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Şimal kutuplarında 
Bir sovyet • Alman harbi 
Başlaması muhtemel görülüyor 

İs~eç _ İngiliz müzakerele~i ~~kı ~ir 
ltıunasebet tesis için gecelı gunduz-

lü devam ediyor 
----~-

Lolldr 
in h a : 17 ( Radyo ) - Roy-
1 arp nıuhabiri bildirivor : 
svcç hük~ ·1 1 .,~ h""k~ aeti umetı e ngı ız u U· 
arasınd k -etleşr . a i 111ümısebetlerin kuv· 

.. ırılnıesı· . . 1 ·ı· 1 ıuzaker I . ıçın ngı ız · sveç 
aya 

0
• e .erı çok hararetli bir saf· 

61tnı, r 
onları ş •r. Her iki taraf komis-

d b 
Rece]i O' •• d·· 1•. •• k !r e uf 6un uzu muza ere. 

Bu unrnaktadırlar. 
na scbe a arasınd P Sovyetlerle Alman· 

inal kur? Pek yakın bir günde 
~tinde başlıyacak bir 

İsmet ı· ·· ·· nonu 
o·· un Jap l ... on e çısını 

kabul etti 
Ankara· 17 
lürkc : . ( Radyo ) - Dün 

n Japo Jtirnednamcsini takdim 
1 n el .. b 
srnct L} 5•sı, ugün Başvekili· 

no ·· rnişlcrd'. nu tarafından kabul 
ır. 

harbe karşı bitaraf kalmak için ted· 

bir almaktır. 
Almanya ile Sovyet Rusyanın 

çarpışma giinü o kadar yakındır ki 
bütün dünya bunu h'lyretle görme 
mek için şimdiden bilmelidir. 

İngiliz, deniz, hava, kara kuvvet 
leri Honkong Jaki manevralarına 
devam etmektedir. Bu manevralara 
şimdilik 25,000 kişi iştirak etmiştir. 
Bu manevraların önümüzdeki ay 
iptidasına kadar devam etmesi muh. 

temeldir. 

Hindistanda 

Vil iyetlerin muhtariyeti 

Londra: 17 (Radyo) - Royter 
ajansı muhabiri bildiı iyor: 

Hindistan umumi valisi, Hindis. 
tanda vilayetler muhtariyetinin önü· 
müzdeki ay içinde meriyete aire· 
ceğini söylemiştir. 

ı----~~-----------

Trabzon - lran tran-
sit yolu 

Trabzon 14 - umumi harpten 
evvel Iranın başlıca ihracat iskelesi 
Trabzondu. Umumi harp esnasında 
bu yol işliyeınedi . lran , ihracat ve 
ithalatı için başka yollara müraca· 
at etti . Harpten sonra• da bu yeni 
yollarJan istifade etml!kte dt vam 
etti 

Halbuki lran içir en ıniisaid 
ihracat yolu Trabzondur. Dost lran 
hükumeti bunu takdir ettiği için lran 
ticaretinin tekrar Trabzon yolunu 
tercih etmesini muvafık bulmuştur . 
Bunun üzerine iki taraf da yolun 
tamirine başlamıştır . Bu iş bitmek 
üzeredir . 

Haber aldığımıza göre Trabzon· 
lran transit yolu mayıs iptidarında 
açılacaktır . 

Eşya ve yolcu taşımak için 4 
otobüs ve 28 kamyonet satın alın-

m!ş ! bunlar Trabzon limanına gel. 
mıştır . Otobüs ve kamyonetler eş· 
yadan başka yolcu da taşıyaçak· 
!ardır. 

Trabzon - lran yolu üzerinde 
Gümüşhane , BayburJ, Aşkale , 

1 Erzurum , Kızıl, Rize, Iğdır .. , Kara
köse gibi mühim merkezler vardır . 

Çeınberlain 
alp-----------=-= 

Sektesinden öldü 
Lond ra· 17 

~berlai~ b -~Radyo) - Usten 

F ranko Madrid cephesine 
dün hareket etti 

Uştür ugun kalp sekte~inden 
K . 
ıyrncu· . 

•nda y 1 81Yasi, bugün ikamet 
nesine at~ğından kalkarak kü· 

du·· &ıtrnek ·· 'k Şrnüşr· uzere ı en can· 
. Ut Ur 

İhtilalciler bu ay içinde Madridi zap
tetmeği ahdetmişler 

cı . s en <;e' -·--kıye naz nıberlain maliye ve 

1 
~ilet adarnırJ~klannda bulunmuş bir 

1 ıd· 
trtl Çember) . ı. 

Şimal cephelerinde sükun hüküm sürmektedir ' 

3k 1 (45) serıaırı 73 yaşında idi. mec· 
. Y ak111~denbeti hizmet etmek· 
rno nıuah B~şvekil olacaktı. 
geçnıiştir edesınde büyük hiz. 
ayat,01 • 

ti. ~tan 1117.nıetine hasret· 

~giltere 
h k tQd a kırıd Yo u yarın Çember-
lctır. a uzuıı nt·şriyatta bulıı-

aresk 
~gioiyor 

rag 17 -
. (Rady ) ıçind p 0 - Tatares~o 

Madrid : 17 
( Radyo ) - Bu. 
gün neşredilen bir 
resmi teb:iğe gö· 

re : 
Madrid, Jaram< 

ve Govadalaraıııa 

cephelerinde 24 
~aat içinde hiç bir 
hadise olmamıştır. 

14 Marttanbeıi 
zabıt ve nefer ol· 
mak üzere 92ltal
yan esir edilmiştir · 

· l' atares~ rag'ı ziyaret ede· 
hernrniyct 

0
:un. bu ziyaretine 

l' araresk erılmektcdir. Ga· 

Londra : 17 
( Radyo )- Roy· 
ter muhabiri bil· 

lspan}a facialartndan bir marızrıra 

b b. onun bu z· t" . h e ı hakk ıyare mm a· 
at bey ında henüz ademi 

an et '-ıncKtedirler. 

erik ad 
a amele grevi 

ille selesi -cvyork . l 7 ( 
bil k ' Radyo) - Roym 
40o~:panya.sı geçen le grev 
iş ınele:-.ınc fabrikalarında 

vcreıniy ğ' . h-kA a ~ce mı u umet 
·r n memur komisyona bildi-

diriyor: : 
General F ranko yanında bir çok 

yilksek rütl-eli subaylar olduğu hal· 
de Madrid cephesine gitmiştir · 

F ranko , bu ay sonuna kadar 
Madridi almağa ahdetmiş bulundu. 

etmiştir . 
.Sabn~:ırıka : l 7 ( lla.Iyo ) -

Madridin cenubunda dün gece şid· 
detli muharebeler olmuştur . ihtilal 
kolları bir kaç mevzi daha alarak 
yerleşmişlerdir . 

' nıisyon f b . _ ~ad~d : 17 (A.A,) - ispanya 
nı· tcdk" a rık.anıı bu beyan· hukumet 1932 35 ık 1 senelerinn ihti· 
işt· etnuş ve hükümete t fi ·1 1936 ır. ya sı~~ an e senesi genç efra· 
--------- -~--d_ın_ı_s_ıı_aıı_altına çağırmıştir . 

Madrid · 17 (A A ) l 
A • • • - spanya 

d? ası tayyareler Barselona limanı 
nı bombardman etmiştı"r 1 . . spanyayr 
yemden asker çıkarıldığı söyleniyor. 

~---------·------------
Cöring bir nui.uk söyledi 

Ber~in: 17 .(Ra~yo) - Göring 
mecburı askerhk hıdmetinin yıl dö 

nümü münasebetile bugün yapılan 
büyük merasimdeb ir nutuk söyleye· 

rek Almanyanın halihazırdaki kuv 
vetli vaziyetinden ve milli hududla· 
nndan bahsetmiştir. 

Lindberg \ 

1 Bugün şehrimize gelecek 

Demir - çelik 
Fabrikalarımız 1 

1939 da işlemeğe başlayacaktır 

Fabrikalarımızın temel taşını nisanda 
Başvekilimiz atacak 

·----········----

Lırıdlırrg l.an~ile 

Dün, Lindbergin ayın 18 inde 
şehrimize uğrayacağını yazmıştık . 

