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Onuçüncü Yıl Sayı : 3787 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SiY ASI GAZETE 
. 

Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

meselesi 
• 

" Türkkuşu ,, çalışıyo:r ispanya 
-----------------------------

0 r ta Avrupada büyük bir korku 
ve heyecan uyandırdı 

Delbos; Alman elçisiyle yaptığı mülikatta İtalyaya 
itidal tavsiye edilmesini söyledi 

lspanyol 
Raı is : 2i [A.A] -

avas ajansının l3erlin 
uhabiri Alman matbu
tının Franko kıtalarının 
ıpanyadaki Guadalajara 
ıntakasındaki ma~lubi
etlerini itiraf ettiklt::rini 
ildirmekt d' e ır. 

Frıtnsa Hariciye na
l evvela f ng;tiz sonrada 
man elçilerini lıalyanın 
P~nyadakj' gönüllüleri 
!' çekmek meselesini 
uzakeredcn çekinmesi 
rctiyle aldı~ı hattıha
-et_ hakkında gôrüş
uştur, 

. Na~ır her iki elçiye 

------·------
cebhelerjnde sükun hüküm sürmektedir 

yanın İtalya nazdinde itidal tav~iyesinde bulunmasım söyle· 
.-:-ıişlir. 

Alınan elçisi keyfiyeti hükCı net:nr. bil iireceğini vadet
miştir. 

Mad:id : 27 [A.A] - ispanya hükume.i İngiltereye 
bir nota vererek sahilbrinin bilhctssa asilere casuslukla 
ve halta ınütecavi7.lere yaıdım etmekte olaıı İtalyan harp 

gemileri tarafından kontrol edilme-;, ini resmen protesto 
etmiştir. 

Valansiya : 27 [Radyo 1 - Dürı gece sekiz tayyare şeh
rin üzerinde b:>mbardman niyetiyle uçmuşsa da bomba 
atmasına meydan kalmadan hükıimet tayyareleri tarafın· 
dan kaçırılımştir. 

Madrid : 27 [Radyo] - Resmi tebliğe gôre: 
Cebhelerde yirmi dort saattenberi sükfın hüküm sür

mektedir. 

t ıyetın vahametini an· 
m~! ve Fransanın ge· 

ı. ır U7.laşma zihniye- Bay Delbo.~ 
ve b ' ~ uyuk bir sabır . 

Londra : 27 [Radyo] - Ademi müdahale komitesi, 
idarecilere kontrol planının diğer memurlarının tayinini 
tasdik etmek üzre bugün ö~leden sonra heyeti umumiye 
halinde toplanacaktır. 

f ngiliz mehafilinde söylendiğine göre, kontrol planı, 
29 mart gecesi tamamile mevkii tatbika konacaktır. !~e~ditini fakat bu tfma)üller·n ileıde dev2m edemıye-

6'nı 'e e,.e h..,d' 1 daha ciddi bir {ekıl alan k olur· F 6 r , ı~e er . .. k 1 1 · · 
•ansa ve J .1 • Akdrnizde~ ı mı.na a e crın.n hl"k ngı terrnın 1 . . A' 1 eye koyacağını söylemiş ve Alman e çısıne ıman-

ltalyanın gönüllülerin geri çağınlmaın meselesini mü
zakereden imtina etmesi, planın tatbikini hiç bir veçhile 
tehlikeye koymamıştır. 

eker sanayiimiz 

Şeker fabrikalarımız 1 
oniın şirketleri bir top

Dahiliye Vekilimizin 
Şarktaki tetkik seyahatinden ~lınan notlar 

lantı yaptılar Diyarbekir Halkevindeki konuşmalar 

zineye 3,250,000 · 
lira gelir ' 

Ankara: 27 (A.A) - Türkiye 
er fabrik 1 .. 
·· a arı anonim şirketının 

n Yapılan ikinci fevkalade he· 
um\lıni . 
t
. Ye toplantısı münasebetıle 

e ın iki . 
. ncı faaliyet yılı muame· 

~ aıt raporda memleketimizde, 
muş olan bu yeni sanayi şube 

odn Yıllık faaliyeti neticeleri 
ın arak 

01 
k anılara dayanan izahat 

c tcdir. 
Bu izah 
Al ata göre ilk olarak ku•u· 

.Ptıf llu ve Uşak fabrikalarının 
cı a ı· 

Diyarbekirden bir görünü§ 

ı . a ıyct yılı ohm 926 da is· 
'tı p ld le! . ancar 4710 ton ve e e 
~tı Şt kcr de 5721 tondan iba· 
ulunuyoıdu. 1936 senesinde 

- Gerisi ikinci sahifdee-

Diyarbekir : 25 Mart [ Hususi 

muhabirimizden ] - Diyarbekiri zi
yaret eden Dahiliye Vekilimiz ve 
Parti Genel Sekreteri Bay Şükrü 
Kaya Diyarbekir Halkevinde, Diyar· 

Mısır gençliğinde 
siyasi hareketler 

rkalar talebe kütlelerini istismar 
etınek emelinde bulunuyorlar -·------· 
ahire: 25 ( H • .. ususı ) - Mısır 
unun talebe . C . "l sı ve amıu ez· 
ebesi Mısı . 'ki· ı -. rın ıstı a muca-

nnc iştirak ederek siyasi ha. 
ere alışmııtır. 
sır • .::L k 

~-~-wr..s_ e ınelctepleri talebe. 

siyle mezunları (Mısır gençliği) adı 
ile bir de teşkilat sahibidirler. 

Mıaır gençl~ğinin lngiltere ile 
muahede yapılmak için (Vatani bir
lik) caphesinin teşkilinde ve binne· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 

bekirlile rle çok mühim ve istifadeli 

konuşmalar yaptı. 

Bay Şükrü Kayayı şimdiye ka
dar hiç dinlememiş olan bir çok va

tandaşlar, onu burada dinlemek ve 

daha evvel onun sesinin aşinası olan. 

lar da onu tekrar dinlemiş olmaktan 

doğan geniş bir haz içerisinde din. ı 
lediler. 

Kendisine mahsus bir ifaJe ve 

görüş tarziyle Türk münevverleri 
arasında yüksek uir mevki sahibi 

bulunan iç Bakanı , Halkevioin onu 

dinlemeye gelen vatandaşların ke· 
safetile dolup taşan sıcak havası 
içinde siyasal, ekonc.mik , idari ve· 

saire gibi çeşitli ulusal meselelere 

temas etti. Bilgilerini , görüşlerini , 
duyuş ve intibalannı ayrı ayn suret

lerle tahlil ederek, dinleyicilerin kafa 

ve kalplerinde gerçekten silinmez 

izler bıraktı . 

Bay Şükrü Kaya , bu konuşma· 
lannda bilhassa ( Hatay )meselesine 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Büyük Şef 
Borsada 

Bursa: 27 [Hususi 
muhabirimizden ]-Bur
salıların dün akşam 
Halkevinde tertip et
tikleri Uludağ gece-
si Atatürkün yüksek 
huzuru ile eşsiz bir 
ne~ içinde geçmiştir. 

Bodi ! Bodi l 

(O ün, kulaklaıımızm ıdıı;ık ol 
duğu bu sesi Adana ısok ek

larında yine işittik .. 
Bu ses, Adana çiftçisinin mille· 

madiyen gök yüzünü gözetliyen goz
Jerinin suya karşı duyduğu hasretin 
sesidir. 

Çukurovalıların otedenberi }ru-
raklığa kaışı bu çeşit, yani sih irli 
tedbirleri vardır 1 • 

Ya, elinde bahçe korkuluğuna 
benzeyen ve ne ifade ettiğini kiınsenın 
bilmediği acayip bir nesne, pencere· 
terden üzl!rıne dokiilen kova kova 
sulardan sırsıklam olmuş bir insan 
titrek bir sesle sokaklaı ı dolcışır 
ve Çukurova çiftçisi namına Allahtan 
yağmur dilenir; Yahut ta biiyük 
tq köptünün yanma bir teneşir ısla
tır, su illhmın merhametine dehalet 
edilir. 

Evveli nereden geldiğini b lmedi· 
timiz bu ananeler , hiç şüphe yok 
ki , ziraat politikamızda alınması li
zım gelen büyük tedbirlerin birer 
canlı ihtarıdır. Çukurova köylüsünün 
en büyük derdi , feliketi sudan ge
lir . Bol yağmur yağar , nehirler ta· 
şar, ekilmiş topraklar su altında ka
lır. Mevsiminde yağmur yağmaz ekil· 
miş topraklar yanar , içindekileri üs
tündekileri kavurur , kurutur. 

