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Rüşdü Aras Milanoda merasimle karşılandı 
~rasın Milano seyahatı 
Milanoda hariciye vekilimize büyük 

resmi bir merasim yapılacak 
a .~onıa : 2 {Radyo); - Türkiye 
~ıcıye vekili Tevfik Rüştü Aras, 

nunı· d . 
uz ekı çarşanba günü !talyaya 

eçecektir. Tevfik Rüştü Aras ltal
~Ya ayak basarken resmen büyük 
ır nıerasimle kaşılanacaktır. 

Arasa, Milanoda da bir karşılama 
sıııi Yepılacaktır. 

nd~'l~t C.iyano ile Rüştü Aras ara· 
oğa ~1 Mılano mülakatı, ltalyanın 

zar mukavelesine iştiraki mev
uunu l 
an l"· eşkil etmekle beraber !tal 
ab ~rk dostluğunun ilerilemesi için 

'd' e en anlaşmanın akdi mesle-
ır. 

Kont c· 
en" ıyanonun Ankara seyahatı 
u ~ katiyet kesbetmiş değilsede, 

cyahatı Rüştü Arasla birlikte 

Tevfik Rü§IÜ Aras 

yapmaları da ihtimalden uzak de

ğildir. 

Nüfus hareketleri 

1 Sağlık istatistiki 

Nlüfus hareketlerini takip etmeğe 
aş ark k .. )" .. .. en s, ğlık genel di e tor u-
unun 105 . .. . d numaralı örneğı uzerıne 

.a~anın bir senelik ölüm hareket
rını .. 
k iosteren istatistik ele geçen 

vesika oldu· Bunun doğum sütun· 
rı b b . 

oş ırakılrnış olduğundan mu-
~ese Yapabilmek için o da arana-
lır D ğ . . 'ki . h "z .. · o um ıstatıstı en enu 

nu "Ü .. k •. h <> nune ati malümat vereme· 
gı alde ölüm istatistiki tam ra· 
nıları .. k d' I gosterme te ır. 

5latistiklerin dosyalarda sak-
rnak i . b' 1 d çın yapılmadığına ve ır şey er 

e edeceğine göre bu kadar ra
·~ları tahlil etmek nüfus işlerile 
a adar olması pek tabii olan ga
teciler için mühim bir vazife olur· 

istatistik örneğe göre (Ay) (Yaş) 
(Hastalık nevileri) üzerine yapıl· 

Ştır. 

Adana da 1936 ikinci kanun 
şıııdan birinci kanun sonuna kadar 
r (11 içinde (2265) kişi ölmüştür. 
t 800oO) nüfusa göre binde (28) 
~~ktadır ki Şark illeri vasatisi 
D 111 fevkindedir. 
a 
0~nı istatistiki olsa idi nisbeti 

4) )ıeı etfalın broşüründe gösterilen 
Yasar ·ı d'I' d' B ısı e mukayese e ı ır ı. 

rsa~ rakamı ;dogrudan dogruya 
rki Aradaki fark binde (20) tu· 

1 b danada bir yılda nüfus ar
ur, a: hesaPÇa (1600) den ibaret 
le d Pl'k azdır. Fakat asıl me· 
dır. Oğan Çocukların yaşamasın-
Zilteıı · . 
vard ıstatıstkin ilk sütununda 

ır. 

Adanad b' 
llkla a ır yaşına kadar ölen 
ııi .. ~n sayısı bir yılda ( 645 ) tir. 
i d:;nlerin dörtte birine yakını 

Niifu arı çocuklardır . 
s artını d 

sıt;ı il 1 oğumdan başka bir 
bizi e ~laınıy;ıcağına göre ilk sü· 

k· ı ın •çın çok b" ··k b' 'ht 1 etrn k uyu ır ı ar 
Ç e tedir 

ocuk f' • 
tırın ve ıyatını aylarla karşı· 
larııı~ Yaz aylarında ve son bahar 

li a en çok old ğu .. "(" ast 1 k u goru ur . 

dan başka umum arasında sıtma 
ve zatürrienin de aynı aylarda ço· 
ğaldığı görülmektedir . 

Döğumevi, himayeietfal gibi bir 
çok müesseseler yıllardanberi çocuk 
işiyle alakadar olduğu halde mese
lenin daha bunun on katı himmet 
istediği şu bir sütun rakamın kısaca 
bize anlattığı açık bir hakikattır . 

Tabii bu işle yalnız müesseseler 
değil ana babada alakadarolmalı • 

_ Gerisi ikinci sahifede -

Kaldırımlarda : 

~-..----···_...._.... . ........_.~ 
Sancağın ana 

yasası 

Komisyon ayın 23 ünde 
Cenevrede toplanıyor 

Cenevre: 2 (Radyo) 
- Hatay meselesinin 
halli burada yeni top
lantılara vesile olmuş 
tur . 

Bu ayın 23 ünde top 
!anacak olan komis
yon Sancağın anaya
sasını tanzim edecek-

tir . 
Türk heyetinin bu 

hafta içinde gelmesi 
beklenmektedir . 

Ankara: 2 (Radyo) 
Rifat Menemenci 

oğlu bu sabah Anka- · 
raya gelmiştir . 1 

1 ........................... ---...... ~ ............................... .. 
1 

Avam Kamarasında 1 

Edenin beyanatı 

Londra : 2 ( Radyo ) - Eden 
Avam Kamarasının dünkü toplan
tısında silahları bırakma konferan
sının Mayısın altısında toplanacağını 
söylemiştir. M. Eden demiştirki: 

- Almanyanın bu konferansa 
iştiraki kadar bizi memnun edecek 
bir şey olamaz. 

Portekiz hükümeti ile lngiltere 
arasında ki teahhütler hiç bir vechile 
bozulmuş değildir. 

ea do a ı lar cedve:iyle karşılaştı-
~ın ve çocuk hastalıkların- Sarho§ - Aman Allahım bende mi fütürist oldum! 

Adanalı bir sanatkarın 
Ankara Telgrafı : 

b ı ·ı l t kd• Teşkilatı esasiye eyne m~ e a ıre maz- kanunundaki 

har olan çok değerli icadı değişiklik 

Çiftçilerimizi ve pamuk fabrikalarını 
çok alakadar eden bir makine 

Siyasi müsteşarlıklar 

Ankara : 2 ( Hususi Muhabiri· 
mizin Telgrafı ) - Teşkilatı esasi. 
yede yapılacak tadilat İçin encümen 
çalışmaktadır. Yapılacak tadilat bu
günkü parti içtiınaında da kabul 
edilmiştir. 

Bundan bir 
kaç ay evvel A 
danamızın yetiş. 

tirdiği Sıçramaz 

usta lsmailin pa 
muk fabrikaları 
m ve bi 1 hassa 
çiftçilerimizi çol 
alakadar edecek 
mühim bir keşif 
te bulundu ğunu, 

}aınız makinenın 
henüz kati tecrü 
beleri yapılma 
dığı için nıeyda 
na çıkarılmadığı 
nı;işitnıiştinı . 

Bu hususta Dahiliye vekili genel 
~ekreteri tadıl sebeplerini izah et 
nıişlerdir. Teşkilatı esasıyenin ikın
ci maddesi partınin altı umdesini 
ihtiva edecektir. Partınin bu umde 
!eri hükumetin çalı~ınasında, kanun
ların tanziminde esas olacaktır. 

Tadile uğrayacak maddelerden 
biri de ormanların devletleşmesi ve 
toprağı olmayan çiftçileri toprak sa
hibi .kılmaktır. Diğer bir maddede 

tariicatlerin din ve felsefi düşünce
ler gibi s rbes · sayılmamasıdır. 
Çünkü yapılan kanunlar tıu ikatleri 
menetmektedir. 

Siyasi müsteşarlıklar da kanu· 
na girecektir. Hasan Saka bu husus 
için hazırladığı pıojeyi partide izah 

etti. Paı ti kanun layihasını aynen ka. 
bul etmiştir. Tadilat ve kanunlar 
en yakın bir zamanda çıkacaktır. 

