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ilrilanyanın 
~ilanodan sonra 

L WC!JI 

müstemleke meselesi ingiltereyi 
düşündürüyor 

Kemal Ünal 

~ aşbakanımız, geçen hafta 
Q bugün Kamutaydaki bü

kir . Yük nutuklarında, Hariciye 
ırnızj ••· şu h n •vulanoya uğrayacaklarını 

,, ~UnıJelerle ifade etmişlerdi : 

enın ~~to~ ~evfik Rüştü Aras, ~':1it 
dına, bu~uk meclisin yüksek ıt~
ette Yenılmemiş ve artmış bır I 
zaın rrıazhar olduku halde, yakın ı 

rüş .. ~ an~a ftalya hariciye nazıriyle 
"\,;ektır 

A.kde · · · 
!aşın nızde lngiltere ve Italya 
\'a A~~ından sonra husule gelen 

"'"de · • · niyer nızde bulunan devletlcrın 
i leh·ı ve biribirJeriyle iyi geçinme-

ıne ın··ı · k d t ştir. D u um bir salah ay e -
den· . 0ktor Tevfik Rüştü Ara~. 

1ıın b görü h u yeni havasında italya 
lar Şurken aramızda bulunan bo
ek f nıeseleşi üzerine de temas 

ruz kırsatını bulacaktır. Ümid edi
mnu . ııtuallak olan m~elclerin 
hat "1.Yeti mucip olacak bir suret-

olun d k. tluk ması, yalmz aramız a · ı 
r Cd Ve eınniyct vaziyetini alaka
rupa~n mesele olarak değil, bütün 
asın a sulh zihniyetini, emniyet 
d 

1 
• kavvetlcndirmek itibariyle 

avası · · 1 - ıçın faydalı olacaktır. " 
nona .. . . 

no k nun bu sözleri, Türkıyenın 
i d onuşmalarına gerek aramız

t> ostıuku artırı~ak ve gerek 
ha adaki sulh zihniyetini ve emni-

Vasın k . b k t:lan ı uvvetlendirmek a ı-
lirıi' !0k samimi hislerle iştirak 
k() töstermekte kalmaz . Bu söz· 

kiy ""nıatarın müsbet neticelerini 
nı ~n hangi iyi l,ıislerle karşıla

a tebarüz ettirir. 
Filhaıc· . 
ında 1~a " ltaJya ile Türkıye 
adı~ llıunazaünfih hiç bir mesele 
Ctin~nı Ve :iki memleket münase
ti e ancak mütekabil itimad 

sur=cvcut bulunabileceğini sarih 
an le ,, tekrar müşahene etmek 
r l':_fkarı umumiyesinde olduğu 

Pati Utk efkarı umumiyesinde de 
de Yaratmıştır . Gene Milanoda 

an, /aPılan itilafı, Türkiye, he~ 
isefidvrup~ ~ulhu için ve şar~ı 
aaıı ~e butun alakalı devletlerın 
ta Ctı için en iyi bir formül ola

• nırnıştı . Bunun 3 Şubattaki 
1; Ciyano mülakatı ile teyid 

lr z~lrnası bu formülün her han
ist'dafını la.mir değil, inkişafa o
B 

1 adını takviye edecektir . 
n~nl~~a rağmen iki memleket 
r ~ 1 münasebetleri , şimdiye 
ıi~~ka adeselerden görenler ol

İtıde I son anla,.manın hakiki ma
ir. : terafül edenler de bulu
anb~ltlalist Türkiyenin kurulu-

ttu 8 İ samimiyet ve sadakatle 
t~~ hçu zihniyet , her yıl ye
t~t\i besini vermektedir . 

~Ulh d belerdeki muvaffakiyctin 
iln . tvasında ciddi oluşu ka· 

Ufiin~ns~hk için iyi ve dürüst 
ftriJe ked'.r· Ve Türkiye bu ana 
1 içind:nı.s ~ir dostluk muhitinin 1 

~ rakın ınkışaf etmektedir . 
'Yı l'tıün Akde!liz komşumuzla 
1tıdan asebetiınizin te ... ·it e:iilmiş . ve ik· J 1 Siiktı 1 komşanun bu hav
it...... n ve ist'k . . d b' . . ··•arrı t ı rar ışlcrın e ır:-
ın e ın .. s· d trıcrrın ~ ın en bütün sulh se-
Ylik Ô un olacaklarını tab:i bulu 
ıtrr nd, r T·· k 1 akı ur iyenin (dostlukk.-rn arına• h 

eı b'ı •• a va) ne olursa olsun 
· r sad k 1na1\ırnı • a atle riayetkar ola-
e~Ctlcrd~).oJ~masını milletlerarası 

h 
ifade koklü bir vasıf ımız 

etın· 1 . Clhrlarrı k ış erdi. Bunu her za
ı · a b' · Ç;rı de ızım için bir vazife 

turk teminattır. 
·ı efkarı 

• 
1 e ltaı umumiyesi, Yugos-

ın teyjJa ~rasındaki iyi müna
Uygular . ~dılece~i haberini bu 
1~n en briı~de kar§ılamıştır. Ge-
0Ye R Yuk sulh eseri sayılan 
& ~ 0manı ·ı 'h 60tdütu ~ n ı tı akı, vazih o-
li İcab rnuz dostluk hislerinin 
tı ifll(i ıdır, demekle de bif 

e etrniş oluycruz' slnını. 

ilk lngiliz ateşesi Almanyanın müs
temleke talepleri 

karşısında olunan T enteros 
hareket etti 

Ankaraya tayin 
Londradan dün İngiltere kabinesi 

mütereddit 

• N ersin hareketleri 

Hatay turnesi 
Londra : 6 ( Hususi ) - lngil · 

terenin Ankara hava ateşeliğine ta

yin edilen Tenteros Ankaraya ha

reket etmiştir. 

Tenteros A nkarada ikamet ede
cek ve Ankara mahafili ile dostane 

temaslar yapacaktır. 

Bu, lngilterenin Türkiyeye gön. 
derdiği ilk hava ateşesidir. 

Ankara : 6 ( Radyo ) - fngil
tere hükumeti hava ateşeliğine M. 
Tenterösü tayin e-tmiştir. 

Tenterös Ankaraya gelmek üz
re Londradan bugün hareket etmiş. 
tir. 

_,.. __ _ 
Maamafi İngilterenin bir 
dereceye kadar bu talep

lere müzahir olacağı 
zannediliyor 

Mersin gençleri Hataya gidecekler 
-------··. __ ........_ 

Şehrin elektrik tesisatı islah ediliyor 

ispanya boğazlaşması 
gene alevlendi 

Mersin: 
(Hususi mu hr 
birimizden 
- Uzun za 
rnaııdan beı 

elektrik şir 

kdıyle liıınn 

~irketi ara ıı 

da tala idü 
eden bir ihtı 
laf dol.ıyısiy 
lr liman şir 
keti tahm 
tahliye. vinç 
!erine cere 
yan verilme 
ınekte idi . 

Franko kuvvetleri mağlup oluyor 

ispanyada tevkif edilen bir Almanın Von popenin 
akrabası olduğu iddia edilmektedir 

Bauelon : 6 (Radyo) - iki hü
kümet tayyaresi Malaga hava çar- 1 

~ hasara uğramJŞ, fakat 1 
parçalanmamıştır. f 

Pilotlar tayyarelerini hükumet 
hatlanna salimen indirmiye muvaf
fak olmuşlardır: 

Berlin : 6 ( Radyo ) - Bir çok 
ecnebi gazeteleri Bilboa'da Alman 
tabaasından Bı> rhi isminde birisinin 
tevkif edildiğini ve bu adamın Fon 
Papen,irı akrabası olduğunu yaz· 
maktadırlar. 

