
-- -- Pazar 
SAHİP ve BAŞMUHARRJRı 

14 Şubat 937 
Kuruluş Tarihi Onüçüncü Yıl - Sayı : 3755 

1 Kanunusani - 1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Sancakta anlaşmaya kar Almanya~ın müs: 

1 
temleke ısteklerı 

şı tahrikit yapıyor ar 
1 

. 
---=--··· ngıltere ve Fransa 

. Ankara : 13 ( Hususi muhabi
rırn· · 
S ~zın telgrafı )- Sancağın tekrar I 
.~?Ye parçası yapılması için tah· 

n Fatta bulunuldug" u bu tahrikata ba· 
zı ' 
.. ransız ve mahalli memurların da 
onayak ld 
ihrı~ .. o uğu, Sancakta bir Arap 

ıA.alı ıçin muhafız Hüsnü Bezzazi ve 
d. . ntakya kaymakamı Abdulka. 

l ınn çalıştıkları 'I atanilerden ve Ha. 
ep ' 
H rnebuslarından Cemil doktor 

)erle diger anasır arasına tefrika sok· 
mağa çalışıldığı son rejimin iyi kar
şılanmadığı, anasır arasındaki itima· 
dı sarsmış clduğu Hataylıların an
laşmadan memnun olmadığı, Şama 
bağlanmak istediklerinin öne sü ül· 
düğü bunun için köy köy dolaşarak 
mazl•ata imzalattırıldığı imza topla
mayan muhtaı !arın azledildiği bilJi 
rilmektedir . 

Müstemlekelerinden en 
küçük bir parça bile 
feda etmiyeceklermiş 

Paris: 13 ( Radyo ) - Alman 
sefiri Von Ribbentropun Londradaki 
temaslarından bahseden bir gazete 
nazırlardan birinin beyanatına istina· 
den şöyle yazmaktadır: 

d ~~an. f brahim Paşaların idaresin· 
r etı 1 gızli büronun Sancak istihba· 
k~· Vataniler aleyhindeki teşek· 1 
urlerle ın- d 1 ·r . . .. d··Jıri1 H t uca e e vazı esını gor u0 .. 

1 
•. a ayda jandarmadan mahkeme re 
sıne k d 

Çal a ar anlaşmayı bozmak ıçın 
~bkl s ca" ı 'J'··arı_ ve bu anlaşmanın an· 

ka~d urkıyeye ilhak için bir mu· 
tice ~ın~ olduğu ve böyle bir ne· 
Tür~I al~n_de Hataylıların ezilerek 

Şubatın ilk haftasında lskende. 
rundan Antakyaya gelen delege 
Mösyö DurieuX son intihapta çı· 
kan bir kaç mebus ve belediye re· 

isine kendilerini on sekiz senedir 
müdafaa ettiklerini ve son Türk 
Fransız müzaker{'lerinde böyle bir 
suretihal bulunabildiği ve onun ince 
l:ir anlaşma olduğunu gözlerini aç 
mazlarsa ezileceklerini söylediği 

bildirilmektedir . CŞhı ıleceğini söyledikleri, Türk-

-----------------------------------
:Ecnebi mali guruplarla 
İriştiğimiz müzakereler 

"fngiltere ile Fransa Afrikadaki 
yerlerden hiç bir kısım bırakmıya. 
caktır. Almaııya 1914 de kaybetti· 
ğini 1938 de kazanmak istiyor. 

Hitler Reni işğal ettiktl"n sonra 
artık her istedigini yaptıracağını 
zannetmektedir. Demokrat devletle 
rin sulh arzusu, onların eskiden ol
duğu gibi kuvvetli olnıalarmc. mani 
değildir. 

lngiltere hükumeti A.lman sefiri 
ile yapılan konuşmalardan Fransayı 
haberdar etmektedir. 

Binaenaleyh lngiltere ile Fransa • 
arasında itilaf olmadan hiç bir şey 
yapılmıyacaktır.,, 

------·------
lınan tezgihlarına 7 ge-

1 
BJIRIM 

i daha ısmarlanacak Nevzad Güven 

İr Hollanda grupu Adana ve Kon~ 
anın sulama işlerine talip oluyor 
l<ah· ıre : 13 ( Radyo ) - Bir Al-
ı:tfUrubu ile Türkiye iktisat Ve· 

. arasında yapılan anlaşma ne 
esınd A d" ...... e iman fabrikalarına ye ı 
••ıl d h 
ı:. a a ısmarlanmıştır . 

-:V1 e!ce sipariş edilenlerle ticaret 
ı erı . 

Kahire : 13 ( Radyo ) - Hollan. 
da ticaret nazırlığının salahiyetini 
haiz Hollandalı mali bir şirket Tür· 
kiyede telsiz telgraf merkezleri ve 
Konya ile AJanada sulama işlerini 
yapmak için 'I ürkiye Nafia Vekale· 
tile müzakerata girişmiştir. 

ispanyada çarpışan 
muharipler 

f spany~da kardeş ka,·gası bütün 
şıddetıyle devam ediyor. Daha 

nekadar da devam edeceğini kestir
mek mümkün değil.. 

Tarihin bu en büyük çıJgınlığında 
dökulen kan, fspanyol dağ ve ovala
rının çiçeklerini uzun yıllar kızıl renk
te ııçtırınağa kaf ı gelecek bir bolluk
tadır. r . nın sayısı ( 13 ) e baliğ olu. 

Yapıt k 
ın·ı aca bu gemilerin tutarı olan 
il~ ~on lira sekiz senede mahsu· 

ödenecektir . 

1 O milyon liraya }'apılacak olan 
bu inşaatın bedeli uzun vade ile hu· : 
buhat ve sair toprak mahsulü olarak 
ödenecektir . j 

Bu facianın kurbanlarına dair ve
rilen a~edlcr ne kadar mubalnğalı 
olursa olsun İspanyanın, geçirdiği 
bu sinir buhranında kaybettiği kan, 
onun milli bünyesini yıllarca sıska ve 
anemik bırakacağında şüphe yoktur. 

~amuk cinsleri 

Islahat için tedbir alınıyor 

kbtiınizdeki v; M~sin~.e~.i ~iraat ~an
ası Çırçır Fabrikası buyutulecektır 

·~:~a)r~ 1~ ( Hususi muhabi- Ji endüstrimizin en ehemmiyetli ham 
eki Zıraat Bankası Mer- maddelerinden biri olan pamuk c.İn· 

Pamuk f b ·k • sinin ıslahı ve ziraatinin çoğaltılnıa· ırnan 
1 

a rı asını azamı 
· a nıak i · f ı· sında kendine diişen hissenin ifas~ ıştir . çın aa ıyete sev • 

için mühim kararlar almıştır . 
Unun ner . k d M b istih 

1 
•ce~ı olarak çiğit ya- j Bu maksatla Am·eri ·a an i zer 

.tahsiJ ~:hiedıld!ği ~.iğit fiatlarındal ( tohum ekici makine) ve atlı ça-
Jrniştir 

2 
ne bır yukselme kay- palar getirilmektedir. Buna ait mu· 

Piyasada •!5 kuruş olan çiğit fi· kaveleler imzalanmıştır . 
. kuruşa satılmakta- Martta memleketimize gelmiş bu. 

lunacak olan bu feııni vasıtalar çift. 
anka, Ada 
r f ab 'k nada uhdesine geçen çilere verilecektir . 
atJa bı ~. ~sının da daha modern ------ • ------
. Uyüt .. ı . Ed. d r. ç f . u ınesınc! karar ver· ı rn e e 
ek 

1 tçıye istihsalden evvel ve. 
avansla · · 

ler tatb"k r ıçın de daha geniş 
Ue d 1

1 
olunacağını memnu· 

uy, uk. 
rendif . 
a ait 1.~ıze göre işin bu saf. 

r. etudJer neticelenmek üze· 

raat B k 
an ası bundan başka mil· 

Sular çekilmektedir 
Edir .. e : 13 ( Radyo ) - Sular 

ağır ağır çekilmektedir. Felaketze
delere yardım devam ediliyor. 

