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bugün Adan ıza 
•• uyu ......... ~ efimiz A tatürk •• 

şeref verecekler 1 ,r--·-·--·--·-·-·-·-·-·-'\ 
i Çini üç devlet i Çin -Japon işi 23 lere 

havale edildi 

~AN - IRAK - D ·y ARBAKIR 1 

ilttının temelleri dün bü-1 
~ük merasimle atıldı-

Q~ük Şefimiz merasime 
şeref verdiler 

~~ kazmayı Baş;ekilimiz kullandı 
~trbekir : 17 (Radyo) - Dün ~.,,.-.---..- .. .. - •• - •• - •{ 
~ıtekizde Diyarb kır lran - Dlyarbeklr : 17 [UORK-
~1 1nın temel atma merasimine SÖZÜ muhabirinden) -
~:.tır. Bu merasim, Atatürk'ün BUyUk Şef AtatUrk 18,45 
t 
1
1tde bulunmalarına da tesa- de malyetlerlle blrllkte 

-q 'Vı d.•kinden çok büyük teza- buradan Ellzlze hareket 
&, Ciıle teşkil etmiştir. buyurmu,ıardır. 
°'t\>clq BUyUk Şef, hareketle-
Çcr ı Celal Bayar. Nafia Ve- rlnden evvel Y•ll kon•jim. 
a 'nkaya, Dahiliye Vekili Şük- da ,erellerlne verilen çay. 
b ive bütün Diyarbekirlılerinl] da bazır bulunmu,ıardır. 1 
111\undukları bu merasime Bü- BUyUk Şefin buradan Ada · 
td hususi trenleri de yakın naya geçecekleri de muh-
ltlı c duruyor ve Büyük Şef temeldir. 

~\> ~~radan takip ediyorlardı. .,.._, .. .. --· .. 
00 

'" "" 

00 

.. - • 

at~ ıl Celal Bayar küreği eline alınış ve temele atılacak para ve 
bq 'd' toprakla ortmüştür . Bu esnada havada tayyare filoları uç· 
~ ı. 

"d 
tcı:~ sonra Büyük Şef istasyona gelmişlerdir. Vekillerimiz de istas-
U }' ışler ve bur;ıda izaz ve ikram edilmişlerdir . Bundan sonra bin 
t:tbekirlınin yaşa sadaları arasında Büyük Şef istasyon binasının 

~d taçalarına çıkmışlar ve Ôzmen tarafından verilen ba7.ı izahatı din
'. lıl r. 

~f~lt&özo - Son dakıkada aldığımız malumata göre; bu gün Bü
ô"- Atatürk Adanamızı şereflendireceklerdir. 

i paylaşacak ı 
• • • • 
• • ! Parıs : 17 - E poque gaze· i 
ı tesi bugOnkO sayıtrnda diyorki: • 
• Çin , bir Alman - ltalya n -
J JaPQo müstemlekeıi olacaktır . 
• Böyle bir harekeı Rusya ve 
! Ç inin şiddetli bır mukaveme. 
! tine maruz kalacaktır. 
! Amerika , Fransa ve lngil· 
! tereye gelince : O nlar da pro- i 1 testo edeceklerdir . Fakat yeni i 
• ittifakın fatahat arzusu protes- i 
f tola rla durdurula maz. Bunu an- i 
! cak kuvvet yapabilir. i 
J Fakat Avrupa bizi daha zi· i 
i yade a !Akadar eder. Bizi Şarka i 
i çekmek istemelerı Garpta ser· i 
i best kaimak için değilmidir ? i 
i Fak~t biz ihtiyatlı hareket ede- ! 
i ceD ı z . ' 
t~ • ., . ........ ~ ... . .. . ..... . ~ ... . 49 . .. . 

Zecri tedbirler tatbikine doğru 
bir cereyan var 

Uzak Şark cephelerinde 
ateş devam ediyor 

Nevyork : 17 (Radyo) - Brük· 
sel konfransının ilk neticeleri Nevyork 
gazetelerinde tefsirlere uğrnmakta
dırler. 

Nevyork Times gazetesi şöyle 

yazmaktadır: ~Brüksel konfransından 
alınan ilk neticeler acınacak bir hal
dedir. japonyanın Çindeki harekatın1 
önleyecek bir karar alınmış, lakin 
tatbik edilememiştir. 

Verilen kararda mütecavize manevi 
bir mahkümiyet bile• yükletilmemiştir. 
Bu vaziyet karşısında Brüksel konf. 
ransının gelecek celsesinden nikbin 
olmaya imkan yoktur. 