Halbuki bu adamla hiçbir kara 
beti olmadığı gibi alakası da yok· 

tur. I l 
Paris : : 6 (Radyo) - spanyo 

ordusu hesabına gönüllü toplamak 
teşebbüsünde bulunan d?.rt ~işi bu 
gün tahrikat yaparken curmu meş 
hut halinde yalealanmış ve derhal 
tevkif edilmişlerdir' 

Malaga : 6 (Radyo) - Hüku-
met kuvvetleri, Asileri Made!~a .. cı~ 
varına kadar 7 kilometre puskurt 
müşlerdir. Hükı'.imetçileri.n bu gale
besi pek bariz derecededır. 

Madrid : 6 (Radyo) - Şiddetli 
bir muharebeden sonra garp Par-

Antakyada Arap
ların propagandası 

fstan bul : 6 ( Radyo ) 
_ Ant:ıkyadan alınan 

haberlere göre Sancak
ta Araplar için için bü
yük bir tezvirat ~areke
ti gösterme ktedırler. 

Hatay istiklali aley-
hinde yapılan bu menfi 
propagandalar hiç bir 
fayda temin etmemekte 
Türk ekser:yetinin aza
matlı birliği arasında 
boğulmaktadır. Bütün 
hareketlere hükumet 
müdahale etmemekte-

dir. 

Mrr5hıin )eni ve giizel cadde/erinden bıri 

kında Hükumetçiler Kosli mıntıka· 
sıru zaptetmişlerdir. Her iki tarafı a 
.. ıeş devam ediyor. 

me.!t'!lesirıi ortaya atan 

Liman şirketi geçen bu ihtilaflı 
aylar içinde tahmil tahliyeyi buharlı 
vasıtalar ve bir ~ .,aiWiiklede..ida
re etmekte idi • 

Nihayet yapılan keşifler ve ted · 
kikler sonunda ihtilaf halledildiğin -
den cereyan ~erilmesi kararlaştırıl· 
~ bu .111ıetle .memldrnt tahmil 

-Gensi ikinci sahifede -

Hftler ---------·----------..-.--------

Barselon : 6 (Radyo) - Mala -
gadan bildirildikine göre ; şiddetli 
çarpışmalar olmaktadır. 

General Franko çok büyük bir 
ordu ile hücuma geçmiş ise de Hü
kumet kuvvetlerinin karşısında mu 
kavemet gösterememiş ve püskür 
tülmüş tür. 

14/mafrymırfi ati m-/l!mrtl~lrMerr 1 

Londra : 6 ( Radyo} - İngiltere 
hükumet, : Almanyanın müstemleke 
talepl~ri karŞJsında mütereddittir. 

Şehrimiz tayyare 
Kabinenin son içtimaında Sir Jon 

Simon ve Samuel Hor bu hususta 
Anlaşma ümitlt!rİnİ kesmeden her 
çareye baş vurmayı tavsiye etmiş

• 
ıstasyonu 

------. ------
Rüştü Aras An
kara ya döndü 

lerdir. Maamafi bu tavsiyeden lngilte. 
renin, müstemleke hususundaki bü
tün Alman isteklerini kabul edeceği 
anlaşılmamalıdır. Yalnız lngilterenin 
bir dereceye kadar talebe müzahir 

Mersin - Tarsus şosası arasındaki 
ediliyor · yer istimlak 

Stoyadinoviç:ile uzun bir 
mülakat yaptı 

Belgrild : 6 ( Radyo ) - Türki· 
ye hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, 

olacağı <la sanılmaktadır. 
Almanyanın müstemleke talep- j 

ler~ yakında Alman sefiri Ribbentrop 
ile lngiliz hariciyesi arasında yapı· 
lac&k ınülakalarda görüşülecektir. 

Pazartesi günü bir heyet gidip bu yere 
kıymet takdir edecek 

Stoyadinoviç ile uzun bir miilakat 
yapmıştır. 

Belgrad : 6 ( Radyo ) - Tevfik 
Rüştü Aras bu sabah Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

İstanbul · Ankara • f..dana hava 
postalarının işletilmesine önümüzde-

Lorıdra : 6 (Radyo ) -Alman. 
yanın Londra sefiri Her Ri bbentrop 1 

gelecek hafta içinde, M. Eden me· 
1
--------------

• Aras siyasi rical tarafından me
rasimle uğurlanmıştır. 

zun bulunacağı için Vikont Halifoks s· ,.. .. } 
- Gerisi ikinci sahifede - i ıyaSI ffiUSİeşar arın 

-------------
1 
vazife ve mesuliyeti 

Ceyhan köprüye kavuşuyor Kanun teklifi meclisde ya-

Ce)lıarılılar şimdıye kıHLıır cmı re malları111 bıı ıptıdoi sala cmanrt edqorlardı 

Ce~h~n .: 6 [ H~susi ı:nuhabirimizden ] - Ceyhan nehri üzerinde Nafia 
Vekaletının ınşa ettırt'Ceğı büyük köprünün malzeme hazırlıklarına başlan. 
mıştır. Çukurovanın ehemmiyetli bir transit yeri olan bu O'eçit üzerinde k 

b. k - - k 1 6 ço muazzam ır ·opru uru acaktır. 

Gönderdiğim resim asırlaıdanberi Ceyhan nehri üzerinde ı 0- - ı ··k 'f · · - . • pru u va-
vazı esını goren, şe~rın karşı yakasile irtibat temin eden iptidai saldır. 

Çukurovanın mılyonlarca ton mahsulü hep bu bir tek salla t . d 
O - -zd k' b" -k k " aşınır ı. numu e ı ay uyu oprünün temel atma merasimi yapılacaktır. 

rın n1üzakere olunacak 
Ankara : 6 ( Radyo ) - Siyasi 

müsteşarlıklar hakkındaki kanun 
projesi pazartesi günü [ yarın ] Mec· 
li~te m~zakc.re edilecektir . Son şe. j 
kıl tesbıt edılen bu teklife göre ; 1 

l - Devlet daireleri biri baş 
vt:kil olmak ve sayısı 16 yı geçme

' ınek üz~re vekiller tarafından idare 
o!unacak . 

.. 2 icra ;.ekilleri heyetinin kaç ve· 
k~letten ınuteşekkil olacağı kabine
nın kmuluşundan evvel tayin edile· 
cek . 

3 - Siyasi müsteşarların hangi 
vekaletlerde kullanılacağı başvekil 
tarafından seçilecek . 

4 - Siyasi müsteşarların kabi· 
ne İçtimalarına iştirak edip etmiye· 
ceğini baş vekil kararlaştıracak . 

5 - Siyasi müsteşarlar üzerle· 
rine alacakları vazifeden mesul ola

- Gerisi üçüncü sahifede -

ki ilk baharda başlanacağını müte
addit defalar yazmıştık . 

Mersin ve eski Tarsus şosaları 
arasında 600 dönümlük bi.r arazinin 

.ta~ya~e. i.s~asyonu yapılması için 
ıstımlakı vılayetce kararlaştınlmış ve 
muamelesinin tekemm"l" · · k . u u ıçın evra 
beledıyeye gönderilmiştir. 

Belediye encümeni, kanuni tari· 
fat vecihle istimlak muamelesinin 
tekemmülüne tevessül etmiştir. 

Paz~~tesi giinü bir heyet giderek 
\ e arazının kıymetini takd' d k 
t
. ır e ece -
ır. 

-----·------
Sandler 

Nazır dün fstokholme 
hareket etti 

Gazetecilere mazeret 
b~yan etti 

Lahey: 6 ( Radyo) - Sandler, 
~u akşam lstokholme hareket etmiş
hr· 

Nazır, ziyaretinın tamamile hu-
susi olduğunu beyan etmektedir. 

