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Lağvedilen Trenler Bütün • 
ıspanya seferber 

;ukurova köylüsü trenlerin azaltıl- ,.------, 
ınasından şikayet ediyor İnönü, Aras ve 

Celal Bayar 
lstanbulda 

Komünistlerin ümidleri çok kırıldı 
~.u trenlerin Iağvinden Çuku~ova iktisa- I 
lıyatı ve iş hayatı da müteessır olmuştur 1 

1 

Bütün mes'uliyet Largo Kaballeroya. yükletiliyor 

n Adana Cey. 
Mamure 

Adana T M ar-
.. trsin ara 

ıda ışliyen tren 
"in sayısı indi. 
•lıdenberi b. 
k .k ır 

şı ·ayetler al 
tktay1z B . . u Şl-

yetlcrin b·· .. k uyu 
serıyetini lıil 
ssa kyöl"'/ . 
z t k u erı. 
. eş il etınek 

iır. Son 
1 za-m arda b . 

u ~· yeti erin k 
~ ç o 
a ~rtıııası biz bu hakikaten e-

;rıııyetfi mevzu üzerinde durma
a mecbur etti. 
Adan ·1 d M . a ı e Ceyhan, ve A ana 
~rsın arasındaki faaliyet ve te

n~s arın bilhassa ekonomik ba
-' 

1 
an ehemmiyetini söylemeğe lü-

11 Yoktur. 

Eski tarife bu ihtiyaca tamamile 
ap Vermekte idi Bundan başka 
gİİn iki İstikame~e hareket eden 
tıralardan gelen müteaddit tren

ayesinde hat boyunda bulunan 
rık köylülerimizin de şehirle 
1 çok kolaylaşmış ve bu tren-

. Yolcuların ekseriyetini de köy

'K~iz .. teşkil etmekte idi. 
Yluye eşeğini unutturan ve 

~nın değerini öğreten liu güzel 

bır bugün maalesef ortadan kalk-
ulun S "f .. a uyor. on tarı eye gore 

na · Mersin ve Adana - Ceyhan 
<aıner 

1 b. ıne işlemekte olan tren er 

lllıır Çoğu ve bilhassa zaman 
1nda . l 

1 d"l n en çok ışe yarıyan arı 
e 1 ınişr ır. 

Eskiden sabahleyin buradan kal
kıp Tarsus, Mersin veya Ceyhana 

giden bir adam oradaki i_~ini .. rahat 
rahat görebiliyordu. Bugunku tren
lerin sa} ı ve saatlerine nazaran bu 

imkan yok olmuştur. 
Bu trenlerin niçin lağvedilmi~ ol

duğunu bilmiyoruz. Her halde buna 
sebep müşterisizlik değildir. Çünkü 
yaptığımız tahkikata nazaran Çu
kurova şehirleri arasında işleyen 
bu trenlere şehir ve kasabalılar ha 
riç olmak üzre ayda takriben üç 
bin köylü binmekte idi. 

Bu trenlerin, lağvedilmesi Çu
kurovanın iktisadiyatına ve İş haya
tına bir çok aksaklıklar verecektir. 

Fak at biz bunun zararını daha 
ziyade köylülerimizin hayatı üzerin
de görmekteyiz. Köylüye doğru 
gitmek, köylünün bilgi ve hayat 
görgülerini artırmak için bin bir 
çare düşündüğümüz bir zamanda, 
onu bize kadar getirmek ve şehir
leıle temasını temin etmek gibi bü. 

-Gerisi ikinci sahifede -

--·--------------------~----------
Filistinde 

Yahudi aleyhdarlığı çok büyüdü 
-·-----

ıikastlar, yangınlar, soygunlar başladı 
çete teşkilatı yapılmakta 

~Udüs ; 12 ( Had ,o ) - in iliz müftüsü Mısır mahfeli ile birlik!~ 
~k korıı· g ı M kk H gidiyor Orada lbnıs-F· . ısyonunun ayrılmasından e eye acca · 

lstanlıul : 12 ( Radyo) 
Başvekil İsmet lnönü, Hariciye 
Vekili Tevfık Rüştü Aras ve ik
tisat Vekili Celal Bayar bugün 
şehrimize teşrıf ettiler. 

Başvekil .İsmet lnönü pa
zartesi günü Ankaraya döne
cektir. Tevf•k Rüştü Aras da 
Balkan antantı konseyine işti· 

rlik için bu hafla içinde Atına
ya gidecektir. 

Kamutayda 
S u projesine 31 

milyon tahsis 
edildi 

Ankara : 12 ( A. A. ) - Kamu
tayın bugünkü toplantısında 1936 
mali yılı mavazenei umumiye kanu
nuna dahil bazı daire bütçelerine 
munzam ve fevkalade tahsisat ve
rilmesine ve bazı bütçelerde deği
şiklikler yapılmasına dair kanun la 

yihasını müzakere ve kabul etmiştir. 
Bu kanunun hükmüne göre muh. 

telif bütçelerin fasılla. ye 
yon on bir bin yedi yüz lira munzam 
ve dört milyon beş yüz on iki bin 
altıyüz altı lirada fevkalade tah
sisat olarak verilmekte ve bazı fa. 
sıllar arasında münakale yapılmak· 
tadır . 

Diğer bir kanun ile de orta ve 
garbi Anadolunun sularından tama· 
men istifade edilmek üzere şimdiye 
kadar çalışılan havzalardan başka 
mıntıkalarda yeniden yapılacak su 
işleri için otuzbir milyon lira tahsis 
edilmiştir . 

Habeş rasları 

Musolini tarafından 
kabul edildi 

Roma : 12 ( Hususi ) - Muso. 
lini Venedik sarayında eski Habeş 
raslarından Ras Seyyum, Ras Geta· 
ça, Ras Gebede ile Decara Mugu
letayı kabul etmiştir. Bu merasimde 
lıalyan müstemleke nazırı da bulun. 
muştur. 

Madrid : 12 (Radyo) - Bütün 
sivil ahali seferber edilmiştir . 

Küçük çocuklar bile Barikatlar 
1 da çalışacaklardır . 

Madrid : l 2 (RaJyo) - lhtila· 
lin bu ,günkü şekli alışından Largo 
Kaballero mes'ul gösterilmektedir 

Avılla : 12 (Radyo) - Asiler 
Valansiya yoluna vardıkları zaman 
havanın iyiliğine rağmen tevakkuf 
etmişlerdir . 

Çünkü Joveri nehri taşmıştır . 

Malagadan öğrenildiğine göre; 
1500 kişi tevkif edilmiştir , Bunla
rın çoğu memurdur . 

Talamanka : 12 (Radyo) - Ma· 

Tayyare 
• 

pıyangosu 

Dünkü çekilişte büyük 
ikramiyeyi kazanan 

numaralar 
Lira Numara 

10,000 38042 
3000 21718 
000 95 

1000 39b99 

laganın zaptı marksistlerin kuvvei • 
maneviyesini kırmıştır . 

Komünist fırkası, ihtilal kuvvet
lerinin ilerlemesi karşısında büyük 
bir telaşa düşmüştur , 

Talamanka : 12 (Radyo) - Bü
tün lspanyol gazeteleri Madridin 
sukutunun kat'i ve muhakkak olJu 
ğunu yazmaktadırlar . 

Londra : 12( Radyo ) - ihtilal· 
ciler hükumet kuvvetlerinin iki fır
kasını bozdular. (1300) telef verdi
diler. Malaga şarkında 60 mil iler
lediler. Madrid hücumu kuvvetleni
yor . 

Buna mukabil hükumetçiler de 
Kordo tarafından ilerlemektedir. 

Londra : 12 ( Radyo ) - Ko
mite ve mecliste gönüllü meselesi 
muzakere ediliycr. 

