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SLAV A'DA 
Başvekilimiz kalbi alaka gördü 

-----. -----~ 
önünün bu akşam dost memleketten 

ayrılacakları haber veriliyor . . 
B lgrad· 16 ]R d ] K ti" Karaguvayat seyahatı, denıl bı-. n )O - ıyme ı ' d 

1 
k . 

st devlet b"' "'k d Ek I 5 lir ki Türk - Yugoslav ost u zı. uyu a aıııu se an • . . . . 
1 

et lnörıü \i Haricı)e Vekili Tcv· yaretlerının en cazıb~ o.mu~t~r. 
Rüştü A • k Kanıguvayt beledıye reısı Ekse ras ın yaı m H şanı mem· ' . l 
ctiıni~c d~ d ki . h ber Jans ismet lnönüne hıtab"'n ıeye-

.. ve a e ece en a k ·· ı · J d" 
nmışt canlı bir nulu soy enıış er ır. 

A · ır. b·· .. • . . . y İsmet lnöniı bu nutka Sırpra 
zız uyuk m snfıı fer mız u· . I d" 

sJ .. v · ır · . d t cevap vcımış er ır. 0

• ~ı etının en har saa et e· Ve a asın Yugoslav} a, yaşasın 
nnıleıı} le ve biiyiik tezal ur atla ) p p J 
mlek r · d 1 ki d Kral, yaşasın ı ens au , yaşasın 

ırııız en ayn aca • ar ır · d · ı d" 
ismet f ·· .. - • •. a • Stadİ)Ol'ioviç en ış er ır. 
k noı:unun evvclkı gun ) p Bütün bu nutuklar ortalığı inle. 
ısa tedkık seyahatları Yugos· . ı ·· ·· 

Yada b·· ··k } .. I ·ı tel) alkış tufanıle nıukabc e gormuş. 
U) u teza ıur ere vesı e 

Başvekil lnönli ve Tevfik Rüştü 
a la rdakatlarında bulunan Tür· 
enin Belgrad elçisi Ali Ha} dar 
gazeteci Abidin Daver Karaguva· 

t,a vardıklarında kendilerine mun. 
111 hir resmi kabul yapılnıı~tır. 

tür. 
Belgrad: 16 (Radyo) - Dost 

milld bü}üğü ismet lnönii ve Dok
tor Tevfık Rüştii Aras bugün Sta. 
diyonoviçlc keııdılerine tahsis edilen 
köşkte uzun bir görüşme yapmış· 

1 mışlardır. 

itler, Duçe, Şuşnig 
4 Nisanda Venedikte birleşiyor 

zakerelere Göring ve Göbbels te iştirak edecek 

Bcrlin : 16"(Radyo" - Markohi) 
Kuvvetle dolaşan şayialara gö· 
B~y Hitler, Bay Mussolini, ve 
fnıg 24 Nisanda Venedikte mü-

bir toplantı yapacaklardır. 
Bu toplantıya Bay Göring ve 

bbeJ._tc iştirak edeceklerdir. 
Si}a i mahafilin mütalensına gö. 
bu toplantı orta Avı upanın 1 a · 
i İstikbalini çizecektir. 

Yapılması muhtemel olan bu Ve· 
nedik müzakereleri de orta Avru
pada büvük bir tesir ve heyecan 
uyandırmıştır. 

Londra : 16 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre, Avusturya, Alınan· 
ya ve halya şefleri pek yakında bir 
mülakat ) npııcaklardır . 

Bu ınülak. tın mahalli \e günü 
henüz malilın değildir. 

r I 1 l ·· ,. C 1 cır le r 1111 /, i 111 [,n11dradarı 
J tı r\ ılı s Pıı lın da ma • uzı 

1 
· r· 

O)rılı /,.,, l1ı ır tııl ( ' "ara mla ı lrriıd I \ Jdr11 e ıı U)ır 

Montrö koni ransı 
üş kil saf hasında 

ransisyon devresi mühleti etra
fında çıkan şiddetli ihtilaf 

-·- l Mısır 12 sene veriyor, F ra nsızl...s 18 istiy~r ~r . 
Kahire : 16 (Radyo) - Montrö ihracat gliınrüğünün lağvı ve _ıd 
gelen haberlere göre: mali ka· halat rüsumunun yüzde on sekıze 
lasyonlar meselesinde çok mü· iblağı isteniyor. 
aşa 1 Fransızlar, muhtelit mahkeme· o ııası ihtimali vardır. fh 
B" lerin intikal devresinde Üç sa a 

ır taraftan Mısırlılarla lngi- geçmesi hakkında bir proje hazıı la· 
r arasında; di rer t raftan Mısır- ını .Jaı dır: . 
la diğer devletler arasında nok· Montrö : 16 (Radyo Markonı)-
nazar ihtilaflan vardır. -Geıisi ıkinci sahifede-

= 

Bi bao cephesinde Alman kıtası 
Fransa cenup hudutlarında bü
yük mikyasda tahşidat yapıyor 

~~-------·-----------

ESRARENGiZ VAZIYET 
İngiliz harp gemileri Cebelüttarık açıklarında 

dolaşmakta ise de asilere mukabelede 
bulunmak istememektedirler 

Kontrol planı pazartesi günü tatbike başlanacak 

Alımın ordusundan 

Modern afatısemaviye 

Nevzad Güven 

skiden [Afatı semaviye] diye 
bir l, bir vardı. Tabiatın, keıı • 
disine zaraılı olan l<ışkınlık-

larına, azgınlıklarına insnn oğlu bu adı 
vermişti. 

Bu tabirin modern manası bam • 
başkndır. 

lhıgühk6 afatı seınaviye insanın 
bizzat kendi :nih yapıp, kehdi başına 
bela ettiği afetleıdir. Bomba, zehirli 
gaz, ha\ a torpilleri gibi.. 

Müstakbel harplerde tayyarenin 
oynıyacağı roliin, neticı• iizerin· 
de }apacağı mühim le irin ne ,,faca· 
gını kal'i olarak kestirmek mümkün 
dcğildır. Yalnız muhakkak olan hır 
şey varsn bu olüm kuşunun büyi'ık 
i ıc;&n yığııılarının bulunduğu yerler 
de, bugün dehşet ve fecanliııi t,ısav· 

ur cdcıniycceğimi7. deı ecede tahri-
bat y p<ıcnğıdır. . .. 

Bugün harp ha\ acılığitida kı -goı u-
lebılcn . ınkişaf in anlık için başlıba
~ı ın bir korku o'acak dereceyi hul
ınu~tur. B ıılcrcc kıloluk bombaları, 
h. va torp lleı ni, bııılercc kilometre} e 
nakleıicbılen b ımbaıdman tonarelc
rin n mevcudı} elind n hepimızın ha
be i vnıdı . 

