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ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GJ\ZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

tatlYıırk ıoüya\ırlb>ekôır<dl~ 
~ük Şef dOn Sivasa şeref verdiler --------
ivas kongresinin toplandığı tarihi 

binayı Şef ziyaret etti 
~~a: 13 (Telefonle) - Şimdi ahnan malumata rk şefimiz Atatürk bu sabah refak1tlerinde 
~mil Calal Bayar, Dahiliye vekilimiz ve parti 
Sivrettrimiz Şükrü Kaya, ve diğer erkan olduğu 
~ asa gelmişler ve istasyonda çok büyük mera· 
i t~~lanmışlardır. Ço1uk çocuk on binlerce Sivaslı 

ra, Sivas kongrasında çalıştığı odaya gitmiş ve yarım 
saat kadar orada meğul olmu~lardır. 

Atatürk ve refaketlerindeki heyet bu ziyareti müta· 
akip vağon atölyelerini gezmişler ve saat 11.10 da Çc
tinkaya istasyonuna müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Büyüğümüz saat tam 16,45 de Çetinkayaya teşrif 
etmişler ve büyük merasimle k~rşılanmışlardır. Şefimiz 
geceyi burada geçirdikien sonra Diyarbekire bat~ket et· 

~ ~0külmüş büyük şefi selamlamıştır. 
~rk İstasyonda kendisini karşılayanların ellerini 

' ıvaslıları selamlamış ve otomobillerile alkışlar 
~ ~ lialkevine gitmişlerdir. 

mişlerdir. . 

;~k .şef bundan sonra Sivas kongresinin toplan· 
~alıhazırda erkek lisesi olan tarihi binayı ziya

ler ve talebe ile temaslar yaparak derslere gir
~, gençlere SUdllar sormuşlardır. Şef bundan son 

Atatürk ve baş vekilimiz buradaki hattın açılmasın-
da bulunacaklardır. 

Nafia veklllmlzln nutku 
Nafia vekilimiz Ali Çetinkaya da burada çok ehem

miyetli bir nutuk vereceklerdir. 

~enemencioğlunun 
Berut ziyareti 

tlışu Suriye gazeteleri bu ziyarete 
büyük ehemmiyet gösteriyor 

----···· ... ------

la'.. 13 (TÜRKSÖZÜ muhabi
ııı 11liin Suriye ve bilhas:>ıl Şam 
~hafıli ve Şam matbuatı Tiir· 
tıc· i 1Ye Miistcşan Numan Me. 
.l>~lurıun Lübnan ziyaretine 
YUk ehemmiyet atfetmekte-

\· Nuınan MenemencioğJunun 
~~ Şarn ziyaretleri münasebc
ı %tta bulunan Suriye gaze
~il~ereyan edecek olan müza
~i 1 kındada bazı malümat ver· 
.ter. 

v!aJ gazetesi diyor ki: 
~c~~era meclisi dün ö~leden 
~~ıc_uınhurun riyasetinde fev· 
~ 11~ırn bir toplantı yapmış , 
. st~ bir buçuk saat devam et

n. NYlendiğine göre ' toplan
lld Urnan Menemencioğlunun 

ti de bulunan Türk heyetinin 
Sa 01ayısile müzakere edilecek 

llcak meselesi ve MilJetler 

Cemiyeti kontrol heyetinin mesaisi 
ctraf ındi\ konuşulmuştur . 

Türk heyetinin ziyareti , Sancak 
rejiminin lalbikı hakkında Yüı·e Ko. 
miserlikle müzakeralta buluıımakla 
alakadar olduğu bildirilmektedir. ,, 

Yine Şanıda çıkan lElihbar) ga
zelesi de şunları yazmaktadır: 

' ' Bir Türk heyetinin Şama gd
mek üzere bulunduğu haberi hüku
met merkezinde muhtelif şayiaların 

revaç bulmasına yol açmıştır. Au zi. 
yar~tin sadece bir iadei ziyaretten 
mi ibaret olduğu , yoksa Suriye ve 
Türkiyeyi alakadar eden bilhassa 
Sancağa mutaallik Cenevre anlaşma
silemi ilgili bulunduğu suali dolaş

maktadır. 
Türkiyenin Sancak meselesine ver

mekte olduğu ehemmiyeti hakkile an· 
lıyabilmek için Atatürkün Millet Mec· 
!isini açarken son defa söylediği söz
leri gözden geçirmemiz kafidir. ,. 

LGARLAR iTTiHADA 
DAVET Mi EDiLDi ! 

Bulgarların Edirne 
~Önüllüleri varmış ! 

~I 
y~. 13 

Lord 
Berlin 

Halifaks 
yolunda ----

HİTLERLE MÜZAKERELER 
YAPACAÖI SÖYLENiYOR 

Eden ve Halllak• 

Berlin : 13 ( R~dya ) - Londra 
Hususi Konsey Reisi Lord . Halifaksın 
Berlini ziyareti münasebetile neşre
dilen resmi bir tebliğde Halifaksın 
Hitler ile yapacağı görüşmelerden 
çok memnuniyet bahşedici neticeler 
elde edilmiş olacağı bildirilmekte ve 
İngiliz Nazırının Avrupa hadiseleri 
arasında iri anlaşmaların başarılması 
hususunda kudretli bir amil olacağı 
tebarüz ettirilmektedir. Diger taraftan 
Bay Eden de Londrada Alman mü
messili ile müzakereler yapacakt•r. 

Belgrad : 13 ( Radyo ) Vrene 
gazetesinin Londra muhabiri Lord 
Halifaksın Berfin seyahati etrafında 
şu malumatı vermektedir: Bu ziya
ret Londra ve Berlin siyasi mah
fellerinde büyük bir ehemmiyetle 
karşılanmaktadır. 

Halifaks Hitler ile l il umum ak
tuel ınt-seleleri görüşeceği gibi, en. 
ternasyonal aleyhinde imza edilen 
paktan sonraki meseleleri ve Çin J 

Japon hadiseleri mevzu~ bahsedi· 
lecektir . 

Çin kuvvetleri temamen bozuldu 
•• •• 

AÇLIK VE OLUM 
Japonlar hastahaneleri . bile bombardıman ediyor 

En kuvvetli zehir ·i gazlarla 
binlerce Çinli öldü 

Şanğhay ; 13 (Radyo) - Japon 
tayyareleri Amerikan hastahanesini 
bombardıman etmişlerdir. Hastahane 
hasare uğramış vs iki Çinli ölmüştür. 
Bir ı;ok hastalar da yaralanmıştır. 

Şanğhay : 13 (Radyo) - Cephe
lerden gelen haberler çok vahimdir. 
Çin kuvvetleri mütemadiy~n rücat et
mektedir. Japonlar bütün mcdern harp 
si1ahlarını ve gazlarını kullanmak ta. 
dırlar. 

Brüksel : 13 (Radyo) - japoya 
tarafmdan verilen cevapta Brüksel 
konferensı ile müzakere edilmesi için 

kapuların kapanmış olduğu söylenmek· 
tedir. 

Şanğhay : 13 (Radyo) - Ordu 
namına söz söylemege salahiyettar 
bir zat Japon kuvvetlerinin Şanğhaya 
elli kilometre yaklaşmış olduklarınte. 
yit etmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

DEVLET HAVA YOLLARININ BiR TAYYARESi GELDi 

( Fer-8 ) şehrimizde 
-~--------·--------~~ 

Hava yolları Umum Müdürü tetkikat 
yapmak Üzere şehrimize geldi 

Bir haftaya kadar tecrübe seferlerİne baş
lanacak,bir müddet gazete,bagaj,Posta nak
li yatından sonra yolcu nakline başlanacak 

Hava yollarımızda işleyen tayyarelerden biri 

Devlet hava yollarının ( Tc fer- 8 ) 1 
Sicil markalı ekspres yolcu tayyaresi 
pilot Tahir ve makinist Suphi kuman· 
dasında bugün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

-Tayyare ile hava yolları Umum 
Müdürü Sabin Tam'er ile idarenin 
pilotlarından Sait gelmiştir . 

- Tayyare, Ankaradan 10,20 de 
kalkarak ( Konya-- Karaman - Bucak 
Kışla-Mut-Silifke - Adana ) hattı 
~eyrini takip ile şehrimize gelmiş ve 
şehir üzerinde cevelan yaparak şeh. 
rimizi selamladıktan sonra Hava yol
ları İdaresinin koşu alanına bitişik 
tayyare meydanına inmiştir . 

- Belediye Reisimiz Turhan Ce
mal Beriker, Hava Kurumu Başkanı 

Sabri Gül ve Türkkuşu erkanı gelen· 
!eri karşılamıştır. 

- Tecrübe seferi olan bu sefer 
de ( Karaman ) da tesis edilmiş tay
yare alanı gayet alçaktan uçuJmak 
suretile tetkik edilmiş ve iniş kalkış 
için çok muvafık bulunmuştur. 