Zabıta , zarar mikdarını tesbitle 
meşguldür. 

İki İspanyol kardeş niçin gırtlak
laşıyor? Herşeyden evvel toprnk ve 
mide için .. 

ispanyanın kanla bulanan alev 
içinde yanan topraklarında yerli ol
maktan ziyade bir idhalfit maddesi 
olan yabancı metalar da döğüşüyor. 

Modern dünya için kendilerini 
yeni bir nizam olarak prezante eden 
biribirine zıd prensipler de İspanyayı 
münasip bir harp meydanı olarak 
seçmişlerdir. Aralarındaki rekabet 
şimdiye kadar Doktrin kavgası halin
de devam eden kominizınle faşizm 
ilk Kruvazatlarını İspanyada yap
maktadır. 

Bu ideal çarpışması ise milletler 
arasındaki menfaat ve rekabet müca
delesinin yeni bir maskesınden baş
ka bir şekil değildir . 

ispanyada çarpışan asıl rnuharib· 
ler milli menfaat ve milli c<1oizimler-

" dir , Bunun içindir ki , ispanya bu-
gün , ( beynelmilel bir tecrübe poli
ğonu ] halini de almıştır . 

Muhtelif milletlere aid harp mal
zemesi , harb tekniği burada çarpış
makla ve tecrübe gcçirmektetir . 

Sovyel tankı, Alınan topu, İtalyan 
tan aresi kendisi için en mükemmel 
bir imtihan sah ısı bulmuştur . 
. Yıkılan şehir İspany?l,dök ülen kan 1 
lspanyol;harcanan para lspanyol,fakat 
faydalanan yabancı harp endüstrisidir. 

İspanyol ihtilfıli hiç şüphe yok ki, 
tarihin sahifelerine insanlık ve yir
minci asır medeniyeti için bir yüz ka

ra.,ı olar ak geçecektir. 

MERSiNDE 

Mersinde İll§aatı ıknıal edılen asri mezarlık 

Mersin : ( Hususi muhabirimiz
den ) : 

Geçenki fırtınalarda parçalanan 
liman şirketine aid Adana Ae Kurt
cebe romorkörleri liman şirketi ka 
lafathanesindc tezgaha cekilmiş ve 
esaslı tamirlerine başlanmıştı . 

ilk önce tamiri bitirilen "Adana" 
romörkürü dün kızaktan indirilerek 
) üzdürülmüş ve seferlerine başla· 
mıştır. 

İngiliz kralı 

Taç giyme merasiminden 
sonra istirahat edecek 

. 
Kurtcebe romörkiirünün de ta

miratı bitmek üzeredir . 
Belediyenin yaptırmakta olduğu 

asri mezarlık muhit duvarları otob. 
si dairesi, müdüriyet doktor, sıhhıye 
odaları ve gusülhane İnşaatı tama
men bitmiştir . 

Taksimi anası blokları, projesi· 
ne göre tanzimine başlanmıştır · 

Bloklar bitince, yollar ve çiçek· 
ler donanmış olacağına göre Hazi · 
ran ayında yeni mezarlığa defn baş
lıyacaktır. 

Numan Rifat 

Cenevreye gitmek .. 
uzere 

lsıanbul : 13 (Radyo) - Ce
nevreye giderek Hatay yasasını ya
pacak olan komisyonlara iştirak 
edecek murahhas heyetimiz ve he
yete riyaset edecek Numan Mene· 
mencioğlu bugün yarın şehrimizden 
hareket edecektir. 

Saraydaki hususi dairesinde hü · 
kumet işlerile m~şgul olan başveki· 
limiz ismet 1nönü kendisine lazımı~· 
len direktifleri vermiştir. 

Balkan matbuat 
kongresi 

Vedat Nedim gitti 
İstanbul: 13 (Radyo) -Balkan 

matbuat i{ongresi Pazartesi günü 
( yarın ) Atinada toplanacakbr. 

Matbuat umum müdürü Vedat 
Nedim de kongrede bulunmak üzere 
bugün Atinaya hareket etmiştir. 

Anadolu ajansı nammada Muvaf. 
fak Menenıencioğlu bulunacakbr. 

Mümessillerimiz öbürgün meçhul 
askere çelenk koyacaklardır. Ayni 
gece saat 10,5 da Yunan hükumeti 
tarafından resmi kabul yapılacak, 
çarşamba günü öğleden sonra kon
gre kapanacaktır. 

Roterdamda deniz altı 
tüneli 

Eti Bank'ın Ergani madeni nak· 
liyatı Mersinde yapılmaktadır. lstas· 
yondan iskeleye kadar evvda iki bin 
metrelik mesafede dekovil hattı o
lup vagonlar amele tarafından itile
rek taşınmaktadır . Bundaki güçlükü 
gören Eti Bank dekovilde çalışacak 
lokomotifler getirtmektedir . 

Roterdam. fj ( Katt91ı:rı~rn~--..., 
milyon lira harcanarak yapılacak 
olan denizaltı tüneli şehrin iki kıs· 

l11{iiliz Kralı Joıj 

Londra : 13 ( Radyo ) - Taç 
giyme merasiminden sonra kral al
tınCJ Jorj uzunca bir istirahata çeki· 
lecektir. 

Kralın bünyesi zaif olduğundan, 
fazla yorulınağa tehammülü olm~
dığını doktorlar söylemekte ve isti
rahat tavsiye etmektedirler. 

Şu haJe nazaran yevmiy~ 5,.0 
ton maden vapurlara yükletilebile
cektir . 

mını birbirine birleştirecektir Tünel-
' de otomobil, bisiklet, ve yaya yol

ları olacaktır. 

=== 

ispanyada çok kanlı 
çarpışmalar oluyor 

Bütün halk resmen 
berlik ilanını 

umumi sefer
istemektedir 

~---------··------~---
Hükumetin taarruzları akim kalıyor 

Madrid : 13 ( Radyo) - Halk, 
umumi seferberliğin ı esmen ilanını 1 

istemektedir. ihtilale kati bir netice 
vermek ve İşi kökünden halletmek 
için bütün ispanya her şeye hazır
dır. 

Avila : 13 (Radyo) -Hükumet 

tarafından yapılan taarruzlar akame 
te uğramaktadır. 

Londra: 13 ( Radyo) _ Royte 
muhabiri bildiriyor : r 

lspanyol ihtilalcileri bugün Ma
lagayı tekrar bombardıman etmiş
lerdir. 

Madrid : 13 ( Radyo) -M l 

ingilterede 
.. 1 . d a aga 
on erı:l e. kaıılı çarpışmalar devam 
etmektedır. 

Avila : 13 ( Radyo) o·· 
Yeni bir fırka mı kurulacak ? 

The People neler yazıyor ? 
-- -·······,----

Sabık 'ngiliz Başvekili ve şim
diki Başvekil Muavini Makdonald 
eski parti ,liderlerinden Sir Herbert 
Sauınel ile b;rleşcrek lnglterede bir 
yeni fırka knrmak tavvurdadır. 
Bu havadisi veren lngilizce The Pe
ople gazetesi, kuruiacak olan bu si· 
yasi teşekkülün adının " Terakki
perver fırkP.sı " atacağını yazıyor . 

Gayesi, İngileredeki muhafaza
kar fırkası ile işçi partisi arasındaki 
" merkez ,, efkarı temsil dmektir . 

Bu fırkanın kuı ulması için nü-

fuzlu bir çok sanayi lider( · .. 
erıne mu· 

racaat vukubulmuştur , 

Makdonald ve Samuel fırkanın 
gerek mali bakımından, gerek inti
hap noktai nazarından bu nüfuzlu 
şahısların müzahcretini araştırmış
lardır . 

Fırkayı organize edenler, bütün 
teferruatı gizli tutuyorlar . Fırka ta 
hakkuk ettiği takdirde Makdonaldın 
kabineden istifa etmesi zaruri bulun· ı 
maktadır. 