Adlıııını t. nıılıgıınız boğucu zc
hiı !ı gm· l, ıdan b.ı.,k. 1 bor, tuv.ıı lnı ın 
gızli I.c eler ınde duny, y • gelrn dnlıa 
ne kadar,yer>ı, ınsaıı lduı ucu madde
nın t u undu uııd n d ı hrıb r m"z yok
tur. Rır gı n ~ opuveımesi çok muh-
temel olan bır fır turda, lı 'al. rını 
tahkim etmem ş ol,ın millet lcı in 
uğr. y ıcağı akıl et ı ıldırım gıbi vuran 
umuını bir oliimden ba ka biı ,ey 
olma} rıc. klır. 

["ılh<ıkika hn\it lehJıkclcrine karşı 

b'r koıunma tcdbirl!ri. • sığınaklnr, 
me ~eler • alınmaktadır. 

Fakat mılyonlmca ins, nı maske
lendiı menin neye" m:ıl olac<ığı aşikar 
bulunduğu gibi yine bu, milyonlarca 
insanı bnrındırabilccek ığınak mey
dana getirmen.o maddi i rnkfınsızlığını 
anlamak la dcrh 1 nıumkündür. Zntcn 
mevcud nıa kelerin, tehlıkesıni anla
y.ıbileceği gnzlar bugün me-.cud ve 
ınahıydleri bilinen ga7.lardır, Keşfi 

• 

KONTROL PLANININ TATBiKi 

Londra: 16 ( Radyo - Markoni) 
ispanya işlerini kontrol planının 

Belçika-Almanya 
Arasındakı müzakereler 

/)n/ tor .:alıt 

Berlın : 16 (Radyo) -
Şaht bu sabah Brükselden 
döndü. 

Doktor 
Beri ine 

Belçika . Alınan ticareti hak 
kında ınıniızakeler devam ede • 
cektir. Haber alındığına gilre dok· 
tor Şalıt tekrar Briiksele gidecek· 
tir. 

Bay Vanzelandın 13erline gelme· 
si de muhtemeldir. 

muhakkak olan -.e fakat mahiyetini da kfıfı değildir. istenildiği kadar bol 
bilmediğımiz yeni gazlaıa karşı bu-

l<ıyyareye sahih olunsun bu layyaregürıkü maskelrrin temin edeceği cm· 
niyetin dereccsıni de bilmiyoruz. !eri kullanacak, idare edecek insan 

O halde bu modern Afatı sema- bulunmadıkça, bütün bu bollıık ve 
viyeye karşı tedbir ve çare yok mu imkanın bol bir demir yığınına sahih 
demektır? olınoktan başka mfinfısı kalmaz. Bina-

F.lhette vaıdıı. Bugün bütün enaleyh her şe,den ev\el hava kah-
ınilletler bu yegane çareyi teminle raınanları yetiştir mc) c mecburuz. 
ıneşguldur: Hava hududlarını bekle- işte (Tlitkkuşu) bu kahramanlara 
yecek çelik kanadların sayısını ınüm- beşiklık yapacak bir müessesedir. 
'kün olduğu kadar artırmak . (Türkkuşu) mı sevmek, onun inkı-

Filhakika en kat'i tedbir de leh- şafına yardım etmek milli ınevcu-
likcyi bir memleketin hududları içine diyetimizi korumak, bugünkü ve ya-
sokmamaktır. Fakat tehlikeyi karşılı- 'ı rınki emniyetimiz.ı temine yardım et· 
yacak maddi vasıtalara sahib olmak mek demektir. 

• 

tatbiki günü pazartesi olarak tesbit 
edilmiştir . 

BILBAODA ALMAN KITALARI 

Londra : 16 ( Radyo ) - Roy
terin cephe muhabiri bildiriyor : 

Alman kıtalarıda Bilbao hücup1• 
Jarında görülmektedir. Bu vaziyet· 
ler fotograflarla tesbit edilmiş bu· 
lunuyor . 

FRANSIZ HUDUTLARINDA 
HAZIRLIK 

Lorıdra : 16 ( Radyo - Marko· 
ni ) - F ransanın cenup hudutlann
d iki gündenberi çok büyük askeri 
harekat ve tahşidat göze çarpmak
tadır . 

ispanyadaki vaziyet o kadar es· 
r arengiz bir hal almıştır ki şimdiden 
bir şey söylemek imkan haricinde· 
dir. 

iHTiLALCiLERiN BEYANATI 

Madrid : 16 ( Radyo - Marko
ni ) - ihtilalciler harp levazımı re· 
tiren gemileri zabt ve tahrip ede· 
ceklerini ilan etmiJerdir . 

Cumhuriyctcilcr dün ihtilalcilerin 
Ger isi ikinci sahifede -

Halayda yeni hiç 
bir hadise yok ... 

Vatani - Fransız 
Temasları devam etmektedir 

------. ·-----
MAHALL1 H0K0METIN TEŞViK TEŞEBBÜSLERi BiRAZ TAVSADI 

_ _._......_ 1 Antakya: 16 [Türk Sözü muha-
,/ • • ,. ~ birinden] - Sancaktaki vaziyette 

1 

Sıyası menfıler hiç bir dej:işiklik yok. Yobazlann 
Suriyeye girecek küstah propagandalan, çetelerin 

, . . ~ köylerde tazyikleri devam ediyor. 

dKahıre : 17h~ ':"dy~ l !7 Nı· ı Şamdan gelen haberlerde: gerek san an sonra utun sıyası men- ,. . 
rılerin Suriyeye gir mcsinc müsa- Ali,.Kom.ıser Martel ve gerekse Va· 
adc edilmiştir. tanı kabıne a'"asında sıkı temaslar 

:......--~ ........ -----...-.. ..... ~ - Gerisi üçtincü sahifede -

Türkkuşumuz 
Bugün öğleden sonra büyük 

törenle resmen açıhyor 

Gençlerimiz güzel gösteriler yapacaklardır 

--·-----
Şehrimiz Türkkuşunun resmen 

açılış merasimi bu gün öğleden son 
ra askeri tayyare meydanında yapı· 
lacaktır. 

Adana Türkkuşu geçen yıl 9 
Mayısta kurulmuştu ve Adanalıları
mız u kuruluş gününü büyük teza 
hüratla karşılamışlardı. 

işte bu günde Türkkuşunun reı· 

men eçılışını kutlıyacaklardır. 
Birkaç gün önce TürkkUfUIDll• 

zun açılma merasimine aid proıra· 
mı neşretmiştik. 

Türk Hava Kurumu tarafından 
tertibedilen bu programı Adanalı· 
!aramızın büyük bir alaka ile c:nlan
dıracaklarma ıüphe yoktur. 

_ Gerısi Oçuncü Sahifede -



Sahife 2 Türksözü 

SULH PEŞİNDE 
-il-

ehir haberleri 
Şehir meclisi dün toplandı 23 Nisan hazırlıkları 

Zabıtın, tüccarm, kapitalistfn, siyaset adamımn açtığı harbi 
tahrik eden, meseıeyle hiç de alAkası olmıyan harb ve darbı 
kendine bir sanat, bir kazanç yolu, bir geçtm; yolu tutmu, 
olan müstemlekeci neferin, onba,ısı, çavuşu , başçavuşudur. muhtelif işler üzerinde kararlar verildi -·-~r----

Çocuk esirgeme kurumu
nun hazırladığı progıamda 

neler var? 
Lespages Libres gazetesinde M. 

