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Hatayda vaziyet, 
çirkin hali aldı 

Türk halk mümessilleri başkanı 
şehrimizden Ankara ya geçti 

Ernıeni ve Alevi teşekkülleri faaliyette ve aynı za
teşvik görmektedir " nıanda hükumetten azamı 

-------·------~ 

Vatanilerin tuhaf hülyaları 
• 

1-fata h 
Abd 

1 
Y alk '"'Ümessilleri başkaı • ı 

. Ugani T·· k 8!1e Şehri . ur men Toros ekspre 
lır rnızden Ankaraya geçmiş 

T .. kSanıldığın .. Abd'" . Ut a gore; u ganı 
P tııen h"k ilCakt U UmetJe temaslar ya· it, 

Antakya : 18 (Hususi) - San· 
caktakı vaziyet, Türk-Fransız an
laşmasından önceki durumdan fark. 
sız bir hal almıştır. 

Sayısız Ermeni, Alevi ve Arap 
teşekkülleri Türklük al~yhine pro· 
pagand~ yapmakta, Türk kültürünü 

--......_----~~~~~~~~~~~~-
Halkevleri dönüm yılında 

)ahiliye Vekil-im_i_z_b_i_r_n_u-tuk söyliyecek 

lialkevlerinde dört mil 
ron gtıı" . -- . 

ri ~ 
de 
3 İhtilal 

2 

nlaşmadan evv~lki 

Başvekilimiz 

lzmire gidiyor 

~tanbul : 18 (Radyo) - Başve
'ınet lnönü, refakatlerinde lkti· 
ı ı ekili Celal Bayar olduğu hal
Cımartesi günü lzmire gidecek

di·. 
Başvekilimiz, lzmir limanı, ihra· 
i~leri üzerinde tedk:k\er yapa· 

: ve liman toplantılarına riyaset 

, cıklerdir . 

\ki\lerimiz 
bula gidiyor 

Balkan antantı konseyi 
işlerini bitirdi 

Hariciye vekilleri memleketlerine 
dün akşam döndüler 

Antonesko, Pesmez oğlu ve Çaldaris Yunau gaze· 
telerine Atatürkün büyük ş:ıhsiyeti mevzuunda 

makaleler verdiler 

Atina: 18 (Radyo ) - Stayo
dinoviçin riyasetinde "apılan Balkan 
antantı ictim 1\arı dün akşam bit-

Bunun şerefine ver ilen ziyafett e 
Türk matbuat mümessilleri Yunanis · 
tanda bir tetkik seyahatına davet 

ı edilmişlerdir. 
miştir. 

)kara : 18 ( Türksözünün H~ Konsey, B3lkan antantının sar-
susi'elgrafı ) - Vekillerden bır \ sı\nıaz temeller üzeıinde kuruldu-

1 Atina: 18 (Radyo } - Türkiye 
\ hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras, 

kısn tatili geçirmek üzere _lstanbula 

1 

fıunu dir daha anlatmış oldu. . 

!itnşlerdir. Bir kısmı da gıdecek. Bugün resmi teblığ ne~redıle· 
cektir. 

Ankara Ha\kevinde Rüştü Aras. Stayodinoviç, An-

1 
Antenesko ve Stayodinoviç Atinadan 

hareket etmişlerdir. 

Atina: 18 (Radyo) - Çaldaris
le Antonesko ve Pesmezoğlu Yunan 

tenesko ve Meteksas kral tarafın-

k 
• dan sarayda verilen ziyafette hazır 

Puş in gecesı bulunmuşlardır. 

gazetelerinde Atatürkün yüksek 
şahsiyeti hakkında makaleler neş· 

retmişlerdir. 

_ Anka- Türk sefareti tarafından . bi~ z_i · ------ • ------
Ankara : 18 (Radyo) . p k' yafet ve parlak bir balo verılmıştır. \ 

t .ı Ik · d dün gece bır uş ın d ra r -.a_ evın e Gerek ziyafette ve gerek balo a " Harp için değil 
ctJ1lh irin cil;}ılan.~ ge'.cesı ~-~pı~dı 'ı Pu kin'in ha at vel Atinanın en güzide sınıfi bulunmuştur. I 

~ Proıoksıyon a~, ş .. !,d. B"~an matbuatı birlıkte ictima· ı 
1 • 'd sa er gosterw ı • - . l"' · · 

""' ı-rıoe '" amuk cınsını ıs a ıçın 

Israrlı çalışmalar 
Londra : 18 (Radyo) - Çem

berlayn müdafaa istikrazı projesi 
hakkında Avam ~amarasında bir nu· 
tuk vermiştir , 

Ankara : 17 ( Hususi muhabiri· 
miden ) - Pamuk davasını nutuk· 
lariyle ehemmiyetle tebarüz ettiren 
Başvekilimizin bu yoldaki a\aka&ı 
ve Ziraat vekaletinin bu işi nasıl ele 
a\cı~ı malumdur . 

Bu husu~ta alınan tedbirleri ve 

1 
Çemberlayn projedeki 1,500,000 

!ar yükselmiştir . Ş: rr.diye kadar ki- j 000 rakamına da kat'i bir nazarla bakı 

Josu 3 A kuruşa satılan tohumların Jacağını ve icabında bunun çoğal· 
6 6,5 kuruşa satıldığı görülmektedir. ! tılacağını söyledikten sonra sili\hlan· 
Bazı muhtekirler vaziyetten istifade- 1 .. h . . d .'1 b 

1 k k .. ı·· 9 k k ma tedbırı arp ıçın eği arışı 
ye .,;a ışara oy uye ııruşa a- k .. d' D · · 
dar fiat vermişlerdir . muhafaza etme ıçın ır . eınıştır . 

Pamuk zeriyatına tesir edecek \ 
olan bu halin önüne geçmek üzere \ Avukatlar kanunu 
alakalılar tarafından , icap eden ma · 
ni tedbirler alınmış bulunmaktaktır. 

