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SAHiP ve BAŞMUHARRIJ. İ 

Kuruluş Tarihı 

• 1 Kanunusani - 1924 5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Hatay intihabı ' 
kontrol heyeti 

Antakyada 
ANKARADA 

HAZIRLIK 
HEYET MERASiMLE KARŞILANDI 

Beş tayyarecimizi kaybet.tik 

er• 

Büyük bayramımız emsalsiz 
geçecektir derecede parlak 

Balkan devletleri genel kurmay 
başkanları yarın geliyorlar 

'tunan Oenel Kurmay l!e,ııenı lıugUn lstanbulcla olacak 

ii 
ii Büyük resnıi geçitte tribünler için davetiye yoktur, 
te "atandaşlar tribünde istedikleri yere oturacaklardır 

p 

6 

ki 

------· -------
STADDA 60,000 ldŞILIK YER HAZIRLANMIŞ BULUNUYOR 

a_ Ankara : 22 ( Telefonla )
I ikan dvvletleri genel kurmay baş
b~rları Cümhuriyet bayramımızda 

Unmak üzere Ankarada toplanı
t~ı.ı~n. Yunanistan Genel Kurmay 
ıiiısı General Pabakös yarın ( bu 
~ n ) deniz yoluyla Piredan lstanbu-

i'eleceklerdir. 
Yugoslav Genel Kurmay Başkanı 

ayın yirmi dıırdünde, Romanya Ge
nel Kurmay Başkanı da ayın yirmi 
altısında lstanbula ve oradan Anka· 

raya geleceklerdir. Dost devlet ge
nel kurmay başkanları ğerek lstan
bulda ve gerekse Ankarada büyük 
merasimle karşılanacaklardir. 

( Gerisi ikinci sakifede ) 

udüs merkez kara
~olunu berhava ettiler 
6ir kaç polis ağır surette yaralandı 

Fesholunan Arap komitesi azalarından bir 
kaçı dün Kudüsten firar ettiler 

'_..,. 
l 

~" ·-
" '" eden Flllstln MUttUsU Mefsuh Flll•tln yUksek Arap koml
•ı azııarlyle ( bu azllardan birkaçı da dUn firar etmı,tır ) 

ct b~Udüs : 22 ( Radyo ) - Dün ge
Yttd Uyük kargaşalıklar oldu bir kaç 
ı0~ e bombalar patladı. Devriyelar 
laiıtklarda takibatta bulundu ·ise de 

1 

:ıunun altına bomba koymuş ve bu 
bomba infilak ederek daireyi hasara 
uğratmıştır . 

- Gerisi dördüncü sahifede-
er tutulamadı . 

tı~ı Dış iki mahallede zabitaya taar
C Yat ar Yapıldı. İki lngiliz polisi ağır 

alandı 

A.narşi~tler Kudüs Merkez karako-

Adana şampiyonu 
İdman yurdu 

b Von Papen 
~oına Elçisi oluyor 

e den l>aris : 22 ( Radyo ) - Berlin 

trıa alınaıı son haberlere göre, Al

di YaknYarıırı Londra Sefiri Ribbentrop 

' ı,4k11da Berline alınacak ve yeni 

y •ıct ı( edilecek olan müstemlckat 

~ ~etiııe getirilecek tir . 
~o llrı Ribbentrop yerine şimdi 
~di~a Sefiıi olan Von Haselin tayin 
Scfe:ek ve onun yerine de Viyana 
l!u ıtı Yon Papen gönderilecektir . 

Viy su,~ııe münhal kalacak olaıı 
&a.._'rıa Sefaretine de Bay Hitlerin 

"•lrıı· 
Yon pı. arkadaşlarından Kolonel 

rııııel tayin edilecektir 

Maçlara hazırlanmak için 
kampa çıkamıyor mu ? 

Biz bu huauala verllen karar 
hakkındaki haberimizin aıhhatı 

Uzerlnde ısrar ediyoruz 

iki gün evvelki sayımızda, Ada· 

na spor faaliyetleri hakkında ve~di
qoimiz haberler sırasında, bu yılki 
birincilik müsabakalarına bölge na· 

mına iştirak edecek olan bölge şam
piyonu idman yurdunun maçlara iyi 

bir surette : hazııl<ı n <sır.ı tın n 
bölge başkanlığının bu kulübün bir 

kamp yapmasına karar vermiş oldu 

ğunu yazmıştık. Dün Adana ld 

man yurdu başkanlığından aldığımız 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ankara: 22 (Telefonla) · Bugün bütün Ankarayı teesüre garkeden bir hava faciası oldu. 

1 Saat 16 buçukta Türkkuşu meydanında paraşüt atlama talimi esnasında müessif bir kaza olmuştur. Usulüne 
uygun kontroldan sönra_içinde iki muallim pilot ve üç paraşütcü bulunduğu halde havalanan talim tayyaresi ansı
zın yere doğru süratle inmeye başlamış meydandan yapılmakta olan tarassuda gore pilot doğrultma teşebbüslerin· 

DUn Antakyaya vaaıl olan 
Hatay lntlhabınt kontrola 

memur heyet 

Antakya : 22 [ TÜRKSÔZÜ mu 

habirinden ] - Sancaktaki intihabı 
kontrole memur heyet şehrimize 

geldi. 
Heyet, Sancak hudddunda Türk 

Halk Partisi ve diğer kazalardan 
halk namına gelen zevat ile Cisrihn. 
didt.! şehrimiz Türk Bafkoıısolosu 
tarafından karşılanmış ve Turizm 
oteline misafir olmuştur. 

Heyet evvelce de yazıldığı gibi 

beş aza ve iki sekreterden mürek

keptir, Burada mutad merasimi yap 

tıklan ve Sancakta dolaşıp tanış

tıktan sonra derhal ça~şmağa başlı
yecak ve ilk hazırlıkları görecektir. 

------·------
Elektrik 
fiatları 

Adanada da (15) 
kuruş olacak 

1 

BELEDiYE SOKAKLARDAKi LAM-1 
BALARIN SAYISINI, VE KUVVET-

LERiNi ARTIRIYOR 

İki gün evvel Ankaradan telefon
la aldıgıın11. bir lı.ılıeidc Ankarada 
elektrik hatlarının on beş kuruşa ııı
diı ildiğini ve bu tarıfenin ikinci Teş
rın ha}ından itibaren t.ıtbik olun.ıc..ı
gını yazmış ve buna ıı;ı;ıran Adana 
do da !ialların inmesi liızıın geldigini 
iliive etmiştık. 

Dün Belediyeden aldıgıınız ınalü
matta, Adana elektrik şirketiyle olan 
mukavelenin bir maddes'ne göre A 
danadaki Elektrik fiatlarının Ankara 
elektrik liatını geçemiyeceği binaena
leyh Ankara Elektrik fiatları düştüğü 
takdirde 'Adana fiatının da otomatik
man düş~ceği bildirilmektedır: 

_ Gerisi ikinei sahifede -

de bulunmuşsa da tayyare süratle yere düşerek parçalanmıştır. Maalesd bu kaza neticesinde Türkkuşundan 
Muallim Pilot Tevfik Aylan, Ferit Urbay ile Paraşütcü Hikmet Ôzalpay, Nurettin Mutlu, Umad Akhan vazife kur
banı olmuşlardır. 

Bu acıklı haberi alır almaz Baş Vekil vekili Celiil Bayar, Dahilıye Vekili ve genel sekreter Şükrü Kaya derhal 
kaza yerine grtmişler ve orada hazır bulunan hava kurumu başkanı Fuat Bulcaya ve Türk kuşu ailesine teessür 
ve taziyetlerini bildirmişler ve kaza ve sebebi hakkında tefsilat almışlardır. Türkkuşu gençleri kazaya kurban gi
den arkadaşlarının acılarını içlerinde taşıyarak Türk havacılığına inanlarını, mesleklerine karşı besledikleri bağlılık
larını bir an için bile kaybetmemişler ve uçuş ve atlayış talimlerine devam etmışlerdir . Kurbanların cenazeleri yarın 
resmi törenle kaldırılacak ve şehitliğe defnedilecektir Bu haber Ankarada derhal duyulmuş ve umumi teessürü mu-
cip olmuştur. Cemeı Kutay 

EKSELANS METAKSAS 
Dün İstanbu]da çok büyük bir 

askeri merasimle karşılandı 
Dost Elen milletinin Başvekili yarın Averofla 

memleketine dönüyorlar 

r~~~~~k~~si;~:;;ö;;;~;~i v~~; ~~-'! 
ı rin vukuf ve ilmi beni mebhut bıraktı_ 1 
..___...-·-·---·-·----·-·-·-·-·-·-·~-·-·_...._ .. _ .. _._._._ .. _._ .. _._._ .. _ .. _ .. _ .. _._ ... ___ .. _ .. __ ._ .. ___ _.._ 

t 
istasyonda Vali Bay Üstündağ 

Amifal"'Olaın, Bayan Okan, Vilayet 
Erkanı , O.man Tufan , Albay Müm
taz ve Bayan Mümtaz ve Yunan do

l nanınası kumandanı ve Yunan konso. 
1 

loshane Erkanı ile ajans mümessille-
: ri tarafından h uaretle karşılanmış-
. t ır . 
1 Bay M !laks1s vagondan inerken 
'• ) unan Mılli Marşı ve ınütc2kibcıı 

Türk istiklal M•ı~ı çalınmış ve aske-
1 ri rnera!;:m yapılmı~lır. 