Bir süale gönüllü yalnız ltalyan· 
!ardan olmadığı cevabı verilmiştir . 
Fakat bin ltalyan gönüllünün ltalyan. 
zırhlısı himayesinde karaya çıkarıl
dığını bir gaze'e muhabiri gözile 
görmüştür. 

Şimal ve Şark taraflarındaki gö
nüllüler de on bini buluyor. 

Her gün orta hesap kırk gönüllü 

1 pan_ya_ya .ıı:iriY.QI . Almanya hüku
meti de ltalya gibi ihtilal hükumeti 
nezdine bir sefir tayin etmiştir . 

Müşahit mebuslar 
Parti toplantısında raporlarını oku

yarak intibalarını anlattılar 

Parti, bu yılki vilayet kongrelerinin ceryanından 
memnundur 

---~-·-·----
Ankara : 12 ( Radyo ) - Dün, 

vilayet parti kongrelerine gönderilen 
müşahit mebuslarda dahil olduğu 
halde partide bir toplantı yapılmış-
tır. 

Müşahit saylavlar raporlarını oku 
muşlar ve şifahi beyanatlarda bu. 
lunmuşlardır. 

Müşahit mebusların beyanatına 
gore ; Bu sene vilayetlerde ya. 

pılan parti kongreleri çok ciddi 'll
muş, serbest bir seçim yapılarak 
istekler anlaşılmıştır. 

Müşahitler intibalarından çok 
memnundurlar. 

Parti genel sekreterliği, müsahit 
saylavların raporlarında işaret ettik
leri ihtiyaca taalluk eden noktalar 
üzerinde tetkikler yapacak ve icabına I 
tevessül edecektir. 

Madrid : 12 ( Radyo )- Süngü 
süngüye yapılan bir buçuk saatlik 
çarpışmadan sonra hükumetçiler asi
leri püskürtmüştür . 

Lizbon : 12 ( Radyo ) - Fran· 
konun kıtaatı Cenupta çok büyük 
bir silah fabrikası işhal etmiştir . 

F rankın sukutun
dan sonra 

Merkez bankasının 
tedbirler 

aldığı 

Ankara : 12 ( A. A. ) - Aldı
ğımız malumata göre Fransız fran
kının altın esasından ayrılığını mü
teakip Holanda, ltalya, lsviçre ve 
Çekoslovakyanın para kıymetlerini 
düşürmeleri neticesi ihracat tüccar
larımızın uğradıkları zararları telafi 
için bu paraların kıymetten düşürül
mesinden önce yola çıkarılmış olan 
mallar bedellerinin eski kıymetleri 

üzerinden cumhuriyet merkez banka
sınca ödenmesine karar verilmiş ve 
bir komisyon tetkikata başlamıştır. 

Sovyetler müddei
umumisine suikast 

Vaily Expre•s gazetesıne Var§ova. 
dan bildiriliyor : 

Moskovada suikastçıları muha
keme ed~n Sovyet müddeiumumisi 
Vişinskinin otomobiline iki kurşun 
sıkılmış ve kurşunlar otomobilin cam 
!arını parçalamıstır. 

Fakat ne Vişinski, ne de şoför 
yaralanmamıştır. 

Müddeiumumi Vişinski, son defa 
13 suikastçıııın idamile neticelenen 
muhakeme esnasında da birçok t eh -
dit mektuplan almıştır. 

Romaya bir heyetimizin 
gideceği dogru değil 

Ankare : 12 ( hususi ) - " Son 
po~ta ,, gazetesinde bir heyetimizin 
Romaya giderek içtimai tetkikler 
yapacağı ve bilhassa bu heyette 
parti idare heyetine mensup zevatın 
bulunacağı hakkında çıkan haber 
alakadar mahafiller tarafından kati 
surette tekzip edilmektedir. 

a ılısrı d h d ·1 .. .. k Fiiistin m~sele · ığı b" .. n e artan Yahudi aley · süu ı e goruşere . . . . 
len Uyuk bir cereyan halinde sinde yardım etmesını ısteyecektır -~ 
~ knıektedir . ---------------------1 sık h 

Ras Seyyum, raslar namına Mu
soliniyi selamlamıştır. Raslar ltalya
ya karşı sadakat yemini etmişlerdir. ELAZiZDE iMARı 

tekte rnı.ı telif suikasdlar vukua 
ıktadı~ her tarafta çeteler peyda 

8u Ilı" · 
aktausellah çeteler çiftlikleri 

"" 1 • } angınlar çıkarmakta ,.,un ar k 
)un de .. Yapma tadır . 1 
rnuşt uç kanıyon d·ırJurularak 

ıır 

ı\raplar . · . 
d &ızlı komiteler leş· 

erek y h J 
llh d a U ılc·r aleyhinde ,a, ala 
" . r Yapnıakta berdevam 
iayfa Y ı 
ikçe ve afa:.la gerginlik gün 

artınakt· k. b" .. k . " ve ın uyume -
ilıstind 

( <l.. e POiisin masrafı 
ııe ~ us: 12 (Radyo ) - ihtilal 

rınd. 9 
Erde ay. zarf'.nda ~il istin _ve 
rn n Polısı bır mılyon lıra 

asraf ya t 
Süs rn.. . ~mış ır . 
( d" uftıisü Hacea gidiyor 

Seyhan 1,45 yükseldi 
Şimal bölgelerinde şiddetli yağmurlar devam etti
ğinden nehrin daha kabarmasından korkuluyor 

--· ........ _ 

Seyhan evvelki gündcnberi gene 

yükselıneğe başladı. 

Dün gece yarısın.lan sonra aldı 
ğım•z malumata göre: yükselme 

1 40 i bulmuştur . • 
Seyhanın tabii rakımı 20 , 21 

di. Şimdi ise 21,70 i bulmuştur. 

htimal~ karşı ttdbirler alınış ve 
eşyalarını toplamışlardır. 1 

Halen bir te_hlike mevcut değilse I 
de, tuğyanın ıhtımaldeıı uzak olduğu 
iddia edilemez. Bu keyfiye• yukarı 
bölgelerdeki yağmur vaziyetine ta. 
bidir . 

Eliiziz : 12 
( Hususi muha
birimizden ) -
Şehrimizde kül
tür hareketleri 
pek önde olduğu 
kadar bayındırlık 
fanliyeti de şaya
nı kayid bir de
recededir. 

Gönderdiğim 

rcsım 50 yataklı 
Elaziz M~ınleket 
H1stanesini gös
termektcdır. 

Binanın ınüş

temiliil ında daha 
il 

~ 12 ( Radyo ) - Kudüs 

Şehrimiz halkı ve bilhassa sahil 
mahallelerde haklı bir telaş baş 
göstermiştir . Bir çok aileler her 

Bu mıntıkalarda bir haftadan. 

beri havanın kapalı ve sürekli yağ. 
murlann devam etmekte olduğu an
laşılmaktadır . 

1 
bir çok tadılat 

yapılacak ve has 
tane şehrin bütün 
sıhhi hitiyacını 
karşılıyacak bir 
hale ifrağ edile-

cektir. Elıizizin memleket lıa~ta11esi 
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İçıimai derdler 

Çocuklarım1zın karşısındaki 

TEHLiKE 
:r,_ş_h_i._r_h~a~t>-e_r_ı e-r -i .. 
~!----------------·----------------·------------- Yeni bir öl 

usulii 
Ankara ve İstanbulda geçen iki hadisenin manası .. 

Hadise fstanbulda Beyoğlunda 
geçiyor. 

14 - 15 yaşlarında Melahat 
namında bir kız, annesine soru
yor. 

- Anneciğim, müsaade edeı sen 
ben sinemaya gideyim. 