Alınan Ajans haberlerine göre, 
meşhur tayyarecinin , programını 

kendisi hazırlamış olduğundan hangi 
saatta memleketimizin neresinde ola
cağı belli değildir. Lindberg için Is· 
tanbul Türk Hava Kurumu hazırlık 
yapmaktadır 

Suriye 

Ankara : 17 ( hususi muhabı 
rimizden ) - iki · üç ay evvel 
l3rossert şirketine ihalesi yapılmış 
olan demir ve çelik fabrikalarının 

inşa hazırlıklarına devam edilmek
tedir. 

Fili olarak inşanta nisan ayının 
ilk günlerinde başlanacaktır. Çok 
kııvvdli bir ihtimala göre; bu biiyiik 
lc:ıisiıı ilk temel taşını Başvekilimiz 

fsmel lnönii kendi elleriyle koya · 
caktır. 

Temel atma günü, henüz kati 
olarak tayin edilmiş olmamakla 
beraber, tahminlere göre, nisanın 
ilk yansında yapılacaktır. 

Demir ve çelik fabı ikaları guru. 
punu teşkil eden muhtelif kısımfar ' 
tayin edilmiş olan faaliyet progra 
mına göre yavaş yavaş faaliyete 
sevkedilecektir. Bu programa göre 
demir - çelik fabrikaları 1939 se· 
ne~i başlarında eksiksiz olarak ça· 
lışmaya başiamış bulunacaktır. 

Fabrikanın yıllık yapımı 180-

meclisi 

On yedi Nisanda toplanacak 
----------- ·------~~-

Bu mecliste bütce nıüzakeresi yapılacak ve Ce· 
nevre müzakereleri neticeleri münakaşa edlleecktir 

Şam : 16 (Hususi) Suriye me 
basan meclisinin bir ay tecili ve l 7 
nisanda açılması hakkında cumhur 
reisinin l~mri tebliğ edildi. 

1 

Azadan biri muahede Fransa 
~:clisinde tasdik edilmeden ordu teş. 
kıl~tın~. başlanamıyacağını söylemiştir, 
Şımdılık muhtelit asker usulü devam 

Meclis 17 nisanda toplanarak 
biidceyi müzakere ve cenevre mü. 
zarerelcri netayici münaka~a ede
cektir. 

Muahedenin ıniizakcre edilmiş 
olduğu sırada İntihabı yapılmamış 
olan Lazkıyc w Ct'.belidürüz inti. 

httplannın ikmal :edilerek seçile 
cek melm laı ın 17 nisan:celsr .. inde 
hnzır olmaıının lemini } erlerın,. bil· 
dirilmiştir. 

* • 
* 

Fransız cencrnllaı 1 geçen gün 
sarayda baş vekil vekilini ziyaret 
ederken Haleb ve Lazkıye hadiseleri 

mevzubahsolmuş ve cenerallar bövle 
hadisat her zanıctn her yerde olabi 

lir. Bunlar Suriye - Fransa münase
bat ı:ıa dokunmaz demişlerdir. 

Pariste toplanan Ak deniz ko· 
mitesinde Turiyc Lübnanın 1 unus 

Cezair, Mcrakiş ile iktis3di ve tica: 
ri münasebatıının gelecek şekilleri de 
tetkik edilmiştir. j 

* * * 
(Hızbi Suri) nin tahkikatı devam 

etmekte ve yeni tevkifat yapılmak
tadır. 

• • 
* 

etmektedir ve ilk hareket bunun için
den Suriye kıtalarını ayırmak ola
caktır. 

~~------··--------~-

İngilterede feyezan 
. Londra: 17 ( Radyo ) _ Büyük 

Brıt.anyanın şark mıntıkasında Dö
ver - Hud son ha valisinde başlayan 
feyezan Misisipiye bir nazire olmuş 
tur. Sular tereffüde devam ediyor. 
Ve (250) murabba mil yer kapla· 
mıştır. 

. . Sedleri takviye ve tamir için 
ışçıler 48 saatta nbcri çalışıyorlar. 
Tuğyan ziraatı tehdit etmektedir. 

Londra: 17 (Radyo) - Feyezan' 
devam edi.1or . Yağmurlar arttı bu
na şiddetli rüzgar da inzimam ede
rek feyezanı artırdı. ihtiyaten civar
da büyük bir mıntaka tahliye d"l . . e ı . 
mıştır. 

lngiltere radyosu çeyr k 
I

A e saattır 
ma umat neşrediyor Yen·d b" 

• 1 en ır çok 
amele tahlisiye ameliyat . 
1 d

. ına geçmış· 
er ır . 

Delbosun temasları 

20) birı toı ınımul demir ve celik
tir. Yapacağı maddeler arasında 
her türlü külçe halinde demir, çelik 
bloklar, her türlü profil demiri ve 
dökme demir boruları ile bunlara 
benzer olan maddelerdir. 

Ayrıca tali madde olarak kö
ıniirden üretilmek üzere kok, ben· 
zol, neft, kreozot, · naftalin ve zift 
yapacaktır. . 

Fadrikalann büyüklüğü milli 
piyasaların son seneler içinde vasa
ti yoğaltımlarının yüzde yüze yalan 
bir ölçüde karşıla•ıacak ehemmi
yettedir. 

------. -------
Viyanada 

Yeni bir cemiyet kurulda 

Viyana: 17 (Radyo) Hay....,~H~ 
bütün eski azalanndan müitet••~'.: 

yeni bir cemiyet kuruluyor. 
Bu cemiyete aşatı ~ .... _,,. 

komi tesi de istirak etmeli bbol 
elmi; ve kararlaştırınışhr. 

Cemiyzt yakında resmen ife 
başlayacaktır. 

Pariste Çarpışmalar 

Paris: 17 (Radyo) - Dün Pa
risde İşçiler ve fasistler arasında so
kaklarda iki buçuk saat süren kanlı 
kavgalar olmuştur. 

Şimdiye kadar Parisde bu ka 
dar siddetli kargaşalık görülmemiş· 
ti. 

6 ölü ve birçok yaralı var. 

Kabine toplanarak bunun teker
rür etmemesi için tedbirler almış· 
dır. 

Toplantı yasak edilmiştir. 
Paris : 17 ( A. A. ) _ Dün 

Pariste komünistlerle polis ve ian
darnıa kuvvetleri arasında wkubu
lan şiddetli bir müsademede bir 
çok kimseler ölmüş ve 60 1 polis 
olmak üzre en aşağı 150 kişi:de ya
ralanmıştır. Ağır yaralananlar a ra-
sında başvekilin hususi kalem .. 
d .... d d mu. 

uru e var ır. 

Fransız Harbiye Nazırı 
nın nutku 

Paris · 17 (R d ) H b" · a yo - Fra1111z 
ar ıye Nazırı bir nutkunda· yapıl-

makta olan istikrazın milli ~üdafaa
nın fevkalade ·masraflarına kırtılık 
tutulacağını ve bu masraflann Mart 
ayından birinci kanun ayına kadar 
on buçuk milyarı bulacatım ve bu
nun yüzde yirmi ahı3ını hava kuv
vetlerine, yüzde yirmi sekizinin do 
n_anm~ya, k~r~ altısını da orduya tah
sıl edıleceğinı söylemiştir . 

Balkam ekonomi konsyf 

Erkanıharp heyeti toplan · k y . S . ara 
em unye ordusu teşkilatına iit mü 

Paris: 17 (Radyo) - Deloosun 
Belçika, Sovyet Rusya' ltalya sefi
rleriyle yaptığı konuşmaların yeni 
Lokarnoya bir hazırlık olduğu sanıl. 
maktadır. 

Aankara : 17 (AA) - Balbn . 
antantı ekonomi konseyinin betinci 
toplanb devresi yam Atinacla 94;1• 

lacakbr. Konseyin mesaİIİ Wr Wta 
zakerelerde bulunmuştur. 

kadar türedektlr. 



Salıife 2 Trirksözll 

Bugünkü medeniyetin en zayıf noktası 

Hodbinlik 
,, . 
işehır haberleril 

Parİl - Soir'den 

A vrupada cereyan eden ha
diselere karşı kayıtsız kal
mıyan bir kimse, bugün vu-

kua gelmekte olan sosyal oluşun 
ehemmiyetini inkar edemez. 

