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emirgömlekliler:·cen1Jpta faali PARiSTE ;GREVLER 
UMUMiLEŞTi geçti , gönüllü topluyorlar Kabine, meseleyi ele aldı 

....... atayda intihabı baltalamak içirı ! 
•İlli 

"vi 
Nüfus sicillerini çaldılar· 

Suikast/er fili saf haya girdi 
iki 

ve! , 
ka· 

4ntakya : 30 ( TÜRKSÖZO muhabirinden )- ı yet •imdi tamamen de6hıımlftlr , Hatta siyası 
'" Hatay TUrklU6UnUn lstlklllllne kar•• hazır· makamlar bunları TUrklUk aleyhine saldırmaija 
ıın sulkastler flll safhaya dllkOldU. 1 tefvlk etmektedirler. Bugünlerde bu cemiyetin 
intihabat ı,ıerlnl baltalamak için dairelerden reisi faallyattadlr. iyi bir kaynaklan alınan ma

,__, us slclllarl çalınmaktadır • Nitekim dün Ka- IOmata göre, Demlrgllmlaklllerln reisi " Halayın 
ltıut nahiyesinin bUtun nUfus siclllerl meçhul mUdafaası için ne kadar gönUllU takdim ede. 
•r tarafından çalınmı,tır. i ylm ,, diye lcabeden makamlara mUracaat et· 

ı--'Lttaber aldıijıma göre Antakya ve lakandarun 
1 

mlfllr . 
lus dalrelerlndakl slclllerden da mUhlm bir Ankara : 30 ( Telefonla) -- Milletler Cemi · ! yeti hUkOmatlmlzln talebi Uzerlna Halayda ya. 

YiNE DEMIROÖMLEKLILER , pılacak intihabatın tarzı ve tahriri meseleslnl 
Demlrgllmleklller hakkında eskiden çok fld. ikinci klnunun on yedisinde yapaca6ı toplan,__,.111 takibat yapılmakta idi . Maalesef bu vazı- tıda mUzakere edecektir • 

onü. 
silt· 

on. 

dan 

1}'-

ma· 

12 

.~~ 

Atatürk millete 
teşekkür ediyor 

Ankara : 30 [ Riyaseti 
CUmhur Umumi Katlpll. 
lilnden ) 27 birin· 
:. Kanun yıldllnUmU mU-
1\asebetlle gelen bir çok 
elgr.tterdan AtetUrk mU

lehassls olmu,ıar , ve- ~ 
ıe,ekkUrlerlnln blldlrllme. 

1
~ 

•ine Anadolu AJaneını me 
tnur buyurmu,ıardır. 

.......____....., .- ... _~_ -.. 

Oire Cumhuriyeti 
Nasıl idare edilecek ? 

lttolL TERE au YENı iDAREYi 
KABUL ETMiYOR ! 

Londra : 30 ( Radyo )-lrlanda 
ltrbest devletinin yeni kanun esa 
11si bugün meı iyete girmiştir . Bu-

zaıiJ .. " d I •~n en itibaren rlandanın ismi sa-
c an d,ce Oire yani lrlandadır. lrland anın 
ya- kil itibarile hükümda ı olan lngil 

1
;rc kralının ismi yeni kanun esa 
!ide bir kere bile geçmemektedir . 

1
Bununla beraber lngiltere kralı lr-

ed. 
leler, 

arf, andayı yabancı memleketlerde tem
~ıl ettirmek hakkına maliktir . Yeni 
. anun esasi mucibince yedi sene 
~İtı bir irfanda reisi seçilecek ve 

um 
kısa 

ıfis 
f hu 
ya· 

aa-
aş 

U reis,Reisicumhur hukukunu haiz 
Olacaktır . Mebusan ve Ayandan 
ltılir.:kkep bir parlamento kurula· 
~ktır. Hükumet , otoritesi ayrıca 
ır Başvekil tarafından icra oluna

caktır. 

Londra : 30 ( Radyo ) - Büyük 
ritarıya , yeni lrlanda anayasasını 

etkik etmiş ve bunda bir değişiklik 
~apılmayacağına karar vermiştir . 
Büyük Britanya ayni zamanda, Ka· 
~ada , yeni Zelanda Afrikanın da 
~eni irfanda anayasasını ayni şekilde 
kabul etmelerini temin etmiştir. 

Yalnız, yeni serbet irfanda ana
>'asasında Şimali lrlandaya ait hü 
kum hiç bir suretle kabul edilme-
ltıiştir. Zira burası lngilterenin ida 
,tesi albnda olup bu şekilde kala 

J c.ıktır. 

Yeni anayasanın Şimali 1.fan· 
daya teşmil edilmesini Büyük Bri· 
tanya kayitsiz ve şartsız kabul et-

. -., ınemektedir . 

Türk borcu hamilleri 
Hükumetimiz 

bir • • 
ıçın 

hamilleri korumak 
kanun teklif etti 

Ankara; 30 
Türk sözü mu 
ha birinden) 

1936 sene 
si eylul nihaye 
tinde; paraları 
müsnakar baş 

irca devletlerin 
paralarını de•a 
lüe et meleı i Ü 

zerine yabancı 

para üzerine 
muharrem bu · B. Fuat Aralı 
lunan Türk tah· 

villeriyle Anadolu demiryolu ve 
haydar paşa limanı şirketleri tah
yilleri kıymetlerinde mühim sukut'ar 
olmuştur; 

Türk hımillerini zarardan koru 

Romanyada yeni 
kabine teşekkül etti 

Valiler değiştiriliyor 

Bükreş : 30 (Radyo) - Roman 1 
ya kabinesi istifasını vermesi üzerine 
nasyonal hiristiyan partisi reisi Go 
ga nasyonal köylü mebusun işbirli· 
ği ile yeni kabineyi teşkil etmiştir . 
Nasyonal hıristiyan partisi Yahudi 
aleylıdarıdır. Harici siyasetde de 
Roma -Berlin mihverine daha ziya 
de mütemayildir. 

Yeni kabi:-ıe 'Roma ve Berlinde 
iyi karşılann ıştır. Alman gazeteleri 
yeni Romen hükümeti ile nasyonal 
sosyalizm arasındaki ideolojik kara· 
betten bahsetmekte ve Gogayı sena 
eylem, ktedir. 

Bükreş : 30 (Radyo) - kabine 
işinin çok çabuk halledilmiş olması 
gazetel~re uzun kuvantürler yapmı
ya vakıt bırakmamıştır. Hükümetin 
üç büyük gazetesi yeni kabinenin 
muvaffakiyetinden bahsetmekte ve 
yeni hükümetin milli kalkınma ese 
rine devam edeceğini ileri sürmek
tedirler;Müfred sağ cenah partisi o. 
lan "her şey memleket için. partisi 
de, Yahudilerin ortadan kaldırılması 

rumak maksadiyle hükümetimiz ev 
vefa Anadolu tahvilleri inin büyük 

Millet Meçlisine bir kançn layıhası 
arzetmiş ve bu mezuda hassas bu· 

funan büyük meclis 3136 numaralı 

kanunu kabul etmiştir. 1 

Bu kanunnn tatbikleri türk ha. ı 
milleri cepgesinden çok faydalı neti
celer v~rmiş ve bu defa hükümet· 1 

çe 1933 türk borcu tahvilleri ha. 
zarardan kartaracak tedbirlere baş 
vurulmuştur 

Hükumetçe hazırlanan kanun fa. 
yihasınt nazaran Türk borcu tah. 

villeri de dahili istikraz tahvillerile 

hamillerin ihtiyarına bırakılmak su
retiyle mübadele edilecektir. 

Mısır kralına ve- ) 
rilec 1ek hediye 
lstanbul: 30 (Hususi) - Mısır 

karalına hediye edilmek üzere Bey· 
oğlu Akşam Kız sanat mektebinde 
hazır !anmakta olan büyük sofra ta· 
kımı dün gece sabaha karşt ikmal 
edılm i ştir. Takını bugün teşhir edil 
mektedir. Yarın Hediyeyi krala tak
dim edecek olan Mısırlı Prensese 
verilecektir. 

Necaşiye teselli 
Londra : 30 (Radyo) - Noel 

yortisi münasebetiyle buradaki yirmi 
devlet mümessilinden nıürehkep (Ha· 
beş dostları cemiyeti) imparator Hai 
le Selasiyeye bir telgraf çekerek 
Habeşistane karşı yapılan hiyaneti 
unutmıyacaklarını ve onun mukadda· 
ratile daima mcşğul _ bulunduklarını 
bildirmişlerdir. 

için yeni kabineye muzaheret ede· 
ceğini bildirmiştir. 