Bununla berab r öğrendiğime 

göre , Çukurova havalisinde bu to· 
humdan milyonlarca kilo stok var· 
dır . Onun için pamuk ekimi sırasın 
da fiatların düşmesi muhakkaktır . 
Bu sırada satılamıyan malların ekim 
müddetinden sonra iki kuruşa kadar 
dü,eceği '.şüphesiz görülmektedir • 

Ankara : 18 ( Radyo } - Baro 
murahhaslarından müteşekkil bir 

komisyon toplanarak Avukatların 
kanunu projesini tetkik etnıişleı dir. 

Layiha Vekaletçe gözden geçi· 
rildikten sonra Başvekalete verile
cektir . 

ı MERSlNDE SPOR HAREKETLERİ 

Mersirı llal!..evi eskrimcıleri 

( Yazısı içeride) 



19 Şubat 1937 

Kök teorileri 
Bunun ilmi bir kıymeti varmıdır ? 

Mersinde • 

ş e lr h a b e r 1 e r ı ".\ s~:: ~;;::~~~:: 
• nsanlara _husumet veya kin bes-

i )emekten zevk duyan ve kendi 
renk iman ve dil)ıususiyetlerini, 
kendi kard"şlerini ezmek veya 

..--------,---~! 1 Le Mois'd•n _J B be 
ayan ve -

l . Belediye encümenı '.'.'~d~ 1 _:, o~~:~d:~dy:• 
Sedler mese esı 1 D .. ınutat toplantısını :~;.: ~lkeWıin futbolcularile 

. b.f ~ğnleden sonra yaptı lifke Halkevi kolu ıfucaktbot\culan 
sömürmek için bir mazeret telakki 
etmek istiyenlerin lütatlerinne • ırk. 
kelimesi büyük bir ehemmiyet aı; 
mıştır. 

bugüıı de tesirlerini icra ettikleri ka- J • J • 
bul edilse bile bu tesir farkedilmı- ıme erı 11 Tamirat pazartesı ı ıyor o - sında bir maç yapı a ır. ' . 
yecek kadar yavaşbr. kullanılac· 

Derinin siyahlığı , 11cak iklim· • 
Se h .. . dün Bu mar ,· r\n hazırlıklar _Y8 P'. 

H her aıdıllnmıza göre; Y an b ı d" e encumenı y y 
a 5• Şehrimiz e e ıy l Halkev"ı spar komıtesı 

k' dl ·n tamiratı pazar- haftalık mutat top· ta o up b ze 
kıy~sı~d~ ı t::.a:en ikmal edilmiş \ öğleden sonra e rumamedeki işler ma sipariş etmiş forma eyaz 

Bununla beraber, ırk üzerinde 
münakaşaya girişmeden önce bunun 
ne demek olduğunu tarif etmek li· 
Dmdır . 

Irk tama mile fizik bir tarifi ifa· 
de eder . Bu kelime, insanlaı, renk 
lerine, saçlanna ve gözlerinie biçi
mine, boylanna, yapılanna ve bil· 
bassa kafalarının şekline göre tasnif 
etmek için kullandıyor . 

Antropolojistler, insan nevileri
ni, tıpkı bir hayvan yetiştiricinin kö· 
pt-.lc veya güvercin cinslerini gördük· 
:Cri gözle görürler . 

Fakat, köpekler ve güvercinler, 
kolayca tasnif edilecek müşterek va
sıflar arzederler ama, insanlar için 
bal böyle değildir . 

Meseli bütün zencilerin kısa boy 
lu olmalari, bütün san derililerin yu
varlak bakışL olmalan ve bütün be 
yazlann da kumral olmalan bir tas
nif itini pek kolaylaştırırdı : 

Fakat hakikatte böyle detildir; 
zencilerde NilotlVr gibi Pigmeler de 
vardır : 

Bunlar dünnamn en uzun ve en 
kısa boylu insan nevileridir . Sanla
nn ekserisi yuvarlak başladır, fakat 
içlerinden mühim bir mikdan uzun 
başlıdır ve Avrupada saçlan siyah 
olan çok beyaz h>unlann mikdan 
epeyce ka anktı . 

Su halde kabul etmek lazımdır 

lcrde bir neui müdafaa vasıtası ha· 
linde husule gelmiş olabilir. Fakat 
şurası mubakkakbr ki sıcak bir ikli-
me göçen insanlar , yüzlerce nesil 
sonra bile derilerinin asli rengini 
kaybetmektedirler . 

Cenubi Amerikanın bazı taraf
ları Afrikarun her hangi bir kısmı 
kadar sıcaktır ; bunnnla beraber sa· 
yasız asırlardan beri orada yaşıyan 
yerliler siyah değil , esmer şan bir 
renktedirler . Buna makabil , bin. 
lerce yıldanberi lngiltere benzer bir 
iklimde yaşayan Tasmanlılar siyahi· 
dirler . 

Avrupada hakiki ırk aynlıklan 
mevcud detildir . A imanlar ve F ran
ııılar muhtelit ırk tipinden iki poli· 
tik gruptur • Almanlar, umumiyetle 
üçte iki Alpin ue üçte bir şimal ır
landandırlar, halbuki Fransızlann 
yansı Alpin ırktan üçte biri Akde
niı ırkından ve alhda biri de şimal 
ırkındandır . 

Vaktiyle Aurupanın yansınJ fet. 
betmiş olan asıl Seltler , umumiyetle 
timal ırkmdandılar; bununla bera
ber bugün lngilteredeki Seltler bil· 
hassa Akdeniz ırkmdandırlar ve 
Bretonlarda Alpin ırkındandırlar .. 
Bunun gibi ekserisi hıristiyanlrğın 
ilk as1rlamda yahudi misyonerleri 
telkinleri neticesinde bu dine girmiş 
.olan Avrupa musevileri ırkan çok 
kant1ktarlar ; fakat ek.eriyet itiba • 
öıdJıud.loir ... J 1JıU WU-tt1u""''- 1 •-• 

üzerinde kanunlar yapmak tamami- Avrupalılar arasında iddia edilen 
le manisızdır . farklar hakkında değil, aym zaman 

