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toplantısı 1f;:~;ko ordusu dün 

kanununun tadili 1 M. Antonesko : lagaya yürüdü 

diinkü Kamutayın Ma 
Teşkilatı esasiye 
llZUn müzakereden sonra kabul edildi 8 şubatta Anka-

:r·1da olacak 

Türk milleti ve yurdu için canını, kanını veren 
Türk çiftçisi topraklandırılacaktır 

Rumen bakanının gaze
tecilere beyanatı 

------· 
Parti umdelerinin ana kanuna girmesindeki sebepler 

Kamutayın ıoplııntısındorı bir görünüş 

• Ankara : 5 ( Türksözünün hu· 
ı telg f ) . • · ra ı - Teşkılatı esasıye 

nununun tadili üç saat süren ınü 
tered . b 1 d·ı . Pa ~n. sonra ittıfakla ka u e ı · 
k rtının ana vasıfları ana yasa· 
hondu . Diğer maddeler Vekil· 
e}etinin teşekkülü ve siyasi 
l~şarlıklara aitti . Toprak ve 

~et hakkındaki ma~de şudı'.r : 
adde 8 Te;.kilatı esasıye 

kanununun 4 ~~~de~i ~şağıda ya· / 
zıh şekilde değıştırılmıştır ... Umu~ I 
menfaatlar için liizumu usulune go
re anlaşılmadıkça ve mahsus kanun· 
!ar mucibince değer bahası peşin 
verilmedikçe hiç bir kimsenin malı 
istimal ve mülkü istimlak olunm;ız · 
Çiftçiyi toprak sahibi yap~ak v~ 
orman!arı devlet tarafından ıda~e et 
mek için istimlak olunacak arazi 

---·--~~~----~--------------~---

Fransız gazeteleri 
İtalyan konuşmalarına başka 
cephe vermek istiyorlar 

-----·--
ansa matbuatının bu telakkisini Ankara 

Roııı 
mahafili hayretle karşılıyor 

__ a~· 5 ( Radyo ) - Rüşdü 
a k ıyano konuşmalarından 

• ont C-
liir . ıyano Romaya dön· 

Ciyano b 
ınun oldu u konu;malardan çok 
ftir . ğunu matbuata beyıın 

1 

tansız ın b 1 
tııala at uatı , tek taraflı 

r arıfe · d 1 lıııekt sın e Juluııulduğunu 
lnıekt de· Ve gizli akıdlardan şüp · 

e ır 
talya, B 1 . 
~Ye h .a_kan antantı reisi olan 

arıcıye k"I· R IVUd! k ve ı ı üşdü Arasa 
kkınud ve diğer küçük devlet· 

a t · emınat ver ~cektir . 
nado!u . 

'rans aıansının bir notu : 
ız g 1 • 

arip azete erınden bir kıs-
ne · Şrıyatta bulunmaktadır· 

Dışı.şlerı buk<11J11nızlu konu§nıa!iL 
Fransız maıbuaıında lıir çok 
tefsirlere ıığrırurı J\.onı lıano 

ve ormanların istimlak bedelleri ta
yin olunur . Fevkalade hallerde ka
nuna göre tahmin olunacak para 
ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler müstesna olmak üze·e hiç bir / 
kimse hiç bir fedakarlık yapmağa 
zorlanmaz . Tadil Üzerinde bir çok 
hatipler söz aldılar . 1Şükrü Kaya 
kanun tadil sebeplerini ve Parti um 
delerinin ana kanuna girişmesindeki 
sebebleri çok veciz bir şekilde alkış· 
)arla kesilen bir hitabetle izah etti. 
Toprak meselesine dair söylediği 
sözlerde. biz toprağını işletene azami 
yardımı gösterecek ve toprağı ol-

8 §ubaııa AnkarcıJa gelecek olan 
Ruman}"rı dı§ı§lerı bakanı 

Antonesko 

Bükreş : 5 ( Radyo ) - Romen 
Dışişleri bakanı Antonesko 8 şubat· ı 
ta Ankaraya gidecektir. 

Rumen bakanı Ankaradan soara 
Atinada toplanacak olan Balkan it· J 

tihadı konseyinin müzakerelerine iş- l 
tirak etmek üzere 15 şubatta Ati. 
nada bulunacaktır. 

M. Antonesko gazetecilere vuku: 
bulan beyanatında, Romanya komşu 
devletlerle münasebatının çok iyi ol
duğunu, son Cenevre müzakeratında 
Romanyanın müttefiklerile olan bağ· ı 
!arının ne kadar sağlam olduğunun 
bir kere daha görülmüş olduğunu 
söylemiştir. 

Habeşistanda 
Mısır bankasile İtalyan 
bankası arasında ihtilaf 

Londra : 5 ( Radyo ) - Habe
şistandaki Mısır bankası ile ltalyan 
bankası arasında büyük bir ihtilaf 
çıkmıştır. 

mayan • bu yurt, bu millet için her Mısır bankası, Habeş fütuhatının 
zaman canını ve kanını ve•en Türk 

lngilterece henüz tanınmış olmadığı 
çiftçi ve köyl_üsünü ~-e to?raklandı. \ cihetle ltalyanın Mısır bankası his-
1 acağız . Dedıler . Mustakıl mebus· I 1 . .. · d b' h kk 1 d ğ . se erı uzerın e ır a ı o ma ı mı 
lar dan Halı! ve General Refet bazı 

1 

b'ld" . t" 
k 1 . . .1 I . I ı ırm•ş ır. no ta ara ıtıraz ettı er . tıraz arına 

k~rşı ceva~l~r ve~i~di. Rece~ P_~ker fskenderun 
bılhassa mıllıyetçılık umdemız uze postası 
rinde ne sağ ve ne de sol cereyan· 
!arın bu yurtda ımüsamaha edilmi· 
yeceğini tebarüz ettirdi . 

K. o. 

Bir buçuk milyonluk 
Yugoslav ordusu 

Belgrad: 5 ( Radyo) - Yugos
lavya milli müdafaa bakanı, harp 
bütçesinin müzakeresi esnasında mec. 
liste şu beyanatta bulunmuştur: 

" Yugoslavya yarın Avrupanın 
en iyi ordularından birisine malik 
olacak VA bir milyon beşyüz bin ki· 
şilık bir kuv\ eti bulunacaktır. 

Proje Vekiller Heyetine 
tevdi edildi 

Ankara : 5 (Radyo) lstanbul 
- lskenderun deniz postaları hak
kında hazırlanan projeyi, lktisad Ve
kaleti tetkikten geçirdikten sonra 
Vekiller heyetine vermiştir . 

Proje bu yakınlarda karam ~ağ· 
!anacaktır . 

Bursa halkı 
Mudanya gümrüğünden 

şikayetçi 

General Franko Al kazar yeniden 
. 
ın 

şasına karar vermiştir 

Avillo ; 5 (Radyo) ·- Asilerin 
gemileri bu ~abah Malagaya hareket 
etmiştir. 

General F ranko, Alkazarın ye· 
nideıı inşasına karar vermiştir . 

Madrid : 5 (Radyo) - Bu gün
kü resmi tebliğe göre, şimal ordu· 
ları tüf.·nk ateşini tatil etmiştir. Ce
nup ordularında hafif müsadeınelrr 

olmaktadır . 
Madrid : 5 (Radyo) - Havas 

bildiıiyor : 

Filistin 

ispanyaya gelmekte olan üç kamyon 
hudutda durdurulmuş ve seferden 
menedilmiştir . 

Malaga : 5 (Radyo) - Cephe· 
!erden alınan malumata göre; Ge· 
neral Franko Malagaya yeni bir ta
arruz hazırlamaktadır . 

Malaga : 5 (Radyo) - Asilerin 
taarruzları püskürtülmiiştiir . 