Seyirde - Mut vadisi de uçuş 
emniyeti bakımından ayrıca tetkik 
edilmiştir . 

Hava yolları idaresinin Adanaya 
verdiği ehemmiyet büyüktür.Bu ikinci 
tecrübe seferidir,Ve öğ'renildiğinc gö
re yolcu naklinden evvel tecrübe se. 
ferlerine, gazete, bagaj , posta nakli 
suretile bir müddet devamdan sonra 
( Adana - Ankara ) hava yolu ile 
yolcu nakline başlanacaktır. 

r· -- .... ---.... --- .. -"1 
Beş aylık vergi 

• 

tahsilatı 

Geçen seneye göre 
19,044,998 lira fazla

lık var 
Finans Bakanlığı, vilayetler-

den telgrafla ;malUmat almak su· 
retiyle 1937 finans yılımn birin
ci teşrin 937 ayı sonuna kadar 
beş ayhk devlet tahsilatını tes. 
bit etmiştir. Beş aylık tahsilah· 
mız 8,452,420 lirası sabıka, 
112,901,420 lirası haliye olmak 
üzere 121,393,840 liradır. Ge
çen senenin ayni aylanna göre 
937 yılının beş ayhk tahsilat 
19,944,998 lirabir fazlalık gÖ3· 

termektedir. 1937 yılı başından. 
beri mülhak budce ile idare e. 
dilmeğe başlanan orman genel 
direktörlüğüne devredilen dev 
Jet ve hususi ormanlardan tahsil 
edilen mikdar ile umumi büdcc
deki varidat içerisine almmıyan 
1,958,135 liradan ibaret teber· 
rular da beş aylık tahsilat içe 
risine alınmamıştır. 

Birinci teşrin 1937 sonu iti· 
bariyle beş aylık tahsilatın ver· 
gilere göre vilayetlerden tefg. 
rafla alınan malumata nazaran 
tesbit olunan tahsilat mikdarla· 
nm da yazıyoruz: 

Hayvanlar vergisi 
Kazanç vergisi 
Gümrükler 
Muamele vergisi 
istihlak vergisi 
Damga ve harçlar 
inhisarlar 
Buhran vergisi 
Muvazene vergisi 
Hava k. ve tayyare 
Buğdayı koruma 
Sair varidat 
liradır. 

12,042,361 
11,768,101 
18,534,0Bi 
11,178.048 
8,685,678 
4,869.135 

17,632,798 
8,887,696 

11,818,679 
4,383;904 
3,144,969 . 
8,408,383 

it ................ 

teslim edilen büyük konförü haiz 
tayyarelerdendendir . 

Hiç yere inmeden ve benzin al
madan 1200 kilometrelik mesafeye 
gidebilir . 

Misafirlerimize hoş geldiniz der 
ve hava yollarımıza geniş muvaf • 
fakiyetler dileriz. 

Sanıldığına göre tayyaremiz ya· 
nn veya öbür gün Ankaraya döne
cektir . 

1~ı · - Sof yada kongre yap. 
~ıt;eçen gün bildirdiğim (Bul. 
ıqk e !rônüllülcri) teşkilatı kong

tt ~ Ctelerini bitirmiş, en fazla 
Vıı \ Uten (kahramanlara) 120 ma
ijlc;ı~d!ktcrı ve uzun müzakere 

Kongrede toplanan murahhaslar 
müzakerelerine devam ederken harbi-

ye nazırının · mümessili,, "Sinod mecli
si "ilinden Makedon,, teşkilatı ve 
kahramanlık nişanları hamilleri birli
ği mümessillari tarafından selamlamış. 
tır. Bu teşekklilün maksat ve gayesi 
Bulgarların Edirne ve Trakyayı Bul· 

Almanya ve mosıemleke 
Bu defa gelen Tc. fer - 8 Sicil 

markalı tayyare 4 motorlu ve 14 
kişi alır ve büyük mikyasta eşya 
nakleder yolcu tayyareşidir . Ve bu 
ekspresler lngiltereye sparış edilip 

Haber aldığımıza göre, Hava yol
ları İdaresi her elli kilometrede bir 
ihtiyat hava meydanları yapacaktır • 
Ayni zamanda şehrimiz hava mey· 
danı tamamen ikmal edildikten sonra 
yolcu nakliyatına başlanacağı da an
laşılmış bulunmaktadır • 

k ~tı} dıt nutuklardan sonra bir 
r~;t ~~ suretini kaleme almıştır. 
,~~tn Zetclcrinde neşrolunan bu 
~'~el~ şöyle denilmektedir: 
~t~nd dırnc gönü!Jiileri ., 5 yıl ön
~ ttı~ hayallarını ve sıhhatleri
~~ 1kleri ideallere sadık olduk. 

~q t~lııtıurn Bıılgar milli emelleri 
~~l~larını her vakıt fedaya ha 

f./1~1 beyan ederler. 
~~İl &lıhazırdaki umumi vaziye
t n/lde 1 utan eski gönülliilcr 

t1 "erı Yüksek idealleri ile birlik 
tltıı~l\ bu yüksek emeller etrafın· 

lllaya davet ederler. 

garistana ilhak etmek rnaksadiyle 
uğrunda harbettikleri 25 yıl evve)kj 
idealleri lahkkuk ettirmektir. 

TÜRKiYE BiRiNCiLiKLERi 

Adana mağlup 
Ankara : 13 [Telefonla] - Tür

kiye birincilikleri maçlarına bugün 
başlandı . Afyon grup birincisi olan 
Kocaeli Akyeşil takımı Adanayı mağ. 

lup etti . 

Almanya nereleri istemektedir ? 
Barlin : Te,rlnsani 

~ 

Almanya Versay muahedesinin 
askeri, iktisadi ve siyasi bütün mad
delerini ilga ederek Avrupada her 
suretle serbesti ve istiklalini temin 
etmiştir. Şimdi dünvanın en kuvvetli 
ordularından birine ve ikinci dere
cede donanmaya sahip ve Japonya 
ve İtalya gibi iki devletle Avrupa 
ve Dünyapolitikasında müttefik bu· 
lunuyor. Artık, sıra Versay muahe
desinin araziye aid ahkamına gelmiş. 
tir. İlk iş olarak Almanya umumi 

harbin sonunda bu wuahcdc ile elin·: 
den ahnan müstemlekelerin istirda· 
dına teşebbüs edecektir. Bay Hitler 
son nutkunda şimdi Almanyanın baş 
lıca dilek ve gayesi bu rnüstemleke
lerin temini olduğunu söyl~mişti. Bay 
Mussolini de son nutkunda mütte· 
fiki Almanyanın bu davası arkasın-

da İtalyanın müzahir bulunduğunu ilan: 
etmişti . · 

Almanyanın eski müstemlekele· 
- Gerisi ikinei sahifede -

Son Dakika: 
FRANKO iLE HUKOMETÇILER ANLAŞIYOR MU? 

Londra: 13 [Radyo] - Royter aja11sı11ın biidirdigine göre Madrit /ıükıi· 
met reisi Negri General Franko ile gizli bir mülakat yapmı§tır. Bundan lıaber· 
dar olan Madrit halkı heyecan içinde bulunmaktadır. 

NUMAN MENEMENCIOOLU HASTALANDI 

Ankara : 13 [Telefonla] - Şimdi alınan malumata göre, Berutıa bulunan 
llariciyc !ılüste§arımız Numaıı Rifat Menemencioetu ansızırı hastalaumıştır. Bu 
sebepden dolayı Hariciye Müsteşarımı::ın derhal Ani.ara)'" döneceği söylenmek
tedir. Kuvııetle tahmin edildiğine göre Haricİ)e Müste§arımız bugün ' 11eruttan · 
hareket etmi§lerdir. 



Slaaife ; 2 

Elli senedeııberi, 
idam • • 

nıçın 

Fransada kadınlar 
edilmiyor? 

C-Omhur Reisini dahi affetmeğe 
Jllecbur eden şahıs: 

A 

CELLAD 
evvel son defa idam 50 sene 

edilen kadın, cel1adın parma
" gını ısırmış ve koparmıştı 

.. P.arl• Sair Dlmanche ., dan 

D ouai hapishanesinin karanlık bir köşasinde, bir haftadanberi 
bir kadın, Josephine Mory celladı Beklemektedir . Josephine 
tüyler ürpertici bir va~şetle, bütün kabahati mütevazi bir sın ı · 

fa me .,sup olmaktan ibaret bulunan zavallı genç gelinini öldürmüştür. 
Kendisi idam cezasının müebbed küreğe tebdili için Cümhür Reisine 
müracaat etmiştir. Affı henüz j mza edilmiş ise de bu katil kayın ana 
hayatını k nrtarabilece~ini kuvvetle umabilir. Çünkü henüz senelerdenbe. 
ri Fransada kadınlar Giyotine gönderilmemektedir. 