Eski Avrupa, şüphesiz eksiksiz 
olmıyan, fakat çok sağlam ve insa
ni esaslara sahip bir medeniyet 
kurmak imkanını ona vermiş olan 
Latin strüktürünü terkediyor görün. 
mektedir. 

Mukavelelere riayet, imzaya sa
dakat kaidesi fertleri, tasarrufa alış
tırıyor, ve bu tasarruf, bir hürriyet 
rejimi sayesinde, en karlı işlerde 

kullarulıyordu. Bu suretle istihsal 
edilen maddi vasıtalar, büyük küt
lelerin hayat şartlarını inkişaf etti 
riyordu. 

Bu organizasyonun tek zaafı be 
şeri hodbinlik oldu. Fennin ilerle· 
meleri bazı sermaye\sahiplerinin işçi 
kütleleri üzerinde kontrolsuz bir nü
fuzsahibi olmalaıına yol açtı. Kazanç 
ve kar ihtirasiyle bunlar, rakiblerine 
karşı üstünlük elde etmek için, her 
yaştan , her cinsten işçilere çok 
uzun İş saatlerine mukabil kifayetsiz 
ücretler vermekten çekinmediler. 

Bu, ifratlara şahid olan Kari 
Marks on dokuzuncu asır ortasında 
insanın insan tarafından istismarına 
karşı ayaklandı. işçi kütlelerini ser 
maye sahiplerine karşı mücadeleye 
davet eden bir doktrin vücude ge
tirdi. Çünkü onun ve tilmizleriııin 
fikrine göre İşçilerin vaziyetlerinde 
salah olabilmesi istihsal vasıtalarının 
bizzat onların eline geçmesine bağ· 
lıydı. 

Komünist partisinin manifesti 
ve kapital eseri, proletarya harf ke
tinin mukaddes kitabı oldu. Ve hala 
da öyledir. Fakat buna ilaveten, 
harptanberi kütleler araflnda bir 
Asyai tesir artmaktan geri dur· 
madı. 

Senelerce müddetle ; kütlelerin 
kanlı harbin en vahşi şekillerine 

iştirak eden c~ngaverler haline geti · 
rilmesi tesirsiz kalmış değildir . 

Büyük harp kütle kuvvetinin za 
feri oldu . Harp bittikten sonra, ka· 
labalığın , topluluğun ferde üstünlü· 
ğü fikri zihinlerde yer etti . 

O zaman , kantitenin kaliteye 
hakim olmak tehlikesi doğuyordu . 
Bütün bu hadi~eler , Asyada yer 
leştikten sonra , Avrupa kıtasına 
taşacak olan yeni hükumet metodla· 
rının inkişafına çok müsaid bir ze· 
min hazırlamıştı . 

Bugün , iki medeniyet arasında· 
ki mücadele hadiselere hakim gö· 
rünmektedir : Bunlardan biri Roma 
nın tesiri altında rönesansdan geçe· 
rek , büyük garb devletlerinde elit 1 

zümrenin fikrini yaratmış olan mede
niyettir. 

Bu medeniyetin yarattığı insan 
lar , verilmiş söze hürmet ve imza· 
ya sadakatle bağlıydılar . Onlar ha· 
li mazinin bir devamı telakki edi
yorlar , anane onlara aksiyonlarının 
lüzumlu temeli olarak görünüyordu. 

Fikrin ve ekonomik faaliyetin 
dizginlerini ellerinde tutanların icra 
ettikleri nüfuz , şefler hodbin oldu 
ğu takdirde , bir çok if•atlara yol 
a;mak tehlikesini taşıyordu ; buna 
karşılık , şefler faziletli oldukları 
zaman , iktisadi ve umumi hayatın 
fenni keşiflere intib< k ettirilmesi 
işinin faal ajanları oluyorlardı · 

Ferdin haklarına hürmet , ka
nunlara itaat , bu ananevi temayül
lerden neşet ediyordu . Bu medeni
yetin nizamnamesi • insan hakları 
beyannamesi • nde mündemiçti . Bu 
beyan.ıame kütlelerin otokrasisine 
ve şiddetine karşı ferdi müdafaa 
eder ; bu himayeyi temin için , hu· 
susi mülk hakkının şümulünü tasrih 

Yazan : Jermen • Marten 

eder , ve cemiyetin kuvvetini hak· 
!arını müdafaa için ferdin emrine 
verır . 

Kütle kuvvetine dayanarak or
ganize edilen cemiyetin temayülleri 1 

bambaşkadır. Burada fcrd sosy:ıl 1 

yapının sağlam temeli olmaktan çık· 
mıştıı. 1 

Ferd, bütiin orijinalitesini kay ı 

bederek, kendisini çeviren diğer ferd. 
lerin tıpkısı lıir ünite ol< caktır. 1 

Daha çocukluğundrn itibaren ferd, 
sadık ve vefalı lıir evlat olmak için 
değil kollektivilenin bir ünitesi olm.ık 
üzre, ana ve babanın üfuzu altından 
çıkarılır ve her türlü ayrı karekter · 
lerin hoş garülmediği kışlada kont· ' 
rol altın-ı alınır. 

Elbise birliği, yiyecek birliği, 

yaşama t aı zı birliği mecburidir. 
Ferdi haklardan mahrum olan 

bu kütle, hududsuz lıir iktidara s · / 
hip olan kuvvetli bir bürokrasi taı a
fından drije edilccekt;r, 

FNdden alman adli kuvvetlerin 
hepsi devlet idarecilerine geçecek
tir . 

F ıu klardan, trnev\'udan mahrum 
olan bu medeniyet pek genç kimse· , 
1 ~rin büyük mak:ımlara geçmesine 

1 
imkan . vermektedir. !3u itibarla, ilim· 
den ziyade hayata meftun olan ateş· 
li ğençliğin kiitle hakimi} etinin ve 
kudretinin cazibesine kapılması ko 
!aylıkla anlaşılabilir. ! 

Bu temayül. ecdad anenelerine 
intibak etmiş olan milletlerde engel· 
lerle karşılaşmıyor n u? 

Şurası kayde değer ki, bir en
düstri memleketi olan ve bu itibarla 
komünist fikirlerinin yayılmasına mü
said gibi görünen Jngiltere, bugüne 
kadar, komünist propagandasının 1 

gayretlerine karşı kuvvetle mukave
met etmiştir. 

Gerçi, hiç bir memleket !, giltere 
kad:ır ananelere sadakat ve ferdin 
haklarına hürmet göstermiş değil· 
dir · 

F ransada burada münakaşa et
mek niyetinde olmadığımız siyasi ha· 
diseler, bu kütle doktrinine taraftar 
alaular: iktidar mevkiine getimişti 

Azerbayecan 
Cümhuriyeti 

Azerbaycan , 80 bin kilometre 
murabbaı genişliğind~dir. Ve 1933 
senesi rakamlarına göre, 2.891,000 
nüfusa maliktir . 

Azerbaycan, tabiat itibariyle çok 
zengin ve mütenevvidir; memleketin 
deniz k~narı, dağlık, mer'alık, sıcak 
ve mutedil mıntıkalarına göre, hay 
vanat ve nel atat da değişmektedir. 

Azerbaycanda birinci •ınıf pamuk, 
üzüm, incir, ve badem yetiştiği gibi 
ormanlarında da çok kıymetli ağaç
lar bulunmaktadır. 

,....:----------·------------·----------
A danam ız ıMahsul vermeyen toprak 

1 

Enternasyonal-İ~mir Fua-ilardan Vergi alJDffilyacak 
rına iştirak etmelidir 

Aldığımız malumata göre; Mer
sin Ticaret Odasile şehrimiz Ticaret 
Odası arasında; önümüzdeki yıl iz. 
mir Fuarına iştirak için bir teşeb· 

büs mevcut olduğu anlaşılmıştır · / 

Bölgemizin lzmir Fuaıına bu se- \ 
ne mutlak iştiraki lazımdır. Bunu pek 
lüzumlu görüyor hatta bir vazife te- 1 

lakki ediyoruz. 

Aşı meselesi 

Aşılama işi bütün mek
teplerde bitti 

Bir müddettenberi şehrimiz Lise, 
Orta ve ilk okulları öğretmen ve 
talebelerine yapılmakta olan Menen
jit aşısı bütün okullardan üç defa 
yapılmış ve ikmal edilmiştir. 