Diğer bir gazete ise şoyle yaz
mııktadır. japonyada iktisadi sahada 
zecrt tedbirler almak ve Çine maddt 
yardım etmek lazımdır. 
Fakat zecri tedbirlerde 7.arnra gire· 
cek Amerika olmakla beraber bu ted
birlerin tatbikinde en büyük rolu yine 
Amerika oynamaktadır. 

Türk mümessilleri kont
rol heyeti ile konuştular 

Tokyo ; 17 (Radyo) - Jaaonla
nn beynelmil mıntakay1 işgal etmek 
fikrinde olduklarına dair çıkanlan ha
berler selahiyetdar mahafıl tarafından 
tekzip edilmektedir. 

Tokyo : 17 (Radyo) - Bugün 
hazırlanan yeni b\r karar süretine 
gore Çin, Jnpoy ihtilafına ecnebi dev
letlerin katiycn karışmamaları ve aksı 
takdırdc Brüksel konfransının da 
mefsuh add dılccegi yolundadır. 

halk vatani memurlardan şikayetçi L ondr: : 17 (Radyo) Dom ı 

l i po 

Kontrol heyeti ayın 22 sinde Cenevreye dönüyor 
c;ınd ı... 1 a kert h rekatı kol ) fa tıı -
m k \iC hır n \VCl ıstcdı ı n lıc ye 
v rm k ı ı hır ko;ci< ınıp r ılorlul-. 
kon } ının c k ın r sm n 1 rar \ c
ı ı nııştı . 

~-----. -----

Zirai asayiş kanun 
• • 

pro1esı 

Ankara : 17 ( Hususi ) - Zirai 
asayiş kanun p rojesi ttrafmda vila. 
yetlerdcn istenilen mutalaalar gel. 
meğe başlamıştır • Bu mutalaaların 
tasnifi bittikten sonra alakalı Veki· 
letler delegelerinden mürekkep bir 
komisyon teşkil olunacaktır . 

Bu komisyon projeyi tetkik ede 
cek ve son şeklini tcsbit eyliyecek· 

tir • 

t\ı a }l• 17 [ 1 üRrSôi·u ) mu· 
1ı 1 rındc ıı ] I ı..u de11ın Tuı 1-. 

koııs lo u b.ıy 1 ncınrncı <ığlu ılc 
Ş ııı t oııo;ofo u Hııy Fc hı bcca) ış c

dı ın 1 ıd r. 
Şc} hko} 17 (Hususı) MıJ!etlcr 

Ceıuij'etiııin, ıntıhnp i~lcrini hazırla

n ak üzre Sancağa gönderdiği beş ki 
şilık tetkik Heyeti dün köyümüze 
geldi. Daha oncc nahiyenin her tara· 
fına heyetin geleceği resmen bildiı -
diğinden Türk ve Arap koylerinden 
mümessiller gelmişti. Heyet tam saat 
10 da iki otomobille geldi ve hara
retle karşılandı. Kalabalığın büyük bir 
ekseriyetini Türkler teşkil ediyordu. 
Bu cihet Kontrol Heyeti reisinin de 
ilk bakışta nazarı dikkatını celbetti. 

Heyet Jandarma dairesine çık tı. 
Reis merdivende d urarak halka hita. 
ben lngilizçc bir nutuk söyledi. Nu· 
tuk Fransızçaya ve tercüman diye 
getirilen Rum Ortodoks muallimi Mi
şel tarafından da Türkçe (1) ye tercü
me edildi. 

Nihaye halkı arasmda bulunmak. 
la bahtiyar olduğ"unu söyliycn Heyet 

Akdenizde emniyet hala bozuk 

Bir ingiliz gemisi bom 
bardiman edildi 

ingiltere, Frankoya şid 
detli nota hazırlamakta 

Londra : 17 ( Radyo ) - Havas 
Ajansı muhabiri bildiriyor ; Alınan 

malumata göre, ispanyadaki iki taraf 
gönüllülerinin muntazam ve mütena. 
sid sutette geri çekilmesi halinde 
Sovyet Rusya iki tarafın da hukuku 
vaziyetini tanıyacak tı r . 

deki bir İngiliz vapurun Asi tay· 
yareler tarafından bombardıman edii· 
diği bildirilmektedir . 

re· ı, ıntılı ıh,\lın r. ıl yaı ıl c.ı ını 
nnl. tlı \l' ir tih p ış crıııde scrb stı 
vt'ı lcc b ·n. anc lk bır unsurun diğ'cr 
bir tm nfı ıltizam ctmcsinın k.ıbul e· 
dilını) ccğini iıın e etli. 

