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Balkan konseyinde 
Hatayda ihtilal çı· 
karmayı düşünmek 

Balkan devletleri çok asil 
bir gaye peşinde : Sulh 

-~~----- · ---------
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ispanyada umum i a f 

lngiliz tebeası Madridden kaçıyor 

Largo Kaballero meclisten • 
vası salahiyet istiyecek 

~~--------·---------~ 

Delilik ve hayal
perestliktir 

Rüştü Aras Balkan matbuat kongresine -
girerken yaşa seslerile alkışlandı 

Bütün mücrimlere şamil bir umumi af yapılacaktır 
Valansiya : 16 (Radyo) - Bü· 1 

tün fnkalar Largo Kaballeroya mü 
racaat ederek meclisin hükumete 
vasi salahiyet vermesini istemişler
dir. 

lero meclisin ilk içtimaında bu ta
lebi meclise arzederek kendisi de 
müdafaa edecektir. 

Buradan Londradan giden bir lngi
liz tayyaresine lspanyol kuvvetleri 
tarafından ateş açılmıştır. lngiltere 
bu vaziyeti lspanyol hükumeti nez
dinde protesto etmiştir. 

leyhiınizdeki propağan
aların hedefi ve amilleri 

Nevzad Güven 

Atina : 16(Rad 
yo ) ·- Balkan 
matbuat kongre
sin:: bütün Balkan 
h11riciye vekilleri 
iştirak etmişler · 

IH 
dir. 

atay Türklerinin ınukadde- Kongre:! salonu 
ratı hakkında Cene\'rede 
elde edilen anlaşmadan son- n yalnız gelen 

ji~er d ra, Halayın ana yasası ve Tevfik Rüştü Ara'-
dırıla etayların tesbiti için kararlaş- ı daha kapıda gö 
eklc~e2~;:ba! tari~inek kr~ar bir rünürkcn şiddetl ı 

B resı geçırıne lt:yız. ı lk f 
e Suu· kısa müddet içinde Halayda bir a ış tu anı 
şma r~ede . Türkiye ve yapı'an an- kopmuştur. 
aları eyhınde bir takım propagan- Tevfik Rüştü 

Sn ~ıtpıldıkını öğ'renmekteyiz. Aras, kendisine 
ım ş Urıl e vat<ıni partis nden bir kı- göster;len bu sem 
anın oventerin tahrik ettiği bu cere- patiye teşekkür 

lndan ınaJesef Fransız otoritesi tara-
tta· sda mümaşat gördüğünü ve etmiştir. 

an k Atina: 16 (Rad eyh · . ca guvernörü Dtiryonun 
es·n!ınızdcki bu propaganda şebe- yo ) -Dün Türk• 

ı el alt d · · · 't Y 1 R ekt . ın an idare ettiğını ışı - ugos av ve u- Balkan antantının dört diplomatı 
eyız 

lsteniı . men delegeleri 
Stoyaciınoviç ve MetakSas Rü§IU Aras ve Antoncsko 

liseliın en şey güya, mufrıt ve şerefine vtrilen ziyafette Yunan 
1 den mahrum bazı arap ele· narını k - ~k 1 • mümessili bir nutuk söylemiş ve 

i de b ~ru leyip, ermeni ve a evı-u d bilhassa demiştir ki : 
ihtilal ışe .karıştırarak Hatay a 
F' çıkarmakın11~ 
ın~~n~ıı. hükQmeti ve hele Fran-

na 
1 etının büyük menfaatleri na

in 
1 
hareket ettiklerine kat 'iyen 

Odux. d aresi, 6umuz Hataydaki man a 
ece . vatanperverliği şuursuzluk 

sınc k ı be çı aran şımarık ve sayı-
inin ş,b~nu ge!meyen Suriye Vata· 
cce~i ... y}~ bır hareketin doğ"UTa
leri a Vahım neticeleri düşüneme-
ir : ncak bir suretle izah edile-

-.::s.llcan ~llctlerinin bugün en 
büyük ihtirası sulhu takviye ve onun 
istikrarını temin etmektir. Biz ço
cuklarımızı geçen harpte gördüğü
müz facialardan masun kılmak isti-

yoruz. 
Balkan yarım adasında, üzerin-

deki bütün milletlerin rahatca yaşa
ması ve inkişaf etmesi için kafi de· 

recede !irazi vardır. 
Bundan sonra Yugoslavya baş 

bakanı ve Balkan antantı reisi M. 
Stoyoc:linovi9 a~..ı.... -~g.JL-

birliğinin en kuvvetli sulh unsurların 1 
dan biri olduğunu ve birlik sayesinde 
artık Balkan milletleri için korku ve 
endişe devresinin geçmiş olduğunu 
ve bu milletlerin şimdi dünya sulhu. 
nun kuvvetlenmesi gibi çok asil bir 
gayeye doğru koşmakta olduğunu 
söylemişi ir. 

Suriye V 
et ed atanr Partisi namına ha-
iki ~n bu insanlarmemleketlerinin 
rnektc enfaatierini kat'iyen düşün
nıniye . ve sadece Suriye efkirt 

Belçika Mebuslar Meclisinde 

andıra~ı~de bu mesele etrafında 
İnde \1arı memnuniyetsizlik sa
Csini Şa~ Si prestijlerini artırmak 
... iutmektedirler 
ıvıand . 

he Yo~ ~emurlar~na gelince, hiç 
rına k ı, yıllardanberi şahsi ka
larını a makta olan Hatay altın 

Reksistler bir kavga 
çıkardılar 

i Onla n Yakında kesileceği düşün- ı• çtı• ma 
A'a se:~ her türlü vasıtayı kullan-
Biı etmektedir. 

salonu 
• 

yerı 

bir anda bir 
halini aldı 

arbede 1 

esin.in ne b hakiki Suriye efkarı umu-

1 ılacax. u çeşit propagandalara 
6ına 

an Erme .ve ne de Halayda bu- Bir 
le bir h nı ve Alevi un.,urların 
katiyen ?reketc vasıta olacakları-

kadın komünist mebus telefon makinesini kap 
tığı gibi bir re~<sist mebusun kafasına attı 

Hatay •nanmıyoruz . Bru"ksel : 1 r [ Hususi muhabi-
evred~n rnukadderalı üzerinde 

t bir ad Yapılan anlaşma atılmış 1 rimizden ] - Dün Mebusan mecli 
ine · tındır. Bu adımın geri dön- sinde çok şiddetli münakaşalar ol-
. ırnkan k 1 ı · . ıc gid yo tur . Bu hakikati muş ve bu münakaşa ar mec ısın ır 
hükaın:~ Suriye heyetinin, Fran- muharebe meydanı halini almasına 

tıktan sonra Brükselr döndüğii za
man komün:stlere karşı duyduğu 
sempatiyi ve ( halk cep~e ) sine \e 
ınetodlarına karşı hay anlığını açık
tan açığa söylemişti . 

ve kAf· •nden aldığı cevap pek sebep olmuştur , 
1 derecede ifade etmekte- I ] t Hadise şöy e o muş ur : 

Hatayda Malumdur ki Meclis Reisi Camil-
otorit . ?•karılacak ihtilalle man- C 

işte meclisin dünkü içtimaında 
reksist mebuslar bu beyanatı için 

- Gerisi üçüncü sahifede 

------· ------
Göring V arşovada 

Genral Göring 

esının v s . . ·ı le Huyoman bir müddet evvel üm· 
tperverle . e urıyelı bazı mı -
neuc . tın elde etmek istedik huriyetçi ispanyada bir şeyahat yap-

anlayacnın ne olabileceğ'İni bir tür- .. _.;.. ..... .-.~~~=-~""""'""!'.!"!'""!'= ...... -
Bö 1 rn Yoruz . ' ' = ::ı==_ı = 

Ye bir h-d· k 1 • " Hat a ıse her şeyden ev- ditlerile 25 şubat müza ere erı uze-
ayın a · d t l ul 

0
, sayış ve huzurundan rinde müessir olmak ve e ay ar Varşova: 16 

e edan manda otoritesinin zatını 1 üzerinde bazı avantajlar koparmak ( Radyo ) -
oş bi;r h·. :ynı. zamanda , böyle hedefi takip ediliyorsa bu da çocuk- Prusya başve· 
tJ a ısenın çı~masım hiç bir ca bir hayalperestliktir. Çünkü, esas 

e arzu et d" · 1 ikili Göring bu ıy me ığine şüphemiz prensipler üzerinde konuşurlarken 
P a~l~ransa hükumeti için de bir olduğu gibi detaylar tesbit edilirken de sabah Varşo-

Dix. · Türkiyenin, Hatay Türklerinin hakları vaya gelmiş· 
lier taraftan böyle bir hareket · affak ol T" k' . ve milli menfaatleri üzerinden hiç bir 1ır. 

sa , ur ıyenın seyirci · k ı · G 1 ca~ını ve Hatayı kan ve itteş 1 "iey feda etmiyeceğin e ınanma a- azete er, 
e bırakmax.a müsaade edeccx.inı· 1 zımdır. Binaenaleyh kısa bir bekleme Göringin bu 
et k 6 6 

1 

devresi a-çircn Hatayda sükun ve huıu-
n nıe düpedüz , apdallık dere- run bozulmasında bir kar görenler gelişini siyasi 
~ varan bir safdilliktir . beyhude emek harcadıklarına inan- bir sebebe atf 

ok e~er, bu şekilde, ihtilal teh- malıdırlar. etmekte.lirler. 