Ecnebilere aid olduğu sanılan 
bir tahtebahir sahilleri boınl>ardman 

- Gerisi ı/;ırıci salııfede -

davası 
Arap-Yahudi kanlı ihtilafı nasıl doğdu ve nasıl 

neticeler alacaktır? 

Filistin meselesi, A
rap - Yahudi müca· 
delesi nedir ? 

Umumi harpten sonra, sUkOn ve istikrar 
bulamayan memleketler arasında Filistin en 
başta gelir . 

Evvela bunu izah 
edelim : 

1936 senesinin sonlıırınde çıkan Filistin 
hareketi, lngittereyi esaslı surette işgal et· 
miştir . 

1917 senesi teşrin lngilterenin Fılistin hadiselerinin hakiki 
sanisinin ikisinde lo.d mahiyetini tashit iç.in gön.:l•rdi{Ji .eır t•hk•k 

Balfur , lngiltı:-re bari· heyeti Londraye dönmüştor . 
ciye Bakanı sıfatile Ya Bu heyet Filistinde ne görUtmüştUr ? 
lıudi milyoneri Lord Filistinde asayit ve istiarar için neler yapıtme· 
Roçild, Filistinde bir sını tevsiye edecektır ? 

Bu iki ıüalin cevabını bu gUnlerde ala
Yahudi yurdu tesis ede 

cas)ımıza ,Uphe yoktur . Kuvvetli bir ihtıma· 
ceğini resmen temin et- le göre bu iki sUati , Filistinde Arep-Ya
r.-iştir: hudi bojjuşması taKibedecekıir . Bunun için 

Lord Balfurun bu bu çetin dava üzerinde kısece bir tetkik 
teminatına yakın vadi· neşrediyoruz : 

~-----------------------------1 eri Fransa ve ltalya da vermiş ve 
Birleşik Amerika Cümhur Reisi Vil· 
son da lngiliz Hariciye Bakanının 

Troçkiye 
suikast mı? 

Meksikoda Troçkiyi bek
liyen muhafızlar artırıldı 

• 

Troçki 

Meksika; 5 ( Radyo ) - Troç 
kinin ikametgahını muhafaza etmek· 
te olan kuvvet iki misline çıkarıl
mıştır. Bu fevkalade tedbire, Mosko· 
vadaıı Troçkiyi öldürmek üzere bir 
komplo şebekesinin Meksikaya gön· 
de~ilmiş olduğu şayiasıdır. Troçki 
evınden dışarı çıkmamakta ve evine 
de hiç bir suretle kimseyi kabul et· 
memektedir. 

beyanatından dolayı memnun oldu· 
ğunu ilan etmiştir . 

Vaziyet, söz vadisinden filiyat 
vadisine az zaman sonra geçmiş -
tir. 

Uluslar sosyetesinin teessüsün· 
den tam 3 sene sonra, 1920 senesi 
kanunevvelinde Filistin mandasını 
lngiltereye vermiş ve bu manda 1923 
senesi Eylulünün 29 undan itibaren 
filen başlamıştır , 

Ve, bu tarihten sonra, siyonist
lerin program ve sevki ile bütün 
Yahudi teşekkülleri faaliyete geçmiş 
ve Filistine müclhiş ve gittikçe artan 
bir Yahudi muhacereti cereyanı baş
lamıştır , 

Resmi muhaceret rakamları şun · 
laryır . 

1921 yılında 8,517, 1922 de 
7,844, 1923 de 7,421, 1924 de 
12,856, 1965 elen 1932 ye kadar 
135,000, 1933 yılında 3(},000, 1934 
de 42,000 ' 1935 yılı ilk altı ayda 
30,000' 

Şu rakamlara göre, Filistine 14 
buçuk sene içinde 273,638 Yahudi 
hicret etmiş ve yerleşmiştir . 

Bu sayede, Filistinde mevcut 
Yahudi mikdarı kısa bir zaman için· 
de şiddetli bir hamle ile 350,000 a
dedine varmıştır . 

Halbuki, Filistindeki umum nü· 
fus aRcak 1,115,000 dir. 

* 
Lord Ba\furun bir vadi, görülü· 

yor ki Filistin umum nüfusunun üçte 
birisini Yahudilere temin etmiştir. 

rürk 
:a b· - ltalyan görüşmelerine 

ır ce h 
P "' vermeğe çalışan 

bu neşriyat Ankarada hayretle kar· 

şılanmıştır . 

Ordu bütün politikaların üstün
dedir. Bu kuvuetli Yugoslav ordusu 
Avrupada ve bilhassa Balkanlarda 
sulhun bekçisi olacaktır. 

lstanbul : 5 ( Radyo ) - Bursa 
halkı Mudanya gümrüğünden çok 
şikayetçidir. Vapurdan inen yolcu. 
!arın paketleri aranmakta ve saat. 
!arca işgal edilmektedir . Halk bu 
yüzden otobüsleri kaçırmaktadır. 

lcabeden makamların bu hususta 
nazarı dikkatleri celbedilmiştir. 

Hasta bulunmasına rağmen nıa· 
dam Troçki Meksik0 radyosunda 
bütün dünya efkarı umumiyesine 
karşi bir hitabede bulunmuş ve Troç 
kinin hayatına karşı hazırlanan bu 
cinayeti protesto etmiştir, 

Vaziyet adet itibarile Arapların 
aleyhine dönmekle beraber, Araplar 
gene bire iki ve kuAvetli bir ekseri· 
yete maliktirler . 

- Gerisi ikinci sahifede -
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4- Ferd ve ceın ---
Ceyhan çiftçisi telaşta 

Çiftçinin 500,000 kilo çiğit 
vardır halbuki ... 

ihtiyacı 

" Acil tedbirler almak lazımdır 

Ceyhan : 5 ( Hususi ) - Mem
l eketimizde öteden beri yetiştirilmek· I 
te olan iane pamuğunu islah mak- ı 
sadiyle hundan önce AdanaJa bir 
istasyon kurulmuştu. 

Bu istasyonda şimdiye kadar ya. 
pı!an tecrübelerin verdiği iyi sonunç 
dolayısile Ceyhan mıntıkasının bir 
kısmına geçen sene bu tohumdan 
verilerek •ıetiştirilmişti. 

Bu yılda, blitün çiftçilerimizin 
yeni parr.uk tohnmunu ekme. 
leri için kendilerine hük lime timiz 
tarafından verilen haber üzerine 
herkesin ekebileceği miktarda tohum 
i s tediğin i bildiren listeler bundan 
önce bu işle alakadar makama ve
rilmi ş ti. 

Bütün çiftçilerimizin Klevland 
çiğidi ihtiyacı yekunu 500 bin kilo-

. yu bulmakta ise de öğrendiğime 
göre çiğit biderinin az kalması do
layısiyle Ceyhan çiftçilerinin hepsi· 
ne 30 bin kilo tohum verilec '!ktir. · 

Bu, verilecek 30 bin kilo tohum 
ancak bir kaç köyün hatta bir kaç 
büyük çiftçinin iht iyacını karşılaya
bilir. 

Bu haberi duyan çiftçilerimiz çok 
müteessir olmuşlardır. 

Ceyhan çiftçilerimizin istedikleri 
Klevland tohumunun bir an evvel 
tedarik edilmesi ve tohum ekimi 
mevsiminde kendilerine tevzi edil
mesi hususunda çiftçi alakadar ma
kamlaı ın alaka ve hiına}elerini göz· 
lemektedirler. 

Ceyhan : 5 ( Hususi ) - Cey 
han Belediye meclisi şubatın birinci 
günü toplantısını yapacağı halde o 
gün ekseriyet bulunamadığından iki-1 
sine bırakılmıştı. 