Antropolojstler, insanJıtı altı da sanlar , beyazlar ve siyahlar ara-
ana ırka ayınrlar: Bunlardan ikisi sanda mevcud olduğu ileri sürülen 
a,.ht1r. Negroicll,rle Ostraloidler farklar hakkında da muteberdir . 
bu tefrik saçlarm ıeldindeki fark 
dolayısiyledir. Avusturalya ve Afrilcada yapılan 

Sonra san ırk gelir ki, şarki zeki denemeleri göstermiştir iri zen-
Aaya haJkiyle Amerika yerlilerini ci çocukları beyaz çocuklardan daha 
ihtiva eder. Bu ırkın vasıfl4n san mahdut zekalı değildirler. Bu netice-
clerili, çıluk elmaak kemikli ve siyah ler bir az sürpriz uyandırmışhr. Fa· 
düz saçlı olmasıdır. kat hakikatin başka tjrlü olmasa 

Bize daha yakın olarvk üç ırk için de sebep yoktur. Çocuklann ze· 
buluyoruz. Bunlardan en kalabalık ki.anım temeli iyi ifitme ve ıörme 
olanı Akdeniz!ırkıdır ki esmer renk· haualarma malik olmakbr. Kuvvetli 
li, siyah kıvırcık saçlı, dar alınlı ıözler ve kulaklarla dotnwl olan 
uzun bir baş ince ve bariz c;izıiler lıa! çocuk zeki dotlDUf demeetir; 
bşar. Bu ırka lranda, Hindistanda, tüpbesiz, ekser hallerde, bu çocuk 
Afrikamn şimalinde ve cenubi Av- hastalık, cahil bir muhit veya dog-
nanada rastlanır. Britanya adaların-

1 
matik bir tedris yüznndea abdallaş· 

·-r- tmlmaktadır. 
da da bu tasnife dahil insanların Irk f arklan denilen oeyler, lec· 
birçok mümeuilleri bulunmaktadır. rübelerimize göre, yetiıtirme farkla· 

Alpın ırlcı Avrupa ve küçük Ar.· nadan bqka bir ICY dt:iiJdir. 
yamn içerilerinde bnJunur; birook Şu kaide ..ı e1ayor da ek.riya 
Avrupa memleketlerinde, bu arada m yahudiyi bir bıristiyandan, bir 
Almanya ve Fransada hakim umur- 1 Eramm bir Almandan tefrik edebi· 
bu ırka mensup insanlardır. lngilte- liyoruz? Dini lisani veya mesleki her 
rede daha az kalabalık olmakla be. insan grupunun karakteristik yüz ali. 
ret. poe epiyce mikdarda mev- raetleri 1 da il · gelMekte ı 
•ddur. Bu ""- lDMMJP-~ .:dir • • o mau o en • 

umumiyetle kısa boylu, yuvarlak 1 Pek çok yabudiler bunun kapak· 
.... düz siyah saçlı vy yayvan l lannı kaldınrJar; pek çok Franaılar 
-•luclur. .._r ve batkalarma lcal

~; .... 118 ll'k Pmal nblır1d a6 dmrlm; bd ~ bm iiplece 
........ Baltık :n fimal ırlaea malikiz ki )'llbanca bili bu ayede 

1 
IDenlllp ~ -- boylu, azuo. llOlayca tefrik eder. Nislhenllr da 1 

bfalı, maYI ıaztü ve ltltilwal saçlı. ~ ziyade fatalist Wr iflılleye ma 
cbr ki bunlur insatı la.tirler. 
yetinde nadir olan Herhanri bir kime aynanm br 1 
dir" ııma geçerek kenıılililııe bir Fran11zın 

S. ırkf tiplerin muhtelif .....- bir ,abadinin ifadelini verebilir. 
t.dea mi plditi, iptidai ltklMm 

~·aabnclan 1111 husule rfldili, yoku 
Bni w tesadüfün mahlall mü ol 
dutu ~or. Yalnız fUDU IÖyJe. 
mek • mümklMdür ki, bu mubterd 
alan vücuda getirmek için mazide 
miidahale etmiş olan sebepler neler 
oluna ollUll, ve hatti bu sebeblerin 

E•lenme 
&na encümeni azalanndan Çı

narlı ocatı se~reteri hemşerimiz 
Mustafa Şengülün dün doathn ara· 
aında evlenme töreni yapılmışbr. 

tesı gunu lantısım yap~ış kv 1 yaparak ka· üzerine altı kırmızı ok olarak k 
lacaktır b" · d muza ere er \ o . k yakın ır \ üzerm e edilmiştir . 

··nde Havutlubucak nuntıkasın a ı l il 
Bundan sonra, pe d k" rarlar almı,tıq 1 lskrimcUer 

gu · t başlanacaktır. d Ha\kevinde çalışmakt~ 0 ~ 
tamirat ve ınşaa a Be\ ed iye e : krimciterimiz bayramda bır ~ 

Arı. f e gün Ü maçı yapmak için hazırlanma 
• ô \ . Merkez Bankası 

hal\esı ğc'etmen en M"ll' 
· · Kemalpaşa ma . c·ı Mu"dürü ve Tüıkiye 1 

• Kurban bayramı a~m 22 ıncı Ek 
. .. üne tesadif etmekte· kadastro ışı iskrimci\eıinden Bay r~ .. 

pazarten gun ı· . . susta büyük bir arzu ve u 
dir. d bu- \ mahallesi kadıstıro '-\ \ mıUttadır Aı 

A "fe pazara rastladığın an, Kema paşa .. . ehli vu- isteıL C! ça ış . . kild 
rı k bu b ledi encumenı, hemen iyi denılecek şe e 

günde dükkanlar kanune~ ~~ı • işi için, e K ye Ali oğlu Mehmed iskrimci )etiştirmiştir , 
\unamıyacağından arife gunu her yer \ kuf olar~k ara kahveci Mustaf&yı 
k 1 lacaktır ve Hahl oğlu -------·----apa ı o · 

seçmiştir. 