Sık sık yenilenen bu felaketler 
bizi , biran evvel sularımızı bir reji· 
me tabi tutmağa , topraklarımızı ta
biatın merhametine terk elmemeğe 

mecbur etmektedir . Bu işin büyük 
ehemmiyetini çok iyi anlamış bulunan 

Kızlarımız ve delikanlılarımız nazari 
derslere muntazaman devam 

etmektedirler 

Talebelere yeknesak elbiseler yapıldı 

Şelırımi:: Tiirkkıı§ıı l.ı: r P e,/,ek talebeleri ı" hcwıı kıırumıı ba§kam 

Türkkuşu Adana şubesi, günden 
güne faaliyetini artırmaktadır. 

Yar ınkı hava ordusuna çok kıy· 
metli birer eleman olacak Türk 

gençlerini, yarına hazırlanmak için 
hava kurumunun açtığı Türkkuşu 

kanadları altına her gün artan bir 
istekle koşuyorlar. 

Filrn açılmış olan Türkkuşu Ada· 
na şubesine şimdiye kadar yüze ya· 
kın muracaat vardır. Bunlar içinde 

sıhhi muayenderi tamamlanarak 1 

vücudlan uçuculuğa elverişli talebe 
adedi 74 ü bulmuştur. Talebeler 
haftada iki gün nazari ders görüyor· 

lar Kendilerine yeknasak talim tu. 
lumları yapılmıştır. Bu gençlerimiz 

arasında (16) dane de kız talebemiz 

vardır. 

Bu münasebetle evvelki gün 

alınan toplu bir fotoğraflannı mem

leketimiz adına sevinç duyarak ~ yu

karıyakoyuyoruz. 

ltalya - Yugoslavya 
hükümetimiz alınması lazım gelen 1 S. ,.. } h • . f d 
tedbirleri tesbit etmiş ve işe de baş· 1 ıyası an aşma er ıkı tara arasın a 
lamak üzeredir . Bizim burada soyle-

mek istediğimiz şey işin başka tara- 1 parafe edildi 
fıdır . 

llodı. ! //odı ! 1 
N<·d~n oldu ! 1 
/Jır kaşırık sudan olrlu ! 

Cümlelerini titreyen dişleri arasında 
zorla talaff uz eden bu zavallı insanın 
hali ve onu sokaklara düşüren zihni· 
yetin hala aramızda yaşaması içiıniti 
sızlattı • Bu adamcağı7.ı çırıl çıplak 
sokaklara diişüren şey, bize , evleri
mizi kapılarımızın üzerine }azdırdı-
ğımız [ Ya Hafız 1 ] ciimlesile sigorta 
ettiren zihniyetten başka bir şey de· 
ğildir . 

Her felaketi, her saadeti ilahi bir 
men~a~. atfederek bütiin eneıjimizi, 
eJlerım ızı sema, a kaklıı mak irin lıar-

c.ayacn~ımız za111aı1 lar çoktan ~;eç ınir-
tır . ı 

Tab;nım k;, nunlaı ın t karş ı c:lua 
berckatilt: . dc~ıl, ınsan ını d csile k, ı~ı 
konulan hır 'Z<ııııarıda \'•l:ŞI) oıuı . 

(Partonner) d n lı ·n · bırl.i'Ç nıetro
luk demir parı;i'nnt başınııı.ın Czcrinc 
koymazsak Allah but un ) ılrlırıınl •. rıı ı 
başımıza yağdırmakta ıercddut et 
mez. En keskin duaların bıle buna 
mani olınasım inıkan yol.tur. 

Medeni insan, h:ç bir işi için Al
lah' rahats •z etmiyen ve her derde 
dimağı~ın, bileğinin kuvetiyle çare 
bulan ınsandır. 

Üç gündenberi sokaklarda (Bodi 
bodi )do~aş~.ığ~ ~alde_ bir damla yağ~ 
~urun duştuğunu gormedik. Seksen 
hın nufuslu Adana şehri soyunup 
sokağa düşse bile, bir tek damla yağ- j 
murun düşeceği de yoktur. 

Medenileşmeğe, insan gibi düşü 

-···-
Anlaşmanın esasları nelerdir? 

Belgrad : 27 ( A.A ) - ltalya 

Hariciye nazırı kont Ciyano dün 

Belgradda' Yugoslavya ftalya siyasi 

anlaşmasını imzalamıştır . Müddeti 

beş sene ohm anlaşma sekiz madde· 

dir . Bu anlaşmada hiç bir şeyin iki 

Şehrim i;; ldmarı) ıırılıı 

n?p, insnn gibi yapmağ'a çalıştığ'ımız 1 
hır zamanda gök l üzündeki bulutları 
dua ve tılsım kuvvetiyle eritmeğe 
kalkmak gülünçtür. Ve bizim için 
medeni bir yüz kızartısıdır. 1 

memleketin esasen aleni olan mev· 

cud beynelmilel taahhüdlerine mu

halif telakki edilemiyeceği kaydedil. 

mekte ve her iki taraftan birisi hiç 
bir sebebiyet vermediği halde bir 

- Geris iiçüncü sayfada _ 

[ }'azısı iiçürıcü sahifede J 

Dünkü bodibodi'nin bir tek tesiri 
bir tek neticesi olacakdır: Sabahtan 
akşama kadar çınl çıplak ve su aJ• 
tında dolaşan zavallının şiddetli bir 
saphcana yakalanması .. 



Boğazlarınıızda 
Yasak hava bölgeleri kuruldu 

Ankara : 27 [ Hususi muhabiri· ı 
mizden ] - Montro anlaşması mu· 

cibirıce kurulan Çanakkale ve lstan
bul boğazlarının ikinci memnu mm· 
tıkasına göre a} rıca bir hava yasak 
bnlgesi kurulması zaruri göriilmüş ve 
bu husustaki kararname Bakanlar 
heyetince kabul olunmuştur. 

Yeni kurulan hava } asak bölge 
ı~rini bildiriyorum : • 

Çanakkale boğazı bölgesi 

Edremit köı fezinde Kadırga bur· 
nundan başlıyarak Çaltı köy-Ba

kaçlar - Çatalağ - Kilise alan Bur
ma köy-Çan deresini takibedcrek 

Maltepe - Elmalı-Erdek Fati üze
rinden Marmara adasının on kilomet. 
re şark ve şimalinden dolaşarak Rum 
eli kıyı,;ında Gazi köye ve oradan 
Emirali Kadıköy-Doğancı deresini 

takibederek Kırkapan-Baran Şa 
ban - Saros körfezinde iki tuzla 
gölleri arasında Dağ tarla sırtına 

ve lmroz, Bozcaadaların 10 kilomet· 
re şimal ve garbisinden geçerek ay· 
nı açıklıkla Baba burnuna ve kara ·ll · 
!arımızı takibederek Kadırga burnun 
da bitmektedir. 

İstanbul boğazı bölgesi 

Garp hudutları Çatalca müstah
kem mevkii hava yasak bölgesi sını · 
rı ile birleşik olmak ve cenupta Ça· 
murlu handan başlıyarak Su kulesi
Rumelihisarı -Anadoluhisarı-Pole· 
nez köyü-Hüseyinli köyü-Akpı

nar; Karadeniz kıyısında Alçalı na
hiyesınin on kilometre şarkındaki 
Rakethaneye ve oradan sahilin on 
kilomPtre açığından garba doğru ge. 
çerek Halas burnunda çatalca hava 
yasak bölgesilc birleş•cektir. 

Fennin büyümekte olan bir çocuğu 

Televizyon 

uzaktan uzağa aşık olmağa başladılar 

Berlinden bildiriliyor : ; 

1932 senesi martında idik . Rad. I 
yo haftası zarfında ilk televizyon 
ıletlerinin teşhir edildiğini gördük . 
Aynı zamanda posta id,.rcsi de bir 
yerden bir yere telle veya telsizle , 
televizyon usulü , resim nakline baş 
lamıştı ve halktan iş alıyordu . Bu 
scretle , pastahanelerde istenen ye
re istenen fotograf dakikasında nak· 
!olunuyordu . 

1934 de" Telefunken " şirketi 
ilk televizyon istasyonunu kurdu . 
Her akşam saat sekizden ona kadar, 
televizyon bulur.aıı umumi yerlerde 
halk televizyonla naklolunan filmleri 
veya pek uzun sürmiyen tiyatro tem· 
sillerini seyretmeğe başladı . 

1935 de Berlinde ve Leipzigde 
halka ilk telefonovizyon ( Sesli lele· 
vizyon ) daireleri açıldı . Buralarda 
siz bizim paramızla bir lira kadar 
ücret mukabilinde , istediğimiz kim· 
seyi , bu tertibat bulunan pastaha
neye çağırtıyor ve karşımızdaki per
dede hem kendisi i görerek , hem 
sesisini işiterak , telefonla konuşabi
liyordunuz . Mesela Bı rlinle Leipzig \ 
arasında, her gün binierce kişi böy. 
le kaışı karşıya "uzaktan " görüşü· 
yordu ... 

