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ı._:Iacakmış 1· .ıGaronun hareketleri dün 
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J şiddetle protesto edildi 
d
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BUOON KIZILAYIN 60 

fil ~ u gUn altmışıncı _yılını id- j 
hU ~ rak edecek olan ·•Kızılay .. 
a· eski ve çok şerefli bir 

~Ozi\'e l"kt" f • ma ı ·ır. 

nsalık fk t h' 1 · · d · . ve şe a ıs erının me ew-
•tın t kk" · ·ı hl l'k "ok" f er.n ısı ı e r ı te ı ışa a 

•Ş '~ 1•nıası lcsirilc harplerde mecruh 
1•en a k · t· d · · "f ·ı" · l d te, 

• • 

s erı c a"·' vazı esı e işga e e· 
.: sıhhat n1emurlarının bitaraflığını 
. tesiri h:ırbivedcn masuniyetini ga

~r. ittihaz ca'en bir teşckkul fikri 
' 1 tarihinden ıtibarcn vUcut bulma

~! baılnmış 1864 Geneve mukavele
ı • lı 
alı u çok önemli teşebbus filiyat 

•sına intikal ederek bir çok Av
~Pa devletlerinin bu teşekkule aza 
."'•lnrını intaç etmiştir . Turkiye 
~la~· ce.mi,,·eti de ilk defa olar:UC 

. senesınde Kızıl haçlar kon1itesi 

y t "'
10deki bu beynelmilel teşekkulun ., . 

y-
e 

,. 
1 

ı.ı.. l'flt:n aza.\1 ıneyanına dahil olınuş· 
~ · Memleketimizde "Osmanlı Hi
~hıııer.. cemiyeti namı altında te

l~ Ul eden bu ~eıniy.etirt tesisinde 
ti def~ teş~b~Use girışen zat aslen 
_nıan ıken ıhtida ederek Abdullah is· 

ı:ıın· 1 ' a o.n doktor mirala.)• 1
• Han1mer· 

lınıit,. dir.:MumuileYh Tıbbiye nıek· 
binde ·• linıi:.tabak;t ,, hoc~sı idi . 

Bu cemi~·etin teşekkul, teessUs 
' tekamulu uğrunde bir çok rical 
ı.,....,,itı~. btl ha.Yır scv·er İnsanların 

urada · I . . d ısıttı erını tızun uza l\'3. zikre ev M 

'

d'tllumuzun dar çerÇe"\·esi mu ait de-
ır, 

k ~İnaenalcyh çUmlesinin mesaisini 
dır ve hurmetle \"!}Ucl.mdı.le iktifa 

~livec , . K 1 •• · t· d" 

l 
... e•ız. < ızı a,y> cemıvc ı ığcr 

~Unıasil bir çok ecnebi ~eıniyetleri 
ıh ki buı;lln adetleri Aurupadn. As
ada, Amcrikada, Alrikada Ye Avus-

lu~al.ı ada (li:J) e balig olmuştur. me
aı_,, .Yalnız ha.rp .camanJarına ha-,rı 1 
nhsi" ctmi1 ve g:a,vc olar:ık : mecruh· 1 

ar Ve asker e!'İr erinin elim vazivelini 
iden geldi~i kadar , teskin ve t;hvin·' j 

de ugraşmışbr. :'\•tekim lb77 Ru, har 
binde, onu mutankip Yunan harbinde 1 

l'rabiusgarp, Balkan harplerinde ve 
>Uyuk harpte ve istilıJyl harbinde bu 
~u•u•ta buyuk hizmetler ifa ctmiştri. 

iNCi YILDÖN0M0D0R 

derecede tekAmule nlazhnr olmnmıştır. 

\ 7e zamna zaman bunye~ini sarsacak 
si,ynsi tao.rruzlara ve lasallU.tla.ra he
def ol muştur. 

" f-Ii13Jiehmer .. cemiyetinin a ... 11 
taali .;e iakijiafı Cuınhuri.yet rcjimil1..· 

ba~lar. 1926 senesinde merkezi uınu-
misini Ankara~·n. nakleden bu cemi
,ı·et, BU.YUk 1 larbi rnuteakip bulun 
medeni 3lemde doğtın V'C çok İnsani 

fikirler< ittibaave intibak ederek ha-
,yırperver mesaisini tevsi etmiş ve 
" Sulh Hilaliahmerciliği ,. vazifesini 
de. buyuk mikyasta . Uzerine almış

tır. BogUn Avrupa ve diger dört kı
tadaki meden] alemlerdeki rnUmasil 
ct•mi,yetlerin en eski._-ve kudretlilerin

den birisi olarak tanınan ve Kızıla..)• 
ismini alan " Hililiabmer cemiyeti " 
bu yuksek şerefi bila kayduşnrt Cum
huri.yet rejinıine ve onun Ulu ve Bu
yuk yapıcısı Cumhurreisi Ataturke 
ve diger inkılap ricaline borçludur . 
Bu şukran hissini her vesil(ile yadu 
tekrar e.)'lenıeği kerı disi için bir va
zife bilir. 

" Hililiahmer 11 1923 senesinde 
lstnnbulda bir hastabakıcı hemşireler 
mektebi açmış ve orada memleketin 
senelerdenberi yokluğunu pek acı 

bir şekilde duyduğu tahsil gör -
muş ·' Ilastabakıcı h e m ş i r _ e ., 
sınıfım taşkil ederek bu yokluğu kem· 
miyetten tam bi te.kilde degiL.e bile 
keyfiyeten tehvine muvaffak olmuş

tur. Umumi harp levazım depolarını 

evvela - Ankara,\a nisbetcn daha 

bir .rerde olan - Eski~chire ve bi
lahara da Ankara civarında •· Eti-
mesut t' kö,yUnc nakletmiştir . 

Y w·dun muhtelif yerlerinde ve 

ha(t3 yurd haricinde ar:ısira zuhur 
eden semavi ve tnbil afetlerden _ya
ralı çıkan J·urddaşlarına ve hatta fe· 
liikelzede b. eşeriyele şefkat el ini uzat- 'i 
mak ve onların ıztıraplarını -hiç ol

mazsa - teh vin edebilecek vesaiti 1 

tedarik için ıntıhim:para fedakarlık- . 

- Gerisi dUrdUncU sahifede- J 

1 Hatay halk partisi halka dün 
bir beyanname neşretti 

Hala Arapça resmi dil - nüfus işleri-Martel Hataya 
geliyor - Sancak jandarması Suriye kadrosunda 

Emir Faysal 

Antakya : 24 [ Hususi muhabi· 
rimizden ] - Suıiyeden gelen son 

haberlere nazaran Suriyenin bazı ze 

vatlarr Krallık idaresinin memleket-

Antakya : 24J.TÜRKSÖZÜ mu
habirinden ) -- Halay Halk Partisi 
Hatay~halkına bir beyanname neş

retmiş:ve dağıtmıştır. Parti bu be· 

Karadenizde 

yannamesinde halkın münferit hare
ketleri vaziyeti işkal etmiyerek Par. 
tinin medeni teşebbüslerini teshil et
mesini rica etti • 

Fırtına ve Tipi 

te teessüs etmesi ve bu t~hta Hicaz ş ı 
ve Necid Kralı lbnisuudun oğlu Emir ' U e 
Faysalı trnsib etmek için gayret· 

ve Sadık vapurları -
lerle çalışmaktadırlar. 

Dün Suriyeli bir zat Suriye ah- nJfl ne olduğu meçhul 
vali dahiliyesi hakkında ga:ı:etemize 
şu beyanatta bulunmuştur : 

Suriyede krallık cereyanları hak. 
kında ben de gazetelerde bazı şey
ler okudum. Bu bapta resmi malu· 
matını yoktur. 

- Hicaz ve Nf.cid Kralı lımi· 
suudun oğlu Emir FPysa! .:ıuriye tah· ı 
tına g<"çtc•ği hakkında deveran .,den 
şayialar doğru mudur ? 

- Bu şayia Suriyede kuvvetli 

dir. Fakat lıenüz rt>smi ir şey yok 
tur . 

Yine bu hususta aldığım malil 
m11ta göre, Suriye Başvekili Crıııil 

Mürdüm, Maliye Nazııı Şükrü Kuv· 

vetli gelecek y Mt-kkeyc gid ecek 
!erdir. 

Bu hadiseler nazaıı itilcara alı· 
nırsa, pek yakıncla Suriyede mühim 
bir inkilap vütude gelacektir. 