Sanıldığına göre; Largo, Kabal-

Edvard Lordlar ka-
marasına girecek mi 

f)ük dö Vind.slJr 

Lorıdra : 16 ( Radyo ) - Eski 
kral Edvard Dük sıfatile Lordlar ka
marasına takdim edilecektir. 

Dük ilk gelen bir aza gibi Lord· 
lar kamarasının defterini imzalıya
calrtır. 

Edvardm Lordlar kamarasına 

iştirak edip etmiyeceği henüz malum 
değildir. Dckün iltihak hususunda 
henüz bir fikri...yoktur. 

Dük Lordlar kamarasına iştirak 
hususunda serbest kalacaktır. 

Yirminci' .. 

Asrın 

Martısı 

Madrid : 16 (Radyo) - Ce 
nubi şarkide şiddetli muharebeler 
devam etmektedir. Hükumet kuv. 
vetlcri hakim mevzilt>r ele- geçirmiş
lerdir. 

Londra : 16 ( Radyo) - Mad 
riddeki lngiliz elçisi Madridde bulu 
nan lngilizlerden 60 kişilik bir ka. 
fileyi sef arcthane memurları refaka. 
tile şehirden uzaklaştırmıştır. Bunlar 
fngiltereye gt>leceklerdir. 

Ccbelüttarık: 16 ( Radyo ) -

Madrid: 16 ( Radyo ) - Affı 
umumi yapılacağı şayiası teeyüd eden 

bir mahiyet almaktadır. Resmi ma
kamların tekzip etmediğine göre: 
bu haber doğrudur. 

Affı umumi siyasi mahkumlara 
da şamil olacaktır. 

Burgos : 16 ( Radyo ) - Asile· 
silerin çenberi Empesoya kadar ge· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ceza kanunu 

Değişen maddeler yürülüğe girdi 

Müebbed ve muvakkat ağır haps.e dair 
yeni hükümler nedir ? 

A .. ı. ••• • 1A ı .M11a11af -uha. 
birimizden ) - TOrk cez• kanu· ı 
nunun bazı meddelerinin deOlk· 
tirllmealne dair o lan k anu n,ne,ri 

t•rihinde muteber o ld uOund an y O
rUIUO• girmi• bulunmaktedır. 

De6iten maddelere göre bir 
TUrk , •t•öı haddi üç seneden 
eksik olmayan bir cezayı mU9· 
telzem bir auçu yabancı memle· 
kette itler ve TUrkiyeye döner•Jt 
Türk kanunlarına göre ceza gö
rOr • 

Suç, üç seneden daha aı hürri· 
yeti bağlayıcı bir cezayı icabettiri 
yorsa suçlu hakkında hkibat icrası 
mutazarrır· şahsın veya yabancı hü
kumetin şikayetine bağlıdır . 

~ ' ~ 
~ ~4JY"',~, ,. ~ 
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sonra şu şekli almıştır : 
Ağır hapis cezası müebbed veya 

muvakkattir. Müebbed ölünceye ka 
dar çektirilir . Muvakkat 1 seneden 
24 seneye kadar ve dört devreye 
ayrılır : 

A- Geceli gündüzlü yalnız ola
rak bir hücrede . 

B- Yalnız geceleri bir hücrede. 
C- Bu devrede mahkum gece

leri de tecrid edilmiyebilir . Ve ge
çirdiği her üç gün dört günlük mah. 
kumiyete karşılık tutulur. 

D- Üç devrede arta kalan müd
det mahkuma serbest şartlar içinde 
g~çirtilecektir . Adliye Vekaleti lü
zumr görürse bu müddette mahküm-
lar arasında bazı ekipler tertip ede· 
bilecek ve bunları bazı işlerde ça
lıştırabilecektir . 

Değiştirilen 29 u n c u 
madde: 

Kanunda yazılı olmadıkça ceza· 
ların arttırılıp eksiltilemiyeceğinde 
ve cezayı arttırıp eksiltme · 5 hep· 
le· inden bahsetmektedir. ' 

Buna göre hakimin tetkik ettiği 
suçta cezayı azaltan veya arttıran 
sebepler nazara alınmadan , ., f ıil 
hakkında ne ceza tertip ed· ı k . ı ece se 
tezyıt ve tenkis keyfiyetı' 0 .. ' . nun uze-
rınden hesap edilecektir . 

Yeni 61 inci madde teşebb" .. 
t 'f usu 
arı etmekte ve cürme teşebbüs 

Mekteplerimizde 
ede.n şahsa, fiilinin husule getirdiği 
netıceye göre, muhtelif cezalar ter

- Gerisi dördüncü sahifede-

Bu yıl havacılık dersleri konuyor 
----- ----------

Yakında bir pilot mektebi kurulacak 

Ankara : 16 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Genç nesle havacılığın 
tamamen aşılanması , her şeyden 

evvel memleketin müdafaası ile ya 
kından alakalı olan bir meselenin 
en kı sa bir zamanda ve radikal ola· 
rak halledilmesi için kültür Bakanlı. 
ğı • Türk Hava Kurumu ile işbirliği 

ya~m.ayı kararlaştırmış ve mektep
lerımıze havacılığın bir ders olarak 
konulmasını muvafık bulmuştur . 

Kültür Bakanlığının bu hususta 
verdiği kararın ilk tatbik eseri ola
rak, Gazi Terbiye Enstitüsü , resim 
ve iş şubesi talebeleri tayyare mo· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~~-------·-------~~ 

Pahiliye vekilimiz 

Bayram tatilini geçirmek 
üzere şehrimize geliyor 

Ankara : 16 ( Hususi ) - Aldı
ğım mevsuk bir habere nazaran da· 
hiliye vekili ve parti genel sekreteri 
Şükrü Kaya, bayram tatilinden isti· 
fade ederek Adana ya gidecek~ ve 
bayramı Adanada geçirecektir. 



lngiltere ve Almanya 
İngiltere yalnız garb devletlerinin sınırla
rını garanti edecek bir pakt hazırlamağa 
çalışmaktadır. 

üyük Britan · 
yanın dış po
litikası bakı 

•---YAZAN: ------------

jean Pierr .:! Gerard 
m ından sen zamanlarda La Repüblik gazetesinden 
ıki ıııiil:ıim hadıse var 
dır . Fran~) a ) eri bir el~i tayin 
edilmesi; A'm<n)a ile göıi;~meleıin 

başlamış olması. 

Hiikfmıetinı BerEnde temsil et· 
mekte olrn Sir Eri Ph"pps şimdi 
onu PariEte tem!il edecektir. 
Bu zat Fransız örü~üne çok müte 
mayii olarJk tanılmaktadır. Fena 
niyetli kimseler, Lu yer değiştirme· J 

yi, yine lngiliz . Alman yakınlaşma· 
sı tasavvuruna daha müzahir bir 
başka diplomat göndermek arzusu 
na atfetmekte gecikmediler. Bu fa. 
raziye şunu itibara alm<1ktadır ki : 
bizzat mesul devlet adamları ara
smda temasların bu derece sık oldu 
ğu bir zamanda bir elçinin şahsiye-
ti ve hususi temayülleri gitgide da
ha az kı)met ifade etmektedir. Üs
telik Fransaya, Fransayı ve fransız 
görüşünü seven bir adamın tayin 
edilmesi ı: ek tabii görülmelidir. 

ikinci hadise, B. Von Ribent 
robun lngiliz dış bakaniyle ~hemmi
yetli müzakerelere giriştiği bir sıra
da B. Anthony Edenin Londradan 
ani olarak hareketidir. Genç baka
nın bu istirahat seyahatini epey za 
mandanberi kararlaştırmış olduğu 
muhakkaktır. 

Yalnız, lngilterenin tedafüi va
ziyette kaldığını bildiği bu görüş

melerde hiç bir acil taraf görme
mis olduğu içindir ki seyahatini ge
ri bırakmamıştır. 

Dış Bakanının seyahati esnasın 
rt,. kf·ncli.in<' 1 .ord Halifaks veka
let edecek:, ve Hitlerin mümessili 
müzakerelerini onunla yapacaictıı. 

Lord Halifaks. cermanofil olduğunu 
veya daha doğrusu · çünkü bir ln
giliz ancak lngilterenin menfaati ba
kımından Fransız veya Alman dos
tu olabilir . Almanya ile anlaşmanın 
lüzum ve faydasına kani bulundu· 
ğunu gizlemiyor. 