Duclanx devam cdi) or: 
Putperestleri.'! dinsizleri dindar 

yapmak için de Misyonerler dola
şıyor. Eğer bunlar yalnız bu 
işle kalıyorsa, mar:ldi zararları olmu 
yorsa diyecek yok. Onlar da eğer 
hişi zorla yayıyorsa vicdan hür

riyetine tecavüz etmiş olurlar. 
Fakat şahsi menfaat uğurunda 

hareket etmedikçe bunları ötekilere 
kıyas edemeyiz. 

Fakat bu iş de böyle kalmıyor. 

Hristiyanlığı yapmak, Papaya sadık 
müridler yetiştirmek için araya kılıç 
da giriyor. Ve o zaman fenalık 
daha büyük oluyor. 
j>apaslar barışla olsun, kılıçla olsun 
~irtakım yerlilere hristiyan yapınca 
yerlilerin, Putperestlerin kendi Pa 
pasları buna güceniyor. Yerli Pa
paslann müridleri de onunla bera-
ber oluyor. Millet arasına, milletfn 
ruhuna kadar işleyen bir ikilik, bir 
ihtilif, bir nifak, bir düşmanlık giri
yor. Ve arbk onlar da Zenci vahşi 
ler de beyaz medenilerin yaptığı 
&ibi din uğruna, Tanrı rizası için 
birbiriyle harbetmeğe başlıyorlar. 
Allah huna razı olur mu? 

Bu işlerin yaman bir safhası da. 
ha vardır: 

YAZAN : M. BAKŞI 

Zabitin, tüccarın, Kapitalistin, 
siyaset adamının açtığı harbı asıl I 
tahrik eden meseleyle hiç de alakası 
olmıyan, harb ve darbı kendine bir 1 
sanat, bir kazanç yolu, Gir geçim ı 
yolu tutmuş oJ;m müstemlekeçi ne- 1 
fnin onbaşısı, çavvşu, başçavuşudur. i 

Asıl temas halinde olan onlar 1 
olduğu için zabitlerini, Cenerallarını, 
devlet adamlarını da kendi arkala· 1 
rından süriiklerler. Onların her biri 1 

ı kendi postasında bir Kral, bir impa
ratordur. Ve kan dökmekt.!n., yakıp İ 

yıkmaktan, talan yapmaktan başka 
bir bildikleri yoktur. 

Şehir meclisi dün öğleden sonra 
saat 17,30 da loplar:dı. 

Meclisin bu toplantısında ki mü
zakere mevzulaıını tqkil rden altı 
maddelik ruzname muhtevası tetkik 
ve müzakere edıldi. 

ilk maddeyi teşkil eden varida<l 
bütcesi, büdce encümeni teklifi veç 
hile aynen kabul edildi. 

İkinci madde; askere giden iki 
memurun vaziyetleri hakkında idi ki 
bu ınt>murların askerde bulunduk -
lan müddetçe kendilerine tam maaş 
verilmesine karar verildi. 

Bunu müteakip stadyomun halk 
partisine verilmesi işi müzakere olun
muş ve parti ile temasta bulunarak 

İş müfettişi 
Dün teftişe çıktı 

iş dairesi baş müfettişi hay Meh
med Ali dün mıntıka dahilindeki 

işte sen, ey Jean Prolete ya· 
hut Jacques Bonhomme, bu adam· 
ları topl<\yıp cinayet yerine gönde. 
ren sensin. Onlann yaptıkları fena
lıklara sen sebebiyet veriyorsun. 
Yaptığın işlerin raporlarını oku ve 
tövbe istgfar et. Ettiklerin yanına 

kalmaz. Gözünü doyuramıyan bu 
topraklar bir gün gelir başına yıkı· 

lır." 
Müstemleke harplarmın rarorla 

rını buraya nakledemeyiz. 

ı teftişleri yapmak üzere şehrimizden 
ayrılmış ve Malatyaya hareket et· 
miştir. 

Gelecek yazıda, Piyerlotinin bu
na benzer bir mektubunu da naklet
tikten sonra bu işleri kuşbakışı bir 
dü~ünmek isteriz. 

Nüfusta 

alınacak neticeye göre karar veril
mesi tensip edilmiştir. 

Bundan sonra, gramofonlardan 
ve plak çalan radyolardan alınmakta 
olan resmin tenziline dair verilen is· 
tida tarife encümenine; ve bunu 
müteakip maddedeki kanara depo· 
larının tevsii hakkındaki tokririn de 
ciaimi encümene havalesine karar 
verildi. 

Son maddeyi teşkil eden içme 
suyu tesisatı hakkındaki takrirde 
reis tarafından izahat verilmiştir, 

Belediye meclisi gelecek top
lantısını 20 nisan salı günü öğleden 
sonra saat 17 de yapacaktır. 

Evkaf müdürleri 

Müdürlüklerin lağvi mev-
1 zuubahs olmaktadır 

Vakıflar teşkilatın genişle -
tileceğini yazmıştık . 

Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu 
23 nisan çocuk bayramı ve onu ta. 
kiben başlıyacak olan çocuk haftası 
münasebetiy"e bir program hazırla· 
mış ve çocuk bayranıı haftasının 
her senekinden daha fazla neşeli 
geçmesini temin maksadile çalışmağa 
başlamış bulunmaktadır. 

24 nisanda saat 9 da Namıkke· 
mal ilk okulunda bir yaşından beş 

yaşına kadar olan çocuklar arasında 
gürbüz çocuk müsabakası yapılacak 
ve ayı gün akşamı da Halkevinde 
parasız olarak müsabakalı bir çocuk 
balosu verilecektir. 

Üç ayhklar 
Artık kolay alınacak 
Har altı ayda bir yapılmakta 

olan dul, yetim ve lakautlerin maaş 
yoklamalarına mayıs ibtidasında 

l-aşlanacaktır. 
Maaş ve yoklamalann alakadar 

)ar tarafından daha intizam ile gö
rülebilmesi için yoklama ve maaş 

Haber aldığımıza göre evkaf 
müdürlükleri lağvedilecek ve dört 
beş vilayet bir arada olmak üzere 
mıntıka baş mwd .. r!ükleri ile idare 
edilecektir . Cenup mıaıtıkası mü<lür· 
lüğünün de şehrimizde olması muh
temeldir. 

• tevzi yerlerinde hallan kolaylıkla ' 
işini gördürebilecek kişeler yapdması 
maliye vekaletinden tamim edilmiş
tir. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

ı - Dış memlekctJcf 

bedeli değişmez yalnız 

zammedilir . 
2 - Jıinlar için 

caat edilmelidir . 

