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Hatayda yeni rejimin tatbiki arifesinde 
ek 

SON TAZYiK 
ispanyada 

gönüllüler işi 
td, 
d• Paris. 16 ( A.A ) - iyi bir men

badan alınan haberlere göre Londra 
komitesindeki beyanatlarında Fransız 
ve lngiliz mümessilleri, t\lakadar devlet
lerden komiteye samimi bağlılıkları
nın bir nişanesi olmak üzere f spanya• 
da çarpışan tabalarından bir kısmını 
geri çekmek suretile gönüllülerin 
geri çağcılmasınıırı prensip itibarile 
kabul ettiklerini teyid etmeleriui isti· 
ycceklerdir. 

' 

ankalardan sonra Maliye de 
ergileri defaten istemeğe başladı 

Yeni delege Rojenin bu iştede 
etmesi kuvvetle ümit 

halkı himaye 
ediliyor 

İki devlet filhakika daima ihlAI 
edilen vaidlerle artık iktifa etmiye
rek müsbet deliller istemektedir
ler. _,,_ ..... ~.ntakya : 16 (TÜRKSÖZÜ mu. 

den ) - Öğrendiğime göre 
'tclik, Cenevredcn gelmekte olan 
fıit lroJ heyetinin ikametine mahsus 

Yer hazırlamaktadır. 
~ Yeni rejimin tatbiki için hazırlık

dcvam etmektedir. 
~tünJcrde mühim bir mesele Ha
' rı müteessir etmektedir. Bu da 

ı borçları meselesi .. 
~nkaların, alacaklarını merhunatı 
ftt· •k suretile tahsile karar verdik
~c ve bu işe Amuktan başlanmış 

İspanya'da çarpışan iki taraftan 
alınacak kuvvetlerin memleketlerine 
iadesi fili bir hüsnüniyet nişanesi ma. 
hiyetinde olacağı için müsavi bir e· 
hemiyeti haiz olacaktır. 

\ tuna dair Reyhaniye muhabirimi· 
~erdigi bir haberi dün yine bu 
~arda neşretmiştik. 
~ endij'ime göre, Tunus ve Cezayir 
~lası, yalnız :Amuktaki borçlulara 
hı> • bütün Sancaktaki oorçlulara 

Antakyadakl bDyUk toplanbların J•pıldıjı Yaldız Oazınosının isi 
nehrinin kar•• k•J••ından görUnU•U 

Ancak bundan sonradır ki ko

mitede yapılacak müzakereler saye. 

sinde geri çağrılmasının her iki ta

raftan sevkedilen kuvvet yekunlari · 

le mütenasip bir şekilde ve müfre. 

zelerle birbirini tikip ederek geri a
lanması için bir kontrol ve icra Öıe
ICanizması tesbit etmek imkanı hasıl 
olacaktır. 

ili,. htı bir tebliğde borçların azami 
ditd'Y %artında (ödenmesini, aksi tak
'c rnerhunatın satıhğıı çıkarılarak 
~a bulunulacağını bildirmiştir. 

U bo anın bu ani karar ve hareke
teı,lit tçlular üzerinde derin akisler 
det etmiş bulunuyor. Şu kısa müd. 
t...... ı-.ında ve fU sıkıntılı zamanda 
-vfÇhaJırın borçlarını ödemelerine im-

kan olmıyacakı ve merhunatın satıh. 
ğa çıkarılması takdirinde ise, müşteri 

bulunmak yüzünden hakiki değerini 

getiremiyeee~i tabii olduğ'undan mülk 
sahiplerinin buyük zararlara maruz 
kalacakları aTtlaşılmaktaChr. 

Diğer taraftan vergi borcu olanla
ra da Maliyece tebliğat yapıldığı ve 

on güne kadar borçlarını yatıramı 

yacak olanların mallarına hacız konul· 

~udüs Müftüsü kaçtı mı? 
Bir Arap çetesi imha edildi 

·----,....--
~ir treni deviren suikastçılar 

llft~~diıs : 16 ( Rcıd}o ) - Kudüs 
t );"~~Unün Ömer camiindcn kaçtığı 

"-ıj •lıstin hudutlarını terkelliği söy
't~or. Halkı bu şüpheye düşüren 
bııttp l'lluftünün dün Cuma namazına 

cınesidir . 

~ l(Udüs : 16 ( Radyo ) Sui-
bi.- ılar dün raylara bomba koyarak 

~ı:~ttıı devirdiler. Bu sırada trende 
~ilst iltı bir polis tabanca ile iki sui-

Çı O)d'· .. t'" 1( .. urmuş ur . . . 
tİliı Udus : 16 ( A. A. ) - iki ln
~iı-ııt Polisi , bu sabah Beytullaham 
tcı,n'"da bir Arap çetesi ile vukua 
ı.,.dır bir musademede telef ofmuş-

t\ıt ~d.üs: 16 (A.A.)- Kudüste güm
ht ~resi telsiz telgraf salonu di

ıı binalar ve Lida tayyare 

;# 

KudUs mUftU•U Hacı HUseym 
meydanı bir yangın neticesi bu sabah 
yanmıştır. 

OkQmetçiler idare mer
tzini Barselona kuracak 
liGkCımet kuvvetleri büyµk ve 
l'l'luvaff akiyetli ta~rruzlar yaptı 

Saı 
t't~ih anıanka : 16 (A.A.) - Ka· 

A 
1 umumi tebliğ ediyor : 

"'tu · • ıta,tı rıc nin şark mıntıkasında 
'lııı;~ırnı~ ileri hareketi erine devam 

... ttdit 
ı:ı,. • 
oı · 

8 kasrı~i yürüyüş kolu iki sırt ve 
l\trion~ • ikinci kol da 2 sırt ve 
·asııba 18 . da dahil olmak üzere 14 

,.. Yı ışgal etmiştir. 
" \..Cnup '-•nt0 d mıntıkasında kıtalanmız 
trdır. a La Majoda'yı işgal etmiş· 
Duşın 

ti beı an mukavemet etmek istemişse· 
&"un.ı u anı~ e abada 200 
ı . ed " akm şt r. -

Meı kez cephesi Madrid mıntıka. 
sında kıtalarımızCuesta de La Reina
da diişmanın bir taarruzunu tardet-1 
İı1işlerdir. 

Milisler sahada 66 ölü bırakmış. 
!ardır. 3 tank tarafımızdan tahrip 
edilmiştir. 

Sant-Jean- de- lu : 16 (A.A.) 
- iyi bir membadan alınan maluma· 
ta göre Frankist'Jer, Aragon cephe. 
si!'in yakınında taarruza geçecekler. 
dır. 

Saragosse mıntıkaı.ında harp 
başlamasının bir saat meselesi oldu
gu lcınhı edilmektedir. · 

- Ccrisi üÇünc'ü sb..1if ede -

mak suretile tahsilatta bulunulacağı 
öğrenilmiştir. 

Sancağ'm yeni delegesi Rojenin 
her işte olduğu gibi bu işle de hima
yek0ar elini uzatması [bekleniyor. 

Maksat, yabancı kuvvetlerin her 

iki muharip tarafından da ayni za· 

manda geri çekilmiş olmasıdır. 
geri çekilme ameliyeleri büyük 

( Gerisi üçüncü sahifede ) _____________________________ ......, ______ ....., ______________ __ 

şımall Çlnde bir tarlada glzlenen Japon mttralyözcllerl 

Nankin dün yenide6 
bombardman edildi 
Japonların çok zayiatı var 

~~---------·--------------~ 
Changhaı. 16 · A.A. - Japon 

hava müdafaa toplarının ateş etmesi 
neticesinde beynelmilel imtiyaz mın
takasında 17 kişi ölmüş, 53 kişi ya
ralanmıştır. Bunların hepsi de çinli· 
dir. 

Hindlı bir polis memuru da ya· 
ralanmıştır. 

civarında son !5 gün zarfında yapılan 
muharebeler eşnasında ölü ve yara• 
lı olarak 20.000 kişı zayiat verdikle
rini beyan etmektedirler. 

Bu makamlar; Joponların takvi. 
ye kıtaları ihraç etmek için yaptıkla. 
rı teşebbüslere Çinlilerin üç kere mani 
olduklarını bildirmektediıı.!er. 

Changhaı. 16 · A.A - Central 
nevs ajansının bildirdi~ine göre Jap. 
pon tayyareleri dün akşam saat ı1 Ademi müdahale 
30'da Nankin üzerine yeni bir akın 
yapmışlardır. 

