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SAHiP ve BAŞMUHARRtl<I 
,ı 

L 
Kuruluş Tarihi 

Kanunusani - 19'24 

~-- ADANA: Telefon 

ŞEFiMiZ 
Yurd içinde bir 'sef ~-i 

hata çıkıyorlar~ 

BUyUk Şefimiz AtatUrk 

~Qı~nlcara : Si ( Telefonla ) ltlmad edilir bir kaynaktan al
~,~~ malOmata göre, BUyUk Şefimiz Atatürk memleket 

11 • bUyUk_blr .. tetklk seyahatine cıkacaklardır· 
~~, 111 haber, BllyUk Şefe hasret kalan memleketlınlzln her 

,'"da çok büyUk sevlnçle karfılanacaktır. 
\_11 •tılldıöına göre; Şefimiz seyahatıerlne Orta Anadoludan 
1~ı~ ~arak Cenup Anadoluya gidecekler ve oradan Şarki Ana· 
~caklerdlr. 

1~ariciye siyasi müs
Qşarımız dün şehri
'nizden Beruta geçti 

Numan Meııemencioğlu bir hafta sonra 
avdetinde bir ~ece Adanada kalacak 

~~tay intihabı bir Kanunusanide 
başhyacaktır 

Numan Menem ncloölı.ınun Berut seyahatı esas itibari
le bir ladel ziyaret ise de, Hatay Ana Yasasının tatbiki 
arifesi olan bugUnlerde , statUnUn merlyet mevkllne 
91rı,ı dolayıslle Türk -- Fransız müfterek lflerlnln 
8Uretı tatbiki teferruatı üzeriden konu,malar da 
Oleıcaöı anlasılmaktadır 

~u, 
' 

1 
Ye Fev~alar!e Komiserinin ı 

(·~~ 1ade maksadı ile Beruta gı· 
~~ ırazdıj!ımız Hıricıye Veka 

, ·~~i Müsteşarı Numan Mene-
( ıu ~ d~~kü Toros Ekispresı~e 

~ susı bir vagonla şehriınizı.len 
~- >reç • . / ~y ınıştır. 

c "luınan Menemencıoğluııun 
~~ekti' oldtıgu heyet, kalem 

~ , !I· Udürii Cevdet, Orta Elçi 
• tıı Uyük El~.! k Başkalibi Rıf-
~ 1 1c u~cşekkddi • ,, iman tlüyük 

le •ıret,mizlc b!raber seyahat 
,, t dı. 

ı, ı.,tııı, ııe Sıı a,,, Müsteşarımız 
·ıadı lraıında , Valiınız Bay Tev-

!laysal , Emniyet Müdürü 

Bay ~cmiddin , daire müdürleri ve 
Halay ~iimessillerı ile gazetemiı mü
messili tarafından karşılanmıştır . 

Hay Numan Menemencioglu re• 
fak~tınclaki heyet, trenin tevekkufun
da vağonundan inmişler ve kendile
rim karşılıyaııların ellerini sikmışlar. 
dır . 

Hariciye >iyasi nıüsleşarıınız ka
tarın durduğu müddetçe Valimiz Te,
fık Hadi Baysalla garda gezinmiş ve 
~ehir işleri ile mahsulat hakkında 
gorüşmü~lerdir. 

Şehrimilde bulunan Hataylı mü
messillerdrıı bir zalla , Hariciye Si
yasi nıLsteş .. ı ınıız!a görüşmüşlerdir. 

- Gerisi ikinei sahifede -
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ingilterenin 1 

Frankoya 01üzahare 
ti ava01 ka01arasında 

tenkid ediliyor 

İngiltere Franko nezdine 
mümessil göndermekle 
beraber Fransız dostlu
ğundan vaı geçmiyecek 1 

Londra: 9 (Radıo) - Bugün ! 
Avam kamarasında. generdl Franko.

1

1 

ya gömlerilecek ticaret ajanları üze. 
ıinde görüşmelere başlanmıştır, 

Eski nıl!buslerden Aleksarıdr söz 1 

alarak demiştir ki; fngilterenin, Fran 
ko makamları nezdine ajan gönder
mek kararı, F rankonun yapacağı İş 
leri ılerlctıneğe matuf olmakla be. 
raber diğer taraftan hükumetçi fs ı 
panyada aksi tesirler bıı akacaktır. 1 

Vakıa Salamanka ınakamalına gön· I 
d~rilecek mümessiller a~laşması, ge· ı 
n~ral Frankonun ~lindt! bulunan 
memleketlerin fngilıere tarafından 
taıuıııııası demek değildir. Biz e;ki 
dostlarımızla olan ınüna~ebeti boz 
ınıyacağız. Bilakis, bu teşebbüs, dos 
tumuz Fransayı gücendirecek bir ha-1 
reket sayılmamalıdır. Fransa ile o- j 
lan dostluğumuz yarın, bugünden 
daha parlak bir şekilde devam ede
cektir. 

Bundan soııra, Avam kamara· 
sında, ispanya ile lngiltere arasında 
alıp verilen mallar ve buııların he· 
sablarınden bahsedilmiş ve tüccarı 
bakımdan izahatlar verilmiştir. 

BÜYÜK M.ILLET MECLİSİNDE 
Çok mühim bazi kanun layihaları 

müzakere ve kabul edildi 
Kamutay bugün saat 15 de toplanacak 

Ankara : 9 ( Telefonla ) - \~ - •· • •• .........._. -~ • 
Büyük millet meclisinin dünkü celse- Gazelemlzln istihbarat bUrosu llafveklllmlz Celll Bayarın 
sinde Yogoslavya mebusan meclisi re. Kamutayda söyledlklerl nutKun metnini tamamen elde etmlf 
i. liğinden gelen aşadaki telgraf okun. ~ bulunuyorsa da gazetemizin hacminin darlıöı, 25000 kellme
muş ve sürekle alkış!arımışdır. Türki- ~ ilk olan bu nutku ne9retmek lmkln ve zevkinden bizi mah· 
ye B M Meclisi riyasetine Yogoslav- j rum bırakmlflır. 
ya krallıjj"ı mebusan meclisinin :ıo Ha- " TURKSÖZU bı.ı hususta okuyucularından özür diler. 
ziran 37 tarihli celsesinde atideki " 
karan kabul eyledij!ini ekselanslarına ··- -...-.~r-- -~~r 

iblağ ile kesbi şeref eylerim Yugos- kalet teskiresi okunmuş ve layihanın 
lavya mebusan meclisi Türkiye büyük iadesi kabul edilmiştir. 
millet meclisinin samimi dosluk teza· 
hüratından son derece minne:tar Van gölü işletme idaresinin 1932 
dost ve müttefik Türk milletine o'du- mali yılı son hesabına ait mütabekat 

beyannamesinin görülmüş olmasına 
dair divani muhasebat riyaseti tez
kiresi ile Van gölü işletme idare~inin 

- Gerisi dördüncü sahifede-

l!'U kadar anin mümessillerinden ha
rarertli selamlarını kemali muhalesetle 
gonderebildi;ı:ınden dolayı bahtiyar
dır. Yugoslavya mebusan ınec:i,i bu 
vesileden bilistifade balkanlar ve bal
kan milletlerile umumi sulhun ka\'i 
1iınanını te$kil eden Balkan paktına 

müstenit bulunan sarsılmaz dostluk 
ile her iki milletin gayrikabili inhilal 
bir surette yekdijj"erine bağlı oldul!'u· 
nu kaydeder. yaşasın Türk milleti. ve 
yaşasın onun mümessilleıi, bu muna. 
sebetle en derin hissiyati ihtiramkar
anemi takdim ederim bay reis. Yugos 
lavya krallığı mebusan meclisi reisi 
Stefan. 

Dokuzlar konferansı dün 
1tekrar çalışmaya başladı 

icra ve iflas kanunun altıncı mad
desinin kasteddijj"i hususlara munha
sir olmak üzere hususi bir kefalet 
sandlğ'ı tesisi hakkındaki kanun layi. 
hasının geri verilmesine dair başve. 

