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Suriyede çarpışmalar ' Ziraat vekili Ada- 1 Türk· Felemenk 
naya gelecek / 

1 
Bay Muhlis tedkik seya

hatine yakında başhyacak 

Kliring anlaşması prafe edildi 
.-....-. - --

Kırk kişi ağır yaralandı 
skenderunda Türkler camilere girip namaz kılmaktan 

men edilmiş, halk Antakyaya taşınmış 

Şaındaki 
Bununla 

------· 
gazeteleri yine saçmalara başladılar 

Suriyelilerin yüzde doksanı Türk 
teslim ediyorlar 

Arap 
beraber 

hakkını 

Ankara: 27 (Hususi) - Ha
ber eıldığıma göre ziraat vekili Bay 
Muhlis pek yakında cenubi Anado · 
luda bır tedkik seyahatine çıkacak. 
tır . 

Bay Muhlis başlıca çukıırova 

bölgesinde , lçelde tedkikler yapa. 
caktır . .. 

Ras Desta 

Kurşuna dizilen son Ha 
beş kumandanı hakkın 

da malumat 

Ankara : 27 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: Türkiye - Felmenk kliring 

anlaşması ve Felemenk firmalannın 
karşılığı sekiz seneye kadar uzayan 

taksitlerle ve Türk malı olarak öden 1 
ınek şarlile ve 35 milyon florinlik 

bir plafon dahilinde Türkiyedeki 
devletle alakadar bazı büyük işler 

münakasasına istiraki hakkındaki 
protokol bu gün Hariciye Vek~le· 

Jetinde her iki memleket mümessil·· 
leı i tarafından imza edilmiştir. Her 

iki,i de bir Mart 1937 tarihinden 
itibaren meriyete girecek ve kliring 

anlaşması bir sene müddetle proto
kol taalluk ettiği işler teşkilatının 

tamamen tesviyesine kadar meriyet· 
te kalacaktır . 

Felemenkle mevcut 1934 .tarihli 
ticaret anlaşmlsı aynen 23 mart 
1937 tarihine kadar meriyette kala
cak ve bu da mezkur tarihte metni 
parafe edilmiş olan yeni bir anlaş
ma ile deği~tirilecektir. Bu anlaşma
lar iki dost memleketin iktisadi mü
nasebetlerincle yepyeni ufuklar aç· 
makta ver iki memleket için karşı
lıklı ehemmiyetli menfaatları ihtıva 

etmektedir. 

liatayda Araplar cür'etleri~i gittikçe artırarak küstahça hareket yapıyorlar 
Suriyeye aid Londra 

radyosunun verdiği bir 
haber 

·rn·ı~ntakya : 27 [ Hususi muhabi· 
~ın t 1 • rapJ e grafı ] - Hataydakı A-
ar cij • 1 adırl ret erini gittikçe-artırmak· 

ar . 
l'ürkl 

Bu gazeteler şöyle bir neşriyat 

1
ı 

yapmaktadırlar : 
Pariste bulunan Sadullah Cabi- 1 

ri ; lskenderunu kaybettik fakat hak 

kımızı kaybetmedik . Hakkımızı her 
Londra : 27 (Radyo) - Suriye · 

de yeni karışıklıklar oldu ve 40 ki
şi kadar ağır yaralandı . Bu karışık
lıklara sebep demir gömleklilerin 
nüm' yişleridir . 

Londra : 27 (Radyo) Habeş 
harbinde en büyük mukavemeti gös
te• en ve geçen Kanunşaniye kadar 
ltalyan İşgal kuvvetlerine karşı çete 1 
teşkilatı ile mücadele eden son Ha
bt>ş Generalı Ras Desta, üç gün evvel 1 

Garbi Habeşistanın Goragi mıntıka. 
sında ltalyan takip kollaıı ile şiddet
li bir çarpışma neticesinde esir edil· 
miş ve derhal kurşuna dizilmişti. O 
tuz beş yaşında olan Ras Desta , 
Fransız ınenbalarına göre Adisaba· 
ba üzerin ; büyük bir hücum planı 
hazırlamıştı . 

Çekoslovakyada bir ihti-
13.l ihdasına teşebbüs mü 

aprn k ere k<\rşı kiistahça hareket 
idırlara tan bir an geri durmamakta· 

l'ürk h 1 anı a kının lskenderunda bay· 
Cle edn~llllazlarını kılmalarına müsa

ı rnc · uğu d nıış, mani olunmuş bulun 

1 
e bahasına olursa olsun elde ede

ceğiz . Suriyede yakın bir günde 
mecburi askerliği tesis ediyoruz . 

Demiştir. 
Elukba gazetesi; Halepdeki A

raplann Berut ve Şama hicret etmek· 
te olduklarını yazmaktadır . 

Türksözü: Bu haber dün fs. 

Sunday Referee'ye göre bu yoldaki 
Alman planları keşfedildi 

elnı? ,an, Türkler o gün Antakyaya 
ış crd· 

tanbul radyosunun öğle neşriyatın
da da Londradan nakİedilmiş ve fa· 
kat teyid etmediği için kaydi ihtiyat-

----.. ······-
ır . 

Şaınd k . ürkl a çı an Arap gazetelerı 
ata ~r aleyhinde miidhiş bir neşrİ· 
er S a~lanllşlardır , Bununla bera· 
rin hunyenin yüzde doksanı Türk· 
l akkını teslim eder düşünce 
Ş:ektedirler . 

nd rn gazeteleri vataniler tara· 
eni~ddirektif alarak efkan umumi
c SCvk0 kru görüşüniı yanlış cephe· 

etmek emelindedirler . 

Mevkuf Türklerin muhakemesi 
ne henüz başlanmadı . Bunda da 
maksad açıktır . Hiç bir kabahati 

olmayan bu Türkleri mahkum ede. 
cek bir maddei lcanuniye buh.ı..namı· 
yacağından hiç olmazsa muhakeme 
nin talikile mevkufiyet müddetJerini 

uzatmaktır . 

**"' 

la telakkisi tavsiye edilmiştir . ı 
Cenevre : 27 (Radyo) - Havas 

ajansı bildiriyor : 1 

Tiirk murahhas heyeti tarafın
dan dün komiteye tevdi edilen tah
riri Türk projesi komite tarafmclan 
tetkik edilmektedir . 

Bu hücuırun mutlak muvaffaki 
yetini temin etmek istiyen Ras Des· ı 
ta, f talyan işgal ordusunu kumandan 
sız bı ~ mak gayesiyle, evvda Ma- 1 

re~al Graziani ve diğer f talyan as- 1 
1 k ~ - k erı ruesasına arşı geçen haftaki 

Bu projt: Sancağın kat'i hudut· 
lannı da çizmiş bulunmaktadır • 

suika~di tertibetmiş ve esas hücum 
planının tatbikini sonraya bırak
mıştı . 

Giornale d'ltalia gazetesine na· 

AV t d M d • d S l •• •• t zaran Ras Deshnın lngiliz Kralının 
Us urya a a f) a· ı gunu za p e-

1 

taç giyme merasiminde Haile Selii· 

I<ralJık a·caba geri dilecek miş 1 ~;.;~i temsil etmesi çok muhtemel· 

/ngili::.r.e " Smıday Uefr.ree ., ga::.ete
sı )OZl)Or : 

Hitler Avrupanın tam göbeğin· 
de , Çekoslovakyada " ikinci bir 
ispanya ,, meselesi çıkarmak tasav· 
vurundadır . Bu planın bütün tefer 
ruatı , hatta tahmini tarihler de da· 
hil olmak üzere , lngiliz gizli servis 
teşkilatı tarafından keşfedilmiştir . 