------·· -------
Bir çok tesisat mühim hasara uğradı 

• 

Delege nezdinde protesto 
H ıtay Halk Partisi ayni zamanda 

bütün haksız hareketleri Dele~ nez· 
dinde dün protesto etmiştir . 

Haıa Arapça 
Sancak dairelerinde hala Arapça 

resmi lisan olduğu gibi bilhassa San
cak Adliyesinde de kararlar bile A. 
rapça olarak tefhim edilmektedir. 

NUfue ı,ıerl durdu 
Hatay nüfus işleri , Antakya nü

fus dairesi tarafından kasdcn g~rül· 

memektedir . Bilhassa son bir kaç 
gün içinde işler tamamen durmuştur. 

Marteı Hataya geliyor 
Ali Komiser Martel bugünlerde 

Hataya gelecektir. 

Sanc ak Jandarma•• 
Hataydaki jandarmalar hala Şam 

jandarma kumandanhjtı emrinde bu· 
lunmaktadır • 

YEMENDE 
ılmam Yahya 

aleyhine ihtilal 
teşebbüsleri 

Londra kabin.esinde 

Şam : 24 (Türksözü muhabirin

den) Senaden gelen malumata 

göre, Yemenli aşair rüesalanodan 

mürekkep bir heyet, Yemen tahtını 

emir seyfiilislama teklif etmek üze

re Senaya hareket etmişlerdir. 
Halıhazırda Yemen imamı Yah

ya aleyhinde bir ihtilaf vukuu mu
hakkak zannolunuyor, 

Fakat mLmlekette sultanlar ve 
1<tipdat rejiminin şiddetle hukum sUr
dugu zamanlarda, Abdulhamit tara· 
fından alelıtlak «cem iyet> k e limesine 
karşı ihzar :edilen korku ve şuphe 

karımnda c 1 lilaliahmer;, cemiyeti de T. eli T T k k 
. tehlikeli.anlar geçirmiş ve mUtad· .ınaı ere uza şar a as-

dıt defalar lağvı esbabına tevessul e·J I 6 
Bizzat imamı Yahya, kendini pek 

emin vaziyette görıniyor. Hatta imam 

şahsi servetini harice gönderdiği 

söyleniyor. :li~:::~:n :e:~~;(~~ar,f::,1i~::m~~~~ 1 ker göndermigecekf ir 
kimsenin orta.ya atılmasına ce-ıareti 
bulunnıazdı. Avrupanm muteaddit şe
hirlerinde <ık sık toplanıp , bu cemi

•tlerin birliğine matuf gayel<r uğrun-
a çalışan kongre ve konferanslara 
O•manlı hilalaliahmen cemiyeti işti
ak edemezdi: bu suretle de mevcu· 
i,yetini medeni nlemc tanıtamazdı. 
tibdat rejiminin bu cemiyeti busbu

Un ortadan kaldırmak için yaptığı 

adetlerden birisi de 1903 senesinde 
·ıldızın o zamanın sedaret ınakamına 

• ~erdiği bir emirle c HilalıahmerJ İn 

.ıevcut serma~·c ve servetini İs· 

ırdat e~· !emeğe teşebbus gibi kaba • 
ir harekettir .. ki , mıkta.rı ancak on \ 
·İıı altın liraya baliğ olan butun me
ıaliki kurtarmak ecanibin uhdei ta
~rrufunda oldugu iddiası ile Osmanlı 
ankasında movdud bu paranın yedi 
apta geçmesinin önU alınabilmiştir. 

lak.adı sırf insaniyete hizmetten iba· 
·t olan bir cemi.yetin o zamanki ida-
' ve hukUmet tarafından ınaruz bı· 

ktıgı bu muamele dikkat ve intiba-
ı çekmeğc değer bir hadisedir. Meş

L yet rejimi ile birlikte el lilaliah
cr • cemiyeti inkişaf ve terakkiye 
aşlam1~ ve resmen meydana çıkarak 
esai ini tanzim edebilmiş ise de bir 
k inkılap ve ihtilal hareketleri nra-
1nda • memleketin bir çok içtimai 

kilAtı gibi - hır turlu lazım olduğu ı 

Japon sefirinin mühim tebliği 

Nanklnden bir görUnU• 

Londra : 24 (Radyo ) - lnglltere kabinesi l'JugUn top lana·: 
rak Uzak ,ark vaziyetini tamamen gözden geçirmı,tı r. Kabl·I 
nenin Uzak ••rka mühim takviye kuvvetleri gUnder llm esl için 
hiçbir lüzum olmadıQı k anaatine vardıQı sUylenmektedlr. 

Parls: 2 4 (Radyo) - Va. , 
,ıngton telgrafına gUre lngll
tere k ab inesinin Uzak ,arKa 
ta k viye k uvvetler i gönder mek 
hususunda tecile karar vermesi Ame· 
rikanın Uzak şarkta derhal bir hare· 
kette Luluomasını iltizam edenlerin 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Ira k Ayan Reisliği 

Bağda t : 24 ( Radyo ) - Seyit 

Mehmet yenidrn Ayan Reisliğine 

intihap edilmiştir. 

Böyle bir faciadan korkuluyor : geçen yıl Karadenlzdekl 
kazazedelere tayyareler ekmek atarken 

Zonguldak : 24 ( Türksözü mu
hahirinin telgrafı) -Karadenizde çok 
müdhiş bir fırtıoa hükfün sürüyor. 
Dün akşam denize açılan Şule vapu
ru ile Sadık vapurundan henüz haber 

Bugün bır kayıkçı yere düşen elk
trik tellerine temas ederek derhal 
ölmüştür. 

Yemenin en kuvvetli aşaiı rüe

salanndan Yemenlilerin imam Yah

yanın diktatörlüğüne isyan etmek 

için hazırlanmaktadır !ar, geçen hafta 

Senade yapılan bir içtima esnasında 
iki kişi katledilmiştir, Fakat bu ha. 

berlerın neşrine müsaade olunm~dığı 
nı si:iylemiştir. 

alınamamıştır. Bu iki vapurun vaziye· ı T Adı · • d • • t ' 1 
ti meçhuldur. Telsiz alınamadığına arsus ıyesın e SUllS ıma 
göre. çok korkulmaktadır . 

Denizde şiddetli bir kar tipisi ile H k• 1 M •• dd • • 
yıldız yağmuru devam etmektedir. Bir a ım er, U eıumumı, 
çok kayık ve vapurlar civar limanla. 

ra iltica etmişlerdir. mu··stantı•k başkaA t•ıp VekaA 
Kömür yükleme yerlerindeki te- ' 

sisat mühim hasara ujj-ramıştır. Bu 1 t • 1 d 
havalideki telgraf ve telefon hatları e emrıne a ın 1 
bozulmuştur. 

Yakalanan kaçakçılar 

Ankara: 24 (Radyo) - Son bir 
hafta zarfında gümrük muhafaza 

memurları tarafından 55 kaçakçı, 
1016 gümrük kaçağı, 107 Türk 
lirası, 372 kesim hayvanı ve sekiz 

kaçakçı hayvanı ele geçirilmiştir. 

----~-·-... --~----
Tarsus : 24 (Telefonla) - Bu

rada dün çok mühim bir hAdise ol· 
du; mesele : Tarsus adliyesindeki 
hakimlerle, Müddeiummi ve başkati. 
bin Vekalet emrine alınmasıdır. 

Mahkeme başkatibinin vazifesine 
nihayet verildi; istintak hakimi. Güm
huriyet Müddeiumumisi, sulh ve ce
za hakimleri, Adliye Vekaletince gö· 
rülen lüzum üzerine Vekalet emrine 

alınmıştır. 

Bunların yerlerine yeni memur· 
lar gönderilecektir. 

Haber aldığıma~göre, Tarsus ad
liyesinde mühim bir suiistimal süre
gitmekte imiş. 

işten men edilıp Vekalet emrine 
alınan hakimlerin, tahkikat evrakının 
tetkikinden sonra Vekaletçe tevkif 
edilmeleri muhtemeldir. 
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Zaferlerın sarhoşluğu 
Japonların başını bir 

h ~-lb-~-ır--D ~-ır-ü ..... 1 ş ~(hl ô ır •. 
'---------------·--------------·------------'! •• gun öndürecektir Halkevinin mü- Dörtyolda bir portakal 1 

üsare fabrikası kuruluyor! 
• 

Evlendiği gu 
kaçmış 

Japonyanın dış ve iç politika
sının hakiki cephesi nedir ? 