Sandlere süal soran gazetecilere 
Nazır: 
- Beni mazur görünüz demif· 

tir . 
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Medeni dünyada doğum 

eksiliyor ? 
neden I ~ l 

,lŞ e h i r h a be r_I e r i ,'k~~~.a~~0:;; 
Ceyhan haberi 

Türkiyede doğum 
1 Esnaf cemiyetleri Şehrimizde Köy kanununa bazı! Bir hayır sahibi 

yaptırdı ----.. ·····~---
La Republique'ten lslıim Şaylan 

Gözlerimizin önünde yabancı 

memleketlerin 1934 - 1935 sene· 
!erinin son istatistikleri var . İhmal 
edilmiyecek kadar l'-ir doğum eksil· / 
mesi görülüyor . Medeni mrmleket 
!erde mahsulatın her gün bir parça 
daha fazlalaşmasına karşı doğan· 

!arın adedi düşmektedir . 
İngilterede olduğu gibi Fransa· 

da, İtalyada olduğu gibi Almanyada 
ve diğer bütün memleketlerde do· 1 

ğum sakinlerinin adedine nisbetle ı 

düşmektedir . ı 
Doğum hadisesi pek talıii (Ph) s'

ologique ) bir hadise olacak yerde 
( psiko - fiziyolojik ) bir hadise 
oldu . 

Medeni milletlerde doğum bu 
milletlerir aı zu ve iradeleri ile aza
lırken labii kanunlara nazaran sarı 
ırk ve bütün Asya mütemadiyen 
çoğalmaktadır . 

tisadi buhrandan bahsederek bu ' 
buhranın güzel bir hayat sürmele
rini hakiki bir mani .teşkil ettiğini ı 
acı acı söylerler. Osırada dünyanın 
dört köşesinde çocuklariyle beraber ı 
aç kalmış amele yığınları var ki bun· 
lar büyük mikyasta yardıma muh· 
taçdırlar. Doğumun eks lmesi ırk· 

!arının · azalması noktasından da 
milletlerin en başlı endişelerinden 
birini teşkil etmektedir. 

Doğumu teşvik için yapılacak 
bütün yardımlar azdır. istatistiklerin 
korkunç neticelerini beklemeden 
harekete ğeçmek lazımdır. ( Bir has· 

talığı önlemek iyi etmekten mürec· 
cahdır.) 

Son zamanla da ltalyada do. 
ğum azalması hakkında bir mecmua 
ltalya baş vekilininin bazı düşünce

lerini neşretmiştir. 

bir yerde topla- 1 hükümler ilave Zehirli gaz konferansları 
Ceyhan : 6 ( Hususi ) 

han, iktisadi ve zirai bakı 
de giden bir kasaba olma 

nacak sık sık verilecek i edilecek 
Gerek bina kiralarından istifade 

ve gerekse mesai birliği noktai na· 
zarından esnaf birlikleri bir yerde 
toplanacaktır . Şimdilik İstanbulda 
tatbik edilen bu usul bütün vilayet
lere teşmil edilecektir. 

Parke meselesi 

Taş bulunamıyor 

Şehrimiz yollarına sarfedilmek 
üzere Belediyece satın alınmak is
tenen 200,000 taş için talip çıkma-

Aldığımız malumata göre ; şeh
rimizde , bilhassa umumi mahaller· 
de sık sık zehirli gaz hakkında kon· 
feranslar verilecektir . 

Yeni mezarlıkta 

Otomatik su tesisatı 

Yeni mezarlıkta bir otomatik 
su tesisatı vücude getirilmesi için be
lediye encümeni bir karar almıştır . 

Bu tesisatın inşası bir kaç güne 
kadar münakasaya konulacaktır . 

mıştır . I 
Belediye, şartnamesinde kısmen I Maarifte : 

tadilat yaparak, mubayaamn yeniden 
münakasaya konulmasına karar ver· 
miştir . 

1 
1 

Dahiliye Vekaletince hazırlanan 
köy kanunur:ıa bazı hükümler ilave 1 

ber medeni bir yerdir. 
ı Şu bir iki sene zarfınd 

da çok hareretli bir şekild 
: pılını j ve bu ımaı faali 

geçtikçe hızlanmaktadır. 
Bu hususta bdediyenı 

lışmak ta ve bu çalışması 
işler başarmıştır. 

si hakkındaki kanun projesine görı!; 
köy gelirleri köyün aylıklı adamla
rının fiy]ık ve yıllıklarına ve köy sı· 
nırlan içinde yapılacak programlı ı 
işlere yetmez, ayrıca para toplan
ması lazımgelirse şu suretle hareket 
edilecektir : 1 Fakat, henüz mühim 

Köyde oturanlara köyde arazi' 
hayvan, kazanç, veraset vergilerine 
tabi emvalı bnlunaıllara hisselerine 
ve iltifadelerine göre, ihtiyar meclisin 
kararile salmama salınır . 

Bu salmada köyün vilayet husu-
si idaresine vermektı- olduğu vergi-

\ 

ler d. vletin köyden almakta oldu
ğu irad ve servet vergileri mecmuu· 
nun nısfı olacaktır . 

göze çarpıyor, o da bir 
konağının olmaması. 

Buranın çok eskiden 
bundan iki sene evveline 
!anılan bir hükumet biı 
Artık bu bina işe yaram 
recede eskimiş ve bir gi 
şekilde yıkılacak kadar 
baş göstermiş olduğunc 
sene tahliye edilmişti. 

1 Şimdi hükumetin ica 
Çok şükür ki sahibi salahiyet 

menbalardan aldığımız malumattan 
çıkan neticr ye nazaran Tüı ki yede 
doğum teı akki halindedir . 

Doğum işinin kendisi için en baş· 1 M h } }" • d 1 b _ 
1ı __ bir e~dişe ve meşguliy~t ol~uğu_nu 1 a a 1 1 ar~. er a~ 
soy.le_mış _ve alın~_n ted~ırlerın şıfa kası ve köy butçelerı 
verıcı tesırler gostermege başladıı 

Mekteplerin kırtasiye 
ihtiyaçları Ana piyesi 

Halkevi temsil kolu aylardan
beri ihtimamla hazırladığı zengın 

dekorlu ANA piyesini önümüz-

ğu yer hem dar ve hem 
na halde soğuk ve yazı 

bette sıcak oluyur. 

Ve normal inkişı>fı için ciddi ted· 
birler düşünülmektedir . 

Bu esaslı tedbirlerden 
kalabalık ailelere kuvvetli 
dımdır . 

birincisi 
bir yar· 

Bu, doğumu çoğaltma işi lehinde 
en başlı müşevviklerdrndir : 

Le maltbrisanism yani duğumun 
tahdidi büyük. bir hata üzerinde ku 
ıulmuş yanlış bir zihniyettir . Biz bu
nu burada uzun uzadıya izah edebi
liriz , fazla gıdai mahsulfıtın karşıla·\ 
mak için doğum adedinin o nisbette 
yükselmesi lazımdır . Her seııe bil
ha~sa müsait Sf'neleıde mahsulat an 
barları yıkılıyor . O · ~akıt şu tuhaf 
ve fed feryad duyulmaktadır. " Bu 
sene mahsul bizi harap edecek ka· 
dar güzeldir . ,, Bir sene evvel ek
t i ği malırnldan fazla maboul ekme· 
n;esi içil' çiftçiye ve fazla bağ yetiş· 
tiı mrnıesi için bağcıya vesairelerine 
yasak konduğunu ( Malthus) öğren· 
Eeydi bayretirden şüphesiz şaşa ka· 
lıı dı . Bili) oıum ki bu günkü ikti
sadi sefaletdc lüksün umumi bir 
ihtiyaç olmasının bir hıssası \ardır. 
Nakil fiatları fe,kalade ç cğalnıış 
Avrupa ve Amerika amelesi ve Ja
ponya amelesi gibi ufak bir yevmi -
ye ile çalışmak istemiyor . Bununla 
beraber doğumun azalmasını diğer 
zaviyeler altında tetkik etmek lazım
dır . Pek derin köı..Ieri var , Umu 
mi harpten sonra diinya sakinleri 
nin z[~niytti l2mamen değişmiştir . 
Ertesi günü düşünmeden bu günkü 
lüks düşünülmektedir . 