Nutkun sonunda, Reis Tüt k, A. 
rap. Alevi ve Kürt ccmaatlcrı namı• 
nn birer mümessil istedi. Türkler 
Şcyhköylü Mahmud Kuşçuyu, Arap· 
lar Mishanolu Necip Halloyu, Kürtler 
Haynudan İsmail Ömer ağayı, Alevi· 
ler de Bayralı lbrahim Y \lSuf Halefi 
gösterdiler. 

- Gerisi dördUncU sahifede-

Bruks 1 : 17 (Rad}o) - il ilk 1 
konfran ırıd ı k ıbul ceJıl n kard r n 
Japon~ ayı \ crılme ındrn \. 
mlştir, 

çıl-

Ceneuc ; 17 (Radyo) - Brük
sel konfransının neticesini milletler 
cemiyetine havale edilmesi hususun
daki fikirleri milletler cemiyeti de 
kabul etmekte ve bu neticelerin bu· 
rada görüşülmesini istemektedir. 

Binaenaleyh uzak şark işlerini 

- Gerisi ikinci sahıfede -

SURiYE MUAHEDESi 
Tasdik işini temin için Başvekil 

Parise gidiyor 

BiR ARAP OAZETERININ ŞAYANI DiKKAT NEŞRIYATI 

Şam:17 (TÜRK
SÔZÜ muhabirin• 
den )- Suriye ka
binesinin toplantı· 
sım müteakip par-
lamento da açıldı. .. 
Başvekil Bay Ce-
mil Mnrdam parla
mentoda Fransa -
Suriye muahedesi
nin tasdikında çıkaı 
güçlükleri halletmek 
için pek yakında 

Parisc gideceğini 
beyan etmiştir.Şam 
efk§rı umumiyesi bu. 
vaziyetin , çıkarı· 

lan menfi şayiaları Camii Mardam 
teyit etmekte olduğu kanaatini 
beslemektedir. 

Şam : 17 { TÜRKSÔZÔ muha· 
birinden ) - Mısırda çıkan ( Elmu· 
kattam ) gazetesinin diplomat mu-

Suriye - Fransa muahedesinin 
Fransız mecJisinde tasdiki etraf rnda 
devran eden şayialara dair Fransız 

muhafili ile yakında teması olanlar, 
bu muahedenin tasdıki için Fransız 
önce şu şartların yerine getiril -
mesini istemektedir. 

1- Surıye bankası imtiyazının 
uzatılması • 

2 - Pctıo) çıkarma imtiyazının 
Irak Petrol Şirketine verilmesi . 

3 - Cezire mıntıkasına Cebeli
dürüz ve LAzıkiye mıntıkalanna ve· 
rilen istiklcilin benzeri dahili tam bir 
istiklal verilmesi . 

4- Türkiye ile Fransa arasında 
İskenderun Sancağına dair akdolunan 
muahedenin kabul ve Suriye mecli
since tasdiki, Suriye ile Türkiye ara-
sında bir dostluk ve i~ i komşuluk 
muahedesı akli • 

~u~"d~rin teşrifleri haberini daha dünden haber alan bütün Adana
lf\ t bı~ sevinç duymuşlar vı dört gözle dün ve dün gccedenberi 

cşrıflerine hasretle intizar etmişlerdir. 
Barselon : 17 ( Radyo ] - lbija 

ile Ajikanta arasında Gardiyun ismin-

Londra: 17 ( Radyo ) - Dün sa
bah fspanyol asileri tarafından bom· 
balanan lngiliz a-emisi hakkında hü
kGmet Franko'ya şiddetli bir nota 
hazırlamıştır. Notanın bugün verile· 
- Gerisi dördUncU ••hlled-

harriri, Suriye - Fransa muahede· 
sini tetkik eden bır yazısında di -
yor ki : 

Bununla beraber bütun bu haber
ler birer tahminden ibaret olup kay-

di ihtiyatla telakki edilmek icabe· 
der . 



~ha~fe ; 2 

lngiltere, dünyanın en büyük 
Müslüman imparatorluğu 

TGrksöd 

YAKIN ŞARKTAKi RAKABETLER 
lngiltere ile ltalya arasında çıkacak 

bir harpte avantajlar kime aiddir 
lngiltere imparator- ..-------------

lutunun nühaişevkisi , ----
filhakika , Londradar . 
Fakat muvazene mer 
kezi muhakkak ki Sü-

Pierre Dominique 
ventedir , ._ __ '1.alrlbune de• Natlon• .. dan ---• 

lmparatorlujun mu. 

Sigaralar 
ucuzluyor 

Aldığımız malumata göre, Piya· 
sada satılmakta olan sigaralar ucuz 
layacaktır . Bunun için sigara fiat· 
farının maliyeti yeniden tesbit edi
lecektir. Çıkarılan sigaralardan bir 
tanesi tesbit edilmiş ve Tiryaki is· 
mi verilmiştir. Bunun fiatı 16 kuruş 
olacaktır . 