Nan kinde vukuagelen enternas· . ·-·-·-·-·-· Yazan ·-·-·-·-.. - · • • yona! hadiselerin Çindeki harbın bir • p. d t 
dönüm noktasını teşkil etmesi muh- ! ıerre Gerar i 

1 • 
temeldir.'. i t 

J 'l't 1 · Y gtse üzeri '-·-·-·-·La Republıqueden·-·-·-·- .. a pon mı ı er en, <1n · 
rinde demirli yabancı gemilerini bom ı 
balamakla Avrupanın şimdiye ka· 
dar kendini bırakmış olduğu alaka. 
sızlık politi~asını.. kırmış gibidirler. 

Avrupa diyorum; çünkü Ame· 
rikanın durumu şaşırtıcı olmakta 
devam ediyor. Cümhur reisi Ruz· 
velt, Amerikan halkının 'hüyük ek
seriyeti hatta hemen hepsi tarafm. 
dan anlaşılmamakta ve takibedilme 
mektedir, 

vaffak olamıyacaklarını " yazıyor 
ve " şahısları tehlikede olan, siya. 
setleri beğenilmiyen bu bankalar, 

tehlikesini kendilerinden saklıyama 
dıkları itilaf ihtimallerine doğru, bir 
çılgınlık rüzgarile süıüklendiklerini 

hissediyorlar n diyor. 

Ve belki bu gün için ed vahim 
olan tarafta burasıdır. Tokyoda 

muuıdil bir kabinenin vücdnü, mu· 
tedil yani kabul edilir sulh şartları 
demek olacaktır. Fakat letıhlerin 

Amerikanın karışmazlık arzusu 
müşahede etmekten lcaçınmıyacağı· 
mız bir realitedir. Kendi içine çekil 
miş gitgide daha fazla mıktarda 
milletler tarafından takibedilen bir 
kaide olmaktadır, fakat kendisini 

':sarhoş edici içkisi japonların başını 
döndürürse, her şey mümkündür. 

sameresı 

Şehrimiz Halkevi gençlerinin 
evvelki gece " Himmetin Oğlu " 
piyesini Asri sinema salonunda hü 
yük bir muvaffakiyetle tekrarladık· 
farını yazmıştık. Gençler bu piyesi 
dün gece de son defa olarak oy· 
namışlardır . 

Gençlerin başardıkları bu güzel 
r sere karşı halkımız büyük alaka 
göstermiş, dün gece de Asri sinema 
salonu hıncahınç dolmuştur. 

Hayvan Sayım 
iKramiyeleri 

Haber aldığımıza göre bir kaç 
sene evveline ait hayvan Sayım ik. 
ramiyeleri Maliye Vekaletinden def· 
terdarlığa gelmiştir. Bu ikramiyeler 
sahiplerine yakında tevzi edilmek 
üzeredir . 

pek yakından alakadar eden bir me
selede Amerikanın kayıdsız kalışı 
istikbal için çok endişe verici bir ha 
disedir . 

Tıp dünyasında • 
yenı bir fedai 

Buna mukabil, f ngiltere daha 
azimli bir durum almıştır, Londra 
gazetelerinden bir çoğunun daha 
şiddetli hareket edilmeyişine tesa 
düf etmelerine rağmen, • lngiliz dış 
Bakanlığı bu sefer sesini yükseltmiş· 
tir. Ve bu ses işitilmiştir. 

Japonyanın derhal tedbirler ııl 

mış olduğunu kabul etmek lazımdır; 
Özür di !emek ve lazım gelen !azmi 
natı vermeği teahhüd etmekle kal· 
mıyarak Japonya Nankin bombard
manlarından mesul olan zabitlere 
karşı cezai tedbirler almıştır. Bilhas· 
sa bir amiral vazifesinden geri çe· 
kilmiştir. 

lngiliz politikası, bu _işte Rus 
politikasının muzeheretine mazhar 
olmuştur, Şarki Sibiryada Ruslar si· 
)ahlanma işini hızlandıı mışlardır. Son 
gelen haberler buraya takviye kıta 
!arının vardığını, cephane yüklü tren· 
lerin birbirini kovaladığını ve istih 
kam inşaatı çalışmalarının süratlan
diğini bildiriyor. Her halde Moskova 
vahim badıseler ihtimalini düşüne· 
rek ona göre hazırl~nmaktadır. E. 
ğer bu hadiseler vukua gelirse, in· 
gilizlerle sovyetlerin menfaatleri 
mütensit bir bale gelebilir, ki bu da 
uzak şaı kta bn güff vukua gelen 
hadiselı:rin belki de en şasılacak 
neticosi olmuyacaktır. 

Bu çifte tehdit karşısı~da, Tok 
yo dtvlet adamlarının, menfaatleri 
ihlal edilen devletlerin arzularını 
yerine getirmeyi tercih etmiş olma 
larında anlaşılmayacak bir taraf 
yaktur. 

• F ak•t. işte bu noktada, dış pO· 
litika, Japonvanın iç politikası üze
rinde akisler yapmaktadir. Japon 
hükumetinin - gösterciği uzlaşıcı du 
rum askerı mahfıller tarafından fe
n'l karşılandı. Halbuki, askeri otori 
teler günden güne daha kuvvetlen
mektedir. Şüphe gşrüemeü zafer
lerile sarhoş olmuşlardır. Memleke. 
tiıı rejimi hakkındaki ihrasları be
lirmektedir. Kabinede yeni değişik· 
lere karar vermiştir, Vebunlar ka· 
rakteristiktir: iç bakanlığa bir ge· 
ııaral teyin edilmiştir; sıhhat bakan· 
lığına da başka genaral getirilmiş· 
tir. 

Dünkü • Times. gazetesi japon 
idare adamlarının. genel kurmayın 
git gide artan nüfusu altına girmiş 
olduklarını sivil bakanların " askeri 
mahfillerin sabırsızlık ve ihtiraslarını 
daha uzun zaman frenlemeğl' mu· 

Bir doktor kendisine 
kanser basili aşıladı 

Nevyoıktan her tarafta ehemmi 1 
yetle bildirildiğine göre, tıbbın iler· 
!emesi ve insan hayatının korunması 
gayesiyle uğraşan sayılı bazı feda 
karlar arasına, son hafta içerisinde 
bir yenisi kaıışmıştır. Bu, Havanna 
hastahanesmde operatör Dr. Mat fr 
ya Düklür. Kendisi, Yeni dünyanın 

kanzer sebebini ve dolayısiyle teda· 
visini araştıran doktorlaıının en ta 
nınmışlardandır. 

Şimdiye kadar bu sahada tekrar 
tekıar tıbbi tezler neşreden ve ge 
rek yeni, gerek eski dünyada dikkat: 
ve alaka uyandıran Dr. Mattiya Dük, i 
bu arada kanser hastalığının sari ol- ; 
duğu iddiasındadır. Halbuki bu sa- ( 
hada uğraşa~ların büyük bir kısmı, 
bunun hilafına kanidir; ötedenberi 
aksini ileri sürdükleri bu iddiaya iş 
tirak etmektedir. 

Dr. Mattiya Dük, bu vaziyet kar· 
şısında, iddiasının doğruluğunu mi
salle isbat edeceğini söylemiş, tabii 
hiç kimse böyle bir tecrübeye razı 
olmıyacağından, kendisine kanser ba· 
silleri aşılatacağım ilan etmiştir. Bun 
dan bir ay önce ilan ettiği kararım 

uygun olarak, bu aşı, son günlerde 
yapı'mıştır. 

Ağır hasta yatan bir kadındaıı 
alınan kanser basillerini kendi sol 
koluna aşılatan Dr. Mattiya Dük, 
bu hastalığın en tehlikelisine tutula. 
cağını , bu suretle de kanserin seri 
olduğunu kat'iyetle isbat edec~ğini 
sanmaktadır, 

Bütün tıb alemi, hilhassa kanser 
sahasında esaslı tetkikleı yapanlar, 
şimdi, aşılanan doktorun kansere tu 
tulup tutulmıyacağını merakla bek· 
!emektedir. 

Doktor da bu hastalığın arazı 

görülürse de, gorülmese de, bu sa· 
hada faydalı bir netice elde edilmiş 
olacak, hastalığın ya sari olduğu ka 
tiyetle öğrenilecek, yahut ta sari 
olmak endişesinin boşuna olduğuna 
daha katiyetle hükmedilecektir. 