2 Şubatta Belediye Reisi S~Ja. 
haddin Sepicinin başkanlığında mec
lis toplandı ve ara ençümeni seçildi. 

Bu toplantıda kasaba için çok 
mühim ve hayırlı işler görüşülerek 
kararlar verildi. Ve 10 şubatta tek
rar toplanmak üzere dağıldı. 

SELÇUK 

Erzinde 

Hayat ve faaliyet 

Erzin : 4 [ Husysi Muhabirimiz· 
den ] - Erzin belediyesinin yap
tırmakta olduğu belediye inası ik-

1 
mal edilmek üzredir. 

Kasabada grip baş göstermiştir. 

Bu da havaların rnütahavvil olma· 
sından ileri gelmektedir. 

1 

Yemeklik buğday
lar neden gelmedi? 

Ziraat vekaletinin 
bir telgrafı 

Bölgemizdeki muhtaç çif tçilere 
hükumetimizin yemeklik buğday da 
ğıtacağını yazmıştık . 

Şimdiye kadar luğda} !arın gel· 
memesi sebebi dün ziraat vekaletin
den vilayetimize gelen bir.~}t:lgrafta 
bildirilmiştir. 

Ziraat \ekaleli bu buğdayların ı 
evvda Çumradan gönderilmesine 

1 
ziraat bankası vasıtasile emir vermiş 
fakat Çumrada 500 ton stok oln.a· 
dığından bu defa Karaman, Saray
önü, Sarıoğlan merkezlerinden temi. 
nile acele sevkine tekrar emir veril· 
miştir. 

Buğdaylar bir kaç güne kadar 
şehrimize gelmiş olacaktır. 

Tekaütlük işi 

Kanunun altmışıncı 

maddesinin tefsiri 

Askeri ve mülki teka\H kanunu. 
hun 60 mcı maddesinin tefsiri hak
kında Kamutayca kabul edilen ka· 
nun şehrimizdeki alakadarlara gel· 
miştir. 

Tefsire göre ; zabitlerle askeri 
memurlardan tekaüt olanlara 1683 
numaralı kanunun 60 ıncı maddesi 
mudebince verilen üç senelik zam· 
dan, bunlardan tekaüt olmadan evvel 
ve ya tekaüt olduktan sonra ölenle
rin maaşa müstehak yetimleri de 
istifade edeceklerdir. 

Bakaya vergiler 

Böyle az bir mikdar tohum ve
rıleceğini çiftçimiz evvelce bilmiş 
~!saydı şimdiye kadar beklemez ve 
elinde bulunan bir kaç kuruşula 
bideri alır ve tohumsuz kalmazdı. 

Tohumluk listesinin yapıldığı 
zaman çiğidin kilosu beş kuruşa iken 

Erzin ve ha valisinde bugünlerde 
bir buğday buhranı vardır. Buna da 
sebep ziraat bankasının buğday 

tevzi edeceği haberi üzerine tüccar
ların buğday getirmemesidir. Ka 
sabanın işlerine gelince : 

1 
Yakın bir zamanda tahsili 

şim~i yedi kuruşa yükselmiştir, 1 

lş ittiğime göre bizim Ceyhandan 1 

maada Çukurovada bulunan diğer 'ı 
kazalar çiftçilerinin tohumluk ihti
yacı bu i ş l erl e alakadar makam ta
rafından temin ve tedarik edilmiş
tir. 

Adananın bilhassa en münbit ve 
bereketli toprağı bulunan Ceyhanı. 
mız çiftçilerinin tohumsuz bırakıl · 

ması ve yazın o sıcak zamanında 

hazırladıkları tarlalarında tohumsuz
luk yüzünden boş kalmas ı çok 
acıdır. 

Binaenaleyh ne yapıp yapıp 

bir senedenberi Erzindt! nahiye 
müdürü yoktur. Halk sabırsızlıkla 
yeni bir nahiye müdürünün tayinini 
gözlemektedir. 

Kültür bakımından Erzinde ol
dukça iyi bir hareket vardır. Maarif 
kadrosunda açık bulunan mahalle 
de öğretmen Bayan Hediye Erde· 
min gelmesile bu boşluk ta dolmuş 
oldu. 

Geceleri ulus dershanelerinde 
ciersler muntazaman devam etmek
tedir. 