- Gerisi ı.ıçüncü sahifede -

16 - un saat 
. ya doğru F ac;lılardan müteşekkil 

hır kol Madrid - Valansya yolunu 
;arla geçmeğo çalışmış~·c1a muvaf. 
ak olamamıştır. '" 

.. Londra : 13 (Radyo) _ Mad
rı~~n zaptı muharebesi başlamıştır. 
Musademelere şiddetle devam edil. 
mektedir. Bu harp, askeri, ftnni ve 
tabiyevi en mühim şartlar içinde 
cereyan etmektedir. 

Londra : 13 (Radyo) _ Alman 
haberlere göre ihtilalciler Malaga 
cenubunda ilerliyorlar. İspanya bar 
hi mühim bir devreye girmiştir • iki 
taraf "ta ellerindeki bütün mübimmah 
ortaya dökmüştür . 

Telefat hasarat çoğalııuşbr .Hü 
cumlar kad r müdafaalar da ficlcld. 
li olmaktadır . 

• 



'Sahife 2 Tiirksôm 

Bulgaristan 
Ve Sancak işi 

........................................................................ , 
1 Şehir haberleri 1 
' - ~ 

fe ransız ve Türk hükı1metlcı inin 
lr mesele için bulmuş oldukları 

hal şekli birçok bakımlnr<lan 
enteresandır. Fransa ve Tür ki yenin, 
güçlükleri izale edebilecek bir hal 
şekline varmak hususund ki sami
mi arzu!an sayesinde iki tez arasın
da ınuvaff ak bir ş.:.kil ol n anlaşma 

gerçekleşmiştir. 

Milletler c m·yeti tarafınd n 
Fransaya v rilm" olan m ndanın 
hududları dahilinde kain akla lJeıa
ber, fsl<endeı un " ncağı hakıkı bir 
dahili otonomi kazanma! tadır; san
cak, Suriye devletinin erç vesine 
dahil olmayan ayrı bir i nite teşkil 

etmektedir; çünkü iç işlet de t m is
tiklalden istifade etmesi kati surette 
temin edilmiştir. Fakat bu istiklal 
yalnız iç işlere münhasırdıı: Enter
nasyonal sahada Sancak istiklaline 
sahip değildir. Harici isi rinin ida
resi Suriye devleti vasıtesiyle ola
caktır. Aynı zamanda Suriye ile San 
cak arasında müşterek bir gü ı rük 
ve para sistemi rnevcud olacaktır. 
Görülüyor ki, yapılan anlaşma, Türk 
hükumetinin isteğini yerine getir 
mekle beraber, Fransaya verilmiş 
olan manda ile yarablmış olan hu
kuki vaziyeti de gözden kaçınna

maktadır. 
Diğer taraftan, ~ıırasını da te

barüz ettirmek lazımdır ki, konsey 
tarafından temsil edilen Milletler 
cemiyeti, yeni Sancak statüsünün 
tatbiki hususunda devamlı bir kont· 
rol ifa edecektir. Anlaşmanın hü
kümlerine göre, Türk halkının hak
ları da garanti edilmiştir; onların 

selameti milieller cemiycf nin kont
rolu altına konulmuşı ur ve Türk 
dili Sancağın resmi dili olarak ilan 
edilmiştir. 

Sancak meselesi münasebetiyle 
Fransız - Türk münasebetlerinin 
seyrini tetkik ederken, bu mesud 
neticenin bu davada kabul edilmiş 

olan usul sayesinde kolaylaşdınlmış 
olduğunu kaydetmek lazımdır. 

Milletler cemiyetine müracat et· 
mek ve paktın hükümlerine istinat 
etmekle Türkiye Sancak meselesi 
hakkında Fı ansa ile doğrudan doğ-

La Parola Bulgare'den 

ruya müzakerelere girişmekte te. 
reddüt etmedi. Bu usul, iki devlete 
ortaya koyulmuş olan problemin 
muhtelif safhalarını inceden inceye 
tetkik imkanını vermiştir; iki alakalı 

tarafın temin edici bir hal şekline 
varmak emelleri karşıMnda esasen 
anlasmanın h sule gelmesi gecık. 
me-zdı. Bu netice enternasyonal m.ı. 
hi}ette bir ihtilaf n halli için iki ala
kalı tarafı biri iıiyle temasa sev· 
ketm k lüzumunu bir kere daha 
gö t rmi~tir, Ve i te Fransa ile 
Türkiyeye, görüşlerini karşılaştır· 

mak. münakaşa etm k ve bir anlaş· 
ma zemini Lulmak hu u una veril 
miş olan imkanlar sayesindedir ki 
itilaf tahal kuk edebılmiştir, 

Bununla beraber, bu meselede 
Milletler cemiyetinin oynamış oldu
ğu hayırlı ve ehemmiyetli rolün 
kiymetini kimse azaltamaz. Esasen 
,mlaşma bir kere tahakkuk ettikten 
sonra, milletler cemiyetinin vazifesi 
tamamlanmış değildir. 

Bu anlaşmanın Cenevre mües
sesesine tahmil ettiği birçok ve bazı 
pek nazik vazifeler, konseyin istik
IJalde Sancağın si•ıasi hayatının 
inkişafı hususunda da çok ehemmi
yetli bir rol oynıyacağını isbat et
mektedir. Bu suretle, milletler cemi
yetinin nezareti asla eksik olmıya

caktır, ki bu da, Sancağın siyasi 
hayatının normal inkişafına büyük 
hizmetlerde bulunacak mahiyette· 
dir. 

Yeni Sancak statüsünün şümu 
lünü kısaca gözden geçirirken Türk 
halkının haklarını korumak için ko
nulmuş olan lıükümleri tebarüz et
tirmek lazımdır. Mi Jetler Gemiyeti· 
nin kontrolü altına konulmuş olan 
garantiler, birinci derdcede bir e
hemmiyet arzetmektedir. Filhakika 
Suriyedeki Türk halkının hakları ye
ni .Şancak statüsünde tanılmıştır. 
Türk dilinin Sancağın resmi dili ilan 
edilmesi i<eyfiyeti v e umumiyetle 
Sancak meselesinin hal şekli Ce
nevre müessesesinin enternasyonal 
münasebetlerde hak ve adalet pren
siplerini daima itibara alacağına de
lil teşkil eder. 

l 

1 

Türk ormancılığı 
\ 

Tiirki ye efkarı umumiyesmı or
man m selesi meşgul ettiği bir an
da Tlirk orman ılığı hakkında mü· 
hiın bir eserden bahsetmek istiyo
rum . 1926 dan 1929 a kadar ve 
1934 ten 1935 şe kadar Ziraat Ve 
kaletinin teknık azası olan pr f c:;ör 
( Berhard ) Türk ormancılığı, onun 
tarihi kanunları ve vazifel ri hakkın 
da bir eser yazını tır • Zi a t V a 
Jetinin neşriyat direktörü Nihad Bas· ı 
ri Somel tarafından Türkçeye çev 
rilmiş ve Türkçe ve Almanca ta 
bedilmiştir . 

J. nkara yüksek enstitüsünün on 
beşinci eserini teşkil etmekt dir . 
Büyük alim memleketimizde buldu
ğu büyük misafirperverlikten dolayı 
çok müteşekkir bulunmaktadır . 

Söze başlarken bunu söyleme
miz bizim için zevkli bir ş ydir . 
Büyük alim memleketimizi ve orman· 
!arımızı hemen hemen kendi mem
leketi kadar sevmiş her an biiyük 
bir alaka göstermiştir . Bir ormancı 
her hangi bir adam gibi memleketi 
ve onun sakinlerini pek yakından 
görmcksizip ve tetkik etmeksizin 
alakasız bir seyahat yap<mıaz . Köy· 
Jüyü tanımak ve kelimen·n delalet 
ettiği tam manasiyle tanımak mec
buriyetindedir . 

