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GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında husuıi daire Pk. 44 
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Bükreş Aukara maçı 

ikinci maçı Ankara 
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·· rı sekiz yıl evvel dün, Ulu önderimiz 
Atatürk Ankaraya ayak basmışlardı 
·-·- ·- ·- ·-·-·-·-M-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·- ·· ·- ·- ·- ·-· .. ·-·-·-~-·-·-··-.-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
~ Dün,bütün Ankara bu unutulmaz günün i 
: Yıldonümünü büyük tezahüratla kutladı 1 
·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·---·-·-·-·-·-·- ·- ~ -·-·- · - - - · - .. -·-·-·-·· 

Türk gençliği Ulus meydanında coşkun hadsiz 
heyecanlarını izhar etti 
Gençliğin 

vindeki 
gösterileri ve Halke- / 
candan tezahürat 

Ankara : 27 ( 'r•defonla ) -
!!ugün Ankaralıların büyük bayramı 
\ardı • Bütün Ankara Ulu Onder 
~tatilrkün Ankaraya gelifınin 18 
~ei yıldOnümOnO kutladı. Daha fa· 
faktan itibaren QOluk çocuk , gen9 
1ht iyar, kadın erkek caddelere dö· 
~~lmOş ve Ulua meydanında on beş 
bıne yakın muazzam bir kütle vü· 
clıda gelmişti. Daha dünden itiba• 
ren baştan başa, renklerle, ışıklarla 
donanan şehir en büyük bayramla
rırıtızdakı gibi azametli idi . Bütün 

bayraı'.jı,. ısımlı şıirıni, MJnır Müt>y· 
yed kilekınan ••vrdul.ır ge::ıır g ı b ı ,. 

ve Muhiddin DoOan ln!lnü de At.ı ı 
tOrk ve Ar>k"ra., adlı manzumlarını 1 

heyecan dolu seslerle ok.ıdular. On ı 
Oç yatında küçük Münevver GOng!lr 
de temiz duygularını ifade eden , 
bir hitabede bulundu. 

Bundan sonra gençlik, sabahla· 
ra kadar hep bugünün büyük ma
nası etrafında kanuştu, neş'elendi , 

güldü, sevindi. 

mOesseseler, evler , yollar bayrak· 
farla donanmıştı • 

·Ankara Halkevi, Atatürkün An- ,r•ı•• " --•• •• " " " " ··- \ 
k;arayı ilk gördü{lü Dikmen tepele· t! ngiltere bir yıl ,! 
tınden baflıyarak Ulus meydanında 
llonuna eren bır koşu tertip etmişti. i içinde ne kadar ·.: 
Elli genç atletin işti rAk etti{li bu 

koşu, Atatürk tam hilJcumet kona- ı.· silahlanmış? :.: 
~ ına, girdiOi dakikada - Saat a n 
k e~ı beş geçe - atlet küçük Şev- ! 1 
ının birinciliOi ile neticelendi .. Bu ! Londra: 27 (Radyo) - lngille· ! 
ıftuda ikınciliOi Selim, üçüncülüğü ! nin 937 yılı deni• silahlanmuından ! 
le aıp. aldı. Halkevı, kazanan genç• ! bahs.,d en Sunday Teim•s gazetesi ! 

rırıııze kıymetli birer saa t verdi . ! diyor ki 937 deniz silahlanmasına ! 
Bu mOkıtfatlar , Ulus meyda· ! aid fasıl kapanmıştır. Ve bu zaman ! 

~nda kalabalık arasında Ankara ! zarfında da şu silahlar vücude a-eti- ! 
ebusu Bay Yalıya Galip tarafın· ! rilmiştir: ! 

~an. gençlere güzel temennilerle ! Yedi kruvazör, dokuz torpido ! 
edıye edildi. ! muhribi, üç mayin gemisi, üç torpi· ! 
. Bunu müteakip saat on beşi yir. ! do ve muhtelif gemiler. 938 yılı ! 

~ıde lıtildAI marşile tören başladı. ı içinde de denizaltı ve torpido muh. ! 
Q u anda kürsüde yer alan Yahya i ripleri tamam!Rnacaktır. ! 

~ •lıp bir nutukla Ankara gençliğine -- ·- · -·~·- ·- ·- · - ·- ·-·-·- ·-·- · -~! 
gonon büyüklüğünü , ehemmiyetini, 
kudsiyetini tebarüz ettirdi. 

Bay Yahya Galıbi müteakip kür· 
a ye çıkan 18 yaşında bir çocuk 

ki bu yavru Atatürkün Ankaraya 
geldiği gün dol'jandı- heyecanlı 

bır lisanla bu büyük gün için duy. 
duklarını anldttıktan sonra , Şaor 
Behcet Kemal Çağlar bugün ıçın 
yazdı{lı çok güzel , özlü bır şıırını 

heyecanlı okudu 
Halkevlndekl tezahUrat 
Daha sabalan ıtıbaren bıran bo· 

Şalmayan halkevi ö{lleden sonra ve 
gecede eşsiz tezahurlere sahne ol
du. Gençlik coştu, taştı . 

H alkevinın Ankara radyo ıstas· 

yonundan aldığı bır saat içinde ha
' tipler, şaırler günün hududsuz kıy 
metinı, büyük manasını tebarüz 
ettıren nutuklar, şiirler söylediler. 

Enver. Behnan Şapolyo, büyük 
~efın Ankara ya gel ış hatıralarını, 
Behcat Kem 1 Ça{llar " o ihtilal 

' 

içeride 

I sı nmak ıçın 

soyun an ad <iın 
! llıkim• t 

K omünizme k arşı 
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Arz ve gö!< 
kardeıliği 

Barselon şehrinin havadan gtlrUnUşU 

FRANKO PANiKTE 
Hükumetçiler şehirleri geri alıyor 
Bıırselon : 27 ( Radyo ) Res· r 

mi tebli~; Kuvvetlerimi1, asilerin mu· I 
hasarası altında bulunan Perueldeki 

üç mühim noktadan ikisini daha el. 
!erine geçirmişlerdir. Peruelin büyük 
Kilisesi ile hükumet merkezini asiler 
müdafaaya çalışmaktadırlar . Bu iki 
lıüyük bina alevler içinde yanmak

tadır. Dört asi harp gemisi Kastello 
limanını bombardman etmişlerse de 
zayiat yoktur. Harp gemilerimiz düş• 
man üzerine saldırarak kaçırmaya 

muvaffak olmuşlardır . Ast gemiler 
Mayorka adalarına ıltica etmı:kte
dirler . 

Salamanka : 27 ( Radyo )- Res 
mı tebliğ; Peruel harplerinde iki düş-

man tayyaresi düşürüldü . Kuvvetle· 
rimiz, düşman ileri kıtalarını muha
sara etmişlerdir . Düşman Peruelde 
mütemadiyen bozguna u~ramakladır. 

Romen kabinesi 
istifa mı ediyor? 

Belgrad : 27 (Radyo) - Bük· 

reşten gelen haberlere göre, Bay 

Tataresko kabinesi istifa etmek ü· 

zere bulunmaktadır. Bunun sebebi 

şimdilik mulı1m değildir. 

1 

1 
Ankara : 27 (TELEFONLA) - DUn t161eden evvel saat 11 de 

Ankara stadında yapılan b Ukre, muhtelltl ile Ankara muhtelltl 
maçı 3 -5 Ankara mutnlltl lehine neticelenmiştir. Maç çok heye. 
canlı olmuş ve bUtUn stadyum binlerce kl•I ile dolmu,tur. Oyun 
karde,çe cereyan etmı,ur. BUkre,ıııer çok gUzel bir oyun 
gtlstermı,ıerdlr. Ankara muhtelltlnln dUn ,ansı yerinde idi. 
Ve ayni zamanda takım çok mUkemmel çatı,tı. 

Tokyo, Londraya tarziye 
1
vermek niyetinde değil ~ 

İngilizler Çine yardım ediyormuş 
------·------

Cephelerde harp çok kanii!.. 

Şanghay : 27 (Radyo) - Çin menbalarından gelen haber· 
lere gtlre Şingyang btllgeslnde bu lunan Japon kuvvetleri Şlng· 
yang ve Çlng,au dem l r y olu boyunca harekete geçmı,ıerdlr. 

