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-hatag telgraf /arı 

Alevi türklerle elele 
------· 

Sancak halk mümessilleri heyetine 
Alevi Türkler de iştirak etti 

V daları hep akamete mahkum oluyor 
atani propagan 

H l Y
· ı taylıları ezmek istiyen müstemleke memurları, Suriyeli 

A h b · · · zden ] - a a lıt ntakya : 16 [ Hususi mu a ırımı b" k·tıe yobazları şuursuz ve küstahça propagandalar yapmak 
ar h ~ 1 kayMşmış ır ı .. ~ 

har er zamankinden daha sag am, için buralara salıveren ve Hatay halkının k,ıtlcvı varlı. 
ın0de anayasayı bekliyorlar · .

1 1 H ~ ylı ""mı dağıtmak istiklal aşkını söndürmek istiyen vatani· 
s T" k Alevı er e a.a ~ 

Tiirkı lllanlı impa.rat~rluğ"unun u~ okluğu nifak lcun ler hep işlerinde akamete .?üşm~kte~irler_.. .. . 
dağ er arasına Siı r. nı Arapların ehle s . k taşryan Dün Antak}a halk mumessıllerı ReısL Abdulganı 
Tü kı 1aYnı ırktan damularında aym te~ı~ anı da ya· Türkmeni ziykret eden Alevi ileri gelenleri kendilerinin 

r eri Al 1 Ef Türklerının arasın b T k d 1 H kın z e evi diye anı an .1 • ~ 0 sene evvel de Türk olduklarını öz eöz ür yur u o an atayın 
Anta~fllana kadar sürüp gelmış~ · Ha~a f tva:üle Ale· istiklali davasında ukdaşlarmdcn kat'iyen ayrı bir cep 
vile Yada müftü olan Şamlı bır A~a ınk ed"I ·ne Ay· hede bulunmıyacaklarıoı Türklerle Alevi Türkler arasına 

r ca · Al ler en ı en rı bi ınıye bile sokulmamış ' evı sokulmak istenen nifakı nefretle karşıladıklannı söyle-
r cam· d A. t yaptırmışlar ır . .

1 
.ki e ve uzun mişlerdir . 

rnüd/nı ırkı böyle bir mezhep gayre~ı el 
1 

rraplar Ha Haber aldığıma göre; Araplann gönlünü hoş etmek 
tayın ~t .ay? ayrı yaşatmağ~ ~uvaff; bo ana rılığı idame için eski sakin Tiirklerl~ Aleviler arasında vücuduna se 
· çin ıstıklal davası takibedılırken . e. u rf:tmişler ilk bep olduğu telakki farklarını gidermek ve kültür birli-

flladdı " A b··t·· gayretlerını sa . . . k .. l b' 1·ır.·1 l b' k gün( d manevı u un Al ·ıeri taraftar· ğmı temm etme uzere e ır ı5 ı e ça ışması ve ır o. 
ları er e tamamen değilse bile bazı 

1 
edvı mite kurulması kararlaştırılmıştır . 

arasına k ~ ff ak olmuş ar ı , d b k . . " . " " Bu .. çe mege muva . . ek istedikleri ma · Bun an aş a Hataym ıshklah davasını Hataylılar 
nevr 

1 
gun artık aylardanberı çevırm namına takibeden " Halk mümessilleri heyetine Ale-

a ar d ·n ~ . b l r .. Büt.. a 1 as etmış u unuyok t. .k ve tedhişle Ha· vilerden de bir kaç aza iltihak edecektir . 
un Otr>ritelerini kullanara azyı 

--------------------------------------------------
Trablusta 

M - • ·-
usolininin ziyaret ve 

halka beyanatları 
lond r n\ 1' ra: 16 (Radyo) - Muso ı-

ret e~ablusda birçok camileri ziya· 
lunnı erek halka beyanatlarda bu· 
bir h llş .ve f tal yanların en istifadeli 

arn1 old . . Ara uğunu söyle~ıştı~. 
lekele . 'Plar, lngiltere gibı nıustem· 
adil rıne hüsnü niyet besleyıp ve 

nıua ı b. h''kA net gibi h ille e yapan ır u uı 
aynı h~teket edilirse lt:ı!yanın da 
ra d; 

1~~e karşılanaca~ını, ltalyanl_a: 
söyle~· 1

1
r itiınad beslenebileceğmı 

gti' R ış erdir. 
TrabJonı:\ 16 - B. Musolioi bugün 

•.. r•. m ·· Usgatp yolunu açmıştır. Bu 
p unas~b . . 
Jeti tayı D etle Trablus şehnnı, Mısra· 
~ etney· . . . D -iljll de c .. ı zıyaret etmıştır. errıe 

arı111 . b . 1 mü!'ı}ü zıyareti münase etıy e 
.. lllaı1la . . k d b. t k suyleı . tın reısı ·a ı ır nu u 

_ nış Ve deınişlir ki: 
hlesut lJı~ Düçd Mukaddes makamı 
Tra bı 1zıyaretinizin hatırası, her 

le' us un k lb 1 e caktır s· un a inde menkuş ka a-
,, bir v' ıı. Düçe, ilahi iradenin sadık 

. asıtasısın o·· lh nıus;ıJ ız. unyanın su ve 
de enıetj f h k . . 4 - r, . '. re a a avuşması sızın 

---.. -'erısı üçüncü sahrf «ie -

ksiı1' 
etıl 

Altın 

Antonesko Istanbulda 
Romanya hariciye_ nazırı dün refika

siyle birlikte Istanbula geldi 

Dost misafirimiz 'hu gün 

İstanbul : 16 ( Radyo) ~ Ro· 
manya hariciye nazııı Bay Antones· 
ko ile Bayan Antonesko bugün sa 
at 14 te H omanya vapuriyle şehri-
mize gelmişlerdir . . . .. 

Dost devlet harıcıye nazırı bu· 
yük erkan tarafından merasimle kar· ı 
şılanmışlardır . . . . . 

Kıymetli misafırımızın refakat: 

1 
. d Romanya hariciyesi kalenu 

erın e . 1 
h mu .. dürü vebir kaç memurıy e 

rna sus . 1 kt d 
1 Romanya gazeteciler• bu unma a ır. 

R Ya Orta elçisi de . azıra refa· oman . . f. 
kat etmektedir . Kıymetlı mısa ın -
miz bu akşam Ankaraya hareket 
edeceklerdir . 

Bütün Romanya ve Av~up_a ga · 
zeteleri ' Antoneskonun Tu~kıye se· 
yahatine hususi bir ehemmıyet at· 
fetmekte ve bilhassa Romen gaze. 
te•eri çok hararetli neşriyat yaparak 
Türkiye _ Romanya siyasetinin sar-

hırsı 

An karada olacaklar 

Bay Antonesko 

sılmazlığından ve inkişafından bah
setmektedirler . 

Ankara : 16 ( Husu.si) - Ro
manya dış bakanı Bay Antonesko 
yanmda orta elçi Bay Kretzeano 

Bir Ünün Çenelerindeki altun dişleri sökme!< için 
lllezardaki cesedinden başını kesüp götürmüşler 

ve hususi kalem direktörü olduğu 
halde yarın sabah Aııkarada bulu
na:,aklardır . Ankarada bakanın şe· 1 

relıne balolar verilecek toplantılar ı 
yapılacak büyt:k misafirperverlik 
gösterilecektir . 'ı 

·~~-----·------~~ 

-- ---·~---------..._---~ 

işae etmiştir. Mezdrın başına ~id_e~ 
lerin yaptığı tetkikler neticesi, ışın 
bir al tun hırsına tamaen yapıldığı an -

la <;ıılınıştır. l 
Çünkü köşker Ahrazın alt ve üst 

çe. elerindeki bütün dişler al tun kap 
lama imiş. 

Hırsızlar dişleri serbestce söke
bilmek için cesetdcn kafayı kesmek 

_!şırmak mecburiyetinde kalmışlar· 
ı dır. 

Antoneskonun bu ziyareti üzerin 
de Romanya gazetelerinden Aıgm 
kamuya tercüman olarak btı zıya 
rctin dostluğu kuvvetlendirici ma 

hiyette olduğunu bunda hususi bi 
maksat aranmanın güç bulunduğun 
bu karışık manzara gösteren b 
devrede böyle bir temasın ente· 
ncısyonal miinasebetle.. üzerine. 
iki dost devletin müzakeresi için n 
iyi bir vesile olduğuna işaret ettrk -
tedir. -...ı 

K •• 

Ziraat Veki
limiz dün sa
lah şehrimiz
den Mersine 

gittiler 

Bir kaç günden
beri şehrimizde bu· 
lun;m Ziraat Veki
linıiz Bay Muhlis 
Erkmen düıı sabah 
7,35 trenileMeısi

ne gi tınişlt>rdir. Zi
raat Vekil imiz gar. 
da Çukurova çiftçi
lerinden müteşekkil 
büyük bir gurup , 
vali, kumandan, be 
lediye reisi, saylav
lar, fabrikatorlar 
tarafından t e ş y i 

Zirarıı Vekilimizin bölg<'miz.Je. yaprığı ıerkiklere ait intilıalar edilmiştir. 

