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Demir evlerimizin temelleri atıldı 

Baş vekilimizin Karabükte 
söyledikleri nutuk 

Halkevlnde 
verllen kos
tUmlU baloda 
bayanlarımız 
arasında bir 
kıyafet mü
sabakası ya-

, pllmı, va re
i simde görU-
1 len Uç bayan 

birinci, ikinci 
ve UçUncUIU-
6U kazanmı,. 
lardır. ''Beynelmilel siyaset sık sık helecan verici buh

ranlara maruz kalmaktadır fakat son zamanlarda--~~~------
cereyanlar daha ziyade sulh istikametinde 

süzülmeğe başlamışhr,, 
Hatay davası peşinde 

~---------··-------------
Karabükteki törende hemen bütün. vekillerimiz bulunduğu gibi İngiliz 

Büyük Elçisi ve kalabalık bir lngiliz misafir kütlesi de vardı 

Suriye heyeti hala 
Hataytürklüğünü 

Ankara: S (AA) - Karabük 
dcnıir ve çelik fabrikalarının temel 
atına merasimi Karabükte büyük 1 

tazaburatla yapılmıştır. 
ismet lnönü beraberinde hariciye 

ekoncmi ve gümrük ve inhisarlar ve 
1iJJerile Büyük MiJJet Meclisi divanı 
azaları mtclisi tfmsfün gelen heyet 
Üyeleri Jngiliz büyük elçisi fabrika
ları inşa edecek şirket idare meclisi 
reisi devi :.t şiir ası ttınyiz divan idare 
reisleri vekaletler erkanı olduğu hel 
de Karabüke trenle gelmiş ve İnönü· 
nün bulunduğu trenin fabrikalar sa· 
L.aımdaki durağa varıldı. Burasma ve 
biitün fabrikalar sahasını dolduran 
civar vilayetlerin halkından binlerce 
kiıi tarafından coşkun tazahuratla 
karşdanmıştır. Başbakan yanında in 

1 

Riliıı büyük elçisi ve vekiller olduğu hal j 
de halkın sürekli alkışları arasında me- ı 
rasiın yerine gelmiş ve kürsüye çı
karak sık sık alkışlanan nutkunu söy
~trniş ve şirket idare meclisi rei!İ 
ıştirak etmişlerdir. Nutuklardan son· 
ra Başbakan temele konacak vesi· 
kaya imzalamış ve temel taşma ilk 
malayı vurmuştur. 

lsınet İnönünü takiben bükük el
çi, Tevfik Rüştü Aras, Celal Bayer, 
Rana Tarhan, Orgeneral Fahrettin 
Altay ve diğer zevat vesikaya imza 
koyrnUş)ardır. 

Başvekil nutkun 1 a bu hadisenin 
bütün rnemleket için olan büyük 
e~erniyetine işaret ettikten ve Ata· 
turk bu büyük müessisenin temel 
atına merasimine bizi memur etti 
dedikten sonra demiştirki, şimdi ese· 
rin ehemmiyetini gösterecek bir iki 

ismet lnönü bundan sonra asıl ı 
e:ıdüstrinin .ana kısmına ağır endüst
riye bugün başlanmış olduğuna işa- ı 
retle demir ve çelik fabrikalarının 
endüstri bakımından ekonomi bakı- 1 
mandan olduğu kadar memleket mü-

' 

• 

dafaası için olan yüksek ehemmi ye. -
tine de dikkatleri celbetmiş ve de
mir ve çelik temin etmekle memle· 
ke:t müdafaasının bı.agünden sonra 
daha geniş temellere istinad etmiş 
olacağının ve bu fabrikalan vücuda 

Bölgede yağmurlar 

~akama size ve memlekete arzetmek 
ısteriın. Karabük demir ve çelik fab
rikalan dikkatinizi cdbetmiştir · 
Bunlardan her biri her memlekette 
başla başına birer kıymet sayılabilir. 
Yüksek furunlar çelik fabrikaları 
kok furunu haddehane 20,000 kilo· 
vat kudretinde bir elektrik santralı 
büyük bir atelye ve tali maddeler 
fabrikası bugün meydana getiril· 
rnesi kararlaştırılmış olanlar bunlar
dır. Bu meselelere dayanarak yeni
den kurulacak fabrikalar aynca birer 
mevzu olacaktır. Kurul.:ıcak fabrika
lar fennin en son terekkilerini ve en 
&on icatlarını ihtiva edecek en kuv· 
Vet]i rnüessaselerdir. Bu fabrikada 
liinde bine yakın amele çabıacaktır. 
A11ıelnin nisbetle azlığı kurulacak 
olan bu fabrikanın ne kadar medren 
ve rnakanizme edilmiş olduğunu gös
teroıete kafidir. Bütün bu müesse· 
ıelere 22 milyon liradan fazla para 
sartedecetiz. F abrikalann her gün 
kullanacatı maddeleri ikiyüz otuz 
alb vagon taşıyacaktır. Bu her gün 
on trenin buraya gelmesi demektir. 

Mıntıkalardaki dünkü fasılalı yağmur
lar çif çiye büyük ümitler verdi 

Ceyhan , Bahçe, Dörtyol, Kozan , Karaisalı, Feke, 
Saimbeyli , Yenice , Tarsus , ve Kadirli oölgelerine 

yağmurlar düştü 

Dün bütün çukurova çif çisinin 
gözleri büyük bir ümitle parlıyordu. 
Buna da sebep evvelki gün ve dün 
bölgelerimize düşen fasılalı ve mev· 1 
zii yoğmurlardır • 

Şehrimizde dün saat 10,48 de 1 
başbyarak 10,58 de ke1ilen beş da· 

kikahk bir yağmur çifçimizi büyük 
ümitlere düşürmüştür . Resmi ma
kamlardan yapbğımız tahkikata gö. 
re ; dfrn Ccyhanda saat 10 dan 12-
ye kadar bir saat ve Bahçede öğle 
üzeri bir saat, Dörtyolda bir aaat 

- Gerisi üçüncü sahifede-

getirmekliğine Atatürkün büyük bir 
ehemmiyet verdiği başlıca bir mevzu 
alduğunu söledikten sonra nutkuna 
şu suretle devam etmiştir. Bugün 
temelini atmakla sevinç duyduğu· 
muz bu fabrikaların kurulması için 
cok çalışılmış uzun müzakereler ve 
tetkiklerde bulunulmuştur. Bu yolda 
kararlaşbrılmış olan sayısız zorluk· 
lara gidermek ve kuruluşlarını tahak
kuk ettirebilmek İçin başlıca istinad 
ettitimiz kuvvet Atatürhn bitmez, 
tükenmez muzahereti ve yardımı ol· 
muştur. 

Memleketçe nulı ve devamlı 
her varbim diifünücüsü ve yaratıcı· 
11 ol:m Atatiirkün yüksek adım 
sonsuz se.vgi ve saygılarla huzuru-

-Geris üçüncü sayfada -

~------... ---·----------~-
Şek~r konferansı 

. Heyet göndermedik 

Ankara : S ( Radyo ) - Lon· 
drada bugii toplanan enternasyo
nol şeker konferansı memleketimizi 
alakadar etmediğinden , hükumeti
miz , heyet göndermeğe lüzum gör 
memiştir . 

