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"\ 
Dersim Sergerdelerinin muhakemesi( 

SEYİD RIZANIN HAİNLİKLERİ DÜNKÜ 
İTİRAFLARDAN ANLAŞILDI 

------·------
F'f,, . ~31 ~(1}~(1( rnl : ;\ ' ı·rc'ın l - Turç 

eli L;dı'<si n<ıııı ;ır r. rrıldınu : ıe cin de de. 
vam cdilm:ş ve ycn 'dcn bir çek ~;hilln.rı nbıt vara. 
kal arı okunmLŞtur. Yrn;den dinlrnr.cn bo11 ~ahitlcr. 
askeri deı:oları yağma cdcnler 'n Seyid Rızanın adam· 
ları olduklaıını ~cylrm i şleıdir. Hatta bir çok aşiret 
reislslerinin halkı kötü propaganda ile aldatmak iste· 
diklerini ; Türk HHmdi buı~J;;ıı alıırn malınızı , mül
künüzü eiinizdrn alacak, yiyeceksiz kalacaksınız de-

diki erini tebarüz ettirdiler. 
Ôğlı den sonra muhakemeye devam cdılmış ve Yü 

başı Taceddin ile bazı nahiye müdürleri dinlenmiştir. 

Bunlar verdikleri ifadelerde, hala muhakemeleri de 
vam etmekte: olan •şiret reislerinin kötü propaganda 
yaptıkları ğibi, halkı isyana teşvik ettiklerini ve hükfı· 
mele silahla ateş açtıklarını söylemişlerdir. 

Suçluların bazıları bu şehadet karşışında suçlarını 
lirala başlamışlardır. -

Hava Kurbanlarımız 
Ankaralıların göz yaşları arasında 

Dün Şehitliğe defnedildi 
• Yapılan muazzam merasım 

------. -------
D·MAD 

Ve arkadaşlarının kurban gidişi 
dün Adanayı ağlattı 

ADANALI GENÇ HAV ACININ AİLESİNE 
ANKARA DAN GELEN TAZİYELER 

FUAD BULCA VE HAVA MÜSTEŞARININ NUTUKLARl 

Ankarada vukubulan 
hava faciasını dün yaz
mış ve hfıdısenin tafsila
tını vermiştik. 

Büyük bir teessürle 
V~rdiğimiz bu haber, 
Dün bütün Adanalı!nrı 
hiiyük bir acıya gark et
miştir. 

' 
1 

lmadın ailesine yüz
lerce dostu taziyelerde 
bulunmuş, acılarını pay
laşmıştır . 

Beş hava şehidimiz 

İçinde bulunan İmad Ak
hun Adanamızın çocuğu
dur. 

lmad Aknun 

Dün hava kurumu Ge
nel Merkezinden, şehri

miz hava kurumuna şu 

telgraf gelmiştir. [ Hdana 
Türk Kuşu üyelerinden 
lmad Akhunun kurban 
gitmesinden duyduğumuz 

1 mad. şehrimiz Erkek Lisesi se:. 
kizinci sınıfından Türkkuşuna geçmiş 
Ve bu yıl Ankara motorlu tayyare 
mektebine yerleşmişti. 

İmad şehrimız avukatlarından 
Bay Mesudun oğludur. 

Diin şehirde yayılan bu acı ha. 

her İmadın ailesinin kulağına da git 
miş ve bedbaht aileyi mateme gark 
etmiştir. 

derin acılarla gerek aile
sine ve gerekse Adana Türk Kuşuna 
taziyetlcrimizi sunarız. Hava Kuru
mu . ] 

Dün Aldığımız maliimata göre, 
şehrimiz Hava Knruınu ve Türk Ku
şundan bir heyet bugün lmadın ai
lesine taziyede bulunacaklardır . 

TÜRKSÖZÜ : Genç hava şehi
dimizin ailesine derin bir teessürle 
taziyctlerinıizi bildirir, acılarına işti. 

- Gerisi ikinci sahifede -

HATAYDATAHRiRi 
NUFUS YAPILACAK 
İskenderun limanındaki Tiirk mıntıka
sını tesise memur heyet Antakyada 

Kasketli talebeler artık Antakya 
Lisesine kabul edilmiyor mu ? 

Antakya : 23 (TÜRKSÔZÜ mu. 
habirinden) - lskenderun limanında 
l'ürkiyeye ayrılan transit mıntıkasının 
tesis hazırlıklarını görmek üzere 
Ankaradan hare<et eden Türk Heye. 
ti buray.1 geldi ve Turizm Oteline 
misafir oldu. 

llllÜNASEBETSIZ HADiSELER 
Dün aldığım malümata göre; An

takya Türk Lısesi Müdürü , kasketli 

Tüı k talcbeierini mektebe kabul 
etmemektedir . Buna sehep de tale
belerin kasketlerinde Antakya Türk 
Lisesi "A-T.L., arması olmasıdır._ 

TAHRiRi NÜFUS 

Milletler Cemiyeti tarafından San
cak intihabını kontrola m:mur he. 
yet kuvvetle sanıldığına göre; San
cakta bir tahrir nüfus yaptıracak

tır • 

INSANLl61N VICDANINA BiR 
HiTAP DAHA 

B. Hul bir nutuk 
söyledi 

B. HUI 

Vaşıngton : 23 (Radyo) - To
ronto hükumeti tarafından kendisine 
Doktor Honoris ünvanı verilen Ame
rika dış işleri nazırı B. Hul, bir çok 
defalar B. Rozveltin geçenlerde Şika. 
goda söylemiş olduğu sözleri hatır· 
latan mühim bir nutuk söylemiştir. 

B. Hul bu nutkunda insanlığın 
vicdanına hitap ederek sulhun tesi· 
sini dilemiş ve bugünkü beynelmilel 
nizamsızlığa şiddetle hücum etmış
tir . 

Amerikan dış işleri nazırı bilhassa 
demiştir ki: 
Milletlı:rin birbiriyle olan münasebet 

ve alakaları tıpkı bir milletin fertlerinin 
birbirlerine olan ihtiyaçlarına benzer. 
Eğer bugünkü medeniyet bugüne ka· 
dar devam edip gelebilmiş ise bu ; 
nizamı karışdıranların ve sulhu tahrip 
edenlerin daima istisna teşkil edip 
ekseriyet halinde bulunmamalarından 
ileri gelmiştir. -
ULUS 

Her gUn t2 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadi makaleler. 

Majjazln, kUltUr, kadın, çocuk, 
ziraat sahlfelerl 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

Metakoıt•"1 Ank11ra gezlntllerlnden : Barajda 

MANALI BİR ZİYARET 

Ribbentrop 
Roma ya geldi 

Roma: 23 (Radyo) - Von Rib. ı 
bentrop yanında refikası ve kızı ol

duğu halde dün öğle üzeri tayyare 

ile Berlinden Romaya gelmiştir. 
Saat 18 de ltalyan dış işleri ba· 

kanı tarafından kabul edilen Von 

Ribbentrop bundan sonra Duçe ta

rafından kabul edilmiş v~ uzun bir 

mülakat yapmıştır. 
Almanyanın sefirleri arasında 

yapmış olduğu bu değişikliğin te

mamiyle hususi bir mahiyette oldu

ğu ileri sürülmekte ise de Von Rib. 

bentıopun Romaya tayinine fevka

lade bir ehemmiyet atfedilmekte ve 

kendisinin bilhassa lspanyol ihtilafı 
etrafında hususi bir vazife ile geldi 

ti söylenmektedir. 

i • 

AZiZ MiSAFiRiMiZ 
•• 

DUN GiTTiLER 
Ekselans Metaksas için büyük 

yapıldı ve tezahürat • 
merasım 

Yunan gazetelerinin 
dostane neşriyatı 

METAKSASIN ULUS MUHABİRİNE BEYANATI 

lstanbul : 23 ( Telefonla )
Dost ve mültefık Yunan Başba

kanı Metaksas , refikaları , maiyetle 
rindeki zevat ile birlikte saat 4,15 
de Yunanistana hareket etmişlerdir . 
Metaksas va maiyetlerine gelişlerinde 

oldujj"u gibi dönüşlerinde de büyük 
tezahürat ve askeri merasim yapıl

mıştır. Uğurlama merasiminde Vali 

Muhiddin Üstün,dağ lstanbul Emni
yet Direktörü, Hariciye Mümessitleri, 
bir çok yüksek rütbeli generalleri ve 
Yunan elçilik erkanı hazır bulunmuş
lardır. Bando Türk ve Yunan istiklal 
marşlarını çalmıştır. 