Bu akşam 
Halkevinde 18 Mart şe
hitleri gecesi kutlanacak 

Bu gece Ş<'hrimiz Halkevinde , 
saat 20 de 18 Mart Çanakkale za
ferinin yıldönümünü kutlamak ve şe· 
hitlerımizi anmak için bir gece ter· 
tip edilmiştir . 

Halkevi 

Temsil komitesi yeni bir 
eser hazırlıyor 

Şehrimiz Halk.:vinin diger komi
teleri gibi temsil komitesi de senelik 
İlhre heyeti seçimini yapmıştır. 

Komite başkanlığına Süruri Tay· 
lan, mümessilliğe Coşkun Güven , 
Sekreterliğe Mazhar Erdoğan inii
hap edilmişlerdir. 

K.ımite , Reşat Nurinin "Hülleci. 
sini halkımıza cynamağa karar ver · 
miş ve hazırlıklara başlamıştır . 

Tarla fareleri 

Ziraat mücadelesi işe 
girişti 

Bölgemizin bir çok kısımlarında 
zuhur eden tarla, farelerile. ziraat 
mücadelesı, mücadeleye başlamış
tır . 

itlaf için lazımgelen vesait ve 
bol ilaç kullanılmaktadır . 

Taş köprüden aşağı yu
varlanan hayvanlar 

Dün, Güneşli köyünden Aliye ait 
iki dana , t2ş köprü len geçerken 
karşılarına çıkan bir otomobilden 
ürkerek kendilerini köprüden nehre 
atmışlardır. Danalar kurtarılmıştır. 

• Maliye Vekaleti yenı bir karar aldı 

------·------
Umulmadık arızalar dolayısile 

ürünleri yok olan bölgelerden arazi 
vergisi alınıp alınmıyacağının tesbit 
şekli hakkında Maliye Vekaleti yeni 
bir karar almıştır. Bu karara göre : 

Zarar ekilen tohumun ürün ver· 
m•mesi şeklinde olursa vergi alın
mıyacaL Fakat , tohum atılmadan 
önce olan arızalar dolayısile vergi 
alınacaktır . 

Zarar Zeytin, Fındık ve sair ye 
miş ağaçlarının ürünlerile alakalı 

• ise, arızanın ağaçların ürün verme
lerine imkan bırakmamış olmasının 

anlaşılması verginin silinmesine esas 

olacaktır . 

Daha ürün verme zamanı gelme

den olan beklenmedik arızhlar do
layısile verginin düşülmesine gide

bilmek için ürün zamanını beklemek 
ve zararın derecesini anlamak gere· 

kecektir. Düşülecek vergiler ürünün 
alındığı mali yılı içindir. 

Kesilen vergileriıı 1 
sandıklara yatırıl 1 

ma meselesi 

İş dairesi 

Teftiş faaliyetinde 

Bankalar, sermayesinin en az 
yarısı devlete aid müesseseler, halk 
hizmetleri cemiyetleri, imtiyazlı şir 
ketler, köy sandıkaları, ticaret, sa· 
nayi ve ziraat odaları ve borsalar 
memur ve müstahdemlerine karşılık 
verdikleri para veya bu mahiyette· 
ki ayniyatın kesilen vergilerini öde
me tarihinden itibaren bir hafta için 
de bulunçlukları yerin mal sandıkla· 
rma teslim etmeleri kararlaştırıl
mıştır . 

Bu müddet içind ! yatırılmı1yan 

vergiler müddetin dolmasından son· 
ra yüzde 10 zamla birlikte o daire 
ve müessesenin amir ve müdürü ile 
muhasebecisinden alınacaktır . 

Dünkü sıcak 24 
derece idi 

G. Antep ve Malatya vilayetleri 
ile kanun muvzuuna giren iş yerleri· 
nin bulunduğu kazalar iş idareleri 
şehrimizdeki iş dairesinin müfettiş

leri tarafından teft'ş edilmektedir. 

Bundan maa· la t.vvelce kati tes
bit ve tarama ameliyeleri icra kılı· 
nan Mersin ve Adanada da kanun 
mevzuuna girebilecek mahi yeUe 
olduğu henüz beyanname vermemiş 
olan iş yerleriyle iş verenler takip 
edilmektedir. 

Halkevinde spor 
faaliyeti 

Halkevi Spor komitesi tertip et· 
tiği Spor faaliyetleri semeresind<'n 

birincisini 28 maı t pazar günü yapa
cağı 1 isıklet müsabakasiyle göste

recektir. 

Dün de şehrimizde hava olduk- ' 
ça terletici idi. 

Bu Bisıklet müsabakası eski iş. 
lasyon polis karagolundan başlıya 
rak Kahya oğluna kadar gidilecek 

Termom tre azami harareti 24 
santigrat olarak tesbit ediyordu. 

Hayvan kaçağı 
işlerinde 

Belediye memurlarnıa 
ikramiye verilecek 

Maliye Vtkaleti; yoklamalarda 
kaçak hayvan çıkan şehir ve kasa
balardaki belediye memurlarına ik 
ramiye verilmesini kararlaştırmıştır. 

ve ayni yolu takiben geri 
gelinecek Belediye ve saat külesi 

önünden Halkevi önünde nihat bu-
' lacaktır, Çok tanberi yapılamıyan bu 

Bisikıet müsabekasının çok heyecan 
uyandıracağını tahmin ediyoruz. Bu 
müsabekaya bütün kulüblerde işli· 
rak edeceklerdir. 

Halkevimiz Mersin Halkevi fut· 
bol takimilede 16 nisanda bir maç ' 
yapmaga karar vermiş ve bu maç 
ğalibine verilmek Üzre ortaya bir 
kupa kanmuştur. 

jToros - ldmanyordu 
Vil~yette 

1 

karşılaşıyor 

Tayinler ve mezuniyetler J Lik maçl~·;;·başlayacak 
Son yaptıkları müsabakalarda 

berabere kalan şehrimizin iki kuv· 
vetli takımı Torossporla ldmanyur· 
du lıu pazar tekrar bir maç yapa· 
caklardır . 

Azerbaycın, toprak altı cihetin -
den de çok z<>ngindir. Bakudan Pri
kurit'e kadar giden muazzam lıir 
petrol hazinesini ihtiva eylemektedir. 
Sovyetlerin kurulmasındanberi pet· 
rol istihsali hemen hemen üç misline 
ç.ıkmıştır. 1913 de 7 milyon ton pet-

1 rol istihsaline mukabil 1936 daki ---·----~---~

Şehrimiz sıtma enstitüsünde bu
lunan Ankara sıtma miicadelesi 
doktorlarından Abdülkadir Bayazit 
Sıtma mücadele laboratuvar şefliği
ne tay:n edilmiştir. 

• Durgun spor faaliyetine bir can 
!ılık veren bu maçların devamı ku· 
lüplerimizle kararlaştırılmıştır . 

istihsal 20,5 milyon tonu bulmuştur. j 
Son seneler zarfında ayrıca yt ni 1 

yeni petrol mıntıkaları keşfedilmiş ve 
işlttilmt>ğe başlanmıştır . Petroldan 
mada, Azerbaycanda demir, bakır , 
gümüş, kurşun, molıbden ve vana· 
dium madenleri de vardır . 

Sovyet rejiminin teessüsünden -
beri , Azerbaycanda yeni endüstri 
merkezleri, büyük kimya müessese
leri ve hidrott"knik tesisat kurulmuş 
tur . 

Bu hidroteknik tesisat ile irva 

ve iska tesisatı sayesinde memle. 
kete yüzbinlerçe kilovat elektrik 
enerjisi verilmiş ve ayrıca yüzlerce 
arazi de pamuk ziraatına elverişli 
n ükemmeJ lıir hale getirilmiştir. 

A.z•rbaycan köylüsünün yüzde 
80 den fazlası kolkhoz halinde çalış· 
maktadır. 

Azerbaycanda bugün 15 yüksek 
mektep ve 87 ilmi enstitü vardır. 
f nkilaptan evvel 23 lıin çocuk mek 
leplere giderken bugün bu miktar 

500 bine çıkmıştır. 

Seyhan sıtma mücadele sıhhat 
memurlarından Hıdıra 15 gün me· 
zuniyet verilmiştir. 