ı ndırı\dı Bir fırıncı ceza a Güzel bir karar 

Portakal 

• 

Gene farele 

M 
ahim ya, Hindistand• 
memleketlerde f ar~l 
dar muzir bir vali 

\ardır ki, buralarda _bir. 
halk duşmam ilan edılmışl 

Bu defa da farelerin Y 
rarmdan biıbsedccetiz · 

Fransada lzer'de bir ç. 
günler için 5000 frank 
bir dolaba saklam!t ·.. F ..8 
sının çalmdıpu gormuttüt 

Fareler bir de bUkr. 
Akademi kel· 
Fransız Akademisi, 40 

~ler sen~si süren m!saİ 
sınde !OO•zzam bir F ran111 
gab wıcuda getirilmiıtir 

Zabıtada: 
ihracat bitmek üzeredir Esnaf cemiyetlerine 

MabJulun tiikenıneai dolı,Wle, 11 Verilecek şekil 

~aka~bu muazzamı.;, 
de?1ı kelunesinin tam 1 
e~ı.lmediğini söylersek hayr 
smız dt.ğil mi ? 

başlıca Kozan, Dörtyol bölgelerinden 
yapılan portakal ihracab son ~lmak ' 
üzeredir. 

Bu yıl portakal fiyatlan ve ibra· 
cab, portakalcılanmızm memami· 
yetlerini mucip bir ıekilde idi • 

Bahçelerdr, yeni yıl için ~zır 
lıklar ve temizleme ameliye-tı fapıl 
maktadır. 

Aşı faaliyeti 

Menenjit 8f11ama işlerine lhri
miz sıhhat teşkilatı tarafından ~ra. 
Tetle devam edilmeictedir. 

1 
___ _ 

Talebe ve- öfretmenleri apuıan 
bir çok mektepler dün tatil y m11· 
lardır. 

Akademi kelimesi bir 
n :fıs sanatlar, fünun v d 

Vak•--- . . 1 e e 
• .. Haber aldığımıza göre; Ankara ~ otlu berber Hacı h. ışlıga etm .. k iizere loplanmıt 
~ret ve Sanayi odasında Od me! adında biri ile Hasan otlu Hü lar kumpanyası diye tarif 
r•-• V h • ' a SeVln 1 d k 8" .. J J r "31 e pı Koç'un re!ıliğinde' ida. ~-· ara ann a ömür pazarında 1· ır muu et sonra • lcum 
«;ıeclisi ve Ziraat 1 ankası merkez çıkan bir kavgada, Hacı Ahmet' ~mesi yeri ıe meclis ikame 
~~r~ _V ~li Necdet , Ankara be. Hüseyni döjiip altı gülllle iyi olac~k tır · 
re 

~ı iktisat müdürü Şevket Sü- derecede başından IOpa ile yarala Fakat .. bu tarif :tamam m 
'~ Anka E f mı.ştır. Mes •fa Eransa.ıa tıbb"ı ' ra sna cemiyetleri · • ' 

ukmu~ •. katibi Raşit , Ankara Mer Hacı Ahmet yakalanmış ve hak- ve saire akademileri de vardı~ 
ez 11"1-.ası P t' "d h kmda kanuni takibat yapılmu•br:. lar da nefis sanatlar ren 

Hil . ar ı ı are eyeti reisi ··ooy • ' rı \'e 

k 
~· tlıotlundan mürekkep bir yatla rştigal etmek üzere 

omısy to 1 k Yumrukla do .. g"' mu" c ınsanJar .. meclisi • dı"ı • 
1 • P anara esnaf cemiyet- ., 1 
erme ~~mesi lazım gelen veçhe Zeka ve saç 
lıak~ıln ~oktai nazarlannı tesbit . Hasan oğlu Ahmet adında birisi . lngiliz doktorlanndan H 
etmış er ıle amelelerden Mehmet otlu Hasan ansan zekiveti ile saç nis • 

~ve~lte bulunan ve esnaf arasında çıkan bir kavgada Ahmet, kadar bulmuştur . 
cemıyetleri verilecek k'I h"'kk 1 Hasam yumrukla. fena halde ..t::Jc.. insanların ._, ne kadar d '-• h"k.. ŞC I 1 ID •• .. ""'8 -vo 

8KI u un'i ihtiva d le muştur. lursa zekiveti o kadar -L·rnı11• • . . . e en anun Zab V1U ..., 

proıesınm ~\ndan evvel Ankara ıta tahkikata başlamrşhr. Bu doktor, bir inanın bat1 
esnaf ce~Y"ine verilmesi lizım bir aantiınetre anut.bb.yc rde: 

Sopa ile yaraladı 

Dünkü bav •tesbı"t ed--Lt 1 ın ve mı: Bu -:ı-.ı_· ' ~~ •uı&uar gorillerde 317 
gelen şeklı b~misvon tay· /ihracat ruhsatiyesi alanı .... _ saç te.sbit etmiftir. 

Dün şehrimizde ı.va 
güne.şli geçmiştir. 

Hararet derecesi zaid 20 n 
grath. 

maymunlarda 20! imiş • ' 
Zati •ıngur Ticarette tağşisin meni ve ifwa Bu doktor, yalna: bir ti 

•1111 ID1lftlkaba11 Ye kcnmmua hal:. muş; aeocilerde sa 
kınrlaki kanuna zeyl olarak neş~. tir, ırkı alfarda ise ~. $11 

f arometreye göre; bava 
fiinqlidir. 

