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Sancak müşahitleri 
dönüyorlar 

2 şubatta Cenevreye 
Malagada katlianı 

Ermeni ve Aleviler Türklük aleyhin- ispanyadaki ecnebi gazeteciler insa
de propagandalara.devam etmekteler niyet namına müdahale istediler 

Müşahitlerin ziyaretleri 

d 
Halep : 15 (Hususi muhabirimiz· 

en) · 
T.. - son zamanlarda alevlenen 

UrkJ"k b u aleyhinaeki propagandalar 
azı beyinsizlerin hareketleridir. 

Suriye halkı Türk aleyhindeki 
cereyanlarla alakadar değildir. 
. Antakya · 15 ( Hususi muhabi-

run· · 
l •zde ) - Birçok Ermeni ve Ale-

v~ er Türk mümessillerine müracaat 
e ~tek Hatay anlaşması aleyhine r IŞtna tekliflerinde! bulunmaktadır 
ar. 

Şarn : 14 ( Hususi ) - Antak-
Yadaki k · l · ·· h't· 
1 

• a vam cemıyet en muşa ı 

" ferı evvelki gün kumandan Bono re· 
akati d ş · 1 . n e ama gelıp Oryanpa asa 
ındiler. 

B MüşaHtlerin geldiğini haber alan 
1 aron Fan kendilerini ziyaret ederek 
skendeı un meselesi ve Cenevre an-

~Şrnası hakkında konuştular. Baron 
ban oradan çıkınca saraya geldi ve 

Bitaraf heyet azasından biri Su 
riye gazetecilerine heyetin işlerinin 
büyük kısmını bitirdiği ve raporunu 

Cenevrt ye gönderd : ğini, 20 şubatta. 
Cenevreye döneceğini söylemiştir. 

mr 

Akrepoldan 

( Hatay yasası ) altılar komis· 
yonunda bulıınup bulunmıyacağı sü

aline, kendilerinin ayrıca istişari bir 

heyet mahiyetinde kalacakhrı ceva
bım vermiştir. 

aşvezir vekili ile görüştü . 
Müşahitler dün Şamda görülecek 

Yerle · "k l' ·1 d . rı gezdiler. Suriye vu e ası e 
e zıyaret taati edildi . Hükumet 

Şerefi · 'k erme bir ziyafet tertip el tı teıı 
sonra A · .. 1 . ntakyaya döneceklerı soy e-

Balkan mümessilleri 
Atinada büyük tezahürle karşılandı 

nıyor. 

--------~--__,_:_,___....,= 

' İtalyanın İstanbul 
başkonsolosu geldi 

Rüştü Aras Selanikte Atatürkün tarihi 
evini ziyaret etti 

Selanik halkı çok coşkun karşılama yaptı 

Martimaryo İstanbulda 
lstanbul : 15 ( Radyo ) - ltal-

Yanın ı t b M . M ' an ul baş konsolo5u artı 
E aryo Badoğliyo Loyd Triestinonun 

&eo vapurile şehrimize gelmiştir. 
ı; k Marti Maryo rıhtımda ltalyan 

0 nsol0 h . • f ~ ı şıl s anesı erkanı tara ın rı an .:ar 
·' anrnıştır 1 
" B '. 1 

vali Mdo.ğlıyo_ bugün öğleden sonra 1 
Ctkt· ulııttin Üstüııdağı ziyard ede 

lr, . 

Atina: 15 ( Radyo) - Atina 
matbuatı diyorki: Balkan antantı 
hayatının dördüncü senesine gir
mektedir. 

Bu dvrt sene içinde Balkan dev-
letlerinin kazançları çok büyüktür: 

Selanik: 15 ( Radyo ) - Saat 

9 30 do Tiirkiye hariciye vekili 
T~vfık Rüştü ArJs ve aı kadaşları 
hariciye crka~ı . devlet lıüı ükleri 
ve nıatbuat mü:nessilleri tar;,fındaıı 
r < sınen kar~ılan ışlar lır. 

Yahudi-Arab ihtilafına 1 

bir sureti hal 
d 

, İınaın Yahya yemenin Filist~n ~r~p
larile birlik olduğunu bıldırdı 

S..ıudi 
----·······-

Arabistan ve Irak Krallarileri . teşriki 
mesai edilecektir 

1 Berut . 15 ( A 
rnarnı Fr· . . A ) Yemen \ 

l~ t~sine '._1stın Arab yüksek komi-
menin ~o~rl~rdiği bir meictupta Y., 
dirınckt ılıstınl~ _birlik olduğunu bil 
İçin b' e ve ~ılıstin ihtilafının halli 
ve 1 ır_ suretı tesviye teklif eylemek 

hakkında Suudi Arabistan ve Irak 
Krallarilc teşriki mesai etmek ar
zusunu güttüğünü ilave etmektedir. 

.1 
ngıltere kralı nezdinde tavas

sutta bulunmak üzere bu mesele 

Yemen imamının Arablık, Ya
hudilik meselesini beynelmilel siya
set safhasına koymak ve Arab dün· 
yasında bir birlik vücııda g tirmek is 
tediği sanılmaktadır. 

Rüştü Aras Selanikteki Atatürk 
evini ziyaret etmişlerdir. 

Bütün Selanik halkı Rüştü Arası 
karşılamış ve alkışlamıştır. 

Türkiye hariciye vekili Arasa, 
Stoyadinaviç ve Antonesko mülaki 
olarak Romaya haıeket etmişlerciir. 

Atina: 15 (Radyo) Rüştü 

Aras, Stoy<dinaviç ve Aıılcnr~ko 
şehrimize gdcliler; 

Mi! afıı it r Dor'se i tasyonııpda 
Mctt-bas o'Jı . &u )ı; , :Je kaı~ı', ıı
nıışlarJır. 

Matlıual münırssillı· ı i d.- Yunan 

-Gerısi ikinri s~h:fede 

------ . ------
Yeni Japon 

kabinesi 

Harici siyaset nasıl olacak 

Tokyo: 15 (Radyo)- Yeni Ja 
pon başvekili parlamentoda kabi
nenin siyasetinden bahsederken harp 
gemileı inin artırılması icabettiğini 
söylemiştir. 

Harici siyasetinden bahsederken 
de Büyük Britanya ve Amerika ile 
sadakatinin baki kalacağını, Çin ile 
mukavele siyasetine devam edece
ğiııi Almanlarla Bolşeviklere karşı 
teşriki mesaiye kuvvet verileceğini 
söylemiş ve nihayet Japonların ha· 
rici ticareti tevsi ihtiyaçları oldu. 

' ğunu ilave etmiştı, 

Hükfımetçiler tek kumandanlık usulüne~başvuruyorlar 
Madrid : 15 ( A. A.) - Bu

rada bulunan ecnebi gazetecileri 
Fransız başvekiline bir telgraf çeke
rek başvekili insaniyet namına Ma
lagada yeni kurbanlar verilmesinin 
önüne geçmesine davet etmişlerdir. 

....... ---~ 
Ankara telgrafı 

Kamutay 
Tatil yaptı 

Ankara: 15 [ Tiirksö 
zünün hususi telgrafı] 

- Meclis bu gün bir 
çok kanun layihaları 
müzakere ve kabul et 
tikten sonra yirmi iki 

artta tor anma uze 

Bu şehirlerde sivil halkın katle
dilmekte olduğu söyleniyor . 

Madrid : 15 ( A. A. )-Madrid 
müdafaa komitesi başvekilden mec
buri askeri hizmetle bütün cephe
lerde tek kumandanlık usullerinin 
kurulması mühim mevkilere şüpheli 
unsurları yok edecek sadık sivil me
murlar getirilmesi mukabil taarruza 
geçilmesi hakkında bir karar veril
mesini istemiş ve bu Valansiyaya 
teklifleri hamil bir heyet gönder 
miştir. 

Cebeiiltarık : 15 ( Radyo ) -
Malaganın her tarafım gezen Royter ı 
muhabiri diyor ki : 

- Malaganın üçte ikisi harap ol
muştur. Şehirde hastalık salgın ha· 
!indedir. Yedi aydanberi parkta ilk 
defa bir ayin yapılmıştır . 