Dün Japonlar bir şehri daha işğal 
ettiler. Çok kanh çarpışmalar oldu 

Suriye kabinesi Suriye
lileri memnun edemiyor 

Pekin : 9 (Radyo) - Gögüs gö· 
güse vukua gelen korkunç çarpışma
lardan sonra Japon ordusu büyük bir 
topçu ve tayyare bombardımanı altın
da ilerlenıege başlamışlardır. Tayi
yanko şehri önünde çok kanlı çarpış. 
ınalar olmaktadır. Japonlar bu şehri 

biran evvel işğal edebilmek için bütün 
motörlü kuvvetlerini harakete getir
miş bulunuycıılar. 

Pekin : 9 (Radyo) - Japon top
çu kuvvetleri Tayiyanko şehrini saran 
yüksek dıvar!ardan birini parç~lamaya 
muvaffak olmuşlar ve şehre buradan 
akın etmişlerdir. Şehre giren Japon 
askeri ile halk arasında korkunç bir 
boğ'uşına başlamıştır. 

Gerek kabine ve gerekse meclisin iş 
göremediğinden şikayet edilmekte Harbiye nazırı Haya,ı 

Şanghay : 9 (Ranyo) - Şaaghay 
cephesinde muharebe yeniden baş· 
lamıştır. Bu cephe üzerinde Japon 
kıtaaları Çin hallarına saldırmakta ve 
çinlilerin bir kısmı mitralyözlerle mu. 

------·------
Halepte çıkan Fransızca " Lö

kurye dö Siri ,. garetesi " mebus· 
larımız ne iş görüyorlar ? ,. başlıklı 
bir makalede şunları yazmaktadır : 

" - Son nüshalarımızın birinde, 
milletin, bu defaki meclis toplantı· 
sından bir çok hayati meselelerin 
halimi bekledil!'ini , bununla beraber 
celselerin pek karanlık geçmekte ol
duğunu ve halk arasında kendilerini 
temsil eden mebusların millet mec. 
!isinde hukuklarını müdafaaya cesa
reti olmadıl!'ını ve yahut iktidarsız 
bulunduklarını görerek bu hususta 
da ijj"fal edildikleri şayiaları dolaş. 
makta oldul!'unu yazmıştık. 

işte iki haftayı tecavüz eden bu 
içtima devresinde filhakika mebusla-
ı ımız hiç bir hayati meselemize te
mas etmemişlerdir. Tek bir partiden 
ve yahut o partinın hükmü altında 
bulunan eşhastan seçilmiş olan me. 
buslarımız, kendilerinden istendiği za• 
man yalnız kollarını kaldırmak veya 
ayağa kalkınmaktan başka yaptık
ları bir iş yoktur. Hiikümete mebus. 
!ar tarafından hiç bir itiraz ve sual 
tevcih edilmemiş ve dört verirden 
ibaret olan ve bıı vezaret kadrosuna 
sair unsurlardan hiç kimseyi almı
yarak bu işi idare etmekte bulunan 
kabineye ittifak ara ile itimad beyan 
edilmiştir. 

Bununla beraber mecliste müna
kaşa ve müzakere edilecek meseleler 
yok del!'ildir. Memleketimiz hala Os
manlı hükümetinden devren kabul 
edilen, cezai içtimai ve mali kanun. 
!arla idare edilmektedir ki bu kanun
lar bugün Osmanlı imparatorlujj"un· 
dan ayrılan komşu hükı1metler tara· 

fından kamılen lagvedilmiş ,e ıaına
nın ihtiyacına gôr~ bunların yerine 
medeni kanunlar vazedilmiştir. Bizde 

, de bütün bu eskiden kalan kanun
ların lağvedilmesi ve bugünkıi mede-
niyetinin kabul etti~i kanunlarla 

- Gerisi dördüncü sahifede-

kabele etmektelerken bir kısmı da 
ır.evzilerini terkederek geri çekilmek
tedirler. 

Japonlar bir çok Çin mevzilerinı 
işjj"al etmişlerdir. 

Adana idman yurdu 
grup birincisi oldu 

Gençlerimiz 0-1 galip 

Grup birinciliklerinin sonu olan Mer
sin-Adana maçı çok heyecanlı oldu 

Dün grup birincilikleri faaliye
tını Adana idman Yurdu ile Mersin 
idman Yurdu, Salı olmasına rağmen 
pek kalabalık bir seyirci kütlesi Ö

nünde hakem Kemal Halimin idare
sinde oynadılar . 

Mutad merasimden sonra her iki 
takım da sahada yer aldılar. Takım· 
farın geçenki kadrolarından birer ki
şi dejj"iştirdikleri rörülÜ}Ordu. Kura
yı Mersin idman Yurdu kazandıl!'ın· 
dan güneş ve riizkarı lehlerine aldı
lar. Saat 14,30 da oyuna Adana İd
man Yurdunun akını ile başlandı . 

Mersin defansı bunu kolaylıkla atlat
tı. Artık top ortalarda .. Oyun ıevk
sız. Her iki tarafda yektigerini dene
mekle uj!Taşıyor, Mersinliler çok şu
urlu oynayorlar ve Adananın en teh
likeli noktası olan sol tarafa fırsat 
vermemek için bütü dikkat kuvvet
lerini sarf ediyorlar . 

Bir aralık Adana muhacim hattı 
seri bir akınla Mersin kalesine indi . 
Mersin ınüdııfaa hattı bunu da kor
nere almak suretile neticesiz bıraktı. 
Oyun yine mütevazin bir şekilde ce-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Çinlilerin açmış olduklorı bir çok 
lajj"amlar patlatılmıştır. Japon topçu 
kuvvetleri şehrin dijj"er dıvarlarını döv 
me~e başlmışlardır, 

Pekin : 9 (Radyo) - Ôjj"leden 
sonra Japonlar' Tayıyankonun dijj"er 
dıvarlarını da parçaladıklarından her 
taraftan şehre girmiş bulunuyorlar. 
Şimdi bu şehrin üçte ikisi Japonların 
elinde bulunmaktadır. 

Çin menbalarından gelen haber. 
!ere göre şehrin sivil ahalisi tahliye 
edilmiş olup Çin mudafaa kıtaları 
şehri, Japon kuvvetleri içeride iken 
tahrip etmek için uğraşmaktadırlar. 

Pekin : 9 (Radyo) Hançova 
mevkiine çıkarılan Japon kuvvetleri
nin ileri hareketleri durdurulmuştur. 

Brüksel : 9 (Radyo) - Dokuzlar 
konferansı çalışmalarına bugün saat 
on altıda yeniden başlamıştır. Ame· 
rika Delegasyon reisi Normandeliç 
konferansta bulunan Belçika delege
lerini ziyaret etmiştir, 

Japonya - İtalya 
Almanya paktı 
Sovyetlere değilmiş 

Roma: 9 (Radyo) . Sovyet büyük 
elçisinin, hariciye nazırı kont Cianoyu 
ziyaret ettiği ve üç devlet arasında 
imza edilen paktın Sovyet dostluğu
na aykırı bir hareket olduğunu söy
lediği resmen bildirilmiştir. 

Sovyetlerin, bu paktı protesto 
edeceklerine dair çıkan rivayetler 
üzerine ltalya hükümeti şu izahatı 
vermiştir: 

Bu paktın hiç bir hedefi yoktur. 
Komşu devletlere karşı bir fenalık 
düşünmediğimiz gibi Sovye komü. 
nistliğini de istihdaf etmiyoruz. Bu 
pakt üçüncü bir enternaıyonala kar
şıdır. Ve bu maksatla hazırlanlDlflır. 
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G .. kte üello 

'' '' a ' • 
" 
A ıklarına balonda düello yaptı· 
ran kadın nasıLhir ruh taş yor? 

----·······--- -

G üzel bir kız - rakip aşıklar 
- nefret, kim - meydan oku· 
yuş - düello ve çarpışma -

sonra, kazanan taraf için evlenme .. 
Bu hali gerek hakiki hayatta, gerek 
ki laplarda binlerce dtfa tekrar ol. 
unmuş değilmidir ? 

Fakat hadise her zaman böyle 
cereyan etmez, hazan hiç umulma. 
dık bir şekilde biter. Neticede, ka· 
zanmış olan, kendisinin kaybetmiş 
vaziyette bulur. 

Bunun korkunç bir misali bun. 
dan bir iki sene evvel görüldü. On 
yıldan ziyade bir zamandır. bir1>irle· 
rinden ayrılmayan iki arkadaş ayni 
kıJdını sevdiler. Sonunda arkadaşlık 
la ra tamamtn silindiği gibi bir birle 
rine düşman oldular. 