Tabii ben dı: 
çok ileri gideme 
dim . O günd~n 
bugüne kadar 
faaliye~ uzaktan 
uzağa takip edi
yordum . Bu nıa· 
kinenin bütün 
tecrübeleri biti 
rilerek lstanbulda 

k' f brikalarırnız Yukarıdaki resim lsmail Sıçıanıazın icad etııgı ve enıernas-

dı a I k M yonal ihtira beratırıı aldılJı makine ile kendini göstermekıedır 
Misisipi f ey ezanı 

a yapı ara er 
sindeki yapağı fabrikasına iki danesi · 
nin geldiğini ve muntazaman çalış · 
makta olduğunu haber aldım. Bunun 
üzerine doğruca Mersine gittim ve 
sıçramaz usta lsmaili buldum. Bu 
mütevazi çalışkan Adana çocuğunu 
zaten çok iyi tanıyordum. Beııi gü· 
]er yüzle karşıladı. Makineyi görmek 
istediğimi anlamıştı. Bir defa da 
müdür Beyden müsaade alalım. De
di. Müsaade alındıktan sonra maki
neyi işlerken gördüm. Açık söyliye
yim ki bu kadar muntazam, bu ka
dar mütekamil bir şey göreceğimi 
zannetmiyordum. 

Makine karşısında hayranlıkla 
bakarken yanımda bulunan sıçramaz 
lsmail eserinin karşısında çok hakim 
ve müftehir bir vaziyetle duruyor 
makinenin ötesini berisini kurcalı 

yor ve maki neyi muhtelif ayarlarla 
çalıştırıyordu. 

Bu makinelar hakkında hiç, ama 
hiç malümatım olmadığından, açık 
söyliyeyim, beni makinenin işçiliği 
ve şeklinin güzelliği daha çok alaka· 
dar ediyordu. Bunu hissedl'n usta 
lsmail : 

- Bey lütfen buraya gel. Şu
rada çalışan makinelere de bak .. 
işte bunlar dünyanın en büyük şöh
retini kazanmış ünlü makinelerin· 

den Plat sistemleridir.Zaten dünya üze. 
rinde iki türlü makine vardır. Bi
risi deşereli ki, en çok Amerika 
kullanırmış. Bu makine çok mal ve 
rir .. Verir ama malı hırpalar .. Hatta 
bir çok zamanlar büyük zararlar 
verir, pamuğun elyafını keser tohum. 
lannı kırar, elhasılı bizim memle . 
ketin pamuklarına hiç yaramaz. 
Hatta Adanada bir fabrika bu des· 
tereli çırçırlardan getirdi ama hiç 
kimse mal ( Pamuk) çektirmedi. 
işte bizim memleketimiz için en el-

verişli makineler Plat sistemi maki
nelerdir. 

Bay .. Şöyle böyle 52 yaşında
yım. 20 yaşındanberi fabrikalarda 
çalışırım. Tam 30 senedir bu maki
neler üzerinde uğraştım ve çalıştım. 
Bu makineler üzerinde Avrupa 73 
senedenberi bir tek yenilik yapma. 
mıştır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

400 kişi ölmüş 

Nevyork: 2 (Radyo) - Feye
zan hakkında son alınan malumata 
göre; 400 kişi ölmüş ve bir milyon 
kişi eysiz kalmıştır. 

Bütün memleket Misisipi nehrile 
yapılan mücadeleyi takip etmek
tedir. 

lspanyol cebhelerinde 
İki tarafta da bir hareket yok 

Kaballero istikbalden çok emin 
Londra : 2 ( Radyo ) - Royte

rin ispanyadaki muhabiri bildiriyor: 

Bütün ispanyada fena bir hava 
hüJ. üm sürmektedir. Bu hafta içinde 
yağmur ve rüzgar hemen hiç kesil· 
memiştir • Asilerin harekatı bu yüz· 
den durmuştur. Mamafih her iki cep· 
hede de büyük bir taarruzun hazır· 
lıklan görülmektedir . 

Valansiya : 2 ( Radyo) - Lar
go Kaballero dün bir beyanatta bu· 
lunarak , dünya efkarı umumiyesinin 

Valansiya hükumetiyle hemfikir ol· 

duğunu , hükumet lehinde bulundu. 
ğunu kaydettikten sonra cephedeki 
çarpışmalarda da hükümetcilerin 
g~lebe çaldığını ve bundan memnu
nıyet duyduğunu ilave etmiştir . 

Londra : 2 ( Radyo ) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

Cebelüttarıkta ikinci bir hükii 
met gemisi asiler tarafından yakalan
mış , eşyaları tahliye edilerek kap· 
tan ve mürettebatı tevkif edilmiştir. 

Son dakika 
Rüştü Aras Milanoda 

.. ~ila~o : (Radyo) - Aras 19,18 de Milanoya geldi . Heyet arasında 
TCurkıyenın Roma Sefiri de vardır . Saat 16 da Milanoya "gelmiş olan Kont 
ıyano tarafından karşılanmışlardır. -

Roma ; 2 (Radyo) - Yugoslavya matbuatı ltalya - Türkiye anlaşma 
müzakerelerine başlanmasını iyi karşılamaktadır . ltalyanın Cenevre müza
kerelerinde Türkiyeye müzaheret etmesi bu anlaşmanın ilk eserlerinden bi
ri olmuştur . ltalya -'- Türkiye anlaşması Balkanlar için de iyi olacaktır · 



Sahife 2 

Gelecek harbin neficele 
rini teknik harikaları mı 

tayin edecek ? 
Yeni silahlar ile yapılan tecrübeler 

----·······----
Bedin : 27 /1 937 [ Hususi mu- 1 

habiriınizden ] - Askerlik mecmua j 
lan yeni korkunç silahlara dair ya
zılarla doludur . 

tedirler . Bu ağır motorlu arabaları 
dağ yollarında kolay çevirebilmek 1 
için motorlu ordulara bir de küre 
mihve· i üzerindt: dön~bilen mütehar-j 
rik dönme arabası ilave edilmiş- 1 

tir . 1 

Bunun iizeı ine çıkan her hangi j 
bir motorlu araba bir adam tarafın- 1 

dan kolaylıkla 180 dert"ce ç<vril
dikten sonra istenilen istikamette 
yoluna devam edebilir . 

TO.rbôztl 

, ........................................................ ._. ... ~ 

Şehir haberleri 
Umumi meclis 

Dün valinin başkanlığın
da toplandı 

Sedlerin tamiri bu ay 
ortasında bitiyor 

Vilayet umumi meclisi dün saat • • 
ıs te Vali Tevfik Hadi Baysalın baş· Havalar ıyı gittiği takdirde ayın 

beşinde tamirat bitecek 
kanlığmda toplandı . \ 

Meclisin bu celsesine aid ruzna 
me 6 maddeden ibaretti . 

Birinci madde , geçenki ı:aptin 

kraeti idi . Bundan sonra iki öğret· 

menin bir yıllık mesken bedellerinin 
verilmesi hakkındaki istidanameleri 
üzerine kültür direktörlüğü tarafın· 
dan yazılan tezkere okunarak bütçe 
encümenine tevdi kararı verildi . 

Ruznamenin üçüncü , dördüncü 
ve beşinci maddelerindeki meclis 

Seyhanın taşması yüzünden, şeh· 
ri nehirden korumak için suların 
iki kıyısında yapılmış olan sedlerin 
hemen her tarafındıın yı\Cılmış oldu· 
ğunu ve bir aydan,fazla bir zaman· 
danberi su işleri idaresi tarafından 
tamir edilmekte olduğunu yazmıştık. 

on 

men bitmiş olacağını ve havalar iyi 

giderse ayın 15 inde dahi tamira · l 
tın ikmali.temin edilecektir. ı 

Amele mikdarı fazlalaşdırılmakta 
ve faaliyet artırilmaktadır. 

Müteharrik istihkamlar ismi ve
rebilecek 70 tonluk hücum tankları 
yeni keşif ve hücum zırhlı ara bala· 
rı, tankların 6 metre irtifaında ma· 
nialara tırmanmasını temin eden va· 
sıtalar, dağlık yerler için 20 metre
ye kadar uzatılabilen müteharrik çe· 
lik köprüler ve nihayet düşman saf
laı mm arkasına istenildiği zaman 
ani olarak havadan indirilen maki
nah tüfenk ve küçük toplar ile si
lahlanmış hava piyade taburları bu 
)azıların mevzuunu teşkil ediyor . 