La' Republique'den 

Profesör yaptığı sayısız seyabal· I 
lerinde köylünün bugün meziyetle
rini pek yakından görmüş , eserinin 
mukaddemesinde şu şekilde ifo<le 
etmiştir : 

" Bc.ına hiç bir misafirperverliği 
ve ya dı nını esirgemeyen pek sağ· 
lam ve büyük kıymet olan Türk 
köy u üne bu mukaddem yi bitir 
m den evv 1 teşekkür etmeği bir 
borç bilirim . ,, 

E"er ikiyüz sahifelik olup 47 res· 
mı ihtiva eden bir ilavesi ile 7 ha
ritadan ıbarettir . 

Kita1 ın birinci kısmında orman· 
cılığın esa !arı mevzubahs edilmi~· 
tir . 

19 - Sahifeden 26 ıncıya ka · 
dar oları kısmın bütün Türkler tara 
fın<lan ok"nm ~sı lazım olduğu iddia 
edılecck kadar kıyınetlıdir . Zira 
profesör ormanın , muhit ve su men· 
baları üzerindeki tesirini büyük taf · 
silatı ile yazmıştır . 
ikinci kısmında ormanııı teşekkülüne 
tesir eden amilleri m vzubahs etmiş 
tir. Üçüncü partici.! Türk sınai or· 
mancılığın tarilıinden bahsetmiştir . 
Dördiincü kısmını Türk "ormancılı
ğının vazifeleri teşkil etmektedir . 

Bu parti <le Türk ormancılığına 
- Gerisi üçiincü sahif cl:ie -

Seyhan inmeğe 
başladı 

Dün, evv"lki gece 1,45 santim 
yükseldiğini yazdığımız Seyhan neh- ı 
ri dün ve evvelki gecedenberi 72 
santim inmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre; nehir 
gittikçe inmektedir . 

Köy heyetleri mesul 
tutulacak 

Okuma çağına giren talebelerin 
mektebe devamlarını temin etmiyen 
köy ihtiyar heyetleri hakkıoda şid

detli takibat yapılması dahiliye ve
kaleti tarafından vilayetlere tamim 
edilmiştir . 

Dünkü hava 
Dün şehrimizde hava mütehav· 

vildi . Öğleye kadar hava bulutlu 
ve güneşli geçmişti . Hararet san
tigrat 20 dereceyi göstermekte 
idi . Akşama yağmur yağdı . 

Barometre ( bugün için ) havayı 
mütehavvil göstermektedfr . 

Sedler 
İnşaat Pazartesi bitiyor 

Aldığımız malUmata göre; tamir 
edilmekle olan Seyhan ~ ıyısındaki 

sedlerin inşaatı Pazartesi günü bi
tecektir. 

Şehrimiz su ~teri idaresi bu işi 

temin için çalışmaktadır . 

Şehrimiz Halkevi temsil komite· 
sinin ayın 19 unda Asri sinemada 
11 Ana " piyesiyle 11 Mahcublar,, vocl 
vilini vereceğini yazmıştık . 

Parasız olan bu müsamere için 
de karllar verileceğini ilave etmiştik. 
Halkımız kartların nereden alınaca

ğında tereddüt "ettiği için yazmağı 

faideli buluyoruz . 
Müsamere giriş kartları Halkevi 

sekreterliğinden alınacaktır . 

İş dairesi 
Şehrimiz 6 ıncı bölge iş dairesi 

İş beyannameleriyle meşgul bulun· 
maktadır . 

Bir çok müesseseler , verilen 
beyannameleri doldurup iade etmiş· 

Maarifte: 

Makam maaşları 

İlk tedrisat müfettişlerinin maaş· 
lan önümüzdeki mali sene başından 
itibaran vilayet idarei hususıyelerin
den alınarak rnüvazenei umumiyeye 
verilmektedir . Bu durum karşısın
da idarei hususiye bütçesine de mu· 
vazenei umumiyeden kültür direktör· 
lükleri katip ve müstahdemlen nak· 
)edilecektir . 

Müfettişlerin maaşları 25 liradan 
başlıyacak ve deha fazla kıdemi 
olan müfettişler barem kanununa 
göre mııvazenei umumiyede göste· 
rilen kıdeme göre zam alarak çalı
şacaklardır . 

Halen almakta oldukları makam 
paraları bu suretle ortadan kalkmış 
olacaktır . 

Fakat yeni vaziyette makam 
parasını kaldırdıktan sonra müfet
tişlerin ellerine bugün almış olduk
ları maaş nisbetinde maaş geçmı

yecektir . Yüksek maaşlı olanlar 
müstesna olmak üzere her müfettiş 
umumi maaşta11 15 - 20 lira ka· 
dar kaybedecektir . 

Müfettişlerin bugünkü aldığı ma · 
aşların düşmemesi için vekalet for
müller aramaktadır . 

İlk tedrisat umum müdürlüğün
de kurulan birer tarafından müfet
tişler için her zaman yeni bir ça
lışma mıntıkası gösterilecektir . 

Zati Sungur 

Birkaç güne kadar şeh-
rimize geliyor 

İşittiğimize göre; İllizyonist pro. 
fesör Zati Sungur bir kaç güne ka
dar şehrimize gelece~ ve asri sine
mada zengin, numaralar yapacak
tır. 

Halkımız için bu ele geçmez 
bir fırsat olacaktır. 

Cemiyetler kanunu pro
jesi hazırlanacak 

Adliye Vekaleti cemiyetler ka 
nununun diğer kanunlarımızla tearuz 
teşkil eden bazı maddelerini değiş· 
tirmek için tetkiklere başlamıştır. 

Yeni kanun projesinin hazırlan-
• 

masrnda, bazı Avrupa hükilmetleri-
mn bu yoldaki mevzuatından istifa. 
de edilmektedir. flk olarak Fransız 
kanunlarından tercümeler yapılmak
tadır. 

Tayyare meydanı 

Dörtyolda da bir tayya
re meydanı mı yapılacak 

Memleketimize hava yolu · ile 
geleceklere mahsus muntazam mey
danlar olmadığı için iki büyük tay
yare meydanı yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Meydanlardan birinin Edirnede 
diğerinin de Dörtyolda inşası muva· 
fık görülmektedir. 

Garpten, yani Avrupadan mem· 
memleketimize gelen ve geçecek 
olan tayyareler Edirne meydanına 
inecek, Asya ve Afrikadan gelerek 
Avrupaya ve şimale geçecek olan 
hava nakil vasıtaları da D<>rtyolda 
yere ineceklerdir. 

Evvelce Yeşilköyde ve Adanada 
inşasına başlanan tayyare istasyon· 
larile memleketimizde tayyare ist<\t5-
yonu adedi böylece dörde çıkarılmış 
olacaktır. 

Zabıtada: 

Kaçak kumaşlar tutuldu 

Rf"şadbcy mahallesinde oturan 
Haceli oğlu hamal durmuş adında 
biri b~ş metre kaçak ipekli kumaşla 
yakalanmıştır , 

Taşla yaralamış 

Saracan mahallesinden Bekir oğ
lu ocakçı Şeyh Musa adında birisi 
komşularından Halil oğlu Dervişi ha· 
şından taşla yaralamıştır . Zabıta 
Musayı yakalamıştır . 

Bıçakla tehdit 
Erzurumlu f smail oğlu yapıcı Fa

zıl adında birisi Ahmed oğlu Osma
nı bıçakla tehdit ettiği şikayet edil
diğinden zabıta Fazılı yakalamış

tır . 

Kadın kavgası 

Umumi ev kadınlarından Ahmed 
kızı Güzide, Şükrü kızı Pervini yum
rukla döğdüğünden hakkında k:ınu 
ni muamele yapılmıştır . 