Köylü partisi ise yni kabineyi 
şiddetle tenkit et meğe başlamıştır. 

Yeni hükümetin ilk icraatı, bir çok 
valilerin değiştirilmeleri ve yerlerine 
faşist, hıristiyan yeni valiler getiril· 
si başlamıştir • 

Abdurrahman 
Ali Özler 

Dün binlerce dostunun 
göz yaşları arasında 

defn~dildi 

Dünkü sayımızda ölümünü der in 
bir acı ile haber verdiğimiz avukat 
Abdurrahman Ali Özlerin cenazesi 
dün saat iki de evinden kaldırılarak 

yeni mezarlığa defnolunmuştur. 

Cenaze törenine başta vali ve 
parti başkanı Tevfik Hadi Baysal, Be
lediye reisi Turhan Cemal Beriker 
oldugu halde merhumun dostlarından 
mürekkep bir iki bin kişilik büyük 
bir kalabalık iştirak etmiştir. Bundan 
başka kız ve erkek liselerinden birer 
ifup talebe, bir kıt,a polis ve zabı· 
IJi belediye memuru da hazır bulun. 
ııluştur. 

Tabutun önünde, partı, belediye, 
Adana barosu ve elektrik şirketi na. 
mına gönderilen çelenkler göze carp
makta idi. 

Abdurrahman Ali Özlerin cenaze· 
si evinden kaldırılarak karşıyakaya 

kadar eller üzerinde taşınmış ve ora
dan otomQbile konularak mezarlığa 

naklolunmuştur. 

Mezarlıkta Vali ve parti başkanı 

Tevfik Hadı R;ı,ysal parti arkadaşları 
namına Abdurrahman Ali Özlerin ta· 
buıu başında güzel, kısa bir hitabe 
irad etmiştir. 

Bu hıtabeyi aynen koyuyoruz: 

Sayın yurddaşlar; 

Biriki gün evel sevimli ve neşeli 
simasite aramızda çalışan partı arka· 
daşımız, kıymetli yurttaşımız Abdur · 
rahman Ali özler amansıı bir zatür. 
rienın darbasile üç gün içinde ebedi
yete kavıştı . 

Fani mevcudiyetini şu toprak yı
gını altına koydugumuz bu temiz ar 
kadaş vefakar, faziletli ve mert bir 
vatanperverdi. bu acı ile partimiz fe
dakar ve münevver bir uzvunu, mem
leket de yetişmiş olgun bir evladını 
kaybetmiş oluyor 

Acımız ~büyüktür. Abdurrahman 
Ali özlerin kıymetli ve asil hatıratını 

Hürmetle yad ederek başta büyük 
kardeşi halkevi başkanımız bay Safa 
özler ile sayın ailesi erkanına, parti 
arkadaşlarıma taziyelerimi arzeder ve 
Tanrıdan rahmet ve mağfiret niyaz 
ederiz. 

Paris : 30 {Radyo) - Bir hafta
danberi devam eden nakliyat işçileri 

grevi dünden itibaren umumileşmiş
tir. Greve hava a-azı, su ve elektrik 
tesisatı işçileri de iştirak etmişler
dir . 

Dün B~vekil Şotan, Daladyo, 
Blum ve daha bazı oazırlarla görü· 
şerek zaruri hizmetleri kararlaştır· 

mışlardır. Bu ar Jda amme hizmetleri 
mümessilleri de Şotanla görüşmüş· 

!erdir. Başvekil Şotan grevin geniş

lemesi üzerine gazetecılere beyanatla 
bulunarak milletin hayati meseleleri
nin inkitaa uğratılmamasına çalışıl

dığını söylemiştir. 

erev hadiseleri etrafında da Da· 
hiliye Nazin kat'ı ve resmi teminat 
vermiştir. Dahiliye Nazırı gazetecile. 
re şu beyanatta bulunmuştur : 

Bütün Paris halkını taciz eden 
bu hareketler karşısında makul bir 
sebep ileriye sürülmez. Halk, hükıi· 

metin vazifesini ifa etmekle mükel
leftir . Amme hizmetlerinin yeniden 
normal bir hale ıfrağı da temin edi
leceğinden emin olabilirsiniı. 

Paris : 30 (Radyo) - Bu sabah· 
ki nazırlar konfernnsında müstacel 
tedbirler ittihaz edilmiştir. Diğer ta
raftan Bay Dormua Paris askeri ku
mandam ile temasa geçmiştir. Bay 
Daladyonun bu sabahki konferansta 
bulunması ve Dormuanın askeri gö· 
rüşmeler yapması hükumetin, amme 
hizmetlerinde askeri kuvvet • istimal 
edeceğine delalet etmektedir. 

Paris : 30 (Radyo) - Belediye 
meclisi kendi müstahdemi için 1800 
frank zam kabul etmiştir. Devlet 
ise kendi müstahdemi için 1200 
frankı kafi bulmaktadırlar. Hükümet 

• Pariste geçe n 
g ~e~le~den bir 
gorunuş. 

bu hususta şehir müstahdemi zam
mı ile devlet müstahdemi zamaimi · 
ni ayni yeküna baliğ etmeği dü
sünmektedir. 

Belediye müstahdemi bu şekli 
hali de kabul etmemektedirler. Şim
diki halde belediye müstahdemi zam 
mı 3000 franga çıkarılacaktır. 

Paris : 30 (Radyo) - Beledi· 
ye memurlarının grevinin vilayetle· 
re sirayetinden korkuluyor. Büyük 
bir yiyecek konserve fabrikası iş
çileri de greve iştirak etmişler 
dir. 

Paris ~ 30 (Radyo) - Umum 
sanayi federasyonu idari komisyo· 
nu saat 21 de toplanmış ve Baş ve· 
kaletten çıkan murahhas lıeyeti ra
porlarını tetkik etmiştir . 

Paris : 30 (Radyo) - Belediye 
meclisi, belediye müstahdemininın 

maaşlarında sene içinde bir çok zam 
lar yapılmış olduğunu bilJirmekte· · 
dir. 

Paris · 30 (Radyo) - Vaziyeti 
tetkik eden radikal sosyalist guru. 
pu, Başvekil Şotanın beyanatını 
nazarı itibara almış ve kanunlara 
halkın riayete mecbur olduklarını 
göstermek için itimad edilmesini 
istemiştir. 

Bütün hususi otom{lbiller garaj. 
fardan çıkarılarak işleml'ye tahsis 
edilmişlerdir. Büyük sinemaların za. 
rarına olarak gece mahalle arala
rında mevcut küçük sinemalar işle· 
miş ve agızlarına kadar müşter(ile 
dolmuşJardır. 

/"'-·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- --·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'"'\ 

i Lübnan hükumeti sukut mu ediyor? i 
1 • 
• • 
; Patrik ve muhalifler şiddtle hücumlara geçtiler ! 
• • 

1 CASA iTALİANA CEMİYETİ KURULDU J 
j Beyrut: 30 (TOrksözünün Hususi Muhabiri yazıyor) - Burada, Fransız Meclisinin Suriye istiklal ! 
i muahedesini reddetmesi ihtim<1line karşı büyük bir heyecan mevcuttur. Çünkü Lübnan hükumeti sukut ! 
j etmek üzere bulunuyor. ! 
• • ! Bugüne kadar Lübnan hükumeti, muhtelif unsur ve mezheplere mensup taifeleri bırbirine düşürecek i 
! bir siyaset takip etmekte idi. Fakat son günlerde Lübnan hükümeti bu fırkalari kamilen lağvetti. Buna i 
! karşı Elkitaip Elbübnaniye, ki Fransız nüf.ızunun ateşli müdafilerinden mürekkep idi, Lübnan hükümeti i 
! muhtelif unsurlardan müteşekkil fırkaların tesis edebileceğinı ildn etmesi üzerine derhal ortaya Casa i 
! ltaliana yani "ltalyanın yurdu,, isimli bir cemiyet çıktı. ltalyanlar fırsattan istifade ederek hükümete i 
! muhalif bütün gençleri bu cemiyet çatısı altında toplandı. i 
t Fransız müstemlekecileri bu vaziyetten çok münfail bulunuyorlar. Ve buna mani olmak için teşeb· • 
• • ! büse bile geçtiler. j 
! Maroni patriği de başka bir siyaset kullanarak Fransızlara müracaat etmış ve Suriyenin doğrudan i 
! doğruya bir Fransız prensi tarafından id;ıresini ve Lübnan hükOmetinın lağvını istemiştir. Bütün kiliseler, i i papaslar heyeti, ltalyaya temayül göstermektedirler. ! 
! Ayni zamanda ''Harbi kavmi Suri., adında türeyen yeni cemiyet te ayrı bir yolda yürümektedi~, t 
t bunun lidıri Ahton Suadidir. Bu cemiyetin gaye ve prensipleri Suriye ıstiklalinin korunması ve Surı- t 
i yenin refehı şeklinde ise de asıl kuruluşun maksadı gizlidir. Ve bazı devletlerin bu işte parmağı vardır. ! 
• • . -
...................................... .........., ... _._ .......................................................... t 



Sahife ; 2 . TurksözD 

KOMŞULARIN GÖZÜ fLE 
~ 

ATiNA BARINDA lh ü r 
Ceçenlerde Atine barıar1ndan birisinde eski yunan mU
nevverlne yapılan bir muamelenln safhalı Türkiyeyi alA-: 
kadar[etmesl colayıslle Atlnede çıkan PROIA gazetesin
den tercüme ediyoruz. 