Motorlu kıtalarm son arabası 
bu dönme arabasını da beraber ala 
rak yoluna devam eder . 

ı üyelikleri seçimi meselesinin kabulü 
ve altıncı maddeyi teşkil eden be
den amelesinin mesai zamanlarına ltalyanın Afrika harbı tecrübe· 

]erind .. n edilen diğrr bir istifade de 
yüksek dağlık köprüsüdür . Pek ha- 1 
fif bir çelikten yapılan bu köprü 1 
müşkilat çekilmeden 20 metroya 

Dün bu işlerle meşgul bir zattan 
aldığımız malumata gare; sedlerin 
tamir işlerinin bu ay '>onunda tama-

Mevsimin ilkbahara yaklaşması 

dolayısiyle, önümüzdeki yağmurlara 

karşı - hafif de olsa - bu tedbi· 
rin temini faydadan hali değildir. 

Bir çok yabancı memleket ma
nevralarında ve son harplerde (Ha· 
beşistan} da tecrübe edilen bu ö
lüm silahları hakkında Alman Mira 
layı Dr Döhne pek çok dikkate de
ğer ) azılar neşretmiştir . 

aid hususatın tetkiki encümen mah· 
suslarına havale edilmiştir . IIk Okullarda l Maarifte: 

,, DeutEche Bergverkszeitung " 
da intişar eden bu yazılara göre son 
senelerin askeri manevralarında esas 
yabancı topraklarda ~iir'atli a~keri 
hareket ser bestisinin teminidir . 

Bu sür'at \e hareket makinalaş
tnılma:,ı olmuştur . Bu teşebbüsle
rin neticeleri henüz kat'i olarak tes. 
bit edilmemiştir . 

Lakin son zamanlarda yabancı 
memleketlerin askeri hareketleri es
nasında yeni silahlar ile yapılan tec· 
ıübeler cidden dikkate değer bir 
kıymettedir . 

Mesela son Fransız manevrah 
rında Fek çok teknik harp vasıtala
n kullanılmıştır. 

Şaıki Fıansada Zabern - Bits· 
eh arasında yapılacak olan bahar 
manevralarından vazgeçilmi~se de 
l:una mukabil Basses - Afpes de 
paı tmanının dağlık 'ar azi~inde yirmi 
1: eş bin kişilık bir ordu ve hava kuv
' etleıinin i~tir~k ettiği bii}ük bir 
manevra yapılmıştır . 

Bu manevralarda bilhassa mo· 
törlü taburların haıt'knh göze çar
pıyordu. 

Bunlar P.rasında ve Üzerlerinde 
çifte makinalı tüfenk ve ağır toplar 
l u h.r.< n 'e 14 a~ker taşıyan 70 şer 
tcnluk hücum tankları müteharrik 
birer istihkam vazifesi görüyorlardı. 
Deniz kuvvetlerinin zırhlı kruvazör· 
leri gibi bu tanklara Ja • " Strasbo 
urg " " Melez " "Verdun " gibi 
isimler verilmişti , 

Bunlardan başka 30 ar tonluk 
çok sür'atli Hotchki~ tanklannın da 
fevkaladeliği göze çarpıyor<iu . 

uzatılabilmektedir . 

Umumi meclis beş Şubat Cuma 
günü öğleden sonra saat 15 le tek· 
rar toplanacaktır . 

Böylece dar ve derin vadileri 
kolayca aşmak mümkün oluyor. l i· 
ne bu sayede 3,5 tonluk zırhlı harp 
arabalannın çok yüksek dağlara 
ç.ıkması mümkün olmaktadır. Bun· 
]ar yük otomobillerinde yahut hay
vanlar sırtında taşınmaktadır . 

1 

1 

1 Tuz ihracatçılarına , 
1 prim verilecek 

Polonya hududuna yakın bir yer 
de yapılan son Sovyet Rusya ma· ı' 
navralarının da gerek askeri ve ge. 
rek siyasi büyük bir ehemmiyeti var-

1 

dır. 1 
Geçen seneye nisbeten pek çok 1 

çoğalhlan teknik silahlan ve hava : 
kuvvet)cri manevralarda bulunan 
yabancı askeri komisyonlara Rus ! 
ordusunun kudretini göstermek için l 
hazırlanmıştı . Ruslar bu manevra· 1 
]arda bütün dünya ateşemiliterlerine 
fakat bilhassa ilk defa ola. ak Rus 1 

manevralarında hazır bulunan fngi· 
)izlere Rus ordusunun yeni silahlar 
ve teknik vasıtalan ile ne kadar siir· 
atli ve güç hücum hareketleri •ıapa- 1 

bildiğini göstermek istediler . j 

Kuvvetli hücum esasına istinat 
eden bir kaç gün süren 50 şer 60 
şar kilometroluk ağır yürüyüşleri ve 
150 makinalı tüfenk ve 18 küçük 
top ile silahlanmış t 1200 kişilik bir 
ordunun paraşütler ile düşman hat 
!arının arkasına ani olarak inişini 
misafir askerler hayretle seyretmiş
lerdir . 

Ateşemiliterlerin bulunduğu ye
re pek yakın bir sahaya inen bu as · 
kerler düşman hatlarına süratle ar
kadan hücum edebilmişlerrfir . Bü
yük bir tecrübe ve cesarete ihtiyaç 
gösteren bu maneuaJar misafir as· 
kerler üzerinde ~büyük bir. tesir bı
rakmıştır . 

Geçen ay meriyete giren ve tuz 1 

fiyatını indiren kanunun 37 inci mad· 
desine göre ; tuzlu veya salamura 
halinde memleketimizden ihraç edi
lecek peynir , zeytin , balık ve deri 
ile barsak gibi maddeler için ihraç 
edenlere sarf edilen tuzlar mukabili, 
blınıan ibraçlan esnasında tuz fiya-

1 

tının altıda beşi nisbetinde prim ve· 
rilmesi münasip görülmüştür . 

Buna dair iktisad vekaletinden 
~ehrimizdeki alakadarlara emir gel
miştir . 

Verilecek prim tuz fiyatına göre 
ticaret odaları tarafından tesbit edi
lecektir . 

Barometre 

Havayı açık gösteriyor 

Hava rasattan aldığımız malu
mata göre; dün zevaldan sonra oku
nan tazyiki nesimi 763 tü. En çok 
sıcak zaid 11,5, en az sıcak ta 1,6 
santigrat. dereceyi gösteriyordu. 

Rutubet 24, rüzgar doğudan 
saniyede 1,5 metre süratle esiyor· 
du. 

Barometre havanın ( Bugün ) 
açık olacağını gösteriyordu. 

Zabıtada: 

Mezar taşı hırsızlığı 

iktisat dersleri 

Müfredat programlarına 
ilave edilecek kısım 

Kültür bakanlığı bütün ilk okul. 
larda müfredat programına ayrıca 

bir de iktisat dersi koymağa karar 
vermiş ve hazırlıklara başlamıştır. 

Bu okullarda okutulacak olan 
iktisat dersinin müfredat programı· 
nı hazırlamak üzere bir komisyon 
ayrılmıştır. Komisyon dersin bir yıl· 
Jık müfredatını her sınıfa göre hazır 
ladıktan sonra bu dersin hafta da 
kaç gün okutulacağını da müfredat 
programına göre kararlaştıracaktır. 

iktisat dersleri okutulurken müf. 
redat programlarında diğer dersle· 
rin ders saatleri üzerinde bazı de· 
ğişmeler de olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

iktisat dersleri hayat bilgisi ile 
çok yakın<lan alakadar olacaktır. 

Bu dersleri ilk okul öğretmen
leri derslerine ilaveten okutacaklar
dır. 

Spor kulüpleri 
Ankaradan bildirildiğine göre, 

Ankaradaki 10 spor kulübü tevhid 
edilerek biri yen! şehirde diğeri şe 
birde olmak üzere iki esaslı kulüp 
kurulacakbr. 

Bu usul tecrübe edildikten son
ra diğer büyük şehirlet de de tatbik 
edilecektir. 

Ticaret odaları ve 
turizm işleri 

-· 

1 

Motorlu, makinalı askerler ve 
dara hir çok teknik harp vasıtaları 

ltcılyan manevralarında da mühim 
bir yer aldılar . 