Atina Elçimiz Ruşen Eşref ve 
refikaları da Atinaya hareket etmiş· 
]erdir . 

------·---··-·---·ı 
· ispanyada 

Son 1 

Vaziyet ! i 
i 

Dün oniki 
Hükumet 

Atina : 23 ( A. A. ) - Yunan 
Başvekili M taksasın Ankarada ırör. 

düğü muhabbet ve dostluk tezahür
leri Yunan matbuatında heyecanlı 

neşriyata mevzu olmakta devam 
ediyor . 

Vradini diyor ki : 
" Yunan hükumet reisi Ankarad 

yalnız sıcak bir dostluk muhiti değil 
ayni zamanda kendi düşüncelerine 

lamamile tevafuk eden bir muhit 
bulmuştur. Metaksasa bu muhit der· 
hal ısınmıştır . 

t.-....-.. -...-. 
• 

.-.. -·-.. -.! 

gemisi zapt edildi 
---· .. ····----

F ranko kuvvetleri ilerliyor; bir 
istasyonu Berhava ettiler 

Porpignan: 23 ( A.A ) - Frankist. 
lerin bir Tayyaresi, dün akşam Por
bou istasyonu ve yollarını bombar· 
dıman etmiştır. 

taatın1n şehre girmcsı uzcrinc h~pi:-.

aneden tahliye olunan siyasi mevkuf
ların sayısı iki bindir. 

Atinaika nea şöyle yazıyor : 
" Cidden mükemmel bir netice 

karşısında bulunuyeruz. Bn netice is
bat ediyor ki eğer hulus ve sami· 
miyet sulhun hizmetine verilirse ha 
kiki mucizeler elde edilebilir. iki m 
Jet kalbinde derin kök salmış ola 
Türk-Yunan dostluğu , biitün ide 
allerin samimiyet ve imanla taki 

-Gerisi dl5rdUncU sahifede 

Oviedo: 23 ( A.A) -- Hava Ajansı 
muhabirinden - dün saat 15.25'te 
Frankistlerin pişdarları, Gijon'a gir
mişlerdir. 

Çinliler ileri hareketi 
Saat 17'de birinci bir koldaha şe· 

hire girmiş ve halk tarafından hara. 
retle karşılanmıştır. 

Hükumet Zimamdarları, çarşam
ba günü kaçmışlardır. 

Bir çok tevkifat icra edilmiştir. 
Şehrin teslimi haberi Oviedcı cep. 

hesinde malum olunca bir çok milis 
taburları, silahlarını teslim etmişler
dir. 
St - joan - Do - Luz : 23 (A.A) 

Gijon'dan kaçarak Fransaya gitmek· 
te olan mültecileri havai 12 Hükü. 
metçi lspanyol vapuru dün gice Fran· 
ko'nun harp ğemileri tarafından tu. 
tulmuş ve Hükümetçi reislerden bir 
çoğu bu suretle yakalanmıştır. 

Bilbao : 23 ( A.A ) -· Gijon'da 
aç bulunan halka dağtı 1 mak üzere 
erzak dolu kamyon kolları buradan 
hareket etmistir. Kc za bir kaç 
dünden beri yüklü olarak limanda 
duran bir kaç vapur da Gijon'a hare
ket etmiştir. 

Berlin : 23 ( A.A ) - Almanya 
tarafından Fraııko'ya mühim mıktar
da harp levazımı verilmiş olduğuna 
dair nevs chronıcle gazetesinin neş
riyatı selahiyettar Alman muhalilin
de tekzib olunmaktadır 

Gijon i 25 C A:A )- Franko kı. 

Japon Hariciye . Nazırı diyor ki: 

Japonya insani hareket 
ten asla ayrılmamaktadı 

Nankin: 23 ( Radyo ) - Salahi- ı 
yetdar Çin makarnalı, Sovyetler tara
fından bazı Çin arazisinin işğal edil
diği hakkındaki haberleri tekzip et- 1 
mektedir . 

Şanghay: 23 ( A. A. ) - Takung. 
pao gazetesine göre Çin,liler Şang
hay cephesindeki Katchiapailou'yu 
istirdat etmişlerdir . Japonların Ko
uangfou mıntakasının şarkına; doğru 
rical etmiş oldukları söylenmekte
dir . 

Nankin: 23 ( Radyo ) - Çin res
mi tebliği: Hotangın üç kilometro şi
malinde büyük tayyare harpleri ol
muştur . Bu mıntakada Japonların 
yapmak istedikleri yarına hücumları 
kıtaatımız tarafından akamete uğra
tılmıştır. Kıtaatımız, Japon kuvvet· 
leri üzerine üç defa taarruza kalk-

mışlar ve Japonlar büyük zayiat ve 
mişlerdir . 

Yakında kati taarruz başlayac 
ğından kıtaatımız kazırlıklara deva 
ediyor . 

Tokyo : 23 ( Radyo ) - ja 
Hariciye Nazı Gazetecilere beyanat 
bulunarak, Japonyanın insanı har 
ketten asla ayrılmıyacağı, olan ga 
insanı bir şey varsa ancak milli m 
dafaa için yapıldığını söylemiştir • 

Şanghay : 23 (Radyo ) - B 
lamış olan şiddetli muharebe! 

bugün de devam etmiştir. 
Çinliler Kazau etrafında müd 

faa mevzilerini tahkim etmektedi 

ler . 

- Gerisi dördüncü sahifede-

·-



Sahife: 2 Türksözü 

Romanın tuttuğu son yol ı~---------•iiiiiiıııııiiiiiiiiiiiillllllllfliiiiiiiiiiiiiiiıl ______________ ...._ 
1 

Islam propagandaları r __________ ......... __ .... __________________________ _,ı 

ita lya matbuatı bir taraftan ,, Emir" leri yola getir· 1 İdm d . . n lzcı"lerimiz dün Vergi tahsilatı hakkında \ 
mek için çalışmakta,diger taraftan da ingilter• aley- 1 anyur u nıçı . b. k 

yenı ır arar 
hine şiddetli bir neşriyat yapmaktadır kampa çıkmadı? gittiler 

Vergi tahsildarları şimdiye kadar; 

ltalyan matbuatı lslam propa. 
gandasına hararetle devam etmek
tedir. Bu sistematik propagandada 
iki gaye vardır . Biri lngilterenin 
Şarktaki vaziyetinin sarsılması, di
geri ltalyanın lslam aleminin en bü. 
yük hamisi olduğunun isbatı. 

Matbuata göre lbnissuudun ikin
ci oğlu Emir Faysal muazzam kuv. 
vetlerle Maverai Ürdün hudutlarını 
aşmış bulunmaktadır. Matbuat ayni 
zamanda Filistinin taksimine dair , 
lngiltere aleyhine şiddetli yazılar 
neşretmektedir . 

Trablusgarplılarııı da lngiltere
nin projesine karşı, Musoliniye gön· 
derdikleri protestonameler, ltalyan 
gazetelerinde n eşredilınek tedir.lmam 
Yahyanın son ltalyan-Yemen mu· 
ahedesi münasebetile Musoliniye 
gönderdiği mektup , bütün ltalyan 
gazetelı-rinin ilk sahifelerind,~ ve 
büyük serlevhalarla , neşroluıımak
radır . 