Dr. Martiyas Dükün hastalığın 
sari olmadığı kanaatiyle böyle bir 
aşı yaptırması l:.ile, her ihtimale 
karşı fevkalade bir fedakarlıktan 
sari olduğu kanatiytle ihmal sıhati. 

ni ve hatta bayatını feda etmek ce 
saretini göstermesi, hiç şuphesiz 

harikulade bir fedakarlıktır. Bu ta . 
rihe geçecek vakayı muşahaddede 
kendisinin hastalanmıyacağını bilerek 
böyle bir cesaret gösteı ir gibi hare 
ket ettiği de mülahaza olunamaz. 
Çünkü, hastalanmadığı takdirde, 
kendi iddiasının esassız Lulunduğu 

anlaşılacak, bilakis muarızları haklı 
çıkacaktır. 

Böyle zararsız bir netice bekle. 
mekle beraber, tecrübe, iddiasının 

aksini tesbite yararsı; lıile, is111i bü 
tün dünyada akisler bırakır, gibi 
bu düşünceyle bu tecrübeye katlan· 
ması ihtimaline gt lince, bu da, tıb· 

hm ilerlemesi ve insan hayalının ko. 
runması için bu derecede fedekiirlık 
yapabilec,•ğine son derecede itima· 
sızlık ederi 

Diğer taraftan, kendisınin · basil 
aşılatmadan kanser hastası olması 

bunun bildiğine göre, sırf bir iddi 
ayı kaıanmış görünmek maksadile 
hareket etmesi ihtimali de, itimat 
sızlık cihetinden bir nıülahazonın ifa 
desidir! 

Casus mı falcı mı? 
Fala ba'•maktan bir mil

yon kazanan kadın 

İspanyalı bir kadın Li1ona gel 
nıiş, crada yer !eşerek iskambil ka 
gıdlart} le fala bakını ya başlamış. 

Bu suretle az vakitle 1,150,000 fran 
ğa yakın bir paıa dolandıı mış, ve 
ortJdan kaybolmuş .. 

Fransa zabıtası, bu kaJını arar
ken Kanada da ayni dolandırıcılığı 
yapan Antoya adlı bir başka kadını 
ele geçirmiştir. Meğer l.u, Liyondaki 
falcının kızı imiş. Fakat dol~ndırdı
ğı para o kadar çok değil: 45 bin 
frank. Bunu da zavallı, saf Lir furun. 
cudan çarpmış .. 

Bu kadın, 1928 de Nis mahke
mesi tarafından 3 sene hapse ınah. 
kum edilmiş, fakat cezası tecil olun 
muştu. 

Zabıtayı en çok alakadar eden 

Almanyaya 200,000 paket porta
kal ihraç ediliyor 

1 
1 

Milanoda Huto Pizi isminde 
adam, Madelana pini namında ~ 
biJ kadınla nişanlanmıştır. Nikah 

d'ğer sonra, !·foto, karısından ve 1 ,J,.!~"'JI 
l · ı d K· ı· .... de 2 1....-... ~ -• vel ı er en, ı ıse oıı~ t 

ka kendisini beklemelerini ri 
11 

miş ve onlardan ayrıldıktan l'p 

çok Pröfesör Badenin 
dikkat raporu 

şayanı 
bir daha da. dönmen iştir. Bu s~ 

fıı le grnç ka dın Mad ' lana, Hut ç 
hinde nafaka ve hakaret dava~ 1 

mıştır 

Geçenlerde Dörtyol mıntakasın· 
daki portakalları tedkika gelen 
baş kontrol F aıuk ile mutahassıs 
Doktor Bade tedkiklerini bitirmiş 

ve Ankaraya dönmüşl e rdir. Bu ted. 
kiklerden son derece memnun olan 
ve bu hususta rapor hazırlayan pıo 
fesör Bade portakallarrımızın bari 
ce ihracı ve ambalaj şekilleri, iyi 
bir şekilde yetiştirilmeleri etrafında 
çok müfid bir rapor da hazırlamış 
tır. 

Bu sene Almanyaya ihraç edil 
mek üzere "200,. bin paket porta· 
kal angaje olduk. Bu ııortakalların 

36 bin paketi sevk edilmiş olup di 
ğerlerinin sevki için ambalaj ve 
tasnifıne devam edilmektedir. Por 

takallaıın ambalajı için lazımgelen 
keresteler de temin edilmiştir. Dok
tor Bade ve baş kontrolör F arukıın 
tetkikat neticesi dörtyol ticaret 
odasına bildirilmiş ve oda tarafın
dan odalılar nizamnamesinin verdi. 
ği salahiyetle bir mukarreratı umu

miye tertip ediln.iı ve 20 12 937 
den itibaren tatbika beşlanmıştı(. 
Bu sene Döı lyolun portakal rokol· 
lesi 61 milyon tahmin edilmektedir. 
Bu milli mahsule günden güne 
ehemmiyet verilmektedir. Yeni di· 
kilmekte olan fidanlar ayni hızla 

devam ederse beş sene son· 
ra bu rekolte iki misline çıkabile· 
cektir. Portakal cinsleriııin ıslahı 

Sokaklarda talebe 
kc. vgası 

Dün, okulların ak~am paydosun. 
da Gazi okulu beşinci sınıf talebe· 
!erinden Bürlıan ve Mustafa ismin
dt ki çocuklar evlerine giderlerken 
Kuı uköprü civarında kavga etmiş· 

ler ve bunlardan Mustadan at tı~ı 
ufak bir taş:. Biirkanm başı yarıl' 

mı~tır. 

Başından krn1ar akan Bürhan 
nokta polisine müracıat ederek ha· 
diseyi anlatmıştır. Polis her talebe 
nin okudukları okul, sııııf, ıumarala. 
riııı ve ev adreslerini almıştır. 

TÜRKSÖZÜ : Okulların dağıl· 
ması sırasında ve bilhassa unıumı 

caddelerde sık sık çocuk kavgala 
rına rastgelinmektedir. Bu kabil hal 
leı in alaka1larlar tarafınnan önüne 
geçilmesi yolunda çalışmak laıım 

olduğu fikrinde) iz. 

. Adana kulübü 
kongresi 

Geçen dafa ekseriyet olmadığın 
dan dolayı toplanamıyan, Adana ku· 
lübü kongresi bu akşam kulüp salo 
nunda içtima edecektir. Kulubün bü 
tün azaları bu luplantıya davetlidir
ler. 

nokta, falcılaıın şunu bunu dolandır 
malan değil,ca u> olmalaıı ihtimali· 
dir ... 

Falcı kadın ehemmiyetle aran 
maktadır. 

üzeıinde Dörtyolda müsmir hare
ketler görülmüştür. Bilhassa müca 
delenin yapmakta olduğu tavsiyeler 
ve Atatürk bahçesinin vermekte 
olduğu örnekler Dörtyolun mühim 
bir portakal ihraç m~rkezi olacağını 

göstermektedir. Portal.al tedkikalı 

yapan Doktor Bade, bunların anı· 

balajları hakkında uzun müddet ça· 
lışmış ve bir de basit tasnif maki 
nesi meydana getirmiştir. 

Dörtyol porta kallarıııın beşte bi 
ri iskarta malı çıkmakta olduğundan 

bunların hariç, dahil piyasalaıa sevkı 
memnudur. Bu iskartalardan istifade 
edilmesi için bir üsare fabrikasının 

kurulması etrafında tedkikler yapıl· 
mıştır. Bu sene için iskartaların su. 
!arından istifade edilebilmesi yolun· 
da küçük bir birlık teşkil edilmek· 
tedir. 

Dörtyol ve mıntakası aynı za· 
manda Türkiyenin ilk defa harice 
sebze ihraç edil ~ceği bir mm taka 

olarak Doktor B:ıde tarafından İşa. 
rd edilmiştir. Sehz(cilik bakımın 
dan da Dörtyolun büyük inkişafa 
müslaid bulunduğu görülmüştür. 

Önümüzdeki sene zarfında por· 
taka! ihracatı resmen kontrola tabi 

tutulacak; Adana, Masin, Antalya, 
Finikede günden güne artaıı porta 

kal mahsullerinin de inkişafına çalı · 

şılacaktır. 

Acı'dı bir ölüm 

Bir yanlışlıkla zengİP 
olmuş 

Viyanada Erih Şeik adında 
kir bir meınur zengin olmak 

ı 

yormuş. Fakat n ısıf? Birçok pı 

go biletl e ı i almışsa da, hiçbir 
çıkıııamış... En nihayet para bı 
tirmeyi kararla ştırmış ve gayet t 
saplı yaşamaya başlayarak; beş 

şiling biriktirebilmiştir. Fakat b 
kalara ve emniyet san Jıklarına 
ma l ı olmadığı için bankada çalıı 
bir arkadaşının tavsiye•i üzerine 
paralarla, fngiliz bonosu almayı k 
kararlaştırmıştır. Bunun üzninc Ş 
ik, telgrafla bir lngiliz bankasınJ5 derhal kendisine 100 er şilinlık 
bono gönderilmesini istemişti. 

