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Hatayda intihap propagandaları 

b AHALLi MEMURLAR iNTiHA 
aA FESAD KARIŞTIRANLARA 

LAKA YD MI KALIYOR? 

1 Cezireliler idari, 
mali istiklal istiyor 

Şam : 15 [ TÜRKSôZO muha· 

birinden ] - Alınan haberlere gö 

re, eski Sancak muhafJZ1 Hüsnü Ba

razi Suriye hükumeti tarafından Ce· 

zire muhafızlığına tayin edilmiştir. 

tehiri muhtemel 

Cezire mebusları Eşşebap ga· 

zetesinin bir muhabirine bevanatta 

bulanınuş ve Cezirelilerin m~ndater 
hükumetin kefaleti altında mali ve 

idari tam bir istiklal istediklerini, bu 

hususta Yüce Komiserliğe vukubu· 

lan bir müracaatta iki güne kadar 
kat'i cevap verileceği vaad olunduğu 
söylenmektedir. 

•• .. • #" ..... , • .__.."l ----······ ·--~-
tt Hariciye Siyasi MUste. 
..;•rnız Bay Numan Rlfat 
-..:•menclo§lu refaka -
'o • Antakya BafkOn· 
• laaumuz Bay Firuz ol· 
~lu halde Pazar gUnU To
't 1 ekspresine baöh husu. 
"'e ~•gonla Ankaraya geç
~ •tır. MUstefarımız Be. 
"-itan bu vakıtsız dönu,u 
•-' •urette hasta olmas1n
'-" llerı gelml,tlr. Müs 

intihap günü meşkllk 
Hastalanan Siyasi Müsteşarımız 

Pazar günü Ankaraya döndü 
Filistinde kanlı 
arbedeler oldu 

91 ••rıa beraber Beruta 
.. den heyet orada kaim••· 

;ntakya : 15 [ TÜRKSÔZÜ mu-
llıden J - Sancakta son gün

t ıntihap propagandası alabildi
I devam etmektedir. 
t~ için gizli planlar kurul. 
•11 ve tahrikat yapılmak • 
· Bütün bunlara karşı mahalli 
Utlar bilhassa bir kaç ğündenbe-

Jııus bir lakaydi siyaseti takibi· 
amışlardır. 

••ncak mektepleri 

Sancak mt>kteplerinden tasdik-

teplerinin verdiki tasdiknamelerde 
kayıdlı derecelerden bir kaç sınıf 

aşa~ı alınmaktadırlar. 

&< ırıkhan Kaymakamınm 
marifeti eri 

Bilandan bildirildikine göre, Kı
rıkhan Kaymakamı ortalığı karıştır

mak için her türlü çarelere başvur 
maktadır. 

Evvelki gün Antakyadan Bilana 
gelmiş ohın heyct...,ıncrasimle karşı· 

lanmıştır. Heyet reisinin nutkundan 
sonra hükümet dairesindeki bir oda
ya çekilen halk mümessillerine Kay
makam Selahaddin tehditlerde bulun
muş •• bunun üzerine heyet reisi Kay· 
makam SeJahiddine ihtarda bulun· 
muştur . 

intihap lflerl 

intihap günü meşkıiktür. Denebi
lir . Kanunusanide tahmin 'di -
len intihabın belki şubat hatta mart
ta olmasıda muhtemeldir. 

; ile Türkiyeye giden talebeler, 
;Yede ayni derecede sınıflara 

edildikleri halde, Türkiyeden 
~ giden talebelere Türk mek-

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

am Meclisi niçin ekse-ı 
riyet bulamıyor 

~uhalif Mebusların ıakaydisi ! 
ae. •••• 

Şamda nümayişler oldu 
(j Şaın : 15 [ TÜRKSÔZÜ Muhabi- leyan uyandırdı ve biiyük niimayiş· 
crı ] Bugünlerde Şam efkarı u- ler yapıldı . 

~1Yesıni kuşkulandıran bir mesele Suriye Muahedesi 
cuddur, buda: Şam Meclisinin ek. et Gerek resmi mahafillerin ve ge· 

1 bulamamasıdır · Hemen her rekse Gazetelerin yazdığına göre; 
antıda 40 - 50 Mebusun gelme Suriye - Fransa muahedesi bu ay 1 
R'orülmektedir. Bu vaziyet kati içinde mutlak tasdik edilecekmiş . 

~:Uhalefetin bariz bir delili telak- Dahili}'e ve Hariciye Vekili Parla· 
•lıncktedir . 

mentodan söylediği bir nulukda mu-
Şamda nUmaylşler ahedenin yakında Fransız Meclisine 

ıı Şcriye davalarına sulh hakimle. verileceğfoi ve her halde tasdik olu-

~i-Şa_m_d_a_g_a· ___ n_a_c_a_ğ"ı_n_ı -s-oy_ı_em-iş-ti_r_. ____ _ 

&rezilya rejimi 
asıa faşist ol

mayacak 
Cümhur Reisinin 

beyanatı 
~t~İYodejaneyo ; 15 (Radyo) -

'~~a Cümhur Reisi Vargas dün 
~ 1 

gazetecileri kabul ederek 
tı s~ 1 • . y O) eınıştır. 

v, ~eni kanunu esasi ne faşisttir 
S~ de başka bir şey. Doğrudan 
~)'~ Brezilyalıdır. Bu hususta 

tt 11Yaset değişmiyecektir. Mem 
'.federal Cümhuriyctte devam 

'y d tız. Harici borçlar meselesi 

'' derhal halli için çalışacağız .. 
~ı Ye?i .kanunu esasi idam cc-

:-... "6t~nıden tesis etmiştir. 
~ t.ırn f evkalidc ahvalda veri. 

'" 

Sovyetlerde içki 
yasağı 

Çocuklar kat'iyen s:gara 
ve içki içtniyece 1

{ 

Moskova: 15 (Radyo) - Havas 

ajansı muhabirinden : Alkollu içkiler 
Moskovada kuvvetli nizamlara bağ-
lanmıştır . Neşredilen yeni bir ka· 

rarnameye göre; fabrikalarda, mek. 

teplere yakın lokanta ve bakkal. 

!arda votka ve diğer alkoflu içkilc· 

rin içilmesine kat'iyen müsaade 

edilmiyecektir. 52 birahane kapata· 

larak yerleri sebze dükkin'arma çev

rilmiştir. Bundan bir kaç gün evvel 

de onaltı yaşından aşağı çocuklara 

sigara satışı menedilmiştir. Bütün 

bunlar g c n ç 1 i ğ i n ruhan 

bozulmamasına ve Rus ırkının ida. 

mesine matuf tedbirlerdendir. 

Bayrama susamıf Tataylnar 
bir numayış esnas1nd Antakya 

sokaklarını doİduruyor 

Bayram yapllrrıyacak mı ? 
Hatay layikiyJe süküna kavuş· 

madıkça 29 Teşrinisanide yapılması 

mukarrer istiklal bayramının geri bı. 
rakılması çok muhtemeldir. 

Kudüs : 15 (Radyo ) - Bu 

pazar Filistinde çok kanlı hadiseler 
olmuştur . Yapılan çarpışmalarda 
ikisi kadın olmak üzere Arap ve 
Yahudilerden yedi kişi ölmüştür . 

Yine Arap ve Yahudi İşçileri ara

sında vukua gelen diger bir vuruş
mada üç kişi ölmüştür. 

Polis bu çarpışmalarda her iki 
taraf üzerine ağır makineli ile mu. 

kabele elmek mecburiyetinde kal· 
mıştır. Bütün so'.<aklarda kuvvetli 

devriyeler dolaşmaktadırlar. 

İtalya asker 
topla yor 

Roma : 15 {Rad}o) - ltalyada 

ne~redilen bir kararname ile 327 
ve 329 doğumlulardan bazı zümre· 

let silah altına çağrılmakta ve 335 
doğumlulardan bazı ihtisas sahipleri 

hizmette alıkoyulmaktadır. 

