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k TVAIN'IN MADAL. 
MÜNASEBETILE 

RANSIZ MUHARRi
iNiN. KÜST AHLIGI 

m r r ikada ki Yazan dolu olmasına rağmen, 

M a r k Tvain J NEVZAD GÜVEN 1 biz ve bütün dünya neş ' 
dostları Cemi- __ eyi Fransız karakterinin 

Lu sene altın madalyasını Bü- en bariz vasfı olarak bilmekteyiz, 
Şefimize verdi. Bu madalya her Fransız milleti de bu iddiadadır. Eğer 
•hayatı sevmeyi , sevdirmeyi en Mark Tva iıı ' ın madalyası milletl ere 
?ilen, neş'e kültünü en çok ya- verilseydi, bize göre, onu Fransız 
ınsana verilmektedir . A . erikan milletine vermek lazım gelirdi. 
iyetinin Atatürke bu madalyayı Demek ki milletlerin tarihinde, 
esi hiç bir suretle politik dü- hayatında zaruri olan bazı kanlı ha 
eye dayanan bir cemile değil- diselerle onun millı karakterini ölçe-
.Cemiyet azalarının inançları ve- meyiz. 
1kati görüşlerden doğma bir ne Nerede kaldıki Türk inkılabı yal· 
ir. Cemiyetin Şefimize gönder- ııız Fransız inkılabı ile değil, hiç bir 
tef yazısında da söylendiği gibi; ihtilal ve inkılapla mükayese edile-
Mark Tvain bugün yaşemış ol· miyecek kadar temiz ve insani geç-

Ydı, hiç bir şahsın hir millete ha· mişi;r. 
lı, Atatiirkün Türklere sevdirdiği Galeyan eden milli Fransız hıncı 
ondan faydalanmayı öğrettiği ka- hi;kümdarlaı ının hayatını bağışlemak 

r öğretmeğe muvaffak olamamış cC:meıdliğini gesteıemerniş ve ihtila-
lunduğur.u görecekti . lin ba şları, onattıncı Luis'nin 

L • Elbetteki, hiç bir kimse bir mil- hatta Marie Antoinette'in başını bi-
ıttı ölümün elinden çekip alan, ona ı le giyotine göndermekte tereddüt 
aşamayı, hayatın nasiplerinden fay- etmemişti. Türk inkilabı ve onun şef-
alanmağı öğreten Atatürk kadar leri, Türk milletini asırlarca müthiş 
U madalyaya layik değildir . bir zulum altında inleten Sultanların 

Türk milleti , t rihinin hiç bir ve Suay mensublarının hayatlarına 
vrinde bugünkü kadar, hayalı tat- dokunmıyacak kadar civunmerdlik 

ak, ve sevmekten doğan bir neşe ve kendi kendilerine emniyet göstn-
1<;inde yaşamamıştır. Atatürkün yap- mişlerdir. Eğer Türk inkilabı esna-
lıA"t sayısız inkılaplar arasında asır- sında birkaç hadise olmuşsa, bu hadi-
ların yığdığı yeis ve ümitsizliklerle seler, inkilAbın selameti ve büyük 
bedbinleşen Türk milletinin hüıün Türk milletinin kurtuluşu namına ol-
dolu karakterile yaptığı mücadelede muş ve günahlarını hayatlariyle öde-
Vardır. O, diger bütün mücadeleleri yenlerin cezasını şahsi arzuları değil, 
ribi, bu mücadelesinde de muvaffak normal ve mevzu kanunlar emretmiş-
Olmuştur. Bugün Kemalist geri dö· tir. 
ftüşe, yerinde cluruşa ne kadar düş. Bu Fransız muharririne sorsak: 
llıan ise, yese ve hüznede 0 kadar Dünyanın en demokrat usul ve 
düşmandır. Çünkü 0 bilir ki, inkılap, kanunlariyle idarr: edildiğini ve hür-
ancak enerji dolu kafa ve ı alplerin riyelin nazlı bir çocuk gibi itina gör-
işidir. Yeis ve hüzün ise enerji öl- düğiinü söylediğiniz memleketinizde, 
dürtn en müdhiş bir zehirdir. b?şında bütün kudreti meşıu partile

rin kavgalarına nazım rolü oynamak
tan iberet olan B. Albert Lebrun'un • • 

Yukarıda söyledigim bu sözlerin 
muhatabı bir Fransız muharriridir. 
Bundan sonra söyliyecekterimin mu· 
hatabı da yine o olacaktır. 

Pariste çıkan Paris-Soir adındaki 
gazetenin ( Erkek, kadın ve günün 
sırrı ) başlığı altında bir köşeei var
dır. Bu köşede, aktualite hadiseler, 
insanlar hakkında fantazist bir bakış
la yazılmış fıkracıklar görülür. Bu 
gazetenin •son gelen rüshaların . 
dan birinde bu seneki Mark Tvain ma 
dalyasının büyük ~elimize verilişi 

mevzuubt his edilerek küstıı.hça yazıl-

mış ve beynelmilel kalem münasebetle· 
rinin riayete mecbur oldugu nezaket 
çeıçevesinin lemamile dışında kalan 
bir yazı gördük. Bu havai muharrir, 

' onun ı esimle rinde hiç gülüms<'Jllediği
ni ileri sürüyor ve inkiliip başlanğı· 

cında devletin emniyetine ve Türk 
milletinin kurtarıcısı olan insanın aziz 
şahsiyetine kıymak isteyen bir kaç 
suikasdcının cezaya çarpılmaları ha
disesini ileri sürt:rek bu madalyanın 

Atalürke verilmesine hayret ediyor. 
Eğer muharrir, bizzat kendi ta

rihi, kan ve facialarla dolu bir mille
le mensuµ olmatııış olsaydı bu ma
kalesini cehaletine bağışlar ve geçer
dik, Fakat bu muharrir Fransızdır. Ya 
ııi insanlığa yeni bir hayat veren bü
vük ıhlilalı yapmış ve bu inkılap ha
reketleri esnasında vatandaşların ke
sik başlarını mızraklar üzerine dıke· 
rek Paris sokaklarında şenlik yapmış 
bir millete mensuptur. Uzun yıllar 

süren Fransız ihtilalinin tarihini yapan 
hangi facia, hadise itibariyle insanlı· 

ğa şeref verecek bir mahiyettedir. 
L ir gün evvel hürriyet kahramanı o
larak tanıdığı Dantoıı'un genç ve ih· 
tilalcı başının Giyotinin sepetine dü. 
şüşünü seyreden Fransız milleti ol
mamış mıdır. 

Şahsi arzu ve emriyle Du cıfAng
hien'i Alman topraklarından kaçırtup 
Vincenne şatosunun surları içinde 
kurşuna dizdirmesi Bonapart'ın bu 
gün bir Fransız milli kahramanı ola
rak lnvalides'de yatmasına mani ola· 
bilmiş midir? 

Tarihinin kan, ölüm ve facialarla , 

Cumhur reisliğinde paha üç beş gün 
evvel niçin müthiş bir tevkifler seri
sine başladınız? 

Cagoulard'lar adı verdiğiniz bu 
adamları devletin ve rejimin emniye
tine suikasdla itham ediyorsunuz. İçin
de memleketinizin çok değerli, hatta 
Fransayı göğüsleriyle müdafaa aımiş 

kahramanları da bulunan bu insanla· 
rı, asrın en büyük canisi diye tavsif 
etliğiniz "Veidmann,. nın• yanına gön
dermekte tereddüt etmediniz. Halbu
ki Fransa bir ihtilal, bir inkilab da 
geçirmiyor, noı mal hayatını yaşıyor
du. 

Demek ki rejimin, devletin emni
yeti mevzuubahis olunca her hükume
tin kanunun kendisine verdıği sala
hiyeti kullanmasını tabii görüyorsu
nuz. 

Hiç şüphe yoktur ki Atatfirk bu 
Fransız muharririnin dil uzatanııyaca
ğı kadar insan ve insanlııtı sevmiş, 

büyük bir insan küllesine hayalı ve 
neşeyi sevdiı miştir. Onun şahsiyetine 

uzanınek isi iyen hN dil .. Türk milleti
nin v"ı lığına uunmak istiyı n bir si
lah gibidir. Çünkü biz, oı.u, ontın 

sahsiyetiı le Tüı k milletin in manevi 
şalısiyeliııi bir birinden ayıı d clmiı e
cek hdar seveı iz. tunun içindir ki 
onun lrnkkında söylenecek en küçük 
kötü sez bile bizim için Türk mil!eti
ne yapılmış en büyük küfür ve iftira 
mahiyetindedir. 