'üphesizdir ki B. Von Ribent
rop, Lord Halifaksın şahsında da. 
ha müsait bir dinleyici bulunacak 
tır. Fakat dinleyici. Lord Hali faks 
ancak bakan vekili olacaktır, bu 
itibarla Almanyanın müme.5siliyle 
yaptığı göri;şmeleri arkadaşlarına 

anlatmakla iktifa edecektir. ı 
Tabiidir ki B. Halifaks, B. Ede-

rı ·n lutamıj·acağı vaidlerde bulunmak : 
tan çekinecektir. 

Diğer taraftan, B. Edenin şahsi 
vaziyeti memleketinde çok kuvvetli 
kalıııaktadıı . lngiltere, bir ide ıl sa· 
hibi olan fakat or.u realitelerin önün 
c'e rğn e~"rıi 1 ilrn lu gtrç, gürbüz, 
fa2l 'e ~rncu bakanı se,mrktedir. 
B. f drn Fı ı>n~<cla ! anı!dığı~dan da· 
b n pi-dır. Ve B. Edrn:n her iyi 
lngiliz gibi esd etse bil<', idealo· 
jisini filiyata feda etmiyeceginini 
sanırsak bir psikoloji hatasına düş· 

müş oluruz. 

Pek fazla sempati beslemediği 
faşist ltalya ile bir uzlaşma imzala 
mak suretile bize bunu bir kere da· 
ta göstermiş değil midir ? 

onlara kar~ı kin beslememişlerdir. 

bilakis Hitler rejiminin siyasi usulle
rini pek aykırı bulsalar bile, Alman 
milletine k~r~ı hakiki bir takdir hissi 
beslemektedirler. lngiltere, .<\iman. 
yaya karşı ciddi bir muhasamaya. 
ancak bu devlet kendisini hakika· 
ten bu neticeye zorladığı takdirde 
girecektir; 

ikinci nokta: B. Edenle B. Hali. 
faks arasındaki zıddiyeti tebarüz 
ettirmek nafiledir. Bu iki devlet a
damını ayıran nüanslar ne olursa 
olsun, lngilterede, garbi Avrupayı 
kati surette tesbit edecek bir garb 
paktı akdedilmesine hemep umumi 
bir temayül vardır. 

Bu yeni Lokarno Londrada şu 
sebebler dolayısiyle çok arzu edil. 
nıektedir: 

1 - lngiltere ancak bugünler, 
aktüelle alakalanır. '.Ancak Şekil al 
dığı zamandır ki tehlikeyi nazarı ifr 
bare almaya razı olur. 

2 - lngiltere. her türlü şark 
kombinezonlarına karşı pek itimad
sız davranmaktadır ve Fransanın da 
şarkar karşı bir taahhüt almış olma· 
sına esef etmektedir. Avrupanın 
bütün şarkını hala oldukça karışık 

addetmektedir. Ve bn tarafa sürük
lenmesine müsaade etmemektedir. 
Ayrupanın garbini şimdiden orga· 
nize etmek mümkün olduğu ve bu 
itibarla bunun yapılması İcab ettiği 

kanaatindedir. 
l.;ttt:: l'vlcau;ı OlC::)l11Uıı:;; UU:,.Uuı:;eler 

bu merkezdedir. Londra, her şeyden 
önce garb devletlerinin sınırların• 
yani Almanyayı bütün garb komşu· 
!arından ayıran, sınırları garanti 
edecek bir pakt hazır lamaya ça
lışmaktadır. 

Bina ve arazi 
vergileri 

Tadilat masrafları 

2871 Numaralı kanunla bina ve 
arazi vergileri ve bina vergisine 
munzam iktisadi buhran vergisi vi
layet hususi idarel,riııe devredilmiş 

ve bu kanunun 7 inci maddesiyle 
tahrir ve tadil masrafları ve devre· 
dilen vergilerin tahakkuk ve tadiline 
aid maaş ve masroflar 1934 senesi 
büdçesindeki tahsisata göre ve bir 
defaya mahsus olmak üzere veril
mişti. 

Bundan sonraki yıllar için hesap· 
!anarak hazineden hersene hususi 
idarelere verileceği de bildirilmişti. 
d'in maliye vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde bina ve arazi ver
gileri tadilat ve tahrir masrafü.rı 

için maliy;ıden tediye emri göndaril
mesine mahal kalmadığı ve yerle· 
rinde hazine alacağında mahsube
dilmek suretiyle tahsisatıan sarfı 

lngiliz politikasının bugünkü ce
re. anlarını anlamak icin şu iki nok
ta}ı göz önünde tutmak lazımdır. 1 bildirilmiştir. 

Birinci nokta: Londrada, lngiliz 
politikasını, Almanya ile daha sıkı 
bir anlaşmaya doğru ~evketmeğe 
meyled n bir parti daima mevcut 
olmuştur ve bu gün de mevcuttur. 
Bukünkü kabinenin İçinde bu zihni
•ıette olan bakanlar söylendiğine 
g'ire şunlarpır: Sir John Simon, Sir 
Samuel Hoart', B, Chamberlain, B. 
Runciman ve nihayet Lord Halifak. 
Fakat burada söylemek lazımdır ki 
lngilizlcr hiç bir zaman Almanları 
istikfır etmemi ler. hiç bir zaman 

1 

Kuyumcu dükkanın
da altınları çalınan 

kudın 

Bir kaç kişi nazaret 
altına alındı 

Kuyumcular çarşısında kuyum· 
cu Vahabın dükkanında bir bilezik 
pazarlığiyle meşgulken altınları ça-

,------------·------------·--------·-------~1--l Şehir haber 
~---------------·--------------------·m:ııı--.-.11 

• er ı 
Örge Evren ve 

Cavit Oral 

Balıkesir mebusu hemşehrimiz 
Örge Evren ve Nigde mebusu Cavit 
Oral dünkü Ankara ekspresile şeb· 
rimize gelmişlerdir. 

Örge Evren ve Cavit Oral mec 
!isin tatilinden istifade ederek epey
ce bir müddet şehrimizde kalacak· 
!ardır, Değerli hemşehrilerimize hoş 
geldin der ve kısa bir müddet de 
olsa kendilerini aramızda görmüş 

olmaktan -iuyduğumuz zevka ter
cüman oluruz. 

~ Vilayet 937 büdçe 
1 si 950988 lira 

Bu yıl Vilayet büdçesi 950988 
lira olarak umumi meclisçe kabul 
ve tasdik edilmiştir . 

Asarıatika 
tetkikleri 

Ankaradan şehrimize bir 
1 1 .h c •• A man tarı proreso 

rü geldi 
Sirkeli köyünde Hitit eserlerini 

görmek üzere / nkara tarih fakülte· 
si profesörlerinden Vansguthen Bo· 
ehd şehrimize gelmiştir . 

Profesör bu gün refakatinde şeh
rimiz Müze Müdürü Yalman yalgın 
olduğu halde Sirkeliye gidecek ve 
tetkiklerde bulunacaktır . 

Halkevi gençlerinin 
• 

musameresı 

Gençler çok muvaffak 
oldular 

Dün gece Asri sinema binasın· 
da , Halkevi temsil kolu gençleri 

1 
" ANö. " piyesiyle ınahcublar vod· 
vilini büyük bir muvaffakiyetle teın· ı 
sil etmişlerdir . 

Salon hınca hınç dolmuştu . I 
Gençler çok alkı~lanmış ve tebrik 
~dilmiştir , 

Kızılay kongresi 
Kızılay kurumu merkez Şehrimiz 

heyeti • • • 1 

ryaptı seçımını 

Seylapzedelere yetmiş beşc"r evlik 
kuruluyor iki mahalle 

Şehrimiz kızılay kurumu senelik 
kongresini yapmış ve merkez heye- 1 

tini seçmiştir . Seçilen merkez heye· 1 

tinde hemen değişiklik yok gibidir . I 
Yeni merkez heyetini şunlar teş · -

kil etmektedir . j 
Bayan Şemsa lşçen , Düriye 

Güçlü, Meveddet Altıkulaç , Nadi
de Kurduğlu, Turhan Cemal Beriker, 
avukat Cemal Kamil , fabrikatör 
Nulı Naci , df)ktor Bahri Arkam , 
doktor Yusuf Ziya , eczacı Yusuf 
Ziya Rona~ , dişçi lsmail Hakkı , 
dişçi Rifat , Rasim Yurdman, 
Nizameddin Başkan ve Muharrem 
Hilmi Remo. 

Yeni merkez heyetinin idare he· 
yeti seçimini bugün yapması muh· 
temeldir. 

Kongre sükiineti ve ekseriyet
le yapılmıştır . Uzunca bir müzake
reden sonra heyeti idarenin raporu 
okunmuş ve memnuniyetle ve itti· 
fakla tasvip edilmiştir . 