Marlrid : 15 ( Radyo ) - Jarama 
mıntıkasında muharebeler devam 
etmektedir, 

Nehrin sol kıyısında mevzi rumış 
olan Cumhuriyetçiler bir adım geri 
çekilmeksizin mukavemet e>mekte· 
dirler . 

Bu suçlular Kanunusanide Madrid 
taarruzunda he kumet aleyhine çalış
nıışlardır . 

Mahkemenin verece · karar hak
kında hiç bir şey bilinmemektedir. 

Londra : 15 ( Radyo ) lhtilalcı-
lar Maarid Valansiya yolnnun 7 
mil mesafesini işgal ettiler . 

lhtilalcıların yolu kesmek teşeb
büsünün akim kaldığını iddia eden 
hükümetciler başka bir muvasala 
yolu aramaktadır . 

Valansiya şehrine denizden bom· 
bardman yapılmış ve 14 ölü 30 ya· 
ralı düşmüştür . 

ltalya donanmasının Valansiyaya 
doğru gittiği haber alınmıştır. Mad· 
rid harbi devam ediyor . 

MaJrid : 15 ( Radyo ) - Asi 
kuvvetlere mensup deniz kuvvetleri 
dün Valarsiyayı ve Barselonu bom
barduman etmişlerdir . 

Ankara - Roma re kış tatili yaptı. Fır 

ka gurupu da toplan 
dı. Genel Sekreter Par 
ti işleri Üzerinde bazı 

Talevera : 15 ( Radyo ) - Ha
, vas muhabiri bildiriyor : Londra: 15 ( Radyo ) - Bir ln

giliz siyasi mecmuası, Türkiye - !. 
talya münasebatı hakkında bir ma· 

kale neşrederek; lngiltere, !talya. 
Türki•ıe gibi üç devletin vardıkları 
tesanüd neticesi Akdenizde sarsıl

maz bir cephenin kuruluşu demek 
olduğunu ve Ankara - Roma ara 
sında normal vaziyetin temin edil
miş bulunduğunu kaydetmektedir. 

izahlarda bulundu. Kon 
greler sırasında müşa 
hit meb'usların rapor 
larına dair izahlar ver 
di . 

K. O. 
.......... ---........... -..... _ ,..,,._ ___ .._,_.,. 

Londra Alman 
sefarethanesinde 

Gizli telsiz 
Londra : 15 ( Hususi ) - lngil

leı e parlaııwıılosunda bir mebus, , 
Alman St faıdl.anesiııde gızli ıadyo 

ıstas)Onu tesisatı yepılclığıı•daıı dJ. 
lnı ı hiik(ı ııe!İ t•·n'<it etııııştir. 

M n La'at nazırı v~ı Jigi ı.:evap· 
ta · Sdneılıaııder ıı.üdahJlcden 
masun lıulun lııkları için İçeri girmek 
mümkün olm dığını, maamafı h bu 
hususla resmi bir mÜsJadede alın
madığı ce,abını vermiştir. 

Bu mesele, Londra siyasi maha. 
filinde büyük dedikoduları mucip ol
muştur. 

İzmir Valisi takdir edildi 

lzmir : 15 (Radyo) - Geçnıen
lerin pek kısa bir zamanda yerleş
melerini temin ettikleriııden dolayı 
Vali ve iskan Müdiıı ü Dahiliye Ve
kaleti tarafından birer takdirname 
ile. taltif edilmişlerdir . 

Sovyetler ilim akademisi 
toplandı 

Moskova : 15 ( Radyo ) -ilim 
akademisi toplandı . Bir hafta için· 
de devamlı toplantılar yapacaktır . 

F ranko kuvvetlerinin hücumları 

devam etmektedir . 
Madrid mevzileri yapılan hücum

lara dayanmaktadır. Asiler Madrid 
önünde mütemadiyen kuvvet teksif 
etmektedirler. 

Madrid : 15 ( Radyo ) - Bu sa
bah h~lk mahkemesi huzurunda 84 
kişinin muhakemesine başlanmıştır. 

Amerika sular altında 

Bu :resim her halde Adanalıların çok iyi tanıdı"ı ve 0 k d d 
k ki ,. b' 6 a ar a çok or u6 u ;r m ınzaradır . Seyhanın sık sık tekerrür ede ı l ki 
al şıkın olan Adana bu manzaranın ifade elti ği faciayı çok~ _ç~ rn 

1 arına 
Yukarıya ko) duğumuz bu resim Amerikadaki k r 1 ır . 

i,tilasına uğramış büyük bir şehirdir son or unç tuğyanın 
• 

Resimde bile şehrin içinde yüzdü"ü T' · · . . · 
1-"Jh k'k b k k h' d 6 0 um seesızlığı hısseailmekledır . 

1
• a 1 a __ u os oca şe ır e hemen hiç kimse kalm1mış ve zavallı sakin

lerı evlerını, barklarını bırakarak kaçın ı d • ış ar ır . 
Gün geçdikçe ve Ame ·k . . . k 

1 
b f . rı an gazetelerı elım ze geldikçe Amerikada vu· 

ua ~e en u acıanın dehşeti biraz daha iyi anlaşılıyor. 
.. .. 

1 
on ~ele~ Amerikan gazetelerine göre bu defaki tuğyan şimdiye kadar 

goru medık bır felaket ştklinde olmuş binlerce insan Misisipinin azgın sula
rında can ver~iş ve iki buçuk milyon insan tamamiyle açıkta kalmıştır. 

Zarar ve zıyamn b:iyüklüğü Ame;ika hüküınetinin bu uğurda yüz mil· 
yon dolarlık bir yardım kabul etmesiyle de anlaşılmaktadır. 

Köşedeki kadın fotoğrafı da selin binlerce kurbanları arasına katılan 
çok tanınmış güzel ye sevimli sinema artisti Judih Ailene aitttir. 

Jud ith Allen Kaliforniyanın Kermvil adındaki küçük bir şehrinde otuz 
beŞ sinema artistinden mürekkep gurubun içinde bulunmakla idi. Kasaba 
birdenbire suların hıicamuna maruz kalmış ve vukua gelen panik içinde 
Judith Ailen daha iki arkadaşiyle beraber kendini suların cereyanından 
kurtaramıyarak boğulup gitmişlerdir. 
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Araşdırmalıır 

Sulh peşinde İŞehir haberleri l~· 
'- •ı _______ , Mektup okumaf 

yatıştı Yemeklik buğdayla- Belediyede : 
rın tevziine 1 

Eski zamanda hüküm. -, -
darlar kendi mülkünü Umumi barış zihniyeti - eski 
genişi.etmek için h.arp I zamanda halitabii ( harp ) idi . Nehir iyice 
ederdı. Vatanın; mılle· ı Şimdi halitabiin:n sulh olduğu 1 
tin menfaatları hesabda 1 · d ·ı · · 

kt K .. k"f' resnıen tes ım e ı mıştır. Bı'r kaç gündenberi Seyhanın yo u. uvvetını a ı 

gören hükümdar hemen"------ Yazan : M. Rakşı ı iyice kabarmakta olduğunu v~ ev· 

cihangir olmayı dü; ünürdü . Son za len ( Petrol ) günün siyase•inde ye- ve iki gün 1,45 santim yükseldiğini 
man harplerinde ( Vatan ve millet ) gane hakim olacak kadar mühim yazmıştık · 
menfaatları adına harp etmeğe baş. uir madde olmuştur. Nı:hir iki gü.,denberi iıımekte 
!adılar . Ancak bugünku kuyular bu gi· devam etmiş ve 87 santim düşmüş 

Vatan ve millet menfaatine ve dişle yirmi yılda tükenecektir. Şim· tür · 
insanların saadeti namına ( sulh ) diden onun yerini tutacak kuvveti Şu hale göre şehir için şimdilik 
yapmayı umumi harbin belasını çek· düşünüyorlar. bir tehlıke mevcut değildir . 

tikten sonra düşürımeğe başladılar. Ak kömür - şellale kuvvetin· 
Fakat hükilınet adamları bu sulh den sonra güneşin hararetinden isti-
işinde bir taraflı düşündükleri için fade usulleri yıllardanbcri takip 
hükiimetlerdeki bu düşünce henüz ediliyor. 
ciddi sayılamaz . Bugün dünyanın en büyük şel-

Barış uğruna ciddi düşünceler lalesi Amerikadaki N!yagara şella · 
milletler efradi arasındadır. Gençler lesidir. Dünyanın başka memleket 
ve kadınlar ayrı ayrı sulh cemiyeti !erinde de şellale yok değildir. Bun. 
yapmışlardır . Propaganda yürü· !ardan rasyonel şekilde istifade 
mektedir . Bugün zayıf bile olsa ya- edilememektedir. 
rm kuvvetlenmesi umudu vardır . Bununla beraber suni olarak da· 

Fakat bu nihayet bir propagan· ha kuvvetli şellale elde etmeyi dü · 
dadan ibarettir, Ortaya 5ulhu tesis şünenler de az değildir. işte en bü-
edecek kuvvetli tedbirler , ameli yük şellale Cebelüttarı~ ta yapılabilir. 