Iraktaki casus 
şebekesi 

Şam : 27 [ Hususi ] - Dünkü 

posta ile buraya gel~n Elırak gaze 

tesi Irak hükumetinin bazı e.sramıı 
öğrenmek üzere bağdatta bulunan 

ecnebi müessesattan bir ikisinin hi

mayesile idare edilen kuvvetli bir 

casus şebekesinin faaliyet ve mev 

cudiyetinden haberdar olduğunu 

yazarak diyor ki : 

• Bu casus şebekesi, resmi ec

nebi makamatın verdiği bol tahsi

sat ile şehrimizde icrayı faaliyet et

mektedir. 
Aldığımız mevsuk malumata gö· 

re, casusların ilk vazıfesi Irak zabı . 

tanının hakiki miktarını, tahsil de

recelerini almaktı. 

•' 

Şanghay : 27 (Radyo) -
Nanklnden alınan bir telgrafa 
gtlre yeni S o vyet l elçisi Mos
k ovadan gelml,t lr. 

Elçi yakında Şusinge hareket 
edecektir. Nankinde , bulunan Ameri· 
kan elçilik binası da tekrar açıla

caktır. 

Şanghay : 27 (Radyo) - Hong
kongun cenubundaki Leden Çin mev· 
x.leri Japon topçularının nteşı altın· 
dadır. • 

Tokyo : 27 (Radyo) - lmpara. 
!orun mesaj ile açılan Diyet l meclisi 
Japon ordusunun muvaffaki}etlerini 
anmış ve hükümetin :meclis ile teşri· 
ki me,at etmesi temennisinde bulun-
muştur. 

Tokyo : 27 (Radyo) -
hadisesıne 1 apanmış nazarile 
maktadır. 

Panay 
bakıl· 

Panay top çekerinde ölen 
Amerikalıların aileleri için e'li 
bin yen ayrılmıştir. Bir çok mahfiller 
Japonyanın Vaşingtona verdiği tarzi
yeden sonra lngiltereye ayni şekilde 
bir tarziye verilmiyeceğini, zira lngil· 
terenin Çinlilere yardım [etmekte ol· 
duj!'unu beyan ediyorlar. 

Bu görünüşe göre de Japonya, 
Amerika ile lngiltereyi birbirlerinden 
ayırmaklistiyen bir Uzak Şark siya 
seti takibetmektedir. 

Japonya bu gün bu iki büyük 

devlete karşı fark tarzile hareket et 

mektedir. Amerika, Japonya taızi· 

)'fSİ karşısında sulha riayet ve me· 

selelere kapanmış nazarile bakılma 

sı fikrindedir. 

Loııdra : 27 (Radyo) - Panay 

hadise,ıle Japonyanın Vaşingtona 

vcrdığı tarzıy<"ni11 Amerika tarafın 

• an ı<abul ,.dilmesi tefsirlere uğra. 

1 maktadır Dıplomatık mahafil bu' 

1 hadisenııı Amerikalılar tarafından 

1 
• 1 

1 

l.ıu şekılde bir notanın Londraya 

verildiği !Jkdirde lngilterenın de 

sulh yo luy a bu meseleye bakacağı· 
nı ılav~ etmektrdiıler. 

Parıste işçilerin grevi 
devam ediyor 

Paris: 27 (Radyo) Nakliyat 

işçib inin gr<'' ı devanı ettııektedir. 

jjaşvckil Şotaıı dün anıele grupları· 

nı ve patronlarını kabul ederek gö· 

1 

ıüş 11üştur. Grevih • do~urac•ğı za
rarların ızalesi için hükünıd naklı -

1 yatı askeri kaınyoıılarla yapmakta 

1 musirdi. Yine dün, İş nazırı ile pat· 

Çok kıymetıı bir hatıra: Yukarıdaki r esim büyUk • • fln Adanayı son te, rlflerlnde AtatUr k Parkı 

i ç indeki anıtın tlnUnde bulundukları dakikayı tesblt etmektedi r 

ronlar arasında yapılan görüşme

lerden sonra ıyi bir netice elde edi· 

leceği tahmin edılmektedir, --- ,. .. _ ,,. _ ~ • * 
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Gizli ceıııiyetler 

fmparc.tor, cemiyet a)eyhine şiddetli 
takribata baş1adı. fakat cemiyette 
daha korkunç bir şekiJ a1mışdı!.. 

------·-· ---
Çin, gizli cemiyetler diyarıdır; 

gizli cemiyetlerin en çc.ğu, en eski 
si, en korkunç olanı Çin diyarında 
dır. 

Çin tarıhlerine göre, ilk Çin gizi 
cemiyeti, Miladın üçüncü asrında ve 
Çinde üç hükumetin hüküm sürdü· 
ğü ~ırada kuı ulmu~tur. f mparator 
Hanı, memltkette umumi seferber- 1 

lik ilan e iliği zaman, kumandanların 
dan üçü, bir mabedde, büyük malıu 
dun ayakları dibind ! ölüncüye ka· 
dar birbirlerinden ayrılmıyacakları 

na ve birpirlerine yardım edecekle 
rine dair yemin etmi~lerdir. Bu üç 
kumandan vaziyeti karanlık görü 
yorlar iJi. Çüııkü mağlubiyet anın · 

da hükümdarlık yerine geçecek va 
ris yoktu: işte bu ıiç kışinin sade 
kendi şahıslarının emniyeti ve m~n
faatlerirıin müdafası için yaptıkları 
ahdüpeym?n gitgide g~nişledi' Ve 
bu suıetle ilk çin ~izli cemiyeti \Ü 

cud_Lulclu, Bu cemi,et on iiç asrr 
devam ttmiş ve o kadar kuvvetlen
rııi~lir ki lıakanlar Lıle ancak l.u 
cemiyete istinad ile tahtlarında du. 
rabilirlerdi. 

leketlerde kuvvttli kollar vücuda ge 
tin iştir. 

imparator Kuja King 1808 de 
bu cemiyetin vücudunden haber al
mış, cemivet azası hakkında çok 
şiddetli takibat yaptırmıştır. 

Cemiyet, çok gizli idi. Her şehir· 
de birer nırrkez, her merkezde ma
halle taksimatı ve Kantonda umumi 
merkez bulunuyordu. Azadan her 
biri, keııdi~inden evvelkini ve biti· 
dı· kendinden sonraki azayı tanrya· 
bili}0t; bu ıki krşidrn fazlasını l il 
ııriyordu. 

Çin hükümdarı, bu cemiyet er
kanından tutulanların hemen ve en 
fena şekiller altında idamını emret 
miştir. 

Daha teessüsü anlarında başlı

yan bu çok şiddetli takibat, cemi
yeti hakiki hedefi olan siyasi mak 
sallardan uzaklaştırmış ve haydut· 
luğa sevketmiştir, 

"Arz ve gök kardeşliği. cemi 
yeti eıkanından tutulanlar şehirlerin 
me)'danlarıııda ve en feci şekilde 

ve en ziyade hakaretle öldürülme
ge başladılar. 

Cemiyetin sağ kalan erkanı bir 
müddet sonra siyasi maksatların 

güç elde edilecegini göımüsler ve 

mukabil bir şiddı te ve soygunculu
haşlamışlardır. Cemiyetin bu yeni 
şekli, riiesanın çok işine yaramış , 

bu haydııtbk s~yı-sinde l üyük ser· 
vet'er elde e lebılmişlerdir. 

Taoıa·ıoılc kanun harici addedil
dıkleri zaman •Arz ve Gök kardeş
liği,. çı-miyeti: 

Kazanç • • 
vergısı 

İkinci taksit ödeme müd
deti bitiyor 

Kazanç vergisi ikirrci taksitin 
ödeme müddeti bu ay sonunda bi· 
teceğinden ve tabitJer;ni müddı-ti 

içinde !c.a ~ lı oldukları Maliye ::;.ube
lerirıe ödemiyı-nlerin Vt'rgileri İkinci 
kanun 938 den itibaren Kazanç ver 
gisi kanununun 77 inci maddesi lıük · 
müne göre, Tahsili Emval kanununa! 
te•fıkan haciz yolile ve yüzde 10 
ceza ile tahsil edileceğinden , ınü
kr lldlerin cezaya maruz kalmama
ları için ikaz eailmeleri aliikadadar 
tarafından Maliye Tahsil Şubelerine 

emredilmiştir . 