Kızılayın bu kongresinde sel 
meselesi j\zerinde uı"n boylu du· 
rulmuş ve heyet idarenin faaliyeti 
takdir edilmi~tir. 

J<"ılayın yeni 3cne bü tçcoi 77 500 

liradır . Ve mütevazin bir şekilde
dir . 

Seylapzedeler ıçın toplanan 
27000 lira hasılattan şimdiye ka
dar 7000 lirası sarf edilmiş ve 2000 
lira tasarruf yapılarak bankaya 
konulmuştur . 

Bankada mevcut bulunan mez
kur 20,000 liraya nıerkezrlen gön
derilecek yardım da ilave edilerek 
bu para ile biri karşı yakada ve di· 
ğeri de Adaııanın şehir kısmında: 
olmak üzre yetmiş beşer hanelik iki 
mahalle kurulacaktır. 

Kurulacak bu mehalleler tanı 

teşkilatlı olacak, bekçisi, karakolu, 
mümessili bulunacaktır. 

Kongre, bu toplantı nıünasebe
tile Atatürke, ismet İnönüne, Refik 
Saydama ve Kızılay genel merkezi· 
ne tazim telgrafları çekmiştir. 

Belediyede 
Zabıta memurları" 
nın kursları devam 

ediyor 
Şehrimiz belediyesinde açılıı:ı 

zabıta memurları kursu devam et
mektedir. Kurslara bütün zabıta 

memurları muntazaman iştirak et· 
.mektedirler. Kurslar haftada dört 
gecedir. 

Belediye binasındaki 

tamirat 
Belerliye binasının iç ve dış ta· 

miralı yapılmakta idi . Tamirat kıs
men bitmiştir. 

Çamurlu yollara 
kum dökülüyor 
Reşatbey mahallesinde 

yollar temizleniyor 

Şehrin çamurlu yallarından halkı 
kurtarmak için belediye pratik bir 
tedbir ollrak kum dökmeği muvafık 
!:Örmüştür. 

Bir kaç gündenberi Reşatbey 
mahallesindeki yollara kum dökül· 
m~kte ve bu suretle g~çil •cek yol 
yapılmaktadır. 

Belediye diger mahallelere de 
kum dökecektir. 

.Mera ve çayırlar İş cedvelleri 
Mart nihayetine kadar 

mutlak verilecek 
Bölgelerde hükümet mera 

lar yetişdirecektir 
ve çayır-

Vermeyenlerin muafiyet ruh 
satnameLri alınacak 
Teşviki sanayi kanunundan is

tifade etmekte olan sanayi müesse· 
selerinin kanumın 30 uncu madde~i 
mucibince vermekle mükellef bulun 
dukları 936 yılı iş ced vellerini bir 
istidaya rapten azami 937 yılı Mart 
nihayetine kadar Vilayet tnakarnına 
vereceklerdir . 

_ ........... _ _ _ 
Ziraat vekaleti tarafından bir 

mera ve çayır kanunu projesi hazır
lanmıştır. Bu projeye göre mera ve 
çayır gibi yerler muzir otlardan ve 

haşerattan kurtarılacak, ve temizlen
mesi temin edilecektir. 

Mera ve çayırlar fenni kontrol 
altına alınacak, bu iş ziraat vekaleti· 

nin esas işlerinden biri olacaktır. 
Muhto-lif mıntıkalarda mera ve ça
yırlar yetisdirilecek, vekalet icab 

ederse çayır ve mera kontrolünü te
min için istasyonlar yapacaktır. 

Köyler, cemiyetler ve ferdler 
kendilerine aid mera ve çayırlardaki 

Jınan Mustafa kızı Raziyenin polise 
hadiseyi şikayet ettiğini dün yazmış

tık ' 
Zabıta kuyumyu kalfası Mustafa 

oğlu Ahmet ile Kadir oğlu Seyid 
adında iki kişiyi zan ve nazaret altı· 

na almıştır . Tahkikat devam ediyor. 

bütün muzir otları ve tohumları imha 
etmeğe mecbur tutulacaklardır. Zi· 
raat vekaleti alakadarların iylikle
rini artırmak için münasip görecegi 
yerlere ilk, orta ve yüksek kurslar 
açacaktır. 

Mera ve çayır kanununun ahka 
nıına muğayyir hareket edenlerden 
10 liradan yüz liraya kadar para 
cezaşı alınacak. veya on günden yüz 
güne kadar hapis cezasına mahkum 
edilecektir, 

Bu müddet zarfında İş cedvelle· 
; rini vermeyen müesseselerin muafi

yet ruhsatnameleri istirdat edileceği 
şehrimiz Ticaret Odasına gelen bir 
emirde ~ıildirilmektedir . 

Yenice sigarası 
Keçi etini koyun ikramiyeleri 

etidiyesatankasapll . -- ·ıd· 
Pıyango çekı ı 

D .. kk A b .. k 1 Yenice sigarelerine konulan ikramiye-
U anının eş gun a- 1 · k 'd · lk' ·· ı t b Jd erın eşı esı evve ı gun s an u a 

patılmasına karar verildi noter huzurunda yapılmıştır. 
Keçi etini halka koyun eti diye ikramiye: kazanan numaraları 

satan şehrimiz kasaplarından Şük· bildiren lısteler her mıntıkanın inhi· 
rünün dükkanının beş gün seddine sarlar idaresine gelecektir. 
belediyece karar verilmiş ve bu ka- Listeler geldiğinde neşredece· 

rar kendisine tefhim edilmiştir . ğiz. 

' 1 

İngilterede kadın 
fiatları 

B undan daha 80 sene evvd 
lngilterede pazarlarda kafi. 
lar satılıyordu. Grçinemedr 

ği ve fena huylu bulduğu karısınd 
kurtulma~ isteyen bir koca, karısıll 
derhal pazara çekerek iyi evsafıpl 
yadedip satardı , 

1832 senesinde Cosef TomsoP 
isimli bir çiftçi, işin doğrusunu söY 
]emek üzere, karısını şu sözlerle sat 
lığa çıkardı : 

" Bu kadın bana bir yılan gibı 
geldi . Bana işkence yaptı . Ev~ı 
bir .lanetti'. Geceleri bir istila halıll' 
de geliyor, gündüzleri ise bir şeyt 
gibi görünüyordu . 

inek sağar, tereyal'tı yapar, hit 
metçiye hakaret edebilir . Şair MıJI 
un melodilerini terennüm eder . • 

Çiftçi bunun üznine karısın' 
bedel olarak bir İngiliz lirası ve bi 
de köpek alabilmiştir . 

ç 
g 

il 

bir 
&e 
ku 
sa 
ha 

rın 

hiç 

cu 
bir 
lar 

1815 senesinde lngilterede bil 
kadın yarım lngiliz lirasından bifl ta 
fazlaya, 1820 de bir çeyrek lngilil Üı 
lirasına satılmıştır . le 

Kayıdlara göre, son defa Jngil ta 
terede satılan karı 1859 tarihiod1 

bi 

6 peniye gitmiştir . 
- Pearson 's gazPtf'siudrn -

Zavallı bekar 
F ransada Pariste 80 lik bir ib 

tiyar vardır , . 
Bu yaşa kadar evlenmedi~' ne 

söyler ve hususi bir kanaat ile bt at 
"Ö karlığı ihtiyar ettiğini de iddia 1 <> 

mekte imiş . do 
Fakat; muzibin birisi bu 80 

bekar Jozef Gerar'ın 1917 seıı' 
rn 
tu 

12 haziranında Oğosta Deam)'İ il ti 
minde bir kızla evlendiğini iddia içi 
miş ve belediye kuyudatıru da ıil ve 
dana çıkarmıştır . na 

Bu hadise Jozef Gerar'ın çok ti 
cüııe gitmiş ve bir çok tahkikat rl 
ticesinde hastahanede bulunduğu 
sırada hüviyet cüzdanının birisi 11 

rafından çalınarak bu izdivaç jçl 
kullandığı anlaşılmıştır . 

En eski şeker 
Japonyada Mara şehrinde eli 

ki şeker nümunesi vardır. 
Bu nlimun nin 1200 senelik o 

duğu iddia edilmektedir . 
Milacldan 710 - 848 senel 

d ~ bu şehir Japonyanın en bii. 
kimya şehri, bilhassa ilaç saıı' 
merkezi idi . 

Bir çok ilaçlar ve müstahı' 
arasın<la şeker de - tabii ila_' 
mak üıeredir - yapılmakta ııt1 

O ·ı· ·· 1 riul' zaıııaııın ı aç numune · 
cııd ve bu arada da şek,r kin11 
rihi alfıka,laılarına gösterilııı 

z 
ol 
bi 
Çı 

ti 

imiş • Ama, bu şekerin mesel~ I 
30 senelik bir şeker ı ümunesı & 
dığırıı nasıl ispat ediyorlar, dof 
su anlıyamıyoruz . 