N evyorkda . 
tayn isminde .bil 
sı aleyhine bil 

ve talikım istemiştir. 
Davanın ve talik 

bi de şudur : . 
Bu adamın ıeVC~ 

raklasa imif. M ..... .-.-::-~• 
hiç bir pragramı kM~ 
Samoel mahkeme 
tir ki : 

- Evveli, 
olarak yüklü bir 
yuyoruz • Bundan 
> üzf•tü kalıyor; bu 
utradığım ıararm 

Montrö 

Kuyuda tın mu haf azası 
Vilayet nüfus müdürlüğü daire· 

sinde eski defterlerin muhafaza edil· 
mesi için bütün defterler cildlendi- . 

B. Ih cep 
1 

rilmekte ve muhafazalar yaptın)· 

Sıtma mücad lesinde 

Silifkede doktor bay Mazhar 
Ülgen ve Mardin merkez hükümet 
tabibi doktor bay Mahmut Turğut , 
mütebali mecburi hizmetini yapmak 
üzere şehrimiz sıtma mücadele ta· 
bibliğine tayin edilmişlerdir . 

Dünkü sıcak 
30 santigrat 

, yoktur. Madam ya 
çer; yahut da -ben 

- Birinci sahifeden artan -

Dün Montrö konferansında çok ha· 
reretli müzakereler olmuştur. 

Mısır delegasyonu (l ransisyon
lntikal) devresinin on iki sene ol 
ması hakkında teklif le bulunulmuş· 

tur. Mısırın l:u teklifi lngiltere ve 
Portekiz hükumetleri tarafından tak
viye edilmiştir. lsveç ve Norveç hü. 
kumetleri vazih bir ti~ ir beyan et· 
memekle beraber bu teklifi kabul 
etmişlerdir. 

Fransız delegasyonunun teklif 
ettiği 18 ~enelik müddet teklifi ise 

1 
ltalya ve Belçıka delegasyonları 
tarafından müdafaa edilmektedir. 

Çok müşkil bir safhada hu]unan 
bu intikal devresi miih le ti meselesi 
nin iyi bir neticeye bağlanabilmesi 
için tehiri münasip görülmüştür. 

Fransız ve ltalyan delegasyon· 
tan meseleyi hükumetlerine bildir· 
miş olduklarım ve talimat beklemek 
te bulunduklanm bildirmiş1erdir. 

Bugün, Mısırda lisan meselesi de 
konuşulmuştur. Mısır delegasyonu· 
nun teklif etti~i lisanlar şunlardır: 

Aarabca, lngilizce, ltalyanca, 

~~-------·--------~-
Adana Askerlik şubesi 

başkanlığından : 
Kısa hizmet şartlarım haiz olup 

ta askeri ehliyetnamesi olmayan ve . 
henüz yedek subay hazırlık kıtasma 
sevkedilmiı ve yoklamaları yapd· 
mamıı olan 1nsa hizmetlilerin kayit· 
Jeri yoklamak ve 1 Mayıs 937 de 

herlak kıtasmda bulunmak üzere 
ve ıevkedileceklerinden 20 Nisan 
937 de şubede bulunmalan ilin o-
lunur. C. 

Halkevi 
dan: 

Kitapaaray ve yayın komitesin· 
de açılan bir üyelik için 26 4 937 
P-4ı8rtesi günü saat (17) de seçim 
y.,.ıacakbr. Bu ıubeye kayitli üye· 
Rrin o saatte Halkevine gelmeleri 
riCI:_ olunur. ]999 

' 

1 ao - makta<lır. 
rim 1. 
HATIRLATMAKTA fl 

helerinde 
- Birinci sahifeden artan -

kuvvetli bir hücumunu defetmişler
dir . 

12,000 KiŞi ÖLMÜŞ 

Lizbon 16 (Radyo - Markoni) 
- Salamankada cümhuriyetçilerin 
zayiatları 12,000 olarak sayılmıştır. 

BILBAODAKI MAINLER 

Londra : 16 ( Radyo) - Avam 
kamarasında Bilbno sularına konul
muş Mainler hakkında bazı süallere 
Eden şu kısa cevabı vermiştir : 

- Avam kamarası unutmama
lıdır ki ispanya işle.ine müdahale 
doğru değildir . 

lepanyayı kurtarmahdır 
Londra: 16 (Radyo) - Valan. , 

siya Burgos hükümetini ortadan 
kaldırmak için bir komite teşkil edil
mektedir. Bütün dünyadaki lspan· 
yol siyasileri muhabereye girişmiş· 
dir. 

lspanyollarm, ispanyanın harap 
olmasına, artık tahammülleri kalma
mıştır. 

HUkOmetçllerln zaferleri 
hayal mı? 

Salamanka: 15 (Radyo) - Hü
kumetçilerin yaptıkları hücumlar 
şiddetle püskürtülmüştür. 

Komünistlerin iddia ettikleri za. 
ferler hep hayal mahsulüdür. 

Cebelüttank: 16 (Radyo) - ln
giliz harp gemileri İspanyol asilerine 
karşı hiç bir mukabelede bulunma· 
maktadırlar. 

Londra: 16 (Radyo) - Bilbao 
ya 25 mil mesafede bulunan Monkor· 
deada çok ıiddetli müsademcler ol· 
muıtur • 

Sensebastiyan radyosunun ver· 
dili bir habere göre asiler muhare· 
be meydanında 1500 ölü bırakmış· 
)ardan 

Hükumet kıtaları Benedoryada 
mühim bir mevzi işgal etmişlerdir. 

Bugt'ce nöbetçi eczane 
l eni Cami civarında 

Seyhan eczanedir 

Köylerdeki evler Mütardcelerden 
man geç•iği halde, 
tehlikesi hal'i meVCll Dahiliye vekaleti , vilayet, kaza 

ve nahiyelere kadar her idare mm· 
tıkası içinde bulunan köylerin sayı· 
sını ve buralarda bulunan ev mikdar· 
lariyle bunların iskan kabiliyetlerini 
tesbit etmektedir . 

• * * 

Artık sıcaklar tamamiyle ken
dini göaterdi. Dün şehrimizde hara
ret derecesi 30 santigrab bulmuş· 

du. 
Şehirdeki bütiin meşrubat satan 

... 
1 Şu günlerde-yd 

diseler olmaktaJır. Bf 
umumi harpteki ioSlll 
bahsetm !ti faydalı 1 

Sıtma mücadele reisi Abdurrah- muhallelıiciler, pastacılarda dün gö· 
ze çarpan bir harel et vardı. -----· man , Tarsus , Mersin Anamur şu· 

1 
1 

helerini teftiş etmek üzere dün şeh · 
rimizden hareket e:miştir . I Hindistanda ı - U.numi harpte. 

dan 8,538,000 dir. Y, 
19 ,000,000 dur. İçme suları 

Vekaletin bir emri 
Dahiliye vekaleti içme suları işi· 

nin tanziminde göz önüne alınmak 
üzere şehir ve kasabalarda bulunan 
kuyular hakkında vilayetlerden bazı 
malumat istemiştir . 