Tayyrelerden beş tanesi hava sed
Komitesi dün toplandı 

dini aşmağa muvaffak olarak tayya- 1 Londra : 16 (Radyo)_ Ade-mi 
re meydanını bombardman etmışler- ı müdahale komitesi bugün saat ı 9 

dir. Changhaı. lb . A.A - Central . da toplanmıştır. Bay Ribbentrop ta 

nevs ajansının bildirdiğine göre Ja. müzakerelere İştirak etmiştir. 
pon tayyarelerinin Penghu'yu bobar. İtalyanlar Kadikse müte
dman etmeleri neticesinde sivil aha. 
Jiden 30 kişi kadar ölmüştür. madiyen asker çıkarıyor 

Tokyo • 16 - A.A - tebliğ:- Da
hili Moğolıstan ordularHe teşriki me
mesai eden Japon ordusu 14 ilkteş
rin saat 7'de Suiyuan eyaletinin mer• 
kezi olan suiyan'ı ve saat 9' da bu 
şehir civarında kain keveihvaşung"u 
işgal etmiştir. 

ehanghei: 16 ·, A.A. - Çin mcı~ 
kamları,. J pon kı'tala~n $aııih•y 

Cebelüttank : 16 ( A. A. ) -
Reuter muhabiri bildiriyor : Kadiks 
ve Sevilladan gelen sözüne inanılır 
eşhas, hemen hemen her gün Ka· 

dikse mühim miktarda ltalyan çı. 
kanlmakta oldı.tğırnu tekit etmek. 
tedir . 

,r ~ 

!Dersim sergerde/erinin 
dünkü muhakemesinde 
Müddeiumumi iddianamesini okudu 

Ellzlz : U5 ( TÜRKSÖZU muhabirinden ) - Tunceli Ailır
ceza mahkemealnde bugUn aaat 9 da Deralm sergerdelerlnln 
durufmaları yaplldı.36 klfl latlcvap edlldl • Bunlar çok kaça
maklı cevaplar vermekte ve kUlllyen her suçu lnklr elmek
tedlrler • 

MUddelumumı bunlardan 36 amm isyana te,vlk ve isyana 
lftlrlkten dolayı derhal teczlyelerlnl lstemlftlr • Seyld Rıza 
ve dll•r b•f elebafının cezaları hakkmda mUddelumuml ge. 
lecek celaede iddiada bulunacaktır • 

Avam Kamarasında 
Loyd Corç ve Edenin söylediği 

mühim nutuklar 

"lngiltere Akdenizdeki menfaabnı ve Hin

distan yolunu muhafaza edecektir. Bu men

faatlara tecavüz değil , yan bakılmasına 

bile asli müsamaha etmek istemiyoruz . ,, 

Londra : 16 (Radyo) - Avam 
Kamarasının bugünkü toplantısında 
Loid ispanya meselesinden hararetle 
bahseden bir nutuk söylemiştir. 

Müteakiben kürsüye gelen Dış 
t§leri Bakanı Bay Eden a-ö.nüllüler 
işine temas eder~k lngilterenin ade
mi müdahale siyasetinde sonuna ka
dar sadık kalacağını soylemiştir . 

Sozleri arasında Eden demiş
tir ki 

= 

- lngilterc ile Fransa muvaffa
kiyetsizliğin önüne geçeceklerdir . 
Hiç bir devlete fena maksaUar uk
runda vakıt kazandırılmıyacaktır . 
Bay Eden şunları da ilave etmiş· 
tir : 

- lngiltere Akdcnizdeki menfaa~ 
tını ve Hindistana giden yolunu ko. 
ruyacak kudrettedir. Bu menfaatlara 
tecavüz değil yan bakılmasına bılc 

müsamaha ctmiycccğiz . 

- z::cı 

SURİYEDE YENİ DAVALAR 

Araphk - Hıristiyanhk 
Suriyede 

doğru 
Hıristiyanlığın imhasına 
bir hareket başlamış ! 

Şam, 16 (TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden)- Suriye bir türlü düzeleme
di. Dahili anlaşamazlıklardan sonra 
yine dahili olmakla beraber bam baş. 
ka bir dava başladı : Bu da hıristi
yanlık-Araplık meselesi. 

Beyrutta çıkan Fransızca (L'Or. 
yan) gazetesi 11 tarihli haftalık sa
yısında ( Vatandaş mı, mendebur 
mu?) başlığı altında neşrettiği bir 
yazıda ezcümle diyor ki : 

( Suriyede sözle filiyat arasında 
çok az mutabakat vardır. 

1 

Cemil Mürdüm Bey ile rüfckayı 
mesaısinin milli ittihat ve itilafa dnir 
yaptıkları davete mukabil, hadis olan 
vakalar bu sözlere kulak verenlerin 
bulunmadığını gostermektedir. Aldı-
ğımız haberler selahiyettar mahafi
lin nazarı dikkatini celbedccek ma. 
hiyettedir. Suriye Hıristiyanlarına 
karşı hakiki bir boykotajın tatbik 
edilmekte olduğu muhakkaktır. 

Bu boykot mürettep bir pJan 
dahilinde olmak üzere başta Suriyeli 

- Gerisi üçüncü sahifede -

YezUy Y•Mrd•lının ranında bulun•n NepoUden bir gtirUnUf 

Kısa bir radyo haberi ile Vezüv Yanardağının harekete geçtiği ve etrafa 
tavlar saçmakta olduğu ve bu civardaki İtalyanların heyecana kapılarak 

voll;an'Cia'n tml. ycrlclt k.açtıl tarını a.:rr.ı:tik . Yu~flttdnl ı re rm crpo ı 
v'e VtıU a o ter• t1r 



~ifc: 2 
~~ 

insanları çeviren teh1ik~ler karşısında 

iLiM 
İnsanların 
tabii ve 

etrafını 
medeni 

• 
çevıren 

afetler 

En büyük tehlike: 
İNSANLARıN iHTiV A TSIZL1G1 

Ôtedeoberi, ve tari· 
hin her çağında tabii 
hadiselerden ibaret olan 
tehlikelere karşı koymak 
için uğraşılmıştır, 

Bir çok tehi lkelerle çevrlll olarak ya
fıyoruz . Tabiatın bafımıza çıKardılı 
tehllkelerden bir ço§unu medeniyet, ya 
bUsbUtUn ortadan kaldırmıf, ve yahutta 
tealrlerlnl azaltmıştır. 

Filhakika , Fırbna, 

Kasırğa, Yanar dağların 

Fakat bununla beraber medeniyetin 
yeni yeni icatları ile insanlar bizzat yeni 
den bir çok tehllkeler yaratmı,ıardır. 

indifaı, yer sallanması N G 
gibi afetlere karşı alına· --------- • ·----·· 
cak, kaçmaktan lbaşka hiç bir çare 
olmamakla beraber mesela ateşe 
karşı çok müessir tedbirler buluna· 
bilmiştir. 

Suya karfl 

insanlar suları istedikleri gibi ida. 
reye muvaffak olmaktadırlar. Kanal· 
lar açmak, Barajlar yapmak, köprü. 
ler kurmak, Depolar tesis etmek gi· 
bi tedbirlerle su felaketlerinin önüne 
geçilebilmektedir. Ve st:ylab felaket· 
lerinin tesirleri gittikçe azalıyor. 

YANOIN, 

Yanğın, daha sık ve daha paha 
liye mal olan bir afettir. 

Mesela yalnız Fransada, her se. 
ne vasati olarak 30 bin yangın ol· 
makta ve vasıtaların kifayetsizliği 

yüzünden bu yanğın!ar yine v~sati 
bir hesaple iki milyar franklık zarar 
vermektedir. 

Filhakika Fransada 38 bin nahi· 
yeden ancak 14 bini yangına karşı 

tam bir mücadele teşkilatına sahip· 
tir. 12 bin nahiyede ise bu teşkilat 

gayri kafi bir şekilde mevcuttur. 
Yanğına karşı en müessir vası

tanın su olduğunu ve bunun insanla. 
nn ilk zamanlarından beri tanınmış 
bir vasıta olduğunu hepimiz biliriz. 

Medeniyet bu vasıtaya ikinci bir 
tane daha ilave etmiştir: Boğucu 

gazlar, buğazların başlıcası da Asid 
karbonikdir. Bu gazların bilhassa 
küçük yangın başlanğıçlan için çok 
müessirdir. 