Ertesi günü Şeik, Londrada k 
di hPsabına, yarım milyon degerın 
de 5000 bono satın alı ' ığını öğrıO 
mış .. 

Bu garip hadise ş0yle olrııo' 
tur: 

Telgrafta yapılan lıir hatad n 
dolayı kendisine 50 l'ono yerıııt 
5000 bono gönderilnıi~tir .. Yap ... ,.... .• 
bu yanlışlıktan biraz sonra, aldı 
bonoların kıymeti yüzd· 10 yüks 
miş ve neticede Şeik 50 bin şiliıı 

kazanmıştır. Böylelikle bu hkir ııı 

mur, bir yanlışlı~ yüzünden hiç b 
ledmeden zengin olmuştur. 

Sesli kitap 
Londrada " Sesli kitap ., rıeşr 

edilmesi için yeni bir cemiyet ku 
ıulmuştur. c~ıııiyetin sermayesi bi 
buçuk milyon sterlindir. Bu sesil ~ 
taplar, tıpkı sesli filmlerid şeritler 

gibi olacaktır. Okuyucu, şait şe~ 
!indeki bu kıtapları, siı.enıa makı 
nelerine benzer hususi bir alettcl 
geçirecektir Bu esnada kıtak, baş 
kasıPın ağzından okunur gibi dıııle 

Şehrimiz 

erkek lisesi 
on birinci sı . 
nıf talebele 
rindı n 430 
M·ıstafa Kara 
han oğlu Se 
lim Karahan 
tutulduğu has 
talıktan i; i o ' 
lamı yarak öl· 
müştür. Bu ça 

' necektir. 

lışkaııetalebenin olümüoe bütüb li · 

seliler hadsiz acı duymuşlardır. 

Ölüye ranrının rahmetini dıler; 

ailesine baş sağlığında bulunuruz. 

1 

1 
1 

Filistinde 41 
kişi sürü ld Ü 

1 

1 
Kudüs : 24 (Radyo) - Ali ko· 

miserlik eıniri ile hüküı:ıet merke· 
zinde oturan ve yalan ş•yia!ar çı 
karnıakla iştiğal edı· n 4 l kişi muli· 
trlif yerlere leb'it edilm ' şlerdir. 

• 

H lk kt \erine devam İngiliz erkanı harbiyesin 
a me ep l d v. 'kl'kl . l h kk d 1 de yapı an egış ı ı er 
etmıyen er a ın a 

Gece derslerine devam mec\.ıu. 

riyetinde olup ta, dt!vamsızlık gös 

!erenlerden cez.;ı alınma$ı kararlaş

tırılmış Olduğundan sıkı yoklamalar 1 

yapılmaktadır. 

Mahkemelerde: 
Mahkfınıiyeti tasdik edıldi 

Şehrimiz ağırcezoısında yirmi beş 

seneye mahkum olan Çınarlı kö ün 

den Durmuş -oğlu Hacı hakkındaki 

karar temyiz mahkemesince tasdik 
edilmiştir. 

Londra : 24 (Radyo) - Eı kanı 
lıarl iyeler arasında yarılan değişi'~--. 
lıkler aolayısiyle Geneı al Brovnik 
askeıi eıkanı harbiye uıııur.:i katip· 
liğine getirilmiştir. Brornik, Flistin 
Şangbay harblerinde bulunmuş et· 
raflı gören bir Genarnldır. 

24 Kanunuevvel 937 

Gök yüzü kısı.,en bulutlu, hava 
hafif rüzgarlı, en çok sıcok gölgede 
18 santigrat derece . 
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KORKUNÇ UÇUŞ 
Hakiki bir hava hlklyesl 

eş rinievvelin 16 ıncı gunu 
Avusturalya saatiyle üçe 
çeyrek kala uçuşa hazırlan· 
dım . ilk işim bir fincan hah 
ve içmek oldu . Sonra ma 

.,--_ _..• •m' emj tecrübe etttim. 4,30 Ja, yani 
güneş döil'madırn i~ i saat evvel artık 
havada idım. 

lrtifaımı görmek için aşağıya 
baktığım .zaman koca meydanı bir 
İnsan dalgasının kapladığını gördüm 
Derhal aklıma meşhur tayyr.reci 
Kingşford Smith'in burada beni ilk 
defa böyle kalabalık bir günde tay· 
yar" ile uçurduğu gün geldi. 

Mascot yolunu takip edeı ken af . 
tınıda SyJney'in misibiz güzellik· 
leri y.ıyılmağa başlamıştı. Henüz sa· 
lnhın pek erken saatleri idi, liman· 
daki köprünün lambaları denizi ku : 
caklaınış, suların üzerine bir yıldız 

kümesi i~lenmiş gibi görünüyordu. 
lstikametimi Botanr körfezinin üze· 
rine doğru ge birdıği n zaman güneş 
te karşımda yükstlmPğe başlamış 

tı. Hava güzd, dcdizin yüzii hafif 
karışıklı idi . Fakat Sydney gözden 
kaybolur ol ı ıı1z şiddetli bir rüzgar 
yiizurııü kanıçılam1ğa başlad . 

5000 kadem irıifadaydım. Bir 
den bire .bir bulud kümesi içine gir 
dim. Buluttan sıyrıldığım zaman 
kendimi dalgaların üsiünde bul· 
dum. • 

Artık uçuşuınun güç tarafları 
başlıyordu. Karşımda giineş gözle· 
rimin içeriıini yalar gibi mütamadi 
yen gözlerimi kamaştırıyordu Çare 
. iz ıaziyetlerimi kullanacaktım N :· 
tekim öyle yaptım. 

Tasman Denizini aşarken güneş 
yükselmiş, rüzgar şimali şarkiden 
esmeğe başıamışlı. 1000 ka : em ir 
tifada yoluma devam ediyor ve da 
lı<I fazla yükselmiyorduııı. 

Karnım acıktı ve birşeyler ye· 
di '11 Fakat . . . . çok eürmedi, ce . 
nupta kopan bia fırtıııanırı gittikçe 
bana yaklaşmakta olduğunu bütün 

"iSPANYOL HARBi· 

Hükumetçilerin 
zaferleri 

Paıis ~ 24 (R3dyo) - Cebelüt· 
!arıktan Lildırild . ğ: ne göre ispanya 
Ciinıhuriyetçi kuvvetlere ait tayya
re fıloları dün Kadiksi bombardman 
etmişlerdir. 

Bu bombardman esnasında Li 
manda bulunan asi gemilerden bir 
çoğu hasara uğramıştır. 

L lrakta intihap 
l3ağdad : 24 (Radyo) - Kralın 

bir emirna nesile Irak Meclisi dün 
açılmıştır. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(Istanbul Halk Opereti) 

Rahmet efendi 
Operet 3 perde Bir tablo 

Orkestra Balet 
Ayrıca büyük bir perde 

Komedi 
Fiyatlar: 7,::.50 40 30 Kr. 

DiKKAT: Yerler numaralıdır. 
Ki~e saat 14 den itıbaren açıktır. 
Tel.Co.1 No. 266 

Numaralı yerleıini2i erken te 
ınirı edinız . 

8807 

" 

dehşetiyle görüyordum. işte fırtına · 
nın içerisine girmiştim. Bardaktan 
boşanırcasına yağmur yağıyordu. 
Kabinden sızan sular kombinezonu
mu sırsıklam yaptıktan beşra, teni 
me de nüfuza başlamıştı. Hava da 
<(Ok şoğnmuştu. Altım, önüm, ve üs 
tüm kara bulutlarla örtülnıüştü. Bu 
vaziyette biricik kuı tuluş yolunu 
bon "Kor Uçuş. tan başka kim gös 
!erebilirdi? 