Kim icat etti ? 

Televizyonu icat eden diye bir 
kişi gösterilemez . Çünkü , bu işle 
her memlekette muhtelif kimseler 
ayrı ayrı uğraşmışlar ve bugünkü 
televizyona muhtelif alimlerin bu- 1 
luşlarile varılmıştır : 

ltalyada Markoni.F ransada Belin, 
lngilterede Markoni cemiyeti, Ame· 
rikada R. C. A. şirketi, Alnı myada 
T elefunken şirketi televizyonun ica 1 

dından tatbikine kadar ayrı ayrı 1 

çalışmışlardır. Bunlardan Almanyada 
ve lngilterede yapılan tecrübeler ı 
iyi neticeye varmış televizyon işleri 
bu iki memlekette her yerden ileri ı 
gitmiştir. 

Almanyada olduğu gibi bugün 
lngilterede de televizyon i~tasyoıı
ları vardır. F ransada yeni yapılmış· 
tır . 1 

lngilteredeki televizyon istasyonu, i 
meşhur " Cristal Palece " ( Billur 
saray ) yangınında , kısmen hasara 
uğra 'llıŞ, fakat sonradan tamir edil 
miştir . 

Bir makine 400 lira 
1936 da televizyon daha pratik 

bir sahaya ondu: Berlinde olimpiyat 
oyunları yapılırken Almanyanın bir 

Uzaktan aşık olanlar çok yerlerinde halg büyük salonlara 

B l 1 
. k d loplenmış ve radyo ile stayomdaki 

u suret e le evızyon uvve en . . •. 
f ·ı k 1 b 1 d ~ seslen ve radyddakonuşanın verdıgı 

ı e çı arı mış u unuyor u . , h d' I k . b 
B · tt L . . . . ,za atı ın er en kar~ısındakı eyaz u ıca an son eıpzıg sergısın· d . . 

d k h b. ı ·ı·' · t'f d d'ld' 1 per eye televızyon vasıtasıyle akse. e ço oş ır şe.n ue ıs ı a e e ı ı: d I d' d 

1 

en oyun arı seyre ıyor u. 
Siz bir seyyahsınız . Berline git· 

tiniz . Bu telefonlu televizyon'a gö· Bu sene televizyon sahasında da· 
rüşmek istiyorsunuz . Halbuki Leip· ha ileri gidilmiş bulunuyor. 
zigde: tanıdığınız kimse yok . Ne Televizyon makineleri satışa çı · 
yapacaksınız ? karıldı. Şimdiki halde, küçük çapta 

işte, bulunan kolaylık bı,ıdur: Le bir televizyon makinesi bizim para. 
ibzigdeki televizyon istasyonbnda, mızla 400 lira kadar tutuyor. iki 
böyle Berline gelen yabancılarla ko· misli fiyata daha büyükleri de var: 
nuşmak için tutulmuş genç bayan Bunlarda resim iki metre boyunda 
!ar vardır. görülüyor. 

Berlinden, gayet ucuz bir ücret 
mukabilinde, Leibzig'e telefon edi· 
yorsunuz. Biriki dakika sonra karşı
mıza güzel bir bayan çıkıyor. Size 
gülümsüyor. Aranızda yabancılık 
kalmamıştır .. Kendisine iltifatlar et. 
meğ başlıyorsunuz, o size mukabele 
ediyor .. ve bu suretle televizyon gö· 
ı üşmesi - ilk verdiğiniz ücretin müd · 
deti bittikten sonra eğer tekrar pa· 
ra verm·eği göze 1lırsanız - dakika
larca uzuyor. 

Hatta bu televizyon görüşme 
ve konuşmasının evlenme ile netice
lendiğini bile anlatırlarl 

Bu suretle bugün televizyon ta· 
mamile tatbik sahasına girmiş bu· 
lunuyor. 

Yalnız, henüz çok uzak mesa
felerden televizyonla resim ve bir 
hadiseyi nakletmek mümki.'n olmu
yor. Fakat, gözönünde bulundurur· 
sak yakında lıuna da muvaffak ola
cağını düşünebiliriz. 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski orozdibak civarında 

Fuat eczanedir 

Tlirksözn 

,------------------=-----mıaı--------·------------, 
lşehir haberleril 
, ..................................... mm._ ........ ı .... ımı:ıı ... ı .......... ,I Vahşi ha yvanlsf 

Yeni pasaport 
kanunu 

Yeni pasaport kanunu layihası 
tekemmül etmek üzeredir. Yeni la
yiha ile pasaport ücretlerinin indiri
leceği ve Balkanlar için ayrı bir şekil 
tatbik edileceği ve pasaportların 
altı aylık ve bir senelik olmak üze
re ikiye tefrik edilerek alınmakta 
olan harcın da buna göre taksim 
edileceği tahmin edilmektedir. 

Memleketimize gelen ecnebilere 
verilmekte- olan ikamet tezkeresi 
harcı için alınmakta olan para da 
bu yeni layiha ile tamamiyle ayrı 

bir şekle konulmaktadır. 

Ecnebiler ellerindeki pasaport. 
la Türkiyede azami bir hafta veya 
onbeş gün kalabileceklerdir. 

Bunun haricinde 6 ay kalacak 
kır altı lira ve 12 ay kalacaklar da 
12 lira vereceklerdir. 

Bu müddetler nihayet buldukça 
ecnebiler alakadarlara müracaatla 
kayıtlarını tecdit ve mezkür rüsumu 
ödemeğe macbur tutulacaklardır. 

Buğday tevziat miktarı 

Şimdiye kadar Ziraat bankası
nın çiftçi mize dağıttığı buğday 
miktarını aşağıda' gösteriyoruz: 

Adanaya 438,018 kilo, Ceyha· 
na 150,000 kilo, Dörtyola 15,000 
kilo. 25-3-937 günü akşamına ka
dar (196,932) kilo da köy ve mahal
leye yerilmiştir. 

Zabıtada: 

Hakaret etmiş 

lsmail oğlu Hüseyın isminde bi
risinin Derviş oğlu Kamile hakaret 
ettiği zabıtaya şikayet edildiğinden 
hakkında kanuni muamele yapılmış· 
tır. 

Alacak yüzünden 
tokatlamış 

Mehmet oğlu Mehmet adında bi
ri alacak yüzünden Hacı Bekir oğlu 
Mustafeyı tokatla fena halde dövdü 
ğünden hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Birbirlerini sopa ile 
yaraladılar 

Süleyman oğlu Vahap kardeşi 
Ali ve Yusuf ile Şaben oğlu Ahmet. 
Mahmut oğlu İbrahim, Ali oğlu lb 
rahi•tı, Mehmet oğlu Vahap ve Şa
ban oğlu Salih adlarındaki şahıslar 
İş yüzyııden kavga ederek birbirle
rini sopa ile dövüp yaraladıkların
yakalanmışlardır. 

Halkevinde 

Nedim gecesi yapıldı 

Dün gece şehrimiz Halkevind: 
Nedim gecesi yapılmıştır. 

Nedimin hayatı hakkında müsa 
habeler yapılmış şiirleri okunmuştur' 

Salon güzide davetlilerle leba· 
leb dolu idi. Ar komitesinin tertip 
ettiği saz heyeti de bu ihtifale işti 

rak ederek Nedimin gazelleri teren· 
nüm edildi ve şehnaz ve milli yegah 
fasılları Nedimin şen ve şuh şiirleri 
arasında Halkevine nedimane bir 
gece yaşattı. 

Adananın genç münevverleri 
arasında edebiyat ile iştiğal edtnler 
bu gece hisselerine düşen vazifeyi 
muvaffakiyetle başardılar . Mu . 
sıvişinaslarımızda la'e devrinin pür
şevku taralı bir bezmini temsil ve 
ihya etmiş oldular. 

Halk bu gibi müsamerelere teşne 
olduğundan Nedim gecesinin bir 
kaç gün sonra tekrar edileceği umu· 
!ur. 

Hars komitesi 

Konferanslara başladı 

Şehrimiz hars komitesinin bir 
azası dün sebze pazarında halkımıza 
" Türk kültürü , Türk harsı ,, 
mevzuu etrafında bir konferans ver. 
miştir. 

Petrol ve benzin 

Ucuz satılması için 
inhisaramı geçecek? 

Petrol, benzin ve mümasili mayi 
mahrukatın memleket dahilinde ucu 
za satılması için inhisar altına alın· 

ması tetkik olunmaktadır. 

Okuma odaları 

Maarif vekaleti yeniden 500 ka
dar okuma odası kurmağa karar 
vermiştir. 