* 
Şehrimiz sıtma mücadele dok 

torluğuna yeni tayin edile.1 Yusuf 
Kemala bir hafta mezuniyet veril-
miştir. 

• 
Seyhan sıtma miicadelesi dok

torlarından Cemil Ônders Bursa 
sıtma mücadele doktorluğuna ta) İn 
edilnıiştiı. 

Bu meyanda 28 Martta idman 
yurduyle Mersin ve 4 Nisanda To· 
rosla Seyhan karşılaşacaklarrlır . 
Merkezden bir haber gelmedi · 
ği takdirde lik maçlarına da 11 Ni 
sanda başlanacaktır . 

Vilayet hazine avukatlığı 

Şehrimiz Avukatlarından Macit 
Vilayet Hazine Avukatlığına Mali ye 
Vekaletince tayin edilmiştir. 

18 Mart 1937 -

. c 

Viktor Hugoyu 
13 ler kovalamış 

13 rakamının uğursuzluğu ıJ 
kında türlü türlü şeyler anlatırlar~ 

Mesela Viktor Hugo 13 dendf 
kanların en meşhurları arasında 

14 Şubat 1871 de Viktor f'1 
hatıra deft~rine şunları yazmış~ 

• Alice dikkat etmiş: 13 r 
mı peşimizi bırakmıyor , Geı,tP 
perşembe günü sofrada hep 13 ~ 
idık . Paristen 13 şubatta _ç'~ 
Vagonda 13 kişi idik. Şıın 

evimizin numarası 13 . • f 
Bir ay sonra da şöyle yatı 

o • 13 mart , 1871 - gece, 
mamış , rakamlar üzerinde düi' 

-.ı 
ye dalmıştım . Pitagor da ~oıtıl 
(armış . 1 kanunusanidenberı ;;/' 
işlerimize kaıışan 13 leri d~ş" I 
rum . Ayın 13 ü olan bugun ıJ 
makta bulunduğumuz evden çr, 
ğız , diyordum . Bu sırada , ~ ~ 
da bundan evvel geceleyin jkııJırl 
daha işittiğim gürültüyü dut 
Bir tahtaya bir çekiçle vurulur 

üç kere bir ses geldi . " 
1 Aynı gün , akşam saat . 

büyük oğlu Charles birdenb1j 
Bu hiç de ihtiyar şairi kaııaa 
ayıracak bir hadise değildi · 

Uçan köpekle~oıı' 
Bu , çoban köpeği , av ~ 

polis köpeği değil .. yeni bır 
türeyen uçan köpek .. 

Pa 
da 

ille 

rı ç 
Yap 
ne 
Yaf 
ge) 
disi 

Şal 

do) 

tanı 

Uçan köpek bir paraşüt~ 
Bunlar ş!.mdi Sovyetlerde Y'./. 
yordu : Uzerine paraşüt b 
köpek tayyareden aşağı bır~t/ 
Ş'.'.11di . e ~adar yapılan te.crU f 
kopeklerın boşluktan aşagı 

ltıan 
biri 
nını 

ka 

indikleri görülmüştür . ~ 
Bu köpek'eri paraşütle~ 1 

tan ele: ne geçecek ? diyeJ. 
lirsiniz . Belki paraşütçü k . 
den ne gibi istifade edilect~1 
bulunmamı~tır . Fakat terak 
ma faydasını h men verrıı:;,, 
bir tecrübedir ve yakında ıl 
pek gibi diğer bütün haY"8

"/ 

raşüt ile atlama öğretilir de 
lebilir . Balonlarla koyun 'r' 
inek sürüleri meradan nıt 

şekilde naklolunabilir . JI 

Bir vals 70 yaşııı 
1 S ' ' valll . tr auss un meşııur ~ 

mavi tuna " ilk defa oyonn' 
rıe 70 sene oldu . Dünyan'~~ 
hur valsi sayılan bu vals ~ 
olarak 1867 senesinde • ",/ 
Diana dans salonunda o}'n 
Strausse o zaman 45 yaşın 

tık 

---~·--
./ 

Mersinde 

okul müs;;el 

Mersin : 17 [ Hu'u;İ J 
sin ilk okulları sıra ile t-l 

'd .. 1 "'r nesın e mu ;amere er 

da· 
<lın 

Şuna 

ôldij 

onun 
ruca 
lılar 

çisi 
rnüş 

V;ışin 
elçiyi 

t 
d.ıhi 

"' <lan k 
sı~ ka 
lı buı, 

ler . ·ık 
Bu Pazar Çankaya 1 f 

leb.-leri çok iyi lıazırlan10' 
fakiyetli bir n:üsamere ~ 
Pazar günü de isme~ P3 

lu bir müsamere vernı< k 

I< 
çekilr 
Şıyı k 

p 

!anmaktadır . 
) 

Domuz itli ____ _.. 
K .. 1··1 . . ç.t1' oyu erımız 

ıi" 
Bölgelerde, mabs~,ıı' 

zar arlar veren donıuı 

köylülerimiz, ziraat ıfl~ 
yardımiyle çok çalış.~~~ 

15 gün içinde bols 
lif kısımlarında 405 do· .. . .. 
muş.ur. 



Türle ~zl 
~8 Mart 1937 

Bir günde 700 kişiyi 
öldüren kadın 

1 
p . . l k b ·r vaziyette aralarında 
arısli 1'ir aşüfte çıp a 1 r . ··ıd .. .. tü 1 

dans edemediği için 24 saatte 700 davet ıyı o urmuş 

• 

İtalyan, İngiliz 
manevraları 

Roma : 17 ( A.A. ) - ltalyan 
filosu Liba açıklannda manevra 

mükemmel ve en müessir mduücade,1_~1 yaparken Mısır ve lngiliz kıtalan da 
. Lopcz Paraguvay'ın Cümhur Rei· ı b 1 k b" t,.cKı vasıtası denile i ece ır or _,,, Helvanın cenubi şarkisinde çölde 

sı olduğu zaman, beraberinde dün· h 1 t etmişti. Gayet iyi azır anmış ı. 1 birlikte manevralar yapmağa başla 
Yanın, en çok insan ölümüne sebep ı 1 k b'taraf j ol F Lin Bundan cesaret a ara ı . ınıştır . 
ı:n ransız şeytanı .. Madam ç" 1 haklarına tecavüz etmek küs· 1 Miistemlekat nazırının 

lunuyordu . ta~~ JC..nda bulundu: Netice itibarile ı cevapları 
. ."Madam Linç ,, yahut ~~ki~i ~ .150

t'n ve Urogovay devletleri de,' 
lırnıle Alis Eluva Paristen getınldı- rıan 1 

h d B ·ı a 'le bir ----
Iİ • Paraauvay aley in e rezı y 1 Londra : 17 ( Radyo ) - Umu. 

Zaman herkes onu Lopez in ma· b 

"1111 ' oldular · mi mecliste Mussolininin T rablus 
nışanlısı sanıyordu . . . h J f t k k v F 1 d Bu suretle mu 8 t- e pe u · seyahati münasebetile ltalyanın 

.., akat " Madam Linç ,, ev ıy ı. d M ğl.. J 
l\.n... b kaç vetlenmiş oluyor u · a up.o ~a: Filistin ve Arabistan siyaseti hak-

........ sından boşanmadan uraya · J d J b 
lllıttı . mak için tam manasıy e e ı gı 1 kında sorulan suale müstemlekat 

Gizlice mı>rkez şehrin en aşağı hareket ediyordu · . . nazırı cevap vermemiştir. 
llleyh J d Harp hatbnda bulı..ınan efrat ıçın Filistinde askeri tedbirler hak. 

anelerini dolaşarak ora ar a ya· ·ı ı k h t 
rı "•p" k k dar 'ık'ı yol vardı · Ya 1 er eme ya u kında yapılan bir süale de Nazır 

~ ıa danslara varıncaya a f d 1 k l 
Yaplllış olan bu kadın Lopez şerefi· arkadakiler tara ın an d vu~b ma . · bu meselenin başka suretle halline 
ne Ve.rilmiş olan büyük merasim .. ~- Bütün tabiyesi bun an ı arettı . çalışıldığını söylemiştir. 