Öğretmenlerin meslek 
bilgilerini artırmak için 

Öğretmenlerin mesleki bilgile 
rini artırmak maksadile açılan kuı s 
!arda verilen konferanslar, kıtap şek 
!inde basılmıştır. Bu kitaplar bütün 
Türkiyedeki öğretmenlere dağıtıla

caktır. 

Maç ve yarışlar 
tehir edildi 

Pazar günü Şehir stadyomunda 
yapılma'! kararla~tırılan Seyhaııspor, 

fdmanyurdu futbol maçı ile sporcu 
lar arasında tertibedilen büyük bi 
siklet yarışı , havanın yağışlı gidişin· ' 
den yapılamamış vt başka bir gü 

1 ne bırakılmıştır. 

Veterinerlikte tayinler 1 

Çukurova harasında staj görmek ı 

üzere Ccylnn Veterin 1 iğine evvelce 
tayin e<lilnıiş olan Relik Özer , bu 
kere stajını, Çılteler harasın'1a yap 
mak üzere maaşile naınzed olarak 
Mahmudiye V derinerligine tayin 
edildiği Vekaletten vilayetimize bil· 
dirilmiştir . 

Bö} lece üç irişi ile teessüs eden 
bu cemiyetin kazandığı fevkalade 
mühim muvaffaki}et ve yüksek 
kudret, Çin diyarında diğer bir ta . 
kını gizlı cemiyeilerin de 'doğması
na ~ebeb olmuştur. Bunlar ar asında 
"Sarı sakallılar cemiyeti., • Beyaz 
giyenler cemiyeti "' Kısa kılınçlar 
cemiyeti •• "Su zambagı,,, veya "Be 
yaz zambak cemiytli,. gibi cemiyet· 
!er Çinde kendilerine göre mühim 
roller oynanıışlarclır. 

Bu cemiyarlerden çoğu 17 ci 
asrrJan sonra ve biJhassa siyasi mak 
sadlarla teşkil edilmiştir. Bunlar, en 
ziyade Mançu hancdanile mücadele 

1 - Heh Çrnliyi bu cemiyete Sa- .--------------

e mişlerclir. 1 

Mançu hanedanı 1644 de Çin J 

tahtını işgal etmiş ve 1910 Çin ihti 1 

laline kadar devam etmiştir. Bu ha
nedanın son ferdi - Lir müJdet de 1 
hirisliyan olarak Han ri adını da a· 
lan - Puyidir. 1 

kıt Mirı hanedanının iadei saltanatı 
için muayyen bir para vermeğe icbar 
etmiş, 

2 Hükum süren hükümdara 
taraftar olan her Çinlinin servetiııin 
ve canının cemiyet nasına mulıah 
olduğuna karar vermiştir. 1 

Cemiyetin tedh iş harekeli arttık
ça' Pekin hükümetinin de tazyikı v~ 
cezaları şiddetlenmiştir. Bu ınükka
bil şi<ldet V<' hiddet, cemiyete gir 
mek şartlarını da çol- müşkül bir 

Pamuk piyasasının düşüklüğü 

Ankara ya bir heyet gitti 1 

iktisat Vekil.Jeti ile t~maslar yapılacak l 
Bu yıl Çukurovada pamuk piyasasının çok düş!IK oldufiu 

malOmdur: Çitçinin bu dar vazlyett:karşısında sehrlmlz çlftçı
blrllfil harekete geçmiş ve iktisat vekılıletl ile temaslarda bu 
lunarak pamuklara bir mahreç\ 

temini için Ankaraya dört kişi- Halkevı· 
ilk bir heyet göndermefie ka ı bir gece 
rar vermiştir. Bu heyet kazar 
günkü ekslpresıe Ankara ha 
raket etmiştir. 

Heytt, çiftçi birliği reis1 Bay Se 
fa Özler, Lin:ıt odası reisi Bay Ka· 
sım Ener, Belediye azasından ve çift
çilerimizden bay Vehbi Şamad, yine 
ç. Bay Rafet Gülek'ten müteşekkild!T. 

• 
verıyor 

Bu akşam saat 20 de, şehrimiz 
Halkevi müzik kolu, Halkevi sal o · 
nunda bir gece verecektir. Ayni za
manda bir de konferans verilecek-

tir . 

1 

1 

1 

Heyetin dün Ankaraya muvasa
let etmiş olduğuna göre, bugün ik
tisat vekaleti nezdinde teşeb~üsle 
re geçecektir! 

Bu geceye iştirak için Halkevi 
Sekreterliğinden giriş kartı almak " . 

1 lazımdır. 

Çiftçimizi çok müteessir eden 
bugünkü piyase vaziyetinin islalıi , 

şüphesiz, pamukların fabrikalarımıza 

iyi bir fiatle mübayaası veyahut dış 
piyasalardan alıcı temini ile kabil 
olacaktır. 

Erkek Lisesi Müdürü 

Şehrimiz Erkek Lisesi Mü Jür· 
lüğüne tayin edilmiş olan Bursa 
kimya muallimleıirnen Bay Rifat 
dün şehrimize gelmiştir. 

Cüzdanı aşırırk _ n cür
mümeşhut halinde .. 

fstanbullu lsmail oğlu Halil,Arap 
oğlu Mehmet isminde birisinin ce. 
binden cüzdanıııı çalacağı sırada 

yakalanarak hakkında kanuni mua 
mele ydpılmıştır . 

Babasını ve anasını 

bıça klayacaktı 

Karşıyaka mahallesinden Hacı 
Ali oğlu Cino Mehmet, fada dere 
cede serhoş olduğundan babası Ka 
dir ile anası Güllüye bıçak çekmiş
tir. Mehmet yakalanarak adliyeye 

se' keJilmiştir. 

Bir kadın terzisinde kaçak 
kumaş y__:ıkalandı 

Eski Hamam mahallesinde otu 
ran Terzi Yusuf kızı F atmanın evin 
de müşterilerden Hayri karısı Ayşe 
tarafından getirildiği iddia edilen 
dört metre kaçak kumaş yakalan· 
mıştır. 

Abdulkadir Ke
mali falcıhk mı 
yapıyormuş? 

Şam : 27 (Türksözü muhabirin
den) - Buraya gelen haberlere gö

re, Abdulka<lir Kemali Filistinde bir 
remil dükkanı açmıştır. Bazı haiııler 

Abulkadir Kemalinin dükkanınd. 

ictimalar yapmaktadır. 

Suriyedeki demir 
gömlekliler 

Teşkilatta islahat 

Şam : 27 (Türksözü muhab,i.tin· 
den) Alınan haberlere göre, bin. ı 

27 Kanunu evvel 937 

başı Seyid demir gömlekliler teşki
latı umumum kumandanlığına tayin 
edilmiştir. 

Birdenbire dağrlmağa yiiz lul · 
ınıış olan demir gömlekliler teşki

lıttının yeniden tensik "e takviyesi 

28 Kanunuevvel 

O .. l•• 
ıum rendevus. 

fngiliz binbaşılarından Bay•· 
Lung hayatını askerlıkle geçir!' 
ve lng:lterenin hemen bütün h~
lerine iştirak etmiştir. Buna P 

men ne Hindistanda, ne Suda.il• 
nede Cenubi Afrikada ölmenıİ 

!!ıı bi<Jhaşı ;nıdi ö: ,,,ılı. 

!emekte ve rleniz üzerinde ''~ 
. k d'. B - . de ikı ısteme te ır. unun ıçın 
nedenberi bir transantlantikte v 

d . -· . d k• d'r v~pu 
enız uıerın e gezme ,e ı . 
. d. . l k .. kızag 
şım ı temız enme uzere b' 
çekilmiş ve binbaşı da diğer 1 

vapura nakletmiştir. 

Zenginlik ve akıllılık 
Cihan kundura kralı , Çekoılo 

vakyalı Batadir. Bu adam çok ıeıı 
)·e 

gindir; bütün cihana kundura 
tiştiren büyük kundura fabrikala 

rı vardır. 
Bu zengin adam evlidir; rel~ 

de karısını seven bir adamdır; fa~ 
karısının garip bir merakı vardı 
Her gün kocasının 30,000 amelr! 
gibi sabahle)İn erkenden fabrika)' 
gider, akşam amele ile be;abtr (1 

kar ve bütün hafta amele gibi ça 
lışır, hafta şoııunda da 30:000 aıne 
le gibi haftalığını alır ve sade ıır:· 
zar günü kocasının büyük ve süs 11 

dairesinde saltanat sürer! • 

Bir nehir kenarında facı 
Hindistanda Bengalede Nadiy< 

köyünde bir facia olmuştut; 
Köyün dışında, nehir kenarın~& 

bir kulübede bir kadın ile • küçıl~ 
çocuğu uyumakta İ1<en kadın çocu. 
gun korkunç bir feryadı ile uyaıımış 
tır. 