Sonra, ı abancı bir millete, yaban · 
cı bir milletin şefine lecavüzdeki 
kahramanlığı(!) bi .- türlü anlamıyoıuz. 
Bu çeşid hareketler ve yazılar, iki 
memleket münasebetini bozmak ve 
iki millet arasında boş yere bir anti· 
pati uyandırmaktan Laşka bir şeye 

yaramaz. Biz matbuatın rolünü bu 
derece bayağı ve kötü işlerden uzak 
gören insanlarız. Bizce matbu&!. en 
mütekamil manasiyle her şeyden ev
vel hakikatın emrinde, milli varlığın 
olduğu kadar insanlığın yükselmesine 
ve yak taşmasına hizmette de sefer
ber olmuş bir kuvvettir. 
Şuna da kaniiz ki gazete, sadece bir 

ticaret zilıniyetiyle okuyucunun teces
süsünü istismar etmek ve haber sat-

Hatay hakkında Hariciyemizde müzakereler 

Milletler Cemiyetinin raporu 
dün tekrar gözden geçirildi 

r-·-·-·-·-·-·-·- ~-·-·-·- ·~ 

! FRANKO ! 
i NUN KOR i 
i SANLARI' İ 
• • i i 
: Bir Fransız yük vapu i 
ı runa ~aar.ruz i 
• i ! Parls : 18 (Radyo) - İ 

1 Bu gUn Pariste · asabiyet i 
İ uyandıran bir hadise işi · j 
i tllmlştlr. İ 

! Sldney adındaki bir i 
Fransız yUk vapurunun i 
verdlil telslzlerile Cebe. i 
llJttarık açıklarında Fren- j 
ko teyyarelerlnln hUcumu. t 
na maruz kaldıiı anıa,ıl·. j 
maktadır. j 

CebelUttarık: 18 (Rad İ 
yo) - Sldney Fransız ge- i 
misinden alınan imdat tel İ 
slzlerl Uzerlne tahkikata İ 
ba,ıamış ve neticede Fran-İ 

İ _koya alt tayyarelerin ge- ! 
1 mlye taarruz ettikleri ve ı 

! fakat gemiye bir zarar ol- ! 
1 madıiı anıa,ılmı,tır. ! 
• • :-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·· 

Sosyete Daimi Murahhasımız 
ı yarn Cenevreye hareket edecek 
Sancakta af kararı ilan edildi. ve 

Dün mevkuf /ar tahliye edildi 
~ - --- -w. ---ı 

Anlakyrnın umumr görUnu,u 

Ankara : 18 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
halııiri bildiriyor ) - Haricive Yeki-

' 

tinde toplanarak Hatay intihabı hak. 
kında Mılletler Cemiyetinden hükü
metimize tebliğ edilen rapor hakkın· 
da müzakerelerde bulunmuşlar • 
dır . 

Milletler Sosyetesi Daimi Dele
gemiz Necmettin Sadık, Milletler Ce
miyeti toplantısında bulunmak üzere 
Paıartesi sabahı ( Yarin ) Anka
radan Cenevreye har~ket edecek· 
tir . 

Antakya : 18 [ TÜRKSÖZÜ 
muh'abirinden ] - Alınan haberle
re göre Milletler Cemiyeti tarafın
dan teşkil edilerek Sancak intihaba· 
tını kontrol edecek olan heyet Ka
nunusaninin on ikisinde Cenevreden 
İskenderuna hareket edecektir. 

Heyetin kaç azadan mürekkep 
ve kimlerden müieşekkil olac•ğı 

hakkında henüz bir haber yoktur. 

Af kararı çıktı 

ANKARADA BAŞLIY AN 

limiz Tevfik Rüştü Arai, Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibi Numan Ri. 
fat Menemenci oğlu ve Milletler Ce

miyeti Türkiye daimi Delegesi Nec
mettin Sadık dün Hariciye Vekale-

Rejimin ilanı münasebetile çıka

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

•• ASKERlMUZAKERELER 
Arap gazeteleri neler diyor? 

Şam: 18 [Türksözü muhabirin

den] - Ank rada başlıyacak Türk

F ransiz askeri müzakereleri hakkın
da Arap gazeteleri ezcümle şöyle 
diyor: 

Ankara la yapılacak olan konuş 
malarda hazır bulunmak üzere bir 

Fransız askeri he' eti lstanlula gel

miş ve Ankaraya hareket efmistir. 

H, yıl Sancağın Tüı kiye ile müş
terek müdafaası ve diğer meseleler 

üzerinde Türkiye hükümetiyle bir 

anlaşm' yapaeaktır, 

Konuşmaların ayın 19 undan ev 

vel başlanmasına imkan yoktur. Çün 

kü Suriyedeıı gelec<k Fraıısız as· 

keıi heyetiyle ayın 1 O unda P dl is 

im gdecek olan Suriye Başvezıri 
Cemil Mllrdümün de iştirakini temin 
için bu teı hlıür nruridi r. 

Jl.ntakyadan Beruta gd~n San· 

cak Delegesi Rt .je Garo Yüce Ko 

ıniseı le göı üşıııiıştüı. Rojc Garo 

Ankarada yapılayak konuşmalara 
iştirak için Antakya Türk Baş Kon 

solosu ile biılıkte Ankaraya gide
c~ktir. 

Ankaı a: 18 [Teltfonla] Türk-

Fransız askeıi heyetleri müzakere

leri Genel kuı manda devanı ediyor. 

Dün akşam Fevzi Çakmak tara 

mak için bir vasıta kaldıkça en kud· 
si rolü olan insanları bir bitine yak
laştırmak işini başaramaz. 

Maatteessüf Fı ansız gazetelerin
den bir çoğu l:ıu büyük rolü unut
maktadır. 

fından Fransız heyeti şerefine bir 
ziyafet veailmiştir. 

ING1LiZ KRAL VE KRA 
LIÇESI BİR KAZA 
GEÇiRDİLER 

lnglllz Kralı Jorj 

Londra : 18 ( Radio ) - İngiliz 
Kral ve Kraliçesi dün gece büyük 

bir kaza atlatmışlardır . Tiyatrodan 

dönmekte olan Kral ve Kraliçenin 

otomobili başka araba ile çarpışmış 

ise de Kral ve Kraliçeye bir şey 

olmamıştır, 

hankinin zaptı dün 
resmen tesit edildi 

Bir Çin kumandanı 
vet aldığından 

Japonlardan rüş
idam edildi 

Çinliler sahillerden hücum ları 
kesmek için bir Baraj inşa ettiler 

Şanghay : 81 (Radyo) - Japon
lar dün Nankir.de şehrin zaptını Çin 
hükümetinin eski umumi karargaında 
resmen tesit etmişlerdir. Nankini mü- 1 
dafaa eden Çin kuvvetlerinden ayrı-

lan üç fırkanın Japon hatlarını yara
rak ve Japonlara ağır zayiat verdire· 
rek Kuangtah'a kadar ilerledikleri 
resml işara ailen bildirilmektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Filistin karışıklığı 
İngilizler 

takviye 
Filistine 
kıtaları 

mühim mikdarda 
celbetmektedir 

-------·-------
Çeteler,yabancı devletlerden pa
ra ve silah yardımı görüyor 

Kusüs : 18 ( Radyo )- Filistinin 1 
Şimal kısımlarında kuvvetli Arap Çe
l el eri faaliyete geçmişlerdir . Asker, 
polis ve jandarmadan mürekkep hü
kumet kuvvetlerile bu çeteler ara
sında kanlı musademeler olmuş ve 
her iki taraf ağır zayiata uğramıştır. 

Kargaşalığın, Filistinin diger kı

sımlarına da sirayet etmesinden kor· 
kulmakta olduğundan İngilizler Fılıs
tine mühim takviye kılaları gönder
mektedirler. Bir çok yerlerde yeniden 
telefon telleri kesilmiş ve bombalar 

alı!mıştır. Bu çetelerin yabancı dev· 
Jetlerden para ve silah yardımı gör· 
dükleri de kuvvetle anlaşılmış bulun· 
maktadır. 

Kudüs : 17 ( Radyo ) - Nablus 
Belediye reisinin katledilmesi üserin 
üç binden fazla bir Arap kafilesi 
Nablus bahçesinde muazzam bir nü· 
mayiş yapınışlardir. Nümayişciler ka 
tilin ellerini kesmeğe and içmişlerdir. 