Mersin hattın a 

~llüzyonist pr'?r Zati Su 
dü b . . I ngur 

" Şe nmıze ge ~r. Zati Sun-
gur b11 akşam asr~mada numa· 
ralannı halkımıza t m edec kt" 
Bu la 1. T .. _a_ e ır. 

ymet ı un~ sa,in ballwn • 
za iyi geceler geçirtf~ir. 1 

Aldığımız haberlere göre n· Ô l üm 
dan böyle lsfanl:>ul - Mersin niz Şehrimiz posta te- b .. 
hatbnda haftada dört vapur eti. dürü ~Yakubun dün l ~·:'*~ 
lecektir. ölmüştür. va ı esı 

Hükümet bu vaziyeti k laş 1 Ôlüye tanrının rahrı d"I 
brmış ve lizımgelen tedbirleri • aile efradana baş sağlığır 

1 
1 er, 

ll unu-br. ruz. 

len kanuna göre ruhsatname almak de zenciler beyaz ırk aha 
~z:e müddeti içinde iktisad vekile olduju için daha zrlciırı dir .... 
tine muracaat eden ihracatçılara ruh- '!!!!!l!~~~~!!!!!!!!!~!!!'!!'~ii'-~ 
satnameleri verilmiştir. J unlarm sa· 
yısı 1137 dir. Kanunun nefir tariln 
~lan ?n beş haziran 1936 ya kadar 
fılen ıhracatla meşgul bulunan mük· 
tesep hak sahibi tüccarlardan 932 si 
ruh~~tname almlf tır. Müktesep bak 
sabibı olmayan ihracatçılara ruh.tat· 
name verilmesi için haiz olmalan li
:ı'?1g~len şarlan tesbi t ed"n bauaun 
ıkınca maddesine göre rubsatnam«= 
alanların ndedi de 204 e baJit ol
muttur. 

Çocuk 
Çocuk esirgeme kurumnnun i 

ve orta okul ötrenicilcri için çı 
makta olduğu haftalık ., Çocuk 
derg~si~in son sayısı matbaam 
~elmıştır. itinalı, zenrüı yazı ve 
sımlerle çıkanJcLtmı gördü 
bu güzel -dergiyi aJmalarmı 
çocuk ana ve babalarına tavai 
ederiz. 



Sihirli nağmeler 
1 ....... . 

AtmancadaJt feYlrM ~ R. G. 

Ve ..ıondakiJeria en ceuretlilil 
nneler : .. . ___ _..,_ka ·ımete baıladı • Biraz 10Dra bu 

- Bu muzikacı IJIUUG onu 1 
--1 • .: de ilti"bak oöil 

bir sihirbazdır ... Diye iDi· harekete dit~· er. 
orlardı . (> kaçm . -: ı.:.. bi · · d 

-.. Belki d h . . . sibirliye· Saıc.dakılerin ""' nsm e ' 
e epUDIZl __ .1 • kendileriafl ~e "'•ek için gelen 

~~ '&z ihtiyarlar bile nerc:ue ISe .l--· ka d.,.n atacak kuv· 
!lı. . .;:ya başbyacatız ... Gençler bu aWIWI ' pl 

~id~ .uııki ııibirli l:ir rüya· vet. ~ b;, kıt sjinO Beetboven 
ler gabi uçuşuyorlar • __ ı.:wl ____ L brla tarlallrda dola 

~- Bu tuhaf müzikaCIDlll daha fCllP.._en ~ 
~ına müsacle etmemeli - ı •yorclu • ·..ı.. .c== 

bile Tamamı1- ,....mua • 
-. Kardan sokakJardali iki ·,.tı karla öliiferek 

.. " yürünebilirkeıt ba .._ 1 .. Yalnd ;,ıarcb . 
birdenbire nereden ~sel• 1 ~ ~ bir küçük köye ..am 

.. hL • • öaiDe çakan misafirhaneye 
"'":' ~ civarda onu, PmdiJe ka~ 115 

• Glclu • Karda yürümekten 
lliç lcımse görmemlf - ~,........... Bir kadeh .-.p 

Bakm -. yüzlni kapatan saç- !...&hı. _... ..;. ocapa yanında 
ile kadar sıyah ... ~~ 
lılecliateki ibti lar hali -- .,,.,. bide • 

.. ...,,...,_lardı ... yar U,_tsll ~·? alqam ~· 
ettboven bi bir pıy ~ lata IMıemlfb •• Bitifik aal~ yuk· 

ç Mık dle ,alüşmeler ve latifeler ge· 

~ parmaklan piyaia.JDUD tar li,.. . Miaafirblne aabibi ,' bu ya 
llliitemadiyen claliiYOI' - ve ,.,.. clolapn yolcuya , genç 

--~ sevincin veCdedici p..ıa..· •al •p .M_üriinün koyün zengin 
~du •• Dans edenler ise cliillı- - laliyle evlenmek üzere oJ. 

...........,, sanki aemaya ~ ~ '6yledi • 
:l.ir •lev gibi clöıliipl'llt'. .. O ı•-d• pliDin babası hiddet 

=--~~-·yen clöaü;orlarda .. ~ we ldiflrler savurarak içeri 

L.: benizli OD iki ,..,,.,...... ~ :..... HU I • I d• 
.,. çelulu _ kö katibinin Ja· )lıak.,.-' ..... ge melDIŞ er ı .. 

lllcJD b y öaiipde #lfl, Malıtuki daDllD fimdiye kadar 
.... -~..:....ıleri~~--'-• --lrtan .,_,..,_. Jizamdı . 
~ .._-:;:i:-~ ~Misafir.._ ,.bibi yeni misafi. 

ele ~ yerde .... yordu • Fa rine bu tabii biclileyi anlatb .. O 

t •Ylldan felç oldulund.- ... ... : . 
0JOr, yalıu •bit ....... Peki .. Dredi .. Ben auııkcılara 
~,ide ...... ·~F"lıfııl -Diıill ..... 

.. -- tiialhlllt tf. ... _ _:Lt.:ı. ..__._ • • e1· • 
"d" ? e , ~- eUliel' ıçm mı 

.. 1 1 _.. • babamı bir taraf 
• modan ~· ses· uzatan ._.nm • ._:•11-akW. çözeme' iwek piyanonun bafma oturup çal· 

? mata bqladı: . 