Musolini Trablusta 

Roma: 17 (Radyo) - Musolini 
Trablus sergisini açtı. Ve jubusu 

Kayserin heykeli önünde bir hila· 
bede bulundu. 

Varşova Üniversitesinde 
yeniden kavgalar oldu 

Varş..Jva: 17 (Radyo) - Varşova 
Ünüversite~ inde Lehli ve Ya hadi ta· 
)ebeler arasında yeniden kavga ol. 
muş, bir kaç Yahudi talebe yaralan. 
mı şiardır: 

Boluda harek.etiarz 
------

Bolu : 17 (A.A) =. Evelki gece 
Bo1uda biri şiddetli diğeri hafif iki 

yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yok· 
tur. 

Y•fetıne 800 davetlinin hiç birısının Kadınlar da harp etmeğe mecbur ! 
gel edilmişti . On yaşından on beş ya- ı -----------------------
d" .111ernesi üzerine davetlilerden ye· kadar çocuklardan kıtalar teş· 
'''ilin bizzat icabına baktı· şına d ·· d ·ı C h d K d • d • 

lo kl·ı olunup harp mey anına gon crı . ey an a ara enız e yenı 
1. . Pez ise mütebaki 703 davet· ki k 1 ki d ıyı · • . t' Bu çocu arın u a ann a 
.. ı.,. Y•rrni dört saat içinde buldurup mış ı ' .. l · J d bı• r ada Çlktı Ovqr d.. . . M .ı Linçin şu soz erı .çın ıyor u: A k l • • h l k uny .. d · rmıştı auam · k t oşu arı ırın azır ı 8'ı aya gon erıve · _ Eğer sağ dönerseniz sizı ur· ._. 
ııa( suretle devlet idaresinde b. o· · · lal' yapılıyor 
y an şuna dizdirırım . . . . 
dol Yerlere Madam Llnçin gezı~ Bu çılgın kadının emırlen ışte 
t ~tı~ hanlar ve meyhanelerdekı böyleydi . Ceyhan : 17 [ Hususi ] - Cüm 
allldık poJ· 'k ı · ·ıd· ıA .... d t h · t H lk P t' · t f d 25 J ıtı acı ar getırı ı · Bu dişi be anın yuzun en am unye a ar ısı ara ın an 

l...in .1te o zamandan itibaren Madam, altı sene Paraguvay kıtal içinde gün- Ni anda bir at kQşusu yapılması ka· 

1118~11 başlıca zevki, sinirine dokun· den güne ?mahvolmağa yüz tu~~u . rarlaştırılmış ı1e müsaade alınmak için 
i . felaketine uğrayan zavallılar 

1 350,000 kişid~n ibaret olan nufu· müracaat yapılmıştır . 
çın ak l k ··1" pJA 1 ve hayale gclmiyece o um ' 128000 kişiye indi. Bunların da Hazırlıklara ş' mdiden başlan · 
anlırı tertip etmek oldu . ~':x>,ooo i kadındı . Bir milyoııdan mıştır . 

rn lopez'in idareye başladıtı ıa· ziyade insan p~~sli ~ir ~a?işe tara. 
b·a~lann en mühim hadiselerinden hodan ölüme gonderılmıştı . 
ırı de p ·· l kadı· k Ilı araguvayın en guze Lopez , hayatım urtarmağa ça- Zabıtada .. 

._ 
111 tayin edecek olan bı'r müsaba· d ğ h · ··ıd·· 1 ~a hazır( 

1 
lışan bira amca ızı amane o ur· 

anmasıdır . ı meğe teşebbüs etmekte iken Bre· 
d .8.u rnüsabakada Panşa Garmen· 1 ı.ilyalılar tarafından katlolundu . Döğüşmüşler d~ ısıınli bir kızcağız en güzel ka.- ı Netice itibariyle mağlup olan 

11 
;larak ilan edildi . .. Madam Linç " de Paraguvaydan Reşatbey mahallesinden Mehmet 

k akat Madam Linç hırsından kaçtı . Gerçi Br .. ez .. ilya hü~~meti .. • oğlu Abdullah , aynı mahalleden 
Cildi kc d" · Se ·ı gü· · b t t Zellik n mı yiyordu. çı en Madam Linçın u un serve mm mu- Hüseyin oğlu Nuri adlanndaki şa· 

ını kraliçesinin ölünceye kadar dere edilmesini emretmiş ise de ' hıslar , birbirlerini sandalya ile döğ · ı 
Zrakı...... ' . • sa b b . d k B .... masanı emrettı. Madam Linç , era erm e ç:yre. müşlerdir . 

lıkt u rnahkumiyet :kararı meyda~· il on dolar ve memleket hazınesı· l Yakalanarak hakkında kanuni 
hta~e rnüsabakaya dahil 11Ian .d.ı. :c: ~it hayli altını götürmeğe muvaf· ı muamele yapılmıştır : 
rni,ti .zların önünde yerine getınl fak olmuştu . 

Kızlanna, baştan başa muzaffer ı Altunu jiletle kesip 
ragu Bundan sonra Madam Linç, Pa· askerlerle çiğnenmiş olan Paragu kaçarken 
ila \'aYırı en güzel kadını olarak - vayda kendi talileriyle başbaşa bırak· 

n :~ildi . mıştı . 
•vıada L d a ho ı Parise geldiği zaman derhal za· şuna . m inç, bun an sonr 1 öld .. 2ıtrniyen bir kaç Amerikalının marun siyasi cereyanlarını g~e a a· 

onu:~_lllesini emretti. Amerikahla~, 1 rak kendini Bonapart. taraft~rı-ola.: 
uu k b '- dog k ·ı" etmiş neticede uçuncu 

ruca A. ~rarmı ha er ~unca, . ra ı an ' I 
tılar . llıcrıkan elçilik bmasına çık Napolyonun sarayına filhakika kabu 

olunmuştur . 
F ak.t L . . . Bununla beraber ' F ransada ta. 

rerek ~ opez bizzat elçılığe gı· 
' a. k d h :q ettihi mevkiye varamamıştır. 

rini k -.,ı ı IJuluncluğu ka ının enı· ayy~ 5 d .. .. .. hu 
cnd d 1870 senesin e uçuncu cum -

A ı elite yerine getir i · M d 
l'\lt) • t teşekkül ettiği zaman a am 

çisi V 'rikahlan, Amerika orta el· rıye . l · · 
a"L d -ıd" Llnr'ın de son günl.erı .ge. md ıştkı 'ı . 

müş YUOr,ün gözü önün e o ur· .,. 
V• k . Bu"yu"k zaruret ıçerısın e lda mka' V öl • "' sonra hükiim t mt-r ezı Şın2t . . . ğmen bayata öyle san ı ı, 

elçiyi dona malumat verm~ ıçın ~~1 r:enesine kadar . yaşa~ı . Pa ·. 

Sabıkalılardan 13 yaşında Meh· 
met oğlu Kadir adında biri , Nime· 
tin çocuğunun omuzunda bulunan 
altunu iiletle keserek kaçarken cür
mü meşhut halinde yakalanmıştır . 

Beş lirasını aşırmış 

Şıh zade mahallesinden f brahim 
oğlu Ali adında biri, Zehra adındaki 
genel ev kadının çekmecef\inden beş 
lirasını aşırdığından şikayet olun· 
muştur. Suçlu yakalan&1rak tahkikata 
başlanmıştır. 

Garsonla kavga etmiş 
E:. c tehdit etmiştir . . . . s mahallesınde kır ve se 

dahi ter haber verecek olurSB, o rf8ıs1ıent ~ıçni:~e tam otuz sene çalkan· lsmail oğlu Şükrü Ramazan odın-

--·-----
Kırımın cenubu şarki kısımların· 

dan biraz ileride Karad~nizde yeni 
bir adacık ptydah olmuştur . 

250 metre uzunluğunda ve 30 
metre kadar genişliğinde bulunan 
bu ada, deniz sathından 5,5 metre 
yüksektir . 

Bu yeni adacığın çıkışı ile vazi
yetini tesbit eden Sov} etler Birliği 

ilim Akademisinin hususi bir heyeti 
bu adanın belirmesi sebeplerini de 
tayin eylemiştir . 

