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ÜYÜK ŞEFİMiZiN DOÖU SEYAHATi 

tatürk Diyarbekirde 
Ylik Şef Bakır Madenlerimi7.de 

tetkiklerde bulundu 

binlerce halk dün Şefi görmek 
için istasyonlara döküldü 

: 16 ( TÜRKSÔZÜ Mu
- Rcisic\:mhunımuz A-

111_ !lerindcki Eıkani)le dün 
oqJatyayı şerefJendirmiş

~lllak suretile sclamlan. 
'\Umandan, memurlar ve 

bir halk tarafından 
ır . Atatürk istasyon. 

Yüzlerce metre mesafe
ıcçmışlcr askere, izci

Uerc ve halka iltifatta 
r, Müteakiben· otomo

bhnişlcr ve Be~ ve iplik 
at mahalJinde bir müd
Mühendislerden yapı 

•oda izahat aldıktan 
PIJmakta olan mcmle

gitmişler ve oradan 
dirmiflerdir • 

aralarında a-örmekle 
Şevk ve heyecan için

tfahlar havanın ya. 
natmen istasyondan 
d6rt kilometrelik şo

a caddelerini- dol· 
kiin aeçitlerinde yap, 
·rıe ve alkııJarile orta-

DIJ •rb•klrden bir glrUnUf 

dır • 
li.ıkevinden sonra doğ· 

relerek trene binmiş· 
1• 10 da Elazize uğra. 

kire doğru seyahat. 
ttınitlerdir . 

16 ( Hususi ) - Ata
e Gölcük'te trenden 
et istirahatten son · 

devamla Mardine gel
din istasyonunda Bü· 

yük Şefi Birinci Umumi Mnfettiş, 
Kayır.akam ve kalabalık bir halk küt· 
lesi karıılamışlardır. Atatürk burada 
otomobile binmiıler ve Bakır maden· 
feri ocakl81'ına gitmişlerdir . Burada 

bir saat kadar kalan Büyük Şef tet• 
kiklerde bulunmuşlar ve Bakır ma
deninin ışletme ve verimi etrafında 

malumat almıılardır. Bundan sonra 
tekrar istasyona dönülmüş ve trenle 
Diyarbekire hareket etmişlerdir . 

Büyük Şefi hamil tren Diyarbe· 
kir istasyonuna girditi zamanda me· 
rasim yapılmaması emirlerine rat· 
men bütün Diyarbekir halkı COfkun 
bir sevinçle istasyona akın etmiş bu· 

Hitler - Halifaks 
görüşmelerin -
den beklenen 
açık neticeler 

renin hava kuvvetleri ve 
müdafaa siyaseti 

----·-4••··---
Lord 

41 Avrupadaki siya. 
-"'tilterenin hattı ha

iatediğini de ileri 
iyor. Keza, Avustur• 

bir sistemin temini
"klamamak tadır. Al 

""·bela Çekoslovakya· 
:~ıyetinden memnun 

• daha geniş bir 
ledir. Bu gorüş-

leke meselesi de 
ktir. Hitler bu 

~e üzerinde ayrı 

\te rerek Londra 
ve bunlara benzer 

.dolqmakta ise de 
hakkında esaslı 

detilclir. 
(Radyo) - Hava 

bava kuvvetleri 

etrafında sorulan bir bÜale demiş· 
tir ki : 

-Umumiyetle hava kuvvelleri açıkça 
bildirilme7., yalnız şu kadar soylerim 
ki; halıhazırda •' 7u .. bombardman, 
30 ıııuharcb0 ve mütcbakisi muhtelif 
tiplerde 123 filotılla mevcuttur. Ve 
yine on beşı bombaıdnl< n ohu ık ü
zere 26 filotilla ve deniz tayyaremiz 
vardır. 

Londra : 26 (Radyıı) - Av<ım 
kamara .ında bir mebus Lord Kr .. ın
borga şu suali sormuştur : 

İngiltere ılc Mısır arasındnki ah · 
kama gorc, ~ısır günün birinde ha
riçten bir tecavüze maruz kalırsa in· 
giltere teahhüdlerine sadık kalıp Mı. 
sırı koruyacak mı ? 

Lord Krembary ise " evet .. cc· 
vıbmı vermiştir. 

Hallfaks Berllne hareket etti 
Londra : 16 ( Radyo ) - Lord 

Halifaks, Hariciye nezaretinde E· 
den ile görüşmüştür • Müteakiben 

Eden Çembarl•yn'le görüşmüştür. 
Halifaks bugün saat oo dörtte Ber· 
line hueket etmittir • 

lunuyorlardı. Diyarbekirliler''i sevinç 
ve heyecan içindeydiler. Mütemadi
yen Büy~ Şefi alkıtlayorlardı • Bü· 
yük ~f trenden iaeJ"ek iltifatla ma• 
kabele etmişlerdir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Fransada beyaz 
Rusları kontrol 

gizli bir telef on hattı 
bulundu 

Paris : 16 - Pariste, kahraman· 
ları Beyaz Rus olan, yeni bir hadise 
cerayan etmiştir. 

1916 senelerinde Moskovada mu
vakkat bir hükOmetin bapna · reçmiı 
olan Kerenski, BoJıevikler tarafından 
Rusyadan çıkarılınca Parise gelmiı 
ve orada diğer arkadaşları ile bera· 
ber, birlik kurmuş, neşlriyala bqJa
mııtır. 

Arkadaılarından Fondaminski de 
1906 da çar tarafından, 1916 da Bol
şevikler tarafından R uyıdan kovul· 
muş bir siyasidir. 

Bugün meydana çıkanldıtına rö
re Kerenskinin Paristeki " Yeni Rus. 
ya,, birliğinin telefonu, casuslar tara
fından, hususi tertibatla dinlenilmek
tedir. 

Cususlar, bu telefon hattına, bir 
hat ckliyerek ve santraldaki bazı me· 
murlaı ı elde ederek " Yeni Rusya ,, 
bıı lığınin butun Konu~luklarmı dınle.: 
ınışl mlir, 

Fondamrnskıye g-ore, bu casus. 
ldr Sovyc:llcrın gı ı.lı polı.s l1.;~kılatı o. 
lan Gepeuya mcnsupturlilr, Fonda· 
minski, es ıscn ı c.,kilallarınııı dclima 
casu:ılar tar mnd ın kontrol edılmck. 
le oldutunu sCJylemekledır, 

Gizli hallın bulunduğ'u evde Ste
inberg isminde b:r r.dam oturmakla· 
dır. Fakat evde karısından başka kim. 
se buunmamıştır. 

Karısıda Ste·nbergin nerede ol· 
duğunu bilmediğini söylemiştir. 

Bütün arqhrmalara rağmen a· 
dam henüz bulunmamıştır. 

Diğer taraftan, bu hadisenin bun
dan evvelki genarallerin kaçırılma 
ve kaybolma hAdfsesi ile alakası ol
muiıtı a6yleniyor. Bununla berkber, 
muhakkak rörülen bir fCY varsa, o 
da, Gepeu tCfkilltmın Periatcki Be-

az Rusları şiddetle kontrol ettitidir. 
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Sergerdeler cezalarını gördü 

Seyit Rıza, oğlu ve dört avenesi 
Evvelki sabah idam edildi 

Diğer suçlular muhtelif cezalara Mahkum oldular. 
Ankara : 1 & [Hu•u•I] - Buraya gelen ha

b•rlere gire Tuncell hadisesine alt muhake. 
me aon bulmuftur. 