Bundan sonra nümayişçiler hükümet 
giderek silah taşımak için müsaad 

- Gerisi dördiincü sahifede-

J 



.......... eı ............. eı .... .., ............ . 

; Ankaradan röportaj ! 
• .............................................. ! 

Halkevinde bir saat 
CUMHURİYET ÇOCUKLARI 

KARAGÖZÜ NASIL 
BULUYORLAR ? 
~~-------·~------~-

Siz hiç bin beş yüz çocuğu bir 
arada gördünüz mü, onların çıkar· 
dığı cıvıltıyı, müthiş uğultuyu hiç 
duydunuz nm? 

işte şu anda Halkevi salonunu 
dolduran kız erkek tam binbeş yüz 
çocuğun arasındayız ... Hepsi kıpır · 
danıyor. Hepsi gülüyor Bir mek
tep hahçuinin uğultusunu on misli 
büyütünüz, i,te bu baş döndürücü 
uğultu gittikçe artıyor, 

Alt kattaki maroken koltuklar, 
localar her taraf her taraf kız erkek 
çocuklar dolu ... Hepsi de büyük bir 
sabırsızlıh içinde kavuşacakları eğ. 
Jenceli anı bekliyorlar ..• Gürültü art. 
tıkça bir iki ukala çacuk haykirıyor· 
du: 

- Susun, ayıptır yahu ... 
Bu ihtiyarı duyan dinleyen 

kim? 
Halkevi haftada bir gün ilk mek 

tep çocuklarına karagöz oynahyor, 
işte şu anda burada bir mıntıkanın 
mekteplarinin en çahşkan çoculdarı 
dolu ... 

Dünün pısırık, ve sessis, mıymıntı 
nesli yerine, buğünün hareketli. ses 
li. enerjik ve neşeli çocukları bir 
türfü kal,farma sıj'mıyorlardı. 

Halkevinin kırmızı kadife)i 
localarına yan gelen şu btş çocuj'a 
bakın ... 

Bunlardan biriıi, dul bir çama. 
şu cı kadının yavrusu, belkide haya
bnda ilk defa gördüj'ü kadifeyi e
liyle okşuyordu ... Rejim, o fakir ve 
yoksul yavruya bu muhteşem dekor 
içinde kadifeli ve maroken koltuklu 
lcca varmişti. Çocuk hayatından o 
kadar memnundu ki.. Gözlerinin içi 
gülüyordu 

Sabırsızlık son haddini bulmuş· 
tu, uğultu ıılık ve kahkaha ile ta 
hammül edilmez bir hal almışb. 

Hı Jkevi reisi diyordu ki : 

- N" yapalım tahammül ede
ceğiz. B:; yavruları çok severim ben 
~arı ahşhracatız, terbiye edece 
tiz.. Onlara cemiyet terbiytsi vere. 
cej'iz.. Bir iki üç bu j'ürültüler mu 
hakkak azalacaktır. 

Fakat, lambalar sönüp te sahne 
deki karaköz ptrdesi aydınlanınca 
gürültü birdenbire kesiliverdi .... 

Perdede bir hayal belirdi.. Ha· 
cıvad, ud ve defin gürültüleri ara· 
ında: 

Ha} hak... Diye meşhur te
kerlemelerini yuvarlamağa başladı. 
Cumhuriyet çocukları kahla kahla, 
tıkana tıkana gülüyorlardı. Biraz 
IODra perJede karagöz de belirdi .. 
lki11de o malum tekerlemeleı i sırala · 
yorlardı .. Hacivat belini büktükçe 
karagöz ışkırlığını oynattıkça salon 
kahkahadan kmlıyordu. 

Çöcuklar karagözle Hacivadm 
kavplanna, anlaşmazhklanna bayı
lıyorlardı. 

Bir ara karagöz huvaı da lığa 
başlardı. Kendismi sefahate kaptırdı. 
Bütün paralarını harcadı. Karası, ço
cukları yoksul bir vaziyette kaldı . 
lar .. 

Bu Ruretle artırme ve yerli bat. 
tasında çocuklara kahkahalar ara

a tuarruf fikri de telkin edil·-
eli •• 

Çocuklar, bu gürültülü ve eğltn· 
celi gündea bir şey anladılar mı, bir 
,ey ötrendiler mi? 

Bakın henüz yedi yaşındaki Gü 
ner Güvtn ne diyor : 

Karagöz, paraları yedi aç 
kaldı .. 

Ya ne yapmalı idi? 
- Paralarım biriktirme) i idi.. 
Sekiz yaşındaki Şükran Görkey 

de şöyle anlatıyordu: 
- Karagöz çok ayıp yaptı .. 

Karısı çocukları aç kaldı .. 
- Ne yapmalı idi? 
- Para biriktirse kumbaraya 

atsa idi .. 
- Ne için birikrirmeli? 
- Ne içın olacak kara gün 

çın .. 
Geçen devrin, yetmişlik seksen

lik ihtiyarı, ellerinde avunçlanndaki· 
ni yiyip "yarın Allah kerimi., derk( n 
bugünün yedi srkiz yaşındaki ço. 
cukları, o masum hahzalarında bir 
"kara gün endişrsi" yaşatmaıj1 bili 
yoılardı .. 

Kozanda 
Adliye binası içinde çı

kan kanlı .kavğa 
Kozan : (Hus11Si) - lfçemizde 

bir kız kaçırma hadisesindrn 25 ki 
şiJik bir kavgaya adliye binası sah· 
ne olmuştur. 

Hadiseyi bildiriyorum: 
Bundan üç, dört gün önce Hay· 

vah köyünden Molla koçanın kızına 
ayni köyden ar•p oğlu Mustafa a· 
dmda bir delikanh, yardımcılariyle 
kaçıra yor la r. 

Bunu ötrenen . kız velileri bükü 
mete müracaat etmiıler, netice bir 
buçuk gün firardan 1onra kendileri
nin rızHıle kız ve delikanlı zabıtay• 
teslim olmuıtur. 

Jandarma kız ve delikanlıyı ad. 
~li)eye snktdiyor. Hakim Musta· 
nm tevkifini ve kızın iıtediği yere 
gitmekte serbest oldutu kararını 
ttfhimden sonra adliyede hazır olan 
kız, ve Mustafa tarafı: Kızı ben gö
türürüm, sr-:ı götüremezsin münaka· 
şesiyle ve kız tarafının ilk tcbacüzü 
üzerine adliye binası İçerisinde kav. 
j'a çıkmış ve netice de birbirlerinin 
kol, bı.cıı k ve kafalarını yar 
mı şiardır. 

Bu arada Mustaf anın muhafaza· 
sına memur, Jandarma işe müdaha
le ederek hadisenin önüne geçmek 
istedij'inden Jandarmanın da ayatı· 
nı inçitmek suretiyle yaralamışlar · 

dır.Jandarma kuvveti geldiğinde 
kavga edenlerin temamini yakalamış 
ve tahkikatı bitirerek adliyeye sev· 
ketmiştir. Muhakemesi devam et· 
rhektedir. 

ısı s 

Bir· tashih 

Dünkü sayımız1n şehir haberleri 
sütününde Halkevi müsameresine • 
ait yazida~ i 6000 rakamı müı ettip 
hatasıdır. Bu, 1600 olacaktı. .. 

•• Kanunu ••v•I 937 

Gökyüzü ötleden evvel açık, 
öğledtn sonra kapalı geçtı. Hava 

· hafif rüzgarlı. En çok 11cak 18 un 
titr•tt derece, 

, 

Şehtr haberoern 
Halkevinİ 

gençleri 
• Himmetin oğlu, Halke 

Şehrin imar planı 
tamamlandı 

Mamure yolunda- , Yerli maılar sergisi 
ki köprü yapıldı bugün kapanacak 

sil Komitesi tarafından /dtl 
mada halka bedava veıilell 8 
sildir. Takdir o?undutunu biJ 
de ben söylem,kle bir 
yönünü tamamlamış olmaJll 

Plan Nüfia Vekaletine 
gönderilmek üzere 

vilayete verildi 

Şehrimizin imar planı tamamen 
ikmal edilmiştir. Belediyece işi bi
ten plan, Nafia Ntkiletine tasdik 
için gönderilmek üztre vilayete ve· 
rilmiştir. 

Şehrimizin imar planından za. 
man zaman bahsetmiJtik. Belediye
nıiz bu plan mucibince şehri yakın 
bir zamanda daha güzel bir ştkle 
sokacakhr. 

Bu planda her şey bütün tef er· 
ruatile düşünülmüş ve bilhassa az 
para ile çok it görmek esasından 
ehemmiyet verilmiştir. 