Cirit oyunları 
Bugüıı hava iyi olduğu takdirde 

her hafta olduğu gibi öğleden son
ra Demirköprü civarında Cirit oyun· 
!arı yapılacaktır. 

At yarışları 

16 Mayısta yapılacak 

Şehrimiz At koşularının 16 Ma 
yısla yapılacağını vekalet dün gelen 
bir emirde bildirilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Köylülerimizin 

Hava kurumuna yaptık
ları değerli yardımlar 

Ayas nahiyesi mıntıkasındaki 

hamiyetli köylülerimiz hava kuru 
muna devamlı yardımlar göster
mektedirler . Bu köylerden kurban 
bedellerini Türk hava kurumuna te
berru edenlerin isimlerini aşağıya 

alıyoruz: 

Bay Durdu Kesmeburundan , 

• 
cennetı 

1 • in fi' 

A ı vasıta ve alet erın ~ 
kalade tekamülü ha~ 
sıcak memleketlerde eı:· , 

hayvanlar merhametsiz bir ş .JJ 
avlanmakta va mahvediJnıekt-fif 

Mesela Merkezi Afrikada 

si sönmek üzeredir. bO 
Bu sebeple bazı yerlerde d'I 

susta bazı tedbirler ittihaz e 
1 

tir . a ~ 
F elemedk hükumeti Cav 'kı 

matra ve Borneoda gergedan• , 
guru, kaplan gibi hayvanların 3jş 

k •• k etın 
masını atı surette yasa ha 
bu yasağa riayet etmiyenler 
da ağır cezalar koymuştur. 

J3 
Son zaman amazo!l 

1 Bay Mustafa oğlu B. Osman Yeni 
köyden , Hacı Kasım Yeni köyden , 
Yusuf onbaşı Yeni köyden, Musta· 
fa oğlu B. Mehmet Yeni köyden , 
DeğirmPnci Kadir Zeytinbeli, ls:nail 
Zeytinbeli , Ali Deşirnıeci Zeytinbe· ! 

li , Keşşaf oğlu B. Ali Zeytinbeli , 
Memik oğlu B. Ali Ayvalık , Ah· 
dullah oğlu B. Hüseyin Çelemli , 
Mehmet oğlu B. Necip Çelemli , 
lsmail Hakkı Çelemli , Osman oğ. 
lu B. Mustafa Çelemli , Yusuf oğlu 
Ömer Akpınar , lsmail oğlu B. Mu· 
rat Belören , Hüseyin oğlu Ahmet , 
Kardışa Belören , Hacı Hasan Belö· 
ren , Murat oğlu B. Osman , Be -
!ören , Ahmet oğlu B. Ahmet Belö· 
ren Mehmet oğlu B. Hüseyin Belö
ren , Hasan oğlu Mehmet Belören , 
Bay Osman Ziyanlı , Bay Hüseyin 
oğlu B. Halil Ziyaıılı , Bay Ali oğlu 
B. Hazım Ziyanlı , Bay Cerrah Ali 
kızı Ümmü Ziyanlı , Bay Darendeli 
Halil Ziyanlı , Bay Mehmet oğlu 
Ömer Kütüklü , Bay Mehmet oğlu 
B. Ali Kütüklü , Bay Mehmet oğlu 
B. Ali Kütüklü , Bay Ahmet oğlu 
Mehmet Kütüklü , Bay ,Gümüş Os· 
man Kütüklü , Bay Mustafa oğlu B. 
Halil Firenkoğlu , Bay Mehmet oğ· 

lu B. Ali Firenkoğlu , Bay Süleyman 
Yahşılar , Bay Abbas Yahşılar , 
Bay paramyok oğlu B. Mehmet Yah· 
siler , Boy Nulı oğlu 13. lbrahim 
Şeyhgani . Ba, Abbas Kırnıızıdam, 
Bay Vecihi Sadiye, Bay Mehmet 
oğlu B. Abdullah Sadiye , Baz Yu
suf Deli Sadiye , Bay Ahmet oğlu 
Veli KalJırım , Bay Mustafa oğlu 
Ahmet Sofu Kaldırım , Bay Halil 
oğlu B Alımet Kaldırım ; Bay Ab· 
duılah Zeynepli , Bay Ali oğlu B. 
Mehmet Zeynepli , Bay İbiş oğ'lu 
lbrahim Zeynepıi , Bay Ali oğlu B. 
Hasan Zeynepli , Bay Muhtar Hacı 

Tarihin, bilhassa eski zaın( 
1 rın bir çok masalları ,;ınıazon 

dm muharip ) !ere mahsustur. a 
Fakat son zamanların rla 

zanları olduğunu görüyoruz :l P 
' · ue e 

" Strazburgdan Parıse "' ·dl 

~Veli Deveci uşağı , Bay M. Ali oğ· 
İ lu Mehmet Ali Deveci uşağı , Bay 
1 Himmet oğlu Ali Deveci uşağı, Bay 

Nuri Hoca Haylazlı , Bay Baytar 
Bekir Haylazlı , Bay Dede Yumurta· 
lık , Bay Muhtar Osman oğlu Ah· 
met Bunutlu , Bay Mustafa Fikri 
Ayas , Bay Mustafa oğlu B. ibra 
lıim Yeniköy . 

·--~,,,..........,. -

Hala esir ticareti 
Çinde Soo liraya c1riye 

satılıyor 

kadın, otomobilini bir posta ~al 
hanrsi önünde durdurmuş fa bil 
şıdan gelen diğer bir oıonı~ til 

.. •• 111enı1~ 
çarpışmanın onune geçe bir 

Çünkü, bu genç kadın eM' 
otomobilinin volanını idare oıJ' 
diğer elile de mini mini çonel' 
gö~süne bastırmış ve eınzırı 
!ışıyordu. ~ 

Bu müsademede beı eke:ııı' 
ralanan v~ya ereledeıı ye "f 

Fakat valde kadının vaıı 

yanı dikkattir, değ~!~ 

Balkan Antaı>' 

Ekonomi k~~s& 
mesaisini bıtır 
Atina : 27 (Radyo) - ~c 

toplamın Balkan P rınJı 
mesaisini bitirmiştir. 

Kon;ey bilhassa ta~n 
mahsulatın ~atışını trının . el 

B ık h . • . "• 31 ın re a an arıcı pıyaS• 

takibi Jile terek bir >İyaset 
tetk:k etmiştir. 

. ıı' Romanya haricıye ~ 
Pragdan döndıt -----!3iikre~: 27 (R.ıd yo) -""' 

haıiciye nazın Pragdall 
dönmüştiir .. ,ce 

Nazır lıarc\<etinden oı Y' 
ya hesabına Çeki.<Jovak>'3 

mış oları siparişlere aid pır 
imzalamıştır. 

--- ·J 
Şeker sanaY1 

Bir sahtekarlık 
ı~~~~--~~~~ 

Uzak şarkta lngilterPnin en kuv· 
vetli deniz üssü olan Siııgapur ayni 

. d d" k r fa ıse, ınevcu ort şe e 
işlediği pançar 408.89~ 
sal edilen seker ise 65. 

Veli oğlu Şahin adında lıirisi, ı 
Hüseyin oğlu Salihe ait nüfus cüz· Beş seneye mahkum oldu ı zamanda en kötü bir ticaretin ıner

kezi<lir; burası kadın ve çocuk alım 
satımının pazarıdır. 

daniyle Şımendifer i faresinde İş ala
rak bu suretle makarnalı iğfal eyle· 
diğinden her ikisi de yakalanarak 
haklarında kanuni muamele yapıl-
mıştır. 

Bir hırsızlık 

İnönü mektebi talebelerinden Ha
saıı kızı Haticenin mektepte temiz· 
tikle meşğul bulunduğu sırada alt 
kattaki odalardan dokuz lira dtğe
rindeki manto, caket, ve baş örtü· 
sünün pencereden ç.ekilınek suretiyle 
meçhul bir kimse tarafından aşırı!· 
mış olduğu polise id<lia ve şikayet 

edildiğinden tahkikat başlamıştır. 

Zeynep isminde on dört yaşında 
bir kızı lekeleyen Hüriyet ınahal~e- j 
sinden Ahmet oğlu Hüseyinin muha· I 
kemesi dün ağır cezada sona ermiş 

ve suçlu beş sene ağır hapse mah· 
kum olmuştur . 

1 
1 

1 
1 

İhtilas suçluları : 

ihtilastan suçlu ve mevkuf Dört· i 
yol mal müdürü Zeki ve arkadaşları 1 
haklerındaki duruşmaya ağır cezada 
dün devanı edilmiş , Şahit Sabri 
için Osmaniyeye }a!ılan t11limatın 

tekidi için muhakeme başka güne 
bırakılmıştır . 