Vekilimiz bir köy odasında konuşuyor. II - Bay Muhlis tarlalard;ı 111 - Vekil çiftçilerimizin Adana 
kulüpte verdiği ziyafette IV - Vekil, Avni Paşa çiftli~inde tohum makinelerini tetkikte. 

----------------------------------------------------------------------------------' 
Meşhur tayyareci 

Lindberg 
Yarın şehrimizde 

Ankara radyosunun verdiği ma
lumata göre: Meşhur tayyareci Lind
berg karasiyle beraber memleketi
mizden yarın g«"Çecek ve Adanaya ı 
uğrayacaktır. 

Lindbrg gümrük o uayenesını 
, ... P ........... ı. \iaerc AJ..auca hava mey· 
danına inecek ve muamelesi yapılın· 
cıya kadar istirahat edecektir. 

Lindbrgin bu seyahatı uzun me
safe rekoru yapmak içindir. 

Ankarada 
Bahar havası var 
Ankaıa:' 16 (Hususi)- Ankara 

.la havalar çok iyi gitmektedir. Çi· 
çekler açıyor bahar tamamilc te
neffüs edilmeğe başlandı. 

lspanyol ihtilali 

Meksika, İspanyol hükumetine aza
mi silah yardımı yapacağını bildirdi 

Hükumet kuvvetleri tekrar canlandı 
Londra : 16 (Radyo) - Mek · 

sıka t<eısıcumhuru Melcsikanın lspan 
yol hükumetine silah vt! mühimmat 
vermcğe devam edeceğini söylemiş
tir . 

Madrid: 16 (Radyo) - Madrid 
şimalinde Guadalazara cephesinde 
hükumet kuvvetleri yeniden bazı mü
him sevkulceyş noktalarım almışlar 
ve otuz İtalyan esiri yakalamışlar
dır . 

Havas ajansının ayrıca verdiği 
bir haberde esırler sayısının 90 ol
duğunu bildirmektedir . 

Talamanka : 16 (Radyo) - Bü. 
tün c phelerde bu sabah faaliyrt tek 
rar başlamıştır . 

Trinko ormanında kanlı çarpış
malar olmuştur . 

Londra : 16 (Radyo) - İspan
yanın kara ve deniz hudutlarınada 
kontrol başlamıştır . fngiliz - Fran· 
sız - ltalyan ve Alman deniz dev 
riyeleri kontrolü ·kendilerine verilen 
mıntıkalarına hareket etmişlerdir. 

Madrit : 16 ( Radyo ) - İhti· 
lalciler Barselon limanını bombar
duman ederek bir gemi batırmıştır. 

Bulgaristanda • 
anarşı 

İhtilalciler Madrit etrafında ve 
cenui unda mevkilerini takviye etti • 

- Gerisi ikinci sahifede -

Eski Parti mensuplariyle polisler ,Son 
arasında kanlı boğuşmalar oldu dakika 

. ..... ~. 

Bunun üzerine vüzlerce siiva ri 
polisi bcygirle1ini k~labalığm iizeri 

- Gerişi üçtincü sahif cde 

Mersin : 17 ( Hususi) - Ziraat 
vekilimiz lnebolu vapurile Antalyaya 
hareket t>tmiştir. 

~?f~a : .15 şubat ( Hususi mu · 1 
habırımız bıl<l iriyor ) - Bulgaris · 1 

ta~da belı diye intihı:ıpları )Üzündcn 

1 
, Kose lvanof hükumetile eski parti:er 

ve üniversiteliler arasındaki mücade· -------------
le çok korkulu bir safhaya gırmış

l tir . 
Partilere , intihap edilmek hak· 

kı verllrnediği için hükumete boykot 
ilan etmişlerdir . ~ Aylarca sürecek 
ve her vilayette şiddetli mücadele· 
leri mucip olan intlhaplar hükğmet. 
le partiler arasında bir reforandum 
mahiyetini almıştır . 

Buuun içiıı , ( İsveti Kra ) kili
sesi karşısındaki sıhhiye müdüriyeti 
bin:lsına hücum e<lerek girmisler .. ' 
kapıları , pencereleri kırıp;:parçala · 
dıktan sonra binanın önünde topla · 
narı binlerce üniversiteli ve halka 
hitaben nutuklar söylemeğe başla 
ını~lardır . 

Ün:versilelilere, eski partizan 
larda iltihak etmişlar ve müthiş bir 
kalabalık hükumet aleyhine atıp 
tutmuşlardır. Hükumet kuvvetleri 
ve süvari polisler toplantı yer· r me 
ge ~nce, nüm~yişcilere karşı koyup 
dagılmamak ıstemişlerdir. 

1 Mersinde l 

Mersin Halkevi Temsil kolu idare lıe) eti 
( Y•zıaı içeride ) 



Sahife 2 

Deniz belalarının en büyüğü 

Denizde Yangın 

Tlirks&ll 

,------------·-------------------------------~ 
IŞehir 
'------~------------------------·-------------' 
Portakallarımız 

17 Mart 19~ 

Mersinde 
Halkevi 17 Mart 

hazırlanıyor 
Bir transatlantikte çıkan yangında yol

culara dört gün haber vermediler -- İhracatın arkası alındı 
Göçmenlere orman 

Hars komitesinin f aali1 

Fırtına, gemiciler için bir tafüiz· 
lik; sis bir sıkıntı; fakat denizde 
yangın belaların en büyüğüdür. He. 
le bu yangın denizlerin kudurduğu 
bir zamana tesadüi ederse ki adeta 
bir ölüm kapanı olur. Rüzgarlı, fır . 
tınalı havalarda kapların mer ha meli, 
siste fennin gemicilere verdıği aletle 
gemiyi selamete çıkarabilir. Fakat 
yangın öyle siıısi bir düşmandır ki 
çok vakıtlar söndürülmesi güç Lir 
bir şekil alınca krndini meydana 
vurur. 

Son zamanlarda bir lsveç ge
misinin yemek salonunda müthiş bir 
yangın çıkmıştı. Fakat yemek salo
nu gizli kapalı bir yer olmadrğır dan 
ateş çabucak bastırıldı. Asıl korku· 
lan deniz yangını anbarların derin 
liklerinde için için yanan ateşin ani 
hir hava cereyanile - bilhassa sön 
düımek için anlıar kapakları açıl

dığı zaman - harlama!iy le döı t bir 
tarafı sarmasından ileri gelir. Böyle 
bir yangın ( vollumo ) adındaki l.ıir 
yük vapurunda çıktığı zaman bed· 
baht gemi imdat yeti~'nceye kadar 1 

yüzen bir vcılkan gibi rnginlerde do 
!aşıp durmuştu. 

Asri gemilerin ) an gıra karşı 
huwsi cihazları \aıdır. Geminin her 
hangi nokla!ında oluııa ohun bir 
ateş çıktığı takdirde hemen kaptan 
köprü~ünde nöbetçi zabitinin göıü· 
nün cnürıde durrn in h da ) ar gınn 1 
çıktığı yeri otomatik l'İr rnrelle ha-

1 

ber verilir. 
Tabii vaktirde lı<ln urilrn lu 

) adiHrıİn fr.Üne gtçiJoık \ Ü)Ük \.,ir 
ftlakettrn kurtulabilir. Eü}i k grmi- ı 
ferin lab:i l:ü) ük şehiı ferde olduğu 

gibi n.~krn.ır.el taFnı ve terhiye 
gcın;üş itfai)e tqkı'atlaıı \ardır. 

Zaten dahili tertıbat ve tekne. 
nib bir çek kıF.mlaıı da ateş alrraz 
maddelerden yapılırlar. Eü\ün l rn· 
)ara rağmrn aı?ma frci hıalar olu
yor. ~ııt ıüıgarlı ~a\alaıda çıkan 
yaı:gınlarda hrgi cir ıtrn yapılrrrn 

yapıl!ın );ütün kısımlar ve Üzerleri 

yağlı boyalarla tO}<nn-ış ~elik !ev 
balar çıra gil:i pnar. 