Devlet Demiryollarından 
köylülerin bir isteği 

Dün bir okuyucomuzdan aldı· 

ğımız mektupta , Veysiye istasyo· 
nunda yolcu bekleme salonu ve otu. 
racak bir yer olmadıtındaıı bahse
"<lilmektedir . BiH•assa kış mevsimi 
içinde iyice hissedilen bu ihtiyacın 
yerine getirilmesi için bu civar köy 
lülerini11 isteklerine tercüman olu· 
yoruz. 

Devlet hesaplarında 
lira esas 

Devlet hesaplarında liranın esas 
ittihaz edilmesi hakkmJaki layiha 
bütçe encümeni tarafmdan tetkik 
ve kabul olunmuıtur. Liyihaya gö
re , hazine kayitlerinde Ura eAI 

olacak, kuruf, onan kesri itibar edi· 
lecektir. 

Hava vergisine tabi 
olmıyan muayyenat 

Vekaletin verdiği bir karara gö 
re, kazandan iaşelerine imkan gö 

rülmiyen ahvalde, Erat, Erbaş ve 
çavuşlara ve gedikli küçük zabitle· 
re aynen veya bedt len verilrn mu
ayyenat hava kuvvetlnine yardım 
vergisine tabi detJldir. 

iki köpek iki 
kişiyi ısırdı 

Seyhan mahallesinden AJi oğlu 
Tahir isminde birili dün yolda gi· 
derlcen Lir lcöpek tarafından baca· 
tından ısınlmıştır. 

Köpak yakalanm11 ve Veteriner 
dairesince müşahede altına ılınmış · 
tır. 

Yine habrr aldıjımıza göre, Ki 
ZJm isminde bir çocutu da diğer 
bir köpek 111rmış, lcöpek tedavi hay
van da müşahede alhna ahnnnştır. 

Köpt"klerin müşahedesi i..;in kö
pek bakımevindeki demir kafulenn 
ne tallliratı yapılmıştır. 

Bay Süküti 

Dün aldığımız malumata göre , 
geçen sellerde yıkılan ve bu yüzden 
bir tren faciasına sahne olan Humus 
çayı üzerindeki köprü yapılmıştır . 
Trenler ogündenberi buradan ge· 
çememekte ve aktarma yapılmakta 
idi. Köprü ikmal edildiğinden , ka. 
tarlar aktarmasız işlemektedir. 

Yeni gelen cenaze 
otomobili 

Şehrimiz belediyesinin bir cena· 
ze otomobili spanş ettiğini bundan 
bir müddet önce yazmıştık. Dün al
dığımız malumata göre bu otomo
bil gelmiştir. Bundan böyle cenaze 
lr:r bu otomobille mezarlıj'a nakle 
dilecektir. 

Et kaçakçıI.ğının önür.e 
geçmek için mücadele 

yapılıyor 

Son zamanlarda ş~hirde et ka· 
çakçılı~ı baılamış olduiu belediye
mizce haber alınmış ve yapılan şid. 
detli takibat neticesinde bu işle ut· 
raşanlar meydana çıkaralarak hak 
laranda kanuni muamlee yapılmıştır. 

Ordu Evleri ve askeri 
gazinolar kazanç ver -

gisinden muaf 

Maliye Vekaletinin bir tamimine 
göre; Ordu Evleri ve Askeri gazi
nolar kazanç vergisinden muaf tu 
tutmuştur. Bu husustaki tamim bü· 
tün maliye teşkilatına gönderilmiş· 
tir . 

Lise derslerinde 
ıslahat 

Vekalet muhtelif vila
yetlerdeki vaziyeti göz

den geçiriyor 

Pek yak1nda te~bit edilcrek lisan 
tedrisatına liselerimizde zeni bir 
şekil verilecektir . Bundan başka 

muhtelif vilayetlerdeki okullann lisan 
1 
vaziyeti de ayrıca tetkik edilmektedir. 
Bazı vili) ttlrrde yalnız F raosızca , 
bazı vilayetlerde de yalnız lngilizce 
okutııldutu görülmüştür. 

Halbuki muhtelif sebepleı le vi 
liyet detittirmek \'C oradaki okula 
girmek mecburiyetinde kalJn talebe 
bu suretle müşkül vaziyette kal
makta ve bu da talebenin lisan üze. 
rindeki ilerlemesine mani olmakta
dır . 

Osmaniye at 
koşuları 

Geçen hafta yapılacakken, ha· 
vanan yatmurlu olmasmdan dolayı 
bu haftava tehir edilmiş olan Oır 
maniye sonbahar at koşulan bugün 
Osmaniye kotu sabasm.da yapıla . 
caktar. 

Bu k<>tulara vilayetimizden ve 
civar bölgelerden birçok atlar işti
rak etmekted:r. 

Yeni N•frlyet 

Çocuk 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban- • 

kası Adana çırçır f*ikaları mü· 
dürü Bay Sükuti , ! danadaki va· 
zifesi uhdesinde kalmak üzere Zi 

KıZ1lay genel merkezi tarafmdan 
çıkarılan Çocuk Mecmuasının 65 inci 
sayw çıkh. raat Banka11nm Mersindeki nebati 

yat ve sabun fabrikası müdürlü 
tüne tayin edilmiftir. 

Bu 11 yı çok nefiı bir kapak 
içinde ve güzel yazılarla doldu. 

1 

Geçen pazar günü açılan yerli 
mallar sergisi bu akşam kapanacak. 
tır. Yerli mallar sergisini bugüne ka· 
dar binlerce kişi ziyaret ettiği gi
bi şehrimizde :bulunan ilk ve orta 
okul talebe ve öğretmenleri de gez· 
mişlerdir. Sergide, bilhasse Ereyğli 
bez fabrikasının cıkardığıpamuklu 
işltr ile inhisarların sigaralaıı fazla 
rağbet görmüştür. 

Halkevi gençleri 

Onu oynayan Adan 
ridiı. Halkevinin bir komit 
zuna yüklenip götürenlerd"lf. 
kişiyi bir anda güldüren, 
alkışlarla "harekete get~en 
natkar ıuhlu çocuklardır. 

Eser, l,ir t ·msil olarak 
sa, oynayanlar temsil etm~ 
harririn satırlarında sesSJJ 
keli 11eleri ve şahısları sese 
Kalabalık halk öyle Lir şe 
birbirine bağlanıyordu ki, . 
veti sahntde [idare edtn 11 

gençlerdi. Halkevinin çoc 

· Himmetin oğlu piyesini 
Sahne değil köy; mak)'8I 

köylünün ta kendisi anüm .. 
çük dt korların arasında 
den geniş bir tarla ve ~f~ daha iki daf a oynıyacak 

Halkımızın büyük arzusu üzerine 
halkevi gençleri Himmetin oğlu pi
}'esi perştnbe ve cumagünleri daha 
iki dafa oynayacaktır. 

Yaşları büyültülen 
çocuklar 

Bazı çocuk vdilerinin, çocuklon. 
nın nüfus hüviyet cüzdanlannda ya· 
zıh yaşlaymm hakiki ya~larında kü· 
çük olduğundan tashihi için mahke· 
meye müracaat ettiklerini ileri sü. 
rerek çoculdar mı ilk mekteplere 
kaydettikleri ve sonra muame!esini 
takip eylemedikleri görülmüştür. Bu 
yüzden bir takım güçlükler çıktığını 
göz önüne alan Kültür Başkanlıtı 
bu iıi kültür kuruluna havale etmişr. 
Kültür kurulu bu işi tetkik etmiş ve 
şu İcararlan vermiştir. 

1- Nüfus hüviyet cüz tanların 
da yaşları küçük yazılmaş ve ilk 
mekttplere girebilmek üzere yaşlan· 
nın düzeltilmesi için alakalı mahke. 1 
meye müracaat edilmiş olan çocuk- 1 
farın yaşlarının düzeltilmesi hakkın.: 
da mahkeme karar vermeden önce 
bu gibi çocuklar mekteplere alınını· 
acakhr. 

lar öyle canlanıyordu kı 
köylünün uğrc1dıj'ı yoksu 
kıntısı altu:da beraber kabf 
Bu sarada sağda tsolda göz 
sessizce mendiline emdirenterf 
rürken, bir lahza •sonra giz 
yen kahkahaya diyecek söz 
yor. 

Ağlarken gülmek, gülerı
lamak; .. 

O gece ı uhumuz dt · 
adeta. Bu sanatkarlar sanki 
runla eğleniyorlardı. 