Al bü 
• .::ı. ••• Bazan vahtı napeler berkeaı de· 

... labım bu ae 1--· baz ak . li gibi zıplabyor. an yumut 
.~ müzikacıya dotru hicran dolu havalar kadmlarm ka· 
a b.tladl. noıı kaynabp gözlerini lllabyo~~~ . .' 
ler sanki kenditinİ tap· Onun bu kadar yumrul• .... 

mukavemetsiz bir vaziyette durma• 

.tamamile yaldapllfb • bütüa köylüyü derin bir korku için-
o kadar çok çarpıyordu 1 de bırakmıtb • 

Kadınlar : 
et çincle kalan adamın ÖDÜ· - Bu bizim gibi tabö bir-a~ 
Ve aalonu sihirli napeler· 1 delildir .. Biraz dikbtli Nkm h~· 

..Jert ve batin eli öptü • 1 DİZ bunun farlaaa ,.......,. .. Diye 
~ ... tamlpile çaldıtı esere batrıpyorlarch • 
\ ~ Beetobven , çocuja bak· - Onu dlfan ·· Kfp chpn ·• 

.... tutarak yavqça kal BeetJıov.en , kendisi kapıya 
• dotru ~rilmete bqladı • • • 

SaiaDdakiler pılanbk ıçınde 
Beethovene yol açıyorlardı • 

Kar bütün fidcletiyle yatıJorda. 
Ay ufukta kıplarmm giriinmete 

baflamlfb • la !-=~ 
Beetboven ayalı kar r 191...-

gömülerek yavat yavaş uzaklqıyor. 
J(armbldar içinde kayboluyordu '-

TCTRK8ÖZİ) 

Gündelik ıiyasr pzete 

Abone şartlan 

12 Aybk 
6Ayhk 
3Ayhk 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dit memleketler için Abone 
bedeli detifaez yalnız posta masrah 
..zuuaedilir • 

Himalayanın Venediği 

SINGAPUR 
. 

lngilterenin Hin • - ·-------------
diatan müstemleke • Deniz yOzlnden 3000 m•tr• yOk••k ole" 
sinden J a m m u ve bu ••hrin kurulduOu dal, binlerce Hne ev· 
Kqaıirin paytahtı o- vel denizin dıbl lmif. BugGnee denizin yO· 

lan Srinapr dünya· zllnden Uç bin metre yDkHk . 

mn en yüksek şehir· -------·-----~ 
, leriaden biridir. Burası Himalayamn leridirl buaün buradan akan nehrin 

kalbi ve Venetliğidir. Deniz yüzün- iki tarafuu Hindistanm zengin race. 
1 den ÜÇ bin metre yüksek olan bu \ lerinin ve lngilterenin generallerinin 
şehrin ku~du~. ~~· bini~ sene 1 saraylan dolduruyor ve uzun uzun 

2 - lıinlar için idareye müra- e~el d~n dı~ı ~ış. Bugunae de- servi gib! kayaklar "Sessiz sessiz ha-
aat edilmelidir • nazın yuzundt-n uç bin metre yüksek! reket edıyorlar. Ressamlann fırça. 

\...., _________ J \ Otomobilimiz kafalar ve gözler larının nadiren çizecekleri tablolar 

1 

döndüren uçurumlu yollanndan da bile bulunmayan ağaçtan ve tq· 
bulunları üzerindeki şebire dotru dan köprüler altından, uzamyorlar. 

Türk halk .. messil-' ilerliyor. Bin, iki bin, üç bin metre.. Taştan de~il. rutubete alışmış, tabi-
. 1 Daima yukanya yükseliyoruz . yol ata mulcavım sert ağaçlardan yapl· 

len Ankaraye geçti insanların ellerile yapılmış. ilci bin ~~eter bve ~raylar .. Kllt kat ~ze 
• · metreden sonra otomobilimiz tamat· nn e ey "~uma manzara.. Mus· 

---- mile bulutlar içinde kaldı . Hindis- l~~n bıle :z gördükleri yedi 
ta111n yakıcı güneşini çoktan gözü· ~ se 1~ yüz, ~z yüz senelik 

üzd k be .. k 
1 

za camıler .. Hepsı sert ağa;tanL 
m I ~n ay tmışti Hele kapata Ç4111lan. Bütün ~-

macla ...... lillhla istirdadi için 1 b' ç~de bul~~~uğum~~. bulut,ideti yanın en Qlabir aaaatkirlınmn elin· 
lüzumu kadar silahın Fransızlar tara· ılraksuhJC.. ~~ası 1

1
1 ve 

0
•za ~mdaml ile d~n çıkmış eşyalarla dolu. Altan, gü. 

ıs 5 • ıçıne a mıştı . emz a ga- .. ku 1 k 
fmdan verileceAi vatani şefler tara· lannm binlerce sene evvel döve dö· d!DU!• .Yda t bit an, epeyve .Yade (*) fmdan te . l V .. ensın en envaı eşya.. a ıpekten 

mm 0 unmuştur. atanı şef- ve diizlediti kayalar korkunç bırer el ile göz nuru 'ıle i•lenm' k 
le . ·ı . - d"kl . file' • • • "Y ., umaş. rm ı en ~ur u en ır, ıçtımada duvara benziyorlar • Bunlann ara. lar .. Rivayete göre böyle bir kum8f 
bulunan ~r ~un ~alk tarafından sandan b~ parçalar düşerek yolu· meydana plesiye kadar bunu ya· 
k .. abul edılmemıt. Turklere ka111 si- muzu k~~yor. . pan insan bir gözünü kaybediyor· 
lab atmaya~lanm açıkça izhar ı Bu ı~adan K8f~ır ovasına ba. mUf. Onun için olacak, ki Kaşmirin 
ed~aler, partiden kowlmuşlardır. kanlar, binlerce senelık yerin dün· ipek ku~lan yalmı Kaşmirde de· 

Türklere lilibla karşı koy yaya gelip giden bii çek milletlerin, fil, b6tün dünyada tanmnuşbr. Vak • 
tm1lıftar olmayanlar bu bid" m:ya ırklann yollan ve hedefleri oldutunu tiyle bu ip k, kumaşlan esirler ya. 

- '1rinci sahifeden artan -

Amele grevle 
Budapqte : 18 (Radyo) -

mal madenleri amelesi, ücre 
artbnlmasını, aksi halde ~ 
caklanm bildirmişlerdir . 

Komünistler tarafından grev 
vikleı i yapıldıtından tedbirkr 
mışbr . 