Bunun neticesi olarak cenubi 
Fransada mezuniyet yapmakta bulu· 
nan lngiltere Hariciye nazırı Eden 

Lübnandan limon 
satın alıyoruz 

dönecek mi ? 1 Papanın sıhhi vaziyeti 

Ô 
1 1· } h •• k" t• • k ·· ı lt } 1 Roma : 27 ( Radyc )- Papanın Berut: 25 ( Hususi ) - Türkiyenin 

Vr ? 1 panyO U Uffie InlO U çe a 10 arı Liibnandan limon ithal etmeğe başla-
p 

. he yazıyor s hastalığının 30 LnCU haftası olmuş-atı k , ması burada memnuniyeti mucip 

ryada ~: 27 (Radyo ). -: A~us· bir Fransız ban asına teslim edildi ' tur. Papanın sıhhi vaziyeti ayni du. olmuştur. 
•ında b-.'~llığın avdeti ıhtımalı kar- , romda devam etmektedir· Bu yıl görülen ihtiyaç dolayısi· 
eyan utun gazeteler mütalaalar ----··•••··---- 1 Papa, Vatikan sarayıııın bahçe· le Türkiyenin ltalyadan limon satın 

Dü~~~eôktedir. Sovyetler tali Ademi müdahale komitesinden ,ı si~~el kekntdi ke~d,ine deynekle ge almağa başlaması üzerine Lübnan 
" V· vr şunları yazmakta idi: zeuı ıne . e ve ış erine lıak:abılmek- hükumetinin talebi ve Türkiye Cene· 

Yah~~·."~da Schuchnigg'in Roma çekilecek mi ? J tedir · ral konsolosunun tavassutu ile lzmir 

lınakt ~Çın hara.etli hazırlıklar ya. M ıdrid : 27 ( Radyo) - Geçen Londra : 27 ( Radyo ) - Roy- Göring'in av dönüşü ve !stanbul gümrüklerine Lübnandan 
ğı h ~kır. Saltanatın iade oluna· f d h''k" t k et ter muhabiri bildiriyor : 1 limon idhalatına müsaade edilmesi 

· ı . 1 d k T"I. Ad B 1 eınrı verı mıştır . iibnan gazetele· ank.ıad ındaki emnı'yet ' her za· ikr gün zar ın a u ume uvv - . ·1 . . L 
A._,un en ziyadeJir. leri mühim mevzı er ışga e ere a ı eıni müdahale tatbikatm ı er in : 27 ( Radyo ) - Üç gün . b rı t "h' t f b 'k d S R l \ d rı u vesile ile artan ticaıet müna· 

s ury B d' . bı'r çok sı'lah ve mu ımma a rı a- an ovyet usya Ati d · · d evve av an do''n" ı G .. · y l• a aşvekilinin iste ığı ' as enızın e 1 '"n genera onng sebatının komşuluk ve dostluk rabı· 
Uido ~ ~ ınının geçen sonbaharda G en ~s.ıne veri .en kontrol mıntıka- u un ı ere uzun ir mülakat la.larmı da takviye eder mahi\!ette • 1vıu801· . . ]arını zaptederek yerleşmişlerdir. k d' · ı l b g.. H't' 1 b 

J 
"Ch""'dt' ld x... Lı'zbon : 27 ( RaJyo ) - eJen sına ıti t k .ı · yapmıştıı ı J erj t . ...ı e yapmış o u

25 
... va-

1 
raz e mış ve en;.ıısine Akde. ' o masına seviniyorlar . 

ıp a e~ıt ettirmekten ibaret olma- haberlere göre; Madridde şiddetli nizde yer verilmesini istemiştir. ~_,,,..--...,...----.,,...,.,,.,..-:.-~-----..-~--------
Ynı zam d D d it bir yiyecek buhranı vardır . S l k İad . . an a uçe en sa ana· ) Ad . ovyet er, a ·si halde tali ademi 
Csı ır'ın b .. . Londra : 27 ( Radyo - emı d h 1 an old y u anın munasıp za· mü a a e komitesinden çekilecek-
uğu t ı kk d b 1 d ., n1u"'dalıale komitesi kontrol teşkilatı 1 ütaı e a isin e u un ugu erini bildirmişlerdir. 

aasını · t'h 
1 

k · başmüfettişliğine bir lngiliz müte· 
l' abauis ~ıs· ı sa etme tır. M. a<lr.id : 27 ( Radyo ) ispanya 
" l'\.. , 1 ave ediyor : kait bahriye zabiti tayin edilecektir. h il d k 1 uun k Londra .· 27 ( Radyo ) Valan '>a ı erme ö Ü en torpillerden bi· 
vl ti . a şanı Avrupanın büyük anı~ y'.•nin kabinelerinde, Alman· siyadan Madride gönderilen külçe risi. patlamış ve oradan geçen bir 

k 
1Yanad 4 d ı d altınların bir Fransız bankasına ya - fngılız gemisine İse b ~t etmiştir. 

eri b· ..• a ev et arasın a 
nu ır ıtılaf akdi teklifinde bu· tırıldığı şayiası dolaşmaktadır. Gemide mlİrettebat 100 kişi idi. ı at et bulunmadığı suali , zihinleri Lizbon : 27 ( Radyo ) - Alınan 200 de yalcu vardı. Rahne hafif ol-
rılard mekte idi . Bu d.i)rt devlet haberlere göre : ~~ığundan gemi Mnrsilyaya götürij· 
Al ır : Franko evvelki günkü beyana- lup orada tamir edilecektir. 
· manya it ] tında Salı gu"nü Madridi zaptede-atpıstan . • aya, Avusturya, Ma- Cebelittarık ; 27 ( Radyo ) _ 
etıple . ceğini bildirmiştir. Havas ajansı, Gırnata cephesindeki 

ornada n gazett>sı , Schuchni()'g'in ı k" h o ıare atın ükıimet kuvvetleri lehine 
kk d .e suretle karşılanacağı lu~~ k şınıdiden bazı tahminlerde Le Journal diyor : inkişaf ettiğini ve bir kaç kasalıanın 
A a tadır : " Almanlann Schuchnigg'den sal- bu kuvvetler lehine geçtiğini bildir. 

\llJsturya B k·ı· . M d 1 . d kt d' de aşve ı ının usoli· ,anatın muhtemel ia esi mese esın e me • e ır · 
n umduır.u te h·· J • •• • d M d hal'h ö za ur erı gormesı kati vaitler almak istemiş ol ukl;m a rid : 27 ( Radyo ) - Garp 

• • 
1 azırda Roma-Berlin mih- saylenmektedı'r. Fakat , Avusturya h · d -t · d .. 

Ankara Mektupları : 

Siyah elmas sergisi 
Ankaranın içinde bir maden kömürü damarı var 

Ankara : 27 (Hususi muhabiri 
mizden} - Ankaranın jeolojik hüvi· 
yeti bakımından bütün bilinenleri 
altüst eden yeni bir keşif karşısın
dayız: Ankaranın tanı ortasınd? ve 
en işlek caddesi üzerinde olan sergi 1 

evi binası içinde zengin bir maden ı 
kön~ürü. d marı bulunmuştur. lktisad 
vekaletı, rasyonel işleme kabiliyeti 
olan bu ocağı işletmeye karar ver· 
miş ve lazım gelen tesisatı yaptır· 
mıştır. Ocak, 26 marttan itibaren 
kömü~. istihsaline başlayacakhr. 1 

zamızdan çıkarılmakta olan bütün 
Türk kömürlerinin orijinal yasıfları 
t k.. · ı . nı op ye un ı ıtıva etmektedir 1 . 

1 'b . şm 
ası garı tarafı • yıkanmış t . 
1 

. emız· 
enmış , kırılmış ve kal't . .. 