......................... 1 ...................................... ..,1 

B İrisi Fil ipin adalarinda koca bir ünüversite kurarak Yunan şeı efini yük 
selten, digeri büyük bir vapurda kaptanlık eden, iki Yunanlı Sintağmar 

meydanındaki barlardan birine girerek, eğlenmek istemişler. Bu sırada var 
yete başlamıştı. Atina hayatına alışmamış olan bu insanlar, numaraların Fran 
sızca olurak ilan edi(işine hayret ederek, bar müdürlüğüne şikayette bulun
muşlardır. Lakin aldıkları cevap daha ziyada hayretlerini mucip _ olmuştur. 

Çünkü bar direktörü müstehzi bir bakış fırlattıktan sonra! 
- Burasi alafranga bir eglence mahallidir. Yunanca dinlemek ve Yu

nanca konuşmak istiyorsanız, İstanbula gidiniz!» cevabını vermiştir. 
Böyle vak'alara sık, sık tesadüf olunmaktadır. bilhassa gurbette ya 

şayan Yunanlıların, bu mülevves Frank tasla~dığma kızmaları, şayanı kayddı 
Hükünet, bu bar sahiplerine Yunanistanda bulunduklarını öğretmelid i r. 

PROIA 

IBERIK'D.: Ki iHTiLALiN SON GÜNLERi 

Kuvvetlerin denkleşme
sinden değişen vaziyet 

Yazan : Pierre Domini que 

ispanyanın bugünkü vaziyeti 1917 
sularında silah Avrupa'nın vaziyeti
ni garip bir surette andırmaktadır. 
O zaman sulh için dört gayret ya 
pılmıştı: 

İçleriııde2B. Kayonun da bulun 
duğu bazı politika adamlarının gay
reti, sosyalistlerin gayreti (Zimmer
vald, Kiental), papalık makamının 

ve nihayet Hapsburgların gayreti; 
Bu teşebbüslerin hepsi ayni amille· 
rin tesiri altında yapılıyor değildi: 

fakat hepsinin politik kıymetleri ve 
muvaffakiyet şansları, bilhassa Marın 
muharebesindenberi, iki askeri gru. 
pun kuvvetleri arasında bir denkleş· 
me vücud bulduğunun farkedilme
sinden ileri geliyordu. 

• 
hiplerinl bile ortadan kaldırmak is· 
teyenlerle patronlarla teknisiyenlt'rİ 
işin tabii idarecileri telakki eden, ve 
kart ilga edildiği takdirde bunların 
spesyalist işcilere n:ızaran iki mis
li ücret almasını isteyenler arasında 
cerayan etmektedir. 

Bu cemiyetci fakat mütedil, ba· 
zan katolik elemanlar, Kataalanizm'e 
istinad ettikleri niı.bette kuvvetlidir· 
ler. Ve bunlar Katolonyanın demok· 
ratik ruhuna istinad etmektedirler. 
Çünkü politik sahada Katolonya 
ispanyaya nazaran nisbetsiz de -
recede daha ilerdedir. Hürriyet ha· 
vası içinde yaşamak için yaratılmış 

bir halk, Barselonanın sokaklarını 
Katalonyanın şehir ve köylerini dol· 
durur. Ve bu halk, Katalonyaya 
göçmüş olan 200.000 Baskla kuv
vetleniştir. 

*** 

Bir çok kimseler artık kati bir 
netice elde etmenin imkansız hale 
geldiği fikrindeydiler. Amerikanın 
harbe girişi müttefikleri kuvvetlen· 
dirir gibi görünmüştü, fakat nisan- Yukarıda dediğim gibi, ispanya 
daki muvaff akiyetsizlikleri de bunu meselesine tamamen askeri bir neti 
telafi etmişti. iki kuvvet grupu ara~ ce verilmesi mümkündür. Fakat bu 

d k ı. 1 memleket insanlarının tabiatlarını sın a i uu muvazene vaziyeti, lk 
• teşrin ihtilali patlak verdikten sonra bilenler nazarında ispanyada tota· 
Almanların Okranyaya girmeleri, Le liter bir hükumetin devam edil~bi· 
nini Brest Litovsk muahedesi imza leceği şuphelidir, lspanyol, bir ltal-
lamaya mecbur etmeleri ve scnra, yan veya ~imana nazaran, inkiyada 
Amerikalılar daha harbe iştirake va. çok daha az müsaittir. 
kıt bulamadan şarktaki bütün kuv· Gerçi, eskiden inkiyad ettiği o). 
vetlerini garp cephesine nakletme- 1 muştur, fakat kteıldan ziyade dinf'. 
feri neticesinde bozulur gibi olmuş· 1 Krallık katolikosu; onun içinJir ki 
tu. Bir kaç ay zarfında, her şey müm 1 üzerinde münakaşa etmiyorlardı. Ka. 
kün ve muhtemel görünmüştü; Garp~ tolik olmıyacak bir totaliter hükü· 
cephesinin 1916-19J.7 de, daha sa. İ met, hatta tedhiş vasıtasına miira· 
rahatle ı 917 ifkteşrinindeki vaziyeti: caat ederek ıie oba, devam eılenıi· 
buglin İspanyanın içinde !bulunduğu ; yecekt~r. Bu ~ti.barla, .'.ki tarafın men· 
vaziyetin aynıdır. • faatlerı, ;Şeklını formu le etmek bana, 

Dahiliye vekaletinde müteşekki l 

vilayetler hususi idan-Jrr büdçeleri 
tedkik komisyonu diğt r vilayetleı e 
birlikte Seyhan vilayeti 937 büdçe· 
sinde yapılması istenen münakale 
feri tedkik etmiş ve bu hususta bir 
kararname projesi hazırlamıştır. Da· 
biliye Vekaleti projeyi, Bakanlar 
heyetinin tastikine arzedilmek ÜZere 
Başbakanlığa vermiltir. 

.. 

Serseri köp~klerle 
yapılan mücadele 

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

~ehrimiz Belediye~inin . şehir için· 
ack'i -serseti köpeklerle ciddi , hir 
.ınnıcadeleye geçliğini yazmıştık.Şim· 
di};~ k~da; da !..ıu mücad~le neticesi 
yüzlerce köpek öldürülmüştür. Dün 
de K~rşıyakada , Belediye Zabıtası 

tarafından elli kadar serseri köpek 
. öldürülmüştür . . ; 

Mahkemelerde 
M3.hkum oldu 

Tekekurbu mahallesinden Tabir 
kızı Hatice ve Mehmet karısı Kaı i. 

be ile Meryenıin geceleyin evler ine 
girmek ve bekçi Necibe silah kul· 
!anmak suçlarile mevkuf en zan altı · -
na alınİp duruşması şehri miz ağır 
ceza mahkemesinde yapılmakta o
lan aynı mahaJleden Hasan oğlu 

cereci Ahmedin duruşması dün so· 
na ermiş ve suçlu Ahmedin suçları 

usulen sabit olduğundan binnetice 
iki sene, iki ay ve üç gün müddetle 
hapsine kaı ar verilmiştir. 

düşmiyen. bir uzlaşmayı amirdir. 
Şimdilik ne solların, ne sağların ka 
bule yanaşmadıkları bu uzlaşma sul 
hunun ahlaki, ictimai, siyasi ve in 
sani kıymeti münakaşa götürmez. 

