
•• o 
iit 
te 

• 
l 

SAHiP ve BAŞMUHARRIT< 1 •• 
Kuruluş Tarihi 

Kanunusani - 1924 

Salı 

26 Teşrinievvel 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı: 3966 

5 Kuruş 
ADANA : Telefon : 17 GÜNDELiK SlYASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

in önü Başvekil etten ve Parti Umum Reisliğinden istifa etti 

EMiZ DÜN TEŞEKKÜL ETf· VENiKA • 
1 

Büyük Şefin riyasetinde icroa v.ekilleri 
heyeti 2,5 saat süren yaptı 

lskenderundaki 
faali yetimiz 

Reisi Cümhur Celal B8y8r kllbinesh~i tasdik etti Liman tesisat işleri ilerliyor 

(--· ·Y ~lfilü· ka~Üıtlil~mÖ~ ._._
1 

Antakya, delegesi. Ankaraya geliyor 

! 
1 ı Kontrol heyeti tetkikte 

Yeni Baf vektllmlz Ceıaı Bayar 

i 1 
~ Başvekil : Çelal Bayar ! 
~ t 

t Adli~e Vekili . Şükrü Sar'4Ç j 
l.· Milli ·Müdafaa . Kazım Özalp i 
~ • Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 1 
; MI Vkl F A 1 i ! a iye e i i · ~at ğra ı ! 
• 4 
\ Hariciye Vekili : T. Rüştü Aras ! 
1 Nafia· Vt!!Kili : Ali Çefüıkaya l 
i Sıhhiye V.:ekili .: Dı:. H. Alataş j 
! , İnhisarlar Vekili : Ali Rana Trarhan l 
i Maarif · Vekili , : Saff~t Ar-ıkan 

1 i (Aydın) • 

! lktisad Vekili ve Zi- ~ Şakir Kesebir j 
b· . ~nkarn : 25 I TÜRKSÖZÜ muhabiri Telefonla i Taat vekaleti vekili l • ! 

ıldırı yor ] - Bu ayın yirmi beşinci günü Malaty.a i i 

Hatay Delegesi Roger 

Antakya : 25 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ) - İekenderun limanında 
tesis edilecek Türk mıntıkasının te
sjs işlerini yakından tetkik etmek 

üzere Hataya gelen heyet, faaliyet 
hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

- Serbest mıntıkadaki tesisat 
taınamile modern ve em aline faik 
bir şekilde her türfü vasıtalan ihtiva 
eyliyecektir. Bu mıntıkadan girip çı· 
kacak eşyaların mıntıka içinde işlen. 
mesi ica beden kısımları sınai tesisat 
ve atelyalar kurulacaktır. 

Türkiyenin cenup vilayetlerinden 
ihraç edilecek olan eşya !le bu vila
yetlere sevk edilece:< eşyalardan ma
da Irak ve lran tacirlerinin de bu 
limandan istifade etmeleri muhtemel. 
dir . 

Bu itibarla İskenderun limanı şim· 
diki olü durumundan parlak bır va. 
ziyete yükselecektir. Hatay ik tisadi 
hayatı da bu yüzden mühim mf'nfa
atlar temin eyliyecektir. 

Yukarıda saydığımız i;;lerin bit
mesi için her şeyden zv\·el Hata. 
tayın umumi iktisadi vazİ) etini ve 
bilhassa istihsalatını, ihracnat malla
rını tetkik etmek zaruri olduğundan 
bu işle de ehemmiyetle meşgul ola
cağız. Kurulacak tesisatta Hataylı 
ameleler çalışacaktır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -~ebusu ~aş.v~kil f~m~t İnönü B.aş~ekalet. ve ~arti. :---·-·-·-._-·-·-·-·----~·-·-·-·-·-·---,..-·-·---·-·-·-------·-----·-·-·-·-· 
h ınum Reıslığınden ı stıfasını vermışt ı r. Yenı Kabınenın teşkiline Reisıcüm· 1 leti Vekiltiğ-ine .Şakir ~e~ebir, Maarif Vekilliğine Saffet Arıkan . ------------------------
ur Atatü rk, Celal Ba yarı tensip etmiş t ir. • Rei8içümhul'i Atatürk yeni kabineyi : tasdik etmiştir. Büyük Şef, ayni 

Atatürk ayni günde :icra vekilleri he)!eti toplantısına riyaset etmiştir: zamanda vekaletler siyasi müsteşarlıklanna:intih ap edilenlerin listesini tasdik Balkan Antantı asker·ı 
içtima iki buçuk saat devam etmiştir. · j duyu.rm4ştur. • 

A. . Yeni Kabine şu suretle teşekkül etmiştir : Başvekale t e Celal Bayar, Siyasi müsteşarlıklara şunlar geçilmi:jtir: h ti • A k d 
D dlı~~ Vekaletine Şükrü Saracoğ"hı. Milli Miidafaa Vekaletine Kazımözalp, Dahiliyeye Abdulmutalip. Hariciyeye Numan Menemencioğlu, Maliyeye eye er 1 n ara CI 
V ah~lıy~ Vekaletine Şükrü Kaya. Maliye Vekaletine Fuat Agralı, Hariciye Faik, Nafiaya Sırrı , Ziraate Ali Rıza (Mardin) , iktisada Ali Rıza (Konya) . 
k·eka.letıne Tevfik Rüştii Aras, Nafia Vekaletine Ali Çetinl<aya, Sıhhı}e Ve- I ' Adliyeye, S:ılahaffilın Yargı, "Milli""Müotfaaya Necip Ali Küçüka, Maliyeye 
aletıne Doktor Hulusi Ala taş (Aydın) , iktisat Vekaletine , e Ziraat Veka- F ajk Baysal. Maari.f e Nafi Atıf Ka nsu Nafiaya Sı rrı Da~-. 

r·------··----·'\, 
lAkdenizde havai 1 

: l<orsa nları ! ı 
t * 1 l Bir ı: ransız vapuru l ı 
t t eca vüze ug"' ra d ı * 
' * : p Paris : 25 ( Radyo ) - • 
ı aquet kumpanyasına atd * 
ı bir yUk vupuru Akdenizde $ 

meçhul b i r tayy arenin te- * 
; CavUzUne uğramıştır • Tay- * 
ı ~are vapur üzerine mUte- * 
4 addid bombalar atmıf ve * t bunlardan birisi vapura * 
ı isabet etmiştir • * 
* iki Fransız torpidosu te- * 
ı cavUze uğrayan vapurun * 
ı derhal imdadına yetlşmlf * 
ı "e bUtUn mürettebatı kur- * 
t tarmıştır. Yaralı vapur de. * 
4 nizde terkedllml ftlr • * 
~ . 
~-;;;-ş~-hidi~i~ 
lmadın babası 

!~İnci oğlunun da ay
tıı iş için hazır oldu
ğunu söylüyor 

8ht HEYET IMADIN AiLESiNE 
TAZIVEV &.. OITTI 

re Bir kaç gün evvel Ankarada çok 
Cı bır kaza neticesinde olen beş 

~ene;: tayyarecimız için yapılan cenaze 
erasimini yazmıştık. 

1 Ankara atadyomuntla telebelenın wmuml pro.valarmden 

Ankarada Bayram hazırlıkları 

Umumi prova yarın yapılacak 
. 

Ölen ve adlan Türk tayyareciliği 
tarihine geçmiş bulunan bu beş vazi
fe kurbanından birisi de Adanamızın 
yetiştirdiki paraşütçülerden · İmad 
Akhun dur. Bu kaza ve feci haber 
Türkiyenin her köşesinde olduğu gi
bi Adnnamııda da derin bir teessür 
uyand ı rmış t ır. 