Bir akşam iki arkadaştan FeliM 
isimlisi, sevdiği kızdan bir mektup 
almıştı. Mektupta kızın o akşam ran
devuya gel mi} eceği bildir il iyot du. 

Bir kaç dakika sonra da, kızı, 
aıkadaşı Arnoldun evine girerken 
gördü. Demek ki, kız, Felixi aldatıp 
Amoldla buluşmağa gitmişti. F eJjx 

buna tasa\vuı un fevkinde kızdı. 

Halluki hakidat böyle deAildi. 
Kızın maksaôı Aınolda giderek ~u 
itirafı yapmaktı : 

- Kardeşim. Ben F elixi seviyo 
rum. Onun için artık senile buluşma 
sak daha iyi olacak .. 

F eJix bunu böyle olduğunu tah· 
ınin edememiş ve netice itibariyle 
Arnoldu tabanca ile düeJloya çağır· 
mıştır. 

Arnold, bu düelloda muzaff cr 
olur a, kızı tekrar ele geçirebileceği
ni düşünerek - hakikati anlatmağa 
lüzum görmeksizin düelloyu ka· 
bul etti 

Ananeye uygun olmak üzere er. 
kenden tenha bir yere gittiler. Usul 
ü1ere "fkı ~işi için tabanca, bir kişi 
için kahve 1,, Emı i verildi. Ve maalc. 
stf rnnLı da kahH}İ içn.ek Felixc 

nasip olmadı. Çünkü, F efiM vurul 
muş, ölmüştü. 

işin garip tarafı şu ki, düelloyu 
kazcnan Arnold da, ümid ettiği kı
ıı kazanamadı. 

Kız evvela Arnolda bir mektup 
ya7.mı tır. 

Bunda diyordu ki : 

"- Sen l enim en sevdiğim in. 
Hı nı öldürdün. Senden nefret ediyo· 
nm.ı, 

Kız, lu n cktubun aıdından Ar· 
role un tvine giderek onun bıçakla 
öldürmüştür. 

Çok sürmeden de yeis içerisin 
kendisi öldü ... 

Bu suretle kıskanç l ir adamın 
birderybire yanlış hükümler vermesi 
dolaı>'ısile üç kisi birden ölmüştür 
ki' bu üç adam şu veya bu şekilde 
mesut olabilirlerdirler. 

Bu hadis den daha az feci, fakat 
ayni derecede umulmadık surette 
neticelenmiş bir vaka da bir kaç se 
ne evvel Londrade C<.rayan etmiştir. 

iki işci, ayni kıza aşık olmuşlar. 
dı. Kı7. ikisinden hangisini sevdiği 
ni knarJıı~tıuııradığım açıkça söy· 

lem işti. 
Aşıklar : 
" Pekala, dediler. Biz de çapı 

şacağız. Bakalım hangimiz kazana · 
cak ? Kazanan seni alacak. . 

Bunu söyler söylemez iki taraf, 
çıplak yumruklarıyle boks yapmağa 
başladılar. Aralarında hakiki bir 
mücadele geçtikt n sonra bir tane· ı 

si çenesine yediği kuvvetli bir kro· 
şeden sarsılıp yuvarlandı. 

Kız bu vaziyet karşısında bir· 
denbire haykırarak yere düşen aşı· 
kının üzerine kapandı. onun yüzünü 
gözünü öptü ve : 

- Seninle evleneceğim ! 
Diye söz verdi . 
Bunun üzerine maçı kazanan 

öteki aşık, mırıldanmağa \Jaşladı : 
- Eğer bunun böyle olacağını 

bilseydim, diyordu. Kendim o yum 
ruğumu yiy~rek yere yuvarlaııdım. 
Heyhat. .. Akıl edememişiz .. 

Kadınlar hiç anlaşılmaz. 
ihtimal bu sebeptendir ki, bun· 

dan 300 sene evvel İsveçte bir kral 
ordusunun iki zabiti arasında yapı 
lacak olan bir düelloya mani ol· 
nıuştu . 

iki zabitin bir kadın için kılınç· 
la düello edeceklerini işitince onları 
derhal yanına çağırdı ve dedi ki : 

- Düelloyu meneden bir kanu· 
numuz yok. Onun için çarpışmam. 
zın önüne geçmek için bir emir va· 
miyeceğim . Yalnız, şunu yapaca· 
ğım : Hanginiz düelloyu kazanırsa 
onu katil suçu ile idam edeceğim. 

Bunun üzerine iki rakibin, düel 
lo ile değil de, daha müsait bir şe· 
kilde hesaplaştıklarını tahmin ede. 
bilir iniz • 

Geçen asırda Paris üzerinde ha 
vada bir a~k maçı cereyan etmiş · 
tir . 

Bir kadın, iki aşıkını balonla 
· yükselip birdenbire balonlarına alei 
açmalarını teklif etmişti . Kim sağ 
kalırsa ona yarayacaktı. 

Netict bu iki aşıktan biıi, rakibi 
nin b~lonunu delince, balon sukut 
etti. Balonu sukut eden aşığın par· 
çalanıp ölmesi üzerinı:>, ötekisi. ka· 
dınla evi. nmeğe muvaffak oldu. 

~erkcse malum gibi gözüken, 
fakat tekrar edilmekle hiç yavaş· 
laınayan, eheınnııyet ve acısını kayb 
etmiyen o hakıkati bir de biz söy
liyelim: 

Kadın asla anlaşılmaz. 

Hariciye siyasi 
müsteşarımız 

- Birinci sahifeden artan 

Numan Menemencioğlu , Halep 
yoliyle doğrudan doğruya Beruta 
gitmektedir . Müsteşanmız dokuz gün 
Bcruıta kaldıktan sonra Teşrinisaninin 
18 ınde hareket edecek \ e 19 uncu 
gunü Adana a gelerek bir gece şeh. 
rimizde kalarak burada bulunan ak· 
rabnlariyle gorüştükten .sonra yirmi 
Teşrinıseni sabahı Ankaraya done· 
ceklerdir. 

Numan Menemencioğlu , vekalet· 
te ·i işleri dolayı~iyle Beruttan avdc. 
fnde Anlak a \eya f kenderuna uğ· 
ramıyacaktır. 

Halay m seleleri 
Hatayda seçim , kuvvetle tah. 

min edildiğine göre l Kauunusanide 
başlıyabileceklerdir . Bu intihaba 
Hatayda doğmuş va yirmibir yaşın. 
daki her Türk İştirak edebilecek 
tir. Hahhazırda Türkiyedc:n, Hatay 
intihabına iştirak edecek 2500 kişi 
vardır . Bu miktarın yedi yüzünü 
memurlar teşkil etmektedir. Bu va
tandaşlar arzu ettikleri takdirde , 
doğum yerleri olan Hataya giderek 
İntihapta rey verebileceklerdir. 

29 Teşrinisani sabahı Hatay sta-

Türk ozfi 

İlk okullarda 
haVıacılık dersi 

Uçak modelleri hakkında şeh
rimiz Gazi ilk okulunda bir kurs 
açılması Kültür Bakanlığından Vi. 
Jayetimiz Kültür Direktörlüğüne bil· 
dirilmiştir. 

Bu kursta uçak modelleri tale· 
belere gösterilecek ve bunlar üze 
rinde öğretmenler tarafından etraflı 
iıahat verilecektir. 

Talebelere uçak ınodellrri kuı· 

sunda ders vermek için ayrıca öğ 

rt'tmen seçilecektir. 

ilk tedrisat öğretmen
lerinin vilayet dahilinde 

nakilleri meselesi 

Kültür Bakanlığı tarafından vi· 
la yet lere gönderil n bir bildirikte, 
vilayet dahilinde bir öğretmenin 

bulunduğu okuldan ba~ka ''kula 
kaldırılması yasak edilmiştir. 

Ziraat mektebinde 
hayvanatın muayt:nesi 

Ziraat mektebi ıncklerine baytar 
dairesince yapılan Türberkülin -
verem muayenesi neticesinde inek· 
!erden hepsinin veremden salim ol 
dukları tahakkuk etmiştir. 

Oruçlulara vakit 
bildiren 

Bugün güneş 6,16 de doğacak, 
öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 

14,32 de, akşam 16.48 yatsu 18,17, 
imsak 4,29 da olacaktır. 