ı esme gore 
ayrılmış olarak çıkmasıdır B "t· b } f .. . U ı I· 
ara en alemi kömüre aid b"'t '' 

b·ı · 1 • u un 
ı men erı değiştirecek bir hadise 

muvacehesindedir Bu b k d .. • a ım an 
26 martta , kömür ve kömiir yakan 
vasıtalarla alakalı ve dünyaca tanın· 
mıs n~uhtelif milletlere mensup bir 
çok fırmalann , mamulleri ile bera 

derhal Londraya geri dönmektedir. 
Mnyıs ayının 12 si ile Haziran 

ayının 5 i , Çekoslovakyadaki Ma· 
car akalliyelinin isyanı için tesbit 
edilmiş bir devredir . Çek hükumeti 
bununla meşgul olurken meml ·ketin 
şimalinde bulunan Alman akallıyeti 
ayrıca ayaklanacaktır . 

Alman menafiini himaye etmek 
gibi bir sebep göstererek Hitler , 
Çekoslovakyaya bir Alman ordusu 

' gönderecektir . 

Filistinde 

Bir lngiliz tayyare 
karargahı 

Kuclüs : 27 (Radyo) - Kuvvetli 
bir şayiaya göre lngiltere Filistinde 
büyük bir tayyare karargahı yapa· 
caktır. 

Mısır ordusu 
Kahire : 27 ( Radyo ) M 

I 
. . - ısır 

ngılız muahedesi mucibince 1 .1• .. . . ı ngı iZ 
asken heyetının nezareti altmd 'd . a ye 
nı en tanzın1 ve takviye edilecek 
olan Mısır ordusu 12000 den 20000 
nefere iblağ edilecektir . 

Ordunun eslahası da en 
. ] k I son 
sıstem o ara ngiJtere tezgahların-
da yapılacaktır . 

- ~rd.u için Mısır hükumeti kıs· 
~1en ıhtıyat akçesinden sarfedilmek 
uzere yedi milyon harcayacaktır . 

Son 
dakika 

Hatay işi eksperler komi
tesi sekiz martta 

toplanacak 

rının k 
1 

cep esın e a eşın un aece durduğu 

1
. ırı masına şahit olması ı'h. B k '° ma 
1 

yoktur, aşve ilinin teahhütlere girişmiş ol haber alınmıştır. Hükumetçilcr yeni 
masına ihtimal verilmemektedit , mevzilere yerleşmişlerdir. 

Mutehasşısların verdikleri malu . 
mata göre bu kömür : komür hav- ' 

ber şehrimize gelecekleri haber alın . 
mıştır . n 

Cenevre : 28 ( Sabaha karşı ) -
~enevrede Hatay esas yasasını tan· 
zıme memur eksperler komitesi dün 
iki uzun toplantı yapmış ve azanın 
talebi ü1.erine komite Türk heyeti ta
rafından tevdi edilen projeleri tetkik 
etmek üzere faaliyetini bir hafta ka
dar talik ederek sekiz mart pazarte· 
sine bırakmıştır • 



~&bite 2 1ürksöıft 

londra mektubu 

Anadolu şehirlerinin , ... , ........... 2 ...................................... , 

l Ş e h i r h a b e r .1 e r i Sosyal •• yuzu •• 

Ş 
ehirlerimizin bayındırlığını ve yapılması İcab eden işleri planlı 
olarak tanzim edebilmek~ için Dahiliye Vektilcti belediyelere bir 
sual listesi göndermiş ve~ bunlara en kısa bir müddet ·zarfında 

cevap verilmesini istemişti. Cevaplar gelmeğe başlamıştır.:Bunlar tamamlan· 
dıktan sonra ·şehirlerimizin içtimai çehı esi tamamen tayın edilmiş olacaktır. 

Evvela belediyelerin: umumi vazi) eti teshil edilmektedir. Belediye sınır
ları icinde şehrin nufusu, ev sa) ısı, .son mali yıl içinde büdçesi sorulmuş

tur. 

Beledi}elerin temizlik işlerinde 

daimi ve muvakkat olarak çalıştır
dığı ameJe sayısı, temizlik vasıtala· 
rının sayısı, cinsleri, sulama arazözle-

ri ve kar temizleme makineleri olup 
olmadığı, temizlik işlerine senede 
ne kadar sarfedildiğ!, umumi cadde 
ve sokakların hangi saatlarda süpü
rülüp temizlendiği, toplanan muzah 
rafatın nerelerde ve ne suretle )Ok 
edildiği ? 

Yollar 

Elektrik, Hevagazı, Su 

Elektrik tesisatı varsa hangi ta 
rihte yapıldığı, tesisatın kaç liraya 
mal olduğu, muharrik kuvvetin cinsi 
istihsal kudreti, umumi tenvirlerde 
kullanılan mikdar, belediyenin umu· 
mi tenvire verdiği para mikdarı, a 
bonmnn sayısı ; havagazının metre 
mikabının halka kaç kuruş üzerin 

• mikdarı, su tesisatı olup olmadığı 

TUrksözU_ Gazetesi Müdürlüğüne 

Cümhuriyet kanunları halkla 
hükümet arasındaki vasıtaları tama
men kaldırmış oldu~ için:her yurt
daşm serbestçe hükumet dairelerin
de kendi işlerini takip ve sür'atle 
intaç et tikleri için halkımıza daha 
geniş ve ·şümullü bir kolaylık ol
mak üzere her türlü dilek ve şika
yetleri dinlemek için hükumet dai
resinde mesai saatleri dahilinde ol· 
duğu gibi saat 17 den 20 ye kadar 
ve perşenbe günleri sab:ıhtan akşa
ma kadar Parti Başkanı sıfatiyle 

Halk Partisi kurağında bulunuyo-
rum. 

Halka duyurulmak üzre gaze· 
tenizle ilanını rica ederim . 

St"ylwrı Valisi 

1'. il. Huysal 

Şehir ve kasaba içinde yolların 
umumi uzunluğu, bunun kaç kilo
metresi a~falt, ne kadarı şose, ar
navut kaldırımı veya ham yol oldu· 

den satıldığı, umumi tenvirlerde 
havagazı kullanılıyorsa ödenen para ı 

ve varrn kaç liraya mal edildiği ve -~ ........ ~...._...._. _ _...._..._... ............ ...-..
bu işler için ayrı bir teşkilat bulu-

ğu ? ne kadarının esaslı veya cüz'i 
tamire muhtaç bulunduğu, vasati O· 

]arak her sene büdçelerden yol i· 
çin ne kadar para sarfcdildiği, ka 
saba veya ~ehir içindeki köprülerin 
sayısı ve bunların yapılış malzeme
leri ile bugünkü durumları ; 

Pazar, Panayır yerleri 

Şehrin kaç noktasında, haf tanın 
hangi günlerinde pazar .kurulmakta 
buralara ne gibi gıda maddeleri 
getirilmekte, hayvan pazarı olup 
olmadığı, panayır, kurulup kunılma- 1 

dığı, eğer kuruluyçrsa t.Juralarda baş.

1 lıca teşhir edilen malların neler ol
duğu sorulmaktadır. 

Balkanlardan Yazılar : 

nup bulunmadığı sorulmaktadır. 

Diğer sorulanlar 

Vekaletin sorduğu sualler ara
sında, necra ve lağımların uzunlu
ğu, inşa tarihi ve bedeli, et nakliya· 
tının ne ile temin edildiği, mezba
hanın fenni vaziyeti, mezarlıkların 
kasabanın son evine olan mesafesi, 
nıikdarı, yol vaziyeti, yeni mezarlık· 
lar için proje hazırlanıp hazırlan
madığı, memleketin kadastral hari
tası bulunup bulunmadığı, itfaiye 
teşkilatının vaziyeti meseleleri var
dır. 

Sorulan suallere cveablar gel· 
dikten sonra her belediyenin umu. 
mi hizmetler bakımından yapması İ
cab eden en mühim işler tayin ve 
tesbit edilmiş olacaktır. 