Tuncellnde isyan eden 58 •uçluya ald ka
rar t•fhlm edllmı,tır. Bu karara gire suçlu
lardan t1 1 idama mahkOm olmuf fakat lçle
rlndeil dlrdU hakkında idam cezaaı ya,ıann
ın çak geçkin olmalarından dolafı otuz ••n• 
... r ll•P•• tahvil edllmlftlr. Diler yedi idam 
mahkOmları fUnlardır: 

Seyld Rıza il• oııu HU .. yln va .. , ... n11 
•flret reisi Hassa S.Jdl va Yuautllanh ...... 
reisi Kamer oııu P'ındık ,,. Dernananll •flrel 
reisi Cebrail otlu Haaan, Kur•f .. nlı Ullklye 
ojlu Hasan. ve Mirza Ati otlu AH'dlr. 

idam hUkUmlerl bu aabah lnfllz edHlftı.tlr. 
On dBrt •9lulh•kk1111la beraat kar"" "'11-
ml•tlr. Dllar suçlular ... mulllalff .... -
lara mahkOm olmu ... rdlr. 

Alman Hariciye 
Nazırı değişiyor 

Daily Ekspres bu ihti
malden ısrarla bahsediyor 

Ric'at eden Çinliler 
takipten kurtulamıyor 

On iki Çin gemisi dün sabah 
RIBBENTllOP ALMAN HARlclYE 

NEZARETiNE GEçlYOR Japonların eline geçti 
Londra : 16 -- Almanyanın Lon

dra SeH,i Fon Ribbentrop'un Alman 
Hariciye Nezaretine geleceti söylen
mektedir. 

Döakü Deyli Ekspres gazetesi, 
Berlin muhabirinin en saJ4hiyetJi Al· 

~-·a;'*" otıeai1ditia~ aöre 
F •• Ribbentrop altDUf dort Yatında 
bulunan fimdiki Alman Hariciye Na. 
zm Fon Noyratın yerine geçecektir. 
Baron Fon Noyrat ta Hariciye Na. 
zm olmadan evvel Almanyanın Lon
dra sefiri idi . Baron Fon Noyrat 
şimdiki halde Hıtlerio tal!'. itimadını 
haiz bir şahsiyettir. F .. kat artık ge
lecek senenin Şubatında altmış beş 
yaşına gelmiş bulunacaklır. Bu da 
kendisi için tekaüd yapdJT. Ancak 
fevkalade bir vaziyet olursa mevkiin
de kalabilir. Onun yerine geçecek 
Fon Ribbentrop kırk beş yaşlarında
dır • 

Çin aakerterl ata• hatllnda 

Şanğhay 16 (Radyo) -Çin kuv
vetleri dün mukabil bir taarruza ge· 
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Balıkesir • Adana maçı 
4 • 1 aleyhimize bitti 

Bafraspor birinci, İzmit ikinci, Balı
kesir üçüncü, Adana dördüncü oldu 

~~--------·--------~~ ADANA TAKIMI NEDEN KAYBETTi? 

A'*8ra etadında •on maçlardan bir 9118tantana 

Ankara : 16 ( T eJefonla ) - ı 
Türkiye futbol birinci'ikkrine bugün 1 
de devam edildi. Adana - Balıkesir 
maçı 4 - 1 Adana idman Yurdunun1 1 

aleyblM neticelendi. 
Rafraspor da lzmitin Akye,il ta. 

kllDllU 3 - l matNP etti. Ve bu 
suretle Bafra birinçi oldu. 

Bu neticelere töre Bafra birinci. 
İzmit ikinci, Balıkesir üçüncü, Adana 
dördüncüdür. 

Bugünkü maçta Adana takımı 
yine büyük şansızlıklar içinde çaba· 
lamakla beraber eksik bir kadro ile 
9*•1flL Teknnm ~zde oyuncuta. 

.• ildılci 

çerek Hangsof-Şanthay demiryolu 
üzerinde üç mühim noktayı Japonlar· 
dan geri alm11lard1r. 

Taıyuan cıvarmda çok çetin bir 
harp devam etmektedir, Çialileı lDii
him takviye kıtaatı aJmaktadlrlar. 

Şanthay : 16 (Radyo) - C"m a· 
)1•11n•a bildiıdi.tbıe söre: bh Japon 
J&roftZ111n tfllt Ame,f bomberdnaen 
ctmiıtir. 

Şanthay : 16 (Radyo) - Japon 
harp gemileri Vampint civarında bu" 
lunan on iki Çinli a-em~ini müsadere 
etmiıler ve tayfalarını karaya Çlkara
rak kendilerine bir :tenalık yapmamiı• 
tardır. 

Tokyo ; 16 (Radyo) - Domei 
ajansı bildiriyor: Şanthay cephesinde 
Kayhavoda karaya çıkarılan Japon 
kuvvetleri dilımam sat cenahtan te· 
mamile muhasara ~tmiı bulunmakta 
olup sol cenahı çevirmek için hare. 
kete geçmiş bulunuyorlar. 

Tokyo : (Radyo) - .s.nllaayd.a 
on üç teşrini...rcrm itibaren hlit6n 
cephelerde rüclt eden Çinlileri Japon 
kuvvetleri takip etmektedirler. 

Şantfıay ; 16 (Radyo) - CiB a
jamuwı bildirditinc röre: Hopei ce
nubunda Paniakiyi müdafaa eden 29 
uncu Çin ordusu ~ nerjtk kabiliyetle~ 
gösterdikten sonra burasmı tahliye 
temiştir. 

Şanghay : 16 (Radyo) - Çin 
kaynaklarından bildirildipıe göre,' 

Pannigi)i bopltao Çinliler....._, 
boyunca talWidata \)qlamrtWir. · 

Bir Çin taburu H91>Cideki Japon 
tayyare meydanına hücum ederek 
alh Japon tayyareli ile bir çok ben
zin depolan111 bıbrip etmiflerdir. 

Çin seyyar kıtaab dün Ş.nkov 
demiryolunu geçerek düımana •t'r 
zayiat verdirmişlerdir. 

Kral Borisin Parisi ziyareti 

Belgrat: 16 Radyo) - Havıı 
ajansıOID bifdirdıtin,. fÖre; BuJgar 
Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyaret• 
lerinde Fransa Hariciye Vekili Del• 

bosla yapılan temaslarda, b•üz 
hallcdilmemiı bulunan bütün mese
leler görüşülmüştür. 

Son 
D a kika 

HARiCiYE MOSTEf&llT iZ .,_ 
&ON AMELiYAT Ol ACM 
Belgrad : 16 l R4"Yo ] - T-ilii· 

ye Hariciye ıiyul M~ı ,N,,,,.. 
Menemenp>llu yanrı 1 ~ 
llJr Nw ıo,Y~ illi! 



3~ife ; 2 

Fransa ve Suriye 
Fransa Suriye üzerindeki kontro

lünü te·mamile kaldırmaz 

İtaly:anlar burada da müslümao 
namzeddirler hamil~ine 

Yazan : Plerr.e Domlnlgue: 

P . k " arıste çı an La Republiqua,, gazetesi "Pıcrre Do · · · 
sız-Suriye muahedeai hakkında bir makalesini ne r t m~nıq~s.,ı~ Fran
minique (~ezkur mnahedeye karfı ilk gündenber~ e c~e h tadır. :•rre Do· 
m.uahedenın Fransanın menfaalerine ne kadar a kırı ol~ e almış .~e bu 
dıt defalar ispat etmeye çalışmıştır. Y uğunu mutead-

Muharrir, bu yazısında, muahedenin akd' d 
Blu111 kabinesiAin hariciye nazırı M. Vienot'ınu e ~aşlıca mes'ul ~lara~ 
mecli.:le istişare etmeden bu muahedeai ha:.r göruyor. Ve. mumaıle_yhı 

Muharrir Franıanın Suriyedeki menfaati ~~mış. olmakly ı~ham edıyor, 
bu menfaatlerin korunabılmes' · · F e ınn ışaret attıktan sonra 

1 ıçın ransanın Su · ·· · d ı · renın Mıaarda teejs etmiş olduğu h ki rıya uzerın e, ngılte-
m~k zaruretinde olduğunu bey ad' ara müşabih haklar muhafaza et· an e ıyor. 