Hırsızlık . 
Ali oğlu terzi Abdullah, Meh

med oğlu Abdurrahman isminde bir 
müşterisinin paltosunun düğmeleri. i 
dikerken kaput cebinde bulunan üç 
lira parasını aşırdığı şikayet edildi
ğinden talıkikat yapılmaktadır . 

lerdir . 
,,..-------------, 

İş d ıiresi bu beyannameler iize 1 Hatay İstiklal 
rinde tetkikler yapmakta ve zati 

marşı 

tahkikatını da ikmal etmektedir . 
Bu beyannameler , tevzi tarihin

den itibaren 10 gün zarfında dol
durulup ıniiesseseler tarafından iş 
dairesine tevdi edilmelidir . 

Bir amele bir ka 
za geçirdi 

Mılli Mensucat fabrikası amele
leriııd~n Mehmed oğ:u Kemal adın· 
da birisi diin fabrikada çalışırken 
makinelerden fırlayan bir mekik yü
züne çarparak ağırca yaralamıştır. 

Kemal tedavi altına alınmıştır. • 
Aşılanan talebeler dün 

ders yaptılar 

Şehrimiz okullarında bu haf ta 
içinde menenjit aşısı yapılmakta ol 
duğunu yazmıştık. Bu sebeple bir 
kısım ınekt !pler ikişer gün tatil 
edilmişti. Bu okullar dün tedrisat 
yapmışlardır. 

Sıhhat kolJan aşı faaliyetine de
vam etmektedir. 

1 

llu/111 lı lrnrdt•şlerİmP. armufııın 

Bak Monlrodcn sonra onanmı~ yeni pakta 
İ. kendenın Antakyası Türkün yaşamakta 
Bir el uzanıp gokte karanlıkları yırttı 
Ay yıldızımız dalgalanır i.şte şafakta ... 

Beş bin senelik koskoca mazimize bak ta 
Kalk dinle Hatay marşını beş kıt'a , ayakta ... 

Taşlık kabımızdan bize gök kubbe gelir dar 
Tarih ile doğduk ün alan bir soyumuz var 
Türküz, Atam1z varlığımız benliğimizdir. 

Dünya ile ölçüşıneğe hatta bQyumuz var 

Beş bin senelik koskoca mazimize bak ta 
Kalk dinle Hatay marşını beş kıt'a, ayakta 

İymanla Hatay bağlı iken dinç Atatürke. 
Tarihini yırtar da olurmuydu sömürge 
Zencir vuracak elleri birbir koparır da 
Bir lahzada altüst eder Eflaki bu ülke 

Beş bin senelik kcskoca mazimize bak ta 
Kalk dinle Hatay marşını beş kıt'a, ayakta 

Adana : 10 - 2 - 937 

Ali Hadi Okan 

Dinsizliğe karşı 
sigorta 

• ş artık dinsizliğe karşı sig~ı 

1 ya kaldı . Birleşik Aınerık 
parası çok fakat işi pek a~ 
lar toplanmışlar ve dinsizlık 

reyanını tehlikeli görmüşler, nih3 

dinsizliğe karşı bir sigorta şirk 
kurmuşlardır . 

Dinsizlik sigortasına girenler 
namına haftada bir dol r ve. ınek 
dirler . 

Zevç veya zevce dinsizlik Y 
na sapınca, dinine sadık kalar ta 
500 dolarlık tazminat alır ! . ~ 

Bu nasıl iş ? diyeceksiniz · 
lısınız . izce, işi az parası çok 
lann bir şımarıklığı ! .. 

Çıplaklara dair istatist 
Fransız gazetelerinde bir jst 

tik çıktı . Bu istatistiğin hedefi 
üzerinde çıplakların tahminler 
Çok fazla olduğudur . 

Bu İstatistiğe göre Arz üıe 
de 290,000,000 çıpıak vardır : 
000,000 kişi de yarı çıplaktır ·. 

Bu mikdarlara Af rikanın dı 
sıcak memleketlerin çıplak ge 
ka'<imleri, Arabistan gibi yarı 
(aklardan mürekkep yerler halk• 
dır . 

Hizmetçi kadın ve nıe 

l 
1 

Finlandiyada Helsinfort'ta 70 
şında ve Mana Sinalpe isminde 
kadın ölmüş ve cenazesi mebllS 
mahsus merasimle ve hükumet 
rafilk kaldırılmıştır . 

Sinalpe, 1907 den 1918 
sine kadar mebus olmuştur . 

Fakat mebusluktan evvel bit 
metçi idi ve 1898 de : 

0 Hizmetçiler müdafai h 
cemiyeti ,, teşkil etmiş ve hi 
çilerin verdiği reylerle mcbuı; 
mıştır . 

Maske ile evlenen ka 
Jurnal gazetesinin verdiği ş 

ber cidden tuhaf ve cınsalsızdıf 
Viyanada geçen [hafta ırıe 

kilisesinde bir nikah yapılmıştır 
Bu nikahta gelin, üzerinde 

bir maske olduğu halde nikfı 
mıştır . · 

U numun hayretini ınucib 
bu hadisenin sebebi şudur : 

Gelin mümkün mertebe 
giizel görünmek hevesi ile yıı 
fazla boya ve pudra vesaire s<l 
bıı sebep!~ kızcağızın yiizünde 
hap husule gelmiş ve yara b 
almıştır . I 

Nika1 ıın te irine de imkan ° 
dığı iç·n böylece maske ile 
ınera~iınine iştirak mecburiyeti 
sıl olmuştur . 

An'ane severlik 
lngil!zlere göre arzın en aP 

severleri Çin milletidir . 
Bir F ran .ız gazetesi ise, eO 

perest milletin İngilizler ol 
kanaatindedir ve : 

Çin, an'aneye ne kadar 
riayetkar olursa olsun, ehe111 
yoktur ve Çinliler için tabiidir 
kat çihanın en müterakki bir 
olan İngilizlrrin bazı eski lJ 

adetlere bu kadar bağlı kalıll 
gilizlerin en an'ane sever bir 
olduklarına delildir . Demekt 

Müsamere 

16 Salı günü 
Şehrimiz. Halkevi leınsil 

16 Şubat gecesi Asri Sine 
.. ANA ,, piyesile " MAt-1 
LAR ,, vodvilini oynıyacaktı 

Müsamere paraslzdır . O' 
tiye verilecektir. 
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Büyük Britanya silihlan-1 

masının masrafları 
şı 

Çurçil Vinston B üyük Britanya 
1936 37 mali 
yılında sılahlan- Büyük Britanyanın eski Hazine 

0ıl 

rik~ 
at 
ılı~ 

illa uğrunda mümkün ve Milli Müdafaa Nazırı 
olduğu kadar fazla pa , ___ :_::_:.:;;;~~~·='.";".'.::;::;::;:-::::~~~ 

· hakiki netic_esi kendilerini a_n. c_a_ k _9_ 38 'ı ra harcamak azmiyle hareket ettı-
- · h de göstermış olacaksa da, onumuz· , 
gıne şüphe yoktur. Ancak, bu u k 

deki masraflar , her halde ço mu· ib3 
şirk 

sustaki kararını pek geç vermiş ol- ı k 
duğu gibi, icabeden tedbirleri de azzaın bir tutara varmış o aca tı_r: ı 

1 r vrupanın. silahlı kuuvetlerını ~ 

ıer 
a~~ştı. b ı 

durniadan çoğalttığı ve nihayet un- 1 
Bu ıtibarla gönlün istediği ve lan işitilmemiş bir seviyeye çıkara-

y 
t 

hakikat~n lüzumlu olduğu kadar faz· 1 rak beslediği devrin devam 
la P<ıra harcamasına imkan yoktu. etmesi tasavvur edilemez . 