Bulgaristanda 

Ziraat ve 
Sofya, 23 Şubat - Bulgarish· 

nın ekonomik hayalında 1935 den· 
beri bir canlılık başlamış ve bu ha
reket geçen yıl daha ziyade geniş
liyer. k, :;ağlam bir şekil almıştır. llu 
değişiklikti!, iç memleketteki eko
nomik vaziyetin, umumi bir surette 
düzelmiye yüz tutmuş~olması, büyük 
bir rol oynamıştır. 

Bulgaristan, ber şeyden evvel 
bir ziraat memleketi olduğu için, 
h•lkın faaliyet verimi, memleketin en 
ehemmiyetli olan mahsullerine bağlı 
bul anmaktadır. 

endüstri 
alınmıştır. ı 933 denberi pamuk mah-1 
sulü altı misli yckselmiştir. 

Soya f asulyası ziraatı da hızla 
inkişaf etmektedir. Bu fasulyeden ge· 
çen yıl 46,000 hektar ekilmiştir. Bu 
mahsulün endüstriye rnalısus mikdarı 
53,000 ton olup hemen hemen hep. 1 

si de Almanyaya sevk edilmiştir. 

Öyle üıuid ediliyorki, s~yafasul
yası ve"paınuk ekilen saha 1937 de 
çok: daha geniş bir ölçüyü bulmuş 1 

olacaktır. 

Bugüıı 

Toros sporla Mersin id
man yurdu karşılaşıyor 

Bugün şehrimiz Toros spor ku
lübiyle Mersin idman yurdu " A ,, 
takımları öğleden sonra saat 15 de 
şehir stadyomuııda bir maç yapa· 
caklardır . 

Şehirde hava 

Dün ılık ve güneşli geçti 
1 

Dün şehrimizde hava çok ılık 
ve güneşli geçmiştir • 

Hararet derecesi santigrad 19,8 
idi . 

Hafif bir rüzgar sabahtan başla· 
yarak gece yarısına kadar devam 
etmiştir. 

Hava kurumu 

Kurban bayramında ne 
kadar hasıl at yaptı? 

Şehrimin Türk hava kurumu 
kurban bayramında yurddaşlardan 
835 deri toplamıştır. 

Koyun derileri 135 şer kuruştan 
ve davar derileri de 90 ar kuruştan 
satılmıştır. 

Adana hapisa
nesinde 

Kaç· mahkum kaç 
kuf var? 

mev-

Kadastro faaliyeti 

Bir çok _mahallelerin kadastro işleri 
tamamen ilCmal edildi 

Demir köprü ve Kurtuluş mahallelerine başlandı 

Şehrimiz kadastro teşkilatı faa -
liyetine devam etmektedir. 

Türkocağı mahallesinin yeni u
sulda tanzim edilen çap ve senetleri 
tevzi edilmiştir. 

Reşatbey, Çınarlı mahallesini ik
mal eden kadastro postaları demir 
köprü ve kurtuluş mahallelerinin 
kadastrosuna. başlamıştır. 

Bu suretle yansen planına naza
ran şehrin imar körecek sahalannın 
planlan hazırlanmış ve uzun zaman
danberi yerleri belli olmıyan gayri 

Yeni inşaatta 
Gözönünde bulunduru

lacak noktalar 

Kadastro yapılan yerlerdeki 
arsalarda vücuda getirilecek inşaat 
ruhsatnameleri verilirk~n belediye 
rin kadastro planlarını nazaiı dikka· 
te almaları ve bu suretle hududla
rın tesbitinde vaki olacak yanlışlık
ların önüne geçilmesi kararlaştırıl

mıştır. 

Tapu sicil muhafızları, vukuatı 

daimi surette planlar üzerinde takip 
ve mevcud kadastronun muhafaza 
edilip edilmediğini kontrol edecek
lerdir. 

Adam soyanlar 

Yakalanarak adliyeye 
teslim edildiler 

Osmaniye ile Bahçe arasındaki 
kızıldere arasında, Malatyalı iki ki· 
şinin önüne çıkarak yedi liralarının 

çebren alındığı doyulrnuştu. 
Yaka mahalline ve civarına der· 

hal jandarma müfrezeleri sevkedil· 
miş ve yapılan tahkikat nef cesinde 
faillerden birisinin Bahçenin kızılde
re köyünden 336 doğumlu Ali oğlu 
Hüseyin ve Osmaniyenin kırıklı kö
yünden 316 doğumlu Bekir olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Hüseyin derhal yakalanarak 
adlizeye teslim edilmiştir. Bekir de 
takip edilmektedir. 

ı · menkulların tesbiti de yapılmıştır. 
\ Bıından hem halk, hem de bele-

diye çok büyük faydalar temin et. 
miştir. 

Şehrin en ğalebelik ve münaza· 
alı kısımları bu vesile ile tesbit ve 
hududlanmış bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar kadastroca Türk 
ocağı, sarıyakup, alidede, çınarlı 
reşadbey mahalleleri temamen ik
mal edilmiş ve yeni usulde küçük 
defterlerin tanzimine d<! başlan· 
mıştır. 

Seyhan nehri 

Dün biraz daha yatıştı 
Seyhan nehri dün ve dün gece 

biraz daha yatışmıştır . 
Aldığımız malumata göre, neh· 

rin cenup yatağı etrafındaki köyler 
erazisi halen su altında bulunmak 
tadır • 

Ceza Kanununda 

Haber verildiğine göre Temyiz 
mahkemesi r .. isleri bugünlerde An· 
karada bir komisyon h ılinde topla· 
narak bazı meseleleri görüşülecek
tir. Görüşülecek mevzu Teşkilatıe· 
sasiye kanunundaki son tadilat üze· 
rine Ceza Kanununun değiştirilmesi 
icab eden maddelerine taalluku o
lacağı zannedilmektedir. 

Ceyhanın taşması 

Ceyhan : 27 [ Husu~i muhabiri
mizden ] - Dünkü telgrafımda bil 
dirdiğim gibi b:r iki gündür yağan 
yağmurdan ve= esen cenup rüzgarla · 
rından yukan dağlardaki eriyen kar· 
ların sularından Ceyhan ırmağı az
gın bir halde taşmış ve etrafını su · 
lar altında bırakmıştır . 

Dündenberi suyun yükselmesi 
hemen hemen iki metre kadar ol· 
muştur. 

İngiltere post 

İngiltere posta idaresi 
ill!lek ve en çok memur kull 
idaredir • 

Geçen seneye nisbetl 
fazlasile şimdi posta idare 
000 memur ve müstahdem 
maktadır . 

Posta işlerinde fennin 
rakkileri tatbik ve takibed 
dir . 

1 Bu sayed.: daha az masraf 
memur ve emekle daha çok, 

1 

niş işler görmek mümkün ol 
1 Büyük Britanya posta i 

en çok dikk:ıt ettiği şeyler 

de halka elden gelen kolay 
termektir. 

Sür'at meselesine geli 
tere postaları eskidenberi 
muhafaza etmektedir . 

Telefon muhaberesi de 
ve telefon tesisatı da geni 
tir , 

Telefon hatları geçen 
iken 600 bine çıkarılmıştır 

Kullanılan telefonlar 
sinde 1,220000 iken bu se 

• 10 artırılmıştır . 
Londrada telefon muh 

milyar 7 milyonu bulmuşt 
idarenin mali ciheti d 

memnuniyettir . 
Son neşredilen İstatistİ 

re 935-936 senf!si 12,59 
liz lirası h'asılat ve 
masraf çıkınca geçen sen 
lira fazla bir kar tutmakt 

Fen ve sana 

lngilterede gerek fen 
se sana) i vadisinde uzlll 
lar her zaman vardı . Yal 
bunlar ayn ayrı herkes ke 
sinde çalışırdı . Fen ada 
sanayiciler de taharriyat v 
ta birbirile temas etmeyi 
tirmezlerdi . 

Bu günün sanayii bu i 
den kucaklamışbr • 

Bir kaç ) ıl önce ( fen 
taharriyatı ) için hususi b 
se kurulmuştur . 