Mektup şudur : 

" Kuvvetli, kudretli ve muazzam 
ltalyan hükumeti Başkanı Bay Mus
solini. Dostumuz Ekselans Jacopo 
Gasperini geldi. Kendilerine layik 
olan hürmet ve mrrasimle karşı· 
landı: Jacopo Gasperini'nin ziyare
tinden çok memnun kaldık , lutfu · 
nuza teşekkür ederiz. Bizi bağlayan 
karşılıklı itimat ve dostluk hislerile 
dolu mektubunuzu da aldık . Sa 
Majeste Kral ve imparator tarafın· 
dan murahhas olarak gönderilen 
Gasperini ile müzakereler yapıldı , 
muahede imzalandı. Bu muahedenin 
metnini size Gasperini bizzat geti
recektir . 

Bu muahede ıki memleket ara· 
sındaki mevcut olan karşılıklı dos· 
tane ve samimi münasebat hisleri 
temsil etmektedir . Ayni zamanda 
ltalya hükumetinin Yemen ile teş
riki mesaisini tebarüz ettirerek lslam 
memleketlerine ve milletlerine bir 
misal olacaktır. ltalya hükumetinin 
gerek bendenize ve gerek bütün 
lslam memleketlerine takip ettiği 
politikad1n müteşekkiriz . Eminim 
ki büyük metanetle drije ettiğiniz 
emsalsiz politika ltalyayı yükselte
cek inkişaf ederek lslam ülkelerini 
size karşı minnettar bırakacaktır . 

Politikamızın tarafeyn için mes. 
ut neticeler vereceğine eminim. Ce-

günden itibaren idam edileceği za
mana kadar validesine yazmış ol
duğu mektuplar " La Stampa • ga
zetesi tarafından elde edilmiş ve 
copright olarak neşre başlanmıştır. 
Harp ovvı linin bir çok mühim ha· 
diselerine temas eden bu mektuplar 
arasında ikisi ayrıca dikkate değer. 
Bunlardan birincisi 1908 de yazıl . 
mıştır . 

Çar bu sırada Hariciye Bakanı 
lsvolski ile ltalyaya gitmiş ve Rac 
comici'de ltalyan Kralı Viktor Ema
nuele misafir olarak onunla görüş· 
müştür. Çar annesine yazdığı mek· 
tupta Trablusgarbın ltalyanlar ta
rafından işgalıne muvafakat etti· 
ğini ve buna mukabil Rusya tara· 
fmdan Boğazlar zaptedileceği sırada 
ltalyanın itiraz etmemesini tahtı te· 
mine alındığını bi !diriyor. Mektup 
!arın ikincisi Balkan harbinden sonra 
yazılmıştır. Çar bu mektupta Bal
kan milletlerinin Osmanlı ordusuna 
1.- arşı olan zaferinden dolayı mem
nuniyetini bildirmektedir. 

Hava kurbanlarımız 
- Biı inci sahifeden artan -

rak ederiz . 

Ankaradakl bUyUk merasim 
Ankara : 23 ( Telefonla ) - Dün 

verdiğimi• genç Ha va Şehitlerimizin 
Cenazesi bugün saat 12 de göz ya~
ları ar~sında Ankara Numune hasta
hanesinden kaldırılmıştır . 

Meclis Reisi Abdulhalik Renda, 
Dahiliye Vekili ve Genel Sekreteri 
Bay Şükrü Kaya, Mebuslar ve bin
lerce halk şehidlere yapılan büyük 
merasimde bulunarak son vazifeleri
ni yapmışlardır . 

iki otomobil Turk bayraklarına 
sarılmış ve Çelenk'erle örtülmüş oldu
ğu halde ve ~rabaların önünde Türk 
kuşu talebeleri bulunan büyük kütle 
a'keri kıtaların iştiraki ve bandonun 
matem havasile sergi önünden geçi. 
lerek abidenin önüne gidilmiş ve o
rada vakfe yapıİarak Adli} e sarayının 
önünden şehitliğe varılmıştır. 

Orada, Hava kurumu başkanı 
Bay Fuad Bulca ,.c Türkkuşundan 
genç bir aza ve hava siyasi müsta
şarı birer nutuk söylemişlerdir. 

Kaza hakkında henüz katı bir şey 
tesbit edilememiştir. Kazaya maruz 
kalan Tayyare Amerikadan yeni ge-

Dünkü sayımızda ldmanyurdun
dan aldığımız bir tavzihi neşretmiş 
ve Bölge Birincilikleri maçına işti· 

rak edecek olan bu takımımızın ha
zırlanmak için kampa çıkarılacağı 
hakkında daha evvelce vermiş oldu· 
ğumuz haberin doğru olduğu üze
rinde ısrar etmiştik . Nitekim dün 
de Bölge Başkanlığından aldığımız 
bir tezkerede verdiğimiz haberin 
doğru olduğu , başkanlığın gençle· 
Timizi kampa çıkarmak için karar 
vermiş bulunduğu fakat gösterilen 
masrafa mukabil büdcede tahsisat 
bulunmadığı için bu işin geri kalmış 
olduğu bildirilmektedir. 

Kuduz müşahe
deleri 

Bu hafta içinde veteriner dai
resi kuduzdan şüpheli üç hayvan 
müşahede altına almıştı . Fakat 
hayvanlarda kuduz olmadığı anla 
~ılmış ve sahipleri bulunanlar iade 
edildiği gibi sahipsiz hayvanları da 
öldiirmüşlerdir . 

Maliyede tayinler ve 
terfiler 

Vilayetimiz Varidat kontrol me· 
murlarından Hilmi lıter, terfi müd· 
delini doldurmuş olduğundan bir 
derece terfi surttile ma~şına 500 
kuruş zam yapılmıştır . 

• 
Vilayetimiz Maliye tahsilat Şef. 

liğine , hariciye Muhasebe Müdür· 
lüğü birinci Mümeyyizi Muhiddin 
Ergün terfian tayin edilmiştir. 

• 
Vilayetimiz \' aridat Direktörü 

Bay Zühtü Diyarbekir Varidat Di
rektörlüğüne tayin edilmiştir . 

Köyde bir cinayet 

Göksünün Kayabaşı mahallesin· 
den olup c~beli çiftliğinde tutmalık 
eden Mehmet oğlu Aliyi ayni çift· 
likte arabacı, Elma gölü köyünden 
Musa adında birisi bıçakla yarala 
mıştır. Suçl.ı Musa yakalanmıştır . 

'.len tayyarelerden birisi idi. Gençle· 
rimiz hadise olur olmaz derhal diğ-er 
tayyarelerle hep birden uçarkk para• 
şutla atlamalara başlamışlardır. 

Talebelerinıiz Atatürk 
heykeline törenle bir 

çelenk koydular 
1 

1 
ı 

29 Teşrinievvel Cümhuriyet bay· i 
ramı münasebetile Ankarada yapı· 
lacak büyük geçit resmine iştirak 
,.decek olan izcilerimizin dün hare
ket edecekleı ini evvelki gün okur· 
larımıza bildirmiş:ik. 

Dün saat (içte Öğretmen okulu 
izcilerile erkek lisesi izcileri Namık 
Kemal ilk okulu bahçesinde toplan· 
mışl• ve saat 3,30 da Kalekapısı, 
kız lisesi, Yeni oteli takibederek 
Atatürk parkına gitmişlerdir. 

Burada izciler çok güzel hazır
ladıkları büyük bir çelengi abideye 
meraaimle koymuşlar ve merasim
den sonra bir izci abideye çıkarak 
Çukurovalıların saygı ve selamlarını 
Ankaraya götüreceklerini, dönüş
te de Ankaralılarm sevgilerini Çu · 
kurovalılara getireceklerini söyle
miş ve hoşça kalın demiştir. 

Saat dörtte iz iler İ!tıtsyona ha 
reket etmişlerdir. 

izcilere öğretmen okulu Direk
törü Naci!Ecer ile erkek lisesi Direk· 
törü Halit Sarıkaya da refakat et· 
mektedir. 

lzciler.imi2' -'sta,yonda al~Şlar ara· 
sında uğutılanmışlardır. 

Erzin güzelleşiyor 
Erzin: 23 ( Hususi Muhabirimiz

den ) - Dörtyol'a bağlı Erzin, Çu
kurovanm zümrüd bir beldesidir . 
Enin günden güne göze çarpacak 
bir derecede güzelleşmekte ve ba. 
yındtrla,maktadır . 