Bayan Meıaksasa buketler taktim 
edilınıştır . Bay Metaksas ve ıstikba· 
le gelenler Akayın hususi hir vapuı u 

- - Gerısi dordüncü sahifede 

r R*"smi tebliğ 
, 

Bay ve Beyan Metak•a• 

Ankara : 22 ( A.A. ) -
Elen Bafveklll Ekselana 8. 
metakaas Ankaravı ziyare

ti esnasında Türkiye R•I· 
slcumhuru K. AtatUrk tara

fından kabul edlımı, ve 

bafvekll ve Celll Bayar ve 
Hariciye Veklll Dr. Ar•• 
ile uzun ve doatane gö

rUfmelerde bulunmu,tur • 

iki dost ve müttefik mem

leket devlet adamları gö
rUfmelerl esnaaında gerek 

beynelmllel meaelelerl ve 

Ankara : 22 (Telefonla) Dost 
Elen Başvekili Bay Metaksasın An
karayı ziyareti münasebetile bir res
mi tebliğ neşredildi . 

Resmi teblig , iki devlet arasın
daki ğörüş ve gidiş birliğ-ini tebarüz 
ettirmektedir . 

İstanbul : 22 (Telefonla) - Yu
nan Başvekili Bay Metaksas ve Bayan 
Metaksas bu sabah saat s~kizde hu- 1 

susi lıir trenle Ankaradan Haydar- ı 

paşaya gelmiştir . Haydarpaşa lstas- l 
yonunun her tarafı Türk-Yunan bay· ı 
raklariyle süslenmiş bir vaziyetle 
idi . 

- Mabadı içeride -

Vilayetin büdçede yap
tığı tadil kabul edilmedi 

F ranko kuvvetleri otuz 
sekiz kasabayı işgal etti 

UMUMi HEYET KARARI RESMi GAZETEDE iNTiŞAR ETTi 

------·------
Belediyemizin 937 mali yılı büd

çesinin bazı kısimları tadil ediİıniş 
ve belediye meclisi bu tadilatı ka
nunlara uygun görmediğinden kabul 
etmiyerek Şurayı devlete itiraz et
mişti. 

Uzun zamandanberi Şürayı Dev· 
Jette tetkik edilmekte bulunan bu ih
tilaf hallolunmuş ve 'erilen karar 
18-10-937 tarihli resmi gazetede 
neşredilmiştir. 

1 
olarak kabul edilmiş 250 lira ile kadro
ya ilave edilen bazı yeni menıuriyet-

l lerdi. 
Vilayet makamı, belediyenin 930 

yılında İcra Vekilleri Heyetinin tas

dikinden geçen memurin teadül cet-
velinde yazılı memurlardan fazla me

mur kullanamıyacağını ve riyaset 
ıııüteferrik masrafları ismi altında bir 

masraf kabul edilemiyeceğini ileri 

İhtilafın esası, belediye meclisince j 
riya•et müteferrik masraflarına karşılık 

sürerek blidçenin bu kısımlarını tadil 

- Gerisi ikinci sahifede -

cümhuriyetçiler geri 
çekilınekte 

Salamarıka : 22 ( Radyo ) Bugün ı 
neşredilen bir resmi tebliğe göre: As. 
tori cephesinde harekette bulunan kıt-,1 
alar mütemadiyen ilerlemektedırler. 
Bu cephede dün 12 kilometre ileri. 
lenmiş ve yirmi dokuz kasaba işğal j 
edilmiştir. Liyon cckhcsinde de kuv-

vetler dokuz kasabayı işğ'al etmişler

dir. 
Valansıya : 22 (Radyo) - Cüm

huriyetçi kuvvetler cenupta ileri ha
reketlerin' devam etmektedirler. Bu 
cıvarda bıılunan bir çok tepel« İf
tal edihnittfr. 
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(15) kuruştan yakmağa başlıY' 
demektir. 0 ÇOCUK MEZBAHASI ------·------

Akılları bırakan bir 
• •• •• 

hayrette 
facianın ıçyuzu 

Londra zabıtası, geçen ay cid· 
den büyük bir dehşet ve ıztırap 

geçirmiştir. Bunun da sebebi şu· 
dur: Zabita hemen her gün Taymis 
nehrinden bir paket ~ulmakta ve 
l:u pakttin içinden yeni doğmuş ve 
boğulmuş bit çocuk meydana çık· 
maktadır . 

sesesine müracaat eden kadınların 
isimlerini ve çocuğunu doğurtmak 

ve boğdurtmak için aldığı ücretleri 
gayet munl azam şekilde bir dtftere 
kaydetmiştir . 

cumhuriyet 
1 
bayramına 

\ hazırlık 

Zabıtanın küçük fasılalarla ve 
az bir zaman içinde eline düşen ço 
cuk cesedi on sekizi bulmuştur ve 
bu müdden zarfında yapılan araş. 
tırmalar hiç bir netice vermemiştir. 

Zabıta , yeni doğan çocuklara 
musall~t bir cani veya gizli bir ci· 
nayet şırketi bulunduğuna emin o). 
duğu halde, bütün bu cinayetler 
cezasız kalmaktaydı . Londra zabı. 
tası nihayet beş koldan faaliyete 
geçmiş ve bu kollardan birisi Tay. 
mis nehrinin en tenha bir kenarında 
bir eıkekle l:ir kadının nehre bir 
paket attığnıı tesbit etmiştir. 

Bir kısım zabıta memurları ne· 
hiıden pakt ti alııken bir kaçı da 
bu meçhul iki insanı takip ederek 
girdikleri yeri anlamışlardır. 

Paket de bermutat yeni doğmuş 
ve gııtlağı sıkılarak öldürülmüş bir 

çocuk bulunmuştur . 
Zabıtanın tesbit ettiği .-v, haki· 

katle bir ebenin 'vidir. Adı Emiyla 
Skorkot olan bu ebe, genç ve kafi 
derecede gü1eldir . Zabıta ebenin 
evinde taharriyat yapmış ve nehir. 
den yeni çıkarılmı~ çocuğun annesi 
lohusa halinde ve diger iki kadını 
da doğurmak üzere olduğu halde 
bulmuştur. 

Taharriyatın verdiği netice cid. 
den feci ve korkunçtur . 

Dil~er fakat cani ebe , gayri 
meşru bir sebep altında gebe kalan 
gere; kız H) a kadınları; çocuk der· 
dinden kurtulmak isti}en umumhane 
sermayelerini muayyen bir ücret 
mukabilinde boğdurtarak nehre at
tıımakta veya sair şekillerle imha 

ettirmektedir. ı 
işin çok garip bir ciheti de var· 

dır: Emiyla Skoıkot , çok tabii ve 
meşru bir iş yapıyormuş gibi mües· 1 

Londranın göbl'ğinde denilecek 
bir yerde patlak veren bu skandal, 
büyük bir tesir yapmıştır; elde edi. 
len defter, yüzlerce kadının da bu 
işte suç ortağı olmasını temin etmek · 
tedir. Mamafih, bazı insaflı anneler, 
çocuklarını boğdurtmamışlar , gene 
ebe kadın vasıtasile muhtelif yerler. 
deki piçhanelere kaydettirtmişler· 

dir . 