Göring V arşovadan h 
reket etti 

Varf()va : 18 ( Radyo ) -
ring Vartovadan Vigaloya hal'i•• 

etmişti . Göring burada bir av 
tisine iştirak edecektir . 
Anotnesko Bükreşe ç 

rılmış değildir 

Bükreş : 18 (Radyo) - ~:mr. 
ajansı bildiriyor : 

Antone konun Bükreoe ça:: 
dıta hakkında bazı aianslcnG. 
dıj1 şayiaların biç bir ash f$ktur 
Şuşning Romaya gidiyor 

Viyana: 18 (Radyo) - tAaliJI' 
~azın dün Romaya hareket.~ 
tir • 

Bir kaç pne kadar Şuşni .. 'in 
Romaya hareket etmesi kuwetl8 
muhtemeldir • 
Sovyetler teşkil- esa• 

siyesi tasdik edildi 

Hale t fr • k .. ase en ve buralarda kimlerin yaşadıklanm parlarmış .• 
-~~ • . P e . ansız as en bapisa- gayri ihtiyari göz önüne getirir. 
nea •.ttilalındeki lstanbul kahvesine Yavq yav.u burada yqyanlarla ====::==~:ıı::=::;=,::==:;:==:::;:;:=====::r~ 
g~lmışler ve kahvede "Y qasın Tür- temua geldik. Direk gibi uzun boy. 
kıyet "! 8Jasın Atatürk! ,, diye ayakta lu kuvvetli~elderini ve kar gibi 
tezahuratta . bulunmuılar ve kahved" be>'ll ciltli v~ bütün azalan tekem· 
bulaman keaıf halk tabakası da bu mül ~. mütenasip endamla güzel 

K. Sahir Tiyatrosu 
tezabüı ata ayağa kalkarak veı Türk· kachftinnı görüyoruz • 
çe ••y aşasm Atatürk,, di ~rdt ilti t Buralarda ıara lar . iyte '.':i~~~ı-=:;t:r.:~ve~~b~çe~ler~karaD~~t-:(l:-----.--~~~~.[a-l~w-.aaaa;1--~~~~~~~~ 

Demira&ııkılder t tbılıldan Moııaal imp-.tortuı. ı.er.ı.we . ünlerdenberi ıakında temsil ıııdileceji bildirile 
tittide artmaktadır. 12 -·bat gun· ü den dilia ~ 11..111tr~~lkı~~.-·--ı=lli=~===:.;.;.~.;;;;;.;~~-~~---~ 

._ edea adamlar mlf • 
aaat 16 da •ehir :.-:-.~- · ti"de Ha t• Y k H • <r f cliinm d • • ömt İ.İ1 :;-' _ 0 Buradan bir manzara iııuııı Pi- zre 1 a up · - azretı I USU 
d" zm'~ fe 1 er bucüney · yetmektedir • Himalaya, Türkçe 
1 1~ en r ranm posta o~ manuı Hima - Kar, laya - lb· 

mobiliyle rutlapr. O«Rııobil, utda metgih demektir. Yani "Kardan ev 
bir müd~~ bekler, aonra karpya 1 ve bu datm e•tinde Gül vadi.i 
geçme~.'~.~~ eder. Fakat o· I ~tos ~~elclerinin bahçesi, K8fmir 
tomubilin içinde iki fraosız t&Jyare villyetinın payıtabb <1lan Srinagar 
küçük zabiti otomobilin hareketine ..,hri cennet içinde bir cennet .• 
mani ol...-..ndan dol ya yere in- V.akbyle buralarda Mongol im· 
meye mecbur oldular. Demirgöm· paratorlan ••m gün~ batarken 

Ve Çocuklan 
Tarihi 7 perde 

Firavun Hazreti Y akupla karşı karş ..... .., . ..,... 
lekliler, ellerindeki izci sopalariyle mebria kaymnda oturarak çafıt ve 
askerlere tecacüz ederler. Küçük za. daatla bayatlanm mesut olarak K } S h• H • y 1ıit1er, 1a1ıoııca ne mukabelede bulu- fıııçirıııifı.r, Sriııapr felıri ...._ 1 ema a ır azretı akup rolün 
nurfar. Bun• iiwine lcumandaı hk, 1 ~hararetten ve •••••muz. [ Ve büyüle taribi.aer kitabı mukaddesten almarak sabn k 
jlndarma müıteprhiJ, istiliba.rat ve P Avrupalalarm re,- ve ümit· nız bu rece temsıl edilecekti"r B be--LaJ - · 1.. deye onmuş • . • • . . • e 111C11 ıormemz azım ır • 
emnayeti umuıpwe rmbti faaliyete 
geçerler. Demirgömleklilerden bazı 
lan, tevkif eclilmiftir. 

Demirgömlekliler tarafından çar11 
ve pazarda türkçe konuşulmuına 

mümanaat edilmektedir. Bu aima· 
naat son zamanlarda tiyab'Qlara ela 
teşmil edilmiftir. Türkçe taıki IÖY· 
)emek, memnu olan fiilkr ..... 
girmiftir. 

ASri Sin 
19 Şubat cuma günü akşamı 

Büyük Türk sanatkarı 

Profesör ZATI SUNGUR 

mada 

Birinci ve harikula-

Tan sineması de program 
Bu akıam 

tün lin 
98 

.everleria pmank çocup,Nükte,prlu ve komi~• kralı 

( MILTON ) 
Andre Badenin methur eseri kont Obligado operetinden · 

m eclilmİI nefis bir fılm 

( Para Kralı ) _ 
lsimJi mevmain en mütbit komedisinde taktim edıece11111~~ .. 