• Geçen mali yılın bütcesinde si· Bu inkişaf daha ziyade kat'i ne 
!ahlanma faslı 160 milyon Sterling ticeye doğru yürümektedir . 
olarak tesbit ve bunun kırk milyonu Vaziyet hangi zavi)eden muha 
h<ıva -d f · d"l · t' ' Al ı· ırıu a aasına tahsıs e ı mış ı. keme edilirse edilsin, manya ma ı 

~lkı bu mikdar bazı munzam tah kabiliyetlerinin sınırlarına dayanmış-

isl· 
sısatla bir parça daha yükselmiş 

ı tır . 0 acaktır; ancak bunun, 31 marta iki üç yıl içinde, belki de daha 
;st 
efİ 
ıer 

kadar 180 milyona varacağını pek yakın bir zamanda, silahla~ma •~as-
sanrnı , orum· Bu para, 120 milyonu raflarını geniş ölçüde tahdıt etmek 
hava silahına tahsis edilmiş olan 1 mecburiyetinde kalacak; yahut da 1 
800 ila 1000 milyon lngiliz lirası- şaşkınca bir sergüzeşte girişmek s11· 1 
nı bu! f ret'ıle başıııın çaresini aramak tec· . an A iman silahlanma masra ı 
ıle karşı karşıya getirilerek muka· rübesinde ulunacaktır . 

r . 
dit 

Yese edilsin ? Eğ ·r Almanya yeni bir barba 
B· l karar verecek olursa, hepimizin mu tiyük Britanyanın silah anma k 

•na f B' l<adderatı ne hal alacağını imse I ,sra ı, cumhur reisi Ruzvelt'.n ı_r· 

l:şh.k Amerika hükumetleriıım sı bilmez · 
a 1 ·ı Ancak mutlak olan bir şey var-

anmak için sarfettiği 200 mı - b b h 
Yon I h sa 0 da şudur ki, nyle ir arp, 
d 

ngiliz lirasından çok da a az-
ı. ır B Avrupanın, kurmak ve muhafaza et· 

e~ 
1 

• una mukabil bu bahtiyar mem-
ek t h ·ı ınek mevki ve kudretinde olduğu e • er iki taraftan da binlerce mı 
genişliğindeki Okyanoslarla koı un- medeniyetin yıkılması demı k olacak-

rııuş bir . tt d' 1 tır . vazıye e ır 

Fakat ne de olsa, lngiliz silah· 
lan b" .. nıa programı, zamanla uyuye-

5e cek ve bu hususta harcanacak olan 
Para, 1937 de ehemmiyetli bir su-

bif rette ziyadeleşecektir. 

h 
hiıf. 
u> 

.. Hazırlık devresi sona ermek 
Uzredir; kendilerine siparişler veril
ıniş olan firmalar alacakları taksit-

:erin gittikçe yük~eleceğini hesap-
arına katabilirler. Bu taksitlerin tu-
tarı · d Her 

11
J ne olacağını tayın e emem. 

hı·alde bunun büyük bir kısmı, sürat-
i ... 1 b k d' ; le ır surette silahlanmak ma sa. ı 

ıııe 

ıştır 

deh 
ıkiilı 

tih;•ıkumetin normal endüstriel ıs
ale baş vurmasına bağlı buluna· 

caktır. 

Britanya deniz bakanlığının do-
anrııa 1 .. d .. k 
k 

Programı, bu yı ıçın e yu · 
e b' 

.
1
b ol ır tazyikle faaliyete geçilecek 

an eh · · · t enımıyetli ve yenı ınşaa ı 

derpiş 1 b'" "k 
e d d . etmektedir ki tane uyu 

rıt ' 
1 

notun inşaat masrafları gelecek 
) ~ yı •n b.. b b' 
50 d Utcesine konacaktır; una ır 

de ehaYrıca iki veya ilç tane büyük 
zır lı ·ı· . . . . 

b .. 1 ave edılecektır. Yenı kruva· 
zor v d . 
büy· k estroyer filosunun ınşaatı 

·ıı ol t u tutarda paraya mal olacak-
ır. Aı . _ 

le P ıl nı zamanda donanma ıçın ya 
. acak 1 'd ;yel' e . o an ağır topların, torpı o 

saır ırı 1 . • .. ti Ço" a zemenın ınşaatı sura e 
galtılacaktır. 

a' Ôncecl n kaydettiğim gibi deniz 
~anlı o-, b.. .. h b d 

0 $P •nd "' ulun ar sonrası evre-
e te h' f b • de b ç ızat a rikalarını işe ama-

eO te~ ulundurduğu için silahlanma 

01 rinlosuna, ordu ve hava kuvvetle 
dini en çok daha kolay olarak ken 

Uydurab<lir ar ı; · · 
ııı ki)' il ava Başkanlığının önümüzde· 
·d·r ı arda h • "k 
ı 1 darı d l arcıyacagı paranın mı -
r ı~ t di a ıa güç tahmin fdilebilmek 

r • 
uı 

Ancak b h 
lııl 1 n sarf· . u ususta yapılacak o· 
ir okad •}at ne kadar büyük olursa, 

bu ta~r daha iyi olacaktır . Çünkü, 

Büyük ~r?e, sulhun korunması için 
rolün i 

0rı.tanyanın ynıyaca~ı mutlak 

1 
Yec k '.11kanları da o nisbette büyü-e tır 

Yiik 
0
1 '.dunuıı da bu masraflarda bü. 
ıır p b 

---- --- ---

Türk ormancılığı 
- ikinci sayfadan mabad -

terettüp eden vazifeler ile takip edi -
len iktisadi ve teknik cihetler gös
terilmiştir . 

Beşinci kısmında de~letin bu 
saha içinde vazifesi ve bu işi yapa
bilmesi için lazım olan kanunlardan 
bahsedilmiştir . Büyük Millet Mec· 
lisinde münakaşa edilmekte bulun· 
muş olan Ziraat kanununun esasla

rını Profesör ( Berhard ) h,zırla · 
mıştır . Ormancılık muhitinde ve bü · 
tün matbuatta büyük akisler yapma-

liizım gelen bu eserden bahseden 
fil d k' çok tanınmış bir Mecmua iyor 1 : 

( Bu eser yalnız Türk ormancı: 

lığı noktasından değil dünya ~·~~· 
ormancılığı cebhesinden de buyuk 

bir kıymettir . ) 
Filvaki orman cılığı , çok ya

kından alakadar eden bütün me · 
seleleri toplayıp münakaşa eden 
böyle tafsilatlı bir eser ilk defa 

oıarak, görülmüştür · 
_ Benim gibi . çok aziz bir 

profesörle çalışmak fırsatını bulan· 
!ar çok iyi bilirler ki Her __ ~ese: 
leyi afaki bir şekilde ve butun fılı 
hükümlerden kaçınarak hareket eder 
ve yalnız hakikati açmağa ve ona 

erişıneğe çalışırdı . 
Çok bü, ük zevk ve meınnun~-

t ·ıe büyük alimin ilkbaharda mı-
ye ı ş· d' 
safirperverliğini duyduk , ıın ı'.e. 
kadar yaptığı bütün _seyah_atler g~bı 
bu seyahatinin de istıfadelı olacagı· 
na tamamen kani oluyoruz · 

Bütün Türk ailelerinin kitapha . 

nelerinde bulunması lazım gelen bu 
eseı i okuyucularımıza tavsiye eder· 
ken milli kitaphanemizi bu kadar 
kıymetli bir eser ile zenginleştiren 
aziz profesöre de saygılarımızı su· 

narız . 
Is/anı Şayl<ın 

Türle sözü sahife 3 

İngiliz-Mısır pa
muk anlaşması 

Londra : 13 ( Radyo ) - Lan· 
kster ile Mısır arasında pamuklar 
hakkında itilaf hasıl olmuştur . Bu 
itilaf 17 milyon iğle işleyen iki yüz 
fabrikaya racidir. 

Mançesterde yapılan son içtimada 
pamuk sanayiinin eski yıllara nis
betle iyileştiği yalnız bir kaç şube
nin henüz normal hale gelmediği an
laşılmıştır. 

Pamuklu fiatlarında son yüksel
melenin biraz daha devam 
anlaşılmaktadır . 

edeceği 

Şark demiryolları şirketi 
içtimaı 

lstanbul : 13 ( Radyo ) -- Şark 
demiryolları şirketi heyeti umumiye
sinin bugün fevkalade içtimaı yapıl

mıştıı. Şirketin bu heyeti umumiye 
toplantısında Nafia Vekaleti tara
fından bir komiser bulund_urulmuş

tur. 