Akalliyet sanmakta 
Cemil Merdemin bir Mısır 
gazetecisine verdiği beyanat 

Heyet bugün şehrimizden • 
geçıyor 

~~~< 

Ankara : 5 (Hususi 
muhabirimizin telgrafı)
Swiye.de ıkan isyanlar 
Ozenne ~ u
Junan Suriye Saşvekili 
Cemil Merdem, hariciye 
vekili Sadullah Cabiri 
bu sabah şehrimize gel
mişlerdir. T oros s ura t ka
tarilede Suriyeye hare
ket etmişlerdir. 

Şam : 4 ( Hususi )- Suriye he 
yetinin geçen pazar günü Paristen 
ayrılacağını bildirmiştim . Yapılan 
muhabereden heyetin avdeti tehir 
edildiği anlaşılmaktadır . 

iki gün evvelki telgrafta hareket 

günü 3 Nisan olacağı ve heyetin 1 O 
Nisanda Halepte bulunacağı bildi
rili yordu . 

Bir muhabirin Pariste heyet re
isi Bay Cemil Merdem ile yaptıiJ 
i'llülikatta- tarih gösterilmemif ,,.ı. 
nız: heyetin yakında Şama döne
ceği söylenmiştir . 

Bay Cemil Merdem muhabire 
beyanatında şunları söylemiştir : 

Avrupaya gelmemizden maksat 
lskenderun meselesini halletmek , 
muahedenin tatbikatına ait bazı mc· 
seleleri görüşmek nihayet siyasi 
menfilerin affını temin etmek idi • 

Pariste Fransız siyasi ricalile 
temaslarda bulunduk. Fransızlar bi· 
zim noktai nazarımızı teyid ediyor
lar. 

lskenderundaki ı ürk akalliye· 
tinin(?)hukuku siyanet edilmektedir. 

Hükiimetçilerin zaferi 
gittikçe inkişaf ediyor 

9 Nisanda ( Bahsedilen komis
yon toplantısı 22 Nisana tehir edil
mişt i r ) Toptanacak komisy,>nda 
Suriyenin hukuku da muhafaza edi
leceğini bekliyoruz. Bu komisyon 

:26 Nisanda tôplanacak olan Akvam 

- Gerisi üçüncü sahifede -

General Franko yeni bir ordu teşkiline 
çalışmakta imiş 

iç salıifelcdmizde 

Annem mi? 

~-----------·---------~- ( Hikaye ) 

Bir İspanyol mebus kafilesi ayın sekizinde Parise 
giderek temaslar yapacak 

* 
Köyde kültür 

~eren aylarda {!ennal Frankonurı 
ası cepheler<k. harekatı takip ede k 

L b. r en 
a ınmış ır resmi 

Lizbon: 5 (Radyo ) - Sevilla
dan bildirilditüıe rore; f.panyol F 8 , 

veziri Faslı şeflerden Abdulkadir ile 
ve 600 Faslı olduğu halde dün Se 
villaya gelmiştir. 

- Gerisi dördüncü_sahifede -

* Büyük harbin 
kleopatrası 

Son dakika -
Amerikada Nazilere fena hareket gösteriliyor 
~,ondra: 6 (Sabaha karşı) - Almanya Kap sefiri vasıtasirle Ameri1"ıdll 

Nazılere karşı yapılan kanundan şiküyet etmiş ve esasen cenubi A.merikd 
Almanlar İf; in kabul edilmiş olan hususi ahkam hilôfina mugayir ola 1* 
hareketlerin durdurulması için lngilterenin bir çare bulmasını arzu. el~· 

Müddetini bitiren Cenubi AmP.rika valisi dönmii§ ve yerine yenisi ~· 

ln.8iltere, f ransa, Belçika arasında müzakereler 

~ 



Sahife 2 Türksözü 
L 

haberleri Tü<kköy~k~~l~~:~~~~~~.:m•oköyl••••J ş e h i r 
cahll değild~ . Türk de kendine mahsus bir kültürü vardır. Folk- ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~ 
köylerinde münevver lorçular o kültürü aramak için köy köy do
şehirli gençlerimiz öğ· !aşırlar . Yalnız o kültür harflerle kitaplara 

yazılmış değildir. Onu halk şairinin sazında 
reneceği çok şeyler var· 

okumalı , çoban kızının ağzından dumalıdır. 
dır . Köylülerimizin bir 
takım başka memleket·,__ _____ }aza11 : M. /Jakşı ______ _. 

]erin köylüleri gibi medeniyet yüzü I 
görmemiş dağ ve orman adamlanna 1 

benzemezler . Köylülerimiz alış ve· . 
riş yapmak için şehirlHe gidip ge· 
lirken ve hele şimdi askerlikte erler 
ocağında modern kültürle de tema· 
sa geçmişlerdir . 

Onların ruhunu sayılmaz asırlar· 
danberi nesilden nesile geçen eski 
saf Türk kültürü aydınlatmaktadır . 

Bu çok feyizli istidadı işletnıt k 
için bize yalnız köylerde mektep aç
mak vazifesi dü~üyor ve buna 
şimdi radikal bir şekilc:!e başlanmış· 

tır . 
Geçenlerde dolaştığım köylerde 

açılmış mekteplere ve oçılacak mek
teplere rast geldim . 

Köylüler bana hep mektepten 
bahstttiler . 

Mektebi olmayan köyluler mek
tep yaptırmak için köy bütçelerine 
eski bütçelerinin tutarı kadar bir pa
ra daha ilave ediyorlardı . 

Bir takım köylerde hususi muha · 
sebenin yardımiyle tamamlanmakta 
olan okul yapıları gördüm. 

Bir takım köylerde yeni kurula 
cak okulların yerlerini keşfetmekte 

olan kültür espektöı !erine rast geldim. 
Bir takım köylerde köylüler ba. 

şıma üşüştüler ve biz de mektep is
teriz dediler . 

çocuklar vardı. Bunlar benimle Türk· 
çe konuştular . 

" Biz dedelerimizin dilini unut
muşuz . Bizede mualıim gönderin 
gece mektebi açın gencimiz ihtiya· 
rımız, erkeğimiz kadınımız çocuğu

mu~ çoluğumuz okuyup yazmak ve 
Türkçe konuşmak öğreneceğiz. de· 
diler. 

Onların soyadları , eski soyad· 
!arı - dikkat ettim - öz Türkçe 
idi . Onların köylerinin aclı da yine 
öz Türkçe idi . 

Türk köylerine Arapça adlar 
takJıkları devrelerde onların köyle· 
rinin adına dokunamamışlardı . 

( Dikili , Yalmanlı , Yamaçlı , 
Camuslu , Koyunlu , Kavaklı .. ) 
bütün bu köyler Adanaya yakın 
eni boyu üç beş saı>tlik bir mıntıka· 
da ve Türkçe konuşması az olan 
köylerdir . 

Eğer bu kadarı yetişmiyorsa on
ların adetlerini ' ananelerini karak
terlerini de tdkik edin . Kimlerin 
torunları olduğunu görürsünüz . 

Halkevlcrinin köycülük kollarına 
hars komitelerine mühim bir vazife 
düşüyor. 

Köylerimizde 
Salma yükü 
hafifletilecek 

Dahiliye Vekaleti 
tedbirler almaktadır 

Dahiliye Vekaleti, köylerde 
salma yükünü hafifletmek için köy 
gelir kaynaklarını kuvvetlerıdirmeğe 
ve canlandırnıağa çok ehemmiyet 
vermektedir. 

Vekalet. yaptığı tedkikler so. 
nunda bütün köy işleri tatbikatının 
esas sırrının köylü salmanının temini 