Ya' daima gülelim, ya hep 
duyahm 1 Yoksa bir grcede 
ruhi benli timiz üzerinde ani 
yapılmasıııı dotru bulmadım. ~-
tık bumlaki günah yine o ge 
raci olsun. 

Temsil sanahndan ben de 
daşlarım; aıılamam. Ancak 
biı hakikat görülürse, hareket 
kelimelerin işittiti vRkıt 
rılması oluyordu. Bunda muvaff 
olduklarına iki bin kiıiyi şahit 
teririm. Likin bu 1600 kitinin 
rücülüğünü, yapan ve ayni tesiri. 
rakıcatma kani olan rtjiıörltri, < 
kun Güveni hepsinin namana te 
etmeyi de vazife bilirim. 

Sıdkı Avcı 

da anlaşıldıAı veçhile her sene 
lumatile sergiye istirak ettitini i · 
raf ediyor. Teşrinisani ayı zarfı 
Yeni Adana ve Türksözü gazete 
lerile Adanada eski postahane bi 
nasında sergi açılacağı ve iştirak 
ları her vatandaşa ilin edıldi. Bu 
davettir. Gazeteleri okuyan Burs 

2- Yaşlarının düzeltilmesi için 
mahkemelrre müracaat ettiklerine 
dair aldıktan vesika üzerine evvelce 
mekteplere kaydedilmiş olan tale. 
beden heniız yaşlar nm düzeldiğine 
dair mahkeme kararı almamış olan· 
ları velilerine mektep idarelerince 
dört ay mühlet verilecektir. Bu mü 
ddet içinde yaşlarının düzeldiğine 
dair mahkemeden karar almmamış 
ve yahut çıkan karara göre melde 
be girecek yaşta olmadıkları anla
ş~mış olan çocukların mekttp ile a 
lakalarının keRileceği kendilerine te 
bliğ edilecektir. 

1 

ve Sinobluarkadaşlanmız UZiılk y 
lerdt:n geliyorlar da içimizde 

Cnan ve alakah görünen bir oku 

Ziraat Mektebi 
sergiye niçin işti

rak etmemiş 

Ekonomi ve Arttırma 
kurumunun bir tavzihi 

iştirak dmiyor. Kurumumuz gaı 
ile ilandan başka ayrca davetiye 
gönderdi. Ve alel'usul şartları 
dirdi. Ve htr sene sergiye iştit 
edenler meyanında ziraat okulu 
da sergi binasında Lir yer ayni 

Bu yeri kurumun ayırması 

mecburiyet yoktu. Her s.:ne sergi,. 
' iştirak ettiğini yazan okulun vaktide 
1 hazırhğım yaparak, kurumla tem• .. 

sa gelerek ulusal ödevini diter mu 
esseseler gibi yapmak için ytriai 
temin etmesi ictp etmezmiydı?. Bu 

nun için ayrtea bir mektup mu bek· 
15/12/ 1937 tarih ~e 4392 sayı· 'ıerdi?. Hayar bekliyordu iseoda ya· 

b Yeni Adana gazetesinin ikinci say· pılılı. Vaktinde bazırlınmıiaydı di-
fasımn birinci sütununda ( Ziraat terleri gibi bir günde başarabilirdi. 
okulu yerli mallar sergisine neden Hülisa olarak diyebiliriz ki: bet 
iJtirak edemedi ? ) Başlıklı yazısana nasılsa hazırlanamıyarak yaplan ha· 
cevap: tayı ileride kapatabilmek mabada" 

Bütün Türkiyemizce malumdur yle sergi komitrmizi ittiham etınek 
ki : 12/ 12/ 1937 tasarruf haftasının bilmem ne denceye l.adar dctru· 
başlangıcıdır. Ve bir :hafta devam dur?. Bu hususta dctıudın <'otıu 
eder. Bu münasebetle bir çok vili. ya okulun mes,ul vaziyetfe oldutu 
yetlerimizde yerli mallarımızı teşhir aıikirdır. 
makaadile sergiler açılır. Çukuro 
vanuzda d • geçen seneki sel müs
tesna her sene açılıyordu. Bu ıene 
de açıldı. Ziraat Okulunu yaıasmdan 

Ulusal Ekonomi ve 
artırma kurumu Ada· 

na şubesi Batbm 
Nadir Arat 
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~in ARAP ÇÖLLERiNiN 
DiŞi LAVRENSi kevinit 

Asri 
len biı 
1 bir 
ıir na 
am k' 
nın g 

Bu esrarengiz 
kabilelerine 

kadın Arap 
hükmediyor 

ite51 ... .,,,_....,......._......~- .. - ..... -~ *:·~* .. .. - . - .. .. .. .. ..... . .. 
Çölde Palmiyelerin gölgesinde seccadeye 
kapanan yerlilere kendisini halaskar 

olarak tanıtan kadın kiın ? 

fü, 

·n 

kadınlar içinde hayatı en ziyade 
kate, tetkıke değer birisi vardır 
oda (Entellices Servis) memurla· 

lldan (Gertrüt Bil) adlı bir kadın 

Bu: daha küçük, güzel mavi gö· 
ı şirin ve sevimli bir kız iken ba· 
rı deniz kenarına gidiyor, güzel 
derini uzak ufuklara dikerek dü
üyordu. lık evvel gemici. sonra 

Yyareci olmak istedi. 
Nihayet 1915 de, merııleketine 

ızmet için bu gizli teşkilata girdi. 
ri Mısıra gitti. Kahirenin bütün reşmi 
·ne \'c kibar salonları bu şık, zarif ve 
cal tüzel kadına kapılarını açtı; az sonra 

ısır kibaı farının mahlubesi oldu. Hiç 
n ~bir ziyafet, hiç bir garden parti yo

kiki matmazel {Bil) dPvet edilmiş 

~Je olmasın ... 
ısı Hrtlbuki o, nihayetsiz çöllerde 

dola~mak, çadırlarda barıı ak' yer. 
lilerle düşüp kalkmak, onlarla ko· 

5Y rıuşmak, dertleşmek isti} ordu. Her 
iri Şeyle alakadar oluyordu: Mısırlılarin 

ınilli hareketleri, petrol meselesi, ilh .. 
e Onun bilmediii hiç bir siyasi içti

mai, iktisadi bir hadise yaktu. 
Erkek kıyafetine girdi, Mısırdan 

Sudana geçti.Sonra Hicaza, daha 
'/ sonra lrandan Hindistana gitti. Bağ· 
Jı datta iken zabit üniforması taşıyor 
ık ve herkes kedisine (zabit vekili) di
s ye hitap ediyordu. 

Bu, bin bir gece diyarının par· 
ıı lak ve aylı gecelerinde sihirli La 
ıt kışlarını Musuldan ayıramıyordu. 
~ İşte, Musu) petrolJarı işindeki büyük 

hizmetlerinden dolayıdır ki lngilte· 
re kralı tarafından (imparatorluk 

~ şövelyesi) rütbesiyle ve bir nişala 
taltif olundu. 

Matmazel (Bil) ne kervanların 
hücumundan, ne isyan eden kabile 
lerden korkar, Onun düşündüğü an 
cak bir şeydir: Kralına hizmet et 
mek. 

Bu güzeİ stivari, yorulmak ne 
dir, bilmez. Eski Padmir imparator. 
luğu dahilındeki prtrol işlerinde 
parmağı vardır. Ve bu işi idare e-
ü . . d ~n ıpın ucu a onun narin par 
rnakları arasındadır. ,, 

Bu Se} ahatleri esnasında, deve 
ci kıyefetile dolaşan meşhur ( mira 
lay Lavreııs ) le kerşılaşıyor o ı 
dan talimat alıyordu. ' 

( Gertüd Bil ) Hint yolu iize· 
~i~de gözü daima açık bir bekçi 
~d.ı. Aldığı malümat Londı anın çok 
ışı ne yarıyordu. Bu güzel ka :im, 1928 
de kısa bir ha talıktan sonra öldü. 

r--------------------------

Alsaray sıneması 

lngiltere hükumeti, gizli ajans
larını birer kahraman le!akki eder. 
Hatta kral, biı gün bunlardan balıs 
ederken : " Bizim en iyi diplomat· 
!arımız .... ,, demiştir. 

( Gertrüd Bil ) in açtığı yolu 
ta ki beden lngiliz kadınları, kızlari 
çoktur. 