TÜRKiYE BiRiNCiLiKLERi 

Takımımız bugün Balıke
sir ile karşılaşacak 

Bafra - Manisa maçı 1-3 Bafra 
lehine neticelendi 

----------.-.·------------
DÜN ADANALILAR ŞEREFİNE HALKEYiNDE LllR ÇAY 

ZIY AFETi YERiLDi 

OUzel Ankara dan: ( X ) ı,aretll Ha\kevl 

Ankara : 15 (Telefonla) -
Bugün saat yarımda oynanan Samsun 
Grup Birincisi Bafra sporla, Manisa 
Grup Birincisi Balıkesir arasındaki 
maç 1- 3 Bafra spor lehine netice· 
lendi . 

Yarın snat yarımda Adana ld
manyurdu ile Balıkesir karşılaşacak· 

!ardır. 

Bunu nıiiteakip Afyon Grup bi· 

rincisi Şampiyonu Akyeşil ile Bafra 
spor karşılaşacaklardır. 

Bu akşam saat onyedide Adana 
kafilesine Halkevi Reisi Bay Ferit 
Celal Güven halkevinde bir çay ziya
leti vermiştir. 

Adanalı gençler Çarşamba günü 
Adanaya hareket edecektir. 

(Birinci maçın tafsllltı spor 
•ahlfemlzdedlr] 

Urdündeki ihtilal 
şayiası etrafında 

Suriye gazeteleri ayaklanma haber
lerinin doğru olmadığında musir 

----------.-.-·----------~ 
EKSELANS ABDULLAH • HABERi TEKZiP EDIYc R 

Şam : 15 [ TÜRKSÔZÜ muha- \ 
birinden ] - Aldığım haberler üze. 
rine Şarki Ürdünde hükümete karş1 
ayaklanma olduklJnu yazmıştım . 

Ekselans Abdullah Şam gazete
lerine çektiği bir telgrafta verilen 
bütün haberlerin asılsız olup mem
lekette emniyet ve asayişin mükem· 
mel olduğunu bildirmektedir . 

Ancak , biliihara gelen haberler 
Erdünde bir takım karışıklıklar vuku 
bulduğunu teyid etmektedir. 

Elkabes gazetesi bu hususta şöy· 
le demektedir : 

Şarki Ürdünde vukua gelmekle 
olan hadiseler hakkında şu mev uk 
ha beri eri aldık : 

Şimdiye kadar üç karakol ba
sılmış, Aclun hükümet konağına kur-

şun atılmış, Erbet hükumet konağına 
bomba atılmış, bu ec;nada içerıde 

bulunan mutasarrıf, mahkeme reısi 

ve kumandan pencereden atlayıp kaç
mışlardır. Her tarafta telefon tellerı· 
nin kesilmesıne devam edilmektedir. 

Emir Abdullahın sarayına bıle kurşun 
uıpqaştır . 

Brüksel, Japon notasını 
katiyetle reddetti 

İtalyan murahhası iştirak etmedi 

Japonlar daha iki şehri dün 
işgal ettiler 

Arüksel : 15 (Radyo) - Brüksel 
konfransı Japon notalarını reddet
miştir Bu karara yaln z hal} a dele· 
gesi ıştırak etmemıştır. 

Konfrans müzakereleri sırasında 
Çin lehine ı\lınacak bazı tedbirler 
hakkında uyuşulduğunu ve bu tedbir
ler arasında bilhassa Çine silah, mü
himmat ve para verilmesinin mevcnt 
bulunduku bildirilmektedir. 

Muahedeler ve her devietin ken
di rejimine ıiayet lüzumii üzerinde 
Amerika, lngiltere, Fransa tam bir 
görüş ve prensip birliği müşahade 

etmişlerdir. 
Şanğhay : 15 (Radyo) - Japon 

tayyareleri dün Şanğ"hay - Nankin 
demiryolunu bombardıman etmişler

dir. Bu civarda havaya uçurulan bir 
istasyonda bir çok kişiler feci bir şe
kilde ölmüşlerdir. Japon kuvvetleri 
Şanğhaya altmış kilometre olan Şung
tan şehrini işgal etmişlerdir. 

Şanğhay : 15 (Radyo) - Çin a. 
jansı bildiriyor: Çin kıtaalaı ı Hopei 
ceırnbunde kain Çankşey şehrini işğal 
etmişlerdir. 

Şanğhay : 15 (Radyo) - Nankin 
siyasi mahfellerine göre; lıalyanın U
zak şark anlaşmazlığı işine tavassutla 
bulunacağı şayiaları üzerine Çin hü-
kümetinin Brüksel kongresinden baş-

yirmi kişi de yaralanmıştır. Japon

lar Tiyençin civarında yandan taar

ruza hazırlanmaktadır . 

Yangking Japonların hava bom· 
bardimanlarile harap olmuştur . 

Tokyo : 15 (Radyo) - Hari· 

ciye Nezc.retinden bildirildiğine go
re Japonya, muhasamatın kesilmesi 

için Çinlilerle müzakereye girişme· 
ğe hazır bulunmaktadır. Ve bu hu~ 

susta yeni bir takım Japon teklıf · 
Jeri ileri sürülmeyeceği ilave edil· 

mektedir . 

Brüksel : 15 ( Radyo ) Pasi. 

tif konferansı, Japon teklifini red • 

detdikden sonra Japon hareketinin 

beynelmilel ticarette vahim zarar

lar vucüde getirerek devletler ara· 

sında intial uyandırdıkları ileri sü· 

rülmüştür , 
Konferans neticesinde, Uzakşark 

taki muhasamatın biı mütareke ile 

durması bugünkü Avrupa durumu 
için de çok iyi olacağı zikredilmek· 

tedir . 

ka hiç bir tavassut kabul etmiyece· R k b• • 
ğini soylemektedirler. omanya a ınesı 

Şanğhay : 15 (Radyo) - Nantno 
!iehrindc yeniden çok büyük yangın
lar "çıkmıştır. Yanğınlar mültecilerin 
bulundukları mıntaknya sirayet etn.ck 
üzeredirler. 

Fransız sefiri Nıgar dün Nantao 
nun şiınalirıdeki müllecileti ziyaret et. 
miş ve hunların maddi vaziyetlerinin 
salah bulmakta olduğunu beyan et
miştir .. 

Fransız ınıntakasındak i nüfus 
son günlerde 600 binden bir milyon 
dortyüz bine çıkmıştır. 

Nan kin : 15 ( Radyo ) - Çin 
kuvvetleri dün mukabil bir taarruza 

geçerek Şanghay demiryolu üzerin· 
de kuvvetli bir mevzii ele geçirmiş
lerdir. Kingyan etrafında da Çin· 

lil,:r ikinci bir müdafaa hattı teşkil 
etmiş bulunuyorlar . 

Şanghay: 15 ( Radyo) - Japon 

Tataresko tekrar kabi
neyi teşkil edecek 

Bükreş : 15 ( Radyo ) Ta 

taresko kabine inin istifa ından son· 

ra, yeni kabineyi teşkile, milli köylü 

partisi lideri Mihalache memur edil
miş i:ıe de, lıder kabineyi teşkild n 

sarfınazar et niş ve bunun üzerine 

cskı Başvekil Bay Tataresko geniş 

esaslar üzerinde kabineyi yeniden 

kurmağa memur edilmiştir . Yeni 

kabinede liberaller, radikaller, milli 

köylü partisinden mümessiller bulu

nacaktır. 

Cebelidüruz intihabı 

kuvvetleri Tiyençin cıvamıda tcıh· Şam: 15 ( TÜRKSÖZÜ mu· 

şit edilmektedir. Lakin ayni istika· habirinden ) - Cebelidüruz intiha· 

mette de Çinliler takviye kuvvetleri bı hazırlıkla11 devam etmektedir. Hü. 

alarak harbe hazırlanmaktadırlar . 1 kiimete gelen bir haberde mebuslukla· 

Yirmi iki Japon tayyare,,inin dün 'ı rın Vatani parti ile diğerleri arasın 
açmış oldukları kuvvetli bir bom· da paylaşılması işi bitmiş ve bu hu· 

bardimanda on altı kişi ölmüş ve susta bir arılaşma yapılmıştır. 



Shaifc ; 2 Türksözü 16 Teşrinisani 

Mak Donald'ın ' IGONUN siYASAS• 

Ş 8 h Ü r h c§\ lb> ~ lr 0 °c~ lr Ü 1 Brüksel 
şayanı hayret hayatı· Konferansı 

~ ................................................................... , 
DİKKAT! Bir zamanlar Omnibüs şoförlüğünü 

bile bulamıyan genç lskoçyalı lngil
terenin ilk işci başvekili oldu. 