406 dil üzerine yazılııl 
bir kitap 

ltalyada mutaassıp kato!ikltf 
çoktur, belk de ;her yerden fa 
dır. 

Bunhrdan birisi, kitap nıe'.8 

Kavaçana şimali ltalyanın esk1 

ııastırlarından Strandella nıa0 

kütüphanesine bir cild kitap h 
etmiştir . ııl 

Bu kitap, katoliklerin mar 

!arından " Ave Maıya" d~,ı;ı 
tam 406 dile tercümesini hav....-

Japon profesörü 
Japonya da aldı, yürüdü: ~ 

sör Kiyosi Masuoi isminde b•' 
1 pon fen adamı, horozları tavtl~ 

mak usulünü billmuştur . 
Japon profesiirüne göre ~ 

!ardan evvela yumurta istih•"'' 
tile bundan sonra da horoz ~I 
istifade lazımdır . Profesör arJ. 
manda bu u,ulü yakın bir atı 
sanlara da tatbik edecekmiş. 
bundan fayda ne olacak ? ı:,r 
kadın yapmakla arzın nüfusufl 
dinden aşırmak mı i. ti yor bu 
cağız? 
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Türk söztl sahife : 3 
'717 Şubat 1937 

Kanada'daki Beşizler 
-
:~~. 

Çocukların bulunduğu kasaba her 1 
4 "'i.ı1 .. w 

gün b. ı eraklılar tarafından Japonyada yeni ka-
ın erce m b. . h d f. ? 

x: 

Küçük antant konseyi 
içtimaını yaptı 

EZ 

Asri Sinemada 

Yalnız bugün gündüz ve bu akşam umumi arzu 
ve istek üzerine gündüz matinesinde : 

5 

ziyaret ediliyor ınenın e e ı . 
Şarki Asyanın 

istikrarı 
----··· 

Bir film kumpanyası yaptığı mukavel~ 
ile çocuklara yarım milyon dolar verdı 

Belgrad : ( Radyo ) - Küçük 

, ~nt~n: konseyi dün öğleden sonra Saadet gecesi-Şirley Ga t ı ı ılk ıçtımaını yaptı . ,, ngs er er 
!Almanya müstem- . Gece saat sekiz ~tuzda 

lekeleri Şırley Gaııgsterler-Vahşıleşen insanlar 

b' Bundan epeyce evvel Kanadada 
ır _kadının dünyaya beş kız çocuğu 

t:lırdiğini yazmış ve lngiltere hü· 
uınetinin bu beş çocuğu kendi ve· 

sayet h' . ld v h b ve ımayesme almış o ugunu 
a ~r vermiştik . Tabiatın yeni bir 

rnucızesi olan bu hadisenin insanla-
tın teces .. .. k d - . d 

gelmektedir . Bu mikdar pazar gün

leri 7000 e kadar çıkıyor ' 
Pazar günleri kasabaya giden o· 

tobüsle;in mikdarı ise 2000 i g(ç- ı 
mektedir. 1 

Şehrin içinde, köşe başlarında 
koca koca levhalar Beşizlerin evine 
nereden gidileceğini işaret etmek· 

Tokyo: 16 (Radyo) - Başve
kil ve hariciye nazırı Hayaşi mecli· 
sin bugünkü toplantısında uzun bir 
beyaııatta bulunarak demiştir ki : 

- Şarki Asyanm siyasi istikra. 
rını temin etmek başlıca hedefimiz· 
dir. 

Sovyetlerle olan nıünasebatm 
düzelmesine biiyük bir ehemmiyet 
vereceğiz . 

h. susunü tahri t. eccgın e 
ıç .. . 

şuphe yoktu . Nitekim Amerıka· 
rnn o- 'b cukİatı eler düşkünü halkı bu ço· 
b· arın doğduğu küçük kasabayı 

l 
ır tavaf yeri ve iş adamları da on· 

an b· 

tedir . 
[ Görülecek yer ] olmak bc>.kı-

mından Kollendeı'in !yakında Niya
elalesini geçeceği muhakkak· gara ş 

tır · k 'k" k 

İngiliz silahlanma
! sına beş milyar 

. ır reklam vasıtası yapmakta 
gecıkınemişlerdir . 

b .. [ Paris Soir ] in Nevyork mıiha· 
ırı 

Beşizler günde anca ı ı ere 
··rülebilmektedir . Umumiyetle sa· 

go b" d "v} d l:iahın saat onunda ır e og e en 

1 

1 harcanacaktır 

t gazetesine yazdığı bir mektup· 
.. a ç~ukların hayatı ve onların halk 
U~n~ t t e uyandırdığı şayanı hayre 
ecess"' k t d Us etrafında şunları yazma 
a ıt : 

dov ~Beş kız kardeş Elzir Dion'lann 
I<o~l Uğu ve küçük bir kasaba olan 
k" ilnder dünyanın en görülecek 

Ç~~eklerinden biri halir.i almıştır · 
un .. b . 

B . u uradaki insanlar gazetelerın 

n 
eşızler hakkında hemen her gün 
eşretfkl . .. . at 1 erı uzun roportaılara kana-
.. etmemekte ve muhakkak onları 

gorınek . 
do ıstemektedir . Bu arzunun 
rn ğmasında yapılan müthiş rekla· 

ın da t . . d d .. h k· t esın ol uğun a şup e yo 
Ut. Ve 1 b"' .. 's 

t. zaten muhteme utun 1 -
ısına k 

i · . r teşebbüslerine mani olma 
çırıdır k· K d 
ve b· 1 Ontario eyaleti , ana a 
na ınnetice lngiltere imparatorluğu 

tnına b ... 
tine 

1 
u çocukların vesayeti uze-

a rnıştır . 

1 sonra saat üçte . Yelkovan ve akra • 
bı elit: çevrilen muazzam bir saat 
Be izlerin hangi saat ve dakikada 

ş l •. 'k' k 1 görülebilecek~erini uer gun ı ı ~·re 

ilan etmektedır . . 1 
Bu saatte bt ş kız kardeş ev şek 

Jinde yapılmış biiyük bir arabanın 1 

içinde ortaya çıkarılmakta ve halk 
b evin cam duvarları arkasında on
la~ı seyretmektedir . 

Bu [ fevkalade tamaşa ] ancak 
çeyrek saat sürmekte ve seyirciler 
arabanın önünde durmadan onlara 
şöylece bir göz i\tmak mecburiyeti 
karşısında uzun müddet başlarım 
arkada tutarak geçip git,..,.ektedir. 

Mesud babanın _işleri yo 
}unda~-~~--- --~~~-· 

Beşizlerin babası Oluva Dion 
halinden pek memnun değildir. Hal· 
buki bu beşi bir arada gt>len kızla-

8 rı sayesinde yaptığı iş kendisine hiç te 
eşizlerin kazancı fena bir para kazandırmamaktadır. 

zanc~n~unla beraber Beşizlerin ka· Kendisi bir mağaza işletmektedir . 
olrn bır çok dedikodulara sebep Bu mağazadan alınacak bir ka. t 
bir uş Ve b·ı hususta daha şimdiden ostal bile hayret verecek derecede 
çık lakırn efsaneler bile meydana ~ahalıdır . Kendisi her ~lin mağaza. 

lllıştır a elir ve bir perdenın arkasına 
Yı. ) g . . v 

B a nıı.: muhakkak olan şunlardır: oturur , her zjyaretçı yıne ma?aza-
Pan e~ kız kardeş FoX Film kum· dan yüksek fiatla aldığı k~rtı ımza· 
it- i Yasıyle üç film için bir mukave- ]atmak için on kuruş v~ı~ ve rfer: 
filının_l~ etmiştir . Kumpanya bu üç denin arkasına geçerek va ıon e 
dolarJın Beşiz'lere yarım milyon imzalatır . Mağazanın bu yüzden ka-
rind an başka filmlerin kazancı üze· ı dıv 1 para günde yüz dolan bul· 

en de h" k d' zan g k h"'kA t 13 ır yüz de verme te ır . maktadır . Bundan baş a u u'.11e 
ka 8 ll~dan başka büyük bir sindi· kendisine ayda yüz dolar tahsısat 
k eşız'leri f t v f l h k vermektedir · . 

dını satın al n o ogrBa ını a ~~ ~ - B . 1 dogv duktan sonra Olıva 
ık;-ı s mıştır . unun ıçın sın· eşız er . 

tir . ene de 50 bin dolar verecek· Oion karısı ile beraber Aınerı~an 
büyük müzik hollarıuda çok karlı 

&az~ al~ız Amerikada 672 gündelik bir turne yapmış ve çok para ka-
aid ç ~nın 1937 senesinde Beşizlere zanmıştır . Buna rağmen ° memn~n 
dide~ acak fotoğraflarını daha şim· değildir . Çünkü Beşi:J~r. v~sıtasıl~ 
dukı tarnamiyle satın almış bulun· çok para kazanabikcegı fıkrınde ol 

arı dü .. b . duv u için hükumetin elinden aldığı 
dika şunülecek olursa u sın· g 

d 
nın B . l d'V. ili b" vesayeti geri almak için bütün çare· 

ola eşız ere ver ıgı e · ın k d 
ınad,t~n hiç te büyük bir yekun ol ı )ere başvurma ta ır . 

g Karısı ve diğer çocuklarına ge 

Londra : 16 ( Radyo) - Silah 
Janma proiesinin tatbik sahasına ko
nulduğu surette, İngiliz hükumeti 
beş milyar dolarlık silahlanma isti. 
yecektir. 