Annesi; 
- Peki diyor git l<ızım. 
Kızcağız oldukça güzel.. Fotoğ-

rafına bakılırsa, yapısı irice. Yolda 
bir kadınla karşılaşıyor. Kadın ona 
~oruyor: 

- Nereye gidiyorsun ? 
-- Sinemaya! 
- Aman evladım, seni Allah 

gönderdi. Benim kızım da sinemaya 
gitmek istiyor. Fakat ben onun ya
lnız gittiğini istemiyorum, Ne olur 
sun: knzum, bizim eve kadar geli 
'verde beraberce gidini 

- Peki bayan teyze! 
Eve gidiyorlar. Ev değil, bir 

ahlak mezbahası. Bir batakaklık, bir 
çamurluk. Odanın orta yerinde, bir 
işret sofrası ve sarhoş erkekler .. Ka
dın, kızcağızı odaya tıkıyor. Zavallı 
ya sureti haktan gorünüyorlar. Bi
raz sonra bir kadeh rakı ... Şaşkınlık 
içindn kadehin muhteviyatı kızın ' 
midesine iniyor. Bir daha, bir daha!. 

Sonra!? 
Facia!.. Melahat, bakire olarak 

girdiği bu mezbahadan, sendeliye 
sendeliye, ağlıya ağlıya, saçlarını 
yola yola çıkıyor.. Hem de ne va. 
kit, ancak üç' gün sonra!.: 

Yani bir ırz ve namus dadısı 
azgın kurtların dişine atmış. Mesle
ii de bu imiş .. Düşünün faciayı!, 

• • • 
Hadise, Ankarada geçiyor. Bu. 

nu söyliyen de Ankara müddeiumu
mısı; 

- Genç erkek çocukları iğfal 
eden bazı şahıslar türemiş.. Çocuk
lar, onbeş onaltı, yani mektep ça
ğında!.. Hiç şüphesiz, çoğu fakir
dir bunların .. , 

lstanbuldakine benziyen, fakat 
kızlarla değil, erkeklerle iştigal eden 
ahlak simsarı, bir iki namus bazir
ganı, zavallıları çevirmeğe çalışıyor. 

Nihayet, "Cürnıümeşhud,. dedi 
ğimiz son güzel adliye cilvesi, bura
da da kendisini gösteriyor. 

Mahkeme kararını veriyor: 
Bir yıl, iki yıl mahkumiyet ve-

saire .. 
!ns~nı çiledıon çıkartıp iğrendi

ren bu hadiseler , muhakkak ki fa· 
ziletli ve namuslu Türk cemiyeti 
içinde boydan boya derin bir nefret 
dalgası yaratmaktadır . Türk zabı. 
tası , Türk adliyesi , bu iş üzerinde 
bütürı kuvvetiyle çalışmaktadır . 
Fakat sendelemiş veya sendelenmek 
üzere bulunan kız , erkek , hem de 
çok genç biçarelerin önlerine bir ağ 
gererek onları , kendi korkunç ve 
sefil bataklıklarına çekmek istiyen
ler gizli gizli , fırsat.Jar kollıyarak , 
para , süs , eğlence vadederek, hile 
ve desisenin en yamanını·, en biama· 
nını kullanarak bildiklerini okumak 
istiyorlar . 

Beyoğlu gi i bir yerde , onbeş 
yaşında bir kızı kandırıp biraz sonra 
ailesinin ve cemiyetin kucağına ber 
had ve perişan halde salıverecek 
kadar melun ve küstah olan bu şeni 
mikrobu, daha şiddetle , daha esas
lı olarak tepeleyip ezmek lazımdır. 

Bu hususta ana ve babalara dü · 
şen vazife çoktur . Kız ve erkek 
her çocuğa , hayatın gizliyebildiği 
faciaları açıkça söylemeden , onları 
daima ihtiyatlı bulunmıya alıştırma· 

lıdır . 
Çocuk , her gülen insanın , mu· 

hakkak iyi bir kalb , iyi bir yürek 

taşıyamıyacağını bilmelidir . 
Ziya paşanın dediği gibi : 

} aktı 111ce canlar 
O ııezııkeıle ıebessürn 
Şirin dahı kasdeıınrsi 

l'ano giil=kıir ... ===~==':'.'. 

Baba ve anne , çocuğu ile olan 
mi.'nasebetini sıklaştırmalı , onun 
üzerindeki kontrolünü artırmalıdır . 

Rastgele bir gezintiye yalnız 

gitmesine müsaade etmemelidir . 
Çünkü , sokaklarda ( onlar ) vardır, 
( onlar ) bekleşiyorlar .. 

Fuhuşla mücadelede , bilhassa 
ihtiyaç ve ruhi zaaf içinde bulunan· 
lan iyice düşünmeli , onları kurtar· 
manın yolunu bulmalıdır . 

Ankara ve lstanbuldaki soıı iki 
hadise , bir ailenin bir cemiyetin 
üzerinde dikkatle durup düşümiye 

mecbur olduğu hadiselerdendir . Bi · 
ze verdikleri dersi kavrayamadığı· 
mız müddetçe , on !arın önüne de 
geçemiyeceğiz . 

Köylerle şehir 
arasında 

Muallimler için postalar 
ihdas edilecek 

Kültür bakanlığı köy kalkınma

lariyle yakından alakadar olınnğa 

başlamı~lır . Bu arada yapılan ted

kiklere göre köy öğretmenlerinin 

köylerde ev ihtiyacı meselesi mühim 
bir mevki almaktadır . 

Çünkü köylerde öğretmenlerin 

yaşama tarzlarına ııöre ev yoktur . 
Vekalet vaziyeti göz önüne almış· 

tır . 
Bundan başka köy öğretmen· 

!erinin şehirle sık sık i ·ti batını temin 
etmek ve şehirden istediklerini geti 
rebilmeleri için de muayyen posta· 
lar ihdas edilecektir . 

Orta okul 
mualli111li~i 

İmtihana girmek ıçın 
nlÜracat edenlerin bir 
kısmı kabul o'undu 

ilkokul öğretın~ıılerinde ortaokul 
öğretmenliği imtihanına girmek için 
maarif müdüı lüğü vasıtasiyle veka
lete müracat edenler hakkında vek~. 
Jetten cevap gelmi~ ve bir kısmının 

da evrakinın noksan oldugundan ik
mali bildirilmiştir. 

Kabul edilenlere ait listeyi ayrı 

ca bildireceğiz. 

b g.. hava 
mütehavvil 

Dün şehirde hava yine kapalı 
ve yağmurlu idi . Hafif bir rüzgar 
gece yarısına kadar devam etti . 

Barometreye göre; hava ( bugün 
için ) mütehavvildir . 

Orta tedrisatta 

Bazı öğretn1enlerin maaşı 

artırıldı 

Ders saatleri artırıldığından er
kek lisesi biyoloji öğretmeni Nured
dine 12, erkek muallim mektebi fi-

Bu yılki pamuk 
ziraati 

Tamamen ıslah edil 
miş tohum ekilecek 

1 

Bu yıl bölgede bütün pamuk tar· 
!alarma ısliih edilmiş tohum ekile· 
cektir . 

600,000 dörıüm kadar yere eki 
len iane yerine de klevland ekilec.,k

tir . 

İş beyannameleri 

Bu ay sonu toplanıyor 

Haziranda meriyete geçecek o· 
lan iş kanununıın tatbikat faaliyeti 
ile uğra~ılmaktadır . 

Beyannamelerin dağıtılma ve 
toplanma işi bu ay nihayetinde bit 
miş olacaktır . 

Seylapzedelerimize 

Konyalıların yardımı 

Sehrimiz seylfıpzedelerine kon 
yalıların yaptıkları yardımın mikda · 
rı 1846 lira 92 kuruşu bulmuştur • 

Adana Halkevi 

21 Şubatta Ceyhana bir 
heyet gönderecek 

Ceyhanda da bu yıl bir halkevi 
açı ağını daha evvelce azmıştık. 