Vergi işlerinde 

Maliye Vekaleti, bir yıla ait ver· 
gilerin sene sonunda tamamen tah 
sil edilmiş olmasını temin etmek ve 
ertesi seneye bakaya bırakmamak 

için tahiilat . sisteminde bir yenilik 
yapmış ve kendi dairelerinde bu sis 

temin tatbikini emretmiştir . 
Bir kaç aydanberi takibedilen 

yeni usulün çok faydalı neticeler 
verdiği göıülınüştiir: Diğer Veka· 
!etlerden bazıları da kendi dairele-çareler konamamıştır. Serte boğazı kapanır, Avrupa ile Af- , 

Bunu arayan mi:tefekkirler çık. rika birleştirilir, Akdeniz ile Atlan· t rine aynı usuliin tatbikini emretmiş· 
mışsa da buldukları formüller henüz tik denizi arasında seviye farkı sed- !erdir . 
( ameli ) bir şekil alamamıştır . !erle biraz daha yükseltilir ve buradan 1 

ilacı bulmak için hastalığı leş· yılda iki yüz milyon at kuvveti çıkarıla ' 
his etmelidir . ı bilir. Deniz münakalatı da Panama 1 

Çiftçi ile Ziraat Bankası 
nın muameleleri 

Avrupa hastadır kanalı usulile temin edilir. Bu ame- I 
Hastalık Avrupadadır. En sala· liyat (Golf Strim) İn Avrupa ikli-

hiyatdar resmi diller Avrupa nere- mini ıslah etmesine de yardım 

ye gidiyor diye sormaktadır . Daha eder. 
kuvvetli söz söyleyenler Avrupanın işte Cebelüttarık seddi hem 
ölüme gittiğini söylemekten çekinmi· petrol yerine bir kuvvet temin cde-
yorlar . D~nyanın mukadderatı {Pan rek dünyayı müthiş bir harp sebe-
/ı.ır:eril en ) ve ( P~n ! S} atık) sis· binden ( Koza Bellum ) dan kur 
lemlerine rağmen Avrupaya bağlı tarmış o:acak hem de Avrup ikli · 

olduğu inkar edilemiyeceğinden bü- I mini ıslah edecektir. 
tün dün a Avrupayı ölümden kurtar· 
mak için bütün zekasını sarf etme
ğe borçludur . 

Bir Alman mühendisinin planı -
insanları maddi ve manev: tekil · 
müllere ulaştıran feyiz şarktan gar· 
be gelmişti . 

Şimdi şimaldan cenuba hareket 
ediı or . Avıı panın lrnwdleri tüke
niyor . Bundan iki bin yıl önce yal
nız otuz kırk milyon insan besleyen 
Avrupada bngün beşyüz milyon nü
fus yaşıyor . 

iklim şartları da Avrupada fe. 
nalaşmıştır . Bunun neticesi olarak 
ziraat pek güç ve pek az semere 
veriyor . Toprağı fen vasıtalariyle 

kuHetlrndiımtk için l:ü}iik fedakar
lıklar ppılıyor. Orun içirdir ki Av· 
rupalılar cenuba , Afrikaya göz dik
tiler ve orasını paylaştılar . 

Afrikanın şimdiki hali 
Afrika Avrupanın üç misli ol

duğu halde orada yalnız ( 150 ) 
ır.il} en nüfus vardır . Şimdiki ikli
mi \aZi)eliyle oraya ( 150) mil
)'C!ldrn fazla ~ey az ıı k iskan edile· 

mez . Binaenaleyh Jı.frikanın iklimi
ni düzeltmelidir . 

Afrikan1n istimarı 

Masraf nerden temin 
edilecek 

Alman mühendisinin hayalha· 
nesinden çıkan bu planı tatbik et
mek için sarfedilecek parayı nere
den bulmalı ? 

Dünyada Süveyş, Panama ka · 
nalları ve Rusyadaki yeni Don · 
Volga kanalı, Hollandada Zuuider
ze körfezinin doldurulması, Ameri-
1-..ada bir çok büyük bataklıkların 

kurutulması gibi büy,ük işler yapıl

mış ve bunlara para bulunmuştur. 
O işlerden yüz kat büyük görü 

nen bu İşe de para bulunabilir. Mü. 
hendis bu parayı ( Avrupanın harp 
tahsisatı) r.dan çıkartıyor. 

Avrupalılar elli sene silahlan. 
maktan vazgeçip o para)ı müştere
ken bu ameliyata, Afrikanm imar 
ve istimarma sarfederlerse mesele 
hallolur diyor. 

Bu işe siyaseti razı etmek biraz 
güç olmakla beraber tehlike karşı 
smda siyasi adamlar bir gün bijyle 

1 şeyleri nazarı dikklte almağa ınec· 
bur olacaktır. 

Yalnız bir mahzuru var, herkes 
günün meselesini düştinüyor. Elli 
yılı düşünmeğe insanların tahammü
lü var mı ? 

Ziraat Bankası tiırafıııclan çift
çiye yapılan borç verme muamele
leririn ticari olup olmadığı hususun· 
daki içtiha'd ihtilafı Temyiz mahke 
mesi umumi heyetinde görüşülmüş-

tür . 
Umumi heyet bu 

ticari muamelelerden 
rar vermiştir . 

muamelelerin 
olduğuna ka 

j Vakıf ve gayrı menkuller 
I nasıl satın alınacak 

1353 sayılı imar kanununun do
kuzuncu ve 2290 numaralı belediye 
yapı v~ yollar kanununun 8 inci 

1 maddeleri hükmünden, mazbut va. 
kıflarııı hususi mülkiyet kaidelerine 
bağlı gayrı menkullerin istisnasına 

dair olan kamın projesini hükumet 
meclise vermiştir . Layihayı yazıyo· 

ruz: 
" Ankara imar müdürlüğü teş

kilat ve vazifeleri hakkındaki 1353 
numaralı kanu. un dokuzuncu ve 2290 
numaralı belediye yapı ve yollar ka. 
nununun sekizinci maddesinde müs · 
takbel şehir planlarına göre yol, ye. 
şillik ve saire gibi yerlerinde ihdas 
veya genişletilmesi için imar mü 
düdüğüne veya belediyelere parasız ı 

bırakılacak yerlerden, mazbııt vakıf- ı 
!arın hayrattan sayılmıyarak arsa ve· 
ya müsakkafları istisna edilmiştir . ' 

Bu gibi vakıf gayrı menkuller İs· 
timlak kanununda yazılı hükümler 
dairesinde bedelleri verilmek sure 
tile stimlake tabidir . ,, 

Palamut ihracatı 
Sahrayıkebiri deniz haline ifrağ 

için Garbtrablusundan bir kanal aç
mak çoktan düşünülmüştü • Alman 
mührndisi bu meseleyi bir daha or· 
taya atıyor . 

, lktisad vekaleti palamut ihraca· 

Afrikanın ortasında iki iç deniz 
meydana getirilebilir . Çat gölünt 
ve Kongo nehrine sedler yapılır . 