Bu düşüncede yalııız değilim. 

Musolini ihtilalinden önce ftalyan 
"halk partisi., nin şefi olan B. L:uici 

-Slurzonun kaleminden çıkmış şu sa 
tırları gözümün önünde duruyoı: 

"İspanya henüz harbı kesmiye 
hazırlanmış değilse, rnlh için çalış 
mak vazifesi bize diişer. 

"Fakat her iki c~ph t>ye giderek 
ziyaret ettikleri tarafın zaferinden e 

Bölgelerde zirai 
-durum 

Seyharı bölgelerinde yeni yıl mah. 
sulü İçin sürme ve tarlaları temiz-

leme faaliyeti hararetle devam edi
yor . Tahmin edildiğine göre;pamuk 

fiatlarının bu yıl düş1< ün gitmiş ol 
ması~a binaen önümuzdeki yıl için 

pamuk mahsulüne daha geniş bir 
ekim sal--ası hazırlanmaktadır . 

Satılık tayların resimleri 
vilayete geldi 

Karacabey harasıoda yetişmiş 

ve pt>k nadide halis kan İngiliz tay· 
farından allı ta.nesinin satılığa çıka . 
rılmış olduğu ve fotoğraflarının vila-

yet veteriner müdüriyetine gelmiş 
bulunduğu haber alınmıştır. 

Bay Burhan Belge 

Matbuat Umum rnüdürlü~ü mü
şaviri kiymetli ediplerimizden Bay 
Burhan Belge dünkü T orus ekspre· 
sile şehrimize gelmiştir. Bay Burhan 
Belge birkaç gün şehrimizde kala 
caklardır. 

Tarsus fidanlık 
Müdürlüğü 

Tarsus meyveli ağaçlar fidanlı· 
ğı Direktorü Vasfi, Kütahya vişne 
fidanlığı Direktörlüğüne tayin edil· 
miştir. 

Bu işe .Vekalet yakında Anka-
radan bir memur gönderecektir. 

Kız sanat okulluları moda 
ve çiç~k öğr.etmenlikleri 

Dün aldıgmıı maifimata göre 
yurttaki akşc:m kız mekteplerinde 
münhal olan 'moda ve 1çiçek öğret· 
menhklerine tayin edilmek üzere 
yakında Ank;rada bir imtihan açıla
caktır. Bu imtihana girmek için lise 
mezunu olmak şarttır. 

ınin olduklarım söyliyen v.e onu de· ~. 30 K~nunuevvel 937 

vama trşvık edenler gi bi, sosyalizm, Gök yüzü güneşli ve kımen bu 
ko nünizm veya demokrasi nanıına !utlu. hava .sakin, rüzgarsız. En çok 

- Gerisi üçüncü sahifede' - sıcak gölgede 18 santigrad derece. 

\Ulus kurslarına devam et
i miyenler. cezalandırılıyor 

Şehrimizde müteaddid ilk okul. 
larda açı1mış olan ulus kurslarına 

_devam etmiyenlerin para cer;asile 
cezalandırılacaklarını yazmıştık. Dün 

bu işle alakadar daireden aldığımız 
malUmata göre yamaçlı ilk okulun
daki ulus kursuna devam etmiyen 
dokuz kişi hakkında vilayet idare 
heyetince karar ittihaz edilmiş ve 
bunlar Ücşer lira para cezası öde
miye mecbur tutulmuşlardır. 

Memurların sicilleri 

Dahiliye vekaletinin emri üzeri. 
ne bütün devlet memudarrnın sicille· 
rini hazırlayarak mensup bulunduk· 
lan vekaletlere göndereceklerini 
yazmıştık. Vilayete geltn bir emire 
göre hu siciller bugün akşama .ka· 
dar aid olan makamlara tevdi edil
miş olacaktır. 

Okulların yılbaşı tatili 

Şehrimiz okulları yılbaşı müna
sebetile bugün öğle sonundan itiba
ren pazartesi akşamına kadar tatil 
edileceklerdir. 

Yem bedelleri nasıl 
verilecek 

Gümrük memurlarından bazıla 
rına verilecek. yem bedeli hakkında 
ki kanunun birinci maddesini. degiş 
tiren kanun layihası bütce encüme· 
nined müzakere ve kabul edilmiştir. 
Bu layihaya göre gümrük süvari 
ve mıntaka muhafaza mt"!murlarma 
vazifeleri içabt tedarikine mecbur 
bulundukları ~hayvanl~r- "için ayda 
maktu olarak 14 lira yem bedeli ve 
rilecektir. 

M~zun bnlunanlara mezuniyetle
rinin 3 aydan fazlası için ve hayva
nını elden çıkaranlara yeniden teda
rik edinceye kadar yem bedeli ve· 
rilmiyeoektir. : 

Kıtaata ait binek ve mekkare 
hayvanları yem bedeli de bu mik
dar dahilinde tayin olunabiledek
tir. 

Yeni Neşriyat 

Çocuk nıecmuası 

Çocuk Esirgeme Knrumu Genel 
Merkez tarafından çıkarılmakta o 
olan ( Çocuk ) adlı derginin (66) 
Sayısı çıkmıştır. 

Yurt yavrularının Sağlık, Sos· 
yal Kültürü durumlarının inkişafına 
hizm~l eden bu kıymetli dergiyi ço
cuklara çocuklu ana ve bonbalara 
tavsiye ederiz. 

Yarın i~ taraftan ~ri ~ddctli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ' 

bir taarruza geçer ve bunda muvaf· B ir gün babası Maksilmi· s • • t • Ç 
fak olursa bu vaziyet tabii değişe yen ile berc.ber (Baba. e rs,e r 1 1 m p ~ r a O r 1 e 
bilir, fakat bir müddettenberi. Avus- sı Bavyera kralının da ı; • ' 

h ".) "d" ) T" · "1"-1 f k ....a-•m1_1___ Hakiki bir tarih hlk~yesl ---·--·-turya cep esinin sukutundan ve:hat· maaı ı ı . ıroıae u 1 '"" 

ti Madrid önünde durduruluştanberı bir köye gidiyorlar. Burada onları 
vaziyet bu merkezdedir. kimse tanımıyor, yabancı yolcu zan· 

İki ispanya denkleşmektedir. Hat nediyorlar. O zaman Zizi ismi ve-
ta, daha fazlası, iki· fspapya karak- rileo Elizabet, köy meydanında, köy 
ter değiştirmektedir. lü kızlar ve · delikanlılarla çardaş 

Nasyodalist. fspanya, kapitalist. oynıyor. Köyün zenginlerinden biri 
leri korkutacak halkçı bir tipten o oyununu beğendiği bu kıza çıkarıp 
lan falanjistlerin kuvvetle tesiri al· elli pens veriyor. 
tındadır. Hükümetçi ispanya anar. imparatoriçe bu parayı daima 
şistlerden temizlenmi~tir. (Bu amele· saklamış ve : 
yi komünistler Üzerlerine almışlardır). - Hayatımda ka7.andığım ye· 
Fakat şimdi de komünistler, Odesa· gine para budur 1 demiş ... 
dan gelen cephaneleri bbulde te Mayerling kahramanının annesi 
reddüt ~ etmiyen, fakat komür.izmc Bazı kızlar için hür hayat evlen· 
muhalif olan, ve ekonomik sahada dikten sorıra başladığı halde. Eliz-
kooperatifleşme lehinde kollektifleş · eıbet hürriyetini evlendikten sonra 
meye karşı mücadele eden unsurlar. kaybetmiştir. 
la karşı karşıya~ırlar. 24 Nisan 1854 te Fransız Jo 

Barselonaea vukua gelen ekono- zef ile evlendikten sonra Viyanada 
mik mücadele aynı derecede · aza ki saraya kapanmış ve o zamana 
mii iki insan gurubu arasında, pat· kadar beraber yaşadığı atları, kö-

pekleri dış .rd d Lıln.ı"t ı .. O zartrnn 
Arşid iik olan kayl'i.Ü<ısı Arşidüşes 

Sofi ya ise serbestliğe hiç tahammül 
epemiyen bir kadındı. 

Ma yerling lıadi-sesinirı kalır ama· 
nı Ro<lolf: Elizabetin üçüncü çocu 
ğudur ve 1858 de doğmuştur . 