Açılma töreni ayın yir.ı i blrlhci pa
zar gününe tesadüf eden Halkevleri 
bayramında yapılacaktır. Bunun için 
Ceyhanda daha çok ev elden hazır
lıklar başlamıştır. 

Adana halkevi de Ceyhanın bu 
büyük gününe iştiraki düşünmüş ve 
o gün Ceylıana, halkevi namına bir 
heyet göndermeğe karar vermiştir. 
Dört kişiden mürekkep olacak bv 
heyet o gün Ceyhana gidecek ve 
Adana ha lkevletinin sevgi ve teb
rikler ni Ceyhan halkevlilerine götü

recektir. 
Diğer taraftan Adana halkevi İ 

gösterit komitesinin de bir piyes tenı- j 

sil etmek üzere Ceyha~a gideceğini • 
haber aldık. 

Maarifte: 

Halkevlerinin ku
ruluş bayramı 

Şehrimizde büyük hazır• 
lıklar yapılıyor 

Halkevlerinirı kuruluşu bu yıl da 
büyük tezahüratla kutlanacaktır.Yur
dun her tarafında olduğu gibi şeh
rimizde de bugün için büyük hazır

lıklar yapılmaktadıt. 

Halkevi idare Heyeti son toplan· 
tısında kutlama programını tesbit 
etmiştir. Bu programa göre bayram 
ayının yirmi birinci pazar günü ya
pılacaktır . 

Gündüz yapılacak merasimden 
başka gece de Halkevi binasında bir 
suvare verilecektir. 

Bu suvarenin çok mükemmel ol- j 
ması için mümkün olan herşey ya
pılacaktır. Bunun için bir komite çıt· 

• ntihar zaten bir delililı 

1 mi ? İntihar şekillerin~ 
dan başka bir esasa is
mesine imkan yoktur · 

Hele zenginlerin intihan, şel't 
şeker 1 Ve Çinliler ' u husııl 
başta gelmektedir . 

Zengin bir Çinli, kimbi1~ 
Ôlmeğe karar vermi,, düşiİl'r; 
şlnmış, tabancayı korkurlç, bt 
ni kanlı, zehiri iztıraplı i,ıı)i 
hiç birisinde karar kılamaııııt 

Nihayet ne yapmış biliıl' 
niz ? 

Hayır, yapmamış bir .
ye etmiş : 

Fakir olanla bakır ve'!' 
şun, orta halli olanlar güıııif 
ginler de altırt poterle irttibııf 
li imiş 1 • 

Guıel ı...ir usul-> 
lışmaktadır . 

l 
Hindistanda da çok ga,. 

!er vardır; mesela karı kol' ___________ ...,_"'"t larında tarif edeceğimiz şıl 

Müsamere böyledir: 
Hindistanda karı k<ıca ıJ 

16 Sah günü 
Şehrimi:ı Halkevi temsil kolu 

16 Şubat gecesi Asri Sinemada 

" ANA " piyesile " MAHCUP
LAR " vodvilini oynıyacaktır . 

Müsamere parasızdır . Dave 
tiye verilecektir. 

----·--- -------------
Zabıtada: 

Bir kızı bıçakla tehdit 

Cumali oğlu makinist Mehmet 
Fehmi adında birisi Yusuf kızı Safi
yeyi tahkir ve bıçakla tehdit ettiğin· 
den yakalanarak hakkında kanuni 

muamele yapılmıştır . 

Büyük bıçak taşımış 
S.,yyar berb. r Ömer oğ!lı Sü · 

leyman ve Alidede mahallesinden 

Cumali oğlu Cabbar adında iki kişi 
haddinden büyük bıçak taşıdıkların· 
dan , bıçakları zabıtaca müsadere 
edilmiştir . 

Bir erkeği tahkir etmiş 

müştereken ta ıarruf ederler. 
ca ayrılmaya mecbur kal~ 
kıt mal ayırmak için mail"'.' 
gitmeilf'r! heml!rl köşe ~ 
giılerler, aynı boyda iki mııı' 
ayrı "zamanda yakarlar ıırlı 
birisi kadıı1ı:ı diğeri de er~ 
Hangisi daha evvel söner~ 
anda evden hem de hiç ~ 
ın~mıtk şılrtile çıkıp gitııi~ 
~elir . 

Ne güzel, ne basit, f 
ti ne kadar temin ettiği 
yan bir usul l 

Tayyare ve a sarıati 
Tayyareler sade harp 

hat vasıtası değil, fen vas 
sında da yer almıştır . 

Maruf Aı keologlarJaıı 
R. P. Puadelbard Suriyey• 
tayyar~ ile asarıatika ta 
başlamıştır . 

Bu profesör kadim Tir 
h1len dalgalar altında b 
rabeleriııin fotojraflarını 

Tay, arelerle deniz alb 
ki şehir ve harabelerin r . 

güzel alınmaktadır . 

Fotoğraf korkdf 
iki çocuk, bu batakhaneden çı

karken yakalanıyor. Mevzu, o kadar 
iğrenç ve pis ki çamaşır halinde bir 
tarasaya assanız, buharı katiyen gö

ğe çıkmaz, zehirli gaz gibi ağır ağır 
aşağıya iner .. 

1 

Lağvedilen trenler ! 

zik öğretmeni Osnıana 5 lira, ay~i 
mektep edebi)at öğretmeni Raşide ı 
10 lira, erkek lisesi edebiyat öğret- -------
•ıeni Ar:f Nihada 10 lira üçret zaın 1 

Mustafa kızı Zeynep adında bir 
umumi ev kadını Ali oğlu Ahmet 
isminde birisini tahkir etti~inden 
hakkında kanuni muamele yapılmış· 
br. 

Almanyada son zamaP'ıl 
foto~raf korkusu çıkmıştır 

Alman zabıtası fotoğr,I 
rinin masumiyetine kat'i 
he dınektedir . 

Cümhuriyet kanı:nu, yani Türk 
çocuğunun, Türk kızının ve herkesin 
namusunu koruyan büyük ve hakim 
kuvvet, faillerin yakasına yapışıyor. 

* • * 
Hadisenin biri lstaubalda biri de 

Ankarada .. 

şır, 

lzmir boş mudur s~nılıyor? 

• * * 
Adliye koridorunda~ınız .. Müba

mahkeme kapısından bağı· 
rıyor: 

Filan oğlu filan. 
Bir adam, içeriye giriyor. Müba

şir, dinleyicilere hitap ediyor. 
- Lütfen dışarıya çıkınız, mu· 

hakeme gizli görülecektir. 
Kapı kapanıyor. Türk hakimi 

ve kanunu, ruhi zaaf, yalnızlık, mu 
hit tesirleri. sefalet ve mahrumiyet 
içinde yuvarlanırken tuzağa düşürç
len kadın ve kızın hakkını arıyor. 

Mübaşir, hazan de, maznun ola
rak bir erkeği değil, bir kadını ça
ğırıyor. Ruhunun pisliği, yüzünden 
sarahatle okunan bir kadın simsarı 

bir kadın bulucu içeriye giriyor. 

1 
yapılmıştır . 

- Birinci sahifeden artan -

yük bir avantajı bize kazandıran bu 
çeşit vasıtaları ortadın ka'dırmanın 
zararları aşikardır. 

1 

Sedlerin tamiri biti 
i mek Üzere 

Bu trenlerin lağvinden demiryol
ları idaremizin kar derecesini bilmi· 
yoruz. Faka• şurası muhakkaktır ki, 
bu yüzrlen yaptığımız ziyan - bir 
çok bakımdan - her lıalde bu 
maddi kardan çok üstündür. 