Elhasif bugün, her türlü yanğı
nın önüne geçmek için kafi derecede 
müessir tedbirler bulunmuştur. Ve 
sonra yangının hala büyük maddi 
zararlara sebep olmasına rağmen 
herhalde insanların bizzat icat ettik
leri ve tekamül eseri olarak vücude 
gelen tehlikeler kadar insan hayatı· 
na mal olmaktadır. 

ELEK1RIK 

Elektrik insanlara çok muti ve 
çok faydalı olan bir hizmetkar
dır. F alcat ondan çokta sakınmalı
dır. 

Eskiden yüksek Tansiyonlu bir 
elektrik merkezine ancak eJler cepte 
olarap girilmesi sıkı sıkı tavsiye olu. 
nurdu. Fakat insanların elektriğe kar 
şı himayesi bugün daha iyi organi
ze edilmiştir. 

ŞÖMENDÜFER 

Şömendüfer de emniyeti temin 
için icat edilen şeyleri tafsilab 
ile izah etmek çok uzun sürer. Oto· 
matik işaretler , makaslar , kuman. 
da merkezleri hakikaten iıısan ze· 
kisımn birer mucizeleridir • Fakat 
buna rağmen yine de bir çok fela
ketler kaydolunuyor . Bunun için 
alınacak en büyük tedbir mümkün 
olduğu tahta vago:>lann ortadan kal
dırılmasıdır. 

OTOMOBiL 

Otomobil kazaları tier yıl b n 

J ~e, on binlerce insarun hayatına 
1 mal oluyor . Her yılki otomobil kur· 
' banlarının mikdau hiç olmazsa bü. 

yüyecek bir kaza halkının sayısına 

muadildir. Mamafih şurasını da der
hal ilave etmek lazımdır ki , oto· 
mobil kazalarında , otomobilin ve 
yolun hıssası ancak yüzde yirmi de
recesindedir. Geriye kalan yüzde 
seksan mesuliyet doğrudan doğruya, 
dikkatsizlikleri yüzünden insanlara 
aitdir . 

Makine mühendisleri ve otomo· 
bil fabrikaları insan hayatının em· 
niyetini temin için ellerinden gelen 
en mühim ve ince tedbirleri almak
tan geri kalmıyorlar . Mesela, em· 
niyet parçalarının kmlmaS.1ndan ile· 
ri gelmiş bir otomobil kazası çok 
nadirdir . 

Diğer taraftan bu facialarda 
yolların da hiç bir kabahatı yoktur. 
Her taraf ta yollar genişletilmiş ve 
tehlikeli virajların mevcudiyeti en 
göze çarpacak şekildeki işaretlerle 
bildirilmiştir ve sonra , büyük yol· 
larda yakın mesafelerle bir çolc im. 
dat istasyonları da tesis olunmuş· 

tur. Bununla beraber alınabilecek 
bütün tedbirler ikmal edilmiş demek 
değild i r, Mesela kazaya en çok se. 
bep olan şoselerin tren hatlarını ka· 
teltiği yerleri ortadan kaldırmak la
zımdır. 

TAYYARE 

Tayyarenin de insanlar için bir 
tehlike teşkil ettiği muhakkaktır . 
Fak~t Tayyare kazasında kurban 
gidenlerin ekserisi, bazı sebeplerden 
dolayı tam emniyet tertibabm ala. 
mıyan askeıi tayyarecilerle, profes· 
yonel tayyarecilerdir . 

Hal bu ki , yolcu tayyareleri bu. 
gün dünyanın en emin nakil vası· 
taları meyarundadır . Çünkü , bir 
çok tehlikeler arzettiti içindir ki , 
hir çok da emniyet tertibatı kenul
muştur : 

Makinelerin d a i m i ve sıkı 
bir surette kontrolü , pilotlan seç. 
mek hususunda gösteril~n büyük 
titizlik, büyük bir itina ile ve hava 
yolunun bütün uzunluğunca hazır 
Janmış ·olan tayyare istasyonları 
ve meydanları, birinci sınıf meteo
roloji istasyonları , telsiz telgrafın 
rehberliği .. Tayyare istikbalin en 
emin seyahat vasıtalan olmaj'a nam· 
zeddir . 

HAYA TEHLiKESi 

Dehşetin derecesini l>ugün Çinde 
yavaş yavaş anlamata batladlllimz 
bu tehlikeden kurtulmanın üç ça. 
resi vardır : Bunlardan birincisi, fi 
rardır. Fakat lcoca bir ıebrin bir 
tiyatro veya sinema salonu gibi lco
layJılcla boplblamıyacaiJ dÜfÜPÜ-

leck olunursa bunun güçlqii de mey· 
dana çıkar. ikinci çare : Maalceclir 
ki mahdud bir zaman zehirlenmiş 
hava içinde yaşamayı temin eder . 
Fakat burun da -cıııpermeabl el-
bıse ü.. 'mlanma.sı faZJm4ır. .. 

~ ........... llllli ......... 

ULU~ 
Her gUn 12 sahlf• 

Mahkemelerde: Ceyhanda 
Mebuslarımızın tetkikleri Eski bir davanın aldığı 

son safha 

Belediyenin motör 
ı•· k Yeni Ulus 29 Teşrine 
u urtarma san- nushasile size kendi 

Ceyhan : 16 ( Telefonla ) -
Mebuslarımız bugün kasabamıza 
gelmişlerdir. Saylavlarımız Ceyhan 
gannda merasimle karşılanmış • 
tır . 

Kaymakam, Belediye Reisi, 
Halkevi Reisi, Partililer, Halkevli· 
ler ve kalabalık bir halk kitlesi is· 
tikbalde hazır bulunmuşlardır. 

Mebuslarımız istasyondan doğ. 
ruca Halk Partisine gelmişler ve 
halkla temaslarda bulunarak izahat 
almışlar ve keza kaza hakkında Kay 
makamdan da malumat almışlar
dır. 

Urfada Avukat Ali Galibi öl. 
mekten suçlu ve mevkuf Mahmut 
ile arkadaşları gayri mevkuf Hacı 
Ömer , Hasan oğlu Karabalık, Hacı 
oğlu Ahmet ve Şevki oğlu Ômerin 
duruşmalanna dün Ağır Cezada de· 
vam edildi. 

Ali Galip Urfada avukatlık · yap 
maktadır • ÔlümüoC!en bir müddet 
evvel Urfada Çeço Mehmet ve 
hasımları olan bir kaç kişinin kati 
davasında Çeço Mehmcdin ha11m· 
)arının vekaletini almıştır . Urfa· 
daki bu duruşma sonunda Çeço. 

dalları geldi 
Geçen seneki büyük sel felake· 

tinde motörlü kurtarma vasıtalarına 
olan büyük ihtiyacı gören belediye
miz d~ha o zamandan bu çeıit va 
sıtalardan tedariki kararlaştırmışbt. 

Bir kaç gün evvel ıehrimize ge. 
tirilcn bu sandalların dün tecrübesi 
yapılmıştır. 

itfaiyeden ayrılan altı yedi kişi
lik bir gurup sık sık talimler yapa
cak ve sür'atle bu iş için yetiıtiri · 
lecektir. 

Yeni Kültür Direktörü 
Mebuslanmız şerefine belediye 

tarafından bir öğle ziyafeti veril. 
Mehmedin kardeşi Abdurahman idama dün vazifesine başladı 
mahkum oluyor ve idam infaz edi· . . ~ 

mıştır -~ 

Saylavlarımız, ziyafeti müteakip 
şehri gezmişler ve belediye faaliye
tini tetkik ederek gördüklerinden 
memnun kalmışlar ve beleciiye Rei 
si ile arkadaşlanna takdirlerini izhar 
etmişlerdir. 

Mebuslarımız saat 18 trenile, 
Osmaniyeye hareket etmişlerdir. 

Mebuslarımız istasyonda törenle 
uğurlanmışlardır. 

Yağmurlar 

K1rldareli Orta okul Direktörlü. 
tünden ıelırimiz Kültür Direktörlü· 
tüne tayin edildiğini ewelce yazmış 
olduğumuz Bay Ekrem Gürsel diin 
Kültür Direktörlütüno ıelerek res. 
men vazifeııine başlamıştır. Yeni va
zifesinde muvaffakiyetler dileriz. 