Rodolf doğduktan sonra annesi 
ile babası ve diğer saray erkanı 

arasında · geçimnizlik başladı. Niha · 
yet imparatoriçe, sıhhi sebeplerden 
dolayı diye bir bahane ile, Viyana· 
nadan uzakİaştıııldı '. Elizabet Vi· 
yanadan ayrılıp Korfoy.ı gitti v~ 
meşhur Ahileon kasr mı y~ptırdı , o-
rada yaşamağa başlac~ı, • • ~ 

Fakat, sarayda bazı bu~ anlar 
' çıktığı zaman, Viyana};a geliy.or, hü 

kümdarlığını gene gösteriyordu. On
dan sonra da Avrupanın muhtelif 
şehirlerinde dolaşmağa b.,şlamış 

ve lru yüzden kendisine " serseri 
İmparatoriçe .. ismi verilmiştir. 

Elizabet hakikaten s"yabati çok 
severdi ve : 

- Cenette bile olsa, hep bır 

yerde yaşamaktansa ölmeyi tercih 
ederim, derai. 

Göğsünde~ Yaralandığı halde ... 

Ha bsburgları 1 aht tan indirme 
hadisesi olduğu zaman (189B) de 
imparatoriçe Eljzabet Cenevre<le 
idi. Fakat faciadan gene kendini 
kurtaramadı: 

Haberi alır almaz. hem~n vapu · 
"";~ atlayıp kaçmağa hazırlanmıştı. 
Taın vapura bineceği zaman, rıhtım 
Üzerin,Je. bir İtaly<'n anarşisti, Lu 

:'ı 

!<eni, kendisine pusu kurmuş ve ar· 
kası~dan kamasını saplamıştı. 

Fak at, gayet garip bir tesadüf 
eseri olarak, kraliçe, ciğ erlerine ka-

dar giren bu bıçağın yarasile öl· 
mediği gibi, o anda yaralandığının 
farkına bile varmamıştı. Yalnız, göğ 
süne bir yumruk yediğini zannet· 
mişti .. : 

Bu " yumruk ,, üzerine yere yu 
varlanmış ve yanındakiler lcendisi · 
ni kal~ırfnağa çalıştıkları csnaJa : 

- Bir şey Q)madı, demiştir. 

- Çabuk olalım, vapur kaçl 
yor. diye ikaz edince • imparatoriçe 
hemen kalkmış ve vapura koşmuş

tu, Vapura giriceye kadar gene ya
rasının farkında değildi ve : 

· - Bu adam benden acaba ne 
istiyordu? Her halde saatimi çala
caktı, dryordu. 

Elizabet, vapura girip oturunca 
göğsünden yaralan(Ilış olduğunu 

hissetmiş ve birsaat sonra da öl. 
müştür ... 

ronları ve hatta küçük teşebbüs sa- _________________ ,..... _____ _, ....... ___________ ...,.'""""'!,_ ___ .,.. ____ .,.. __ .... ______ ,... _ _. 
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Kış ve kar 
Tabii sğonk bastırdı 1 gazıtele 

de görÜ)oruz. Anadolu Rumeli b 
tün Avrupa soguk ve karlarla ka 
şılaşmış bulunuyor . 

İsviçrede bu sene s~v~ h 
daha evvel ve fall~J4_pruBn · 

B
.. .. 11'!. ·ar. una 

mı~tır. utun s ' ., _ ... .,.,. , 

da ajansların haberlerinden 
yor. .. 

Kış. kar soguk .. Bermutat kiill'0 

ve sefalet dav3sını canlandırmıştl'' 
Ve kömür fikdam tabiatile blf 

lıyacak demektir 
Merakların en garibi 
Amerikana 1 Ohayoda vijerin· 

Krayton ar:llı bir kadın vardır. Bu l 
kadın Holivutculardan. Rober TaY·. 
loru delice seven bir kadındır. E"'" 
nin bir odasını Rober ,Taylorun r~· 
siın, tablo ve est.;rlerine hasretml 
burasını hususi bir mabed balıiit ' ı.;, 

sokmuştur ve bu odaya da hiç .,,. 
kimseyi sokmamaktadır. 

Ne diyeyim buna? Allah akıllar 
versinmi? , 

Kitap ve sinema rekabeti 
Şüphe yokturki film, Vitaba k8' 

şı büyük bir rekabet yapmakta "° 
gün geçtikçe kitapcılık kuvvetid 
kaybetmektedir. Kitap taraftarlafl' 
nın feryatlarına mukabil film zafe-< 
rini istiyenlerin <le gayretleri Ç~ 
büyüktür. Hatta bir çok "kitap t 

leyhtan" lfilmler vücude getirilmek 
tedir. 

Bakalım zafer nihai h a n g 1 

tarafta kalacakhr, 

Kıvırcık saç 
Modasından değil, belasınd~ 

bahsedeceğiz. Haftalık aylık veı 

altı aylık kıvırctk saç elde etme~ 
için kadınların çektikleri ızdırııp bı 
zirn bahsedec~ginıiı mesele önüodt 
hıç kalır. 

lbrid adasında bir kadın saçl•' 
rınm kıvırcıklığı ve bilhassa bukle 
miktarı ile kıymet bulur. :En mak 
bul kadın başında 600-700 bukle 
bulunan kadındır! Bu buklelerin \Iİİ 
cude getirilmesi de çok güç imi~ ~ 
Hiç olmazsa 1 O senede vücude ge 
rilebilirmişl 

Doktor Çekil ve bayt 
Bir İngiliz masalı vardır: Lofl 

rada doktor Çekil isminde gayet 
eyi kalbli ve iyilik sever bir adaııJ 
varmış. bütiin gününü insanların 
bilhassa fakirlerin saadetini temine 
hasredermiş. Fakat bu iyi doktof• 
gün battiktan sonra en kötü ruh 1 
ve fena ~bir adam olurmuş; gec 1 
hayatında da bu adamın ismide 
Hayt imiş. 

Geçenltrde filmede alınan bU 
masal bu günlerde tı hakkuk el 

miştir. Moris Odel a d 1 ı bir rtlu 
tekait zabit, harpte yararlıklar gös· 
termiş ve iyi bir adam olarak taoı~ 
mıştır. Fakat geçenlerde dokto' 
Dansi ·adlı bir adamin hemşiresin1 

g6zlerine birer kurşun sıkmak sure' 
retile öldürmüş ve bu ylizden yapı· 
lan fahkikat neticesinde geceleri bİ' 
ço" cin.~yetler işlediği n e)daı · a ~ık 
mıştır. 

Felemenk veliahdı gele" 
cek ay doguraca k 

Arnsterdam 30- Veliahd prefl 
ses Juliananın ikinci kanunun onbc: 

'şine doğru doiurması bekleniyor, 
Çocuk doğurma ameliyesi Doesdjik 

' sarayında olacaktır. Bütiin köy hal· 
kı o günü teside hazırlanıyor. Şayt 
doğacak çocuk erkek ise 101 kıt 
ise 51" pare topla halka ilan edilt>' 
cek ayni günde doğacak bütün ço.,, 
cuklara birer gümüş kupa karıunu 
sani içinde dogacak çocuklara da 

'münasip birer hediye ve şenlikl~r 
yapılacaktır. 
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eçen. ~·s~rd;n yap;akfa; ı 
- - -·- - - - o ..... 

Napolide yıllarca hüküm 
süren cinayetler cemiyeti 

KAMARA 
, .................... ..... --... -..-~ ••••• +:;:ı ..... ... .. '""" ....... ~ ..... 