Parti ocak 
kongreleri 

Pazar günkü toplantıda 
ocaklar bütçelerıini tasdik 
ettirerek idare heyetle-

rini seçtiler 

Pazar günü, Parti ocak kongre· 
!erinden üçii loplanını~ ve bu kon· 
grelcrde VilayPI, Kaza,Nahiye He 
yelleri müşahitleri haıır bulunmuş· 
lardır. Mestan zade,Karasoku,Cum· 
huriy, .. t Parti ocaklarının kongrele· 
rinde ocak Heyetleri bir senelik 
mesaileri hakkında izahat vermişler 
ve bütçelerini tasrfik ettirmişlerdir. 
Parti kongrelerinin bu toplantıları 
saatlarca devam etmiş ve neticede 
her ocak idare heyetlerini seçmiş· 

!erdir. Yine pazar günü Mıdık ocağı 
kongresi toplanmış ve bir senelik 1 
mesaisini izah ile bütçesini tasdik 
ettirdikten sonra idare Heyeti se
çilmiştir. 

Pazar günü yapılan bu kongre· 
lere, ocaklarda kayitli bütün parti· 
liler iştirak etmiş ve toplantılar bü 
yük bir alaka jfe takibedilıniştir. 

Şehrin temizliği 

Belediye geceleri kon
trol yapıyor 

Mahalle aralarında bazı evler· 
den geceleri yol üstüne kirfı sular 
atıldığı belediyece anlaşılmış ve bu. 
nun üzerine b~lediye zabıtası hare· 
kete geçerek geceleri geç vakta 
kadar mahalle aralarında kontrol· 
lara başlamıştır. Bu hareketi ya· 
panlar a_ğır P-ara cezası ödeme~e 
mecbur edileceklerdir . 

o lr ö 
-
İdmanyurdunun 

ziyafeti 

Adana ldmanyurdu dün gece 
Adanakulüpte grup birinciliklerin. 
deki galbiyeti şerefine bir ziyaf l 

vermiştir. Ziyafette Valimiz Tevfik 
Hadi Baysal, Futbol Federasyonu 
Reisi Bay Kemal Halim, sporcular, 
gazeteciler bulunmuşlar dır. 

Ziyafet esnasında samimi has. 
pihaller yapılmış, spor mevzuları ü 
zerinde konuşmalar olmuştur. 

Muhacirlere dağıtı
lan zira t aletleri 

Vekaletin gönderdiği bir 
tanaimle bu aletler 

satıhnıyacak 

Memleketimize getirilip yerleş
tirilen muhacirlere Hükumetimizin 
arazi vr dolayısile bu araziyi işlet 
ıneleri için ziraat aletleri dagJtıldı · 
ği nıalU ndur . 

Muhacirlere veni n pu luk ve 
buna benzer ziraa t al tlcrinin satıl 
maması için iç iş! ri 13akanlığı vıliı 
yetlere bir tamim göndermiştir. Bu 
tamime göre şimdiye kadar mulıa· 
cirlere tevzi edilmiş olan zira ıt a 
!etlerini muhacirlerin satmalarına 

müsaade edilmiyecektir : 

Oyun aletleri 

Alınacak resimler hakkın
da bir kanun layihası 

hazırlandı 

Bilumum oyun aletlerinden alı · 
nacak resimler hakkında Maliye 

ltalya ~ dünya • \' ckaleti tarafından bir kanun la-
ı 

------·------
Avusturya basını, Duce'nin dün 

faşislerin Roma üzerine yürü}üşleri 
gününün }'ıldönümü münasebetile 
söylediği nutuk hakkındaki tefsir ve 
mülahazalarla meşğuldür. 

Bu neşriyata göre bu nutuk her 
yerde fevkalade bir dıkkat uyandır 
mıştır. Mussolini'nin diğer nutukları 
gibi bu nutku dahi takdire değer hir 
açıklık arzetmektt' ve on beş yıl . 

= 

tü Ü meriyet mevkiine girecek ve 
intihap sonu teşekkül edecek Hatay 
hükumetinin idareyi ele almasına ka· 
dar mahalli hükumet memurfarı 
vekaleten iş göreceklerdir. 

:l9 Te~rinisani günü , Ana ya 
sanııı mevkii meriyete girişi müna 
scbetile Hataylıların uir İstiklal hay 
ramı yapacakları da kuvvetle tahmin 
cdılmektedir. 

Harciye siyasi mÜ:,leşar ıınıı 
Numan Menemencioğluııun Beı uta 
muva alalında, ntakya ve iskcnde. 
run konso'oslnrınıız da Beı utta bulu· 
nacaklardır. 

Türk heyeti Halepk büyük me
rasimle karşılanacak ve Halep, Türk 
konsolosu Beruta kadar müsteşarı 
mıza tt f akcıt edecektir. 

danberi devam eden faşizmin kcnJi · 
sine hangi hedefleri tayin etpıiş ol· 
duğuna dair kimsede hiç bir şüphe 
ve tereddüt bırakmamaktadır. 

Dııce nutkunda bu tarihi devre. 
de başarılıniş olan ve imparatorlu 
ğuıı yaratılnıasiyle en yüksek nokta 
sına varan büyük işleri iftiharla işa 1 
ret etmiş, sulhperverliğini teyidede· 

1 
rek bu şiarının faşist rejiminin on. ı 

altıncı yılında da hakim olacağını 

bildirmiştir. Anc.ık Muşsolini htıki· 
katen devamlı ve müsmir bir sulh 
için bazı muhtelif kayıt ve şartları 
da ileri sürmüştür. Bu kabilden ola 
rak Avrupada bolşevizmin mahve· 
dilm .. sini, sulhu muahedelerinin bazı 
kayıt ve şartlarırı kaldırılmasını ve 
İtalyanın rahat bırakılınıısını istemiş · 
tir. ilu meyanda Mussolini bilhassa 
Alman milletine Afrika güneşi altın · 
da da layık olduğu mevkiiıı verilme-
si lüzumunu tebarüz ettirmiştir. 

Bu suretle Duce Almanyanın 
koloni taleplerini alenen terviç et· 
mektcdir. ltalyanın bu hareketi Mus 
so'ini' nin Be,rlin ·seyahatının mü bet 
bir neticesi olar ak telakki o'una bi 
lir. 

Alnıanyanın koloni taleplerinin 
böylece İtalya tarafından terviç ve 
iltizam edi'mesi, Mussolini'in nl'tkıı 
nun beyııelmilel nıatbuaalıa tefsir 
ve münakaşasında Lir mihrak nok· 
tası teşil etmektedir. 

Avusturya basınında kayd ve 
tesbit edildiğine göre Verseille sulh 
muahedesi ile ika ed.len haksız' ık· 

!arın tadili ve bu meyanda gasbcdiJ 

Numan Menemencioğlunun Be 
rut seyahatı esas itibanle bir iadei 
ziyaret ise de , H tay Ana Yasası 
nın tat biki arıfe i olan bugünlerde, 
statünün meriyet mevkiine girişi 

dolayısiylc Türk - Fransız müşterek 
işlerinin suret tatbiki tderıuatı üze. 
rinde konuşnıalar da ola:ağı anla· 
şılmaktadır, • - Gerisi dUrdUncU sahlf de -

} ihası hazırlanmıştır, 
Bu layihaya göre, evlerdeki hu

suıııi oyun aletleri resimden muaf tu
t.ı lmaktadır. 

Sorgu hakimlerinin 
vaziyeti 

Adliye Vekaleti, sorgu hakim 
lerinin kaza alahiyetini umumi ma. 
hiyette kullanmalarına imkan ol· 
madığı , s o r g u hakimlerinin 
kat'iyen heyete i tirak ettiril · 
melerini teşkilatıı.a bildirmiştir, 

Arkadaşını 
bıçakladı 

Sofubahçe mahalleşinde Sabri 
oğlu Nuri, Sugediği mahallesinden 
Avni oğlu Kemal'ı ağır surette ça· 
kı ile yaraladığından yakalanmıştır. 

Bir adamı tabanca ile 
vurdu 

• 
Dörlyolun büyük Çaylı köyün · 

den Ahmed oğlu Remzi, ayni köy. 
den Hacı Hali oğlu lbrahimi taban. 
ca ile ağır surette yaralamıştır. Ya 
ralı memleket ha tanesine yatırı! 
mış ve suçlu Remzi yakalanmıştır . 