ı izcilerimiz Ankarada bü-
yük merasimle karşllandı 
Törene 2354 talebe iştirak edecektir 

ı 

Ankara : 15 (TÜRKSÔZÜ muha
biri nden) - Bütün Ankara daha şim· 
diden donandı . Bayrarn • hazırlık ları 

· humınalı .bir surette devam etmek· 
ted.i.r.. • 

Bu vesile ile dün öğl eden sonra 
Vilayet ndına Emniyet Direktörl üğü, 
Jandrırma Kumandanı . Hava Kurum u 
Müfettişi v~ Başkanı ve Tüı:kkuşu 
Adana şubesinden bir zatj an (t!Üte. 
şekki) bir heyet Şeh id fınadm ~vine 
giderek babası ve aile efradına tazi
yede bulunmuşlard ır. 

1 Vıjay~pcrdçn CuNquriy._e t Bayra
mına iştirak e(jf ecek: izcifer yarin şeh· 
rimize gelecek\1ir '.' Balık esir , Edir· 

_.,.'"'tie , Atydrt , Bum , --Denizli , İstan· - Gerisi üçiincü sahifede -

·bul ve Konyadan gele~ek izci ler Es
kişehirde birl eşecekler ve ayrı bir 
katar haHnde yarın sa:ıt 16 da şehri
mize.: gelmiş bulunacaklard ı r . İzci l er 
Eskişchirde ..JrnJacaldarı hir knç saat 
içinde valiyı , belediye reisini ve ku
matıdan . ziyaret edecekler ve şehri 
gezecek )erdir. 

( Gerisi üçcncü sahifede ) 