Bu çalışma yerinde sa 
rakkisi ve inbişafı için ica 
ihtiralarından istifade et 
si takibeJilmckte ve orad 
larile sanayi erbabı, teknik 
ve işçiler birlikte çalışına 

( Sanayi ve feıı taharr 
essesesinin son verdiği ra 
St')n yıllarda büyük : anayi 
!eri, yenilikleri meydana 
bir çok sanayide çok mü 
dalı neticeler elde edilrni 
kim: Tekallüs etmeyen y 
büıülmiyen yün keşfedilıni 

Yeni usul ile yapılan 
salan yılda üç milyon g 1936 nın mahsulleri, umumiyet 

itibariyle iyi elenecek bir vaziyette 
idi. 

Bu bakımda:ı bilhassa kayda de· 
ğeri olan mahsul, zahiredir ki, ~kim 
sahasının azaltılmış olmasına rağmen, 
verim çok bereketli olmuştur. 

Geçen yılın meyve ve sebze mah· , 
sulü hakkında müsbet bir rakam 1 

mevcud değildir, Ancak, geçen yıl 
havalar pek müsait olmadığından, 
üzüm mahsulü, daha önceki yıla göre 
bir parça düşkün olmuştur; diğer 

meyve ve sebzelerd.! fazlasiyle bir 
yükseliş vardır. 

Şehrimiz umumi hapisanesinde 
düne kadar 514 mahkum ve mev· 
kuf bulunmakta idi. Bunun 4 dü 
mevkuf kadın, 7 si mahkum kadın 

1 
Belediyede : 

Irmak üzerindeki sallar bağlan· 
mış ve ancak küçük filikalarla karşı 
yakaya geçilmektedir . 

Kasabanın şimal ıe c?nubunda 
ve ırmak yakınında bulunan körl~r j 
halkının sele maruz kalmaması ıçın 1 

dilmektedir. 
Yine bu müessesede 

dilen bir diş doldurma 
İngiltereyi bu şubede diiP 
bucağına meydan okuta 
ğerdedir. 

Bulgaristan, şimdi, en ziyade en 
düstride kuflanılan zirai maddelere 
ehemiyet vermektedir. 1935 de, en· 
düstri ile alakası olan 186,000 hek 
1arlık ekim yaptığı halde, 1936 da 
bu miktar 254,000 hektara yüksel· 
miştir. En başta da tütün ile ayçi
çeği gelmektedir. 

Geçen yıl 33705 ton tütün ve -
ren 42900 hektarlık tütün ekimi 
yakılmıştır; halbuki 1935 de 34, 100 
hektar ekilmİi, 28,150 ton tütün alın 
mıştır. 

Asıl dikkate değeri olan, ayçi
çeği ziraatidir. 1936 da 156,000 
hektarlık bir saha üzerinde 1,806,000 
kental ayçiçeği çekirdeği istimal edil· 
miştir. 

Bulgaristan pamuk ziraatine de 
ehemmiyet vermeğe b:ışlamıştır. G.:!· 
çen yıy 25,300 hektarlık yere pa
muk ekilmiş ve 6,400 tonluk mahsul 

Endüstriyel istihsal, geçen yılda 
çok el verişli inkişaf geçirmiştir. 

Bilhassa. ihracat endüstrisinin muh
telif şubelerinde bir terekki vardır. 
Bu güne kadar devlet himayesini 
görmüş olan ve iç memleket ihtiyaç 
!arını temin eden endüstri şubeleri
nin yeni endüstri kanunundan sonra 
nasıl bir inkişafa kavuşacaklarını, 
şimdilik kestirmenin imkanı yoktur. 
Her halde, yeni kanun, parazit ne
vinden olan endüstrileri ortadan kal
dıracak ve yaşamak hakkı olan en
düstri faaliyetine kuvvet verecektir. 

Bu mülahazaya, evvelemirde,yer
li ham maddeleri işleyen endüstriler 
gir""'ektedir. Bulgar istatistik genel 
direktörlüğünün verdiği malumata 
göre, umumiyet itibariyle endüstri 
istihsali, 1935 yılına göre yüzde on 
yükselmiştir. 

Denilebilir ki, Bulgar milli eko-

nomisi, dünyanın geçirdiği ekonomik 

2 si mevkuf çocuk, 207 si mevkuf 
erkek, 307 si de erkek mahkum 
olmak üzere yekun 514 dü bul- , 
maktadır. 

buhrandan yavaş y~vaş, fakat emin 
bir surette kendini kurtararak geniş 
!emektedir. 

Ancak, iç memlekt ticareti ol
dukça ehemmiyetli bir canlılık gös
termekte olmasına rağmen. henüz 
normal vaziyetini almamış olduğun 
dan, iç memleket ekonomi mahfil
lerinde hala itimadsızlık hüküm sür· 
mcktedir. Bu böyl olmakla beraber 
Hulgar hükumetinin hedefini müdrik 
istikrar politikası, bu kötülüğii de 
yakın zamanda bertaraf etmiş ola· 
caktır. Bu itibarla, 1937 yılının ihti · 
mnlleri ümid verici bir mahiyette
dir. Zahire ve diğer mahsul fiatları· 
nın yükselıne. i genel olarak Bulgar 
istihsalinin yabancı memleketlerde 
iyi bir sürüm temin etmesi de bu 
ümide kuvvet vermektedir. 

Fen heyeti müdürlüğü 
alakadar makam tarafından gereken 
tedbirler almmağa başlanmıştır . 

lstanbul belediyesi itfaiye mü 
hendislerinden Fikri Albay , Adana 
belediyesi fen heyeti müdürlüğü va· 
zifesini vekaleten ifa etmek üzere 1 

Şimdilik henüz ne insanca ve 
ne de hayan ve eşyaca bir zayiat 
tesoit edilememiştir . 

300 lira ücretle belediye yollar mü-
hendisliğine tayin edilmiştir . 

Ziraat müdürü 

Şehrimiz yeni ziraat ıııüdürü Nu· 
ri dün vazifesine başlamıştır. 

Zabıtada: 

24 saat içinde şehirde 
hadise yok 

Geçen 24 saa(İçinde şehrimiz· 
de e""n küçük bir hadise bile olma· 
dığı , zabıta vukuat raporundan 
anlaşılmıştır . 

1 

bübnanda imar 
faaliyeti 

Yeni Lübnan hükumetinin be
yannamesinde vadettiği proğramdan 
memleketin imarah bakımından en 
mühim sayılan sul"ma teşebbüsü tat
bik mevkiine kondu. 

(Neb'ulasel) yani bal kaynağı 
adlı suyun işletilmesi imtiyazı geri 
alınarak bunun imarat yapılmasına 
karar verildi. Kısrev~m halkının yir 
mi beş yıllık rüyası tahakkuk etti. 

Bu sulama işine hükumetçe 30 
milyon frank sarfedilecektir ve bu 
para taksit ile sulamadan istifade 

1 eden halktan alınacakbr. 

Fen ve sanayi araştır 

rumu gün geçdikçe daha 
lışmaktadır. 

Büyük endüstri arasın 
fen yenilikleri bakımında 
kalmış olan pamuk sayiin 
li keşifler yapılmıştır., 

İzmir ve Bur 

Uçuş gösterj 

Ankara : 27 ( Radyo) 
yare ve bir 9-g tipi 
mürekkep ·r ürk kuşu fıl 
bah şehrimizden hareket 

Filonun ilk merhalesi 
dir . Oradan Bursaya , 
lzmire gidecek ve bu 
Planör uçuş ve paraşut al 

terileri yapacaktır. 
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Nihad Tangüne~ 

Tiirk ıözü 

Balkan anlaşması '~Qt r:-ı 
,a$'}JJ 1, · J ı Bunun kuvvet ve ehemmiyeti nedir? 