Yangın posta gen.i!eıinde ı anı 
ğe selfb:)rt Hıec<ğ"rdrn fen ela. 
kıka)a hdar lir m g li n ı:l-afa73 
edilir. Halla bir defam.da lü) iik lir 
tranrntlantil.te ç km bir )argırda 

}Olculnın deri gi:n f d eı?ııi f i1e 
olmamıştı. Fğer pngın çı~ l;ğı wıran 1 

bu gemideki 3500 muhacirin fe la· 
ketinden 1-.ahrleıi olrnydı ortalığın 
beş dakikada m< I şı-re döneceğini 
herha ide kestirebilirsiniz. 

dinamit böyle bir vaziyette gemide· 
kilerin akıllarını oynatmağa kafidir. 

Yelken gemisinde yangına kar· 
~ı alınan hütiin tedbirlere rağmerak
la hayale gelmiyen sebeplerden bu 
gemilerin Okyanuslar ortasında ya
nıp mahvoldukları çok görülmüş. 

tür. 
Bugün bile bu g··ınılerde sigara 

içmek yasaktır. Mutbağın ateşi gü. 
m·ş ba•ınca söndürülüyor; Tayfanın 
yattığı yerlerde Li e ışık yaktın! 
maz. 

Aşağıdaki vaka Lir yelkenlide 
çalı.şan kaptand~n biri tarafından 

yazılmıştır. 

"Derıiz dağlara çıkıyordu. An· 
bardaki yangının na<ıl olup da çı 1 · 
lığını bir türlü anlıyarııadık. Belki 
vahşilerin ateş yakmak için iki ku. 
ru odunu biribirine sürttükleri gibi 
anbarda geminin yalp~siyle biribi. 
rine sürtülen iki tahta sandık bu be. 
layı çıkarmıştı: O za-nanlar telsiz 
daha icad ~dilmediği için kendi ya· 
ramıza kendimiz mer!jem olmağa 

başladık. Hava dediklerine bulakla . 
rınıızı verdiğimiz zaman derinlerde 
yanan ateşin homurtusunu duyu· 
yorduk. 

Karada yanan eviniz: iıfaiycye 

teslim edeı ve bir köşeden rahat 
alevleri seyredersiniz! Fakat deniz· 
de yangını söndüremezseniz diri diri 
yanmıya mahkümsunuz. Bu düşünae 
ile dellce~ine ale~le l oğnşmağa baş· 
ladık. Anbn kapaklarını açmak 
ateşe daha fazla ha\•a vermek ola 
cağınd~n Lütüıı kuvvetimizle anba· 
ra hortumla ~ıı veriyorduk. Bu müd

det içinde Hind denizinin epey bir 
kısmı bizim tulumbadan geçmişti. 
Bir kısım tayfa anbara su sıkarken 
diğer kısmı da anbarda toplanan ' 
suyu, tcıplıyarak gemiyi batmaktan 

kurtarıyordu. 
iki gün U}ku ve ycmrk yüzü gör· •. 

ınedik. En zi) ade korktuğumuz şey 1 

ateşin anbarın bir kşşesindeki dina 1 

mil sandıklarına siyrayeti idi. Yüzde 
hır mily0n ölüm demek olan bu ih
timal karşısında yoı ulmak bilmeden 
uğraşa uğraşa ateşin önüne geçme· 
ğe başladık. Evvela su kesimindeki, 
kızgın saç levhaların drnizle tema· 
sından hasıl olan buhar kesildi Kız 
lıın güyerteler rnğumağa l:aşladı. 

Sidneye vardığımız zaman anbarları 
açtık. l erşey kor haline gelmişti 
Dinamitlerin saklandığı bölmeler kö. 
mür olmuştu. Eğer bunu bilseydik 
hepimiz der.ize atlıyacak ve belki 
de ateşle drğil ya boğulmak yahut 
günlerce deniz üzeıindc kalmak su· 
retiylc ölecektik. Bu işten haberimiz 
olmamaH hayatımızı kurtarmıştı. 

Ateşin i~te karada olduğu giLi 
dört bir tarafı su ile çevrili gemi
leı<lc de l.ıir afet olduğunn görüyor· 
sunuz. Biillııı lıunları okudukça İn· 
san ir gemide yangın ile uğraş· 

Yolcuların f aLerleri olır.adan 
böln-.e kapılan derf al kapattırıldı. 

Tayfa po!ta ro!ta a baı :aıc!a yan
gınla mücadeleye Laşlııdıl<rr. Yolcu· 

farın ~üphesini celbetmemek için 
yangın söndürmekle uğraşan tayfa. 
lar güverteye çıkacakları zaman üst 
!erini başlarını değiştirdi 1 er; ellerini 
yüzlerini yıkadılar. 

Saatlerce uğraşılarak ateşin ve 
İçindeki ınüşteil maddelerin biitün 
gemiyi berhava etmeğe kafi olan 
boya anbarına sirayetinin önüne ge
çildi. Saatte (120) kilometre süratle 
esen rüzgarın doğurabilecej:ıi faciayı 
ve (:500) muhacirin intizamrnıkay
bctmiş bir sürü halinde fili~ alara 
hücum elliğini gözlşrinizin önüne 
getirirseniz mefeledeki vahameti 
biraz daha iyi anlarsınız. 

1 maktansa düzinelerle düşman tah. 
telbahirlcriyle diiği'şmek daha iyi. 
dir. diyen bir lngiliı kaktanma hak 
vereceği gdiyor. 

Yelken gemilerinde de vaziyet 
tamamen başkadır. Sıcak denizleı 
üzerinde geze geze bir kav gibi olan 
bu teknelerde çıkan ~ir ateş derhal 
dört tarafı sarar. Ekseriya anbaıla
nllda Avustralya ve saire gibi yer
deki maden ve taş ocaklarında kul
lanılmak için kötürdükleri ton)?.rca 

«•··--·-
Tenzilatlı tren tarifeleri 

Müddeti ınart nihayetine bitecek 
olan gidiş, dönüş tenzilatlı tarifenin 

, bir nisandan itibaren uzatılması le
karrür etmiştir. 

At koşusu 
Aldığımız malumata göre; 18 

Nisanda o~ıııarıiye<le lıir at koşusu 
yapılacaktır . Koşuya kayıdlar baş
lamıştır . Baytar müdürlüğü tarafın. 
dan hazırlık'ar )apılmaktdır • 

Döı tyoldan ,\iman yaya olan por
takal ihracatımız sona varmıştır . 
Elde ihracata elverişli ve idareli ııall 
kalmamıştır . Bu sene Almanya;a 
memleketimizden portakal fiatlırı 
oldukça yükselmiştir. Şöyle ki: Ner. 
sinde yerli mallar 100 adedi 300 · 
500 Yafa cinsleri 500 · 1200 ku•u · 
şa kadar satılmaktadır . 

Mıntıkamızda yetişen cinslerd~n 
elde bulunan portabllar ancak da 
hili ıhtiyaca tekabül edecek derece· 
de bulunmaktadır . 

Çavdar fiatları 
Geçen haftaki durgunluktan son· 

ra hububat maddelerimizden en zi
yade talep olunan medde çavdardır 
ilk durgunluk vaki olduğu sıralarda 
kilosu dört kuruşa kadar düşen çav· 
darlarımız son günlerde 4,50 kuruş· 
tan muamele görmüştür . 

Bu madde piyasası diğer hubu· 
bat maddelerine nisbetle gittikçe 
daha fazla kuvvetlenmektedir . 

Pi yasanın bu inkişafı üzerine 
fiatlaıın daha ziyade yükselm .. sini 
ümit ederek elinde mal bulunduran
lar satış yapmaktan çekinmektedir

ler . 

Belediyede : 

Kuruköprü yolu 

Yeni camiden kuruköprüye gi 
den yolun tamirine belediye tarafın· 
dan başlanını~tır. 

Y ollann sulanması 
Sıcakların basması dolayısiyle 

yo '. )ar tozlandığından , halkın sıha
tini korumak maksadiyle şehrimiz 
l.ıelediyesi umumi yolları mümkün 
mertebe sulamağa gayret etmekte 
dir. 

Sebze halı 

Yakında tadilat baş

layacaktır. 

Şehrimiz belediyesi 1 Haziran 
937 den itibaren gıda maddelerinin 
loptan satışının sebze balındaki hu. 
~usi mahalde yapılmasına ve bura
dan başka yerlerde bu gibi madde
lerin toptan satışının menedilmesiıe 
karar vermiştir. 

Sebze halında bu maksatla ya
pılacak tadilat düh müteahhidine 
ihale edilmiştir. Tadilat yakın biı 
zam 1nda bitecek ve hazırlanan dü. 
kanlar toplancıldra kiraya verile

cektir. 

Seyhan parkı 
Yaz erken geldiğinden 

derhal faaliyete geçilecel 

Şehrimiz halkının büyük bir ih
tiyacını karşılayan Seyhan parkının ı 

seylaptan bozulan parmaklıklarını 
ve duvarlarını, belediye pek yakında 
tamir ettirmiye başlıyacaktır. 