İngiltere donanma
sını takviye ediyor 

Londra : 13 ( A. A. ) - Bir 
muhrip denize indirilmiş, dört muh
ribin de teslihine başlanmıştır. Ge
lecek hafta 26 harp gemisi daha 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlajı;ı .. 

-Piyasa temiz_i_ -'.~. --
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
K. 

41 
S. 

Fiyatı 

ı ;n ço~ 
43 41 ___ , ____ _ 

37,62 

Satılan Miktar 

Kilo 

YAPAGI 
teçhiz ve teslih edilecektir. Beyaz 

1 ikisi safıharp olmak üzre üç --.S"'iy~a"h _______ --- -----1- -------ı 
kruvazörle dört torpidonun da in- Ç 1 G 1 T 
şasına emir verilmiştir. Maliye na- Ekspres --
zırı Avam kamarasında Milli müda- iane -, I __ - - ı -
faa işleri için beş senede sarfedil- ı ı --;y"7e"'rT.li--,'"'Y'e-m"li"k-.. ---ı -----1---- -----·---
mek üzre 400 milyon lngiliz lirasına ı--.. --,·'"·T"o'h-'um.:.:.lc-u,....k,-, -- --4- - i· 4,37 --

baliğ olan bir istikraz yapılacağını 
söylenmiştir. 

İtalyan gazeteleri goruş 
melerden bahsediyor 

Ankara : 13 (AA.) - Roma 
hususi muhabirimizden : ltalyan 
matbuatı Milano görüşmeleri etra· 
fındaki neşriyatlarına devam etmek
te ve iki memleket arasındaki mü· 
nasebatın dostane inkişafı üzerinde 
bilhassa durmaktadırlar . 

Buğday Kıbrıs 

Yerli 
" 
,, Mentane 

Arpa•c-----=---
1 -Fasulya 

6--- ----
---------·--------

---ı------ı--------

---ı----------------· 
1 

Yulaf 
-öe~ıi-ce-------! 

l ı-~K--------ı----ı~----. uş yemi ı 

1 -Kete_n_t_o~h-um_u____ ---:----==--=ı-------
Mercimek 1 
Susam ---ı----- ,--- ---ç----

UN 
ı A8s~o,.------------ı 

~ -;ı; c;; J Dört yıldız Doğruluk ı-:---
800 .::,t. ;..: 1 üç " il 

" c . s· . 
:§ ~1- ım~t-~ _ -"-----
~ !:; Dört yıldız Cumhuriyet 850-

Göring Londraya gidiyor İ d k k } spanya a ço an ı 
Berlin : 13 ( Radyo) - Gene 

ral Göring lngiltere Kralı yedinci çarpışmalar oluyur 
Corcun tac giyme töreninde bulun· · 

1 

mak üzre Londraya gidecektir. 

Mısırda Tank 
Kahire : 13 ( Rarlyo ) - Mısır 

ordusunda tank mühim bir kuvvet 
olarak kullanılacak ve bir fırka te~

kil edecektir. 
lngilizlerin Sahrayı Kebirde tank 

tecrübeleri iyi netice vermiş oldu· 
ğundan bu tecrübelerden istifade 
edilmiştir. 

Mısır Mahn1eli Ciddeye 
ulaştı 

Kahire : 13 ( Radyo ) - Bugun 
saat dörtle Zemzem gemisi Mısır 

Mahmeli ile yüzlerce Mısır hacısını 
h 1milen Ciddeye ulaştı. 

İngiltere silahlanmak için 
büyilk bir istikraz 

aktediyor 

Berlin : 13 ( A. A. ) - Milli 
Müdafaa için beş senede sarfedil-

1 mek üzre 400 milyon lngiliz lirasına 
baliğ olan bir istikraz aktedeceği 
hakkında Mr. Neville Chamberlain 
ıarafından Avam kamarasında ya 
pılan beyanat burada büyük bir he 
yecan uyandırmıştır. 

Alman gazeteleri bu havadisi 
ilk sahifelerinde neşrederek sulh za· 
manında lngilterede görülmemiş olan 
bu silahlanma siyaseti dolayısiyle 

hayret göştermektedirler. 

i lngilterede ydni bir 
fırka mı kurulacak? 

- Birinci sahifeden artan -

Zatnn bir kaç avdanbeı i, lngil
tere kabi·ıesindeki cereyanlar, Mak
donaldı bbine dışında bırak •,ağa 
doğru idi . 

Ancak taç giyme merasiminin 
yapılmasını bekliyorlardı . Mayıs 

ayında yapılacak taç giyme mera ;İ
minden sonra kabinenin büyi.k bir 
değişikliğe uğraması muhtemel gö
rülüyor . 

- Bırinci sahifeden artan -

Hükumetçiler Madrid ve Valan
siya yolunun müdafaasına ehemmi

yet veriyor . 

Landra : 13 (AA.) - ispanya
da harp devam etmektedir. Madri:
den bildirildiğire göre Valansiya yo 
lu asi kuvvetlerin yalnız topçu ateşi 
altındadır • Asi gemileri Katalonya 1 

açıklarında içinde silah ve harp mal
zemesi bulunduğu söylenen bir Sov· 
yet gemisini zaptetmişler tayyare· 
leri de Malaga sahillerinde Adra li
manını bombardman etmişlerdir. Bu 
sahilde asi kuvve !erin Almaria isti · 
kametinde ilerledikleri söyleniyor . 
Royter ajansı bir ltalyan harp ge 
misinin Malaga limanına bin lta!yan 
askeri çıkarıldığını bildiriyor . 

------·------
Ağır cezada: 
İhtilas suçlularının 

muhakemesi 
Zimme. ve ihtilastan suçlu eski 

sulh hakimi Tabirin duruşmasına dün 
şehrimiz ağır ceza hak yerinde de· ı 

vam edilmiştir. 
Ehli vukuf heyeti azalarından bi

risinin lstanbulda olduğu anla.şıldı
ğından talimat yazılmasına ve muha
kemenin başka bir güne bırakılma
sına karar verilmiştir. 

Cumhuriyetten 
sonra 

Lise ve Orta Mektepler
den yetişenlerin sayısı 

yirmi misli arttı 

Maarif Vekaletinin alakadar da
iresince yapılan bir istatistiğe göre 
memleketimizde mevcut resmi lise
lerle muallim ve orta mekteplerin 
on iki yıllık mezunlarına ait listeyi 
aşağıya yazıyoruz. 

i::! °'ı_ü_ç_ it ti ---- -soo---
Simit " 

Liverpol Telgrafları 
13 / 2 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

,_.,,, - - 1 1 

Rayişmark ıı- 97 
Frank ( Fransız ) - 17-ı 02 
Sterlin ( ingiliz l ___ f 617 ·-oo 
Dolar ( Amerika ) \...:!J..-130 
Frank ( İsviçre ) 

Alsaray sinemasında 
Bir müddettenberi şehrimizde çok güzel temsiller vermekle nam almış 

K ı S h • ve arkadaşları temsil gu. 
olan ema a ır rubu tarafından pek ya~_ırı 

da genel basım dırektor-

lüğü tarafından gönderilen 

Müsahip zade 
• 
itaat 

Bay Celalin 

ilamı 
Eseri prova edilmekte olup pek yakında sayın halkımıza gösterilecektir. 

Bu akşam 

Aynaroz 
2-3 

Kadısı 
c. 

Açık teşekkür ır~-------------, 

Çocuklarımdan Leman ve Ne

şedin hastalıklarını teşhis ve iyi eden l 
Osmaniye Uray tabibi sayın Bay 

Eşbah ile geceli gündüzlü bizimle 

beraber hastaların başını beklemek 
zahmetine katlanan akraba ve k·ım. 