Bunun içindir ki, Devlet Demir· 
yolları idaresinin binlerce köylü na 
mına yaptığımız bu şikayetı nazarı ' 
dikkate alacağını ve Çukurovalıları 
sevindireceğini umuyoruz. ------·------

Edirnede 
Sular gittikçe çekiliyor 

Edirne : 12 ( Hususi Muhabiri
mizden ) - Sular gittikçe çekil 
mektedir. 10 Mahalle su altında
dır. Edirne tireni hareket edemedi. 
Trenler çok rötarlı gidip gelmek· 
tedir. 

Nf'hrin iki sahilindeki sedlerin 

tamiri devam etmektedir . 

Aldığımız nıalilmata göre; sedler 
iki iiç güne kadar ikmal edilmiş ola-

caktır . 1 

Ta niri ile uğraşılan kısımlar 
meml ket hastahanesi yanıııdak• du
varla tabakhanenin aşağısındaki sed 
!erdir . 

Borsada· 

Çiğit muadelesi 

Şehrimiz Borsa encümeninin ver· 
diği bir karara göre ; 22 Şubatta 
yupılınası tayin edılen çiğit muade 
lesinin , o günün bayrama tesadüf 
etmesinden dolayı 25 Şubat .:>alı 

gününe tehirine karar verilmiştir , 

Tabiat bilgisi 

1 
Eşyaları çalınmış 

Hurmalı mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Abd ıllahın oda kili
dine anahtar uydurularak , bit meç-

fık mekteplerin dördüncü ve be-
1 şinci sınıflarında okutulmak üzere 1 

iki cedvelden müteşekkil bir tabiat 
bilgisi kitabı yazılması İçin bir nıü · 
sabaka açıldığı kültür bakanlığından 
vilayete bildirilmiştir . 

hu! adam tarafından yorgan , savan 
1 ve daha bazı eşyaları çalınmıstır . 

Müsabaka müddeti bu nyın 16 
sından sonuna kadardır . Müsabaka
da birinciliği kazanan kitap serisi 
üç yıl okullarda okutulacak ve mü
ellifine her yıl için biner lira telif 
hakkı verilecektir . 

ikinci kitap serisini yazana bir 
defaya mahsus olmak üzere 1000 
lira , üçüncü , dördüncü ve beşinci 
çıkanlara bir defaya mahsus olmak 
üzere dörder yüz lira mükafat ve· 
rilec ktir . 

Ziraat müdürü 

Şehrimiz Ziraat müdürlüğüne 

Eskişehir pamuk işleri şefi Nurinin 
tayin edildiğini yazmıştık . 

Nurinin emri dün vilayete gel· 
miştir . 

1

. Zabıta tahkikat yapıyor. 

,. ------, 
TÜRKSÖ Z ir 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler >;in Abone 
bedeli dej!i~me1 yalnız rcsla masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caal edilmelidir . 

idareye müra-

~--------------j 

1 

Bu da fotağrafların c~.~ 
rarındJn kullanılması ihtıı": 
doğmuştur . 

Yabancılar için vakıa 
taşımak yasak edilmiştir; 
toğraf sahibi her ernebl 
tındadır . 

I ğız içinde kullanılallo 
bağı iğnesind! gizlenen"f 
kineleri olduğuna göre A 
tası beyhude bir cndişeY1 

demektir. 

Tarsusta açılacak ol.
Temsil kolunun ihtiyacı İ 
ta Çukurova fabrikası 5' 
Kara Mehmet oğlu Bay 
kara ve bay Rasim fahri 
törü bay lbrahim Beh)j 
namına dörder top bez 

mek sureti!~ himmetetmİIJI: 
hayırlı işte önayak olan 
Yurtsever arkadaşlarımıı• 
bir borç bilirim. 



r 

13 Şubat 1937 

Bölgelerde 
MERSiNOE 

Fırınlar asri şekle sokuluyor 

Talebeye Menenjit aşısı yapılıyor 
----····~··----

Mersin : 12 ( Hususi _Muh~biri· 
lni2deh ) - Belediye ehclime~~ ~öh 
Verdiği bir kararla Mersin fırınları· 

kl 'f v ede· nın tamamını asri şe e ı rag . 
cektir. Sıhhi zabıta talimatnam~sı
nin dilediği şekilde hepsi makıne 
ile çalışacaktır. Bunun için fırıncıl~ra 
( 1 ) Hazirana kadar müsaade edı~
lllİştir, Hazirana kadar fırınlarını dı
lendiği şekilde ıslah etmiyenleri~ 
fırınları belediye tarafından kapat· 
btılacaktıt, 

MenenJıt 

ilk okul talebelerine hükumet 
t b ··t şisı a abeti taraiından metıenıı a 
Yapılmaktadır. Bir kaç okul daha kal
rtııttır ki hafta sonuna kadar tama· 
ttıı bilmiş ölaeaktıt. 
Sİnek areSalar1 muayenesine 

ba•l•ndı 

Mersin piyasasında mevcut bü· 
t .. h natı un binek arabaları ve ayva 
flluayeneye tabi tutuldu. 

Zabıta talimdtnamesine aykırı 
çıkan arabalar ve hayvanlar piya· 
sada çalışmı)'acaklardır. ,.,. ________ ...... __ ., 

Çukurova 
re·.,. =x• 

Bire ne yanup tütersirı 
Gece gündüz Çukurova! 
Deli gönlüme benzersin 

? &ndemi aşıksın ola. 

Côfüntle Turnalar ılfar 
'' Yazı,,nda "ceren,,ler katar 
Bahar sana konup göçer 
Medhü senan gelmez dile, 

Erlerin Şahan bakı§lı 
Kızların keklık sekişli 
Toprağın Cevlıer döküşlü 
Degişilmen /ıiç bir "El,,e 

11
Ceyhen,,rn gelin ciİveÜ 

''Serhan ın delimı deli 
" , . ;.ı Y .ı ''Berdan,,a ne deme 1• 

ç,ıkıt benur azgın sele. 

Üst baıında s1radoglar 
Çalım eder gönül eğler 
Ba~ında dinlenen göğler 
tft:J.ıh olur deli '"rel;ı e. 

~gin denizle yıınıır 
Sıılaıtnda gün soyurıur 
Bazı gökleri gerinir 
Donanır bir heves ile 

"' Ilı * 
Ya: jtelit de güzellililı tadalltt 
Gaz erişir ürünlerin avlanır 
Kış basınca dröt bucağın kıvlanır 
lli.ç bir mevsimine değer biçilmez. 

Çıksam dağlarına salınsammola 
Koyak koyak ben de brilünsemmola 
11oran.larla yunup silinsemmola 
/Ja~ka türlü sularından içilmez. 

Ae hoş olur şimdi coşmak istPmek 
Durulup ı,.alkanıp taşmak istemek 
Yüce daglamıdarı aşmak istemek 
Netmelı kı güleklerden geçilmez. 

Yücedir de Bulgar dağı yücedir 
Kozan dağı dinçtir ama kocadı_r 
G~vur dağı bilmiyorum nicedır 
Hıç bırinin tepeleri seçilme%. 

Ç~.nılı bellerirıi sarmı§ta tipi 
Ruzgarı kudurdu gögü delirdi 
Göklere şahlanan aalğalar gibi 
Bozotlanım kalan konupgöçülmrz. 

- Vecdi Yarman 

1 - Bire - Hey 
2 - Ola aceba 
3 - Yazı Tarla 
4 - Ceren Ce} lan 
5 - Efdik - Eğlencr, oyuncak 
6 - Ürün mahsulat 
7 - Salınsammı ola şeklinde 

Üç gündenberi belediye end1-
menihce. ayrılan he)'et bu yoklama 
ve İnceleme işini sona erdirmek Uz. 
redir. Muayene sonunda 6n kadar 
hayvan ve bir kaç ar~b~nın çal'.ştl· 
rılmasına müsaade edılmıyecektır. 