Muharrir "biz kendi kendimizi 
kovduk. dedikten ve bugiin Fran.,un SuriY,e hükumetinin arzusuna 
tibi oldutune ve fakat bu hükumc· 
tin hüsnü niyetinden emin olmadığtnı 
beyandan sonra şu misallcıi vermek 
tedir)er: 

. ·ş~~ hükumeti Suriye petrolle 
rıne_ ~utaallik müiaker~ta girişmek
ten ıçtmab etmiştir. Şapa hükumeti 
A•a&er;, "lstcnil<ijti ıi~ yontulma. 
s~ ~rrikü olan mükelleflerden" gay 
11 bar şeki!de telakki etmekten istin· 
kif e•yer l'e Dür,itc,i de, bunlar 
başlarım lcıldırmıı; olmasaydılar, ay. 
111 ı?zle ıörmrbc te.reddüt etmiyr· 
cektı.. Muharrir makalesinde devam 
ederek di).'or ki: 

• .. Fakat, daba fenası var- M. 
Vicnot'nun dahil bulunduğu hüku· 
metin projesi, Sancak meselesi dola
)'lsilc, Türkiye ile aramızda bir ihti 
lif a se~biyct verdi. Türklerin Şa· 
mlılarm eline teslim edildiğini gören 
Türkiye, açıH'" açıta işe müdahale 
etti. fakat alevilerin, dürzilerin ve· 
bilhassa hristiyanlarm hali ne olacak? 

Çünkü muahede, bizim askeri 
bahri, mali ve iktisadi menfaatleri: 
mizi ihmal etmekle kalmayıp, ekal· 
liyetler hakkında az ve hristiyanlar 
hakkında hiç bir teminat vaz etme 
melfle dah• fenasını yapıyor, yani 
ecne~il~rin müdahalesini tahrik edi 
yor. 

Meseleyi izam ctttim tiÖylenme. 
sin. Türkiyenin teşkil ettiği misal 
rözümüıüo önündedir ve bu misal 
gayet açıkb, hitta bir aralık Suriye 
hududunda seferberlik har.eketleri 
başlamıştı. Türkler biraz daha aşarı 
harek~t etmiş olsalardı, F ransanın 
hiç bir 14ı;nan ,arzu etmediği bir har 
be, fikri solUlmadan ve f ransız mcb 

usan meclisinin tasdikine iktiran et· 
mcdcn ve sırf bu muahcdenin müda· 
faası için girmiş olacak ve f ran~ız 
askerlerinin kanını akıtmak lazım 

gelecekti. 

Muharrir bundan sonra ŞamlıJa. 
rın şimdiden bir çok hadiseler çıkar· 
dıldannı ve bir hıri tiyan katliamına 
başladıklarını yazıyor ve diyor ki : 

" Bunlann biz daha Suriyede 
iken vulcubulmakta olduğunu düşü 
nelim, ve ayağımızı çektikten sonra 
vaziyetin ne şekil alacağını bir ta· 
savvur edelim. Fransa ananevi rolü 
nü tcrkettikten sonra ( ki bu rol 
müsliimanlık dostlugu ile telif edilme 
si kabil olmayan bir ş~y değildir. ) 
Hıristiyaolar başka bir himaye ala· 
C•klardır. 

Bu takdirde ltalyamn namzedli· 
ğini ortaya koyacatını anlamak için 
kihin olmaya lüzum yoktur. Bu ise, 
Fransız-Suriye muahedesinin bil
mecburiye ecnebileria miidaha~ni 
intaç ellili ~ ifade eder. 

Velhud Türkler SellC'ap ve 
ltalyanlar da memleketin geri Ulan 
kısmına müdahale ~. 

m 

Kırılmaz cam 
nasıl şeydir? 

= 

Bu gün kırılmaz caın ve bu cam· 
dan bardak falan yapıyorlar .. Fa. 
kat, bu camın tesadüf en icad olun . 
duğunu l·iliyor musunuz ? 

Bir gün, bu asrın Fransız alim
l~rinden B. Bencli.:tu; ( Benediktüs ) 
labratuvarında bir tecrübe yapıyor· 
muş. Elindeki bir şişe kazara, ma· 
saya çarpıp kırılıyor. Fakat, alim 
bakıyor ki, şişe kırıldığı halde, par
ç~lara ayrılmamış, yalnız, olduğu gi· 
bı kalarak. muhtelif yerlerınnen çat· 
Jamıştır. 

Türksözl 

Şahü ha erlerü 
~----------------..... ..-------------------1 

Parti Ocak 
kongreleri 

1 iskan hakkı ' Zabıtada 

Cumhuriyet Halk Partisi Ocak 
kongreleri sona ermiş ve bütün 
Ocaklar yeni idare HeyetJorini seç
mişlerdir. Önümüzdeki hafta içinde 

1 
Parti Merkez Kamun kongresi Parti 
binasında toplanacakbr. 

Öküze atılan taş j 

bir adamı öldürdü 

Ceyhanın lsalı köyünden Bekir 
oğlu Ali hayvanlarını su kuyusunda 
sulamakta iken ayni köyden Durdu 
Mehmedin hayvanlarını da su içme· 
ğe getiren Pınar başlı Emin, öküze 
bir taş atmasile taşın Aliye isabet 
ederek ağır surette yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Yaralı Ceyhanda doktora mua· 
yene ettirilip tekrar köye giderken 
yolda ölmüştür. Müsebbipler hak 
kında tahkikat başlamıştır, 

Muhtelif dairelerde tayin 
ve nakiller 

Osmaniye Ticaret ve Sanayi 
OJası Başkitiptitine Hasan Palalı 
oğlu tayin ~dihRiştir . 

• 
Üsküdar Kız Enstitüsü Moda 

staiiyeri Nevin Onan şehrimiz Kız 
Sanat Okulu Moda stajiyerliğine 

naklen tayin edilm~tir . 

* 
Yumurtalık liman riyasetine , 

Bandırma liman memurlarından Ha 
lid Deniz terfian tayin edilmiştir. 

$ 

Şehı imiz Ticaret Oda,. mu ha· 
ı~bccisi Vefik Güldağ Kayseri Ti 
caret ve Sanayi Odası Başkitipli 
ğiM tayin edilmiştir . 

Yeni ne,rırat 

Yıldız gazetesi 

Berutta çıkmakta olan Türkçe 
Yıldız gazetesi yedi haftadanberi 
kapalı bulunuyordu. Yıldız tekrar 
iotişara başlıyor. Tavsiye ederiz. 

rında selüloz nitratı bırakmış, 
Alim : " Demek ki, diye düşü· 

nüyor. Cama selüloz nitratı ilive 
edersek, en şiJdetli çarpmada bile 
kmlmıyor, yalnız çatlamakla kalı 
yor. 

Serbest iskan vesi 
kaları kaldırıldı 

iskan muamelelerinin tasfiye edil 1 
mesine rağmen evvelce tamamen 
veya kısmen iskan haklarından isti. 
fade edemiyenlerin hakları biisbütün 
ziyaa uğramamak için lstanbul ve 
lzmir Vilayetleri müstesna olarak 
diğer vilayetlerde alakadarlara ser 
best iskan vesikası veriliyordu. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
kaletinden gelen bir emir üzerine 
dünden itibaren bu tarzda vesika 
vermak usulüne nihayet verilmiştir. 

Evvelce vesika alıp ta henüz is· 
tifade edemiyenlerin nasıl bir mu<\· 
meleye tabi olacaklan henüz belli 
degildir 

Vekilet, bu husu;,ta gayet esas. 
lı surette tetkikler yapacak, bundan 
sonra bu veaikalann ne suretle mu 
teber olacağı ayrıca bildirilecektir. 

Büyük Şefimizin 
Doğu seyahati 

-Birinci Sahifeden Artan· 

Diyarbekir : 16 ( TÜRKSÔZÜ 
Muhabirinden ) - Saat on sekizde 
Diyarbekiri şereflendiren Atatürk 
yanlarında Başvekil Celil Bayar, 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Birinci 
Umumi Müfettiş Tahsin Uzer oldu. 
ğu halde Halkevini, sonra da Ordu 
evini gezmişlerdir . 