Havaların müsait gitmesi yüzün· 
den lokanta ve gazinonun bu yıl 
dah1 erken açılacağı ümid edilmek- · 
tedir. 

Nişanlanma 

Ceyhuıı j;mdarma karakol ku 
mandam Hüseyin Dincerin kız kar
deşi Bayan Nuruhayatla matbaamız 
memurlarından arkadaşımız Mehmet 
Görenin nişan töreııleri Ceyhanda 
iki tarafın samimi dostları arasında 
ev •elki gün yapılmıştır. Genç nı

şrnlılaı<: ~a~dc~ler dilem. 

1 

Şehrimiz ihale komisyonu faaliyete geçti 

Şehrimiz ihale komisyonu faali
yete geçerek diin defterdarlıkta bir 
toplantı yaparak müzakerelerde bu 
lunulmuştur, 

Müzakerelerin esasını te~kil eden 
madde; bölgemizdeki göçmenler hak 
kında idi. 

Saim beyli kazasının Yılancık or-

Sebze ve meyveler 

manı göçmenlere tahsis edilmiş ve 
beş mdre mikabı 12 lira 84 kuruş 
itibariyle ihalesi yapılmıştır. 

Kozan, Feke, Tarsus, Osmaniye, 
Bağçe, Ceyhan kazalarındaki orman 
)ardan göçmenlere kereste vermek 
için talip çıkmadığından sanıldığına 
göre; komisyon eksiltmeyi yenileye· 
cekti-. 

Mekteplerde 

Şehrimizde bir çok sebz: ve mey 
vele çıkmıştır. Halda yaptığımız tet· 
kikatta: Taze Baklanın kilosu 15 ku 
ruş, t ze Sa mır ,ağın kilosu 20 kuruş, 
taze soğanın kilom 10 kuruş, Maru ı 
lun tanesi 5 kuruş, Patetesin kilosu 

Talebeler tatbikat yapıyor 

6· 7 kuruş, Karnı baharın kilosu 35 ! 
kunuş, yer elmasının kilosu 6 kuruş; 

Prasanın destesi 7.10 kuruş, kuru 
samırsağııı kilosu 35 40 kuruş, pazı
nın kilosu 6 kuruş, lspanağın demeti 1

1 
5 kuruş, iri Portakalın tan~si 7 ku
ruş, Limon tanesi 3-5 kuruş, Elmanın 
kilosu 25 kuruş kuru, Soganın kilosu 

1 

5 kuruş, taze Maydı;nozun destesi 1 

1 kuruş, salamura asma yaprağın ki-1 

!osu 12· 15 kuruştan, Bezelyenin ki
losu 50 60 kuruş, taze Üzüm 3( 35 
den satılmakt&dır. 

M;"hkemelerde: 

Yedi aya mah!tum oldu 

Emirler mahallesinden garson 
Ziyayı yaralamaktan suçlu ve mev
kuf Sofubağçe mahallesinden Recep 
oğlu bakkı.I Seyfi hakkındaki duruş· 
ma ağır ceza malıkeı,nesinde bitiril- 1 

miş, suçlu Seyfinin yedi ay hapsine 
karur verilmiştir. 

Hasanın duruşması 

Kilavur köyünden Zübeyri öldür·' 
mekkn suçlu ve mevkuf sucuzade : 
mahallesinde M~hmed Ali oğlu Ha- 1 

sanın duruşmasına ağır cezada devam 
edilmiş, şuçlunun gösterdiği şahit 1 

Beşirle Mehmed dinlenmiş, müddei ı 
umumi ınutalaasını söyliyerek suçlu
nun tecziyesini istemiş, duruşma, ka · 
rar İçin başka bir güne birakılmış

tır . 

Zimmet suçlularının 
duruşması 

Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 
mevkuf Dörtyol mal müdürü Zeki 
ve arkadaşları hakkındaki duruşmaya 
dün şehrimiz ağır ceza evinde devam 
edilmiş, Dörtyol mahkemesine yazı. 1 

lan talimat gelmiş okunmuş, komiser I 
Sabri için Osmaniye mahkemesine 
yazılan talimat gelmediğin 'en tei{idi 
için duruşma b1şka güne bırakılmış· 
tır . 

Bir katilin muhakemesi · 

Bozcalı köyünden Abdurrahmanı 
öldürmekten suçlu ve mevkuf Musta
a oğlu Ali hakkındaki duruşmaya 

lün ağır cezada devam edilmiş eh
vukuf sıfatiyle celbedilen askeri 1 

ifekci uştası lbrahim Hakkının suç- 1 
)ya ait olup emaneten celbedilen 
tbanca ve caket hakkında fenni mu· 
tlaası alınmış, duruşma suçlunun 
hmşiresinin celbi ve ölen Abdur
raman ile arasındaki münazaa da· 
vıının sorulması için talik edilmiş 

tir . 

Şehrin.iz ilk okul talebeleri, öğ
rdmenlerile tatbikat için kırlara gö. 
türülmekte vı ayın zamanda resmi 
dairelerde de gezdirilerek ameli mü. 

şahedeler yapmakta,dırl:ır. 

Hararet 26 
Şehi,-den göç çoğaldı 
Şehrimizde artık sıcaklar ken

dini iyice hissettirmeğe başladı . 
Dün gölgede normal hararet derece· 

si santigrad 26 yı göstermişti · 
Bir çok aileler sıcakların basma· 

sından, şehirden bağlara , yaylala· 

ra taşınmağa başlamıştır · 
Bu yıl yazın erken gelmesinden 

bu ay sonuna kadar , her sme yay· 
laya ve bağa çıkmak adetinde bulu-
11011\oı 111 L\.-u1cn kQffcoinln ta5ınacalc. • 

farı tahmin edilmektedir . 

Arazi tahriri 
Maliy~ Vekaleti arazi tahrir iş· 

)erine büyük bir ehemmiyet vermek· 
tedir . Yeni yıl faaliyeti başlarken 
bu işe yeniden alınacakların isteni· 
len vasıfları haiz ve bu işleri sıhhat 
ve intizamla ifaya ınuktedir kimse· 
ler arasından seçilmesini vilayetlere 

bildirmiştir . 

Zabıtada: 

Bekçiyi bıçakla tehditmi 
etmişler? 

Seyhan mahallesinden Kerim 
oğlu Selami, Ahmed oğlu Haydar 
ve eski mahalle mümessili Hasan 
adlar:nea üç kişi, mahalle bekçisinin 
başı boş olarak tutup sürüklediği 
bir baygiri bekçinin elinden almak 
için bekçiyi biçakla tehdit etmişler
dir, Zabıta iiçünüde yakalamıs ve 

haklarinda kanuni icahı yapmıştır. ı 
Kıskançlık yüzünden 
Kayalıbağ mahallesinden Aziz 1 

oğlu Yusuf ve oğlu Aziz ile, Ali oğ·, 
lu Abdulbaki adlarında ki üç kişi 
arasında kıskançlık yüyünden çıkan 
kavga neticesinde Yusuf ve Aziz 
Abdülbakiyi kürekle başından ağır 
surette yaralamışlardır. 

Mütecavuzler yakalanmış ve hak· 
farında kanuni muamele ikmal edi· 
)erek adliyeye teslim edilmişlerdir. 

13 yaşında bir kızı 
Cebren kaçırdılar 

Ceyhanın Bııhriye Elme köyünde 
Enver, Mustafa, Hüseyin adında i'ç 
kişi, aynı köyden Mehmed kızı 13 
yaşında Rabiayi gece yarısı evlerinde 
uyurken cebren sürükleyerek kaçır
mışlardır. 

Feryadı işit~n köy halkı gPÇ kal 
dığından kızı kurtaramamışlardır. 

- Zabıta_üç haydudu aramaktadır. 