1 ·--~~ ı . 
Evi i~I e=-r:__M_e_k_tebi 

18 şubat tarihli Le Temps gaze
tesi , baş yazısını , Balkan anlaş· 

ması konseyinin toplanmasına tah · 
sis etmiştir . 

kiye doğru yoluna devam etmekte
dir. Verilmiş söz, bütün kiymetini 
muhafaza edecektir ve taahhüd ye· 
mini faaliyetimizin sağlam esası ol
makta devam ediyor. Yuguslavya 
yı tek başına hareket etmekle İtham 
edenlere b"ndan iyi cevap verile· 
mezdi. 

Je erit Sami etrafına bir göz r atarak her şeyin mükem· 
mel olduğunu gördü. 

Odanın içinde ılık, neşeli bir ha: 
Va vardı. Küçük masanın üzerındek'. 
~ık Vazoya kırmızı bir gül demetı 
ıtma ile yerleştirilmişti. 

Saatıııa 1-aktı : 

S .- Daha vakit 
elırııen;n vaktinde 

Sızdır. 

var dedi. Hem . . 
gelmesi imkan 

S 1. ·ı 'lk defa e ııne F eridin ev? ne 
gelecekti. Genç adam ona, resim 
koleksiyonundan okadar bahset 
rııiştj ki 

F :.. - k · ? diye .. erıt, acaba gelece mı · 
d~ŞÜnüı ken kapının zili çalmıştı. 
~enç adam derhal koslu'. F_akat ge~ 
. n Selime deg· il kocası ıdı. Dalı 
ıo · ' •'rı girerken · 

. . di 
- Evet, evet ben geldım, · 

d Benim gelmemi istiyor· 
Yor unuz, . d 

1
.
1
. 

S ben nasılsa bır e ı ı-
duı , uz, oııra Jd"". .. l 
• . t tub bur.ıya ge ıgım gun, ge . 
gı~ u oldubum gün, sizin en kıy· 
mege razı ıs k . . d • . 

1. .. alarıııızı tehakku ıttır ıgır.1 met ı ruy . . . . 
. . defa vazıyetımı, serve 

gün, yırıııı . . . h bb . 
. f" . samımı bır mıı a etı 

timı şere ımı, ' k l 
' k tehlikesine maruz a 

kayıp etme d. 
.. beni karşılarken, ne ı 

1 
dığım gun ı·d· . 

? "Siz buraya gelmeme ı ınız,, 
1 yorduııuz d kt" ? B" 

1 
bili ·orıııusunuz bu ne eme_ ır ı-
. } ·unuz oız nesiıft'z? Sız alçak, 
JıyNmUS 

k k ba}·ağı bir adamsınız .. 
koı a • ' f 1 

Bu sözleri f eridin suratına ıra· 
kadın heman odadan çıktı 

tın genç ' 
m·rdivenleıe koştu. 

ve Fcrıt Saıni'nin, daha şaşkınlı~ı 
.. den gitmeden Lütfi saklandıgı 
uzerın d"k"Jd" 

d Çıkıb karşısına ı ı ı: yer en 
1 

. .. J • .1• _ Karımın söylec iğı soz ere ı a-

d k hiç bir ş~yinı yok. Benim ve e ece . .. 

Balkanların büyük devletlerin 
diplomatik entrikaları için daıma 
müsaid bir zemin teşkil etmiş oldu
ğunu , ve Balka'l Jevletlerinin bu 
. üıdeıı ekseriya m'lh11li menfaatle
rine aykırı yollar takip etmiş bulun· 
duklarıııı hatırlatan gazete , ana 
maksadı , Balkan devletlerini ya· 
bancı menfaatlere alet olmaktan kur 
taınıa~ olan bu ani ışınanın ne ka· 
dar hayırlı ve sulha yararlı bir iş 
olduğunu kaydediyor ve Balkanlar· 
da son zamanlarda husule gelen 
kımıldanmaların ne kad.ır kötü ni • ı 
yetli tefsirlrre meydan vermiş oldu· 
ğunu tebarüz ettir rck bunların yer- 1 

sizliğiııi is bat eden konsry toplantı· 1 

sınd~~::n:~~:!~e:~e01b:~~~:~~:r ~ul _ ı 

Yerek ilerledi. 

b ~ ~rit, Lüıfinin bu ziyar~ti~in se 
~hını ani ıdı. Fakat hayretını sez

dırrııek . 

. . tımın 0 taınamyıle tercumanı 
hıssıya k b" "'k" ti 1 

d d d' Ve Lü}Ü ır su une e ol u. e ı. . . 
kapudan çıktı gıttı. 

hun ve Avrupa nizamının da menfa· \ 
ati olduğu i.;in , Fransa bunu ancak 
tasvip edebilir . Filhakika ne Bal
kanlarda , ne de Tuna havzasında 
memleketimiz hiç bir hodbin mak-

Le Temp, Balkan anlaşması 

konseyinin, Fransa ile lngiltere ı.ra -
sındaki sıkı iş birliğıni ve bu iki dev· 
let tarafından takib edılen silahlan 
ma gnyrttini memııuııiyetle müşa • 
bade ettiği hakkındaki bir telgraf 
haberini zikre<lerek, cenubu şarki 
Avrupada Fransa:ıın manevi. lngil
terenin maddi itibarlarının son za
manlarda tehlikeye maruz kalmış 

olduğunu, bazı memleketlerin büyük 
garb devletlerinin maddi ve manevi 
müzaheretlerinin pek belirsiz bir ha
le geldiğini görünce başka taraflar· 
da teminat bulmak temayülünü 
duymnş olduklarını kaydederek, 
F ransada iç vaziyetininin istikrar 
kesbetmesi, lngiltere ile F raıısa ara· 
sında sıkı bir birliğin muhafaza 
edilmesi saye;inde bu gibi tehlike· 
!erin önlene bileceğini ve dünya 
sulhu için bur.un şart olduğunu ileri 

ıstenıedi : 
-- Beni memnun ettınız. . 

B F 't dedı ' B· . - oşuna yorulma erı • · 
ılıyorum senin pek az vaktın var. 

~ akat dinle, diyerek Lütfi tab~nc~· 
•nı çıkardı. Genç adamın goğsu

ııe dayadı . 

1 · 1 gel· d' - şte ben ondan evve I 
k'.rıı· Biraz sonra 0 d?. gelecek. n-
ar etıne, ben herşeyi biliyorum. _. 

1
. -. Fakat ben onun aşıkı degı· 
ırıı k. 

1 .. 

OJ -- Evet ~imdilik değilsin ama .. 

a~ksın elbet .. _ . ? Bu 
rtı" Ne demek ıstıyonun · 

Umkün d ğ"l e ı .. 
-- Fakat ben öyle istiyoru .'1 • 

- Demek sen istiı orsun kı ... 
\f Evet .. Sen onu, karşılayacak 
e benimle meşgul olmıyacaksın . 

-. Fak t a ... d 
r' -. Fakat falan yok .. Ateşe e · 

1 rıı it· b da ol· d · ıraz etme. Benim ·ura 
Uğııtıı h b' h Tt ket· le b u aber verece~ ı~. a .. 

ulundunmu ı;itt,ğın gundur . 
- Fakat Lutfi ! . 

• •• 
iki saat sonra Lütfi il~ karısı 

baş başa yemek yiyorlardı. Kocası 

sordu: 
_ Eee .. Baş ağrısı nasıl?. 

_ Şimdi daha iyiyim Lütfi .. Te-

şekkür ederim. . 
_ inan bana şekerım .. · Sen ma-

ğazalara çok gidiyorsun. Orada bo
ğucu bir hararet var. 