1914 de muhafazakarlar ona 
Şeytan görür gibi bakıyorlardı 

i
l Kumbara sahipleri ay so

nuna kadar bankalara 
müracaat etmelidirler 

Londradan "Parls solr,, Gazetesine yazlhyor: 
"Oaçen perşembe Cenubi Amerika sayahatana çıkmak Uze

re iken Mac Donald; deniz afırı yerlerde istirahat aramaja 
ç.ıktıOmı söylemı,u. Fakat ne yazık ki ebedi istirahat bu ••· 
yahat için blndlill vaporda nasip oldu. Ani bir Kardıyak krizi 
neticesinde eski bafvekll yetmlf be, yaftnda olduju halde 
gözlerlnl dünyaya kapadı. 

Garip bir tesadüf: Mak Donald geçen sene ayni günde ve 
hemen ayni saatta Londra belediye reisinin verdljl yılllk 
bUyUk ziyafette de ayni fekllde •lddetll bir buhran geçlrmlftl 

Bu asrın başında meclisteki üç 
mebusu ile bu putinin memlekette 
yaptığı tesir bir takım alaylara ve
sile olmaktan başka bir şey değildi. 
Fakat 1906 da işçilerin 29 mebusu 
olmuştu. 

1914 d~ haı p patladığı zaman 
Ramsay Mac Donald lngilterı~nin 
işçiler Üzl!rinde en nafiz adamı sa
yılmakta ve nıulıJf.ızakarlar onu bir 
şeytan gibi görmekte diler . 1914 
sı-nesi sonuna doğru Başvekil bu 
ihtilalciyi dav~t ederek işçilerin 

herbi kabul edip etmiyt>ceğini ken· 
disine sormuştur. Mac Donald : 

- Evet ! Cevabını vermiştir. 
Bu C.!Vaptan sonra kabinede 

kendisine bir nazaret teklif edil
mişse de reddetmiştir . 

-·-
25 ve 1 O KURUŞLUKLAR AY Nt 
HAVETINE KADAR TEDAVÜLDEN 

KALDIRILACAKTIR 

Eski 25 ve l O kuruşluk bronz 
paraların Teşıinisani nihayetine k~
dar b1nkalardan değiştirilmesini, bir 
Kanunuevvelden itibaren bu J.ıarala 
rın tedavülden kaldırılarak geçmiye. 
ceğini mütaaddit dafilar yazmıştık. 

Bankalarda tasarruf sahibi olan 
halkımızın derhal kumbaralarını aç
tırarak içinde bulunan 25 ve 1 O ku. 
ruşluk Bronz paraları yeni paraları
mızla tebdil ettirmeleri lazımdır. Ha 
tırlatırız. 

Yağmurlar 

Cumartesi günü şehrimize bol 
yağmurlar yağdığı malümdur. Kaza 
larJan aldığımız mah1 nata göre , 
ayni günde ve Pazar günü de böl· 
gelerin h-!man her tarafına bol . 
devam'ı yağmurlar yağmıştır. 

kuz ay sürüyor. intihap mücadelesi 
sırasında neşredilen Zinovievin mek· 
tubu Sovyet Rusyanın fngiltercde 
ihtilal çıkarmağa çalıştığını ortaya 

Makdonald 

Bltmlf bir adam dinliyordu 

Üçüncü sahne - Hemen hemen 
bütün millete karşı yalnız olarak 

' koymuş ve Lu , işçi partisi için kafi 
bir darbe olmuştur. 

J 
ames Ramsey Mak Do 
natd'ın hayatı bir çok acı 
hayret verici ve hakulade 
dcvrele.-e aynlmıştır. 

Eğer biraram mukarriri onun haya 
tını tiyatroya nakletmek istese şu 
sahneleri tercih edec~ğine şüphe 
yoktur: 

aa,ıanjıcm zahm gUnlerl: 

' Mac Donald fngilterenin Fransa ve. 
menfaatleri ile beraber olarak harbe 
girmesine muhalefet etmektedir. Biz I 
zat keııdi taraf tarları ve parlamen 
todaki mebusları onu artık reddedi
yorlardı . Eski Şef taraftarlarının 
hakaretine nı;uuz kalmamak için 
çok defa saklannıağa mecbur ol. 
muştur. 

19 l 8 de mebu san meclisindeki 
koltuğunu da kaybetmiştir . Avam 
Kamarasında, gazetderde onun hak 
kınJa bir lt>k cümle işitilmektedir: 

" Mac Donald artık bitmiş bir 

ilk .;ahnı-: 1884 de Londrada 
ge.;er. 18 yaşında geııç bir İskoçya 
lı cebinde beş para olmadığı halde 
bu büyük şehre gelmiştir. Fakir bir 
çiftçi olan babası ona lazım · ol 
duğu derecede yardım edememiştir. adamdır · " 
Fakat lskoçyada, Jakir insanlar (ço-
cukların terbiye ve tahsil sahibi ol 
ması) için varını yogunu feda eder
ler. James mektebindn çok iyi bir 
talebedir. Bunun içindir ki, hocası 
ona elinden geldiği kadar yardım 
etmiş kendisine mektep kitaplarını 
ve bir kaç tane de küçük piyesi 
vf'rmiştir. Genç talebenin l:.u kitap· 
tarla uy kusunuz geçirc!iğ i geceler çok I 
olmuştur. Bu büyük İngiliz şehrinde I 
genç lskoçyalı çok çabuk bedbeyin 
olmuş ve ümid~ izliğe dü~mü~ tür. 

Baevekll 

Dördüncü sahne - 1884 ün 
yersiz , yu rJsuz serserisi 1924 de 
bac3kfarına Başv\!kaletin kısa pan. 
talonunu ve ipek çorabını giymiş 

ve kralın elini öpmüştür. Mac Do
nald imparatorluğun ilk işçi Baş 
vekilidir . Li lcraller ortadan kalk-
mıştır. Muhafazakarlaı ın karşısında 

şimdi işçi par tisi ve dünün meçhul 
fskoçyalısı yenilmiştir . 

Bu ilk Başwkillik ancak on do-

1929 da yeni intihabat başlıyor. 
Bu defa işçiler 290 mebusluk kaza
narak bütün rekorları kırıyorlar . 
Bu sıralarda İngiltere tarihinin en 
müdhiş mali ôuhranını yaşamakta· 
dır. Altın mütemadiyen lngiltereden 
kaçmaktadır. Bütçe aç1ğı 120 mil 
yon lngiliz lirasına baliğ olmakta 

dır. Parlamento tatildir. Fakat kral 
Beşinci Jorj kendi tatilini bozuyor. 
Beşinci Jcrjıırı bu eski ilıtilalciye 
karşı daimi bir zafı vardır. Vaziye· 
tini bir milli birlik kabinesinin ı~lah 
edeceğine kanidir. Fakat bir şutla 
kahine reisliğine yine Mac Donald 
gelmek suretile. 

Mac Dona/d bu defa hemen 
tamamile muhafazakarlardan mü
rekkep olan kabinenin ba~ına geç 
miştir. 

Belgi de dostlukları eşki Sen· 
dikalistin gözleı ini kamaştırdığı ba· 
zı lngiliz kodamanlarının bu müd 
det zarfında Mac Donald üzerinde 
büyük tesiri olmuştur. 

fngilterenin hastalığı geçmiştir . 
Fakat bu muvaffakıyet bilhassa 

Seyhan ve Tarsus 
sulama kanalları 
İnşaat bu yakınlarda başlıyor 

------·------
liralık bu işin inşaat 1,400,000 

ihalesi 

Su işleri bölgemiz teşkilatı bü
yük su projesinin tatbikine bugün· 
lerde artık filen başlamış buluna
caktır. 

Dün al-:Jığımız malumata göre ; 
Sf'yhan ve Tarsus sulama kanalları 
inşaatı pek yakında başlıyacaktır • 

Oruçlulara vakit bildiren 

Bugün güneş 6,22 de doğacak , 

öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 

14,28 de, akşam 16,42 yatsu 18,12, 
imsak 4,35 de olacaktır. 

Chamberlain ve Baldvine hamlolun. 
maktadır . Mac Donaldın rolü bir 
maskeden ibaret görül nekte ve bu 
rolünün sahteliğini bizzat kendisi 
de acı acı duymaktadır. 