9 Te rlnlsanı 937 

Gök yüzü açık H w a h ~ fıf ruz 
karlı, en çok sıcak gölgede 25 san· 
tigrad derecedir . 

Asya steplerini 
tasında süpero 

dern bir şeh 

Ankara istasyonuna va 
dar bir <lamla su bir karıŞ 
bile görmek imkansızdır. Bıı.A' 
ten modem bir şehir olan 
nın parkları insanı hayrete 
mektedir. insan bu ağaçla~ 
asri şehri görünce kendisifll 
ya veya Amerikanın büyiik 
rinde zannetmekte ve Asf' 
yaptığı tren yolculuğunuıı 
olması ihtimalini hatırına gt 
tedir . Mamafi şehrin el 

çıplak tepelerle göze çarP; 
Türh şehrinin karma knrışı 
leri, hakikati meydana k } 
dır. 

Ankara asrımızın hakıkı 
cizc idir. 6unJan 15 sene e 
ban kulübelerinin bulund~ r 
da, bugün süpeı modern 
yükselmekte olup , bunu >t 1 
kiyenin yaratıcısı olan ı<a 
türk 12 yıl içinde vücuda g 
tir. Ankaranın burada kU 
makul bulnııyanlar çoktu dd 
fer şebekesi adeta yok a 1 
lirdi. Keza bura ı demirY

0 

kesine merkez olmazdı. f:cll 
çileri Boğaziçindeki yalıl r 
karak Asya steplerine e 

isteıniyorJardı . Teknik 
burada çôlün ortasında bıf 
merkezi kurulmasını .. upb 
} Orlardı. Siyasi müş v·rı 1 
dutların tahkimi sa ·nde 
fun müdafaa edıl bil ceğ ıı 
ed ıyorlardı . Ankaraya > 

11 
masrafın lstanbulu dün) ~~dia 
zel şehri yapacağını da 1 

ler çoktu. 
Bu düşünüşlerin hi~ bı•~ 

türkü müteessir ctmedı O 
rüyordu. Bugünkü Türkiye 

B·r m' bir Asya devletidir. ı u 
4 

· · AW' ve manevi kuvvetlerını rlı~' 
mpktadır. Asya onun va 
rumaz lıir kaynağıdır. fl1 

Türkiyeyi Avrupalaşfı' 
1ı1tıır 

yen Kemal onu Avrupa tf 
ne amade kılmayı asla hf~'~ 
tirmemiştir.Bu sebeı terı rJıı 

tini Avru~nya çekecek ye ek 
pa med niyetini Asyaya .Jç 3ı 
velfı askeri sebeplerden ·ı~b9 
karayı intihap etmişti· Bı. 8 

ti 

milletinin rulı ve yürek111111 

tasında bulunmak için bur 
lcumet merk zi y ptı. . 

Türk devleti gibi yen• ' 
da Kenıal'in ellerinin eıneğı 
Ankara yalnız küçük A5> 11t1~ 

d. (11 
Orta Asyanırı da tem ın 
Burada esaslı ameli bir tıır 
şılmaktadır. 2 

Ankaraya sarfoluo.ın e 
Türk lirası yalnız cadde ~ıc: 
için değil, enstitüler, nıe de' 
diğer fenni müeeseseler gc 
getirmek suretile derin .v:if· 
yeler uğruna vakfcdrlnııŞ 

CeyhanM -
K ·· h" · l ·ki ri teŞ oy atıp ı e .

1
., 

d. ı l; 
tı kuvvetlen ır 

Ceyhan : 9 [ TÜ~ı<;~ 
habiri yazıyor ] - Ce} 

8 ~ 
rinde 934 senesinden .bc~o 
nunu tatbik edilmektedı~· ter 
nu sarahatına binaen ko> oJ 
ra ve daha faz]a alacak, ~ 

d Yiııe ra ve icar davaları a go 
li f ar meclisleri tarafından .. ı 

·ı . · dnV" dedir. Gerek bu gıuı 
1
.,, 

faz ı ve gerek e köy :.algı 1~ 
· k d'I · > ne mı yen ve t n ı t'rınn h 

nu mucibince 21 guıı 111 k 
borçlular h kkında ko 

• e 
ıııcı maddesi mucı bınC1 I 
yapılarak para lıacz rı 
ıne klt d r. 

(Ger s ı 



1937 

Adana id
manyurdu 

p birinciliklerinin 
il .... Adaııa maçı çok 

sonu olan Mer 
h,eyecanlı oldu 

Birinciden artan -

t n Cdiyor. Ve ilk haftayın sıfır 
a beraberlikle sona eriyor . 
lk· 1nti Haftayım başladı!'rı vakıl 
Un dahn sıkı olduğu görülüyor. 

~ki !akım da galibiyet için can 
d Şia çalışıyor . Fa kal ııe çareki 

1 
Urlu gol çıkmayor O un ferdi 
~r halinrle ilerleyor. Zaman za· 

4\ "1?rsin ,.e Adana kulüpleri çok 
eJı anlar geçiriyor. Fırsatlardan 

•de edilemeyor. Bu arada Adana 
~~tnın soldan güzel bir akını di· 
~ Çarparak geri dtnüyor . Bütün 
it lltalara rağmen her iki la raf la 
Çıkarmak fırsatını yaratamıyor· 

t~k ikinci Haftayım da bu şekilde 
utrlikle sona eriyor . 

penaltı cezası verdi. Muzaffer sıkı 
bir plama vuı uşla Adananın ilk Vt! 

son galibiyet golünü Mersin ağla 
rına taktı. Top ortada .. Adana ta
kımı çok canlı. Meı sin kalesini mü 
temadiyeıı sıkıştırıyor. Oyun bu şe 
kılde iken Hakemin düdü~ü Ada· 
na ldm~n Yurdunun l - O galihi 
yı:ti ile oyuna nihayet verdi . 

••• 
Adanada yapılan Grub birin 

cilikleri müsabakalarını muvaffaki 
yetle bitirerel- şampiyonluğu kaza· 
nan Adana idman Yurdu, Yarinki 
Ankara postası ile Ankaraya hare 
ket edecektir. Takımımıza Adanı1 
daki gibi Ankarada da muvaffak 
olmasını dileriz , 

Sporcu 

------. ------

T"rkıôzü Sahife : 1 

Romanya ana kraliçesi 
çok ağır hasta 

Şanghay 
fından 

Japon art ra 
iş al ildi 

Bükreş : 9 (Radyo} - Roman. 
ya Ana Kraliçe Marinin sıhhi vazi· 
yeti vehamet kesbetmektedir. Yu. 
goslav Ana Kraliçesi bastanın baş 
ucunda beklemektedir. Sabahleyin 
neşredilen doktorların raporlarında 
hastalığın vehaıneti bildirilmekte 
idi. Ana Kraliçe Mari 63 yaşında· 
dır. 

Fransız hariciye vekili 
seyahata çıkıyor 

Londra : 9 ( Radyo ) - Pe· 
kindrn bildirildiğine göre Japonlar 
Tayanko şehrini işgal etmişlerdir . 
Bu münasebetle şehrin sokaklarında 
halk ile Japon askeri arasında çok 
kanlı çarpışmalar olmaktadır. Halk. 
tan bir çoğu şehre hücum eden Ja 
pon askerlerini' mitralyözlerle ateş 
etmektedirler. 

Pekin : 9 ( Radyo ) - Neşre 
dilen askeri bir tebliğe göre Tayı 
anko şehri sukut etmiştir. Japonlar 
bu şehirde bulunan bir Çin garni· 
zonunu inılıa etmişlerdir. 

Pekin : 9 ( Radyo ) 
nıahafile göre şehrin yarısı 
rin elindedir. 

Resmi 
Çinli le 

Şanghay : 9 ( R>dyo } - Japon 
tayyareleri Nankayan şehri üzerine 
yangın bombaları atmaktadırlar. Bu 
şehirde bulunan Çin tramvay kum. 
panyası binası alevler içinde yan· 
maktadır . 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - Bu 
rada bulunan imtiyazlı mıntıkalar 

pek yakında Japonyanın ıdaresi al 

tına geçecektir. Motorlu Japon kuv. 
vetleri Fı ansız imtiyaz mıntıkası 

boyunca ilerlemektedirler. 