_ Evet doğru, 
- Dinle Selime aklıma bir şey 

geldi. 
- Söyle Lütfi .. 
_ Bu akşam tiyatroya gitsek 

nasıl olur ? Şehir tiyatrosunda çok 
güzel bir pıyes var , 

1 ler güçlcştıkten sonra, ıneş · 

guliy~tim artalı beri seninle başba
sa kalmağa pek az fırsat buluyor
' B akşamı seninle beraber 
dum' u . d b h 

. k bilsen benı ne ka ar a · 
geçırnıe 

tiyıır edecek . 
_ Doğrumu söylüyorsun ? . 
_ E et pek doğru .. insan daı

vd b lunnıadığı sevgilisile ma y nın a u k 
1. • b" ce ızeçirmek ne a · ı; -- Sus .. Ayak sesleri ge ıyor" geniş genış ır ge • 

alır ol kapıyı aç .. dar tatlı olur .. ? 
I< f · d Sa • L"'tf' e di}·orsun sen · 

sad gütmekte değildir . 

" Bu itibarladır ki ltalya ile Yu 
goslavya arasında husule gelen ger
ginsizleşmeden samimi surette se
vinmiştir . 

Bu gerginsizleşme , gerçi , bu 
güne kadar ancak söz sahasında 
kalmıştır . Çünkü , Belgrad'da , 
haklı veya haksız olarak , ltalyanın 
Yugoslavyayı Tuna ve Balkanlı bazı 
müttefiklerinden ayırmaya çalışaca· 
ğınden şüphe edilmiştir . Fakat 4 
şubatta , bir parlamento komisyonu 
önünde B. Stoyadinoviç şöyle di
yordu : 

" - Eğer filiyat sözleri teen üt 
ederse ( ltalya ile } iyi bir do,tluk 
ve komşuluk havası yaratmamamız 
için hiç bir sebep yoktur . " 

Yakın günlerde, Balkan anlaşma· 
sının mümessili sıfatile hareket eden 
B.Rüşlü Arasla ltalya Dış Bakanı 
Kont Oano arasında Milanoda ya
pılan görüşmeden de ancak mem
nuniyet duyulabilir . 

sürüyor. 

Ay çatlıyor mu? 

Görülen çatlaklıklar A
merikada heyecan 

uyandırdı 

Amerikada korkunç bir rivayet 
dolaşmağa başlamıştır. Jeans ismin
deki lngiliz aliminin ayın parçalana
cağına dair ortaya attığı iddianın 

başka bir türlüsü olan bu rivayete 
göre, Amerika Rasadhaneleri, ayın 
sathında muazzam bir çatlaklık mü
şahade etmişlerdir. 

sahife : 3 

Asri Sinemada 
Adan<Ada : büyük bir dedikodu ! 

Gazinoda, lokantada, barda. kahvede, evde, yolda, dükkanda, her yerde ... 

Gittiniz mi Asri Sinen1aya? . 
Profesör Zat: Sungurun harikalarını gördünüz mü? 

Zihinleri durdurur, akıllara hay· 
ret verir, anlatılmaz, anlatmanın da 
im kanı yoklt•r ... Ancak ve ancak 
gidip görmekle takdir edilir . 

Asri sinema 
Sayın müşterilerine lıillıas'a ta' -

siye eder. Görınedinizse bu fırsatı 
kaçırmayınız. Yalnız iki giin ıki ge 
ceniz kaldı. Büyük ·ı ürk sanatkarı 
profesör Zati Sungurun veda pıo 
gramını görünü1. ? 

Şimdiye kadar gösterdıği hü
nerlerin fevkinde büyük ve zengin 
program . 

Herkesin görebilmesi için 

fiatlarda azami tenzilat Zati 

Numaralı koltuk İkinci mevki 
75 50 

Sungur 
duhuliye 

30 

Gündüz matinelerinde 
Yalnız talebe ve muallimlere tenzilat 

7825 
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Tan sineması 
5ayın 

Kardeş Hatay 

Bu akşam 
müşterilerin! büyük bir program 

1-
için şehrimizde yapılan mitingi 

gösteren güzel film 

-2-

sunuyor 

bütün tafsila tile 

Büyük artist Emil Zaningsin sessiz sinema zamanında şöhretine sebep 
olan ve harp filmi rejisörü NICOLA F ARKAS tarafı.ıdan tekrar önemli 

bir surette sahneye konan üç büyük Fransız artisti 

Jan Gabin Anna Bella Frnan Gravey 
in emsalsiz temsilleri iki kardeş canbazın bir kadın için na 1 birbirlerine 

düşman olduklarını gösteren büyük bir film 

( Aşk uğrunda katil ) 
-3- • 

Bir numaralı halk düşmanı kahramanı BRUCE KABOD tarafından 
yaratılan dehşet şaheseri 

. apın.n zili çalınmıştı. erı · - u 1 n . . Jd ğ ·b· 
~1 döndüğü zaman Lutfi elinde par- - Dü~ündüklerıını 0 u u gı 1 

ı:Ya~ s!lahla perdenin arkasına giz· 1 samimiyetle söylüyorum · _ 

Belki ltalyan hükümeti , burada 
da, Akdenizin şark havzasının orga
nizasyonu dolayısile , bazı hususi İm
tiyazlar elde etmeye teşehbüs et-

i miştir. 
1 Buna muvaffak olduğu sanılamaz, 

Bu haber henüz teyid edilme· 
miş olmakla beraber ayda çatlak· 
!ıklar ve yarıklar görülmesi keyfiye
ti ne ilk defa vaki olan ne de nadi 
ren tesadüf edilen bir haldır. Bu iti· 
barla, Amerika efkarı umumiyesini 
beyhude yere telaşa düşürmüş o]. 
ma;ı pek muhtemel bulunan bu se
mavi hadiseyi şu yolda izah edebili· 
riz. 

Sen mi öldürdün ? 
f EK YAKINDA : 

nrııışt 1 [ D k ki bu akşam bera · en1e 

d Çok geçmeden salonda genç ka· ' b -t.yatroya gidersek mesut mu 
ının . 1 er ı 

sesı duyuldu : olacağız . "d b" d 
· - Eviniz ne kadar zarifmiş Fe· - Evet .. Ve sonra gı er ır e 

tıt.I-ıeJe şu çiçekler ne kadar güzel. I supe yaparız • · · · 1 
1 ~enç kadın odaya girince göz- - Lütfi .. Sen ne kadar ıyısı~ .. 
erı ku" "'k · d k' va k d teessiıf ediyorum kı .. j Çu nıasanın üstiın e ı · Ne a ar · 

zoya takıldı ve ilave etti : _ Ne diyorsun ? 
. -. Benim kırmızı gülü sevdiğimi _ Hiç hiç .. Bende .. b nde ne 

1 
sız n d ? 

ere en biliyorsunuz kadar b:ıhtiyarını ·: ... .. . . 
- Ben mi ? Selime geniş hır gogus geçırdık· 

\f -. Tabii .. Tabii . Fakat neniz ten sonra sordu : 1 

ar ? Ne oluyorsunuz ? Biraz sıkın· _ Hangi piyes oynanacak ? . 
!ılı " ·· B h ı· · den k b" b b· goruyorum sizi . u a ınız . _ Evliler nıt te ı... u ycııı 
n~r ~de~ anlıyamıyonım. Dünkü ~alın mektebi biliyorsun ya .. 

1 1 bu halin ne ? 
- Bir heyecan .. Başka şey de 

ğıJ Selime .. 

- Heyecan mı ? ne demek bu? .. 
.. - Nasıl anlatayım sizi burada 1 f0
rmek bana bir tesir yapıyor. Ôy

e zannediyon•m ki belki ... 

Belki ne .. Ne olabilv ? 
B - Belki gelmemezlik ederdiniz .. 
ta~~! ben kendim için demiyorum 

11•• Çünkü ben .. 

- O halde kimin için söylü 
Yorsunuz? 