Kadın gözlerini açınca çocı_ı.~nu 
bir timsahın ağzında görmiiş vt. a 
nalık gayretile timsahın üzerine at 
!arak çocuğunu kurtarmıştır. Faka 
timsah tarafından da ağır • surat! 
yaralanmış ve ölrriüştür. Tims • h l 
nun üzerine çocuğu tekrar di~le 
arasına almış ve k;ıybo'muş•ur. 

Bir kemancının hayat 
Londrada, ftalyan viyolonist 1. 

mil}o kolombo, bir konserde ken 
nını çalerken kalb durmrsında 
ölmüştür. 

Kolombo 1900 denberi marU 
bir müziği bilendir. Sqİı zamarılard 
Çar ikinci Nikolanın sarııyında rnu 
him bir mevki ,kazanmış, ih tilaid< 
hayatını güçlükle kurtaı mış ve Lon 
draya kaçmıştır. 

Sovyet-İntiliabı 
ve Fransadakl 

gazeteler Bu esrarengız adamın M•nçu · 
ride Japon himayesinde huküm sür
düğü ve bu r.;evkii elde etmek için 
ne kadar hileli mecaralara baş \Ur· 

şekle sokmuştur. 1 

Cemiyete yeniden girmek istiyu;ı 

Çinli, günleıce göz hapsinde bu'un 
durulur, bu müddet zarfında içtimai 
vaziyeti tesbit edilir. İçtimai vaziyeti 
müsbet not aldığı takdırde, naınzed, 
mutlaka gece olmak şartile cemiye 
tin muayyen merkezlerinden birisine, 
yol ve iz bulamryacak binbir usül 
ve hile getıilir, orada kendi in~ sa
dakat yemini ettirilir, Sedakat yemi. 
ni, takrıbi ol•rak Masonların sadaka 
kat yeminine benzer. Fakat burada
ki kcrkunç saneler, daha fazla haki 
ki oh.ı! 

Gök yüzii güne şli , 
rüzgarsız . Gölgede en 

18,5 santigrat de "c ı . 

hava 
çok 

sisli , 
~ıcak için yeni kumandan j-ıükümelle mü- S 

k •• ,~agM 
za ereye gırışmiştir. 

ve Sol cer.alı gazetl 
\eri ne diyor? 

duğu malumdur. Hanedadrn müessİ· 
sinden 1, u sonuncu ferdın kadar bü 
tün tfradı hile, hud'a vniyadan b[Ş 
ka biç bir şe} i ta~ımaııırşlardır. Çin 
liler de Lu >ebeble hanedanla mü 

r~~~~~~~~~~~~~---· , 

S ~~~:;:rk;n:ı~~~~~h::; ısınıııak için soyunan ada111 
vardır : A leş . Onun 

. . --------Hi!caye ·---rom-- Yazan : NiHAD TANGÜNER ·---ıc::ı··--· kıynıetinı, hasretıni çe · 
caddeyi vatani bir vazife bilmişler - ken adam biliyordu ; "Bora., 

O tiyorr'u Fakat müınkiin mü! '"trııak için ağzına götürdü; fakat Bin güçlükle ayağa kalktı; o· 
dir. kna Uluclağın yamaçlarında Muhafaza kulü'>esi taştan, pr ıı· nefesi bile soğum· ştu! muzlarından muşambasını çrkerek 

"Beyaz zaml•ak., Çince adile şiıırşe gibi dolaştığı için Bora di 
l F cerı-leı i deıııirdrrdi. Ağaç namrııa A 1 k h d t ·ı .. bir bohça gibi top yaptı ve ocag· a 

"Pe Lin Knao,. cemiıeti 1774 de yorlarc r. <kat Bora, bugün en zaif r r ayatııı an amarnr e umı 
ld b -- bir krı.ım yortu, Olsa şüphesiz ya- ı· · k · · K 1 ı kl · d yerleştirdi. • 

kurulmuş ilk Çin . Japon harbine bir ye en ile korkuyordu: Uşuyor- ı ını •smrştı. ur u uş yo u. ını a 
kacaktı. Nitekim, tahta karyolasını, d k' d ı d' B' 'k' Ocakta kırmızı bir alev yükseli 100.000 gönüllü asker 'verecek ka du; donmuştu. ına ımse e ge eınez r. ır ı ·ı 
tıılıta yem< k kaşıklarını ve ağaç su 1 1 lk' b d b'I' d' F k yordu 

clar kuvvetlenmiştir. Dışarıda, Azgın biı kara yel, ku gün ° sa "' ı sa re e 1 rr ı. a at · 
Jesti.ine kadar her şeyi yakmıştı. b k 1ı· h ft d n e el k Jk k Yu"zünü müşfik Lir elin okşa Çindeki gizli cemiyetlerin en lubeyi yerinden uçuracak gibi esiyor u ar ır a a a vv a aca 

Vb arık k cak b' k 1 'b' d • ·ıd· d d d - masına uzanır gibi yalazalara veri-nıühimi ve geçen asrrda en büyük Tipiden bir ~dım ötesi görülnıiyor. •· '· ya ·a ır şey a · gı ı egı ı; urına Jn a yagıyor· 
T n)amrşl O hl - ı d ğ'ld ' d p· ki d 1 b yoı, ellerile, bir se•·giliyi kucaklar rol oyn1mış olanı" ıen Hauf Hnyih. Kar, boyları aşmıştı Küçük ormanın ı. • 1 ıya sız e 1 '· ama u.. ıposunu yo a ı, onuna iraz 

· d l ·ı · ı · · - d k · d- b-ı- ı- 1 k t "ı-· "d k ı gibi aleve uzanıyordu. cemiydidir. bu ceıniyetin ısmi Lil"-he- içindeki ağaçlar son allarına kadar nı- ıı sın ırr gece ıçrn <' ar, şım ı ısına ı m r; a a tu unu e ama· 
re Tisen Ti Huyih olnıu~lur ki "arz kaıa gömülmüştü. ye bdar görülmemiş lıir derecede nııştı. Yalaza küçüldü, ocak çok geç 
ve gök karde~lif;ı .. cemiyetidir. im Bora, son bir mecalle küçük ku- yağmış hütü ı ormanı örtmüştü. Gözleri bile donmuştu, Artık meden frtili kısılmış bir lambaya 
parator Ku~a King zamanında 1800 lübenin kapusunu zorladı: Fakat a D.ımarla ındaki kan gittikçe so- görrmiycrdu· Kafa tası içindeki döndü; bir an sonra yine ;.ıarladı, 
1820 seneleri farasında ve Marıçu· çılması imkansızdı. Herıı açsa nereye i(u;ordu; elleri, yüzt:, sarı, mor bir beyninin bile katılaştığını hissedi- söndü. parladı, söndü porladı, sön-
hanedanı aleyhine kurulmuştur. Ce - gidecekti . kar, kulubeyi taınanı<n renk alınıştı. Hareket yapı;) ısınmak yordu. Artık birşey düşiinemiyordu. dü ve niyahet bir daha parlamadı. 
miyet o zamanda on binlerce aza örtmüştü. için kalkmak istedi, fakat muvaffak Muhakemesi durmuştu. Kalbinde Alaca karanlığın içinde çırçıplak 
) a malik olmuştur. Merkezi ve asıl 1 Orman bek~· isı, odun aııyordu; olamadı; başını nıuşamİJ> smın yaka· yaşayan, gözünde tüten tek şey a bir gövde yere yıkıldı. 1 
faaliyet sahası cenubi Siyam v~ ko- odun bulmak için dışarı çıkmak is· ları arasına daldrrdı; ol.. adr; ellerini teşti; Ateşin sıcaklığı, ateşin rengi... O, ısınmak için soyunmuıtul. 

ra gibi sarı ırkla meskun diğer mem- --------------------·------.---------.·--------------------------' 
• 

1 -
Bütün Fransız gazc teleı i ~oiryet intiha 
pı hakkında mütalalarla doludur! 