olduğu neticesine varmıştır. 

Vekalet bunun için yeni tedbir
ler almak üzere vilayetlere yeni bir 
emir vermiş ve bazı malumat iste· 
miştir. 

Köylerin manevi şahsiyetleri 
adına kurulan ve imar edil ~n örnek, 
tarla, bahçe, kavaklık ve fidanlık 
ve fidanlık mikdariyle aşılanan ya 
bani ağaç sayısının bu maksadla ya
pılan zeriyat esası , üzerinde 
teşebbüs edilerek en geç 15 nisana 
kadar Bakanlığa bidirilmesini, sal
ma yükünün hefifletilmesi içinde 
ekim ve dikimin maksada yarıya 
cak bir hale getirimesi imkanının 
temini aranmaktadır. 

Kalp paralar 

Türkkuşunda 

Çalışmalar günden güne artıyor _______ , ______ _ 
Gelen planörler ambalajlarından çıkarıldı 
Yarın sahada uçuşlara başlanacak 

-
Türkkuşu Adana şubesinin filen 

İşe başladığını daha evvelki sayıla· 

rımızda bildirmiş ve bu şubeye gi· 
ren kız ve erkek gençlerimizin yeni 
formalariyle alınmış fot..,ğraflarını 

gazetemize koymuştuk. 

Bugün sayısı 80 i bulan Türk. 
kuşu talebeleri her hafta üç gün na
zui derslere muntazaman devam 
etmektedirler. Bu talebelerimize .ı.,rs 
vermek üzere üç gün evvel gelen 
muallim arkadaş derhal derslere baş· 
lamışlar ve merkezden gönderilen 
beş pHinör talim sahasına nakledil
miştir. 

Dündenberi çadırlar bugün de 
planörler ambalajlarından çıka· 

rılarak kurulmaktadır. Talebelerimiz 

Pazar tatili 

-
hamen yarından itibaren ameli ders· 
!ere (Tayyare sahasında) başlamış 
olacaktır. 

Türkkuşu talebeleri gün geçtik
çe artan büyük bir hevesle çalışmak
tadırlar. Nazari dersler bilaistisna 
bütün talebenin iştirakiyle yapılmak
tadır. 

Umumi dersler, yani planörle 
nçuşlar başlayınca bu hevesin daha 
çok artacağından şüphemiz yoktur. 

Türkkşu Adana şubesinin açılış 
merasimi günii henüz tesbit edilme
mişse de hunun şu günlerde olacağı 
haber alınmıştır. 

Merasimin çok parlak ve cazib 
olması için Hava kurumu şimdiden 
esaslı bir program hazırlamağa baş
lamıştır. 

T oros- Seyhan 
maçı 

Bir takım köylerde mektepleri 
gezdim ve çocukları imtihan ettim . 

Anası babası Türkçe bilmeyen 

Burrün köylerde okul a.;nıak için 
ciddi bir cereyan varken bu köylere ı 

hususi bir önem verip gece mektebi 

gündüz mektebi , yatı mektebi , ta
rım mektebi ne lazımsa yaptırmak 

için hemen harekete geçmelidir . Maliye Vekaleti vilayet- 1 

1 l b' . .. d d' 

Cirit oyunları havanın 

sıcaklığından pek 
kalabalık olmadı 

T oros 3 - 2 galib 

Pazar günü şehir sitadında ya
pılan Toros spor ile Seyhan spor 
arasındaki futbol maçı 2 3 Torosun 
galibiyetiyle neticelenmiştir. har hın Büyük 

kleopatrası 

Vilhamina: siyah ve yakıcı gözlerile büyük muha 
rebeden evvelki Viyananın halk kahvelerinde 
oynayıp türkü çağıran bu kadın; bir prensı 

hakkından vazgeçirmişti 

Çingene Vilhelmina ! Siyah ve ı 
yakıcı gözlerile büyük muharebeden 
evvelki Viyananın halk kahvelerinin 
birinde oynayıp Türkü çağıran bu 
Karpat köylüsü çingene kızı her ge
ce seyircilerini mesteder . 

Kahvenin küçük sah.:esinden 
aşağı iner; masaları do 1 aşır . Cazi· 
helerini kamaştırdığı müşteriler de 
bir daha bir daha ısmarlarlardı. Bir 
gün müşteriler arasında zabit elbi
sesi ile şık bir genç de bulunuyordu. 
Bu genç gözlerile bir müddet çinge 
ne kızının bütün hareketlerini takip 
ediyordu. Slhnenin altında küçük 
odasına bir demet çiçek gönderdi. 
Biraz sonra gidip ziyaret etti. 

Vilhemina'yı kız kardeşile birlik· 
te evine yemeğe davet etmişti. Çok 
zevkli ve neş'eli hava içinde geçen 
bu yemek hükümdar sülalesinden • 
olan prenslerin tuttukları en hakiki 
romantik aşklardan birisinin ilk fas
lını teşkil etmişti. Şimdi ise - ara· 
dan 35 sene geçtikten sonra - bu 
romantik a; kın neticesi Viyana mah· 
keme le• inin sert muhiti içinde yazıl
maktadır. 

Vilhelmina için saçtığı hesapsız para 
lara nisbetle çok ehemmiyetsizdir. i 
Güzel şantöz o zaman Brin garni
zonunda zabitlik vazifesi gören kral 
çocuğu genci çıldırtmıştı. İlk konuş· 
malardan bir kaç gün sonra Arşi 1 
dük aşkını Viyana tiyatrolarında oy- ı 
nanan facialı bir oyuna kalbetmesi 

1 
muhtemel bir fikre saplandı, Çinge· i 
ne kızile geçen hayatını resmiyete 
sokacaktı. 

Bir gün Vilhelmina'yı memleke· 
ti olan Moravyanın Ludinburg kö
yüne götürdü . Orada anasının me· 
z~rını göstermesini söyledi ve o me· 
zarın başında kendisine ebedi sada· 1 

kat yemini etti. 1 
Fakat g~nç Arşidükün glizel şan 

töz çingene kızile olan macerası giz 
li kalamazdı. Şayi oldu. Bir gece evi 
ne giren casuslar meşhud cürüm ha
linde şantözle yakaladılar. Anası A
vusturya İınparaloriçesinin tazyikle-
ri para etmedi. Leopold sevgilisini 

1 
terketmek imkanı olmadığını açıkça 
söyledi . 1 

Bu genç zabit Avusturya impa
ratorluğu ailesine mensup kral ço
cuğu prens Leopold Ferdinand idi. 
O vakıt sevdiği kadın bu gün 59 
yaşında bulunan Vilhelmina Ado
moviç'dir. Bu kadın Toskana nes· 
lininreisiArşidük Jozef Ferdinand'ın 
aleyhine dava· açarak ayda kırk ln
giliz lirası tazminat vermesini iste
mektedir. 

Aşkını hiç bir şeye feda etmi
yen genç Arşidükün vaziveti Avus· 
turya İmparatorunun gazabını tah
rik etmişti. Hemen çingene kıziyle 
münasebetini kesmesini söyledi. 

1 
Fakat bütün bu tazyiklere rağ

men Meopoldun sevgilisine karşı 
1 beslediği aşkı eksilmeyip arttı. Al vusturya imparatoru F ransuva Jo· 

zefe meydan okudu. Sevgilisini alıp 
Cenevreye gitti. Orada V ~iflegk is 
mini alarak evlendi. 

Tabii bu mikdar para Leopol· 
dun romantik a~kının ilk sıralarında 

Bundan sonra senelik iki bin 
- Cerisi dördüncü sa hilede -