davası 
~~~------·----~~~-

- Birinci sahifeden artan - / 

Fakat bilhassa .Almanyadan Ya· 
hudilerin lehciriııden sonra Yahudi ı 

muhacereti öyle bir hız almıştır ki 1 

Araplar k~ndi yurdlarında vaziyet· 1 

Ierini çok karanlık görmüşlerdi.- . 
Adet itibarile olan bu "Vahamet, 

keyfiyet itibarile büsbütün vahim 
ve fecidir. 

1936 da Fılistinde yapılan nii· 
fus tahririnde " Arzı mev'ut ,, taki 
Yahudilerin : 

Yüzde 30 u sanat erbabından 
18 i ziraatçılardan , 11,6 sı serbest 
meslekler erbabından , 6,4 Ü nakli· 
yalçılardan , 3, 7 si akar ve irad sa. 1 
hiplerinden ve ancak yüzde üç buçu-
ğu hizmetçilerden mürekkeptir . ı 

Buna ınukabil , Arapların ekse 1 

riyetini bedeviler , sanat ve i şten ha · 
beri olmıyanlar teşkil eder . Bunun 
için , Filistinde aded itibarile Arap
ların bire iki tefevvukuna mukabil , 
içtimai ve kültürel bakımdan y;:ıhu · 
dilerin ezici bir tefevvuku vardır ! 

Para ve mali cihetten de vaziyet 

Arapların aleyhindedir . 
Son iiç sene için3e Filis tine hic

ret eden yahudilerin 12.0JJ adedi 
beraberlerin<le hiç olmazsa biner 
İngıliz liralık nakdi servet getirmiş· 
lerdir ki yalnız bunlar 20 milyon 
lngiliz lira lı k bir saha bloku nu Filis
tin çöllerine iş letmek üzere sokmuş· 
!ar demiktir . 

1919 da Filistinde anci\k 50 Ya· 
lıudi kasabası vardı ; 1935 sonunda 
bu k.ısabalarm adedi 150 yi aşmış· 
t ı r ! 

Yahudiler , Ziraa t iş l erini ser
maye ve usule tabi tutarak yeniden 
kurmuş lardır . 

Araplar ise , hem sermayesiz ve 
hem de metodik ziraat işlerinden ta· 
mamile habersizdirler . 

Bu 150 kasnba hakkında bir fi. 
kir vermek için yeni Yahudi Telaviv 
şehrinden biraz bahsetmek lazımdır. 

Telaviv 1909 da ikinci sultan 
Hamidin verdiği müsaade üzerine 
siyonistler tarafından tesis edilmiş 
3000 nüfuslu bir kasabacık idi . 

için tedbir alınacak 
Vilayet hususi idarelerinin muh

telif gelirlerinde maliyenin de mühim 
bir iştirak hissesi vardır, 

Maliye vekaleti. idarei hususiye 
bütçesinde henüz tahsil edilmemiş, 
bilhassa bakayaya tealluk eden mik
darın arttığını görmüş vt: bunların 
uzun müddet tahsil edilmemesinin 
hazine varidatını müteessir edeceği· 

ni düşünerek belediyelerin nazarı 
dikkatini celbe karar vermiştir. 

Belediyeler, maliye vekaletinin 
bu işarı üzerine i<larei hususiye vari
da tınJan hangilerinin layikile tah~ il 
edil ın~diğini , hangi gelirin en çok 
bcıkaya bıraktığını tetkik edecekler
dir. 

Bakrıyanın bir an evvel tahsili 
için tedbirler alınacaktır. 

Vilayete tebliğ edilen 
bir kan n 

Yabancı memleketi rr g(:mderi-
1ecek domuz eti ıl miı .... tahzaratın· 
dan mııayen resmi alınmaması hak
kındaki kanuıı V ckaletten Vilayete 
tebliğ Gdilıııiştir , 

1914 te bu kasabanin niifusu 
hala 3000 idi . 

Fakat ... 1932 de 60,000, 1933 
te 80,080 1934 te 100 bin , 1935te 
120,000, 1936 da da 400,000 nü ~ 
fu c;)u kocaman bir şehir olmuştur . 

Bugün Hayfa ve Kudüs • T tola· ı 
viv rekabeti altında ezilmektedir . 

Siyonistler Filistinde sadece Y n- ı 
hudilere mahsus olmak üzere senede 1 

100,000 sterlinlik bir büdçe kullan- j 
maktadırlar . 1 

1919 da, sıfır derecesinde olan· 
ticari ve sınai müesseseler , 1933te 
3400 adedine baliğ olmuştur . 

Ve ... Bunların sermayesi de 
5,266,000 lngiliz lirası ve amele 
mikdarı da 25,000 olmuştur . 

• 
Nehrin sol sahilin 

deki sedler 
İnşaat ayın 15 İnci günü 

bitecek 
Fırka binasının Önündeki 
seddin inşasına başlandı 

Bu ayın iptidasındanberi nehrin 
iki yanındaki yıkık seJlerih tamiri 
için çalışan amelenin mikdarı fazla. 
laştmlmıştır . 

Sağ sahilde her giln 99 amrle 
çalışmaktadı r. 

Nehrin sol sahilindeki se<lleı in 
tamiri Şubatın 15 inci gününe kadar 
ikmal edilecektir . 

Sağ sahildeki sedlerin tamiri de 
bu hafta içinde bitmiş olaeaktır. Fır• 
ka binası civarındaki seddin timiri
ne de dün başJarmıştır . 

Seylapzedelere ya
pılacak evler 

meselesi 
""Z T7 

Şehrimiz sey)apzedelerine yapı
lacak ev,er için vilayet, kızılay genel 
merkezi)e muhabere etmektedir. 

Elde mevcut toplanan para bu 
. in 1aata tamamile kafi gelecektir. 

Şehirde havalar 
Birkaç gündenberi şehirde hava

lar ı.lıklaşmıştır . geceleri oldukça 
soğuk geçmekte isede, gündüzleri 
hava açık ve güneşlidir. 

Hararet itibarile hava. şimal böl
gelerimizin ilkbaharını andırmakta
dır. 

oktruva resminden Be· 
lediyelere düşen hisse 

Oktruva resminin ilgasından son
ra gümrük munzam resminden alı· 
nan yüzde on hisselerin Belediye
lerin nüfusuna göre taksimi için bir 
kanun çıkmıştı . · 

Dahiliye Vekaleti , önümüzdeki 
sene için bu resmi yeniden taksim 
etmeğe lüzum görmüş , 935 sene
sinde yapılan nüfus sayımına göre 
nüfus kütüğünde kayitli olan nüfus 
miktarının yekununu vilayetlerden 
sormuştur . 

Nüfus miktan öğrenildikten sonra 
hisse tesbit edilecektir. Şehrimiz Be· I 
lediyesinin hissesine ne düşeceği he
nüz belli değildir . 

Turhan Cemal Beriker 

Mersin liman şirketi hissedarlar 
toplantısına , şehrimiz belediyesi na· 
ın ına mümessil ola;ak giden beledi
ye reisi Turhan Cemal Beriker bir 
kaç günden beri Meı sinde bulunmak· 
ladı r. · 

Sanıldığına göre; Turhan Gemal 
Beriker bugün avd.et edecektir. 

Salahaddi'! Sepici 

Ceyhan Belediye reisi arkadaşı
mız Salahaddin Sepici Ceyhan be· 
lediyesini devr aldığından beri vazi 
fesinde gösterdiği büyük mesaiden 
dolayı vilayet tarafından tekdirna· 
me ile taltif edilmiştir. 

Ticaret odasında 
Şehrimiz Ticaret Odası idare 

heyetinde açık bulu!lan iki azalığa 

ziraat bankası müdürü Ramiz ve 
Milli Mensucat fabrikası hissedarla 
rından Mustafa seçilmiştir. 

Ziraat müdürlüğü 
Rize fidanlık mutahassıslığına 

tayin edilen şehrimiz ziraat müdürü 
Ali Kemaldan münhal kalan yere 
Eskişehir ıslah istasyonu şefi Nuri 
tayin edilmiştir, 

Evlenme evrakı 
Hükumet tarafından para· 

sız olarak verilecek 
Aldığımız malumata göre ; ev

lenme işlerinde kullanılan evrak hak
kında bit kanun ptoiesi hazırlan-
mıştır . 

Bütün bu evraklar dahiliye ve
kaleti tarafından hazırlanacak ve ev• 
lehecek çiftlere paraşız olarak ve 
rileeektir , 

Et fiyatları 
Et fiyatlarına ~ehrimii kasapla

tınln bir kaç giin evvel beş kuruş 
zam yaptıklarım ve belediyenin bu 

vaziyete muvafakat etınediğirti yaz· 
intşhk . 

Kasaplar evvelki gün ve dün ko
yun etinin kilosunu 40 kuruştan sat· 
ınağa ba~)atnlşİArdır. 

Bu fiyattan fazlaya et satan ka
saplar halkımız tarafından derhal 
belediyeye haber verilmelidir. 

Zabıtada: 

Eve taarruz 
Yilksekdolap mahallesinden Sil· 

leytttan oğlu Rahim adında biri dö
şeme mahallesinde Hasan kızı Gül 
lünün evine taarruz ederek Güllüyü 
fena halde döğmuştür . 

Rahim hakkında , zabıta tahki
kat yapmaktadır. 

Bir dolandırıcılık 
lslahiyeli sabıkalı Ahmet oğlu 

İbrahim adında birisi himayeietfa'e 
füd olup bu müessesenin aşcısı tara· 
fından kendisine teslim edilen bakır 
bir kazam kaçırırken yakalanmıştır. 

İbrahim hakkında kanuni iş ya
pılmıştır . 

Bir araba bir kadına 
çarptı 

Hasan oğlu Tarsuslu Ömer 
adında birisi Eyup kızı Ayşe ismin· 
de bir kadına arabasiyle çarparak 

1yet vardır derken müfritleri 
)erine tercüman olmuyor mu 
miyet ferdler.den müteşekkil 
midir ferd olmazsa cemiyet o 
hakikat halde ferd vardır. C 
onun bir muhassa asrdı r.· 

Doğru düşünmüş olmak i 
mülil şöyle tertip etmelidir. 

( Ferdlerln hususi men 
yoktur. Cemiyetin umumi 
lörı v~rdır. ) 

F erdlerin hususi menfa 
cemiyetin umumi menfaatı f 
lemez. Fakat cemiyet umunıi 
atları karşısında ferdlerin hu 
faatlatı feda edilir. Ve bu f 
tabii haklarına bir tecavüz s 
Çünkü ferd (hususi menfaat 
ederken başka ferdlerin tab 
larına tecavuz etmiş olur. C 
umumi ntenfaatı namina alı 
bir bu tecavüze karşı adalet 
eder. 

İşte cemiyetin imtiyazı 
ibarettir ve g~esi yine fer 
met etmekten başka bir ş 
mttz. 

Çtlnkil hakiki varlık ( f 
Cemiyet ( itibari ) bir varhkt 
şudur: 

insan cemiyet halinde 
F erdler arasındaki münaseb 
adalet nizamiyle tahzim 
icap eder. işte cemiyetin h 
hakimliği buradan gelir . 

F erdlerin biri biri ara'iı 
ferdlerle cemiyet manevi 
arasındaki münasebab tetk" 
yin eden bilgiye de ( hukuk 

Hukuk gökten inişini be 
tabii veya mevzu olsun, 
veya obietif düşünülsün an 
lere hizmet içindir. 

F erd cemiyet münasebe 
]ilde ifrat ve tafrite gidildiği 
bir takım ( reiim ) ler oı-t 
nştırmakta ve dünyayı alt 
mektedir. 

Ormanlara düşmeden Ja 
nun dediği gibi tabiattan dir 
rak hareket etmek en doğr 

Çünkü tabiat enevvel b 
rin tabii haklarını göst 
Ve ( hukuku beşer ) daim 
inkilapların hareket nokt sol elini yaralamıştır . 

Dikkatsizlikten dolayı 
arabacıyı yakalamıştır . 

, zabıta Jıdır. 
( Bü}ük inkılapta huku 

Silah bıçak aramaları 
Zabıta şüpheli yerlerde ve şüp

heli şahıslar üzerinde silah ve bıçak 
aramaları yapmış ve bazı kimseler 
de haddinden büyük bıçak bularak 
müsadere etmi~tir . 