şularımıza açık teşekkürlerimi suna
rım . 

7796 
AHMET DINCER 

(Cebelibereket) 

TÜRKsöztJ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

•11 ~ v h ayı · 11lunacaktır . Ordu 
ava "d 

eı11 ırıatı mu afaasının topları, mühim :------------,---; 
clı rı ve her türlü silahlanma vasıta· 

O takdirde şimdiki Maliye Na

zırı Nevi! Çemberlayd Baş ıekil ola· 
cak ve bütün sandalyalar muhafa· 
zakar parti mensupları tarafından iş
gal edilecektir . 

Bu listeye nazaran, cumhu
riyetimizin ilanındanberi orta tah
sil mekteplerinden yetişenlerin sa
yısı yirmi misli artmıştır. 

2880; 1928-29 da: 3202; 1929-
30 da : 3950; 1930-31 de; 4483; 
1931-32 de: 4242; 1932-33 de: 
3606; 1933 -34 de 7069; 1934-
35 te: 9067; 1925-36 da: 10689. 

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

2 - İli\nlar için idareye 
Ve ayr · · l 

l:ıır edil . ıca tankları yemden lemın 
ecektır 

O lng-ilt ·ı · h da 
1 

ere, sı a lanma programın-
930--... - -,___ de de geride kalmış V\! 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 
O zaman Mister Makdonaldın 

kabineye iclhal edilmiyeceği samlı· 
yor . 

Orta tahsil mekteplerinden me· 
zun olanların sayısı 924 25 ders 

yılında 530; 25 - 26 da : 1296; 1926 
-27 de : 1921 ; 1927-28 de : 1932-33 deki tenezzül o yıl 

caal edilmelidir . .J .\.. ______ _ 
1 

muallim mekteplerinin altı 
çıkarılmasındandır. 

seneye 



Sahife : 4 

•• u 
r 
k 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• 
URKSOZ 

•• 

'

Gazete ı Türksözü matbaası "Tihksözünden,,ba şka 
'-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K" j Eserlerinizi 1 ürk sözü rratbaas ı r. c.l a l: ast rı-
1 ıtap ı · b" b f" b" ·ı ' · · nız. temız ır ta ne ıs ır cı o ıçı r.ce ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

İlan 1 Reklam bir ticarethantnin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Eeklanıları n ı zı, 

·-~~~~~.,--~-

ilanlarınızı her yerde okunan 1 ürksözüne verınız . 

S 1 
C"ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

ı 1 kitaplarınızı Türksözünün mücelli thane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . •• o 

z 
•• u 

Tab 
·~~~~~~~~-

ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

I 
R - kl:--tab \ Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

en 1 k T .. k ·· ·· ·· o "k ı · ı . anca ur sozunun tomatı ma cına a-
rında yaptırabilirsiniz . 

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

Türksözü 

zilat yapmaktadır . , --================== 
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1 BELEDİYE İLANLARI lir · ..., ------------1-
____ , _____ ı Renkli renksiz afişler Şark Kromları T. A. Ş.J 
gö;~:~~~ıa::~r:~~:kt:~l~:~~:~a;~~k~~'.~:~1~a~=~v~:n~:d~üf;~j~sine Etı.ket, Tire resimler, Kitap kaplarJ, den memur alınacak 

2 - Ke~if bedeli : Yedi yüz doksan üç lira 73 kuruştur . 

3 - Muvakkat teminatı : Altmış liradır. Karikatür 
4 - ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Martın biıinci pazartesi günü sa· 

at on beşle Belediye Daimi Encümeninde . 

5- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye Yazı iş
leri Kalemine ve ihal e gCnü de muayyen saatta teminat makbuzile Daimi 
Encümene müracaatları ilan olunur.7797 14-18 - 23 - 27 

1- Pazarlıkla alınacak eşya : 100,000 adet parke taşı ( Taşların ne
reden çık3rılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır ) 

2 Paz;ırlığın yapılacağı yer ve tarih : İhale Martın birinci pazartesi 
günü akşamına kadar her lıafta pazartesi ve perşenı be günleri saat on 
beşte belc<liye dairesinde belediye encümeninde yııpılacaktır . 

3- Bu işe ait şartnaın • Belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler 
orada görebilirler ve parasız alabilirler . 

4 - Mııham'll~n bedeli : ( 9650 ) liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 723,75 liradır .7755 30 7 14 21 

-.=--- ----- - - -
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A Jet 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

. ı 1 an 
kosloıı ıııark ı 25 bargir kuvvetind> Dızel motoru 
Doyç " 40 sıntinılik katarakt hiz~r. 

,. • 50 ,, ,, kalınlık rendesi 

" •• 40 
" " 

Pılaııya 

" " 70 " .. Şerıl lıı,·kı ınakiııası 

" ,, 80 ,, it 

" " " 
Macar un d · ıirıneni 
Kirşııer ıııarkl oyrna desteresi 

Tıransıııisyon milı''60.,ııı : liınetre blııı 1 ı[ı-ında 15 metr~ boyunda 
" " raptiyesi "60,, milimetrelik 

" ,, yatağı "60;, " ,, 
Ağaç torno311 iki metroluk Kirşner marka 
"Emme basnıa tulumba 

Yeni denilece!: kadar az kullanılmış olan yokarda cins ve adetleri ya
zılı mak:nalar, toptan veya ayrı ayrı satılacağından taliplerin Mersinde"Zi· 

ya Bahri Ortakları Okbr Şirketine ,. müracaatla ·ı. C. 1 3 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazi~ vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necıni Şenele müracaat etmeleri. 

Mürn·caat saatleri her gün : 12, 18 

1 ı~--------
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TiR 
" T(jRKiYE iŞ BA.NKA~I 

163 

Şirketimize muhasebe ve anbar muamelatında istihdam edilmek üt# 
memur alınacaktır . Taliplerin : 

1- Türk tebaası olmaları 
2- Lise mezunu veya muadili ecnebi mekteplerden mezun olmalat1 
3- Yaşları otuzu tecavüz etmemeleri 
Kendilerine şimdilik ayda (50) lira ücret verilecek ve odıı,tenvir ve 

hin Şirkete ait bulunacaktır . . 
Bu şeraiti h~iz taliplerin el y.azıla~ ile yazdıkları tercümei hal sur~~ 

bir fotograflarıle beraber yazı ıle nıhayet 15 Şubata kadar Erganı 

1 

dendeki Şirket merkezine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur . 
1 7787 5-6 ,A 
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Adana asliye hukuk ha
kimliği.1<' eıı : 

r-
1 Paramı ne yapayım 1 

241 
Adananın Oymaklı K. den Dur· 

sun Mehmet kızı Naciy~nin mü-ldei 
ııl~yh ayni köyden Seyfettin o~lu 
Hüseyin ;ıleyhine asliye hukuk mah
kemesine açtığı boşanma davasının 

• i :ıa kılınan muhakemesinde . 

Bu hususta !ıkir danışmak isliY 
lstanbulda 4 üncü Vakıf H a 11 

Borsa acentası 

Refik Selim oğlu 

Bir mektupla müracaat 

26 - 31-7-14 71, 
-

M.idJ ~i aleyhin ika'lletgalıını ter· 
kederek semti m~çhule gittiği malı· ı 
keme mubaşirinin davetiye zahrına 
verdıği m ·şrubattan a"llaşıldığından , 
davetiyen:n ilanen tebliğine ve mu 
hakeıncnin 9 3 937 tarihine mü. 
sadif salı günü saal 10 a talikine ka 
rar verilmiş olduğundan yevmi mez 
kilrde bizzat gelmesi ve ya vekil 
göndermesi 'iksi takdirde muhake • 

menin gıyabında icra kılmacagı ve 
davetiyenin mahkeme divanhanesine 
asıldığı tebligat makamına kaim ol-

·---,~--_A 

mak üzere ilan olunur. 7795 

Kaçakçılar vat 
hainidir 

Umumf'Neşriyat Müdüriİ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matb 
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