Mersin : 15 ( Hususi muha 
mizden ) - 17 Mart Büyük ôo 
rimiz Atatürk!ün Anadoluya ~ 
bastıkları gündür . Bu büyük 

yıldönümüne tesadüf eden 17 • 
937 günü için Halkevimizde bil 
hazırlıklar yapılmaktadır . lok 

O .... kJolha gun ve gece ıçın ço el er 
bir program hazırlanmıştır. ~ Fran 
Halkevi Ar kolu tarafından ıııa 
inkilabımızı gösteren canlı veel 
zikli bir tablo gösterilecek . 1 beş 
komitesi tarafından lbnirrefık vitri 
med Nurinin • Hıssai şayia • k Saa 

disi temsil edilecektir . taııı 

Aynı zamanda o günün biİ rulııı 
lüğünü ve tarihi kıymetini aııl nıel( 
bir söylev verilecektir . İçin 

Mersin Hars komitesi I 
·r a ış 

Dün Halkevinde yapılan ~ıı/ rast 
lantıda Hars komitesi üye! .·rı 
bulunmuşlar ve tüzüklerine gör~ tın! 
larında seçim yaparak BaşkaPıı'1 sanı 
Baytar Cemil Eratlı , '.Asbaşk. yap 
Fuad Osman M...,rel, sekre~erl!j nız · 
yid Çıftçi seçilmiştir. Koınıte ~ı' 
rında iş bölümü yaparak daF 
tır . lcaı 

Halkevi idare heyeti rek 

Mutad haftalık toplantr5ıı' Zorf 
parak yeni yıl büdçesi hakkı~ Yor 

rüşmeler ve tedkikler yapın•! 
Ve yeni yıl için esaslı ve büt~
lara hız verecek bir çalışma :.ı aıl 
ramı hazırlamak üzere geçen yr 
liyetini tedkik etmişlerdir · 

'------•_../satı 

CeyhandS 
ark 

Halkevi filen faİlırk 
yete geçti 

bak 

Komite seçimleri ys,lüç 1 

~uıı 
Ceyhan : 16 ( Hususi ıııu b' ar 

mizden ) - Bu yıl için üç şu ~r 
rinde faaliyete geçecek olaP'le 

kevimizin komite seçimleri Yt' 
lır . aYi ,. . 

Halkevi başkanlığına BlY n 
Ülge , göst~rit komitesine d an 
Bay Ihsan Balatürk, Bay l·b tf 
Naci Cirir , Bay Midhat PııY 
Bayan Huriye Kaptan~ğlu. 

Kitapsaray komitesine ; ~· 
men Bay Mahmu~ , Bayan 

ı ~e 
Bayan ela! , Bay Şevkd 
Ahmet Topsakal, 

Köycülük şubesine : Bay ·,p. 
Mete, Doktor Arif, Bay Selı ı1 
Ahmet Tahran, Bay Süleyrıı 
sal seçilmiş olduğundan bu İf 
be de derhal faali yete geçfll 

ı ·~eı Bunlardan en f.ızla faa 1ı 
teren temsil şubesi c ldu~u 
çupmakta lır. BJ kol sık sık, 
!arına devam etmektedir • 
noğlu " piyesi bu ay sorııııı' 
halka takdim edilecektir. 

------. ---~ 
İspanyol ihtil" 

ğini iddia ediyor . 
Valansiya hükümeti asker 

mağa devam ediyor. lsparıY'' 
meti ispanyaya ltalyan gö 
ınesini protesto ediyor . ve 

. d ' ka da ispanyanın fcrya ıP 

asııudoğından şikay t edi 
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Müşterinin dediği 

O aireden maaşı, aldıkta~ son· ! 
ra evin kirasını, elektnk, ha· 
va gazı ve su paralarını 

er-· · .. .aştım. Bunları verdikten sonra 
b' ' nnde ne kadar para kaldığını an-

. ltnızdır: "me~ken bedeli,, kadar 
' fey. Cebinde parası kıt bir ada
ın lllağaza vitrinleri önünde ne 
U~et)i bir iştiha duyduğunu, hanım 

ndan çocuk arabasına kadar er_. 
'"">'1 canı çektiğini, Bencamen 

l'lnkG · k rıın meşhur hatıralarını o u· 

~ da olsanız bilirsin~. . 
""Ql de cebimde on uç Jıra on 

't . kuruıla adliyenin karŞJsındaki 
'inlere baka baka Uerliyordum. 
at on . ._, .11; rn IQ olmuştu. Evde yemeaı 
lrn Ytrı?1da yeriz; aç kamına, ku· 
._Uf hir sofra karşısında bekle· 

eıı; de h' 0n çin b. ıç hoşuma gitmez. un 

1 Iraz vakit geçirmem lazı.m~ı. 
'f Ye"? bu sırada kansı ile bırhkte 

ast l'lfe çıkmış bir arkadaşıma 
teld· un. Karı koca bana: 

nl ~ali~1a, sen de alış veri~e çık· 
n .. er. Hayır!,, diyemedım. in· 

aprna oYle zayıf zamanları olur ki 
ız i . lbanıı gereken bir işi yapma
~ ufacık bir teşvık kafi gelir. 

kadaıım sözüne devam etti. 

alsa .... ~Öm)eğim kalmamış; bana 
kat.' rk yıl pazara çıkmam; be· 

'-l Vt • b" rJu rsın. bizim hanım arada ır 
oru:°' da tek tük alış veriş yapı-

lalcırd )" 
_ 1• &zımdı, ya .. 

Jı d~ de hiç gömleğim kal 
• edun 

l<arı ~~: 
-Aı· 

bn •lalı a, dediler, gekle beraber 
Ilı •.• 

._~.numara giyiyorsQll? 

Me Ben otuz sekiz ... 
kad latalardan birisine girdik ve 

'tun: 
-o . 

rlc 
11 

tuz sekiz numaralardan bır, 
katı:1•dralardan bir kutu çıkar 

edi. 

JL • • • 
~bir t dk' lira araftan cebim e ı on 

hla ~ beş kuruşu hatırlıyor, bu· 
r ida~o utu, çoeuğu ay başına k~-
raft.n e edeceğimi düşünüyor; bır 
uğ d. ıenk ve biçim begenme· 
ı!°"'Yordum 
•vııt . . . 

ylok ~an Vencdikli tacır dekı 
n ern~i~l~ konuşan sahibi, bü· 
ndı. 1( rtbı yaman psıKologlar 
riş, rna~z mağaza sahibleri, alı~ 

bflfk. :teniş esnasında büsbü
rn ev bir bahisten söz açarıar. 

c, Iİti~' kılığınıza, kıyafetinize 
; Söıe de karışacağmız boyda· 

karışırıımz; siı söylersiniz, 

- Bırincı . 
sahıfeden artan -

·dedi 
tniyet '·._~ milyon müslüman 

'Qfşı .. e kar . gosterdiğiniz tevec· 
1 fi, sızc .... · J • • 
ardır. Du ... mnet ennı suna 
lcabuı .. ~rnızın Allah tarafın · 

unu ve . . ·r .. 
lllan'ıı . . sızın v..ızı enızı 

•tın önı ...... riz. D . runuzun uzamasını 
G emıştir. 

CCeleyin b' 
Musolın· . ar piyes oynanmış 

ının ca .. . 
gızete .

1 
• mu zıyareti ve Mı· 

e 
0 

.. cı crıle teması, ialim ile· 
6osterd",w,· 

Y•krnaktadır. ıaı alikanm nişanesi 
orna . 16 (R d ) bl · a yo - Musolini 
•ıs se h SO) . ya atma devam etmek· 

c nı~I ~esaf e katttmiş ve (Libi) 
~ lmıftır. Burada kendisine tak· 
·muş ve rece bava fişenkleri ve 

vırat •enl'kl . Li y 
1 en yapalmııbr' 

bide dikilen ( bid )ni k "d L .. ti-- e n aı e-
llr ·~ ıaribi bir yaza ıaz· 

o söyler. Ukırdının harareti içinde 
hem dükkincı ile can ci~er ahbab 
olur5Unuz; hem de sabn alaca~mz 
malın pahalı, parenızın kıt oldugunu 

unutursımuz. 
Ben bir kutu daha çıkarması~ı 

tezgahtardan isterken mağaza sahı
bi bana oğlundan bahsetmcte baı· 
lam ıştır. 

_ Şımdi Paristc okuyor ; hem 

de üniversitede .. 
Arkadaşım sordu : 
_O da tabii tüccar olacak, 

değil mi ? .. 
_ Ha)'lr , dedi mağaza sahibı 

avukat olacak .. Eğer tücear olmayı 
kabul etseydi , Parise kadar r?"<1e 
. ..:~ı...sek tahsil gösteremezdım . 
~,~ k 'dd' Gömleti bir yana bıra ıp cı r 

yetle bahse karışhm : . 
_ Yalnız düşünüyorsun, dedım, 1 

b 
.. kü gu .. nde ekonomi ve ticaret 

ugun 1 Y""k .. ksek ilimlerden o muştur . u • en yu . 
sek tahsil görmüş bir genç tıcarette 
daha fazla muvaffak ol~~ · . . 

Mağaza sahibi ~ fı~ırde değıl~ı: 
-Beyefendi , bır gund.~ b? ka 

dar müşteri girip çıkıyor dukkana . 
Bunlar türlü türlü insanlardır. Doğ· 

''ylerler . Haklı olurlar , haksız ru so . . . 
1 lar • Bizim için müştcrının eğrı 

o ur f'ki ! . d sözü de doğru ; haksız ı r en e 
haklıdır . Biı , böyle davranmayı 
burada çalışa çalışa , öğrendik. Hal· 
buki üniveniteyi tamamlamıı bir 
genç, buna katlanamaz. Eğriye eğ-
ri Jemeğe haksız haksız göstcnnete 
kalkııır • O zaman ne olur ? Müşte 
riler birer birer gücenir ; biz de si- 1 
nek avlamata başlarız . 