( "Humanite" Paris) gazetesin 
de bu ga:ieteain direktöı Ü, ve konıi 
nis partisinin en mühi~ önder! • ·;~ . 

den Marcel Cachine göre: 
F r a n ı z ıeım<)< s:n:r 

oyuncağı olan gazeteler, bu intiha 
batın demokrasi kavaidine 'tevifkan 
yapılmamış olduğunu iddia ediyor 
lar. Sorarım ; hangi demokrasiyi 
kasteJiyorlar ? 

"Temps"nın, "Jurnal des Deb· 
ats"nın , Jour'un, Matin'ın müdafili • 
ğini yaptıkları demokrasiyi mi? Öy 
le ise kafJul ediyoruz : böyl,· bir de. 
mokra~inin kavaidine ittiba edılrı•r 
miştir. Çünkü, kapitalist rejimlerde .. 
güzel kelimeler ve tantanalı cümle 
ler arkasında nelerin ğizlendlgini biz 
pek iyi biliriz. 

~ - ' 
- Gerisi dördUncU sahifede~ 
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Komünizme karşı 

SON KOZ 
---- * * 1: ·-- ----~- ·ı 

/ Q _?11ya - lıalm t'e faopnya arırnııda akı olııııarı komilrıiznı aleyh· 
· ;,,,, , · 1' ' I b' b . .......... , ,.,, nıüna.\ebetı/e LP Tempıs l(azet,,sının on·yo mu ıa ırı u sı· 