~ Namuslu bir adamın güzel gayeler uğrun- ~ 
~ da İspanyada kurdugu bu cemiyet oradan İtalya ı 
l ya geçince cinazet ve çapulculuk cemiyeti oldu 
• +e $' O $' .,., ....... 4+ • • ...... ....... ... ee dft dd 6+ $* e• .. . ............ 0 6 #* d ,,..__,..,..., A• .... 4 

kamora ismioi Kamor anın cina 
1 

yeti erini. Kamora karşısında ltalyan ! 
1 

za bıtave adliyesinin aczini duymiyan 1 

Yok diyebilirit. Hindistan gibi uzak 
bir memlekette geçen asır içinde 
hüküm süren gizli bir cemiyet, bize 
Lir azda hayal gibi gelir; ve bun· 
lar etrafında bizim bu 'kanaatimizi 
takviye eder. Fakat Ka~ora böyle 
dtgildir ve daha dün denecek bir 
•tide ve büyük müşkülatla dağıtıl- ' 
rnış bir cemiyettir. 1 

Kamora bilhassa Napol ve ci· ı 
varında hüküm sürmüş gizli bir cina 
yet cemiyetidir, 

Bu kan dökücü, hain ve cani 
cemiyetin en büyük faalıyet devresi 
19 uncu asrıd son on senesile yir . 
nıinci asrın ilk on senesinde olmuş · 

tur. 
Cemiyetin siyasetle büyük bir 

' alakası ~·oktu: maksat soykunculuk 
idi: bu maksadın tahakkukuna ma 
nı olan her kuvvet tedhiş usulile 
ortadan kaldırılmıştı. Maamafih, ce 
miyetin tarihi çok eskidir ve ilk za· 
manlarda da tamamile siyasi mak. 
satlar üzerinde çalışmış idi!. 
Siyasi "Kamora" cemiyeti 1411 de 
Ündülüstc, .Sevildc teessüs etmiş ve 
azası arasında bir çok yüksek rütbe 

ilemur ve papazlarda bulunmuş

tul'. Cemiyet çok çabuk bü1 ük bir 
.,:.;bret kazanniiŞ ·ıc cem~yete aza 
olmak için de çok namusk "e cesur 
olmak adet ittihaz edilmişti. 

Cemiyetin müessisi Huan Ka 
mor isimli cesur ve namuslu bir a. 
damdan 'kalmı~tır. Kamora adıda 
-bu adamdan kalmıştır. ispanya bur 
bonları' hüküm ve saltanatlarını Na
l><>liye teşmil ettikleri zaman ka · 
mora cemiyeti de ftalyaya girmiştir. 

Cemiyetini talyada cinayet ve 
hırsızlık. cemiyeti şeklini r alması ş•ı 
hadiseden sonra olmuştur; 

Kamoracılar pek fazla çoğal · 
dığı bir sırada gene bu cemiyete 
mensup Çiciyo Kapiçyo adlı ve Na· 
Polili bir genç hırsızlıktcın ciolayı 

..... 

1 Her se-:: olduğn gibi 
'Yılbaşı gecesini hem eğlence hem 

karlı geçirmek için 8, 15 de 

Alsaray sinem ..... 

gidiniz. 
l<ahkahadan yaş aldırmayacak eğ
lenceli ikramiyeler , hediyeler Yıl
başı tayyare biletleri ve sqnra en 

güzel program ,_ 
Madam dö Bari 

Oynayafl: GITT A ALP AR 

Diinya sinemacılığının en. güzel ses 
li ve l"n kudretli yıldızı 

- 2 -

Esir Ordusu 
Şimdiye kadrtr görülen filmlerin 

en heyecanlısı 

Dikkat : Ses cihazımız ta m a · 
men yenllenmı,11r . 

• 
hapse mahkum olmuş ve meşhur 

Sen Corç kalesine sevkedilmişlir. 
Kalede mah(Juslara mahsus 

birçok büyük koğuşlar vardı. 

Koğuşların her birinde beş on 
KıJmorist bulunurdu. Bu Kamorist· 
ler, koğuşlar da bir uüfuz ve tegal. 
lüp vücude getirmişler, ve araların · 
da birle~erek diğer mahpusların 
yemek, içecek ve paralarının bir kıs. 
mına sahip olmağa başlamışlardır. 

Bu ust.I hapishane dahilinde 
as;ıyişin muhafazası vazifesi de ken· 
dilerine ait olmak şartile zından mü· 
dürleı i tarafından tasvip edilmiştir. 
Çiciyo Kapuçyo da koğuşa sokul. 
duğu vakit, Kamoristler hemen et. 
raf mı sarmışlardı. 

- Şarabının dörtte birisi, ek 
meğinin beşte biri. dışarıdan gdcek 
para ve hediyelerin de Üçte biri bi· 
zim olacaktır. Sana göstereceğimiz 
yerde yatacaksın, bizim emrimizi 
mutlak surette dinliyesin!. demişler 
dir. 

Çıciyo cesur bir delikanlı idi. 
Ve bu karar;ı karşı sert bir tavırla: 

- Hayır söylediklerinizden hiç 
birisini yapmayacağım. Şarabımı dö· 
kerim, paramı sokağa atarım, fakat 
size vem.em.. Çekilin başımdan! 
demiştir. 

Bunun üzerinde eski mahküm 
kamoristlt>rle yeni kamorist arasında 
kavga başlamıştır. Fak at Çiciyo 
üzerine bir sürü silahlı haydudun 
hücumunu görünce hemen yanında 
bulunan bir masayı kırmış, her eline 
bir masa ayağı alarak mutaarrızlara 
saldırmıştır. 

Çevik ve cesur delikanlı pek az 
zaman içinde mutaarrızlardan ikisini 
yere ka~lar içinde devirmiş diğer 
ikisini de ağır surette ve başlarından 
yaralamıştır. 

Bu hali gören diğer haydutlar 
Çiciyoya: 

- Ct:sur adamsın, biz sana tabi 
olduk Demişler ve kendi~ ini reis 
ittihaz etmişlerdir. işte, ltalyan ka. 
morası asıl böyle l>ir hadisrden 
sonra teşekkül etmiştir. 

İberikteki ihtilal 

ikinci sah i feden artan -

cumhuriyetin, yahud da faşizm, veya 
demokra;.,İ nanııııa Frankonun galip 
gelmesini mutlaka istiyen müthiş idı~ 

alislleriıı yap!ıkları gibi değil. 
"Diğer yarısına zafer vermt k için 

İspanyanın }arısı mahvedilemez. 
"Hem de ne zafer ?. 
" Ya sol, veya sağ ist ; bdadın 

zaferi; çünkü bugünkü şartlar altında 
bir taratın nıahvi suretiyle kazanı

lacak bir zafer, bir istibdadın zaferi 
olacaktır. 

Ceyhana gelen 
göçmenler 

Yeniden on dokuz 
hane geldi 

Ceyhan : 30 [ TÜRKSÖZÜ mu
habiı inden ] - Kasabamıza gelen· 

1 

Romanyalı türk göçmen kardeşler ı 
gece istasyonda kaymakam, emni
yet komiseri ve birçok kalabalık halk ' 
tarafından karşılandılar. 

Kaymakam ve emniyet komise. 
ri tren durduktan sonra hemen göç
menlerle konuşarak halve hatırları. 

nı sordular. 
Göçmen kardeşler 19· hane 

ve 80 nufusdur. Geceyi vagonların· 
da geçirdiler. 

Üşümemeleri için her türlü ter· 
tibat alınmışdı. 

Dünkü ğiin bu kardeşlerden ba· 
zıları ile konuşdum bana şunları söy· 
lediler. 

- Yıllardanberi taşına, topra
ğına hasret kaldığımız ana vatanı . 

mız Türkiye v,. 'I iirk kardeşlerimi
ze çok şükür ki kavuşmuş bulunu· 
yoruz. TürK. Cumhuriyeti toprakları
na ilk ayak bastığımız andanberi 
bi?:e gösterilen iltifad ve yapılan 

hüsnü muameleden dolayı çok mü 
teşekkiriz. Bu, bizim için ne büyük 
ve ne u. utulmaz bir saadettir. Böy. 
le Türk ve öz kardaşleşimiz arasın. 
bulunmak ve ölmek aklımızdan · ge· 
çerdi, fakat bir gün gelipde bu eri. 
şilm~z saadete kavuşacağımızı ıım 

mu yorduk. 
Bizi kurtararak anavatanımıza 

ve öz kardeşlerimize sağ, salim ka. 
vuşturan atamız ATA TÜRK ve onun 
kıymetli mesai arkadaşlarına sonsuz 
ve sayısız teşekkür etmekle beraber 
dünyalar durdukça başımızda bir 
an bile eksik olmamalarını temenni 
eyleriz. 

Göçmen kardeşlere k ızılay ve 
belediye tarafından sıcık yemekler 
yedirilmektedir. Zaten yatacakları 
yerler daha evvelden temin edilmiş
di Kendileri dünkü gün hazırlanan 

otel ve hanlara yerleşdirilmiş 

!erdir. 
Göçmenler beraberlerinde bir 

çok çift alat ve edevatları ile hay· 
vanat dahi getirmişlerdir. 