Fransada yerleşip kalan, bu 
kadınları idam etmemf.k teamülü· 
nün sırlarını :çok az kimseler bil. 
mektedir. Bir kısmı, kadınhmn ida· 
mını meneden bir kanunun olduOu 
nu sanmakta, di~er bir kısım ise, 
affın gitgıde artık bir teamlil hal ini 
almış olduğuna inanmaktad ı r. 

Halbu ki, hakikat büsbütün baş. 
ka ve çok gariptir. 

Kadınlann idamına karşı en 
kat 'i ve müessir vetoyu istimal yani 
itiraz eden şahıs; Paris cellididır. 
Anatole Ceibler adındaki bu callid 
on dokuzuncu asırda seleflerinin ha· 
zırladıkları hareketi idıme ettirmek· 
tedir. 

Fransada ilk idam edilen kadın 
bir aristokrat değildir. Anr.e Le C
lerc adında aşağı tabakaya mensup 
bu kadın l 793 de idam olunmuş · 

*ur • 
Bu kadın müdhiş bir idam seri 

sinin başlangcı olmuştur. Fakat ondo 
kuzuncu asrın başlangıcından itibaren 

Pariste idam edilen kadınların sayı· 
s. ile dışanda başlan kesilen kadın· 
ların sayısı arasında büyük bir fark 
ve müsavatsızlık göze çarpmakta· 
dır . 

Bu tarihten itibaren yirmi sene 
içinde iki yüz altı kadının başı Gi· 
yotio·in sepetine düşmüştür. Halbu 
ki Seine vilayetinde ida ına mahkum 
olan dört yüı; otuz bir kadından al· 
tısı Giyotine sevkolunmuştur. 

Bunun sebebi işte şudur : 
On eltıncı Luinin celladı olan 

Charles Henry Sanson 1808 sene. 
si Mayıs ayında hirinci Konsüle ınü· 
racaat ederek her kadının idamı es· 
nasında vukuagelen feci sahnelerin 
doğurduğu kanşıklıklan ve efkarı 
umumiye üzerinde yaptığı feci tesiri 
anlatmıştır. Filhakika her idam mah 
humu kadın Giyotiıae götütürlerkcn 
halk korkunç bir hal almakta bağı 
rıp çağırmakta ve kadının başı sepe· 
te düştükten SOl'}ra kanlı saçlarını 
kesmek için hücum etmtkte idi. 

Bu çeşit vahş~t sahnelerinin Ö· 

nünü alınak için af komisyonu bade 
ma mümkün olduğu kadar kadınla. 

ran ida'll cezasind1n affını kararlaş 
tırdı. 

1828 Je idama götürülen alt· 
mış btş ya~ındaki kati) bir kadın 
yolda o kadar fazla çığlık koparmış 
ve bizzat kendi oğlu olan cürüm 
ortağma o kadar fena küfür etmişti 
ki. onuncu Şarlcs Lois • Philippe, 
saltanatları esnasında hiç bir kadını 
idam ettirmemeğe karar verdiler. 

Franaız ceza kanununun 
27 inci m #.••I 

Fakat taşrada kadınların idamına 
devam ediliyordu. 1826 dan 1846 
ya kadar bütün Fransadan bin Üç}ÜZ 

on sekiz kişinin idamma hükmedildi. 
Bunlardan beş yüz yedisi kadındi. 
Bu kadınlardan iki yüz kırk liçüniin 
bı şı kesildi. Fakat yansı idam mah. 
kumluiniq müstesna olarak mazhar 

oldukları af efkamımumiyeyi he· 
yecana düşürmeğe başlamıştı. Çok 
geçmeden bu mesele ortaya atıldı 
ve şiddetli bir münakaşayı mücip 
oldu. fşt ... · bu sırada bir gazetecinin 
ortaya pttığı bir maddt! en şiddetli 
münakaşalara yol vermekle beraber 
kadın idam mahkumlaı ından bir ço 
ğuna da büyük b:r ümit verdi. 

27 inci madde şudur : 
"idama mahkum bir kadın gebe 

olduğunu söyler ve tahalckuk ederse i 
bu kadın hakkındaki ceza ancak vazi 1 

hamilden sonra infaz edilir. " 
Hakimlerin, Avukatların unut 

muş oldukları bu madde orlaya çı· 
karılır, çıkarılmaz tesiri derhal ken
dini hissetirdi. 

1846 . dan 1870 e kadar olan 
müddet içinde 164 idam mahkumu 
kadından yalnız kırk be~i Giyotine 
gitmiş ve yirmi biri kanunun bu mad 
desine sığınmıştır. Bunların en feci 
misali 1853 de idam olunan Guillot 
adındaki kadındır. 

Hükmün infaz olunacağı gün 
müddeiumumi ve maiyeti bu kadının 
bulunduğu hücreye girdikleri zaman 
Guillot inler gibi bir sesle yalvarma. 
ğa başlamış ve üç aydanberi gebe 
olduğunu ileri sürmüştür. Fakat ya. 
Jıılan muayene :neticesinde kadının 
hilesi meydana çıkmıştır. 

~ş on gün sonra tekrak gelindi 
ği zaman kadın tekrar mııddeiumu· 
minin ayaklarına kapanmış ve bu 
dda hakiketen gebe olduğunu çün· 
ki para ile aldattığı gardiyanı ile 
rnün:t ·;cbette bulunmu~ olduğunu ile· 
ri sürmü~tür. Gardiyan sorguya çe· 
kilmiş' elli frank ınekabilinde bu işi 
yaptığını İtiraf etmiştir. 

Fakat fevkelade hiddetlenmiş 
olan müddeiumumi iki gün i.;inde 
çocuğun rahimde te.şekkUI edemiye 
ceğini binaenaleyh kadının gebe sa· 
yılamıyacağını söylemiş ve bir kaç 
dakika sönra kadının başı giyotinin 
sepetine düşmüştür. 

Üçürıcü Cümhüriyd devri başlar 
başlamaz hükuıuet, Paris c~lladının 
kadıııları idam hususunda gösterdiği 
mukaveqıetin müsamaha edilemiyecek 
bir şey olduğuna karar vermiştir. O 
zaman yine hukumct tarafından ve· 
rilen bir rapor üzerine bütün F ran
sada tek bir cellad ve iki de muavi. 
ni vardı. Bu tarihte Lirer hafta ara· 
lıkla iki kadın idam olundu. Fakat 
son idamdan bir lıaf la :sonra Celi ad 
esrarengiz bir .surette ölmuştü. 

Bundan sonra yNine muavini 
Roch geçti . Fakat selefinin hatı. 
rası ona hakiki bir işkence olmuş· 
tu. 1876 da yedi çocuğunu birden 
öldüren Sophi'c adında bir kadını 
idam etti, Bu idarndan az bir müd 
det sonra Rochde meçhul bir has· 
talıktan öldü · 

Bu korkunç hadiseler cellatlık 
vazifesi üstüne alan Louis Ociblerin 

Türksözll 

'-.................................................................. , 
Oruçlulara vakit 

bildirıen 

Bugün güneş 6, 19 de doğacak , 
öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 
14,30 de, akşam 16,45 yatsu 18,15, 
imsak 4,32 de olacaktır. 

Adliye teşkilatınd~ _____ .. .. .......__. 

Adliye Bakanlığı hakim ve müd· 
<leiuınumiler arasında yeniden bazı 
de,ğişiklikler Y,apacaktır . Bakanlık 
bu husustaki hazırlıklarına başlamış· 
tır . 

.Fabrikanın kapıcısına 

bıçak çekmişler 

Ali Rıza oğlu Ihsan ve ~ a'im 
oğlu Kemal adlarındaki iki kişinin 
Milli Mensucat Fafrikası kapıcısı 
Hacı Ahmede bıçak teşhir eyledik· 
leri anlaşıldığından yakalanmışlar 
dır. 

hiç de hoşuna gidecek şeyler de· 
ğil. Bundan ba,ka efkarı umumi· 
yede kadınların idamı aleyhinde 
gittikçe kuvetli bir cereyan hu~ule 

geliyordu. Bu tarihten sonra on be~ 
1 

kadın idama mahkum oldu. Ve hep· 
sinin de idaın cezası müebbed kü. 
rcğe tahvil olundu. 

Bundan sonra kadın idam mah. 
kumları hakkında af1 artık bir taa 
mü! halini almak üzere idi ki , iki 
müdhiş cinayet işlendi. Bu cinayet. 
lcrin faili olan kadinların artık baş. 
larını kurtarmalarına imkan yoktu. 

Evvela, Georgetto Tomas adında 
hasis bir köylü kadın kocasının da 
yardımı ile annesini diri diri yakmıştı. 
Bundan sonra Therese Boudet adın· 
da diger bir kadın da beş yaşında 
bir çocuğu öldürmüş ve nehire at. 
mışlı. 