ere ırer tamım gon er ı 

Mevcut gumuş paralarımızın 
Suriyede kalplarının yapılmakta ol
duğunu yazmıştık. Maliye Vekalati 
vilayetlere gönderdiği yeni bir ta
mimde piyasa ile yakından alakadar 
olunarak tedavülde kalp para gö. 
rüldüğü takdirde hamilleri h-ıkkın

da hemen takibata geçilmesini bil 
dirmiştir. 

Bundan başka elde edilecek kalp 
paraların asıllarına nazaran göster· 
diği farkların tesbit olunması için 
darbheneye gönderilmesi de isten
miştir. 

Varidat ve tahsil 
Kontrol memurlarının 

vazife ve salahiyeti 

Finans bakanlığı varidat ve 
tahsil kontrol memurlarının vazife 
ve salfüyetlerini ve nasıl vazife göre
ceklerini ve teftiş usullerini göste
ren iki talimatname hazırlamıştır. 

Talimatnameler mali teftiş heyetince 
incelenmektedir. 

Kır koşusu 

Halkevi spor komitesinin tertip 
ettiği spor faaliyetlerinden üçüncüsü 
önümüzd~ki pazar günü yapılacak· 

tır. 

Kır koşusu beş kilometreliktir, 

Koşuya sabahleyin saat 8 de 
halkevi önünden başlanarak kızlisesi 
sed boyu, vali konağı önü geçilerek 
asfalt caddeden yeni otel, belediye 
ve saat kulesini takiben tekrar hal 
kevi önünde nihayet bulac!lktır. 

Cocuk esirgeme kurumu 
J 

dün toplandı 

Seyhan çocuk esirgeme kurumu 
merkez heyeti dün bir toplantı yapa
rak 23 Nisan çocuk bayramında ya· 
pılması İcab eden tezahurat prog· 
ramını hazırlamıştır . 

Bu pazar, geçen haftalardan da
ha çok eğlenceli oldu. Oldukça bu
naltıcı bir sıcak bütün halkı evle
rinden kırlara çıkmağa mecbur etti. 

Güneş pek yakıcı olduğundan 
bu hafta Cirit sahasında pek kala
balık yoktu . 

Halk daha ziyade Ziraat mek 
tehi, Asfalt cadde,Atatürk parkı ve 
bağlar kısmında idi. 

Süne meselesi 

Mücadeleye geçildi 

Bölgenin bazı kısımlarında süne 
haşeresi görüldüğünü yazmıştık. 

Mıntıka ziraat mücadele müdürlüğü 
bu vaziyet karşısında acil ve ciddi 

1 tedbirler almıştır. 
Haber aldığımıza göre; mücade

teşkilatının köylere gönderdiği me· 
murlar faaliyete geçmiş ve halkla 
birlıkne müc;ıdeleye girişmişlerdir; 

Halkevinde 

Nalbant kursu ay 
nihayetinde bitiyor 

Şehrimiz halkevinin açtığı nal 
bant kursunun birinci devresi bu ay 
sonunda bitecektir. 

ikinci devre mayısın 15 inde faa
liyete geçecektir. 

Trahom konferansı 
Hafhmn muayyen künlerinde şeh

rimiz ilk okul öğretmenlerine trahom 
göz gastalığı hakkında konferanslar 
verilmekte olduğunu yazmıştık . 

Flu konferansın üçüncüsü dün 
verilmiştir . 

Tapu ve kadastro 
müfettişi geldi 

Tapu ve kadastro müfettişi İb
rahim Safvet Omay Van havalisin
den, mıntıka merkezi olan şehrimize 
gelmiştir. 

Mercimek deposu 
Hayvan mübayaasına 

başladı 

Mercimek aygır deposu hesabı
na damızlık inek alınacağını yazmış
tılc. 

Baytar direktörlüğü ineklerin 
mübayaasına başlamıştır. 

Güreş müsabakası 
Şehrimiı kulübleri Türkiyenin 

ileri gelen pehlivanlarını toblıyarak 
18 nisan pazargünü çok heyecanlı 
bir müsabaka kararlaştırmışlardır. 

Bu güreşlere çok değerli pehli

vanlar iştirak edeceklerdir. Bunlar 
meyanında Tekirdağlı Hüseyin de 
vardır. Güreşler sonunda bap 300 
baş alta 150 ve ortaya 50 lira mü
~ afat verilecektir. 

Ceyhanda 
Halkevinde konferans 

Evvelki gün şehrimizden Ceyhan 
Halkevini teftiş etmek üzere Ceyha· 
na giden Halkevleri müfettişi ~air 
Behcet Kemal Ceyhanlılarla samimi 
hasbihaller yapmış ve Halkevinde 
bir konferans vermiştir . 

6 Nisan 

ilmi bahisler: 

fskoçya kayıyor 

Arzda toprak yığınlal'1111 

kaydığı iddia ediliyor 

G la~kov rasa~~anesi n:ot 
mış beş yıl ıçınde s ~ 
nın Atlantik Okyanu . ..,; 

garbine doğru 250 metre kar 
olduğunu tesbit etmiştir. 

Profesör Vegner'in Kontin:ıD 
heyelan teorisine göre, kürre~ı 
büyük toprak yığınları dainıi bil 
reket halindedir . . d 

Bu itibarla, kıtalar sabıt 
mütemadiyen yerlerini dcğiştirıJI 
tedirler. Nitekim, Gronland'ıo ~il 
bir harekete tabi olduğu hiç .Ş~n 
ve tereddüde meydan vernı•Y 
bir surette tesbit edilmiştir. GJP • 

Yapılan hesaplara göre, · 

kov, 18??. dan 186~ tarihine ~~ 
Grenevıç ın 17 dakıka ve 10\ 
niye olarak gösterilmektedir. . r 
batıya doğru 200 metrelik bır 
değiştirme farkı vardır. tf1I 

Bir çok tanınmış lngiliz a: 
•0ın 

nomları, Glasgov rasadhaoesı . 
"hU sabında bir yanlışlık olması 1 ·dr 

bulunduğunu ileri sürerek bu 1 

yı kabul etmemişlerdir. hf 
Diğer taraftan, yılan baM1 

kında araştırmalar yapan ınü~e . 
sıslar , Glaskov profesörlerinın 
dadına yetişmişlerdir. . (} 

Bu mütehassıslar, Atlantık ;I 
1 yanusundan gelen yılan balığı ~ 

!erinin, daha kestirme bir yol rfl. 
ğu halde, Manş denizinden g 
yerek İngilterenin batısını dolaŞ 
ta olduklarını ileri sürmekte ~ 
nunla da, lngiltere adasının es~ 
Avrupa kıtasile bir kk parça "ı/ 
de olduğu, bu adanın yılan ba 
rının Atlantik denizi sularından 
rupa kıyılarına göç ettikleri ':,; 
devirlerden sonra Avrupa k'. 
dan kopup ayrıldığı neticesini 

maktadır. • 
Yılan balıkları bu gün hala 

tıklan eski yolu takibetınekt~ 
Marış denizi diye bir şeyin ıııe 
olduğunu bildir mektedir . ./ 

• 
Hars komite51 

F l. · - · ıett' aa ıyehnı genıŞ 

Vilayetimiz hars komitesi!ll~ 
diği gonç azalar hergün şehfl r 
muhtelif yerlerinde konfer~nsl3 .J 

,·al"' 
mekte hasbıhallar ve yayın ' 
tadırlar. 

Komite çnk geniş bir pr; 
yapnıış neşriyat, oropağaıı ' 
konfer ns kollarını :ıyırmıştır· 

Komite, .. onferans kolıın' 
nevver gençlerimizden şunı~rı 
miştir: 

Kız lisesi müdi:ru kültür J 
vekili Şahap Nazmi, Doktor 

Serçe, Tüccardan Salih Zeki, 
başkanı lsmaiı Safa, Müze dit 