Fransanın İtalya 
büyük elçisi 

P aris : 16 ( Radyo ) - Başvekil 
Blum, bıı sabah ltalya büyük elçisi
kahul etmiştir. 

Bir öküzü çalıp 
kestiler 

Etler ve kemiklerle liır 
sızlar ele geçirildi 

Evvelki gece Güleklidam çifli· 
ğinden Şaban oğlu Mahmuda aid 
bir öküz meçhul eller tarafından ça 
lınmıştır . 

Mahmudun yaptığı müracaat ü
zerine z:ıbıta derhal faaliyete geç
miştir . iz takibedilerek neticede , 
Hüriyet "'1ahallesinde Hüseyin oğlu 
Mehmedin evine gelinmiş ve yapılan 
taharriyatta öküz kesilmiş ve yüzül-ı 
müş bir halde müsadere edilmiştir. 

Ev sahibi Zeynep oğlu Mehmed 
öküzü kasap Derviş oğlu lbrahimden 
aldığını ve kasap lbrahim oğlu Der
vişte öküzü çalmadıklarını -ve sabı· 
kalı hırsızlardan Ermiş ağızlı Meh
medden aldıklarını söylemişlerdir . 

Zabıta lbrahimi ve Mehmedi der 
hal tevkif ederek ortadan kaybolan 
Ermiş ağızlı Mehmedi aramağa baş
lrmıştır . 

Ceyhan da 
Halk hava kurumuna 

candan yardımlar 
yapıyor 

f'\·ı~ anlaşılır . kA k uıg lince onları görmenin im anı yo 
adlarını e~ taraftan beş kız kkardeş Ceyhan : 16 ( Hususi ) Bütün 
bun azı çıkolat , oyunca ' sa· tur · '""' yurttaki çiftçilerimizin yetiştirdik-
rına ·r:~I ~ıda m·ıddeleri fabrikala · ,.. ı leri mahsullerinden her sene yüzde 
Bu YÜ .. d anık olarak satmışlardır 

1
· I • üçünü Türk hava kurumuna munta· 

d .. en dkl d TÜRKSÖZ:İJ a 50 b· azan ı arı para ~ _yı · 1 zaman vermekte oldukları malum· 

Ş. ın dolardan aşağı değıldır · dur. 
ırn<lj k d b 1 Gündelik siyasi gazete 

teb ye ·a ar eşizlere yapı an Yurdunun her yönden muhafaza 
ern.ıat k r1 g ye unu ise 100,000 dala· Abone şartları ve müdafaasını düşünen Ceyhanlılar 
eçrniştir . \ şimdiye kadar verdikleri meblağla 

l<alleder I Kuruş iki tayyare alıp orduya hediv\! et-
-.... I l2 Aylık 1200 mişlerdir. 

larn~;zeteler, fih.nler, radyolar, rek· ı 6 Aylık 600 Ceyhan halkı bununla kalmayıp 
tı:-c essü '.'. ~unların hiç birisi halkın 1 3 Aylık 300 hava kurumuna yaptıkları yardımla· 

H 
sunu doyurmuyor . 1 1 Aylık 100 rım günden gülle artırmakta devam 

erkes B · ı · ·~ l etmektedirler. eşız erı görmeK isti- · · A Yor . 'f ab'" b . . d , ı -Dış memleketler ıçın bone F't kA l ·d ıı unun ıçın e Kallender e ı ı re ve ze at arının tamamını 
~~r ednlerin sayısı besaba gelmiyecek bedeli de_ğ_işmez yalnız posla masrafı hava kurumuna yatırdıkları gibi, 

ereceyi buluyor . zammedılır · kurban bayramında kesecekleri kur. 
sun Bu küçük kasabaya giriş husu· 2 - ilanlar için idareye müra- hanlarını dı gerek sağ olarak ve 

da rnevcud olan bütün güçlükle- caat edilmelidir · J gerekse parasını yine hava kurumu-
re ta<hnen .. d • 1.c:oo k"' ~ kl c"• gun e vasatı ,, ışı - na seve seve verece erdir. 

Bir iki güne kadar : Zati Sungur Yalan şayialar 
Londra : 16 ( Radyo ) - Bazı 

gazeteler, lngilterenin, Alman müs. 
temlekelerini Almanyaya geri vere· 
ceği hakkında neşriyatta bulunmak· 

1 
taelırlar. 

------------------------!80_7 __ ~.,,_----------------

Tan sineması 
Bu akşam 

Bu neşriyat yalan yanlış şayialar
dan doğıın haberlerin asılsız netice· 
leridir. Bı.tün sin !ma scverlerİI'l. şımarık çocuğu,Nükte,şarkı ve komik filmler kralı 

Yunan - Bulgar 

Ticaret muahedesi 

Atina : 16 ( Radyo) - Yunan 
Bulgar ticaret mukaveleleri pek ya
kında imzalanacaktır. 

Eski muharipler kongresi 

( MfLTON ) 
nı Andre Badenin meşhur eseri kont Obligado operetinden iktibas 

edilmiş nefis bir film 

( Para Kralı ) 
isimli mevsimin en müthiş komedisinde taktim edecektir 

Daimi bir zevk , daimi bir neş'e, daimi bir nükte şaheseri 

ilaveten : En son dünya haberleri 
Sinemamız Bayram için çok güzel ve büyük filmler temin etmiştir . Bun
lardan bazıları : tki ahbap çavuşlar, Pat, Pataşon'un temsilleri Kız hırsız· 
lan, Müthiş bir Polis fılıni 5eıı mi öldürdün, Mvşhur Buck Jones tarafın-

Berlin : 16 ( Radyo ) - Eski 
muharipler kongresi Berlinde topla· 
nacaktır. 

f lk kongre için devletlerin eski 
muharipleri Berlinde toplanmakta· 
dırlar. 

dan yaratılan Gümüş Mahmuz _________ _;7806 

Mekteplerimizde 
- Birinci sahifeden artan -

d~lciliği öğr"'nerPlclPr UP mPldPhin 

programlarına girmiş olan bu ders 
ten imtihan vereceklerdir . 

Ankara elişi öğretmenleri 25 kl · 
şilik gruplar halinde hava lr.urumu· 
ııun modelcilik atölyesinde dersler 
alacak ve öğreneceklerini talebeleri· 
ne göstereceklerdir . Tatil zamanla

rında Ankara dışında bulunan el iş· 
leri muallimlarinden yirmi beş ka · 
darı modelcilik kursunu geçirmek 
üzere İnönü kampına devam edecek 
lerdir . 

ilk ve orta mekteplerle çocuk· 
lara tayyareciliği sevdirmek için' ir 1 

ha\. acılık kütüphanesi açılacaktır . 1 
Bu maksatla on , on beş eser hazır. 1

1 

]anacaktır . 

Hava edebiyatı : 1 

Genç nesilde mektep kitapları , 1 

gazeteler ve mecmualar vasıtasiyle 1 

havacılık sevgisini yaratmak ve yer· 

!eştirme~ için Türk Hava kurumu , 
hava edebiyatıuın teşekkülüne çalı· 
şacaktır . Kurum , kendi mecmua· 

sından başka , memlekttin bütün 
gazete ve mecmualarını bu sahada 
kendisine yardımda bulunmaya ça-

ğırmaktadır . Türkkuşu şubelerinin 
gördüğü alaka , bilhassa böyle yeni 
bir ç.ığır açılmasından sonra daha 

çok artacaktır . Halkevi sahnelerin· 
de havacılığa aid piyeslerin temsil 
edilmesine ehemmi yet verilecektir . 

Pilot meatebi : 

Türk Hava Kurumu , bu sahada
ki çalışmalarının yeni bir eseri ola. 
rak bir de pilot mektebi açmayı ka
rarlaştırmıştır . 

Burada motörlü tayyare uçuşu 
öğretilecektir . Bugün hava kuru
munda planörcülük ve teknik uçuş 
öğrenenler bu müessesede motörlü 
uçuşu da öğrenecektir . 

Mektebin inşa projeleri mimar 
Egli tarafından hazırlanmıştır. Hava 
Kurumunun binasının ark~sına kutu. 
lacaktır. 

inşaata önümüzdeki ay içinde 
, başlanacaktır . 