A••let unvanı yok 

Kendisinin eski dodları tarafın· 
dan hakaretle görüldüğü ve yeni 
taraftarlarının pek hafıf bir surette 
tuttuğu bu zamanda- onu Avam Ka 
marasında görmüştüm . 1935 de 
Balvin yeniden Başvekil oluyor. Ve 
Mac Donald kabinede hemen hemen 
sadece bu Ş'!ref mevkiinden başka 
bir yer alamıyor . 

Bundan sonra yPnİ kral kendi
disine bir asalet unvanı b;ıhşediyor. 

Fakat Mac Donald bunu reddediyor. 
ve şu sözleri söyliyor . 

- Köyümde beni Jim diye çağır 
mağa alışmışlardır . Şimdi Milord 
diye çağırmakta çok güçlük çeker 
ler. 

Mac Donaldın çok mütevazi 
bir geliri vardı. Fakat bereket versin 
bu rnütevazi tekaütlük tahsisatına 
es~i taraftar ve perestşikaılarından 
büyük uir zengin verdiği hediye 
eklenmişti . Bu büyük fabrikator 
eski Başvekil i! O:l milyon liralık bir 
sermayenin gı!lireceği karı kaydi 
hayat şartile terketmişti . 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

yapıldı 

Bu kanalların İnşaatı mütaahhidine 

ihale edilmiş bulunmaktadır. Bu iki 

kanal için 1,400,000 lira sarfedile

cektir. Bu paranın 96,000 lirası 

bir kanala 540,000 lirası da diğer 

kanala sarfedilt>c~ ktir. 

Uçak model kurs
ları faaliyete 

dün geçti 

Dün akşam üıe:i s at 15,45 de 
Gazi okulunda öğretmenlerin uçak 
model kursunda derslere başlanmış
tır. 

Öğretmenler ayrı ayrı günlerde 
ders görmek üzere iki partiye ayrıl 
mı~larrlır. Dersleri erkek öğretmen 
okulu öğıetmeıılerinden Bay lbrahim 
verecektir. 

Fer - 8 gitti 

Hava yolları umum müdü
rü tetkiklerini bitirdi 

Devlet hava yollarının Fer - 8 
sicil numrolu tayyaresinin Cumarte 
si günü şehrimize geld!ğini ve hava 
yolları Umum Müdüıü Bay 5abrinin 
de şehrimizde bulunduğunu yazmış· j 
tık . 

Umum müdür hava meydanında 
tetkiklerini bitirmiş ve dün saat 
10.20 de Fer - 8 ile Ankaraya 
hareket e tnıiştir. 

15 Te,rlnlsani 937 

Gök yüzü açık, güııeşli, hava 
sakin rüzgarsız. En çok sıcak 22 
santigrat derece. 

JE5) ürüksel konfer~nsı,lef 
o;;;;;?) sip iti bari le, Mı ilet 

mi) eti namına har 
mektedir. Gayesi Uzak Şark 
yetini tetkik etmek ve bu "' 
bir nihayet verilmesi için laıı .. 
çareyi aramaktır. Demek olll 
lıerşeyden evvel uzlaştır1cılık " 
siyle mükelleftir ve bunda 
fak olamazsa cezai tedbirletl 
piş edecektir . ,, 

Bu makaleye göre: JaP?~ 
kümeli dost devletlerden lıırı 
vassutuna aleyhtar olmadıt 
yan etmiş bulunduğundan 
Şarkta bir utiaşma meydan• 
rilmesi ümitleri kat'i surette 
sayılamaz. Mamafih bu işde 
yade alakadar bulunan Jap~ 
konferansa İştirak etmek ist 
şi anlaşma ümitlerini azalt 
dır . . 

lngiliz efkarı umumiyesinill 
kısmı cezai tedbirler ittihazıll' 
vik etmektedir . Ekonomik . 
tedbirler fngilterenin hoşuna 
mektedir. fngiliz milleti. alı~l 
şine düşlcün bir tüccar bır ını 
Bundan maada ltalyaya karşı t 
olunm1larından hasıl olan te 
saikasiyle sanksiyonlara karfl 
ret hisleri beslemektedir. B 
konft'ransı akim kalacak mı? 8 
akim kalm1yacak, fakat 1~~ 
nesinden bugüne kadar içtı 
miş olan konferansların yaP 
rından başka birşey yapamıy• 

Plerre B• 

.z::a::sı= 

At koşuları 
Hav anın fenalığında~ 

haf taya tehir edild1 

P .. .. 1 ınuk• azar gunu "apı ınası 
• kOŞ 

olan , Adana Sonbah'.IT at ~ 
.k. . . C t . günıl 

rının ı ·ıncısı , umar esı h 
ğan bol yağmurların koşu sa ; 
çamur haline getirmesi dol~Y1 

yapılamamış ve teı tip heye.ti f'• 
fından koşular önümiizdekı 
gününe talik edilmi~tir 

Başka mıntıkalar koşuların• 
tirak etmek istemeleri dol;tY 
bir çok at sahipleri koşu1M111 

bırakılmaması talebinde bulufl 
larsa da, tertip heydi bu t 
kabul etmcn.işlır. 

Maarifte 
• 

Üç ilk tedrisat müfetl 
Zam gördü 

Seyhan ilk tedrisat müfeıti:t 
den Asım Esen, Haydar Aıkıl 
Ccvadın makam ücretlerine otı 
şer liı a zam yapılmıştır. 
Baş muallimler arasınd• 

P ç 1 i n ~ ve üzerindeki elbise· r 
ler parça parça olmuştur. Bir aralık! M 
Orrrıliis şoförü olmağa çalışmış 

ektubu katlarken göz yaş. 
!arını da siliyordu . Bir 
kaç dakika sonra haya
ı ında ne büyük değişikl.k 

Anladım ki 
, Keza Ceyhan maarif rrıe 

- Rica ederim . 1 Süleyman ve Kozan Maarif ıne 
B k. O l' k .. retle Genç adam bunu duymamış gö· e ır na ın ma ~m uc ,.ı 

fakat bunda muvaffak olamamıştır. 
Bundan sonra (Bisikletle türizm) 

bürosunda zarfların lizerine pul ya· 
pıştırma menıuı luğıına talip olmuş 
oradan da redcevabı almıştır. Ni · 
hayet bir magazada işi çok ağır, pa. 
rası çök az (haftada 16 şilin ) bir 
kazanç kapusu açılmıştır. Gnç fskoç. 
yalı dev .. nı ettiği ekonomi politik 
tahsilini başarabilmek için uyku sa
atlerini fe la etıneğe mecburdu. 

Kendisi hayata atıldıgı bu ilk 
zamanlarda cemiyetin kötlilüklerini 
çok yakı ıcJan tanıı'nış w~ bilzat ya
şamış olduğu içindir ki, bütün ruhile 
sosyr lizmin kucağına atılmıştır. 
Harp 

ikinci sahne: Yine Londra 1 ~14 
de geçer. Aradan otuz stn · geçmiş. 
fr. Bir hayli z:tman sosyal'stlerin şefı 
Keir Hardienin katipliğini yaptıktan 
sonra Ramsay Mac Donald işçi par 
f sini teşkil etmiştir. 

olaı;aktı ! 
Bakışları bütün odayı gezdi,clleri 

gayri ihtiyarı midesini oğdu : Açtı .. 
T dm yirmi· dort saattır ağzına bir 
lokma koymamıştı. 

Artık kendini satmaktan başka 
çaresi yoktu . Karşı komşuları genç 
doktora bugün cevabını vermişti . 
Çünkü yaşadığı bu tarzıhayat, sürün
mek ti. Bu yaşayış , bir ömür israfın. 
dan başka şey değildi: Artık taham· 
mUI edemiyordu buna ... Yok yere 
harcanmış hayatına son bir mesud 
safha açmak istiyordu . . Sekiz 
senelik evlilik hayalı ne verebilmişti 
ki ona '? 

Zaten Ferruhla evlenirken gizli 
bir korkıı ona bu uçurumlu sonu 
hissettirmemiş miydi ? 

Serhoşun karısı l 
Tel dolab köşelerinde peksimet 

olmuş ekmekleri suda ıslatarak ye
diği, haıta bunu da bulamadığı ge· 
celeri son bir defa daha halırladı l 

• KUçUk hikaye ..... Yazan --• 

Artık isyan etmişti . 