Halk evinde, Diyar bek ir Valisi 
ve Bdediye Reisi ile birlikte iki bin 
kişilik kadın erkek büyük bir halk 
kütlesi çoşkun tazahuratla konfe. 
rans salonunda Büyük Şefi karşıla · 

mışlarder • 
Büyük Şef burada kürsüye çık· 

mışlar ve halka tevcih ederek ~un
ları söylemişlecJir . 

-· Yirmi sene sonra tekrar Di. 
yarbekirde bulunuyorum. Beşeriye· 
tin beşiği olan bu giizel belde hal· 
kını karşımda gördüğümden bahti. 
yarım . 

Büyük Şef bugün öğleden evvel 
hükumeti, Umumi Müfettişlik bina· 
sını şereflcndirmişler . Ve yüksek 
memurlardan vilayetler hakkında 
iz .. ahat alruışlardır . Büyü~ Şef hü 
kumetten ayrılırken binlerce halk 
alkışlıyor ve yollara çiçekler s~r 
piyorlardı , 

Büyük Şef Diyarbckir surunu 
ve kapu medhalini de gezf:rek bü. 
yük kapunun üzerindc:ki sanat eser
leri hakkında izahat almışlardır . 

Dört kum 
yakalandı 

. ' 

Mahmud oğlu Şükrü, Zeynel o~ 
lu Hakkı, Seyfi oğlu Tevfik ismin· 
deki dört kişi duvarlı Bahçe mevkii · 
nde sokakta kumar oynarlarken on 
dört lira doksan kuruş para ile bir· 
likte cürmü meşhud halinde yaka· 
!anmışlar ve adJiyeye teslim edil· 
mişlerdir. 

Rakı çalmış 

İsmail oğlu Mehmed isminde biri 
dün , Eski istasyon vagonlarından 
Ayran suyu naklederken inhisarlar 
idaresine ait orada bulunan rakı 
sandıklarından bir şişe çalmış fakat 
iş anlaşılarak Mehmet derhal yaka. 
lanarak adliyeye sevkedilmiştir. 

1 CS Te,rlnl•anl 937 

Gök yüzü ~ulutfu, hava rüzgar. 
sız, en çok sıcak l 9 santigrad de· 
rece, yağmur ihtimali mevcud. ______ .. ______ _ 
Gurup birincilikleri

nin neticesi 

- Birinci sahifeden artan -

rından Kemal da }cadroda yoktu. 
Adana İdman Yurdunun bu üst 

üste olan mağlubiyetlerinın sebepleri 
arasında Ankara stadının çayırlık 
olması da başta gelmektedir. Şimdi
ye kadar çayır sahada hiç oynama
mış olan Adana takımı bu yuzdcn 
de hakkile ça1ışamamışrır. 

Spoı mahafili, bir kaç ay evvel 
Adana takımının Samsun Bafra se· 
yahatinde aldığı güzel neticelerden 
sonra bugün Bafra takım\nın birin
ciliğine mukabil dördüncü oluşunu 
hayretle karşılamıştır. 

Aldığım malümata g'Öre /ı dana 
k a f i 1 es i yarın ( bug-ün ) saat 
10 da Adanaya hareket edecektir. 
Gençler Ankara spon·uları tarafından 
merasimle uğurlanacaktır. 

YENiDEN NÜFUS SA- I 
YIMI YAPILACAK 

Bunun sebebini araştırınca anlı 
yor ki, bu şişede evvelce, 11 Kelli· 
don " denilen mayi varmış . Mayi: 
u ç m u ş ve ıişenin kenar la ! 

Başka bir gün, B !nedictus, bir 
otomobil kaıasında, kmlan camlar· 
dan bir kadının 'yaralandığını öjre
nince, derhal, kırılmaz cam yapma· 
nın lüzumunu daha fazla hissediyor 
ve işe başlayıp, bu camı icad (di 
yor. 

. B~radan Tayyare meydanına gi· 
dılmış ve tayyareciler alayı tarafın· 

dan çoşkun bir seviçle karşılanmış · 

!ardır . 
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Bayanların sıl 
Londrada çıkan Surıd 

gazetesinde şu şayanı hl 
ri okuduk: 

"8evyorkta ki'>ar k 
• raya çok düşkündürler 

4iigarayı sevmezler. Oıı 
dl sevdikleri sigara, 

· · · . ine uygun duman 
\ ırd ... J 

: .. ta iş! Fakat 
ıl ı \ " • kü bizde h 
rt k 1 ı \Jten sigara yoktdl 

Mesul kiııtl 

muştur. Kazada ölüm Y 
üç yaralı vardır. Bunla 
Stokholm Meteoroloji İ 
ne zarar ve ziyan davası 
davacıya göre, eğer Met 
tenine inanmamış olsaydı 
başına gelmiyecektil 

Sivrisinekl 

işi olmayan veyahut 
çok olan bir doktor, Af'tl 
on Dikcnt Sivrisinekler u 
rin (?) tetkikatta bulunrD 
hayet, Sivrisineklerin daııf 

t 
gul mahluklar olduğunu 
tir. 

Vah zavalı doktor " 
sinekler :danş etmiyen;. 
olsaydı, dünya mı yıkılır 

Harold Loide 

Harol Loid, Amerik 
ruf güldürücüsü malu~ 
gözlüklerile her yerde ell 

kedilen bir sinema yıl~• J'Jl 

Harold Loid, son çeVl~· 
profesör, dikkati " fil ·~ 
sütüdyodan çıkarken •. 
den vazgeçtiğini söyle 
mafih, bir çoklarına go~ 
yet tahakkuk ttmiyecektl' 

Cenabi Amerikada 
reste çok garip bir ın~s'at 
mıştır. Gevezelik ve suk 
kasıl 

Bu musabakaya ze'I' 
olarak iştirak şarttır. Çtı 
mütemadiyen söylece~ '°O. 
hiç bir şöylemiyecektır. 
hangi çift daha fazla ta 
derse, b:rincilik o çıfte 

Müsahakaya 86 k•~ 
rak etmiştir. Bu müsab 
cesi merakla beklenmek 

KırkdördüncÜ yıl 
-·----RUS B~SSEKAlll .. ~ 

MÜZE OLAN EYl,.0 
oöROLOll 

"ki Meşhur Rus musı 

r--------------~--Ankar a : 16 - Geçenlerde bir 1 K açırma hidi.;eleri eskiden B • • --.-.-------------------- '"' yanpı neticesi tamamen yanmış 
0

• daha hissi idi. (Ditroiıli) Uy U 1 ey e n g o•• z 1 e r Diyordu. (Rigo)ya gelince: Za 1 
lan Silifke hükümet konağından nü· 

1 
tvuz kralUUD km (Oara ~allı adam, sevgilisinin resmini iğne 

fu.s ka)'ldları kurtanlamamış oldupn Kar:'d); _kocua (Pre~s •hikaye ---• Yazan •** ------- ıle koluna dövdürmüş ve Avrnpada 

kof ski bundan 44 sene t 

ü. Ölümünün kırk dördu_,., 
mü münasebetiyle bu ,,.,. 
Moskova civarmdaki 
müzesi gezildi. 

dan Dahiliye Vek·ı f k dl IDOlllfma) yı, Belçıka kaptırdı. Ve ba~asımn dolarları sa B ki turnalerine devama baılamıştı. 
niden tesisi için ı:~~lu a)'ltedab~n yl e kralı sarayındaki mevkiini, kemana una rağmen,bu savdadan ilk Kendisiyle g"örüşen. bir gazete mu 1 

ır as (j 'R' ) .. 1 J yeMode kazaodıtı mevkii de feda usaııan gene sabık prenses oldu. Bı"r hah" . ··t kk'I" .. 1 d . maktadır. anesı ıgo nun guze göz ermin tatlı ırıne mu ave ı ane şoy e emış 
Bu arada ilk iş olarak V k" 