Resmi tebliğ 

- Birincı sahıfeden artan -

gerek memleketlerini doğrudan doğ 
ruya alakadar eden meseleleri etra· 

file tetkik ~tmişler ve dostane ve 
beynelmilel münasebetlerinin mes'ut 

inkişafını büyük bir memnuniyetle 
yeniden müşahede fırsatını bulmuş· 

laıdır. iki dost ve müttefik memle

ket devlet adamları inki~afı umumi 
sulli eserine esaslı bir surette fayda . 
lı olduğunu göstermiş bulunan Bal 
kan Antant Paktına bağlılıklarını 

bir kere daha müşdhade eyliyerek 
iki memleket tarafından takibcdilen 
ideoıle ve iki memleketin müşterek 

menfaatlarına her noktadan mutabık 
bulunan bu siyasete devamı karar
laştırmışlardır. iki dost ve müttefik 

memleket devlet adamları Yunanis· 
tan ve Türkiye tarafından takibedi. 
len b~ynelmilel siyaset arasında 

mP.vcud tam mütabakatı çok büyük 

bir memnuniyetle göı üşmüşler ve 
iki memleketi birbirine bağlıyan a:ı 
tan ta Cordiale paktının aralarında· 
ki samimi ve dostane münasebetle. 

rin icaplarına temamile tevafuk ey. 
diğini bir kere daha müşahede et

mişlerdir. 

ı Cümhuriyet bayramı hazırlıkları 
harerctle davam etmektedir. Büyük 
bayram için şehrimizde olduğu 
gibi mülhakatta da hummali bir faa 
liyet vardır. 

Dün kazalardan aldığımız malu 
mata göre, Ceyhanda, Osmaniyede, 
Dörtyolda, Kadirlide, Kozanda, Bah· 
çede ve bu kazaların Nahiyelerinde 
ve köylerinde büyük hazırlıklar ya. 
pılmaktadır. Bir çok kazaların taza 
hurat levazınıi lstanbuldan gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu yıl, Cümburiyet bayramımız 
Çukurovada qsiz bir surette kutla. 
nacaktır. 

Halkevimiz\n 
Yetiştirdiği bir genç 

iyi bir derece ile 
ANKARADA TiYATRO MEKTEBi. 

NE KABUL EDiLDi 

Şehrimiz Halkevinin yetiştirdiği 
gençlerden Saim, haber aldığımıza 

göre, Ankaradaki Devlet tiyatro 
mektebine girmek için imtihan ver· 
miş ve İmtihan vraklarının tetkiki 
neticesinde iyi bir derece alarak 
mektebe kabulu mavafık görülmüş 

ve tiyatro okulu kadrosuna alınmıştır 
Gencimize muvaffakiyetler dileriz. 

Sebze fiatları 
yükseldi 

Mevsimin kışa girmesi dolayısile 

sebze fiatlarında da bir yükseliş gö 
rülmektedir. Halihazırda şehrimizde 
sebze fiatları şu şekildedir : 

Domates; kilosu 4-5 kuruştan, 
Ayşekadın fasulyası; kilosu 7,5 ku · 
ruştan, kabak; 6 kuruştan. 

Bamya; kilosu 9-10 kuruştan , 
Patlıcan; 10 veya 12 tanesi beş ku 
ruş, Lahana;30, 25, 22,5 kuruş.Sa· 
la talık; 3 tanesi beş veya 7 si 1 O 
kuruş üzerindendir. 

SU iŞLERiMiZ 
Seyhan Regülatorünün sondaj 

ameliyesine başlandı 
------·------

Bölgemizdeki suların tanzimi işi · \ 
ne başlandığı m•lumdur. Bölgemiz 
su işleri le~kilahnın faaliyetini de ta 
kip etmekte ve yapılan işlerden sık 
sık malumat vermekteyiz. 

Bilhassa Seyhan üzerinde, bu 
çalışmalar büyük bir faaliyetle devam 
etmektedir. Su işleri idaresinin bu 
seneki esaslı çahşmalari neticesi o 
)arak projeye mıntakamız için yeni. 

den iki büyük iş konmuş ve bunların 1 
inşaatı münakaseye çıkarılmiştır. 

Ocak Parti 
kongreleri 

Cümhuriyet halk partisi Seyhan 
ocak kongreleri bir T e;rinis<.niden 
itibaren başlıyacaktır. U~ak kongre 
!eri sonunda nahiye kongrelerıne 
başlanacaktır. 

Tahrir l<anullu 
Mükellefiyetini ifa etmi
yenler cezalandır lacak 

2901 numaralı arazi tahrir ka· 
nununda yazılı vazife ve mecburi. 
yetleri ifa etmiyenlerden alınacak 
para cezaları hakkında Maliye Ve· 
kaletinden Vilayete bir emir gel· 
miştir. 

ihaleleri gelecek a · içinde yapı 
lacak olan bu iki mühim ameliyenin 

gördürülmesi için bir milyon dört · 
yüz elli bin lira tahsisaf konmuştur. 

Aldığımız malumata göre, Sey
han Regülatorunun sondaj ımeliye. 
sine de başlanmıştır. Bu sondajların 

ikmalı akabinde iş, derhal münake. 
seye çikarılacaktır. 

inşaat önümüzdeki aylar içinde 
büyük mikyasta başlıyacaktır, 

Mahkemelerde : 
Ali Galip davası 

Urfada Avukat Ali Galibi öl
dürmekten suçlu ve mevkuf Urfalı 

Osman oğlu Mahmud ile gayrı mev. 

kuf beş arkadaşları haklarındaki 

duruşmaya dün de ağırceza mahke 
mesinde devam edilmiş ve evrak 
tetkik edilmek üzere muhakeme bir 
başka güne bırakılmıştır. 

Kız kaçıran 

Üç seneye mahkuın oldu 
Bundıın bir müddet evvel şehri 

ırıizcle bir kız kaçırma vakası olmuş. 
tı;. f!acı kızı Hüsna adında • bir kızı 

Şabaniye mahı;.l!e~ındeıı Hacı Emin 
oğlu araba sürücüsü Hamit araba· 
sına atıp kaçırmı~ ve .ıeticede ya· 
kalanarak ı~za' germeğe teşebbüs 

ten ~ğır :eza mahkemesine sevke· 
di.:nişti . Bir müddettenberi devam 
ec!en duruşma son ~afhaya gelmiş 
ve dün bitirilmiştir. Netice ie, Ha. 
ınit hakkında yapılan duruşma so . 
nunda suçluya isnad olunan suçlar· 
dan ırza geçmeğe teşebbüs sabit ola 

Kanunun 14 üncü maddesinde 
yazılı par.a cezaları mahkeme hük. 
mü ile tahsili icab eden amme hu · 
kuku para cezası alması ve hususi 
idarelere 2871 numaralı kanunla 
devredilen varidat meyanında da 
bulunması hasebile bu cezalar ha
zinece irad kaydedilecektir. Bu hu 
susta ki mecburiyetleı in yaplmaması 
yüzünden tutulacak zabıt varakala 
rı, kazalarda kaymakamlara verile. 
cek ve onlar da müddeiumumilik· 
lere göndereceklerdir. Mahkeme ka 
rarından sonra cezanın tahsiline te· 
şebbüs edilecektir. 

, ınadığından beraetine ve kız kaçırma 
suçunun sabit olmasından da üç 
sene müddetle ağır , hapsma 
lakin suçlunun yaşı nazarı ılı · 
bara alınarak bu miiddetin yarısı 

,,.~--------------------------------~------------------~--------------------~--------.,._ d ,. ' in irilerek bir buçuk sene ağır hap· 

ti 
alk hariçte yeni papanın R 01 ,, a ka d 1 n I ar 1 n 1 n aşk 1 sine karar verilmiştir. 
seçilmesi için sabırsızla· 
nırken Rodrigo içerde s· k 
birer birer Kardinalleri ~-~===~~~~~~~lk~l~g~U~n~ Tarlhl hlkAye .. Nakleden:**•-~===~= ır Umarcı 
satın almakla meşguldü. k ) d 

1492 senesinin on birinci günü - il - ya a an 1 
bir haftadan fazla beklediği halde 
bir haber alamıyan halk saray kapı
larını zorlamak ve: 

- Mademki Kardinaller intihap 
etmek istemiyorlar, içeri girip pa· 
payı biz seçeceğiz! 

Dıye bağırmağa başlarııışlı. San
ki Allah ta onlarla berabermiş gibi, 
ayni zaman da müthiş bir fırtına 
kopmuş, hava kararmıştı. Akşamın 

sekizinde sarayın balkonunda kar. 
ilinal Sforja göründü. Ve Kardinal 
Borgianın dördüncü Aleksandr na· 
mı ile papalığa seçildiğini ilan etti. 

Ağzından dördüncü Aleksandr 
ismi çıkar çıkmaz birdeubire bir şim
şek çaktı ve yıldınm düştü. 