Bir kadın kıskançlıkla 
üveyi kızını bıçakladı 

ispanyada umumi af 
Yüksekdolap mahallesinde Ha

san kızı Münevver adında bir kadın 
üveyisi kızı 15 yaşlarıudaki Naciye 
lkbalı kıskançlık yüzünden bıçakla 
y? ralamıştır. 

Münevver yakalanmış ve tevkif 
ed ıl.ı ıştır. 

Umumi ev kadınının 
kumbarasını çalmış 
Sabıkalılardan Osman oğlu Ha. 

cı Arif adında birisi Mehmet kızı 
Ayşe ismindeki umumi ev kadınının 
evinde masası ü z e r i n d e 
duran ve içinde 40 lira kadar para 
bulunan kurnbara~ını aşırdığı iddia 
edilmektedir. 

Zabıta tahkikat yapıyor. 

Belçika mebuslar 
meclisinde 

- Bırind sahifeden aı lan -

Camille Huysmanı şiddetle tenkid 
ve reksistlerin meclis gurupu lideri 
muharrir P erre Daye reisin bu hu
s~sda izahat veı mesini teklif ctmiş
tır . 

Meclis reisi o gün için izahat 
vermeyi redetmiş ve zamanı geldiği 
zanı_an_ istenilen şeyi yapacağını söy
lemıştır . 

Bunun Üzerine mebuslar bunu 
şiddetle protesto etmişler , milliyet
perver Flaman mebuslar ise bu pro· 
testoya büyük bir gürültü ile iştirak 
etmişlerdir . 

Gürültüyü bastırmak için müra
caat ed_ilen her tedbir nafile olmuş 
ve rcksıstler mütemadiyen : 
istifa .. istifa diye bağırmakı a devam 
etmişlerdir . 

Bu sırada reksist bir mebus ri
yaset kürsüsüne çıkmış ve tehditkar 
bir tavırla m::-.clis reisine bağırmağa 
~aşlamıştır . unun üzerin~ sos a· 
lıst mebuslardan birisi mecl' . . . . "d f . . ıs reısı-
nı mu a aa ıçm koşmuş ve ilk karı 
şıklık bu suretle iki mebus arasında 
başlamıştır. 

Yumruk ve tokatla konuşmağa 
başlayan bu iki mebusun hareketi 
ÇO~ g~çmeden meclise sirayet etmiş 
ve ıçtıma salonu bir arbed,! manza. 
rası almıştır . 

Yine ~u sırad" komünist kadın 
mebuslardan Madam Ader yanında 
bulunduğu telefon makinesini söke
rek ıeksist mebuslardan birisinin ba-

- Birinci sahifeden arlan -

nişletilmiştir. 

Londra ; 16 ( Radyo ) - Ade
mi müdahale komitesi bugün dört 
saat süren bir müzakereden sonra 
ispanyaya gönüllu gondermeyı men 
hususunda mutabık kalmıştır. 

Bu karar 20 şubattan itibaren 
tatbik edilcektir. 

Neşredilen tebliğde Portekiz 
delegesinin henüz hiikumetinden 
talimat almadığı kaydedilmekle 
ise de sonradan gelen haberlere 
nazaran Portekizin mukavelenin bi 
rinci maddesini kabul ettiği fakat 
ikinci madde hakkında henüz müte. 
reddit bulunduğu anlaşılmıştır. 

Madrid; 16 ( Radyo) - Dün 
şafakla beraber asiler Ma<lrid üze. 
rine şiddetli bir taarruza geçmiş
lerdir. Asiler taarruzlarını bilhassa 
Jarama mıntakasmda teksif etmiş· 
lerdir. 

General F ranko kuvvetleri tank 
ların himayesinde bir hayli ilerlemiş 
lerse de gördükleri mukavemet kar· 
şı!'ın<la geri çekilmeğe merbur ol· 
m_uşla.r~ır. Asiler bu taarruzlarında 
bın kışı kaybetmişlerdir. 

Madrid : 16 (Radyo ) _ Hüku 
met kuvvetlerinin mukabil taarruz· 
la~ı üze~ine asiler iki mil geri çekil· 
mışlerdır. Hükumet kuvvetleri asi
leri~ bıraktıkları bu mevzileri işgal 
etımşlerdir. 

Londra: 16 (Radyo) A .1 . . sı erın 
neşrettıkleri bir tcbliö-de J 
köprüsü üzeride yapıta"'n t orama aarruzun 
şehır sulannın yükselmes· .... d k· . . . ı yuzun er 
atı bır netıce vermemiş olduğu fa-

kat beş a\tı güne kadar bu k" ·· .. \ opru-
nun mu 1akkak surette ihtilalci kuv 
vetler eline geçerek Madridin dört 
taraftan tama mile çe\ rileceği ve 
Madricide bulunan hiikuınet kuvvet 
!erinin mukavemet kabiliyetlerini ta 
mamile kaybedecekleri bildirilmek 
tedir. 

şına fırlatmıştır . 
Meclis mübaşirlerinin müdahale 

si arada onların da dayak yemesin 
den başka bir netice vermemiştir 

Bu bliyük gürültü arasında mec 
lis reisi celee' i tatil ettiğini ilan et 
mişse de kimseye işittirememiş ve 
kavga mebusların kolları yorulun· 
caya kadar devanı etmi~tir · 

B.H. 
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Sahife : 4 

Ceza kanunu 
- Birinci sahifeden artan -

tip olunmaktadı. 

Yeni 62 inci maddeye göre : 1 

Bir kimse işlemeği kasdettiği cür-
1 

mün icrasına taalluk eden bütün fi
illeri bitirmiş , fakat ihtiyarında ol- 1 
mayan bir sebep ter dolayı o cürü rn 

meydana gelmemiş ise kanunda ya- I 
zılı ol mıyaıı yerlerde fiil ölüm ceza- 1 

sını müstelzim nlduğu takdirde mü· 
teşebbis hakkında yırmı seneden 
aşağı olmamak üzere muvakkat ağır 
hapis ve müebbet ağır hapis ceza
sını müstelzim olduğu takdirde on 
beş seneden yirmi seneye kadar ağır 
hapis cezası hükmolunur . Sair hal· 1 

ferde o cürüm için kanunen muay- 1 
yen olan ceza altıda birinden üçte 
birine kadar indiı ilir . 1. 
Cürün1 ve kabahata iş
tirak : 

Yeni 64 üncü marlde şöyle tadil 
edilmiştir : 

Bir kaç kişi bir cürüm veya ka
bahatin icrasına iştirak ettikleri tak
dirde fıili irtıkap edenlerden veya 
doğrudan doğruya beraber işlemiş 
olanlardan her hiri o fıil mahsus 
ceza ile cezalandırılır. 

Başblarını cürüm ve kabahat iş· 
!emeğe azmettirenlere ,falıi ayni ce
za hükmolunur. Ancak fili icra ede 
nın onu işlemekte şahsi bir men
faati olduğu sabit olursa azmettiren 
şahsın cezası , ölüm yerıne yırmı 
dört sene ve müebbet ağır hapis 
yerine yirmi sene ağır hapistir. Sair 
cezaların altıda biri indirilir . 

Yeni 65 inci maddede şudur : 
1- Failin zihninde cürüm veya 

kabahat ikaı kararını uyandırarak 
veya fiili iı tikap kararını teyit veya
hut fiil işlendikten sonra müzaharet 
veya muavenette bulunacağını ve· ' 

dederek , / 
2 - Cürüm veya kabahatin ne 

surette ışlenecegıne muteallık tah
mat ve tarifat ita veya fiilin işlen
mesine yarayacak ış ve vasıtaları 

tedarik eyleyerek , 
3- Cürüm veya kabahat işlen. 

nıeden evvel veya işlendiği esnada 
müzaharet veya muavenetle icrasını 
kolaylaştırarak , 

Cürüm veya kabahate i~tirak eden 
~ahıs, fiili vakıa mahsus olan c~za, 
ölüm cezası ise on beş seneden 
a~ağı olmamak üzere muvakkat ağır 
1 q is 'e n.üeblet ağır hapis cezası 
olduğu tal: dirde 12 ~eneden 20 se

r.e) e kadar ~ğır hapis cezasiyle ce· 
zalandırılır. Sair hallerde kanunen 
muayyen olan cnanın yarısı indi· 
rilir. 

Bu maddede beyan olunan fiil
lerde birini işleyen kimsenin iştiraki 
ınzımam etmeksizin fiilin irtikabı 
mümkün olmıyacağı sabit olan ah
valde o k"nıse yukarıda gösterilen 
trnzilattan istifade edemez . 

