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KAMUTAYIN DÜNKÜ TOPLANTISINDA 

Büyük Şefin nutku bastırılarak 
bütün köylere dağıtılacak 

~ lı ı\nkara : 10 (A.A.) - Kamutayın bugünkü toplantısı 25 şahsın Qlüm 
l <asına çarptırılmaları hakkındaki mazbatalarile Re1si Cümhurun yıl

" ~ı nutku ile hükômet programının bastırılarak bütün memlekete da .. 
~ltnası hakkındaki takrir kabul edilmiş, Kütahya mebusluğuna seçi
~. Vedid Uzgörenle Beyazit mebusluğuna seçilen Hüsamettin Kural and 
l'lltşlerdir. 

pıtır 

ST ALiNE SUiKAST Polonya hükumeti 

Tertip edenlerin muhake
mesine başlandı 

Üç devlet paktına girerse 
Sovyetler tarafından 
düşman tanılacak 

"~~ET 'EFININ BULUNDUÖU H UTRAY A .. KAÇAKCI GEMi· 
Si " DENiLEREK SAHiLDEN ATE' AÇILMI' 

Varşova : 10 (~adyo) - Ha
vas ajansının bildirdiğine göre, Var· 

şovadaki Sovyet maslahatgüzarı ha. 
riciye nazırlarını ziyaretle Polonya 
hükUmetinin , Almanya , f talya , 
Japonya arasında akdedilen Anti· 
kominist paktına iltihakı halinde 

Sovyet hükumeti bu harele.eti Sov· 
yetler Birliği aleyhine Hasmane bir 

Suikast planlarının iç yüzü 

~le çıkan Zaria Vastoka Ga
bhaıya Cümhuriyeti Hükiı- ı 

ltıerısup on üç eski memurun 
~~ine başlandığını haber 

1 
1 ~· Bu memurlar StaJine 

'tıp etmek, bir harp vuku· 
~aıyayı Sovyetler birliğin
~ ak ve Abhazya merkezi 

Csi reisi (Başvekil) Nestor 
ıdaresi altında askeri bir 

lltlamış olmakla itham edil· str 
~ tt ~azetesinin verditi habere 

8Uıkast teşebbüsü 1923 de, 
t's~ı vatanı olan Gürcistanda 
~1tdiği sıralarda yapılm~tır. 
Otrasında gezmeğe çıkdıA-ı 

bi il, biraz otede sahilden, 
t Yaylım at~i açılmış fakat 
- bir mucize kabilinden 
c isabet etmemiştir, 
derhal geriye dönmüş ve 

ltbk.ikat neticesinde hakikat 
~ ;r= Ateşi Abhazyanın polis 

1 Yanın idaresi altında bulu· 
t ,.haı tarafından açılmıştı. 

, 
11l eleba~ısı, kotranın ka. 

~~·ı. olduğunu zannederek 
ttıni ileri sürmüşlerse de, 
ııa k' . 

' ımse ınanmamış ve 
ke derhal kurşuna dizil-

ıllt 
d suıkastın clbaşılarından 

ltka, meydana çıkarılmayan 
Sı 0 ba, 1934 ve 1935 Sf'fer· 

1•lıne ve Gürcistanın komi. 
katibiumumisi Beni aya 

daha terlıp etmiştir. 
on suikast teşebbüsün-

1 bırçok knrabinleı le kendi 
•çlerinde bir Başvekil de 

~~Yede bir is
qareketi mi? 

lQ (TORKSôZO muha

t~ Bugün , Berutta çıkan 
~. •leainde şunlan oku. 