Bardaktan boşanırcasına yağan 
yağmur ve fırtına halkı sarayın ka· 
pılanndan ayırdı .' Aleksandr Borgia, 
Allahı bile aldatmağa muvaffak of. 
muş, yağmurdan kaçaıı halk kütlesi 
seçime itiraza imkan bulamamıştı . 

Aleksandr Borgia, seçimin da· 
ha ertesi günü muazzam Borgia sa
rayını kardinal Orsiniye, müdepdt>p 
Subiago villasını kardinal Kolonaya, 
üaşvekaJeti Kardinal Sforzaya dev
redince halk papanın ne suretle in· 

tihap edilmi~ olduğunu anladı . Fa· 
kat iş işten geçmişti .. 

• 'ezar Borgianın, kardinal ol· 
ması ıçin oldukça garip bir plan 
tatbik edildi. Gayri meşıu bir çocu. 
ğun kardinal olmasına imkan yoktu. 
Papa' Don Manuel Meliori namında 
bir adam bularak bunu Aragonlu 
Dük. Ferdinand diye getirdi ve 
metresinin sarayına yerleştirdi. 

Sonra da s~zarın lıabası diye 
takdim etti. Bu suretle Sezar Bor· 
gia için kardınalliık kazanılmış oldu. 

Lukrezianın izdivaç merasimi bü· 
tün Romayı hayrette bırakacak şe· 
kilde tertip edildi. Romanın en gü· 
zel kadınları düğüne davet edildi. 
Bütün bunların ortasında, güzel Luk· 
rezia ilerliyerek, Papa için kurulan 
tahta yaklaştı. Babasının elini öptü. 

Ondaıı sonra Hazreti !sanın ve· 
kilinin sarayında o ana kadar yer. 
yüzünde ender tesadüf edilen bir 
eğlenti yapıldı . Dünyanın clöı t bir 
tarafından gelen dansöz kadınlar 
çırılçıplak oynadılar: açık saçık şar. 
kılar söylediler. 

Aleksandr artık Vatikan sarayı· 

nı 'ıir Sodom ve gomoreye çevır. 

mişti, Dünyada ne türlü zevk ve 
eğlence varsa, hepsini burada tat. 
mak görmek mümkündü. 

Böyle bir kaç sene geçtikten 
sonra oğlu Giovanni yüzünden papa 
derin bir kedere uğradı. iki kardeş 
Giovanni ile Cesar, ta çocukluklarnı 
dwberi iyi geçinemiyorlaıdı. Arala · 
rında uçurumlar kadar derin dü 
manlık vardı. Giovanni saf herkes • • 
le dost ve tetebbülere meraklı idi. 
halbuki s~zar, tıpkı babası gibi 
güçlü, kuvvetli, safahate düşkün ve 
menfaati için ruhunu şeytana satan 
bir tip! Maamafih babasının iyi ta
rafları da yok değildir. 

1497 senesi haziranının on dör· 
dünde Rosa Vanozanın evinde Bor· 
gialar bir aile toplantısı yaptılar. 
Vatikanda olan papa ile bir manas· 
tırda günah cıkarmakfa olan Luk· 
reziadan maada sekiz misafiri vardı. 
hepsi de Borgia ailesinden.. Saat 
onda Giovanni ile Sezar ailekrine 
veda ederek ayrıldılar. Giovanni bir 
randevusu olduğundan bahisle Luk. 
rezianın bulunduğu rnanastırııı yolu-

nu tuttu. Sezar ba)ka istikamette 

yollanı .. 
Ertesi günü, Papaya Giouanninin 

ortadan kaybolduğrınu bildirdiler. 
Papa ilkönce endişe etmedi. Fa· 
kat aradan iki üç gün geçince te· 
la)landı. Tahkikat yaptırdı, bir a. 
dam G 'ovanninin kaybolduğu gece 
iki kişinin nehre bir cesed attıkla· 
rını gördüğünü haber verdi. Bunla. 
nn, C!Sedi nehre, attıktan sonra, 
beyaz al üstüude duran bir adama: 

- Kardinal hazretleri, atıldı! 

Dediklerini d•Jyduğunu da ilave 
etti. 

Papa, beyninden vurulmuşa 
döndü. Beyaz at, Sezarın atı iJI. 
Kardinal ise Sezardı. Demek hdki· 
kati. iki kardeş. bir aşk yüzünden 
hemde kız kardeşlerinin aşkı yüzün• 
den birbirlerinin kanına girmişler· 
di. 

Skandaldan kurtulmak için tek 
bir çare kalıyordu .. Bu vak'aya şa. 

hit olanı öldürmek .. 
Ölüler konuşmaz .. Papa, bu ci

nayeti de ka}bi titremeden irtikap 
etti. - SON -

istiklal mahallesinde kahvecilık 
eden lbrahim oğlu Hasan Ci vili, 
kahvehanesinde Veli oğlu Hacı Gül. 
mez, Hüseyin Mustafa, l<a oğ!u Yu· 
suf, Şakir oğlu Hüseyin isimlerin · 
deki müşterilerine iskambil kağıdı 
ile kumar oynattığı anlaşıldığından 

110 kuruş para ile birlikte cürmü· 
meşhut halinde yakalanmışlardır 

Umumi yerlerde 
konferanslar 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet Bay
ramı münasebetile bu akşa n Hal. 
kevi üy~leri tarafından kahvelerde 
halka konferanslar verilecek ve 
Cumhuıiy,,t Bayramının büyüklüğü 
tebarüz ettirilecektir . 

Tataresko Bay -------
Ayın yirmi altısında 

memleketimizde olacak 

lstanbul : 22 ( Radyo ) - Ro· 
manya Başvekili Bay Tataresko ayin 

•-----------------·--------------·---------------------..:. 26 ncı günü lstanbula gelecektir . 

Elektrik fiatındaki bu yenı. 
lüğü nazarı itibara alan BeJed:) 
sokaklardaki elektrik laınııal 
arttırılmasına ve mevçut Jaınbl 
da kuvvetlerinin fazlalaştırıllll 
karar vermiştır. . 

Nafıa Vekiiletiın izin hük0 

fialı ucuzlatma programında 111 

bir adım olan bu hareketi hı~ 
halkımızı çok sevindirmiştir· .' 
şu muhakka~ tır ki; Elektrik fıl 
nın pahalılığa sebeb olan şeY 
birisi de istihlak vergisıdir . 

Belediyenin aldığı yirmi P1 

kilovat başında 2,5 kuruş ola~ 
verginin halkımızın medeni ~·ı 
zaruri bir vasita olan elektriıt• 
masında büyükçe bir engel ıe 
mektedir. 

Öyle zannediyoruz ki, bU . 
de lıiç olmazsa yarıya indirild1g 
tir de istihliikin artmasına bii}11 

dası olacağı için devlet de b~ 
meden bir şey ziyan etmiyec 

Devlet şurası be 
diyeyi haklı bol 

- Birinci s:ıhifeden artan 

etmişti. Bunun üzerine belediye, 
Jisi de , günden güne ar•; 
lediye h.zmetlerinin 930 Y11 

kadro ile idaresinin mümkün 
1 

yacağanı ve esasen tasdikli 
cetvelinde yazılı , miktarlarda 0~ 
maaş vermemek ve belediye 
mucibince varıdat yekünunun 
otuzunu geçmemek üzere rneıll 
dinin ihtiyaç ve lüzuma göre 
bilP.değini ve kanunlarda h ıAf1 

hüküm , bulunmadığına göre 
müteferrık masrafları olarall lllı 
tahsisat kabul edileceğim ıler• ııı 
müştür . ı 

Bu mevzu üzerinde Vil;yel qq 
kamının ve belediyenin rıır' i'ii 

. I~ 
Şurayı Devlet mül~iye da•\ nı 

tetkik edilerek bir muhalif reye 
seriyetle vilayet noktai naza" 
edilmiş ise de, mülkiye d. iri 

kerre de meselenin Şiırayı . 
u nup:ıi lieyetinde tetkik ed11 

d lüzumlu görmüştilr. 
Şurayı Devlet um ımi he) 

tilafı inceden inceye tetkik ı• 
vilayet makamının itirazını "' ı,n 
kiye dairesinin kararını isalıC1 

rerek belediyemizin · noktsi na 
tasvib etmiş ve heyeti vekıle' 
senes;nde tadil edilen maaşlar 
dül cet velinin maaş miktarlar 
olup kadro ile alakası 01(11

1 

ve belediyeler gibi teşekk" 
kanun tayin ve tahdit etrı' 
diledikleri gibi mukaı rerat jll'.ıı 

, 'lı:-
da serbest olduklarına nazB1 

1 

teser haklara dokunmamak 
ridatın yüzde otuzunu gcÇ

0 

üzere ihtiyaca göre memur ~ 
arl•rılrııasının belediyenirı Jı 
nuni salahiyeti dahilind~ 01 

karar vermiştir. 