M"lay adalarında bilhassa Çinin 
kadınları için çok isfrkli salış pazar. 
lan vardır ve hükumet bu alım sa
tımların önüne geçememektedir. 

Yoksul ana ve babalanndan he 
nüz yavru iken bir ile iiç lrıgiliı li 
rası fiyatla satın alınan kızlar, esir 
tacirleri tarafından mekteplere yer. 
leştirilerek büyütiilme!<tedir. Kızın 
yetişti,ilme ve okuması 12 bawn 16 
yaşına kadar devam etmektir. 

lngilizce konuşmasını öğrenen , 
hele güzel olan ~ ızlara bazı Çinli 
tacirler çok yüksek fiyatlar vermek· 
ted<r. Memleketlerde yetiştirilen ve 

na varmış bulunmaktadır· 
sal yı ı İçinde köylüye ;o 
car bedeli ise 304'l., Jıel 
rençber ve işçi olarıık ki 
üçbin ai!eyi geçiudirıı1e 

"v memlekette senede on ° 
ralık bir iktisadi faaliyr1, 
. ·ıı· k 31·11 lıren mı ı şe er san·, 

5 
vaziyete göre hazineY_e $' 
milyon 250 bin lira bır 
etmektedir. 

• lisan öğrenmiş bu kızl~~, 
liler 500 lngiliz lirası V 
vererek satın alnıakt3 

cariye ve odalık ofaıa~ 
tadır . 



. 28 Mart 1937 Türk sôzll Sahife 3 

------------------~------------------· b 

· .. 1 Asri sinemada 
Yazan · 

\ 
27 Mart cumartesi akşamı 

Nihat TANG"ÜNER 

- İ Sabriye T okses ve arkadaşları topluluğu 
Kafes arkasında .. ! 25kişilik büyük varyete ve tiyatro topluluğu sabıkDARÜLBEDAYI 

- ----- • sanatkarlarından B. NE.CLA, komik şanteler yıldızı B. Ayten ve sahneler Mersin-Ada 
na Yurdları 

~ albi çarpıyordu. Bir delilıan· 
~ lının mütemadiyen evleri ö· 

nünde dolaştığını görüyordu. 

Çıkmaz sokağa karanlıklar çö
künceye kadar Nerime ker akşam 

pencereden ayrılmıyordu. 

kelebeği MiNYON SEZGiNiN iştirakile Avrupadan ilk defa şehrimize 
gelen 

Trio Esberus varyete yıldızları şayanı hayrat kemiksiz 
kız küçük Mariçe. Caz : bestekar kon1pözitör Bay Mu

hiddin idaresinde mt.şhur güldürücü Mehmet Ali 

~0 Bugün Şehir stadında karşılaşıyorlar \ 

- --····-· ! 

enerjisi b;rleşince ortaya büyük kuv ı 
vet çıkıyor. işte bu noktadandır ki, 1 
ümidlerimiz daha ziyade bizimkiler 1 
tarafında toplanıyor. 

' ~ıi 
',,I Bu gün stadyom yine heyecanlı 
ıı~ ve güıel bir maça sahne olacak ... 

ak Çüııkü ovamızın iki kuvvetli takımı 
Mersin ve Adana Yurdluları karş.ı · • 
la~acaklar. Her şeyden evvel tem.'.z ! 

\3 ve güzel bir oyun çıkaracakları şup· 
hesiz olan bu iki takımımızdan han 

11ş gi taraf daha üstün bir oyun göste· 
n l rirse o galip gelecektir. dem~kl~ be

raber ümidlerin biraz da bizımkıltr 
~ . k 

tarafında olduğunu da gizlememe 
lazımdır. 

ı~; Çünkü : iki senedir mütemadi 
galibiyetlerle şampiyonluğu elinde 

!:~ tutan Adana ldmanyurdu geçen haf· 
10 ta kuvvetli rakibi Torıısu da. :7- l . ur 'b· k ıŞ gı 1 büyük bir sayı farkile yenere 
ıd eski kuvvetini yine olduğu gibi mu~ 
e 'f h.afaza ettiğini seyircilere göstermış
c~ h Eskilerden daha enerjik ve dah~ 
'" dıkkatı; oyunculardan müteşekkıl 

Bilhassa son zamanlarda altı mü- J 

him oyuncusunu kay~e~.en .. ~ersin \ 
takımının şimdiki halı goz onune ge. ı 

tirilirse ... 
Mamafih Mersin takımı geçen J 

haftalar zarfında Torosla yaptığı iki ' 
tan birinde berabere ve birinde 

maç b " k" k' 
2-0 galip gelerek u gu.n.·u ~a. -~-

b. d neı ·1; ve nefes kabılıyetı ılı-m en e • . 
barile hiç de aşağı kalmadıgmı. ıs- \ 

t 'şti E"er bu takıma eskı o-pal e mı · 11 • .. 1 
1 da iltihak ederse yıne o gu- _' yuncu ar . 

zel futbolu oynayan Mersin t.akımını 
1 

karşımızda bulacağız d~~.ektır... j 
Şansın futbolda buyuk ro~u ol-

d l'runa göre; şimdiden serdedılecek 
u,. b 'h . fikirlerin isabetinde çok az ır ı tı-

ınal vardır. 
Bu gün öğleden sonra gençler 

bize kabiliyetlerini bilfiil gösterecek-

bu günkü şampiyon takımımızda Mu
t ~; zaffer, Cahit, Kemal, Hasan, Kadir 
·t~f· ve Avni gibi tecrübeli oyuncuların 
i)" yanına yeni istidatlı gençler gelire- !erdir. 

rek bambaşka bir takım vücuda ge· Bu günkü maçın çok alakalı ve ! 
tirilmiş bulunuyor. çok heyecanlı olacağına şüphe yok· I 

f)\ __ E_s_k_il_er-in--t-'c_r_ü_b_es•il·e-y_e_n_il-er-in--tu_r_. ___ ----------- j 

Mısır gençliği 
---

l ltalya -Yugoslavya ı 

1 -Birinci sayfadan mabad - ıı' 

çok devletlerin taarruzuna uğradığı 
p..l 

- Birinci sahifeden artan 

tice M l · 1 }' M ısır - ngiltere mııahedesıy e 

d 
15

1
1
' istiklalinin kazanılmasında fay· 

a ı bir • ·ı 
amı olmuştur. 

ın' d Baıan da gençlik aşırı hareket 
,n•' eh ed~ek asayişi muhil addedilecek 

a ısel - · 
ııı' h er çıkarmış ve asıl asayışın 

mi a zu_rlu tarafı olarak fırkalar bun
an ısr bb" t . ısmaı etıneğe teşe us e 

ti~ mışlerdir. 

iİ b"k Şirndi Mısırda muahedenin tat
.11 atı ve bu arada kapitülasyonların 

~ 1 gası meseleleri vardır. 

l~ eft fırkasına mesnup olan Mı 
sır ıukürn t' H V .. Ak . ~ ı ariciye ezırı van\ 
enııyeti k• . M . k b- . . atıpliğine ısır mısa ının 

ırıhncı maddesi mucibince daima 
~r taa h"d 
jr u atına riayet etmiş olduğunu 

ve Akvam C · · · ·ı·hı a .. emıyetının sı a anmıy 

mutaallik nizamlarını kabul ettiğini 
ve büt" b un Şeraiti haiz olduğunu e 
yan ede k . . k , h _ re Akvam Cemıyetıne a-

l ..41 ul edılnı · · .. d · I" k esı ıçin notasını gon erır· 
~n bu İ ş i daha evvel Mısırdaki bü-

rtun Partilerle müzak•re ederek itti-
ı akla ve 1 b' ı· t . r · e ır ığile hareket e mı ye 

teşebbüs etmişti. 

ı~~ hMustafa Nahas Paşa davetine z mu alif f k 
~, d'I ır ·a reisleri ic:abet etme· 

g ~ ı er, 

(. ~ h'IY~ (uaşka işleri, muahedenin da-
~e ı ı ı~lere 't k ,n <l • _ aı ısımlarını bize sor. 
5ıı" ma ı kı şımd' l b . . . . 

ı 1 ya nız unun ıçın ıstı· 
lı1 ıareye g· d I' ) 
1 

1 e ım yolunda istinkafla-
~ ının seb .ı,· . 1 _ 

N h c ını an at nak istedıler. 
·v ı a a~ Paşa d h ı-f ·ı . 

0 • a mu a ı partı erın 
t ı :parlament d • <l O a ve /\yanda azaları 
111 ar ır. Her iş orada kendilerine arz 

C dılınPkt d' 
iş • e ır. yolunda mukabele etti. 

te bıı sıralarda işe talebe de ka
ııştı. 