Ali Rıza Yalman Yalgın· ı.J 
Ener, Baki Tonguç, Keriın 
Türk, Öğretmen Nuri ,'\ydıı\ 
Akverdi, Avukat Macil, f.nıl 
lun Ay, Vehbi Necip Savaşan• 
Diplan, İsmail Hakkı. 

Neşriyat Kolu 

Kültür müdürü vekili ~1ı 
direktörü Şahap Nazmi.'. M~ 
rektörü Ali Rıza Yalına~ . p. 
Yeni Adana gazetesi sahılı1 • 

Remzi, Gazetemiz yazı işlet' 
dürü Nevzat Güven, Kasıtıı ~I 
Avukat Macıt Güçlü, Mahll1 
las, !3urhan Yalçın. ,1 

Propaganda kolu ve aı' 
faaliyet günleri . Jı' 

Pazar günleri: Salih Zekı, 
kir, Nuh Neci Yazğan, Abd~ 
Boğa, Tevfik Kadri. 

0 
Pazartesi: Süleyman Gi~ıtlr;tl. 

Arsoy, Mahmut Çelik, Alııt 
oğlu. 

Salı: Doktor lsmail 1-1 



Nisan 1937 Türksöıü 
Sahife : 3 

* ı Asri sinemada 
Yazan: 

Nihat TANGVNER Amerika da 
• 

Annem mı ? • 
Büyük grevler 

adi, tam manasile bir Don- ı 
juandı . Kadın yüzünden 
şimdiye kadar 13 defa da

) emişti. 
Sadi vagonun penceresinden et
seyrederken dışarıda güzel bir 
ının yürüdüğünü gördü . Kadın 
adar hızlı yürüyordu ki .. Sadi 
zamanki işaretlerini yapmağa va
~ulaınamıştı . Kendi kendine söy 
1 • 

- Çok iyi .. Her halde bu tre
biniyor . Bu seyahat ta boş geç· 
ecek. 

• 
Sadi, tren hareket eder etmez 
İsine bir çeki düzen vererek 
Partmanlarm önünde dolaşmağa 

ladı . 
Genç kadının yanında dokuz on 
ında küçük bir kız çocuğu da 
dı. Güzel kadın o kadar dalgın
ki Sadinin " müsadenizle " diye
kompartmana girdiğinin farkın· 
bile olmadı • Ve genç adamın 

göz işaretlerinide , alık alık 
reden küçük kızdan l a~ka da gÖ· 
olmadı. 
Sabırsızlardı ve derhal taarruz 

"nını tatbike karar verdi : 

- Pardon hanım eferdi.. Mü 
enizle şuraya geçeceğim. Küçük 

kadar şirin ki .. 
Genç kadın Jikaydane cevap 

di: 
- Oturabilirsiniz efendim . 

Sadi küçük kızın yanında yer al. 
h: 

- Eh anlat bakalım ... Küçük 

cuğa böyle hikaye anlatılmaz.. 
Sadi, işi tamire vakıt bulmadan 

çocuk sızlandı : 
- Karnım aç.. 
Bu Sadi için bir fırsattı. Hemen 

çocuğu elinden tutarak yemekli va 
gona sürükledi, 

_ Gel sana börek yedireyim .. 

* 
Sadiyle küçük kız } emekten 

döndükten sonra, genç kadını uyur 
buldular. 

Artık uzun bir müddet için ya-
pılacak iş yoktu. Gece yarısı olmuş
tu. Çocuk da 0 da uyulcJamağa baş· 

ladılar. 

* 
Şafak söküyordu. Lokomotifin 

piston sesleri alaca karanlıklarda 
yayılıyordu. 

Sadi, gözlerini açtığı zaman 
genç kadını karşısında göremedi. 
Derhal pencereye fırladı. 

Kadın Eskişehir garında idi. Tren 
hareket etmek üzere oldu~ halde 
0 orada meydanda öylece duruyor· 
d~ Yanına bavullarını da almıştı. 

Tren hareket sinyalini yapar 
yapmaz, Sadi, Küçük kızı hatırladı 
ve omuzlarından silkerek uyandırdı: 

- Kalk küçük!. Annen gitti.. 1 
Bak bana.. 1 

Hiiş .. Annen seni bıraktı. Çabuk ı 

462,000 amele 24 saat 
grev yaptı 

Nevyork: 5 (Radyo) - Kömür 
endüstrisinde çalışan 452,000 ame
lenin yaptıkları 24 saatlik grev 
devis ile madenlerin sahibleri ara
sında yapılan bir itilaf neticesinde 
nihayet bulmuştur. 

Bu itilaf mucebincc amele yev
miyeleri artmakta ve iş şartları iyi· 
leşmektedir. 

Şimdi otomob:ı endüstrisinde 
120, 11 O amele Detraicde ve mem
leketin diğer kısımlarında türlü en· 
düstrüde 170,000 amele grev yap· 
maktadır. 

Bir Alman - Sovyet 
paktı muhtemel 

Varşova : 5 (Radyo) - Siyasi 
mahafil Alman - Sovyet temasla 
rını takibetmektedir. 

Söylendiğine göre; iktisad~ te. 
maslar Alman - Sovyet gerginli
ğini izale edecektir. 

Almanya iptidai maddeler cep· 
hesinden çok sıkıntı içinde bulun. 
' maktadır. 

koş!. 1 

Bura gazetelerinin yazdıklarına 
göre; Almanların ekonomik cephe
den Sovyetlerle barışmaları mecbu
riyeti karşısında bulunulduğu ve bir 
Alman - ~ovyet paktının ihtimal-

Çocuk esneye esneye gözlerini 1 
açtı. Gerinerek Sadiye ha)'TcHe baktı 
ve: 1 

- Annem mi? dedi. Burası Ada- den uzak olmadığı ilave edilmekte 
dir. 

Emir Abdullah l 
lngiltereye hareket etti \ 

Ama: 5 (Radyo) - Emir Abdul
lah lngiiiz kralının taç giyme me· 
rasiminde bulunmak üzere yola çık 
miş ve Hayfaya varmıştır. Kendisi
ne Arap ileri gelenlerden birçokla
rı da refakat etmektedir. 

Emir Abdullah taç giyme me
rasimine mücevheratla tezyin edil
miş güzel bir Arap hançeri götür 
mektedir. 

Cenubi Aferika hüku 
meti ordusunu takviye 

edecek 

Londra : 5 (Radyo) - Cenubi 
Afrıka hükumeti lngiliz hükumeti
ne yaptığı vaadlcr mucibince muh
temel bir taarruza karşı hazn bu
lunmak için ordusunu takviye ede
cek ve bunun için lazımgelen sipa
rişleri lngiliz fabrikalarına verecek· 

1 

tir . 

Bay Beneş 

Dün Belgrada geldi 
Prag : 5 (Radyo) - Reisi Cüm

hur Beneş dün gece Belgrada hare
ket etmiştir . 

ı e)grad: 5 (Radyo) - Bay Be 
neş bu gün şehrimize gelmiştir. Bay 
Beneş yedi Nisana kadar burada ka. 
lacaktır. 

Doktor Şaht Brükselde 

Brüksel : 5 (Radyo) - Doktor 
Şaht dün şehrimize geldi. Birkaç 
gün Brükselde kalacaktır. 

Yarı nereye böyle l 
na mı. j 

- Eskişehir... --l!!l!!!!!!!!'!!IB!_,.. ______ !'!!!!!!!!111 _________ .. ~_....!!!!!!!!"!!==!!!IS!I 

- Adan.aya. 
- Adanaya mı ? Bende oraya .. 
lta\te etti : 
- Sen hikayeyi severmisin ? 
- Severim ya .. 
- Bak sana anlatayım .. Ben es-

en çok güzel bir kadını sevmiş· 
··Bir ·· C gun .. 

Ümlcsini tamamlaınağa vakıt 
imadan genç k~dın başını hayret· 
okudu~u kitaptan kaldırdı : 

- Bey efendi bu yaşta bir ÇO· 

Hakaret etmiş 
Jstiklat mahallesinde oturan Ha-
oğlu Y llsuf ve oğlu İbrahimin kom 
larırı lan Muhiddin kızı Mahideye 
kar~tte hulunduğu zabıtaya şika· 
t edıldiği den tahkikata başlan· 