Şimdi Afrikanın bir takım büyük 
nehirleri yirmi metre toprak altın· 
dan akıyor . Çöl kumları suları yu 
tuyor. iç denizler ollinca hava biraz 
mutedilleşir . içinde beyaz ırkın da 
yaşayabileceği mıntıkalar genişler • 
Çöller ortadan kalkar . Ziraata el· 
verişli toprak meydana çıkar . 

Cebelüttarık seddi 
Sanayii besliyen fakat daha zi-

yade harp kuvvetlerinde israf edi · 

TÜRKSÖZiİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartla.rı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış nıemlekdlcr için Abone 
bcdelı değiımez ya'nı, ı osla nıa'1afı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idare} e rnüra-

caaı edilmelidir . 

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

tını tanzim etmek i zere bir pala 
mut nizamnamesi hazırlamağa baş. 
lamıştır. 

Kadının altınları ça
1 

lındı mı yoksa kayb 
mı oldu? 

Mt r.ncrli mahallesinden Rıziye 
isminde kir kadın dün bir kuyumcu 
dükkanına giderek altın bilezik pa. 
zarlığında bulunur1(cn bir kaç altını 
ile beşi bir yerdesinin çalındığını söy 
liyerek zabıtaya koşmuştur , 

Kadının altınlarını düşürdüğü vt .. 
ya çaldırdığı henüz belli değildir , 

başlanıyor 
-

Mııhtaç çiftçilere yemeklik huğ 
day tevziatı ziraat bankasına liste· 
!eri tevdi edilen Cümhuriyct. Gü
neşli, Seyhan, yamaçlı mahalleleriyle 
Debağzadeler ve Kilavur köyü !is. 
teleri ikmal edilmiş ve bugün bun
lara buğdayları ziraat bankasınca 
verilecektir. 

Yarın Havuzlu bucağı mahallesiyle 
Karaahmetli, Topraklı Misis, Yüzbaşı 
köylerine, ayın 18 inde Yukarıinnepli 
Ali kocalı, Çaşkırlı köylerine, veri

lecektir. 
Diğer mahal! 

pılacak tevziat 
bildirilecektir, 

ve köy !ere de ya· 
günleride ayrıca 

Belediyelerce yap. 
tırılacak abideler 

istimlak edilecek arsalar 

Bugünkü imar kanununa göre 
belediyeler şehirlerin güzelleşmesi 
için yeniden kuracak lan veya geniş-_ 

letecekleri yol, park vesaire gibi 
yerlerin arsalarını bazı şartlar dahi

linde parasız almaktadırlar: hükume
tin meclise gi:\ııderdiği yeni bir ka 

nun layihası bu gibi ar~aları istim
lak kanununun şumuluna almış bu

lunmaktadır. 

Belediyeler bu yerleri ancak 
usulen istimlak ettikten sonra kul
lanabileceklerdir. 

Valilerin düşünceleri 

Dahiliye vekaleti. köy kalkınma

sı için valilerin neler düşündüklerini 

ve başında bulundukları vilayetlerde 

kaç dane köy birliği teşkil edilebi

ı~ceğini birer tamimle sormuştur. 

Dahiliye Vekaleti vilay.etlere gön ·-------·-----, 
derdiği bir tamimde bel~diyelerce r 
yaptırılacak abide prajelerinin önce 
vilayetler tarafından görülüp tasvib 
edilmesi. Veki\letçe de görülüp tas· 
dik tdildikten sonra inşaya başlanıl· 
ınası lazımgeldiğini bildirmiştir . 

Ağır cezada : 

Bir katilin muhakemesi 

Yusuf oğlu Abdurrahmanı öl
dürmekten suçlu Bozcalı köyünden 
Mustafa oğlu Ali hakkındaki muh<V 
kemeye dün şehrimiz ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiş ve 
müddei vekili müdafaasını yaptık 
tan sonra müddei umumi , mütalaa
sından önce askeri tüfenkçi ustasının 
çağırılarak mütalaası alınmasını ta· 
lep etmiştir. Heyeti hakime bu iddi· 

'.ayı varid görerek tüfenkçinin celbi 
ne ve muhakemenin 2 Marta taliki

ne karar vermiştir . 

Maarifte: 

İlkmekteplerde yazı ders-
leri ve levhaları 1 

Tedrisat programına göre, ilk 
mekteplerde talebeye güzel yazı 
dersleri de ve~ilmektedir. Talebenin 
derslerini kolaylaştırmak için kül
tür bakanlığınca bastırılmış olan 
güzel yazı levhalarından vilayetimiz 

i~k mektep~.erine .yete~ek. ~~dar, şeh· ı 
rı'lliz kü!tur dırektorluğune gel 
nıiştir. 

Bunlar ilk mekteplere 
mağa b~şlanmıştır. 

Zabıtada: 

dağıtıl 

Bir kadını döğdü 
Mermerli mahallesinden hademe 

Yusuf oğlu Mehmet adında birisi, 
lbrahim kızı hademe mümineyi ikt 
günde iyi olacak derecede dövdü
ğünden hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Umumi ev kadınında ka
çak kumaşlar yakalandı 

idris kızı Halise adındaki umumi 
ev kadınında z~bıta 13 kilo ipekli 
kumaş yakalamıştır. 

Kaçak kumaşlar müsadere edil
miş ve Halise hakkında kanuni mu
amele yapılmıştır. 

Bu akşam 

Halkevinin müsameresi 
Asri Sinemada veriliyor 

Halkevi Temsil Kolunun hazır· 

ladığı " ANA " piye~ile " Mah · 
cuplar " vodvili bu akşam Asri Si 
r emada halkımıza oynanacaktır . 

Müsamere parasız ve daveti
yelidir . Giriş kartları dağıtılmış

tır . 
Bu iki temsil bu ay içinde bir 

kaç defa daha tekrarlanacaktır . 

Günlerini yine bildireceğiz · 

1 

Balkan mümessilleri 

- Bırinci sahifeden artan -

matbuatı tarafından ayrıca merasim

le karşılanmıştır. 

Keski lokantasında murahhas· 
!ar şerefine büyük Britanya otelinde 

bir ziyafet verilecek ve gece de bir 
balo veril !cel<lir. 

Atina : 15 ( A. A. ) - Bugün 

Atinada toplanmış olan Balkan An

tantı konseyi bugün öğleden sonra 

çalışmalarına başlamıştır. Bu çalış· 

malar perşembeye kadar devam 

edecek ve sonra bir resmi tebliğ 
neşredilecektir. 

Antant matbuat konferansında 

bugün ilk topbntısını yapmıştır. Tev

fik Rüştü dün S e 1 a ni k • e n 

geçerken Selanik belediyesi tarafın· 
dan satın alınarak Atatürke hediye 

edilen tarihi evi gezmiş, Atatürke 

karşı hösterilen bu cemileden dola

yı memleket namına belediye reisi

ne teşekkür etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz Yunan gaze 

tecilerine beyanatında bugün her 

zamandan daha kuvvetli bulunan 

Balkan antantının Balkanlarda ve 

Balkanları çeviren denizlerde barı
şın en müstakar unsurlarından biri

niteşkil eylediğini söylemıştir. . 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski orozdibak civarında 

Fuat eczanedir 

1 

1 

bir İngiliz 

• ngilterede büyük şehirld 

1 birinde oturmakta olan eJ 
Lister isminde bir zengin; 
kendisine gelen mektup 

kumazmış 1. 
Mi ;ter Lister'in bu adeti ~ 

nedenberi de ıam ediyormuş · 

Postacının getirdiği bir 
mektubu açmadan bir tarafa 1 

mış 1. 
Bu garip adetin ve azaıııi ~ 

sızlığın sebebi de, Mister Liste" 

len mektupların mühim bir _kı: 
para ve yardım talebine daır 
Si İmiş 1 , 

Acaba, maktupları açsa, ~ 
kendisinden ve bunları ver~cek 
ziyette bile olsa, bu talepleri 
laka is'af etmek mi lazımgeicd 

Düşünce bu 1 .. 

Soğuktan_ korkanlar' 
iki tavsiye 

" Amerika Tıb gazetesi ~ 
ğuktan korkanlara şu iki tavı! 
bulunmaktadır . 