Avrupada, Amerikada - fakat çok 
şükür ki şarkta az-ısrar ve inad ile 
çocuk yapmamak ~artile evleniliyor. 
Biz kazandığımız ile yaşamadığımız ı 

halde çocuk yetiştirmak neden diyorlar 
F vlenm gençler in feryadı budur . 
Bu yanlış denilebilir ki bir nevi de· 
!iliktir . 

Siz kazandığınız para ile çocuk. 
lannızı g~çindirebilirsiniz fakat ge· 
lirinizi lükse feda etmeği tercih edi· 
yorsunuz. Ayda kazandığınız ( 100) 
lira ile ( 500 ) kazanan komşunuzu 
taklit etmek isteyorsunuz. Kendinize 

bu gibi geyim ve ailenizi son modaya 
göre geydirmek istiyorsunuz. Bu ca· 
ka ve tafahur deliliği cemiyetin 

başlıca yaralaımdendir. 1 
1 

Fransa da kadın endamı bozul- / 
maması ıçın çocuk istemiyor ve 1 

fazla spor yapmıyor. lngilterede bu 
hemen her tarufda diğer bütün içti· 
mai düşüncelere bu fikir hakim bu. 
lunmaktadır. 

Dünyanın hemenaher tarafında 
0 ;L-a ' . , tesadüf edeceksiniz. Ik-

ğını da ilave etmiştir. Bu neticeyi 
almak için galebelik ailelere yardım
çogaltmış ve bu büyük milli ışı 

bu suretle teşvik etmekte bulun
muştur. Bundan başka doğum ışını 

dar lıir milliyet çerçevesi dahilinde 
tetkikten çıkararak bütün milletle
rin iştirak edeceği umumi bir kon· 
feransta derin deri,ı tetkiki la· 
zımdır. Dünyayı bu suretle bulundu
ğu ve gitmekte olduğu çok kayıcı 
uçurumdan kurtarmak mümkün olur. 
Nufus işine 7 ürkiyede verilmekte 
olan ehemmiyefin cahil değiliz. Dü· 
şür, ülen bütün tedbirler endişelerimi· 
zi teskin edecek mahiyettedir, Do
ğumu tabii seviyesinde tutmak için 
sarfedilecek kuvvet takdire şayan
dır. ( Molthus) un düşdüğü hataya 
düşmemeğe dikkat edelim tam bir 
itimad ve inanış ile bütün dinler ve I 
bizim ilahi atamız olan tabiat bize 
şu tavsiyede bulunuyor. Büyüyünüz 
ve çoğalınız. 

Mersİil hareketleri 
- Birine; sahifeden artan -

tahliye işleri eski intizamını 
kazanmış olacaktır . 

tekrar 

İskrim :: şubesi faaliyeti 

Milli takım iskrimcilerinden Ek 
rem tarahndan ldmanyurdunda mü· 
kemmel bir iskrim takımı yetiş tiril· 
mekte olup yakında bir gösteri ma
çı yapılacaktır . 

Kültür faaliyeti 

Mersin ilk okul öğretmenleri 
dün akşam saat 18 de umumi bir 

toplantı yaparak aralarında mesleki 
konferanslar vermişler . Ve önümüz

deki kurban bayramında Hataya bir 
gezinti tertibi için herken müsaade -

nin alınması için bir heyel ayırmış
lardır . Müsaade alındığı takdirde 

öğretmenler bayramdan bilistifade 
dört günlük bir Hatay gezisi yapa· 

caklardır . 

Mersin elektriğinin islıinı 

Memleketin her tarafında elek· 
trik kurumunun normal bir vaziyette 
olmasını temin için şirketin getirt· 
miş olduğu yeni , yüksek voltı\j yer 
allı kablolarını ferş etmek suretiyle 
islah etmektedir . Ve bundan başka 
fabrikada da ehemmiyetli tadilatlar 
yapılmaktadır . 

Dahiliye vekaleti , belediyeler 
bankası kanunundaki sarahate istina· 
den busene köy bütçelerine ileride 
teşkil olunacak mahalli idareler ban
kasının sermayesine iştirak hissesi 
olarak yüzde beş nisbetinde bir tah· 
sisat koyacaktır . 

Taşra teşkilatı 

Bütüıı Vilayet ve Belediye daire
lerine yapılan bir tamimle bundan 

böyle diger resmi dairelerde olduğu 
gibi mektepler için de peyderpey 
kırtasiye levazımı alınması menedil
miştir. 

Mektepler için ders senesi içinde 
lüzum gösterilecek perakende mu
bayaa edilen eşya ve levazımatın 

çok pahalıya mal okluğu görülmüş· 
tür. 

Badema her mektep başmuallimi, 

Dahiliye vekaleti bir müddet 
evvel taşra teşkilatı hakkında bir 
kanun proıesı hazırlıyarak Büyük 
Millet Meclısine vermişti . 

l 
diger resmi dairelere imtisalen ders 
senesi bidayeti~e okulun bütün se. 
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nelik ihtiyacım tesbit ederek bir Liste 
halinde Kültür Direktörlüğüne gön
derecek ve ancak bu listede olan 

Geçen içtima devresinde tedkik 
ve müzakeresi intaç edilmeyen bu 
projeye bugünün ihtiyaçlarına göre 
hükümler ilavesi için dahiliye veka · 
Jeti yeniden tedkikler yapmaktadır . 

Belediye 

Y aklamalara başlıyacak 

İcar ve isticar mukaveleleri yok· 
lamalarına Belediyece yakında baş
lanacaktır . 

Konturat yapmayanlar veya kon. 
turatlarını tasdik ettirmeyenler Be
lediyece para cezasile cezalandın· 

lacaklardır . 

Seylapzedelerimize Kon
yalıların yardımları 

Şehrimiz Seylapzedelerine Kon· 
yalı yurddaşların yaplığı son yar
dımların yekunu 1828 lirayı bulmuş. 
tur. 

Müsamere 

Halkevi temsil kolu 937 
nin ilk piyesini oynayacak 

Şehrimiz Halkevinin lemsi! kolu 
bu ayın onuncu günü ak\aını ve· 
rilmek üzere büyük bir müsamere 
h<ızırlamıştır . 

Çok zengin programlı olan bu 
müsamerede " ANA ,, isimli milli 
piyesle güzel , enteressan bir ko· 
medi oynanacaktır . 

Gençlerin yapacağı bu temsil , 
müteaddit gecel.rde tekrarlanacak 
ve halkımıza parasız olarak gösteri
lecektir. 

Halkevi bu temsil için giriş ka · 
ğıtları dağıtaca~tır , 

levazım mubayaa edilecektir. 

Bu karar haricinde tediyat ve 
mubayaalara sebebiyet veren ita 
amirleri ve mutemitler tecziye olu
nacaklardır . 

935 - 936 Sanat okulu 
mezunları 

Şimdiye-kadar Kız Sanat okulla
rından mezun olanlar Orta okul me
zunu sayılmıyorlardı. Kültür Bakan· 
·lığı bütün Kültür Direktörlüklerine 
yolladığı bir tamimde vaziyeti de. 1 

ğiştirmiştir. 1 
Bundan sonra Sanat okulunun 

935-936 ders yılı mezunlarından 
itibaren okulu bitirecek talebeler 
hem Sanat okulu mezunu addedi
leceklerdir, hem de Orta okul me 
zunu olacaklardır . 

Onun için bu talebeler 
girebileceklerdir. 

Liselere 

Halkevinde 

Dün gece arkadaşımızın 
nişan töreni yapıldı 

Dün gece Halkevi salonunda ka· 
!abalık bir davetli kütlesi önünde , 
gazetemiz muharriri arkadaşımız Ni
had Tangünerle , Öğretmen Bayan 
Hikmetin nişan törenleri yapılmıştır. 