Ankara da 
·Birinci Sahifeden Aıt 3f 

Ankara . 22 ( TelefO~ 
Ankaralılar bayrama ço 

yük bir hazırlık yapıyorlar
mız için tribunler de 6Q,OOO 
yer hazırlandı. Bütün vata 
davetlidir. Hiç l.ıir kimseye 
davetiye verilmiyecektir, J-W 
tediği yere oturacaktır. 

Halkımızla beraber rf· 
şekküllerin de bayrama Ji;ııı' 
hummali bir halde devamdı 

Resmi geçitlere motorlu, 
. a' ve hava kuvvetleri de iştır 

cektir. 
Bu yılki biiyük resıııı 

eınsalsız bir şekildı: parlak 
tahmin edilmektedir. 

Dost devlet Başvekili 
simle karşılanacaktır . 

büyiİ~ 



• 
23 Teşrinievvel 1937 

' 

-. Türksözü 

Adana Şampiyenu 
idman yurdu 
- Birinciden artan -

7 Asri Sinemada!. 
Büyük bir gece - Zengin bir akşam-Fevkalade program . ·-

~ Valansiya kuvvetlerinden 60,000 
bir tavzihte kendilerinin böyle bir 
şeyden haberdar edilmemiş olduğu 
ve idman yurdunun kamp yapamı· 
cağı bildirilmektedir. 

YURDUMUZUN 

Bu akşam 

BEKÇiSi KAHRAMAN MEHMETÇiKLER! N !.. 

Büyük T ra·kya 

' ' 

' 
ı 

kişi esir edildi 
Birde büyük şehir 

işgal edildi 
y Londra : 22 (Radyo) - Milli- 1 Teslim olan, veyahut muhasara 
ctP.erverler Oviedo cıvarında bü eJil~rek esir edilen hükiimetçilerin 

~~hk· bir şehir :işğal dmişlerdir. Bı• 
"" ır h lk ·11· k 1 mikdarı ( 60000 ) kişidir. Oviedo lıii .. a ı mı ıyetperver ıta arı 

· J Yuk bir heyecanla karşılamış ve şehrinde muhasara altında bulunan 
:ekı_şlamışl~rdır . Bir çok milliyetçiler hükumet kuvvetleri de bu mikdara 

nız yolu ıle kaçmışlardır. ı dahildir. 

"----~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-

karadenizdeki facia 
Bir motor daha kurtarıldı 

Yolcuların çok heyecanlı mecarası 
. ·------

.Kara denizdeki fırtına dün durdu 
latanbul : 22 ( Telefonla ) --

1 
~aradenizdeki fırtına bu sabah dur
fc:~: Fırtına ve dalgalar arasında 
111~ketıe boğuşan yelkenciler kurta-

ı, 

ııı- İstanbul : 22 ( Hususi muhabiri. 
ııı 1lden ) - Kardeniz de dalğalarla 
•e ~cade!eden sonra lstanbula sürük· 
ıj:cıı Muzaf!nye motorunun taifeleri 
~o ııihayet karaya ayak basarak 

\ Olerce hayat ve ölüm arasında ge· 
en h 
1 

eyacanlı anlaıdan sonra canları 
kurtarabilmişlerdir : 

llJ Saçları, sakalları uzanmış, uyku. 
~.~l~ktan ve yergunluktan bıtkin bir 

de bulunanlar. havanın sakiolediğini 

görünce şandallarıııa atlayıp karay'l 
can attılar, Yalnız Hüdaverdi muta. 
ruııuo tayfaları teknelerini bırakma· 
Jılar. 

Günler kısa olduğu için güneş 
batmış, ortalık kararmıştı. D;1lğalar 

arasında, rüzğarın l<ulakları sağ:r e· 
dici gürültüsü içinde etr,.f ~ıtı gör· 
mederı il .. rfiyo·duk. Nihaye t~nyeri 

ağarırken boğazdan içeriye kapağı 

atınca hepimiz yeniden dünyaya ge· 
lir gibi oldıı:C .• .. 

Dokuzlar konfe
ransı ve diger 

devletler 

Tokyodan cevap yok 

Brüksel : 22 ( Radyo ) - Avus· 
turya, Yeni Zeland ve Felemenk 
hükumetleri, Belçikamn davdi üze· 
rine, Dokuzlar konferansına iştirake 
hazır bulunduklarını resmen bildir
diler. Tokyo hükumeti ise Belçika 
notasına henüz cevap vermedi . 

Çekoslovakya 
cümhuriyetinin 
doğduğu Ev 

Pariste bulunan bu ev 
Çekoslovakya tarafından 

satın alındı 

Verdiğimiz haberin sıhhalını te
kid etmeğe lüzum görüyoruz. Biz 
bu haberi bölge Başkanı ile yaJJtı
ğımız :mülakat sırasında öğrendik. 
Binaenaleyh meselede bir yanlışlık 
olması lazımdır. 

Böyle bir kampın luzumuna biz 
de çok kani olduğumuz için bölge 
Başkanlığının bu işin gerçekleşmesi 
için her dürlü yardımı yapacağından 
eminiz. 

idman yurdundan aldığımız tav
zihi aşağıya koyuyoruz. 

Türksözü r.azeıesi \eşriyaı Mü· 
Jiirlü/jüne : 

20,10,1937 Tarih ve 1961 No: Ga· 
zetenizin birinci sahifesinin birinci 
sütunda (Adana idman Yurdu Birin· 
ciliklere hazırlanmak üzere kampa 

ı başlıyor) başlığı altında çıkan yazı. 

nızda bölge Başkanlığının bu sene 
Seyhan bölgesi Şampiyonu olan Ku 
IObümüz birinci futbol takımının gu. 
ruh birinciliklerine hazırlanabilme· ! 
si için kamp yapmasına karar ve· 1 

- MANEVRALJ\RI -
Sanatkar Kemal Sahir ve arkadaşları tarafından bu geceye mahsus 

fevkalade pıyes 

1 Bir gece faciası l 

1 ANKARA POST ASI 1 
Bayan Mualla : Komik Sez•i : Büyük Varyete Heyeti, Konser', Raks, 

Zeybek, ve Anadolu oyunları Düettolar: KEMAL SAHiR tarafından 
DiKKAT : Fiatlarda : zam yoktur. Locaları evvelden aldırınız . 

' ı 
Telefon : 250 ASRI 

8642 

Doktor Ekrem Baltacı 
rilmiş olduğu yazılmıştır · Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 

Birinciliklerin başlamasına çok h .. .. d k" h . d . . 

1 
kısa bir zaman kaldıl'jı halde kamp ecza ane ustun e ı muayene anesın e yenı getırt-
için Bölge başkanlığından böyle •w • • o· t • l kt •k 
bir şeye karar verildil'jine dair ku· tıgı 50!! sıstem ıya ermı, e e rı ve 

Paris : 22 ( Radyo ) - Pariste 1 

Bonapart sokağında 18 numarada 

IUbümüze bu güne kadar hiç bir res· R 
mi müracaat vaki olmadıl'jında~ iş 1 ontgen al~tlerile hastalarrnı teşhis ve tedaviye başlamıştır. 
bu tavzihimizin kıymetlı gazetenızın 
ayni sahife ve sütununda neşrini 1

1 

8578 
rica ederim . -----------------------·-------

13-15 
bir ev vardır. 

Bu evde ilk Çekoslovak konseyi 
toplanmış ve Çelföslovakya cümhu-

Adana idman Yurdu Başkanı ---------------
Nihad Oral 

riyetinin kurulması ve tanınınması ., ------------~-: 
için faaliyete başlamı~tır. Bu ilk kon.' 
seye B. Maza;ik r~aset etmişti. Bu· 
gün Çekoslovakyanın Paris sefinoio 
im7.a ettiği bir satış mukavelesi ile~ 
bu bina Çakoslov'akyaoııİ m<tlı of· 
maktır. Bu tarihi ev Çek hükilme\i 
tarafından tarihi bir müze haline ge 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

tirilecektir. 