En son idam edilen kadın olan 
Georgette ve kocası hakkındaki 
hüküm 1887 de irıfaz olundu Daha 
şafaktan itibaren halk Giyotin'in 
bulunduğu meydana toplanmıştı . 

Georgette'in kocası çok sakindi. l 
Fakat artık. öleceğini anlar anlamaz il 
Georgette korkunç çığlıklar kopar· 
mağa başladı. Saçlarım kesmek ve 
beyaz gömlıği giydirmek için cel· 
lad Deibler ve muavini bütün L.uv· 
vetlerile kadını zabta mecbur ol· 
muşlardı . Kadın boğazının bütün 
kuvveti ile bağirıyordu :· 

- " Dokunmayınız bana ... Ço-
cuklarım nerede ... Saçlarımı ken· 
dilerine veriniz ... ,, : 

Georgette bin gü~lükle gıyotine 
götürüldü ve biraz sonra süratla 1 

düşen ağır bıçağın tok sesi eşidil · 

mişti. Bundan bir kaç dakika sonra 
ise kocasının başı da st-pete düştü. 
Halk sessiz bir haşiyet içinde da· 
ğılmıştı. Bütün bu mUthiş an içinde 
Muavininin sapoıarı bir çehre ile 
doğrulduğunu y a 1 n ı z cel 
lat Deibler görmüştü . Muavinin 
avucu kanla Jolu idi. Georgette bı· 
çak UO}'nuna düşmeden evvel son 
bir hamle ile başını çe~irerek cellat 
muavininin küçük parmağını ısırmış 

ve koparmıştı . iki cellat ertesi gün 
ba~ka bir yne gidert k diğer bir ka· 
dını idaın edeceklerdi. Fakat bu va· 
zifelerine gitmediler ve doğıuca 
adliye nazırına çıkarak meseleyi an 
!attılar ve idam edilecek l·u kadının 1 

affını i~tediler . A.dliye nazırı muva
fakat etti. 

işte bu tarihtenberi Fransada 
hiç bir kadın Giyotine gönderilme· 
mişti. Fakat Lu defa hiç bir kaba 
hatı olmadan gelinini öldüren Yo· 
scplıinenin affedilmemesi pek muh· 
temeldir. 

Fakat bu iş için celladın <la mu 
vafakatı şarttır. 

At koşuları 

Hava iyi olursa bugün 
yapılabilecek 

Hava iyi olursa ikinci at koşu· 
ları bugün öğleden sonra şehir hi· 
podıomında yapılac~ktır . Hava yağ· 
murlu olduğu takdirde koşular ö· 
nümüzdeki haftaya tehir edilecek· 
tir. 

On kuruş yüzünden iki 
çocuğun kanlı kavgası 

Davud oğlu onbeş yaşında Sü· 
leyman , lsmail Hlkkı oğlu ondört 
yaşında Celal arasında on kuru~ 
yüzünden kavga çıkararak Süleyman 
Celalı ayakkabı ile döğmüş ve ha· 
ş ı nı kanlar içinde bırakmıştır. Dö. 
ğülen hastahaneye kaldırılmış ve 
suçlu yakalanmıştır. 

Bir ölüm 
Adana : Ziraat mücadele istas· 

yonu nebat hastalık ları mütahassısı 
Rauf Istraocanın eşi Bayan Esma 
lstranca septisemiden bu akşam 

ölmüştür. Cenazesi bugün kaldırıla
caktır. Ölüye rahmetı ailesine sabır· 
lar diler acılarına iştirak ederiz. 

Almanya ve 
müstemleke 
·Birfoci Sahifeden Artan· 

rinin aslan payı f ngiltereye ve in 
giltereye ve lngiliz imparatorluğu· 
na isabet etmiştir Binaenaley bu 
müstemlekelerin iade edilip edil. 
memcsinpe aSll söz sahibi devlet 
lngiltere bulunuyor . 

Almanyanın eski müstemlekele· 
ri 3,000,000 kilometre murabbaına 
yakındır. Bundan 2,184,000 kilo · 
metre muiabaı İngiltere ve İngiliz 
lmparatorluğu eline girmiştir . 
1,941,000 kilometre murabbaı A · 
rikada ve kalan 243,000 kilometre 
murabbaı da Büyük Okyanustadır . 

Afrikadaki eski Alman müstem· 
lekerinden 484,000 kilometre arazi 
de F ransanın eline girmiştir. Afri · 
ka ufak bir yer de Belçikaya bıra · 
kılmıştır. Büyük Okyanusta hat 
tı üstüv?.nm şimalindeki adrları da 
Japoya almıştır . 

Son söz lngilterede olduğuna 
göre- Bay, Bitlerin müsicmlekele 
rin iades!ni isıiyen nutku üzerine 
lngiltere politika veyahut aleminde 
dört 'ieftadanberi cereyan eden mü 
nakaşalar dikkatle şayan hulun· 
maktadır . 

Jngilterenin en büyük partisi 
muhafazakarların en büyük partisi 
muhafazakarların son kongresinde 
lngilterenini elinde mande yani 
Milletler Cemiyetine vekalet sute· 
tile idare olunan eski Alman müst 
temlekelerininiadesi aleyhinde bir 
karar Aerilmişti . 

Maahaıa bu karar~ hül<ümeti 
kati s~retle bağlıyan birhükum de 
ğilJir. lngiltere matbuatında haf ta· 
larca devam ed~n münakaşarda 
eski müstemlekelerin iadesine karşı 
kati ve sert Lir vazi yet:alınrnaınış 
tır. Yalnız Almanyanm eline At 
Jaş, Hind okyanu.sları sevahildeki 
:ııevkülceyş cihetinden mühim nok 
ta1arıngeçınesi ile lngiliz lmpara· 
torluğunun emniyeti tehlikede kal
maması için bu müstemlekelerin 
tahkim edimenıesi ve Lirer hava ve 
deniz üsleri, haline getirilmesi için 
kati teminat alınması nok asında is
rar edilmıştır . 

Bundan başka İngiltere matbu · 

• 
Ceyhanda 

C. Malk Partisi Ocak 
kongreleri faaliyeti 

Ceyhan : 13 ( TÜRKSÖZÜ mu
habiri bildiriyor ) - Ceyhanda da 
birinci teşrin ayında Parti Ocak 
kongrelerine başlanmış olduğundan 
bu kongrelere halen devam edil 
mektedir . 

Bugüne kadar merkezde Kona 
koğlu ve Türlübaş Ocakları kon
greleri yapılmıştır. Köylerde de yer 
yer devam edilmektedir. 

Dün akşam Türlübaş Ocağı kon. 
gresi yapılıyordu . Bu mahallenin 
gongresi çok hararetli ve münaka
şalı geçmiştir . Bir senelik bütçesi 
150 lira yapıldı . Bunun 75 lirası 

yüksek kademelere ve kalan 7 5 
lirası da kendi Ocakları mefruşat 
becie1i ol:ırak ayrılmıştır . 

Diger Ocaklarda kayıtlı olduğu 
gibi Türlübaş mahallesi Ocağında 
kayıtlı üyelerden bütçeye konan 
150 lira parayı seçtikleri İdare He
yeti vasıtasile toplayacaklardır . Bu 
mahalle Ocağında kayıtlı olanlar 
diger Ocaklara bir Örnek olmak için 
doğru ve çok seri çalışacaklarını 

vadetmişlerdir . 
Yapılan her Ocak kongre~iode 

Parti başkanı da bizzat bulunmak 
tadır . Bu akşam da Muradiye ma
hallesi Ocağının kongresi yapıla
caktır. Ocak kongreleri biter bitmez 
Nahiye kongrelerine başlanacaktır . 

Askerlerin hizmetinde 
kullanılacak köpekler 

Milli Müdafaa Bakanlığı, askeri 
hizmetlerde kullanılacak köpeklere 
ve köpek yavrulanna tayın ve yem 
bedeli kanununda gösterilen mik
tarlarda tayın verilmesi için bir ka. 
nun projesi hazırlamıştır . Bakanlık, 
bu projeye köpeklere ve köpek 
yavrularına verilecek· tayın istihka· 
kının verme tarzı ve verme şekli 

için bir talimatname hazırlanaca 
ğmı da ilave etmiştir. 

atı eski müstcmlekelerin Alman· 
yaya iadesinde yalnız İngiltcrer.in 
muvafekati kafi gelmiyeceğini ve bu 
müstemlekelerin çoğunu alan İngi· 
lız imparatorluğu dominyonlarınm 
da rıza ve müsaadesi şart olduğu· 
nu, bundan başka Fransanm da söy. 
liy-ceği söz bulunduğunu kaydedi· 
yorlar . 