~'~ aldığımız haberlere 
Q!\ ıntihabatta vatanilere ı 

~~~. namzetliğini koyan 
~ ıaınin eski reisi lbrahim 

i .batta kendisini kazan. 

~ ~~ Yapılan müdahaleler 
_,.. ~ mıntıkasında hükQ-

~~;deni isyan hareketine 
L~ r. 

~tnç , Lizkiyc muha

~ ~··.,Yazdığı şiddetli bir 

1 

''-'edeni isyan hareke. 
r. 

bulunan eşhasa tevcih etmiş, fakat 
pusuya gizlenmiş olan suikastçıların 

kurşunları Stalinin yanında bulunan. 
lara isabet etmişse de, kendisine bir 
şey olmamıştır. Bundan bir müddet 
gizlenmeğe muvaffak olan suikastçı 
lar ele geçirilmişlerdir 

Sovyet gazetesinin, muhakemele· 
terine başlandı~ını haber verdiği 13 
yüksek memur, işte bu suikastçıla·r 
dır. 

hareket telakki eyliyeccğinden ha· 
berdar etmiştir. 

Varşova : 10 (Radyo) - Hari· 

ciye nezaretile münaaebat idame 
eden Polonya ricali , Lehistanın ko· 
minizm aleyhinde akdedilen anlaş· 
maya girmiveceğini , lakin kominizm 

ile uğraşacağını söylemektedirler . 
Ayni mahafil. muhtelal bloklar teF
kili işlerine Lehiatamn mahalif bu· 
lunduğunu bildirmektedirler. 

HATAY MESELELERi 
Dahiliye Musteşarımız bugün Be
rutta büyük merasimle karşılanıyor 

Mahkum bir Türkün Suriye mahkemesin
de beraatı ve şayanı dikkat ifadeler 

Hariciye MUatefarımızın bugUn misafir olacal• 
Beruttan bir manzara 

Antakya : 10 ( TÜRKSÔZÜ Mu
habirinden ) - Haber aldığımıza gö
re, Türkiye Hariciye Siyasi Müsteşa
rı Numan Menemencioğlunun yarın 

sabah Bcruta muvasaleti münase· 
betile çok büyük merasim yapılacak
tır . 

PROPAGANDA MESELESi 
Kırıkhan Polis Komiseri Sadrinin 

Halep Polis müdüriyetine verdiği bir 
raporla, Nasih Mukayyet adli Halcp
linin Sancakta Türk propagandası 
yaptığından dolayı dört numaralı ka
rarla Halepte tevkif edildiğini yaz· 
mıştı . 

Geçen Cumartesi günü Halep bi
dayet ceza mahkemesinde bakılan bu 
davada birçok şahitler ve bu arada 

Kırıkhan Komiseri de dinlenmiştir . 
Komiser verdiğ"i ifadede ezcüm

le demiştir ki : 

" Nasih Mukayyet Kırık hana 

gelerek kömür satın alacağını ve 

kendisine yardım etmekliğimi söy· 
ledi. Kahvede kendisiyle beraber 

otururken Türkiyeyi meıhe ve Su

riyeyi tenkide başladı . 

Bu sırada kaza Kaymakamı Sa -
lahiddin yanımıza gelerek oturdu 

üçümüz de konuşmağa başladık . 

Ben bir sıralık işimin başına 
döndüm ve ikisini yalnız bıraktım.: 
Akşam üstü Kaymakam beni gör. 

- Gerisi dördüncü sahifeçle-

Fransız meclisindeıSULH 
mali müzakereler 

VE iNGiL TERE 
Şotan Kabine azaları ara· 
rasında ihtilaf çıktığı ha

berini tekzip ediyor 

Fransa aa,veklll •otan 

Paris : 10 ( Radyo ) - Başvekil 
Şotan, Mebusan meclisi mali encü
meninde kabine azalarile Mebusan 
meclisi arasında bir ihtilaf çıktığına 

dair olan haberlerin asılsız olduğ'unu 
söylemiştir. Başvekil, bütce muvaze· 
nesinin muharazasında israr etmiştir. 
Ayni zamanda bu sene zirai proje
lerin mecliste kabul edileceğini söy
lemiştir. Komünist mebuslardan biri 
bütçe müvazenesinin temini işine iş. 
tirak etmediğ'İni söylemiş ve mali bir 
reform yapılmasını istemiştir. Umu· 
miytlle .zan olundu~ göre masa.· 
rifin tetkiki bu ayın yirmisine kadar 
sürecektir . 

Başvekil Çemberlayin çok ehem
söyledi miyetli bir nutuk 

~~------.... · ·--~----~~ 
" MiLLETLER CEMIYEtlNIN NÜFUZUNU YÜKSELTMEK 

JNGIL TERENiN EN BUY0k ARZUSUDUR ,. 

Londra : 10 (Radyo) - Başvekil f 
Çemberlayin Londra belediye reisinin 
ziyafetinde Çin Japon hadiselerine 
temas ederek demiştir ki; Çin-Japon 
hadiseleri etrafında müsbet bir anlaş. 
maya varmak için Amerika ve diğer 
devletlerle yapılan temaslarda, maat, 
teessür, sıkı gayretlere rağmen bu iş. 
te muvaffak olamadık 

Amerika reisi cumhuru Ruzvelt 
soyledigi nutkunda, sulhu seven mil
letlerin muahedelere hürmet ve ihti
lafların halli için müşterek hareket 
etmelerini terviç etmişti. Yine o ka. 
naattayım ki Amerika ile İngiltere 
daha sıkı bir şekilde temaslarda bu· 
lunacak olursa anlaşmalarda bizim 
için de hayırlı neticeler elde edile
cektir, 

ispanya meseleleri üzerinde söz 
söyleyen Başvekil, son hadiseler için-

de Fransa ile lngiltere münasebıtıntn 
Resanet kesbetti~ini tebarüz ettirmiş· 
tir. 

Komünizm aleyhinde imı.a edilen 
pakt etrafında ise başvekil Çembcr
layin şunları söylemiştir; devletler a
rasında iyi geçim tesisi ve sulhu ko
ruma çarelerini araştırmak bakımın· 
dan bu kabil anlaşmalmn yapılmuı 
memnuniyet bahş neticeler verir. Fa· 
kat bu anlaşmalarda yarı resmi ha· 
reket etmek taraf tarlığını göz önünde 
bulundurmak ta elbet de daha iyidir. 
Çemberlayin, milletler cemiyeti huku
kunun azalmış olmasına teessüf etmek
le beraber demiştir ki; Bununla bera
ber cemiyet çok faydalı işler iÖr
mektedir. İngiliz hükumetinin hedefi, 
Milletler cemiyeti otoritesini tanzim 
etmek ve onun maddi, manevi kud· 
retini artırmaktır. 

Mersin borsasında satışlar 

Ahm,satım normal 
Bu hafta 

analizi 
en fazla 

yapıldı 

Mersin = 10 TÜRKSÔZÜ muha
birinden- Şehrimiz ticaret ve zahire 

arpa 

..... _ ........... ___ '1 
• • • 

* ÇIN JAPON f 
t HARBi MÜHİM t 
t BiR SAFHADA! 

NANKUVA 
YANIYOR 

borsasında alım satım normal bir şe
kilde ceryan etmektedir. Bu hafta 
şehrimize yüzyirmi ton butday gel
miştir. Bu miktardan 15 ton ~ert 
ve 60 ton yumuşak butday muamele 
görmüştür • Fiatlar aıami 5,375 dir. 
İhracat yoktur • Stok tahminen 4170 
ton kadardır. 630 ton da arpa gel
miş , bunun altmış tonu muamele 
görmüştür . Fiatlar azami 3,90 tlır • 
lngiltercye 101 ton ihracat yapalinış 
ve daha 3428 ton stok bulunmakta
dır. 

.. _........ ..--.. 

Şanghag tamamen Ja
ponlara geçmek üzere 

~~--------·---~----~~ 

Londra : 10 ( Radyo ) - Şang· 
haydan bildirildiğinden bahsle Tok
yodan verilen bir haberde Şanghay• 
'ın Japonlar tarafından ihatası ve 
Çinliler tarafından tahliyesi etrafında 
ki haberler bura siyasi mahafılinde 

heyecan uyandırmıştır . 

Şanghay : 10 ( Rndyo ) - Ja· 
pon kuvvetleri saat 14,30 dLı Nan. 
kuvaya hücum etmeğe başlamışlar· 
dır. Bu hücum esnasında topçu kuv· 
vetlcri Nankuvanın evleri üzerine 
ateş açmıştır. Keza deniz antrepo
ları da knvvetli bir topçu ateşine 
alınmıştır. Şehirde büyük bir yangın 
çıkmıştır. 

Şanghay : 10 [ Radyo ] - Ja· 
ponlar Şanghayı tamamen işgal et
mek üzeredirler . 

Tokyo : 10 ( Radyo } - B' r 
müddet evvel harp sahasına gitmiş 
olan Japon harbiye nazırı bugün 
Şang-haydan hareket etmiştir . Japon 
harbiye nazırı; Japonyanın uzun sü· 
recek bir harbe hazırlanması lazım
geldiğini soylemişlir. 

Tokyo : 10 ( Radyo ) - Ka· 
bine , umumi seferberlik ihtiyacını 
karşılıyacak olan yeni bir kanun la
yihası kabul etmiştir . Bu layiha ile 
ayni umanda bir çok müesseseler de 
devlet idaresine geçmektedir . 

Brüksel : 10 [ Radyo ] - Ame· 
rika murahhası Norman Delgiç İn
giliz Hariciye Nazırı Eden ile görüş· 
müştür . Bu görüş meler esnasında , 
Komünizm aleyhine üç devlet tara
fından Rom ada imza edilen proto-

kola karşı diger devletlerin müşterek 
hareket etmeleri etrarında tedbirler 