Göçmenler bir iki gün kasaba 
mızda misafir kalacaklar ve ondan 
sonra iskan mıntıkalarına gönderi
leceklerdir. Gerek kaymakamımız 

ve gerekse hiikt1met doktorumuz bu 
kardeşlerimizin sıhatları ile pek ya
kından alakadar olmaktadırlar, - S. . 

lzmirde tütün 
satışları 

fz.ııiı : 30 (Hususi) - Burada 
tütün satışları devam etmektedir. A 
zalar idaresi tarafından tutulan ista· 
tistiğe göre, şi ndiye kadar Ege mın
takası nıahs üllaı ından ~atılaıı tülün 
mikdaıı otuz milyon kiloyu geçmiş · 
tir. Satışbra devam edilmektedir. 

Telefon : 212 

..... 88~,--------------

"ispanya için, onuıı sivil, ahlaki, 
içtimai, dini istikbali için bir tarafın 
zaferini değil, karde~ler .ırasında uz· 
laşma sulhuııu isteyoruz ,, 

Bu uzlaşma sulbü güçtür, Çünkü 1 
lspanyolların çoğu, din harplerinin 

mirası olan kuvvetli kinlerle beslen. 
miş tir lcr. Bununla bercıber cumhuri· 
yetçi ispanya ve bilhassa Barselo
nlmıı mutedil unsurları komünistlere 
karşı . hiç olmazsa manen· kuvvet · 
lendiıildikleri, ve cumhuriyetçi hü . 
kürnet daha mutedil bir istikamette 
tadil edildiği takdirde böyle bir uz· 
la~ma imkanına belki ihtimal veri
lebilirdi. Çünkü, harhin neticesi ne 
olursa olsun, yarının galiblerinden 
ne kadar çoğu, mağluolar da, yal. 
nız kendi kalblerini değil, kendi zih 
niyetlerini bulacaklardır. 

Bu gece Kızılay menfaatine verilP-,.. 
Yeni otelde satıln1aktadır. Ma" -

,. 

1 

,-------------------------------------------------------., 

Telgraf Telefon 

Asri 250 

Şayın müşterilerine 1938 Yılının Uğurlu ve şanslı olmasını canı gönülden dile 
938 Yılının ilk gecesini n eş "e ve sürur içinde yaşatmağı düşünen Sinema Müdüriyeti bu gece için fevlCalade 

zengin ve muhteşem bir program sunar. 2 büyük ve misilsiz film birden 

1- Billur sesli, Cazibed.ar yüzlü sehhar yıldız : 

MARTHA EGGERTin en son çevirdiği layemut esen 

(SARAY KONSERi) 
2- Sahranın enginlikleri içinde kızgın güneşin yakıcı çöllerinde geçen 

hakiki bir aşk macerası büyük Şark filmi 

Şeyhin kızı Leyla 
Sinema tam saas 8,30 da başlar. Fiatlarda zam yoktur. Localarınızı lütfen telefonla isteyiniz. 

Bugün gündüz 2,30 da matinede: ÇELİK KART ALLAR-Damgalı Haydutlar 
8832 

---------------~---------------------------------------------------~ 
Ediplerimizin 

eserleri 

' 

T. S. K. Seyhan böl
gesi başkanlığından : 

Eski postanenin alt kısmında 
açılması takarrur eden lokanta, 

Zayi mühür 

Bulga rcaya çevriliyor 
.1 l şartnamesine göre kiraya verilece-

Beş gün evvel mührümü kazaen 
zayi ettim. Bu mührümle kimseye 
borcum yoktur. Diğeri1ai kazdaraca. 
ğırndan zayi mührün bir hükmü ol· 
madığını ilan ederim. 

lstanbul : 30 [ Hususi ] Meş 
hur Türk Roman ve hikayecilerile 

ediplerimizin bazı eserleri Bulgar
caya çevrilecektir. 

Reşad Nurinin " Çıtlı Kuşu " 
ve Ekrem Reşidin " Emine " roma· 

nı Bulgarca Zora gazetesinde tercü 
meye başlanmıştır. Keza Orhan Rah 

mi Gökçe ile Mahmud Y esarinin de 
ikişer hikayesi tercüme edilmiştir . 
Zora gazetesi Bulgar;stanın ~n bü
yük trajlı gazetesidir. 

Sineması 

BU AKŞAM 
Sayın mü~terilerine yeni seneyi hoş 
geçirmeleri için büyük ve zengın 

bir proğram suııuyor 
- 1 -

Zengin ve Dolgun bir piyango. f 
çerisinde Tayyare piyango Bileti 
de var. Her kes bu mesud gecede 
talihini mutlaka denemeli ve Tan 
-'İnemasının bu zengin Piyangosu· 

na İştirak etmelidir .... 
- 2 -

Halk Opereti Artislerinden 

Hüsameddin ve Sıtkı 
Tarafından çok gülünçlü bir per

delik komrdi 
- 3 -

BUCK JONES 
Tarafından yar af ılan 

KIRMIZI DERiLİLER 
4 - . 

Her kesin zevkle seyrettiği 

( Miki Mavslar ) 
Dikkat, Dıkkat, Fıatlar : Birinci 
Mevki (25) Balkon (40) kuruştur. 

Hem Piyango Hem Tiyatro 
Hem Sinema 

Pek yakında : KIZIL KORSAN 

1 Tan Sineması ınüşt· rilerinin Ye 
1 ni Senesini kutlular. 

ğinden talip olanların ikinci kanu. 
nun sekizine kadar her gün saat 17 
ile 18 arasında Cumhuriyet Halk
partisinde Spor şubesine müracaat-
ları. 8829 

Karataş nahiyesinin Sirkenbenli 
köyünden Hüseyin oğlu Ahmet 

8830 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

( Dünden Artan ) 

Bloke paraların sureti istimali Maliye Veka;etincc bir talimatname i 
le tayin ve kambiyo murakabe mercilerine tebliğ olunur. 

Madde 9 - Kambiyo ve ecnebi nukud işleri peşin olarak yapılır. 
Bunların teslim ve tesellümü akid gününün ertesi akşamına kadar ifa ve 

ikmal olunur. 
1 Alivre mal satışlarının mukabili olan dövizler Bankalarca vact-b•· dola-

1 k b · ı· B k 1 b d"" · l · B .;ı. .ııec ur ur· ra satın alına ı ır, an a ar u ovız erı orsaya arzetme1 ... 

d 11.d d"" · b 1 d"" · 1 k .. cnır. ' lar. Bu akitler en müteve ı ov1z O!ç.arı ovız o ara <><ı •••• 

1 
1 ı , . . •d k I .h "d JVIZIO ban-AJivre ma satış an r.:;ııcın e a an ı racat eşyasına aı <. 1 

kalarca borsaya arz.edilmek şartiyle alınması satış vesaikının banka!':._ 
1 teslimine mütevakkıftır. Bundan mütevellid borçlar bankalarca tahsil olu
' nacak mal bedelinin dövizi ile kapatılır. 

ithalat eşyasına aid vesaikın teşlimi hariçte bedelinin peşinen tediye. 
sine mütevakkıf olr.n ahvalde bankalar müşterilerine kendi kredilerinden 
avans yarabılirler. Bundan mülevellid borçlar eşyanın gümrükten imra· 
rında usulen vesaik ibrazı suretile kambiyo murakabe mercilerinden me· 
zuı. iyeti alınabilecek dövizlerle kapatılır. 

1 Madde 10 - Ecnebi dövizini ııatık çek ve bon<Jlar ve peliçeler ve 
hesal.ıı cariler ancak bankalara ciro edilir. Bankalardan gayri cşhrsa ciro 
edilebilmesi kambiyo murakabe mercilerinin muvafakatilc olabilir. Cirolu 

ı çekler ve diğer ticaı i senedat ancak bu mercilerin verecekleri musade üze· 
: rine bankalarca kabul olunur. 

1 

Madde 11 - Bankalar nezdindeki döviz hesabı carisine balıciyei 
ma tlul.)ları mevcut olan eşhas ve müessesat bu mevcutlarını murakabe 

1 

mercilerinin müsaadesiyle istimal edebilecekleri gibi bank;\ gişenlerinde 
de serbestçe sattırabilirler 

ı Madde 12 - Kambiyo murakabe mercilerinden döviz tal~binde bu. 
lunanların Türkiyt! dahil v~ haricinde dövizleri mevcud ise ihtiyaçları 

1 
kambiyo murakabe ınercilerinin mezlıniyeti ile evvel emirde Lu dövizler 

, den, olmadığt takdirde porsadan veya bankalardan mübayaa suretilc te-

l 
min olunur. Döviz talebinde bulunanlar beyannamelerinde bu ciheti tas. 