Konferans bugünlerde 'toplanacak 
~~~-----·------~--~ 

Dost asker 
büyük 

misafirlerimize çok 
• 

merasını yapıldı 

Ankara : (Telefonla) - lr.ın 
haricıye nazırı Ekselans Samii diin 1 

sabah Ankaraya gelmış, büyük mera
simle karşılanmıştı. Misafirimiz riya. 
set Cümhur köşküne giderek defteri 
mahsusu imzaladıktan sonra Bariciyc 
vekilini, Başvekil vekilini, Büyük mil· 
let meclisi Reisini ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler iade edilmiştir. Hariciye 
vekilimiz Rüştü Aras Ekselans Samıi 
şerefine bir ziyafet vermiş, bunu bir 
siivare takip etmiştir, 

Balkan antantı genel kurmay baş. 
kanlarının toplan tılarırıda bulunı•ak 
üıere Yugoslav ve Yunan askeri hey
etleri beraberlerinde mıhmandarları 
ve ateşe milterlerimiz Rızn Ünal ol 
duğu halde saat 8,30 da Ankarayı 
şereflendirmişlerdir. İstasyon baştan 
başa Yugoslav, Türk, Yunan bayrak· 
larile süslenmişti. istasyonda misafir -
!erimizi, genel kurmay Başkanımız 
Mareşal Çakmak, Birinci ordu müfet· 
tişi Or general Fahreddin Altay, ge. 
nel kurmay yar başkanı Or general 
Asım Gündüz, Tüm general Mustafa 
Sırrı, Ankara valisi N.:vzad Tan Do
ğan ve Emniyet müdürü ile Yugoslav 
elçilik erkanı karşılamışlardır. 

Yugoslav heyeti şunlardır : 
Yugoslav genel kurmay başkanı Ne. 
diç, Tüm general Brasiç, Hareket da. 
iresi müdürü general Stoçerviç, yüz
başı Ken<;jedeviç dir. Yunan heyeti 
de şunlardır : )' unan genel kurmay 

ı başkanı general Papagos, tum general 

Zoiokulos, topçü yarbay Galogerupo 
los, Kıritılaki.s, Süvari yarbay Grazis, 
Topçu yarbay Petropulos, Averof 
Emir Subayı binbaşı Alestas dır. 

istasyonda büyük askeri merasim 
yapılmiş ve bando Yugoslav, Yunan 
\' C Türk milli marşlarını çalmıştır. 

Heyetler Doğruca, ikametlerine 
tahsis edilen Ankara palac;a gitmiş. 
)erdir. 

Sanıldığına göre büyük toplantı 
bugünlerde yapılacaktır. 

Ruzvelt Her)ro'yu 
tebrik etti 

Paris : 25 ( Radyo ) - Bay Ruz 
velt Eransız Mebusan Meclisi Reisi 
ve Liyon Belediye Reisi Bay Her
yo'ya bir tebrik telgrafı giindermiş· 
tir . 

Bu telgraf Bay Heryo"nun Ruz· 
velt sulh davası hakkında söylediği 
büyük sözleri tebrik eden ve ken
dısinin ve Liyon Belediyesinin ayni 
fikirde olduğunu ve beynelmilel ka • 
nunların tepelenmesini şidcle t lt. pro. 

testo ettiklerini bi !diren telgrafına 
cevaptır • 
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HARP YAKIN DEGiL Şeh ö ır hcabeıroeırü 

~ A~if t~hiik.~;- italyanın, her harp t~hdidi. ka~Ş~s~~da 
lngilterenin , Habeş davasında oldugu gibi geri 

{çekileceğini sanmasındadır. 
t--.....-. ....___ ...... ·· ........ ·· .. ·· •· .. • · •· ·· ·· .. · Yazan: 

K orku, genişledikçe ve derin· 
!eştikçe bütün dünyanın üze. 

ıine bir dalğa halinde yayılıyor. 
Bir çok memleketlerin kadın, er- j 

1 kek bir çok vatandaşları; zevklerinin, J 

tasarruflarının, iyilik ve kötülük 
hakkındc.ki telkinlerinin bütün yaşa 
ma şekilf, rinin elhasil hayata atfet· 
tikleri bütün mananın yakın bir 
harple alt, üst olmasından korkmak 
tadnlar. Bu korku bir hayli zaman· 
danberi ticaret ve finans alemini sars. 
makta.:lır, Yakın bir istikbalda iş ale 
mine de tesir edeceği şüphesizdir. Bi. 
naenaleyh bu korkunun tesirini hafif 
letmenin büyük bir ehemmiyeti vardır. 

Mesudların cenneti ile yarı de· 
lilerin cehennemi arasında mutavas· 
sı~ bir mintakanın bulunması şarttır. 1 
Hıç olmazsa deliler için bir Arasat... 1 

Amarikalı bir muharrir sinir has· 
talıklarından bahsederken "Korku 
d~ş~ncesi " dediği şeyle "öncede.o I 
goruş., arasında kati ve doğru bır 

fark vazetmektedir. Korku düşünce· 
si, mani olunamıyacak bir şey, veya. 
hud da hiç bir zaman vaki olmıya· 
cak .. bir şey hakkında manasız bir 
iç üzüntüsünden başka bir şey de- ı 
ğildir. Önceden görüş ise, tehfikelc· 
re mani olmak veyahut bu tuhlike 

Vlnston Churehlll....-.. ................. . 
«./>aris Soir,. dan 

ve diger büyük devletler tarafından nüfuz, Fransanın şimal hudutlarının 
desteklenecekleri için Japon taarruzu müdafaasında büyük ve esaslı bir 
derh1I durdurulabilirdi. Çünkü, Ja· rol oynıyan Şimali Afrika ordusuna 
ponyanın, fngiliz dili ile konuşan Akdeniz yolunu kesebilit. Fransa. 
memleketlerin iktisadi tazyikıne nın müdafaa mesuliyetini üzerine 
uıun müddet dayanabilmesine imkan almış olanlarca, Baleardaki vaziyeti 
yoktur. Bunun içindir ki, Uzak Şark· ı· ehemmiyetle nazarı itibara almak 
la vaziyetin halli Amerikanın kara· bir vazifedir B h t B M 
rına bağlıdır.Amerika harekete geç- . . . :. u . . usus a • us· 

. k b 1 tt'ğ' t kd' d t hl"k solının malıhulya ıçınde bulunmadığı 
meyı a u e ı ı a ır e e ı e muhakkaktır. 

mevcut olmakla beraber iyi bir Yuka d d ·· 1 d'ğ" "b' B 
h l . ld . d b" "k rı a a soy e ı ım gı ı . 

a çaresı e e etmenın e uyu Mussol' · h . · t · y 1 
ihtimalleri vardır. 1111 a P ıs emıyor. a nız 

· d' ·· 1 . . · d h k ( kuvvet politikası ) denilen şeyi 

Şım ı goz erımızı a a ya ın k il V . d'. k d b u anıyor. e şım ıye a ar u 
ve daha yakın tehlikelerin do vasıta ·ıed' k' · t d.,.. h · 

v • • • ı ır ı, ıs e ıır;ı er şcyı 
laştıgı başka bır ufka çevırelım.Ya adım •adım tahakkuk ettirmiştir. 
ni Akdenize doğru . N • d k' F l ·ı· . . . 1 . ere e ı, ransız ve ngı ız 

B. Musolınının ngıltereye karşı 'ıdar · · b' l ·k h 1 f t' ·ı k . esının ır tşı mu a e e ı ı e ar. 
bir harbe sürüklenmeyı arzu etme· 1 N d ld 
d'ğ' · ı b'f' · şı anmıştır, yon konferansın a o uğ'u 

ı ıne emın o a ı ırız . . . 1 

B. ı ·k J 'it F gıbı, ıtalya derhal çekilmekte ve me 
ır eşı ngı ere ve ransaya . 

k b .. ı b' h b · · t b"· seleyı diğer bir şekilde tekrar orta. 
arşı oy e ır ar e gırmeyı a ıı t t ··b t kt d' . . ya a mayı ecru e e me e ır. 

olarak hıç bır suretle arzu etmez . F k t J t hl'k ft 1 h 
l 1 • d' · lh a a ası e ı e, a yanın, er 
ta yanın ıste ığı şey , su yolile h t hd'd' k d 1 .1 • . . ' arp e ı ı arşısın a ngı terenın 
rahatça Akdenızdekı vaziyetini sağ H b d • d ld ~ 'b' · 
Jamlaştırmaktır. Bunuıı için de ltal· a. eş ~v~sın a o u~u gı. ı ıerı 
yan topraklarının muhtelif noktala- çekıleceğını zannetmesındedır. 
nnda de · h ·· 1 · k k B. Mussolini şimdiye kadar ltal · mz ve ava us erı urma . 

b"lh p t il · d d yayı sevkettiği, Akdenizde genışle - ı assa on e ana a asın a - • . . .. • 
Mısın tehdit için Libyada kuvvetli me ve hakımıyet planında fevk~I~ · 

t - ı- b" d t k'I t k de muvaffak olmuştur. Eğer, şu ıçın ve mo or u ır or u eş ı e me 
.. k"' ld ğ t kd' d K 1 de bulunduğumuz . endişeli aylar ve mum un o u u a ır e ııı · I . . . 

denizin iki tarafında kuvvetli deniz zarfında ngıltere ve Fransa zahırı 

İdmanyıardu kam
pa başlıyor 

Şehrimizde yapılacak olan böl. 
ge birincilikleri müsabakalarına ha· 
zırlanmak için Adana şampiyonunun 
kampa çıkacağını ve sonra tahsisat
sızJık yüzünden vazgeçmiş olduğunu 
yazmıştık. memnuniyetle haber al· 
dığımıza göre ayni kulüp azasından 
ve l>üyük çiftçilerimizden Recai Ta· 
rımer bütün kamp masrafını üzerine 
almıştır. ldmanyurdundan · on altı 
genç bu günden itıbaren kamp yap· 
mağa baslıyıca:Clardır. 

Nüfus kayıtları 
Sabahları müracaat etmedikçe 

veya re~mi bir makam tarafından 
istenmedikçe başkalarına aid nüfus 
kayıdları hiç kimseye verilmiyecek 
tir. Dahiliye Vekaleti bu hususda 
vilayttlere bir emir göndermiştir. Bu 
emre ayğırı hareket edenler cezalan
dırılacaklardır. 

Birlik ve cemiyetler 
birleştirilecek 

Dahiliye Vekaleti , maksat ve 
gayeleriyle çalışma tarzları bir olan 
(Mesela spor° kulüpleri gibi) cemi 
yet ve birlikleri birlt'ştirmek için 
tetkikler yapmaktadır. 

ler muhakkak gelecek ise onlara 
karşı daha iyi mukavemet edebil 
mek için eide mevcut olan tedbir 
lerin en iyisini seçmektir. işte bizim· 
de şimdi muhtaç olduğumuz şey bu· 
dur : Cesaret, panik yapmadan ha

ve hava tesis etmek niyetinde ve de olsa en küçük l:ir ayrılık man· 

b · t' d d' lt 1 h zarası arzedecek olurlarsa B. Mus mec urıye ın e ır . a ya um· . . . 
1 b" f r ti b solım bır daha geri dönemiyeceği 

1 Eğer lngiltere ve Fransa müsa· 

zırlık ve soğuk kanlılık. 

U
• lf ç, dört sene evvel bizzat ben 

de diinyanın hali karşısında 
çok talaşlı idim. Dünyayı teh. 

dit eden tehlikelere karşı dikkatı 
celbetmeye, ve lngiltere hükumetine, 
parlamentosuna silahlanmanın lüzu. 
münü anlatmağa çalışıyordum. Bu sı
ralarda tehlike uzaktı ve ~ok zama· 
nımız vardı. Bugün herkes görüyor 

ma 1 klır aa ~y.e. e ul prokgradmın bir tedbirsizce ve tehlikeli harekete 
gerçe eşmesı ıçın ça ışma ta ır . k ı· - "ki b"I' . . . pe a a suru ene ı ır. 
Ve bır kısmını da şımdıden gerçek- . . . . . . 
leştirmiştir. B unun ıçındır kı, lngılterenın 

o ı d ı d k' · t 1 emniyeti ve dünya sulhu na-•a ear a a arın a ı vazıyc , s· 
panyol hadisesinden doğmuş umu· mına lngiltere ve Fransanın bilhas· 
mi ltalyan politikasının bir inkişa· 1 sa Akdenizde en sıkı birlikle hare· 
fıdır . ket etmeleri ve üzerinde uyuşmazlık ı 

H ..,r ne şekilde olursa olsun] göstermeğe mecbur olacağı nokta· 
Balear adalan üzerindeki h k d 1 lar ak ın a B. Mussolininin kafa· I 

hal yan nüfuzu Fransa Cümhuriye. smda en küçük bir şüphe bile bı· 
ti için bir emniyet uıcselesidir. -Bu rakmamaları lazımdır. 

~ha edemiyecekleri noktalan açık 
ve kat'i, bir surette izah edecek o· 
lurlarsa önümüzdeki altı hatta sekiz 
ay müddetle arzularına hiirmet edi · 
leceğine ıüphe yoktur. 

Zamanla, Avrupa teslihatında 
vukua gelecek umumi muvazenenin 
Garp devletleri lehinde olacağını 

kimse kat'i olarak söyliyemez. 
" Hasmını yolun üzerinde gör· 

düğün zaman onunla derhal sulh 
yap ..... 

Mahkum kadınlar 
fabrikalarda 
çalıştırılacak 

Adana hapisanesindeki 
mahkum kadınlardan da 

gönderilecek mi ? 

Haber aldığımıza göre; Adliyf' 
Vekaleti çok mühim bir karar ala· 
rak , kadın mahkumların fabrikalar· 
da çalıştırılmasını tesbit etmiştir . 
Hatta bir çok mahküm kadınlar 
Kayserideki fabrikalara götürülmek 
üzeredir. Mahkumlar , fabrikalarda 