Üniversitede 

Talebe mevcudu 
geçen ve kalanlar Şehrimize bugünlerde devamlı 

bir şekilde yağmurlar yağmağa baş· 
)adı Dün de sabahtan itibaren ötle· 
ye kadar yaj'mur yağmıştır. Öğle. 
den sonra saat 3 e kadar hava ol. 

liyor. Bu idam meselesi üzerine 
Çeço ailesi avukata düşman oluyor
lar . Avukat Ali Galip uzun müd 
det Urfada korkulu günler ge 
çiriyor. Geceleri evinden dışan çr 
kamıyor • Gündüzleri boş ve tenha 
yerlerde dolqamıyor. Bu halinden a· 
lesi de korkmağa başlıyorlar . Nii 
bayet suçlu ve mevkuf olan mah· 
mut tarafından 27 - 8-937 günü 
ğece saat 19 raddelerinde Avukat 
Ali Galip öldürülüyor. Mahmut , Ali 
Galibi bir çok yerlerde takibcdi. 
yor ve tam evine yaklaşdıtı bir S.1· 
rada arkasından tabanca ile 4 el 
ateş ederek öldürüyor . Maktul Ali 
Galip hadiseyi müteakip evine gö· 

lstabul : 16 ( Hususi )- lstanbul türülüyor. Evde ifade vermek üzere 
Üniversitesinde sonbahar -:levresi 

Jukça açılmış f akıt ondan sonra 
kapanarak bir saat kadar devamla 
yatmıştır. Saat 5 e doğru hava 
tekrar açılmıştır. 

Mekteplerde 29 
T eşrinievvele 

hazırlık 

gelen zabıtaya hiç bir ifade verme· 
miş yalnız kimin kendisini vurduğu 
sorulduğu zaman katiii bilmediğini 
söylemiştir. 

hidiac üzerine ne olduğunu an· 
lamak için dışan çıkan maktulun ka 
nsı bir kiJinin kaçtıtmı gördüğünü 
ve katillerin Hacı Ômer ile Hacı oğ. 
lu Ahmet olacatmı zannettifini ıöy 
lem iş. 

Hadisen sonra işe polis ve müd
deiumumi lcarış.1yor. Tahkikatlar ya· 

29 Birinci Teşrinde yapılacak pılıyor. Bütün bu tahkikat netice· 
olan Cümburiyet bayramımız töre· sinde Urlanın zenginlerinden sayılan 
nine cehrimizdeki bür· '-teplc· Haa Ômer tarafından katil Mahmu-

y un meK d 200 'd" ·1 k b · · · t" k d JI." ,.. d e·ır a mccı ıye ven ere u cına· 
rın ış ıra e cce5ı ma um ur. . . 
k - d b · h · · d k" b"'ıtün yetın olduğu görülüyor. Katıl Mahmut aç gun en erı ıe rımız c ı \ . 

kt ı d t 1 t.! ı b d t bi yakalamyor . F alcat Mahmut katlın me ep er e a eoe er e en er · . . . . . . . · ıı· t · · t" it da sebebını Alı Gahbın kendısıne t~ca· 
ycsı mua ım erının ntzare ı a ın 

tören için çalışmağa başlamışlardır. vüz etmesi olarak gösteriyor. 
Bu çc1lrşmalar son dersi mütea- Dün yapılan duruşmada AJi Ga-

libin öldürülmesinde eli olduğu söy· 
kip olmakta ve bir saat kadar sür-
mektedir. Ankadaki merasime işti- lenen Hacı Ômerin Vekili Avukat 
rak edecek izcilerimizde ayrıca ça . Hüsnü müveklCilinin müdafaasını yap· 

lışmaktadırlar. 

Bir muhabir 
alacağız 

Gazetemizde 9a11,mak 
Uzere bir ••hlr muhabl rl 
alac.ızı. 

Alacatımız bu arkad•• 
••garı orta mektep mezu· 
nu olacaktır • Aakerltllnl 
bltlrmı, olanlar tercih edl 
lecek. Tallplertn yazı lfl•· 
rl mUdUrlUIUmUze ver• 
8ekreterlll• mUraceetları 
llzımdır. 

mıştır . Müdafaanamesinde Hacı Ô
merin maktul Ali Galip ile arala· 
rında hiç bir itilafın olmadıj'ını , 
kendisini bu katil işine sokanların 
Urfı mahkemesince bir kaç defa 

yalan şahatdeleri görüldüğünü ve Ha· 
cı Ômerin herkes tarafından sevilen 
ve bir çok iyilikleri görülen bir a
dam olduğtinu ve Hacı Ômerin va· 
ka gecesi ve daha evellisi günlerde 
hasta olduğu ve katil Mahmuda gi· 
den paraların annesi tarafından pos· 
ta vasıtasile gittiğini söyliyerek mü 
vekkilinin beratını istemiştir. 

Avukat Hüsnüden sonra Hasan 
oğlu Karabalığan Vekili Avukat Ri· 
fat Yaveroğlu da ayağa kalkarak 

C _____ ,_ ____ ll'!!LIS"""'WW ....... --- ' müvekkilinin müdafaasım yapmış Ve 

Üçüncü çare ise,yeraltı sığınak · Karabalığan bu katil işinde eli o!-
landır. Bunlann da büyük bir itina madığmı bir çok delillerle isbat et. 
ile yapılması lazımdır • mete çalışmıştır . Bu müdafaalardan 

sonra suçlu Mahmudun müdafaasını 
NETiCE : 

yapması riyaset makamından isten· 
mi~tir. Mahmut da kendini müdafaa 

imtihanlarının sonu alındıktan sOnra 
bazı fstanbul gazeteleri, sınıf geçen 
ve sınıf ta kalan talebe sayıları ve 
bunların nisbetleri üzerinde rakam· 
)ar neşretmişlerdir. 

Otrendiiime göre, hakiki rakam 
)ar şunltudır: 

Üniversitede bu yıl imtihanlara 
·girenlerin sayısı 3843, geçenlerin sa· 
yısı 2779, sınıfta kalanların sayısı 

1064 tür .. Terfi nisbeti vüıde 72)03 
dir. En az terfi veren fakülteler ikti 
sat ve hukuk fakülteleridir. 

Birincisinde nisbct yüzde 54, 
ikincisinde nisbct yüz de 58 dir. Bunun 
sebebi iktisat fakültesine hukuk fakül
tesinde iki sene dönüpte kaydı ter· 
kin edilmiş olanların kabul edilmesi 
ve hukuk fakültf'sinde dört sene re· 
jiminin tatbik edilmesi üzerine yapı· 
lan istisn'i imtihanlarla bu rejimden 
dolayı bütün talebenin imtihana gir· 
mesi ve esaıcn talebenin batka İş· 
lerle de meşgul olarak yalnız talebe 
olmamuadır. 

İngiltereyi Eden temsil 
edecek 

Londra : 16 ( Radyo ) - Do· 
kuzlar konf eransmda lngitterey1,ha· 
riciye nazın Bay Eden temsil ede· 
cektir. 

miştir. 

Yap~ olduğu bu uf ak müda· 
faadan sonra a'11 müdaf aa11m tah
riren yapmak için muhakemenin 
başka bir güne bırakılmasını iste
miştir. Muhakeme neticesinde katil 
Mahmudun ve Çeço Mehmedin nıü· 
dafaalannı tahriren yapmalan için 
duruşma 22-10-937 tarihine bı· 
rakıimıştır. 

Tevkif edildi 
insanlar bin bir tehlike ile çev· 

rili olarak yaşamaktadalar.llim,bun· 
!ardan bir çoğuna çare bulmuştur . 

yaparak, kendisinin sinemacı oldu- Zabttaya hakaret etmekten suç. 
ğunu ve ihtiyar annesi ile iki karde- lu Harapbahçe mahallesinden Cu· 
şi oldutunu ve hiç bir zaman bir malioin ikinci Asliye Ceza mahke-Eğer insanlar kendileri için en 

büyük tehlike olan [ ihtiyatsızlık ] 
dan da kurtulabilirlerse , rahatça 
~aşamalarına mani olacıak büyüle 
bir iey kalma11>/ş oka . 

kimsenin bu zavallıları sokak orta. mcsinde yapılan duruşması sonunda 
sında bırakıp 200 mecidiye gibi bir ay hapisine ve 30 lira ağır para 