1 

rih etmek mecburiyetindedirler. Ne gihi ahvalde beyanname vermekten 
I veraste kalınabileceği kambiyo murakabe mercilerince tayin f'di· 

lir . 
1 Madde 13 imtiyazlı ve sermayesinde devletin ittiraki olan Şirket· 
' ler mevduatlarını ancak Milli Bankalarda bulundurabilirler. 

Madde 14 Türkiyeden ecnebi memleketlere mal ihraç eden haki-
ki veya hükmi şahıslar bu malların bedeli olan dövizlf'rİ emirlerine geç. 
tiği tarihten itibaren onbeş gün içind~ Türkiyede bir bankaya satmata 
veya kendi namlarma Türki7e Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdia 
mecburdurlar. 

( Sonu Var ) 

, ~amere biletleri Kızılayda ve 
~iden biletlerinizi alınız 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

1 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok Satılan miktar 

c= ı~K. s. J... s._ Kilo 
- xapımalı ı~28,50 

. ı=::- '~ - - - -pamuk 
Piyasa parlağı ,, -22 24,50 
Piyasa temizi 

" 19 22 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 33,50 34 

. .. -
YAPA GI 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIÖ1T 
Ekspres 

-~ '" 
1 

ıane 

Yerli "Yemlik,, 
2 

.. -
"Tohumluk,, 1 " 

·HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

5,12--ı Yerli .. 
Mentane ,, 

Arpa 
Fasulya 

. Yulaf --
Delice - -
Kuş yemi 
Keten tohumu ---
Mercimek ' 1 Susam 

UN -

1 
Dört yıldız Salih 1 
üç -

... - " 
,. 

1 ·- .... Dört yıldız Doğruluk .c «! 
Jıl: ~ üç -
= c " .. 
o ..:: Simit .. - <= ·- > Dört yıldız Cumhuriyet Jıl: = 
~ ~ı üç ı-

1 .. ,, 
1 Simit 

" 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

30 / 12 / 1937 iş öankasından alınmıştır. 
Santım J>ene 

Hazır 4 86 Liret l 1-1-\98 Rayişmark !k. Kanun vadeli 4 71 
Frank ( Fr~nsız ) 23- 52 1 

Mart vadeli 4 76 Sterlin ( İngiliz ) 625- - 75 1 
Hint hazır 4 25 Dolar ( Amerika ) 79-·sç 1 --
Nevyork 8 26 Frank ( İsviçre ) ---- , 

T. H. K. Adana şubesi r 
Başkanlığından : TÜRK söz 
- EKSiL TME ŞARTNAMESi 

Adanal. . d·1 k T" kk 't ~şa e ı ece • •ır uşu 
binasına aı e ·ı . . _ E\r,..~.csı tme şnrtnamesıdır. 

1 , r-• .,ıltme götürü olarak ve 

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

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

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 
ları haiz olanlar girebilir : 

A-Kanuni ikametgahı olmak 
B-Türk olmak . 
C-Halen İnşaat müteahhidi 

olarak faaliyette olduğuna d;\ir res 
mi vesika ibraz etmek . 

O-Şimdiye kadar bir defa 
en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina inşaab İşini muvaffakiyetle ba. 
şarmış olduğunu isbat etmek. 

E Dördüncü maddede ya· 
zılı muvakkat teminatı vermek. 

F - Mukavele müsveddesi ve 
ona merbut bilcümle evrakı görüp 
imza etmek. 

4- Bu işin muvakkat teminatı 
% 7,5 h~abile 2174 lira 81 ku· 
ruştur. 

5- f stekliler muvakkat temi • 
natlannı eksiltme saatmdan bir saat 
evvel T. H. K. Adana Jbesi vez 
nesine yatırarak alac kları makbuzu 
ve 3. mad~tde C. ve D fıkralarında 
yazılı vesaıki teklif mektuplarını ha 
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 merİ<czindrn sorulduk
tan sonra yapılacak . 

. 
18-23-28-2 8807 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ~00 
1 Aylık 100 

• 1 
1 -Dış memleketlcı ıçin Abone 1 

bedeli değişmc7. yalnı:z posta masrafı 
zammedilir. 1 

2 - lıanlnr ıçın ıdareye müra
caat edilmelidir. 

f\ illi Mensucat F abri
kası direktörlüğünden: 

Fabrikamız döküm hanesi için 
iki dükümcü alınacaktır. Ehliyeti 
olanların müracaat etmeleri. 

8827 2 - 3 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enipostane civarında 

Fuat eczanesidir 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık· 

mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

Istiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye.müracaatları. 

-------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

.co· 

Türksözu ,. ., 
T ÜRK SÖZÜ 

!Matbaa cılıkj 1 Gazetecilik \ . 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet-

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü-

zelle;.tirmek istiyorsa-

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün müceJlithane· 

t LAN 
* 

T A B 

KİT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zariJ 
bir kapak böl gede an 

cak Türksözünde ya
pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şekl1de en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya
pılır . 

Tür ... sözü matbaa
sı "Türksözünden" baş. 

1 
sinde yaptırınız . Nefis 

ka her boyda gazete • 
mecmua, tabeder. 

Sayı 

Birinci mıntı 
duğundan gazel . . 

derhal id mızın 

rica ederiz . 

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

n Abonelerimiz e 

ka şehir müvezziimiz değişmiş ol
elerini alamıyan sayın aboneleri
arehanemizi haberdar etmelerini 

İLANLARI 
4--------------------------------------------------- · 

1 

938 yılı içinde muayene edılecek her nevi ölçü ve tartı aletleri sahip· 
lerinin ölçü kaııunu mucibince İkinci kanun ayının birinci gününden son 
günü akşamına kadar belediye ayar memurluğuna müracaat ederek mli 
racaat kağıdı almaları, aksi takdirde cnalandırılacrıkları ilan olunur. 

8822 25-15 

1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 
ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt" 
meye konıılınuştur. 

2 Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 ) 1 radır. 
4 - ihalesi 1938 senesi şubatın 3 üncii perşembe günü s?.at on. 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proic ve şartnameler fen miıdürlüğüııdedir. isteyenler oradan 

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

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ves:kası alma· 
ları lazımdır. 

7 - Tek lif mektuplarının 3 - 2 - 938 ~erşembe günü saat 12 
ye kadaı kabul olunacağı ilan olu ur. 

8794 15 - 25 - 30 - 5 

Somikok ve Kriple 
aden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top-

,.,ayda ..:·b;~I buHranlar ~zeri~ri yeni Mağaza 
an, Viyanaya geliyor, hü · ke~i •• kendisııh\ÇEN 

n.uıncJarlığını gene gösteriyordu. On· kasından kaması ~a 
dan sonra da Avrupanm muhtelıf Fakat, gayet g .. 
şehirlerinde dolaşmağa IMşlamış eseri olarak, kraliçe, cıg'----

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

KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur • 

K 
A 
y 
A 

31 Kanunuevvel 19'1 

KAY AD ELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELE·~ 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN su· 
!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir • Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şiş<-lerdeki kırmızı ( KAY AD 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin 
Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruşB 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadclen nakleden vagonlar her feferdc Kayadelen su}'~ 
yıkanmaktadır 8495 1{'15 __I 

- or. Muzaffer Lokman ~ 
Hastalarını her gün e:,ki muayenehanesind 

kabul etmektedir. 

Defter tutmakla mükellef müesse' 
se ve tüccarların dikkat nazarlarına 

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

Paks marka kenarları Şirazdi gayet sağlam büyük ve küçük her bo 
da - tf'k ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fiatla vt 

, ,, 
~ 

( 
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Nafia müdürlüğünden: 

1 - Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (749.8) lira (99) kuruş ke· 
şif bedelli samanlık ve anlıar inşa· 
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10111938 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - Keşifnlimesini görmek iste· 
yenler Nafia dairesine müracaat ede 
bilirler . 

4 - f steklilerin "562" lira "42" 
kuruş teminat vermesi ve bu işi ya. 
pabileceğine dair Nafia müdürlü. 
ğünden verilmiş vesikayı göstermesi 

lazımdır . 23-28-2-7 
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Aşçı ve hizmetç' · 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı) OT. Mat· 
baamıza müracaat edilmesi. 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev
de iki oda kiralıktır. Taliplrrin lda 
rehanemize müracaatları. C. • 

Umumi neşriyat mi...ıürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