! 108 amele daha ' 
geldi 1 

lhtilalcılara karşı askeri 
hakekat henüz başlamış 

değildir 

Vilayet bu malumatı cemedip 
yakıncia vekalete gönderecektir . 

Ticaret odalarının 
lağvi meselesi 
Gelecek yıla kaldı 

Kuvvetli bi, menbadan aldığı
mız malumata göre ; Ticaret odala· 
rımn liğvi ve iktisad odalannm ih· 
dası işi gdecek yıl Haziranına kal· 
mıştır . 

Şimdilik mevcut ticaret odaları 
eskisi gibi mıosailerine devam ede
ceklerdir . 

Ayas nahiyesine 
Müdür tayin eciildi 
Uzun zamandanberi açık bulunan 

Yumurtalık ( Ayas ) nahiye müdür 1 
lüğün~ Bolunun Yeniçağa nahiyesi 
müdürü Bay Şinasi Palabıyık tayin 
edilmiştir . 

Karaca oğlan 
gecesi 

Y ~rın akşam yapılacak 
Şehrimiz Halkevinin tertip ettiği 

Karaca oğlan gecesi yarın akşam 

saat 8,30 da asri sinemada yapıla· 
caktar. 

Giriş kiğıdlannı almak için Halk· 
evi sekreterlipe uğramak Jizımdar. 

Çukurovada çalışmak üure şeb· 
rimize , Elaziz , Malatya ve Diyar· 
bekirden dün daha 108 amele gel· 
miştir . Bunların 21 tanesi Kaysrriye 
gitmiş ve bir kısmı da çalışına saha· 
!arma yerleştirilmişlerdir . 

Karşıyakada amele çadırlarında 
işsiz şimdilik 88 amele mevcut bu. 
lunmaktadır . 

Şehirde 

Hiç bir vukuat yok 
Geçen 24 saat içinde ıehrimiı· 

de en küçük bir hadise bile olmadı
ğı zabita raporundan anlaşılmakta· 
dır . 

Sebze fiyatları 

Sebzeler ucuzladı 
Şehrimizde sebze fiatlar1 son 

günlerde, orta halli ailelerin alabile· 
ceti derecede ucuzla ıştır. 

Hc1lde yapbğımız tetkikat neti· 
c~i ötrenditimiz fiatlan aşağıya 
sıralıyoruz: • 

Baklanın kilosu 6 kuruş, kabağın 
kilosu 15 kuruş, semiz otunun kilosu 
12,5 bahçe yaprağı kilosu 10 kuruş, 
bezelyenin kilosu 20 kuruş enginann 
üçü 1 O kuruş, ıspana~n demedi 
2,5 kuruı, marulun tanesi 4 kuruı 
eriğin kilosu 15 kuruş, patatesin ki 
losu 7,5 kuruş, sarmısağan kilosu 15 
kuruş, larmıza turp, tere, maydanos 
demedi birer kuruş, elmamn kiloeu 
25 kuruş, portakalın irisinin tane· 
Iİ 10 kuruf, limonun çifti 5 kuruş, 
yeni dünyaaaa kilosu 25 kuruştan 
Mtı~. 

1 

Bombay : 16 (Radyo Markoni)
Hindistan ihtililcalaıma karşı he· 

nüz eskeri harekat başlamış değil 
dir. 

Şimaldaki asilere karşı asksri ha
rekatın dört be~ güne kadar başla· 
yaca~ Jondradan bildirilmektedir. 

Şimdilik asiler itaata davet t"diJ. 
mektedir. 

lhtihlilcıların, hükumetin teldi 
1 fini kabule yanaşmadıldan haber 1 

alınmaktadır. Asilerin bu kararların· ı' 
da ıırarı halinde çok kanlı çarpı· 

malara yol açılacağı muhdkkak gö· 
rülmektedir. 1 

1 
1 

Amerikada 
T ezkihlardaki harp gemi-

leri vaktında inşa 
edilemiyecek 

V .. ton: 16 (Rady Markoni) 
lnşasma urar veıilen ve işe bqla-
mlan 58 harp gemisinden 46 11 tes 
bit edilen günde ikmal edilemiye 
cektir. Aıac* 17 aiain inşaatı ikmal 
edilmek üzredir. Bunun tehir sebebi 
hükOınetçe gizli tutulmaktadır. 

ayrak kanunu 
Projesi hazılanıyor 
Ankara : 16 (Redyo) - Bayrak 

kanununun projesini hazırlamak üzre 
bir komisyon kurulmuıtur. 

Bu komisyon projeyi i"male uğ· 
raşmaktadmr. 

Yeni proieye göre; Kızıl ayın, 
postanm \e diğer tqkilibn bayrak. 
ları deği~ecektir. Hükumet yeni şe· 
kil bayrak şekillerini teal-it ede
cektir. 

FiL DE MAHKOll 
Dünyada garip · 

Olanlar yetmiyormUJ 
yeniye de garabetler 
tedir . 

işte bir garabet ~. 
Hindistanda bir ""' 

farsat bulmuş ve bir 
bir sebze ve meyved 
lip süpürmü, 1 

Sebzeci tabii h 
Faka! filin kime ait 
anlqdamamış. 

Nihayet fılin m 
verilmiştir. 

Bakahm Bay ve 
mahkemeden ne karat 

MOHIM BiR 

Atlam kuyrulU 
kesilmemeli mi ? 

Amerikada bu 
mesele olmuştur. 

Bir b11m diyor ki. 
sik et, kuyruklu attall 
tar • Bfoaenaleyb bir 
kuyrolanu feda et• 

Aalaıılıyor ki -
hUa İl kalmadı . Y 
ta laiç kimsenin akl..., 
111 i? 

Cenevreye 
göndermiye 
Cenevre : 19 ( 

Milletler cemiyetİIJİI'; 
toplanhsana haile 
yet gönderip criil-~l!"!l 

men malum d;ildir· 
Siyasi mebafifcle 

lara göre; NecaP. 
dutundan böyle bir 
mek fikrinde dl91111 
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HALKIY A TiMiZ 
Halkevinin Karacaoğlan gecesini ~ aşatmak üzere Bahçe, Ceyhan 

~a~irli bölgelerinden gelen halk iaİrlcrin in teıcüınei hal_leri~ıi, eserle· 
rını parçalar halinde kritikleriyle beraber aşağı} a sırasıyle alıyo· 
ruz. ; 

Karacanttlatı gecesi miirıa ebetİ) le Y. Yalgın 

Kır 1•"1!!!: Bahçe kaz.asının leler verebilecek bir kudrette oldu· 
l Haruniye ( Düziçi ) nahiyesine bağlı ğunu göstermektedir . 