Dominyonlann efkarı umumiye. 
sine gelince bunlar ellerindeki eski 
Alman müstemlekelerinin iadesine 
lngiltereden ciaha az taraftar bulu· 
ııuyorlar. Yalnız Almanlara irkan 
yakın olan cenubi Afrika ittihadı 
zimamdarları bu işte zorluk çıkar· 
mak tarafdarı görünmüyorlar . 

Almanya bu müslemlekderi ele 
geçirmek ve imar edebilmek için 
otuz sene çalışmış ve altmış milyar 
mark sarfetmiştir. Bu müstemleke· 
leri 19 sene evvel bıraktığı zaman 
kıymeti otuz döH milyar altın do· 
lar tahmin edilmişti. Bu zengin 
müstemlekeleri kıymı:t ve ehemmi· 
yeti sırasile savalım : 

1 - Eski şarki Almanya müs· 
temlekesi ki lngilterenin manda su
retile eline geçtikten sonra Tanga· 
nika adını almıştır . 5ahası 941,552 
kilometre murabbaı ve nüfusu 4,319 
000 kişidir . Bunun garp tarafı Ru. 
anda-Urundi p trçası Belçika Kon. 
gosuna bırakılmıştır. 

2 - Sabık A!man cenubi gar· 
bi Afrika müstemlekesi ki lngiliz 
imparatorluğuna dahil cenubi Afri 
ka ittihadı Dominyon devletinr man. 
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Türkiyerıı 
kalbi 
. ~----

Kemal AtatUr 
kayadaki ••"' 
ıan yerinde dll 
dır. Faİ<af b" 
zirvesindeki "' 
na AtatUrklifl 
evidir. Bu bl 
klyenin kalbi d 
ha eyi ve d•"' 
olur. 

- 1'..'TttOS-

a d 1 

O 
stanbul ve Ankara 8 

5 
nevverlerile de teınd a dJ 
milletin fıkri saha a 

mesai etmesini herkes ~ 
mektedir. Menfaatlerin ıf1'I 
ması kafi değildir. Bazen~ 
lcr, menfaatleri beraber 0 1' 
lerin de birbiriyle boğuşt~ 1 

iki milletin fikri işbı~ 
l ·ı · siifll birçok çare er ı erı . 

k "nı" Komşularımız An ·ara u 
de bir Yunan kürsüsü kurl11 
Biz de Atina ve Selanikte 
kürsüler ~çabiliriz . . :~ 

' h'ınıtll' Bu elzemdir. Tarı ı 1 • of 
bir kısmı Türk hazineler~.0 e~ 
lüdür. Türkçe ~ile_n 01u;d, 
miz, '>unlardan ıstıfade I r ··re Keza iki tarafın profeso ~ 
nin muhtelif mevsimlerinde 
leleri doldurarak konferaıPd 
lecekleri gibi, talebe müb:ıP' 
yapılabilir. Edebiyat :a .

111 geniştir. Birbirimizin nıuhı 
1 

rini tercüme edebiliriz. yuıı 
da Türkçe bilenler çoktur· 

Keza matbuat mensU 
sık sık temasla memleketi 
lirler. Başlangıç yapıldıkt~ 
daha başka şeyler de yaP'~, 

Kemal Atatürk'ün Ça; r 
eski villası el'an yerinde ıı 
dır. . rt 

Fakat bu tepe?.in , .. zır~ 
modern bina Ataturk un 

.. k' f "evidir". Bu binaya Tur ı)Ç 
bi demek daha iyi olurdu 
başka yerlerden getirileO 

"k ırıtıl toprak sayesind~, . m~ _e ı;ı 
park haline getırılmıştır .. 1 
bizzat A tatürk'ün kontrolı.ı 

R · · h r c"1 
yapılmıştır. eısıcum u 
ziyade bir banker veya P 
evine benziyor. ı.ı 

"kil' Atatürk vaklının büyu t 

k. h · d r_iııt'I mını ıtap anesın e gc., d 
k ıf· geceleri pek az uyuma ·ta . 

cumhurun otomobili ile trcdııı 
k ıf· 

emrine a 'Jlade bulunına ·ta 

Ap. v. oa•"' ________________ _,.,.. 

d k · ı . . Sahıısı a olara ven mıştır . p 
550 kilometre murabbaı 0111 ~ 
su 278,000 kişidir . BundaO 
kişi Almandır. 

11 
1 

3 - Afrikada eski Alıfl' 
temlekesi Kamernndur. ~:, 
513,000 kilometre mı:ra~ ·dı' 
nüfusu 2 milyon 223 bin kışı 

0
;1 

müstemleke lngiltere ile f ,a 1 

sında taksim edilmiştir · f t 
111 

hissesine 430,000 kilometre lrı 
baı ve 1,877, 113 nüfus ve tr' 
renin payınJa 80,300 kilo~ıe ıf 
rabbaı ve 354,100 nüfus 153 

miştir . A 

4 - Afrikada eski ~ 
müstemlek esi Togo, mesah; 
722 kilometre murabb~ıdı fr 
müstemleke de lngilterc ıle 'il' 
arasında paylaşılmıştır . lnj~ 
33,722 kilometre ve 188,0 tr 
ve F ransaya 52,000 kilo01.e tı' 
742,428 nüfus isabet edilnl'~e 

5 - Yeni Cine ınüsteıfl 
~şimdi Avuslralyanın wanda;,

1 

dadır . Mesahası 235,000 l O 
•murabbaı ve nüfu~u 461,oO • 
dir. !ifl 

6 - Marianne , Kar0 rıi 
Marşal adaları . Şimdi JaP0

1
J 

- Derisi dördUncU ••111 



Tepinisani t 937 

Çukurova sporunu 
organize etmek 

lazımdır 

Kulübümüzü birleştirerek 

Adanaspor Kulübü 
dı altında kuvvetli bir teşkilat kurulmalıdır ! 

ada üç Kulüp var. Fakat 
· 'n de ayn ayn olması bir 
mdan kuvvetlerimizi dağı· 

- Kulüplere yapılan yardım 

..... Kulüp idarecilerini 

...._Teknik elemanları 
...... Bölgemiz haricinde yaptı 
teınularda Adananın hakiki . . 
er biz Adanada üç kulübü de 
• 'rsek çok kuvvetli bir şekil· 

sporunu canlandırmış ve 
İrmiı oluruz . 
· buna kulüpcülük zihniyeti 
edenler olabilir. Fakat her 
renginden de, isminden dt: 

yaparak evveli memle 
"nmek mecburiyetinde· 

huriyet rejimimizde de baş. 
düıünülemez . 

brlırı aceba senin gibi bir kulüpcu 
nasıl yazıyor? ] diye şaşanlar ola· 
bilir. Fakat bütün sporcu arkadaş· 
larıma seve seve söyleyebilirim ki 
şaşmayınız, böyle dO~ünüyorum . 

Düşüncemde gayem yalnız A
dana sponmun katkmmıst ve yeni, 
yep yeni bir devrim yapması için 
bu fikri ileri sürüyorum . Benimi~ 
fikir mücadelesi yapmak isteyen 
lere cevap vermeğe hazırım . 

· On sekiz senedenberi Adana 
Spor işleri ile çok yAkından ve için· 
den alakadar olarak ve elde edin· 
diğim tecrübelere dapaarak bu fi. 
kiri ileri sürmüş oluyorum. Bunnun 
faydası vardır, zaran yoktur . 

Spor temasında rekabet arıyor· 
sak Adananın içinden değil dışın
dan bulalım • 

Mersin, Konya, Urfa, Maraş, 
Mardin , Diyarbekir, Halep, Be· 
rut, Şam, Hatay, Antalya, lzmir, 
Kıbrıs hatta daha ileri tehirler ile 

l 

Örenelc olarak en yakın lçcl 
· bu tezimin otamtik ve in
Clllez, elle tutulur gözle gö. 

nüş durumlarım ortaya 

, Spor temasları yapmak müm~ündür. 
·Nitekim şimdiye kadar yapmadık 
değil ... 

pek az zaman evvel [ Çu. 
J Spor bölgesinde hep be
"11ttıtımız Mersinliler kuv· 

'pleri [ Adana ] ile ayak 
ınck ve boy ölçüşebilmek 
Yaptıkları iş: Şehirkrinde 

f rıpmak olmuıtur . 
bin kiıilik nufusu aşmayan 
· ) de bence böyle yap· 

Tele kulüp ı 
:lüp olunca Adanada her 

ha kuvvetli ve daha canlı 
1c ... :: -m. 
ıporda gayemiz: memlc· 
• İDİ heran için zinde ~ • 

lt.ınıak ve memleket müda · 
hazulıklı bulunmak; spo· 
t ve centilmenlitini mu· 

Şu halde; tezime dönüyorum : 
Kulüpcülük zihniyetini ortadan 

kaldırarak Adanada tek kulüp ol· 
malıdır. Bunun da ismini Adanaya 
tiytk oldutu tekilde [ A dıa•per ] 
yapalım ve ~ak ~in hiç müuqp 
etmeden - Tüıl& aıc-. zematnn
dan batıra olarak kalm1ş olan ve 
en çok benimsemiş olduğumuz -
[ Siyah - Beyaz ] formayı bıma 
çerÇiveliyelim . 