*** 
Genç doktor , onu kapıdan kar· 

şıladığı zaman delice kucakladı -
Soba harıl harıl yanıyordu . Or· 

tada büyük masanın iistündeki fan. 
tazi yiyecekler göz alıyordu . Sadri 
onıt, her gün buluştuğu bir sevgiliye 
söyler gibi fısıldadı : 

- Seni müteessir görüyorum! 
Onu kucaklıyarak sobanın yanın

daki büyük şazlonga bıraktı. Kendi. 
si de piyanonun yanındaki şovaleyi 

alarak , güzel kadının ayakları önün
de olurdu. 

Genç adam , Sacidenin, masaya 
çevrilmiş gözlerine dikkat bile etme
di . Ona scvgisin:n hududsuı derin
liğinden , aşkının aı.amctinden bah
seımeğ'e başladı . 

Nihad Tangüner 

Kadın , dalgın . içli, ııemli göz
lerilc etrafı sü1üyor , arama konuş· 
madan ona bakıyordu . 

Genç doktor, güzel bir erkekti , 
bilhassa konuşması en muannit ka
dınları bile çözebilecek kadar itimad 
verici ve ılıktı . 

Sacide , kayalıklara yÜkselen bir 
deniz gibi , genç adamın kendısine 
doğru sokuluşunu seyrediyordu.Onun 
bu hali , ram olmuş bir dişi kaplana 
benziyordu. O dakikada ruhunun 
saf ve ti ile arzunun ittihadı ona de
ğişen bir güzellik vermişti . Doktor, 
bu dakikada,mecalsiz bir çöl yolcusu 
gibi yorgun b:r mırıltı halinde konu· 
şuyordu. 

Erkek , bir aralık elleriyle genç 
kadının belini sarmak istemişti. Ama 
bunu yapmasına meydan kalmadı. 

ründü. Ona daha ziyade sokulmak Onar, Dörtyol maarıf memuıU 
istedi. Fakat kendisinin birdenbire ran Adana Namık Kemal okulıl 

1 • 

değişen bir sahne içinde olduğunu öğretmeni Ömer Senver, Gazı 
anladı: Bir facia sahnesi içinde idi... ilk okulu baş öğretmeni Esad,"I~ 

Biran evvel sakin ve amade du okulu baş öğretmeni Kemal r: 
ran genç kadının bu ııni değişikliği I d b 1ır• makam ücret erine e eşer 
karşısında, bir kelime söyleyenıiyc. 
cek kadar tutulmvştu . yapılmıştır. 

Genç kadın evine dönmüştü. Yü
zii, göz yaşları ile ıslanmıştı: Ne ka 
dar çocukluk etmişti l 

Şimdi anlıyordu: Kuru, halısız, 
konforsuz evinin ne büyük , boyasız 
bir saadeti varmış ! 

Artık susmuştu . 
Aç Lir kadının göğsünde arzu

sunu söndürmek isteyen bir erkek 
karşısında değildi ! 

Mırıldandı : 
- Anladım ki ... 
Fakat; arkasını taınamlayamaınış

tı: Çalınan sokak kapısını açmağ'a 

koşuyordu . 

Adliye koridorull 
Bir cürmümeşhllt 

Abdullah klii Cemileyi k• 
rnk ırzına tecavüz etmt'kten. 

91 Mustafa oğlu Asım adında bırı 
!iye koridoruna getirilmiş fakat 
~ırada kızın babasını gören 
Abdullahın kafasına yumrukla 
mağa başlamıştır. 

Orada bulunan Jandar~ 
badiseyi yatıştırmış ve Asım 
meşhut cürümler mahkemesior 
edilmiştir. 

Şahitlerin dinlenmesinden 
Asım bir aya mahkum olmuştuf 
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TURKiYE 
Birincilikleri 

k maç nasıl oldu 
an yurdu nasıl ve neden 
1 - 9 mağlup oldu 

• blrlncUlklerlnln ilk oyunu olan Adana - Kocaeli 
•it .. ULUS " : arkadafımızm bltaraf..ıve derin görUflU 

apar yazısını aynen •••Alya ahyoruz ,.. 

- ~ - --

kalan şe
Ş"mpiyonlaı ı arasında 

grup birinciliklerine dün 
dyomunda başlandı. Hava 
Yağışlı olması Ankara hal
ıneğe alıştığı kalabalıgı 

dı. Tam saat 14.30 da 
Ortaya çıkarak takımların 
lelırıesini bildirdi. ilk olarak 

r sahaya çıkarak halkı 

lar. Bunu takiben siyah be· 
ı Adana şampıyonu alana 

' Şekilde seyircile'ri selam
Gençler birliğinrlen B. 

lar şöylece karşı karşıya 

~ idman yurdu: Hasan, Ba· 
llauf, Avni, Kemal, Refik, 
'rusuf, Muzaffer, Cahid ve 

, li şampiyonu: Şemi, Ah 
lı..di, Celadet, Nuri, Fethi, 
bınet, Hakkı, Süleyman ve 

8- Akyeşilin vuı uşu ile baş· 
lllfor uzun bir vuruşla to 
•ta geçirmek isledi. Lakin 
Yetişemedi. Adananın sol 
Çıkış yaµtı ve ortaya göıı 

0Pu yakalayan sarıtfor bir 
~ten sonra sola pas verdiy

J u solaçık tutamadı. Geriye 
ltrıitin s ğaçığı topu kapa 
~ Ve güzel bir orta yaptı. 

aladı. L'kin çektiği şüt a· 

•hlarm ayajimda 

~danalıların ayağına geçti. 
ılerf !diler ve topu Adana 
oyuncusu olakak gördü· 

lol açığa geçirdiler. Solaçık 
~•dan şüt çektise de bunu 

1'1.tcisi tuttu, uzun bir de· 
eden uzaklaştırdiğı topu A 
~iaçığı kaplı ve ileri sark· 
arş s•na çıkan bek topu 

'ttı lımit aleyhine olan kor· 
ıl,tar çekemeJiler. Adana, 
oynamak ıstiyor. 1 ekdi· 
eden iki favule rağqıen 
kalrsinden uzaklaşmadı. 

kirniyeti kurmak istiyor, 
ı. lzmitliler topu yaka 
bır hücumla Adana ka 
' sokuldular. Sağ açığın 

I' ~ğiç Süleyman kaleye 
•kın Adana kalecisi Ha· 
~ .. uzaklaştırdı. Top ge. 
~alesindc. Btklerin uzun 

>'le top Adana hücum 
i, ilerlediler. lzmit kale 

War lakin hakem ofsayd 
.. d çekişinden gelen to· 
hç.tı kaptı, az bir pas. 
l~di. Sağiç Süleymanın 

d Adana müdafıinin kafa· 
Top korne~e gitti. iz· 
ri çok güz.al çektilerse 

'-ıecisi güzel bir çıkışla 

topu yakalayarak atmak üzereken 
hakem Adana aleyhine ofsayd verdi. 
Top Akyeşil kalesinden ayrılmı}'or. 
Bununla beraber adanalılar bu fır 
satları kaçırıyor. Ayaktan ayağa do 
!aşan topu içeri atamıyorlar, bu sı
rada Adanalı bir oyuncu topu eliyle 
tuttu. HendLol çekildi. Top lzmitli
lerin ayağında pas yaparak Adana 
kalesine so1< ulJıılar, lakin Sllğaçık 
ofsayd. 