Aynca halk için ucuz sigaralar 
çıkarılacaktır . 

vazenesi Mısır üzerinde tesis olunmuştur . Bunun içindir ki , Mısır yıkı!dığı 
zaman her şey de çöker. Ve yine bu sebepledir ki, Yakrnşark ve Akde
niz meselelerinin lngiltere için hayati bir ehemmi yeti vardır. 

reri iterek onları daha engin bir vaz 
iyete sokmak teşebbüsl~rine müma
nia t etmişlerdir' Daha kısacası, A
rablar 1919 dan itibaren Filistinde 
bir Yahudi hükumetinin kurulmasını 
fikrini red etmişlerdir. Arablar Filis 
tinde kendi evlerd.: bulunduklarını 

iddia edi} orlardı. 
lngiltere işi mümkün olduğu ka

dar uzattı. Fakat kaynaşmanın va· 
himleştigini anlayınca da işin için. 
den Filistini taksim etmek suretile 
çıkmak istedi: 

Türkkuşuna alına
cak talebeler 

lrgllterenln Arap paUtlka•ı 

lngilterenin 191 S den sonraki 
Arap politikası, Arapları mütema· 
diyen Türkleri aleyhine çeviımek 
ve kurulacak Arap devletleri fede
ruyonunu lngiliz nüfuz ve kontrolü 
altına almak olmuştur. Bu ameli· 
yata Albay Lavrens muvaffak ol 
muştur. Mamafi o da, yarım muvaf. 
fak olmuştur, demek lazımdır. 

ta işgal etmemekte idi. Fakat buna 
karşı lngiliz hareketi de ~gecikme-

. di. Londra artık Hicaz Kralı olan 
lbniııuudu Yemen üzerine saldırdı. 
lbnisLud evveli Asir eyaletini ele 
geçirdi ve sonra sahil OO!'Unca iler 
liyerek 1aibayet Yemeni sulha ve 
lbniszudun nüfuzu altına girmeğe 
mecbur etti l 

Bittabi bu dnbe üzerine İtalyan 
mütehassısları vapura anlayarak 
memleketlerine dönmete mecbur 
kaldılar. 

Filhakika Lavrens Hüseyini Hi
caz tahtına oturtmağa muvaffak 
olmuşsa da onu.1 oğlu Faysalı Su
riye tahbna geçirememiştir • Yolu· 
nun üzerine Fransa çıkmıştır. Bunun Habef harbi 
üzerine Faysala Irak ölkesini ver- işte bu sıralarda idi ki Habeş 
mek ve küçüle kardqi Abdullah için harbi başladı. ltalya sür'atle bütün 
Je bugün Sıyonist devleti halini Habcşistam feth ve bu fethten son· 
alan Filistin boyunca uzanan Şar. ra ela en büyük müslüman impara· 
külürdün devletini teşkil etmek Ji torluğu oldutunu ilin elti. 
zım gelmiştir. fngiltere, bir taraftan Çünkü, Habefistanın üçte bi 
yemen diger taraftan yeni zuhur rini müslüman halle teşkil ediyor 
eden lbniasuudun başına yerleştiği du. Bundan başka, bir taraftan Lib 
Necid üzerine tesir yaparak bu ya diter taraftan Habeşistan ve 
devleti devam ettireceğini umuyor. üçüncü taraftan da on iki adalar 
du. Fakat fbnisıuud işleri bu şekil · elinde bUlunduğu için Mısm1 bir ne· 
d g - · d B··t.. t Ara vi muhasara altına almıştı. nailtere e ormıyor u . u un or a · . . j 
bistanı ayaklandırdı ve Hicazın üze m~seleyı anlamtş~ı'. ~unu? için~ir kı.' 

riue saMarddki mukaddes şehri de İŞ· Adısababadan elçmnı çekıp yenne bır I 
gal ederek krallığı ilin etti . lngil- genel konsolos göndermesine rağ-
tere ıle bu emrivakii kabul etmek ~en, Habeşistanın ftalya tarafmdan 
me b . r d k ldı ılhakmı kabul etmemiş ve diğer ta· 

c unye ın e a · dl raftan da İtalyamn Libyayı -
Rus tehdl b h d k k · ey u e olma la berab~r - ta vı· 

işte tam bu sarada çok faal iki yesi ve Yemen Je tekrar. harekete 
politika Jngiltere tarafından kurulan geçmiş olmasını protesto etmiştir. 
bu binayı çifte l:ir tehdit altına Libyada üç mühim ~hadise dik. 
soktu · kati celbedecek mahiyettedir. 