Çay pek samimi olmuş ve gece 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Nişanlılara mesut bir hayat yol· 
daşlığı temenni ederiz . 

Afganistan Parlamentosu 
1 

Matbaamıza gelmeğt! başlıyan ve 
afganistanda Kabildeçıkan Islah gazete 
sinde Afganistan Şuray milli meclisinin 

üçüncü dt!vre intibabatına başlan
dığı okunmuştur . 

deki hafta içinde Asri Sinemada 
oynıyacaktır. Temsil günÜFIÜ ayrıca 

bildireceğiz. 

Yeni sıtma mücadele re
isimiz geldi 

Adana mıntakası Sıtma Mücadele 
reisliğine tayin edilen Kocaeli sıtma 
mücadele reisi Doktor Abdurrah· 
man şehrimize gelmiş ve yeni vazı· 

fesine başlamıştır. Evvelce de Ada. 
nada yine sıtma mücadelesinde ça
lışmış olan ve bara muhitini jyi bi
len ve muhite kendini sevdiren yeni 
mücadele reisimize muvaffakiyetler 

dileriz. 

Jandarma kumandanı 
hasta 

Jandarma kumandanımız Nec· 
meddinin hasta olduğunu teessürle 
haber aldık . Geçmiş olsıın : 

Gelen mektuptan 

Köpekler çoğalıyor 

Gerek şehir dahilindeki sokak· 
!arda, gerekse iç ve dış mahalleler 
sokaklarında - belki sizin de naza_- \ 
rı dikkatinizi celbetmiş - dehşetlı 
sokak köpeği bolluğu vardır . Bil
hassa şehrin dışındaki Güneşli, Ya
ma~lı ve Cümhuriyet, Sakızlar ma
liallelerinin sokaklarından geçmek 
gay{ı kabildir . 

Her evde b-r, iki, üç - hatta 
bazı evlerde altı, yedi - köpek bu· 
lunmaktadır , Tufanın bırakmış oldu. 
ğu binlerce hay,ııanın leşlerile b~sle
ne beslene adeta kudurmuşlar gibi 
insanın üzerine saldırıyorlar . Geçen 
seneye kadar belediyenin hususi me· 
murları tarahndan zehirli et vermek 
suretile öldürülen bu hayvanlar, bPr 
nedense bir seneye yakın bu iş dur· 
duğundan yine çoğalmıştır. Yeni bir 
tarama daha yapılması iyi olur , 

------·------
Almanyanın müs
temleke talepleri 
- Birinci sahifeden artan -

ile görüşecektir. Bu görüşmelerde 

Almanyanın müstemleke talepleri 
mevzuu bahs olacaktır. 

Vikont Halifoksun bu taleplere 
müzahir görüneceği zan ediliyor. 

Bundan önce hükii01 
nın yapılması hakkınd 
makam tarafından bazı 
bulunulmuştu. Ozamao 
hali vakti yerinde ola 
para vermek suretiyle 
lunacaklarım vadetmişle 

Aradan epeyi bir nı 
tiği halde bu teşebbüsi 
neticesi çıkmamıştır. 

Her yönden kasaba 
ni yeni binalarla süslen 
met konağının metruk 
kalması Ceyhan için çc 

Ceyhan : 6 ( Husus 
han kasabası ile Don 
Narlık, !salı ve civar k 
da Acı kulak deresi na 
re vardır. Bu de. e kışıı 

murlardan fena halde 
ra da bataklık bir hal• 
köylülerimiz bin müş 
geçmekte idiler. 

Senelerdenberi bu 
ziyette kışın taşar, yaz 

936 yılında Dornk 
dan Kel Hasan oğlu 1 
de hamiyetli bir köylii 
adı geçen dere üzeri 
yaptırarak halkı müşl 
tarmağı düşünmüş v 
başlamış ve ikmal ed 
halk bu köprüden ko 
rahat gelip geçmekte 

Ankara : 6 . ( Hı 
mizden ) - 1938 
üzerinde maliye veka 
hazırlıklar bitmek 
yılın bütçesinin geçe~ 
yon lira kadar fazla 
edilmektedir. ! 

Bu fazlalık bilb 
müdafaasının hava 
artırılması, deniz ku 
verilmiş olan fevkal 
devamı, sulama proj 
cak ve senelere tak 
milyon lira, zirai 1 
tahsisatın ilk taksiti, 
sına sarfedilecek pa 
mektedir. 

Şimdi bütçe 2 
lira olduğuna görr. 
248 milyon lirayı bı 

Londra : 6 ( Ra 
hükumeti, Berlindeo 
gelmedikçe müsteı 

müzakereye girişıı 

edecektir, 
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Hatay divasının hallin 
den sonra 

[ T aymis] in bir başmakalesi 
~~-------·--------~-

"Türkler hiç birtoprakihtirası besle 
mediklerini çok iyi ispat ettiler 

lngilterenin enbüyük gazetele· 
tinden birisi olan ( Taymis) Antak· 
ya ve lskenderun davası üzerinde 
Fransa ile Türkiye arasında vukua 
gelen anlaşmadan sonra 27 birinci 
kanun tarihli nushasmda şu baş ma· 

kaleyi yazmıştır. 
"Sancak meselesinde ortaya Çl 

kan fransız - türk ihtilafında Ede
nin yaptığı muvaff akiyetli bir ~avas
sutu iki memleket ara.sında dıl me· 
messlcsi üzerinde bir uzlaşma takib 

etmiştir. 
Türkler türkç.enin sancakta bi 

ricik resmi dil olması husssunda ıs
rar ediyorlardı; fransızlar da Suriye 
araplariyle yaptıklan müzaker~le~ 
esnasında onlara arabçanın resmı dıl 
olmasına miizaheret edecekleri sö-

1 

zünü vermişlerdi. Fransızlar, türkçe
nin re5mİ dil olmasını kabul ederek 
türk arr.usunu yerine getirmeğe r~zi 
olmuşlar, türkler de buna karşı Mıl· 
letler cemiyeti konseyinin arabçayı 
isterse, ikinci bir reşmi dil olarak 
kabul edebilmesine muvafako.t et-

miştir. 

Daha büyük_ bir mesele ol~n ~an
cağın siy~i statüsünde her ıkı ta· 
raf ·da konsesyonlarda bulunmuşlar
dır. Türkler,~ayet akıllıca hareket 
ederek Sancağın tamamiyle ve tek 
başına istiklal alması davasından 
sarfınazar etmişlerdir. 

Fransızlar Suriyedeki mandaları 
bakımından ' böyle bir değişikliğe 
razı olamazlardı. Sancağa tam bir 
istiklal vermek, Fransız mandası al· 
tında bulunan başka ınemlekt:tlere 
de bu yolda hürriyet kazanmak ar

zusunu aşılıyabilirdi. 

olacaktır . Burası askerlik dışı bir 
bölge haline gelecek ve Türkiye 1 

Fransa ve Suriye arasında bir ga· 
ranti muahedesi ile askeri bir uz· 

laşma akdedilecektir. 

Bu işlerde Milletler Cemiyetinin 
tayin edeceği bir yüksek komiser 
vasıtasile Cemiyetle azami temas 
.muhafaza olunacaktır. Sözün kısası, 
Milletler Cemiyetinin muvafakati 
alınmaksızın Sancağın statüsü hiç 
bir suretle değiştirilemiyccektir. 

fki hükumet de bu çetin meselede 
geniş bir anlaşmaya varmışlar ve 
iş, meselenin teferruatı üzerinde an. 
laşmağa kalmıştır ki bu anlaşma da 

yapılmıştır . 