düşünmüşlerdir: 

Pekin : 10 (Radyo) - Mareşaf 
Şan-Kay-Şek gazetecilere beya

natta bulunarak demiştir ki : An· 

laşmazlığı halliçin Japonya ile doğ
rudan doğruya müzakereye girmek 

Çin için kat'iyen mevzuubahs ola 

maz. Ben şahsen Çin ordusundan 

ümidvarım. Brüksel konferansına da 
itimadım vardır. 

Frank yQk
selecek mi? 

Paris : 10 ( Ranyo ) - Fransa· 

dan çekilen bir çok sermayeler , 
tekrar F ransaya dönmeğe başlamış 
ve son 15 gün içinde Amerikadan 

Fransaya 300 milyar frank mikta· 

rında ecnebi ' sermayesi gelmiştir • 
Sermaye akını devam etmektedir • 

Mali mahafil, bu akının Fransız 
frankı üzerinde mühim tesirler ya· 

pacağı ve frangın tekrar yüksel 

meğc başlayacağı kanaatindedir • 

Amerika Maliye Nazın Fransız Ma

liye Nazırına bir telgraf çekerek 

-:'bu vaziyeii;dolayı kemii'Sinitebrik 
eylemiıtir • 

Bu hafta içinde 495 ton çavdar 
gelmiş , 755 ton , borsada muamele 
görmüştür . Fiatlar azami 4,125 dir • 
Bundan da 4112 ton kadar bir ıtok 
mevcutdur . 

Gelen nohut miktarı da 180 ton• 
dur . Bunun 30 tonu borsada mu• 
amele gormüştür • Azami fiat S,075 
dir . Tahminen 379 ton kadar bir 
stok bulunmaktadır . Yine bu hafta 
içinde 47 ton faıulya gelmiş , bunun 
hepsi muamele görmüştür . Azami 
fiat 10,50 dir • Pirinçten 150 ton 
gelmiş , bunun 30 tonu borsada 
muamele görmüştür . Azami fiat 
15,125 dir • Stok miktarı 150 ton 
kadar vardır . Susam , 45 ton kadar 
gelmiş , bunun onbeş tonu muamele 
görmüştür . Azami fiat 15 kuruıtur. 

Bu hafta içinde şehrimiz borsa. 
sın da en fazla arpa analizi yapıl
mıştır , 

Filistinde 
karışıklıklar 

Telaviv, Kudüs telefon 
telleri kesildi 

Kudüs : J O (Hususi) - Kudüı 
ve civarında karışıklıklar yeniden 

başlamıştır. Dün Telaviv ile Kuclüı 
arasında muhaberah temin eden te• 

lef on telleri meçhul kimseler tara· 

fından kesilmiştir. Hükilmet heman 
icabeden askeri tertibata almış bu
lunuyor. Şimdi muhaberat Tunuı va• 

sıtaaile yapllmaktad1r. Telefon hatla
rının tamiri için bir çok ameJr.ler 
ça)lfl!IÜtadırJar. 



Shife; 2 

Fra 
feşk" 

Türk sözü 

Fransız pol.sinin sa ip old ğu mo
dern vasıtalar, seyyar müfreze 

~E!i!lmE.-~--&mlil--lllml-•----mEl----mm!~t!Bll~Dlml!~!!D31~---rJ.'Dllm# 

~~---------·--------~-
:~riste çıkan « Lu et Vu » adındaki haftalık mecmua Fransız emniyet 

t•şkılatı hakkında çok şayanı dikkat bir yazı neşretmiştir. Bu yazı b- "k 
F'ra ı· t k"JA • - .. ı uyu nsız po ıs eş ı atının ıçyuzu, sır arı meydnna konmaktadır Bu k ı 
· "h" ı · ma a c· nın mu ım o an parçalarım tercüme ediyoruz: 

P olis olmak bir kabiliyet me 
selesidir. Bu meslekde, mu· 
vaff akiyeti temin eden şeyin 

mahiyeti tarif edilmez ve 50nradan 
da 6ğrenilemez. 

Souk kanlılık, her an izharm· 
dan çekinilmiyecek bir cesaret, kuv
vetli bir vücut ve ahlak muvazene· 
si, hafıza, sabır, insanları iyi tanıma .. 
İşle hakiki bir polis memurunun sa· 
hip olacağı başlıca hassalardan bir 
kaçı. 

rinde müessir olan her şahsın adı 
vardır. Bir kaç gün için olsun F ran
saya gelen ecnebilerin adı ve dosya. 

ı sı hile mevcuttur. 
Hatta Fransaya henüz uğrama

mış beynelmilel şerirlerle, troristle· 
rin, bozğuncuların da mük,.mmel bi
rer dosyaları mevcuttur. 

Bu, eşi henüz dünyada mevcut 
olmıyan bir organizasyondur. Büyük 
iş görmekte, meşhur İngiliz emniyet 
teşkilatı (Scotlandyard) de dahil ol. 
duğu halde bütün dünya polisi kıpta 
b-iıw'teaktadır. 

SEYYAR MÜFREZELER 

F ransada emniyet memurları, ko. 
miser, taharri memuru, müfettişler 
de diğer bütün dahiliye nezareti 
memurları gibi yüksek tahsil yapmış 
olmağa mecburdurlar. Hatta yalnız 
yüksek mektep mezunu olmakta ka· Beynelmilei cani şebekeleri Fran. 
fi değiJdir. Açılan hususi bir müsa. sada kendılerinden ilk 1907 de öah. 

Sporcularımız dün İkinci at .koşusuna 
gittiler hazırlık 

Bölge Birincilikleri maçlarının 

şehrimizde yapıldığı malumdur. 
Bölge Birincilikleri maçlarında 

şampiyonluğu kazanan şehrimiz ku· 
lüplerinden Adana f dmanyurdu dün 
saat 5,30 postasile Ankaı aya ha· 
reket etmiştir . C ençler garda Be. 
lediye Reisimiz Turhan Cemal Be. 
riker , spor erkanı ve gençlik tara· 
f mdan hararetle uğurlanmıştır. Genç. 
lerimiz Ankarada Türkiye Futbol 
Birinciliklerine iştirak edecekler. 
dir. 

Belediye meclisi bugün 
uçuncü toplantısını 

yapıyor 

Şehrimiz belediye meclisi bugün 
öğleden sonra üçüncü toplııntısını 
yapacakbr. 

Kayıdlar bu gün kapanıyor 

Önümüzdeki Pazar günü yapı
lacak olan _ikinci hafta sonbahar 
at koşularının kayıd ve kabulüne 
başlanmıştır. 

Bu gün akşama kadar devam 
edecektir. 

Bu koşuya yeniden gelen bir 
çpk hayvanlar kaydedildiği için şam 
piyon atlar arasında büyük bahis
ler yapılacağı ve dolayısile koşunun 
çok heyecanlı olacağı tahmin edil· 
mektedir. 

OruÇlulara vakit 
bildiren 

Bugün güneş 6, 17 de doğacak , 
öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 
14,32 de, akşam 16,47 yatsu 18,16, 
imsak 4,30 da olacaktır. 

Sıtma mücadele reisi 
teftişlerden döndü 

baka imtihanında kazanmak da şart· settirmeğe başladılar. Artık bu kötü 
insanlar yalnız başlarına hareket Bir müddet evvel mıntıka da. tır. 

Fakat genç bir ünüversite mezu- etmiyorlardı. hilindeki şubelerin mesaisini teftiş 

Ceyhan .köprüsü- 1 

nün temel atma 
li. 

töreni tehir edildi 

Bu ayın on ikisinde temel atma 
töreni yapılacağmı yazdığımız Ccy 
han köprüsünün bu inşaata başlama 
merasimi, haber aldığımıza göre 
kısa bir müddet için tehir edilmiş· 
tir . 

Temel atma töreninin ne zaman 
yapılacağı malum değildir. 

Şu hale göre, bu .ayın on birin· 
de Adanaya geleceğini yazdığımız 
Nafia Vekilimiz Bay Ali Çetinkaya 
nın da bu seyahatini açılma töreni 
gününe talik ettikleri sanılmakta· 
dır , 

Ceyhanda 
bir cinayet işlendi 

Yaralı adanaya ge
tirildi ve hastanede öldü 

nunu iyi bir polis memuru yapmak Otomobiller ' muhtelif ve kud 10 T şrlnl ani 937 etm~k için lslahiye, Osmani e, Ka· 
için bir de (Polis mektebi) yok de· retli vasıtalarla müct.:hhez olmağa Gökyüzü açık, ha\•a rüzgarsız, dirli, Kozan, Ceyhan, Tarsus Ana. Ceyhan: 9 [TÜRKSÔZÜ Muha· 
ğildir. Her serviste uzun bir staj başlamışlardı. Muhtelif yerlerin P0 • en çok sıcak 22 santigrad derece mur kazalarile Mersin Vilayetine birinden] - Bir kadın yüzünden i-

11 Teşrinisani 

Orijinal hırsıt 

eçen 15 temmuzda Vı 
bir otomobil çalınIX11ş 

Otomobile 
müşteri bir lokantanın örı~ 
bayı durdurmuş ve şoför~ 
almak üzere lokantaya g~ 
tir. Fakat şoför, dışarı çı 
man otomobilin yerinde ye 
ğini görmüştür. Otomobil 0 

danberi dolaşmaktadır · 
Otomobilin sahibi olad 

Terez Franz günün birirı e 
dorf'dan bir mektup a1IX11ş 
mektubta hırsız, merak et: 
otomobilinin mükemmel 
olduğunu bildirmiş, sonra f 
tan ve Paristen meHub 
Bu sonuncu mektubta hır 
yanaya geleceğini ve oto 

b 
dığı yere bırakacağını ,, 
du. Fakat sonra bu fikirden 
Berlinden yazdığı mektubtil 
det daha Atmanyada kalııc 
ancak hududda müşkilata 
yacağından emin olduğ~ ı ~ 