Fasın cem·bundeki çöllerde do· 
laşan esrarengiz bir kadının ara[J 
kabileleri üzerinde çok büyük bir 
nüfuzu vardır. Hatla Araplar km· 
disine ( dişi Lavrens ) lakabını ver
mişlerdi. Halbuki hakihi ismi ( Mi· 
si. Helt n Person ) idi. 

Çölde. Palmiyerlerin gölgesinde 
secdeye kapanan yerliler kendisini 
İslamın halaskarı olarak tanıyorlar· 

dı. 

( Helen ) Fasta büyümLiştü. A
rap kadınlcrı gibi yüzü peçeli idi. 
iki kere yakalandı, ve adamları ile 
beraJ..er çöle kaçarak kurtuldu. 

İki yüzlü bir hasta bakıcı 
1918 ikinci teşrin ayında, Bel

çikalı g!nç 1 ir hasta bakıcı kızın 
göğsünde hem Alınanların ( Demir 
salibi ) , hem de Fransız ve Belçi · 
ka ( harp madalyaları ) ile dolaş 
tığı görülüyordu. Mareşal Aayg, or 
du emirnamesinde" hizmetinden, ya
rarlık )arından si ta) işle bahsediyordu. 

Bu kadın, ( Ruler ) deki seyyar 
bir lıa~laharıt dt• yaralı Alman as· 
kerlerini tedavi ederken tor ladığı 
malumatı günü gününe lııgiliz, Fran 
sız karar~ahına bildirmek suretile 
mütefık ordulara çok büyük biz· 
metlerde bulunmuş, hareketlerini 
kolaylaştırmıştı. Bu kadının ismi (Mar. 
ta Kunokaert) dir. ve bugünün bir 
lngiliz zabiti ile evlidir. 

Bazan gördüğü acı günlerı 

geçirdiği tehlikeli anları düşündük· 
çe titremekten kendini alamaz, ve 
şu sözleri söyleı: 

" Büıün dünva kadınları dizle
rinde salladıkları yavrulaı ına kin ve 
nefreti değil' sevgiyi öğretmelidir. 

Bell.-i bu suretle yrni yetişen nesli 
umumi harp gibi bir felakete atıl 

makt~n kurtar mağa muvaffak olur· 
lar .. 

( M ırta ) memleke i düşman 

tarafından jşgal olunduğu zaman bir 
çokları gibi kaçmadı. Ha tabalicı 
olarak onların hizmetine girdi. Ayni 
zamanda ( Entellıct>ns , 'ervis ) e 
malumat veriyordu. Bunu ynlııız üç 

kişi bili) ordu: Annesi, ve 63 l'Uına 

ralı ajan. 
Annesi, Lir manav dükkaı ı aç 

mı5tı. Kızının aldığı haberleri , bura 
ya gPlen gizli nıemurlaı a veriyor
du. 

Bir gün, Alıuarı ünüforması al-

Bu akşam 8,45 de tın<la Fransaya hizıned eden ( Alsas
li Alfons ) i:e birlikte hastahar.enin 

Bu sene göreLileceğioiz filmlerin altındaki gizli bir yoldan Alınan mü· 
en güzelini sunuyor hiınat deposuna kadar gittiler. bir 

Madam Dübarİ ı bomba koydular. 
Bir gün sonra (Marta) kol saa-

Oynayar.: GITT A ALP AR tinin kaybolJuğunu gördii Ve kü 
Taııgolitanırı unutulmaz yıldızı 15 çük meydanın duvarına yapıştırılan 
İnci Loinin muhteşem aşk hayatını bir ilanda ~unu okudu: 

bütün kudretile canlandırmıştır. "Askeri polis tarafından yaka· 
lıave : En son Dünya Hab.:rleri !anan bir askerin üzerinde bir çok 

MATiNELER eşya ile beraber bırde kol saati bu 

CUMARTESi : 2,30 da iki film lunınuştur: S.ılıiklainin müracaatla 
PAZAR : 2 de rı .... 

" n 1 .,, 8806 lanın , ltında eşyaların cinsleri 

-----------
1 yazılmıştı. Bunlar meyanında: M.C. 

TürksözD Sahife : 3 

Suriye Başvekili 
bugün Ankarada 

Ankara: 18 [Telefonla] - Dün 
Paristen hareket eden Suriye Baş· 
vekili Cemil Mürdemin şehrimize 
geleceği synılmaktadır. Haber alındı
ğına göre, Cemil Mürdem birkaç 
gün ~nkarada kalacaktır. 

Gaziantap mebusluğn 

Ankara: 18 (A. A.) - Gazian· 
tap saylavı Numan Menemenli og· 

Iunun istifası üzerine boşalan Gazi 
antap saylavlığına Türk dili tedkik 

cemiyeti azasından Doktor Mehmet 
Ali Ağakay parti genbaşkuı unca 
parti namzedi olarak seçilmiştir. 

Sayın seçimleri bildirir ve ilan ede
nm. 

Cwıılııın)et /folk Parti:;i Ce11el 
Haşlwıı I ekılı C. Ha)ar 

Delbos 
avdet 

Parise 
etti 

Beneşle yapılan temas 

Delbos, Prağda Reisicumhur Be 
neşle bir buçuk saat kadar görü.ş-

müştür. Bu konuşmalarda Alman
F ransız ve Almaıı-Çek yakınlığı 

ile Ç1.:koslovakyadaki Alman akal· 

liyelleri meselesi etrafında miizake
reler yapılmıştı . 

Prağ : 18 ( Ra lyo )-- Clu ayın 
16-17 inci günleri Fransa Harici. 
ye Nazırı Delbosu Çekoslovak 
Cumhur Başkanı, Başvekil ve Hari 
ciye Nazırı ile müteaddit görüşme 

ler yapmıştır. Bu göıüşmeler etra 
fında neşredilen resmi tebliğde de 
nilıyor ki ; Fransa Hariciye Nazırı 
ile Çek Devlet adanılan arasında 

yapılan görüşmelerde eski ve yeni 
bütiin meseleler konuşulmuştur. iki 
hükümetin bütün hadiselerde tam 

görüşleri müşahede edilmiştir. En· 
ternasyonal hareketlere uygun ve 
dahili prensiplere bağlı meselelerde 
nıutalJakat bulunmuştur. 

iki mrmleketin Milletler Cemi
yeti çerçivesi dahıliı.dc Avrupa ba· 
rışı hususunda tanı bir sadakatle 
çalıştıkları t yit o 1uı.ımışlur. iki hü 
küınet küı,.ük anlanbn salabeti ve 
komşu devlt>llrrle sulhperv<"r işbir 
liğinin yaratıldığıııı görımkle ınem 
rıuıııydleriııi izhar etnıişlerdır. 

markalı bir altın saat .. de vardı. 
(Ma la) polis dair esiı c gitti. Za

bitler, ker d sini karşıladılar. Saati 
ver<l ler . Fak, t ertesi güııii t vini
bastılar. genç kızı alıp götürdiiler. 
Yolda: ı ir amele : "Cesart t küçük 
heınş ,i; e. diye bağırmıştı. 

(Marta} tehditlere, i~kı ncclere 
rağmen lıakikatı söylemedi. inkarda 
devam etli. 

Zabıta; mühimmat dt posuııun 
altına bomba konulduğunu habeı aJ 
mış ve bombanın yanında kol saatını 
bulmuştu, Sahibini de geçirrnek için 
yukarıda söylediğimiz hileye müı a 
caat etmişti. 

(Marta)ııın muhakemesinde şa 

bitlik için çağrıl< n başdoktor :"Vu· 
renburg dükası elinden demir salip 
nişanını aldiğını... soyliyerek hizmet 
lerindt•n bahsetti. Fakat, faydası ol· 
madı Divanıharp hükmünü verdi: 
idam!,, • 

Fakat, idam olunmazdan evvel 
mütareke topları atıldı. Hapıslıane 
lerin kapıları açıldi. (Marta) da ser· 
best bıt akıldı. 

Kamutayda 
Bazı kanun layihalarının 
son müzakereleri yapıldı 

Ankara : 18 ( Telefonla } - Bü 
yük Millet Meclisinin dünkü toplan 
tısında bazı maden hurdalarının dı
şarı çıkarılmasının ya.sak edilmesine 
ve satın alinmasına , Yalova arazi 
sinin istismarına ve parasız arazi 
dağıtılmasına dair kanun layihaları 
kabul edilmiş ve Devlet hesapla 
rında liranın esas ittihaz edilmesine 
dair kanun layihasının birinci mü
zakt:resi yapılmıştır. 