Ve Ezher camiinin geniş saha 
r~:d . ında • :ıatipler (kapitülasyonların) 
dır ılgası ıçın hitabeler irad ederken 

~ 

~ ~ 

kd. de dirrer tarafın mutaarrızın il ta ır 6 l .. 1 .. . t'f desini mucip olacak ıer tur u 
ıs ı a .. t j 
hareketten istinkaf eyleyeceğını a -
ahhüd etmektedirler · 

Bundan başka tarafeyn beyne!· 
-ı 1 ' htı'laflar halinde müşterek 

mı e ı ... 
menfaatlarının tahdit edıldığı veya 

d ·ı ğ' hususunda mutabık kalır· 
eıeceı .. 

1 bu menfaatları korumak ıçın arsa . 1 
1 ki tedbirler üzenııde an aş-a aca arı 

kendi topraklarında diğer ta . 
mayı .. 

f "lk' tamamiyetine ve mues-ra ın mu 1 • 
. karşı müteveccıh ve ses nızama 

iki memleket dostluğuna .~arar ve". 

ek h'ıç bir faaliyete musaade et 
rec k d' 1 

ğ. de taahhüt etme te ır er . meme ı 

araya (muhtelit tahsil) ve saire .~i~i 
bir takım meseleler de girdi. Huku

met, polis ve askerle inzibati ted -
birler almağa mecbur oldu. 

Muvafık ve muhalif • partilere 
mensup talebe ağız kavgasından 
sonra sopalarla da döğiişmeğe baş 
ladığından doğıdıldı. Birazı da yara· 

landı. 
Ezherdeki yabancı talebe bita· 

raflığı mulıafoza etltiler. 

H"kfimet talebenin böyle işlere 
u r 

müdahalesini menetmiş, far amen 
. b b" ·I vazife to id ı resıııde tale eye O} e . 

!er düşmediği bildirilmiş, aksı halde 

buna karşı tedbir almağa mecbur 

kalacağını ilan etmiştir. 

Mısır gazeteleri ve komşuların 
gazeteleri talebe döğüşmesini tasvib 
etmiyorlar ve talebeyi siyasi mak

satlarla bu yolda istismar edenleri 
muahaze ediyorlar. 

Yüzüyle beraber bütün vücudunun 
kızardığını hissediyordu. 

Gördütü genç adam komşu bak· 
kal ile bir şeyler konuşuyordu? Ace
ba kimi? Neyi soruyordu? Nerime
nin sakin hayatında bu; bir hadise 
oldu. 

Artık sabahları kalkınca ilk işi 
pençere başına koşmak oluyordu. 
Artık iş güç nakış her şeyi unut 
muştu. 

Bu akşamda, delikanlı yine ev· 
!erinin biraz ilerisinde dolaşıyordu. 
Ne kadar şıktı .. 

Delikanlı köşe başındaki bakkala 
sık sık uğruycır ve sabırsızlığını ifa· 
de eden hareketlerle ona bir şeyler 
soruyordu. 

Günler, haftalar, aylar geçti .. 
Delikanlı her akşam karanlık çö
künceye kadar Nerimelerin sokağın
da dolaştı. Ve birkaç' defa, genç 
kız ona görünmek için karşı bakka· 
la giderek eve çay, şeker aldı. 

Günler geçtikçe, kafes arka~ın
daki genç kızın hülyaları büyüdü, 
genç adam, kafasında, kalbinde yer

leşen bir ideal oldu. 
• 

Fakat ne yazık ki bu çok uzun 
sürmedi" Çünkü genç adam bir ay 
dır ortadan kaybolmuştu. 

Nerime, yemez içmez, konuşmaz 

oldu. 
Nihayet genç kızın hayatındaki 

büyük inkilabın farkına varan ailesi 
onu sıkıştırdı. Ve Nerime büyük 
hulyasını göI yaşlanyle onlara an

lattı. 

Bu akşam: 

( Dişi Horoz ) 
Yazan: 

Komedi 3 perde Mahmut Yesari 
Bugün gündüz matinede 

( OVEY ANNE) 
Dram komedi 3 Perde 

Y azan-lsmail Zahit 
Büyük zengin varyete numaraları-danslar-düetö-solo milli zeybekler 

Rakıslar 

Fiatlar : Localar (250) numaralı koltuk (50) duhuliye (30) Dahiliye 
vekilimiz E.vin büyük teyzesi onu teselli 

Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 
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- Birinci sahifeden artan-

temas ederek Hatay istiklalinin ka. 
73nıJmasında amil olan Türk tezinin 
mahiyetini İzah etmiş, Cenevre kon· 
seyinin Türk Hatayın istiklalini tanı· 
ma \ hususunda şaşmaz ve yanılmaz 
fikir ve kanaatinin, cenup Türk ev
latlarının tam bir masuniyete erişe
ceklerini temin edeceğine kani bu
lunduğunu ilave etmiştir. 

Bay Şükrü Kaya sözlerini bir 
aralık düşmanlarımızın dışardaki fa. 
aliyetlerine intikal ettirerek;hayatta 
muvaffak olmak , ileri gitmek ve 
yükselmek için hiç bir fedakarlıktan 
ve hiç bir çalışmadan usanmayan 
Türk mille tinin aleyhinde yapılan 

ve yapılacak olan her türlü mefse
detten de endişe etmediiini , onun 
yegane hedefinin beynelmilel sulha 
hizmet etmek olduğunu hiç kimsenin 
ne toprağında ve ne de inkişafında 
gözü bulunmadığını izah ettikten 
sonra, Diyarbekir şehrinin ve bu \ 
muhitin tarihi, siyasi ve sosyal saha· 
daki durumuna ve ehemmiyetine te
m as ederek : 

Bütün batının ayni hızla kalkın
masında ve ileri gitmesinde Cum · 
huriyet rejiminin asla sarsılmaz ka
naatleri ve prensipleri nıevcur olup, 
az zamanda yapılan başarılan bir 
çok işlerin, filhakika çok muazzam 
ınuvaffakiyetler olduğunu , izah et
miş , bazı Diyarbekirli vatandaşlar 
tarafından kendisine sorulan süallere, 
>Orncu:arı ve onlarla beraber bütün 
dinleyicileri tatmin eden cevaplar 
vermiştir . 

Bu arada Diyarbekirin imarı , 
sıhhi durumunun islah ve tanzimi 
ve daha bunun gibi bir çok ınese • 
lelerin s"ret ve zaman halli görü
şülmüş, son derece açık görüşen 
Vekil,bu mevzulara temas eden nok
taları mükemmel bir bilgi ve sala · 
hiyetle aydınlatmıştır. 

Fakat şunu kaydetmek lazımdır 
ki, Şükrü Kaya, o gün , Halkevinin 
salonlarını dolduran yüzlerce Diyar
bekirli vatandaş ile, tam bir millet 
vekili gibi, onlard

1

an ve bizden ayrı 
olmayan bir arkadaş gibi konuşmuş, 
sorulan sualleri dinlemiş , muhtelif 
meseleleri mevzuu bahsedenlere va 
zih malümat verıneği bizzat kendisi 
teklif etmiştir. 

Dahiliye Vekilimizin bu görüş
meleri ve Diyarbekirliler üzerinde 
biiyi k bir sempati ve tesir uyandır
mı~lır . 

Kadri Kemal Kop 

etti: 
- Üzülme .. Bundan kolay ne var? 

Şimdi öğrenirim. 
Genç kız onlara her şeyi anlat· 

mıştı. 

* 
Büyük teyzenin ilk işi karşı bak· 

kala gidip sormak oldu: 
- Her akşam bizim sokakta 

dolaşım bir genç adam var. Onu 
tanır nnsmız? 

- Ha .. Bizim çikolata tirya
kisimi? iki aydır dükkand,ıki bayat 
çikolataları bitirdi şükiir .. O, karşı 
apartmanda ki ı-czacının kızına aşıktı 

hanim efendi. Her akşam Lamia ile 1 

bu sokakta buluşup gidiyorlardı. 
Nihayet evlendiler. Bir ay oldu. 1 

Bakkalın bu sözleri büyük teyzeye 
1 

romatizma sızılarından daha acı ' 
geldi. 1 

* 

Tan sineması 
Bu akşam 

Fevkalade bir Gala müsameresi olarak büyük Amerikalı Edip Hervey 
Ailenin bütün dünya lisanlarına terciime edilmiş ve binlerce nüsha basıl 
mış şaheseri milyonlar sarfile vücude getirilen binlerce figüıanın rol aldığı 

Kalp mücadelesi 
( Antony Adverse ) 

Göz kamaştırıcı mizansen ve kuvvetli bir temsil heyetine sahip büyük ve 
müstesna filmi takdim ediyor. Heyecanlı, sürükleyici , meraklı bir mevzu 

ve bunlar arasında·paı lıyan ince ve içli bir aşkın hikayesi 
Bu nefis filmin baş rollerinde:Halkımızın çok sevdiği FRE.DERIC March, 
Kukaracanın yıldızı STE.FFI DUNA ve büyük bir istikbal vadeden güzel 

Olivia de Havilland 

İlaveten : 
En son FoX Jurnalda ispanya ihtilalinin en kanlı sahifeleri ve daha 

bir çok havadisler 
DIKKA T : Yerlerin erken temin edilmesi rica olunur 

Ntrime, ilıtiyar teyzeyi sokak ka-

purnnda karşıladı: j 1 1 
- Nasıl teyze? 1 

- Şey kızın1 ... o .. o .. Evli imi; ... 
1 
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Dedi. :.---------~.:.:.~-----------.......:: 
Genç. kız, bu sözlerden yalnız 

acı bir inkisara uğradı. lhtiy. r tey
z·nin manevrası onu, büyük bir ha· 
sedin ıstırabından kurtarmıştı. 