Fırtınayı yarıp geçerken- tayya· 
reme ğüvenim bir kad daha artı

yordu, Fakat aşağıda neler oluyor? 
Deniz, birdenbire kaynamağa baş· 

ladı, Sanki Tasman denizinin altından 
nerede ise bir yanardağ fışkıracak 
imiş gibi kocaman bir sütun yügsel· 
di ve akabinde iri bir balinanın gri 
renkte gövdesi, bir deniz altı gibi
belirdi. Daha sonraları ikinci bir br.
linaya daha rasladım. Fakat ko}U· 
yesil bir renk alan denizde bir dal· 
gakırana çargpr gibi kırılan iri kö. 
r üklü dalgaların hkunç manzarası 
hala keşimi bırakmıyordu, Aalin fe· 
caatine rağmen ümüdüm kesilmiş 

değiJd., Altımda denizin kayu yeşil 
rengi dalgalarıııın sesi ve uçan ba 
!ıklar ... Evet ben Cook caedesini 
değıl, Okyann~u aşıyordum, lrtifaım 
600 metre ıdi; fırtına dinmemiş, bel. 
ki daha çoh hızını artırmıştı. Ufak 
görünmüyordü. Dşkuz saattir havc 
da idim. Hesaba göre kara ya yak 
laşmlş olmalığım icabediyordu. Fa. 
kat çok fena bir rüiyet vardı. Aksi 
giüi peşimi bıraknııyan bir kara bu
lut kümesi ile yarışıyordum. Bu va· 
ziyettee onbeş dakika daha üçtum 
ve birdenhire altımda sivri uçlu üç 
kaya parçasının belirdiğine sevinerek 
gördüm. Demek NeW Plymouth 
yakınlarıeda idim. kayaların kaybol 
masiyla şehrirı ğörünmesi bir oldu. 
Ve telsiz cihazım dalgaların içinden 
sesimi beni bekleyenlere duyurdu. 

••• 

Amiral Horti 
Kralhk istiyor 
Budapeşte : 4 (Radyo) - Ma

carıstan >jansı bildiriyor : 
Macaristan Kral Naibi Amiral 

Hoıti, büyiık kardeşi Ceneral Eticne 
Horlinin biı- fotoğrafının taliki me. 
rasimi dolayısilc, Ezoln şehd beledi· 
ye mecli<i,.de söylediği bir nutukta 
ezcümle demiştir ki : 

Ben asırdide krallık müessesesini 
muhafaza etmeği kendime bir vazi
fe bilmekteyim. 

Şurasını bir keı e daha tebarüz 
ettirmek isterım ki bu sahada mual
lakta bulunan meseleleri bir hal su. 
reline bağlaınanır. ıamanı gelm iş ol· 
duğuna karar vermek. salahiyellar 
meşruti ınüesseseleıe aittir: Ve bu 
müesseseler kararını, milletin salahi· 
yeılar organları vasıta,ile _arzusunu 
bildirmek : islediği bir zamanda Lal· 
bik me.kiine koyacaktır. 

Bütün iktidar laçtadır. Ve bütiin 
hukuk ondan intişar etmektedir. 

Hepimiz bu fıkrin etrafında top
lanabiliriz. Bu bahiste hiç bir endi
şeye mahal yok ı ur. 

Amerika Y enizeland 
ticari seferleri başlıyor 

Sanfransisko: (Ra<lyo) - Ame 
rika ile Yeniuland arasında ilk 
ticari sefer bu ayın }irmi dokuzunda 
deniz tayyaresi ile ynpılacaktır. 

Filistinde çarpışmalar 

KuJü.; : 24 ( Radyo ) Adalin 
civarında Ma,erayişeria kuvvetlerile 
tedhişçiler arasında kanlı çarpışma· 
far devanı e!mtktedir. Polıs silah 
depolarına d ko) muş olup iml·a 
etmektedir . Dün lngiliz askcrleriie 
Arap çeteleri arasında vukubulan 
musaJenıelı:ı de 18 Arap öldürül 
müştür . 

Suriyede 
komünistler 
Nümayişler yaptı 

Suriye şurası dün lağv 
edildi 

Şam: 24 ( fürksözü Muhabirin
den) - · Meclis maliye encümeni 
meclisi şuranın lağvine ve buraya 
aid işlerin derecelerine göre istinaf 
ve temyiz mahkemelerinde görülme
sine karar vermiştir. 

Bu maksadla temyiz mahkeme· 
sinde bir büro tesis edilecek ve l:u· 
raya 6 bin Suri lirası tahsisat konu 
lacaktır. 

Vatani partisine ve hükumete 
karşı cephe almış bulunan muhalif 
fer artık tamamen orta ya çık 

mışlardır. 

Yarın Halebe dönmesi muhte
mel olan Başvekil Cemil Mürdümü 
istikbal etmek ve hususta bir pro
gram hazırİamak üzere evvelki ak 
şanı Süveykada Kadamanileıia evin 
de yapılan bir toplantıya Akraba 
taplantısına iştirak etmiş olan mu 
haliflerdt'n bazıları davet eJilmiş, 
bunlar toplantıya geldikleri halde 
Başvekilin istiklıaline iştirak etmiye
cekleıini bildirip çekilmişlerdir. 

Halep: 24 (Türksözü Muhabi
rind n) - Komünistler her tarafta 
ve hükumetin gözii önünde t·zahü 
rat yapnıağa başlamışlardır, 

Hükumetin bir ataftan miisaa · 
desiz toplantı yaptıklarından dolayı 
Babin Nerap ileri gelenleı ini mah 
kemeye sevk •e mahkum ettirdiği 

bir sırada komünistlere karşı aldığı 

bu v;ıziyet halk arasında şiddetli 

dedikodulara yaol açmaktadır. 
Komünistler, Halit Bektaşin 

riyasetinde evveki gün Şark sine 
masında Sovyet Rusya Cumhuriyet 
!erinin kurulı;şu yıl dönümünü tesit 
etmişler ve bir beyanname nrşrey
lemiş'erdir. 

Bu toplantı hükumetin müsaa
desiyle yapılmış ve beyannamenin 
dağılmasına karşı da hiçbir müma
neat göstrrilm~miştir. 

Bağdatta dört 
İtalyan casusu 

yakalandı 

kral Faruk ile 
Nahas Paşa 

ihtilafı 

Veft Partisi Nahas Pa
şayı çok tutuyor 

Londra : 24 (Radyo) - Lon· 
draya gelen haberlere göre, Mısırın 
on yedi yaşındaki Kralı Faruk ile 
hükumeti arasındaki ihtilafı hallet-
mek üzere lngilterenin Mısırdaki se 
firi Sir Niles'in müzahereti istenmiş 
tir. Gerek Kral, gerek hükumet, Sir 
Niles'den tavsiye talebinde bulun 
muştur. Mısır hükumeti ile saray 
memurini arasında fikir ayrılığı ay · 
lardanberi devam ed<'gelmektedir.: 1 

Bazı ıneselele hallolunmuş ise de ' 
kanunu esasiyi siyanet için teklif edi· 
len kanun layihası etrafında çıkan 

ihtilafta dahil olduğu halde diğer 
bazı meseleler her iki taraf arasında 
henüz kat'i bir : çıkmaz içinde bu· 
lunmaktadır. 

Kahire : 24 (Radyo) - Veft, 
Ahmed Mahirin riyasetinde bir top. 
Jantı yapmıştır. 

Haber alındığına göre Mavi 
Gömlek teşkilatının feshi mesele
sinde parti uzlaşma taraftarıdır . 
Üç muhalif reye ka•şı ittifakla alı· 
nan bir kararla, milletin Lideri Na 
has Paşa olduğu tasrih edilmekte, 
Nahas Paşaya tam bir emniyet ve 
rilmı:ktedir. Nahas Paşa kabinesin
den başka bir kabineye müzah•ret 
edecek olanlar Parti azalığından ve 
Vehten çıkarılacaklardır. 

Kahire : 24 (Radyo) - Nahas 

Bu akşam 
Sayın müşterilerinden görmüş olduğu rağbet ve tev~ccühten cesaret 

alarak büyük fedakarlıklar ihtiyarile getirttiği ve bu senenin en son ve en 
büyük şaheserlerinden biri olan ve cihan kadınlarının prestşikarı olup çok 

sevilen biricik erkek yıldız 

ROBERT TA YLOR 
ile şen: şuh, dil ter ve cazibedar yıldız 

Barbara Sitanvik'in 
Yarattıkları ........................................................................................................................ 

' ' i Namus borcu : 
* * · ............................................................................................................................. . 

Filmini sunmakla kıvanç duyar 
Bu film sadece bir aşk, bir macera filmi değil hayatı hakikıyrnin en cani 

sahnelerini bütiin açıklığile gösteren muazzam bir eserdir. 
, ........................................................................................................................... , 
ı ı 

l 
Bugün gündüz 2,30 da t*. 