Müşteriyi haksız çıkarmamalı 1 
Ben , gena yüksek tahsil lüzu· 

munda ısrar :ediyordum . Fikrimin 
ciddi!olduğunu anlayan mataza sahi· 
bi yavaş yavaş sözlerini. değiştirdi : 

Ben aldığım gömleği sardınr ve 
paralarını sayarken o , yalancıktan , 
oğluna yükse~ ticaret ta~s~li ~ö.~t~r· 
mediğine nadanı olmuş gıbı gorunu· 

yordu. • • • 
Paketlerimiz ellerimizde mata· 

ıadan çıkarken arkadaşım : 
_ Adam , prensip sahibi , de· 

di , fikri bambaşL , oldup halde 
müşterinin de<liği doğru çıkarmak 
. · sonunda senin fikrini kabul 
ıçın , 
etti . nd d ha .. 

Bütün bu hikaye i.;i e a mu· ı 
h'm olan bir taraf vardı ki arkada· 
ş:m görmüyordu : M Jğaza sahibi 1 
benim önce ' beş para etmiyen ~i~ 
· · kabul ettirivermişti . Hangısın 
nmı d .. ğ 
daha mühim o' duğunu üşunme e 

lüzum görür müsünüz? N. 

Bulgaristanda 
• 

anarşı 

_ Birincı sahıfeden artan -

ne doğru sürmüşler bunun üzerine 
müthiş bir gürültü ve. çar~ş~a baş· 
lamıştır. Halk. ve ü_?ı~e~sıt~hlerden 
bir kısmı sıhhıye mudunyetı ve es-

ki ziraat nezareti binala~n . ~':'1: 
sındaki ( lsveti Kral ) kıll!f'sının ıçı_-
ne, bir kısmı da dö~yol a~zm.dakı 
tramvay durak yerlenne, dukkanla· 
ra, meyhanelerin içine kaçı~ .sığın. 
mışlardır. Polisle çarkışaz unıvers~· 
teliler ise ellerindeki demirlerle ~ 
kaç polisi yaralaınışlardır. Halktan 
üç kişi polis beygirleri altında. ka
larak ezilmişlerdir. Yaralı polıs ve 
üniveraiteliler hastahaneye kaldınl
a11şlard1r. 

Onivenitelilerin bugün de nü· 
mayif yapmaları muhtcm~ldir. Sü. 
vari polisler Sofya sokaklannda do 
laşmakı.dırlat. Het~ pek f~· 
dır. ,, 

Belçika da Varşovada 

Lehli talebe ile Yahudi 
talebeler arasında kanlı 

kavga 

Reksistler beyannameler 
dağıtarak nümayişler 

yaptılar 
Varşova : 16 (Radyo) - Varşo

va üniversitesinde Lehli talebe ile 
Yahudi talebe arasında bu sabah bü. 
yük bir kavga çılmıştır . 

Bir çok talebelerin başı yarıl
mış, muhtelif yerlerinden yaralan· 
mışlardır . 

işe müdahale eden polis hadise· 
yi güçlı.kle bastırmıştır . 

Delbusu ziyaret 

Paris : 16 (Radyo) - ltalya bü· 
yük Elçisi, bu gün Delbusu ziyaret 
ederek lngiltereye verilecek cevap 
suretini tebliğ etmiştir . 

İngiliz hava büdçesi 

Londra : l6 (Radyo) - Bugün 
Avam kamarasına tevdi edilen 82, 
500,000 lngiliz liralık hava büdçesi 
üzerinde müzakereler yapılmıştır. 

Önümüzdeki sene 1175 pilot da· 
ha yetiştirilecebtir . 

Dansigde 
Nasyonal sosyalist Parti 

sine geçen mebuslar 
Dansig : 16 (Radyo) - Diyet 

1 

meclisine mensup üç mebus nasyonal 
sosyalist Partisine geçmiştir . 

Nasyonal sosyalist gazeteler bu· 
nu memnuniyetle karşılamakta ol· 
duklannı yazmaktadırlar . 

---------·--------~-
Çelik fabrikası 
Temel atma merasimi 
başvekil tarafından 

yapılacak 

. lstanbul : 16 (Hususi) - Krabük 

Brüksel : 16 ( Radyo ) - Rek 
sist lideri sokak' arda el üstünde do· 
laştınlarak büyük nümayişler ya· 
pılmış ve beyannameler dağıtılmıştır. 

Leon Dögrelin iktidar 111evkiine 
geçmesi kati bir şekilde telakki edıl· 
memektedir . 

Azerbaycan Cumhuriye
tinin 9 uncu kongresi 

Moskova: 16 ( Radyo )-Azer
baycan Cumhuriyetinin 9 uncu kon· 
gresinde Sovyet kanunu esasisi itti · 
fakla kabul edilmiştir . 

Macaristanda liberaller 

Budapeşte: 16 (Radyo) ·
Macar milli bayramı münaseb. tile 
yapılan içtimalar liberal unsurlar 
tarafından bozulmak istenmiş fakat 
muvaffak olunamamıştır. 

Büyük talebe kütleleri müt ca· 
vizlere meydan okumuştur. 

Şuşnig Budapeşteye 
gidiyor 

Budapeşte: 16 (Radyo) - Şüş
nig cumaertesi giinü Hudapeşteye 

gelecektir. Bu haber resmen teyid 
edilmektedir. 

Bir tevkif 

Berlin : 16 ( Radyo ) - Çelik 
miAftr reislerinden d,>ktor Ştorel 
polis tarafından tevkif edilmiştir . 
Daha başka te..-kifat olup olmadığı 
henüz malum değildir. Bunlar krallık 
taraftarı sayılıyordu . 

Donanmamız 
çelik babrikasının temel atma mera· ı ı .. 
simi başvekil 8. lsm~t lnönü tarafın· skenderuna henuz 
dan yapılacaktır. Merasimin günü bir • İ k • • h J 
kaç güne kadar tesbit edilecektir. gı me ıçın azır an-

Karabük demir ve çelik f~~ri· 1 ffilŞ degw ildir 
kasını kuracak olan Brassert mues 1 
sesesine mensup lngiliz mühendis· l latanbul: 16 (Radyo) - Kara· 
)erinden iki grup şeh~mize gelerek d~niz manavralanndan avdet eden 
Karabüke gitmişler<f i. Bu haf ra filomuzun bir Akdeniz seyahatı ih· 
Londradan altı mühendis daha ge· timali vardır. Fakat henüz gün ta. 
lecektir. Müessesenin direktörü B. yin edilmiş dtğildir. 
Makenıi Ankaradaki temaslannı bi- ltalyan ajansı, Türk donanması· 
tirdilcten sonra Londraya Jönmüş- nın lskenderunu ziyaretini bildir· 
tür. Bu hafta gelecek mühendisler miştir. Halbuki anayasa yapılıp tas· 
arasında müessesenin direktörü B. dik edilmedilçe böyle bir seyahr.t 

Sahife : ~ 
1 

iNSANLARIN 
Kaç sene yaşay~caklarını hesaplamak kolay mıı 

---------. ------
Tanınmış mütehassısların sordukları su
allere verilecek cevaplar bunu meydana 

çıkarıyor muş 

Bir insanın kaç sene yaşayaca
ğını hesap etmenin yolu bulunmuş .. 
Bir lngiliz gazetesi bunu yazıyor ve 
bulunan usul hakkında etraflı malu
mat veriyor. Bulunan usul bir takım 
süallerden ibarettir . 

Bu süaller, uzun tetkik ve te
tebbülerden sonra bir çok tanınmış 
mütehassıslar , doktorlar ~ psiko· 
loğlar tarafından tPrtibedilmiştir . 
Hakiki neticeye varabilmek için dik. l 
katli davranmak ve süallerin ceva
bını doğru olarak vermek lazımdır . 

Tersanemiz 
yenileştirilecek 

B ~ş milyon lira ile yeni 
atölyeler yapılacak 
lstanbul: 16 (Hususi) - Ha· 

vuzlar müdürü B. Cemil yeni tersa
nenin projesini yarin Ankaraya gö. 
türecektir . 

Tersaneye beş milyon lira tah· 
sis oluııacaktır . ·Bunun bir milyonu 
Havuzlara, dört milyonu da ter ane-
ye tahsis edilecektir . 1 

Ayrıca beş senelik sanayi pla · 
nında tahsisatı aynlmış olan insaat 
atölyesinin de kurulmasına başlana· 
caktır : 

Bundan başka tamirat atölyesi 
için Avrupadan M>n sistem makine
ler getirlilecektir . 