İngiliz deniz lica!eti 

Londra : 18 (Radyo) Enter 

Bu akşam 
Film s:rnayiinin en muhteşem eseri senenin en muaz7.am Türkçe filmi 

Tolstoyun meşhur ec;erinden muktebes Vatan ve istiklal aşkının en büyük 
destanı. Meşhur Şeyh ŞAMiL vakası 

Baş rollerde: IVAN MUJKIN LIL DAGOVER-BETTY Amann 

llavet,en : En yeni dünya havadisi 

Bugün gündüz saat 2,30 da matinede 

Hacı Murat İki yüzlü katil nasyonal seyrüsefain kumpanyasının 
bugünkü büyük kongresinde seyrü
sefain ve endüstrisinde devamlı iş-
ler yapılması ve diğer devletlerle Fiatlarda zam yoktur. Localarınızı evvelden telefonla temin ediniz 

bir İş birliği temiııi irtıfakla kabul Telefon : 250 8799 ASRI 

edilmiştir. Kongrede onaltıdan fazla \-------------------------
devlet delegesi hazır bulunmuş ve bu -------• 

kararı tasvip dmişlerdir. Hatay hakkında yişleri üzerine hükümet bunlardan 
bir çoğunun dört ayaktaki evlerini 
aramış fakat bir şey bulamamıştır. Bir adada dör.t cesed müzakereler 

Hatay yurddafları 

lstokholm : 18 (Radyo) - Bir 
ada üzerinde dört mamut cesedi bu 
lunmuştur. Bunların boyları altı met
ro uzunluğun.fadır. 

Nankinin zaptı 
- Biıinci sahifeden artan -

Şanğhay : (Radyo) - Çin mat
bu atinda çıkan haberlere gore, Şang· 
hay harplarırıı idare eden Çin kuman· 
danı Yanku Maraşal (Çnn.Kai-Şaik'in 
emriyle, rüşyel alına suçundan kurşu · 

na dizilı.niştir. ı 
Vaşıngton : 18 (Rad) o) - Efkarı 

umumiye Panııy hadiselerinde bir 
tesadüf eseri olmadığı, Tokyo hükü
kümeti tarafından kasden tertip edil 
miş bulunduğu kanaatinde olmaklak· 
la beraber Japonya ile Ameı ıkanm 
silahlı maceralara süriiklenmesi ihtima
line itiraz etmektedir. Zannedildiğine 
göre Japon imparatoru reisi cumhur 
Ruzveltin talep elliği teminatı vcı mc
dikçc Aınaı ika birliği tatmin edilmi· 
yecektir. 
Hankon: 18 ıRadyo) 400 bin Çinlinin 

gece gündüz dort aydanberi çalıştık 

ları Yankink Ü7:crindcki ınuaezzam 
barajın inşa.sı ikmal edilmiştir. 

Çinlilerin bu bar.ıjı inşa elmelc
r!nden maks.ıt Japonların Hankoya 
denizden hücunılaı ına mani olmak 
içindir. 

T N Si11t ması 

BU AKŞAM 
Sayın müşterilerine iki favkalfıde 

film birden taktim" ediyor 
-1-

( Şovbot Şovbot ) 
Sinemanın bu güne kadar yarata 
hilc.Jiği en muazzam n.üıikal ve 
revü şalıaseri, seyrine bakmakla 
doyulmuy< cak misilsiz lıir fi 1m 

baş ı ollerde 
lren Dunne Poul Robeson 

-2-
Jak Holt 

tarafından yaratılan lıeyrcan, ma· 1 
cera ve ihtiras şahaseri ı 

Deniz Altı I 
Kah, amanlar, 

Pek Yakında : Kızıl Korsan 
KIZIL KORSAN 

Mevsimin en büyük ve emsalsiz 
şahaseri ... • 

PEK Y ı .KlNDA: İstanbul Halk 
Operet Heyeti Sinemamızda tem· 
sillere raşlayacaktır. 

8807 

~ 

- Gerisi ikinci sahifede -

rılan afu kararı evvelki glin geç va
kıt müddeiumumiliklere tebliğ edil· ı 

miştir. Bu af kararı ihtilafı veya dev-
1 

iet hazinesine mutaallık bir suçla 
mahkl)m veya maznun olanlardan ma

da bilumum mahkumlara ve maı· 
nunlara şamildir. 

Af kararının miıddeiumumilik

lere telıliği üzerine ilk partide on 
beş kişi srbf"st bırakılmıştır: 

Sll3h aramaları 

Useb~cilerin son silahlı nüma· 

Hariç memleketlerde bulunan 
Hatay yurddaşlarının, Hataya dön
mekte olduklarını ve ilk 51 kişilik 
kafilenin Antakyaya geldiğini yaz
miştım. Dünde daha 70 kişilik bir 
gurup gelmiştir. Bunlar Hatayın muh
telif şehirlerine dağılmışlardır. 

Sancak yUksek mahkemeal 

Hatay yüksek mahkemesi bugün 
saat on birde lskenderun bidayet 
mahkemesi salonunda ilk toplantısı 
m yapmış ve bu münasebetle bir 
tören yapılmıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Meşhud suçluların Muhakeme Usulü Kanunu 

Kabul tarılıi: 1611936 

Kwııaı f\'o : 300) İ\e§rİ tarılıı: 131611936 

Madde 1 - Adliye teşkilatı olan yerlerdeki belediye sınırları içinde 
ve panayırlarda i~lenen ve fıli o sırada veya pek az sonra yakalanan : 

A Ağır C"za Mahkeme'erinin vazifeleı i dışındaki meşhud cü-
rümler, 

B - Türk Ceza Karununun 529, 534, 539, 545, 548, 551, 565, 567, 
568, 57\, 572, 573, 574, 575 ve 576 ıııcı maddelerile 534, 540 ve 547 
nci nıaddelerınin ikinci fıkralarında yazılı meşhud olarak işlenen kabahat· 
!er hakkında takib ve duru~ma, bu kamın lıükümleıine tabidir. 

Madde 2 - Şikayd üzerine veya şahsi dava yolıle takib olunan suç~ 
!arda, suçtan zarar görenlerin zabıta memurlarına ağızdan şikayetleri. şi
kayet ve şahsi dava açmak lıakkmdaki umumi usullere g c ı ( ) 1 J ılı<; k 

muamele hükmünde sayılır. 
Madde 3 - Siyasisu~laılıh~nu,i nnhık·rn~ u)LJllerinı:vc takibi izin 

veya karar istihs':llin-· bağlı olan suçlar hakkında bu kanun tatbık edil· 
mez. 

Madde 4 M"şhud bir suç islendiği zaman, zabıta, yakalanın şah. 
sı tanzim l!deceği bir zabıt varakası ve elde edilecek maddi sübut delille· 
rile birlikte vakit geçirmeksizin ayni günde Cümhuriyet Müddeiumumili· 

ğine teslim eder, 
Zabıt varı:tkası, yakalanan şahsın kim olduğunu, ::ıübut delili olacak 

maddelerin ve izlt!rin nelerden ibaret bulunduğunu ve şahitlerin hüviyetini 

ihtiva eder. 
Şikayet veya şahsi dava yolile takib edilen suçlarda şikayet edildi-

ğinin znbıt varakasına yazılması ve şikayet edrnin bu varakayı imzala

ması lazımdır. 
Cüınhuriyet Müddeiu'llumisi yakalanan şahsı sorguya çektikten sonra 

amme davasını açmaya lüzum görür ve umumi hükümlere göre takibat 
• yapılmasını zaruri kılacak sebepler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak 

üzere maznunu iddianame ile o güni vazifeli mahkemeJe gönderir. 
Madde 5 - Cümhuriyet Müddeuınumisi, suçun bu kanunun şümu · 

lüne girip girmediğini veya amme davasını açmak icap edip etmediğini 
tayin için işin incelenmesine lüzum görürse bu bakımlardan tahkikat ya· 
pılmak üzere maznunun mahk,.mf"ye sevkini yakalandığının ertesi günü-

ne bırakabilir. 
Madde 6 - Cümhuriyet Müddeiumumisi, maznun hakkında tevkif 

.. 
müZt"kkeresi verebilir. 