neceğini haber vermiştır· 
tomobil sahibi hala bekleıtl 

Acaba, hırsız, canı yarı 
nı ümidle avundurmak rnı 

tedir ? 

PULDAN PULA fl\fl~ mecburidir. lis teşkilatları işten göz açamaz bir giden mıntaka sıtma mücadele reisi ki kişi arasında çıkan kavga, Hüse· 

B. k b k d hale gelmişti. 1 le o zaman [ Frarı Abd h B sem h 'm"ze do·· · d d b" · · \h f d d ll:ı~ ır ço a ımlar an polis me- urra man e şe rı 1 n. yın a ın a ırısınin ı met tara ın an azı na ir posta pu 
murunun haleti ruhiyesi de tıpkı bir sanın birinci polisi J olduğunu ifti. kat her hangi bir cürüm tehlikeli , müştür. biçakla deşilmek ve bağırsakları dı- kalsın ağırlığınca 8 

k · h 1 · h" b B harla söyleyen Clemenceau seyyar karışık b' h" t ı ı M hk } d k J k ı ı bı·r as erın a etı ru ıyesine enzer. U ır ma ıye a ır a maz sey. a eme er e : şan ÇI arı ma suretiy e netice en . cektik - başlı başına• ı, 
1 k d müfrezeleri teşkil etti ve bu teşki· yar m""f d h ) · 1 k · t' H d" b d " mes e te e, meslekdaşlar bir birine u reze er a ışe e or. mış ır. a ıseyı il iriyorum. lacak kadar görülmemıŞ , 

Jfit süratli bir tekamüle mazhar B ·· k"' A ·ı h ı d C h M sım sıkı bağlıdır. ugun u canı er ve ırsız ar a İki kardaş birer aya malı- ey anın uradiye mahallesin. yükseldiklerini bilirsiniz· 
Mesleğin iyi ve kötü taraftan de· oldu. Bugün çok mühim ve büyük çok mütekamil usul ve vasıtalarla den topçu osman oğlu Hüseyin ile yanın en kıymetli pulu 

rin bir bağlılıkla müştereken payla· işler görmektedir. hareket ettikleri için artık tebdili kum oldular ayni M.den Çinik Ahmedin araları bilirmisiniz ? 
1 K 1 k Bu teşkilatın mahiyetini biraz kı f t f"I ·b· ki 'k t db" l ı E lk" h · · b 1 b" "dd tt· b' k 1 · d ıı şı ır. arşı ı lı yardım ve fedakarlık ya e ı an gı ı ası e ır ere vvc ı gün şe rımız irinci sulh 1 ır mu e ır, ır ız mese esın en 1856 da lngiliz Güya 

rubu yalnız dar ve maddi bir çerçi· daha yakından tetkik edelim : iş görmenin imkanı yoktur. ceza mahkemesinde, Ada sokağın· 1 dolayı açık bulunuyor. Dün gece, lekesinin idaresi bir JcaÇ~1 ve içinde kalmaz, icabettiği zaman Fransa on beş mıntıkaya ayrıl- Seyyar müfreze tahhikat ve ta· dan Yüsuf ve kardeşi Mesulun du· yatsı namazını kılmak için camie rarak satışa çıkarmıştır r 
ve tehlikede bulunan bir arkadaşı mıştır.Bu mıntıkaların her biris· in bir kiplerini en ilmi bir şekilde yapar. ruşnı larının son safhası görülmüş gelmekde olan Hüscyine, Ahmet, dan biri bugün meşhur ~ 
kurtarmak için hayatını feda edecek seyyar müfrezesi vardır.Her müfıe- işte bundan sonra meseleye [ Ge- tür. caminin yanında rastlamışdır. Ah. kalı kolleksiyoncunun ehfl~ 
kadar yüksek dereceye çıkar. zede bir b_irinci komiser,üç komiser ncl araştırma J el kor , ki bugün Bu iki kardaş karşıyakada ve metle Hüseyin heman kapışmışlar maktadır ve kıymeti 10d 

FIŞ SANTRALI yirmi sivil memur bir Adli hüviyet başında bulunan Şefin sayesinde bu nehir kenarında yine Ada sokağın. ve neticede Ahmet ce':>inden çıkar· lin lirası takdir edilmekte 
Bir kaç sene evveline gelinceye miıtebassı ı ve ıki şoför vardır. Kü. organizasyon tekamülün en son de· dan Mikail oğlu •Salihi döğmekten 1 dığı biçakla Hüseyinin karnını deş. 1856 da kısa biı rıı~d 

kadar Paris emniyet teşkilatının bu. çük işler eyyar müfrezeyi alakadar reccsine dahil olmuş addolunmak- suçlu idiler, Son duruşmalarında her ı mek ve ba2"nsaklarım parçalamak 1 k 1 'd Loll 
b 't h d" l l . d tadır. "k k d . 1 k d pu suz a an ı are, ,,, lunduğu bina pis, harap bir halde etmez u çeşı a ıse ere ıan ar· ı i ar aşin suçları sabit olduğundan suretıy e avga sona ermi~ ir : t d"ğ" il 1. •e ,. 

ma, Belediye polısi meşgul olur. Fa G · · b" · e 1 1 pu ar ge ınce) idi. - emı var - ırer ay'\; mahkum olmuşlardır. - Gerisi dördUncU sahlfed- h 
11

. tb d et ipt a ı ma aa a gay 
Fabt~~n~~~zmOOemni· ~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~,deb~tabmp~larbd~ 

yet teşVilatı muhteşem ve modern ennette ölüler nasıl bir c tt asıl pu11ar gelince bıı pıl 
yurdlara yerleşmiştir. bu binaya yer· hayat geçiriyorlar ,ne yi· e n e n m 1 r 1 r imha edilmiştir . 
leştirilen bir telsiz istasyonu istenil- yorfar , ne içiyorlar ve 1 1 ş 
di~zamanFran~nın dörtbuca~ına ne yapryo~ar? ~~~~~~~~~~T!e~tk~l~k~le!r~~~V~a!z~a~n~!=~*~·~~~~~~~~~ O zaman kullan~ t 
şifreli emirler gönderebilmektedir. Is. Bu çok meraklı suallere lngilte- lardan bugün yalnız 1

' t 
• k d ha 1 Bununla beraber gıda aldııYımız da !ere de tesadüf ediliyor. o-ıdası olarak çok faydalı ve kıy- mıştır ve o da yukarıda tenildiği. ve icabettiği zaman tıpkı renın tanınmış a ın müte ssıs a· b b • 1 

bir motosiklet kolu gibi bir tayya. rından beyan Florence Barret cevap muhakkaktır. Yalnız buğdayı ağzı. Yalnız eski padişahların , eski metlidir. Hele taze üzüm, taze el- mizdir. Fakat tali daıJl r 
re kolu teşkil etmek mümkündür. veriyor . fddi sına göre bu bayan mizda değil cildimizin mesamatı kralların ve i11paratorlann halleri ma, taze armut .. Bütün bunlar etten bunun bir ikincisini çıkıl 

Neşir muhtelif bültenler yalnız ölülerden haber alobiliyor ve onlarla ile alıyoruz. Bu tarzda gıda almak yaman. Çünkü yer yüzünde bir işe daha besleyici, daha iyidir. Bunla. . nun için elinize her geÇ 
da yer yüzünde istenı'len nefis bir alışmadık! · · b d k h h ti t · d · t'hk t · Fransız polisleri servisleri ,arasında konuşuyormuş 1 Yazdığımız gibi , arı ıçın ura a ço za · rı arare e avsıye e enm.,, ı ar e meyın · .ı 

d b Fi L d d şeyi de yemek kadar zevkli oluyor. met çekiyorlar. B Ff k k otOr eğil ecnebi memleket polisleri ile ayan orance , on ra a çok ta. ayan orance, ocasının en- BiR BA ıs y 
O Baronun ruhunun verdiği izahat Du .. nyan b"' "k · 1 · b d d" · " " ·dd' 1 d"ğ" b"' • de Fransız emniyet teşkilatının te· nınmış bir simadır. loıüş bulunan ın uyu şaır erı, ura a ısıne yaptıgıgım ı ıa ey e ı ı u· ·ç .. 

k k S. W F B d k' devam ediyor : fevkalade nefis şiirler yazıyorlar . tu"n tebliğleri bir kitap halinde neş vetislav Romano"'., masını temin etme tedir. ocası ır . . arret e mev ı Yugoslav sporcus". 
Burada herkesl·n evı· , bahçesi Eskı" ed"ple d k ğ sa s z · · K" b · · p 1 Muhtelif şubelere aid bir çok yapmış alimi rdendi . ı r en pe ço u • Y1 1 retmıştır. ıta m ısını: ersana ty ~ı 

otomobil vardır. Fakat Fransız em. Bayan Florance, kocasının ruhu var. Benim oturduğum ev ' evvelce eserler vücuda getirmişlerdir · Bu- survives Death'tır. rımadasında 18·000 ııı~ 
ı yer yüzünde beraber oturduğumuz rada lokanta ve bar olmadığından mesafeyi bisekletle do 11 niyet teşkilatı bilhassa, bugün dün· i e mütemadi münasebette ve t\"· b Bayan Florance'a kocasından bütün bu seyahati esoa '. " 

yada yegane olan diğer mühim bir masta olduğunu ve bu ruhun ken· eve çok benziyor · Esasen unun bu meslek sahipleri de zahmettedir. gelen şiirlerden birini buraya alıyo· fllır 
t f h" · disine fevkalade mühim şeyler bil· böyle olmasını ben istedim. Cennette en rahat insanlar,fikir kelime bile teHiffu~ et b9 