• "'' • 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
Senenin en büyü\C•filmi ve en 

büyük hadisesi olan 
1 

Kıırııt1ı 
0

0. :JUOH : 

-
iş kanunu 

luılıııl ıarılıı : 8/IJ/936 

.'\'e§rı ıarılıı : /S/fı/ 19."J(J 

-Dünden artan-

de bulunan bu tayfalarla konuş· 
~ah gittim . ..J~lerindc; en dinç ve 
ı!;~ 1 ·~ .olan İnebolulu Ömer. geçir. 

141 1erı <orkunç macerayı b,na şöyle 
attı : 

Avam ve Lortlar 
INGIL TERE. KRALI 6 NCl JOR· 
JUN TAÇ GiYME. MERASiMi 

2 
Tarihi canlandıran ve lngilterenin 
geçirdiği büyük d~ğişi klikleri 

gösteren 

4 ) Aynı maddenin Ç bendinin son cümlesinde yazıldığı üzere niza· 
men muayyen mühlet içinde İşyeri~deki noksanları ikmal ve ıslah etmiyen 
işverene, yirmi liradan yüz liraya kadar hafıf para cezası hükmolunur ve 
b!i şartların ikmaline kadar işyeriniıı kapatılmasına dahi karar verilebilir. 

5 ) Aynı maddenin F bendi •mucibince idareten kapahlnıış' olan bir 
iş yerini ~emnuiyet hilafına olarak tekrar , açıp işleten işverene, yüz liradan 
aşağrolmamak üzere hafif para cezası hükmolunur ve her halde işyeri 

kapaltırdır . 

~ '• - Herfesten odun yüklenmiş 

11 denize açılmıştık. Motdrda kap. 
~.Odan başka ben, Süleyman, fikri 
' •k' den 1 Ahmedler vardık. Hava bir-

tı bire bozdu, koydan çıkamıyaca. 
4k"1ızı anlayınca çapaları deniye at. 

Ve motoru işletmeğe başladık. 
~a Yola çıkmış olan gemiler arasın. 
ıı, hilden başka Hüdaverdı motorile 
qt~l ~elken'i daha vardı. Yelkenliler· 
t~ birı dalgalarla boğuştuktan son. 

11 '~ınci gün çapası koptu ve tekne 
~iı llıluğa oturdu. içindekiler sahilde 

~Ulübeye sığındılar. 

t 8iz dalgalarla boğuşa boğuşa 
t~c:}'İ uyumadan geçirdik. ikinci 
ı, l\ij sandalımız battı. Sahile sürük 
)~rııeınek İçin motoru daima işleti. 
İıf <!'.ık. Motor yedi gün, yedi gece 
't 'dı. En nihayet mazotumuz bitti 
ı... tııotoru işletmek imkanı da kal. 
"'\dı. 

i~i 8'.1°dan dCrt gün önce ekmek, 
~t ~o öncede diğ~r yiyecekletimiz 
lo ilııştı, Bir beşik gibi sailanan mo-