Belediye Nahiyenin yol, bina, 
her bakımında büyük bir faaliyet 
göstermekte ve gjiıel eserler mey· 
dana getirmektedir . 

Belediyenin yaptırdığı yeni be· 
lediye binası da bu güzel eserlerin 
başlıcasıdır. Nahiyenin parkı da ik
mal edilmiş bulunmaktadır . 

• Kırmit, Ayaa, Yarpuz nahiye. 
!erinde de canlı bir imar hareketi 
vardır . 

Bütün bu şirin nahiyelerimizde 
bu günl~rde 29 Teşrinievvele har.ı
retli bir faaliyetle hazırlanılmakta· 
dır . 

bin liradan fazla tahsilatlaıını gün 
kaydı o lmadaıı derhal yatırıyoı lar 
dı. Finans Bakanlığı bunların bilhas· 
sa yıl başlarında külliyetli tahsilat 
yapacaklarını ve lıunları teslim için 
fazla gün kaybedeceklerini göz önü· 
ne alarak yeni bir karar vermiştir. 
Bu karara göre şimdiden sonra atlı 
tahsildarlar Finans yılının ilk altı a · 
yında (4000) , ikinci altı ayında 
(2500) liradan fazla yaptıkları tah . 
silatı müddet beklemeden tesbit et· 
mek mecburiyetinde olacaklardır. 

Ceyhanda 
Bayram 

hazırlıkları 

RU,vet alan bir bekçi vaz· 

fedan çıkarıldı. 

Ceyan : 23 [ TÜKRSÖZÜ ] mu 
habirinden. - Cumhuriyet bayra
mı için kasabamızda yapılacak şen· 
liklere ait hazırlık faaliyeti hızla de
vam ediyor. Gerek belediye tarafın
dan ve gerekse resmi ve hususi ku
rumlar tarafından yaptırılacak takı 
zaferlerin bugünden itibaren inşaa
sına başlanmıştır. 

evvelce de yazdığımız gibi halk. 
evi gösteri kolu tarafından bayram· 
da oynanacak olan " ANA " piye. 
sinin her akşam provalarına munta· 
zaman devam edilmektedir. 

Ceyhanda ru,vet alan bir 
bekçi vazifeden çıkarıldı 

Bir iki gün evvel aytemur oğlu 
muhallesi bekcisi bir eğlenti sırasın· 
da aytemur oğlu muhallesinde hale 
fe ait olan tabancayı Yusuf adında 
birisinin üstünde yakalamıştır. Bek· 

çi tabanca sahibinden bir lira aldık
tan sonra tabancasını geri vermiş· 

dir. Bir mliddet sonra mezkur ta
tabancayı yine yakalamış ve bu de. 
fada bir şişe rakı almış, üçüncü de
fada da elli kuruş ietemiştir. iş 
polise haber verilmiş ve bekçi lsma· 
il hakkında tahkikat yapılarak ev· 
rakiyle birlikte mahkemeye verilmiş· 
dir. Dünkü gün mahkemesi yapıl· 

mış ve şahitlerin dinlenmesi için 
mahkeme başka bir' güııe bırakılmış· 

tır. 

rek şahsım ve gerek Yemen milleti r--------------- ·------------------------·----------------"\ 
namına bağlılık ve dostluk hisleri · 

mi temin eder sıhhat ve neş'e dile o 
ğiyle cenabı haktan muffakiyetler 
dilerim. Memleketime karşı iltifatı 
nızın devamını temenni ederim. 

Od, derin, çözülmez, 
silinmez hislerle bağlı idi; 
ve çok yakın bir güne 
kadar bu büyük alakanın 
karşılığını görüyordu da ... 

3. Receb. 1356" 
Bundan başka imam Yahya Mus

soliniye, Kon Cino'ya ve faşist Par
tisi genel sekrenteri Syarace'ye bi
rer at göndermiştir. Bu atların re 
simleri ltalyan gazetelerinde çık
mıştır. 

Habeşistanın muhtelif köşele

rinde , şiddetli isyanlar çıkmıştır . 
Matbuat da bu hususta itirafta bu 
lunmaktadır . ltalyan hükumetinin 
bu isyan hakkında neşrettiği bir 
tebliğde deniliyor ki: 

Mühim eşkiya kütleleri, yağmur 
mevsiminden istifade ederek Etyop
yanın şimalinde bulunan münzevi 
ltalyan mıntıkalarına saldırmışlar 
dır. Hükumetin aldığı seri ve şid 
detli tedbirler sayesind~ bütün bu 
isyan hareketleri susturulmuş ve 
bunların şefleri kurşuna dizilmiştir. 

Bu askeri hareketler esnasında 38 
subay, 3 namzet subay ve 13 milis 
ölmüştür. ,, ltalyan matbuatı ölen 
zabitlerin isim ve rütbelerini neş: 

retmektedir. Bunlar arasında 4 bin · 
başı ve 12 yüzbaşı da vardır . 

Fakat son aylarda, bilhassa son haf 
talar içinde, neden doğduğunu tah· 
min edemediği bir lakaydinin karşı• 
smda kadınlık gururu çiğneniyordu. 
Genç dul hıçkırıklarla ağlamak is· 
teyordu. 

Lamia, derin derin düşündü : 
Bu böyle devam edemezdi. 

Kati kararını vermişti. Derhal 
Orhana bir !f!ek tup yazdı : ( Orhan! 
uzun mükaddemeye lüzum görme· 
den sana kısaca bu mektubu yazı. 
şımın sebebini anlatacağım : Hiç te· 
vil götürmez ihmalın karşısında sana 
karşı beslediğim hissin, grurumla 
beraber göçmek tehlikesinde bulun
duğunu hiç düşünmüyorsun, Bir gün 
göremezsen çılgına döndüğünü söy 

1 lediğin L~mianı şimdi neden aylarca 
ihmal ediyorsun ? neden, hiç olmaz· 
sa beni aldatacak mazeretler bulmu 
yorsun ? 

Çünkü : beni artık sevmiyorsun! 
Bend, n artık bıktın degil mi ? hiç 
inkara sapma ! Bu, tevil götürmez 
aşikar bir hakikat kuzum ! bana 

son .... 

Sevginir:ı Sırrı 
-- Hikaye ---Yazan. NiHAD TANOONER -

Oh .. Yazamıyorum. Hain sevgi 
ti , seni seviyorum .. ) 

••• 
Orhan , Lamianm bu mektubunu 

açıp okuduğu zaman, ne bir neda
met teessrüle sarsıldr,ne de lakayd 
bir kahkaha attı .. Karşısında yalva

ran bu kadınla, geçen oldukça uzun 
bir zamanın safahatını düşünclü. 

Geçmiş, gelecek ve yaşadığı günün 
plançosunu bir türlü tasarlayamıyor
du. Muhakemesi işlemiyor, kalbi 
çarpmıyordu. Bu anda, genç ada -
mın faaliyette olan tek şeyi "vicdan.: 
idi. 

Onu sevip sevmediğini, onunla 
bir aile kurup kuramıyacağını bile
miyordu. Lamia genç, güzel, paralı, 
ve namuslu bir kadındı. Belki kocası 
öldüğündenberi ilk Körle yaptığı 
erkek Orhandı. Bütün bu müsbet 
hakikatlar karşısında, genç adam, 
Lamiayı niçin son zamanda sevme· 
meğe başlamıştı ? Buna, kendi ken
dine verecek cevap bulamıyordu. 

Fakat Lamianın haklı isyanı kar· 

şısında sükut olamazdı. Yazı masa· 
sına doğru ilı-riledi .. 

Yazmak istiyordu, fakat; ne yaza
caktı ? bilmiyordu. 

Nihayet karar verdi; ne olursa 
olsun yazacaktı: (Lamia kuzum! 
Mektubunu aldım , okuclum. Haklı
sın . Seni ihmal edişim doğrudur . 