Tokyo : 9 ( Radyo ) Do 
mei ajansı bildiriyor: Öğleden evvel 
akdedilen kabine loplantısınc.la Hi 
rcta, Japonyaııın Brüksel konferan· 
sına davet edildiğini bildırmiştir. 

terk edeceklerine dair olan tahmini ı 
doğru çıkmıştır . 

Çinliler Şanghayı terk etmek 
tedirler. Şimdi ileri Japon kuvvet. 
!eri lngiliz kuvvetlerile karşılaşmış 
bulunuyorlar . 

Çinliler çekılıneye başladıkları 

sırada Japon kuvvttleri bir Çin ka 
rargahını da ele geçirmişlerdir . 

Tokyo: 9 ( Radyo) - Şang 
hay cephesinde Hankovun şimalin· 
de karaya çıkan Japon kuvvetleri 
Vangsudan geçerek demiryolunu 
kesmişlerdir Çin orc.lusu, Şangha 
yın deniz mıntakasıle kara arasında 
mahsur kalmıştır . 

Japon yiirüyüş kuvvetleri ayın 
yedisinde Tayianko şehrini muha· 
sara etmi~ ve Çinlilerin teslim ol
malarını söylemiştir . 

Ayni zamanda bu şelıirde bu 
lunan ecnebilerin dışarı çıkmalarına 
da müsaade edilnıiştiı. Lakin Çinli 
!erin Anudaııe mudafaaları üzerine 
ayın sekizinde Japon kuvvetleri şeh· 
ri işgal etmişl~rdir. Tayiyanko şeh 
ri sim ıi alevler içinde yanmaktadır. 
Çinliler mütemadiyen rücat ediyor· 
lar • 

Tokyo : 9 ( Radyo ) - Japon 
1 

hükümeti ayın on ikisinde Bürüksel 
konferansına bildireceğı kararı te · 
hir etmiştir . 

Paris : 9 (Radys} - Hariciye 
vekil Delbos birinci kanun ayı içinde 
Peşte, Prag, Belğrad seyahatlarına 
çıkacaktır. 

1 

ASRi SiNEMADA 
10 Teşrinisani çarşamba günü akşamından itibaren 

Aleksandre Dumas filsin 
Şahe&erinden muktebes 

La dam o Kamelya 
Oynayanlar : 

( Yvone Printemps - Pierre fresnay ) 

Ayrıca: Korsanlar treni 
ikinci devre en heyecanlı kısmı 

PEK YAKINDA : PIERRE BENOITIN e>erinden 

Harry Baur-Annabella - PierreVillm 

Moskova geceleri 
Bürüksel : 9 ( Radyo ) Dün 

muhtelif Heyetler arasında yapılan Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matine 
müzakereler bütün me;;eleıer üze Güzeller resmigeçidi-Korsanlar treni 
rinde bir karara bağlan:nadı. Ja 
pon mahafili ile görüşecı•k heyetin 

1 
8692 seçilmesi hususi hir mesele şeklini _ ........... ._...._ ______________ ...;..;.;., _______ ...,:ı 

'litticenin belli olması için Ha 
'

0>unu on beşer dakikalık iki 
' ~ıın daha temdit etti. Kurayı 
~Mersin takımı kazandığından 
~ a başladı. Adana müdafaası 
'kını kolaylıkla durduruyor. A. 

j ~ lıların galibiyeti elde etmek 
ıtt \~ok uğraştıklarını görüyoruz . 

1 
~ ltıı takımını sıkı bir çenbcr içeri 

(' \ ahyorlar. Fakat gol yine yok. 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - Japon 

İdman Yurdunun Baş Kumandanının, on iki Teşrini
saniye kadar Çinlilerin Şanghayı 

12 inci yıldönümü . -"-'-'-'~;..,;;..;;.;.....;.......;.. __ 1 

almıştır. Konferansta Sovyetlerir. de 
bulunduğuna göre seçilecek heyet 
bu komiteden olması ve Japonlarla 
görüşmesine iınk:in yoktur . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

~a Adanalıların soldan orta. 
~ ı bir şandeli Mersin kaleci. 
tıııak üzere dışarı fırladı . 

~ııtrafor Lunu güzel bir kafa 
~· ile kaleye gönderdi. Kalenin 
'inde l ulunan Mersin müdafii 
'~cak el tutmak suretile gol 
~ kurtardı isede Hakem 

Şehrimiz Spor kulüplerinden İd 
man Yurdunun 12 inci dönüm yılı 

.dün gece Adana kulübünde veri 
len parlak bir ziyafetle tesid edil
miştir. Vali ve Parti Başkanımızla 

ı Belediye Reisimiz ve erkan ziyııfet· 
te bulunmuşlardır . 

l:lman Yurduna daha çok yıllar 
dileriz . 

Glaskovda garip bir muhakeme! 

~it buse 24 sterlin cezaya 
sebebiyet verdi 

------ . ------
~ loııdradan bildiriliyor : Glas. 
~ ~•hkenıeltrinden birisi mühim 

ınesine kadar ve öptüğü delikanlı 
da beraberinde olma~ uze· 

Gerisi dördüncü sahlfed . "'l\l, r•r vermiş. ve bu karar hak. 

~!atzet8elerde bir çok nekşrihyakt !----------------; 
L.,,._ • ır. u karar , "öpme ,, a 

'tı Vtrilen hüküm ve kararların 
~ t,'dır. Bu kararın niçin veril· 
t l::t izah edelim: 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM "~•kov civarında Parhadda bir 
~~ b Op kilisesi vardır. 11ir pazar 
~'lık u kilisede ayin yapılırken, ka . Umumi arzu üzerine BAY TEKiN 
Ilı.~ krasınd~ bir gürültü olmuş , 

1 
fılminin hepsi bi·den gösterilecek· 

•~il~ 'ler de ne olduğunu anl.ı· : tir · 
'u·ır' gürültünün geldiği tarafa 1 Dikkat: Fılmin uzunluğuna bi. 

I:; •ardır naen sinema tam saat 7,45 de baş 
~L,'İitijft" b.. . . . lıyacaktır. 
~ı.t. u ır polisın genç bır kızı / 

ı ltıd Biletlerinizi cıkenden tedarik 
~ıı 1 t •n sımsıkı tutmasından 
ı 'la k ediniz. 
"~ d ra ola götürmek isteme 
ı.. oı-. Pek yakında : 
'\ı~ ısınu tur. 
111,~ adı juli Klarkdır; suçuda, 

1 
Yıiruyeıı ÖLÜ,CEHENNEM KAR 1 

1 
s •dlı lıir delikanlıyı her T ALLARI 

k.l~lt 1~<l _öpmesidır. Küçük ŞARKICI 
·~ Jlıı·Ugunün bu hıidise~i üzerine 1 8693 1 

1 l<tark , Glaskov mahke· 

Ceyhanda 
- ikinci sahifeden artan -

Köy kanunu tatbik ~dilmeğe ge· 
çildiği günden beri her dört beş 
köye bir köy katibi taı in edilmiş ve 
bu katipler mıntıkasında l ulunan 
köylere her ayda as~ari üç dda uğ· 
rayarak köye ait i~leri görmekte i 
di. 

Biri merkezde olmak üzere 15 
köy katibi varken şimdi bunlaı ın 
hepsi lağvedilmiştir. Yenidrn her 
10 - 12 köye bir köy katil i alı 
nacak ve bu katibe ayda 35 45 
lira maaş verilecektir. Yeni katipler 
atlı olacak ve her ayda her köye en 
az iki üç defa uğramak ve yapıla· 
cak işleri yapmak mecburiyetinde· 
dir. 

Bunların atları için ayrıcada yem 
bedeli verilecektir. Yeni köy katip
leri ilk mektep mezunu olacak. ve 
açılan müsaba imtihanında nıuvaf· 
fak olduğu takdirde yeniden vazife. 
lerıne başlıyacaklardır. 

Bundan bir iki sene evveline ge· 
linceye!kadar köy katipleri köy lıal 
kında Üç lıeş kuruş olarak maaşını 
tor ardı. Halbuki bir iki senedir bu 
ştkil tama ııile kaldırılmış ve her yıl 
köylerin büdceleri tanzimi sıı asında 

~------------~ 

Erzurumda zelzele 

Erzurum : 9 (Hususi) - Şark 

tan Garbe doğru şiddetli bir zeJ. 
zele olmuş ve bir saniye devam et·. 
miştir. Zarar ziyan ycktur. 