araş ~:~:s~~s~:a:ı~~if:n ~~::;~de son- dirdiğini söylemekte, ve adı ilerle- Yer yüzündeki evimizi yapan ve ilim sahipleridir . Yer yüzünde ruz: Ruh bir ufuksuz, hudutsuz deniz dia etmiş ve birisıylc re" 
suzdur. Bu ( fiş santıralı) dır. Bu ıırektedir. Bayan Florance , yaşayış mimar da benden biraz sonra bu. .. pek para etmiyen bu şeyler, ahrette Zaman yapamaz onda hiç bir iz muştur. Yugosla~. sp~ bı.I 
santralda bugün on milyon fiş var· tarzı ve muhtelif hareketlerile ken- raya gelmişti . Kendisinden ayni en makul işlerdendir . Şiir ve ede· Düşünce sarar bütün varlığı . halısı kazanmak uz~~ ~ 
dır. Yakında on yedi milyona da çı· disini tanıyanlar üzerinde o kadar tarzda bir ev yapmasını rica etmiş· biyat da revaçtadır. Hatta ben bile Yaşamak nedir, ölüm ne demek? Filhakika, laf s~>'!~, 
k k d b f l d h ı· ·· d f ı ·· d b" k ·· kula aca tır. Santral 1933 de tesis o· erin ir itimat uyandırmıştır ki ım · son sene er e .ay ı şıır yaz ım." nsanlık ister hep bunu bilmek... zun en ırço muş ·r 

B k d Ş d C ·· d k" l S · 1" K an°\'
1
' lunmuştur. u tarihten evvel her şü· 1 kimse en isini tekzip etmiyor ve im i ennette , yer yüzun e ı Bayan Florancc, kocasının yaz- Kapali gözlerle an vetıs av om ~ 

benin kendisine mahsus ayrı bir ar· hiç bir fert de onun akli muvaze. evimize tamamen benzer.Evde eski dığı şiirleri kendisine bildirmiş ol Boş sözlerle 1 de bu şekilde 10.oOO 
şivi vardı. Sonradan bu vesikalar nesinden şüpheyi yerinde bulmu· mesut hatıralarımızı canlandırarak duğunu da sözlerine ilave etmekte Heyht.. bir mesafe katetmiş ~ti 
santralize edildi. Vereceğimiz bazı yor. ve hatırlıyarak ebedi bir hayat ya dir . Heyhat... karrür eden mübletı~d 
adetler bu hususta ne büyük bir gay. Yani, kısaca, bayan Flarance'nin şıyorum · Bayan Florance'in kocası Willi Anla~ılmaz, hiç anlaşılmaz. evvel daha 9 aylık 1110 

ret sarf edildiğini göstermege kafidir: sözlerine inanılıyor. Buranın sokakları temiz ve mun. am Barret , Bublin şehrinde Royal Kör elbet g0rmez, buna şaşılmaz. duğu için, bu miiddet ıt 
(Fiş santralı) nda toplanmış ve Bayan Florance'nin ölü kocası tazamdır. Cennette çıplak değiliz . College of Science'de kırk seneye Ruh tek esastır madde bir şekil... ri kalan 8000 kiloınetft 

tasnif edilmiş vesikaların ağırlığı Baronun ruhu, karısına şunları da Hepimizin elbiseleri var. Bu elbise- yakın bir müddet fizik hocalığı yap- Ebedidir hayat ruh fani değil... ye de kolaylıkla katede 
62,000 kilodur. Bu dosyalar konul· :bildirmiştir : Jcr } er yüzünde olduğu gibi men· mış ve 1925 de ölmüştü. Gene cennette yazılmış asika. mid etmektedir. t 

" B J f k ·ı .. J d b' .. k ?oıe duğu gözlerin işğal ettiği saha ise urada ne yenilir ve ne içilir? sucat i e, a .at fikir ve düşünce ı e Karısına yaptığı tebliğlerden bi· ne şıır er en ır orne : Bu gari(3 inatçı, g" ~~ 
alb metre murabbaıdır. ·Vesikaların Her halde dünyadakiler buna çok imal edilmektedir. rinde , insanların gıdası meselesi Yüreğimde var bir sızı, diği bir" beyanatto 1 ı 
tasnifine kır mutahassıs memur ta· merak ederler · l elki d burada Cennette de çalı mak var . Bu· üzerinde Cennette tetkikatta bulun- Dün gördüm güzel kızı... · şunları yazmıştır: "Mefll 

yin edilmiştir. hiç bir şey yenilip , içilmediğini de rada herkes meşguldür Bütün ruh· muş olduğunu söylemiş ve şu söz· Ne sevimli o, ne cici detim de babis neticeS 
Bu (fiş santralı)nda yalnız müc zannederler . Hakikaten burada bir lar yer yüzündeki işlerile meşgul leri de ilave etmiştir : Aşktan doğmuş bir inci... cağım üç, bin liraya vep 

rimlerin adları ve dosyaları olduğu şez yemiyor ve bir şey içmiyoruz. dürler. Sonradan meslek değiştiren· "Meyvelerin usareleri insanların *** de, nihayet ağzımı açı 
~nılmafiln, Faal~etimillihay~üz~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wlece~mese~n~o~~, 



illetine olduğu kadar insanlık 
için çalışan Şef 

ATATÜRK 
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Dost ve müttefik --- . . 
"y c·· h . . Kuvvetlı, mOkemmelen organıze ve reformlara 
.e. um urıyetı mazhar bir Türkiyenin mevcudiyeti yalnız Tür· 
ın 29 uncu Cu kiyenin deCil, ayni zamanda, Balkanlar ve Av 

liinü en büyük rupa menafii icabatındandır. Böyle kuvvetli bir 
Ve milli bayra. Türkiyeye, bilhassa, Balkanlar sulhü ve Balkan 

1'ürk milli şuuru· Antantının kuvvetli olması bakımından ihtiyaç 
~er gününü, sos- vardır· 

demokratik Ke· ---·----------------
t reformların zaferli tarihi olan 

ibcteşrini kutluyacaktn. Balkan 
tı içinde Türkiyenin müttefi · 

milletler, büyük Mustafa 
Atatürk'ün Türk milli istik· 

baltımından vücude getirmiş 
ınüterakkı, reforme ve kuv· 

devletin refah ve saadeti için 
i temennilerde bulunmak su· 
1'iirk milli şuurunun elde et· 

'-ferin kutlulanma bayramına iş. 
etmektedirler. 

Son iki asır zarfında Türkiyenin 
bir devlet olduğu, 18 inci asır 

"-aıl sukuta haıladığı ve bu su· 
19 uncu asırda ne suretle ni
buldutu malumdur. 1918 de. 

Ve bu tarihi istibale esnasuıda 
ınilletinin l>aŞJndan geçen fe· 

dahi malum şeylerdir. 
1820 senesinde başlamış olan 

lar, kahraman ve durendiş 
a Kemal Atatürk ,ün Türk 

dderatının idaresini eline alaca· 
~ana kadar, yani, bir asır be· 

mecburiyetinde kalmışlar 
iır bir maziyi tasfiye: edebilen 
ine hamleleriyle osmanlı ka

kökünden kazıyan, iyiyi fe. 
tefrik eden şahsiyet, yeni dün
yaratan bir kuvvet ve kıymet 

·bulunan Mustafa Kemal Ata· 
lir. 
'-r harika "teıkil eden bu bqe
~n vücut bulmasından müte. 

leref yirminci asra dahildir. 
Atatürk bu asrın çocuğu· 

şartlan nefsinde toplamak suretiyle 
Türk milletini mahvolmaktan kur· 
tarmışbr, 

Bundan sonra da , bütün dünya 
tarafından milletinin önderi olarak 
tanınmış ve kabul edilmiş olan Ata 

türk nefsini feragatle dolu bir hayat 
yaşamaya başlamış ve kendisine 
Roma kayserlcrine mahsus olan 
tarzda debdebe ve darat ile mua
mele edilmesi tekliflerini , hilafet 
teklifini rettettiği gibi reddederek 
milletinin refah ve saadetine hasrı 

nefsetmiştir • Çünkü Atatürk kendi 
şahsı için değil milleti için çalışmak· 
tadır ve milleti için çalışır~ en A vru
pa ve insanlık için çalışmaktadır. 

Türk milletini saadet ve talih 
takibetmiş ve Atatürk gibi büyük 
ve müstesna bir Önderin idaresi 
altında bulunan Türk milleti bugün 
ondördüncü inkişaf yılını idrak ey· 
lemiştir. 

Kuvvetli , mükemmelen organize 
ve reformlara mazhar bir Türkiyenin 
mevcudiyeti yalnız Türkiyenin de· 
detil , ayni zamanda , Balkanlar ve 

Avrupa menafii icabatındandır. Böyle 
kuvvetli bir Türkiyeye , bilhassa , 
Balkanlar sulbü ve Balkan Antantı· 
mn kuvvetli olmasi bakımından ih
tiyaç vardır. 

Tataresko Bugün l~ t Bay Makdonald 
istifa ediyor dün öldü 

Bükreş : 10 ( Radyo ) - Şimdi· 
ki parlamentonun müddeti bu ayın 
on beşinde biteceğ'inden Başvekil 
Tataresko Kralı ziyaret ederek kabi
nenin dört senelik icraatı hakkında 
izahat vermiştir. Kral yann Parti Re· 