Bu münasebetle Amerikan, Al· 
man ve fngiliz fırmalanna teklif mek 
tupl•n gönderilmittir. Tamirat atöl 
yesine 15 tonluk havai bir vinç ku· 
rulacaktır . 

Kasımpaşadan Azabkapttına ka

d~r r~h~ımlar yeniden . yapılacaktır. 1 

Şımdıkt çamaşırhanenın yerine 600 
- 700 kişi alabilecek bir amele lo· 1 
kantasl yapılaaaktır . Esasen işin en 
fazla olduğu zamanlarda fabrikalar · 
da çalışan amelenin mikdarı 800 ü 
aşmamaktadır . 

Tersanede aynen bir marangoz. 
hane şimdiden yapılmıştır. Burada 
posta idaresi için 27 500 liraya bir 
deniz motörü yapılmaktadır. 

Deniz ticaret müdürlüğüne de 
bir motör yapılacaktır. Tersanede 
Akay idaresinin vapurlarıııa benzer 
vapurlar da yapılacaktır . 

Her süalin cevabına göre ken· 
dinize bir numara vereceksiniz . Bu 
numaraların yekununu alarak bete 
taksim e.:leceksiniz . Çıkacak netice 
aşağı yukarı hayatımıın uzunlutunu 
gösterecektir. Sualler şunlardır : 

1- Ana ve babanızın ebeveyin
leri kaç y ışında ölmüşlerdir ? oı. 
dükleri yaşların yekununu alarak ona 
taksim edin. Şayet içlerinJen biri 
elan sağ ise onun yaşını 70 itibar 
edin . 

2- Mühim uz ıvlanmzı ( bilhas
sa mide, kalp, ciğer sinirleri ) esu 
ittihaz ederek y·rmi beş üzerinde 
kendinize bir not veriniz. Şayet bir 
uzuvi hastalıktan muztaripseniz 10 
dan yukan not alamazsınız . 

3- Çalıştığınız işin tehlike de· 
recesine göre kendinize 2S üzerin· 
den not verin. Otom:>bil kullanıyor
sanız derhal 5 çıkann. Çok ıeyabat 
ediyor ~anız daha 5 tarhedin. Haya. 
tımızın daimi tehlikede olduğu bir 
işte çalışıyorsanız 5 daha çılcam. 

4 - Vazifeniz ayakta veya otu· 
rak olduğuna · göre kendinize gene 
25 üzerinden not verin. Şayet bütün 
gün bir biiroda oturuyor , veya .bir 
dükkanda ayakta duruyorsanar, Wy 
çok bedeni ekzcrsiz yapmadan ftk 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Japon elçisi 

himatnamesini A.~Hi"lrlllıe 
takdim etti 

Ankara: 16 (Radyo) - Japon· 
yanın yeni Ankara elçisi talimatna
mesini takdim etmek üzere dün Re· 
isi Cümhur Atatürk tarafından ka· 
bul buyurulmuştur. 

Kabul e~nasında hariciye vekili 
Rüştü Aras da hazır bulunmuftur. 

Berutta 

Telgraf direklerine 
bayrak çekmişler 

Berut: 16 (Hususi) - Berutta 
meçhul şahıslar dün telgraf direkle. 
rine kırmızı bayraklar asmışlardır. 

Polis, bayrakları kaldırmış ve 
tahkikata başlamıştır. Ma~enzi ile müessese sah!bi B. Bras. mutasavver değildir. ı 

sertın de bulunacakları haber alın· Sovyet biyoloj·İ kongresia. ~---------·--
mışbr. --------------

B. Brassert şehrimizde bir gün ne mütehassıs Asr.Aı sı·nemada kaldıktan sonra Ankaraya giderek gönderiyoruz 
iktiud vekaletile temaslarda bulu. 
nakbr. Dirt·ktörle patron AnkaradCtn Ankara : 16 ( Radyo) - Mos-
Rarabüke gideceklerdir. Ay sonuna kovatla toplanacak olan enternas. 
kadar Londradan şehrimize grup yonal bioloji kongresine iki Türk 
grup yüz mühendis gelecektir. mütehassıs gönderilecektir . 

Tan sineması 
Bu akşam 

iki büyük film birden gösteriyor 

- 1-
Bitmemiı Senfoniyi gölgede bırakan enfes musiki şaheseri, musiki üstadı 

Frans Listin hayatını canlandıran büyü'~ temaşalı film 

( Aşk Rüyası ) 

Oynıyan: OLGA ÇEKOV A 

-2-
Richard Talmadge'in ~n güzel temsili heyecan dolu bir sergüzeşt filmi 

(Yılmaz tayyareci) 
J E.K YAKINDA : 

Bütün dünya matbuatının takdirle bahsettiti şaheserler şaheseri 
( Kalp Mücadelesi ) 

( ANTONY ADVF.RS ) Baı Rolde , FREDERIC MARCH 
7871 

(Bu gece) 

Ertuğrul Sadi 
Kemal Sahir 

Birleşiği 

Mahmuci Yesarinin en gülünçlü vodvili 

Bay aldatırsa hayan aldanır 
Vodvil : 3 perde 

Bu geceye mahsus. Kemal Sahir tarafından : Azarha> can düetösü bir~ 
temsıl kaldığından fiatlarda mühim tenzilat 

Numaralı koltuk D h 1• u uıye 
50 30 

Sin mada: Yalnız bugün gündüz tam saat 3 de 
umumi istek üzerine son defa olarak 

Kadın 



1 

Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 1 Kilo Fi} atı 

CiNSi En az 
1 

En çok Satılan Miktar 
K. s. K. s. Kilo 

Kapım alı pamuk - . 

Piyasa parlağı • 38 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇIGIT --Ekspres 
l -4· 1 ·-- 1---iane -Yerli uYemlik,, 3.50-ı--I 1 

"Tohumluk., ' .. 
' :--ı U B U B A T 
1 

Buğday Kıbrıs 

.. Yerli -5,50-- -5,75-- --
Men tane - -- - --- - - --

" Arpa 4 
Fasulya --- - --
Yulaf ------
Delıce 

. -
Kuş yemi 
Keten tohumu -

1 

Mercimek i 
---

----Susam 1 

UN 

1 Dört yıldız Salih 1 775 

.!:. ...,,1 üç 740 ·--.. .. 1 

.c ~ 1 Dört yıldız Doğ'ruluk ' -800 

~ ~ üç " ,, 1 750 • 
ö "il 1 Simit ., 
] ~ -Dört yıldız Cumhuriyet ııoo 

"' ""I - 750 ["'"' uç ,, " 
Simit ,; 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
16 I 3 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 
1 

8 1 10 Liret 
- 1-1_96_ 

Mart vadeli 7 
184 

Rayişınark 

Mayıs vadeli 1 7 85 
Frank ( Fransız ) 17 1. 23 

,_6 __ ,~ 
Sterlin ( İngiliz ) 617 1 50 

Hint hazır Dolar ( Amerika ) 
1 79 -120 

Nevyork 14 69 Frank ( İsviçre ) -
Devlet demiryolları beşinci işletme müdürlüğünden 

1- Malatya istasyon şehir ciheti ( 3528 m. 2 ) üç bin beş yüz yirmi 
sekiz metre murabba mahallin bilumum levazımı ve işçiliği ile şartnamesi 
mucibince parkelenmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye ko.1ulmuştur . Mu· 
hammen bedeli (9568 29) dokuz bin_ beş yüz altmış sekiz lira yirmi dokuz 

kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename projesini ; 
Ankara, Haydarpaşa, Adana, Malatya veznelerile Eloğlu Narlı, Elaziz is
tasyonlarından (48) kırk sekiz kuruş mukalıilinde tedarik edebilirler. 

3- Eksiltme Malatyada beşinci işletme binasındı.. 22 31 937 pazartesi 
saat 15 de yapılacaktır . 

4 Muvakkat teminat (717,63) yedi yüz on yedi lira altmış üç kuruştu 

5- istekliler 2490 No.lu kanundaki ehliyet vesaiki ve İşe girmeğe ka
nuni mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektuplarını eksilt· 
me gün ve saabndan bir saat evveline kadar Mal<ı t ya beşinci işletme ko 
misyon reisliğine göndermiş bulunma! dırlar .7856 9-13-17-21 

Sahibini • s s 
Elektrikli ve elektriksiz gramofonlar 
ve pikaplar Alaturka ve Alafranga 
her çeşit pla,klar bütün dünyada 
biriciktir. 

Makinelerinizde yalnız Sahibi -
• • 

nın sesı yağ, zemberek ve iğ-

nelerini kullanınız . 
Veresiye 

Sahibinin 
ve peşin satış yeri 

sesi '' Yeni Mag"' aza 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

7845 1-5 

,, 

Türksödl 

İnsanların kaç sene' 
yaşayacakları 

- Üçüncü sahifejen artan -

tinizi evde geçiriyorsanız 10 dan 
fazla koyamazsınız . 