Umumi arzu ve istek lizerine son : 

defa olarak 

* * t Hacı Murat-Tamgalı Haydutlar t 
Pek yakında: Marta Egert , Saray Konseri filminde 

Telefon : 250 8799 ASRI 

----ı Bu gece nöbetçi eczane 
Kaçakçılar vatan Hükumet civarında 

hainidir İstikamet eczanesidir 

-

paşa, hastalığından dolayı bııgün ilk •-------------------------------: 
dafa olarak evinden çıkarak saraya ' 
gitmiş ve baş katip Ali Mahir paşa 
ile görüşmiiştür. Bil lirildiğine göre, 
saı ay bugünkü siyasi güçlüklerin 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

halli zimninda l:ir takım şartlar sür- ' '----
müştur. Dığer taraftan Ahmet Mahir 
paşa ise, Nahas paşa olmadan yeni 
bir veft partisi teşkil için rey ver
miştir. 

Kamutay toplantıları 

I nbra : 24 ( Radyo ) - Millet 
Meclisinin bugünkü loplantısıntla 
Deniz Bank Kanununun müzakere 
sine başlanmıştır . Deniz Bank Ke· 
limesinin deniz Bankası şeklinde 
olmasına dair maddenin maJde en 
cümrnine verilmesine karar veril
miştir. Meclis pazartesi güııü tekrar 
t"planacaktır. 

Nalband mektepleri ve nalbandlık 
hakkında kanun 

Kanun No: 3277 Kabul tarihi : 8f12ll~ 

- DÜNDEN ARTAN -

Madde 6 - Beşinci madde hükmüne aykırı hareket edenlerden hir 
liradan on liraya kadar hafıf para cezası alınır. Tekerrüründe bir aya ka
dar sanatlarından menedilirler. 

Dördüncü madde hükmünü yerine getirmiyenler ile ikinci maddede· 
ki şartları haiz olmaksızın icrayı sanat edenler beş liradan yirmi beş Jj. 
raya kadar hafif fJara cezası ve tekerrüründe bir aya kadar hafif hapis 
cezasile cezalandırılırlar. 

Bağdad : 24 - Burada ltalya 
hesıı lıına casusluk yapan döı t yerli 
bu gün polis tarafından tevkif edil · 
miş ve derhal divanıharbe sevkedil · 
miştir . 

ı Yine İtalya imparatorluğu 
1 

Bu cezalar mahalli idare heyetleri kararile verilir. Mahkumlar kara
rın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir h~fta içinde sulh mahkemesine 
müracaat ederek bu karara karşı itirazda bulunabilirler. ltıraz, idare he
yeti kararının neticei hükme kadar infazını tehir ecler. Sulh mahkemesi
nin itiraz üzerine vereceği karar kat'i olup temyize tabi değildir. Kubilay'in ölümü 

yıl dönümü 

Ankara gençliği dün 
bir miting yaptı 

Ankara: 24 (Radyo) - Şehid Ku
bilayın sekizinci yıl dönümü münase
betiyle bura halkevi alanında halk 
ve mekteplilerin iştirakıle büyül bir 
•. ı iting yapılmıştır. Kubilay için Zon
guldakda da mitingler yapıldığı bıl

dirilnıek tedir. 

Bir senelik ihracat ve 
ithalatımız 

Ankara : 24 ( Radyo ) - ikinci 
Teşrin ayının sonuna kadar Türki 
yeıı:n ihracat ve ithalat kıymetı tes 
bit edilmiştir. Buna rıazaran ithalat 
kıymeti 101 ve ihracat kıymeti 117 
milyon liradır. lthalatte geçen se 
neye nisbetle 17 ve ıhracatta da 
16 milyon liralık bir artış vardır. 

meselesi etrafında 

Bürüksel : 24 (Radyo) - Hol· 
landa hükiimdi tarafında Hab•şis 
tana ltalya imparatorluğunun tanın· 
ması etrafında yaptığı teklifı mevzuu 
bahseden gazeteler Belçika hüküme. 
tinin henüz bu teklife miizahir bu:un 
madığını kaydtt 11~k ve lsveç hükü 
metinin de Habeşistanda ltalya im 
paratoıluğuııu daha tanı nak tar&f 
tarı olmadığını ilave etmekte :lirler. 

Pariste arraele 
grevleri 

Paris : 24 ( Radyo ) - Bütün 
teşebbüslere rağmrn nakliyat şir -
keti ameleleri dün büyük bir grev 
ilan etmişlerdir . Her hangi bir ha
disenin önüne geçmek için Hallerde 
polis inzibati tedbirler almıştır. Eşya 
nakli için beleJiye 100 kadar asker 
otomobil tutmuştur . 

Muvakkat Madde - A Nalband mektebi açılan bölgelerde mev
cut nalbandlardan mektebli olmıyanlar için Ziraat Vekilliği tarafından 

kurslar açılır. 

B - Kursa çağrılanların yol, iaşe, ibate ve ikamet masrafları Ziraat 
Vekaletince temin oluııur. 

C - Nalband mekteplerinden ve kurslardan yetişmiş olanlar o böl. 
genin ihtiyacına kifayet edecek miktara baliğ olunca kanunun ikinci mad
desinde yazılı evsafı haiz olmıyanlar nalbandlıktan men olunurlar: 

D - Bu kanunda yazılı cezai hükümler 2 nci maddedeki yazılı va
sıfları haiz nalbandlardan kafi miktarda mrvcut bulunduğu ilan edilen 
bölgelerde tatbik olunur . 

Madde 7 - Bu kanunun hükümltrinin tatbik sureti ile kullanılacak 
nal ve mıhların teknik vasıf ve şartları bir nizamname ile tayin olunur. 

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Milli Müdafaa, 

Dahiliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
13 12.'1937 

( S ON) 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadi 
buhran vergisinin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkındaki 2871 nnmaralı kanuna bir 

madde ilave edilmesine dair kanun 
8303 ( S O N U V A R ) 
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B M ı ı • 
Adana orsası uame e erı 

1 
PAMÜK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok 
Satılan miktar 

K. s. A. s. Kilo 

~apımalı pamuk ;-2s.so 
Piyasa parlakJ • 23 23,25 ----Piyasa temizi 

" 19 22 
iane l -
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 34,25 34,50 

-
YAPA GI 

Beyaz 

1 1 l Siyah 

çtCIT 
Ekspres 

1 
iane 
Yerli uYemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 2.32 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

" 
Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

UN 

.. _I 
Dört yıldız Salih 
üç 

" " :.c ., 1 Dört yıldız Doğruluk 

~~I üç 
" " ::§ .g 1 Simit 

" ·- >1 Dört yıldız Cumhuriyet -" ::ı 

~ ""I üç .. " 
Simit 

" 
Liverpol T elgraflan 

24 I 12 I 1937 
Sart.tim. Ptn~ 

Hazır 
1 

4 186 
• !k. Kanun vadeli 4 1 71 

Mart vadeli 4 1 76 
Hint hazır 4-, 25 

-8-ı 26 Nevyork 

En şerefli bir maziye
1 

sahip müessesemiz ) 
Biı inci sahifeden artan -

ları ihti,yar"ına mechuı· kalmış : yer 
.. ar .. 1ntıs1, ,yangın, su b~skını ~ kurak

lık, mustedi hastalıklar . muhaceret· 
ll·r ve buna muma!'>il umumi tel3ket
Icri karşılama~ için her ~ene butçe
sine 1 100 ila 150,000 ı !:cu gibi mU
him blr Pi'""'" 1.oymak icabetmiştir , 

Senelik bütçesinin gelir kısmını 

} edi } üz elli bin ila bir milyon liraya 
kadar çıkarmıştır . Bu gelirin men· 
baı alicenap Cumhuriyet hükume. 
t"n;n bitmn tükenmez teveccüh ve 
maddi yardımı, Şefik Türk milletinin 
cemiyete, iane ve teberıü şeklin. 
deki mu• venetidir . 

Kızılayın en başlı va ~ifesi harp 
hizmetleridir. Her hangi bir ihtimal 
karşısında bütün techizatile hazır 

bulunan cemiyet bütün malzeme 
~ini Etimesutla, asri bir şekilde İl'lşa 
ettirdiği yeni depolarına nakletmiştir. 

"Hilaliahmer ,, Kızılay 1933 de 
-Avıupadaki mümasillerine tanıa
nrn U} gun bir şekilde " Gençlik 
(ızılay " ı teşkil etmiştir . 