_ ufalç. bir par• mukabilinde adım öl- uıasma mabld)miyetine karar veri
mete ~bis c"t.miyeulini aöyfe· ierelc tivkif edilniif\a. 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya ha 

siyasi, içtimai, iktisadi mak 

Matazln, kOHUrı kiııltıht 
ilPaat ••hlielerl 

Ankara ve Kamut 
yakından takip 

Milli 
Müdafaamı 

1 

M 

Bazı maden lıurdtıl 
dı§an çıkartlmasınııt 

edilme$i ve satın O 
hakkınd<ı hükıimetırı 
lodıiı kanun p"'
Kattıııtayın bu det 
çıkması beklenmc!tedi" 

emleketin mtldafaaıı 
mından madcnlerimiıi 
tincaye kadar meml 

mevcud ve azmikdarda bulunall 
da demir, pirinç, bakır, tı.ıtf' 
minyum ı-e berızetlerirtin var 
muhtaç bulünduğumuza işaret 
projenin birinci maddesine gört 
kanda ismi geçen madenler b, 
lariyle bunların hlfrda halirtdek• 
litalarıt\li\ ve kullanılmtyacak bit 
le gelmiş bütün muharrik ve 
içinde gittikçe azalan bu hurd 
memleket harik vasstalanti me 

dışın~ çıkmas' menedilmiştir. Bu 
iiıemlt!ket içinde satılması ser 

Resmi dairelerde ve müe 
Jerde bu maddelerden kendi ih 
lanndan fazla olanlar 2490 saf'• 
nunun 66 ınCı maddesine gört 
ri fabrikalara devredilecektir. 
ri fabrikalar umum müdürlüğ\İ 
çesine her sene lüzumı kadar 1 

ca tahsisat konulacaktır. 
projenin mucib sebebler li 

sında şunlar vardır: •- Fabrik 
ımızda harb yıllarındaki ihtiyaç 
na biricik kaynak olan ve m rrıl 
dışına çıkarılmasının yasak 
siyle bera'ler memleket dahi" 
hertürlü satışın serbest tutula>-' 
harice çıkarılamıyan, devlet 
ve müesseselerinin ihtiyacından 
kalacak olan hurdalann fabrik 
mııı kaynak olacak duruma 
mcsi gerekli görülmüştür. 

As'kcri fabrikalarca satın 
cak ve ihtiyaç zamanına kadar 
dahilinde bekletdirilecek ol" 
hurdalar, fabrikaların müteda'v'il 
mayesini daima artırarak bıJ 
bağlamak zaruretini meydana k 
caktır. Bu hurdaların birikmesi 
seferberlik bakimından lüzumhı 
ıöre bir çok vekaletleri ali 
edecek bir devlet İfİ olması 
mından ucuza maledilmttsi 
görülmüştür. 

Bir barb yıhnda mem1ıek•' 
dafaası yolunda kullanılmak • 
şimdiden fabrilcalarca biri • 
olan bu hurdaların az bir üC 
hatta kabilse ücretsiz olarak t 
ması faydalıdır. Nakil ücreti ne 
receye kadar artırıhrıa bu m 
ayrılan para o nisbette daha 
bitecek ve hurda madenler 
alınamıyaıak sahihlerinin ell 
kalmak suretiyle zararlannı dl 
olacaktır. Bundan dolayı yalaı1 

devlet demiryolları mevzuatın• 
mak üzere nakliye ücreti içiP 
ba,ına 5 santim verilmesi nıu 

görülmüştür. 

Askeri fabrikalar naıpıaı 
abmp mubtetity'etlerdc bar· 

f1a5 
bey 
ta. 
bt, 
it 
lun 
ttf 
ita 
aç. 
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Bulgar ordusu 
~ava taarruzuna Ve kimya har-

bine karşı 8 ulgaristan 1 

llıe Ctçen hafta yapılan l:ıulgar \ 
~\'taları bitti ve büyük bir geçid 
lolt Yapıldı. Geçid resmine pek 
itti ~nlclar, atJr toplat, tayyareler 
~ . l!tü. Btılgaridah bt.ı slıretle 

er! kuvvetihi gösterdi. 

~lgaristanda iki tayyare fab
lı.ıi vardır. Top ve diğer levazım 
lıııJ Çlen getiriliyor. Manevralarda 
.;;nan ecnebi zabitler gördükleri 
~111.ı çok takdir etmiılerdir. Le
Ilı be ltaıemiliteri Utro gıı!eteslhe 

1111 
Yahetta bulunmuştur: "Ordu

ı..:. ço~. iyidir. iyi ha[ırlanhıış ve 
~ formüıtür. bisiplitıi mükem

dir-a 

•ille M~nevralar Bulgaristanda büyük 
il. a ıle takibedilmiştir. 

~. "• kimli'• harbine kar,ı 

~lgıristanda, mustakbel lıir 
~ e_ havadan grltcelı: taarruılara 

kıınyıı harbine karşı müda

lil hazırlıtı gittikçe kuvvetlt!ndi-

ta yaşlıiat bıle yılın mtıayyen zaman 
!atında memleketin ve umumi bi11a· 
farın havadan gelecek taarruzlata 
kar~ı müdafaa hazırlığı için hüku
mete beden çalışmılğa ve açılacak 
kurslarda ders g8tmetc me~bur Uı 
tulacaklarılır. 

Kanunun neştini müteakip, Teş. 
rinievvelin sonuna doğru; bütün 
memlekette teşkilatlı bir surette ha· 
zırlık faaliyetine geçilecektir. 

mılml binalarda zehirli 2"azlar 
daıı korunmak için sı~ınaklar hazır 
!anacaktır. Alman mimArı Musma· 
manin yaptığı Sı:ı(yanın yeni imir 
plinında bitıalartn bodurum katla· 
rına sığınılacaı.. mahzenler de ya· 
pılması esas tutulmuştut. 

Stoyadinoviç'in 
mülakatları 

Londra : 16 ( A. A . ) - Bay 
Stoyadinoviç'in mülakatları müna
seb~iile bu mülikatların mevzuunu 
beynelmilel meseleler;n ve bilhassa 
Akdeııizdeki vaziyetin ve Küçük iti· 
lif ile Macaristan arasındaki mil· 
tıasebata aid tedkik~t olduğu be
yan edilmektedit , 

Londra: l6 ( A.. A. ' - Reıi. 
ter ajansının bildirdiğine göre, Lmı 
dra'daki Yugoslav mahafili Bay 
Eden'in dün Yugoslavya Başvekili 
Bay Stoyadinoviç ile yapmış oldu· 
ğu görüşmeler neticesindden bil· 

hassa memnundurlar . 
Bay Stoyadinoviç, İngiliz siyasi 

zimamdarlarile tanışmak fırsatını 
elde etmiş olduğundan dolayı fev· 
kalade memnun olduğunu beyan et· 
miştir. Kendisinin memnuniyeti in· 
giltere ile Yugoslavya tarafından 
sulhu muhafaza için talı:ib olunan 
siyasetin gayelerinin neticelerinin 
ıyni olması dolayısile daha ziyade 

1 fstanbul-.4.nkara arasında 
daha dört tren (işliyecek 

lstanbul : 16 ( Radyo ) - Dev 
let d,,miryolları idaresi, bir çok hal· 
kımızın Ankarayı gündüz göreme
diklerinden dolayı vaki şikayetle· 
rini göz önüne alarak Toros ekspre. 
sinden başka pazar, salı, çarşamba, 
cumartesi günleri olmalı: üzere Is. 
tanbul-Ankara hattına daha dört 
tren tahsis etmiıtir , 

Suriyede yeni 
davalar 

- Birinci sahifeden artan ~ 
Hıristiyan tüccarlar ve umum Hıris

tiyanlara tatbik edilmektedir.Biz yeni 
tekemmül etmekte olan Suriye mil· 
letine fena bir yola gitmekte olduk
larını ve Dini hissiyata kapılarak 
mukadderatını lıu sistem dahilinde 
kurmağa çalışmalarını iyi hir netice 
vermiyeceğ'ini bildirmekten kendimizi 
alamıyoruz. Bizi bu hususta hiç bir 
tekzipte bulunmağa yeltenmesinler. 
Buna dair elimizde katr vesikalar 
mevcuttur. 

Ve bugün aşağıdeki sualleri sor· 
makla iktifa ediyoruz : 

Sahife : g 

.-----------~----------------------------------..:..----
Asri Sinemada 

Bu gece 

• Bayan F aidenin veda gecesı 

Büyük sanatkar Kemal Sahir birleşiğinin iştirakile komik Sezai-ve 
bir çok sanatkarlarla birlikte hem sinema,hem tiyatro ve hem de varyete 
tekmil saz heyetinin büyük konseri Bayan Faidenin en son yeni şarkılan 

Varyete, raks, düet, vodvil , sinema 

Fiatlarda aynendir. El ilanlarını mutlaka okuyunuz 

DİKKAT: Sinema tam : 8 de başlar. 
Telefon : 250 ASRI 

Localarınızı evvelden tedarik ediniz 

PEK YAKINDA: 

Her iki sinemada: 

ASRI VE ALSARAY 
Trakya manevraları • • • 

8611 

llıektedir. 