1 - Her gün sabahları, Jıjl 
ğen içinde sıfırdan aşağı 10 det! 
de soğuk bir suya bir eli batı.
iki dakika böylece kalmalıdır· 
sayede vücud soğuğa karşı bi' 
vi afiyet kazanır 1 

2 - Sıcak bir yerden sotf 
valarda soğuka çıkıldığı zaııı8~ 
zı sıkı kapat•.,alı ve sade burıı' 
ve çok yavaş nefes almalıdır• 

Bir tıb gazetesinin bu tavsi 
rine teşekkür bir borçtur 1 

Kurbağa ticareti 

Karın iyisi ve kötüsü ol~ 
n•ın için kurba~a ticareti de t 
ve çirkin gi)rünmemelidir . 

Fransada Paris civarında ~ 
kimseler kara kurbağa topla'll' 
satmakla meşguldurlar . 

Bu kurbağalar, lngiltereye ; 

edilmektedir . 

lngilizlerirİ bu kurbağaları 
diklerini peşin temin edebilirİ~ 
gilizl 'r bunları sebzı bahçe! 

·r 
yapraklara musallat olan ınutlJ 
şareleri avlamak hizmetinde le 
maktadıı lar . 

Acaba lngilterede kıırbağ• 
mudJr ki Fran>ız kurbağ1ların' 
le düşüy.Jrlar ? D.Jğrusu borıd 
de bilmiyoruz ? 

En güzel kadınla' 

Holivod' da çıkan bir nıeıl 
en güzel k1dınlardan bahetııı" 
ve : 

" Cihanda ım güzel kadınil' 
ra ehemmiyet vermiş , bilha~ 
zücüler; tenisçiler ve golf oyo;. 
rı arasından yetişmektedir • b 
nü vermektedir . 

Mecmua; sporcu kadın!•' 
sından güzellik müsabakalarııı' 
zanmış olanları zikrettikten 

sinema yıldızlarının yüzde ye~ 
şinin de iyi yüzen , kori ~o tll 
tenis oynıyan kadınlar teşkıl e 
de ilave etmektedir . 

Z · l"k ·b·,.u eng1n ı esen ı 

Kış sporuna rağbet son ıtl 
!arda fazlalaşmıştır . .J 

Zengin ve eğlence dü~ 
pek çok olan Ne~yorkta M~ 
meydanında büyük bir kış s~· 
dairesi yapılmıştır . 

Bu binada s :ntııin her bl,J 
mevsiminde, sun'i kar ve Loı# / 

[sinde her türlü kış sporları 

celeri yapılabilmektedir. 

* 
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Türk ıözQ sahife : 3 

"'7r 16 Şubat 1937 
Seyhan valiliğinden: 

. 5 

o 

' * 
* .. j 

ölen 

Yaz?rı: Nihad Tangüner 

kim ? • 
Madrid asilerin çenberi altında 

____ ... ----
eline aldı ve küçük salona 

yürüdü : 

doğru 

Hollanda hariciye 
nazırı11ın beyanatı Londra: 15 ( Radyo) - ispanya · Fransa demiryolu üzerinde ihti

lalciler tayyare bombardımanı yapmıştır ve bir çok maktul düşmüştür. 
ihtilalciler denizden de iki şehri, Valansiya ile Barseloııu bombardı

man etmiştir. ihtilalciler Madridi her taraftan kuşatmağa çalışıyorlar. Ce
nubi şarkiden de yeni fırkalar gelmiştir. 

Seyhan vilayetinde göçmen ev
leri için muktezi olup şartnamesi 

veçhile Kozan kazasının Ç1m esiği, 
Beypına , ve diğer yedi orman ınak· 
tatarından kıt ve imal ile Kozana 
nakil ve teslim edi imek üzere 42353 

lira muhamm~n bedelli 2042 metre 
mikap çam 1(erestesi şubatın 26 ıncı 
Cuma günü saat 15 de Seyhan vi· 
ıa yet hükılmet konağındaki komis · 

yonunca ihale edilmek üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. is

teklilerin şartnameyi görmek ve iza· 
hat almak üzere Ankarada iskan 

umum müdürlüğüne lstanbul ve 
Adana iskan müdürlüklerine müra· 
caatları ilan olunur . 

I~ eli bir fırtına karla~~ süpü· 
lb:O rerek düzlüklerde o bekler 

yapıyor .. 
" Dağ nahiyesi " nin ıssız yolla

rında kimseler yok . Köyde hayat 
eserini , yalnız tek katlı kulübelerin 
bacalarında halkalanan ince kara 
dumanlar belirtiyor .. 

. Köye giren yolun sağ kıyısında· 
kı g . . 

enış saçak:ı taş evin genış pen -
cerel · d erın e bir ışık parladı . 

Burası nahiye doktorunun evi idi. 
k Artık akşam olmuştu . Köyün 
asvet]j akşamı .. 

Ne bir kuzu melemesi vardı • 
ne de bir ahırın derinliklerinden ge· 
len homurtular .. 

Zaman zaman, kar yığınları ar_a 
sında gömülü in gibi kulübelerın 
kirli camlarında sarı cılız pırıltılar 
Yanıp 5 .. .. d onuyor u ... 

Doktor 50 sinde vardı . Buraya 
geleli tam 20 sene olmuştu . 

Bu köyde niçin ihtiyarladı ? 
Sebebi uzun .. Bir gönül hika · 

Yesi 

Bu akşamda geniş şezlonga uzan· 
mış • sobanın ağzında oynaşan yala· 
zalara bakıyordu .. Kitap okumak· 
t~n.o kadar hoşlanmıyordu · Ses: 
5'.~lık .. Düşünmek .. Rahat rahat du
~unrnek , diııfemek , onun için daha 

_ Haydi delikanlı .. 

= N~ ~ ? Uyudun mu yoksa .. 

Ge~ç· ~dam söylemiyordu. 
Doktor ona yaklaşarak omuzla· 

rından sarstı : 
- Ne oldun? 
- .... 
- Zavallı .. 
Doktorun kolları genç adamın 

omuzlarından kaydı. Mırıldandı : 
_ Ölmüş .. hiçte tehlikeli gö 

.. .. ordu" Zavallı delikanlı .. Ben runmuy · 
~eni biraz üşümüş sanıyordum .. hal· 

buki sen .. 
ihtiyar doktor sendeliyordu · 

Hızla çantasını kaptı ve kapıya doğ
ru yüriidü : 

_ Onu olsun kurtarmalıyım .. 
Fakat durmüştü . Kafa tasında 

. eklenen bir felsefe onu olduğu 
şımş y· . be l .. 

d mıh ladı ırmı ş yı o:ıce yn e · . 
yediği büyük darbenin ıstırabıle kıv-
ranır gibi oldu : . . . . 

- Gitmiyeceğım . dedı . gıtmı· 

yeceğim .. öle~ kim sanki?:: b~mu? 
Delikanlıyı sevıyorsa o da olmuş de· 
mektir zaten, ölsün ... Eğer sevmi· 
yorsa mutlak \ıir başkasının kolları· 
na atılınıyacak mı? neye kurtarayım 

onu ?I.. 

Lahi : 15 ( Radyo ) - Hollan
da hariciye nazırı, Hollanda hükume· 
tinin , Hitler tarafından verilen nu· 
tukta Hollanda ve Belçikanın tama· 
miyetini sözleriyle tasdik ettiğini 

söylemiştir . 
Nazır , Hollanda , masuniyeti 

için bir devletle muahede aktede· 
mez. Diyor. 

Hollanda hariciye nazırının bu 
sözlerini gazet~ler tefsir etmektedir
ler. 

Mançukoda 

Bir tiyatroda çıkan yan 
hında 700 kişi yandı 

Londra : 15 (Radyo) - Royter 
ajansı bildiriyor : 

Mançukoda Antugn şehrinde bir 
Mançu tiyatrosunda çıkan yangın 
neticesinde yedi yüzden fazla insan 
ölmüştür . 

Vindsörün kız kardeşi 

İngiltereye döndü 

Londra : 15 ( Radyo )- Dükdö 
Vindsörün kız kardeşi , kocasile 
birlikte Viyanadan lngiltereye dön 
müştür . 