ı Mamafih bu şekildeki askeri ha-
reketlerin hakiki kıymeti üzerinde 1 

henüz münakaşalar devam etmekte· I 
dir . Fakat bu münakaşalar hala bit·. 
memiştir . 

Amelelerden bitlisli Halil oğlu 
Mustafa ve arkadaşı Elazizli Musbt 
fa oğlu Mehmet adında iki kişi, mer· 
mer mezar taşlarından birisini ça'a. 
rak satarlarken cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlardır. 

lktisad vekaletinin aldığı idari 

Umumi harptan sonra modern 
silahları ilk defa bir hupt! tecrübe 
eden ltalya oldu . Habeşistan sefa· 
rinde bir çok tecrübe gören ltalyan 
piyade kıtaları Apennin dağları ma · 
nevrasında ilk defa olarak 15 kilo 
ağırlığında ve 4 - 5 santimetre 
kutrunda ve bir nefer tarafmdan ta
şınabilen mayin atan silahlar kul-
landılar . ı 

Bu yeni hücum silahı düşman 
hatlarında yaklaşırken geçilmesi pek 1 
güç olan son 300 metreyi tehlike· j 
sizce aşmağa yaramaktadır . I 

Bu manevralarda bundan başka 
bir de arabanın içinden idare edile· 
bilen ve 7 metreye kadar ulaşan l·ir 
demir köprü taşıyan hücum aral-a 
lan da kullanılmıştır . 

Bu sayede tanklar 6 metrelik 
manialara h>lay1ık!a tırmanabilmek-

Miralay Dr. Dühne yeni harp 
teknik vasıtalarının ehemmiyetini 
takdir etmekle beraber istikbaldeki 
modern harpların neticesini yalnız 

teknik harikalanrıın tayin edt!ceği 

iddiasını doğru bulmuyor ve gelecek 
harplarda da zaferin yine milli mü· 
dafaa kuvvetinin el birliği ile hare. 
ketinden beklenmelidir diyor . 

Memleket müdafaasının silah, 
iktisad, kültür gibi üç müsavi kuv
veti arasında teknikin mühim bir 
rol oynıyacağına şüphe yoktur . 

Lakin teknik vasıtaları, makinalı 
mQtorları yalnız idare eden değil ay. 
nı zamanda or larm tesirlerine ruhi 
kuvveti He müdafaa edecek olan 
insanların kıymetini hiç bir zaman 
azaltmıyaClktır • 

Babasının elini ısırmış 

kararlara göre; mahalli ticaret oda
ları turizm işleriyle çok yakırıdan . 
alakadar olacaktır. 

Her şehrin ticaret odası ~ehrin 
ehemmiyetine göre, seyyah celbi 
için çalışacaktır. 

Abdülkadir kızı Nadide adında 
bir kadın elinden:evin anahtarını Mahkemelerde: 
almak istiyen bab~sı Abdülkadiri ı ------·-----
eJinden ısırarak yaraladığından hak-
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Könıür kaçakçılığı yapan 
adam memuru hapis mi 

etmek istemiş? 
Nalbant hanı müsteciri Ali adın

da birisi, orman ruhsat tezkerelerini 
kontrol etmek üzre hana gelen or
man memurlanndan Mehmedin üze. 
rine hanın kapısını kapıyarak hürri. 
yetini tahdit ettiğinden hakkında 

kanuni muamele yapılmı~tır. 

Bir katil suçlusunun 
duruşması 

Gasp ve katilden suçlu Hüsnü 
Abdullahın muhakemesine dün öğ 
leden:evvel şehrimiz ağır ceza mah· 
kem esinde devam edilmiş tir . Bu cel· 
sede evvelce gönderilmiş olan tali· 
matlara gelen cevaplar okunmuştur. 

Esas hakkında mütalaa beyan 
etmek üzere müddei umumi evrakı 
mütalaaya almış ve muhakeme baş 
ka bir güne bırakılmt~tır . 

Kütüphaneler 

ilk okul öğretmenlerinin bilgile
lerini ilerletmek ve meslegi neşri

yattan istifadelerini temin etmek 
maksadiyle maarif vekaleti vilayet. 
!erdeki kütüpanelerin sayısını artır
mağa karar vermiştir. 

Kütüpaneler kitap cihetinden de 
zenginleştirilecektir. 

ikramiye alacak 
menıurlar 

Şark demir yollarının Türk me· 
murlara verecek son ikramiye mik · 
darı nihayet tayin edilmiştir . Şirket 
her sene verdiği 10,000 liralık ikra· 
miyeyi beş misline iblağ ederek son 
defa memurlara 50,000 lira ikrami
ye dağıtmağa karar vermiştir . 

Nüfus hareketleri 
- Birinci sahifeden ar lnn -

dır. Ve asıl hastalık buradadır . La· 
kin istatistik sütunlarından uzaklaş· 
mıyalım. 

Aylar arasında yapılan mukaye· 
sedc en küçük rakam ( 128 ) nisana 
düşmektedir . En büyük rakam da 
( 270 ) olarak birinci kanun ayında· 
dır. 

Son aylarda ölüm nisbetinin ço· 
ğalması kışa tesadüf etmesindf':n ol· 
makla beraber b!!nda seylap felake · 
tin!n de tesiri olduğu onlaşılıyor . 

Amerikada Misisipi tuğyanının 
da bir çok hastalıklar tevlid edece· 
ği endişesiyle hemen sıhhi tedbirler 
alındığı ve hakikaten hastalıklar da 

ı baş gösterdiği ajans haberleri ara· 
sında görülmüştür . 

Adanada seylaptan sonra suyun 
rutubetin , soğuğun banmsızlığın 
bakımsızlığın hastalık tevlid ettiği 
malumdur. 

Sellerde boğ•ı]anlardan sonra 
sel yüzünden hastalanıp gitmek te 
hesapta vardır . 

- Grip , zatürrie gibi soğuklarla 
j gelen hastalıkların sel yüz~n~en ç~ · 
ı ğalmış olduğu zaten malum ıdı. lstatıs· 

tik rakamları da bunu teyid ediyor. 
Hıstalıklara göre en çok rakam· 

lar sıtma zatürr;e ishal ve anterit 
ve nihayet viladi hastalıklardır . 

Bunların çoğu doğrudan doğ· 
ruya nüfus artımı kaynağı olan ço· 
cuklara musallat olan şeylerdir . 
· Sıtma nisbeti umum yekünun yüz 

de 17 dir ki uzun yılların· mücadele
sinden sonra yine daha çok çalışma 
istediği anlaşılıyor . 

~ıtmadan vefiyat yek\lnu ( 310) 

, 

Bir heykel 

A lmanyada Paderman şeh 
de bir eczacı ~amma 
her-kel dikilmiş ve bu 

lerde bu heykelin açılıııa resmi 
pılacaktır . 

Şerefine heykel dikilecek 
eczacı ve kimyagerin ismi adam 
dinendir . Ve morfini ilk defa ol 
ilaç şeklinde kullanacak şekle s 
adamdır. 

Hakiki bir roman 
Birleşik Amerikada Mister 

der isminde bir adam, Roza P 
isminde bir kızla evlenmiştir . 

Bu t!Vlenmenin hakiki bir r 
na benzeyen bir tarihi hem de 
mi senelik bir tarihi vardır . 

Mister Orinder, bundan yi 
sen ... ~ evvel gazetelere ilan vermİ 
muhabere ile belki de ileride ha 

refiki olacak gene kızla tanış 
istemiştir . 

Bu ilan üzerine Mister Orin 
Mis Roza ile tanışmış, iki sene 
birbirlerini görmüşler ve Orin 
Rozaya izdivaç teklif etmiştir . 

Bu birinci teklifi kız red e 
fakat dört sene sonra tekrar bul 
r"UŞ lar bu defa evlenmeğe k 
vermişlerdir . 

Fakat Roıanın annesinin 
bir hastalığı buna mani olmuş . 
dan sonra gene evlenmeye k 
vermişler bu defa da Orind\!r i 
ederek memleketi terketmiştir . 

En son, Orinder setvetini 
etmiş ve Mis Rozaya dördüncü 
fa evlenmek teklifinde bulunmu 
nihayet evlenmişler, ama tam .. 
mi sene sonra 1 .. 

Kutu içinde bira ! 
İzlington'da açılan bira ser 

de ilk defa olarak ve kutu için 
ra teşhir edilmiştir . 