'-aa • 1-lavıı ve kimya harbi müda. 
Ley 1 • teşkilatının reisi Toti Totefin 
.. '?abna göre Bulgariıtanda ha· 
L.' kımya harbi müdafaası hazırlığına 
~ 8enedenberi çalışılıyor . Soıı 3 

11ttıe zarfında merkezi Sofyada bu· 

Bulgar " Hava ve kimya haı bi 
müdafaası • te1kilitına mensup O· 

!anlar üniformalıdırlar. Talebeler, bu 
teşkilata girmeğe serbestirler. Esa
ıen mek'ı:eplerde de vücude getiri' 
len hıva ve ~kimya harbi hazırlığı 
cemiyetlerine, kimya muallimleri ri
yaıet etmektedir. 

artmıştır . ı- Halep ve Şamda Hıristiyan 1--------------------------------------------
Ayni ajans, Bay Stoyadinoviç'in memurlara karşı mahza Hıristiyan 

hususi bir itilaf akdetmek niyeıinde olduklarından dolayı daima tezayüt Doktor Ekrem Baltacı 

Unan " h . k" .. d f t . , ava ve ımya mu a aası • 
atfkilatına bağlı iç illerde 50 bin 

1~~Yı mütecaviz 150 ıube daha 
-;ı llııştır. 

f • Hava ve kimya harbi müda
tllası • teıkilibııın gayesi ve fikirle· 
~-0tıranı olaıı bir ıazete vasıtaalle 
··<ttedllmektedir. 

'4r Bunun yanında, halka kooferaııs· 

Yeni secim kanunu 

Bulgar hükümeti yeni mebus se
çimi kanunu için hazırlıklara baş· 
lanmıştır. En geç birinci kanunda 
Bulgaristanda mebus seçimi yapı· 

lacaktır . 
Eaasen şimdiki Bulgar hükumeti 

mevkii iktidara gtçerlı:en neşrettiği 
beyannamesinde Belediye seçimin. 
den sonra mebus seçimini yapaca
A'ını millete vadetmişti . Şimdi hü 
kOmet bu iti de yakın zamana ka· 
dar bitirecektir . 

Yeni parlamento seçimi kanunun 

kabulünden sonra hükumet , bazı 
mali ve iktisadi kanunlar da kabul 
edecektir. Bundan sonra 1938 yılı 
bütçesinin tanzimine geçecektir . 

etmekte olan bir husumetin mevcut 
olmadığını ve hususi meseleler mü. olduğ'u ve bunları bu sebepten ve a-
zakeresine girişmek niyetinde olma· çık tan açığa vazifelerinden istifa et-
dığını ilave etmiştir . tirilmeğa uğraşıldığı doğru mudur? 

Londra : 16 ( A. A. ) - Bay 1- Halepteki hıristiyan müte. 

Eden, Hariciye nezaretinde dün ak- ahhitlerin yüzde doksanının kontu-
şam Bay Stoyadinoviç 'in şerefine ratotarının an~ızın feshedildiği ve bu 
bir akşam yemeği vermiştir . suretlu ellerindeki işlere nihayet ve· 

rildiği doğru mudur ? 
Yugoslavya Başvekili yarın öğ· 

Ve burada bunu katiyetle söy· 
le yemeğini Buckingharıı sarayında 

leriz ki müteahhitlere tatbik edilen 
yiyecek ve oğleden sonra Chamber. 
lain tarafından kabul edilecektir . bu boykot ferdi ol maktan çıkmış 

St d
. · k L d 'd ve umum Hıristiyan müteahhitler oya ınovıç, a şam on ra an . , . 

bu boykotaj teşkılatı karşısında ış 
" görmemeğe mahkum olmuşlardır . ayrılacaktır . 

verilmekte ve broşürler de da· 

t~lınalctadır. Teşkilata önayak olan 
~fiyat General Jekof da bir kaç 
~ '«bıdı, havı ve kimya harbi ha· 
ı.,IJc nıildalaası hakkında konferanı· 

vermiştir. --~-------------------
I B'u propagandaların neticesi o· 

ispanyada gönüllü
ler işi 

Yukarıda zikrettiğimiz sarih va· 
kııları teyid tden daha mühim ve 
daha vahim bir boykotaj şekli tat· 
bik edilmekte olduğunu gösteren 
diğer bir 'vaka hakkında da şu sua
li soruyoruz : 

arak son iki y i~rinde köyler.de 
~llıunı teşkilata bağlı 60 şube daha 
llıeydana getirilmiştir. 
l(j Halk 1lulgaristanda hava ve 
ka ınya harbi müdafaası hazırlığnıa 

.rfı büyük alika gösterip ehem· 
lıııyet vermektedir. 

Harbiye nezareti hava ve kim· 
~ barbi müdafaası hakkında yeni 
• kanun neşredecektir. Kanun mu

Cib' ınce, her aınıftan gençler ve hat-

........ ~--~~~~--·~~~-
~arı bu hurdaların satın alınma~ile 
h raber fabrikaların bulunduğu ma· 
•ile nakline kadar geçecek zaman 

~ında devlet malı olan bu hurda· 
lrın mahalli hükumetçe muhafaza 
tdilınesi en uygun ırörülmüıtür. 
. Hurda madenlerin memleket 
1 • 
Çınde her yıl muayyen miktarda 
'-tın alınabilmesi ve tüccarların da 

::ılanıu dışarı çıkaramadıklarından 
arlannı mucib olmaması yilzün 

ele. askeri fabrikaların mütedavil 
letıniyeaıne bu maksadla bir mik
ltt ı.lısisat konulması zaruridir . 
~keri fabrikaların hal;n müteda· 
Vil •ernıısyelile bu hurdaların ıa· 
~!\ alınmuı, fabrikaların malzeme 
~ beklememesini mucib ola
Caktır . 

-. Bu hurdaların Milli Bankanlar 
llezdiode açılacak kredi ile de al· 

~•ııı.a, keza maliyet fiatlarırun ni· · 
h ~l'tlaiz yükselmesine ve mal sa. 
ıbfeıinin de zarar görmesine sebeb 

~erecektir.; Bu itibarla son seneler 
ıataliatipııe göre memleketten dışa
~ çıkarılan hurdaların tutarı göz 
~nde bulundurularak bu mühim 
1
• İçin askeri fabrikaların müteda 

vjj se . -' k . rrnayesıne en az ... ara sene· 

~ 50,000 liraııın ilavesı zarurı ve 
nn1ıl gvrillöiıiıt~ . • -

ı Hükiimetçiler idare 
1 merkezini Barselona 

kuracak 
-Birinci Sahifeden Artan-

Birinci sahifeden artan- ' • - Halep civarında kain 205 
bir ihtimale bitaraflardan müteşek· Müslüman ve 80 Hıristiyan amele· 

yi havi bir dokuma fabrikasının, 
kil beynelmilel bir komüsyonun ne· iktisadi buhranı öne sürerek mez· 
zareti albnda yapılacaktır. kur 285 amelerlen bu buhran dola. 

Bu maksadla şimdi işleri olma. yısiyle ez kaza 80 Hırıstiyan ame 
yan beynelmilel kontrol memurla· leyi işten çıkardığı doğru mudur ? 
rının muvanetine müracaat edilme· Yazdığımız bu vakalar muayyen 
si de muhtemeldir. b" · t d h·ı· d S · H · · Sant Jean -de- Luz : 16 ır sıs em a ı ın e urıye ırıstı· 

(A.A.) - General Castro Girona, Valansiya: 16 ( Radyo) - Bu· yanlığının imhasına doğru gidildiği. 
F rankist ispanya hudutlarına müte· gün Barselonı üç isi tayyare bom· ni göstermektedir . 
allilı: bütün servislerin şefi tayiıı edil- bardman etmiştir. 20 kişi yarlan- Suriyeli dostlarımıza şunu bil-
miştir. mıŞ bir kaç ev harap olmuştur. dirmeyi isteriz ki Suriyenin siyasi 

tekamüle doğru gitmekte :olduğun• 
General karargahını Saint Se· 

------------------ badema iddia etmesinler ve Suri· 
bastien veya Pampelune'da tesis r· '"\ yede kanun karşısında islim ile Hı· 
edecektir. Al · Saray rıstiyan arasında fark gözetilme· 

lrun hudud kumanda heyeti • yeceğini söylemesinler, yalnız Su· 
yeni müdiriyeti umumiyeye tabi riyeye müteallik bir muahedenin 
olacaktır. Sineması bazı maddelerinin tadili ve o mua· 

lrun merktı kumandaıılığına Te- k hedede Hıristiyan ekalliyetlerin hu· 
roncese'nun yerine yüzbaşı Ochot· Bu a şam kukunun temini ve bunların tehli-
orena tayin edilmiştir. I kede bulunan mevcudiyetlerinin te-ki filmle muazzam program 