Eurcl~ki gaye Tüık yavrularını 
rerıç pş1 a şefkat ve insaniyet duy. 
:u'arıPa alı~tırarak azasının miktarı 
50,CCO) ki~iye l alig olmuştur . 

Cemiyetin yeni ismi;- Li.an in
ılabını müteakip cemiyetin hamisi 
umhurreisi Atatürkün tensip ve 
uvaffakıyetle cemiyetin 1935 kon 
·esinde Hilaliahmer ismini " Kızı. 

y " a tahviline karar verilmiş ve 
ı karar 11711937 tarihinden iti
ıren tatbika başlanmıştır . Binae· 
leyh bugünkü cemiyetin ismi "Kı. 
ay. dır . 
Kızılayın ne demek olduğunu 

lana Seylapzedeleri çok iyi bilir · 

GOnun ,areflne merasim 
Bugün saat ikide memurin ve 
k ve teşekküller azası , Kızılay 
ınden hueketle Asfalt caddeyi 
iben Atatürk parkına gidilecek 
anıta merasimle Çelenk kona 
tır. Merasim meydanında hila· 
r iradedilecek ve akşam Hal 
nde bir danslı çay verilecektir. 

' 1 
1 

1 

' 1 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Lireı 

l-ı-198 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 23- 58 
Sterlin ( İngiliz ) 624 
Dolar ( Amerika ) 79-

---
Frank ( İsviçre ) 

Londra 
kabinesinde 

00 
95 
-

- Birinci sahifeden artan -

faaliyetlerini batileştiı miştir . 
Şanglıay: 24 (Rıdı o) - J aı:cn 

sefiri, burı da bulrnan ecnehi devlet 
fer sefırleıini ziyaı et ederek Hankçe
uda bu:unan lebalaıını geri çekme'e. 
rini bildirmiş ve pek yal. ında bu ha
v alide büyük harpler olacağını ilave 
etmiştir. 

Londra: .24 (Radyo) - Avam ka· 
marasında, Uzak şarktaki İngiliz gar
nizonlarına dair sorulan bir suale 
Harbiye Nazırı şu cevabı vermiştir: 

Honkong'da İngiliz garnizonları 
vardır. Fak~ı herhangi bir hadise zu
hurunda bunların ne suretle harnket 
edeceklerine dair henüz bir talimat 
verilmemiştir. 

Vaşington: 24 (Radyo) - P•nay 
hadisesi etrafında Amerikan bahriye 
nıeclisi tedkikatını bugün Şanghaı dan 
buraya bildirmiştir. Hariciye Nazırı 
Hul raporun gelmesi üzerine gazele. 
cileri kabul ederek demiştir ki; şim
dilik ihtilafa mucip bir hadise yok1ur. 

Japonlarda bu mesele etrafında 
ehemmiyetle çalışmaktadırlar. Bundan 
sonra Hol bCyilk pasitif manevralar 
etrafında gazetecilere şu izaha1ı ver. 
miştir martta yapılacak olan manev· 
raların şubal1a yapılması için Reisi 
Cumhur Ruzveltıe hiçbir müzakerede 
müzakerede bulunmadım .. 

Nafia müdürlüğünden 

1 - Adana Müzesi binasında 
tadilen yaptırılacak ( 639 ) lira 
( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar· 
!ıkla verilecektir. 

2 - Pazartık 937 senesi 1 
inci kanununun otuzuncu perşembe 
günü saat on birde Nafia dairesin
de yapılacaktır. 

3 - !,teklilerin ( 48 ) lira 
( 69 ) kuruş muvakkat teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 
vesi~ayı göstermesi lazımdır. 

4 - Jstiyenler kf'şfini görmek 
üzere Nafia dairesine müracaat et. 
meleri ilan olunur. 

24 . 26 - 28 . 29 7895 

1 

1 

Türksözü 25 Kanunuevvel 1937 

BELE ~·-E-iL_A_N_L_A_Rı _ __.I r TÜRKSÖZÜ 
938 yılı içinde muaye ne edilecek her nevi ölçü ve tartı aletleri sahip

bince ikinci kanun ayının birinci gününden son 
lediye ayar memurluğuna müracaat ederek mü· 
ksi takdirde cezalandırılacakları ilan olunur. 

!erinin ölçü kanunu muci 

günü akşamına kadar be 
racaat kağıdı almaları, a 

8822 

1 - Divan yolunun 

ne kadar olan kısmının 
meye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 

25-15 

asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 
parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt· 

7745,56 ) liradır. 

3 - Muvakkat temi natı ( 580,54 ) 1 radır. 
4 - ihalesi 1938 s enesi şubatın 3 üncü perşembe günü saat on. 

nde yapılacaktır. beşte belediye encümeni 
5 - Proje ve şartna meler fen mi·dürlüğündedir. isteyenler oradan 

alabilirler. dört kuruş mukabilinde 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediye 

u işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alına encümenine müracaatla b 
ları lazımdır. 

7 - Teklif mektup! arının 3 - 2 - 938 f>erşembe günü saat 12 
ğı ilan oluı.ur. ye kadar kabul olunaca 

8794 15 - 25 - 30 - 5 

1- Belediyenin ihtiya cı olan evrakı matbua açık eksiltme suretile ta-

bettirilecektir. 
2- Muhammen bedeli dört yüz seksen beş liradır. 

otuz yedi liradır. 3- Muvakkat teminatı 
4- ihalesi ikinci kanu nun 3 üncü pazartesi günü saat on beşte Bele. 

acaktır. diye Encümeninde yapıl 
akı matbuanın liste ve şartnamesi belediye yazı 
steyenler orada görebilirler . 

5- Tabettirilecek evr 
işleri nıüdüı lüğündedir. 1 

unü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be 6- Taliplerin ihale g" 
caatları ilan olunur. 8800 16 - 21-25-29 lediye Encümenine müra 

Sayı 

Birinci mıntı 
duğundan~·gaı.et . . derhal id mızın . . 
rıca ederız . 

n Abonelerimize 

ka şehir müvezziimiz değişmiş ol
elerini alamıyan sayın aboneleri- r 
arehanemizi haberdu etmelerini 1 

.' 
• 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

MUtenevvi rerıkli 

her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

t LAN 
bir tild, rehkli ve zari 
bir ltapak bölgede arl· 
cak Tiirksözünde ya· 

pılır. 
* 

T A B 
* 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

KiTAP 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla TürksözUnde ya· 

* 

Kütüphanenizi gü· 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

C l L D pılır , 1 
* Tür .. sözü matbaa-

GAZETE I 
sı "Türksözünden. bat 

ka her boyda ırazete, 

mecmua, tabeder. 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 68 Belediye karşısında 

Defter ttitmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

E~e matluba ınuv.fık ve zevkinize göre lam arzu ettiğiııiL dtfterleri 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanınd< ki • Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına ko~uı .uz ,, 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - ttk ve çift sahife numaralı - dtf1tr!eıini2i ga}el ucuz fial)a ve 
tam kadro!u olarak tedarik edip )eni stne b~sabalınızı intizam daiıes;o

de tutunuz. 

KAY ADE.LEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları ııh 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

Ti ıl K A Y A D E L E N 

Seyhan vilayet daimi en· 
cümenioden : 

1 - Hususi muhasebeye ait 
nın tamiratı (1039) lira (47) kuruş 
bedel ile açık eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 
nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
saat on birde Vilayet daimi encü 
meninde yapılacaktır 

3 - istekliler bu işe aid keşif 
evı akuıı görebilmek üzere Nafia 
Müdürlüğüne müracaat edebilir· 
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için istekliler (77) lira (96) kuıuş 
muvakkat teminat veı mesi ve bu i 
şi yapabileceğine dair Nafia Mü· 
dürlüğünden alınmış vesikayı gös 
termeğe mecburdur. 8782 

11 - 15 - 21 - 26 

il KAYADELEN su· E KA y ADELEN SU· 
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Gündelik siyasi gazete 
------- __ .. 
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

' 
1 

1 - Dış menılekeller için Abone 1 

btdeli del!"işmez yalnı z posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caal edilmelidir. 

ıdareye müra-

i 
--------------~-·~ ! 

)arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

L 
E 
N 

ları ve gazozbrı e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya lıaber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAYA DELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 kuruşa ev

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kay ad elen nakleden vagonlar her : e'eıde Kay ad elen suyu ile 
yıkanmaktadır 849S ıcıo 

------,~--------..; 

·- Dr. Muzaffer Lokman-
Hastalarını her gün 

kabul etmekted ·r. 

e~ki rınuayenehanesinde 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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