'Un h ııiıııı· er tarafım araştırdık. Çiğ, 
I~ ış ne bulduksa aramızda pay
~~~ Yedik ve ancak bu suretle, 
flıc(j c deniz arasında açlıktan öl· 

;n kurtulabildik. 
rafı akat bir taraftan açlık, bir ta -
det an uykusuzluk hiç birimizde 
kaııllıan bırakmamıştı. Nıhayet dün 
a~1 :~n şu emri verdi:" - Yelkenleri 
f.fcn. 15lıkamet Karadeniz boğazı!., 
<fı;ı;en Yelkenleri 'açtık ve boğaza 
)Qı~u Yallandık. Ara sıra motor da 
~~iyordu. Diğer yelkenliler· 

Her iki 
Sinemada 

• 

Kamarasında 
Günün siyaseti içinde İngilter1enin 

vaziyeti gözden geçirildi -----
Eden manah bir 

Londra : 22 ( Raciyo ) - Bugün 
saat 12,14 de açılan Avam Kamara· 1 
sının harici siyaset mevzuu üzerin
deki büyük müzakerelerinde İngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Eden. diplomat· 
lar önünde bir nutuk söylemiş ve 
günün siyaseti içinde İngilıerenin va. 
tıyetini tebarüz ~ttirmiştir . 

Bay !::den, ötedenberi Akdenizde 
vukua g~lmekte olan korsanlıkların , 
Nyon konferansından doğan kararlar 
ve tatbikat sayesinde bertaraf edil· 
diğini memnuniyetle kaydettikten son 
ra İspanya işlerine temas ederek gö
nüllülerin geri çekilme kararında İtal
yanın mutavaatını göstermesinden do· 
~an memnunluğunu beyan etmiştir . 

nutuk soyledi 
kalma siyaseti değildir • Akdenizde 
hakkımızı müdafaa etmek şüphesiz. 
dir. Ve hiç sanmam ki kimse buna 
müdahale etsin veyahut müdahaleye 
teşebbüs ı:üretini göstermiş olsun ! 

Bay Eden bu sözlerinden sonra 
Uzak Şark hadiselerini de hühisa 
ederek : 

- Uzak Şarktaki katliama bir 
nihayet verdirmek için . Çalışmak in
sani borcumuzdur. Demıştir. 

Bugün Lordlar Kamarası da açıl
mış ve hararetli müzakereler yapıl. 
nııştır. Lord Halifaks Edenin nutkuna 
berıoer bir nutukla hauiseleri teşrih 
etmiştir. 

Uzak Şarkta 

INGIL TERE. TACININ iNCiLERi 
CUMARTESi matine 2,30 da 

ÖLÜM l<ERV ANI ve KAN 
DAVASI 

1 
PAZAR 2,30 DA INGIL1ERE 
TACININ iNCiLERi ve INGIL· 
TERE KRALININ TAÇ GiYME 

1 
MERASiMi ve Ölüm Kervanı 

8634 

r--------------, 
Bu akşamdan itibaren 
Kahraman, şanlı Oı dumuzun büyük 

Trakya manevraları 

Alsaray 
Sineması 

Robert Tayloların 

Donanmada cinayet 
Şaheserile fevkalade program 

Cumartesi 2,30, Pazar 2 de 
matine 

8646 

:...----------------------Eden sözlerine şu suretle nihayet 
verınistir : 

- Halledilmesi lazım gelen daha 
bir çı.k meseleler var , fakat bütün 
bunlar teferruat mahiyetindedir. Önü
müzdeki bir kaç hafta içinde Akde• 
niz ve ispanya meselelerinin alacağı 
renk bütün hadisatın neticelerirıi bize 
göstermiş olacaktır. İngiltere Ademi 
müdahale oıyaselinde devam edecek· 
tir. Yanlış anlaşılnl.ilsın , çünkü kas
dettiğ'imiz Ademi müdahale lakayt 

Müzakereler başlıyacak mı B l 'k d- k b" b h e çı a a a ıne u ranı 
Şanghay : 22 (Radyo) -Şantug • • • 

eyaletinden haber alınamadığı için ızale edıldı fakat .. 
tarihi gizli tutulmakta olan büyük 
Japon taarruzu hakkında hiç bir ma
lumat yoktur. Anlaşma müzakerele· 
riııe başlanmak üzere olduğu için 
bu taarruzun tehir edilmesi de muh 
temeldir. 

Brüksel : 22 (Radyo) - Kabi· 
ne buhranı izale edilmiştir. Eski na
zırlardan bazıları, usulrnz sarfiyat 
yaptıklarından haklarında tahkikat 
açılmıştır. 

6 ) Aynı maddenin G bendi mııpibince noksanları nizamen muayyen 
mühlet içinde ikmal edilmiyerek ilgili makamdan " işletme vesikası • 
alınmamı; olan bir işyerini işlften işverene (işbu işyeri idareten kapatıl· 

mamış bulunuyorsa ) elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur ve aynı sebepten dolayı idareten kapatılmış bulunan işyeri· 
ni memnuiyet hilafına olarak tekrar açıp işleten işveren ise, yüz liradan 
a~ağı olmamak üzer~ hafıf para ceza ıına çarptırılır . 

7 ) 56 ncı maddenin H bendinde yazılı hallerden aynı maddenin A 
bendi hükmüne temsil edilenler için o bendin tariflerine uygun surette 
muamele ifa etmemiş olan işveren h3kkında işbu 113 üncü maddenin 1 
numaralı fıkrasındaki C bendinin hükümleri tatbik olunur ve 56 ncı mad. 
denin H bendinde yazılı hallerden aynı maddenin B bendi hükmüne tem. 
sil edilenler için o bendin tariflerille uyğun surette muamele ifa etmemiş 
olan işveren hakkında ise işbu 113 ü ıcü maddenin 1 numaralı fıkrasında · 
ki B bendi hükmünce ceza verilir . 

Madde 114 - 1 ) 57 inci madd lenin birinci fı İcrasında yazılı olduğu 

veçhi le; iş yerine içki getiren veya sar hoş olarak gelen, yahut bu gibi iç· 
kileri işyerinde kullanan kimseye beş liradan elli liraya kadar ve bu iç
kileri başkalarına veren veya satan şahsa ise yirmi beş lirııdan yüz lira· 
ya kadar hafif para cezası hükmolunur . 

2 ) Yukarıdaki fıkrada yazılı su~· lardan birini yapan, bızzat işveren 
veya işveren vekili, yahut, işlerin sevk ve idaresile, yahut bunlar üzerin 
de murakabe veya nezaret ile ınuv;ızzaf bir kimse ise, buna verilecek 
ceza iki katına çıkarılır . 

3 ) Aynı maddenin 2 nci fıkrası mucibince ispirtolu içkiler hakkın· 
daki yasağa muhalif hareketlerin vu1rn bulmaması için İcab eden dikkat 
ve murakabeyi ifa etmiyenlere yirmi liradan yüz liraya kadar hafif para 
cezası verilir . 

Madde 115 - 58 inci madde mucibince ağır ve tehlikeli işler hak. 
kındaki nizamnamenin hükiimlerine muhalif olarak bu işlerde kadınlar ve 
on sekiz yaşını tamamlamamış çocukları çalıştıran, işveren veya işveren 
vekiline yüz liradan aşağı olmamak iizere ağır para cezasile beraber bir 
haftadan bir aya kadar ağır hapis c .. zası verilir 

8303 -Sonu var-

ASRİ VE ALSARA y Sinemalarında BU akşam-
Ordumuzun T r.akya rnanevrıalarıdan itibaren 



Sahife : 4 

Filistinde anarşistler 
- Birinci sahifeden artan _ 

. Ya?udi Gazeteleri dün geceki ha· 
dıselerı yazmakla beraber Yahudi mu 
haceretının devamına mani olunma, 
ması temennilerini yürütmekte ve bu 
işi Ali Komiserin noktai naz;mna iti· 
mat ederek ona bıraktıklarını yaz
maktadırlar . 

Bilhassa Yahudi cfkin umumi 
rniyesinde büyük bir heyecan var· 
dır. Kudüs, inzibatm takviyesine 
rağmen gözü kanii anarşistlerin 
mevcud bulunması dolayısile bir 
katliama maruz kalmak tehlikesi 
içinde yaşamaktadır . 

7 

1 

t' 
Adana Borsası Mu•meleleri 

PAMOR'. !f; R'.l5~~ , 
t Kilo -iyab 

CiNSi 
,_ 

En az En çok Satlİih Miktar 
K. s. K. S. 1 ! ıü. Kapamalı pamur- -= 

'· -· - ·~ 
Piyasa parlatı • 21:25- ..... 29.25-
Piyasa temizi .. 26 
iane 1 - .,-- -
iane 2 
Eks~res -
Klevlant -34 38,50 --

YAPA Cı 
Beyaz 
Sil ali 

' 1 1 
ÇICIT 

Ekspres -, -
iane -
Yerli "~emlik,, ı- - -- -_2,62, __ , ~,70 -11Tohumluk,, •• 

' 
~-1 U B U B A T 

Buğday Kıbns 
Yerli ----

" Men tane -----
" Arpa 

Fasulya --
Yulaf --- ------

Şam : 22 ( TÜRKSÔZÜ Muha. 
birinden ) - Şamda bulunan Irak 
Hariciye Nazın Nuri Paşa Filistin 
Müftüsü ile görüşmüş ve Suriye Ha. 
riciye Nazarının ziyafetinde SÖ) le· 
diği nutukda : - Bütün Araplar 
milli bir hükumetle Filistinin Arap 
Camiasında uhdesine düşen rolü 
oynamak üzere hür ve mustakil o). 
masanı bekliyorlar. Demiştir . 

~~-------·--------~-

Ekselans Metaksas 1 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

---- -
---
--
---- -ı 

- Biı inci sahifeden artan -

il~ Haydarpaşadan 1stanbula gf'lmişler
dır . 

Bay Metaksas doğruca Parapa 
la,sa gitmişler ve istirahat buyurmuş. 
lardır . Dost Elen Başvekili yarın 
şehrimizde gerZİntiJer yapacaktır . 
Şanddığına göre ; kıymetli misafiri· 
m~ o birgün (yarın) Averofla mem, 
Jeketine dönecektir. 

Dost devlet Başvekilinin gidişin, 
de de Hamidi~ Mektep Gemimiz 
ve Torpidolar bot az dıtma kadar 
Averofa refakat edecekler ve ut!:lr-
JuyacaJclarchr. · 

lstanbul : 22 (Telefonla) - Dost 
Efen Bq+elcili General Metaksas 
Türk gazetecilerine şu beyanatta 
Wunmuştur: 

~ Türk - Yunan mukarenet 
ese;inde son <lercce büyük b'ir rol 
oynamış ofan rürlC matbuatırun mü
messillerine hitap edebilditimden 
!~otayı bahtifaram • Türk mat~uah 
takdire ~ayan görüt geniıliii ile iki 
millet arasında effciraumumiyeler 
üzerinde hayır~ tesirler yaparak mü· 
~tkabil anla ... ya kuvvetli bir tart. 1 
da hedim olmuıtur . Türk gazete· 

cilerine şunuı_ı için de teşekkür etme· 
liyim ki Yunanistanda yapdmakta 
olan gayretlerin themmiyetini ilk 
takdir ve bunu tebarüz ettirenler 
arasında yer almışlar ve tecrübeli 
dostlara yaıaştığı vrçhile elde e,~ilen 
neticelerden dolayı duyduğumuz se. 

1 

vinci kendilerine de mal edinmişler· 
dir . Burada hissettiğim ve berabe· 
rimde kıymetli bir emanet olarak 
götüreceğim . Bütün duyğularımı 
size anlatabilmek için güçlükle keli· 
me bulabilirim . Evvela şunu söyli· 
yeyim ki Türk milletinin hakkında 
daima hududsuz hayranlık duymuş 
oldujum şanlı şefini yakından ta· 
nımak saadetini elde ettim . En 