B.Eden'in müzaheret ettiği pro· 
jenin değeri meydandadır. Bu suretle 
Türkiye tatmin edilmiştir. Diger ta
raftan da her ne kadar Suriyenin 
bu topraklar üzerindeki hakimiyeti , 
tabiiyet derecesine inmemekte ise 
de Sancağın statüsü üzerinde Mil
letler Cemiyetinin her türlü müda
halesi ve Veto hakkı tanınmak su· 
retiyle bu hakimiyet kati ve maddi 
bir şekilde de kalmamıştır. 

Bu vaziyet Türklerin şimdi Ha· 
tay adını verdikleri lskenderun San· 
cağındaki soydaşlarının istiklali için 
gösterdikleıi tabii telaş ve heyeca
nı yatıştıracaktır . 

Suriyede bir hoşnutsuzluk var· 
dır . Azıcık bir düşünüş, Arap nas-
) onalist liderlerini, bunu kabul et· 

mekle Türklerle yarıyolda buluşmak 
hususunda bütün imkanları elde ede· 
ceklerine, ve henüz Fransızlardan 
tam bir suretle temin edenıedikleri 
hükümranlık hususunda ıs:-ar etmek 
suretile de bir çok şeyler kaybede
ceklerine ikna edebilir . 

Türk ıôzü 

Kanadanın en ih 
· tiyar adamı 
İstanbulludur 

K anadanın en ihtiyar adamı 
aslen fstanbullu olan Mar~ 
"~iros Tatoyan isimli bir er

renidir . 108 yaşındadır . 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye mlıra-
Kendisine sorulduğu zaman ha. 

yatından pek memnun olduğunu söy 
lüyo .. 

Üçüncü defa diş çıkarmıştır . 
ikinci defa olarak çıkardığı diş 

leri üç sene evvel söktürmüştür . 

ı'-------J 

lstanbulda bir müddet yaşadık· 
tan sonra Mardiros Tatoyan Kana· 
daya gitmiştir . Oı ada da son 30 
senedir yaşıyor . 

KanaJaya, bir berber olan oğlu 
ile birlikte gelmişti , 

Domuz ve patates yiyor . Hayli 
süt içiyor . Fakat müskirat asla kul-
lanmıyor. 1 

ı 

Fareler Üzerinde yapılan 
1 

bir tecrübe 
İngiliz gazetelerinden The Peo· 

pi yazıyor , 
F at edeki zatürrie mikroplarını 

öldürecek bir ilaç Vaşingto.1 milli 
milli sıhhat enstitüsü doktorlarından 
Rozental isimli biri tarafından keşf· 

İnsan dımağı teh
likede mi ? 

Paris Soir gazetesinin haftalık 
nüshası, mühim bir röportaj neşre· 

ôiyor . Bu röportaj hakikaten mü
himdir : 

insan beyni tehlikededir ve bu 
beyin, kendi yarattığı hayatın taz
yiki karşısında mukavemtt edemi. 
yecek bir vaziyete düşmektedir. 

Sefahat, yorgunluk, kazaııç dar· 
lığı, zehirli içkiler , çalışma saatle· 
rinin artması , medeni ihtiyaçların 
at tın ası, kalori aılığı, veraset şu ve 
bu, hepsi de dimağa giden bir yol 
üzerinde birleşmiş bulunuyorlar. 

edilmiştir . ı 
insanlar için bu ilaçtan fazla mik " - Hastalar Kanunusanideki 

Seine ( Sen ) belediye reisi . 

darda sarfetmek lazımgeldiğinden 18 bin hasta , 6 ay sonra 19,500 
şimdilik farderde tecrübe etmekte- rakkamını buldu.Deli nisbeti de elli 

ti 

Suriye Başvekili 
Cemil Merdem İstanbul
dan geçerken Başvekil 

lnönüne telgraf çekti 
• lstanbul : 6 ( A. A. ) - lstan
buldan geçmekte olan Suriye Baş
vekili Cemil Merdem bugün Suri· 
yeye gitmek üzeve hareket etmiştir. 

Hareketinden evvel Başvekil Is· 
met lnönüne şu telgrafı çekmiştir : 

Batvekil ismet İnönü 
Ankara 

Samimi olarak saadet ve refah 
dilediğimiz yüce memleketinizden 
geçtiğimiz sırada hakkımızda gös 
terdiği samimi kabulden dolayı Tür· 
kiye Cüınhuriyeti hükumetine lstan· 
buldaıı ayrılırken hararetli teşekkür
lerimizi arzederiz. 

Başvekil Cemil Merdem 

Hariciye Vekilimiz 
Belgrattan geçerken 

d. senede binde 28 d~n 35 e yükseldi. 
ır . 

Aldıkları neticenin müsbet '>l· Paris timarhancsinin meşhur ser ı 
duğu görülüyor • tabibi Pogues de F ur sac telaş içinde 
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Ankara : 6 ( A. A. ) - Hariciye 
vekilimiz Belgraddan harekat et
miştir. Rüştü Ara_s Yugoslavya baş
vekili ile görüşmüş ve kendisini 
Cenevredeki faaliyetinden ltalya 
hariciye nazırı ile Milanoda yaptığı 
mükalemelerden haberdar etmiştir. 
Ayni zamanda Aras ve Stoyadino· 
viç Yugoslavya ile Türkiye arasın
daki münasebetlerin samimiyetini 
ve ayni zamanda bugünün bütün 
siyasi meseleleri üzerindeki fikh 
birliklerini bu münasebetle bir ke 
re daha teyid eylemişlerdir. 

lıacın teknik adı, " Pamino Ben· sıhhiye vekaletine , 26 yataklık re· 
zen Sulfuramid ,, dir • virlere 40 ar hasta yatırıldığını hil. 

Doktor Rozental bu ilacı keşfet· dirmiş · 
mek için dört senedir uğraşıyordu. Profesör Pogues de Fursac hü 
Bu güne kadar 300 farenin üzerinde · lasatan diyor ki : 
tecrübe etmiştir . 1 - Facia karşısındayız . insan , 

Şimdi insanlara tatbiki düşünül· zeka sayesinde bir çok k~if ve ih· 
mektedir . tiralar yapmıştır . Şimdi zekasının 

Dört dans hocası için 
bir abide 

lngilı erenin Blakpul şehrinde 

mahsull ri, kendisini boğuyor. Yani 
insanın dimağı yarattığı alemin hış· 
mına uğruyor . Merak şuradadır : 

Edenin istirahate çekil
mesi tefsirlere uğradı 

Londra : 6 ( Radyo) - Harici· 
ye vekili Edenin 15 gün istirahate 
çekilmesi haberi matbuatta tuhaf 
karşılanmakta ve tefsirlere uğra· 

maktadır. 

Papa iyileşmeğe başladı 

Roma: 6 (Radyo) - Papa , 
günbegün iyileşmektedir . 

sahife : 3 

Macar kral naibi 

Peşte elçimize Ma
car liyakat nişanını 

verdi 
Belgrad : 6 ( Radyo ) - Macar 

kral naibi Türkiyenin Peşte elçisine 
Macar liyakat nişanını vermiştir . 

İrlanda da 
Gripten 1226 kişi ölmüştür 

Lol\dra : 6 ( Radyo ) - ~on 
bir hafta içinde frlanda'da gripten 
1226 kişi ölmüştür . Salgın devam 

ediyor . 

Hindistanın yeni 
teşkilatı 

Londra : 6 (Radyo) - Hindli
ler kongresi Hindi~taııın yeni teşki· 
lAtı esasiye kanunu projesini tetkike 
devam etmektedir . Bir takım mad
delerine itiraz etmişseler de mukabil 
teklifler heniiz tesbit edilmemiştir · 

Yeni teşkilata göre Hindistanın 
mıntıka mıntıka ayrı parlamento ve 

kabineleremalikolarak tesis edilerek bi 
konfederasyon şeklinde jdare edi· 
leceği ve umumi kongreye İngilte· 
renin Hindistan umumi valisi riya
set edeceği anlaşılmaktadır . 