1 
vebaygm bakışlarına feda etmekten elti, tesadüf, Napoli de gezerken karşı- ti: "Hayatımda, çok kadınlarla tanış · 

k .. d "d b" _ e a et çekinmemişti. Şimdi, kaçıran kim? Kemancı sına (Vezüv) istasyonu şefi (Ricciar· tım, fak•t hiç birisini ciddi bir mu· 
aza ıçın e yenı en ır nufus sayı. B d çingene mi? Yoksa, zevcelik, analık di)yi çıkardı.Kemancıq bıraktı, hu . habbetle sevmedim.. Hepisinden 

mı yapmata karar vtrmiş ve kaza. un an kırk sene evvel Parisin J kendi arzumla ayrıldım. Fakat, felek 
b .. ··k le h vazifesini unutan prenses mi?. nunla evlendi. 

ya sayım için lüzumlu fişleri kayıd ~yu • vclerinde, Lokantalarında benden intikam almak istedi. Pren-
defterlerini ana kütükleri göndermiş çıngene çaltıcılan bulundurmak mo· Prenses, kemancı çingene ile Mı- Çok geçmeden bundan da ay. sesi ölmez, sönmez bir aşkla, neka 
ve sayu.n hazarhtıoa başJanmaStOI da. idi. Bunlar; sırma işlemeli elbise· sıra gitti. Az sonra parasız kalınca, rıllı; (Alban Cesellto) adlı birisiyle dar sevm. k mümkün ise o kadar sev 

J 1 I 
hayatlannı birle•firdifer. d' ô ) b" ki d 

emretmaiftir. etı, uç arı yukarıya kıvrık bıyıkla. rezaleti 'ariste (Foliberie) tiyatro· Y !m. Ye ır aş a sev İm ki başka 
S.yım günü ayrıca tes\ıit edile- riyle kadınların kalblerini tealıir ed'· sunda mayo ile sahneye çıkmata Sabık pr<nscs aşklannJan bah· hır kadını sevebilmek kabiliyetimi 

rek biı..t:-.!L_-_ ._,:r. yorlardı. 1 sederken: kaybettim .• ~u kadar götürdü. F k b C o·a.- f 1 -insan, hayatında birdefadan • at u söıü, laranın teyıe 
•.......- ürı tın yangmdan kur· şte prenses, bu kahvelerin birin. Çingene Rigo çok müsrifti. Fa- f 1 . B d k11J, onun giLi zengin olan (Mis E· tarılamavan di~e d · 1 k dl d (R' ) . d k az • sevnuyor. un an evelkilerini ı . a r aare er ayı a- e ıgo yu gör ü, emanını din k k d merson)u kaçıı ıp evlenmesine mani 

rnn da ycnıd t • 1 . . . d 1 d at o a ar güzel gözleri, bıyıkları hakiki bir sevgi ile d.hil, gerı"cı" bı"r 
. en esas en ıçın tc · e i, gönlünü, bu kemarun telelrine d k' "

5 
.. olmadı. Bu, çingene kemancının ye· 

birler al 
ı.t d var 1 1•• hevesle sevmı' ctı"m. ınm•I\ a ır. --. .... ""'~ll!'!'!~llllllil!!!!ip!ll!I!~ ........ -..-~..-...... - ... - "' dinci izdivacı idi. 

,._ __ _.. __ ...... __________________ .:..: ___________ __ 

Ç<lykovski müzesi 
80 kilometre ötede bU 
isimli kiiçük bir şehirde 

"ki 
tadır. Ve meşhur musı 
duğu evde kurulmuştu'· 

Çaykovski en biJ>Ü~ 
K lin adındaki bu şehirde 
Bunlar arasında " Altı11CI 
isimli bestesi zikredilebl 

1940 sen~sinde Ç• 
doğumunun yüzüncü yı~ 
caktır. işte o vakıt " 
isimli bu şehrin adıoı d• 
rek Çaykovski şehri ' 
meği düşünüyorlar. 

Müzeye girildiği z• 
- Gerl•I dördUnGll 

' 



~ T rinisani 1937 Türksözü 

TAYMISIN ÇOK ENTERESSAN BiR BAŞMAKALESi 

'' TURK SiY ASETi ,, 
6 ~~nkü posta ile gelen:-------------iııliiiiiiııııiiıiiiiııiiııı--~ 
Rtlızce " Times ,, ga Onlar, bakir memleketlerini asla 

tctesi,Atatürkün nutku 
ıe dinlemeksizin daima ileriye ve Yeni kabinenin teşek. 

Sabık Bulgar Hari
ciye Vekili diyor ki: 

~!" .• ki u dolayısile bir bnş- I iyiye göturme e meşguldür 
~alcale neşretmiştir. 1 Beynelmilel vaziyetin kü-
.~ Türk siyasası ,, baş .-----------·------- tüleştiği bir zamandayız. 
d~~ taşıyan bu makalede ezcümle Şarki Akdenizin umumi sulhü Bunun için komşuları -
nıyor ki : etrafında 1 Türkiyenin takındığı ta- mızla dost olmaya ça-
~ Takriben altı hafta evvel, Tür. vır, lngiltere hükumetinin!Cine pek 

~-~e Reisicumhuru Kamal Ata- yakındır . hşmalıyız 
Jrk, General ismet lnönünün 1925 Türk ve İngiliz noktai nazarının, 
tt?ıesi Martındanberi devamlı su· teferruat kabilinden bazı meseleler 
eııe ınuhafaza ettiği , ondan önce üzerinde ihtilafı mucip olmasına 
A 

on Üç ay kadar bulunduğu Baş. rağmen , Boğazlar konferansı da 1 

e~alet vazifesinden katiyetleşen iki milleti birbirine karşı çok iyi 
tıfasını bildirdi . münasebet üzerinde bulunmaktan 

't General İsmet lnönünün istifasına 
J tkiyenin harici siyasetine taalluk 
en me lelerin sebep olduğu ri-

ayet edildi. Halbuki , Doktor Ara
'. 1925 scnesindenberi işgal et 
~1 liari :iye Vekaleti mevkiini hala 

1·~~af aza ettiğine bakılırsa , yuka-
1ıtı • 
atıvayetlerin aslı olamaz. 

t.. · Celal Bayar'ın Başvekalete 
~lınesi, Atatürk, idare ınakaniz 
asını tadil ve modernize etmek 
jdi_ğini anlatıyor. 

U ttıfakla itimat reyi almış olan 
, k ~.elal Bayar , iş Bankasının di-
ktotlüğünü yaptığı sırada bü· 

\kabiliyet göstermiş ve İktisat 
~dili olduğu sıralarda teşkilat 

tetinin derecesini isbat etmişti . 
~~tkiyenin yeni nesli , siyasetten 
d:hde iktisadi ve mali terakkilerle 
~a. ~iyade alaka~ar oluy~r. 
eısıcumhur, yenı Başvekılin bu-

~~ü sistemi rasyonalize ederek , 

asla ayırmamıştır. 
Türkiye , mali fedakarlıklar da 

ihtiyar ederek Nyon anla~masına 
girmiştir. Ve bütün ahval 1 onun , 
Şarkta arazi statükosunun ve sul
hün muhafazası için bizimle teşriki 
mesaide devam edeceğini gösteri 
yor . 