Bunu asla tevile cüret edemem. 
Sen sevilmiyecek bir varlık değil
sin Lamia .. Bilhassa bağlılığına sa. 
dık kalan bir kadınsın ki , bir eı ke. 
ğin aradığı batlıca meziyete sahip 
sin . Bir erkek , sende bütün ara· 
dıklarını bulabilir , ve ben de. 
bunları görmüyor değilim Lamia , se· 
ni sevmediğimi söyliyemem . Fakat 
bununla beraber , ne olduğunu bit. 
mediğim ve "niçin,. diye sormanı is
temediğim teşrihi gayri 1'abil bir 
his beni sana yakınlaştırmak zevkin· 
den mahrum ediyor Lamia. Huna , 
senden çok ben esefleniyordum . 
Fakat ne yazık ki teşrih edileme· 
miş , bundan dolayıdır ki ilaçsız bir 

hastalık var bende Lamia .. 

Günden güne zayıf düşen sev
gimizin bu bedbaht akibetine, mu· 
hakememden doğan mana şunu amil 

gösteriyor ki .. ] 

Orhan , burada durmuştu . 
iri siyah gözlerini masasının 

önündeki pencereye d i k t i , 
camlara sürünen çam dallarının ara· 

sından ufuklara giden bir menfez 

arıyordu, 

Genç adam , bütün iradesini 
topladı , kaşlarını 'çattı ve derhal 
hırçınlaşan parmakları arasında ka

lemi sıkarak yazmakta olduğu mek
tuba eğildi . ~unları ilave etti: (Evet 

kuzum , muhakememden doğan tek 

mana şunu amil gösteriyor ki : Sen 
çok koşdun Lamia, halbuki bir ka
dın , bir erkeğin arkasından asla 

koşmamalıdır. Kadın, erkek gözünde 
daima, kafesten uçmağa fırsat ara· 
yan bir lcuş olmalıdır. 

işte ancak ateşini kaybetmeden 
sürüp gidecek olan:sevginin "sırı ı., 

budur. ] 

Çar Nikolanın tahta geçtiği ·~------------------------------..-""'!"'!"""'""'"" ........................................ ._ ___ ..... ______________________________ __ 
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Atatürk 
Konuşuyor 

Romen m•tb 
da Atatürk TUr~ 
nln son seneıer 
sında siyasi, içti 
tlsadi ve malf 
dan yaratıcılıtııd 
tedalr ne,roıun•~ 
kalelerden blrl•1 
hemmlyetlne bin• 
cUme edip a,a01 

tI .ile 
film 

lıyoruz: 

Tara ı\oa tra -

Daha büyük ve ebedi iş_I~ 
delikle ifade etmesini bılır 
buki orta dercedeki adalll 

liabeş 
Yenin . . 

ısını 
neti 1 'ı' ce enen 
~t~radifi 

lagat ivicaçları arasında ken. r, Yirmi 
kaybeder ve yaratmak kabılı ~ 'Ulıiileri 
haiz olmadıklarını izhar ederlcl ~aL 

· <ıasını m 
Kanıal Atatürk, coşkun bıl Y:ij l,.. " 

mağın bataklıktı bir çöl içer l•kaırııa· 
~ ga 

kaybolmak tehlikesine :..aruz lcıı liabe 
ğını görünce ırmağın mecrasıııı ~ n dans ş 
ğiştirmekten başka çare oln19k htarııan 
nı anlayan adamclır. Muvaff~ · ~gilte 
olmuştur. Ve elde ettiği istilda1 'tı,,4,~ 

1 
, se 

zi ile istikbal arasındaki yol 3 ~ktadır 
birinin intiha'>ı hususunda göste 11 

kiyasete medyondur. Bir millet 
tikbali düşünmeye başlayınca,rııil 
bahtan ve müşterek tehlike duy 
danbaşka hiç birşey hakim olalll 
yük devlet adamı, Avrupanın bil 
bir kısmında gördüğümüz ve 
nin hizmetinde bulunan ve nıa 

ten ona tabi olan arşiv a 
değildir. Memleketim müd3 

istikbale bakar. Halayetegayyer 
kanuna tevfikan çabuk maziye, 
kilab eder. Beşeriyetin tahav' 
ufka siyak bulutlar getirir. Ve 
Jet rehberlerinin vazifesi milleti 
le fırtınalardan korumaktır. 

Ankara da Dahiliye Vekaleti 
dindeki Matbuat Umum Mii 
ğünün neşrettiği La Turqnie ı<e 
liste (1937) 18 numaralı nüshası 
birçok zengin ve san'atkarane a 
zemei istihbariyeden başka, C ~ -
hur Reisinin Romanya Hariciye 
zırı ile muhaveresi esnasında yaP 
ğı bazı mühim beyanata tesadüf 
diyoruz. Romanya matbuatında 
yüksek · islahatçının sözlerine r 
geldik. Bunlar pek yüce bir Va1• 

perverliğin ve tiırakki perverlı 
akidesini teşkil ederler. 

Atatürk konuşuyor başlıklı \'ı>e 
tunlardan bazı sözler seçelim: J 'ın 

- Bütün beş~riyetin mevc11 

yetini tem•il etmek iddiasında ~ 
lunanlar bedbahttır. insan ferd ~ 
barile ölmege mahkumdur. ı<e 
için çalışmayıp kendis.nden s00' 

gelecekler için çalışmak ferdin ~ 
yatta mazhar olac~ğı saadetle 
en büyüj'ıüclür. Akıllı bir adam b:ı 
ka türlü hareket edemez. Hay• 
saadeti tamme, gelecek nesille 
hayatı, şerefi ve saadeti için ça 
makla olur. istikbali hazırlamak 1 

li hayalın hedefidir. Müşterek 7n1~ 
gelecek nesillerin şeraiti hayalı}'d 1 ~ 
nin islah mecrasına akıtılması 1 

·nı 
Bu suretle nesiller arasında nıu d' 
feretler zail olur. Ve onlar arasın ~ 
d . .. beıle evam ve mınnet rnunase .

0 
teessüs eder. Her ceht vu gayret;0 
esası tecridi mfs flmektedir. ln5

11 
sormamalıdır: benden sonra ge ,ıı 
cek olanlar ayni zihniyette vek3> 
telakki edecekler mi? ,; 

•'' En bahtiyar o adamlardır . 
hizmetleri gelecek nesiller tar~fın. il· • ~ ıq 

dan mechul kalacağı ihtimali kır. ç 
sında lakayd ve sakin olanla•dı'1 
Tabiri diğerle saadet için birY

0 

d A . f . . '·oru· var ır: mmenın men aatını ~ ~ 

Sayiııden başkaları istifade edcce.t 
diye sevin. Büyük binaya bir kire 1111

• 

getirebilmek iktidarında bulundu, ~ 
·1;1 

ğundan dolayi memnun ol. Hak~ i t 
rehber ve hakiki vatandaş kend10

• 

millet menafiinin hadimi bilir. Meıtl 
1• in1 

leketin saadetinden evvel ken< ıs 
düşünen adam büyük adam olarıı~t; 
Mensup oldukları milletin saad~tın 
nefisleriyle kaim olduğunu düşüneni 

~ler, milletierin saadetlrrine hizrrır 
etmiş addolunamazlar. . _ (j· 

Yalnız gelecek nesillerı du~ . 
nenler milletlere ha .. at ve terakki 
imkanları verirler. · 

Prf. Aurel Oeorge stınO 
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NEGÜSÜN FiliMi 

Sahife ı !4 

Beı bin Habeş 
İngiliz Somaliıine 

iltica etti 

itile Selasiyenin hayatına aid çekilen 
filmin oynanmasına müsaade edildi ADEMi MÜDAHALENiN MUVAFFAKi· 

Roma : 23 (A.A.) - Azione 
Coloniale gazetesinin aldığl haber
lere nazaran ltalyan kıtaabnın ta· 
kibinden kaçan silahlı Habeşler 
Kenya'ya lngiliz makamatına iltica 
etmektedir. Bu mültecilerin sayısı 
beş bin tahmin edilmektt:dir. 

~~~-----·------~~-

Filmde nelerde var neler ! İran Hariciye 
Nazırı bugün 

An karada 

1 YETi TEHLiKEDE Mi? 
Bu sahne bu kadar kalıyor ve 

filimiıı diger sahnelerinde Necuşİ 

bir daha görülmüyor. 

Gönüllülerin 
nisbetinde 

geri çekilme 
ihtilaf çıktı 

Gazete, lngiltereyi ltalyan im· 
paratorluğu hudutlarını tehdit edecek 
her türlü siyasetten tahzir etmekte· 
dir . 

y fi.beş imparatoru Haile Selasi- 1 

'İsmi bir memleketin f eliıketile 
..,.m&. lenen hakiki bir "Haile,, nin 
hUlllllb~adifi olmuştur. Bununla bera· 

~~~rninci asrın, bütün top tüf ,.k 
Bu film çok evvelden hazırlan. 

mıştır . Fakat , Habeş imparatoru 
Londrada lıenüz " kıymetli bir mi· 
safir " olarak bulunduğu müddetçe 
bu filmin gösterilmesinden çekinil 
mişti. Fakat bugün Habeş lmpara· 
toru Londrada itibarını kaybetmiş 
bulunuyor. 