Adanalıların ilk ve son golU: 

Top Adanalılara geçti. Sağaçık 
ilerledi. Kaleye kadar sokuldu. Bu 
sırada lzmitin müdafii sert Lir çıkış· 
la topu kesmek istediyse de hakem 
bu hareketi ceza sah;ısı dahilinde, 
olduğu için fzmit aleyhine penaltı 
verdi. 17 inci dakikada olan penal
tıyı Adananın santrforu Muzaffer 
çe-kti ve takımının ilk ve son sayısı· 
nı yaptı. 

lzmitliler 1-0 matlüp vaziyete 
düşer düşmez, kendil~rini toplayarak 
daha ene!jik bir oyun siste11i takibe 
başla lılar. fz nitlileri açılmış candan 
oynuyor görüyoruz. Mağlüp vaziyet· 
te oldn fzmitliler bir hakimiyet kur· 
dular ve Adanayı müthiş sıkıştırma
ğa başladılar. lzmitin santrhafı iri 
vücudu ile topu biler~k açıklara 
gönderiyor ve oyunun sistemini de
ğiştirmeğe muvaffak oluyor. Top 
sağaçıktan lzmitin santrforuna gel· 
di. Ônli boş olan kaleye sarıtıfor 
şüt ç ktiyse bunu kaleci kolaylıkla 
yakaladı ve ileri altı. Bir kafa vuru
şuyle top tekrar Adana kalesi önü
ne geldi. Santrfor ;ıyağında topla 
ilerliyor. Karşısına çıkan Adana 
müdafıini atlalıyorkrn lop ayağın. 
dan uzaklaştığı için kaleciye kaptı· 
rıyor. 

Kocae•uarln birinci golU, 

Top mütemadiyen Adanalıların 
kalesinde lzmit solaçığı topu sürü· 
yor. Kar,şısına çıkan müdafii atlata· 

1 
rak topu ortaladı. Sağiç Süleyman 
topu hiç lutınad.m güzel bir şütle 

günün en giizel golünü yapıyor. 

22 ınci dakikada yapılan bu gol 
her iki tarafı da canlandırdı. Oyun 
biraz daha seri devam et -
meğe başladı. Adanalılar mütema· 
diyen soldan ilerliyorlar. Solaçık or. 
taladı. Adana sağiçi güzel bir kafa 
vurdu. Lakin top yere düşmeden 
arkadan yttişen lzmitin santraforu 
topa arkadan vurmak istedi. Bu yan· 
lış hareketi hakem gördü ve lzmi· 
tin aleyhine firikik verdi. Adanalılar 
firikigi Çe"kemediler. 

Top havadan avutJ gitti. lzmit
liler daha ağır basıyor. Çok güzel 
ara paslarla ilerliyorlar. Lakin sağ . 
açık ayağına gelen topu miitemadi· 
yen kaptırıyor. Adanalılar tektük 
hücum y;.pıyorlar. Lakın netice üze 
rine ksir el niyor, solaçık uzun uzun 
atışlarını hep avuta gönderiyor. 

Türk sözü 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor ; 

Grip! 
Hemen ASP f R 1 N; grip, soğukalgrnlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

eôrece!·siniz. 

ısrarla 

un ur. 

Her şek ın l;. 'undeki ı ' dı ın ız mal r 
hakıkı o!d •ığu ı n ve ıyı t sir" 'n G<' r"l'l l l" .cf İr 

2-26 8615 

r Alsarayda "'lif TAN Sinemasında 1 
BU AKŞAM BU AKŞAM 

Mevsimin en güzel ve şaheser 
filmini sunuyor 

1 

SAMSUN 
Oynayan 

Harri Bor 
2 

Çöl Serserileri 
Çarşamba : Tenzılatlı maline 

Telefon. 221 

8716 
-------------------------

lzmitliler gene sağdan ilerliyor
lar. Lakin favul o!Ju. Favulü çeken 
oyuncu da topu avuta attı. lzmitli· 
ler Adana kalesine tekrar yerleşti 
ler. Hakem üstüste iki ofsayd ver. 
di. lzm tin sağ hafı çok güzd oy. 
nuyor Vt! halk tarafından alkı~lanı _ 

yor. S.ığiçle sağ lıafın kısa paslarla 
ilerlemeleri görülecek bir şey. Top 
Ad.rnalılara geçti. Lakin gene kap 
tırdılar. lzmitliler ilerlerken Ad.ına 
nııı müdafıi uzun bir çakışla karşı 
kaleye gönderdi. Kakin lzınitin gü· 
zel oynayan sağ beki Sadi 
gene uzun bir vuruşla tekrar Adana 
kalesina gönderdi. Bu çakışlı oyun 
uzun sürmedi. 

Kocaelilerin ikinci golU 

Tok lzmitlilerin ayağında, hep 
sağa geçirilen top burada yok o!u . 
yor. Sağaçık gene burada topu sık 
sık kaçırmağa başladı; buna rağmen 
lznıitliler sağdan oynamakta ısrar 
ediyorlar. Topu alan sagaçık sağiçc 
verdi. Sağiç ilerlerken Adananın 
santırahafı karşısına çıktı . Topu u
fak bir çalımla geri ç ken 1zmitin 
sağiçi topu aldı. Lakin bu topu da. 
ha doğrusu boşa ayak sallayaıı A
dana s :mtrahafmın ayağı incildi, se
diye ile dışarı çıkarıldı. Top lzmit 
kalesi önünde dolaşıyor. lzmiti•ı sağ 
içi topu santrafora verdi; önü açık 
olduğu için rahat rahat takımının 
ikinci gölünü yaptı 2-1 galip va. 
ziyetc geçen lzmitlileri daha canlan. 
mış görüyoruz. 

Kocaellll•rln üçUnbd ve 
dördUncU gölU. 

Aradan iki dakika geçmemişti . 
f zmitliler topu yakaladılar; Adana 
kalesi önüne geldiler. fzmitin sağiçi 
karşısındakileri kıvırarak ilerledi . 
Boş dur::ın santrafora topu verdise 

iki büyük film birden 
- 1 -

Yürüyen Ölü 
- 2 -

Hotgibsonun intikamı 
Gelecek program : 

CEHENNEM KBRT ALLARI 
l<ÖÇOı< ŞARKICI 

Pek yakında : 
Kanunsuz memleket 

Kim Öldürdü 
8693 

de santrafor bundan istifade ede· 
medi. Lakin top döndü, dolaşdı ge
ne lzmitlilerin ayağına geldı. İzmit · 
ten Ahmed topu yakalac.lı; müdafi 
leri yararak takımının üç üncü golü . 
nü de yaptı. Adanalılnr sert o> na
ınak istiyorlar, lzınitlilcr sakin ve 
hakim. Son dakikalaı gelmişti. iz· 
mitlilerirı sağiçi yakala iıg ı topu dör 
düncü defa Adana bılesine soktu 
ve birinci haftayım 4 - 1 Kocaili 
ferin lehine bitti . 

ikinci Haftaym 

Haf f yağmur sa lıan • n yeşil ka 
difo gibi duran sahasıııı ıslatmağa 
başladığı sırada tak mlar karşı kar
şıya g !erek ikinci lıaftayıma baş 
!adılar . 

Kocaelllerln beflncl golü: 

Ac.Janalı!ar ilk anlard t gayet sı 
kı oyııarnağa başladılar . lzın itliler 
durgun oynuyor. Lakin bu lıal uzun 
sürmedi. f znıitliler ç.ok a;tır basma 
ğa başladılar. Tek kale haline ge· 
len maç halkın canını sıkı}•or . Bu 
haftayımda lzınitliler hakimiyeti al . 
dıkları için teknik bir Oı un sistemi 
takibine laşladılar ve gıizel paslar 
göstererek halk tarafından alkışlan 
dılar. Adanalılar bu hakımiyete da 
yanamıyarak tanıanıen g vşeJiler . 
Top daima lzmitlilerde. Sıksık gö 
ıülen ofs:ıyd vaziyeti riııi hakem 
gözden kaçırınıyarak çalıyor. Artık 
halk ofsayddan da bıkmağa b;ışla 
mağa başlamışken fzmitli eıin sant· 
rhafı topu yakal dı, südü ve btt&, 
yük bir soğukkaıılılıkla topla içe i 
gırdi. Maç 5 - 1 lzmitlılerin lehi· 
hine devanı ediyor . 

Oyunun şekli deği~ti. Adanalı· 
(ar sert oynuyor, fzmitliler aldırış 

Gerisi dördUncu sahlfed 

Sahife : 3 

'!"--------------------...----------------------------------
ASRi SiNEMADA 

13 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 

YARIM KALAN BiR SEVDA ... MEST EDEN MUSiKf...GAŞY EDiCi 
BiR SES ... UNUTULMAZ BiR MEVZU ... Gönüllerden silinmiyecek 

hazin bir aşk hikayesi 

( Akşam Güneşi ) 
BAŞ RQLLERDE : 

Albert Baserman-Hans jaray 

İlaveten: Korsanlar treni 
3 devre fevkalade heyecanlı kısmı 

PEK YAKINDA : MOSKOV A GECELERi 

Dl KKAT : Sinema 8,45 de başlar Telefon : 250 ASRI 

8703 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo

neleriınizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

Makdonaldın şayanı 
hayret hayatı 
( İkinci sahıfeden artan ) 

Mac Donald politika hayatını 
terkettikten sonra bir tar&fa çekil-
miş ve iki kızının derin ş fkatı için 
de yaşamağa IJaşlamıştı. 