Ruslar bütün Şarkı ayaklandır- 1 _ Sadece stratejik mahiyet-
mağa teşebbüs ettiler.Türkiye ile b.ir· ten başka değeri olmıyan ve deniz 
leştilu. lran ve bilhassa Afganis kenarım takibederek Tut1usu Mısıra 

y ahudi hükumetinin hudullerinı 
"küçültmek ve Şarkülürdünün hudut· 
lerini sahile kadar. uzatmak ve için
de Kudüsün de bulunduğu bir bita
raf mmtaka teşkil ederek kendi ida. 
resine almak suretilc ... Kızıl deniz 
üzerindeki Akabe ve Akdeniz üze. 
rindeki ve Irak petrol borularının 
bittiği yerin ba~ınd.ki Hayfa lngi 
liz deniz üssü oluyordu. 

Fakat ne Arabi ar ve ne de Ya. 
hudilcr bu projeyi kabul etmediler. 
Arablar bu projeyi reddinde ltal· 
yanlar mühim bir rol oynanması çOIC 
muhtemeldir. Ve görülJütü üzere 
bu red çok geçmeden bir isyan ha 
lini de almıştır. 

Mıeır muh••-• halinde 

Elhasil bugünkü vaziyet şudur: 
Mısır ltalyanlar vryahut ltalyan clost. 
lan tarafından muhasere edilmiş bir 
vaziyettedir. Kuvvetli gamizonlerin 
bulunduğu Libya garbten, kuvvetli 
ve kalabalık b:r ordu _ile Habeşistan l 
cenubtan, on iki adalar şimali gar· 
biden, cenubi şarkiden Yemen ve 
nihayet şarktan Filistin Arablan in 
giltereyi çok hzla meşğul edecek 
bir vaziyetin z.uhuruna sebep olan 
elemanlardır. Bundan başka ltalya, 
içinde yetmiş bin tabisınm bulundu· 
ğu Mısıra karşı da iittikçe artan 
kurlar yapmaktadır. 

Bundan sonra Türkkuşuna Lise 
lerin yalnız dokuz ve 11 inci sınıf 
talebelerinden alınacaktır. Orta mek 
tep mezunu talebe alınmayacaktır . 

Oruçlulara vakit bildiren 

Bugün güneş 6 23 de dotacak, 
oğle ezanı 11 43 de, ikindi ezanı 14 
27 de, akşam ezanı 16 41 de, yat· 
su 18 11 de, imsalr 4 37 de ola
caktır . 

• 
Tevfik Fikret gecesı 

Önümüzdeki Cumartesi akşamı 
Halkevimizde Tevfik fikret ve ede· 
biyat gecesi yapılacaktır. 

Hazırlanan programa nazaran 
önce fikretin şiirlerinden . bazıları 
okunacak, şarkıları söylenecek ve 
degerli şairimizin edebi hayatı anlab 
lacaktır. 

• • • 
Resım sergısı 

Bu ayın on dokuzunda Halkevi 
salonunda hususi bir resim sergisi 
açılacaktır. Sergide gençlerden Sa· 
dettin Ünal, resimlerini teşnir ede· 
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Hayvan hırsızları 
. 

şebekesi 
Mahkemeleri neticelenen hır 

efradı mahkum ol 

Üç kişi onar seneden 
hapıs yatacak 

Muhtelif tarih ve zamanlarda Tar· 
sus, Ceyhan, Adana köylerinden 
eşya ve hayvan çaldıkları iddiasile 
suçlu olup 12-9-935 tarihinde 
tevkif edilen Konya Aksaray kaza· 
s.ndan ve Ceyhanın tekekurbu ma· 
hallesinde oturan Reşit oğlu Bekir 
ve yedi arka<laşı haklarında şehri· 
rimiz birinci asliye ceza mahkeme 
sinde evvelce yaJ..ıılan duruşmaları 
sonunda 30-4-937 tarihinde suç· 
Jıların 29 sene ve 28 ve 15 sene 

V ılayet idare Heyeti ve 
Encümeni toplantısı 

Dün öğleden evvel Vilayet lda. 
re Heyeti, Vilayet Encümeni mutad 
toplantılarım yapmıştır . 

Vilayetimizde bir Orman 
baş mühendisliği ihdas 

edildi 

Şimdiye kadar lçel vilayeti Or. 
man Baş mühendisliii tarafından 
tedvir edile gelmekte olan Vilayeti
miz Orman işlerinin bundan sonra 
Vilazetimizde ihdas edilen Orman 
Baş mühendisliği tarafından ifa e· 
dilcceğini ve Orman Baş mühen· 
disliği vazifesineKürt Kırığı Orman 
Baş mühendis muavini Şerafeddin,in 
tayin edildiği haber alınmıştır . 

müddetle hapı~erine karar 
suçlular tarafından temyiz 
bu defa tekrar yapılan d 
ları sonunda suçlu Süleyaı• 
ay müddetle hapsine ve ik . 

detle tahliyesine, suçlu Be~ 
zım ve iki Tabirin beraetlerıfJ 

bit 
lu Ceppar on sene on ~ 
Durmuş on sene sekiz aya, 

k .. aı bir sene dört aya mah u 
lardır. 