ıstır. 

Bekçiyi döğmüş 
~ardinli Hüseyin oğlu lbrahim, 

rıı Ahmed tsminde birisile kavga 
eri rken hadiseye mlidahale eden 
kçi;i de döğmüş olduğundan der-

1 
~·Yakalanmış ~e hakkında kanuni 
ıbat yapılmıştır. 1 

arnukçu, Sabık defterdar Kamil, 
ülmen. 

Çarşanba: :smail Burdur oğlu, 
Ürşit Gürgün Macit Güvercin, Hu
i Yal ıııan. ' 
Perşembe: Mustafa Zihni Ak

z, Süleyman Fikri Ôzerdil, Ziya 
rttepeli, Ahmet Dolunay. 
Cuma: Ragıp Sepici, Bilal Şaban, 

abip Kara Zincir, Abdurrahim Öz. 
en. 

Cumartesi: Doktor Salim Serçe, 
alim Diblen Emin Dolunay, Ha-

- Bu kadın kimdi ya? 
- Benim annemin Eskişehirde 

ne işi var.. O Adana istasyonunda 
babamla beraber beni karşıhyacak .. 

- Bilmem •. Dayım Haydarpa
şada beni buraya yerleştirmişti. O 1 

da 1 • • 1 
kadın da sonra n ge mıştı.. 

1 
Küçük kız, şımank bir mıJıltıyle 

dudaklarını oynattı: 

- Ben börek isterim .. 
Don Juan hiddetle mırıldandı: 
- Zift ye! 

Yeni radyo 
kanunu 

Hazirandan itibaren 
tatbikata başlanacak 

Nafıa vekaleti, radyo makinele

rinin mühim miktarda ucuzlamasını 

temin için hazırlamakta old~ğu k.a
nun projesini tamamlamak uzredır. 
Kanun projesi yakında meclise se~
kedilecek ve tasdikten t;Onra hır 
Hazirandan itibaren mevkiyete gi· 
recektir. Buna göre radyolardan 

alınmakta olan lüks ğüm~ük resmi 
kaldırılacak ve bunun yerme çok az) 
resim konacaktır. 

Ayrıca evvelce radyo şirketi, 
. d" d dyo idaresi tarafından şıtu ı .: ra 
.. ..kten dahile girerken her rad· 
~mru "d 
yo makinesi başında alınan . yuz e 
ili resim de lağvedilecektır. Bu 

e , 1 b"ır Hazirandan itibaren radsurc. e 

Dmir evlerimizin temelleri atıldı 

----· .. ····----
- Birinci sahifeden artan 

nuzda ve bütün milletler karşısınd1 
anmak benim için bahtiyarlık ve 
şerefli Lir vazifedir. Bu merasimin 
bariz olan diğer manasını da ifade 
etmek isterim . Türkiyenin en mü
him endüstri teşebbüsü bugün Türk
lngiliz dostane münasebetlerinin iyi 
bir gösterisi manasını almakla hu· 
susi bir ehemmiyet ve kiymet arze
der. 

lngilizxport credit guarantie da
iresinin Brasserd müessesine yap
miş olduğu yardımın lngilterece 
memleketimize maddi delillerle sem
pati gösteren bir siyaset en itimad 
verici bir siyaset telakki ederiz. 

ismet lnönü bundan sonra ha. 
r· ci şiyasete temas ederek demiş· 
tirki umumi olarak l:eynelmilel sa
hada söylenecek şey azdır beynelmi· 
le) siyaset sık sık helecan verici 
buhranlara maruz kalmaktadır. Fa
kat son zamanlarda muhtelif siyasi 
cereyanlar daha ziyade sulh istika· 
metinde süzülıneğc Jaşlamışbr öyle 
günler yaşayoıuz ki, bir iki sene gi· 
bi kısa bir zaman için bile kati teş
hisler koymak mümkün değildir. 

Fakat biraz evvel söylediğım gi 
bi sulh yolunda Lir takım iyi duy· 
gular ve hareketler hissediyoruz ya· 
hut hissetmek istiyoruz. Sulh dava
cıları ile samimi olarak beraberiz 
beynelmilel ihtilaf mevzularından 
her hangi birinin kalkmasını meser
retle karşılıyoruz. 

iki millet tarihlerinde harp sa· 
natlarındaki kudretlerini gösterdi· 
Jer. Mertçe müttefik veya mertçe 
muhasım olarak çarpıştılar . Bugün 
biz Jngilizler ve Türkler sulh sanat 
larında teşrİt..İ mesai ediyoruz . Ve 
müttehit krallık modem Türkiye sı 
nai ve iktisadi hayatının yaratılışında 
günden güne çoğaltmakta olduğu 
harikulade gayretlerine kardeşçe eli
ni uzatıyor. 

Memleketimde Türkiyenin kendi 
hayatında ve milli menbalannın İn· 

kişafında gösterdiği güzel hamleler 
büyük bir alaka ile takibedilmekte 
dir. Ve pek iyi biliyoruz ki bu bü. 
yük Türk ilerleyişinin naı.ımı ilham 
menbaı Büyük Başhuğunuz Atatürk· 
tür. 

Azminin ve memlekete olan aş
kının kuvveti ile milli hayatın her 
şubesinde büyük bir teceddüt işine 
sarılmış olan büyük bir adama hiç 
bir kimse bir lngiliz kadar hürmet 
edemez ve hayran olamaz. 

Devlet şefinin mesaisine yardım 
etmek ve onun dehasının çizdiği 
yoldan yüriimek hususunda Cunı. 

hurıy "t hükumetinin ve bahusus dos· 
tum Başvekilirıizin güzide bir ekip 
disiplini ile çalışmasını hiç bir kimse 
bir lngiliıden fazla takdir edemez . 

Bugün burada memleketin ikti
sadi hayatının esaslı ve verimli bir 
amili olan Türk ağır sanayiınin te· 
meli atılıyor. Bu büyük işi dostluğu· 
muza istinaden bize tevdi etmiş ol· 
duğunuzu görmekle bahtiyarım. 

Buna şitap etmekte kusur etme. 
dik ve etmiyeceğiz . 

Bu akşamdan itibaren senenin en muhteşem ve 
en mükemmel filmi 

( Lilyan Harvey ) 
Sarışın Kukla filminde 

. 
Ayrıca : Ekler Jurnal yenı dünya hav ad isleri 

~------------~ 

PEK YAKINDA : 

Şehir Tiyatrosu Darül
bedayi tekmil kadrosile 

7952 

Tan sineması 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine iki film birden takdim ediyor 

-1-
Heyecan hareket korku ve sergüzeşt filmlerinin unutulmaz kahramanı 

Buck Jones 1 
in emsalsiz temsili bugüne kadar yaptığı en dehşetli eser 

( Kan kuvveti ) · 
-2-

Neşe şarkı kahkaha 

( Eddi 
tarafından yaratılan 

( Zafer 

filmleri kahramanı 

cantor ) 
nefis bir film 

günü) 

Bugün saat 2,30 da Zafer günü ve sonsuz istek üzerine 

( Kalp mücadelesi ) 
Tekrar gösterilecektir. Bugüne kadar yapılan filmlerin ~n güzeli olan bu 

şaheseri görmiyenlere tavsiye edenz 

Pek yakında : Hücum filosu 
7940 

Bölgede yağmurlarj 
- Birinci sahifeden artan -

Kozanda evvelki gün fasılalı ve dün 
mütemadi ve Karaisalıda dün müte· 
madi , F ekede evvelki gün ve dün 
üçer saat ; Saimbeylide iki saat , ve 
Kadirlide evvelki gün ve dün müte· 
madi yağmurlar yağmıştır . 

Bölgelerimizden yalnız Osmani