Ankara : 22 ( Telefonla ) 
f ran Hariciye Nazırı bu akşam ls
tanbuldan hareket ediyor. Dost 
devlet Haıiciye Nazırı yann ( u 
gün Ank.ırada olacaktır. 

-----~-----·------~---
Filistin-Suriye hududu 

tamamen kapandı 
tulerine karşı neşesini ve kah· 

ı,.."' muhafaza eden alayci zihni
~a ''Haile,, den de, bir komedi 

~lrıağa çalıştı. 
abeş imparatoru neşeli ve coş 

hı•..-ı ... dans içinde geçen bir filme 
L llıan olarak alındı. 

\r ,ilterede çevrilen bu film 
fty senin olamaz,, ismini taşı· 
tadır ve bir zenci dansı filmi-

J:ilırıde Tap, Tip ve To isminde 
11\11l"-İ"ci vardır. Bunlardan biri Ha. 
""""-- "'Paratorunun o siyah pelerini 

b trinin içindeki beyaz entari· 
~~ tahtın üzerinde oturmuştur. 

""·--- de Selasiyeyi temsil eden bu 
bu aralık birdenbire tahtın-

llUyor ve tacmı da bir yana 
1 diger ikı zencile birleşiyor, 
oynayıp sıçramağa . 

liundan başka, film lngiliz san· 
söründen geçmiş ve o sahne hiç bir 
şekilde mahzurlu görülmiyerek bı· 
rakılmıştır . Hatta , sansörün bu 
sahneyi biraz daha güzel olsaydı 
keseceğini söylüyorlar . 

Fakat, filmde Habeş lmparato· 
runun oyun oynaması o kadar gü
ı el tesbit olunmuştur ki , bir çok 
fena şeylere sanat çerçevesi içinde 
yüksek bir mana verildiği gibi, bu 
sahnede çok güzel bir şekil almış 

vd bütün gülünçlüğünü kaybetmiş
tir . 

&nriye kabinesinde bir 
· ttçimsizlik baş gösterdi 
Q•şvekille dahiliye ve hariciye 

vekilleri geçinemiyor 

Nazıra büyiik bir karşılama me· 
rasimi yapılacaktır, Daha bu günden 
bütün Ankara, Türk lran bayrak 
larile süslenmiştir. 

Kıymetli misafırimiz şerefine ba 
lolar, ziyafetler tertip edilmiştir. 

Yunan genel kur-
may Başkanı geldi 

latenbul : 23 ( telefonla) -

- Yunan ordusu genel kurmay baş· 
kanı Papagos, yanında iki binbaşı 
olduğu halde akşam saat on dokuz 
da Romanya vapurile şehrimize gel
miş ve askeri merasimle karşılanmış· 
!ardır. muzika Türk ve Yunan milli 
marşlarını çalmıştır. Yunan askeri 
heyeti Öoğruca Perapalasa gitmiş
lerdir. 

Londra 
ltalyan fütuhatını kolay 
kolay tanımıyacak gibi! 

Londra : 23 (A.A.) - Lordlar 
Kamardsında , Habeşistanın ltalya 
tarafından işgalinin tanınmaması 

hakkındaki bir tenkide cevap veren 

Londra : 23 (Radyo) - Ademi 
Müdahale Komitesi Tali komisyo. 1 

nunun bugünkü topl ntısında lspan ı 
yadaki ecnebi gönüllülerin geri ça · 
ğırılması etrafında bir anlaşmaya ' 
varmak mümkün clamamıştır. 

Sovyet delegesi bu isin nisbet 
esasları 'üzerine yapılması lazımgcl· 
diğini ltalyan delgesi B. Grandi ise 
müsavat esası üzerine İcra edilmesi 
icabettiğini iJeri sürmüştür. 

Komitede vukuagelen bu noktai 
nazar ihtilafı yüzünden konseyin 
toplantısı Pazartesine bırakılmış. 

tır . 
Sovyet delegesi ile ltalyan de· 

]egesi arasındaki a191aşmazlığa sebep 
(1000) kişilik bir miktardır. Alman· 

Fransa milli müda
faa konferansı 

toplandı 

Paris : 23 ( Radyo ) - Milli mü. 
daf aa ile alakadar kısım şeflerinden 
müteşekkil komisyon bugün toplan
dı. Toplantıya hava, müstemlekit 
ve hariciye nazırları da iştirak et
miştir. Konferans iki saat kadar sür· 
müştür. Bu konferans mukarraratına 
ait resmi tebliğ neşredilnıemiştir. 

~~------~·------~---~ Lork Halifaks, bugün nıevcud bütün 
~ ın : 23 ( TÜRKSÔZÜ) - Su. 1 Sadullah Cabiri ıle doktor Key- ümitlere rağmen , ltalyan -lngiliz 

Bulgar Kralı yakında 
İskoçyaya gidiyor 

Jı 

'hinesinde son aylarda ve bil· yali ve rüfekasının alınan son haber- k '°11 günlerde büyük ihtilaf baş 
1 

!ere gore Halepte şimal vataniıerinm konuşmalarına müsait daha sa in 
~ıştir. Runa yegane sebep baş müşareketile bir toplantı yapmağa bir havanın hakim olabileceği husu-

ernil Mürdemle Dahiliye ve karar v.erdikleri ve bu toplantida vaz. ı sun?a. nikbinlik b~slemediğini söy 
Londra : 23 ( AA ) - Gazete. 

ler bir gezinti yapmak üzre lskoç· 
yaya gelecek olan Bulgar Kralı Bo· 
risin bu vesileden istifade ederek 
lngiliz nazırlariyle hususi müzakere· 
lerde bulunacağını yazıyorlar, Bul 
gar kralının bu ziyaretini Yunan 
kralı Jorj'un ve bir müdd~t sonra
da Romanya kralının ziyaretl('ri ta· 
kibedecektir. 

c Veziri Sadullah Cabirioin ge· iyet hakkında gorüşülecegi öğrenil. lemıştır. 
ltıeleridir. Vatani mahafilde, miştir. Fakat 'le de olsa bu gibi mu- Romanya Kralının Berline 
~et büyük teessürü mucip ol- halefet toplantılarının bir ayrılıga 
ır. müncer olmıyacağı ve bunun ancak seyahati doğru değil 
Jour gazetcs nin bu husustaki Şama karşı bir numayiş olduğu so-
1 1111 tercüme edıp aşağıya a- nunda yapılan bu manevra neticesin 

• de her iki Vezirin kucaklaşarnk an· 
~Ullah Cabırının hasta olup o· laşac kları şüphesızdir. 

lınedıği havadisi doğru de· 

aıleyh dostu ve hemşehrisi 
l\eyyali ile birlıkte Cemil Mür. 

~ tı Elcezire, Cebelidürüz. ve 
trı .,selelerinde tuttuğu yolu 
lformemekte ve bu sebeple 
ık bulunmaktadır. 