Kökçayır köyür dt• doğmuş ve Ada· . 1 Elbeyli ooıu aozı: Elbeyli oğlu as· 
lan Mımbıçlı bir şair ve bir 'I ürk· 
men a~ireti beyidir . Celali vaka. 
sında Osmanlıların şerrine uğramış 
ve yirmi bir sene menfalarda çürü· 
müştür . Bu şaire ait Türkülerin 
hususi bir makamı vardır . Kır Is. 
mail bu makamla bize karacoğlan 
türkülerinden birini daha okuyor : 

'#az §airlcri11df'tt /smail 

nay~ ilk defa gelmiş olan Kır lsmail 
(301) doğumludur. 52 yaşını bitir 

mck ~~ere olan bu zat .. ö~~rü~ün kırk I 
senesını saz ve halk turkulcrı ara· 
~ıında geçirmiştir. Çaldığı üç telli l 
curasının mızrabı parmaklarıdır. Pro· 
f csör Bela Bartok bu halk türküsü· 
nü ve sazına karşı olan hakimiyetini 
tekrar, tekrar takdir etmiş ve Kır 
lsmaili hayranlıklar ile dinlemiştir. 

Pazartesi akşamı Asri sinemada 
dinliycceğimiz Kır lsmailden bugün 
not ettiğim yepyeni bir kaç Karaca 
oğlan türküsünü kendisinin hususi 
İsim verdiği musiki tasniflerile birlik· 
tc okuyucularıma sunuyeruın .. 

Yar•ak alzı: Ceyhan ırma· 

ğınd;;;-Bahçe ka;;_sı sonlarına ka· 
dar Toros dağlannın cenup etekle· 
rinde ve Gavur dağlarının şimal ta 
rafında meskün olan büyük aşiretin 
adına ( Varsak ) denir. 

Karacaoğlanın söylenen bütün 
türkülerine de ( Varsaki ) denir . 
Çünkü; kendisi de Varsaktır. Kır 
lsrnaili dinliyoruz. 

Ah ala gozlerin sevdiğim dilber 
Sabahlcy;n irdcn kalkta biıe gel 
Top kara perçemi kaşın üstüne 
Zülfi gerdana dök le biıe gel ... 

Gah cih•cden gah ta küserek 
Güıeller içinde sensin beserek [11 
Merdivenden birem bi ı em basarak 
Sallanı sallan(çık ta bize gel ... 

Fanidir de karaca oğlan fanidir 
Yüreğimin yağlarını eridir 
KimsJcr kınçınasın bayram günüdür 
Ağcllere kına yak ta bi1.e gel ... 

Alaşımdan duman endi serime 
Dağlar daynnnmaı ahı zarime 
Adam kıyarmı nazlı yarine 
Vaz geçmem yarimden olene kadar 
Ç\!ke , çeke bu dert beni götürür 
Derdim birikene bine yetirir . 
Goıdiiın yariro melil melil oturur . 
Yarı canım gitti gülenekadar . 
Kara kaşlar: eğme [ 4 ] gibi eğildi 
Bir derdim bin hekime yayıldı . 
Demir çarık geydinı o dn yarıldı 
Gönül sevdiğini lıulana kadar . 
Karacoğlan der ne olur halın 
Kırıldı kanadım kalkmıyor dıtlım 
Azrail gelmiş te istiyor c11nım 
Veremem yar karşıma gelene kadar. 

Engin bir yeis içinde azraile bile 
boyun eğ mey. n bu şairin psikoloji 
sini elbette okuyucularım tahlil eder

ler . 

[1] Brsercl. : dt'de ci11slrri11de11dır . 
[21 Volnma - bele dolanan fi.,fwt 

ı·ııri ı e kırmızı kıı~ol.lı hir 11ı•ı •i ı•/lıİSI' 

adıdır . ı l§İıettr lmıw ~imdi ( giiğ 
dolama } deuir. Çii11ldi bo§l.11 mıl.leri 

l.ulmamı tır . 
(.'.1) /Jm:ma /JUrutı küpesi , §ITndı 

tamamen kall.1111~tır . 
{ 1] Eğme - J.asrıal. ı c okun ) ayına 

ı;er1le11 addır . 
(5) Ord - } u11g111 demrlıtır . 
[6] l\.nllemi~ ,. kııiefl :.u/iilerı ) ug· 

loı art kul.ulu 111(!far111 adıdır . :jımdt 
Aalmamı§lır . 

Türkkuşumuz 
- mriıH'İ sahif edcıı art,ııı 

Bu !!Ün bütün Türkkuşu talebe o 
!eri saat 13,30 da şehiı içinde ban. 
do ile bir tur yapacaklar ve ınütea 
kiben Atatürk Anıtı.ıa törenle çe 
lenk koyacak! ırdır. 

Türkkuşu gençleri bundan sonı a 
merasim sahasına gidecekler ve tö· 
ren bundan sonra başlıyacaktır. 

Halkımızın merasimde buluna
bilmesi için belediye otobüscülerle 
anlaşmış ve çok ucuı olarak halkı· 
mızın sahaya gidebilme ;İni temin et-

Bir aşık maşukasına ancak bu 
kadar ince ve 1..arif bir vuslat <lileği 
yapabilir . 

_!tenç Osman aOzı : Dürdüncü 
Muradın Bağdat sef crine iştirak 
e·ien onbeş y şında genç Osmanın 
türkülerinin halk arasındaki hususi 
makamına genç Osman ağZJ denir . 

1 miştir. 
Gençlerimiz törende \Ok büyük 

Kır lsmail karaca oğlanın bir 
başka türküsünü bu i'\ğııla okuyor : 

Şöyle bar güzelin ahındaydıın 
Alıp oynadamaıiıın gol kenarında 
Taramış 7:ülf ünü dökmüş gerdena 
Güneş örgü oynuyor bel kenarında 

Dostumun yüzünde sırmalı peçe 
Çok güzeller sevdim emeğim hiçe 
Dediler ağyarın evleri göçe 
Pacını beklerim yol kenarında 

Dostumun geydiği sade dolama [2] 
~aşların benzettim kargı kaleme 
oy mı doğdu bilmem gün mii çaldı 
turmuş baş bağlar çay kenarında 

Ge · · G Yınıp kuşanıp karşımda gezme 
T oren cahaların bağrını ezme 
I :~a~sın burnuna altın hırızma (3] 
n .. ıdır dişlerin dil kenarında 

~:r~ca oğlan bunu boylc soyledi 
c-dı andi aşkın deryaların boyladı 
Ô u~e~ bağçen içine yolum uğradı 
tuşur bülbüller gül kenarında 

üz ~yitleri , altı beş ve yedi beş 
k cnnc tertip cdilnı:ş olan bu türkü 

araca oğlanın sanatnıa $ODSUZ ham· 

gösteıilcr yapacaklar \C Adana 
gençliğinin hüviyetini tebarüz ettire. 

erklerdir. 
Bugün öğleden sonra lıafta ta ti · 

li olmak dolayısile Türkkuşu mera · 
sim sahasının çok kalabalık olacagı sa 

nılmaktadır, 

( Türkkuşu) 

/lcr tı<' wrrn giiriir o, uJ.lı ')CHIP ~·ıı· 
l.ıırda 

/)ağ, tı /U' lıılmc1. grçer, ')ol.tur orıııtı 

1 ok11§ıı 

\e ar l ırıo ben:,.r, T1e ceJ lunn, 11e 
kurdu 

Yarı "d dnıct eder gölitr uçan lın kum. 