Kızlarından lshbd politika ha
yatının başlangıcında kaı ısının yap 
lığı gibi onun hakiki bir yardımcısı 
olmuştur. 

Son zamanlarda memleket ar 
tık ona büyük bir ehemmiyet' veri
yordu. Y lnız mütehassıslar onun 
hakkun.:la konuşuyor. Harici koliti· 

kada düştüğü hatalara söylemekle 
beraber dahili politikada lngiltere 
için yapmış olduğu hayırlı işleri de 
unutmuyorlardı. 

Mamafih bu gün dahi lngiltere· 
niıı teslihat işinde bu kadar geri kal. 
masının en büyük mesuliyetleri onun 
omuzlarına yüklenmektedir. 

Mac Donald ölmeden evvel ha· 
tıralarını bir kitap halinde neşrede· 
ceğini skylemekte idi. Fakat buna 
muvaffak olmadan ölmüş ve en gü· 
zel çelenk olarak ölümünden bir 
müddet evvel garip bir hissi kab-
lelvuku eseri olan Baldvin'ın hak· 
kında söylediği çok sitayişkarane 
nutku tabutunu süslemiştir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

/\<1111111 \ o ; J, ) 

---·--..... -4m--- -

TÜR< BAYRAGI NIZAMNAM :Si 
BölUm 

1 

Kaimi tarılu : 11 911937 

DÜNDEN ARTAN -
} H cı/( meti olı ıak ü-cre lıa) rol ç l.m : 

Madde 29 - Yas alameti olmak üzere bayrak gönderin (Direğin) 
yarısına kadar çekilir. Bu takdirde yas keyfiyetinin devlet protokolunca 
t<>sbit edilmiş ve mahalli hükumetince tebliğ edilmiş bulunması şarttır. 
Bayrak yas alam •ti olarak çekilirken evvela tepeliğe tam toka edilir, bun. 
dan sonra yavaş yavaş yarıya kadar indirilmek suretile tesbit edilir. 

/Jcnragııı iJrliil bı hv•,.. ı '\ rrlrı: 

Madde 30 - Bayrak; memlekete büyiik hizmetleri geçen kimselerin 
ve memleket hesabına vazife yap ıken ölenlerin tabutlarına örtülebilir. 
Bu takdirde mahallin en büyük mülkiye memurunun izni şarttır. 

Şehitlerin ve ordu mensublarının tabutlarının bayrağa sarılması ma. 
halli en biiyük askeri Kumandanının takdirine bırakılır. 

BölUm • 
1 

Süs bayrakları 

Madde 31 Tiirk bayrağı siis içinide kullanılabilir. 
Süs bayrağı, bayrağın esas unsur ve nisbetltri muhafaza edilmek şar

tile, şaliden gayrı ku1nşlar~lan ve diğer maddelerden de yapılabilir. 
Süs için kullanılacak bu bayrağın veya bunun alameti farikası alan 

ay ve yıldızın her neden ve her ne üziirine yaı ılmış olursa olsun kanun 
ve nizamn,mede gösterilen nisbetlere uygun olması şarttır. 

Madde 32 - Süs bayrakları bayram ve milli giinlerde kendi ren 
ginde \ eyalıut milli renklere boyanmış gönder biçimi çubuklara takıla 
rak elde taşınabileceğı gibi bu çubuklarla münasip yerlere münasip 
vaziy ·tlerJ ... ta'<ıla ,iJır. bu bayrakların çuôuklarının ucuna milli renk
leri taşıyan ve bayrrğın uzunluğunda buiunan kurdela veya şeritler ba~· 
lana bilir. 

Bundan ba~ka süs bayrakları, sözü geçen günlerde iplere birer l irer 
veya dizi halinde takılaı ak v~ya doğrudan doğruya sarkıtılmak suretile 
donanma maksadılede kullanılaLılır. 

Madd .. 33 - Türk bayraklarının süs için kullanılması nizamnamede 
tayin edilen milli ba} ramlaı la umumi tatil günleriı ... münhasır olup bunun 
haricinde her hangi bir sebeble kullanılması mahalli en bü)'ük mülkiye a· 
mirinin iznine bağlıdır. 

M"dde 34 - Türk bayrağına ve} a ecı ebi bandııalauna benzetilme 
mek şartile muhtelif renk ve şekil! rde donanma maksadile yapılan süsler 

b; nizamname hükmüne tabi değildir. 
8303 (SONU VAR) 
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,.,.-------- Halkeva Başkanlığından: M 1 ı r----------------------~ a orsası 
• uame e erı Ad ah B 

Giındelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketleı için Abon 

l
bedclı de~işmez. yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caa ı edilmelidir . 

Türkiye 
birincilikleri 
İlk maç nasıl oldu 

- Üçuncü sahifeden artan --

etmiyorlar. Sahada bir kargaşalık .. 
Top ayaktan ayağı\ avare dolaşı 
yor. Ya~an yağmurun tesiriyle sa· 
ha ıslanmağc1 başladı . 

Oyuncuların ayağı mütemadiyen 
kayıyor; sıksak patinaj yapan oyun
cuların düştüğünü görüyoruz . 

Kocaelllllerln altıncı golU: 

• Jzmitin s1ğaçığ'ı biraz şah · 

it - PAMUK ve ~l5ZA . 
KHo Fiati 

CiNSi 
lı 

En az En çok Satılan miktar 

' K. ! s. Kilo 

Dil, Tarih.Edebiyat ve Göster 
Komitelerinde açık bulunan üyelik 
ler için 23 11 937 Salı günü seçim 
~apıla~ağından bu şübelere kayıt 
uyelerın o gün saat (17,30) da Halk . 
evine gelmeleri rica olunur. 

1 

1 
=xaeımah pamuk-~= =--==--

_ A. -- -· -
-2~ 

1 
8714 1 

1 seyhan vilayeti daimi 
1 Encümeninden: 

Jı 
. (2599) lira (80) kuruş muham 

men bedelli hususi muhasebe evrak 
matbuasına istekli çıkmadığından a 
çık eksiltme Birinci kanunun birincı 
Çarşamba gününe uzatılmıştır. 

1 

istekli olanların şartnameyi gör. 
mek üzere her gün hususi muhaseb 
müdürlüğüne ve ihale günü saat on 
da da yüz de yedi buçuk teminat 
akçalariyle Vilayet daimi encümtni 
ne müracaatları ilan olunur. 

8712 

e 

1 
1 

1 

1 

Seyhan Nafia ınüdürlü
ğünden: 

. 1 2- 11-937 Tarihinde ihale edil 
mek üzere eksiltme müddeti uzatıl
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 . İsteklilerin 
pazarlığ' iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için istediği 
vakıtta Nafia dairesine müracaat 

1 

1 

1 

1 

1 
ı 

1 

1 

8684 
ları ilan olunur. 

7-11-16 - 21 

Piyasa parlağı • 29 
Pipsa temizi 

" iane 1 -
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

- . 

35,50 38,50 -
YAPA CI 

_Beyaz. 
1 1 1 Si~ah 

ÇfGIT 
. Ekspres -ı iane 

Yerli "Yemlik,, -
"Tohumluk,, -2J5--ı 

" 
!-1 U B U B A T 

. 

Buğday Kıbrıs 

" Yerli ----
--------

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya -
Yulaf ---------
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu ---

1 
Mercimek ---
Susam -ıs 

UN 

ı ~ört yıldız Salih 1 650 725 

... - _ uç " " 1~25 
:O :! 1 Dört yıldız Doğruluk 650 
~ -, -::ı c uç " .. t 600 
ö ~ı Simit 1 900 
~ ~ ?ört yıldız Cu~huriyel t6rs--
f 
... ' uç " " 

625 

Simit .. 1 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

15 I 11 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
:ionW. Pene 

Hazır 
1 

4 169 - Liret 

!k. Kanun vadeli 4 /59 Rayişmark 

Frank ( Fransız. ) 

-

t. ~u· 14/tU 

!Matbaacılık 1 

Mütenevvi rtnkli 

her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında has

T 
* 

A 
* 

pılır. 