0

'·..J.111 I'' e.rnslı /(örüş/eri gazerr."ne bildırmekredir. Bu yazıyı j 
~~~ ' 

da 
· ~- .. -:-.Le Temps'den·------------·-' 

f ı~,. " .. • • ... -rl 

~ j -;~;;.: ~·[-~A~:".l!tomünizm ile 
~VI mücadele için merasimle im 

zaladıkları pak t karşısında-
ki milli aksülamelin gazetelerinde 
resmi şahışlarla siyası partilerin be. 
yanal ve tebligatında bir ter ki bini 
arıyanlar şu iki müşahede de bulu· 
nurlH. 

Bunlardan birincisi bütün mah
fillerin bu paktı tasvip etmeleridir. 
Halkın ne düşündüğünden bahset
miyeceğiz. Zira, bü>ük gazeteler 
kaınoyu adeta ablokaya almış olduk
larından bu vesikanın ,mahiyeti pek 1 

·~ .. dlÜm olmamış sayılabilir, ı 

Diger taraftan, paktı bÜtün mah 
filJeı in tasvib etmesi de, bir tezad 
t~şkil etmek bakımından, dikkata 
layiktir. Zira, bu yakınlarda az çok 
gürültü ile yıl dönümü kutlanacak 
olan ilk ve asıl pakt, yani Alman -
Japon paktı, vaktiyle o derece şid
detli ve 5yle umumi 0ir şekilde 
tenkit olunmuştu ki onu imzalamış 
-olaıi "dış bakanı B. Aritaliın istifası 
buna atfedilmişti. ' 

ikinci müşahede ise, Amerika 
ve lngilterede yeni paktın icra et
miş oldugu aksülamel karşısında 
gerek aynı mahfillerin ve gerek ga· 
zetelerden bir çogunun göstermek. 
te olduklaıı hayrettir. Japonların bu 

. husustaki telakkisi şudur: MarX'in 
mezhebini reddeden üç memleket 

tehlike karşısında birleşmişlerdir 
Açıkça tarif edilmi~ sebebelere 
istinat ve yalnız kendi milletlerini 
inhisar eden tedbirler almak husu-

Hususile otuz senelik dış politika. 
sının mesnedi olan fngiliz dostluğunu 
kaybetmiştir. 

Japonya bu dostlukları tekrar 
kazanmak için boş ye• e uğraşmış. 

tır, Almanya ile ilk paktı imzaladık. 
tan sonra teşebbüslerine devam et
tiği sırada bu günkü Çin hadisesi 
zuhur etmiş ve o zamandanberi de 
vaziyet büsbütün gerginlemiştir . 
Bundan dolayı, denilebilir ki Japon· 
yanın kat'i surette Almanya ve !tal 
yaya temayülü bir kaç aylık bir ma 
ziye maliktir. 

Bu iki sebepten ikincisi. pak· 
tın imzasına saik olmuş bulunmak 
lazımdır. Eğer Japonya iki dostunu 
daim .. yanında göreceğinden emin 
olsaydı yeni dostluklar aramazdı . 
Aşagi gazetesi, pakt ltalya ilı: im 
zalandıktan sanra şöyle yazıyordu : 
Ölüler arkasından ağlamak bir şe· 
ye yaramaz, lngiliz dostluğu ölmüş. 
tür .• 

Bu paktın ntticeleri neler olabi· 
lir? Askeri bakımdan bunun hiç bir 
hükmü ihtiva etmedigi ısrarla beyan 
olunmuştur. Ancak paktı imzalıyan 
diğer iki devld bir harte tutuşacak 
olurlarsa Japonyanın bunlara karşı 
takip edeceği tarafsızlık politikası, 
hadiselerin de yardımı ile hakiki bir 
ittifaka inkilab edebilir; hele bu harb 
komiinist prensiplerine doğrudan 

eoğruya veya bilvasita taraftar mil 
!etleri karıştııılırsa ... 

• sunda fikir teatisi maksadile yapıl 
mış olan böyle bir birlik bu mezhe 
bin propagandacılığını yapmak gibi 
gizli bir niyet besledikleri takdird<! 
devletlerden hiç birine zarar ver· 
nıemek lazımdır. 

Bu ihtimal, tasavvur edildiği gi. 
bi ideolojik bir iş birliği halini alırsa 
bu üç devlet için, bir realite olur. 

Halbuki mesele ltalyan ve Alman 
bakımından başka şekilde görülmek 
lazımdır. ltalya ve Almanya Sovyet 
Rusya ile ticari münasebetler idame 
etmektedirler. Eğer Avrupada yeni 
lıir uzlaşma olur da Almanya ve İtal. 
ya tatmin edilir iseler pakt, Japonya 
için, kıymetsiz bir vesika hükmüne 
düşebilir. 

' 

1 

Bu sebepler ikidir: Biıincisi pek 
esaslı olup Japonya mevcut kaldık· 
ç!ı mevcut olacaktır: Kominizm kini. 
Çünkü, bilindiği, gibi, Japon milli 

Bütün bu sebeplerle davanın 

nıenşeini uzak şarktan ziyade Avru 
pada aramak lazımdır, 

. ıstemi, aileye istinad etmektedir. 
Japonya, milyonlarca kolu olan bir 
te~ _a'.ledir. Ve bunun siyasi ve dini 1 
reısı ımparatordur. O aileden olmak~.-----------·---
reisin riyasetine biat etmek de-mek 
tır. Ailenin muhiti yalnız nesilden 
nesile değil, ona iltihakla de ge· 
nişliyebilir: Koralılar gibi .. Bu hu· 
susta reısin nıuvafakatı ile veya ev. 
lenerek aile içiııe girmek kafidir. 

imdi Japonlara göre, komünizm 
yalnız aileyi ve dini yıkmakla kal 
rnayıp milli birliği de tahrip eder. 
Paktın ikinci zıddı arziddir: Mançu 
kanun tesisindenberi Japonya tecer. 
rüd halinde ve dostsuz kalmıştır . 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

HALiME 
Büyük şark opereti 

3 PERDE 

Komedi 
Fiyatlar : 7 S 50 40 30 Kr. 
DiKKAT: Yerler numaralıdır. 

Kişe saat 14 den itibaren açıktır. 
Telefon No. 266 

Numaralı yerlerinizi erken te 
ıııın ediniz • 

88'.l4 

Türk askeri heyeti Bey
ruttan döndü 

Antakta : 27 (Türksözü muha 
birinden) - Bir hafta evvel sehri
mizden geçerek Beyruta giden Türk 
askeri heyeti, habeı aldığımıza göre 
dün Türkiyeye hareket etmiştir. 

Yılbaşı gecesi 
Yeni otel salonları 

Kızılay menfeatine 
Şehrim izde bulunan (H 4 LK 

OPERETi) hey< ti sanatkarının ve 
orkestrasının iştirakile muazzam ge-
ce ... 

Dans, muzik, revu, var yete, mu
sabakalar kotiyon, çiçek, hediyeler, 
sabaha kadar neş'e zevk eylence 

Gür gecesı 
Masalar numaralıdır Biletler ve 

içkiler soğuk yemekler her keseye 
uygundur. 

Tafsilat el ilanlarındadır. 

8825 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

T oros eczanesidir 

• Tfirksözll 

Halayda yeni bir fesad 
partisi kuruldu 

bir çok Türkler dün 
tevkif edildiler 

Kırıkhanda 
haksız yere 

Antakya: 27 (Türksöıü muhabi. 
rinden) - Sancakta teşekkül eılen 
yüksek mahkeme azalığına Şam ec- ı 

nebi bidayet mahkemesi memurların
dan Jan İbrahim tayin edilmiştir, 

Delege Caro evvelki gün Kı

rıkhana gitmiş ve eşraftan Baron 
Adoron ile görüşmüştür. Delegenin 
Aklepe hadisesi hakkında malümat 
aldığı söylenmektedir. Garo hali ha
zırda şehrimizde bulunmaktadır. 

Garo ile temaslar 
Halkpartisisinin bilhassa rejime 

başladıktan sonra hukümetçe ittihaz 
olunan ve devam etmekte bulunn 
mukarrerat ve icraat göz önüne alı. 
narak delegeliğe veril en protestodan 
birkaç gün evvel bahsetmiştim. 

Ru protestoyu alan delege Garo 
dün sabah saat 10 da parti mesul 
heyetinin azalarını delegasyona davet 
ederek kendilerile bu hususta uzun 
uzadıya konuşmuşlardır. 

Haber aldığıma göre bu konu~. 
ma üç saat kadar sürmüştür, Bu top. 
lantıda protestonun ihtiva ve temas 
ettiği bütün vaziyetler üzerinde uzun 
uzadıya ve pek açık bir lisanla mü· 
nakaşalar yapılmıştır. Bununla beraber 
arada bir anlaşmaya varılamadığı ve 
bazı noktaların rakamlar üzerinde 

Filistin çok f ıena 
surette karıştı 

Kudüs : 27 (Radyo) Erden 

tekrar gözden geçirilmesi için toplan· 
tının bir başka güne bırakıldığı ha
ber alınmıştır. 

Kırıkhan: 27 (Türksözü Muha
birinden) - Aktepe nahiy" mer· 
kezinde dün hükümetin silahlı par· 
tijanları tarafından bir nümayiş ya. 
pılmış ve Türklerle birlik hareket 
ed~n iki kişinin silahları alınarak 

tevkif edilmişlerdir. 
iyi bir kaynaktan alınan haber 

lere göre Aktepe nahiyesinde vazi
yet çok karışıktır. Ş . hrimiz mesalihi 
hassa zabiti bugün hadise etrafında 
tahkikatta bulunmak üzere Aktepe. 
ye gitmistir. 

Sancakta yeni parti 

Şehrimiz matbuat dairesinde 
aldığım malü'llata göre, merkezi 
Antakyada olmak üzer~ "Sancak 
vahdet partisi., namı altında yeni 
bir siyasi teşkkül viicuda gelmiştir. 
Partinin şeflerinden Şahin Cabbare 
partinin nizamnamesini hükümete 
vererek ruhsal istemiştir. Bu parti . 
yi teşkil edenlerin çoğu usbeciler 
dir. 

j Şim~I kutbun-
I daki ilim heyeti 

ne vaziyette? 
hududuna yakın bir mıntakada dün 

Moskova, 27 ( Radyo ) - Şi
askeri kuvvetlerle çeteler arasında 

mal kutbundahı Sovyet ilim heyeti 
bir çarpışma olmuştur. 

hakkında alınan son haberlere göre, 
Bu çarpı~malara tayyareler de heyetin üzerine yerleşmiş olduğu 

iştirak etmiş ve çetelerden on bir kişi lıuz adası 21 mayıstanberi Grorn
ölmüştür. ve bir kişi de tutulmuştur. iane adasına doğru 15l O kilometre 

Hayfadaki askeri mahkeme, dört kadar kaymıştır. Buz adası çok 
' Arabı idam cezasına maküm etmış sağlamdır. Parçalanacak gibi değil · ı 

tir. Bunlar, geçer !erde İngilizlere ca. dır ve bu sebeble heyetin vaziyetin 
susluk etti diye bir arabı tutarak di . de hıç bir tchlihe }Oktur. Heyet ku . 