Bugün Türkiyede iktidar mevki 
inde olan adamların başlıca arzuları 
sulhtür. Tiirkiyenin bukiinkü ricali , 
kencl ılerinden evvelki nesillerin "İtti 
hadı f slam ,, vehmi peşinde macera 
lara atılmak yüzünden ihmal ettik· 
leri memleketi yeniden keşfetmiş 

vaziyettedirler. Onlar şimdi bu ba
kir memh:keti lüzumsuz bir istic1l 
köstermeksizin , fakat asla dinlen 
meksizin ilerletmek! '! meşguldür . 
Türk ricaline bu sulhperver vdzife. 
lerinde muvaffakıyet temenni etme 
yen hiç bir f ngiliz devlet adamı 
yoktur . ., 

s :m 
it tı gidişi daha süratli ve müessir 

hale girmesini istiyor. Ayni za· 1 
~~da vatandaşın emniyeti lehine , .... --·----------
ını:uıııarda tadilat yapılması umı· 1 
ı, .. ı<'sterdı. Yurddaş ! 

r ~k Urkiye Cumhuriyetinin ecdadı 
~er ~lmakla beraber, harici siya. Fıtra ve Zekatını Türk Hava 

t I daıma akilane ve uzlaşıcı bir Kurumu Adana Şubesine ver. Ve-
~ t~~ibetmiştir. receğin para Tayyare Cemiyeti , 

'!ı eısıcumhur, Kamutaydaki nut. Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
•nda Milletler Cemiyetine olan rumları arasında paylaşılacaktır . 
~!!lığından bahsetti . Bir müddet 1 Yapacağın en küç~k ya~dımla ha-
t tınde durarak bııhsettiği Asya vanı koruyacak , kımsesız yavru· 
q~Balkan paktları Brand-Kellog llarını sevindirecek,ve ~enin için cep. 
tına uygun olarak aktedilnıiş' hede çarpışarak malul kalan va-

~lıkavj misaklarının şayanı dikkat 1 tandaşı scvindireceksin. 
nekı 'd· 1 a erı ır. 

ıı: ik~ misak ta, kendilerini büyük --
~ -Uerın rekabet mücadelelerine 
,~'~tırınaktan bir şey kazanmıya· 
'h olan bu işler,dcvletler arasında 
d~f ll"ıUnasebetin muhafazasını istih 

1 khnektedir . 
~ tı\enuerunun istikbali etrafındaki 

~~•k· Milletler Cemiyeti vasıtasile 

Belgrad : 16 ( Radyo ) -Sofya

da çıkan Mir gazetesinin dünkü 
nüshasında sabık Bulgar Hariciye 

Vekili Atanas tarafından yazılan 
bir makalede beynelmilel hadiseler 

göz önünde bulundurularak şöyle 
devam edilmektedir : 

- Bugünlerde beynelmilel va· 

ziyetin çok nazik bir durum teşkil 
ettiğini kimse inkar edemez. Bu va-

ziyet karşısında Bulıaristan ne gibi 
tedbirler ittihaz edecektir ? 

Sabık Başvekil sorJuğu bu sü. 
ale şöyle cevap vermektedir : 

- Hiç şüphesiz ki hadisatın va· 
hamet kesbettiği bir zamanda Bul
gar ulusunun refahını temin etmek, 

hükünıeli gürültüye sürüklememek 
lazımdır. Bunun için de evvela kom 
şu devletlerle dost olmak ve iyi 

münasebat tesis etmek icabeder . 
Her şeyden evvel bu arada Yugos· 
lavya ile olan münasehatımızı t ık-

viye etmeliyiz . Orduyu siyasi mü
cadelelerden uzaklaştırmalı ve milli 
birliği meyclana getirmeliyiz . 

Kahire üniversitesi tale
belerinin çıkardıkları 

arbede 

Kahire : 16 (Radyo) - Üni
versite tal-!beleri arasında bir ar 
bede çıkmıştır. Buna da sebep 
1838 de ölenlerin hatırasına çelenk 
koyarken mavilerle yapılan müna· 
kaşalardır. 

Kavğa büyümüş ve mavilerden 
üç kişi ağır surette ~·aralanmıştır. 
Yetişen polis kuvverleri kavğayı 
bastırın ştır. On yedi talebe tevkif 
edilmi~tir. 

00 te'>'e ve Fransa arasına halledil. 
q~ ~ sonra cenup hudutlarında her 
~ i~ı bir meselenin çıkması tehli· 
S Ot.tadan kalkmak lazımgelir. Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

)qtıtı,t~Yenin bugünkü mandateri ve 
tı:{ı "t f' · 1 F il nıu te ıkı o an ransa tara 

ttan kabul edilmiş bir anlaşmayı 
~Pı~taf edecek kadar kötü teşvike 

ilcağını zannetmiyoruz . 

Sinemasında ! 
BU AKŞAM 

iki büyük film birden 

Yürüy;n Ölü 
~ -2-
" llf()o·b • "k 

1 ısı sonun ıntı. amı 
ecek 

~tLı program : 
•ıt:NNEM KBRT ALLAR! 

~ ~ l\OçüK ŞARKICl 
Yakında · 

l> Kanunsu
0

z memleket 

'\iın Öldü dü 
8693 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Gripe kaı şı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? 
Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz! 
?O ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki Ef3ı markası aldığınız malın 
fıaklki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
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FİLİSTİN HADiSELERİ 

Kırk yedi Yahudi 
tevkif edildi 

Kudüs : 16 ( Radyo ) - Örfi 
idare ve askeri tedbirler gittikçe 
şiddetlendirilmekte olmasına rağ
men Kudüs, Yafa, Hayfada hadise· 
ler bir an ek sik olmamaktadır. 

Pazartesi günü vukubulan hadi. 
selerden sonra hükumet makam. 
lan şiddetti tedbirler almışlardır. 
Karışıklıkların elebaşılarından kırk 
yedi Yahudi yakalanmış ve bunlar
dan yirmi dördü Akka kampına 
gönderilmiştir. Dün öğleden sonra 
bir arap, bir polis memurunu yapa· 
lıyarak firar etmişt ir. 

Hayfa : 16 ( Radyo) - İngiliz 
kitaatile vukua gelen bir müsade· 
mede üç yerlinin öldüğü ve bir f n. 
giliz askerinin yaralandıgı haber 
ver!lmektedir . 

Romanyada kabine buh
ranı devam ediyor 

Bükreş : 16 (Radyo) - Tataras
ko Yeni kabineyi teşkil işin • 
de muvaffak olamamıştır. Hükumet 
mahafili Aleksan<lr ile Tatareskonun 
arasında münasebet tesis edileceğini 
beyan etmektedir. Fakat diğer ta
raftan Ahrar fırkasından ayrılan me·, 
buslar Tatareskonun kabi • 
neyi kuramadığım bildirmişlerdir. 
Onun için TatareslCo kabiııeyi tt:şkil 
meselesini Kral Karola havale ede· 
cektir. 

Romanyanın eski n a s y o n:a 1 
fırka reisi gazetelere beya · 
natta bulunarak demiştir ki : Şimdi- 1 

ki ahval dahilinde yapılan toplantılar 
ve sarf edilen emekler kanuna mu
ğayir bulunmaktadır. 

Beynelmilel Demiryollar 
kongresi toplandı 

Atina : 16 ( Radyo ) - Demir. 
yolları nazırı dün burada toplanan 
beynelmilel Demiryolları kongresi. 
nin ilk celsesine fiyaset etmiştir. 

Bir çok devletlerin Demiryolu 
heyetleri huzurunda açılan bu kon2._ 
rede beynelmilel ticaret işleri ve ta 
rifelerde teıızilat yapılması görü· 
rüşülecektir. 

Varşovada Yahudilerin 
ticaretine karşı tedbirler 

Varşova : 16 (Radyo) - Mem· 
leketın her tarafından gelen tüccar. 
ların yapmış oldukları büyük kong 
re bugün kapanmış ve ticaretin Ya. 
hudilere verilmemesine karar ver
miştir. 

s ayda 
BU AKŞAM 

Mevsimin en güzel ve şaheser 
fılmini sunuyor 

1 

SAMSUN 
Oynayan 

lJarri Bor 
2 

Çöl Serserileri 
Çarşamba : Tenzilatlı matine 

Telefon. 221 
8716 

., 

_____________ .......,. ______ __ 

Sahife : 3 

938 Paris sergisine lngi
lizler iştirak etn1iyor 

Londra : 16 ( Radyo ) - Pa. 
riste açılacak olan 1938 büyük 
sergisinde lngiliz pavyonunun ku· 
rulmı;acağmı, lngiliz firmalarının 
bu sergiye iştirak etmiyecekleri Pa· 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni otel civannda 

Tahsin eczanesidir ------=-------_,,, ________ ___ 

rise bildirilmiştir. 1 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

' 

AS i Si 
17 Teşrinisani çarşamba akşamınaan itibaren 

Bruce Caba t-Joseph Callelo Margaret Lindsoy 
tarafından temsil edilen son derece hissi ve heyecanlı büyük film 

( ö Üm g·· g 
İlaveten: Korsanlar treni 

4 üncü ve son devre 
Gelecek program : 

Pier Benoinın layemut eserinden 
Anna Bella- Harri Bor - Piyer Vilm 

(Moskova gec leri 
Pek yakında : MARTHA EGGERT 

Bülbüller öterken 
Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı n1atine 

Akşam Güneşi-Korsal)lar Treni 
8717 

Sayın abonelerimize 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo
nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

2 
/\anım f\o.';' J7'l: Kabul tarıfıı : 11 911937 

DÜNDEN ART AN 
BölUm 

v 
Hususi bayrak (Hususi alamet, flama ve fors) lar 

vebunların çekileceği yerler 
llususi ba) raklar: 

Madde 35 Alameti mahsusa olmak üzere kullanılacak hususi bay-
rakların ihtiva eJecekleri işaretler ne olursa olsun bu bayraklar murab· 
ba, müstatil, müselles gidon veya flandra şeklinde olur. 