Res:ni 

B veller, deft 
karneler, 

t ırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
enecektir. 

KiTAP 
* 

1 
Kütüphanenizi gü

elle:,tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplaı mızı Türk· 
özünün mücellithane· 
nde yeptırıuız. Nefis 

C 1 L D 
z 

s 
Si 

* 

GAZETE ka her 

------------------~~----------------.,, K KAY ADELEN A -
manos ltpclcı indtn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

KAYADELEN it 
lan ve gazozları .... 
hat ve gençlik k 
nağıdır . Daima 
Y ADELEN içinil 

A 
v 
A 

KAYA DELE 

sı oyna:nağa başladı. Topu yakalı
yor, pas verec .. k vaziyetler varken 
vermiyordu. Beri tarafta demarke 
vaziyette. bulunan solaçık ve soliç 
pas bektıyor. Lakin sağaçık şahsi 
oynamakta d.~vam ediyor. Bir ara· 
Jık nasılsa topu ortaladı ve bu fır
sattan istifade eden hücum hattı 
lzınitin 6 ancı golünü yaparak sar 
sılmaz bir halcimiyet kurdu'ar. 30 
uncu da1<ikada lzmitin sağiçi Sü 
leym ın takımının 7 inci golünü yap 
tı. Otunun son dakikaları yaklaştı. 

Bugt'ce nöbetçi eczane 

Kalek•pısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

Mart vadeli 
Hint hazır 
Nevlork 

4 165 ---- Sterlin ( İngiliz ) 
4 1 08 Dolar ( Amerika ) -7-165 Frank ( İsviçre ) 

l__ı_l98 I 
1 23 60 
623- -00 1 
80 10 - ~ 

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

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN 
ları ve gaıoıl•" 
vinize kadar 
rilir . Depayl 
vermek kafidir· -=---

buna rağmen lzmitliler hala çalışı· Adana Su işleri Altıncı 
yor, gol adedini yükseltmek istiyor- Ş b 
1 N k

. d u e mühendislig._ inden .· 
31• ıt~ mı e böyle oldu. 40 ıncı 

dakikada Koc1e'ililer Rec:bin aya· 1 8906 lira 56 kuruş keşif be·' 
tiyle s !kizinci ve son dakikada Sü- deli Adanada Seyhan ve Tarsusun 
leym:mm ayağiyle 9 uncu gollerini Berdan Regülatör mevkilerinde ya· 
y.ıpırak 9 - 1 gibi yüks.:k bir pılacak iki adet kontrol binası in· 
farkla finale kaldılar. Aynı zaman· şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
da Aıkara sta :lyon:.ınun görm~di· konmuştur. 
ği 9 golle stadın gol atma rrkoru 2- Eksiltme 22-11-937 1 a· 
nu da kırdılar . zartesi günü saat 15 de Adana Su 
Kocaelllller nasıl oynaddar: işleri Altıncı Şube Mühendisliği da 

Hem takım, hem de ferd itiba. iresinde teşekkül edecek ihale ko· 
riyle bu takımı çok anlaşmış ve e· misyonu tarafından yapılacaktır . 
nerjik bulduk. Hepsi de canla baş. 3- istekliler bu işe ait eksiltme 
la oyunun son dakikasına kadar ça. şartnamesi proje ve buna bağlı ev. 
lı 1 tılar. içlerinde sağhaf, sağiç, san rakı bilabedel 6 ncı şube mühendis. 

Maden kömürlerimiz geldi 
• Alı Rıza Kelleşeker 

!ürkiyenin tn iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kri le A 
t~asıt Maden k_~mürlerimi~ ş:•l.di. K'.'.ş f.irdi._ Halkımız beyhude ;.,; le~ 
ltaşd.ctmtsın. Dunyanın en ıyı cıns ko.nurlerıne her cihetle rekabet etmek-
e ır. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 

Kelleşeker. 
trhaf ve satbekleri çolr mııvaff ak liğinde görebilirler. ı 
oldular . Bilhassa sağ haf Fethi ile 4- Eksiltmeye girebilmek için 
sağiç Süleyman çok beğenildi. Di 669 lira muvakkat teminat vermesi 

8641 18-30 1 
-------' 

ğerleri de canla başla oynadılar . Ticaret Odasına kayıtlı olması ve 
Bize dün. lzm~tliler güzel bir oyunla \ asgt.ri 5000 liralık bina inşaatını 
beraber ıçlerınde milli küme arasına hüsnü suretle ifa dtiğine dair Ada-
karışabilecek liyakatte olan ele· na Nafia müdürlüğünden alınmış ya 
manları da tanıtmış oldular . P1 işleri ehliyet vesikası ibraz etme-

Adanalllar nasıl oynaddar: si lazımdır. 
Başlangıçta çok güzel oynayan 5 - Teklif mektupları yukardaki 

Adanalılar biraz sonra bozuldular. 2 nci maddede yazılı saattan bir 
Santrhafları da sakatlandıktan son saat evvelint kadar 6 ncı şube mü 
ra aksayan takım kendi;;ini topla· hen iisliği dairesine eksiltme komis. 
yamıyarak p miğe uğradı. Bizce bu yonu reisliğine makbuz. mukabilinde 
mağlü'>iyetin başlıca sebe\,i sert 1 verilrcektir. Posta ile gönderil<"cc>k 

b
. · . . ·ı. mektubun nihayet 2 nci maddede', 
ır oyun sıste-nı takıu etmek iste 

meleri ve ilk anlarda e-n iyi oyun. yazılı saata kadar gelmiş olması ve ! 
culannın sakatlanarak sahadan çe· d_ış zar~n ayrıca kapatılmış olması 1 

kilmesidir. SJlaçıkları ve sağ açık· 1 lazımdır. Postada olacak gccikmder 1 

lan çok çalıştılar. Takımda teknik I kabul edilmez. 8678 5-9-11-16 

ve anlaşma itibariyle bir şey gOre- , 1 mt:dık. Adanada çok güzel oyunlar r----·-------, 1 

oynadığını haber aıd•t•m•z idman o· . N d. Yurdluları buraJa biraz da şanssız iŞÇi e I m 
gördük · Y urtman 

Gaip nüfus cüzdanı . Yeııi Otel karşısında açtığım 
Ev nakli esnasında hüviyet cüz· dış muayenthancmdc saat 6 dan6 

d k be 21 re ka3ar hasta kabul ettiğimi 
anımı ay ttim . Yenisini çıkara 

catwmdan eskısinin hükm - , d ve teJavi ve diş imali hususunda 
~ "I"' 1 u o ma ı- ınuhtc .. ·ı . 6ını ı an ey erim . rem muşterı enme a z a m i 

Eski Hamam malialle tts.hil~tı ~österdiğ~~ gibi cumar-
sinde 115 numaralı evde 1 t~sı gunlera fukara ıçın tedavi ve 

8713 Yasin kızı terzi dış çekmek meccanendir. 8656 

RABiA 1 12 - 307 

L 
A 
it 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( 
EN ) tapalarına dikkat rdiniı. KAY ADELEN Transitleri : 
~ana KAY ADELEN dtpolarıdır. Büyük damacanalar : 100 
rınize gönderilir. 

Me nbadan Kayadelen nakleden vagonlar her 
yıkanmaktadır . 8495 69 

~--------------------------------------------·; 

1 

Yeni Kimya laboratf 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza 

Belediye civarı 

Her türlii Kimyevi tahlilat dikkat ve ehemmiyetle yapl 

7967 69 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'mn meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nrvi sirJ': 
gazete ve " illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziy• 
sokak Nu: 8 

30 - 30 8592 G. Vosbikyan Teciııt' 

----------------------
I ___ . -----~ 

Diş tabibi 
MEHMET ŞEVKET 

1 Muayenehanesi modern tesisat ve Röntkenile mücehhez ol•r 
1 ~~şa cadd~sind~ki Bay Müslüm apartmanına nakletmiştir . K 

ıttısalınc:lakı eskı muayenehanesile hiç bir alakası kalmamıştır. 

Umumi neşriyat 

Macid Güçl 