Madde 7 - Zabıta, zabıt varakasında lesbit ettiği şahitlerle Cüm· 
hukiyet Müddeiumumisi ve sorgu arasında maznun tarafından gösterilen 

(sonu var) 



Sahife : 4 Tü.rksözll 

Adana Borsası Muameleleri Filistin karışıklığı r - "\ 

PAMUK ve KÖZA - Birinci saliifeden artan - TÜRK8ÖZÜ 
Kilo Fiati 

1 
Gündelik siyasi l!'azete 

CiNSi Satılan miktar istemişlerdir. En az En çok -

K._~ A.. s. Kilo Kudüs : 18 ( Radyo )- Tuluke- Abone şartları -Kapımalı ~ pamuk = ı rim civarında otuz kişilik bir Arap 
Piyasa parla~ • 22 25,12 

1 

çetesinin geldiği haber alınmış ve 
Piyasa temizi 

" 
20 çetenin imhası için Üzerlerine .ısker Kuruş 

-
sevkedilmiştir. Arap 12 Aylık 1200 iane 1 

1 
çetı;sile asker 

iane 2 arasında vukua gelen çarpışma so- 6 Aylık 600 
Ekspres 1 nunda üç Arap ölmüş ve İngiliz as- 3 Aylık ~00 
Klevlant 33 

1 
kerlerinden üçü de hafif ' surette ya· 1 Aylık 100 

YAPA GI ralanmışlardır . 
' 

1 Beyaz 

1 1 1 
1 - Dış memleketler için Abon 

Siyah 
Bu gece nöbetçi 

bod ,ı; do ı;,." ,.ı," P"" m '""" l 
ÇIGIT 1 

eczane zammedilir. 

Ekspres 

1--1 1 

Yeniotel civarında 2 - İlanlar için idareye müra-

iane Tahsin eczanesidir 
caat edilmelidir. 

Yerli "Yemlik., 1 

"Tohumluk,, 2,30 Nafia müdürlüğünden . 
" 

• 

:; U BU BAT Adana birinci icra 1 - Adana Müzesi binasında 
Buğday Kıbrıs tadil en yaptırılacak ( 939 ) lira 

Yerli ---ı---" memurluğundan ( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar 
Men tane --- • 

" . . 
Arpa ---- !ıkla verilecektir. 

Kasap Bekir mahallesin-Fasulya - 2 Pazarlık 937 senesı 1 
Yulaf ------ den iken elyevm ikamet- inci kanununun otuzuncu perşembe ---Delice 

gahı meçhul Şakir oğlu günü saat on birde Nafia dairesin· 
Kuş yemi de yapılacaktır. 
Keten tohumu --- Bekir tara fına 

1 

• • 3 - [,teklilerin ( 48 ) lira 
Mercimek 
Susam -- Dosya No: 937 - 2215 ( 69 ) kuruş muvakkat teminat . 

Ahmet Nadir kızı ve İbrahim ka· 
UN rısı Tevhic.leye İkinci Noterlikten tan· 

vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

1 Dört yıldız Salih 1 zimli 25 - Ağustos - 937 tarih ve dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 

1 üç 
" " 

1 
1 

4671 - 252 Numaralı senetle bor. vesikayı göstermesi lazımdır. 

:E ] !-Dört yıldız Doğruluk 
1 

cunuz olan 120 liranın temini istifası 4 - lstiyenler keşfini görmek 

~ '";; 1 üç 
" " 

için tarafın•za tebliğ edilmek üzere üzere Nafia dairesine müracaat et- ı ô .:: 1 Simit 
" 1 gönderilen icra emrinde ikametgahı. melcri ilan olunur. 

:::: ~ 
Dört yıldız Cumhuriyet ' nızın meçhul olduğu mübaşir tarafın-

;:: 8.1 
1 

15 " 19 " 23 • 28 7895 " ,, üç 
" " 

dan şerhedilmiştir . 
lşpu ilanın icrasından itibaren -Simit 

" 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

yirmi gün içinde borcunuzu ödeme-
Kaçakçılar vatan niz ve bir itirazınız varsa beş gün 

18 / 12 / 1937 iş Bankasından alınmışlJr. 
1 

içinde bildirmeniz · aksi takdirde le- hainidir Santim Pene raya devam olunacağı icra emri ma. 
Hazır 1 4 1 75 

Liret 1 1981 kamına kaim o'mak üzere ilan olu -
!ı.. Kanun vadeli 4 163 

Rayişmark 1 c. Frank ( Fransız ). 23 60 1 
nur . ·-

Mart vadeli 4 67 Sterlin ( İngiliz ) 624 00 . 
Hint hazır 4-1 12 Dolar ( Amerika ) 80 00 
Nevyork 8 10 Frank ( İsviçre ) - -r "'\ 

1 
' 

1 TÜRksözü 1 K 
. 

KAYADELEN A· KAYADELEN su· 
manos tepelerinden A ları ve gazozları sıh· ,; ' ,, - , - ' ~,.. .. 

! 
en fenni cihazlarla hat ve gençlik kay 

!Matbaacılıkl Gazetecilik \ ve kaplarla nakle. y nağıdır . Daima KA 

dilen sudur . A 
YADELEN ıçınız • 

1 . 
1 

' .. 

bir ci!d, renkli ve zarif 1 K A y A D E L E N 
i 

Mütenevvi renkli 

Nj her türlii .tab işlerinizi ı 
.. bir kapak bölgede an· , 

E L A cak Türksözünde ya· ! 
ançak Türksözünün oto 

KAYADELEN KAYADELEN pılır. su- SU· 
malik makinalarında 

ları ve gazozları en L ları ve gazozları e· * 
yaptırabilirsiniz. 

Resmi eurak, ced. 
sıhhi ve tabii has- vinize kadar gönde. 

1 
T A .B veller, defterler , çekler, 

salan haizdir. E rilir . Depoya haber Eserlerinizi Türk karneler, kağıt, zarf, 

N vermek kafidir. ı sözü matbaasında bas. * kartvizit bilumum 1 
Temiz bir ~ab 

ve 
brınız. KIT AP tab işleriniz, en kısa 1 1 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE- ' nefis bir cild içinde bir zamanda en nefis 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY AD ELEN T rar.sitleri : Mersin ve 

1 eseriniz daha kıymet· " bir şekilde en zarif hu · 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar : 100 kuruşa ev- 1 lenecektir. c ı L D rufatla TürksözünJe ya· 
lerinize gönderilir. Kütüphanenizi gü. pılır. 1 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her , eferde Kayadelen suyu ile 

zelle~tirmek istiyorsa- Tür.,.sözü matbaa- 1 yıkanmaktadır . 8495 95 * - nız kitaplarınızı Türk· sı "Türksözünderı. baş 

GAZETE sözünün mücellithane· ka iter boyda gazete, 
1 

-Dr. Muzaffer Lokman - sinde yaptırınız . Nefis mecmua, tabeder. 1 1 1 

Hastalarını her gun e~ki muayenehanesinde -
kabul etmekted;r. Defter tutmakla mükellef •• muesse-

. 1 se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 
1 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 1 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki "Yeni AY 

Somikok Kriple 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz .• 

ve Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağ lam büyük ve küçük her boy-
da - tPk ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fialla ve 

Maden kömürü 
1 tam kadrolu olarak tedarik edip yeni sene hesabatınızı intizam dairesin· 

de tutunuz. 

Tozsuz, topraksız. rutubetten 1 " " ve arı 
Sayın Abonelerimiz e saf ve temiz kömür ucuz olarak top-

tan ve perakende satılır. Biri nci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol-
Satış yeri Yeni Mağaza . duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri- 1 

Ş. RIZA· İŞÇEN 
. • derhal idarehanemizi haberdar etmelerini mızın 

7967 64 Belediye karşı~ında rica ederiz . 
' 

1 
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İÇİNİZ . •. 

MÜRACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 15 -30 

SAHi 

1 

SANC 
l>EGIŞ 

Bura 
lbosun 
arrür 
tıcak 

tine k 
------------------------"'lııin m· 

./ 
i 

T i 
• 

T.ıRKiYE i" BANl(A S l 
330 

Yeni postahane karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Baş3rır 

·tem' 

Çi 

T 
~ l ınan 
Şan
büyü 
Bu to 
lundu 
r1;. ~ 

ilaçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kesmek v<· 
sinir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere dü~ürc" 
müteaddit mahzurları dolayısilı· bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan v 
vücu:lda muzır bir ma~Je ithal etmeden azami ~ekız dak·kada ızlırapsız 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, di~i çıkaran, dişi beyazlatan. ÇI' 

kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir tedav 

usulünü ideal diş tabaSeti meydana gdirmiştir. 
Rontkene t~rfik ettiğim ve hastalaıınıın sıhhatlarının koruyucusu o 

lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışm~ğa başladım. Görmek 

arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 9-10 

-------------ı------~~~----------· 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