~~~~----·------~~~ 

1sPanya ihtilalı 
- Birinci sahifeden aı tan 

1 ~tayin ve tahdit eden Fran 
let ferdlerin rızasile tees~ Ü 

ferdlerin hüriyet ve hukuk 
etmekle mükelleftir prensi 
ediyordu . 

Bu gayeyi temin için h 
evvel devletin yaşaması 1ı· 
takil olarak yaşaması lazı 
yasi istik lal tehlikeye düşü 
lerin hüriyeti daima sıkı 
uğrar . Çünkü o istiklal el 
ce artık ferdin hürİ)·~ti d 
kalmaz. 

etmiştir . 
Malag1 : 5 (Radyo) - Malaga işte bu sebeple devlet 

cephesinde dün sabah iki asi tayya- olduğu nisbetinde fert de 
resi düşürülmüştür . olmalıdır. Yeni içtimaiyat de 

Madrid : 5 (Radyo) - Müdafaa 222 ) Zaten en baş ta har 
komitesinin toplanmasını müteakip değilmidir ki efraJı şahsi 
Kaballero gazetecilere şu beyanatta lerden fedakarlık yapma 
bulunmuştur : ediyor· . 

- Devletler artık bizim kazana· Dünya kuruldu kurulal 
cağımızı a~lamıslardır . boğazlaşan küçük kabilel 

Madridin kat'iyen zaptedilemi· daha vahşi bir cidala ku 
yeceğine ben de artık tamamen emin büyük devletler haline g 
oldum . Her devlet in ilk endi 

Madrid : 5 (Radyo) - Üniver- varlığını kendi istiklalin 
site mahallesinde Cümhuriyetçi kıta· maktır . Bu uğurda millet 
lar güzel bir manevra ile üç mevkii dakarlığa ister istemez 
işgal etmişlerdir . lar . 

Madrıd : 5 ( Radyo ) - ihtilal· Fakat harici tehlike 
ciler Cebelliittarıktan şiddetle hü- le dahili tehlikder de fer 
cuma başladı. Bir müsaÖemede tu- ten fedakarlıklar yapına 
tulan 30 ihtilalci arasında Almanlar kılacak kadar kuvvetl idir 
vardır. Şimdi ispanyada bin kadar Ferd hüriyetinden fe 
Alman gönüllü kaldığı tahmin edil- yaptıkça, ferd şahsi te 
mektedir. mahrum kaldıkça tabiatın 

General Karbellero harp meydanı- , verdiği inkişaf hassalar ını 
nı gezmiş ve askeri maneviyatı iyi .Şuursuz bir makina halin 
olduğunu söylemiştir. rakteri bozulur, insanlıkt 
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Sekiz dil konuşan, on 
cilt eser yazan 

Kör, sağır, dilsiz kadın 
İsviçre hududunda 

Alman tayyareleri 
uçmamıştır 

Dans etmesini, ata binmesini, 
yüzmesini biliyor 

Berlin: 5 (JRadyo) - Resmi 
mahafilin; İspanyaya giden bazı 
Alman tayyarelerinin İsviçre hududu 
üzerinde uçtuğu hakkında çıkarılan 

şayiaları katiyetle tekzip etmekte. 

dak ve gıı tlaktaki ihtizazlardan dos I dir. 

tunun konuştuğu her şeyi anlamak· Al atbuatı 
tadır . 1 man -

Madnıazd H len cevap vermek · Daladienin beyane.h için 
için yavaş yavaş talaltuz ettigı ve d. 
kendisinin kat'iyen işitmediği keli· ublof '' ıyor 

k d O b 1. · Berlin: 5 ( Radyo ) - Hemen 

insan, kabiliyetinin, zekasının ne· 
lere k:tidr olduğunu anlamak için 
kısa bir zamanda fennin ortaya koy· 
duğu ve daha kısa bir mazide birer 
hayal olan yeni lıuluşlara şöyle bir 
göz atmak kafi... Fakat zekanın 
Yardımcısı olanı bir kaç duygu, ifa· 
de vasıtasından mahrum bir adamın 
Yapabileceği işın ne olabileceğini de 
Pekala kestirebiliriz. 

meler k•ıllanma ta ır . unu, e mı 
• profesörün yüzüne koyarak talaffuz biitiln Alman matbuntı, Fransız tes-

ettiği hlimelerın hareketlerini yok- lihatına aid, Daladıcnin parlamen-

Bununla beraber tahminimizi çok 
geçecek ve bizi 11ayretlere düşüre· 
cek bir misal bulunmuştur. Bu aynı 
lamanda zavallı bir mahlukun da , 
hikAyesidlr. 

Pariste çıkmakta olan Paris soir 
g-azetesi bu hikayeyi şöyle anlat· 
nıaktadır. 

"Madmazel Helen Kelen 19 ay
lık iken bir hastalık neticesi olarak 
kör, sağır ve ahras olmuştur. 

Bu feci sakatlıgı onun çok geniş 
bir kültür almasına mani olma 
mıştır. 

Bugün elli yaşlarında olan bu 
kadın sekiz lisan konuşmakta ve 
kendisini dünyaya tanıtmış olarak 
on cilt çok değerli eser yazmıştır'. 

Madmazel Helen Kelen Amerı· 
kanın cenubunda Alabamada doğ 
rnuş ve çocukluğunu orada geçir
miştir. 

Fakat yaşı bir parça i !erler, ilerle~ 
rnez seyahata başlamış ve. evvela 
Horvard üniversitesinde tahsıl yap· 1 
rnış ve sonra Avrupanın, Amerikanın 
İdare merkezlerini tamamiyle dolaş
mıştır. 

. Gittiği her yerde o ıneml.eke-
tın en maruf psikoloğlan ve alımle· 
ri rnadmazel Helen ile son derece 
alakadar olmuştur. Madmazel Helen 
şirndi hır çok ilim adamlarından 
dostu bulunduğu Parisdedir. 