yede ya~mur yağmamıştır . 

Dün şehrimizlMetereoloji istas
yonundan yaptığımız tahkikat ve 
aldığımız fenni malumal ve rakam· 
lara göre ; devamlı yağmur ihti· 
mali ptk kuvvetlidir. 

Dün gece yarısından sonraya 
kadar şehrimizde hava kapalı ve 
rüzgarlı geçmiştir . Çifçimiz ve hal· 
kımız havanın bu vaziyetinden çok 
memnun ve ümitlidir . 

Bu hafta içinde düşecek en kafi 
bir yağmur önümüzdeki yıl rekolte· 
sinde çok biiyük tesirler yapacaktı;. 

Sabaha karşı aldığımız haberle· 
re göre dün ve gece Mersin Tarsus 
ve Yeniceye ve havalisine de bol 
yağmurlar yağmıştır . 

* Yine son dalikalarda elde etti· 
ğimiz malumata göre şehrimiz ve 
hinterlandına fasılalı hafif yağmurlar 
düşmüştür . 

olan Başvekil ismet lnönü bu sabah 
refakatlerinde bulunanlarla birlikte 
Kayseriye gelmişler ve istasyonda 
tezahüratla karşılanmışlardır. 

Hatay davası 
peşinde 

- Birinci sahifeden artan-

Cemiyeti heyeti umumiyesine rapo
runu verecektir . 

Bu içtimaa Mısır murahhasımn 

da iltihakı memuldur. 
Biz Türkiye ile iyi komşuluk ve 

sıkı dostluk münasebatımızın muha
fazasına ehemmiyet veriyoruz . iki 
tarafın anlaşmasını arzu ediyoruz . 

Fransa ile miinasebatımız da çok 
iyidir. Muahedenin tatbikattan çıka
cak ufak tefek müşkilat buna tesir 
edemez. 

Paristen bu hafta aonlannda ay. 
rılacak isek de lsviçreye uğrayıp uğ
ramıyacağımız henüz taıcarrür etme
miştir. Her halde Şark Ekispresile 
döneceğiz" 

Paristeki heyetle Cebel isyanı 
hakkında Şam hükumeti durmadan 
muhabere etmektedir . Cebelidüruz 
meselesini ayrı bir mektupla yau· 
cağım. 

F ransanm Suriye Ali Komiseri 
Kont dö Martel Mart sonunda Bağ
dada vasıl olmuştur . 

Cürmü meşhud halinde 

Kayserli Bekir oğlu Mustafa, 
Saçlı Hamit mahallesinden Musa kı • 
zı Fatmanın evinden eşya çalarken 
cürmü ~eşhud halinde yakalanm1'-
tır . 

Kaçak kumaşlar 
it Zait. ' 

Gençlerimiz bu program dahi
de ciddi faaliyetler göstererek 

ergün kalabalık yerlerde 11 milli 
ars " n:evzuu etrafında hasbıhallar 
.apmaktedırlar. 

o makineleri bugünkünün dörtte 
~iri fıatına inmiş olacaktır. Bundan 
maksat .erkesin radyodan istifad !· 

sini temin etmektir. Bu suretle radyo 
müşterileri artacağından radyo ida· 
resinin de varidatı çoğalacak ve bu 

yüzden radyo neşriyatlannda da ye
nilikler yapılacaktır . 

Başvekil ismet lnönünden sonra 
söz alan lııgiltere büyük elçisi bu 
merasime iştirak için Cumhuriyet 
hükumetinin kendisine bahşettiği 

ehemmiyet kıymeti kayde mahal 
olmayan imkandan dolayı pek mü
tehassis oldu~nu söyledikten sonra 

Hükumetim sermaye için garan
tisini vermek suretile kuvvetli ala. 
kasını göstermiştir . Vatandaşlarım 
inanç ve sevgi ile işe sarılacaklardır. 

ISTnet lnönü yanlarında Vekiller 
ve İngiliz büyük elçisi olduğu halde 
Mensucat kombinasına gitmişler ve 
bütün tesisatı gözden geçirdikten 
sonra Tayyare fabrikasını ve mü
zeyi geımişler ve öğleye doğru Kon
ya Eretli~ine hareket etmiılerdir. 

Sabah trenile dün Dörtyoldln 
şehrimize gelen, Dörtyolun Saydı 
köyünden Hasan otlu Mehmeddeo 
şüphe eden zabıta, yolcunun bawlu· 
nu taharri ederek 101 metre kumlt 
buJmUf ve müsadere etmiftir· •demiştir ki : Karabükten Ereğliye geçmekte 



- - ______ -_- ---

Sahife : 4 Türksözü 6 

Hükumetçilerin Adana Borsası Muameleleri t 

f ~------------------~~!1'!'!"!!'19"~~ ..... -------------------· za erİ ı~~~~~~~P_A __ M~UK~ve~K_O_Z_A~~~~~~~ 
Kilo Fi}atı 

-Birinci sayfadan mabad - CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. S. K S Kilo 

Kapımalı-- - pamuk 
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iane 2 

Fas veziri şerefine tertip edilen ' 
kabul töreninde ltalya büyük elçi. 
siyle Almanya maslahatgüzaıı da 
hazır bu unmuştur. 

· ·-=-~~~~---------- ------Ekspres Lizbon; 5 (Radyo) -Alınan ha· 
berlere göre cümhuriyetçi ve asi 
cebhelerinde iki gündenberi esaslı 
hiç bir hareket olmamıştır. Her iki 
taraf da mevzilerini tahkim ·etmekle 
meşgul bulunmaktadır. 

Londra: 5 (Sadyo} - Royter · 
ajansı bildiriyor: 

ispanyadaki kavğalar günden 
güne hükumet lehine inkişaf etmek· 
tedir. Hükumetçilerin kuvvei mane· 
viyeleri çok yükselmiştir. 

Üç günden beri F rankodan hiç 
bir malumat alınamamıştır. Söylen· 
diğine göre, asi general büyük bir 
ordu teşkiliyle meşguldur; 

Londra: 5 ( Radyo ) - Ademi 
müdahale komitesi yeni hiçbir top· 
Jantı yapmamıştır. 

Bütün devletler kontrol planının 
tatbikini beklemektedirler. 

Meksika: 5 ( Radyo } - Meksi· 
ka hükumeti bütün devletlere birer 
nota göndererek ispanya hükumeti
ne yardımdan vaz geçmiyeceğini 

bildirmiştir. 
Valansiya: 5 (Radyo) - 30 - 40 

kişilik bir mebus kafilesi 8 nisanda 
Parise giderek Bay Blum ve siyasi 
ricalle tqnaslar yapacaklardır. 

Valansiya: 5 (Radyo) - Resmi 
tebliğlere göre, hükumet kölları 
ileri hareketlerine devam etmekte· 
dirler. ihtilal kuvvetleri tam bir mu. 
vaffakiyetsizlik içinde bucalamak
tadırlar, 
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Cenubun en 
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büyük en 
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muessesesı 
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k 

'ı Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksöziinden,,b 
_______ _._ her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

IJ Kitap J E.serleri~izi Türksözii n1atbaasında ba 
________ I nız. temı · . ' t nefis bir cild içinde 
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan ı Reklam bir ticarethan::nin, bir müess 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlar 
ilaillarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 
ı 1 Cild l Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyo 
1 _______ f kitaplarınızı Türksözünün mücellith 

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

O ı T b ı Resmi evrak, cedvelleı, defterler , çe 
a karneler kağat, zarf, Aartvizit ve bilu 

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

•• u 
piyasasının tereff üü TÜRKSÖZÜ : Kağat 

rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir te 
zilat yapmaktadır . 

---================::::::l 
Büyük harbın 
Kleopatrası 

• 

BELEDiYE 
. ,.. 

iLANLARI 1-------___.. 
~---------------------------------------------·· ..... ·----- ~ikinci sahifeden artan -

lngiliz lirası tahsisat mukabilinde 
ordudaki mevkiinden ve Arşidüklük 
ünvan vasıflarından istifa etti. Du 
ile Viyanadaki çok israflı hayatları 
devam edemezdi. Yalnız biribid içirı 
yaşamağı gözlerine aldılar. Dün•ıa 
ile alakalarını kestiler. Orman için· 
de bir klübeye yerleştiler insanın en 
ucuz yaşayabileceği ha) atı tabii 
hayatı tercih ettiler. 

O civarın köylüleri arasında 
bir vahşi adam gibi dolaşan kıllı bir 
gençle üzerinde elbise namına incir 
yaprağından başka birşey bulunnıı
yan güzel bir kadına ait pek garip 
hikayeler anlatılmaktadır. 

Köylüler ormanın ağaçları ara· 
sında dolaşan bu yarı çıplak çifti 
göriirlerdi. Bu çift Leopold ile çin
gene kızı idi. Bunu karısı yapmıştı. 

Hayalperver ve müfrit Leopold 
tamamile tabii bir hayat yaşamala· 

rını ister ve bunun için meyvalar
dan ta~ka bir şey yememelerini 
söyledi. 

Ormandaki ağaçlardan topladı
ğı ceviz ve yabani meyvalarla bes· 
lenirdi . Fakat bir gün bu cennetin 
de saadeti alt üst oldu . 

Üçüncü senenin sonunda ·Havva 
Vilhelmin kıllı Adem Lepoldtan usan· 
dı . Artık cennet canını sıkıyordu . ' 
Dünyaya can atıyordu onlarla besle. 
nen bir adamla yaşıyamıyacağını 
skyliyerek Viyanaya döndü . 1 unun 
üzerine Leopold boşanmalarını istedi. 

Çılgın kuş Çingene kızı içinden 
kaçıp da , ormana gittiği altın kafe· 
sine kahvehane sahnesine tekrar dön 
dü . Artık istikbali mahvolmuş bu
]unan·Leopold bundan sonra çok ga· 
rip ve serseriyane bir hayat yolu tut
tu . Muharebeden sonra Avusturya· 1 

da çıknn ihtilal ve inkılaptarı sonra 
bütün bütün fukara düştü . Bir ara· 
lık ormanda geçirdiği hayatı hatırlı· 
yarak salata ve meyva satıcılığiyle 

1- Açık eksiltmeye konulan iş : Yaya kaldırımları iqin yaptırılacak 
24,000 adet beton plaka. 

2- Keşif beddi : 3710 liradır. 
3 Muvakkat teminatı: 278 lira 25 kuruştur . 
4 - ihalenin yapılacağı yer ve tarih:Nisanın 8 inci perşembe günii saat 

on beşte beleaiye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin fenni, hususi ve umumi şartnamelerini görmek üzere her 

gün yazı işleri kalemine ve ihale günü teminat makbuzu ile birlikte bele. 
diye encümenine müracaatları ilan olunur .7920 25- 28- 1 6 -

DOKTOR 

Aslan Yakup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı v~ Almanyada tahsil etmiş 

Viladiye ve Cerrahi Nisaiye 
Mütehassısı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 
1 9 7949 

1 

1 

1 
1 

1 

maişetini temine uğraştı . 
Nihayet 1935 de büyük bir za· 

ruret ve sefalet içinde Afınanyada 
öldü . Geçen sene Vilhelminenin de 
öldüğü şayi olmuştu. So~radan tek
zip edildi . 

ı 
Türk Hava Kurumu Ge
nel Merkezi Başkanlığın
dan : 

Vaktile bir tebessümiyle biitün 
Viyanalılatı ayağına kapan<lıran bu 
kadın bugün Vıyananın bir köşesin· 

de unutulmuş ismi anılmaz olmuştur. 
ihtiyar bir kadın halinde yaşamakta 
\'e açlıktan ölmemek için boşanma 

kararı alırken kendiside vaad ettiği 
kırk lirayı alarak iaşesini temine uğ · 

raşmaktadır . 

Ereğli (Konya) şubemizde kay· 
bolan 2680 sayılı yüz yapraklı hıç 
kullanılmamış bir cilt vezne makbu
zunun Kurumumuz tahsilat işlerinde 
kullanıhnannk üzere hükümden is· 
kat edildiği ilan olunur.7944 4 - 6 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

TÜRK§ÖZlÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

L---------------J 

Ceyhan Belediyesinden: 

1 1 

Kasabamızın 2000 ve 500 mik
yaslı halihazır haritası 930 senesinde 1 

tanzim et'irilerek Nafia Vekaletinin 
tasdikine iktiran etmiştir. 

1 

iOOö Mikyaslı tesviye münhanili 
haritamız yoktur. Tesviye münhanili 
haritamızı pazarlıkla yaptıracağız .• 
Halihazır haritalarımızdan istifade 
edilmek ve bu baptaki talimatname 
hükümlerine uygun olmak üzere ka· 
sahamızın tapoğrafik haritasını yap· 

mak istiyen mütehassısların birer 
mektupla Belediyemize mürzs.caat 
eylemeleri ve bu mektuplarına birer 
şartname lef eylemeleri lazımdır . 
Taliplerden arzu edenlere kasabanın 

1 -5000 mikyaslı halihazır haritası he· 
1 men gönderilecektir . 7950 

6-10-14-18 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden : 

Adananın Aşağı Buruk köyünde 
tarafları hendek ve Mustafa ve Meh
met ile mahdut bir parçada ( 4) dö
nüm tarlayı Mustafa oğlu Mustafa 
babası Mustafadan senetsiz olarak 
nam•na tesçilini istemektedir . ilan 
tarihinden itibaren on gün sonra ma· 

t halline tahkikat için memur gönde. 
rilecektir . Bu tarlada hak iddia 
edenler varsa bu müddet içinde el· 
!erindeki vesikalarile birlikte Adana 
Tapu dairesine , tahkikata gelecek 
memurumuza müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 7951 

23 Ni 
Size ço 

şündürecek 

başlangıcıdı 

Umumi Neşriy 

Adana Türksöz 