!Denizlerin dibi f 
edilecek 

Profesör Pikar cidden ~~ 
fen adamıdır. Balonla 30. d 
re yüksekliğe çıktığı. ka~~·ııeı 
gibi simdide denizlerın dı 1 

11 
de hiç kimsenin inmeğe 111 

olmadığı derinliklere inınete 
vermış .. .. .. l 

( llliad ) a ve Buyuk . 
ait hikayelere göre, denizle 
ne inmek insanları~. öted~ 
şündükleri, tahayyul et 
şeydir. Anlaşılan bu hülY" · 
kikat olacak ve pek yakı~bi 
lecek, havalara çıkıldığı gı .

111 
lerin dibine de kolayca ı 
cek . . (1 

Denizlerin en dain yerı. 
cı" ve ( Mariannes ) adalan 

dır . iııİ 
Profesör, ilk tecrübeler"e 

lantik denizinde yapınaY~ da 
bin metreye kadar inrneğı 
yor . 'k 

1 · tehlı 
Denizaltı gemi erı 

bTr;e 30 metre kadar dala 11 dl 

tanı tazyik ettiler . ltalyanlar Ye- b~ğhyan bir yolun inşası. 
mende çok mahir ve oldukça teh. 2 - B. Mussolinininj Libyaya 

Bazı Arap gazeteleri, ltalyamn 
Arablar için ideal bir müttefik oldu
ğunu ve ancak onun yardımı ile bir 
Ar11p imparatorluğu ve yahut Arap 
devletleri fedC'rasyonunun vücude 
getirilebileceğini yazmaktadırlar. 

tehlikelidir. Dafglçlar. 180 ( 
kadar inenler. Amerıkalı 
çelik biıküre ile 900 ıneır~k• 

Muhtelı•f d • l · muvaffak olmuştur. Anıer_ıdi 
aır~ er-ı ım gıcın küresi tebllle bağb ı 

likeli bir oyun oynamağa başladı· St"yahati ve orada (islimın kılınan] ol j 
lar. lngiltere bu iki tehlikeyi de kar· dutunu ilin etmesi. ı 

Şunu da ilave etmek lazımdır 

ki, lngilterenin Kıbnsta, Hayfada, 
Akbede ve lskenderyede vücnde ge· 
tirmekte olduğu tahkimat ve tesisat 
ne olursa o'sun bir harp vukuunda 
avantaj ltalya tara'ı 1da olacaktır. 

de tayın Ve nakıl)er r'jn _Japon İŞİ 23 Profsöı Pikar. buna 
~ lik bir küre ile fakat st:rbe 

şılamak için uğraştı. 3 - Llhyada üç fırkadan mü· 
" Rus tehlikesini önlemek için teşekkil 20 inci ve henüz nCJ tamam 1 

birdenbire Afganistanda harekete olu 21 inci kolordularının teşkili. j 
geçti. Bu memlekette ihtilal çıkarttı, Bunlardan başka Yemen tara-
ve nihayet tahta kendi adamını fında vukuagelen küçük bir hadise· 
oturttu. de göze çarpacak mahiyettedir. l 

lranla arasından geçen bazı müş· mam Y ahyanın H, Musaolioiye son 
külattan sonra nihayet lran petrol· zamanlarda bir hediye göndermiı 
lanndaki kudretli mali vaziyetini olması lngiltere içinJhakiki bir teh· 
bu işte kullanarak nihayet Tahranı like teşkil eden ltalyan - Yemen 
en büyük tehlıkenin şimalden ge dostluğunun henüz mevcüt olduğu· 
lebilecetine inandırdı.Ve Tür~iye- nu göster.mete kafidir. 
lran-Afran anlqmasam çok iyi bir Babelmendeb botazınm sahilden 
ıözle gördü ve bir müddet tered· ancak kırl kilometre uzak oldutu· 
düt ettikten sanrı lrakın da bu an· nu ve Roma anlaşmasından beri 
tanla girmesini kabul etti, bir tarafının ltalyamn elinde bulun· 

lt•lyan tehllkeel dutu düşünülecek olursa bu vaziye
tin lngiltere için teşkil ettiği tehli
kenin büyüklütü kolaylıkla anlaşı
lır. Çünkü bu vaziyet sayesinde ltal· 
ya Hindistan Ması ra gelecek her 
türlü yarJımı menedebilir. Tıplct· Ak
dt-nizde PmtellarJ• adaal111n tahki· 
mi ııyeaincle Mmra lnsiitereden . 
gelecek bütün yrimlara mani ola· 
bileceti ıibi .. 