Kendisi ile diin görüştük. 

lıyarak taklid etmeyi öğrenmiştır . todaki beyanatından şüphe '!tmekte 
ve bu sözlerin bir "blof,, olduğunu 

Henüz kör ve sağır ve ahras bir kabul etmektedir. 
çocuk dlduğu zaman kendisine yar· • Kont Ciano ve Aras mü-
tırılan hareketleri bir oyun, sıcaRı, 1 ..... 

soğuğu öğrenmek için elini dokun- j lakatına Alı~an mat?uatı 
duğll şeyleri yuvarlağı, düzü, dl.alı- , çok ehemmıyt verıyor 
yı ?ğre~m:k için kendisine v~rılen j 
cisınılerı bır oyuncak olarak kabul 

etmiQtİ . 1 
O zaman dünya onun için henüz 

1 

bir türlü anlayamadığı kaıışıklıktan 

ibaretti . 
Bir gün or.u çeşmeye götürmiiş· 

le• di . Zavallı çocuk suyun t!lleri ara 
sından aktığını hissetti . Bunun üze-

rine birdenbire dünyayı hissetmişti. 
O anda sarardığı ve kızar\hğı gö-

rülmüştü . Bunun iizeı ine hemen ye
re eğilmiş ellerile toprağı yoklamış, 

sonra koşmağa ve her rastgPldiği 

şeye dokunınağa başlamıştı . 

Berlin: 5 ( Radyo ) - Stafani 
aiansı bildiriyor; Alman gazeteleri, 
Tevfık Rüşdü Arasla Kont Ciano 
mülakatına büyük ehemmiyet at
fetmekte ve günün en büyük mev
zuu olarak ele almaktadırlar. 

Çin koministleri 

Nankin: 5 ~(Radyo) - Komi· 
nistlerin Nankini işgaline dair Şang· 
haydan verilen haberler Nankin si· 
yasi ve askeri mahafili tarafından 
katiyetlc tekzip edilmektedir. 

Filistin yüce Komiseri 
1 
1 Ve yine birdenbire kendisine 

yaptırılmakta olan hareketleein bir l 
manası ve her şeyin bir şekil ve ay· 
n ayrı bir adı olduğunu anlamıştı. 1 

Helen çok uzun süren terbiye· 1 

sinden bahsederken hep bu ilk .hadi- I 
seyi zikretmekte, ondan sonrakı şey-

Kudüs : 5 ( Radyo ) - Resmen 1 

bildirildiğine göre; Filistin Yüce Ko
miseri, bir kaç güne kadar tayyare 
ile Londraya gidecek ve bir müd· 
det istirahate çekilecektir. 

lerin tabii birer mabaat olduğunu 

kabul etmektedir. 
Bugün o, kendisine bütün hissi 

vasıtalarına sahip olan bir çok ka 
dınların kıskanabileceği çok .zengin 
bir hayat yapmış bulunuyor. 

halyan -Yugoslav dost-
luk muahedesi 

Belgrad : 5 ( Radyo ) - Bal
kan antantı konferansı arif esinde 
bir ltalyan-Yugoslav dostluk mu· 
ahedesinin akdi çok iyi karşılanıyor. 

Fransa parlaınentosunda' 

Hindistanda 

Taç geyme şenlikleri 

1939 da yapılacak 
Londra : 5 (Radyo) - Hindis

tandaki taç geyme şenliklerinin 1938 
senesinde yapılması mukarrerdi. Fa· 
kat salahiyattar mahafilde,1 alınan 
malUmata göre; bu şenliklerin bir 
sene tehirle 1939 senesinde yapıl· 
ması kuvvetle muhtemeldir. 

sahife : 3 
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Yunan hava müsteşarı 
istif aya mecbur edilmiş 1

1

1 
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teşarı Batiri ihtiyari olarak değil is- I A~~ 
tifaya mecbur edilmiştir . -Fasu,...ly_a ______ ,, 

Afganistan Elçisi 1 _Yul~a_f ______ ,
1 
____ 

1
--

1 Dclıce 

Londra : 5 (Radyo) - Baldvi 
nin misafiri bulunan Afganistan El
çisi Mehmcd Han öğle yemeğini Ha
riciye Vekili f.denle birlikte hariciye 
nazaretinJe yemiştir . 

Fransa senası 

Paris : 5 ( Radyo ) - Sena, si
lahlanma projesini müttefikan kabul 

etmiştir. 

Lindberg Romada 

Roma : 5 ( Radyo) - Kolonal 
Lindberg bugün hareketini tehir etti. 

Romada bulunan Libi valisi ma· 
reşal Balboyu ziyaret etti . 

Mısır ordusunun tanzimi 

Londra: 5 (Radyo) - Avam 
kamarasında Mısır ordusunun tanzi
mi meselesi mevzuubahs olmuştur. 

Nahas paşanın 16 ağustos ta· 
rihli notaM iizerine Mısıra gitmiş 
olan lngiliz askeri heyeti Mısır or
dusunun tanzını ve teslihine nezaret 
edecektir. 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
5 / 2 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santım 

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 

' 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. Yaşına nazaran yüzü çok genç 

kalmış yirmi, yirmi beş yaşında genç 
bir kadın intibaı vermektedir. 

Ebediyyen kapanmış olan gözle 
rine rağmen yüzünde bir çocuk saf· 
lığı ve neşesi vardır. 

Kendisi Horvord üniversitesinin 
edebiyat şubesinden diplomalıdır. 
Jngilizce, Latince, Yunanca, Fransız
ca, A imanca, ltalyanca, lspanyolca 
olmak üzre sekiz dil konuşmakta-

Eşyalarını çalmışlar 
Elazizli Mustafa adında birisi , 

hemşehrileı inden Sabri ve Şükrünün 
çamaşır ve sair eşyalarını çalarak 
kaçtığı iddia edildiğinden zabıta 
tahkikata başlamıştır . 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 Paris : 5 ( Radyo ) - Parla 
mentomın dünkü celsesinde mali r 

,r,,_ __________________________ . _____________ ....Tıl 

Etrafında bulunanlarla anlaşmak 
İçin yanında kendisini anlamağa ve 
anlatmağa alışmış olan bir, kadın 
dostundan istifade etmektedir. 

Madmazel Helen dostunu dinle 
rnek için evvela sağ elini onun yü 
züne ve sonra baş parmağını burnu
nun önüne, küçük parma~ını gırtla 
ğının üzerin<' koydu . 1 

Ve biiyük bir hayretle şahit ol
dum ki, Madmazel Helen burun, du. 

beşeriyet kendine mevud olan teka · 
rnü) yolunda geriler. Cemiyet bakı
rnınd:ın bu mahzur da kuvvetliJir · 
Ferd b k · · · · 1 ~ı a ınıından ısr. ınsan ıçın şa ıs 
hüriye..: L' d' u en ırıukaddt:>.s ır şey ır · 
.. işte liberallar ile sosyali.;tler bu 
ıkı tehlike arasında kalmışlardır · 
. . Liberalizm ( despotizmdt-ıı -
ı~tıpdattan ) kut tul an milletleri eta 
tıznı m·ı·t . k . . .' ı ı arızın prote ·sıyonızm ve 
kapıtaliıme götürmüştür . 
. İnsanları bunlardan kurtarmak 1 

ıstiyen kollektivist eşekküller ise prır 
~ak hayallerine rağmen yağınuı dan ' 
aç.arken doluya tutulmuştur . 

lfratdan tefritten kendini kurla· 
ran demokrasi ideal rejimi tahak· 1 

kuk ettirecek yegane sahadır . Ve 
ferdi o kadar sevdiği hüriyete o ka
vuşturacaktır . 

W. Bakşı 

dır. 
Edebiyattan sonra nebatat tah

sil etmiş ve kendi hayat ve ahlakı 
iizerinde bir çok eserler yazmıştır. 

Kör Fransız mebusu Skapini'nin 
hatıralarını lngilizceye tercüme et 

meseleler üzerinde hararetli müna. 
kaşalar olmuştu. Parlamento nıüza· 
kerelere bugün sabahtan öğleye ka· 

1 
dar yine devanı etmiştir. 