AN Sinemasında 
BU AKŞAM 

~ tn büyük Filmi ve en 
Yuk hadisesi olan 

1 
~ ~~RE KRAL.I 6 NGı. JOR 

Ç GiYME MERASIMi 

~ 2 
111andıran ve lngüt~renin 

büyuk dt-tişiklıkleri 
il~~ göstertn 
~~ı-r-E_. TACININ INdLERI 
o._. . ~ı matine 2,30 da 

'<ERV ANI ve KAN 
ı\~ DAVAS! 
ı~1~2,3o DA INGILTERE 1 
~ 1( iNCiLERi ve INGIL· 
~~S~ALININ TAÇ GiYME 

1 
~I ve Ölüm Kervanı 

~634 

Fil is tine 
Çok değerli bir İngi

liz memuru gönderiliyor 

Londra : 23 (A.A) - Avam 
kamarasın~a beya.natta bulunan 
müstemlekat nazırı Gore, JngiJiz 
polisinin en değerli unsurlarından 
bi ·i olan Sir Charles Tagart'ın Fi. 
listine memur edilmiş olduğunu bil 
dirmiştir. 

Sir Taıart, Bengal'de şirfdetli 
tedbirlerile lanınmış bir polis mü· 
tehassısıdır. 

Necaşi davayı 
kaybetti 

Londra : 23 (Radyo ) - İ-ta· 
beşistan imparatoru Negüsün, Adi· 
sababa Radyo müessesesi aleyhine 
ikame ettiği dava sona ermi~tir . 

Mahkeme; Negüiil)1 artık Ha. 
bı-şistanla hiç bir alakası olmadığı· 

na karar vcrmış ve davayı redet. 
miştir . 

Bükreş : 23 ( Radyo ) - Kral 
Karol'un Berline bir seyahat yapa
cağı hak~ında çıknrılan şayialar 
selahiyettar makamlar tarafından 
tekzip edilmiştir . 

--------------·---------------------------~------~--
Asri Sinemada!. 

Büyük bir gece Zengin bir akşam Fevkalade program 

Bu akşam 

YURDUMUZUN BEKÇiSi KAHRAMAN MEHMETÇiKLERiN !.. 

Büyük Trakya 
- MANEVRALARI -

Sanatkar Kemal Sahir ve arkadaşları tarafından bu geceye mahsus 
fevkalade piyes 

f Bir gece faciası J 

1 ANKARA POST ASI 1 

Bayan Mualla : Komik Sez"İ : Büyük Varyete Heyet , Kons ·r, Raks, 
Zeybek, ve Anadolu oyunları Düettolar: KEMAL SAHiR tarafından 

DiKKAT : Fıatlarda : zam yoktur. Localan evvelden aldırınız . 

Telefon: 250 ASRİ 
8642 

ya ve Portekiz ltalyan tezini mü
dafaa etmiştir. 

Sovyet delegesi, ltalyan delege· 
sinin Fransız hududunun silah ve 
mühimmat sevkine açılmasına mani 
olmak için zaman kazanmağa çalış 
makla itham etmiştir. 

ltalyan delegesi B. Grandi, hal. 
yanın fngiliz tekliflerinden altı mad
deyi kabul ettiğini ve diğer hüku 
metlerin de ayni hüsnü niyeti gös
termesini beklemekte olduğunu be. 
yan etmiştir. 

B. Eden bunun üzerine söz ala·li 
rak, eğer alakadar hükumetler Tali 
komitenin kararlarını önceden ka. 
bul etmiyecekse delegeleri iş başına 
göndermenin manasız olduğunu be 
yan etmiş ve lngiltere hükumetinin, 
kararları önceden kabulü red tden 
devletlerin anlaşmayı k.olaylaştumak 
için vazi takliflerde . bulunmalarını 
beklemekte olduğunu söylemiştir. 

Kudüs : 23 ( Radyo ) - Filis
tin hükümeti silah kaçakcılığım ön· 
lemek için uriye ve Libnan hu· 
dutlarını kapatmıştır. Hudutlarda 
sıkı llir kontrol vardır . 

r 
Bu akşamdan itibaren 
Kahraman, şanlı Ordumuzun büyük 

Trakya manevraları 

Alsaray 
Sineması 

Robert Tayloların 

Donanmada cinayet 
Şaheserile fevkalade program 
Cumartesi 2,30, Pazar 2 de 

matine 
8646 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/<. Ufl lltl 1\ O. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

J\'e§ri tarıhı : 151611936 

-Dünden artan-

Madde 116 - 59 uncu madde mucibince ağır ve tehlikeli işlerde, 
doktor rapoıu olmaksızın işçi çalıştıran, işveren veya işveren vekiline yir
mi beş liradan yüz liraya kadar hafif para cezası hükmolunur . 

Madde 117 - 60 ıncı madde mucibince 12 den 18 yaşa kadar ( 18 
yaşındakiler dahil ) çocukları doktor raporu olmaksızın her hangi bir işte 
çalı~tıran veya aynı maddenin ikinci fıkrasında yazıldığı üzere eski işle· 
rinrie çalışmakta olan bu yaşlardaki çocukları altı ay içinde hekim mua
yenesinden geçirmiyen ve bunlar hakkındaki raporları taleb vukuunda ib
raz etmiyen işveren veya işveren vekili elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasına çarptırılır . 
Madde 118-1 ) 61 inci madde muci hince çıkarılacak olan nizamname hü
kümlerine uyğun olmıyarak, gebe veya emzikli kadınların çahştınlması 
yasak olan işlerde bunlari çalıştıran işverene veya işveren vekiline yüz 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ve bunların çalıştmlmaları 
caiz olan işlerde ise nizamnamede tesbit edilmiş olan şartlar ve usullere 
riayet etmiyen işverene veya işveren vekiline eJli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur .1 

2 ) Aynı maddede anılan nizamname kükmünce emzirme odası veya 
çocuk bakım yurdu tesis edilmesi İcab eden işyerinde bu tesisatı niza
men muayyen mühlet zarfında yapmıyan işverene yirmi beş liradan yüz 
liraya kadar hafif para cezası verilir . 

Madde 119 - 62 nci madde mucibince çıkarılacak olan nizamna
melerin hükümlerine mugayir harekette bulunan işverene veya işveren 

vekiline on liradan yüz liraya kadar hafif para cezası verilir . 
Madde 120 - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ve 119 uncu 

maddelerde yazılı suçlardan herhangi birini, evvelki mahkümiyetin cezası 
nı çektikten sonra, bir sene zarfında birinci defa tekrar işliyen kimseye 
önceki hükmün üçte biri nisbetinde ve bir defadan daha fazla tekrar 
işliyene ise, yarı nisbetinde fazla para cezası hükmolunur . 

iV. iş ve İşçi bulma hükümlerind ·n dolayı cezayı müstelzim haller 
Madde 121 - 1 ) 65 inci maddenin A ve B bendleri hükümlerin· 

den birine muhalif olarak işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere huıuıi 
idarehane açan kimseye elli liradan başlamak üzere hafif para cezası 
hükmolunur ve idarehane kapattırılır . 

2 ) Aynı maddenin B bendinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan ida· 
reten kapatılmış olan böyle hir hususi idarehaneyi memnuiyet hilafına 
Qlarak tekrar açıp işleten kimseye yüz liradan a~aği olmamak üzere ha
fif para cezası hükmolunur ve i.:!arehane kapattırılır . 