Filhakika, uzun zamanlar tesiri 
ile yüksfk sahil burada rnlar tara. 
fından aşınarak nihayet deniz altın· 
dan muazzam bir kaya parçası ha· 
linde çökmüş ve sademeııin tesiriyle· 
de deniz dibinde toprak ivicaçlan 
hasıl olarak bu yeni ada meydana 
gelmiştir . 

-------. ------
Dünya arazi 

haritası 

Sovyetler Birlıği ilim Akademi
sinin pedagoji enstitüsü, büyiik Sov 
yet atlası için bütün memleketlerin 
bir arazi haritasını çizmiştir . 

Bu harita, muhtelif memleketle· 
rin en son vaziyetlerine ve bu hu. 
susta neşredilen en son malumata 
göre tanıım edilmiştir .. 

Enstitü, aynı zamanda, Sovyet
ler Birliğinın geniş ve mufassal bir 
arazi haritasını da kompoze etmek. 
tedir . 

1:1,000,000 nisbetinde olan bu 
harita sahifeden terekküp edecektir. 
Bu haritanın, birliğin en mühim kı · 
sımlarına tıid 19 sahifesi hazırdır . 

1\aynı akibete utrayacakb . da biri, camlı kahvede garsonla kav. 
darı kanun, adalet, nizam artık orta- mış~Unyanın tarihi başlangıcından· ga ve gürültü yapmak surl;"tilyle 1 
sız k alkmış 1 ber şey bu deli Frau beri , hiç bir kadının sebep olamı· umumi yerde istirahatı bozduğundan 

Diğer kısımların ikmali için ens· 
titü, muhtelif seferler tertibetmek· 
tedir . 

lı b ~dınının arzu ve merakına bağ· acağı kıdar insanın ölümüne mey· hakkında knnuni muamele yapıl· 
~ unuyordu • ydan vermiş bir kadın için , pek ]a· mışhr. 
"endi (Y t' . d - ·• d Çekiı . e. eç •ti sıralar a onun en b' t • rncğ1 n ) b' .. b yik ır son . 

fıyı k ast sa oı:;utmuş ır yuz a· 
urşuna d. d' ... .......--... ---:----p iZ aruı , • 
aragu Vali vay \tManda§larıoın em· 

' merha tsi d'I' Yord F n~e ıee müsadere e ı ı· 
liyyc u: ~kat Madam Linç denen be· 
tan ~ınh ırsı~ ı•i servet ya~ 

t a a yukarılara vanyordu. 

gözlBrlezilya ve Arjantine kıskanç 1 
er e baJ".:na*'a ı..aaı ...ı D.:!f' 

cenub- A & ~ '""J ~ un 
y 

1 
1 mcrikay:ı hakim olmak hül· 

Dünyanın en k~.ç~k tay
yare motoru 

" • > 

Moskovada halk tasarruf 
haftaları 

Bu harita ile birlikte iki cildlik 
bir de " Sovyetler Birliği arazisi " 
adlı bir kitap neşrolunacaktır . 

Sovyetlerde ipekçilik 

Sovyetler Lirliginin ipek böceği 
yetışliren mıntıkaları. 1936 senesin· 
de verdikleri 21.90 ton kozaya mu
kabil, bu sene 23,700 ton koza ve. 
re ceklerdir. Bu mikdar inkilaptan . 
evelki istihsalin iki mislinden fazla 

1 
dır. 

Sahife : ~ 

Asri sinemanın 
Vasi salonunda .. . 

musameresı veda 

Ertuğrul Sadi 
Kemal Sahir 

Birleşiğinin son temsili 

( Harun Reşit ) 
Biiyük tarihi haile 4 perde kuvvetli mizansen, hususi dekor elbiselerile 

ayrılış müsameresi 

Ayrıca bir perde komedi 
Varyete, solo, düetö, rakıs Fiatlarda mühim tenzilat 

Loca 
250 

Hususi mevki Duhuliye 
50 30 

19 Mart Cum~ günü akşamı sinemada 
Nevyork Metropoltin operasımn büyük tenörü Nino Martininin şaheseri 

( Aşk Serabı ) 
8773 ------------------·---------;..;.,;;.... _________________ .... 

Tan sineması 
Bu akşam 

İki büyük film birden gösteriyor 

1-
Bitmemiş 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- EK YAKINDA 
Biitün dünya matbuatının takdirle bahsettiği şaheserler şaheseri 

( Kalp Mücadelesi ) 
( ANTONY ADVf.RS ) Baş Rolde , FREDERlC MARCH 

7871 

'I'ÜRKSÖZ"i"J 

Gündelik siyasi gazete -----
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

3 Nisan 1937 
Kızılay Kostiimlü Balo,u mev

simin en zengin Balosu olacaktır. 
7879 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı Adana Sıtma Enstitüsün-
zammedilir . de 1 - Ni4'an - 937 tarihinde 

2 il • 1 açılacak olan Sıtma mücadele - an ar için idareye müra-
caat edi1melidir sıhhat memurluğu k u r s u n a 
l-__________ .. J~ aşağıda y a z ı 1 ı evsaf ve şe-

raiti haiz olan talipler alınacaktır • 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 Mart-937 tarihine kadar mın. 
taka Sıtma mücadele Riyasetine ı;nü· 
racaatları . 

ıoo yataklı talebe ve mu
allim sanatoryomu 

Üsküdarda Valdebağındaki pre· 
vantoryom erazisi içinde muallim 
ve talebeler için inşa edilecek yüz 
yataklı yeni sanatoryomun temeli 
dün merasimle atılmıştır. 

130 bin lıraya m:ıl olacak olan 
bu sanatoryom en modern hastane
lerde bulunan bütün tesisatı ihtiva 
edecek , rönt~en ve bakteriyoloii 
laboratuvarlanle ameliyatha . I 

k 
nesı o a· 

ca tır. 

l - Orta mektep mezunu olmak. 
2 - T amüssıhha olduğuna dair 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 
raber) 

3- Hüsnühal esh abından olmak. 
4- Askerlikle alakası olmadıtı· 

na dair terhis vesikası ibraz etmek. 

7840 14-16 

a arı içinde yüzüyordu. 

Bir Brezilya gemisine hücum et
mek ve ta)fasım işkence ile öldür· 
~~k .•uretiyle, Brezilyanın Paragovay 

Sovy~t tayyare modelcilerinde~ 
Ziurin, çok ufak bir tayyare moddı 
vijcuda getitıJlift.İt· Bu tayyare~e 
O, l beygir kuvvetinde bir benzın 
motörü vardır. Diinyanın en ufak 
tayyare motörünü teşkil eden bu 
motör, şasesi, pervanesi ve 15 da· 
kikahk benzin haznesi ile 100 gram 
gelmektedir. Bu motöı, halen, Os. 
soaviahim tayyare modelleri labo· 
ratuvannda tecrübe edilmektedir. 

Son yapılan istatistiklere naz.:ı· 
ran, Moskova tasarruf sandıklarında 
bir milyondan fazla tasarruf hesabı 
açılmış bulunmaktadır. Bu suretle 
Moskova halkının üçte ~irinin tasar. 
ruf hesabı mevcuttur. Bu hesapla· 
nn muhteviyatı da gittikçe yüksel
mektedir. Halen bu hesapların va 
sati muhteviyatı 600 rubleyi ge'.-
mektedir. Buna nazaran Moskova 
h~llcmın ıhtiyat akçası 600 milyon
dan fazladır. 

..... ------------------------

Bu ~ene sanatoryomun kırk ya. 
taklık Lır kısmının inşası Cumhuri. 
yet bayramına kadar bitirilmiş ola. 
cak ve hasta kabu' edilecektir . Bi
nanın tamamı gelecek sen<e ikmal 

23 Nisan 

uıerınc ha . . b' . rp açması ıçın tam ır ve· 
sılc temin etmiıti . 

Ce ... bi Aaıerikada filhJkilca en 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

edilecedtir . -
Sanatoryomun plim güzel sa· 

nallar akademisi profesörlerinden 
8. Arif Hikmet tarafından yapılmış· 
tır • 

Size çocuğu dü· 
şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 



• 
Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
1 

1 
PAMUK ve KOZA r. Kilo Fi}ab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

= Kapımalı 
K. s. K. s. Kilo 

pamuk . ~ 

Piyasa parlağı " -38 -

Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

- . YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇIGIT 
-

Ekspres --
-4 1--1 -

iane 
Yerli "Yemlik,, 3,50--İ 1 

. 