1 
Deyli telgraf Hitlerin nut, 
kunu bir daha gözden ı 

. k i geçırme te 

mıştir. Londra : 5 ( Radyo ) - Deyli 
Kendisi bir çok ilim sosyetele-

1 

I f · H' 1 • k te gra gazetesı ıt erın nut ·unun 
rinde azadır. Bir çok körlere yardım ehemmiyetini bir daha gözden ge-
ceıniyetlerile bizzat meşgul olmak çirmektedir . 
ta ve bu hususta kendisine yazılan Gazete ; Almanyanın büyük bir 
mektuplara bizzat cevap vermekte· 

1 
teşriki mesai ile Avrupa sulhunu 

dir. korumadıkça ınlisteınlekeleri pay-
Son olarak şunu söyliyelim ki, !aşmanın çek zor olacağını yaznıak-

Helcn Kelen mükemıhel bir sporcu- 1 tadır . 
dur da .. Gayet mükemmel bir. şe.kil- Paris : 5 ( Radyo ) - Paris ga-

b. · zetcleri Hitlerin arzularını teşrihle de yüzüyor, güzel ata ınıyor ve 

0 
kadar iyi de kürek çekiyor. Ve mcşguJdür' 

bunlardan başka .. kavalyesini şa~ı.r I Eden istirahate çekilecek 
lacdk kadarda guzel de dans edı}or. Londra : 5 ( Radyo ) - lngiliz 

Kendisi şiınJı Parise, Fransız Hariciye Vekili Eden bir müddet 
ihtilaline ve [ Hu1<uku beşer Leyan- istirahate çekilecek ve istirahat dev· 
namesi ] ııin yazılmasına iştirak et- resini Londra haricinde geçirecek 
miş olan maı uf İngiliz muharriri tir · 
Thomos Pyne'nin ııaınına dikilecekl 

1 Feyezan devam ediyor 
abide münasebetile v.erilecek olan Nevyork : 5 (Radyo)- Oha}Ja 
Li) afete riyaset etmek üzre gelmiş ı nehrinin yüksekliği 59 kademi bul-
t r du. 12 saat böyle kalJıktaıı sonra 

Şunu da ilave cdeJinı ki : ;nıneğe başladı. Kcro şehrini bas· 
[Bir kalp ve Tuha sahip olmak masından korkuluyor ve amele ça· 

için görmek ve iştitmek lüzumsuz· !ışıyor. O civaı da 220 ölü vardır. 

dur. J sözü taınaınile Helen Kelen evsiz kalanlar 22000 dir, 40 mil. 
için söylenmiştir. yon lira zarar vardır. 

.. .. RKSÖZIJ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 
BELEDİYE İLANLARI 

1 
-------------------------------------------------------1 

1 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

:ıaınmedılir . 

2 tıanlar için idaı eye müra-
caal cdılmelidir . \.. _________ .J 

Osmaniye tapu men1urlu
ğundan: 

Seyhan vilayeti Osmaniye kaza· 
sının fakı uşağı ve ağyar köylerinin 
cilbirtinlik mcvkiinde eski ölçü 150 
ve 170 dönüm iki parça tarla ma • 
yıs 329 defterinin 33-36 numara· 
larile muhasebeci Veysel Hilmi ve 
yarpuz redif taburu yüzbaşısı Mek
kei Mükerremeli Mustafa o. Hacı 
Hasan adına kayıtlı olup bunlardan 
muhasebecı Veysel Hilmi varisleri 
hisselerini satacakları ve diger yarı 
hisse mutasarrıfı Mekkeli Mustafa 
o. Hacı Hasan veya varislerinin ad
resleri bılinmediğinden tebliğ yerine 
geçmek üzere ilan olunur, 7773 

Tarife komisyonu tarafından 1 • 1 - 937 tarihinden muteber olmak 
üıere dört ay için elektrik şirketince kilovat b1şına azami 19,25 santim 
alınması hakkındaki tarife Nafia vekaletince tastik edimiştir. 

Keyfiyet sayın halkımıza ilan olunur. 7775 

1 - Pazarlıkla satışa çıkarılan maha\:Zahire Borsası önünde Beledi-
yeye ait oyun yeri arsası: 

2 - Muhammen kıymeti : Beher metre murabbaı altı liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: (834) lira (7 5) kuruştur. 

4 - ihalenin yapılacağı yer: Bir ay içinde her haf ta pazartesi ve per· 
şcmbe günleri saat on beşte belediye encümeninde. 

5 - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 
6 - isteklilerin 4 üncü maddede gösterilen giin ve saatte beledtye 

encümenine müracaatları ilan olunur· 
7761 

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-
lar .7758 30-3-6 

31-6-13-20 

Zayi mühür 
15 T. evvel 936 da hasta bulun

duğum zaman mührüm zayi olmuş
tur . Yeni mühür yaptıracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

7774 

Büyük Çıldınmdan 
Kas1m oğlu 

CASIM ÇELiK 



Sahife : 4 

Milli Mensucat fabrikası Li
mited Sosyetesinden : 

1- 937 senesi zarfında fabrika· 
mızda yapılacak inşaatların işçilik
leri münakasa}'a konulmuştur. 

2 - Kireç harcile tuğla duvar 
inşaatı 

3 Çimento harcile 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 u~taların her 
gün saa ' ondan on ikiye kadar in 
şaat kısmımızdan şartnamrlerini gö· 

ı ebilirler . 
9- inşaat 10 Şubat çarşamba 

günü saat onda inşaat kısmımızda 
ihale olunacaktır. 

Cenubun en 
mütekamil 

•• 

Türksözü 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• 
TURKSOZU 

i
l Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

•• u 
1 K"t j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-

ı ap ı · b" b f. b. ·1d · · d 1 nız. temız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . r 

1 İlan il Reklam bir ticarethan.:.nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

6 Şubat 1937 

• 

• ·--· St 
TiR 

10- inşaata girmek ist!yenlerin 
bu tarihten evvel İnşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve ondan sonra in· 
şaata girmeleri lazımdır.7765 5-8 s ı1 Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

, _______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
TüRKiY! i,j BANkASI 

İcra Adana 1 inci 
memurluğundan . 

Tapu No. 289 
Tarihi : T. evvel 929 
Cinsi : Tahtani bir bap hane . 
Mikdarı : (200) arşın 

•• 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

O _ ı1 T ah ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Ceyhan Belediyesinden: 

49 numaralı sc..kakta Meydan ile 

Yenicarşı arasında 166,50 metre 

tuldeki eski Arnavut kaldırımı sö-

• 
151 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
Mahallesi : Kuruköprü mahallesi. 
Hududu : Cenuben Kısman oğlu 

Bayi garben Kosman oğlu Karabet f 
ve tarikıhas Şarknn Hacı Meryem ı 

Şimalen tarikıam ile çevrili. ı 

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

•• ı1 Renkli tab 1 Mütenev~i 
1 
r~.n~li .. her türlü .tab işl~rinizi 

_______ _.!ancak Tur .csoz!.lnun Otomatık makınala-

külerek kendi taşı ile yeniden 1165, ':...-------------
50 metre murabba kaldırım inşası 

Şimdiki hududu : Şarkan Mediha 1 
ve garben tarikıhas ve Şimalen ta- ı 
rikıam cenuben Durmuş ile çevrili . 

Takdir edilen kıymet : 250 lira . 1 

Döşeme mahallesinden lsa oğlu 
berber Halil Naciye borcundan do- 1 

layı ipotekli Adananın Kurukökrü 
mahallesinden Yağya oğlu Artinin 
} ukarıdaki gayri menkulü satılığa 

u rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmakta_d_ır-=. ====================-' 

keşif bedeli 844 lira 10 kuruş olup 

çıkarılmıştır . 1------------------------ ·~-----------------
Birinci artırma : 28-7-937 çar. 