Plllsln ........... 

Mısırdaki lngiliz garnizonları çok 
zaiftir. Ve Mısırlı ve Südanları ele· 
manian da ne vaziyet alacakları bel· 
li değildir. 

Şurası da muhakkaktır kiB. Mu· 
solini bu vaziyeti i~tismar etmektir. 

Bilhasse böyle bir itilafın yalnız 
Roma ve lngiltereyi alakadar etmek 
le kalacatım da zannetmeyiniz. 

Panarab hareketin ·n başına geç· 
mek isteyen Kudüs müftüsü Suriye· 
ye iltica etmiştir. işin en feci tarafı 
o meselenin yakm şark çerçivesi 
içinden çıkarak bütüıı İslam memle, 
ketlerini kaplamUI ihtimal dabilinJ~ 
bulunmasıdır. 

Binaenale)'h, eger Jn.riltere dün· 
yanın en büyük islam imparatorlutu 
ise, F ranıanan da ikincisi oldupnu 
onutmaması ).azamdır. 

Buteıce nöbetçi ecıane 

Şehrimiz Kız Lisesi lngilizce sita· 
jiyerliğine, Ankara Maarif Cemiyeti 
okulu eski lugilizce öğretmeni Ha 
diye Baysal tayin edilm~tir . 

* 
Şehrimiz Erkek Lisesi Riyaziye 

ötretmeni Behice Denizli Lisesi ri· 
yaziye öğretmenliğine naklen tayin 
edilmiştir , 

• 
Şehrimiz ikinci Orta Okul Ta 

biiye i;trdtmenliğine Adana su itle
ri Baş katipliğinden müstafi Sıdkı 
Avcı tayin edilmiştir . 

* 
Kc,zan Kazası Muavin Veterineri 

Saidin maaıı otuz liraya çıkarılmış· 
tar . 

* 
On lira maaşlı merke-z tapu ki 

tibi kadastro mektebi mezunu Nu· 
ri Yua.mn maqı on iki liraya çıka. 
nlmaş ve on lirahk katipliğe de ti· 
caret okulu mezunlarından Ahmed 
Anktürk tayin edilmittir • 

• 

Rus tehlikesi bu suretle berta· 
raf edilmiş sayılmaktadır. Bilhassa 
Rusyanın Uzak Şarkla çok fazla 
oldutu şu sıralarda ,. Yalnız ltalyan 
tehdidi kalıyor. ltalya Habeş har. 
bine bqlamaden evvel Yemen ima· 
ma ihtiyar Yahya ile müzak~elere 
P-ii tecriibe etti. Oaa para si
llh ve bir miktarda ape11aliat JÖll· 
elerdi. ltalya , ibr Fr1n11z po· 
lityonu olan Şe,b Said mevlı:iine 
, ...... d~HaJbu. 
ld F_. llU me.Wt.ıutereyekar. 
fi •• taaWaidil...,.. hakikat· 

Fildlin hadileleri vel.amet aldı-· 
11 zaman nliyet hu merkezde idi. f Yeni cami eivannda Bahçe Tahrirat kihplifine, fs. 
Arabllr, ötedenberi Y ahaclleriD Fi· T oros eczanesidir lıbiye kazasa Varidat kitibi Ejder 
liıt~ )'ttlqmek idclialarma, ıraplan .._ ________ _..,_.. ... BaJ18k tayiD eclilaıiftir • 

)ere havale edildi fikr!ndedir. Yani, itediti 
be kadar inecek, ve gene 

- Biı inci sahifeden artan -

tetkike memur 23 ler komitesinin de 1 
toplanma.:ıı mukarrerdir. 

Çin murahhasının teklifi üzarine 
bu komite istediği zaman toplanacak 
ve Çin, Japon işini görüşecektir. 

Şanghay : 17 (Radyo) - ltima· 
da şayan bir menbadan öğrenildiği· 
ne göre maraşal Şan-Kay Şek 
icra komitesi reisliğini terketmiştir. 
Maraşal zamanın .. baş kumandanlı· 

lığına hasredecek ve durmadan bu 
yolda çalışacaktır. 

Berlin : 17 (Radyo) - Albay 
Stakajaki gazetecilere beyanatta bu
lunarak demiştir ki: Çin ile uyuşa
bilmek için orada mevcut Japon 
aleyhdarlığmı kökünden atmak, Ja· 
ponya ile Çın arumda iyi bir tüc. 
cari münasebet tesis etmek lazım
dır. 