islerile müzakerelere başlayacaktır . 
Temin edildiğine göre Tatarelko ya
rın istifasını verecektir. Zira Liberal 
partisinin dört senelik yorucu çalış· 

ması kabineyi zafa uğrattığından 

Başvekilin yeniden seçilmesi icab et· 
mektedir . 

Hitler Stalin'i 
tebrik etti 

Berlin : 10 ( Radyo ) - ihtila 
im Yıldönümü münasebetile Bay 
Hitler Sovyct icra Komitesine bir 
telgraf çekerek Büyük Komünist ku 
rulunu tebrik etmiş, hürmet ve mu
habbetlerini bildirmiştir . 

Romanyadan gelecek 
göçmenler 

lstanbul : 10 ( Radyo ) - Bu 
yılın göçmen nakliyatı bir haftaya 
kadar Köstenceden getirilecek son 
kafile ile bitmiş olacakbr. Kafile 
1500 kitiliktir. Nazım vapuru ile 
gelecek olan göçmenler Tuzladan 
Orta ve şark Anadolu vilayetleri
ne gönderileceklerdir . 

F ransada askeri 
müzakereleri 

Paris : 10 ( Radyo ) - Şimal 
Afrika işlerinin tanzimi için topla
nan konferansın ögleden sonraki 
gizli celsesini müteakip Hariciye 
Vekili Delbos bazı Generallarla 
mülakatlar yapmıştır . 

Bulgar Kral ve Kraliçesi 

Londra : 10 (Radyo) - Bay 
Makdonad bugün ansızın ölmüştür. 
Bu haber Loııdrada büyük teessür u· 

yandırmıştır. 

Amerikadan Fransaya 
altın gönderiliyor 

Vaşington: 10 (Radyo) - Fi
nans bakanı, Çarşamba günü Nor· 
mandi vapuru ile F ransaya mühim 
miktarda altın gönderileceğini söy
lemiştir. 

Suriyede tevkifler 

Halep: 10 (TÜRKSÔZÜ mu
habirinden) - Burada çıkan ve 
altı ay tatil edildikten sonra yeniden 
intişarına müsaade edilen "Elahali,, 
gazetesi ilk nüshasında "hükumet 
icraatının tasfivesi,, başlıklı bir ma-

. kale yazarak, hükumeti tenkit eyle. 
miştir. 

Bu makale yüzünden gazetenin 
mesut müdürü Hüseyin Şabani müd· 
dei umumilik karariyle tevkif edil
miştir. 

- Bir Alman vapuruna 
'' Ankara ,, adı verildi 

lstanbul : 10 (Hususi) - Bal 
tık ve Şark limanları arasında se
ferler yapmakta olan Atlas Levanta 
kumpanyası ile Doyçe Levant kum· 
panyası son zamanlarda yaptırdık
ları yeni Şileplerden birine .. Anka -
ra ,, adını vermi~lerdir . 

Edirnede bir fıdancılık 

kursu açıldı 

Sahile : 3 

------------------...-------------------------------
ASRi SiNEMADA 

10 Teşrinisani çarşamba günü akşamından itibaren 

Aleksandre Dumas filsin 
Şaheserinden muktebes 

La dam o Kamelya 
Oynayanlar : 

( Yvone Printemps - Pierre fresnay ) 

Ayrıca: Korsanlar treni 
ikinci devre en heyecanlı kısım 

1 PEK YAKINDA : PIERRE BENOITIN eserinden 1 
Harry Baur-Annabella - Pierre Villm 

Moskova geceleri 

Ceyhanda bir cina 
yet işlendi 

( ikinci sahifeden artan) 

Hüseyin . yere yuvarlanmış ve 
Ahmet kaçmışdır. 

Hüseyinin acı feryadını duyan 
camideki cemaat heman dışan fırla
mış isede Hüseyin yerde kanlar içe
risinde kıvramr bir halde görülmüş. 
dür. 

Keyfiyet derhal Polise bildiril
miş ve yerde yatan yaralı Hüseyin 
Doktora götürülerek tedavi yapil· 
mış ve yarası ağır olduğundan oto
mobille gece Adana memleket has 
tahanesine gönderilmiştir. 

Kaçan suçlu zabıta tarafından 
aranmaktadır. 

Haber aldığıma göre yaralı Hü · 
seyin bugün hastahanede ölmüş· 
tür. 

8692 

Yurddaş ! 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku· 
rumlan arasında paylaşılacaktır • 
Yapacağın en küçük yardımla ha
vanı koruyacak , kimsesiz yavna· 

l
lannr sevindirecek,ve .enin için cep
hede çarpışarak malw kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

Köy katipleri aranıyor 
Ceyhan köylerinde çalışmak üzere 

35-45 lira arasında ayhkla en az 
lıkmektep mezunu köy katipleri aL. 
nacaktır. Alınan bu köy kitiplerinin 
atlı olması şarttır . Bunlara aynca 
hayvan yem bedeli de verilecektir. 
isteklilerin Ceyhan Kaymakamhtına 
müracaatları C. 3-4 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

8.ından başka 1908 senesinden 
uıuza kadar devam dmiş o 

-.ıuaıar Türkiye tarihi Kemal A
'ün metin politik şahsiyeti 

Bunun için , bütün Balkan An· 
tanb memleketlerinde oldutu gibi 
Yugoslavyada dahi, Türk milletine 
teralckiler ve Türk devleti ile şefi. 

ne, Türk milletinin ve Balkanlar 
sulhünün teminine matuf her teşeb
büs ve hamlesinde tam muvaffaki · 
yetler temenni olunmaktadır. ,. 

Londra ; 1 O ( Radyo ) - Bu. 
gün lngiltercdeki ziyaretlerini bitir· 
meleri mukarrer olan Bulgar Kral 
ve Kraliçesi Londrada ikametlerini 
bir haf ta daha uzatmışlardır . 

Edirne : 10 ( Hususi ) - Bura
da büyük bir fıdancılık kursu açıl· ı 
mıştır. Kursta ders görmek üzere ___ _ 
bir çok vilayetlerden talebeler gel-

SERBAX miş olup derslere başlanmıştır. 

daıngasını taşımakta oldutu gibi --------·--.... -
Bu fıdancılık kursunda hayvan. 

cılık ve tavukçuluk dersleri de ta
sonra gelecek olan asırlar 

daba şimdiden onun damgası 
~hnaktadırlar. Bunun için bu· 
... Türkiyenin tarihi, şahsında 

'>i bir ukc:r, samimi bir demok· 
laailli bir devlet adamı ve, ham· 
Ilıca, ut neticeler veren sosyal 

teforınatör vasıflarını taşıyan bu 
ıahıiyetin tarihidir. 

~al Atatürkün'hayat sahasınS lcehramanca vaziyet ve tarzı 
etini bilmiyen yoktur. Onun L 
'enesindentıtvvel vaki olan ha-

l .... - Yarathtı destanlar ve umu
.~ki hamleleri herkesçe ma. 
alan şeylerdir. Maamafih Ke. 
Atatürk en büyük kahrmanhk 

· i 1920 kurtuluş harbinde 
it ve, geçmiş devirlerin ka
ılc timsallan gibi erişilmez 
lere çıkmak ve Carlysle, nin 

•nlanna has olan vasıf ve 

lsarayda 
Bu akşam 

bekler perisi 
P.tagda Şinayder 
l' •rafından bir şaheser 

'ı ınüzik, his ve aşk oyun· 
larile dolu 

len: DONY A HABERLERi 

~~lecek program 
C.ltıalar karşı karşıya ve 

~ÖL SERSER LERl 
.... No. 221 

8689 

İbnissuud Arap 
aleminin tek 
Kıralı mı? 

Bir Fransız harp gemisi 
Malta adasına gitti 

Londra: 10 (Radyo) - Almeri 
ismindeki Fransız kravazörünün mal. 
taya geldiği mahallinden bildirilmek 

lebeye gösterilecektir. 

ine bolu faciasının 
muhakemesi 

Kahire: 10 - Salihiyetdar ma· 
haf il, ftalyan menbaından tereşşüh 
eden ve ~uudi Arabistan kıttaatı ile 
Mavrüşşerianın bir ileri karakolu a· 
rasında bir müsademe vuku bulmuş 
olduğuna dair olan haberleri katı 
surette tekzip etmektedir. 

fzmir : 1 O (Hususi) - ine bolu 

1 
tedir. 

k vapurunun batmaııı ve bir çok yol· 
Berut Amerikan onsolo- cuların ölmesile neticelenen facianın 

Bu mahafil lbnissuudu yakında 
Bağdattan Fasa kadar Mbütün Arap., 
larm kralı" unvanını istiyeceği habe
rin de ~üphe ile karşılamaktadır. 

Salihiyetdar müşahitler bu mü· 
nasebctlt> Hicaz kıralının şimdiye 
kadar göstermiş olduğu tedbir ve 
ihtiyatın bu kabil beyanat ile asli 
telif edilmiyeceğini hatırlatmaktadır-

Filistinde bir 
karğaşalık 

sunu öldüren idam edildi muhakemesine bugün de şehrimizde 

Berut: 10 (Radyo) - Amerika 
General konsolosunun katili bugün 
idam edilmiştir. 

devam olundu . Bu celsede müddei 
umumi iddianamesini okuyarak ine· 
bolu vapuru süvarisi Mehmed Alinin 
tedbirsizçe hareketinden dolayı cc· 
za kanununun 383 üncü, ve deniz· 

TAN 1 
yollan idaresi işletme şefi Zekeri
yamn da kaptana fazla mal yük1e-