Valancia: 16 (A..A.) - Dün 1 . keffülü talep edilmekte olduğu 
saat 13,45 te beş tayyare, Cartho Son Vals böyle bir sırada bu vakaların ne 
gene'i bombardman etmiştir. . derece kendi aleyhlerine maddi de-

Neticede .sivil ahaliden 10 kişi lvan Petroviç-Kamilla Horn !iller teşkil eylemekte olduğunu 
ölmüş 20 kişi hafif surette yaralan- il görsünler. Kendilerinden asgari ta 

mıştır' V h A k lebimiz budur . " 
a şı uş ~---------Bu tayyarelerden biri Palas bur· 

nu _açıklarında Cüıııhuriyetçilerin 
tayyareleri tarafından düşürülmüş 

tür , 
Valancia: 16 (A.A) - B. Car· 

los de Jean Rodrigue, emniyet mü · 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Valancia ; 16 (A.A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor : 

Nazırlar meclisi Perşembe gü
nü memleketin siyasi ve askeri va· 
ziyetini tetkik etmiştir. 

içtima hakkında resmi memba. 
fardan başka malumat verilmemiı 

. olmakla beraber sureti umumi yede 
zannedildiğine göre nazırlar hüku· 
metin Barselon'a nakli meselesinı de 

'-t. t.]qk etmişrerdır. 

Matinalar 

Cumartesi : 2,30 Pazar 2 de 
8620 

ı---------------------
B. Companys'in . bundan böyle 

böyle Katalonya Generalitesi reis
liği vazifesini kabul etmiyeceğine 
dair neşretmiş olduğu karar, gaze
teler tarafından Katalonya zimam· • 
darlığının milli hükumet ile daha 
sıkı bir surette teşriki mesai arzu. 
sunda bulunmakta olduğu suretinde 

tefsir edilmektedit. 
B. Companys'in B. Negrin ve 

kabine erkanı ile görüşmek üzere 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
DÜZTABAN BASTIBACAK 

Aslanlar arasında 

(SİRKTE) 

Hepinize hoş va~ it geçirtecek olan 
bu filmi halkımıza tavsiye ederiz 

Gelecek program : 

lngiltere tacının incileri ve İngiltere 
Kralının taç giyme merasimi. 
iki film birclcn Pat Pata on ve kan 
d lv~ ı . 

bu hafla ıçinde Valaı;ıc;İa:ııjı gelece. lh·l 2 
ği tahaıiii ~Wi!ıiıelffe!ır. ili ~ ~ · .... _.-.;:._..,.. ___ =---=-=----··'"""-...! 

Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 
eezahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

tiği son sistem .Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aıetıerile hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 9-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

kanım No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

ı\e§ri tarılıi : 151611936 

-Dünden artan-
Madde 107 - işçi sigorta idaresi, ilk önce " İş kazasile mesleki has. 

tahklar ,, ve " Analık ,, sigortalarını yapar. işbu sigortalara aid hüküm. 
feri havi kanunlar en geç bu kanunun mer'iyetinin altıncı ayı sonuna ka
dar, ve diğer sigorta kollarına aid kanunlar ise o sigortaların tatbikına 

imkan hasıl oldukça, Hükumet tarafından Büyük Millet Meclisine sevke

dilir . 
SEKiZiNCi FASIL 

Ceza hükümleri 

1 - iş akdine müteallik cezalar 
Madde 108 - 1 ) 9 uncu maddede yazılı olan sürekli işleri mukave· 

leye bağlamıyan veya bu mukaveleyi o maddenin tariflerine uygun şekilde 
yapmıyan , 

2 ) 10 uncu maddede yazıldığı gibi işçinin talebi üzerine kendisine 
işin umumi ve hususi şartlarını gösterir imzalı bir vesika vermiyen , 

3 ) 18 inci madde mucibince işçiye " Yeni iş arama izni ,, ni ver · 
mıyen , 

4 ) 21 inci madde mucibince işçiye ücret pusulası vermiyen veya iş. 
çinin ücret defterine ücret hesaplarını geçirmiyen , 

işveren veya işveren vekili beş liradan elli liraya kadar ; 
5 ) 11 inci maddede yazılı takım mukavelesini bu madde hükümle

rine göre tanzim ve tatbik etmiyen , 
6) 19 ve 20 inci maddeler hükmüne" işçi ücretlerini, zaruret olmalı:· 

sızın, ödemiyen , 
7 ) 22 nci madde hükmüne uymıyacak şekilde işçi ücretlerinden taz

minat karşılığı kesen , 
8 ) fşyerlerinin dahili talimatnameleri hakkında 29 uncu maddenin 

hükümlerinden her hangi birine uymıyacak şekilde harekette bulunan, 
yahut talimatnamede yazılı olan şartlardan her hangi birini tatbik etmi. 
yen veya başka türlü tatbik eden , 

9 ) işçilerden kesilecek para cezaları hakkında 30 uncu madde hü· 
kümlerinden her hangi birine uymaz şekilde muamele yapan , 

10 ) 32 ve 33 üncü maddeler mucibince çıkarılacak nizamnamelerde 
yazılı hükümlere uygun olnııyacak şekilde harekette bulunan başka tür· 
lü hesap ederek veren veya daha aşağı hallerde ödeyen , 

işveren veya işveren vekili on liradan yüz liraya kadar ; 
11 ) Kadın işçilerin 25 inci madde mucibince gebelik ve doğum es

nasındaki kanuni istirahat devreleri içinde bilerek bu gibi kadınları ça· 

lıştıran , 
12 ) Ekonomaların açılması veya işletilmesi hususlarında 27 nci mad· 

denır: l:ulrumlerındeıı her hangi b, ım; uyınıyac.alc şek 11e 1-.areket eri n • 
· 8JD3 .:..tsoıl var-
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Sahife : 4 Türksöıii 
·- , _, 

17 Tetrinicvvel 1~ 

BELEDi.YE J0 LAA NLARJ 1- Pazarlıkla yaptınl•cak iş: 1 
1 1 

Halkevi başkanlığından: 1 

Adana Halkevi temellerinin tah- •• •• •• 
~------------------------...i kimi. 

1 - Belediyenin göstereceği muhtelif yerlere istif veya ferş edilmek 
üzere 1500 metre mik'ap çakıllı ku'll açık eksiltme ile satın alına· 
caktır . 

2 - Kı•şif tutarı: 1811,25 liradır. 
3 - Muvakkat tı-minab: 135,84 liradır. 
4 - ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat onbeşte bele
diye encümeninde yapılacakbr. 
5 - Şartname; keşif ve sair evrakı yazı işleri kalemindedir. lstiyenler 

orada görebilirler. 
6 - Talipler ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir· 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
9-14-17-21 8594 

1 - Taşı belediye tarafından verilmek şarlile 1000-2000 metro tul 
bo~dur döşenmesi işi açık ı-ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 468,05 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı : 70 lira 30 kunıştur. 
4 - ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat on beşte be· 

ledi) e encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve keşfi yazı işleri kalemirıdedir . lstiycnler orada gö

rebilirler . 
6 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye en

cümenine müracaatları ilan olunur . 
9-13- 17-21 8595 

1- Sebze hali üzerinde belediyeye ait iki evin birer sene, ve kahvenin 
de on dokuz ay müddetle icara verilmesi açık arttırmaya konulmuştur . 

2- Ha!tane cihetindeki evin muhammen icar bedeli 215 muvakkat 
teminatı on yedi buçuk, Hayvan pazarı cihetindeki evin muhammen icar 
bedeli üçyüz muvakkat temin:ıtı yirmi iki buçuk ve kahvenin muhammen 
bedeli de üç yüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır . 

3- ihaleleri teşrinievveliıa 25 inci pazartesi günü sııat on beşte bele· 
diye encümeninde yapılacaktır . 

4 - Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saath muvakkat teminat makbuz· 

larile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
8607 13-17-21-24 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Alman}a'nın rrtş~.ur "HAR1MAl\N,. fabııkasının l:er ntvi siyah rtnkli 
gazele vı- " lllü~lras) on ,, mürekkepleri mevcuttur. 