Yeni 94 ve 95 inci maddeler şöy 
le hazırlanmıştır : 

Madde 94 : Cezası tecil edilen 

mahkum hazır ise mahkemenin rei
si cezanı[ tecil edildiğini tefhim et 
tikten sonra yeniden bir suç işlediği 
takdirde 95 i·ıci madde hükmü dai-

ı esinde tecil edilrn reza çektiı il mel
le leı<~er !cnıaki (Üıtm cezasının 
dahı şartlarına muvafık olduğu tak
dirde , tekerrüründen dolayı arttı· 
rılacağını kendisine ihtar eder . 

Madde 95 : Kabahatle mahkum 
olan kimse hiıklim tarihinden itiba· 
ren bir sene zarfında bir cürümden 
dolayı para cezasından başka bir 
cezay, vey.ı evvelce hükmü veren 
mahkemenin dairesi dalıilinde diğer 
bir btbahattaıı dolayı hafif hapis 
cezasına ve cürüm ile mahkum olan 
kimse dahi hüküm tarihinJen it iba· 
ren beş sene içinde işlediği diğer 
bir cürümden dolayı evvelce verilen 
ceza cinsinden.bir cezaya mahkum 
olmazsa evvelki. ma kumiyeti infaz 
edilmiş sayılır . Aksi halJe her iki 
suçun cezası ayrı a}rı tenfiz olu· 
nur . 1 

Cenubun en 
mütekamil 

Türksözii 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 1 G t 1 Tiirksözü matbaası "Tiirksöziinden,,başka 

j __ a_z_e_e ___ j her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

I 
Kitap { EserleriniziTürksözü matbaasında bastırı

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

k. 1 İlan / Reklam bir ticarethantnin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır.Reklamlannızı, 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız. 

s 'ı Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
________ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

17 Şubat 1937 _ 
- - - ·~ -

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

Kapımalı pamur= 
Piyasa parla~ı ,. 

Ply. asa temizi~---
iane 1 
iane 2 

- Ekspres 

" 

Kilo Fi}atı 

En az E.n çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. Kilo 
'il ==.rı== ===~===-t 
-41~--ı-41,50 -

37,62 33,62 
---ı----------1 

~B-ey-a-,------~ı- 1 1 
Siy-.ah _______ --------- ----------1 

~-~~~~--~--Ç'-l_G,1 _1_T~-.~~~-----~kspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

--,-.-~ .. =Tohumluk,, 4 1 .J,37 

Buğ-day Kıbrıs 

Yerli " 
Men tane "-------Arpa 

-Fasul'_y_a _____ _ 

Yulaf . Deloc_e _____ _ 

Kuş yemi 

:; U BU B A T -
-6 
---- ----'----------

' 

--1------~ 
-_-ı --------

' 

.. 

•• o 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksöziinde yapılır . 

'ı T ah 'ı Resm? evrak, cedveller, defterler • çekler • 

-Keten to~h-u_m_u ___ _ 

-Mercimek ---------!~:-_-__________ : 
Susam 

z 
•• u 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zanıanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

1 R ki. tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
1 en ı ı k r·· k -- ·· ·· o 'k k' ı ---------' anca ur sozunun tomatı ma. ına a-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . , 
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-- . ~-77"--. 

ı Dört yıldız Salih ı 850 
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~ ~j-Dört yıldlZ Cumlıuriye!_ ___ ,_ 850 __ _ 
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------ Renkli renksiz afişler 
Adana Birinci icra ı 

1 
memurluğundan : 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
2 

Adet 

ı 1 an 
Roston marka 25 bargir kuvvetinde Dizel motoru 
Doyç " 40 santimlik katarakt hizar. D. No : 37 1000 

Kef zade Mehmede borçlu Meh
met olu Ali Rızanın . 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Adananın Ağınehmet M. de ve ta· 
punun K.sani 937 tarih ve 33 No:lu 
kaydinde hane yerinin 320 metre 
murabbaındaki arsanın üçte biri 
şarkan Ye gen kerimesi Fatma gar 
ben tarikihas şimalen Yegen keri
mesi Fatma cenuben Sakine ve Ha
tice ile çevrili. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Hudutlarda tehalüf yoktur. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher metresi elli kuruştur. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana Birinci İcra memurluğunda 
Birinci artırma 23-3 - 937 Salı 
gürıü saat 10 12 de ve ikinci ar
tırması 7 4 937 Çarşamba günü 
saat 10 12 de. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden iti
baren 1000 Ne.ile Birinci icra daire
sımn muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak ist iyenler , işbu şartnameye ve 
1000 d o s y a numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin D/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevJi 
edilecektir . (124) 

3 - 1 petek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrı menkul ıızerın. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 

evrakı müsbitelerile birlikte memu-

" 
" " " 50 • " kalınlık rendesi 

" 
,, " 40 ,, " Pılanya 

" 
" " 70 " " Şerit bıçkı makinası 

" " tt 80 tt " tt ,, " 

" 
Macar un deyirmeni 

" 
Kirşner marka oyma desteresi 

" 
Tıransmisyon mili"60,,milimetre kalınlığında 15 metre boyunda 

" 
n " raptiyesi "60. milimetrelik 

" 
• "60 " " yatngı " ,., " 

" 
Ağaç tornosu iki metroluk Kirşner marka 

" 
Emme basma tulumba 

Yeni denilecek kadar az kullanılmış olan yokarda cins ve adetleri ya
zılı mak'nalar, toptan veya ayrı ayrı satılacağından taliplerin Mersinde"Z i 
ya Bahri Ortakları Oklar Şirketine ,, müracaatla ·ı. C. 2 -3 

, 

1 
riyetinıize bildirmeleri icap eder . 

ı Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay-

1 !aşmasından hariç kalırlar. 

1 4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olt•nurlar. 

1 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç dda bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

/ artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyeniıı alacağına rüçhani olan diğ•" 
alacaklılar bulunup ta bedel bur 

ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci gün 

aynı saatta yapılacak artırmada 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 

gayri menkul ile temin edilmiş ala-

1 ca!darı mecmuundan fazlaya çıkmak 
1 şartile,en çok artırana ihale edilir. 

Böyle bir bedel elde edilmezse ih>:le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 1 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha

le· edilir. iki ihale arasındaki fark v~ 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak fait ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

işbu Gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihlerde Adana 1 i ci 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai-

1 
resiııde satıı1cağı ilan olunur. 
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Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 
Karikatür 

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

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden : 

No: 1 
Develerören Kde oturmakla iken 

eceliyle ölen Kara Murat ve karısı 
Ayşenın terekesi hakkında defter 
tutulmakta olduğundan müteveffa· 
ların alacaklı ve borçlulaıının ta
rihi ilandan itibaren bir ay içinde 
mahkemeye müracaatla alacak ve 
borçlarını tutul.ıcak tereke defte 
rıne ka ydetı i ımeleri ve mirasçısı 

varsa keza ilandan itibaren üç ay 
için Je bu sıfat•a·ını müş'ir vesika
larla müracaatları aksi takdirde nı~. 
teveffayi ne şahsan ve ne de tere
keye izaft:lle taki bedemiye ekleri 
kanunu medeninin 56~.561 ve 534 
ünôi maddelerine tevfikan ilan olu· 

nur .7805 

Bürücek köy muhtarlı
ğından : 

Adananın Bozanlı nahiyesine 
bağlı Bürücek köy ve yaylasında 
köye ait fırın ve dül kanlar ile han 
ve içerisindeki müceddet dükkanlar 
ve köyün Çağşak meıkiindeki kah· 
vehane ve bakkal ve sebzeci ve ka · 
sap dükkanları 26 şubat 937 per 
şembe günü saat 18 de taliplerine 
artırıra suretiyle ihale edileceğin
den isteklilerin o gün ve o saatte 

Adanada Arif zadı> Asım fabrikasında/ 
hazır bulunmaları ilan olunur . 
7 - 9 - 12 . 17 . 20 7782 1 

Seyhan 
dan: 

Defterdarlığın· 

tc 
d 

Vilayetin merkez ve mülhakat y 

Maliye kad olarında açık bulun~ m 
10 ve 14, 16 ve 20 lira maaşlı ka' hi 
tip ve memurluklar için 937 Şub3 ' kı 
tının yirmi altıncı cuma günü sa~1 ıi 

1 

9 da müsabaka imtihanı yapılaca~· el 
tır . 

• 

HaJ,n memur olup da nakil ~ı c 
terfi etmek ve memuriyetten ayrıl· ye 

mış olup t..krar hizmete girmek I' e, 
tiyenlerin manii istihdam hali ' 
zimmet ve ilişiği olmadığı ve ilk J rı 
fa hizmete gireceklerin Orta rııe~· l 
tep mezunu ve Lise ve muadili ıa'r 
sil görmüş bulunduğuna dair şah'~'' 
detname ve vesaiki ile biı likte Ş~ ıi 
batın 21 inci gününe kadar miirf n 
caatları ilan olunur . 
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Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında n 

tı 

Yeni eczanedir 

-----------------~. 
Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 
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