İşçiler gibi çalışacak ve onlardan 
farklı muameleye tabi tutulmıyacak. 
!ardır. 

Sanıldığına göre, şehrimiz hapi
sanesindeki kadın mahkumlardan 
bır kısmı da Kayseriye gönderile· 
cektir. 

İlkokul kitapları bu 
ay tamamlanacak 

Mektep kitaplarının önümüzdeki 
ay sonuna kadar yetiştirilmesi etra
fında yapıl .. n çalışmalar sona ermiş 
ve bütün hazırlıklar bitmiş bir va· 
ziyettedir. Talebe bu aydan itibarf'n 
istediği bütün kitapları tedarik ede 
bilecektir • Bakanlık , flkokulların 
hesap ve hendese kitapJarırun bu 
yıl yine kitap listesinde bulunan 
kitaplardan okutulmasını kabul et. 
miştir. Yalnız bazı kitaplar bu liste 
den çıkarılm,ştır. 

25 Tef rlnlevveı 937 

Gökyüzü kesif sisli , havada 
hafif bir rüzgar var. En çok sıcak 
21,5 santigrat derece. 

ki tehlike çok yakın ve bu tehlikeyi ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

karşılamak için bütün dünya büyük 1 üyük Harpte lngiliz ca· 
gayretler sarf etmektedir. Bunun içindir sus teşkilatının en fazla Deniz altındaki casus 
ki, tehlikeyi izam etmek zamanı gel isabetle faaliyette bulun 
memiştir. Bilakis bu tehlikeyi surat· duğu deniz şubesi olmuş. 
Je mütalea etmek lazımdır. tur. Bu gizli teşkilat bütün Alman 

-------•Umumi H•rbln h•klkl hlklyealnden 

Peygamberlik yapmanın ne kadar harp ğemilerinin sırrını öğrenmiş, 1914 tc: lngiliz hahriyesinde Mil· 
tehlikeli olduğunu çok iyi bilmekle bütün şifrelerini ·ele geçirmişti · ler isminde bir zabit vardı. Bütün 
beraber, öyle zannediyorum ki, önü. Bu teşkilatın bilhassa meşgul lngiltere askeri mahafilinde cea· 
müzde bulunı:ın aitı ·veya sekiz ay olduuğu cihet Alman mayin gemi· reti ve zekası ile şöhret bulmuş o 
içınde büyük bir harp patlamaya- leri idi. lngiliz harp gemilerine kar- lan bu adam lngiliz gizli teşkilatın 
caktır. Ve ayrıca şu kanaattayım ki şı sulara dökülen mayinlerin izleri· da en mükim bir unsur olarak çalı· 
de, zamanımızda hiç bir umumi harp ni lngiliz casusları derhal .buluyor şıyordu . 
olmıyacaktır. Ve yine zannediyorum ( v.~ bu?ün ~lma?ların .. denıze ~ök· Bır gün amirallık dairtsi Millere 
ki Amerika tarafından desteklenmek tuklerı mayınlerı lngılız gemıleri lngiliz sahillerinden birinde batmış 
ş~rtile, lngiltere harbı büsbütün ertesi gün toplayorlardı. Bu suret. olan bir tahtelbahire inmek vazife· 
gömmek hususunda büyük bir rol le, ".ıayin döken Alman gemil~ıiyle sini verdi. Miller, dalgıç elbisesiyle 
oyııayabilir. mayın ~toplayan lngiliz gemilerı ara· denizin dibine inecek ve tahtelba. 

Z-ıten, lngiltere zamanında silah sında adeta bir köşe kapmaca oyu· hiri gözden ıeçirerelc, Almanların 
lanmış bulunaydı bugün Avrupa nu oyn~~ıyordu · bu kabiJ tahtelbahirlere ne gibi trr· 
payitalarını harp cadısı titretmiye· lngılız casus teşkilatı bu büyük tibat almış olduklarını tetkik ede. 
cektir. muvaff akıyeti nasıl elde ediyordu ? cekti . 

Asya ve Avrupada gozlerimi- Şüphesiz ki, Amirallik harpte en Miller tahtelbahire indi. Etrafı 
zin önünde feci bir surett~ büyük ehemmiyeti bu noktaya ver gözden geçirmcğe başladı. Bfrden 

k 1 miş ve bu İş için çok fazla tahsı'sat bire go"zu"'ne kapal bı'r k ı ı·ı· t• cereyan etme te olan manzarayı ı ap ış ı. 
mütalaa edelim . koymuştu · Bu kamaraya girmek istedi. Ka-

Eğer Amerika, Dokuzlar konfe- Fakat, amiralliğin verdiği para pıyı biraz zorlayınca açtı ve içeri 
ransından sonra umumi bir müda. ne olursa olsun, böyle mühim bir girdi . 
hale hareketinin başına geçmez ve muvaffakıyeti elde etmek pek kolay Bu kamarada büyük bir demir 
Japonyaya karşı boykotaj yapılmaz. bir iş değildi . Alman gemilerinin kasa vardı. Miller kasayı kolayca 
sa, geniş Çin topraklarının Japonya döktüğü deniz altındaki mayinlcrin açtı ve içinde bulduğu kitapları ve 
tarafından istilası, Amerika ve Av. meydana çıkarılması o kadar saat kağıtları alarak suyun üzerine çıktı. 
rupanın Çindeki menfaatlerinin bi· gibi işleyen bir intizamla yapılıyor. Amirallikte bu kitap ve kağıt. 
rer birer budanm'lsı kontrolsüz fa· du ki bunun muhakkak büyük bir lar tetkik edilince görülüyor ki, ki. 
kat diger devletleri harbe sürükle. hileye istinat ettiği görülüyordu . taplar Alman bahriyesinde kul· 
meden devam edecektir. Yangın bü. Bu sır uzun müddet gizli kaldı. !anılan şifrelerin anahtarıdır, kağıt· 
tün Çini kaplayacak fakat başka. bir Fakat bugün, tarihin gizli bir say· lar da Almanların mayin döktükle. 
tarafa da sirayet etmiyecektir. fası olan bu mesele aydınlanmış ve ri ve dökecekleri yerleri tesbit eden 

Digcr taraftan , eğer Amerika Büyük HarpteVi bu denizaltı casus· haritalar ... 
lılar harekete geçmek hususunde larının sırrı meyrlana çıkmıştır . Bu suretle ele geçen şifre ve 

haritalar lngiliz amiralliğinin tabii 
çok işine yaradı: Daha artesi gün· 
den itibaren bütün Jngiliz mayin 
toplama gemileri faaliyete geçmiş 
ve denizin dibine Alman gemileri· 
nin dölctütü mayinleri toplamata 
başlamıştı . 

lngiliz bahriyesi t-.Jmanların ne 
relere mayin döktüklerini de - E · 
lindelci haritiya göre - biliyordu . 

Diğer taraftan, Alman gemile· 
rinin arasındaki muhavereyi lngiliz 
gemileri, ellerindeki şif re ile derhal 
anlayorlar ve ona pe hareket ıe 
diyorlardı . 

Fakat bir gün görüldü ki, Al· 
man gemilerinin telsiz muhavereleri 
artık lngilizlerin elindeki şifrelere 
göre anlamanın imkanı yok . 

Alman bahriyesi, şifrelerinin 
lngilizler eline geçtiğini ıezmiş ol. 
acak, bütün gemiler şimdi yeni bir 
şif re üzerinde konuşuyorl.,dı • 

Şifre bahsinde böyle okluğu gi
bi, mayinlerdc de İf değişmişti· Ar 
tık mayınler lngilitlerin elindeki ha· 
ritaya göre dökülmüyor, 1ngiliz gc· 
mileri haritada ıösterileu yerleri bo· 
şuna arayorlardı . 

Sırlar'nın lngiliıJerin eline geç
tiğini Almanlar nasıl anladılarsa. 
şifre ve haritaların değiştirildiğini de 
lngilizler derhal anladılar ve bütün 
faaliyetlerini bıraktılar. 

Fakat bu bir bekleme devresin
den ibaretti. Hakikaten, biraz son· 
ra. fngilizlerin eline ikinci bir fırsat 
düştü, tıpkı birincisi gibi bir fırsat: 

O günlerde diğer bir lngiliz sa
hilinde bir Alman tahtclbahiri da· 
ha batmıştı. Bunun üzerine am · rallik 
gene Millere denizin dibini kanştır 
mak emrini verdi. 

Miller bu tıhtelbahirde evveli 
bir şey bulamadı. Şifrelerin bulun· 
dutunu zannettiği odayı açmak 
rnünlcün dqildi. 

Fakat Millerin tavsiyesi üzerine, 
tahtelbabire bir torpil atıldı ve ge· 
mi denizin dibinde parçalandı. 

Bundan sonra. Miller tekrar de· 
niziıı bibine indiği zamnn, tahtclba· 
hirin gizli yerlerinin de açılmış ol· 
duğunu gördü ve torpille parçalan 
mış demir aksamın arasında, oldujU 
gibi, birçok şifre ve hartalar daha 
buldu. 

Bunlar, Almanlann yeni yaptık· 
ları şifreler ve yeni dökecekleri 
mayinlerin yerlerini gösteren haıi · 
talardı. 

Bu yeni şifre üzerinden muha · 
vereler uzun müddet devam etti ; 
mayinler de bir müddet için o ha · 
ritayı takip ederek döküldü ve ln
gilizler de onları birer birer topfa
dılar . 

hakikaten samimi olsalardı lngiltere~---------------------.---------.-.----ı1111mllll!'ml"""""""'~ ._ ... _ ... 1111111!1 ____________ ....; 

Cümhuriyet ba 
ramı için tale 

hazırlığı 

Dün öğledt-n sonra saat 16 

şehrimizde mevcut Orta ~ 
okul talebeleri Stadyoma 
ler ve 29 teşrini evvel Cürnh 
bayramı için provalar yapmıŞ 
Talebeler ayni zamanda Cüın 
ve istiklal marşlarımızı da ht~ 
ağızdan söylemişler ve muvaff,. 
muşlardır. 

Yağmurlar 

Pazar sabahı yağan bol 
murlar, şt hrimizdekinden daha d 

lı bir surette köylere yağmıştır· 
hassa şimal bölgelerle garp 
lerimize 4-5 saat devamlı 'f' 
)ar düşmüştür. 

Maliye talebe koopet8 

terinden vergi alma~ 
istiyor 

Bilumum mekteplerdeki 
kooperatiflerinden Maliye , 
almağa kalkışmıştır . Haber ~ \ 
mıza göra ; bu yüzden Maarıf 
kaleti ile Maliye Vekaleti arıası 

bir ihtilaf baş göstermiştir. 

Orta tedrisatta 

Tayinler, terfiler, nakil 

Şehrimiz erkek öğretmen. 
tarih ve coğrafya öğretmenliğı 1 

olarak ltretmen Naciyeye veril 
tir. 

••• 1 
Öğretmen Bay Hida •et'e i 

1 

ten kız lisesi öğretmenliği de ve 
miştir. 

••• 
Orta okul yar direktörWr' 

ayni okul öğretmenlerinden .M11J 
fer Abdullah Bir oğlu tayın 

miştir. 

Şehrimiz Ticaret okulu öğret 
lerinden~olan Esad Demirci, Af' 
iise.ii öğretmenliğine tayin edil 

••• 
Şehrimiz ismet lnönü akşaıı1 

sanat okul idare işyarlığına şa 
Gülmen tayin edilmiştir. 

Gece dersleri 

ikinci Teşrinde başh1 

Her yıl olduğu giH bu yıl 
lkicci Te~rin ayının başlaoğıC'.ııı 
gece dersleri açılacak ve ok11r 
yazma bilmiyenlere parasız olı' 
Halkevimizin tensibile öğretırıeı• 1 

tarafından dersler verilecek. 

Ziraat Mektebi nıüdÖ' 

Şehrimiz Ziraat Mektebioİll Y a 
. M'"d h ·ıııı 1 

nı u ürü Bay Muzaffer şe rı 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır· 

Kız kaçıran 
mahküm oldu 

1 - -nd Kara salının kala daği koyu ~ 
Mustafa karısı Nazmiyeyi ~a~' d 
ya teşebbüsten suçlu aynı_ ko~J 
Durmuş Ali oğlu Ahmedın d 
Ceza Mahkemesinde ceryan . e , 
duruşması dün hitama ermıŞ -~ 

b't O' 
suçlunun kız kaçırması suçu sa 1 ~ 
duğundan sekiz ay ağır hapsıoa 
rar verilmiştir. 
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4PONLAR RiCATTE 
• 
1nliıer bir çok kasabaları dün 

ellerine geçirdiler 

~11ihay : 25 ( Radyo ) - Japon 
it~arargahının Çinlilerin geri 
. ıne dair yaydığı haber doğru 

1 \ı ır. Rılakis Çinliler ilerilemek. 
e b· leQ· 1

1
r çok hasabaları işgal et-

" ır er 
ıok • 
d Yo : 25 ( Radyo ) - Şang-
a bulunan Japon umumi karar· 

gahı , Japonların umumi taarruza 
kalkmaları üzerine Çinlilerin geri çe
kildiklerini bildirmektedir. 

Şanghay : 25 ( Radyo )-Pekın
Hankeu demiryolu boyunca yerleş

tirilmiş bulunan Japon kuvvetlerinin 
rical etmekte olduğu bildirilmekte
dir. 

i/istinde frenler yalnız 
fiindüzleti işliyor /ar 
Yeniden ciddi tedbirler alındı 

~~diis Miiftiisünün serbest hareketi için Suriye 
~li Komiserine Arıplar müracaatta bulunelu 