lini kesip kur\ una dizenlerdir. tup mıntakası hakkında bundan kırk 

Kudus : 27 (Radyo) - Şimali sene evveline nazaran ç•k y e n i 
Filistinde silahlı Arap çetelerine kar bılgiler meydana çıkarmıstır. 
şı yapılan imha muharebesi şiddetle Kaşiflerle insanla me~kün ilk 
devam etmektedir. Ç"virme hareke. nokta arasınc'a lıenuy 500 kılomel- ı 
tinin bugün ~ördüııcü günüdür. 'J a r~ mesalevardır. Bu nokta Spitz· 
kip kıtaatı da muharebe mevziine lıet,ğte kiiin Barentzb, rgdir. V>! lıu 

noktatla bir radyo istasyonu vardır. 
gelmiş ,bulunuyorlar. 

.:.ovytt hiikümeti, 150 tonluk 
Muharebe sahaoından kaçmak is M 

urmanetz adındaki Hidıoğrafık 
tt•yen hir kafıle Arap Mısmar ve 

gemiyi Grornland sularını gönder
Hayriye arasında polis kuvvetlerinin 

mek İçin hazırlıklarda bulunmakta 
eteşine nıaruz kalmışlardır. dır. bu gtmi, buzların vaziyetini tet 

Hayfada bir ışçi, içerisi müşteri., kik edecek, Bangizle irtibat temin 
lerle dolu bir kahveye Lomha at eyliyecek. ve icabında lı.ryeti sefe 
mıştır. Kahvede bulunan bir lngiliz 1 riyeye yardım edecek olan ve Ro· 
askeri hemen bombayı alarak dışa- dolphe adasında bulunan tayyare· 
rıya fırlatmış ve bomba dışarıda pat· ler için bir tayyare meydanı hazır. 
lamıştır. insanca hiç bir zarar yoktur.! layacaktır. 
Tulükerimde hapısaneye tüfek ateşi aj Hava şaıtlaıı müsait olduğu tak· 
çılmıştır. ıBütün bu hadi 'eler karşısın tirde nisaıı sonunda kaşiflerden Pa 

k 1 d 1 d 
1 

panine'i Yermak lıuzkıranı alacak da a şam arı ışarı ar adolaşmak ve . . . . 
ışık yakılması yasak edilmiştir. ve ~cabında bır tayyareye bındıre· 

/ cektır. 

borsasında : Cezire muhafızı İstanbul 
dünkü nıuameleler 

lstanbul: 27 (Telefonla) - Bu. 
gün borsada yine hararetli muame· 
leler olmuştur. Birinci tertip Türk 
borcu tahvilleri 14,70 , ikinci tertip 
Türk borcu tahvilleri 14,05 den 
muamele görmüş, Anadoh; demir 
yolu tah"illeri 40,45 den, Ergani 
tahvilleri 97,25 de satılmış, bir ln
giliz lirasına Merkez bankası tara· 
fından 625,75 kuruş kıymet k.>bit 
edilmiştir. Dün altın borsa haricin· 
de bir mıktar yükselmiş 1052 dc
ac;ılmış, 1055 de kapanmıştır. 

1 . 

! dağa kaldırılıdı 
Sam : 27 ( TÜRKKOZO muha· 

birinden ) - Hassice; kayma · 
kamlığından bu gün bur ·ya gelen 
bir habere göre, Cezire ınııhafızı. 
Tevfik Şamiye çeteler tarafından 
dağa kaldırılmıştır. 

Suriye hükümeti bu hadist0ye ç~k 
ehemmiyet vermiş ve bir jandarma 
müfrezesi ile üç tayyarPye, muha
fazı aramağ• memur etmıştir. Kuv· 
vetle sanıldığına göre muhafız 

, Ceziredeki bir müdafaa komi-
tesi tarafından kaçırtılmışlır. 

Sahife : 3 

28 Birinci kanun salı günü akşamıııdan itibaren 

Sayın müşterilerinin alaka ile beklediklerı havacılık sergüzeştlerile 
büyük bir aşk macerasını gösteren ve 

J'ames Kakney-Pat O'briyen-Margaret Lindsay -
Frank M'huck . 

gibi dört biiyük ve tanınmış Yıldızın temsıl ettıkleri 

................................................................................................... • • 
i Çelik Kartallar i 
• • ,. .............................................................................. __ ................ . 

iLAVETEN : 
Şaheserıni sunar 

Umumi istek uzerıne 

Ken Maynard 
' ..................................................................................................... . 

: Damgalı haydutlar i · ................................................................................................. . 
SAYIN :MOŞTERILERİMIZE: 

938 yılının yaklaşması dolayısile bu hafta programımızı bir gün ev 
vel değiştirmek zaruretinde kaldık. Yıllaşı gecesı için büyük fedakarlık. 
!arla hazırlanmakta olan zengin ve muhteşem programımızla sürprizlerimizi 

bekleyiniz 

Pek yakında: Marta Egert sinemamıza konser ver
meğe geliyor. Sinema tam saat 8,30 da başlar 

Telefon : 250 8799 ASRI 
• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- DÜNDEN ART AN -

Madde 3 - Eu kaı:rn hükümleıir.i) üıütmeğe Adliye, Maliye, Güm
rük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 

15 6 1937 

211/J rıımıarnlı l.ıuıurı 2712 sa,,lı /frsmi f,a:ctededir. 

-----. ------
Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin 695/ B, C pozisyonlarında 
yazılı resimlerinin indil'ilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 32f ı Kabul tarı hı ; 1 J!t.I~ 

Madde 1 - 31 m<>yıs 1933 tarih ve 2255 sayılı kanuna bağlı cet· 
velde yazılı resimlerden 695 B pozisyonuna aiJ 13,20 lira, 6 liraya; 695 
C pozisyonuna aid 12,60 lira, 6 liraya in.liıilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanuıı neşri tarihinden mutederdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hiikünılerini icraya MdliyP, lktisad ve Güm

rük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. 
15 6 1937 

( S ON) 
Teşviki Sanayi Kanunun~n 30 ve 36 ncı madde 

lerinin tadili hakkında kanun 
Kanun N o : 32:'0 K.ıh ·' ta .hı : ''1611937 -

Madde 1 - 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 sayılı Teşviki Sanayı Ka· 
nununun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekild~ değiştirilmiştir: 

Muafıyet ruhsatnamesi almış olan sınai Müesseselerden Milli Müdafaa 
Vekaletıne ~id askeri fa\ırikalar<lan maadası lktisad Vekaletince hazır
lanacak örneğe göre her takvim yılının ilk iki ayı içinde takvim yılı üze· 
tinden dört nüsha İş cetveli tanzim ve imza ile 21 inci maddede yazılı 
makamlara verirler. Bu cetvellerde yazılı olanlardan ve bunların defter 
kayıdlarına uygun olmamasından müessese sahipleri mes'uldürler. 

Macide 2 - Mezkür kanunun 36 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde de 
ğiştirilmiştir. 

30 uncu maddeye göre yıllık iş cntvellerini takvim yılının ilk iki ayı 
içinde vermeyen sınai müessese sahiplerine lktisad Vekaletince yazı ile, 
kabil olmadığı takdirde müessesenin bulunduğu vilayet dahilinde intişar 
eden bir gazete ve böyle bir gazete çıkm~dığı takdirde Ankara ve lstan. 
holda intişar eden birer gazete ile ilan edilmek suretile tehliğat yapılır. 

Bu tebliğat tarihinden itibaren iki ay geçinceye kadar iş cetvellerini ver· 
meyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri rn çok üç yıl müddetle mu 
vakkalen geri alınır. 

Madde 3 - Bu kanun neşri tarihinJen üç ay sonra tatbik olunur. 
Madde 4 - Bu kanunun hükmüııü icraya İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 

8303 ( S O N ) 



~ahife: 4 

Sovyet intihabı 

- ikinci sahifeden artan -

1 

Demokrasi halkin bizzat idaresi 
demektir. Acı::ba trösJerin avukatları 
Fransada, Fransız haJkmın hakim 
olduğunu ve halkın iradesine hür· 
mel edildiğini, iddia etmek cesare. 
tini gösterebilirler mi? 

Bir halk cer hesi rejimi tutuyo · 
ruz çünkü şerri tehdit ediyor ) hal · 
kın iradesi her gün baltalanmaka 
ve iktisadiyatı ellerinde oyuncak gi
bi kullanan bankerler tarafından tah· 
kir edilmektedir. . 

Burjua olan bir demokrasi dahi 
herkesin, kudretine göre amme mas· 
raflarına iştirakini tazammun eder. 
Fakat, hükumet. bu iptidai demok. 
ratik zarureti nazariyat sahasından 

tatbikat sahasına intikal ettirdiği 

zaman, Fransız bankalarının altın 
ve milyarları başka semalara uçu
yor. "Temps"nın avukatlığını yaptı 
ğı L>u demokrasi tahayyül edilebilen 
yegane demokrasi değildir. Her 
halde bizim anladığımız dfmorasi 
bu değildir, ve, Sovyet Rusyanın 
demokr c;sisi de btı değildir. 

Rusyanın hedef olduğu iftirara 
nn köhneliğini uzun uzadıya; saya 
cak değiliz. Fakat tekrar ediyoruz: 
manevi şahsiyet. kültür, haysıyet 

ve müsavat hissi, hiç bir yerde 
Rusyada olduğu kadar hürmet gör 

Turksözu 

Halkevi Başkanlığından: Adana Borsası Muameleleri 
28- 12-937 salı günü saat (20) 1 PAMUK ve KOZA 

de evimiz salonunda müzikli ve ----------- Kilo Fiati 

konferanslı bir gece yapılacaktır · CİNSİ En az En çok 
Bu geceye gelmek istiyenlerin Hal· 1 K. s. A.. s. 

Satılan miktar 
Küo 

kevinden giriş kartı almaları rica ı =-=K"""a-p-ım=a""'"'ıı=~pa-m.-u-:-k = 28,50 --.- _ --~--_ ==,====== 

olunur . 8823 r Piyasa parlağı .. 23 23,25 

T. H. K. Adana şubesi 
Başkanlığından : 

EKSiLTME ŞARTNAMESi 

Adanada inşa edilecek Türkkuşu 
binasına ait eksiltme şartnamesidir. 