Sinemasında- d d 1 mesi için emir vermesin en o ayı 

BU AKŞAM 

Umumi arzu üzerine BAY TEKiN 
filminin hepsi birden gösterilecek. 
tir . 

Dikkat : Filmin uzunluğuna bi. 
naen sinema tam saat 7,45 de baş 
hyacakbr. 

Biletlerinizi erkenden tedarik 
ediniz. 

ceza kanununun 240 ıncı maddesi 
hükümlerine göre cezalandırılmala. 
rını istedi. 

Pek yakında : 
Kudüs: 10 Meçhul adamlar ta. O 

r~ ınc an o . uru en ı ı mgı !z as erı· T ALLARI 

Bundan sonra vapur süvarisinin 
avukatı müdafaasını yaptı. Avukat, 
geminin iç taksimatının alakalılara 
haber verilmeksizin değiştirilmesinin 
muvazeneyi bozduğunu ve işletme 
şefi Zekeriyanın hapishaneye girerek 
süvariye gizli direktifler verdiğini 
söyliyerek tahkikatın yeniden yapıl· 
masıru istedi. 

Muhakeme 13 llkkinuna kaldı. f 1 ··rd·· ··ı ·k· · ·ı· k · 1 Yürüyen ÖL ,CEHENNEM KAR 

nın cenazesı parlak merasımle kal-

1 

Küçük ŞARKICI 

dmlmıştır. ı 8693 I ------ -------
Polis katilleri meydana çıkarmak)•--------------·--

için azami faaliyet sarfetmektedir. 
Polis köpekleri, katillerin izini •sa- ı 
dan,, köyüne kadar takip ederek iki 
evin önünde durmuşlardır. Bu evler 
de yapılan araştırmalarda bir çok 
silahlar bulunmuş ve bilhassa İngiliz 
aakerleriniu öldürüldütü kurşunlann 

eşi de meydana çıkarılmıştır. 
Ev sahipleri, daha evvel kaçtık· 

Jarından, bunlardan yalnız bir kişi 
yakalanmıştır. 

Bundan baıka bir çok tevkifat 
vardır. Mühim tedbirler ahnml§br. 

Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus. 

lardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap. 
Ulwal E'konomı ve Arttırma Kurum ııl 

2 
Ka111m f-ro.7175: 

TÜRK BAYRAcll NIZAMNAMfsl 
BlllUm 

' 
Kabul tarihı : 141911931 

- DÜNDEN ARTAN -

C) Polis, Jandarma, hudud hudud kapı ve gümrük ve muhafaza kara
kolları, 

Ç( Harp, muavin, ticaret gemilerile hususi gemiler ve makineli diler 
deniz vaSJtaları, 

D) Yelkenli gemilerle bir vazife dolayısile kullanılan resmi küçük de· 
niz vasıtaları, 

E) Resmi müesseselerle faaliyetlerine Devletçe müsaade edilmiı olan 
diğer müessese ve milli teşekkülJer. 

Madde 10 - Mağaz, dükkan, mesken ve bunlara benzer diter husu
si yerler yaJmz ulusal bayram ve genci tatil günlerinde bayrak çekebilirler. 
Madde 11 - 'Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatil günleri haricinde· 
ki günlerde her hangi bir milli ve resmi sebeble bayrak çekilmesi ma. 
lıallin en büyük mülkiye memurunun izin ve emrile olur. 

Madde 12 - Aşağıda yazılı resmi daire ve teşekküllerle deniz va11. 
taları yukarıdaki maddelerde yazılı zamanların gayrı günlerde de bayrak 
çekerler: 

A) Büyük Millet Meclisi, 

B) Vilayet, kaza, nahiye ve köy merkezlerinde Hükümet ve köy ko· 
nakları, 

C) Polis, Jandarma, hudud, hudud kapı gümrük ve muhafızı kara· 
kol1arı, 

D) Limanda demirli veya seyir ve hareket halinde b...-.. makineli 
büyük ve küçük her nevi deniz vasıtalan ile Devlete aid işlerde vazife 
sebebile kullanılan makinesiz deniz vasıtalara. 

Seyir halinde bulunan gemiler liman haricinde ve ıeceleri isterlene 
bayraklarını çekili bırakabilirler, 

Madde 13 - Türkiye Cümhuriyetinin yabancı memleketlerde bulu
nan resmi ve milli binalarına bayrak çekmek hususunda mahalli tt-amül• 
lerle uluslararası metodları göz önünde bulundurulur. Ve buralarda bay
rak çekilip indirirken bu nizamname hükümleri dairesinde hareket edilir. 

Madde 14 - 9, 10 11 ve 12 nci maddelerde yazıb hükümler bari· 
cinde bayrak çekmek yasaktır. 

8303 (SONU VAR) 



Sahife : 4 

Hatay meseleleri 
' 

-Birinci Sahifeden Atlan· 

Bu gece n · etçi eczane 
Tarsusk pısı c'va n il 

il e 

Halk eczan sidir 
dü ve: " Bu adam Türk propagan· •,------·----~-
dası yapıyor kendisine derhal Sarı· 

ı 

cak hududu haricine çıkmasını teb· 
liğ ediniz. ,, dedi 

Kaymakamın emrini yerine ge· 
tirdim. Fakat bu adam Halebe gi· 
deceği yerde Antakyaya gitmiştir.,, 

Reis, Komisere, bu adamın Türk 
propagandası yapıp yapmadığı 
hakkındaki şahsi kanaatini sormus, 
Komiser buna şu cevabı vermiştir : 

" - Benim kanaatıma göre bu 
adam, kendisine layik bir memuri 
yet verilmediği için Suriye hüku· 
metini tenkit eylemektedir. " 

Bundan sonra Kırıkhan Jandar
ma Kumandam şahit olarak dinlen· 
miş ve bu adamın Türk propagan· 
dası yaphğına dair malumatı olma. 
d•tmı söylemiştir . 

Halep Türk Konsolosluğu kiti · 
bi Tevfik Gürani de şahit sıfatiyle, 
bu adamın Türk konsolosluğiyle 
hiçbir alakası olmadığını söylemiş· 
tir . 

Mahkeme heyeti Nasıh Muka· 
yet isnat edilen suçu sabit göre 
meditiııden beraetine karar vermiş· 
tir . 

BELEDİYE 

o·şçi Ne im 
Yurtman 

Yeni Otel karşısında açtığım 
dıs muayenehanemde saat 6 dan6 
21 re kadar ha ta kabul ettiğimi 
v tedavı v di imali hususunda 
muhterem müşterilerime a z a m i 
teshilatı gösterdiğim gibi cumar· 

1 
tesi günleri fukara için tedavi ve 
diş çekmek meccanendir. 8656 

1 10 

MUHAFIZA YOL VERiLDi 

n Şam gazetelerinden bazıları, Sa 
cak Muhafızı Hüsnü Barazi ile Kay 
makam Abdülkadirin, tekrar vazi· 
f eleri başına döneceklerini ve inti· 
ha batın sonuna, kadar vazifeleri 
başında kalacaklarını yazmışlardı . 

" Elliva " gazetesi, evvel gün
kü sayısında Sancak MuhafııJna bi· 
la müddet mezuniyet verildiğini ve 
Muhafızlık vekaletinin sekreteri A· 
liiddine tevcih edildiğini yazmakta· 
dır • 

İLANLARI 

-

1 
1 1 

:----------------------------------------------...; 
1- Belediye memur ve müstahdemleri için kumaşı Belediyeden veril· 

mek şartile yüz on bir takım kışlık elbise ve yüz yedi adet de tulumun 
dikilmesi açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Elbiselerin muhammen dikme bedeli (777) lira ve tulumların mu
hammen dikme bedeli (214) liradır . 

3- Elbiselerin muvakkat teminatı (60) lira, tulumların (16) liradır. 
4- ihalesi teşrinisaninin 22 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 

diye encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnameler yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mu· 

ayyen saatta Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
8687 7-11- 16 21 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mevkii Cinsi 
Alidede mahallesinde Arsa 
Taşçıkan sokağında 

Miktarı u m bedeli 
40 metre murabbaı B h r m tre mu

rabbaı 40 kuru 
Alidede mahallesinde Dink yeri 
Battal ağa sokağında 
Reşatbey mahallesinde Arsa 
Kadastronun 417 Ada 
19 parsel 

140 " 

36 ti 

" 50 

ti 60 " 

Narlıca mevkiinde Ka· Tarla 25 dekar eski 27 
dönüm 317 arşın 

Mecmuu kıymeti 
ra Yakup oğlu Bed 2484 lira 
rostan metruk 

Cinsi mevkii ve miktarile muhamm n bedelleri Y.Ukar da yazılı dört 
parça gayrimenkulün mülkiyetleri açık artırmağa çıkarılmı t r . ve 12 -
tcşrinisani-937 cuma günü ihalelerinirı icra ı mul~ rrer bulunmuştur . is
teklilerin o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçala· 
rile Defterdarlığa müracaatları . 8648 27- 2-7-11 

Kadın terzisi 
lstanbul ve Beyoğlunun en yüksek kadın terzisi Bay Cemal Bürünün 