Bu usul, biranın şişe ile d 
kutu ile satılmasını temin için 
!unmuş ve lngilterenin en meşh 
ra fabrikalarından 18 i bu us 
kullanmak imtiyazını satın alm 

Birleşik Amerikada da bu 
lün tatbikine başlanmış ve 
4,000,000 kutu bira yapılrnakt 

Bu usulün pek çabuk 
edeceği sanılmaktadır . 

Gene kadın düello 

Parist~ iki kadın arasında 
kanlı bir düello olmuştur . 

Adel:ı Setye isminde güz 
kadın maruf bir ressam ile 
mektc iken, Mimi Dotonye iı: 
bir kadının aşıkım e,,linden al 
anlamış ve rakibesini düelloya 
etmiştir . 

Düello meç ile yapılmış k 
manlarm ikisi dt·, fakat hafif 
lanmıştır. 

dur .. En çok sıtma aylan yaz 
bahar aylarıdır . 

Zatürriye (429) dur . 
Çiçek y.ılnız ( l) dir . Bu 

aşısının tam muvaff akiyete er 
gösterir . Teneffüs cihazı boğ 
talıkları da yüıde beş altı nis 
dedir . 

Daha fazlası dl)ktorlann 
yacağı bu hastalık sütunla 
Çtkarabileceğimiz netice ( 
bakımı ) ve umumi sıhhat i 
rakamların göstereceği direkt 
ve <laha büyük itinalarla bak 
memleket için hayati bir ınes 
duğudur . 

Adanaya düşen dileklere 
ce şimdilik : 

1 Çocuk bakım teşki 
tevsii. 

2 - SeyJapze<lelere sıh 
içHmai yardımın bir l:nt daha 
vetlendirilmesı ile hu1isa edile 
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Adanalı bir sanatkarın Ceyhanda 
Hatay ınitingi nasıl 

be 1 ·ı l takdire maz- . yapıldı ı yne mı e • • d 1 Ceyhan: 1 (Hususi) - Dün 

Japon kabinesi 
teşekkül etti 

Kabine buhranı ber
taraf edildi h 1 k deg.., erlı ıca ı Ceyhan fevkalade bir gün yaşadı. ar 0 an ço Milli Hatay davasının sulh yoluyle 

k nıldığını duyan Ceyhanlılar ev
lerini , dükkanlannı bayraklarlı. süs· 
leyerelc sevinçlerini izhar ediyor! ndı. 

Tokyo : 2 (Radyo) - Japon ka 
binesi teşekkül etmiştir. Bu suretle 
kabine buhranı bertaraf edilmiştir. 
Kabine dün, vazife taksimini yap 

Çı.ft ·ı . . . pamuk fabrikalar.nı 
çı erımızı ve . 

Miting komitesinin beyanname· 
çok alakadar eden bir makıne sini okuyan halk, kafile kafile parti mıştır. 

meydanlığında toplanıyordu. Yanın 

saat zarfında koca meydanlık Cey· Atina ağır cezasında 
h Y

et yedi ay sonra son tecrilbeyi' 
- Birinci sahifeden artan - a k han halkı ile dolmuştu . 

yaptı . 

1 
Hakikaten bunu tedkik ettim. Hiç unutma'.'1' ş2eke~ badyramTının 

864 d sair b. · · .. nü idı. nısan ı. am enberi Avrupa Plat ve ırıncı gu 
çırçır makinaları uzerinde bir tek muvaffak olmuştu~.. . 
takarııül .. .. . . Sıçramaz lsmaılın anlattığına na 

gorulmemıştır. ff k olmuşlar ve 
Ş. zaran tam muva a 

n. k· •nıdi lsmail usta bana, Plat k. eyi Ankaraya götürüp, bu 
·a ın 1 . . 1 aat ma ın f . t k e erının nasıl ça ıştığını ve s . · . 1 rle uğraşan bir heyeti ennıyeye 

a e a~ kilo verdiğini ve başınd~kı ~;racaat etmişlerdir. lsmail Sıçra· 
kıııc~enın nasıl işlediğini, hatta dık· bu makinesini gören heyet 
atsızl'k ·· ·· d 1 k la mazın h k'k. b. 1 yuzun en olan e aza · h tte kalmış ve bunun a ı ı ır 

rını ani t d k' 1 . n ayre 1 d. i . a ıyor u. Plat ma ıne erı, e 1 • d olduğunu tasdik etmiş er ır. 

k~ıl Paınuktan saatte en çok 9-10 1 ıSca anıaza· "Tilrk işçileri, Tilrk sa· 
1 o v · p J .. · de ıçr ' d b·ı· Panı enr. amuk tohum arı uzerın natkarları senin için iftihar e e ı ır· 

n l
.kuk bırakır, tohumları kırar, se· 1 demişler. 

e ı t . 15 20 er,, 
lir amır masrafı en aşağı · 

1

- B makinenin bütün dilnya mem-
rikayı ~ulur. Oldukça kuvvei mu har· 

1 
k tlu ri için Petentı alınmıştır. Is

ta e !azını. Hele bunun bir aşık tah· j e ~ ~daki fabrikalardan birine si
bi~iır derdi vardır ki, bunu fabrikacılar 1

:"ri u verilmiş bütün işleri türk olan 
tur ·1 Kayış, yatak masrafları ço~- p ı!vazımının yüzde 95 i türk malı 
neı' ~te bunları gördilkçe bu makı- vel bu makine miltekamil ve dün-

erın .. . d b. .b rak o an . 
hem uzerın e ır tertı at yapa • a piyasasına çıkacak vaziyettedır. 
.._. fazla mal çıkartmasını, hemde ı By kineden iki dane de yapıla 
"•Uınk· . as· u ma 
raft ın mertebe tamirat ve saı~ m rak Mersin yapağı fabrik?sına gel 
Ü• ~n kurtulması için bu makıneler . orada çalışmaktadır. Bütiln pa-
•Crınd . k . t d'm mış 
Yaı e tertıbat yapma ıs e 1 

• ukçularımızın bu makineyi görme-
nız b. T de- m . 

bildi ır bırak kolu ı ave. e )erini tavsiye ederız. 
istifanıd. Bundan bir çok fabrlı_kadlar Bu işleri çok anlıyan ve müte-

e ettiler B y azmin e ın en 
ne kı t I · a ' . . k • hassıs bir fen adamına milracaat 

ır u ur Bir defa fıkrıme oy k' · ·· ·· 
muştu M. . b' ~y ettik. Esasen ma ıneyı gormuş ve 
nıeyd:~ uh~kkak y:p.yen~u:.şBu tetkik yapmış olan bu arkadaş bize 
fikir m·· getı~mek '.stıyor k dar bu makineyi 10 maddede izah et · 
k , utenıadıyen hır sene a d' 
a.anı 1 l . K f d topla· mekte ır. d x. meşgu ettı. a am a 
'.11 1 ııı bu işi, el ile tutulacak bir bi- 1 - Yeni çırçır işlerken amele-

~ırne koymak için çalışnıağa başla· nin başında bulunmasına ihtiyaç yok· 
ıııı. Bir iki ı ene çalıştıktan sonra ı tur . Her şey otomatiktir . 