5- Haftada kaç saat açık ha
vada vakıt geçiriyorsunuz? Mecmuu 
25 den fazla da olsa koymayın. 

6- Yediğiniz yemeğin mikta
rına göre kendinize 25 üzerinden 
not verin. Şayet günde birden fazla 
kerre et yiyorsanız , veya daimi su
rette inkıbazdan, mide bozukluğun
dan, baş ağrısından ıztırap çekiyor
sanız 15 den fazla not alamazsınız. 

7 - Erkekler için 75 , kadınlar 

için 65 kilodan kaç kilo aşağı çek
tiğinizi tesbit edin . Kaç kilo aşağı 
veya yukarı iseniz altıncı süalin ce
vabı olarak kazandıı, ınız nallan bu 
adedi tarhedin . Bu yedinci suale 
olan notunuzdur. 

8- Haftada vasati olarak kaç 
bardak içki içersiniz ? Bu bardak 
adedini 35 den tarhedin . Netice 
size bu süal için notunuzu verecek-

1 
tir. Şayet bardak adedi 35 den faz 
la ise fazlayı yedinci süaldeki no· 
tunuzdan ıarhedersiniz . 

9- Yirmi beş üzerinden ken
dinize istirahat etmek kabiliyetinize 
göre bir not verin. Şayet istirahati 
güç bulanlarda., iseniz alabileceği

niz en yüksek not beştir . 
1 O Gaile ve düşiıncelerinizi 

unutturan kaç rürlü eğlenceler var
dır? Sizi açık havaya ve daimi işi
nizden başka mahiyette şeyler yap
mağa sevkeden meşguliyetleri sayın. 
Briç , poker , tavla , dans ve gece 
barlarda gezmek gibil..,rini ~ayma

malısınız Çünkü bunların hepsi sizi 
gerek zihnen gerekse bedenen yo
rarlar ve zararlıdırlar . 

17 Mart 1937 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

•• 

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

1 
ilan I Reklam bir ticarethan~ nin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıclır.Reklfımlarınızı, 
ila .. :arınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştiırnek 'stiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . o 1 T ah ı' Resmi evrak, cedveller, defterler 'çekler ' 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
~~~~~~~~~ 

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

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

ı... _______ ,! ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
unda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ piyasasının tereffüüne 
büyük bir ten-

• 

is 

-eriıı 

ıeti 

etle 
lÜ? 

aya 

onl 
•rde 

ıa 

ma 

: Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde 
zilat yapmaktadır . 

--===== =================' iiat 
11- Her ğece saat üçten ev

vel kaç saat uyku uyursunuz ? Bu 
adedi beş! zar bedin . Bu süalin ce· 
vabını bulursunuz . ---------------------------------------------------------------------~' lil 

12 - Haftada kaç saat atletik 
egzersiz yaparsınız ? Bu rakamı bu 
süalin cevabı olarak yazınız. 

13- Günde kaç bardak çay 
veya kah\ e İçersiniz ? Bu adedi 25 
den tarhedin . 

14 - Endişeciliğinizin derecesine 

~Öre kendini~e 25 üzerinden not ve 1 
rın. Şayet daıma en ufak bir şeyden 
endişe eden lıir insansanız beşten 1 

fazla not alamazsınız. \ 
15- Çocuklara, kadın!ara veya 1 

kadınsanız erkeklere , bütün insan · 
lara, nihayet hayata karşı hissetti· 
ğiniz muhabbet ve cazibenin derece
sine göre kendinize 25 üzerinden bir 
not v~rin. Hayattan nefret edıyor 

ve hiç kimseye karşı muh<ıbbet his
setmiyorsanız notlar sıfırdır . 

Yukarıda izah ettiğimiz veçhile 
bütün bu notların yekununu toplayın 1 

ve beşe taksim edin . Çıkan adet j 
size ne kadar y şıyaca~ınızı göste
recektir. Bu ömrü uzatmak için her 
suale veri'en notun yekununu yük
seltmek imkanını temin etmek la
zımdır . 

Seyhan mıntal< ası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün
de 1 - Ni,an - 937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı J ı evsaf ve şe
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 

1 

20 Mart-937 tarihine kadar mm 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatları . ı 

1 - Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssıhha olduğuna dair 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 
raber) 

3- Hüsnühal esh abından olmak. ' 
4- Askerlikle alakası olmadığı

na dair terhis vesikası ibraı etmek. 

7840 13-16 
. . 

---~~~~~~~~--------------,,,,,/ Milli Mensucat Limited 1 
sosyetesinden : · BELEDİYE İLANLARI , 

"a 
1- Fabrikamız amele evlerinin :.---------______________ ,.. 

inşaatı için 300000 adet normal tuğ
la satın alınacaktır. 

2 - Tuğlaların mubayaa şartna

mesini görmek istiyer.ler her gün öğ
ı 

leden evvel inşaat bürom·ızdan ala- , 

bilirler . \ 

3 -Münakasa 22 Mart Pazartesi 1 

günü saat onda inşaat büromuzda \ 

yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta inşaat büromuzda hazır bu. 

lunmaları ilan olunur . 787 4 

14-16-17-18-19-20-21 

Milli Mensucat Liın:teci 

sosyetesinden : 

1- Fabrikamız ameleleri ıçın 

yaptırmakta olduğumuz amele pav 

yoııu dahili ve harici sıvalarile has

tane zeminine döşenecek çimento ı 

pılakaları işçilikleri münakasaya ko-
1 

nulmuştur. 

2 Talip olanlar her gün öğ-

leden evvel bu işlere ait şartname· 

leti inşaat büromuzdan alabilirler. 

3 - Münakasa 22 Mart pazar.' 

tesi günü saat onda inşaat büro

muzda yapılacağından taliplerin mez

kı1r gün ve saatta inşa~t 1 üromuzda 

hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 

14- 16-17-18- 19-20-21 

Eski mezarlık 
kaldırılıyor ıan 

d 

Eski mezarlıkta~ i ölü bakiyeleri ve mezar taşları Martın 31 incı t. ~ 
ıcı ı 

nünden sonra Belediye~e ~eni ı:ne~a.~lığa ~akle~ilecektir. 
1 

~·l,le J 
Alakadarların kendılerıne aıt olu bakıyelerıni ve mezar taşlaıın 

tın 31 inci günü akşamına kadar kaldırarak yeni mezarlığa nakle1
'
111 

aksi takdirde bu işin Belediye tarafından yapılacağı son defa olar3~ 
1 

olunur . 7870 4 - 4 
r. 
a 

1 

1- Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosu iki srrr ı11 ~ 
k 

. tı . 
detle icara verilece tır · f 

2 - Swehk muhammen icarı 500 beş yüz liradır . ~ 
3 _ Muvakk~t teminatı yetmiş. b~ş lira~ır . . . ,,ı J 1~ 
4- Bu i~e aıt şartname Beledıye yazı ışlerı kalemınden para-

alınabilir . .. e ~ t 
5- Artırınaya iştirak edeceklerin Martın yirmi dördüncü gün~'' 1 

Belediye R'.yasetine müracart ederek eh~iyet ve~ika~ı almaları .. 13~~
1 

p 
Ehliıet vesıkası olmayanlar veya bu vesıkayı haız bır mesul ınud 
termeği taahhüt etmeyenler artırmaya giremezler . . e 

6- ihalesi Martın 29 uncu pazartesi günü saat on beşte Bdedı) 
cümeninde yapılacaktır . 

isteklilerin o gün teminat makbuzlarile 
·ııı :r 

birlikte Belediye encz5 1 
müracaat etmeleri ilan olunur. 7872 

Türkiye Ziraat Bankası 
Adana şubesinden : 

13 -11-21~/ 

~ı 
rını heyetimize nıüracaatl3 iJI 

tirmeleri Kooperatif ınerkel 
lunınadıkları takdirde taahh~ ~e 

1470 Numaralı Zirai Kredi Ko mektupla heyetimize bildİfııı' ıo 
operatifleri kanununa giire kurulmuş zumu ilan olunur .7878 h 

154 numaralı idem Zirai Kredi Ko ~ 
operatifi muamelatı 2836 sayılı ka-

-- fti 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

nuna uydurmamağa karar verilmiş 
' olduğundan tasfiyesine başlanmıştır. ,, .. J~ 

Kooperatiften alacaklı olanların Umumi Neşriyat ıv•0 

M. Rifat eczanedir 

-
bu tarihten itibaren en çok bir sene 
içinde alacak vesikalarını ve başk-ı 

suretle iddia edebilecekleri hakla-

M. Bakşı ./ 

Adana Türksözü ııı•1 