Ziraat Bankası kooperatifleri 
kontrol edilivor 

Ziraat Bankası kooperatiflerini 

k l Ol etmek üzre müfeWş Şükrü on r . . l 
' Ôzgören Antalyada~ .şehrımıze ge . 

tniş ve on beş gün ıçınde kontrol~
nu bitirerek Mersinden Adanaya gı
decektit, 

idman Ywrdu yeni binasında . 

idman Yurdu şehrin en güzel 
yerinde tuttuğu yeni biF1asına tami· 
fal bittiğinden taşınmıştır. yerleşme 
işi bitince üyelerine bir müsamere 
verecektir. 

Mersin Halk sinemasında 

Himayei Etfalin yaptırmış oldu
ğu yeni sinemasının sahne kısmın
daki inşaat bitmiş, soyunma ve mak· 
yaj odaları, elektrik su tesisatı ya 
pılması da nihayet bulı~uştur. 

Bwndan böyle Mersme gelecek 
tiyatrolar için de bir sahne mevcut. 
tur, 

fialkevl bayramıncla 

21 • 2 . 937 Günü Halkevleri· 
nin açılış töreni onuruna Ankara ve 
lstanbulda verilecek konferanslardan 
bütün Mersin halkınıu istifadesi için 
Halkevimiz şehrin muhtelif meydan
larında her durlü tesisatı yapmağa 
ve şimdiden hazırlanmağa karar 
V~rmiştitı 

Ceyhanda 
Bir hayvan hırsızı 

yakalandı 
Ceyhan : 11 ( Hususi) - Bun· 

dan bit tnliddet evvel Ceyhamn 
Çiftlikat köyünden Mehmet Ga~-

. . ahırında bağlı bulunan bır 
yurının aktı meçhul şahıslar ta· 
atı gece v 

1 rafından çalınmıştı. Hayvanı ça an 

h b ta tarafından aranmakta 
şa ıs za ı .. fk 
'k ve aradan bir kaç gun geç. ı • 1 en k" cıva ten sonra mezkiir hayvan oy • 
rında başı boş olarak bulunmuş ve 
f kat hırsızı buluaamamıştı. . 
a . ·k· .. vvel yine Gayyurı· für ı ı gun e 

nin bir de ineği çalınmış ol.duğun 
k f. tten haberdar edılen za· dan ey ıye C 

t "' ı tahkikat sonunda ey· 
bıta yapHıg lbrahim mahallesinde 
hanın acı ı· d 

H Og"' lu Hacının e m e oturan asan k 
çalınan inek yakalanmış ve mes~ 
. b' 1·· t Hacı adliyeye teslım mekle ır ııc e 
edilmiştir. 

Gayyurininin evvelce çalınan. ve 
1 k k'" cıva· bilahare başı boş o ara ?~ 

d bulunan atının da sarıkı Hacı 
:~~u anlaşıldığından hakkında ka-

A amele yapılmaktadır. nunı mu 

Ceyhan İcra memurlu -

ğundan: 
Sayı : 936 313 
Bir borçtan dolayı mahcuz o_lup 

.1 · karar verılen paraya çevrı mesıne . . 6 2-
- 139_ çuval Çeltığın 1 .:-:. 
937 tarihine rastlayan Salı gunu sa-

t 10 dan 11 e kadar Ceyhanda Zal 
:ğlu İsmailin fabrikasında satıl~~a
ğından taliplerin satış .~ahallınde 
bulunacak memuruna muracaat et
meleri ilan olunur. 7793 

Türk ıôzli 

Güneş - Dil teorisine 
göre dil tetkikleri 

Güneş - Dil teorisini toponimi 
sahasıha tatbik ederek bu noktada 
temayüz eden Hasan Reşit Tankut, 
Ankara Dil, tarih ve Coğrafya Fa
kültesinde okuttuğu dersleri iki ki
tap halinde çıkardı . 

Maldmdur ki has is1mleti tetkik 
ederek bunlardan mühim neticeler 
çıkarmak usulü Avrupada da pek 
yenidir. Bu usule başvu ·arak yer ad
larını tetkik edenlerden - bizim ta-

' rihimi.ı bakımından - Budapeşte 
Üniversitesi Slav dilleri profeşörü 
Melieh Janos'rlıır. 

Bu büyük ~lim Macaristanda yer 
adlarını araştırarak Bulgar Tuı kle~ 
rinin nerelerJe oturduklarım ksbite 
muvaffak olduğu gibi Belgrad şeh
rinin de Türkler tarafından kurulmuş 
eski bir Türk şehri olduğunu isbat 
etmiştir . ( Bakınız : Ah.mfoglalas
kori Magyarorszag,Budapeşte, 1926) 

' 

Japonya 
Almanyanın müstemleke 
taleplerini makul görüyor 

Milletler Cemiye- 1 

tine girmek için 1 

._ • ea Mısır hükumeti Türkiye-
Tokyo ! 12 ( Radyo) -Alman. nin müzaheretini rica elti 

yanın müstemleke talep bri Japon 
siyasi mahafilince haklı olarak ka· Kahire : 12 ( Radyo ) - Mısır 
bul edilmektedir. hükumeti, Milletler Cemiyetine gir 

mek için Türkiyenin müzaheret et
Sovye t matbuatı mesini rica etmiştir. 
Dünkü nushalarını hep 

Puşkine hasretti 

Moskova : 12 { Radyo } - Bü
tün Sovyet "matbuatı bugünkü nus
halarını tamamill! Puşkine hasretmiş
lerdir. 

Türkiyenin bunu kabul ve esır· 
gemiyeceği ümit edilmektedir. 

Layma yanardağı faa 
liyete geçti 

sahife : 3 

Mısır Kralı 

Farukun cülus günü 
Kahire : 12 (Radyo) - Lond 

dan bildirildiğine göre Mısırın Lo 
dra Sefiri Hakkı Beyin Mısır mel 
nin cülus günü münasebetile hazı 
ladığı müsamereye f ngiliz ve yaba 
cı siyasi ricaldan iki yüz kişi iştir 

etmiştir . 
Bu müsamerede lngiliz - Mı 

yeni dostluğu da tesid edilmiştir 

Filisti nde şarbon has tal 

KudJs : 12 ( Radyo ) - Fil 
tin köylerinde hayvanatta ve baş 
koyun ve develerde Hummayifah 
( şarbon ) hastalığı çıkmıştır. 

Bu bilgi sahasını benim bildiğime Mısır ordusunda tank 
göre ilk defa ortaya koyan Alman 

Şili : 12 (Radyo) - Layma ya· 
nardağı faaliyete geçti . 

Volkan civarındaki bütün arazi 
ve tesisat Lavlar altında kaldı . 

Avusturya - Macar hu 
\ dunda iki kişi yakala 

alimlerinden Müllenhoff'dur. Bu zat kullanılacaktır Laymcının kı eterinden ateş fış· 
Deutssche Altertumskunde adlı beş kırmaktadır . 

Viyana: 12 {Radyo) - A 
turya Macar hududunda iki kişi ciltlik eserinde coğrafi isimler ele Kahire : 12 ( Radyo ) ·- Mısır 

alarak tetkik etmiş ve bunlardan ordusunda tanklar kullamlmıyacağı kif edilmiştir . 

mühim neticeler çıkarmıştır . hakkında çıkarılan şayialar doğru 
O zamandanberi Fransada ve da· değildir. 

Deniz manevraları Bunlar, Avrnpada bü yiik mik 
ta uyuşturucu maddeler kaçakçı! 
yapan bir çeteye mensupturlar . daha diger yerlerde bu şekilde ça- 1 Mısır ordusunda tank bulunacak 

lışanlar olmuş ve bu yeni ortaya çı· 1 ve kullanılacaktır. 
Roma 12 ( Radyo ) - ltalyn 

büyük deniz manevralarına başla· 
mıştır . Bu manevralarda Musolini 
de hazır bulunacaktır . 