~~~------·------~---~ 
Müftü 1stanbu1a mı geliyor ? 

d~Udü.s : 25 ( Radyo ) - Fifistin 
b~rn eden karışıklıklar dolayı
h •t Çok yeni tedbırler almıştır. 

kıq iltler yalnız gündüzleri yapıl· 
. \re bilhassa demir yolları da 

t 'tlernemektedir . 
l!ı 11;."elki gün öldürülen Yüksek 
· ik 1 azasının cenazesinde 5000 
k.. bir kalabalık bulunmuştur . 
~tut : 2.S ( TÜRKSÖZÜ Muha
ake~ ) - Başta Beyrut Müftüsü 
llı"uıere Kudüs Müsiümanların 
~ lltekkep bir heyet .A.fr l<omi
~·~ııt Dömartel'e müracaat ede-
11stin Müftüsünün serbest hıra· 
'1nı ve istediği yerde ikamete 
~1~e edilmesini rica etmişlerdir . 

11
t ~k komiser, Bu Heyete, mesele 

"
··ttiİ lı...~- ildar olacağını bildirmiştir . 
~- ~ llftünün vaziyetinin ne olaca~ı 

D lltalum değildir . 
C}'Ji Ekspres gazetesi Filistin 

led\ye encümeni 
düiı toplandı 

~ ~tı .öğleden sonra Turhan Ce
ltd.erıkerin riyasetinde toplanan 

,, 
1>-c encümeni geç vakta kadar 

j ~,~ t'tmiş ve bazı kararlar ithaz s;1
ttir. Dünkü toplantı da Encü· 

-~\'erdiği kararlardan hir kaçını it' Yazıyor uz: 
~ Q~E AYOIRI GAZOZLAR 

dil, ledıye Encümenince kabul 
-~~formüle uyğun bulunmayan 
,~ satışa çıkardığı için Kaya· 
'Mı ıazozhane, sahibi cezalandml 

~ÇAMURDAN KURTARMAK 
y 4PILACAK KALDIRIMLNR 

'hıur mevsiminde çamur ohn 
~t~ belediyece , şimdilik mu
' bır tedbir olmak üzere kal

.le. ~~Pılacağmı evvelce yazmış
·~ jL lf, belediyece dün müteahhi-

'"tle edilmiştir. 
~ lkMEK FIAnARı 

~ ~lltltdiye Encümeni , bir haf ta
~ ~ •atış vasatilerlni hesaplamış 

.. d '4~ ;as.a~ilere göre ekmek fiatla · 
un~ ~r._ ttışıklik yapılmasma lüzum 
fl'ıv tıtaiırr 

d 
yır. 