Daimi bir zevk , daimi bir ~q'e, daimi bir nükte şalıılJeri 

ilaveten: En son dünya haberleri 
~amaz Bayram için çok güul ve büyük filmi• ~ _.r • 8-· 
Jaii6 ..-0 : iki ahbap çavuşlar, Pat, Pat&fOD un temıiUeri Km.ılunu· 
.lan, Mütbiı bir Folia filmi c;en mi öUürdün, Meşhur Buck Jonee tarafın· 

dan yarablan GÜJDÜI Mam.... 
7806 

18 yaıı-nd ı bir Bayanın 
bir b.ıç..ı" metre uzunlu
ğund:ı bir desteı-e ile be
inin or1:asıuda 1 kesilmesi 

Ve muhtelif zengin numaralar Zati Sungur 

FlAl,LAR 
Localar Numaralı yerler ikinci mevki 

Zati SuDgur - 500 kurut 100 kul'Uf 75 lw 

Telef on : 2 her zaman açıktır. Biletlenn gü...ım.: 



Sahife : 4 Türksiıi 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 
•• o 
z 
•• u 

1 
Gazete il Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
'-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1
1 
Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-, _________ _, 

riniz daha kıymetlenecektir • 

1
1 
İlan 1ı Reklam bir ticarethanc.nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

1 Cild j Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

ı1 T ah ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

1 R kli tabl Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
I en lU 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüı1e 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

• 
"' 
1 

zilat yapmaktadır . I 

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

19 Şubat 1937 

TtjQKiYE 

ll RL.AT 
~, 6ANKA51 

' 

·DARA _,,,,,. 

BiRiKTiREN. 
, DAl-lAT. l;Dt;Q 

, 
Adana Borsası Muameleleri j 

--~~-·--~-------ılr cıNsı PAMUK~ KOZA 1 BELEDİYE İLANLARI 
1 

Renkli renksiz afişler Kilo Fi> atı 

En az ı En çok Satılan Miktar 

Kapımalı pa~ 
Piyasa parlağı • 

-Piyasa temizi·~ .. --
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlant 

Beyaz Siyah _____ _ 1 

K. s. K. S. Kilo 
41- 143 -

= 
-41 -41)0 

37,62 1-33,62--

50 

YAPAGI 

1 1-
.---- _____ _._ç_l_G.-1 _r _ __, ____ _ 

-Ekspres 1 
iane --

•-v~e-r~li-"~Y-em~l=ik-.. --- ~ -------
"Tohumluk,, -4--- ı 4,37 -

:cı U B U B A T 
Buğ'day Kıbrıs 

-

" Yerli 
---1 

6 --- ---- ----------· 
,, __ M....::e.c:.n tc::.anc.;e:___ 

Arpa 
--- ----·-------
-------

Fasulya ---------- ------
Yulaf --------1 

-----ı-----

UN 

1 
~ört yıldız Salih , 850 

u~"'ç,-,--;.;",-r;'":-' ;;_-:::;::ı:------ı -800 __ _ 
:.S .~ 1 Dört yıldız Doğ'ruluk ,- 850 
"' -, üç .. .. ..- 800--

::::ı c --
] ~·_Simit _,. _ I ___ _ 
~ a_ı_?ört yıldız Cumhuriyet ----1-850 __ ,._ I-uç .. .. _ soo __ _ 

Simit ,. 1 

Liverpol Telgrafları 
18 / 2 / 1937 

.l\..uıtim P~nt: 

Kambiyo ve Para 
iş Bank8sı~dan ahnmışhr. 

Hazır ı 7 1 22ı_:L;:;:ir~·•~==------ı--1-l97 ı--M-ar-t--va_d_e_li ___ 6 96 Rayişmark 

ı-.:.:.:..::.:.c_......:..=;,:_---' 1 '""' 1 '""'" ) " Ol Mayıs vadeli I,~- 96 · Sterlin ( İngiliz ) 616- 5j 
__ H_in_t_h_az_ır_____ 5_ ı 90 Dolar (Amerika) 1 79 _ 35' 

Nevyork 12 65 Frank ( İsviçre ) . 

--------------------------------------------------
1- Açık arttırmaya konulan inşaat : Atatürk parkı yanında projesine 

göre yaptırılacak muvakkat bakkal dükkanı ile kır kahvesi ve büfesi . 
2 - Ke~if bedeli : Yedi yüz doksan üç lira 73 kuruştur . 
3 Muvakkat teminatı : Altmış liradır . 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : Martın birinci pazartesi günü sa

at on beşte Belediye Daimi Encümeninde . 
5- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye Yazı iş

leri Kalemine ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzile Daimi 
Encümene müracaatları ilan olunur.7797 14-18-23 - 27 

Tilt 
• 

TdllKiVE iŞ llAN~$1 
166 

Etiket, Tire resimler, Kitap kaplarJ, 
Karikatür 

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

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Çukurova harası merkezinde ye
niden yapılacak iki memur evi ile 
binalardaki ta :nirat kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. iha
lesi 5 Maı t 937 cuma günü saat 
15,30 da Seyhan vilayeti baytar iş 
leri direktörlüğü dairesinde yapı

lacaktır . 

inşaat ve tamiratın keşif bedel-
leri yekunu 10391 lira 69 kuruştur. ı 

Bu işe ait evrak şunhrdır : 

1- Eksiltme şartnamesi 
2 - Hususi şartname 

3 - Hulasai ke~if, Metraj ve tah-

lili fiyat cetvelleri 
4 M ıkavele projesi 
5- Projeler 

Bunları görmek istiycııler tatil 
günlerinden başka her gün h1ra mü. 
dürlüğü ile Seyhan Baytar müdür
lüğüne müracaat edebilirler . Ve is
teytnlere 52 kuruş bedel mukabi · 
linde hara m:idürlüğünden verilir . 

Muvakkat teminatı 779 lira 38 
kuruş olup hara veznesine yatı-ıla 

caktır . 
isteklilerin münakasa gün v 

atından bir saat evveline kadar 
sayılı kanunun tarif ettiği vesai 
Nafia Vekaletinden alınmış mül 
bitlik vesikasını ve 3000 liralı 
binayı muvaffakıyetle ikmıl eli 

dair \'esaiki havi kapalı zarfl 
komisyona makbuz mukıbilind 
di etmeleri lazımdır . 

19-21-27, 

Seyhan Cumhuriyet 
dei Umumiliğinden : 

Adana Ceza evinin yirmi lı 
retli gardiyanlığı açık olduğıı 
ıııünasibi seçılınck için ıstekl 
evrakı ıııüsbitelerile Adana 
Encümeni başkanlığına n.iırac 

meleri ilan olunur . 

-----· -----ı 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa -----