Ceyhan habeıleri 

Belediye güzel 
işler üzerinde 

Mahkeme salonundı. 
yalancı şahitlik yaptığın

dan düşüp bayılan 
adamlar 

Ceyhan; 27 (Hususi muhabiri
mizden) - Belediye önümüzdeki 
Nisan toplantısında 937 yılı büdce
sini t&nzim etmek üzere hazırlığa 
başlamıştır. 

Öğrendiğime göre : lıu yılki 
büdce geçen seneııinkinden bin kü
sur lira fa!la olacaktır. 

Belediye, istasyon yolunun ya· 
pılınası ve ikmal edilmesi işine çok 
ehemmiyet vermiştır. Bu yol, Top
rakkale taşı ile döşenecek ve yolun 
iki tarafına da l.ıctondan yaya kal · 
dınmları yapılacaktır. 

Bundan maada istasyonda ge· 
niş bir meydanlık açılacak ve bu 
meydanlık dışardan gelecek her han. 
gi bir yabancı üzerinde iyi bir intiba 
bırakacak surette çok güzel ve mun
tazam olacaktır. 

Kasaba kuruldu kurulalı çarşı 
ve mahalleleri yağan yağmurlardan 
geçilmiyecek derecede çamur der
yası halini alırdı. Fakat, iki senedir 
belediyemizin gayretiyle kasaba kıs
men çamurdan kurtulmuş demektir. 

Bugün Osmaniye ve Kadirli yo· 
lu ile Adana yolunun birleşdiği mü
him caddelerd"n birisinin ve inşası 
tamamlanmıştır. Pek yakın bir za· 
manda bu yol üzerindeki dükkan ve 
mağazaların da ceµheleriniıı düzel
iilmesint! başlanacaktır. 

Belediye, bu caddenin Toprak
kale ta~ı ile döşenmesini düşündü
ğünden bundan once 15 adet bu 
taştan satın almış ve Ceyhana ge· 
tirilmiştir. 

Çarşının imar edilen kısmında 
beş metrelik yaya kaldırımlarına 
iki sıra ve iki buçuk metrelik tretu· 
varpa tek sıra olarak ağaç dikilmiş
tir. 

Kasabanın imarı hususunda her 
yönden çalışan ve varlık gösteren 
belediy.emiz fidanlık işine de çok 
ehemnııyet vermektedir. Geçee 936 
yılında tohumdan ekilen fidanlar 
bu yıl şaşırtılmıştır. Mezbehanın 
ön kısmında ve halkın tatil günleri 
rahatça gı-zerek temiz hava alması 
için hususi bir meydanlık yapılmış
tır. Bu meydanlık, ekilen çiçeklerle 
çok güzel ve muntazam bir şekle 
sokulmuştur belediye cadde ve so· 
kakları ağaçlandırmak ve bu ihti
yacı kendi fıdanliğından temin et-

mek ve hiç bir tarafdan bir fidan 
olsun istemiyecek kadar ağaca sa -
hib olmuş demektir. 

Bundan başka halkımıza, istedi
ği mikdarda her yıl meyve fidanı 
dağıtmak üzere ayrıca bir meyve 
fidanlığı kurmak ve yetiştirmek için 
teşebbüse girişilmiş ve bu iş için 
şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. 

Bunlardan maada kasabanın en 
mühim ve mübrem ihtiyaçları olan 
su ve elektirik işi kalıyor. Halkımız 
bu iki ihtiyacın diğerlerine nazaran 
daha evvel ele alınmasını ve gide
rilmesini ilgilerin himmet ve gay. 
retinden beklemektedir. 

Bayılan yalancı şahitler 
Ceyhan : 27 [ Hususi ] - Dün 

l dliyenin hukuk kısmında yalan ye· 
re ş;ıhitlik yapan iki kişi bayıldı ve 
mübaşirin yardımi ile salondan çı· 
karıldı. Hadiseyi kısaca bildiriyo
rum: 

Ceyhanın Hurşidiye köyünden 
Mehmed oğlu Cumali yaşının büyü
tülmesi için Ctyhan asliye hukuk 
mahkemesine açtığı tashihi sin dava
sının cereyan eden dünkü celsesinde 
aynı köyden şahit olank getirdiği 
lbrahim oğlu Ali ve Yusuf tığlu A
dil mahkemede yalan yere yemin 
ederek şahitlik yaptıklarından mah
keme salonunda her ikisi de derhal 
bayılarak yere düştülı•r ve ma.iıke. 
me mübaşiri ve samiinin yardımları 

- Lutfen oahifryi ~nriniı, -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi}atı ------
En az En çok CiNSi 

K. S. K. S. 
t,.. apımalı pamu1<--

Pıyasa parlağı-: - - 37 
-Piyasatemizi ,, ---- • 
iane 1 

iane 2 
~EkSPre-s------ ı 

-Klevlant ----

YAPAGI 

Satılan Miktar 
Kilo 

-Beyaz 1 

1 
__ Si~ya_h::::::::::::.ı... ______ __ı=:::::.:_- --------

Ç l G l T 
-Ekspres --ı 61 1 
-iane-- -

-Yerlı "Y~mlik,, 1--- --== -_------
•• "Tohumluk,, 

-----------------------------· :1 U B U B A T 
Buğday Kıbrıs ---~--- ---:-----------

- Yerli -5,50 5,75 
--·~ Men tane " -Arpa 1-4-

-FasÜly_a ______ - ----
-Yulaf:=-------ı• ---~ - -, 
-oe1.cc ----• 
Kuş }emı-~- ---------ı 

1 ~eten to.h_t_ım_u ___ _ ---- -------;-------
i Mercimek 
-Susam 

UN 

1-~ört yıldızSatih ı 870 
uç " " ,-740 __ _ 

:E ~ ı=~ört yı ldız Doğruluk --l-775 __ 
.:ıt. u.; ,, .-, ----·- 1725 
:::ı c ----
0 ;;; _ Simit ,, 1 
~ 8.-~ört 'YJldİZ Cumhuriyet $300 __ 

r-.. ı~ç .. " ı=-_7_50 __ _ 
Simit ,, 1 

~------------.__ ____________ __ 
Liverpol Telgrafları 

27 / 3 / 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
Scıntını l't'.tıe 

-H--------,..;;.;;..;.;.;.;,;.;...__;_.,;I 95 -=Lır_e_,,ı ---=-- - -- ı 
azır______ 

7 
17 

Rayişmark -1- 96 
Mart vadeli 1 

- Frank ( Fransız ) -17-I 07 
M <ıyıs vadeli _

1 

7
6

_

14
7

0
1 Sterfüı ( İngiliz ) 618-p>o 

[_H_in_t _h_az_ır_____ üolar ( Amerika ) ı 79 _, 07 . 
Ne,york l 3- 9 5 frank ( İsviçre } . 

----·-------------

Seyhan defterdarlığından : 

Muhammen 
Kazası Cins ve mevki Miktarı bedeli Hududu 

Saimbeyli Ayı çukurunda ha. 10 Dö. 
rap bağ yeri 

,, 

.. 

Kale sekisi harap 5 Dö. 
bağ yeri 

Kele sekisi harap 15 
boğ yeri 

5 lira 

2 lira 

5 lira 

· iki tarafı yol ile bir ta
rafı koca divar diger ta. 
rafı dere . 
Bir tarafı dağ diger ta
rafı Hacı, Süleyman çavuş 
ve Zeki arazilerile çevrili. 
iki tarafı yol diger iki 
tarafı kanak Mehmet ve 
büyük divar . 