8.303 -Sonu var-
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Sahife : 4 Türksözü 24 Teşrinievv~ 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi} atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

ı~ K. s. A.. s. - Kilo 
~ ı~ 

Kapı malı pamuk - -

Piyasa parla~ı ,, 27,25 29,25 --
Pi}·asa temizi ,, 26 
iane ı --
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 34 38,50 

YAPA Gl 
Beyaz 

1 1 1-Siyah 

ÇlGIT 
Ekspres 1 1 iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 
2,62 1~·10=1 "Tohumluk,, •• 
!-I U B U B A T 

Buğ-day Kıbns 
Yerli -r--" Men tane -----

" Arpa ~-

1 
Fasulya 
Yulaf ·- -- --

1 

Delice -
Kuş yemi --
Keten tohumu 

1 
Mercimek -
Susam -

UN 
ı ?ört yıldız Salih 1 650-725 

uç " " --ı~ç--

:E ] 1- Dört yıldız Doğruluk 1 650 .... , .. 
-1600 ~ c: uç " " ] ~ı Simit ,, 900 

·- :> Dfüt yıldız Cumhuriyet ;:: &I 675 
r- üç 

il " 625 
Simit 

" 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

23 / 10 / 1937 lş Bankasından alınmıştır. 
Santim Pene 

1 
1 

1 

Aziz müsafirimiz 
dün gittiler 

- Birinci sahifeden artan 

olunduğu takdirde tahakkuk edebi
leceğini bütün dünyaya göstermeğc 
kafidir ,, 

Etnos da diyor ki : 
" Türkler ve Yunanlılar , Balkan 

antantına zemin hazırhyan ar?ların
daki anlaşma ile iftihar edebilirler . 
Dört müttefik Balkan devletinin sıkı 
teşriki mesaisi sayesinde eskiden 
karışıklıkların beşiği addedilen Bal
kanlar A vrupanın en emin bir sulh 
mintıkas1 olmuştur . Ankara görüş. 

meleri ile, Balkanlarda sulhu ve em. 
niyeti idame etmek ve dört müttefik 

~devletin menafiini korumak azmi te 
eyyüt etmiş bulunuyor ,, 

Ankara : 23 ( Telefonla )-
Kıymetli misafirimiz Metaksas"Ulus" 
gazetesi muhabirine şu beyanatta 
bulunmuşlardır : 

- " Türk Elen ittifakının her 
zamankinden daha kuvvetli oldu· 
ğuna kani olarak ayrılıyorum . Bu 
ittifak yalnız hükfunetlerin eseri 
değil Türk-Elen milletinin sebat· 
kar arzularının bir ifadesidir . Biz 

Türkiye Yugoslavya ve Yuna • 
nistan Balkan ittifakının diger dev. 
letlerle takviye edilmiş öyle bir 
kuvvet teşkil ediyoruz ki , Avrupa 
işlerinde ve tahakkuku Balkan pak· 
tının gayesi olan sulh idealleri 
üzerinde mühim bir kuvvet teşkil 

etmekteyiz . " 

Çinliler ileri 
harekette 

ır •• 
TU RKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILI 

il """ 1 Reklam bir ticaretha .. 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelle an ar nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitapların~ 
b ·· ·· k d d R kl" 1 / sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bır en uyu propagan ası ır. e am a- kı· .f b. k k b··ı d k T··rk91i ren ı ve zarı ır apa o ge e anca u 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır. 
Tiirksözüne veriniz . 

Renkli işler r!~1~nh:v; Tablar ~:::~k~:~~~.:::,:;1~;;. 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bit, 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözii- da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Tür5 

niin Oto atik makinalannda yaptı- yapılır . 

rabilirsin1L . 1 •• 

Kl·taplar ~~e-~Jerinizi Türk- ! Gazeteler Türks?ı~ 
sozu matbaasında 

1 
baası' Tüt 

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

T0RKSÖZ0 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aid• 

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadıt· .................. , ........................................ ,,, 
Vilay.et daimi encüme-

BELEDİYE İLANLARI ninden : 1 
1- Merkez kaza telefon hat- =--------------------~ 

ları için Kozanın büyük çambeli or-
manlarından kestirilip hazır bulunan 

Hazır 
1 4 _2Q_ Liret 

Rayişmark B. Teşrin vadeli 

!~ 
1 

1 \%1 
23-,_~r 

(1650) telefon direğinin mezkur or 
mandan Adanaya kadar nakilleri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

lSebze- hali üzerinde belediyeye ait iki evin birer sene, "e ~ 
de on dokuz ay müddetle icara verilmesi açık arttırmaya konll Frank ( Fransız ) -Birinci Sahifeden Artan-

f k. Kanun vadeli Sterlin ( İngiliz ) 
4-(25 

627 00 : 
Her iki tarafta ilerlediklerini 

iddia etmekte iseler de bitaraf mü
şahidler vaziyette hiç bir değişiklik 
olmadığını söylemektedirler . 

2 - Şartnamesinde gösterill!n 
her birinin nakilleri 150 kuruştur. Hint hazır Dolar ( Amerika ) ı 78 - '9ö 

Nevyork 8 32 Frank ( İsviçre ) 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nevi siyah renkli 
gazete ve " İllüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

14 - 30 8592 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan Tecimevi 

1 

--------------------------------------
KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
oağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçımz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii . has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAYADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Eüyi.ık damacanalar: 100 kuruşa ev-

1 
lerinize gönderilir. · 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu · ile 
yıkanmaktadır . 8495 53 _.. _________________ ..... ~;...---------------,-----------

or. Muzaffer Lokman -
[ Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 

Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 
Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 

kabul etmektedir. C. 

------------------------------------------------. 1 
Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 

fstanbuldan dönmüş hastalarını Yenipostahane karşısındaki muaye. 

1 
nehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 8631 2-2 

Pekin - Hankev Şimendifer 
' hattı üzerinde Çinliler Japonlara 

şiddetli bir taarruz yapmışlar ve bu 
hattı yedi muhtelif yerinden kesme
ğe muvaffa~ olmuşlardır . 

!!A ===· . . :ı 1 

Gaip aranıyor 

3- Açık eksiltme, 937 senesi 
ikind teşrinin 3 üncü çarşamba gii· 
nü saat 10 da Vilayet daimi encü· 
meninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere Vilayet J. komutanlığına, 
ve ihale gün ve saatında % 7,5 he. 
sabile muvakkat pey paralarını ver. 
diklerini gösterir makbuzla Vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. 8624 17-21-24-28 

28 sene evvel Adanaya gelen 
Mazgirt kazasma tabi Cigatalı kö· 
yünden Süleyman Hüseyin Anagil. Bugece nöbetçi eczane 
de Hasan oğlu Seyit Abmedin otur. Yeniotel civarında 
duğu yer belli olmadığından, Bacısı 
Elif Halası Gülzar ve amcası oğlu Tahsin eczanesidir 
Hıdır Seyit Ali tarafından aran· 
maktadır. Bilenlerin Ulucami kapısı 

önünde Mazman ~ayserili Bay Hü· Zayi şahadetname 
seyine haber vermeleri 'rica olunur. 

8644 

Aşçı ve hizmetçi, 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

13 Mart 937 tarihinde Millet 
mektebinden aldığım şahadetna • 
meyi zayi ettim. Yenisini alacağım· 
dan z:ıyi şahadetnamenin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Yeni istasyon deposunda 
8643 Süleyman oğlu 

HÜSEYiN 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ve bir • 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yer· Belediye karşısında Yeni ~~ağaza 

Ş. Rıza f şcen 
52 7967 

2- Ha~tane cihetindeki evin muhammen.icar bedeli 215 
teminatı on yedi buçuk, Hayvan pazarı cihetindeki evin muh•"' 
bedeli üçyüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk ve kahvenin ı11~ 
bedeli de üç yüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır · 

3- ihaleleri teşrinievveliı. 25 inci pazartesi günü saat on bet 
diye encümeninde yapılacaktır . , 

4- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada g 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat 

larile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

8607 13-17-21-24 

C.H.P. Seyhan İlyönkurul 
Başkanlığından: 

t 
Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H · 

rafından: 
1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın E} 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. ~ 
Bu kürsülerde ~~z söyleme~ ist~yenlerin bayram~ günün: re 

gün saat (17) den ıtıbaren Partı bınasında Başkanlıga gel 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 

8618 

---- ' 
Maden kömürlerimiz geld1 

Ali Rıza Kelleşek 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok. d 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beylııl 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle re~~ 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir . 

Satış yeri : Tarsus kapısında A1 

Kelleşeker. 
864i 

· at Umumi neşrıy ,, 

Macid G 
Adana Türksözii 

ı 
l) 