Deniz grevleri 

San Fransiskc: 6 (Radyo ) -
98 gündenberi devam eden deniz 
grevi sona ermek üzeredir . 

Deniz işçileriyle teşekküller ara 
.smd:ı anlaşma hasıl olmuştur . 

Yalan bir haber 

Roma : 6 (Radyo ) - iyi ha
ber al.m İtalyan mahafili İtalya Yu 
goslavya ve Yunanistan hariciye na 
zırlarının yakında konuşmalardn bu 
lunacakları hakkındaki haberleri ya 
lanlamaktadırlar . 

Bundan başka, Şarkın strateji ba
kımından ehemmiyetli bir noktasında 
bulunan bir devlete , her hangi bir 
hücuma karşı kendi kendisini müda· 
faaya kadir olamıyacağı cihetle,t~~ 
bir istiklal vermekle fayda verıcı 
bir maksada da hizmet etmiş olmı-
yacaktır. 

Fransızlar , Türk görüşüne yak· 
!aşmış olmak için Sancağın Milletler 
Cemiyetinin murakabesi altında si
yasi ve kültürel ctono:ııisini kab:..l 1 

etmişlerdir . 

Türkler, meseleyi Milletler Ce 
miyetine veımek suretile hudutiarı
nın ötesinde ya~ayan soydaşlarının 
istikballerinin gar.ınti altına alınma· 
sını istemekle hiç bir toprak ihtira· I 
sı beslememiş olduklarını aşikar bir 1 

1 

" aktörler kilisesi " adiyla maruf 
bir mabede bütün dünyadaki dans 
kızlarından birer :mümessil gitmek
tedir . 

Bunlar, yine iane .ile bina edil 
miş ve temaşa mesleği namına tak· 
dis cJilmiş olan' aktörler kilisesin! 
gömülmüş olan dğrt dans üstadı 
için bir abide vücude getirmek üze 

lecek mi ? BELEDİYE İLANLARI 

Kendi yarattığı muhitin tehlikesine 

maruz bulunan dimağ ihtiyarlığı ye· 1 
neHlt~cek ve ölüme çare bulunabi-

1 Akıl hastnlıkları mutahası Dr. ~-------- ------------------ı 
Harding isedclilerin artması takdirinde 

2039 yılında aklı başında tek adam 
kalmıyacağını söylemiş . 

Profesör Pognes de Fursac de 
!iliklerin şeklinin de değiştiğini, es· 
kiden mütecaviz olan deli tipiain 
şimdi korkak bir hale büründüğünü, 
hastalat ın kiminin harp , kiminin 
iş vesaiı .! ile sayıklayıp dudaklarını 

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

2- Pazarlığın yapılacağı yer ve tarih : ihale Martın birinci pazartesi 
günü akşamına kadar her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat on 
beşte belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır . 

Bu suretle Sancağın siyasi müna
sebetleri ve gümrük işleri Suriye 
devletine bağlı kalacaktır. Fakat da 
hilde tam bir istiklale sahip olan 
Sancakta hususi bir rejim hakim 

surette ortaya koymuşlardır . Fakat 
eğer Suriye nasyonalistleri Sancak 
üzerinde daha fazla siyasi ve len· 
gi;tik iddialar yürütmt:kte devam 

edecek olurlarsa Türk.ler de bu gün 
kii zihniyetlerini, içtinabı imkansız bir 

surette, değiştirmek zorunda kalır· 
lar , 

--------------~-~-------------------------------------
Siyasi müsteşarların 1 

1
. . J 

vazife ve mesu ıyetı 
- Bırinci sahifeden artan -

• 

Yunan matbuatı ve 
Milano mülakatı 

Bütün Yunan matbuatı Milano 
mülakatlannı büyük bir memnuni· 
yelle tefsir ve bunlardan mesut ne
ticeler ümit etmektedir . 

caklardır . 

9 S. - .. t ı vaz'ıfe- Şükrü Kaya istanbula gitti - .. ıyası mus eşar arın 

leri mensup oldukları kabinenin top · \ A k . 6 [ Hususi ] - iç iş· 
t . • . n ara . • 
~n ıstı~asıyle sona erecek , y~lnız !er Bakanı Şükrü Kaya bu gün Is· 
bır vekıl çekildiği zamcn vekalete tanbula hareket etmi~tir . Vekil 9 
bağlı olan müsteşar vazifesinden ay- Şuhatta Ankaraya dönecektir . 
rılmıyacak . 

7- Siyasi müsteşarlar vekile 
bütün işlerinde yardımcı olacak ve· 
katetin Meclisteki işlerini takip ve 
intaç edecek vekile tevcih edilecek 

süallere cevap verebilecek . 

8 - Siyasi rnüsteşarlar.ı meb· 
usluk m:ıaşlarına ilaveten ayda 200 
lira .maaş verilecektir . 

Antonesko şerefine 

Ankara : 6 [ Hıırnsi ] - 8 Şu· 
balta Ankaraya gelecek olt\n Roman 
ya Dış işleri J3akanı M. Antonesko 
şerefine Ankarnpalasda büyük bir 
kabul resminde b:itün devlet erka

nı bulunacaktır . 

re toplaonıaktadırlar . 1 
Abide, yalnız dört köşe bir mer- ' 

mer döşemeden ibaret olacaktır . \ 
Ölen dört dans hocası bütün ha-

yatlarınca birbirle~inden ayrılma

mışlardı . Şimdi mezarda da bera· 
ber yatıyorlar . 

Garir 'hir vasiyet 
lngiltere .... · l)' ıatı~r şehrinden 

Alis Koks .:ı i., ir kadın gayet 
garip bir ' :ıs:. i oc tertip etmiş
tir . 

Ôldi ·i "' m. ı üzerinde kendi 
isminin Jr , ~ aı f ~t; bulunan şemsi
yesinin de k<"n' jsile beraber gömül 
mesını " c •• Lesinde yalnız iki ki· . . ; . . . 
şmm ı<.: • .:. • • ııu ı~temıştır . 

1 .y~· • anda, cenazenin ölü
miinue.ı; •" ·aat sonra kaldmlnıası-
nı arzu etmiştir . 

Vasiyetnamesi tamamen yerine 
getirilmiştir . 1,093 lngiliz lirası da 
miras bırakmıştır . 

Bugece nöbetçieczane 
Y ağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

mübalağacılığın gittikçe arttığını , 
bütün düny::ıyı tek devlete bağlamak 
istiyen idealistler doğduğunu, piyano 
ile hırsızlığı ortadan kaldırmağa 
kalkan insanlar türediğini, barut ko-
kusundan sinirlenen, yolda elektrik 
direklerinden hastaların çoğaldığını ve 
saireyi de ilave ediyor . 

Yani asabiyeciler büyiik bir en. 
dişe içindedirler . 

Bütün bu medeniyeti, bu hayatı, 
bu eğlenceyi , bıı buhranı, bu sefa· 
Jeti, bu serveti ve sefahatı yaratan 
dimağımız, yarın öbür gün zang. de 
yip duracak . 

2039 yılında, yani 100 yıl sonra 
Profesör Harding'in dediği duğru 
çıkarsa, koskoca dünyamız, bir ti· 
marhaney<~ dönecek ve torunlarımız 
bu allahın timarhanesinde, takla ata 
rak, bağırarak çağırarak, korkarak, 
gülüşerek, sefilane bir vaziyette sü· 
rünecekler .. 

Öyle bir dünyanın tahayyülü bi. 
l~ insanı çıldııtmağa kafidir . 

. işte dimağ yanılmaz deyenlere 
bır cevap biraz da tabiata dönelim. 

3- Bu işe ait şartname Belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenle 
orada görebilirler ve parasız alabilirler . 

4- Muhammen bedeli : ( 9650) liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 723,75 liradır .7755 30 7 14-21 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş : Yeni mezarlıktak'ı vık d · . . ı ama o asının ı 
şaatı ıle su tesısatının yaptırılması . 