5Y 
A 
ed 

. 1 
iŞ 

>it J 

()l>ek kuduz mu?I 

·!;7k zade Gami çifliğinde 1 

~ '. ~bdullah oğlu Mevlud is· 1 
birııini bir köpek ısırmıştır· 

Müftüsü ha~~ın~a 7,u haberi ver~ek
tedlr : 
1 

" Elha~ Emintllhüseyni, FiJist.in
den firar eylemesine rağmen Müftü
lük sıfatını muhaföza ediyor. TGrki· 
yeye gitmek iıtediAi zamıolunuyor . 
Beyruta geldikten sonra Suriyedeki 
Fransız fevkal~de

1 

komis~ri Kont Dö
ma rtel'le görüşmüş, Ş<fma, yahut T. 
rablus'f8ma titmesine müsaade edil
miştir. Kendisi buradan Türkiyeye 
geçmek istemektedir . 

Anlaşıldığına göre. MüftA, Tür· 
kiyeye Filistin Arapları davasına yar-
dım edilmesi için müracaat edecek
tir . Türkiyeden yardım alamadığı 
takdirde Müftünün Bağdada gitmesi 
ve İngiltereye karşı pan Arap kon 
federasyonunun tesisi için fraktan 
muzaheret talebinde bulunması da 
muhtemeldir . 

Fransız Başvekili 
nutuk söyledi 
Paris : 25 (Radyo) - Başvekil 

Şotan dün mecliste bir nutuk söyle
yerek' ls;ıanya işlerine ' temas etmiş 
ve meseleleri teşrih ederken demiş
tir ki : ( Biz komşu devletlerin ancak 
samimi ştkilde yakınlığını istiyoruz.: 

Romanya Veliahdinin 
mülazımlığa terfii 

Bükreş: 25 ( Radyo) - Veli· 
aht Mıhail'in bugün mülazımlığa 
terfii günü olduğundan büyük me
ı'Jfsim ve ~enlikler yapıldı . Bütün 
Bükreş baştan başa donandı. Türk, 
Yunan , Fransız murahhadan da 
merasimde bulunmuşlardır . 

Yunan kralı seya
hata çıkıyor 

Atina : 25 (Radyo) - Kral 
Jorj 29 Teşrinievvelde Avrupa seya 
batına çıkacaktır. Bütün gazeteler, 
bu seyahat esnasında Kralın bir çok 
devlet reislerile görüşeceklerini yaz. 
maktadırlar. Kral Jorj bu seyahatın· 
da Roma ve Parisi de ziyaret ede 
cektir. 

Köpek dün Jandarma nezareti altın
da Şehrimize getirilmiş ve ku<hız 

olub olmadığını anlamak için vete· 
riner dairesi tarafından müşahede. 
ye alınmışhr. 

Türk sözü Sahife : 3 

Rusyada ihtilal ha .. 
reketine teşebbüs 

Roma : 25 ( Radyo ) - Mos. 
kovadan bildirildiğini'.': göre , Beyas 
Rusyada ihtilal hareketine teşebbüs 
ettiklerinden, dokuz kişi hakkında 
idam kararı verilmiştir . 

Diger taraftan Ziraat işlerinde, 
kundakçılıklarmdan dolayı on sekiz 
kişi bugün Moskovada idama mah
küm olmuş ve idam edilmişlerdir. 

Suriye kabinesi 
Değişiklik yapılacak mı? 

Şam : 25 ( TÜRKSÖZÜ mu 
habirinden ) - Şam meclisi evvelki 
gün toplanarak reis seçimi yapmış 

ve riya.setı~ tekrar Faris Hurı seçil. 
miştir. 

Doğru kaynaklardan alınan ma. 
IUmata göre Dahiliye ve Hariciye 
Nazırı Sadullah Cabirinin istifasına 
muhakkak nazarile bakılmaktadır . 
Bunun yerine Halepten birisi tayin 
edilecektir. Ayrıca bir de, kabineye 
Dürzü mebusu alınacaktır. 

Elen Başvekili 
memleketinde 
Atina : 25 ( Radyo ) - Baş

vekil Bay Metaksas Averof zırhlısı. 

ile dün saat 16 da Faler limanına 
g.elmişlerdir. F alerde.-Metaksasa bü
y~k bir karşılama merasimi yapıl· 
mıştır. Metaksas bugun -Atinaya ha
reket etmiştir . 

Hava Şehidimiz 
lmaôın bab'ası· 

' 
-Birinci Sahifeöen Artan-

lmadın babası Avukat Mesut he
yetin taziye ve teessür duyğularına 
fevkalade soğuk kanlılık ve yurd se
verce mukabelede bulunmuş ve oğ
lunun ölümünde11 dolayı teessur duy
madığını ancak vazifesini temamen 

yapın -<lığı için müteessir oldijğunu söy
lemiş ve bu yıl liseyi bitirecek olan 
ikinci oğlunun d~ bu y,ola hazır bu
lunduğunu iftiharla sGylemi§tir. 

f skenderundaki 
f oaliyetimiz 

- Birinci sahifeden artan 

Serbest mır.tıkada yapılacak te
sisat için hükümetimiz mühim feda· 
karlıklar yapmağa karar vermiş bu
lunmaktadır. 

Dün akşam lskenderun ve bu 
sabah ilk iş olarak Baş Konsolosu 
muzu ziyaret maksadile Antakyaya 
geldik. Baş Konsolosumuzla işleri
miz üzerinde temaslar yapıyoruz. 

SANCAK DELEGESi 

Aldığım ınah'.irnata göre, Sancak 
delegesi Roger Ankaraya davet 
edilmiştir. 

Delege Cümhuriyet bayramın 
da bulunmak üzere bu giinlerde An 
karaya hareket edecektir. 

KONTROL HEYETi 

Kontrol heyeti hala Antakyada 
bulunmaktadır. Heyet intihabatı ha· 
zırla nak ve tedbirler almakla meş· 
guldur. 

Kontrol heyeti ile Sanc ık dele. 
gesi temaslaf yapmaktadır. Evvelki 
gün de belediyed~ bir toplantı ya
pıldı. Bu toplantıda delege ve me 
salihi hassa zal>iti de hazır bulun. 
dular. J 

Kontrol heyeti Başkam " Anta
kyede, ıükiin ~e huiur g.örüyorum 
memnunum .. demiştir. 
NÜFUS l'LERINDE MOŞKILl T 

Nüfus"'iŞl'erinde !Gnkhan- Kay-

Bahçede zırai 
vaziyet 

·---------------------~------------------------------

Bahç~ (Hu~i) - Kazamıza ve 
civar köylerine. -sonbahar ziraatına 
çok faydalı olacak olan bereketli yağ. 
mutlar düşmüştür:' Dünden itibaren · 
hava açıktır. Henüz ziraat başlama. 
lmıştır. Fakat bir kaç güne kadar 
ekim işlerinin büyük bir faaliyetle 
başlanacağı kuvvetle ümid ediliyor. 
Dün öğrendiğime göre Osmaniye ka -
zasında da sürekli yağmurlar yagmış· 
tır. Bu yağmurlar başlanacak ekim 
için çok büyük faydalar temin ede. 
cektir. Orada da zerraiyat başlama 
mıştır. 

Çiftçi bu bereketli yağmurlar

dan son derece menun olmaktadır. 
Bu seneki zerraiyat, gerek bahçe 

ve gerek Osmaniye ve köylerinde 1 

çok normal bir şekilde olacağı tah 
min edilmekteair. 

Ankarada bayram 
hazırlıkları 

- Birinci sahifeden artan 1 

ASRi SiNEMA 
26 TeşrinieV\'el Salı akşamından itibaren 

Bu senenin iki bUyUk Şaheserini birden sunar 

Son günah 
Oynayanlar 

GLARK GABLE - VILLIAM POVELL 
MAYNALOY 

Ayrıca : Şanlı Ordumuzun Büyük 

' • ••• 

TRAKYA MANEVRALARI 
PEK YAKINDA : Türk inkilabında terakki hamleleri 

!lyük Tiirkç• sozlü inkilap filmi 

* 
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Dikkat : Sinema 8,45 de başlar 
Telefon: 250 ASRİ 
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Sivas , Kayseri , Adana ve Yoz- ,,_ ______________ 
1 

1 
gad jıcileri de gelmişler ve büyük 1 

merasimle karşılanmışlardır. TAN 
Kastamonudan gelecek izcileri- Sinemasında f' 

miz de bugün saat 13,36 da şehrimiz- Bu 
"'\ 

akşamdan itibaren 
de olacaklardır. 1 

iıcilerimiı Ankara garında bü- , 
yük törenle karşılanacaklardır. Kar. ı 
şılama töreninde Ankara izcileri, ı\n
kara mektepleri delegeleri, Kültür 
Bakanlığı mümessilleri, bando mızıka 
bulunacak l ır. 