Malaga cephesinde nisbi bir sükunet vardır. Almurayı almağa teşeb. 
büs etmiyorlar. O mıntıkada yirmi milyon lira h:ısarat olmuştur. 

iki lngiliz zırhlısına da tayyare bombardımanı yapmışlardır . lngiltere 
bunu protesto dmiştir . Kontrolcular ihtilalcıların sahasındaki ölüler ara· 
sında Rus , Fransız ve lngiliz bulduklarını not etmişlerdir . 

ltalya fiosu yedi lspanyol gemisi tutmuş ve lşbilyeye ihtilalcılar mıntı
kasına götürmüştür. 

Küçük antand 
Daimi konsey Mart ipti

dasında toplanacak 
Bükreş : 15 ( Radyo) - Ha

vasın bildirdiğine göre ; küçük an 
tand daimi konseyi Mart iptidasında 
fevkalade bir toplantı yapacaktır . 

Bu toplantıda Orta Avrupa siya· 
si vaziyeti gözden geçirilecektir . 

İtalyan deniz ma
nevraları 

Roma : 15 ( A. A. ) - Muso· 
!ininin ziyareti münasebetile on Mart. 
ta Trablusgarp ile Tobruk arasında 
yapılacak büyük manevralara altmış 
harp gemisi iştirak edecektir . 

Vilayet daimi 
ninden: 

Encüme-

. 1-. Adan~nın Karataş Nahiye- j 
sı~de ı~~a edılecek olan Nahiye Mü· i 
dur evı ınşaatı (4169) lira (69) kuruş\ 
keşif bedelile açık eksiltmeye ko 
nulmuştur . 

2- ihale 937 senesi Martın ikin 
ci Salı günü saat on birde vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- Bu işe ait metraj,h~su•i şart-
. k 'it . 1 name , resım , e sı me şartnamesı 

ve mukavelename örnekleri (21) ku· 
ruşla Seyhan Nafia dairesinden alı. 

nacaktır . 

4- Muvakkat teminat (312) lira 
(73) kuruştur. 

7 - 11 . 16 . 20 7781 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden 

No: 34 

az]ı , daha olgun bir zevkti · 
Doktor sokak k~pısının sarsıl· 

rn . • 
ası ıle doğruldu . --------~---~----------------------___., Romanya - İtalya 

5- isteklilerin Ticaret Oda ;ında 
kayıtlı olduklarına dair Ticaret Oda· 
sından ve bu işi yapabileceğine dair 
Nafia müdürlüğünd n tasdikli vesika 
gösterecektir. 7788 11-16 20 24 1 

Adananın Kayalıbağ M.de olur 
makta iken eceliyle ölen Ahmet oğ
lu Alinin terekesi hakkında defter 

tutulmakta olduğundan alacaklıla
riyle borçlularının tarihi ilandan 
itibaren bir ay içinde mahkemeye 

müı acaatla alacak ve borçlarını bu 
bapta tutulacak tereke defterine 
kaydettirmeleri ve mirasçısı varsa 

keza tarihten itibaren üç ay içinde 
bu sıfatlarını müş'ir vesikalarla ishat 

etmeleri aksi takdirde müteveffayı 

ne şahsan ve ne de terekeye izafetle 
takip edemiyecekleri kanunu ınede· 

ninin 569,561 ve 534 üncü mad. 
delerine tevfikan ilan olunur . 7 800 - Kim o? 

K ' · '· .. • dan de-
apının sarsılışı ruzgar 

ğildi · Buna emindi . Yürüdü · 
K Z üstü 
apıyı açar açma • . . 

b~şı kar içinde koca gövdelı bır 
a anı içeri yıkılmıştı . 

Doktor onu kucakladı • biraz 
~ve] kalktığı şezlonguna yatırdı · 
L :ha henüz yüzü seçilmiyordu · 
arnbayı aldı ve meçhul adama doğ· 

ru tuttu . \ 

b· Mosmor olmuş ; genç , sarışın \ 
kır Yüz .. Kıvırcık saçlarını~ arası I 
ar dolmuştu . Güzel bir delıkanlı .. 

Şehirli giyinişi vardı . Kültürlü ol· 
du· b . . ·ı b gu elliydi ,. Alnındakı çızgı er 

Unu ifadeliyordu .. 

( Doktor, onu biraz daha sobaya 
Yaklaştırdı. Avuçlarını, şakaklarını 
rn~sajladı. 

Sarışın adamın göz kapakları 
0Ynadı, dudakları kıpırdadı. Mırıl· 
dandı: • 

Doktor .. 
Hasta mısınız ? 

- Ben ... Ben değilim doktor .. 

1 
Gene adam bütün mecalini top· 

•Yarak doğruldu ve devam etti : 

l 
- " Geçidelr ,, köyünde dok· 

or B· h ·ı· h t " ır astam var .. Sevgı ım as 
a ... 

h Daha yeni evlrnmiştik .. Sakin bi~ 
ayat geçirmek için muvakkaten ko· 
~e gelmiştik. O, üç gündür hasta:. 
b le bu sabah çok ağırlaştı. Şimdı. 
elki ölüm halinde doktor .. 

Köyden ne zaman çıkmış
tınız ? 

< d - Ôğle üzeri .. Fakat yolu şa· 
'

1
.'d •m. Yalvarırım doktor hemen 

gı elirn .. 

G 
- Fakat nasıl 1. Siz hastasınız .. 

ece · nın soğuğunda çılgınlıktır bu ... 

- Beni duşünmeyin doktor ... 
Doktor, gözleri parlayıp sönen 

~ence doğru merhametle baktıktan 
çnra hızla yındaki odaya yürüdü. 
antasını hazırladı. PHltosunu, mu

şambasını giydi. Hazırdı. 
Mademki doktordu vazifesini 

Ya ' 
Pmak her ne bahasına olursa ol· 

sun b 
kö orçtu . Yolu biliyordu . O 

Ye çok gidip gelmişti. Çantasını 

Oiploınaside 
Mali anlaşma imzalandı 

Türklerin zaferi Roma : 15 ( Radyo ) - Roman· 
ya ile ltalya arasındaki ticari ve ma· 
)i anlaşma Romen mümessilleri ve 
kont Ciyano tarafından imzalanmış· 

tır . 

- - - - -- .. 

------------~----------~--------------· "T. R. Aras, bu ni.ifuzu nazar sahibi ve fevkal- Adana Borsası Muameleleri 
Ade faal diplomat, h'llli imkansız değilse bile pek 
:or görünen bir çok meseleleri muvaffakiyetle ııeti-
celendil'miş bulunuyor . 

Bu anlaşma ltalvan - Rom•n 
ticaretinde büyük bir inkişafı temine 
vasıta olacaktır . 

ı-------~ PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi}atı 

En az En çok CiNSi Satılan Miktar 
K S ·· -,;-, ,~ K. ·~ Kilo 

lSOFY ADA ÇIKAN MrRI !.---- GAZETESİNDEN ----- -
ı....------------------..; 

Mısır bütçesi 

Kahire : 15 ( Radyo ) - Hü· 
kumet 1937 bütçesini tanzim etmek. 

Kapım alı pamuk 41 43 
-41 41,50--

37,62 3'l,62---ıı--------
-Piyasa parlağı ,, 
-Piyasa temiz-~i--",,---

iane 1 
iane 2 

ı-EEkC·s~p;.re~s------!~50~---1-----11--------

t rihli Mir gazetrsinde 
ynı a d b .. 
köşe yazan Seyaç a ugun 1 
" Doğru niifuzu n.~za~ " baş. I 

lığı altında aşağıdaki koşeyı yazı. 
A 

yor : 
"Türkiye Hariciye Vekili Rüş· 

f' Aras her gün biraz daha Avru
:alı bir diplomat olarak tebarüz et-

mektedir . . . 
Bu nüfuzu nazar sahıbı ve fev· 

k r de faal diplomat, halli imkansı.z 
d:;ıse bil! p•k zor gö~ünen bır 
çok meseleleri muvaffakıyetle ne· 

ticelendiı miş bulunuyor · 

R"ştü / ras bütün bu halli müş-u .. 
kül meselekri muvaffakiyete erıştır-
mek için münasip zaman ve fırsat 
beklemekte ve bunları kaçırmamak 
dirayetini göstermektedir . Türkiye 
Hariciye Vekili bu yolda çalışırken 
Akvam Cemiyetinin muayyen çer· 

. dahilinde olarak beynelmilel 
çevesı b" 

eselelerle meşgul olmakta ve oy· 
:Jikle Akvam Cemiyetinin k.ırılan 
nüfuzunu da telafi fylemektedır . 