Yukarıda mevki ve miktarlan yazılı yerlerin mülkiyeti ve sabşı 29-
3 937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere hizalarındaki bedeller üzerinden 
açık artı rmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin Saimbeyli Malmüdürlüğüne müra· 
caatları . 7889 19-23- 25 - 28 

ral 
om bi ve kamyon 

lastikleri 
Bir otomobil ne kadar 

zarif ve şık olursa olsun 
onun güzelliğini yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

Otomobillerin lıayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığında en mühim rol yalnız GENERAL 
las t iğine aittir. 

G ENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 

lastiktir. 

1-5 
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Peşin ve veresiye satış yeri 

SAHiBiNiN SESi "YENi MAGAZA" 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye karşısında 

ile bu adamlar giiç halle baygın ola·} halk üzerinde iyi bir intiba bırak
rak sa londan dışarı çıkarıldılar. 

1

. mıştır. Ve herkes te bunlann ya. 
Bu hadise, adliye salonunda bu - lan yere yemin ederek şahitlik yap. 

lunan ve hadiseyi gözleri ile gören tıklan kanaabna varmıştır. · 

Türkaözft 

Ruzvelt ve Gretagarbo ! 

Şimdiye kadar en çok mektup 
alan kimsenin mahud sinema yıldızı 
Gretagarbo olduğu sanılıyordu l 
Bundan sonra en faz1a mektup alan 
Marlen Ditrih imiş . 

Fakat bu kanaatin boş ve yer· 
siz olduğe anlaşılmıştır , çünkü Gre
tagarbo günde ancak 3,800, Marlen" 
Ditrih de sadece 2,500 mektup al
makta olduğu halde Razvelt namına 
Beyazsaraya günde 6,500 mektup 
gelmektedir . Ve Ruzve!t ikinci ola· 
rak Birleşik Amerika cumhur reisi 
seçildiği gün 70 bin mektup almış· 
tır . 

Nur şehri . 

Dimanş lllostre mecmuasına gö
re , Pariste her gece 32,945 hava. 
gazı feneri ve 21,127 elektrik lam
bası sokakları tenvir etmektedir . 

Paris şehri lm tenvirat için de 
senede 62,000,000 frank masraf et· 
mckte imiş. 

.Hu şehre " nur şehri " deme· 
mek elden gelmez , doğrusu 1 

Seyhan Valiliğinden: 

Köprü inşaatı 

12 - 4 - 937 tarihli pazartesi 
günü saat 15 de Nafia Vekaletinde 
şosa ve köprüler eksiltme komis· 
yonunca (104 905) lira (57) kuruş 
keşif bedeli Seyhan ·Vilayetinde ve 
Ceyhan kazası önündeki Ceyhan 
köprüsü ayaklan inşaatının kapah 
zarf usulile eksiltmesi yapıl:.caktır . 

Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diger evrak ( 525 ) kuruş 
mukabilinde şose ve köprüler reis· 

___ J25!!!2 

Cenubun en 
mütekimil 

28 Mart 1957 ~ 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

t

i Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı· 
• 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

ri"iz daha kıymetlenecektir . 

1 İliin 1ı · Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

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 ı Tab 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 yapılıı. 

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

.... _______ a __ I ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

·u 

T0RKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

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

f 

d 
e 

liğinden verilecektir. ı 
. Muvakkat teminat (6496) liradır. 

Eksiltmeye girebilmek içı~ is· 1 

teklilerin müteahhitlik vesikasmı ib- -----------------------
raz ve bir gözü en az ( 50 ) metre 

/' 
---------------------------------~ 

açıklığında betonarme bir köprü ve· 

ya bir taahhütte yaptığı köprülerin r-----------·--------· .... 
bedeli en az (200 000) liraya baliğ 1 

olup bu taahhüdünü iyi bir surette ı 
yaptıklarını isbat etmeleri şarttır. 

TÜRK8ÖZ'Ü __ ı __ BE_L_E~E İLANLARI ,.,,,) 
Teklif mektuplarının 12-4-937 

pazartesi günü saat 14 de kadar 1 

komisyon reisliğine verilmesi lazım- 1 
dır .7911 24-28-1- 5 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 

Osmaniye Müft~lüğünden I ~ ~~::~ : 
Cebelibereket Hıfız muallimliğine 1 Aylık 100 

30 lira maaşla 15 Nisan 937 tari- 1 ı - Dış memleketler için Abone 
hinde vaz.feye mübaşeret etmek 1 bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
üzere sadası güzel tecvide aşina hiz· zammedilir . 
meli askeriyesini ifa etmiş olanlar· 

2 - fıanlar için idareye müra-

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Yaya kaldınmları 
24,000 adeıt beton plaka. 

2- Keşif bedeli : 3710 liradır . 

tırıll 
ıçın yar 

3 - Muvakkat teminatı : 278 lira 25 kunıştur . .. il İ 
4 -·ihalenin yapılacağı yer ve tarih:[)lisanın 8 inci perşembe giit1 

on beşte beleaiye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacak~':~ 
5 - isteklilerin fenni hususi ~·e umumi şartnamelerini görmek ı.ı N 

gün yazı işleri kalemin: ve ihale güııü teminat makbuzu ile birlikte m 
diye encümenine müracaatları ilan olunur .7920 25- 28- t - 6 

1 - Vali konağı caddesi üzerinde B ... lediyeye ait 1 parsel oıll 
ada altı parçaya ayrılarak beş parçası açık eksiltme ile satılığa d-

mıştır . d'f k 
dan talip ohnlann bu tarihten iti. caat edilmelidir . 
haren evrakı müsbitelerile beraber l_ ___________ _., 
Osma11iye F etvahanesine gelmeleri 1 

2- ihalesi Nisanın beşinci pazartesi günü srıat on beşte bele 
1 

• 

.. . d 1 kt so cumenın e yapı aca ır . 

ilan olunur.7896 20- 24- 28 

u = • & !S2t tJhWWW 0$... WWW 

Seyhan Vilayetinden : 

1- Eksiltmeye konulan iş: Adana su baskınında evleri yıkılanlar 18 
dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yaptınlacakhr. 

Keşif bedeli ( 32602 ) lira elli kuruştur . 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi . 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni şartname. 
E) Keşif hülasası. 
F) l'roje. 
G) Hususi şartname . 

isteyenler bu evrakı ( 163 ) kuruŞ bedel mukabilinde vilayetten ala
bilirler . 

3- Eksiltme, 13-Nisan-937 tarihinde .5alı günü saat on birde vila· 
yet odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 2445 ) lira on dokuz ku
ru~Juk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayıla nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la· 
zımdır. İsteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saattan bir 
.saat evvelisine kadar vilayete makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir . 
Posta ile gönderilecl!k tekliflerin dış zarfları möhür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması lazımdır . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

7927 28-1-S-9 

3- isteklilerin ihaleye iştirak için teklif edecekleri mi ktarırı 
t bu ğu nisbetinde teminat makbuzile ihale günü encümene müracaa 

lirler • he' 
4- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenler 

orada görebilecekleri ilan olunur . 7928 ,,,J. 

Satılık arsa 
Yeni istasyon - Asfalt Cadde 

üzerinde ve Bay Kt!mal llkulun yeni 1 
evinin takriben 120 metre şimalinde 
bulunan "460" metre murabbaında 
(797 arşın murabbaı ) bir arsa satı. 
lıktır . istekli olanlar n Selanik 83n· 

, kasında A. Murat Ülgensir'e miira· 
caat etmeleri ilan olunur. 7914 

24- 2€- 28 

Acemi işçi alınacaktır 
Ziraat Bankası Mensucat fahri· 

kasının iplik ve bez kısımlarına İş 
öğrenmek üzere 16 yaşından yu· 
karı acemi işçi alınacaktır. iş öğre
ninceye kadar ameleye geçinebil· 
mesi için gündelik verilir. isteklilerin 
her gün fabrikaya müracaatları . 

Usta işçilerin her zaman için eler 
hal işe alınacağı iJan olunur. 7922 

26-28-30 

Sayın müşterileri~ 
nazarı dikkatlerine' 

Fabrikamız ambarlarıoıfl 
yüziinden pamuk balyalarıol~ 
mı açıkta muhc.faza edilJ1le cd 
Yağmur yağdığı takdirde j'rı~ta 
balyalarının avarya olmak Şljıtl 
leri mevcuttur. Bu yüzdell 1~ 
miz mesuliyet kabul ~tııt'~ un, 

den, sayın müşterilerimıı 'c' 
şimdiden kaldırmalarını f1 :;/ur 
prese ettirmelerini tavsİ)'e .J c 

1 ı :rııi >ld 
7905 Pamuk ş '"':k-' 

6 - 7 ~ırçır fabr
1 ~e 

>ır 
mr ısa 

., .. d~ . 
Umumi Neşriyat ıvııJ nış 

M. Bakşı wtl 
Adana Türksözü 111• 