8 - 30 8592 

Salış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vo~bıkyan Tecimevi 

2- Keşif tutarı (1078) lira (81) 
kuruş. 

3- Eksiltme, 21-10-937 pcr· 
şernbe günü saat (16) da Halkevin· 
de yapılacakbr. 

4- Bu işe ait keşifnarne , şart· 
name ve sair evrakı gönnek iste. 
yenler Halkevi Başkanlığına müra· 
caat edebilir . 

5- istekliler bu işi yapabile· 
ceklerine dair Nafia rnüdürlükle· 
rinden verilmiş vesaik göstermeğe 
mecburdur. 

6- Muvakkat teminat (80) lira 
(91) kuruştur.8621 17-19-20 

Seyhan Nafia Müdür· 
lüğünden : 

16-10-937 Tarihinde ihale 
edilmek üzere eksiltmeye konulan 
(7497) lira (84) kuruş keşif bede. 
li Adana Ziraat mektebinde yapı· 
lacak anbar ve samanlık inşaatına 
istekli çıkmadığından eksiltme müd· 
deti 937 senesi ikinci teşrinin ikin. 
ci Salı günü saat ona kadar uzatıl
mışbr. isteklilerin bu tarihte Nafia 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olu· 
nur . 

8625 

Kadirli asliye hukuk 
mahkemesinden; 

937/177 
Kadirlinin bağ mahallesinden 

olup aimbeylide oturan Durmuş 
kızı ayşe vekili Mehmet Yalım ta. 
rafından hazineye izafetle vekili 
Mehmet Akçalı aleyhindelaçılan aşa· 
ğı çiyanlı köyünün devletsiz mev. 
kiinde doğusu ve batısı Yusuf oğlu 
Ômer tarlası. kuzeyi Hacı idem çel
tik barkı ve güneyi küçük Hasan 

, ! ve Hacı Mehmet ve ortakları tarla· 
larile çevrili bir kıstada altı hektar 
(50) metre murabbaı v.· yine ay.nı 
mevkide doğusu Yı·suf ve kardrşi 

Ömer, batısı yine Ömer ve yol. ku· 
zeyi Yusuf ve kardeşi Ömer tarlası 
ve güney·i fakı ağa ve emine ve sul· 
tan tarlalarile mahdut diğer bir kı 
tada iki hektar 650 metre murabbaı 
tarları dedesinden babası ve baba-

--------~-----------...... ----·-------------~ K 
sınında vefatile başka mirascısı ol· 
maması Hesabile münhaflran ken 
disine kalarak kırk senedenberi ni 
zasız ve hüsnü niyyetle müteselsi· 
len yedi işgalinde bulundurmakta 
olduğundan namına tesçiline hüküm 
verilmesi istenmiş olmakla nıüddea. 
bih arazi<le alakadarlığını iddia e· 
dcnler varsa tarihi ilandan bir ay 
içinde bütün evrakı rnüsbitelerile 
birlikte Mahkemeye müracaat etme· 
leri lüzumu ilan olunur. 

1 

KAYADELEN A · 
rrarrs tı rtltıir dt n 
tn ftrni cil , ı:zlarla 

'' l~plarla rakit. 
dil~n ~udur . 

A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
bat ,e gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KA YADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları c· 
vinizc kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YAD ELEN gazozların alırken şişrlerdrki kırmızı ( KAYADE· 
LEN) tapalaıına diHat tdiniz. KA) PDELEN Tr2n5itleri: Mersin ve 
Adana KAYADEI EN dtrolarıdır. [ Ü)i.k ecn ı:caral<r: ıco kuruşa ev

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden \agcnlar her scfcıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmakledır 8495 47 

C.H.P. Seyhan liyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H . Partisi ta-
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkek bütün 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. • 
Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe kadar her 

gün saat (17) den itibaren Parti binasında Başkanlığa grolerek adlarını 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarmıqan ric:ı f'd~riııı. 

~6ıs 2 ·-12 

8622 

Kadirli sulh hukuk mah
kemesinden: 

937.304 

Bahçe köyünden ölü Köse Meh· 
met kızı ve Kazmaca köyünden 
Mamuk Baba Oglan karısı Fatma 
vekili Arif bilgiç tarafından ölü 
Köse Mehmet mirascıları ale> h'e· 
rinde açılan murisleri namına tapu· 
ca mukayyet Bahçe köyünde malü 
mulhudut (26) parça tarla ile bir 
bap evin kazaen taksimi davasında 
müddealeyhlerden Köse Mehmet 
kızı ve ölü Meryemin mirascısı ko · 
cası Nurinin ikametgahı meçhul bu· 
lunması hasebile kendisine tebligat 
yapılamamış olmasına mebni bu 
kerre mahkemece mumaileyhe ila· 
nen tebligat ifasına karar verilmiş 
olduğundan 10-11- 937 Çarşam 
ba günü saat 10 da Kadirli Sulh 
Hukuk mahkemesinde hazır bulun
ması hizumu hukuk U. M. K..-.unun 
141 'e mütr-:ıkihi maddderi muci
bince ilaneo teblig olunur . 

·~5!3 

TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha-
nenin, bir müessesenin 

c i 1d1 e· r ~~tüphaneniz~ güzelletiş~e1 
ıstıyorsanız kıtaplannızı Turk 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir ciıd. 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır , 

en büyük propagandasıdır. Reklamla· 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r!~~n~:v; Tabi Resmi evrak, cedveller, defter ar !er, çekler, karneler kağat,ıarlı 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaıoaO 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır , 

türlü tab ·şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinıL . 

Kl•taplar ~~e-~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mal• 

baası"TiirksÖ
zünden,,başka her boyda gazete,meC' 
mua, tabeder . 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

TÜRKSÖZÜ 
Vilayet daimi encüme· 
ninden : 

1- Merkez kaza telefon hat
ları için Kozanın büyük çambeli or
manlarından kestirilip hazır bulunan 
( 1650) telefon direğinin mezkür or 
mandan Adanaya kadar nakilleri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Şartnamesinde gösteril.!n 
her birinin nakilleri 150 kuruştur, 

3- Açık eksiltme, 937 senesi 
ikinci teşrinin 3 üncü çarşamba gü
nü saat 10 da Vilayet daimi encii· 
meninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi gör. 
nıek üzere Vilayet J. komutanlığına, 
ve ihale gün ve saatında '/o 7,5 he. 
sabile muvakkat pey paralarını ver
dıklerini gös teıir makbuzla Vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. 8624 17-21-24-28 

1 İsa Şakir Akdoğan 
Fabrikasından: 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bİİ' • • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Siyah '. 

Bira 
DA 

Ankara birası 
Her depod•, her yerde vardır. 

Yakında yerli kozaya başlıyaca Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 
ğımızdan Klevland çiğidi olan müş· içiniz 1 • Her yerde inarla arayınız . 

Ankara Birasını 

terilerimizin nihayı-t bir hafta zar· 1 ADANA ACANTASI : 

R S l•h s ( Telo>fon No. 265) 
fı~da çiğitlerini kaldırmadıkları tak· ıza a ı aray : (Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 
oırde yerine yerli çiğit verece~imizi 12-30 8411 / 
sayın müşterilerimizin malümu olmak !....-------;,_--·---~,;,,;..----------~ 
üzere iliin olunur. 

17 -19-20 8627 

Adana Pamuk Üretme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

Müessesemiz ihtiyacı için 5-10 
- 937 tarihinde kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konan yanıcı maddelere 
verilen fiatlaı layık hadde olma· 
dığı anlaşıldığından eksiltme kanu· 
nuoun 40 ıncı maddesine tevfikan 
ve aynı şartlar dahilinde 5 -11-
937 tarihine müsadif Perşembe gü. 
nü saat 15 de verilmek üzere pazar 
lığa konmuştur. Muvakkat teminatı 
" 718 • liradır. PazarLk Adananın 
Köprü köyü civarında Pamuk Üret. 
me Çiftliğinde müteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacağından isteklile 
rin 2490 sayılı kanunun tarifatı dai· 
resinde ve mezkür gün ve saatla 
bulunmaları. 8626 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 'lira mukabilinde ve bir 
sene vade 
kabildir. 

ile sattığı rad y olarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
47 7967 

·-------------------------------~------~ ı 
Bugece nöbetçi eczane 

Y cnicami civarında 

T 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlii 
Adana Tür ksQzü mllba.uı : 

! 