Çanakkale boğ~z me~~les~n'.n 
h il . diploması kabılıyetının a ı, onun .. 
parlak bir e;eridir . •Son gunlerde 
lskenderun Sancağı hakkında elde 
d'len muvaffak ndice de aynı ma · 

~i;ettedir . Şüphe yoktur ki .bu dip· 
lomatın kabiliyeti tahtında gızlenen 
başka bir hakikat ta varrhr ve ' u, 
bolşevizm aleyhtarlığı için bir du
var halinde bulunan bir Türkiyenin 

mevcud bulunpıasıdır . 

A~rupa devletlerinin bu gün 
Türkiye ile anlaşmaları, kendi men
faatlerine uygundur . Bunu gören 
Rüştü Aras, yalnız ltalya ile bir ya· 
kınlık yapmakta istical göskrmekle 
kalmıyarak bir yandan ltalyaya ya· 
kınlaşmak suretile bu memleketle 
Balkan devletleri arasında devamlı 
bir münasebet meydana getirmek; 
diğer taraftan da Türkiye - Yu 
nanistan münasebatını takviye etmek 
için çalışmaktadır . 

tedir. 
Muahe,leden sonra ordu teşki· Klevl'a~nt,------- -----ı-------·--------

!atı yeni harbiye mektebi inşası ve y A p A C ı 
saire için munzam tahsisat ile bütçe Beyaz 
( 28-22) milyon Mısır lirası tuta. ı -Si""y"'ahc--------1-----ıl-----1----------
caktır . ı--""';.;.;._-----..l....--::--;-+-;-::---.L. --------1 

_ .---- __ _ Ç I G I T 

Dansig komiseri 

Varşova : 15 (Radyo)- Gaze
telerin verdikleri habere göre ; Dan· 
sig komiseri değişecektir . 

Ekspres --·-'---T-----r---------
._,.ia~n-e'-------- -----

1 __ Y_e_rl_i _'_'Yemlik,. 1 ı ,,. 
,, "Tohuml:~u~k,-, -- __ 4 ___ 1'""4.37-- ----------

:; U BU B A T 
~B~u~ğdrla;,y;-J(K~ıbh.r~ıs;-----;-:...:._.=_.=_-=T...::_..:...:._...:._-;------- ~ 

1 
,, Yerli -6-

1 --------
Rüştü Arasın takib ettiği sıyasa " Arpa 

Komiserliğe profesör Deghar· 
tın geçirileceği söylenmektedir . 

Mentane 1 

' açıktır. Türkiye Hariciye Vekili her -Fasulya 
tarafa avuç dolusu dostane nasihat Portekiz parlamentosu Yulaf 

----
- 1 

1 
ler dağıtmaktadır. Rüştü Aras Pul- Delıce 
garistan · Yugoslavya yakınlığından Lizbon : 15 ( Radyo ) - Parla Kuş yemi 
memnun olmuş ve bu yakınlığın Bul·, mentonun içtima devresi uzatılmış KetentOh_u_m_u ___ _ 

Susam 

- -1 

' 

-' 
1 
------garistanın diğer komşuları üzerin· ve tatil tehir edilmiştir . 1 -Mercimek 

de de feyizli akisler yapacağını: te-

reddütsüz söylemiştir. Türkiye dev· - ------------ --IITartYıfcfiZS,iilli _____ _:U:_;-N~<n---.-------
let adamı, Belgrat gazetelerinin bu 1 ~ört yıldız Salih 1 850 -

güzel misalinin Yunanistan ve Roman- Kaçakçılar vatan 1 :.S ~ ,-;çört yıldlz;-rD~·~-;;;ğ~ru:T.\u'.i:k:-----'soo--
ya tarafından da aynen tekrarlan hainidir ~ ~ı_üç .. ., :--~~--
masını beyan etmiştir. Filhakika Bel· ö -g 1 Simit -----ı 
gratla Sofya arasında bilyle samimi ı =-----·---------- •! ] 8,l-Dört yıldız Cu~huriyet \ o 

1 
~ \ üç ,, _ss __ _ 

münasebatın bulunması nasıl gayet ·, " 800 
tabii ise Sofya ile diğer komşuları 1 başka bir dileğimiz yoktur. Simit ., ı-----
arasında da iyi münasebetlerin yaşa- * Liverpol Telgrafları ----:----K-a..!m_b_i-yo_v_e_P_a-ra----ı 
ması o nisbetle lazımdır. Devlet Bütün basın, Rüştü Arasın Sof- 15 I 2 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
adamı Rüştü Aras, Balkan mesele- yada nasıl karşılandığını, Milano mu. 
!erinin inkişafına ait olan bu işte de lakatı ile Yugoslav Bulgar yakın. 
çok isabetli bir nüfuzu nazar gös· lığı hakkındaki beyanatım ehemmi. 
termiştir. yetle neşretmektedir. Bu beyanat 

Onun bu görüş ve kanaatin:n Türk basınında aynen çıktığından 
bir an evvel tahakkuk etmesinden bura~ a almıyoruz. 

125 --.;ı.ır,...· -,...,..-_-:_-__ -_-____ , 1-j<ı6 
ı-:-:-:c..:..... ______ \_'_ı_o3 _Rayişmark . 

102 
Frank ( Fransız ) ı- l6 -,_

98 

-- Sterlirı ( ingiliz ) 619 00 

'ı 90 Oôlar{Amerika ) ı- 79 - ı. 30 
67 - Frank ( İsviçre ) 



Sahife : 4 Türksôzü 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 

i
l Gazete 1ı Türksözü matbaası "Tüıksözünden,,başka 
_ her boyda gazete, mecrr.ua, tabeder. 

•• u 
r 

j Kitap j Eserlerinizi Tiirksözü rratbaasırca 1:-astırı-
I 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içince ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

k İlan 1ı Reklam bir ticarethanC;nin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız. 

s i
l Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
, ________ ! kitaplarınızı Türksözürün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

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

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

•• 1 R nkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 e 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-u rında yaptırabilirsiniz . 

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

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

/\dana birinci İcra Memurluğun 
dan : 

D. No : 937 "697 
Çwuş kızı Fatmanın alacağından 

dolayı Nalkulak K. . den ölü Hacı 
Resulün. 

Ne. 389 Tarih:T. sani 325 

1 Cinsi: tarla Dö:200 

Sınırı: Tarafları Hacı Veli ve tuz' 
kuyusu tariki ve berdiler kulak ve 
taş kuyu kulağı ile hamu oğulları . 

Sahipleri : Mustafa evlatları Dur 
muş Ali ve Hacı Resul ve Hacı 
Mehmet ve Hasibe . 

No:416 Tarihi:K'.evvel 325 
Cinsi: tarla Dö: 200 
Sınırı : Mustafa ve Hacı 'I eli ve 

hergele yolu ve koca ağa ve kulak 
Sahipleri: Mustafa evlatları Dur. 

muş Ali ve Hacı Resul ve Ha ı 

Meh net ve Hasibe . 

Gayri menkulün mevkii , mahal 
lesi, sokağı, numı•ası : H·• lihazır va. 
ziyeti : Tapunun 416 No:da kayitli 
200 dönümlü tarlanın hududunda 
tehalüf olmayıp ancak 389 No: lu 
tarlanın garp hududunda borçlunun 
amcası Hacı Veli işbu tarlayı ~endi 
tarlasına bitişik .ılduğundan ileride 
zuhur edecek fazlalık bu cihetten 
ileri geldiği . 