Otomobil grevcile 
kan tetkik sahasına Onomastika adı , 
ve~ilmiştir. Fakat Onomastika ta- Silahlanmak için İngiltere 
biri alelumum has isimlerin tetkiki 1 vergiye zam yapıyor 

1 işe dönüyor 
olduğu için bunu münhasıran yer 
adlarına tahsis ~den Hasan Reşit 
Tankut buna - kelimeiy Türk fo· 
neliğine uygun olduğu için - To
ponomi adını vermiştir . 

Bütün işlerini büyük bir dikkat , 
ihtimam ve tefekkür ile yapan Ha
san Reşid Tankut kısa bir zaman 
zarfında bu sahanın yekane münte· 
sibi bulunuyor. Bu itıbarla kendisi· 
nin daha evvelki kültürel hayatından 

Londra : 12 ( Radyo) - bgil· 
tere kabinesinin milli müdafaa için 
yapacağı masrafı karşılamak üzere 
bütçeye yüzde üç nisbetinde vergi 
zammı yapması gazetelerde müna · 
kaşa mevzuu olmuştur. Bunun hayat 
bahalılığına ve bir takım spekülas
yonlara meydan vereceği iddia edi-

~~~------·----~~--

Hariciye vekilimiz 
Balkan antantı reisliğini 
Stoyadinoviçe devretti 

Ankara: 12 (Radyo ) - Hari· 
ciye vekilimiz Tevfik Rüştü Aras, 
Balkan antantı konseyi reisliğini 

"tC bunu 

Nevyork 12 ( Radyo ) - Ce 
ral motor otomobil fabrikaları a 
lesi kırk iki gün grevden sonra 
başına clönmeğe hazırlanıyor) 
Bu grev iki tarafa iki milyon do 
ra mal olmuştur . 

Bugf'ce nöbetçi eczan 
Kal ekapısı ci~ arında 

.M.,Rifat e('zanedir 

biraz bahsetmeği yerinde bulmak- / Dük dö Vindsor 
~~m. j 

Stoyadina~ de• ı ctnıi~ 
telgrafla bildirmiştir. 

Hasan Reşid Tankutun ilmi hü- ! 
viyetini biz eski Hakimiyeti Milliye· 
deki makaleleriyle tanıyorduk. Hal· 1 
buki daha evvel Sivas , Kızılırmak ı 
gazetelerinde tahrir ha yatma başla· 1 
mış , daha sonra da bir çok gazete· 
lerde yazmış , şark vilayetlerinde l 
yc.ptığı tetkiklerle , ohavalice konu 1 

şulmakta olan Zaza ve Kürd dilleri 
ve aşiretleri , bunların sosyolojisi 
üzerinde çalışmış , bütün bunlardan 
sonra kendi meselesini bilhassa Ana 

• • 
ıçın 

Bir tahsisat ayrılmıyor 
Londra : 12 ( Radyo) - lş(ii 

partisi, hanedana ait tahsisat bütce 
sinde Vindsöre bir tahsisat konul· 
masını muvafık bulmamaktadır. 

İşçi partisine göre; krala kona· 
cak tahsisat çoğaltılacak ve kral 
sureti hususiyede Vindsöre para ve. 
r~cektir. 

Adana Borsası Muan1eleleri 

CiNSi 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parla~ı ,, 

- Piyasa temizi-,,---
iane 1 
iane 2 

- Ekspres 

PAMUK ve KOZA • 
Kilo Fi}ah -----

En az ı l:'n çc>k 
K 'i. /\. S. 

Sahlan Miktar 
Kilo 

--------ı 

dolunun toponomisine hasretmiştir . y A p A G ı 
Bı'rinci kitabda kısa mütalaalar- 1 Berlinde bir tayyare düştü 1 

Klevlant 

- Beyaz 
dan sonra kelime tarihi başlığı altın - Siy-:ah:------- ---------- -·-----~ 
da müell~Tank adının menşeını BBlin: 12(Radyaj ~Bugün ~~~~~~~~~~~-Ç~l~G~l-T~~~-~~~~~~~~ 

ı araştırmaktadır. şehrin dış mahallesine eski sistem - Ekspres --- ---''----:------.---------11 
ikinci bahis Türk dili ve yakın bir Yunkers tayyaresi . düşmüştür · -ia-n~e-------- ------ - --------t 

Asya dilleri adını taşımaktadır · dört kişi yaralanmıştır · Yerli 
Bu bahiste müellif Sümer, eski Ana- "Yemlik,, 

dolu dilleri ve ~ zyanik dilleri bah· 
se mevzu etmektedir. Bundan Ha· 
san Reşid Tankut Güneş · Dil teo· 
risini göz önünde tutarak sümerceyi 
almış ve en sonda da Türk dili ile 
sümerce kelimeler mukayesesini gös· 
teren bir cetvel koymuştur . 

Burada bir mukayese dikkat na· 
zarımı çekti : 

Sümercedeki halk , ahali mana 
sına gelen UG sözünü müellif Turk· 
çedeki Uğuş adı ile mukayese et· 
''"'ektedir . Malumdur ki Türk dilin· 
de de ok halk, ahali manasına gelir. 
( Bakınız : Thomsen, Turcica, S. 4 ) 
Fil akika Güneş - Dil teorisinin 
genişlik rolünü tesbit eden katago· 
riye dahil Ş bir genişlik ifadesile ka· 

bile manasına gelen OKiarı millet kıy· 
metine çıkarmakta olduğundan Ha· 
san Reşit Tankut'un bu mukaycse
sile birbirinin içinde olan iki varlığın 
farklı ifadesini de öğrenmiş oluyo· 
ruz . 

Diğer bir bi\hisde de Hasan Re
şit Tan kut ATA sözünü araştırmak. 
ta ve bu sözü bir çok dillerde bu· 
larak dikkate şayan mukayeseler 

.. "Tohumluk,. 4 4,37 - -·--------

:; U B U B A T 
yapmaktadır . Buğ-day Kıbrıs 

Profesörün talebesinden Br. Ve- ,, Yerli --- ----•------'-------~ 
cihe bu esası göz önünde tutarak ,, Menlane -----ı-----'-·-------.. 
bunu genişletip Üçüncü Dil Kurul· Arpa ---ı------' 

ff k. - Fasulya 1-
tayına sunduğu tezi muva a ıyet ve - Yular''------- -----,--ı-·-------ı 
takdir k zanmıştır · Del.ce ____ -----_ -

Bu bahisten sonra müellif Sami Kuş yemi -------i 
dilleri ele al~akta ve zengin misal- Ketento.,_hu_m_u____ 1 

· h t kt Mercimek -,---lerle noktai nazarını ıza f me e- ,--------ı 
Susam 

dir. u N 
ikinci kitap doğrudan doğruya 

toponomik araştırmalara hasredil· ı ~ört yıldız Salih 1 850 

uç " " -\ 880050- - .. miştir · :E .g ı-D~ô:-. r':"""t -y-ı'l.d1ı-z'D'o-;ğ;-r-,ul'u'k ___ _ 
Bu eserde umumi serlevhalara ...:.ı: -= üç ,, ,, - -

800 bakmayınız . Bir serlevha altında do · ~ ~ ı-Simit ,, ı-----
layısiyle müellif o kadar geniş mi· [ ] ~ -DörtylidızCmnhuriyet 850 
saller vermiştir ki bütiin bu bahse ~ üç ,, ,, ---- 800 

mevrueili~i~ml~~ra~k~de- 1 ____ .Si~rn~it~---~··~----~~ı:-~~~---~:~~--~--~ 
decek olursak yazımızı pek fazla u- Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
zatmış oluruz . 12 / 2 / 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

Klasik ilmin bazı donelerini de Santim Penr 

Hüseyin l\amık Orkun 

d k k Hazır 7 30 -1;.!!·ir~eı-=----.-----ı·--:ır-ı yeni teoriye ilave e ere ço ente· } ı---------- --=--ı 
02 

Rayişmark _

17 resan ve orjinal bir etüd >Ücude ge- 1 Mart vadeli 7 - Frank ( Fransız ) 

61

7 
tirmiş olan değerli alimimizi tebrik Mayıs vadeli _]_ _ _!_Q_ Sterlin ( İngiliz ). ___ '?9 
ederiz. Hint hazır 51 1 90 Dolar ( Amerika ) -

Nevyork 12 67 Frank ( İsviçre 