~n mühim olan bıçak ve otomatik 2 - Ufak model yerli pamuk· 
151 1lılarını bulmağa, yapmaga mu· !arın cinsine göre saatte 22 ila 30 

Vaffak olmuştum. Yalnız işi tama· 
1 

kilo pamuk verir . Büyük modelden 
llıen başarmak için hem sermaye • 35 - 45kilo randman alınmaktadır. 
v.e .henıde çok dikkat lazımdı. Allah 3 - Küçük model 2,5 bargir 
sızınkileri bağışlası dört ' dane kuvvetindedir . Büyük modelde 3 

Çocuğum var. Tam elli iki yaşında· bargirliktir · .. 
Yırıı d ·d'm 4 _ .. ~bzeli çırçırlardan yuzde • o zaman kırk dört yaşın a ı 1 • 

1 
..,~ 

~uklar ekmek ister. Buraya kadar 4 -5 kadar toplu çırçırlardan_ yüz-
ılerilettiğim işi geçim yüzilnden bı· de 1 ila 2 kadar fazla baş v:~ır · 
raktını. Fabrikalarda Gazojen ve 5 - Çok basittir ·Hiç. ır. ~-
lsr d . . rafından arıza vermez ' tamıre ıhtı· b 1~ makineleri ustası ol uğum1 ıçı?l 

U ışlerde çalışıyordum. (Usta smaı yaç göstermez · . .. . 
h k'k G 6 _ Makinenin hepsı uç çıft a ı aten herkesin takdir ettiği a· 
zojen ~e istim makinelerinin ameli pileli yatak üzerinde çalı~ır ~e mun· 
b' k f f b · tazam kuvvei anilmerkezıye ıle dev· . ır rnutahassmdır). Pamu Ş a rı-
k d d M"d"' ·· N rettiğinden hemen hiç bir aşıntılı ma· 1· asın a çalışıyor um. u uru us-
ret bey sizden iyi olmasın çok iyi, halli yoktur · . 1 

çok ınerd, fakir sever baba bir adam- 7 - Bilhassa senelık yedek i 

Bu heyecanlı dakikalarda Ha. 
tay bayraklariyLı çok güzel bir şe· 
kilde süslenmiş bulunan otomobil 
bütün Hataylı kafilesi arasında mi· 
ting yerine geldi . 

Bunu gören halk içten gelen 
coşkunlukla alkışlarla , tezahurlerle 
meydanı çınlatıyordu . 

Tam saat 14 de kaza parti baş. 
kanı Hatay davasını teşrih ederek 
bu davada hukumetin gösterdiği ba
siretkar siyaseti minnetle , takdir· 
le andı . Ve yine bu davada dost 
milletlerin müzaheretleıind~n sitayiş
le bahsetti . 

Her davada olduğu gibi bunda 
da büyük şefimizin gösterdiği hassa
siyeti anlattı . 

Halk büyük atalarına , Cumhu
riyet hükumetine karşı besledikleri 
şükranlannı bu arada sık sık tekrar 
ediyorlardı . 

Bunu miiteakip mücadele dokto 
ru kürsüye gelerek çok hararetli ve 
heyecadli bir hitabe okudu . 

Bundan sonra kürsüye gelen ma· 
arif memuru aynı mevzular üzerinde 
Hatay zaferini izah etti . 

Bu üç hatibin sözleri sık sık 
alkışlanıyor ve halkımız mütemadi
yen " Yaşa Atatürk " diye bağırıyor· 
!ardı . Bir buçak saat devam eden 
bu tezahürat sonunda binlerce kişi· 
lik kafile Cumhuriyet meydanına 
ve kasabanın her tarafında gösteri
lerle dolaştı . 

Denilebilir ki Ceyhan şimdiye 
kadar bu derece bir tezahurata sah· 

30 milyon dolar dolan 
dırmak istiyen bir 
adamın ınuhakemesi 

Atina: 2 ( Radyo ) - Bu sabah 
Atina ağır ceza mahkemesinde meş
hur lıir sahtekarın muhakemesine 
başlamıştır. 

Suçlu Amerikada ölen bir yu · 

nan zengininin 30 milyon dolarını 
ele geçirmek için bin diirlü sahte
karlıklar yapmıştır. 

Kamutayın kış ta
tili ne zaman? 

. Ankara : 2 (Hu~usi muhabiri 
mizden ) - Bilyük millet meclisi 
nin şubat haftasında kış tatiline ge 
çeceği haberleri teeyyüt etmiyecek 

. 
. 

gibi görünüyor. 

. 

. 

. 
1 

. 

Orman kanununu takip edecek 
olan toprak kanunu gibi, zirai kom 
binalar kanunu gibi kanunların mü 
zakeresi 19 şubattan evvel bitece
ğine ihtimal , verilmemektedir. Ma 
lum olduğu ilzre 22 şubat pazartes 
günü kurban bayramı tatili de var 
dır. 

Meclisin galip bir ihtimal ile 19 
şubatta başlayacak olan bu kış ta· 
tili 1 nisana kadar silrecektir. 

ne olmamıştı . ,.~~ .... ----·----, 
Herkesin göksü Hatay rozetleri 

ile süslü idi . 1 

Ceyhanlıların bu miting sonunda , 
büyilk Atalarına , milli hilkumetle· \ 
rine tazim ve şilkran telgrafları çe· ; 
kildi . Ve miting Tilrke yakışır bir ı 
vekar ve sükun içinde sona erdi . ' 

Selçuk 

TÜR.KSÖZtİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Adana ticaret ve sanayi 
odasından: 

1 -Dış memleketler için Abone 
İ bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

Ticaret ve sanayi odalarınınbilt. zammedilir . 
çe seneleri takvim senesiyledir . 2 - ilanlar için idareye müra-
Odalar kanununun 3 üncil maddesi , caat edilmelidir . 

sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -Kilo Fiyah 

CiNSi E.n az 
1 

E.n çok Sahlan Miktar 
- - = -- K_. - .<. K. =- _s. : -= Kilo ·-~ 

Kapımalı · pamuk -' --
Piyasa parlağı ,. 40,50 1 42,25 - Piyasa temizi ,---

" - iane 1 
- iane 2 - Ekspres 
Kfevlant 

- ' ·~ 

YAPAGI 
Beyaz 

ı ----1 1 -sırah 

ÇIGIT 
_!:kspres - ----

1 

ı 
iane 4,25 1 
Yerli "Yemlik,, ' 

" "TÔhITTnluk,, ---ı 
. :-c1 U B U B A T 

Buğday Kıbrıs 
Yerli --· 

" Men tane --·--
" Arpa 

- Fasulya 
-vilıaı ----
-Delıce ------ -
Kuş yemi -

Keten tohumu 1 -Mercimek 

1 Susam . 
,. 

UN 

ı 
Dört yıldız Salih 850 
üç 

" " 1 -800 
~ - Dört yıldız Doğruluk -

850 1 ... ·-:a - 1 üç 
" " ı - 800 

-" = ı $' . 1 :::ı Cö _ ımıt ,~ 
:§ ~ ! Dört yıldız Cumhuriyet ı 850 
~ v--_ -

1 - 800 

"' 
1 uç " " 

1 ..... Simit " 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
2 I 2 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

• San tim Pene 

Hazır 7 41 Lir,t 

ı in Mart vadeli - 7- 12 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) :- 11 -ı 01 
Mayıs vadeli 7 10 Sterlin ( İngiliz ) 1~11_1 oo_ 5 - 01 Hint hazır Dolar ( Amc~ika ) 1 79 }O 
Nevyork ı-12-179 Frank ( İsviçre / 

Kemal Sahir heyeti 
Alsaray sinemasında temsillerine muvaffakiyetle 
devam ediyor. Varyete, canbaz, piyes C. 

İnşaat yaptıranlara müjde 

Kereste fabrikamızda ip üç kuruş , seçme ke
restenin beher p:ırçası 360, seçilmeden 350 kuruş
tan yapılıp satılmaktadır . 

Fazla alıcılara ayrıca tenzilat yapılır. 

1 

dır. Güniln birinde çırçır makineleri masraf yoktur · ' 
hakk k' 8 ~ Fevk1lade temiz ve kırıntı· , ında konuşurken benim ma ı· 1 tilccar kaydiyelerinin üç ay içinde l,_, ___________ J 

Adana Yeni Salcılarda Kurt 
Kereste Fabrikası neyi açtım: sız çiğit verir . , 

b 9 _ Yüzde 95 i memlekette ya· 
fık .- Nusret Bey b~nim ş~~le_ ~r pılır binaenaleyh halis bir Türk ya· 

rını var. Bu fikrimı de goz onu· 
~e koyabilirim. El ile tutulur bir pısıdır · h l f b 
ıı ld 10 - Pamuğun iç e ya _mı oz· ı 
a edir. Ama Allah henüz nasip k 

ctnıcd'k• . N t maz ve çok temiz pamu verır . 
be .1 1 meydana gelsın. usra 11 _ Bu makine biltün Türkiye. 
d. Y, şıındiye kadar ııeye söyleme· ı 'k' .. b. \ 

ırı ded' de kullanılacak o ursa ı ı yuz ın 
ı. balya pamuğun malından asgari 1

1 

bir ~ebileyimki bu adam çok doğru 400,000 lira çifçilerimiz kar ede· 

1 
nek •::a~?ı; Şimdiye kadar kime değ· ceklerdir . 
rat be r ıysem kafama vurdu. Nus· Elhasıl çifçilerimizi ve pamuk , 
ha . Y hemen yerinde,ı sıçrayarak fabrikalarımızı çok alakadar edecek 

Ydı eve ·d l' D d. 1 b d • •· · d Doğ gı e ım, görelim. e ı. bir mahiyette o an u egem ıca ın 

tlraftuca eve gittik. Her parçası bir sahibi sıçramaz ustayı takdir ve teb-
Derh:ıatıl~ış olan makineyi gördü. rik ederken bu Türk sanat'carının 
Nu hır arabaya yilkleyerek cevherini görerek bugün takdirle 
b· srat beyin evine götürdük Ufak aıılattığımız eserinin meydana gel·. 