1- Eksiltme götürü olarak ve 

kapalı zarf usulü iledir . 
2- Eksiltme 10-1- 1938 pa 

zartesi günü saat 15 ae Adana T. 
H. K. şubesinde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 

ları haiz olanlar girebilir : 
A-Kanuni ikametgahı olmak 
B-Türk olmak . 
C- Halen inşaat müteahhidi 

olarak faaliyette olduğuna d~ir res 
mi vesika ibraz etmek . 

O-Şimdiye kadar bir defo 
t'n az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina inşaatı işini muvaffakiyetle ba-

1 Pivasa temizi ,, -19 22 - -
___,_..::....J __,..----'---- - - - -- -- - - - ----------

1 iane 1 

j iane 2 

Klevlant 34,25 34,50 

1 YA P A GI ------------------
ı --=s,..---eya=z =====-=-ı~- --_-_-.-1 - -----,=.=====-· 
ı Siyah -·· çtCJr 
•- E=k:-s-p-re_s ___ ---, -.......;'---ı-----.------. ----

iane 1 •-~Y,.-er~li,.......,,=,Y~e-m~li~k-.. --- ------
,, "Tohuml-u-k,-, -- 2,32 ---~;....I ____ ...;... ________ --

~-1 lJ B U B A T ----------
Bu~day Krbns -------------,, Yerli ----------·----------

" 
Men tane 

Arpa j 

Fasulya ---- -- --------------· 
YuJaf ---------
Delice 

--=--=-------,,---- - ----ı----- ----------Kuş yemi 
---- ı--~-- ----------Keten tohumu 

--ı--------- -----Susam 
·---------------=----------------...... -----..-.....------··---

Mercimek 

UN 
---=--i'---~,...,.-- ~~--

şa rmış olduğunu isbat etmek. ~D,.--öt~t_,y'--ı l~d_ı7_S_al_ir~ı -~---~ ~ 
E Döı düncü maddede ya- ' üç ,, " 

_g 'fil -Dörı )J l dı~ öö"iruluk 
zılı muvakkat teminatı vermek. ;ı:: - " - -

F- Mukavele müsveddesi ve ~ c: - u,). " " 1-·---

ona merbut bilcümle evrakı görüp ~ ~ -~:~t-yıid-ız-C~u;,h-ur-iy_e_t ---:-----
imza etmek. ~ c.ı-1-ü-ç--.. ---.. ----,-----

4- Bu işin ınuvakkat teminatı Simit .. ---'------=----·------• 
% 7,5 he~abile 2174 lira 81 ku · Liverı.Jol TelgraHarı Kambiyo ve Para 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten 
saf ve temiz kömür ucuz .oJar ~ 

-.1. 0-~._.ır ~ 

tan ve perakende satılır ~i\'~~'mn haı _ 
Satış yeri '., : cir. 8~~. 1' 

~ıı.~ nnn.,. ...,.. 

Ş. RIZA IŞÇEN 
7967 70 Belediye karşısında 

r,----ilin 
Türkiye Cumhuriyetinin devletçiliğe ait ~ütün sanayi ve fabrika te 

satını yüksek seımaye kudret ve idare kabjliyeti altında toplamiş ol 
" Sümer ,, Bankın teşkil ettiği H Gün ,, sigorta şirketinin bu kere Seyh 
vilayeti acentalık vazifesini deruhte etmiş olan Külek Limited ıirketin 

' 

• 
ın 

Muhterem AdanahlarımızaJıitap ve ila~ raıi 
• v s·· B ı. lesi fstinad ettigı sermaye kuvvetini do~.udan dogruya umer anıcotsn Ank 

<ıları ve gayı::si milllcilik olmdst dolayısil~ efrat V.! ınilleti11 en küçük zara· ıtıün 
tından 0z ıtiah dtreo~sinde müteessir olan " Gün ;ı Sigorta şirketi g .. r~k Ve 
lıarlk, nakliyat ve gerekse kaza ve nakliyatta üzeri'le aldığı ödeme f Jl• ileri 
ahhüdatınt derhal ifa eder. Mallarııu, canlarırıı boyle şirl<ete sigorta dtİ Ank 
renlerin her ~url"lle memnun ve müstefıt olataklarıhl ilah eyl«"t. sani 

8808 18-2;J - 26-28 ~rı 

gör 
leh· 

memektedir. ihtiyar, çocuk, kadın, er
kek velhasıl hnkes, yalnız intihap 
devrelerinde değil, fakat her zaman 
amme işlerinin idaresine doğrudan 

doğruya iştirak etmektedirier. Ka· 
nun ve kararname (teklifleri halkın 

refera ndomuna tabı dır. 

t 27 ı 12 / 1'137 iş Bankasından alınmıştı;. 
ruş ur. ·--------------------------·,ber 5- istekliler muvakkat temi - Sancım Pene ,. 

na ti arını eksiltme sa atından bir saat _H_a_z-ır---------;-ı==-4~~--ı -8...:::-:::-6 1-~:;:i~:...:::e;:..,,.iş_m_a.....,rk,.------ ı-1-\ 98 sun 

evvel T. H. K. Adana şubesi vez !k. Kanun vadeli 4 1 71 frank (Fransız) -23- 58 yu·· RKso·· zu·· 
Maarif teşkilatı hiçbir memleket 

te bu kadar geniş değildir. Cehalet 
Rnsyadan kovıılmuştur. ve ilim ve 
sanat celbedilmiştir. 

nesine yatırarcık alacakları makbuzu Mart vadeli 4 1 76 Sterlin ( İngiliz ) 624- _Ö_O_ • 

ve 3. maddede C. ve O fıkralarında ·ı _H_i_nt_ha_z_ır _ _ -,.-_ _ 
1 

8
4 'ı ;~ Dolar (Amerika) _79 __ 

1
-gç 

yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha Nevyork Frank ( i~ç·-~-"-) ____ _ 

TÜRK SÖZÜ 
Gündelik siyasi gazete 

vi kapalı zarfla birlikte eksiltme sa-
atında T. H. K Adana şubesinde 

toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdi edeceklerdir. . 

6- Kati ihale Türk Hava kuru
mu Umumi merkezindrn sorulduk
tan sonra yapılacak . 

Sayın Abonelerimiz e 

Abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~00 

100 

Birinci mıntıka şehir müv'ezziimiz değişmiş ol
duğtindan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 

Nafia· müdürlüğünden : 1 rica ederiz . 

18-23-28-2 8807 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişme7 yalnız posta masrafı 

zammedilir. 1 
2 - İlanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 

Nafia müdürlüğünden: 

1 - Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (7498) lira (99) kuruş ke 
şif bedeili samaoiık ve anbar inşa
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 '1 1~38 tarih~nP. 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - Ke~ifn'lmesirıi görmek iste· I 
)enleı N<dia daiıt-siı ıe n ı üracaat ede 
bilirler . 

4 - İstt'klilerin "56'1,, liıa "42,, 
kuıuş tc mineıl H'r mc ~i '\e bu i~i ya. 
pabilt"ceğine dair Nafia müdürlü. 
ğünden verilmiş vesikayı göstermesi 
lazımdır • 23-28- 2-7 

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

2 - Pazartık 937 senesi 1 
inci kanunur.un otuzuncu perşembe 
günü saat on bi"de Nafia dairesin
de yapılacaktır. 

3 - hteklilerin ( 48 ) lira 
( 69 ) kuruş muvakkat teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 
vesikayı göstermesi ı azımdır. 

4 - istiyenler keşfini görmek 
üzere Nafıa dairrsine müracaat d . 

meleri ilan olunur. 

24-26 -- 28 - 29 7895 

Kiralık ev 
Ocak ınahıılle~inde ikinci çık · 

mazda dört odalı ınu'..>ah eleklı i k 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

l~tiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

-------~-----~ ~--~------~-~~--~--- . 

Defter h~tmakla mükellef miiesse- : 
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 1 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz. ,, 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy. 
da - tek ve çift sahife numaralı - deftnlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip yeni st'ne hesabatınızı intizam dairesin· 
de tutunuz. 

1 

-Dr. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gun 

kabul etmekted r. 

e~ki ~nuayenehanesinde 

• 

• .. 

• 

TiR 
• 

TOllKiYE i~~ICA51 ... 
33 4 

!Matbaacılık! 1 Gazet~cilik ı · · 
Mütenevvi renkli 

1 her türlii tab işlerinizi 

. ı 
1 LAN 

bir cild, renkli ve zari 
bir .kapak böl gede an 

cak Türksözünde ya· 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

pılw~ 
Resmi eurak, ced. 

veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekHd-e-en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

Pılır .. 1 • .• • 

Türh;sözü matbaa-

1 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk-
1 sözünün mücellithane· 

\ sinde yaptırınız . Nefis 

GAZETE 
sı "Türksözünden" baş 
ka her boyda· gazete, 
mecmua, tabeder.' 

:J ~ .. 
, ____________________ .,_....-.-----~ 
1 

KAY ADf.LEN A · 
rnanos tt'pelninden 
en fenni cilı<tzlarla 

ve kaplarla 
dilen sudur . 

nakl~ 

K 
A 
y 
A 

KAY AOELEN :oıu 
ları vt" gazozları ~ılı 

hat ve gençlik ~.ıy 

nağıdır. Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYA DE -LEN 
KAY ADELEN su 
ları ve gazozları «'O 

sıhhi ve tabii has-
· saları ·haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA YADELEN s ı 
ları ve gazozl11rı t• 

\•ınize kadar gönde 
rilir • D(&poya lıa':ler 

vernlt'k kafidir. 

KAYADEL~N ~ .. wzlarını ahıkt>ıı ~·~t"lt"ıdcki kı~nıızı ( t-:AYAOE 
LEN) tapalanna dıkkat tdiniz. l<.A' t Dl 1 Ef\ Tn n~ıtleıi : !\•ersin vr 
Adana KA YADELEN dt·polaııJıı. Lüyt.k darı acancılcır: 100 kıııuşa ev· 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vııgt nlar lier : c erd'e' Kay;ıdel!!n 

ı . kt d 8495 lfl2 ~y~ı~~a~n;m•a~a~ır...;. ___ """"'_.;...;; _______ _., __ ... _______ ._.__.......,.~~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbıf.!ı 

esa 

b' 

Sl 

y 

ş 

d 