A) Murabba şeklinde: Eni boyunun aynı olan dört köşeli bayraktır. 
B) Müı-tatil şeklinde: Boyu eninin bir buçuk misli olan bayraktır. 
C) Müselles şeklinde: Boyu enini11 bir buçuk misli olan ve uçum ta· 

rafındaki ucunda birleşen dılıları biribitine müsavi olan bayraktır. Bu bi
çim bayrağa (Flama) adı verilir. 

Ç) (Gidon şeklinde: Boyu eninin bir buçuk misli olan ve uçum kenarı 
müselles şeklinde oyulmuş bayraklara (Gidon) dmir. 

Bu müselles şu suretle teşekkül eder; Bayrağın uçum cihetine eb'adı 
bayrak genişliğine müsavi olmak üzere bir murabba resmedilir. Bu mura· 
bam kuturlarının biribirini k'ltettiği nokta ile uçum k "'narınm iki ucu ara
~ında kalan kısım oyularak mü ı;elles meydana getirilir. 

D) Flanda şeklinde: Boyu eninin en az on sekiz misli olan ve Türk 
bayrağı unsur ve nisbetlerine uygun ay yıldızı bulunan bayraklara (Flan
dra) denilir. Bunlar ancak harp ve muavin gemilerinin tanınma alameti 
olmak üzere yalnız denizde kullanılır. 

Madde 36 - Resmi makamlara aid forslarla resmi daireler ve Kı 
zılay teşkilatı tarafından kullanılan hususi bayr.ı kların birer örnekleri bu 
nizamnameye bağlı (l) nu Jıaralı levhade gösterilmiştir. 

Gerek bunların gerek diğer hususi bayraklann zaruri haller müstes
na olmak iizere şaliden yapılması mecburidir. 

Madde 37 Ordunun kara ve hava kuvvetlerine aid olap hazar ve 
seferde ve manevra ve tatbikatlarJıı kullanacakları hususi alamet ve fla
manların şekil ve eb'adı ve cisleri Genel Kurmay Başkanlığınca tesbit 
olunur. 

llııs11si b11.17aklaruı rıerelerc ı e rıası l ç.cl.ı leceği: 

Madde '38 - Hususi bayrakları çekilme şartları aşağıda gösterilmiştir: 
A) Teın.>il bayrağının çekili bulurıJuğu sırada l<iyaseti Cumhur forsu 

çekilmesi İcab ettiği takdirde tem;il bayrağı, selamlanarak törensiz indi· 
rilir ve yerme ayni saygı ile Riyaseti Cümhur forsu çekilir. 

Deniz vasıtalarında bu fors mutad olan hususi gooder veya direğe 
çekilir. 

B) Diğer resmi ve gayri resmi hususi bayrakların çekilmesi hiç bir 
merasime tabi değildir. 

8303 {SONU VAR) 



Sabile : 4 Türk.özü 

-----~·------------- Seyhan Valiliğinden: 
1 - Evvelce yapılmış olan ilin 

mucibince eski nikel yirmibcş kuru•· 
luklarla Bronz on kuruşluklar 30 11 
937 akşamından sonra tedavül et· 

Adana Borsası Muameleleri Jr-
-------------------..... p~xu!IP.~u·k,...v-e~k~o""z~x--·-----------------

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayblc 
1 Ayhk 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l - D1t memleketler için Abon 
bedeli detifmeı yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lllnlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

Çaykovsiki kırkdör
düncü yıldönümü 

- ikinci ••hlfeden artan -

ze çaıpan şey Çaykovalc:inin resmi· 
dir. Kendiainin kullandıtı muaızam 
bir piyano vardır. Bundan başka 
müteaddit diter resimlerden müte· 
tekkil bir ıaleri de mevcuttur. 

Bir çok resimlerde Çaykovski 
ailesi, annesi, babası, kardeşleriyle 
birlikte görüJmek\edir. Hocalannın 
ve arkadaılarının resim1eri de bun· 
Jar araıında bulunuyor. 

Çaylcovıki Mozar'ın da musiki· 
tini çolc sevditi için kütüphanesin 

------------------
CiNSi 

meycccktir. --v 
2 - Tedavülden kalkacak o ~apımali pamuk 

Piyasa parlatı • 
lan bu paralan ellerinde bulunduran. Piyasa temizi ,. 

Kil o Fiati 

En aı 
s. K. 

2s 

En çok 
A. S. 

- 28 

Satılan miktar 
ICilo 

lar mezkur tarihe kadar mubadele iane ı 

edilmek üzere bilumum mal sandık· l--::ııian:=--e_2 ____ -'--_ -------•-----• -------
larile mal sandıklara veznedarlığı EkSpres 
yapan Ziraat bankalarına veyahut Klevlant 38,25 

Cumhuriyet merkez bankası şuaba· 
tına müracaat etmeleri lazım gele. 
cegi Maliye Vekaletinin teplitleri Ü· 

zerine ilin olunur. 
8718 

Zayi Şohadetname 
Osmaniye Orta mektebinden 

aldığım şahadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük· 
mü olmadıkım ilin ederim . 

Osmaniye Orta okulundan 
mezun 88 numaralı 

HU••Yln Uraz 
8719 

YAPA CI 

·~-----------~~z 1 1 
Siyah . 

ÇICIT 
-=..-------~-------=----:------:-------------

Eks res 1 
ianerleı· 2,75 = ---------"Yemlik,, 

,, ••Tohumluk,, 

Buğday Kıbns 
H U 8 U B A -=T--=--------

,, Yerli ---•-- · 

·~-.;,-ArP~~·~~~~M~e~n~ta~n_e----------~-~~~~-~~~~:~~~:---t-~~~~========= 1 
Fasulya 

-rY~u~la~f ~-----•--------------ı 

1 M« 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek --, 

--.S~u-sam----------ıs------·ı--------'---------

UN 

Aşçı ve 
' Dört yıldız Salih 

h. t . üç 
ızme ÇI ı :.S ~ 1- oört yıİdız o~tnıluk 

1 650- 725 
- ,_625 -

650 

atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 

baamıza müracaat edilmesi. 

ı:: 
...:.ı: 1 üç " " =' c - s· . 
..2 ~ı ımıt ,, 
3' ~ Dört yıldız Cumhuriyet 

~--

~ ' uç " Simit .. 

.. 
Liverpol T elgraflan 

16 / 11 I 1931 

600 
900 
675 --62S 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasmdan alınmıştır. 

S.1tıı. p.,.. 
de onun bestelerinden müteşekkil ! ·-~------~--! 