bugün lıtanbuldan şehrimize gelerek yarınki cuma gününden itibaren en 

1 
çok Avrupa ve Paris modellerini Yeni otel salonunda teşhir edeceği ha· 
ber al!nm11tır. 8695 1 

Diş tabibi 
MEHMET ŞEVKET 

Muayenehanesi modern tesisat ve Röntkenile mücehhez olarak Abidin 
paşa caddesindeki Bay Müslüm 1lpartmanına nakletmiştir . Kunduracılar 
ittisalındaki eski muayenehanesile hiç bir alakası kalmamıştır. 8696 ] 

1 

1 

1 

Türlcsözü 11 Teşrinisani 1 

Adana Borsası Muameleleri .. 
PAMUK ve ~OZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok Satılan miktar 

Kapımalı 
- __ K •. _ s. • J., . s . Kilo 

pamuk - --- - - ,_ ·~-

Piyasa parlakı ,, 27 29 
Piyasa temizi 

" iane 1 - -
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 34,50 38,50 

YAPA Cı 
Beyaz 

1 1 ı-Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 

iane 
. 

Yerli "Yemlik,, . 
"Tohumluk,, .. 2,80 

MU BU BAT 
Buğday Kıbns 

il Yerli 

" Men tane 
Arpa 
Fasulla 
Yulaf -

-Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 15 

UN 
Dört yıldız Salih 

-ı 
650-725 

~ - üç " ti . 625 ·- .... Dört yıldız Doğruluk 650 .t:J = 
~:.: üç il 600 
::ı c " o -= Simit 900 - = " ·- > Dört yıldız Cumhuriyet -~ ::ı 675 
~ (jo üç - 625 t .. ,, 

" -Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

10 / 11 I 1937 iş Bankasından ahnmışbr. 

Santim Ptne 

Hazır 
1 

4 63 Liret -ı-197 
!k. Kanun vadeli 

Rayişmark 

1 

4 51 
Frank ( Fransız ) - 23 61 

Mart vadeli 4 55 Sterlin ( İngiliz ) 634- 00 
Hint hazır 1-}- 00 Dolar ( Amerika ) \~- 2ö 

65 Nevyork Frank ( İsviçre ) 

-Dr. Muzaffer Lokman-
Hastalarını her 

.. eski muayenehanesinde gun 

kabul etmektedir. 

Seyhan defterdarlığın - ır - , 
dan: Türksözü Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut yetmiş beş adet Varıl ile Gündelik siyasi gazete 
}İrmi beş sdet sandık 210 lira mu· 
hammen bedel üzerinden satılığa ÇJ:I 

--
Abone şartları 

karı'mıştır. isteklilerin 12-11-937 1 
dörtte yüzde cuma günü saat on Kuruş 

yedi buçuk teminat akçasile Def· 12 Aylık 1200 
terdarlığa görmek istiyenler de her 6 Aylık 600 
gün Ziraat Mücadele Müdürlüğüne 3 Aylık 300 
müracaa tJarı.8658 28-2 ....... 7- 11 l Aylık 100 

1 

Adana Su işleri Altıncı 1 -Dış memleketler için Abone l 

Şube mühendisliğinden : r•deli de~işmez yalnız post• masralı ' 
zammedılır. 

1 8906 lira 56 kuruş keşif be· 2 - ilanlar için idareye müra-
deli Adanada Seyhan ve Tarsusun caat edilmelidir . 
Berdan Re ülaf'r . . g o nıevkılerınde ya 
pılacak iki adet kontrol binası in· 
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2- Eksiltme 22-11-937 r a· 
zartesi günü saat 15 de Adana Su 
işleri Altıncı Şube Mühendisliği da 
iresinde teşekkül edecek ihale ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır . 

3- istekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesi proje ve buna bağlı ev· 
rakı bilabedel 6 ncı şube mühendis· 
liğinde görebilirler. 

Ceyhan Asliye Hukuk 
Hakimliğinden 

Muddei Seyhan Saylavı lbrahim 
Mete vekili Ahmet Mukbiltarafın. 
dan müddeaaleyh Ceyhanın Salihi
ye köyünde oturan Esbak Gürün 
Kaymakamı Ati Rıza aleyhine aç
dığı alacak davasının Çağrılma gii · 
nünde müddeaaleyhin ikametkahı· 
nın meçhul bulunmasından ilanen teb
ligat icrasına karar . verilmiş oldu· 
ğundan Mumail~y Ali Rızanın 

16/ l'l 937 Perşenbe günü saat , 9 
Ceyhan Asliye Hukuk Mahkemesi 
Salonunda hazır bnlunması ilan olu-
nur. 8694 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
669 lira muvakkat teminat vermesi 
Ticaret Odasına kayıtlı olması ve 
asgari 5000 liralık bina inşaatını 
hüsnü suretle ifa ettiğine dair Ada· 
na Nafia müdürlüğünden alınmış ya 
pı işleri ehliyet vesikası ibraz etme· ..,, .. ~-=~..-:-:-~~~~ ....... -.m:~-w-
si lazımdır. verilecektir. Posta ile gönderilecek 

5 Teklif mektuplan yukardaki mektubun nihayet 2 nci maddede 
2 nci maddede yazılı saattan bir yazılı saata kadar gelmiş olması ve 
saat evveline:. kadar 6 ncı şube mü- dış zarfın aynca kapatılmış olması 
hendisliği dairesine eksiltme komis- lazımdır. Postada olacak gecikmeler 

yonu reisliğine makbuı mukabilinde kabul edilmez. 8678 5-9- 11-16 

.... "lılı.~ -TVRK8öZ· .!i ıun cnu 
.. ı&N;:°l9J.I 
... --··-... ,_,. f..&.;..l>U • ı..tt•JI 

IMatbaacılıkl Gazete cilik 

Mütenevvi renkli bir cild 

her türlü tab işlerinizi ı 
, bir ka 

L A N ançak Türksözünün oto cak T 

matik makinalarında 
pılır. 

* 
yapbrabilirsiniz. T B 

Re 

Eserlerinizi Türk A veller, 
karnele 

sözü matbaasında bas. * karlvizi 
tınmz. Temiz bir tab KiTAP tab 
nefis bir cild 

ış 

içinde bir za 
eseriniz daha kıymet- * bir şek 
lenecektir. c t L D rufatla 

Kütüphanenizi gü- pılır. 

zelle;;tirm ek istiyorsa- * Tür 

nız kitaplarınızı Türk· sı "Tür 
GAZETE sözünün mücellithane· ka her 

sinde y-eptırıuız. Nefis mecmu 
1 

Maden kömürlerimi~ ge idi 

ket Ali Rıza Keli eşe 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somiko k, Kripleı 

hude yert 
rekabete 

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

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış • Tarsus yerı: 

Kelleşeker. 

-
KAYADELEN A· K 

tepelerinden A manos 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle- v 
dilen sudur . A 

kapısında Ali 

864i 

KAYADELE N su· 
rı sıh· 
k kay 
a KA 
çiniz . 

]arı ve gazozla 
hat ve gençti 
nağıdır . Daim 
YADELEN 1 

K A y A D E L E~ 
E KAYADELEN su· 

ları ve gazozları en L 
sıhhi ve tabii has-

E salan haizdir. 

N 

KAYADEL EN su· 
ozları e· 

gönde· 
lan ve gaz 
vinize kadar 
rilir . Depo 
vermek kafi 

ya haber 
dir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişeleıdeki kırmız ı (KAY~ 
ri : MersıP LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitle 

Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruş' 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelcn nakleden vagonlar her seferde Kaya 
~ıkanmaktadır . 8495 65 

(f 

• • Y enı Kımya laboratvat1 

Seyhan Nafia müdürlü- \ 
ğünden: · \ 

2-11-937 Tarihinde ihale edil· 
mek üzere eksiltme müddeti uzahl· 
mış olan (7497) lira (84) kuruş ke· 
şif bedelli Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak Samanlık ve Anbar inşa
atına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-
12- 937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda Nafia dairesinde 
pazarlıkla verilecektir . isteklilerin 
p•arlığ1 iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için istediği 
vakıtta Nafia dairesine müracaat 
Jarı ilan olunur. 
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Seyhan 
dan: 

ah Un pazarında 6 nuınar 
kanın bir senelik icarı rnuh•~.I 
bedeli olan elli beş lira uıetll ti. 

t r 5 
açık aı tırmaya çıkarılmış 1 

• ·ıt1!_ıı1 
!ilerin yiizde yedi buçuk teıııı t:" .. 
çasile 12 ikinci teşrin cuılla tof 
saat on dörtte ddterdarlıkt• 
nan komisyona gelmeleri. 
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