyet cüzdanı 
Karaisalı nüfus dairesinden al

mış olduğum nüfus cüzdanımı içinde 
askeri muayene kağıdı ve yol vergi· 

sini. yatırdığıı_na ?~ir makbuzları zayi 1 

ettım. Y enılerını çıkaracağımdan 
1 

gaiplerin hiç bir hükümleri o madı-
ğını ilan eylerim. 7789 

Karalar-bucağı köyünden 
'I eli oğlu Osman 

Kiralık ev 
Kız Lisesi yakınında Debbağza· 

de evi aclıyla anılan ü; o:la,mutbah, 

odun ve kömürlük gibi müştemilatı 

havi ev kiralıktır. lstiyenlerin Bele

diye muhasebesinde Adfle~ müraca· 

atları ilan olunur . C. 3-3 

!'----------------/ilis 

Bugece ··b t . rıe <ııd· no e çı ecza . 
rın 

Y ınicami civarında Er 

Seyhan eczanedi1' _/ rn 
/His 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 

<ud· ·-