. . Sizin için .. Sonra da Lfüfi 
ıçın .. Sizin kocanız ve benim dos 
tuın Liitfi için .• 

~ işte şimdi tamam .. Siz üç ay· 
danlıerj beni ısrarla takip idiyor
dunuı , cazib vaidlerde bulunu 

Sen nehri gittikçe 
kabarıyor 

Paris : 27 ( Radyo ) -Sen neh'.i 
gittikçe taşmaktadır . Nehrin .. sevı· 
yesi normalden 4,38 metre yuKs.el

miş ve daha da y_ükselmektedır . 
Nehir üzerinde seyrısefer durmuş . 
tıı r . 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

Seyhan eczanedir 

f.ıkat gene de ltalya , geçen Tem
m ızda boğazlar istatüsünü tayin et
miş olan Montrö uzlaşmasına işti· 
rakini vadetmek ten geri kalmamış
tır. Avrupa bakımından , bu, esaslı 
bir noktadır. 

Şimdiki toplantı , Balkon anlaş
masının birlik ve tecanüsünü tam 
zamanında bir kere daha teyit et
miştir . Son Kanunda Yugoslavya 
ile Bulgaristan arasın:la İmzalanmış 
olan paktı Yun~nistan , Romanya 
ve Türkiyenin murahhasları kayıtsız 
ve şartsız tasvip e mişlerdir. 

Hatta belki anlaşmanın diğer üç 
hüküınet mrıkezi de Belgradııı mi
salini takib etmeyi düşünüyorlardır. 

B. Meteksas pazartesi günü de
miştir ki: Bulgar - Yugoslav pak· 
tını, bütün Balkan memleketleri için 

daha iyi bir istıkbali haber veren 
bir hadise telakki ediyoruz. Fakat 
bu istikbal mazinin şartlarını değiş
ti·ecek değildir: 

Filhakika Yunan başvekili sözü. 
ne devanı ederek dört Balkan dev
letinin meri muahedelere hürmeti 
temin ve Balkanlarda teessüs etmiş 
toprak nizamını idame husuwndaki 
sarsılmaz iradelerini açıklamıştır. 

B. Stoyadinavi9 de verdiği ce
vabta şöyle demiştir: - Balkan 
anlaşmasının eseri, inki~al ve terak-

En büyük, en kuvvetli teleskop
ların iki yüz elli senedenberi müte· 
ıııadiyen tarassud ettikleri ay, hari · 
tası son derece mufassal yapılmış 

olan Sl'yyaredir. Bu uzak alemin 
sathında mevcud arıLalar, genişlik· 
lerİ yüz metreden az olmamak şar. 

RICHARD T ARBER'in nefis-temsili 

(Viyana seni seviyorum) 
7826 -------------~·.;.;.;;.._ __________________ __; 

tile, mükemmelen tefrik edebilmek· r----------------------------, 
tedir. Nitekim ayın sathını dolduran k f ı 
iki yiiz metreye kadar genişlikte Renklı· ren siz a 1·ş er 
kraterler, ekseı isi yedi hın metreden 
fazla yüksek dağlar ııra~ında sayı 

sız çatlaklar da görülmektedir. Ba- Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 
zan düz, bazan zikzak olan bu ya-

rıkların genişliği iki yüz metıe ile Karikatür 
iki bin metre arasında değişir. A 
merika rasadhaneleri tarafından gö
rüldüğü söylenen yarık belki de 
bunlardan biridir. Maamafih bu ya· 
rık nekadar büyük ve geniş olursa 
olsun, ayın ancak sathına münhasır 
olup derin tabakalarına kadar in
mediği için parçalanma hadisesi gi
bi semavi bir felaketin vukuu muh· 
temel değildir. 

Bu çatlağın , ayın derinliklerin. 
den kopup gelen bir zelzeleden mü 
tevellid olması muhtemel bulunduğu 
gibi, gündüz sıcağının, yerini birden
bire gecenin fazla soğuguna bırak
ması neticesinde husule gelmiş ol
ması da kabildir. 

Çünkü, Güneş ziyası, Ayın sat
hına , havayı nesimiden süzülmek 

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

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

suretile değil doğrudan · doğruya 
vurmakta ve .ırada gündüzler,bizim 
gündüzlerimiz gibi on iki saat de
ğil, on beş gün devam etmektedir ve ı 
hararet derecesi, orada yüz ile iki il 
yüz arasında tehalüf göstermekte-
dir . J 

Ayda, geceler de, gündüzler ka· 
1 

dar sürdüğü için , soğukların, tıpkı 

güneş harareti gibi ay sathına sü

zülmeden çarpması neticesinde, de· 

recei hararet birdenbire sıfırdan aşa· 

ğı yüze kadar düşer . 

işte Ayın sathında görülen sa-
kların seyısız çatlaklıkların ve yarı 

bebi bu muazzan tahavvüllcrden 

ileri gelebilir. 



Sahife : 4 Türksöiü 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

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

ı_K __ i_t_a_p ____ I Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
_.________ nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

51 f Cild / Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O 1 Tab Resmi evrak, cedveller, defterler, çekler , 
1 karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

•• u 
l Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 1 ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilit yapmakta_d_ır~·~~~~~~~~~=' 

----------------------------------------------------------------------

Mütercim alınacaktır .As 1 

keri fabrikalar u m um i,.. TÜR.KSÖZCJ 

müdürljiğünden : 
Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 

bir mütercim alınacaktır. İsteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kadar 
Umum müdürlüğe müracaatlan. 7829 28- 1- 3-5- 7- 9- 11- 13 

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 - ilanlar için idareye müra-

28 Şubat 1937 

- - - . 

t. ,. 
·DARA 

l3iRiKTiREN. 
~ ("")~~T. l;DbQ 

- -

1 BELEDİYE İLANLARI 1 ı~~~~~~::~:~na Baş 
---------------~---------------------------, 

1- Açık eksiltmeye konulan iş: Sebze halinde yirmi dükkanm tadili. 
2- Bedeli keşfi: 2600,79 liradır . 
3- Muvakkat teminatı: 195 liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martm on beşinci pazartesi günü 

saat on beşte belediye encümeninde. 
5 - İsteklilerin şartname, keşif ve projesini görmek için her gün be· 

lediye yazı işleri müdürlüğüne ve ihale günü de teminat makbuzile bir
likte belediye encümenine müracaatlan ilan olunur.7828 28- 4- 7-13 

1 - Adana İnhisarlar 
dürlüğü binası ve bilumum 
lan, tütün fabrikası, barut de 
eski ve yeni istasyon araların 
!edilecek mamul ve yaprak t' 
içki,tuı , barut ve mevaddı in 

vesair bilumum emval ve e 

l-Mart-937 den itibaren 
nelik nakliye ücreti açık eksil 

caat edilmelidir . 1 

~----------------J 

kcnulmuştur. Nakledilen eşY 
minen beş milyon kilodur. M 
men nakliye bedeli 2250 lira 

TiR 

Şehrimiz Athspor kulübü 

sekreterliğinden : 

Sayın Valimiz Tevfik Hadi Bay
salın da iştirakile Atlıspor kulübü 

önümüzdeki çarşamba günü saat.

on yedide fevkalade bir içtima ya- 1 

pacağmdan saygı değer üyeleriuıizin 

o gün o saatta Parti binasına teş

rifleri ehemmiyetle rica olunur . 

-----------· 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

2- Şartname bedelsiz 
Adana inhisarlar başmüdürlii 
almr. 

3- Eksiltme 1-Mart
zartesi günü saat 14 huçukt• 
na· İnhisarlar başmüdürlüğÜfl 
komisyonunca yapılacaktır · 

4 - Muvakkat temirat ı11 

men bedelin 0/0 7 buçuğu ni 
de 168,75 liradır. 

5-f stekl ilerin Ticaret O 
kayit olduklarına dair vesik 
birlikte mezkur günde müra 

7790 12 16-23 28 

M. Ba\:şı 
Adana Türksözü 168 
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