1ru1 · N tad e ye yaptık. Gece gündilz bu· mesinde büyük yardımı olan usretı 
İş( ~ ~alıştık. Nusret bey dışarıdaki de sitayişle anmak bizim için bir 

erını b'f . b' . 
lı . 1 ırır ıtırmez heman gelir borçtur . 
enı teşvik cd d' B" 1 b' . rn d er ı. oy e ır şeyı 
ey ana t' mu Ô ge ırmek meğer çok zor-

k ş . yle zaman oluyorki gözlerim 
~.rarıyor ve Önümdeki anahtarları 

l 
&orerniyordum. Fakat bir defa az
nıetrn· t• ış ım. Tam kafamın karışık birI 

T. P. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni Otel civarında 

Tahsin eczanedir 

tahsil e..Jilnıesini amirdir . Oda idare 
meclisinin 4 . 1 . 1934 tarihli kara
riyle kaydiyelerin tahsili bu suretle 
yapılacak ve martın sonunda arkası 
alınmış bulunacaktır . Üç ay içinde 
kaydiyelerini vtrmeyenlerden kanu· 
nun 3 üncü maddesi mucibince ilç 
misli olarak tahsil edilecektir. Kanu
nun 5 inci maddesi mucibince de 
bu ilç misli kaydiyeler icra yolu ile 
alınacaktır . Oda tahsildarlarının 
müracaatında tilcear ve· esnafımızın 
cezalı tahsilata mahal bırakılmamak 
üzere kaydiye ücretlerini ve kazanç 
vergilerine munzaır. yüzde iki oda 
resmini vermeleri ehemmiyetle tav· 
siye olunur . 7737 

24 - 29 - 3 

T. H. K. Adana şubesi 
Başkanlığından : 

Kurban Bayramında kesilecek 
kurbanların derileri , şubatın seki
zinci pazartesi günü saat 15 de sa· 
tılacaktır . Almak istiyenler müza· 
yede şeraitini anlamak için dellalı 
görsünler ve Kurumumuza uğrasın· zanıanında Nusrat bey gelir benimle 

Şa~ 1 ' l a;ır, bana k'Jvvet V>!rırdı. Nı· :....--.---.... ·-...,,.-- · lar .7756 ~3-6 

6- 6 7750 

Milli Mensucat fabrikası Li- 1'!----------------·------· 
mited Sosyetesinden : 

1- 937 senesi zarfında fabrika· 
mızda yapılacak inşaatların işçilik
leri milnakasaya konulmuştur. · 

2- Kireç barcile tuğla duvar 
inşaatı 

3 Çimento hartile tuğla duvar 
inşaatı 

4 - Beton arme inşaatı 
5- Kalıpsız beton armeler 
6- Kalıplı kaba beton inşaat 
7 - Kalıpsız " " " 
8- Bu inşaatların işçiliğine talip 

olan müteahhit veya ustaların her 
gün saa ondan on ikiye kadar in 
şaat kısmımızdan şartnamelerini gö· 
ı ebilirler . 

9- inşaat 10 Şubat çarşamba 
günü saat onda inşaat kısmımızda 
ihale olunacaktır. 

10- inşaata girmek istiyenlerin 
bu tarihten evvel İnşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve ondan sonra in 
~aal'a 'gir~kri taıımdır.7765 1-'S 

tedarik edebilirler. Devlet Demiryolları 5 in
ci işletme müdürlüğün
den: 

1 
• 3 - Eksiltme Malatya 5 inci 
ışletme artırma ve eksiltme kom is. 
yonunda ve işletme binasında 15 . 
2 · 937 pazartesi günü saat ( 15 ) 
de yapılacaktır. 1 - Malatya istasyon binası· 

nın Malatya şehir cihetindeki ( 3814 1 
m. 2 ) üç bin sekiz yüz on dört 
metre murabbaa mahlin ve şartna· 
meleri mucibince parke ve levazı· 
ınının temini ve ferşi işi 26 1 • 937 

sah günü eksiltmeye konulmuş ise 
de talıp çıkmadığından 2490 No. 
lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfi· 
kan yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli ( 10344 11 ) 
on bin üçyüz kırk dört lira ou bir 
kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, 
şartname ve mukavelename projesi
ni Ankara, Haydarpaşa, Malatya ve 
Adana veznelcrile Elaziz istasyo· 
nundan ( 52 ) kur~ş mukabilind ~ 

• 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu. 
Jile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 
( 775 · 81 ) yediyüz yetmiş beş lira 
seksen bir kuruştur. 

6 - istekliler 2490 No. lu ka · 
nun ile 3297 sayılı resmi ceridede 
ki ehliyet talimatnamesi mucibince 
muktazi ehliyet vesikasını ve işe gir· 
meğe kanuni bir mani bulunmadı
ğına dair beyannameyi ve teklif 
mektuplarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
Malatyada 5. inci işletme arbrına 
ve eksiltme komisyon reisliğine ver 

miş veya göndermiş bulunmalıdırlar. 
29-3 -7-1! 77 
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Dönümü Cinsi 
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Türlcsözü 

Ceyhan Ziraat Bankasından : 

Mevkii 
Böyük kırım 

Kırım Burhaniye 

Caynak bucağı 

Yeşil büyük 

Büyük burhaniye 

Küçük kınm 

Taşb hüyük 

• • 

" " 

Kurtkulağı postçuk 

Kurtku]ağı Kır · 
mıtlı kelisi 
Kurtkulağı k a r a 
burun 

Karamezar sakar 
taş 

" " 

Karamezar 

Deyin 
senedinin 

Hududu: Karyesi No. Borçlunun ismi 
Şarkan H. Muçteba garben tarik Kelimeli M. 2009 tüvlübaş M.Bekir sıtkı 

Şimalen Karasalih cenuben Muçteba Za. Abdulkadir kemali 
Şarkan atik şusa tarikı garben Sey· Türlübaş M. ,. 

yit Gazi Cenuben benli Seyyit şi · 
malen , Osman tarlaları. 
Şarkan Kürt Ömer iken Havaca 

Necip ve Yankoya teferru edilen tar 
la garben eczacı Ali Rıza şimalen 
Ceyhan nehri cenuben hergele ta· 
rikı ile çevrili. 
Şarkan Kuban Ali otlu Kemal gar 

ben Celil ağa şimalen kıvnkh ce
nuben odun tarikı. · 
Şarkan Mercimek tarik.ı prben de. 

delik Mehmet şimalen ~\tin 91· 
lu Halil cenuben kasaplar tarlası ., . , 
Şarkan Borlu Derviş ve Ali gücÜ 

garben konoy iken teferruan Sabit. · 
Zade Ahmet ıimalen saıiibi· senet 
hefkeresi cenuben çiftçi tarikı . 
Şarkan Mercimek tariki t garben . 

kıvnklı tarluı şimalen Abdulhakim 
iken intikalen sahibi senet cenubm • 
benli akay tarlası • · . 
Şarkan Mercimen tariki garben .kıy 

nkh tarlrsı şimalen kurt Mulla iken 
sahibi senet tarlası cenuben Abdu-
laziz iken sahibi senet tarlası • 
Şarkan Mercimek tarikı garben. 

kıvnklı tarlası şimalen Abdurrah
man cenuben Abdulkerim iken inti-
ka len sahibi senet. 

• " 

• it 

• it 

• it 

• " 

.. • 

.. it 

it .. " 

• it • 

it • • 

• " • 

• • • 

. . .. - " , ~ ... 