" 
"Tohumluk,, 

:-ı UBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

" 
Yerli -5,50-- 5,75 

" 
Mentane 

Arpa -4 . - Fasulya 
Yulaf ----------

- -Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu • ·----Mercimek 
Susam 1 

UN 

ı ~ört yıldız Salih 1 775 
740 ---

UÇ H JI 1 ... - - - --
:S ~ j-?örl yıldız Doğruluk 1 800 

~ c uç " " 1 
750 ___ 

ö ~ı Simit ., 1 
~ f; -Dört yıldız c~mhuriyet -

1 ııoo 
N ~,-. . 1 -750 
E""'- uç ,, " 

Simit ,, 1 
l..iverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

17 I 3 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pen~ -
Hazır 

1 
8 1 10 Lir«t - 1-\% 

Mart vadeli 7 84 Rayişmark 
1 Frank ( Fransız ) - 17 [23 

Mayıs vadeli 7 85 Sterlin ( İngiliz ) 617 50 
6 26 Hint hazır Dolar ( Amerika ) 1 79 - -20 
14 

-
Nevyork 69 Frank ( İsviçre ) 

' 

Türksöz!i 

r- Sünıer terzihanesi-°' 

Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu· 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
(Biçip diken Adananm yegane ter· 

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 

taksitle elbise diker . Müşteri· 
leni he; cepheden memnun etmek 
prensibini gözetir . 

Devlet Demiryolları 

memur ve müstahdem
lerinin elbiseleri de mo
deline göre taksitle di
kilir . 

- Kömür paznrı sokağı -

8-10 7846 

Devlet Demiryolları Ada
na işletmesinden : 

c 

işletmemiz mıntıkasının Ceyhan 
ivarında K.m 412 deki Taş Oca· 
ından ( Tahmini bedeli ) beher met· . 
e mük'abı 150 kuruş 50 santimden 1 

ğ 

r 
6000 metre mük'abı balastın ihzar 

teslimi kapalı zarf usulile 15-3 -
937 tarihinden on heş gün müddetle 
ksiltmeye konulmuştur . 1 

Ae 

e 

s 
Eksiltme 30-3-937 salı günü 1 

aat 15 de Adanada işletme bina- , 

s ında yapılacaktır . 
Şartname ve mukavele projeleri 

Konya, Mersin şube şefliklerile Tar.
1 

us, Ceyhan istasyonlarında ve Ada
a yol baş müfettişliğinde parası~ il 

larak görülebilir. 

s 
n 
o 

isteklilerin 2490 sayılı artırma 
e 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 
___ -ııiii[iiiiiiiiiiiiiiiiil-

18 Mart 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

il Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

1-----
ı Kitap [ Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-
--------' nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . · 

1

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

1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ ! kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır . o 1 T ah il 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 yapılıı. 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
!-------1 ancak Türksözüniin Otomatik makinala
nrıda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 

rağmen aldığı bütün 
zilat yapmaktadır . 

işlerde büyük bir ten-

1937 

ksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ve şartnamede yazılı vesaikle bera· 1 

ber muvakkat teminat parası 681 1 

lira 75 kuruşun Waremizveznekrine ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
i 

s 

Perl 
le tin 

lantı 
mışl 

mü 
cakt 

de 
miş 

f1ıı 

tirııi 
har 
nıış 

r 
Renkli renksiz afişler 

ya ırıldığına dair olan muvakkat 1 

"\ makbuzunun ve yahut şartnamede 
örneği ilişik formüle göre banka te
minat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi zarflarını ( üzerinde Ceyhan 
civarındaki taş ocağından yapılacak 1 

balast için olduğu yazılmak suretile) 
eksiltme saatından bir saat evveline 

1 

kadar makbuz mukabilinde Adana. 1 

Seyhan defterdarlığından : 

faal 
nah 
dir. 
Çu 

ian 
rk 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 
Karikatür 

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

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

Sahibinin sesi 
Elektrikli ve elektriksiz gramofonlar 
ve pikaplar Alaturka ve Alafranga 
her çeşit plaklar bütün dünyada 
biriciktir. 

Makinelerinizde yalnız Sahibi -
• • 

nın sesı yağ, zemberek ve iğ-

nelerini kullanınız . 
Veresiye ve peşin satış yeri 

Sahibinin sesi '' Yeni Mağaza,, 
• 

Ş. Rıza lşcen 
Belediye karşısında 

7845 2-5 

da işletme müdürlüğüne vermiş ol· İ 
malan ve mektup sahiplerinin de ek
siltme saatında hazır bulunmaları. 

7877 14 16-18-20 

Devlet demiryolları Ada-
. l • d 1 na ış etmesın en: 

Adana-Fe-zipa~a hattı üzerin· 
de c,yhan civarında K.m 412 deki 
taş ocağından pazarlıkla 2000 met- 1 

re mük'abı balast ihzar ettirilecektir. 

Pazarlık 1--4-937 perşembe 
günü saat 15 de Adanada işletme 
binasında yapılacaktır. 

isteklilerin 2490 sa; ılı artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince lazım 

olan vesaikle beraber muvakkat te
minat par ısı olan 225 lira ve yahut 
banka teminat mektubunu hamilen 

pazarlık günü Adana işletme bina
sında hazır bulunmaları. 7882 

18- 20- 23 25 

Türk hava kurumu Dört
yol şubesi başkanlığın

dan: 

Milli Mensucat Limited 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız amele evlerinin 

inşaatı için 300000 adet normal tuğ
la satın alınacaktır. 

2 - Tuğlaların mubayaa şartna

mesini görmek istiyer.ler her gün öğ

leden evvel inşaat büromuzdan ala-
1 

bilirler . 

3 -Münakasa 22 Mart Pazartesi 

günü saat onda İnşaat büromuzda 

yapılacaktır. Talip olanlar mezkur 
saatta inşaat büromuzda hazır bu

lunmaları ilan olunur. 7874 

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

Milli Mensucat Liın:ted 
sosyetesinden : 

1- Fabrikamız ameleleri ıçın 

yaptırmakta olduğumuz amele pav 

yoııu dahili ve harici sıvalarile has
tane zeminine döşenecek çimento 

pılakaları işçilikleri münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 Talip olanlar her gün öğ· 

leden P.vvel bu işlere ait şartname

leri inşaat büromuzdan alabilirler. 

3 Münakasa 22 Mart pazar-

Kadirlinin Tüccar mevkiinde 186617 metre murabbaı tarla 

" " " 
115012 .. .. " 

" 
Mecidiye 

" 
55158 

" " • 

" " " 
36772 

" " " (il 1 

Yukarıda mevki ve mikıarlan yazılı tarlaların beher 919 metre ırı~. ~ff 
rabbaına buğday vesaire ekilirse yirmi beş kuruş çeltik ekilirse altmış k~ ~ i ~ 
ruş olarak tahmin edilen bedelleri üzerinden icarı açık artırmağa çıkarıl çı 
mıştır. ihalesi 25 131<?37 günü saat on beşte mahallinde yapılacaktır. 1 ;: ·:Je 

!ilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçasile Kadirli MalınüdürliiğııO 
toplanan komisyona müracaat etmeleri · 7880 18-20-23-24 

---~-,,,=--==--"'=--~~-=---~~,,--~....,...__/' 

• 

'Yi 

ııırı 

arı 

• 
ırıı tesi günü saat onda inşaat büro

muzda yapılacağından taliplerin mez

kur gün ve saatta inşaat büromuzda 
Dörtyol kazasının 1187 adet kur- hazır bulunmaları ilan olunur. 7875 k 

ban derisi 16-3-937 den 5-4 - ıfı 
937 kadar müzayedeye konmuştur. 14- 16- 17-18 - 19-20-21 nt 

Buna ait şartnameler Adana, Cey. . 175 ° 
han, Osmaniye, G.Antep, Maraş şu. 1::----------·---ı ---.... ----------------~~:~ 
belerinde görülebilir . 'ı B le ugece nöbetçi eczane 

Taliplerin ihale günü Dör~ı olda 1 
b 

Hükumet civarında 
.ulunmaları veya telgraf mııhabera-

tıle müzayedeye iştirak etmeleri ilan İstikamet eczanedir 
olunur . 7881 ' --------·----• 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matba'p 