1, t r Cll''İrte u:ırkfor ı al.111 ulur, o. afifi t'Çfl b 

Hır kaıtal heybetı) le dii§mu11C1 al/,111 
o ur, 

Her '/'ürl:li11 güıılli ona )IJllOtımnz lıir 
1 kırı nlur 

o lıu lıiil iik bir ısır~ . 1111 ııçnktır 
' ( Tiirkkıı§ll ) 

I · d ı ·· pek ~rnr Dııhtı ıll, gii.11 e1111 r, ıeıwz ~ 
çagmda 

)', r ruı l(iuıiillt>rıtl balıc11 dctı~n lıa· 
ğıTJ{Ja 

Ş11rqek ~ıbı pıırlrr)lp hür arı o toprağrnda 
/Jir 1 tıatiit /; ] hı:.ıle uçııwl.ıır Türk 

kıı u 

CIUltekln CI. Sılanar 

'rürksözü 

Ha tayda 
- Bırinci sayfadan mabad-

olduğu bildirilmektedir. 
Bu müzakerelerin Cebeliddüruz \'e 
Lazkiye i~inin halli faslı yolunda ol. 
duğu anlaşılmaktadır. 

Sancak havalisinde lahii hare 
ketler haline gelen çapulcu faaliyet· 
leri müsteana, yeni hiç bir hadise 
yoktur. Bu giinlerde mahalli hükii 
mette de teşvik teşebbüsleri biraz 
tavsamış gör iilii yor. 

lskeiiderun · Antakya Tüıkleri 
Cenevre müzakeı elerinin sonuna, 
ana yasanırı tanzimine intizaren, tam 
bir sükun ve itidal içinde yaşamak. 
tadırlar. 

Kombinalar 
Bürosu kuruldu n1u? 
Ankara : lo [ Tüıksözü muha· 

birinden ) - Ziraat Bakanlığı mey· 
vecilik müesseseleri v~ fidanlıkları , 
tohum üretme ve islalı istasyonları 
devlet çiftlikleri, nebat ve hayvaı: 
hastalıkları savaşları, hayvancılık ve 
umumi ziraat işlerini başarmak için 
önümüzdeki 937 yılı İş programlan 
üzerinde hazırlıklar yapmaktadır. 

Hususi bir kanunla teşkili kabul 
edilen tarım konıl>inaları hazırlıkla· 
rı da ile• leınişl ir. 

Doğrudan <loğnıya bakanlığa 
bağlı olmak üzere bir kombina bü. 
rosu kurulmuştür. 

Büro kombinalara mahsus trak· 
tör ve diğer ziraat makinelerinin va· 
sıflarını tt"sbit ile uğraşn.aktadır . 
Kombinaların öniimiizdeki l.arman 
mevsiminden itibaren faaliyete ge· 
çeceği söyledmektedir. 

-

Si 

1 

\ Filistinde 

1 
Emniyet Müdür 

Muavini öldürüldü 

Taksim işi üzerin 
de bir proje 
hazırlanıyor 

Filistin t;pk.ı İsviçre gibi 
olacakmış 

Hayfa : 16 (Radyo) - Dün öğ· 
leden sonra, Emniyd Direktörii 
Muavini Halim sokakta üzerine . tı 
lan kurşunlarla öldürülmiiştür. Di 
rektöre refakat etınl."kk olıın polis 
neferi de ttğır surette yaralanmış· 

tır . 
B. Halim aslan Mısırlı idi . Ge· 

çen Teşrinde de iiç yerinden ağır 
surette yaralanmıştı. 

Londra: 16 (Radyo-Marken") 
-- Bu günkli Londra gazeteleri Fi. 
listinin lsviçre gibi Kantonlara tak· 
simini i ,tihdaf eden yeni bir plan 
tatbik edileceğind~n bahsetmekte 
dirler. 

Sovyet-Japon 
müzakereleri 
İyi bir anı;Şmaya 

varılaca~ ı sanılıyor 
Tokyo: 16 (Radyo) - Sovyet 

elçisi l>ugiin Moskovadan Tokyoya 
geldi. Hariciye nazır iyle iki memleket 
meseleleri hakkında dört saat siiren 
bir mülakat yaptı, Siyasi temasların 
sureti ceryanına bakılırsa iki ııH·m· 
lt·ket arasında yakın bir giinde iyi 
bir .:anla;;ına elde edilt>c<'ği sanılmak· 
tadır. 

Bay Eden bu ay sonu 
Briiksele gitmesi 

ınuhtemel 

Brüksel : 16 (Radyo) f, giliz 
hariciye nazırı bay Edenin l3rükselr: 
gelmesi bir şayıa d<"ğil muhakkak 
göılilen bir lıabt•ıdir. 

Bay Edenin nisan sonunda wva 

mayıs ilıtidalarında şehrimizi ziya~d i 
çok mııhtcıııeldir. 

Yunanistanda 
Mısır seyyahları 

Atina : 16 (Radyo - MlarkaillJ 
Yun:;tn Başvekili Metakas 

seyyahlarının Yunaııistanı ziya ...... 
de kolaylıklar gösterilmesi Mk......,,..., 
Atim. bankası ınüdiirünün raponanu 
ın~z~kerc: için P rlamentoya ver
ını~tır. 

Rapor bu günlerde müzakere 
e.iilecektir. 

Kliring işleri 
Anbra : 16 (Radyo - Markoni) 
Tesis srrmaycsini ucuzlatmak 

mak adile teşviki sanayı kanunan· 
dan istifadesi kabul edilmiş sanayün 
le is ve tevsii için liiwın girµlecek 
çiıııerıtonuıı kliring veyn benzeri an
lnşma, mewut memleketlerden id· 
lınline miisaade rdilr:ceği alakadar· 
laı 111 G. 1. R. kararı hükitnlerine 
tevfikan v~kalelten müsade ....... 
!arı lazınıgeleceği Jktisad Vekiletia• 
den hildirilmcktedir. 

.----------------------------------------------------.... 
Asri sinemada 

17 Nisan cumartesi akşamından 
itibaren iki filın birden 

1-

Kral Faruk Londrada 

Kahire: 16 ( Radyo ) - Kral 
F aı uk dün öğleden sonra lsviçreden 

1 Parise hareket etmiştir. Kı al Pariste 
kısa ir bir müddet kalacak ve oral dan Londraya gitmek üzere Kaleye 
h~reket edecektir. 

Bu planın Arap mah2filindt! ol · 
dukça iyi bir surette karşılaştığı Kıı 
düsteıı bildirilmektedir. 

Sanıldığına göre bu pliıı pek 1 
yakında lngiliz hi.iklıınetine teklıf 
edilecektir. 

Bu seneniıı en n~şeli, en ndis bir filmi olan 

Ganet Gaynor - Henry Garat 
Gihi iki siııneına yıldızının temsili 

( Sevimli Prenses ) Bu husu~la Yahudileı in ııoktai 

nazarı henüz mer;huldur. 
Yahudilerin de bu vaziyete uya 

cağı sanılıyor. 