Y eııi bir cins buğday 

fzmit : .9 (Hususi) Adapaza 
rı Tohum lslah istasyonunun üret 
tiği yeni cins buğdaydan köyleıirııi 
ze otuzbin kilo dağıtılınışlır. Bu 
yeni tohumluk buğday bire otuz , 1 

kırk veı nıek tedır. 

Fransız parlamentosu bir 
kaç güne kadar toplan.yor 

Paris : 9 (Radyo) - Parlamen. 
tonun içtima tarihi öniimüzdeki sa 
lı günü olarak tesbit edilmiştir . 
Bu hususta yarın nazırlar meclisine 
tebliğat yapılaca\..tır. 

,.. "' 
1 Alsarayda 
1 Bu akşam 

Bebekler perisi 
köy katipleri için ayrıca tahsisat Magda Şinayder 
konııı;ıkta ve Lilahara bu para sal· 

k 
Tarafından bir 'aheser 

gın suretile hal ·tan toplanarak bir v 

1 k 
en güzel müzik, his ve aşk oyun· 

bankaya yatırı ma da ve her ay ni 
d 1 larile dolu 

nihayetind ken i erme muntazaman 
ve toplu olarak verilm~ktedir. ilaveten: DÜNYA HAUERLERI 

Bu usuldan hem kôylı.iler ve ') Gelecek program 
hemde katipler çok memnudur. Kay. Casuslar kar,ı karşıya ve 
makamımız köylüleıın kalkınması i· I ÇÖL SERSER LERI 
çin durmadan c;alışınakda ve lıu ça ı Tele • No . 221 
Jı,ına neticesine.le iyi neticeler eldi' j 8689 
edilmektedir. _________ .;;;;;,; __ 

J..,,. ı•ı '\o 7175 

TOR,< BAYRAGI NiZAMNAMESi 
Bölüm 

1 

f..ubul ıarılıı : l.Jl9/ 1937 

DÜNDEN ARTAN 
Ağaçtan yapıln ış gönder (Direk) ler kendi renginde cilalı veya ken· 

di renginde veya beyaz veya ce~·izi boyalı, madenden yapılmış gönder 
(Direk} 1-r ise ağaç rengine boyanmış veya galvanize veyahut bronz ofa. 
caktır. 

Bölüm 
il 

Türk Bayrağının çekıliş ve indirili ·i zamanı 
ve bayrak çekilecek yerlerle bayrağın 

çekileceği yerler 

IJııyratıın çe/;ıfı~ n· iııdmli§ zamanı . 

Madde 7 - Bayı ak umumiyetle mahalli vakitle sabah saat sekizde 
çekilir ve gurup anında indirilir . 

Ancak ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatil günlerinde bayrak: 
bayram veya tatilin başladığı saatte çekilir ve devam ettiği nıiiddtçe çe. 
kili kaldıktan sonra hayranı veya tatilin biteceği günün guıubu zamanın· 
da indirilir. 

Madde 8 Bayraklar her taraftan iyi işidilebelecek seda çıkaran bir 
vasıta veya görülebilecek bir işaret ile aynı zamanda çekilecek ve indiri· 
lecekt r. 

Bu vasita ve i aret; mahalli hükumetince temin ve yeri tesbit edile. 
rek ilan edilectktir. 

Ancak limanda deniz harp kuvvetleri bulunduğu taktirde, en büyük 
deniz komutanının bulunduğu gemıden verilecek işarete uyulacaktır. 

Deniz harp kuvvelerinden birisinin bulunmaması halinde limanda bu. 
lunan diğer resmi ve hususi deniz vasıtaları karadan verilecek işarete ta· 
bi olacaklardır. 

/Ja ı·rak çel.ılecek yerler· 

Madde 9 - Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatil günlerinde bay· 
rak çekecek yerler aşağıda yazılıdır: 

A) Resmi daireler, (Köy konakları dahil) 
13) Müstakil bölük ve daha yukarı askeri karargahlar, 

8303 (SONU VAR) 



'Sahife : 4 

Büyük millet 
meclisinde 

-Birinci Sahifeden Artan-

1932 yılı son hesabı hakkındaki ka
nun layıhası ve divanı muhasebat 
encümeııi mazbata11 kabul edilmiş 
ve bunu mütaakib 8. M. meclisi 1937 
yıh Mırt, Ni>an ve Mayıs Haziran 
Temuz, Agustos, Eylul aylar1 hesab 
lan hakkmdaki murakiblik raporları 
okunmuş ve daimi encümenlerden 
muayyen miktarda daimi azi tefriki 
•rctile Vekiletlerle karşıhkh encü 
menlerden ayrılan ikişer üyedan mü· 
tqekkil memur konunu muvakkat 
encümtni adliye, bütçe, dahiliye, ma
liye, milli müdafaa encümenlerinden 
beşer aza tefriki suretile müteşekkil 
orman kanunu muvakkat encümeni 
ve dahiliye iktisat maarif, maliye, 
naf ia ve ictimai muavenet encümen· 
lerinden seçilen ü.;er üyedtn müte· 
şekkil vilayetler hususi idareltri ka 
'"'° liyıhalan muvakkat encümeni 
te~kili ve makam riyasetin bundan 
sonra ictimalarm saat onbeşte olma. 
11 baklundaki teklifi kabul edilerek 
çarşamba pnü saat ıs de toplamı. 
malc üzere içtimaı nihayet vtrilmiş· 
tir. 

Suriye kabinesi 

- Birinci sahifeden aıhın -

mcmltketin idartsi Jüzumu mey 
danda iken bizim mebuslanmız bun· 
lan hiç düşünmımekte ve meclis 
binua içinde isbab vücut etmek ve 
ay başında mal sandığına müracaat 
edere!' ayhklarmı almakla iktifa ey. 
lemektedirler . 

ltalya ve dünya 
( ikinci sahifeden artan) 

ı 
- Üçuncü sahifedf'n arlan 1 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
s. 

-34,50--

Fiati 

En çok 
1:: A. S. _ 1=-

38,50 

YAPA Cı 

Satılan miktar 
.Kilo 

-~B~e=ya=z:---------,,ı-------ıı------.,-------~ _...,.....::--1------Siyah _ _ 

ÇlôlT 
Ekspres 

"Yemlik,, -.,-·1----ı-----
ı--·-· _·_·T_o_h_um_lıı_k .... ---"--...;;,2,:.;,80,;,,·:,:-· I ---- - ·-------• 

iane 
Yrrli 

- ------- --
--- --·----

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

~nıı111 l'r.nc 

Hazır 1.-:1- 63 
Liret -ı-\97 

!l. Kanun vadeli Rayişmark 

'~- 2! Frank ( Fr•nsaz ) ---·-
Mart vadeli 4 ss 23 61 

Sterlin ( inriliz ) 634- 00 
Hint hazır 4- ()() -- --

Dolar ( Amerika ) I~ 

-'·-

IMatbaacıiı~I Gazete 

Mütenevvi renkli 
her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 
matik makinalannda 
yapbrabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. 
bnnız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz dalıa kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü

zelle~tirmck iı;tiyorsa

nız kitapJaımızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptmuız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L D 
* 

1 
bir cild 
bir ka 
cak T 
pdar. 

Res 
veller, 
karne le 
kartvizit 
tab işi 

bir za 
bir şek 
rufatla 
pılır. 

Tür 
sı .. Tür 

ka her 
mecmu 

Maden kömürlerimiz ge 

Ali Rıza Kelleşe 
Türkiyenin en iyi ve en cinı; Zonguldak; Kok. Somiko 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız bey 
liş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle r 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Kelleşeker. 