Rız• S•llh 8•ray 

Çemberlayn bizzatf ispanyadaki 
Mussolini ile müza- · vaziyet 

kereye girişecek 

son 

Londra: 13 (Radyo) - Sabah 
gazeteleri, lngilterenin Roma Büyük 
Elçisi ile balya Hariciye Nazırı ara· 
sandı yapilan dünkü göriişmelerden 
bahsetmekte ve ltalya ile lngiltere 
arasında müzakerelerin başlauaca
jım yazmaktadırlar. 

Deylı Meily gazetesi diyor ki; 
bu mülakatla, Çem6erlaynın Avru. 
pa ltalya meseleleri etrafında Muı. 
soliniye mektup göndermesi muhte · 
meldir. 
Habeşistandaki altın 
madenleri işletiliyor 

Roma : 13 (Radyo) - Habe· 
şistandaki altın madenlerini işlet· 
mek için bir buçuk milyonluk bir 
ltalyan, Alman sermayesi kurulmuı· 
tur. 

Bu sermaye ileride on milyona 
çıkarılacaktır. 

- !'.W == - == 

Sorgu hakimliği 
imtihanları 

Ankara: 13 ( Hususi) - Bu 
yıl sorgu hakimliği imtihanına tabi 
tutulacak olan s o r g u hakim 
vekillerinden birinci grubun imti· 
hanı önümüzdeki pazartesi günü 
yapılacaktır . 

Salamanka : 13 ( Radyo ) -
Bitün ispanyanın şimal sahillerin· 
deki mayinlerin kaldırılmış olduğu 
denizcilere bildirilmiştir. 

Salamanka ~ 13 (Radyo )-Ara. 
gon cephesinde dün yeniden kanlı 
taarruzlar olmuş ve düşman sahada 
100 ölü bırakarak püskürtülmü§tür. 

Romen Başvekile 
tine kim geçecek? 

Bükreş : 13 ( Radyo ) - Baş
vekil Tatareskonun yerine fırka reis· 
!erinden Mihalaki namzed gösteril
mektedir. 

Romen gazeteleri sağcenahm 
idare başına geçmesi etrafında ha 
raretli neşriyat yapmaktadırlar. 

Bulgar kralı Pariste 

Paris : 13 ( Radyo ) - Bulgar 
kralı Boris ve Kraliçesi bugün öğ· 
lede Londradan buraya gelmişl~r 
dir • 

Belfastta infilak 
lnıiliz donanması gönül
lü toplama bürosu ha

vaya uçuruldu Birinci grup ill}tihınma 33 sor 
gu hakim vekilimiz firmektedir Bu 
sorgu hakim vekillerimil, U..ıunköp· Londra : 13 (Radyo) - lrlan· 
"d B B 1 · ı z d dadı Be1tast •elınnde tnailiz do· ru en . . smaı , ara an Gaf· 7 6

" 

far, Burdurdan Behcet, Ayancıktan qanması için gönüllü toplama bro· 
Arif, Zileden Edib , Erdek ten lb- su ansızın bava ya uçurulmuş, infilak 
san, Nevşebirden Muhiddin , Cf:lie· .-..U. her tarafından duyulmuştur. 
libereke\ten Kenan , Çanakkaleden Derhal tahkikata başlayan zabıta, 
Alt , Silivriden Hilmi , Tokaddan saatli bir bom':>anın izlerini butmuı· 
Ahmet, Somadan..AdntQ, Çorludan haf. Tabklcat fiddetle devam edi· 
Hayri, Akhisardan Ruhi, Şarki Ka- yor. 
raağaçtan Celil, Alanyadtn Meh-
met N•i, JıllStan Wrl ;: ~isıray• 
dan Mulliddin, ~avurdan Raci, Tos· ç· k 1 • 
yadan S.dlcı, Ululafladan fbun, Ya. 

1 
ID UVVet eri te· 

lovadan Said , Maniıadan Fethi , b Jd 
Tarsuıtan Kamil, Bolvadinden Sab. mameb OZU U 
ri, Vandan Zülfikar, Gebzeden Bur. 
haneddin, Bigadan Mehmed Rasim, 
Beypazarından Necati , Erbaadan 
Fahri, Bursadan Ali Rıza, Gerede-
den Edib , Kızılc:1hamamdan Rem
zidir . 

- Birinci sahifeden artan 

Şanğhay: 13 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Şanğhayı israrla müdafaa 
eden Çin kuvvetlerinin son mukave· 
metini kırarak mevzilerini ele geçirmet 
muvaffak olmuştur. Burada halk bü· 
yitk bir heyecan içerisindedir. ôten· 
terin sayısı şimdilik henüz tesbit e. 
dilmemiştir. Japon kuvvetlerinin ateşi 
şehri altüst etmektedir. Şanğhay için. 
de büyük bir :açlık baş göstermiştir. 
B~y~nelmilel mıntalr.a kapanmış oldu· 
...-ıı ahali perifa• bir haldedir. 'tdayırak bir taraftan vü 

diler ı..ftan da akıl 
l'llDlzı kuvvetlendirmek· 

olca. filin kulübe ehcmiy~t 
filin kulübü kayırmak de. 

rr1;.1tk.tf 
diyip geçmey·n 

Pekin : 13 (Radyo) - Çin ajan
slQID bildirdiğine prc Şlnğhayın son 
mldıfuıuu yapan Çin kvvvetleri bu. 
luDduldan yerleri terketmemeğe az· 
mettiklCfinden k...,._nca hayatla• 
nar feda etmişlerdir. 

ille~~ tek kulüp olmalı di 
ıyım • Belki de [ Bu sa-

Sinemasında 

• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden ıeri ıelir. 

• 9 r 1 p böyle başl• ! rayda 
Bu akpmclm itibaren senenin en 

zengin protramı 

İki kar.det ime
den evlenmiş 

Hakikat anlatılınca 
feshedildi 

Nevyorktan bildirildiğine göre, 
Ben lpock Yocum isminde 22 ya· 
şmda bir gençle Mary Lee Villiams 
isminde bir kız, kardeş olduklarım 
bilmeden bundan bir ay evvel ev
Jeomiıler, hakikati öğrenince bir 
daha birbirini görmemelc üzere ay · 
rılouşlardır • 

Hadise şu suretle cereyan et
miştir: 

ikisi de yetim olan kardeşler, 
muhtelif aiJeler tarafından evlidlığa 
kabul edildikleri için çocukluklannı 
aynlık içinde geçiriyorlar. Sonra 

Yocam 1d! l: i n yi 
likte bir işe tayin editiyor. ikisi de 
orad.,_ lanışıyo~lat v9 şe'l· iyot~ 
Çiftfık tabibi olad ve ~ıı evladlı'fa 
kalfı1 ~ filliaqıı les· em 
nun oluyor. 

Sevişenlt l> .. 'ifi tatilden av
detlerinde gizi~~ evleJldiklerini ha
&er veriyorlar. 

Bunün üzerine Villiams ailesi dü
ğün, dernek yapıyor: Bir arahk Ma
dam Villiams genç oğlanın taşıdaiı 
lpock ismini hatırlar gibi of'Ji9'. Ni
hayet o ismin evlidbğa k~bul ettiti 
kızın evuelki aile i~~i · oldugu aklma 
geliyor. Sahkikat yapbrıyor ve yeni 
evlilerin kardeş olduğu meYdalaa çı· 
kıyor. · 

Y ocum bu hadiseden doıa1ı çok 
müteeqir oluyor "e ~iöJiii terkedip 
gididor. Akid de fe1bol'!Duyor.· 

:---------_., __ _.,aw,_._. ________ ...,...,. __ ..... ~...._ ......... ııııia 

ASRi SiNEMADA: 
13 Teşrinisani cumartesi akşamından itiba~n 

YARIM KALAN BiR SEVDA ... MEST EDEN · MUSIKl...GAŞY EDiCi 
BiR SES ... UNUTULMAZ BiR MEVZU ... Gönüllerden si.llnmiye .. 

hazin bir aşk hikayesi 

( Akşam Güneşi ) 
BAŞ ROLLERDE : 

Albert Baserman-Hans Jaray 

ilaveten: Kursanlar treni 
3 devre; fevkalade beyecanh kJamı 

PEK YAKINDA : 'rfOSKOVA GECELERi 

Bugdn g~ndüz iki buçukta matine 

Ladam Okamelya-Korsanlar treQİ 
Dl KKAT : Sinema 8,45 de baflar 

Yeni çıkan kanu~ -.. 

Telefoıt~~ ASRI 

8703 

? 