2- Keşif bedeli : 1466 lira 88 kuruş . 
3- Muvakkat teminatı : 110 liradır. 

4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martm birinci paz t . .. .. 
b t B 1 1

• •• • d ar esı gunu saa 
on eş e e eıııye encumenın e . 

5 - Şartnamesini görmek istiyen\er her gu" b l d ' . l . .. 
t d b·ı· 1 n e e ı ye yazı ış enne m 

racaa e e ı ır er . 

6- isteklilerin ihale giinü muayyen 5 tt t . 1 .1 b' l'k b 1 d' .. . aa a emınıt an e ır ı te e e 
ıye encumenıne müracaatları ilan olunur . 7778 7-12-16-20 

r l - Açı~ ~larak eksiltmeye konulan iş: Yenicami -- Kuruköprü kaldı 
ımının tanmı ve tratuvar inşası . 

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

on beşte belediye encümeninde . 
. 5 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün belediye ya:ıı işleri kal 

mine müracaat edebilirler . 
6- İhalenin yapılacağı gün isteklilerin temina tlarile birlıkte saat 

0 

beşte belediye encümenine müracaat etmelt:ri ilan olunur . 7779 
7-12-16-20 



Sah: 4 Türksözii 

Cenubun en 
müte imil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

ı ı 
•• •• • • 

TU KSOZU 
1 G t 1 Türksözü matbaası •Türksözünden,,başka 
1 aze e 1 her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

•• u 
r f K•t 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-

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

k İlan JI Reklan1 bir ticarethant nin, bir müe
1
ssesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklam arınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

s 1 Cild 1 Kütüphanenizi _şüz~~l~_şt~.rme~. 1sti!orsanız 
f 1 kitaplarınızı Turksozunun rnucellıthane -

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

• 

1 T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 a karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

z tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

•• u 1 
R kr t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

en 1 a 1 ancak Türksözünün Otomatik ma'dna\a-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . 1 

--------------------------------------------------------------------------------
MilhMemuc~bbrikafilLl- 1r·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~, 

mited Sosyetesinden : Renkli renksiz afişler 
1- 937 senesi zarfında fabrika-

mızda yapılacak inşaatların işçilik
leri münakasaya 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 ustaların her 
gün saat 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 l 
bu tarihten evvel inşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve on lan sonra in 1 

şaata girmeleri lazımdır.7765 6-8 

Seyhan valiliğinden: 

Seyhan vilayetine.le göçmen ev-· I 
leri için muktezi olup şartnamesi 1 

veçhile Kozan kazasının Çam esiği, I 
Beypına , ve diğer yedi orman mak- • 
talarından k Jt ve imal ile Kozana 
nakil ve teslim edi mek iizere 42353 
lira muhamm.!n bedelli 2042 metre 1 
mikap çam '<:erestesi şubatın 26 ın:ı 1 
Cuma günü saat 15 de Seyhan vı · 
layet hükumet konağındaki komis · 
yonunca ihale edilmek üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. is
teklilerin şartnameyi görmek ve iza· 1 

hat almak üzere Ankarada iskan 
umum müdürlüğüne lstanbul ve 
Adana iskan müdürlüklerine müra· 
caatları ilan olunur . 
7 - 11 - 16 - 20 7781 

Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 
Karikatür 

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

Mürucant saatleri her gün : 12, 18 

Seyhan Vilayetinden : 1 ---------

istimlakine karar verilen ınükel· rp ? , 
· · · 'k 1 y · · t aramı ne yapay11n lefın cınsı ve mı ( arı : enı ıs asyon 

caddesi üzerinde Karamercan vak-

fına ait 9370 metre murabbaı bahçe Bu hususta fıkir dnnışmak istiyenler 
ve arsa . l fstaııbulda 4 Cncü Vakıf H a n d a 

Sahibinin adı : Vilayet Evkaf ida-
1 

Borsa acentası 
resı . 

Takdir olunan kıymet: Beher met
re murabbaı 60 kuruştan . 

Refik Seliın 

Biı m ktup'n miirncaııt 

26 31 -7- 14 

oğluna 

edcbılir}cr 

7745 

Halkevi binası yapılmak üzere 
istimlakine karar verilmiş olan yıı- 1 

karıda cins ve mikdcırı yazılı Bahçe ı 
ve arsanın Cünılıuriyct Halk Partisi .._ ...... Z\M ...... -"""""'__.,,ı;ıı:m;;;,.....,,__.....,_....,. 
1937 yılı Şubat ayı rıihayctincle tu· 
tar bedeli olan 56?2 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 

Seyhan C. Müddei Umu
miliğinden : 

Adana Adliye emanet daire
sinde roevcut dirüm eşyasından 
muhakeme sonunda sahiplerine ve· 
rilmesi kararlaşan ların sahiplerinin 
ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Adliye emanet dairesine müracaat
ları aksi takdirde talimat veçhile 
ait olduklan dairelere teslim edile 
cekleı i ilan olunur. 7780 

Bürü\..ek köy muhtarlı .. 
ğından : 

Adananın Bozanlı nahiyesine 
bağlı Bürücek köy ve yaylasında 
köye ait fırın ve dül karılar ile han 
ve içerisincleki miiceddet dükkanlar 
ve köyün Çağşak me ıkiindeki kah· 
velıane ve bakkal ve sebzeci ve ka · 
sap diikkanları 26 şubat 937 per 
şembe günü saat 18 de taliplerine 
arlırma sureti yit: ihale edileceğin · 

den isteklilerin o gün ve o saatte 
Adanada Arif zade Asım fabrikasında 

1 hazır bulunmaları ilan olunur . 
7 - 9 • 12 . l 7 - 20 7782 

Devlet Demiryolları 5 in
ci işletme müdürlüğün
den: 

1 - Malatya istasyon binası· 
nm Malatya şehir cihetindeki ( 3814 
m. 2 ) iiç bin sekiz yüz on dört 

. e -
7 Şubat 1937 

-.. - ,,. 
t' , 

·ı 
·-

Kok kömürü 
Kilosu 2,5 kuruş 

metre murabbaa mahlin ve şartna· Satış yeri : Borsa civannda Hidayet oğlu Ahmet. Telefon No: 39 
meleri mucibince parke ve lı!vazı· 7768 4 - 6 
nıının temini ve ferşi işi 26 1 - 937 ~~~~~~~~~--~~~---~~------~~~~~~--~ 
salı günü eksiltmeye konulmuş ise 
de talip çıkmadığından 2490 No. 
lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfi
k:ın yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli ( J 0344111 ) 
on bin üçyüz kırk dört lira ou bir 
kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, 
şartname ve mukavelename projesi· 
ni Ankara, Haydarpaşa, Malntya ve 
Adana vezneleııle Elaziz i::ıtas} o· 
nundaıı ( 52 ) kuruş ınukalıil,n<lc 

tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatya 5 inci , 
işletme arlırrııa ve t•ksi ltrne koınis 
yonııncla ve işletme binasında 15 -
2 · 937 pazıutcsi gürıii saat ( 15 ) 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu. 
Jile olacaktır. 

5 - Muvakkat temiıı:ıt parası i 
( 775 · 81 ) ycdiyüz yetmiş beş lira 1 
seksen bir kuruş tur. 

6- - istekliler 2490 No. lu ka 
nun ile 3297 sayılı resmi ceridede 
ki ehliyet talimatnamesi mucibince 
muktazi ehliyet vesikasını ve işe gir 
nıeğe kanuni bir mani bulunmadı

ğın;ı dair beyannameyi ve teklif 
mektuplarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
Malatyada 5. inci İşletme artırma 
ve eksiltme komisyon reisliğine ver 
miş veya göndermiŞ bulunmalıdırlar. 
29-3 - 7-11 7752 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