Adana Borsası Mu< m ~le'eri 

PAMUK ve Ko~·~----llİllll"!------~• 
- Kilo Fi)alı 

CiNSi En az En çvk 

Kapımalı pamuk 
Piyasa patlağı ,. 

-Piyasa temizi .._:;..,--
iane 1 

inııe2 __ _ 
---~ 

Ekspres 
Klevlnnt 

J; 

40,25 
s K 

- --30 35 - - ---

YAPAGJ 

Rey az - ,--- ---~ Siyah -~ 

__ ç 1 G l T 
Eksp_ı_es ______ , 
iane 
Yerli "Yemlik,, 1-3 

,. .. Tohumluk,, 

:1 U BU B 'A T 
-B-u-~-c'a_y_K_ıb-r-ıs _____ - -- ~ 

Yerli 

" 
Men tane 

- Arpa 
- Fasul-ya _____ ___ 

Yulaf 
- Dcl.-c-e -

5,50 5 77,5 

1 

-1 

Satılan Miktar 
Kıla 

Kuş yemi -- -·--- - -~-·------

1 
KCten ı-o-=--ın-ım_ı_ı - - -
Mercimek 

- Susam 
-=ı-- -'---------- _ ___ ı 

ı-------

UN 
!- ?ört yıldız Salih ı 770 

1.. - uç .. .. ,-740 
:S .~ _ Dört yıldız Doğruluk --ı 775 -

- - ---- --- .....,45 -
~ ,..ı u; "--'-' -~- ı -g .§ ı Siınit - • ıcco 
- ~v - ,, 

~ ~ 1 D5rt yıldl/."' Cumhuı iyet ~10 
(,)o -~-..:.----.:.:.:~ 

~ 1 üç " " --- 150--

2 
Un1unıi arzu ve istek Üzerine 

( Buck Jones ) in 
En giizel ve en h eyecanlı fılın i 

PEK 
(Memnu Kafile) 

YAKIND1-\: 

lstarıbul belediyesi Şehir liyatr.:>su 

DARüLBEDA Yi 
Şehı iınizdc 

Bugiin gündüz i:<i otuzda M tinede 
iki filın 

Paganini Memnu Kafile 
7998 

---------------------------------------..-.: 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşan1 

Halk Opereti 

ZOZODALMAS 
in iştirakilr. Döı<llindi temı;il 3 perdelik 

fcvbla<lc bir opcıct olan 

FLORYA 
y ı sunuyor. Yazan Ne ·ı M h"dd" zı ıe u ı ın 

Besteleyenler: Seyfiddin Asaf 
Sezai Asaf 

Simiı ,, ı-1000---~. KAPUÇELU idaresinde büyük ve fevkalade oı kcstra 
nefis bir Balet Heyeti .. 

Dıkkat : Yerlerin evvelden temin edilmesi rica olunur. 

Kişe gündüz her zaman açıktır. 

Liv~T~l4 ~e~g9r3a711:nnrım , .• ,,. Kambiyo ve Para Il ı .... • . iş Bankasındıtn alınmıştı r. 

Haıır _ _ ____ ,_7 _ 163 lırcı 

1 Gündüz Tenzil itlı Matinede (HvLtME) 0·11111.-Mayıs ve1deli 7 150 -rR;-a._yi7-şm~a,....r=k _____ :ı- 'J7 • 
Temmuz \iadeli ~7 l 34 Frnnk ( FranMz ) 17 - "65 1 

- ----. Sterlin ( iııgiliz ) -618- 1 
Hint hazır 6 1 20 _ 75 

1 
Dolar ( Amerika ~) -- 79- -

Ncvyork 13 76 ı· - __ _ o_o · rank ( isviçrc ) 



Sahife : 4 

Cenubun en 
mü tekim il 

büyük en .. ~ . 
muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua, tabeder • 
1 
1 Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın
-------1 nız. temi: l; +'.lh nefis bir cild içinde ese-
ri"iz daha kıymetlenecektir • 

i
l İlin fi Reklam bir ticarethanEnin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklimlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

S 1 
Cild ı 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 yapılır. 

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

_ ancak Turksozunnn Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz. 

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

Türksözü 

zilat yapmaktadır . , 

Kelvinator 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

baılan gıcıdır. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

-
'\ T~RKiYE: 

llRAAT 
BANKA51 

--------lllMliiiiııiliıliiliiıillm.._F s fi -------

DOKTOR 

Aslan Yakup 

Sağlıkın mi· 
yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
lcarşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unuttuı ur,evinize 
ııbhat ve ncş'e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 

·ı 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 r kiy• \,~'j~dT;~:·küı~:"dC:~0;:~~, A~;::;;;·· 1

-------------------- ı M Ü t e ha s s ı s ı 
ve barsak has· 
talrklanna mani 
olur,ateşli hasta 
hklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
drr. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, ' 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 7966 

9 

,,-------------------------------, 
Renkli renksiz afişler 

Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 
Karikatür 

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

Müracaa.t saatleri her gün : 12, 18 

1 - · Temizlik işleri hayvanatı için 35000 - 45000 kilo yeşil ot a çık 
eksiltme suretile satm almacaktır . 

2 - Muvakkat teminanatı otuz !iradı r . 
3 - ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe ,Unü 881t onbrştc belediye 

daimi encümeninde y~pılabaktır . 
4 ~ Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine mü

racaat edebilirler . 
5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzile birlikte ve muayyen 

saatte belediye encümenine müracaatlan ilin olunur • . 
7987 14 - 17 - 21 - 25 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin clile dolduıulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor , 
Kayadelen Bir ıu de-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken ş~elerdeki kırmız; Kayadelen tapala
nna dikkat ediniz 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
. . . . 7953 10 

t akir ölanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene 

Mersin: Yoğurt pazarı H asta ne caddesi No: 
5 - 9 7949 

• 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğündeı> · 

Muhammen bedeli ( 9000 ) lira ~lan 20 ton tasfiye ediJnıiŞ 
yağı 3/5/ 1937 Pazartesi günü saat 15 · de kapalı zarf usulü ile 
da idare binasında satın alınacaktı r. 

Bu işe girmek istiyenlerin (675) liralık muvakkat teminat ile 1\, 
tayin ettiği vesikaları , resmi gazetenin 7 5/ 1636 G. ve 3297 No· e 
hasında intişar dmiş olan talim:ıtname dairesinde alınmış wsiktı ~eıl 
Jiflerini aynı giin saat 14 · de kadar komisyon Reisliğine veri1le 
zımdır. 

Şartn~meler parasız olarak Ankarada Malzame dairesinden. f-11 
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, lzınirde Alsancak mağııı3 

Adanada Altıncı İşletme Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 2 
7996 17- 20-21 ....... .. 

ll rdôtı 
Umumi Neşriyat ıvıll 

M. Bakşı 
Adana Türksözü ınat 