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Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

ı1 Gazete 1ı Türk sözü matbaası "Tüı ksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 K"t / Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-
ı ı ap ı · b. b f. b. ·ıd · · d nız . temız ır ta ne ıs ır cı ıçır e ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethan1.. nin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

1 C"ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
j 1 f kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Tiirksözünde yapılır . o 1 T ah 'ı Resmi evrak, cedveller, defterler 'çekler ' 

k arneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• u '

Renkli tab 1 Mütenev~i r~n~li .. her türlü .tab işl~rinizi 
_______ _.! ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsini"z . 

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

Türksözü 

zilat yapmaktadır , 

• 

-

1 1 
Ceyhan Asliye Hu-

BELEDİYE İLANLARI kuk mahkemesinden · 
-----------------------= Esas No: 936-264 1 

1 - Pazarlıkla satışa çıkarılan mahal:Zahire Borsası önünde Beledi. 
yeye ait oyun yeri arsası: 

2 Muhammen kıymeti : Behu metre murabbaı altı liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: (834) lira (7 5) kuruştur. 

4 - ihalenin yapılacağı yer: Bir ay içinde her hafta pazartesi ve per· 
şembe günleri saat on beşte belediye encümeninde. 

5 - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 

istihsal ettikleri 24 3-935 
tarih ve 935 1 esas numaralı ilamda 
iptalma karar verilen 77 sehim mu· 
ameleyi intikaliyesinin ne suretle ya· 
pılacağına dair bir sarahat olmadı· 
ğından keyfiyetin tasrihi suretile 
hükmün tavzihi müddei Türlübaş 
mahallesinden Hacı Mustafa kızı Hu· 

Mukavelename feshi 
Türksözü gazetesi idare Müdür· 

lüğüne : 

Adana Akgün pazarı namı altın· 
daki ticarethanemde şerikim bulunan 
Ali Gal'p Akbay ile aramızdaki ti· 
caret mukavelenamesi 4-2-1937 
tarihinden itibaren münfesih oldu-
ğuııu ve mezkur tarihten itibaren 

13 Şubat 1 S37 

t -

• 

Şark Kromları T. A. Ş 
den memur alınacak 

6 - isteklilerin 4 üncü maddede gösterilen giin ve saatte belediye 
encümenine müracaa ti arı ilan olunur· 

7761 31-6-13-20 

riye ve oğlu Hasan imzalı arzuhal Ali Galibin mağazada hiç bir ala. 
ile mahkum aleyh Hüseyin Gazi oğ· kası kalmadığını ve mağazamın ayni Şirketimize muhasebe ve anbar muamelatında istihdam edilmek üıe 
lu Mustafa ve kızları Nefide ve Fe- firma altında ticarete devam edece- memur alınacaktır . Taliplerin : 

TiR 
• 

TORKiY! iŞBANKA~I 
162 

ride ve Hacı Mahmut oğulları Hacı ğini saygılarımla beyan eder,ve key 1- Türk tebaası olmaları 
Bekir ve "Mehmet Kemal aleyhine fi yetin sayın gazeteniz ile ilanını rica 1 2- Lise mezunu veya muadili ecnebi mekteplerden mezun olmalan • 
istemekle Ceyhan Asliye Hukuk ederim. Adana-Akgün pazarı 3- Ya~ları otuzu tecavüz etmemeleri 
hakiınlığince hukuk usulu muhake- 7792 sahibi Kendilerine şimdilik ayda (50) lira ücret verilecek ve oda.tenvir ve t 

ıneleri kanununun 456 ve 457 inci AHMET HAMDI AT AK hin Şirkete ait bulu11acaktır . 
maddelerine tevfikan münasip mühür ------------- Bu şeraiti haiz taliplerin el yazıları ile yazdıkları tercümei hal sureti " 
tayinile arzuha!ın birer nüshası usulü zı' b h t . d . I bir fotograflarile beraber yazı ile nihayet 15 Şubata kadar Ergani M 

er aya ıse e v .~rıs o aııııyaca. 1 . . . . 1 . .. 
veçhile tarafı digere tebliğ eJilerek g" nd ··ı 1 . t k . . 27648 dendekı Şırket ıııerkezıııe miıracaat etme en luzumu ilan olunur. 

ı . an. o en .erın ere esının 7787 4 _ 6 
tayin olunan günJ,, cevap wrmiye schım ıtıl • arıle 10 322 tarih ve 7 
rek g-elm e ıııiş olduklarııı<lan evrak numaralı kayitte mezkur 64 hissede 
üzerinde yapılan tetkikat neti :esinde 14 hissesine tekabul eden 6048 seh. 
evrak meyanında bulunan Ceyhan minin Hüseyin Gazinin olup bunun 
Asliye Hukuk h ıkiınliğinden muta ve tedavüllerinin olduğu gibi ipka. 
Teşrinis-ın i 19'H tarih ve 1971 nu- sına ınlitebakisinin 21600 sehim iti . 1(' 

Renkli renksiz af işler ıııararı verase t ılii :nın:la yazılı oldu- b :ıril e 12109 sehmini müddei Hasan 
ğu veı.;lıile müteveffayı evvel Halis ve 7349 sclımini Huriyeye ve 2142 
aja za le ilacı M.ıstafanın 31-t se· sdımini fıııin~niıı kocası Tahire İsa 
nesinde ölerek veraseti karısı Hatice bet etmesi ic ıbe dip mevzuubahis 61 
ve Sulbi oğ ,Jl!arı Hiseyiıı Gazi ve hissede 14 hıssed ~n ıııa1Ja diger 
l fa >tın ve lsıırnil ve Sulbc kızları hisselere ait kayit ve tedavüllerinin 
Emine ve Huriy··yc ve Müteharrcn ip~.alile. aniyüzzikir hisselere göre 1 

927 · d "I 1 muddeıler namlarına kaydin tashi · 
scııesın c o en smail veraset h 

an tesisine temyizi kabil olmak üze 
Vdlidc;i 1 htıc~ ile kardeşi H1san 

re 28 4 -936 tarihinde ve müddei 
ve kı z k ıdeşlcri Emin~ ve Huriyeye 1 

a eyhlerden Ceyhanın l ürlübaş nıa· 
ve 928 senesinde Enıincııiıı de ve· h ı " lesinden Hüseyin Gazi oğlu Mus 
fatile veraseti validesi Hatice ve ko- f ta anın ~ıyahında karar vcı ilmiş ve 
cası Tahir ve kardeşleri Hasan ve mumaileyh Mustafanın i!:ametgalıı 
Huriyeye ve 927 senesinde Haticenin meçhul bulunmasından işbu hüliisa 
de ölmesile veraseti evlatları Hasan 1 yı hükmün tarihi ilanından 15 gün 
ve Huriyeye münhasır bulunmuş ve : zarfında temyizi dava etmediği tak
lsmail ile Eminenin hini vefatlarında dirde hükmün kesbi katiyet edeceği 
liebeveyin eı kardeşleri Hüseyin Ga. ilan olunur. 7794 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 
Karikatür 

Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalar! 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gc.ızetesind 
ressam Necıni Şenele ınüracaat etmeleri. 

Mürnçaat saatleri her giin : 12, 18 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