8641 Bugüne kadar yaptekları iş , bir 
mebusun mebus maqlanna zam 
yap.iması teklifinin yalnız bir me 
Lus tarafından itiraza uğramaı ı ve 
bu teklifin kabul edilmemesidir . 

re sevkedilmiştir. 
NevYork -7 65 frank ( isviçre ) ,~-

--------~,---------------------------------....-: 

Ey aziz mebuılanmız 1 milletin 
sizden belclediti bu ölüm sükutu 
dqildir. Memleketimizin istiklil ida
rrsini haıarlamağa çaltpcatı bir 
sarada dahile ve harice karşa sizler 
de en Demokrat bir zihniyetle mem· 
lelcetin menafiini müdrik oldutunuzu 
göstermelisiniz. Camız ve hayatsız 
bir meclisin vücudile ademi vücudu 
ara11nda bir fark yoktur. 

Eter bu yoldaki gidişinize de
vam edecekseniz, hiç olmazsa mem· 
lekete iktisadi bir menfaatınızm do· 
konması için istifa ediniz de millet 
aldıtmız maaşları kazanım . ,, 

• Eko dö Siri .. gazetesi mecliı 
toplanhlarsna basrettiti bir maka 
lesinde ezcümle şu noktalara işaret 
etmektedir : 

" Meclisin son celselerinde hazır 

bulunanlar yeknesak bir görünüşe 
şahit olarak teaccüp eylemişlerdir . 1 
Cansız bir meclis, hiç bir münakaşa 
yok . Hiç ~irisinde tecessüs hissi 
yok. Mebuılarsmızın onda dokuzu 
sanki tiyatro<IR oyun seyrediyor 
ıibi ellerine verilen müzakere ruz. 
namelerine kurp kalemlerile acayip 
resimler çiziyorlar. Düşünceleri mec
lis dahili değildir. Bir çokları evle 
rinin sedirlerini düşünüyorlar. Ufak 
tefek bazı müzakere ve münakaşa
lar oldutu zamanlarda bile ekseri· 
yet anemektedir . 

Mahkeme reisi ıenç kıza: 
- Kilisede herkesin içinde bu 

delikanlıyı öpmekten utanmadınız 
mı ? 

Diye sormlqtur. 
Maznun bu suale cevap verme. 

mittir. 
Hakim: 

.

1

- Dr. Muzaffer Lokman -
gün eski muayenehanesinde 1 Hastalarını her 

kabul etmekted r. - Söyliyecck bir sözünüz yok 
mudur? 

Diye sormuştur. Bunun üzerine 
genç kız: 

- Bay Pol Prayis ile o kadar 
dostuz ki, biribirirnizi kardeş add-!· 
deriz. Çocukluğumuzdanberi biribi· 
rimizi tanımaktayız. 

Cevabmı vermiştir. 

Adana Zirac.t mek-1'" T::-k .. .. , 1 
.tehi müdürlüğündenl ur sozu 

Bundan sonra öpülen delikanlı 
getirilmiştir. Delikanlı, Julinin şiddet
li bir bakışı altında kaldığı halde: 

- Bu genç kızın cezalandmlma· 
sını isterim, bay hikim! Beni bir kar- \ 
deş hissilc değil, intikam almak için I 
öpmüştür. 

Demiştir. 

Bunu izah edeyim: Filvaki maz· 
nun Bayan ile çocukluğumuzdanberi 
tanışıyorum, kendisine karşı çok na· 
zik hareket ettiğim için onu sevdiği- . 
mi sandı, fakat son günlerde nişan· 
landım,:bunu Joli haber alınca çok 
hidd~tlcndi. Nişanhmın evi kilisenin 
tam kaJ11sındad1r. Beni nişanlım ta 

Gündelik siyasi ıazetc 

Abone şartları 

Kuruş 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylak 100 

Ziraat mektebine 937 mali so
nuna kadar lüzumlu olan 25000 kilo 
ekmek ve 50 ton Erttli veya Zon
guldak maden kömürü ve 200 tene
ke benzin, 150 tenrke mazot, 100 
teneke gaz, 25 teneke vatom, 6 te· 
nekc valvalin yağları 8-1 t-937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 24 11 · 
937 çarşamba günü ıaat 14 deViliyet 1 - Dış menı!ekctlcı İ\:İn Abone 

ziraat müdürlütünde toplanacak ko lbedcJi detişme-ı yalnı1 posta mu-rafı 
ak zammedilir. 

misyon tarafmdan ihalHi yapııac · 
tsr. lstcklilerinin yevmi mezkiirde yüz 2 - ilanlar için idareye müra· 
de 7,5 IJuçuk nisbctinde dipozitle caaı edilmelidir . 
ri ile 2490 sayılı kanunun 2 3 nci \. ______________ _ 

madddeleri mucebince lüzumu olan 
vesaikin eJlderine bulunmalau ilin 
olunur. 10 14 18 21 8691 

Seyhan defterdarhğın
dan: 

Yurddaş 1 

rafından görülecek yerde öpmüştür. 
Bu hadiseyi de nipnhm rönnüştür. 
F alcat p61is görmüş ve kendisini 
mahkemeye sevketmiftir. Bu suretle 
hidise şüyu bulmut ve nifmlam beni 
terketmiıtir. Bunun için jolinin ccz 1 

landıralma11nı isterim. 1 Delikanlı iddia ve talebini biti· 
rince bir çocuk gibi atlımıta başla. 
IDlflır. 

Seyha'! defterdarhğın· 
dan: 

Adanada Kuru köprü mahalle 
sinde Turunçlu sokatında 96 metre 
murabbaı 90 santim arsası olan bir 
odalı tvin muhammen bedeli olan 
iki ) üz lira üzerinden müllciytli a 
çık aıhrmağa çıkanlmııtır. &<deli 
mubadil Lono~u veya nakit ile öden
mek üzere isteklilerin yüzde yedi 
buçuk teminat akçaaile 1611 e-ırini· 
saııi 937 tarihine müıadif Sah gü 
nü saat on dörtte Dt-fteıdarhta 

Karaenbiya mevkiinde Şarken 
Kurudere Şimalen Milli emlik ara
zisi garben yol eenubtn Abdullah 
otlu BekiriD bağı ile çevrili iki bek· 
tar yedi bin bet yiiz yetmiş dokuz met Fıtra ve ZekatlDI Türle Hava 

Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
recetin para Tayyare Cemiyeti , 
Kmlay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumlan arumda payla11lacaktır . 
Y ..,.catm en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimseliz yavru· 

lanu sevindirecek, ve senin için- cep
hede çarpışarak malul kalan va 
tandqa sevindirecelcsin. 

Bu vaziyet üzerine Claıkov mah· 
kemesi Juliyi adiba mugayir hare· 
ketinden dolayı 5 sterlin cezaya ve 
ni1anh11nı kaybettiği için de Pol 
Preyse yirmi sterlin tazminat ver
mete mahkGm edilmiştir. 

Zavallı kız ... bir puse-yi 24 lira 
vermekte epeyce müteaair olmuş· 
tur; buna şüphe yok. Falrat 20 lira, 
elden kaçan bir nişanlıya mukabil 
bir tazminat tqkil edebilir mi? 

müracaatlars 8664 

2 - 6 - 10 - 14 

murabbaı bat yerinin mfükiyeti be
re her dekannın muhammen bedeli 
olan 500 kuruş üzerinden on beş 
gün müddetle açık arhrmata çr 
lcanlmııtır. isteklilerin yüzde yedi 
bucuk nisbetinde teminat akçeaile 
16 Tqriniani Sala günü saat on 
dörtte Defterdarhğa gelmeleri. 

8663 
2 - 6 -10- 14 

KAY ADELEN A -
manoı tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

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

K 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN "' 
lan ve gazozları sdr 
hat ve gençlik klı 
nağıdsr . Daim• 1( 
Y ADELEN içirıiı 

KAYADEl.IJ-I ri 
lan ve gaıoı1' 
vinize kadar 
rilir . DePoY• 
vermek kilidir. 

KAY AD ELEN gazozlam ı alııktn şişderdeki kırmızı ( 
LEN ) tapalarına dikkat edirıiz. l<A Y ADELEN Tıınıitleri; k 
Adana KAYADELEN dcpolandsr. Büyt.k damacanalar: 100 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar 1 er 
yıkanmaktadır 8495 64 

Yeni Kimya labor3h' 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıı• 

Belediye civarı 

Her türlii Kimytvi tahlilit dikkat ve ehemmiyetle ft 

• 

7967 64 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nm meşhur "HARTMANN ,, fabrikasanm her ne\'1 

gazete ve " illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin "/Jt' 
sokak Nu: 8 

26 - 30 8592 G. V oabikyan T 