• • • 

" " • 

Şarkan garben dere şimalen cenu
ben dere . 

Kurtkulağı 617 Kurtkulağ'ından Hecı 
Ahmet o.Mustafa vedur 
du Mehmet o.Mustafa 

Şarkan Hacı Fati garben Bedros 
şimalen tarik cenuben hali . 

" " 

" " 

" 

" 

" " " 

" " " 

i 
1 
1 

1 
Şarkan cebel garben tarik şusa şi

malen kurt Sc•kisoğlu cenuben ko· 
bay oğlu. 

r 1 

Ş«ukan Hamit bey tarikı garben 
Ceyhan şerki şimalen Süleyman ce 
nuben Ceyhan yolu. 

Şarkan Hasan ağa garben Abdul
kadir şimalen Yusuf ağa cenuben 
Hazuğ tarlaları. 

Şarkan Çerkes Hasan garben Ha
bip oğlu Abdulkadir şimalen Yusuf 
cenuben İbrahim tarlası. 

Karamezar 152 Karamezardan Ha· 
san oğlu Recep 

" " " 

" " " il " " 

1 

Karamezar t a ş l ı Şarkan Zekeriya garben Yusuf şi- " " " • " " 
hüyük malen Hado cenuben tarik. 
Karamezar b ucağ Şarkan Mirza garben Ceyhan neh- " " 

· ri şimalen Çerkes Osman cenuben 

Konak oğlu mahal· 
lesi arkampay mev 

kii . 
Arkampay n:evkii 

Hacılar büyüğü 

Çerkes Ahmet vereseleri. 
Şarkan Halime hatun garben Ha- Konak oğlu 

lime hatun şimalen şif ve hendek ce· mahallesi 
nuben sahibi senet . 
Şarkan tarikıam garben Ebülyas 

kızı Ha1ime şimalen şif ve hendek 
cenuben sahibi senet. 

" " 

Şarkan sığır t a r i k ı garben Bor Eskiha • 
Mehmet şimalen Şeker oğlan ce· marn M. 
nuben tarik. 

Hacılar büyüğü ci- Şarkan kırmıtlıya giden tarik gar 
ben saatçı Ahmet şimalen Çerkes 
Abdullah cenuben sahibi senet Ra· 

. " 
varı . 

mazan tarlalan . 

" " 
Şarkan Murat Gazi vereseleri gar· ,. • 

ben T oktama11n çiftçi tarikı ıimal~ 
Nuğay Şaşuf a vereseleri ve muhacir 

" " " 
,, 

69 Konakoğfo M.den Ga· 
zi kızılçelik kefili İslam 

gazi kızı B. halime 

" il " • 

l 

1 

. 
l 
ı 

157 Eskihamam mahal· 
1 

lesinden bap Ah- , 
met o.Hüleyin Remzi 

• • it • 

• " • • 

Boz hüyük cıvarı 

Ali çenuben Abdülkerim oğlu Belivet 
Şarkan Ali tarlası garben Hızır Civan ti yak 41 

han hatun şimalen llyas cenuben lsa 
Civan tiyak mahal· .

1
• 

lainden Süleyman 
ıeçi otlu Hüteyin 

Boz hüyük 

Mercimek 

tarlası . 
Şarkan Celi ve f lyas garben kel 

Halil şimalen Mercin tarikı cenuben 
Çiftçi yolu. 

• • 

Şarkan tarik garben tif olup şiften Mercimek 
tarika kadar iki yüz on hatve pnıa-
len~Muıtafa tarlası iken Haca Bekir 
yetimleri cenuben, şif ile çevrili. 

Mercimek bucatı Şarkan Ceyhan nehri garben bu· 
calc tarikı şimalen, Gülsüm bey hen
deği cenuben , sahibi senet • 

• • 

Timürbolat büyüğü T elcke ve Elmirza ve dahi tarlala· dikilitaı 
rile tarik ile çevrili. 

Taş hüyüğü Tahir ve iftihan ve büyük ve hali 
ile çevrili • 

.. " 

Karamezar bucağı Şarkan Mirza bey garben Ceyhan K 
h . . 1 H I aramezar 

ne n şıma en acı brahim cenuben 
Çerkes Recep . 

. 
• • • " 

27 Mercimekten Haa 
san oğlu lımail 

• • • • 

162 Dikilitaştan cbubekir 
o. Abdulhamit ve 
Abdulmecit ve kah· 
raman o. Süleyman 

" Dikilitaştan Ebu· 
bekir oğlu Abdulha· 
mit ve Abdulmecit 

89 Karamezar köyün
den Mehmet o.Çer· 
kes Osman. 

Temürbolat büyüğü Şarkan altı gö~e giden tarik gar Dikilitaş 
ben daz tarlası ıken e]yevm Mirza 
ve Adil tarlaları şimalen şif cenu
ben bildir vereselerile çevrili . 

103 Dikilitaş köyünden 

Yalak çataltepe 

Daniyal Sultan ve 
kızı Hanife. 

Şarkan ve garben tarik şimalen Bahriye 2105 Bahriye köyünden 
Memiş tarlası . cenuben. Murat tarlası ~ otlu Hasan 

~ Şubat 1937 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

•• •• •• 
TURKSOZU -u 1 

Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
______ _._ her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

r .· ., İ<itap ı Eserleri~izi _Türksöz~ m~tb~ası~d~ bastırı
- nız. temız hır tab nefıs bır cıld ıçınde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

k
-.. ,~ İlan ~ ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 

. . en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan T ürksözüne veriniz . 

1 
c·Jcf . 1 Kütüphane~izi güzelleıtirmek istiyorsanız 

1 
.1- kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

sinde yapt~rı~ız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
•• . gede ancalç T.ürksözünde yapılır . 

s 
. O ı Tab . ı Resmi evra .. ~, ce~veller, de~t~rler, ~ekler , 

. · karneler kagat, ıarf, kartvızıt ve bılumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla T ürksözünde yapılır. z 

1 
R ki• t b ı Mütenevvi renkli her türlü tab işl~rinizi 

en 1 a k 1·· k ·· ·· ·· o ı·k k ı anca ur sozunun torna ı ma ına a-
----------------~ 

• • • u rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmakta:..:.d=ır-=. ====================' 

inhisarlar Adana baş t 
müdürlüğünden : 

937 yılı şubatının birinci günün· 
den itibaren Adana, Mersin, Kozan, 
Silifke, Kilindire ve Anamor anbar
lanmızda yüzlük çuvallı tuzlar şim
diki, sabş fiyabndan 20 ve elülik 
çuvallı tuzlar keza şimdiki on kuruş 
aşağıya satdmağa başlanacaktır. 

7763 31-2-3 

Zayi nüfus tezkireleri 

Bundan üç gün önce Harapbah· 
çe mahallesindeki evime hırsız gir
IDİf, çaldığı qyalaıım meyamnda 
pbauna aid nüfus tezkiresi ve as
keri terhis vesikaaıla kanm Hayri
ye ve çocuğum Nuriye aid nüfua 
cüzdanlan da çalmmışbr • Yenilerini 
çalWacatundan eskilerinin hükmü 
olmadıtına ilin eylerim • C. 

Harapbabçe mahallesinden . 

Mustafa otlu Hasan 155 

.. 

Yukanda isimleri yazıl& zevatın bankaquza ipotekli ikraıattan olan borçlarının taksitini vermediklerinden 911 
ba1.1lan da taksite yanaşmayarak müddetini geçirmiş olduklarından muaccelliyct kesbeden borçlan için bankamaı' 
ipotikli bulunan mikdar ve evsafı isimleri hizalannda yazılı tarlalan tahsili emval kanunu mucebince 29· 1 ·937 W 
rihiriden itibaren yirmi bir gün müddetle açık artırmaya çıkanlmış olduğundan sürülen pey haddi layik görüldüji 
takdirde 19-2-937 cuma günü saat on "betde bankada muvakkat ihalesi yapılarak bu tarihden itibaren de on giill 
askıya alındıktan sonra kati ihalesi yapılacaktır.Taliplerin O/o 15 nisbetinde teminat göstermeleri mecburidir. Faıll 
izahat almak istiyenlerin kaza meclis idaresile bankamıza müracaatları ilan olunur. 7766 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
. Adana Türböıü matbaası 