BU AKŞAM 

Senenin en büyük Filmi ve en 
büyük hadisesi olan 

ı 

ING1L tERE KRALI 6 NCI JOR 
JUN TAÇ GiYME MERASiMi 

2 

Kahraman, şanlı Ordumuzun büyük 
Trakya manevraları 

Alsaray 
Sineması 

Robert Tayloların 
2.5 Birinci Teşrin Pazartesi günü 

ö~lenden evvel geçid resmi sahasın -
da- 'izcilerimizin sıra tertibi, taksimi 
ve muayeneferi yapılacaktır. izcile
rimiz öglenden sonra ônlerinde mızı
ka olduğu ~daide Yenişehire Bakan
lıklara doğru bir gezinti yapacaklar 
ve q~ arada harbiye mektebi, polis 
entstitüsü gezilecektir. 

l Tarihi canlandıran ve İngilterenin 
· geçirdiği büyük dt>ğişiklikleri 

gösreren 

Donanmada cinayet 

1 
Şaheserile fevkalade program 1 

8646 
INGILTERE TACININ iNCiLERi -----------

26 Birinci Teşrin salı günü Kül
tür Bak.anı B. Saffet Arıkan izcileri-
mizi teftiş edecek ve ğeçid resmi 
tcrcill:3esi yapılacaktır. 

Umumi prova 

., 27 birioci Teşria Çarşamba gü. 
nü izcilerimiz ciheti askeriyenin em
rinde umumi pı:ova yapacaklardır. 

28 birinci Teşrin Perşembe gü 
nü vilayetin programı mucibince iz
cilerimiz Halkevi önünde • toplana· 
nacaklardır. Uradan Samanpazarı 
yoluyla Ulus meydanına ~inecekler 
ve Anıta çelenk koyacaklardır. 

izcilerimiz Ulus meydanından 
Y enişehire gidece .... ler ve Ordu evin· 
deki Anıta, ondan sonra emniyet 
Anıtına çelenk koyacaklardır. 

izcilerimiz 29 birinci Teşrin 
Cümhuriyet bayramında geçid res
mine iştirak edeceklerdir. 

ŞehltllAe çelenk 

30 birinci Teşrinde izcilerimiz 
şehitliğe giderek çelenk koyacak
lardır. 

izcilerimiz ayni gün Bayındırlık 
Bakanlığının müsadesile Devlet De
miryollartarafından tahsis edilecek 
hususi bir trenle Orman Çıftliğine 
giderek çiftliği eezeceklerdir. 

izcilerimiz 31 birinci Teşrin Pa
zar günü yine hu .usi trenlerle şeb· 

rimiıden ayrılacaklar ve merasimle 
ttşyi olunacaklardır. 

Buyıl Cümhuriyet bayramı töre
nine Ankaradan 392 erkek, 200 kız, 
vilayetlerden 1012 erkek izci olmak 
üzere 1604 izci iştirak edecektir. 

Ankaradan töreene iştirak ede
cek sivil talebe olarak fsmetpaşa 
Kız enstitüsünden 300, kız lisesi 
nden 400, Musiki Muallim Mekte. 
bind~n 50 talbe iştirak edecektir. 
Bu suretle cümhuriyet bayramına 
iştirak edcceek izci ve talebenin 
mikt4n 2354 ki:,.iye baliğ olmakta· 

dır • 

=== 1 L :s 

makamı Salahaddin halka çok müş 
kilat çıkarmakta ve bu işleri taki
be gelen Türk muhtarlarını koğ · 
maktadır. 

8634 1 -------
Yeni çıkan 

iş 
kaıııuı l\o. 300H : 

------------------------
kanun ve nizamlar 

kanunu 
Kulml tarılıı . J/ ı/9 '6 

f\e§rı tarılıı : 151{)/ 1936 

-Dünden artan-

3) YukarıJak' fıkrılu m ı.,'b'n::::: C"zıya çırptırılarak k:\pa~tırılmış 
olan id:ırehan!yi te~rar a:;ıp işlden kı•ıu:=ye evv.!lki pua cezasının iki 
misli hükmoluıncığı gi'>i ayrıc1 iki aya kadır h:ıf:f hapis cezası daha 
verilir .. 

Madde 122 - 1 ) 66 ncı mıJ.Lnin A be1di hükmünce saHil1iyettar 
m:ıkama verilm.:si laıım gden b!yan:ıarn::yi mühleti urfındı:J vermiyen 
hususi iş ve işçi bulmı idarehan~si s lhip v~ya müdürün~ 25 liradan 100 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur . 

2 ) Aynı ın lddenin B beh li m:.ıc'bince salahiyettar makam tarafındm 
yapılacık incelem~ler ve soru~t.ırmılara k rşı g:içllikler çıkaran veya 
ke.1.iısine tebliğ e :lilea n::ı <:ianları h'll vnlam yan veya m:.ı::ımelelerinin 
us.ıl ve şartların.:la ve ücret hrifelerin.:le sa'a 1ııy .. ttar ınaka'llın yaptığı 
tadiller ve ıslahları o suretle tatb'k et niye"l v~y ıh ıt yu:Carıda yaı.lı mua
meleleri ikm:ıl ettirerek " muvılckat izin kağıdı .. almıya1 hus•Jsi idare 
hane sahip veya mü Jürüne yir.ni be$ liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükm'.>lunur ve bötle bir idareh ne, idari surette kapattırıl

ınamış bulunuyorsa, işlemekten menolunur . 

Macid. 123 - 1 ) Hususi iş ve işçi bulma idarehanesinde, 67 nci 
madde mucibince salahiyettar maka11ııı ta~dikindeıı geçirilmemiş tarife· 
lere göre ücret alarak mıamele yapm veya ta~Jikli tarifeden fazla iicret 
alan idarehane sahip veya müdürüne yüz liradan aşağı olmtmak üzere 
hafif para cezasile beraber bir haftadan bir aya kadar hafif hapis ce· 
zası dahi verilir . 

2 ) Aynı madde mucibince .ı:alahiyettar makamdan tasdikli ücret ta. 
rifesini yazıhanesinde levhalarla ilan etmiyen idarehane sahip veya mü
dürüne yirmi beş lira3an yetmiş b .. ? liraya kadar hafif para cezası hük
molunur . 

Madde 124 - 1 ) 68 inci madd ~nin birinci fıkrası mucibince muhte· 
lif i·ş ve sanat zümreleri veya m~nafii umumiyeye hadim yahut munhası
ran hayır işlerile müştagll cemiyetler tarafından, ilgili makamın izni alın
maksızın iş ve i;çi bLJlma faaliyetine geçilmesi halinde bu hareketin mü· 
teşebbis veya faillerine on liradan elli liraya kadar hafıf para cezası hük
molunur . 

2 ) Aynı madde mucil:iince ilgili makamdan izin alarak İş ve işçi bul · 
ma f .uliyetin J ge._:, !n teşekküllerce İşvilerden her hangi bir ücret alınma · 
sı halinde, bu hareketin faillerine yir:ni beş liradan yüz elli lirayct kadar 
hafi para cezası hükmolunur 

8303 -Sonu var-
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Kambiyo ve Pua 
lf Bankundan abnm,ııbr. 

p-

.... ıılıllk ev 
E4ifler. ·~ Eski 

karya Oteli elenmekle 
yukarıda bet, ılt btta bet oda em.11tm 
rik ve au tetiiibnı havi ve her --•ıtm 
konforu baii e• ~ralıktır. f.teklMll~ 
matbaam~• Meh"'et Görme mü· 
racutlan. 