4
4 1 56 1-;L~ir::.:..e'---=-----j-1-I 98 büyük ciltler görülmekteydi. Onlar •. Hazır -

51 1_R:;,.:.a;;:.:!:y~iş!.;;.:.m;.;:;ark;;,;;-_--,---: 
!k. Kinun vadeli F k ( F ) -23- 60 da aynen muhafaza edilmiştir. Ad z· k ı 4 56 ran r•nsız 623 -oo ana ıra . t ffi~ • Mart vadeli Sterlin ( ingiliz ) Sonra Çaykovıkinin Praga git· a ı •-------- -7- 82 -80- ıo· 
Hint hazar Dolar ( Amerika ) 

titi zamanki resimleri ve konserle· tehi müdürlügv ünden 
1 

Ne rk Frank isvi e 
rinin programlan ve duvar ilanlan !....~~!!.-------..J----...ı. .... .L..~;;;...-;mılıl.iiı.---...ı .... --..-_· 

görülmektedir. Ayni zamanda büyük Ziraat mektebine 937 mali s~- 1 
bir sa1t ıöze çarpmaktadır ki, bu· ı ı 25000 k l nuna kadar lüzum u o an ı o 

Çaykovslci şehirde dolaşırken, dük· guldak maden kömürü ve 200. tene. BELEDİYE İLANLARI 
nun bir hikiyeti de vardır. Bir gün ekmek ve SO ton Eretli veya Zon. 11 
kin camekinlanndan birinde mer· ke benzin, 150 teneke mazot, 100 

mer bir saat görmüş, pek hOfUna teneke gaz, 25 teneke vatom, 6 te- 1 ~-------------
silmit, almak istemiş. neke. valval_i~ yatları 8 .. -11~937 

Fakat fiyatını sorunca , kendi. tarihmden ıtıbaren 15 gun muddetle ı 1 _ Belediye memur ve müstahdemleri için kumaşı Belediyeden veril· 
sinden gayet yüksek bir para iste· açık tksiltmeye konulmuştur. 24. 11· mek şartile yüz on bir takım kışlık elbise ve yüz yedi adet de tulumun 
miıler . Çaykovski bu parayı vere· 937 ça,şamba günü saat 14 deVilayet diki lmesi açık eksiltmeye konulmuştur . 
cek iktidarda olmadıtını görmekle ziraat müdürlüğünde toplanacak ko 2_ Elbiselerin muhammen dikme bedeli (777) lira ve tulumlzrın mu· 
oradıan ayrılmış • Çok geçmeden misyon tarafından ihaltsi yapılacak- bcd l (214) ı · d 

hammtn dikme e i ıra ır . . 
dükkin sahibi, müşterisinin meşhur tır. lstcklilerinin yevmi mezkurdc yüz 3_ Elbiselerin muvakkat teminatı (60) lira, tulumların (16) lıradır. 
beatelcir Çaykovski olduğunu öt· de 7,5 buçuk nisbetinde dipozitle· 4_ ihalesi tqrinisaninin 22 inci pazartesi günü saat on beşte Bele 
reniace hemen arkasandan kotmuş, rı' ı' le 2490 sayılı kanunun 2 3 nci 

1 
,_ 

diye encümeninde yapı acadır . . .. . . 
alıp diikkina ıetinniş ve saati ken- madddeleri mucebince lüzumu olan 5 _ Şartnameler yaza işleri kalemindedır .. isteyenler ora~a go.re.bılırlcr. 
disiae hediye etmek istemiş • · Fa. vesaikin ellderine bulunmalara ilin 6_ Taliplerin ihale günü muvakkat temınat. ~akbuzlanle bırlıktc mu· 
icat ÇaykovSki hediye kabul etmi· olunur. 10 14 18 21 8691 ayyen saatta Belediye encümenin~ müracaatları alan olunur. 
yordu. 8687 7- 11-16-21 

Nihayet dükkincının isran üze 
rine Çaykovski bu saati ucuz bir 
paraya almaş ve tvine ıetirmiş. 

Çaykovski felsefe ile de çok 
alikadardır.Bilhassa Spinga'yı okur· 
du. Onun kitaplarının etrafına bazı 
çıkmalar yaparak muhtelif mutala
alar yazmıştır. O kitaplar müze ha. 
line getirilmiş olan evinde görül 
ml'lctedir . 

Meşhur bestekarın yatak oda· 
ıında bir demir karyola ile bir masa 
vardır.Duvarda • Melankoli .. isimli 
küçük bir resim asılmıştır . Bu res
mi Çaylcovıkiye bir kadın gönder· 
miş • Kendisi Berlinde iken , haya. 
bnda hiç ıörmediti biı kadın gel 
miş ve bu rc.'lmi hediye olarak ver 
mif, verirken de : 

- Bu resim bana daima sizin 
mulikinizi hatırlatır , demiş . 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

llkckullar için muktazi beheri 9 
lira muhammen bedelli 100 adet 
talebe sırası ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtasının i. 
mali 937 aentsi birinci kinunun 1 
inci çarşamba günü saat on birde 
vilayet daimi encümtninde ihalesi 
yapılmak üzeıe açık l!ksiltmeye ko
nulmuştur. 

isteklilerin şartname ve nümune 
sini görmek için her gün maaı if 
idaresine ve muhammen bedel üze 
rinden 0/0 7 ,5 teminat akçalarile de 
ihale gün ve saatmda viliyet daimi 
encümenine başvurmaları ilin o 
lunur. 

8711 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zongu.ld~k; Kok, Somikok, Kriple, An 

trasit Madt.n kömürlerimiz geldi. Kış gardı. Halkımız beyhude yere tc· 
Jiş etmtSin. Dünyanın en iyi cins köınürlerine her cihetle rekabet etmek· 

tedir. 
Duman ve koku nrşrttıncz. bir kerrc tecrübe kafidir. 

Satış yeri • Tarsus kapısında Ali Rıza • 
Kelleşeker. 

8641 19 - 30 

1 

Çaykovski, meçhul kadının he· 
diyuini büyük bir takdirle sakla. 

14-19- 23-27 

--------------------------------------------------
m1t ""' 

Yurddat t 
Türk hiç bir savaşta diter Ulus 

)ardan ,eri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, fününde de ödevini 
yap. 
Utu$al Elconomı ve ArUırma Kurum 

T.H.K. Adana Şubesi 
Başkanlığından: 

Bu ayın sonunda nikel 25 ku 
ruşluklarla bronz 10 kuruşluklar te· 
davülden kaldırılacakları cihetle, ku· 
rumumuzdan datJhlan fitre zarfları· 
na bu paralardan konulmamasını sa· 
yın halkımızdan dileriz. 

14-18-23 8710 

or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını 

kabul etmekted r. 

ün eski muayenehanesinde 

T"Ü:W .. KSÖZ"Ü 

- - IMatbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlli tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 

T A 
* 

B 
pılır. 

Resmi eurak. 
veller, defterler, 
karneler, kağıt, Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

KİTAP 
kartvizit ve bil 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en . 
bir şeklide en ıarif 
rufatla Türksözünde 'f'-

* 

Kütüphanenizi gü. 
zelle:,.tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarmıZJ Türk· 
sözünün mücellithane· 
"Sinde yeptmUız. Nefis 

C 1 L D 
* 

GAZETE 
__ ı 

--------------------------------------------~ 
KAY ADELEN A · 
manos tfpt.lerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K KAYADELEN su 
l a ıı \ 'e gazozları sıh· 

hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN içiniz • 

A 
v 
A 

KAYA DEL.EN 
KAYADELEN su· 
lara ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e
vinize kadar gönde· 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

E 
L 
E 
N 

KA y AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY~ 
LEN ) tapalarına dilckat ediniz. KAY AD ELEN Transitleri : Mersıll ef 
Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kurut' 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonla r her scfeıde Kayadelen 

;..Ay-ık•a-nmiıiıiııliıak•t•ad•ı-r..._ _______ s_4_9_s _____ 1_0 ____________ ___ 

Yeni Kimya laboratvat1 

' 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet R•za lşcell 
Belediye civarı 

Her türlü Kimyt'vİ tahlilat dikkat ve ehemmiyetle yapılır 

7967 70 

TiR . ' 
TdllKiYE i$ ~K,A.SI 

308 
== 

d .. rii Umumi neşriyat mü u 

Macid Güçlü 