8/21937 pazartesi günü saat 14 de 

açık pazarlık suretile ihale edilece· 
ğinden, isteklilerin yüzd~ yedi bu· 

çuk ilk teminat paralarile ve bu işi 

yapabileceklerine dair fenni ehliyet 

vesikası ve 937 senesine ait Ticaret 

Odası kayıt makbuzları iizerlerindt! 

olduğu hal.le ihale gün ve saatında 

Ceyhan Belediye salonunda hazır 

bulunmaları ve şartnamelerini gör 

mı:k istiyenlerin her gün Belediye· 
miz Fen işleri bürosuna müracaat şanı~a .günü saat 10-12 1 Seyhan Vilayetinden : ---------~----~--------------~ !kıncı artırma : 12 - 8-937 Per-

1 
istimlakine karar verilen mükel-

şembe günü saat 10-12 lelin cinsi ve mikdarı : Yeni istasyon 

1 

1- İşbu gayri menkulün artırma caddesi üzerinde Karamercan vak· 
şartnamesi ilan tarihinden ili· fına ait 9370 metre murabbaı bahçe 
haren 470 No.ile Birinci icra daire-
sinin muayyen numara~ında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak isliyenler , işbu şartnameye ve 
470 d o s y a numarasile memu· 
riyetımize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin %ı 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile 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 btdelinin 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 bağrıldıklan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğl'r 

alacaklılar bulunup ta bedel bur 
lann o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul İ]t! temin edilmiş ala- ' 

ve arsa . 
Sahibinin adı : Vilayet Evkaf ida- 1 

resı . 
Takdir olunan kıymet: Beher met. 

re murabbaı 60 kuruştan . 
Halkevi binası yapılmak üzere 

istimlakine karar verilmiş olan yu· 
karıda cins ve mikdarı yazılı Bahçe 
ve arsanın Cümhuriyet Halk Partisi 
1937 yılı Şubat ayı nihayetinde tu· 
tar bedeli olan 5622 lirayı tesviye 
ederek ahz ve teslim etmiş olacağın
dan keyfiyet alakadarların malumu 
olmak üzere istimlak kararnamesinin 
13 üncü maddesine tevfikan ilan 
olunur. 7772 6-7-9 

caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih'1le 
yapılmaz Ve satış talebidüşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisind,·n ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. ı 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. İki 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. 

(Madde 133) 

işbu Gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihlerde Birinci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai. 
resinde satı 1 1cağı ilan olunur. 

7777 

Kok kömürü etmeleri. 7736 24-28-2-6 

Bugece nöbetçi eczane 

2,5 Kilosu kuruş 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 
Satış yen : Borsa civarında Hidayet oğlu Ahmet . Telefon No: 39 

7768 3 6 

--------------------~-------------------
Ceyhan icra memurluğundan : 

Dönüm 
120 

200 

350 

350 

No. 
88 

89 

90 

91 

Tarihi 
Teşrinisani 935 

" • 

Teşrinisani 935 

" • 

Köy 
Yalak 

" 

Bahriye 

" 

Muhammen kıymeti 
Mevkii Lira 

Kütüklü göl 120 

• " 
200 

Yaryolak 262 

" " 
262 

Hududu 
Gün doğusu umumi yol , batısı 

Kütüklü göl, kuzeyi ince yer , gü
neyi Sait oğlu lbrahim tarlaları. 

Gün doğusu Kuru Ceyhan, batısı 
lbrahim ve Hamdi tarlası , kuzeyi 
hendek, güneyi Yar yolak ve Kuru 
Ceyhan ile mahdut bu iki tarlanın 
on iki hissede üç hissesine Haydar 
oğlu borçlu Murat. 

Gün doğusu sahibi senet , batısı 
sahibi senet, kuzeyi Ceyhan nehri , 
güneyi Kuru Ceyhan . 

Gün doğusu sahibi senet , batısı 
yani bucağı, kuzeyi Ceyhan nehri , 
güneyi Kuı u Ceyhan ile mahdut 

700 dönüm tarlanın yarısı dört se 
him 

0

İtibarile üç sehmine Haydar 
o~lu borçlu Murat . 

Yukarıda hudıt ve m'khril~ kıyın~tleri yaıılı gayri m!nl<ullerde H1yd1r oJ-lu Mma~a ait hisselerin tamamı 
bir br.rçtan dolayı açık artırm1 ile p1raya çevrilmesine karaı v~rildiğinden birinci artırma 8-3- 937 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 11 ile 12 arasında yapılacak ve mezkur günde sürülecek olan pey muhammen kıy
metin yüzde yetmi~ beşini bJınadığı takdirde son artıranın taahbüdii baki kalmak şartile artırma on beş gün 
daha tcındit edilip 23-3 937 tarihine müsaJif Salı günü saat 11 den 12 ye kadar dıirede ikinci artırma ya· 
pılacak ve bu açık artırma neticesinde en fazla para verene ihale yapılacaktır. Müşterek olan bu tarlaların bir 
kısmı üzerinde iki köy inşa edilmiştir. Satış para ile olup artırmaya girmek isti yenler muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akçası veya milli bir banka mektubu getirmeleri lazımdır. Satılacak gayri menkul
lerin müterakim vergisi borçluya, ve ücreti tellaliye alıcıya aittir. Hakları tapu sicilile sabit olmayan alacaklılar 
ile diger alakaJarların irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları hu>Usile faiz ve saireye dair iddiaları ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicilile sabit olıııa<lıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Artırma şartnamesi herket, tarafından gö· 
rülmck için 5-2-937 tarihinden itibaren dairede açık bulunacaktır. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 
35, 104 sayılı dosyamızda mevcut evrakı ve mahallinde vaziyet ve takdiri kıymet raporlarını okuyup anlayabi-
lecekleri ilan olunur , 7776 

Devlet Demiryolları 
5 inci işletme Müdürlü· 
ğünden: 

5. İnci işletme mıntakasında F e\' 

zipaşa - Diyarbekir hattı üzerin 
de kilometre 290 - 294 Fırat-Be· 
kır Hüseyin ) arasında toplattırıla· 

rak kırdırılmak suretile ( 10,000 
m. 3 ) on bin metre mıkap halas· 
tın izhar ve te•limi kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye k·ınulduğu 26/1,'937 

Salı günü hlip çıkmadığından 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan yeniden eksiltmeye ' konul· 
muştur . Muhammen bedeli(10900) 
on bin dokuz yüz liradır . 

Eksıltme 1511 937 fazartesi 
günü saat (14) de Malatya işletme 
binası dahilindeki 5, inci işletme ar
tırım ve eksiltme komisyonunda ya~ 
pılacal.tır . 

Muvakkat teminat ( 817 ı 50 ) 
sekiz yüz on yedi lira e ili kuruştur . 

isteklilerin 2490 No. 1ı artırma 
ve eksiltme ve ihale kanununa tev· 
fikan ve şartnamede yazılı ehliyet 
ve diğer vesaikle muvakkat teminat 

makbuzlarile teslim şekline göre 
fiat teklıfini havi zarfların üzerine 
yazılmak suretile eksiltme saatin· 

den hir saat evvel makhuz mukabi 
!inde Malatyada 5. inci işletme ko· 
misyon reisliğine verilmiş veya gön· 
derilmiş bulunmaları ve teklif sa· 

hiplerinin de eksiltme günü saat'n· 
de hazır bulunmaları ve ayrıca iza· 
hat almak istiyenkr de Malatya İş· 
!etme müdürlüğüne müracaat ede
bilirler . 

Şartname ve mukavele projesi 
ve genel şartname Eliiziz istasyonun· 

da ve Malatyada işletme kalemin· 
de Ankarada yol dairesinde ve Hay· 

darpaşada yol başmüfettişliğinde 
parasız olarak verilmekte ve gös· 
terilmetedir : 

29-2-6-10 7751 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 

Adana Türksözü matbaası 