1-3 

Bugece nöbetçi e~ne 
T~ civamda 

lk ec7Jlliejidir 

Seyhan orman muamelat 
memurluğundan : 

Mütenevvi 
renkli ile r 

.türlü &ab tlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalal'IDCla -yapb-
rabilirsinaz . • 1 

..... ,. Reami evrak, cedv 
ler, çekler, karneler 

kartvıizit ve bilumum tab iıleriniz, en kısa 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla 
yapılır • 

---·ar &erlerinizi Türk - 1 Gazeteler Türk .. 
sözü matbaasında 1 baası" 

bastlrınız . temiz bi ~ fis bir .. ı si n, ka her b ,da g 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene- mua , talieder • 
cektir . l 

T0RKSÖZ0 Kiiat pİ.Jas.,ının tereffüüne rağıoen • • tün işlerde büyük bir ten11ilit yapnıak 

Evvelce Osmaniye kazasında ka
pah zarf usulile arttırmaya çekarala 
44297 kental meşe odunu için en 
yüksek bedel teklif eden a'ıcmın 
ior:ız ettiti teminatın kanunsuz bu
lunmasından ve diger abcalann tek 
lifleri de haddi layik görülmediğin
den mezkur odunlar 2490 sayıla ka. 
nunun 40 cı maddesine tevfikan ye· 
niden kapalı zarf usulile arttırmaya 
çıkarılması. Ziraat Bakanhtanm 6-
10-937 tarih ve 31673 aydı tel 
emri iktizuandan olm11kla Osma 
niye Jcazuanda valci Olakbap ve Sa. 
nca meşe baltabk ormamndın bir Seyhan Vilayetinden : "' ...... .__. __ ._. ________ ...-ı .... -.....-... 
.ene içerilinde kesip Çlkarmalc üzere 
Aabammülü famili olan 44297 ken
t.I mqe om••DWa .beher kentaJı 
mahalli t81ife J114e'i.ı.o 12 kurut 
mullımmm bedii: ile l\cl.-..,..n 
•bt komiayoaumm 12 .... f&.ı.-937 
tarih ve l _,. bmile ıyai ıün-

Wuauai ...... benin ıt 10 937 ç.,......,_ tllll ma.;_.arrer o 

lla evra9•~~ ba· 
tı'bıilllr~.,._,. yeni. 
c1en em-.;n.a._... 
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4 
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75 
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1 - Hayvan Pazarmdm Mirztç.,,lebi ............... 
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Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari katine 

Almanya'nın ır.rıhur .. HARTMANN" fabriku1D1n her nrvi Iİyah nakli 
gazete ve .. illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

ıs - 30 8592 

KAY ADELEN A • 
marıoı ttpelrrindfn 
en f~nni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur • 

K 
A 
v 
A 

Satıı yeri : Mersin Ziya P• 
sokak No: 8 

G. Vosbikyaa Tecimevi 

KAYADaEN ... 
lan ve pzozları ııh· 
hat ve ~lik kay 
nağıdır • Daima KA 
V ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
salara haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN IU· 

lara ve gazozları e
vinize kadar gönde. 
rilir • Depoya haber 
vermek kilidir. 

KAYADELEN gazozlarını ahıken şişelerdeki kırmJzı ( KAYADE· 
LEN ) tapafarına dı~kat tdiniz. KAYADELEN Tranıitferi: Mersin ve 
Adana KAYADELEN dtpolarıdar. EüyLk damacanalar: 100 kuruşa ev· 

l lerinizc gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar t:~r seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanınaktadır . 8495 54 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından : 

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

1 - Kuru köprü Çeşme meydanmda 
2 - Belediye önünde 
3 Taşköprü başı meydanında 

iruinde icr• edil~F.Pr zuhur 
~ taliplerin _...ve etc.ik
me k..,..... 21 ve32 Q ..,.elde. 
leri l9UcilNnce teklil -~ 
birlikte ~ Wt'•llf:ilellin '9 
7,S aislaztDMd a lira 97 km;ut· 
........... w.. ,.._. .. 
_..... ... anılllat ""' ..... 
.e ... o.t. ............ bU 
İlill middeti içinM •c.ta velİlca· 
lile ~ ..... ...,,,. ..... .... 

ODUCU ç.....ba ... ..eı-an llir. 
de V"dlyet daimi eaciimeaincle ya. ........ 

4 -. ft~ - tÇJ turette .. •• 5-~tte•i4d...W.. 
~ ........ 'dar. 

863.S .21,...2-26-6 

• 
.. ı ı4ı- ._., •••••••,,, -.. ı ve ••m tçı ••10• lllllliti• "kt•njaia 
......... la- r r 

DJıerı..-ıiti ıitfrmek -~ 
ahctlann Jçeh Ad.na, e>.maniye or hle ._.._. ~~~ 
man dairelerine müNOMt •tmeleri l iKI ve bir hizmetçi ar1myor. Mat. 
alin olmur.8613 14-19-23- 26 buauza mür .... t edillne9i. 

·- Dr. er 8n ~, 
1 

Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 
Doktor Muzaffer Lokman Adanaya d&utrüflür. 1 

Hastalarını her gün eski muayewelaattesiftde 
kabul etmekted r. C. 

Radyolar ırcutla ı 
Kısa orta ve 

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

li radyolar .aocak Sahibinin Sesi· 
• 

nın 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade 

abild·r. 
ile s ttığı rady a 

... 
2..,. """-ı.•eli ( 191A2) liradar. 
1 ...... lincL. 
4 - w ....... 3Mlci pWrtai IÜDÜ .uat oO . . ... ..... . 
S - ~ ..,.._ ,..,.. e•• Baledi,e fen itleri 

iitt, l.ttı rıl•r ld .... kant mubbilinde mtdıler, 
6 - TalpllriıM laali 1&lü mt aabette t:emir· aatAılllklı~ 
.... ,. e•l••ine miiracatı.n. ilio.-olwır. 

8837 

1 11 937 tarihinde toplanacak olan Belediye meclisinin 
Ml~lb· t"KlnunGnun 5,inel maddesi mucibince ilin olunur. 

RUZNAME: 

1 .- Di.vam ili,.,. •~çamı. 
2 - Encümenler seçimi. 

3 Daimi enciimaa azalal.iı aeçimı. 
4 936 m1'1i yele hcs.ıbe kat'i cedvelferının te~kıki. 
5 - Y f'Oi Uııyio o!u.n,an wemut ların taıdıki meınurayf'tı. 
6 - Yüı. lwA&f& kadar maaı alan ey.tam ve Eraımlin ve 

lerüpa i,tı,llflDlıO usikiacle abnan harç liatclunda daımi eıtC.11 
batu,, 

1 - R.imetio ~~poru. 
8 - $darin mibtakbel avan r linrnan tctkık ve müzaker 

Maden köm ·· rleri · z g~ 

Ali Rızit K lleş..., ..... 
Türki)'eDİn en iyi ve en cinı Zonguldak; ~olr. Sorm"kok, 

tr t Madlll ldbiWSQi~ ıeldi. Kış tirdi. t-Wlmnız ~ 
liş etmetin:-Oiinyanan en iyi cins k6marterl*ı -taer cilietfe l' 
tedir. 

Duman ve aka cıqretmez. bir kerre tec:filhel lifftlit' 

Sa ş y · : Tarsus kapısında 
,,. ..... ~sr• 
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Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkelc hütün 
yurttaşlara açık bulundurulacakbr. Sa Belediye karıısında Yeni MllıllU'IP'lr-· 

Bu künülerde IÖz söylemek isteyenlerin bayram gününe lcad. her 
ilin 1Ut (17) den itibaren Parti binasmda B.şbaJ.ta ,.,. *8ıanm 
yazdarmalara s.,.. yurltatlanmdan rica ederim. 

8618 9 -12 
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