TÜRK BAYRAÖI NlzAMNAMisl 
8BIUm 

2 
Kanım ~o.7175: 

1 

Kabul tarılıı : 1419) 1931 

- pONDEN ARTAN --
B) Emrinde polis, jandarma gibi ünifoıafljı 1tW1.Vtt l:ailPıMA q. ..... 

ve bu kuvvetlerin bulundukları karakollarda tören ordu kı.ıq~kriqr;l" 
tatbik edilen usuller dairesinde yapılır. Şu kadar var ki bunlardan tüleldi 
olanlar orduda olduğu gibi, siliblarile, diterleri ellerile hayratı leliııılltar. 

C) Emrinde üniformalı kuvvet bulunmıyan resmi dairelerle köy k.., 
naklarında, muhtelif müesseselerle milli teşekküllerde ve yabancı pıemte
ketlerde bulunan resmi ve milli · binalarımızda tören; ba'yfak 'çekl\leyt 
memur edilen kimsenin başı açık olduğu halde gönderin (DireğihJ dibin
de mevki alarak, b1yragı çelcmesi halinde çektikten sonra, indirmest halin. 
de indirmeden evvel, hayratı selamlaması .uretile yapdw. 

Ç) Okullarda tören ; (C) fıkrasında yazılı olduğu ~kilde, bl'J'fltm' 
selimlanm11 ve talebenin okulda bulunması halinde, bunların saytı vızi• 
yeti alarak iştirakleri ve- milli marşı söylemeleri '111retilc yapdır. 

O) Deniz harp kuvvetlerinin dışında kalan diter deniz vasıtılanada 
tören ; bu vasıtalarda müstahdem mevcudu mÜlaid oldutu takdirde et. 
az üç kiıilik bir mürettebat çıkarılmak ve bunlarm üniformalı olup olma· 
dıklarına göre, yukarıdaki fıkralarda yazrh usuller dairesinde, küçük vdsr 
talarda işe, bu maddenin (C) fık~sına a-öre bayrağı ıelitmamak sttreti)e 
yapıtır. 

E) Hususi yer ve meskenlerde tören i bayrağı çekecek veya indirecek 
kimsenin, üniformab olup olmadığına göre, hayratı selamlaması suretile · 

AKŞAM 

Sinemasmda yalnaz iki ak· 
ı olmak üzere Saym 

&onsuz arzulan üzerine 

V•~it geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 
.a. A ı· R I N alını".' karşı emniyetli ilaç S P .. 

lsrarla 

' Casuslar 
KARŞI KARŞIYA 

yapılır. • 

1 
Madde 23 - Çekilecek bayrak ; çabuk çabulc çekilir ve indirinrke 

atır ağır indirilir. 
Madde 21 - Bayrak çekilmeden evvel vaya indirildiktdı IOnf'8 m'ah .. 

sus bir hürmette getirilip götürüle.cektir. Bu 11racla ~· yere atmak, 
sürüklemek, münasebetsiz vaziyetlerde tutmak caia clefildir. ay Tekin 

iik kısmın hepsi 

2,30 da YÜRÜYEN 
BSONUN intikamı 

da umumt arzu üzerine 
.. ~~ırak Bay TEKiNiN 
·~si birden 

1 8693 

~-----!· 

,., "' ..... . 
. . 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu G) 

Satınalırken dı,ında ve tabletlerin üstünde 

ffi markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

iN 
WllM• Peveı - Llonel Advll 

Vatan duypsu - Aşk - muzik 
His tıe hiç bir filimde görmediği 

niz bütün incelikler mevcut. 
2 

erıüzetthf kıralı KEN MAYNAR 
Tarafından 

Serserileri 
Telefon. 22t 

8699 

Madde 25 - Harp gemilerile bunlarm mamııi olan gemilere girip 
çıkanlar, gönderde (Direkte) çekili bulunan bayrağa ibtiramkit bir yazi.
yette cephe alarak selam verirler. 

Madde 26 - Türk bayrağının örnefİnİ ihtiva eden her hangi bir tşya 
ve m•c:lde, oturulacak veya bulacak hiÇ bir yere seri~mez. konullimk 
ve yapdamaz. 

Madde 27 Bayrak şerifi muhil bir tarzda ata, fjctde tve burita'r 
benzer alelide ihtiyaçla karşılığı olmak aure bttllWılaAiaz. 

Madde 28 - Bayrak yırtık. sökük, deik, kirli, soluk ve bü 
halde kullamlamaı. 



S.We: 4 

Korkunç! 
iki kadının kav
gası bir ölüyü 

diriltti 

Almanya ve 
müstemleke 

( ikinci sahifeden artan ) 

mandası altındadadır . Mariannenin 
mesahası 639 kilometre ve nüfusu 

Macaristında Budapeşte civa· 58.700 ve Karolinin mesahası 1340 
rmda küçük bir köyde çok tuhaf ve ve nüfusu 38,SOO ve Mareşalin mc-
ayni zamanda korkunç bir hadise sahası 170 ve nüfusu 9600 kişidir. 
cereyan etmiıtir. 7 - Garbi Samoa adaları • 

Köyün sayılı zenginlerinden Eti- şimdi lngiliz Dominyonu Yeni Ze-
yen Pista reçen hafta ölmüş, cesc· landın mandası altında olup mesa-
di evinin bir köşesine konulmuş hası 3263 kilometre ve nüfusu 43752 

Turksöı:ü 

Adana Borsası Muameleleri 

CiN.si 

t' AMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En az 
x. s. 

En çok 

~l\apımalı paniiik =-= ı-= 
,_ A. S. 

Piyasa parlatı • 26 -29 

Satılan miktar 
Kilo 

Piyasa temizi ,. ---- -_---- --------
iane 1 

ı iane 2 . -----------------Ekspres 
Klevlant 35,50 38,50 

YAPA Cı 

Beyaz ı ı ı --...s-=--iy....,ah.--------,1-------- ---------

Çl~IT 
ve bat ucunda fmatem elbiselerine kişidir. ı--.Ek:-s-p-re_s___ 1 1 

k 1 iane -
bürünmüş kansı atlamaya oyu· 8 - Çinin Santung eyaleti sa· ı-,.....Yc-r=ıi__,..,"':""'::Y,_.em-=ı=ik-,,--- --------·-
1n.1uı:tur. bilinde Tsingtan olup Almanya ta. - -ı------ ----------·- ., "Tohumluk,. 2.75 _ 

Etrafında müteveffanın çocuk· rafından Japonyaya ve Japonya ta- :i U B_U_B_A_T----------ı 
lara ve akrabaları dua ile mtşgul- rafından Çine bırakılmıştır . Mesa. Buğday Kıbrıs 
dur. işte tam bu sırada odaya gene hası 522 kilometre ve nüfusu 200, ,, Yerli --- ---- ------------: 
matem elbiseli bir kadın tek başına 000 kişidir. --.,---=l\~1e-n-ta-ne ___ ---ı--- -------·-
firerdc müteveffanın dul karısına o Almanya şimdiki halde yalnız --=A,....rp_a,,__ ___ ..,..___ --·---ı---- -------·-
muzundan çekip ıeriye itmiş ve : Afrikadaki müstemlekelerini iste· 1_t.Fas~ul't'-y_a ----- ---- ----...-------•-·-------

-Çekil boradan, demiıtir. Pis· mekte ve bununla tatmin edilece· !; --;:;Y~ul;';""af ______ ----·ı-----ı 

1 

Delice tanın karası bfnim 1 O benimle bo- ğini söylemektedir. Fakat Fransız -.-Kru-ş-y-em--=-i -----•----·ı---- ---------
şanmadan seninle evlenmişti. Mira· gazeteleri Almanyanın eski Afrika ı--:-K-=-c .... te-"n-t-o ..... hu-m-u---- ----- 1 
sanda ancak benim hakkım olabi· müstemlekclerile iklifa etmiycceği- __,,.M-=-e-rcı....,.·m-e-=-k----- ------•·-----

~~-------ı ·--: ----------lir l ni , bunları aldıktan sonra sıra baş- Susam 15 ___ ......, ________ 
1 

Bu vaziyet üzerine iki kadın ö. ka şeylere geleceğini söylüyor ve U N 
lüyü unutup kavgaya koyulmuşlar, " Sar meselesiııde reye müracaat \ Dört yıldız Salih t 650-725 
biraz sonra da sıç saça baş b"şa edilirken B. Hitler , Sar Almanyaya ~ü-ç-.;:;.._ .. --.. -------,__i25 
ıelmiflerdir. avdet ettikten sonra Fransa ile ara· 1 :E ~ Dört yıldız Doğruluk 650===== 

Birdenbire odada bir ses gürle· mııda hiç bir mesele kalmıyRcaktır ., ~ ~ üç " " 1---=6=00~--
miştir : demişti. Halbuki şimdi eski nıüs· 'ı g ~ Simit " -1 : 

- Ne oluyoraunuı ? Bu gürül temlekelerinden bahsediyor. Yarın ~ B. Dört yıldız Cumhuriyet 1 
625
--

d 1 •. f.! 1 üç " ,, tü ne ? Ayıp dctil mi ? başka talepler olacakhr. ,, i~·or ar. - 5-=-im_i_t __;;,:. __ ...:. .. '-------, 

J 
-

14 Teşrinisani 1 

,.. 