Takdir olunan kıymet: 
Tapunun 389 No:daki tarlanın be. 
her dönümün! 15 lira ve 416 No:da 
kayitli tarlanın beher dönümüne 5 
lira kıymet takdir edilmişi ir . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Adana birinci icra memurluğunda 
birinci artırması 20-3 937 cumar 
tesi günü saat 10-12 de ve ikinci 
artırması 5-4 -937 pazartesi günü 
saat 10-12 de 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden iti-

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 

Karikatür 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

haren 697 No.ile Birinci icra daire
sinin nuayyen numarasında her
kesin gör~bilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla ma!Umat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
697 d o s y a rurr ara sile n;!'mu 
riyetimize mür2caat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kı) metin °;, 7,5 ni,be
tinde pey akçasile ve}a milli bir 
bankanın tı-minat mekıuLu fc\ 'i 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hmusile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 1 
liyrnin alac:ığına rüçhani olan d"g,.• 1 

alacaklılar bulunup ta bedel buı 1 

!arın o gayri nı··nkul ıle ten in cd I· 
miş alacak'.arın;n nıecmuundan faz 
laya ı;ıkmazsa en ço'< aıtıran·n ta
ahlıüdü baki kalmak iizere artırma 
15 gün daha le>ıcit ve 15 inci gün 
ayni saatta yapılacak artırmada 

bedelı s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüç.hani olan diğer alacaklıl<wn o 
gayri ın ?nkul ile temin edilmiş ala -
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile,cn ço'< artırana ihale edilir. 
Böyle b;r bed ~ı elJe edilmezse ih: le 
yapılmaz Ve satış ta1ebi düşer. 

6 - Gayri nıenkıl kendis:ne iha
le olunan kimse deı hal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak keııdisin.:len ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur, 

İnhisarlar Adana Başmü
dürlüğünden : 

1 - Adana inhisarlar Başmü· 
dürlüğü binası ve bilumum anbar
ları, tütün fabrikası, barut deposu , 
eski ve yeni istasyon aralarında nak
ledilecek mamul ve yaprak tütün , 
içki,tuz , barut ve mevaddı infilakiye 
vesair bilumum emval ve eşyanın 

l-Mart-937 den itibarenbir se
nelik nakliye ücreti açık eksiltmeye 
kC'nulmuştur. Nakledilen eşya tah· 
minen beş milyon k_ilodur. Muham. 
men nakliye bedeli 2250 liradır . 

2- Şartname bedelsiz olarak 
Adana inhisarlar başmüdürlüğünden 
alınr . 

3- Eksiltme 1-Mart - 937 pa· 
zartesi günü saat 14 huçukta Ada· 
na inhisarlar başmüdürlüğünde ihale 
komisyonunca yapılacaktır . 

4 - Muvakkat temiı:at muham· 
men bedelin D/0 7 buçuğu nisbetin
de 168, 7 5 liradır. 

5-lsteklilerin Ticaret Odasında 
kayit olduklarına dair vesikalarile 
birlikte mezkur günde müracaatları. 

7790 12 16.23-28 

İnhisarlar Adana Başmü
dürlüğünden : 

1 -Adana - Karaisalı arasında 
nakledilecek olan ve tahminen 30 
bin kilo mikdarında bulunan lnhi
sarlara ait mamul tütün.içki ve sair 
emval ve eşyanın 10-Nisan-937 
den itibaren bir senelik nakliye üc 
reti açık eksiltmeye konulmuştur.Mu. 
hammen bedel (300) liradır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak 
Adana inhisarlar başmüdürlüğünden 
alınır . 1 

3 Açık eksiltme 1-Mart 937 
pazartesi günü saat 14 buçukta A
dana inhisarlar Başmüdürlüğünde 
ihale komis onunca yapılacaktır. 

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

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

12 16-23·28 

_______ ..,. __ 
llan 

Ceyhan iktisadi milli taavün alım 
1 

satım ortaklığı kooperatif şirketinin 

senelik umum ortaklar toplantısı 26 ı' 
Mart 937 cuma günü saat iki de ya· 
pılacağından bütün ortakların o gü- , 

nii şirkete gelmeleri ilan olunur . 'ı 
RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

1 936 senesi hesabalrnın tetkik 
ve ta"diki. 

2 - 937 Meclisi idare ve müra· 
kiplerin tayiııi. 

3- 937 ~ütçesinin tamim ve tas
diki . 

4 Meclisi idareye alır.an üye 
lbrahirn Korkmazın tasdiki memu
riyeti . 

5- Meclisi idare üyelerine veri. 
lecek hakkı huzurun tesbiti. 

6 Köylere gidecek idare üye-
lerine verilec"k yevmi yenin tesbiti . 

7 - Muhasip ve veznedarın üç se- , 
ndik mesaisi için verilecek ücretin 
tesbiti . 7799 

(Madde 133) 

işbu Gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihlerde Adana 1 i ci 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satı'~cağı ilan olunur. 

7798 

1 6 Şubat 193,1-

BELEDİYE İLANLARI 

Takdir olunan 

istimlaki istimlak olunan 
kıymet beher 

Ne için dönüm ıçın 

yapan sahanın miktarı istimlak (919 m 2) Mülk sahibini~ 
Daire Hektar m 2 edildiği Lira ismi ve adrel 
Seyhan Va- 8 3629 Tayyare istasyonu 30 Dinkçi Mustafa J; 

!iliği Hatice . 
n 6 7934 n 30 Ali oğlu Ahmet· 

" 
14 7954 n 30 Fabrikator Ali ve 

} zarcı Süleyman. 

" 
1 5623 .. 30 Bastacı Süleyman 

lu Ali ve Süleyıııl 
6 8925 

" 40 Dinkçi Hüseyin 
reseleri . 

" 
3 3084 .. 40 Cereci Yusuf o.s.ıı 

" 
2 3894 

" 30 Sahibi bilinmeye~ 

" 
10 3847 

" 40 Dinkçi Mustafa --. . 
54 4890 Hüseyin vereses'.' 

Hava limanı olmak üzere Seyhan Vilayet idare Heyetince istimlakA 
karar verilen mikdarı ve takdir olunan kıymetle sahiplerinin adları ~:f 
da yazılı ve mecmuan elli dört hektar dört bin sekiz yüz doksan ıne11' 
murabbaı olup şarkan yol ve dere, şimalen Adana Mersin şosası, c~ 
ben eski Tarsus yolu garben Ali, Mehmet oğlu Süleyma", Uzun Ahııı' 
İsmail, Ali ve saire, Bastacı Süleyman oğulları Ali ve 5üleymana ait I~ 
lalarla mahdut tarlanın sahipleri tarafından yapılacak itirazların sekiz f" 
içinde Belediye Reisliğine bildirilmesi istimlak kararnamesinin 8 inci ııı' 
desine tevfikan ilan olunur • 7802 

:lı 

dı 

J 

16 - 2 - 937 gününden itibaren 20 - 2 - 937 tarihine kadar Parnd 
Pazarı civarındaki Seyrüsefer karakolunda otomobil ve binek araba1'1"'a 
nın muayeneleri yapılacaktır. Muayeneye gelmiyen nakıl vasıtalarının fll :1 
rleti hitamında seyrüseferine müsaade edilmey !Ceği gibi sahipleri h~ 
kında da kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 7801 ıı 

ı 

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Yeni mı-zarlıktaki yıkama odasının ıl 
şaatı ile su tesisatının yaptırılması . 

2- Keşif bedeli : 1466 lira 88 kuruş . 
3- Muvakkat teminatı : 110 liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü s 

on beşte Belediye encümeninde . e 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye yazı işlerine rtf. • 

racaat edebilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte t>elt • 

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

:1 
1 
1 

1- Açık olarak eksiltmeye konulan iş: Yenicami - Kuruköprü kalİi 
rımının tamiri ve tratuvar inşası . 

2- Keşif bedeli : Bin üçyüz elli lira yirmi al tı kuruş . 
3- Muvakkat teminatı : Yüz bir lira yirmi altı kuruştur. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın birinci pazartesi günü sa' 

on b!şte belediye encümeninde . 

1 

5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye yazı işleri kaleı 
mine müracaat edebilirler . 

6- ihalenin yapılacağı gün isteklilerin temina tlarile birlikte saat ıJ 
beşte belediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur . 7779 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