yüksek devlc~t tıdamlaıına has olan 
siyasi görüşleri ve krza çok derin 
ve geniş vukuf ve ilmi beni mephut 
bıraktı. Diğer taraftan Türkiye Cum. 
huriyeti Hükümetinin bir bahtiyarlık 
olarak başında bulunan Başvekil 
Vekili Celil Bayarın Türk- Yunan 
idealine yaptığı müzaharet çok mÜ' 
himdir. 

Celil Bayar Salı günkü nutkun, 
da oldutu gibi Yunan gazetecilerine 
yaptığı beyanatta da ta kalplerimize 
nüfuz eden sözleri bulmuştur. Bütün 
Yunan milleti ve onun hükumeti , 
Kralın münevver svek ve idare, 
si albnda Yunanistanm daima artan 
bir ehemmiyette bir kuvvet ve sulh 
amili olması için hiç durmadan din 7 

lenmeden çalişıyorlar . Hayranlığım 
yafnaz zimamdarlannıza raci değil· 
dir· t • 

Türk nıifletini müttehit çalışkan 
k•utkir ve onu terakki ve mede· 
ni,et ,olunda kazandatı yeni fütu. 
hata erittiren bütün va11flarla mü· 
c:ehbeı olarak yakından ıördüm . 

1 

Susam ---
. UN 

Dört yıldız Salih 1 650-725 
üç ' 625 

l 
... - .. .. 
:s ~ Dört yıldız Doğruluk t -650 
..:ııı::;:: üç .. .. 1 600 ::;, c o -= Simit 1 -900 . 
- IG .. 
·- > Dört yıldız Cumhuriyet - -..:..: = 

' 675 

~ t>' 
üç .. .. 1 625 
Simit 1 " - . 

Liverpol Telrraflan 
ı , 

Kambiyo ve Para 
22 / 10 / 1937 lı Banka11ndan almmışlır. 

Sanıia Peıuı . 
ı · Hazır 

1 4 ı~ 
Ureı 

ı-196 Rey~mar\t B. T etrin vadeli 4 76 1 . 
23.,_... 33 

Jk. Kinwı vadeli r~81 
frank ( Fransaz ) 

• Sterlin (' inıitiz ) 627 00 
Hmt her · _4_,~ öoıar1 < Amerik& > 1 78 ~· ~ NevYork 8 32 Frank ( isviire ~ 

~ " ' ' . 
. -~ 

-·' • .. . • • 
Gazete Ve Matbaa - .............. ----

ı . 

Sahipleriniır-nazari dikkatine -.,....,., 

Almanya'nın mtşhur .. HARTMANN " fabrilcasanın her-mvi siyah renk~" 
gazete ve " illüstrasyon ,. mürekkepleri mevcuttur. ' 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
1 

sokak No: 8 
13 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi • 

-
. 1 

KAYADELEN A, K KAYADELEN SU· l ı 
l ı 

tf'pclerindtn A ları ve gazozları sıh· 1 manos 
1 

en fenni cihazlarla hat ve gtnçlik kay 1 

ve kaplarla nakle. v nağıdır . Daima KA 
diltn sudur . YADELEN 

... 

A 
ıçınız . 

K A y A D E L E N 
KAYADELEN SU' E KAYADELEN SU· 

ları ve gazozları en L lara ve gazozları e· 
sıhhi ve tabii has, vinize kadar gönde. 

E saları haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şiştlerdtki kırmızı ( KAY ADE 

1 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Tıan!.itleri : Mersin ve 

Adana KAY ADELEN depola11dır. EüyLk dan acarakr: 1C O kuruşa ev l lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden \agonlar her fCfeıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 52 -

- Dr. Muzaffer Lokman-
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 
Hastalarını her 

.. 
eski muayenehanesinde gun 

kabul etmektedir. c. 
gördüm . Ziyaret edebildiğim her , iki milletjl kardcşce bidrşmelefr 
yerde Tijrk tekniğinin esaslı rolünü nin de bariz vasfıdır . Esasen mü, 

1, müşahade eyl-.dim . l'eyanafımı Ce· kemmel olan T unan; deali 
lil Bıyarın bir sözünü tekrarlayarak terp ___ · c ·ta~ tlmış 'bulun?· 
bitirmek isterim . Yeni Türlciyenin 

ıcıt •. ~,, 

Y«# 4a kültür ve duytu sahala· 
~ kurucu ı•ıreıleriodc olduğu ıfl>i ... ~ kadar. ıiyuet ve eko· 

bizzat kendi milli kurucu pyretleri· 1 ....ac aahalarmda ona ~ yeni 
Yüksek disipline malik askerlerinizi mizde enüphade olunan dinamiklik yeni inlipf yollan bulacatıı. 

1 ..................................... ! .................. ... 

TÜRK SÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MA TBAACILI 

118nlar Rek.lam. hir.~icareth~-
n .-;nın, hır muessesenın Cl•ldle r Kütüphanenizi güzelletif 

1 stiyorsanız kitaplannııı 
sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksö .. 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
' rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 

Türksözüne veriniz . 1 
yapılır . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şierinizi ancak Türksözii
ni\n Oto atik nıakina1aur,da yaptı

T b 1 Resmi evrak, cedveller, de a ar ler, çekler, karneler ka~at, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir z 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsö 
yapılır. 

rabilirsİnıL . 

Kitaplar ;:;~ıe~i:;h~~~~~~ 1 Gazeteler haası"Türk 
1 
1 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir zünden,,başka her boyda gazete, 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene- mua, tabeder . 
cektir . 

TÜRKSOZO 
Seyhan Nafia 

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

Müdürlilgünden: 1 
1 - Eksiitmeye konulan iş : 

Adana Tayyare istasyon binası in· _.._ ________ , _____ ._..._ __ ._~~.,.-

BELEDİYE İLANLARI 

aatı keşif tutarı (7717) lira (28) ş 

kuruştur. 
2 - Eksiltme 26/10/937 tari· 

hine müsadif Salı günü saat on bir
de Nafia dairesinde açık olarak ya
pılacaktır. 

3 Bu işe ait keşif evrakını 
görmek istefeır Nafia müdürlüpne 
müriacaat edel>ilirler. u 

. 
l 

4 - Eksıltmeye girebilmek için 
ste~lilirin (578) lira (80) kuruş mu 
aklcat teminat vermesi lazamdar. v 

t 
a 

~ - isteklileri bu işi yapabi
ec~ğinc dair Nafia Müdüttütünden 
lmıı vesi"ayı komisybl'ta gösterme· 

y e mecburdur. 
t0-14-11-23 8600 

Seyhan orman muamelat 
memurluğundan : 

p 
Evvelce Osmaniye kazasında ka 

alı zarf usulile arttırmaya çıkarılan 
4297 kental meşe odunu için en 
üksck bedel teklif eden a'ıcıııın 
~mız ettiği teminatın kanunsuz bu, 
unmasından ve diger alıcıların tek 

4 
y 
., 
1 

1 
li 
d 
f leri de haddi layik görülmediğ'İn, 
en nıezkiir odunlar 2490 sayılı ka
unun 40 cı maddesine tevfikan ye· 
iden kapalı zarf usulile arttırmaya 
karılması. Ziraat Bakanlığının 6-
0-937 tarih ve 31673 sayılı tel 
mri iktizasından olm·ıkla Osma 
iye kazasında vaki Ol11kbaşı ve Sa. 
ca meşe baltalık orman·ndan bir 
ene içerisinde kesip çıkarmak üzere 
ahamnıiilü fennisi olan 44297 ken· 
al meşe odununun beher kentalı 

n 

n 

çı 

1 
e 
n 
rı 

s 
/,. 

t 

s 
t 
d 
v 

maha !li taı ife bedeli olan 12 kuruş 
muhammen bedel ile Adana orman 
alış komisyonunun 12 -10-937 
arih ve 1 sayılı kararile ayni gün. 
en itibaren on beş gün müddetle 
e kapalı zarf usulile satışa konmuş 

tu r . 

g 
Satış 27-10-937 çarşamba 

ünü saat 15 de Adana orman da. 
resinde icı a edileceğinden zuhur 
decek taliplerin arttırma ve eksilt. 

ı 

e 
me kanununun 21 ve 32 ci madde· 
eri mucibince teklif mcktuplarile 1 
birlikte · bedeli muhammenenin °/• 
7,5 nisbetindtki 398 lira 97 kuruş· 
uk teminat makbu m yahud bili 
müddet Bank teminat makbuzunu 
1 

v e Ticaret Odasından alacatı işbu 
in müadeti içinde alacatı v.csika· 
ile beraber muayyen satış gününün 
aat l~ sana kadar melrtapların ıallf 
omiayonu tcillitine verilmer.init 

il 
s 
s 
ık 
metrut bulundutu. 

1-Sebzc hali içinde yapılacak beton döşeme ve litam işi acık 
meye konulmuıtur . 

2- Keşif bedeli (689) lira (94) kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminata (51) lira (75) kuruştur. 
4- ihalesi teşrinisaninin 4 üncü perşembe günü saat 

diye encümeninde yapılacakbr . 
5- Bu iıe ait şıı.rtname ve sair evrak Belediye fen işleri mic:Jlr 

dedir. 
lsteyenlrre (2) kuruş mukabilinde verilir. 
6- Tal!f>ferin ihale günü muayyen saatta teminat 

likte Bcledb'e encümenine müracaatları ilan olunur . 
8614 14-19-23-27 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H . Pırtı" 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kiirsülcri Kadın Erh·k 

yurllaşlara açrk bulundurulacaktır. · ,t 
Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe "ad 

gün saat (17) den itibaren Parti binasında Başkanlığa g'eltrek 
yazdırma1arını Sayın yurltaşlarıınJan ı ica ederim. 

8618 

------------------------------------..-----Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeket 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, KriP~ 

trasit Maden kömürleıimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude r·. 
laş etmesin. Diinyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet e 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 

Kelleşek~r. 

ViH.yet koşu heyetinden: 

Adana Sonbahar at yarışları 
ikinci Teşrin ayının yedinci ve on 
dördüncü günlerine tehir edim iştir. 

8617 16 - 19 - 21 - 23 

Oiger şeraiti öğrenmek istiyen '1 

acıların.1'el, Adana, Osmaniye or 
man dairelerine müracaat etmeleri 
ilin olunur.8613 14-19-23-26 ' 

864i 

Adana 
besinden: 

Yüksek ehliyetnameyı 
1 doğumlu dahil 1 - 11-93 

de yedek subay okulundı 
vechile s~vkedileceklerindefl 
mclelerini y;.ptırmak üzere 
müracaatları ilin olunur. 

Umumi neıriyat nıii~ 
Macid Güçlll 

Adana Türbözü ma 