TÜ ~KSÖZÜ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli bir cild, renkli 
her türlii tab iılerinizi ı L A N bir kapak böl 

ançak Türksözünün oto cak Türksözündt 

matik makinalannda * 
pıhr. 

yaptırabilirsiniz. Resmi 

T A B veller, defterler. 
Eserlerinizi Türk karneler, kai1t. 

sözü matbaasında bas. * kartvizit ve 
tırımz. Temiz bir tab Ki TAP tab işleriniz, " nefis bir cild içinde bir zamanda eO 
eseriniz daha kıymet- * bir şekilde en 
lenecektir. c ı L D rufatla Türksö .. 

Kütüphanenizi gü- pılır. 

zelle!.ltİrmek istiyorsa- * Türk sözü 
nız kitaplarınızı Türk- sı "Türksözünddtıt 

G AZETE sözünün mücellithane· ka her boyda 
sinde yı:ptmuız. Nefis mecmua, tabedd• 

1-------------------------------------------~ K KAY ADELEN A -
manos tepe)t'rinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 

KAY AD ELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

Herk~, bu arada bvpc.ılar ı •----u-·-vc_r_po_l -T-c-fgr-af-la-n----~---K-a.-m-b-iy-o-ve__,.P-a-ra----. 

dönüp sesin geldiii terafa bakmış d z· . k 13 I 11 I 1937 "--· lı Bankasından alınmıııır. K A y A ıar ve hep birlikte dehşetten dona- A ana ıraCt t mc - ~ıını,.. """ ...... ~. 
kalmışlaıdir. b• •• d •• J •• "' •• d Haz.ır J 44 1 69 Rayişmark l-ı-198 1 

8o ses. ölünün sesidir! te J mU UY ugun en !k. Kanun vadeli j 59 ---ı- ı 

A 
DELE 

- Frank ( Fransız ) 23 60 
Müteveffa çiftçi tabutunun içinde Ziraat mektebine 937 mali 50• Mart vadeli 4 l 65 Sterlin ( ingiliz ) 623_ oo KAY ADELEN su-

dotrulmUJ ve kavıayi hayretle seyr nuna kadar lüzumlu olan 25000 kilo 
1
_H_in_t _h_az_ır ______ 4

7
_--1, 0

6
8
5 

Dolar ( Amerika ) 80 ıo: ları ve gazozları en 

E 
L 
E 
N 

ları ve gazozlara r: 
vinize kadar gönde
rilir • Depoya haber 
vermek kafidir. 

etmektedir. ekmek ve 50 ton Ereğli veya Zon- Nevyork Frank _( isviçre ) ---·- sıhhi ve tabii has-
Herkes odadan kaçmış ve ya~- guldalc maden kömürü ve 200 tene- saları haizdir. 

hşhkla öldütü sanılan çiftçi yanıba. ke benzin 150 tent'ke mazot, 100 
şındaki p~pasa şöyle dcmişt.ir: .. " teneke ga~, 25 tt'neke vağom, 6 tc· 

" -:- lk! ~a.dınm kavgası l1ır olu· neke valvalin yajlan 8-11-937 
yu bile darıltıyor ! tarihinden itibaren 15 gün müddetle 

T .H.K. Adana Şubesi 
Başkanlığından: 

Bu ayan sonunda nikel 25 ku 
ntfuklarla bronz 10 kuruşluklar le· 
davülden kaldınlacakiarı cihetle, ku 
rumumuıdın datıtalan fitre zarfları 
na bw parılardaa konulmamasn sa· 
)'1• hıllu.adan dileriz. 

14-18-23 8710 

Se1han Kültür Direktör· 
illinden: 

bkckullar için muktazi beheri 9 
lirı mubammeo bedelli 100 adet 
talebe 111• ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtısınan i 
mali 937 MDelİ birinci kilMDln 1 
inci çarfMtM ıüaü saat on birde 
viliyet daimi axÜIDtninde ibaltsi 
yaplmM üzere açık dcliltmeye ~o 
malmuftur. 

isteklilerin şartname ve nümunc. 
ıiei ıörmek için her pn maarif 
idwaine ve muhammen bedel üze 
riDdea o/01,5 teminat akçalarile de 
it.le sün ve aaatmda vilayet daimi 
eaı:lım•i• bafvurmaları ilin o· 
luaur. 

14-19-23-27 8711 

Seyharı defterdarlığın
dan : 

Adanadı Kuru köprü maWle 
sinde Turunçlu sokajmdı 96 metre 
murabbaı 90 santim arsasa olan bir 
odalı evin muhammen bedeli olan 
iki yüz lira üzerinden mülkiyeti ı 
çak arhrmata çılcaralmııbr. IXddi 
..... ı ~ veya nakit ile öden· 
a.k üzere isteklilerin yüzde yedi 
buçuk teminat ıkçaaile 16/T eırini· 
..,;/931 tariWDe müsaclif Sah ıü 
li fiil • dörtte Defterclarhta 
......... 8664 

2 - 6 - 10 - 14 

aÇ1k eksiltmeye konulmuştur. 24. 11 · 
937 çarşamba günü saat 14 deViliyct 
ziraat müdürlüğünde toplanacak ko 
misyon taıafından ihalesi yapıfacak
tır. isteklilerinin yevmi mezkurde yüz 
de 7,5 buçuk nisbetinde dipozitlc· 
ri ile 2490 sayılı kanunun 2 3 nci 
madddeleri mucebince lüzumu olan 
vcsaikin elldcrinc bulunmaları ilan 
olunur. 10 14 18 21 8691 

Seyhan defterdarhğın
dan: 

Karatnbiya mevkiinde Şarken 
Kmudere Şimalen Milli emlik ara
zisi rırbcn yol cenubtn Abdullah 
otlu Bekirin batı ile çevrili iki hek· 
tar yedi bin beş yüz yetmiş dokuz met 
mur1bbaı hat yerinin mülkiyeti be. 
re her dckınnm muhammen bedeli 
olan 500 kuruş üzerinden on beı 
gün müddetle açık arhrmata çr 
kanlmlfbr. isteklilerin yüzde yedi 
bucuk nisbetinde teminat akçasile 
16 Teırinisani Salı günü saat on 
dörtte Defttrdarlıta gelmf'leri. 

8663 
2 - 6 -10- 14 

Zayi-nüfus cüzdanı l 
Zevcim Abdülkadir Kemaliye 

ait Hukuk f alcültcsi diploması ile 
nüfus lcitıdmı ve benimle <>tlum 
S.dkı Kemaliye ail nüfus kitıtları · 
mm zayi ettim. Yenisini alacatımdan 
zayi!eıin hükmü yoktur. 

Abdüllcıdir· Kemali zevcesi 
8709 AZiME KEMALi 

Zayi tastikname 
Ceyhamn sirkeli köyü ilk oku· 

lundan allDlf oldutum tasdıkname· 
mi zayi ettim. Bu kene yenis'ni ala· 
catımdan eakisinin hükmü olmıdı-
11111 ilin ederim. 

Ceybmm sirkeli köyün-
e den Zekeriya otlu 

Emia ôrpn 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiycnin tn iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, /\n 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere tc
liı etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet etmek-
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 

Kelleşeker. 
8641 17-30 

• TftlCIVI iŞ llANU~I 

306 

KAY AD ELEN gaı.ozlarılll alıı kcn şişelerdeki kırmızı ( KA YIİ' 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KAYADELEN Transitleri: Me~ 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 ku 
Jerinize gönderilir. 
Mcnbadan Kayadelcn nakleden vagonlar her ~cfcıdc Kayadclcn s 
yıkanmaktadır 8495 68 

Yeni Kimya laboratv 
Kimyager ve Kimya-muallimi Ahmet Rıza it 

Belediye civarı 
Her türlü Kimyevi tahlilil dikkat ve ehemmiyetle yapthf 

7967 68 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nev~ siyıla 
gazete ve " illüstrasyon .. mürekkepleri mevcuttur. 

29 - 30 8592 

• 

Satış yeri : Mersin Ziya 
sokak No: 8 

G. Vosbikyan Tec· 

Diş tabibi 
MEHMET ŞEVKET 

Muayenehanesi modern tesisat ve Röntkenile mücehhez olar 
paıa caddesindeki Bay Müslüm apartmanına nakletmiştir • Ku 
ittisalmdaki eski muayenehanesile hiç bir alakası kalmamıştır. 

Umumi neşriyat ai' 

Macid Güçl 