Fakat, ne oluna olsun bu şart. 
lar, Japonyanm Çinlilerle anlaşması · 
m temin edecek mahiyette detlldir. 
ler. Zira Çin Rusya ile el ele ver
mekte devam ettikten sonra Japon 

,. ile ••1111111 illlk .,U1r. 

zaman yukarıya çıkacak. y , 
denizaltı gemisi gibi bir şep1ı
Bunu bir rantazi sanrnaY1 bit 
bu hususta fikirleri sorulally~ 
meşhur dalgıçlar : Bu ga 
bir şey değildir .. ·,, cevabır>I 
lerdir . Je 

Fakat birdenbire haY' ,tJ 
mıyalım . Denizaltının k•'.k 
havesızlığını, sonra su taıfl 
önüne getirelim . . de 

Profesör Pikar, deniı111 
.. 

ihtiyacını beraberinde ~ 
oksijenli şişelerden telll~r 
m!ş. Karanlığa karşı da "ş" 
kemülatörden istifadeyi du 

muş . . . 511, 
Su tazyikine gelınce. tt' 

metre derinlikte, santi~; 
rabhaına 300 kilo tazY1 

Acaba bu tazyika daY, 
dar kuvvetli bir küre • 
kabil olacak mıdır. ? 

Bu işe ibtiSS1 olanlar, 
" Evet ,. diyorlar • 

Her halde ProfesÖI 
taaavwrunu kuvveden 
fenne çok büyük bir 
olacaktır • 



Balkanlardan 1 
Röportaj_ 

' lllgar kadını 
ır 
ı Sıkılgan olan Bulgar erke· 

dın ruhunu anhyamazmış 
~~--·-.·-·~·~··--~~ 

•arkılarında kendllerlnl seven, fakat itirafa ceaaret 
'demlyen mahcup dellkanlılarla •llenlrler 

l/"t 

edi kadınlan güzeldir. Bil-

r arello ) Ju kadınlar. 
LI ' 

tı kadınları güzellikleri-
' l t. Tuhafı şurada ki er· 
a nisbette çirkindir. 

i kocalarile beraber ça· 
e İ~lerini görürler tarlada 

·Bununla beraber tuva· 
t Crımeği de ihmal etmez. 

1na çok merbutturlar . 
.da Boşanma vak'aları 
ır, Bir delikanlı yirmi ya. 
an evlenir. Son yıllara • 
evliler babalarile bera· 

ni sevdirmek. kalblerini teshir etmek 
için biraz cüret Jazımgeldiğini bil· 
mezler. 

Bulgar kızlan ise pek oynaktır. 
Tarlada uyuyan nişanlısını öpmiye 
cesaret edemiyen delikanlılarla öy 
le bir eğlenişleri vardır ki. 

Bulgar kızlarının en çok sevdik· 
leri ve bazı ğeceler hep bir ağızdan 
söyledikleri, kırda bir ağacın göl· 
gesinde uyuya11 bir kızı tasvir eder: 
Kız uyurken nişanlısı i'eçiyor; bakı
yor. bakıyor, fakat lşöyle bir saç 
larını bile okşamaya cesaret edemi· 

1 

yor . 
. c otururlardı. Bu sebeple . Şarkı, nişanlı kızın bunu asli 
~ . 
c denilecek derecede ka· \ affetmediğini söylemekle biter. 

Yavaş bu adet terkolun· 
ıı attık evlenen gençler ken. 
e ı tercih ediyorlar. . 

de, bütün köylüler bir ai
arlar. Evleri birbirine bi· 

. atları müşterektir. 
'n kimseden gizli bir şe. , 
Q~tün aile efradı bir o· 
a yatarlar. Yatarken 

t, Gecelik gömlek, Bul· 
eti tının hiç bilmediği bir 

tkliklerinin altında da bir 
ler. 
Yapmayı, çocuk doğur 
tabii bulurlar. gizlemiye 
ezler. Ve hiç biri bunda 

~kılacak bir hal görmez. 
t; kadın olsun, erkek ol
beraber uykudan kal· 

bab tuvaletlerini hep bir. 
e yaparlar. 

tarlalarına giderler, An
larını sırtlarında taşır. 
~ının yaya değil, öküz ko 
ılc gitttiği görüldü mü 

e e hükmolunmamalıdır. Her 
'abaha, akşama doğura· 

1tıdır. 

' kadınları çalışmaktan 
, Doğurduktan :üç gün . '"'. .. ııni yavrusunu sırtlaya· 

- 'd gı er. 
kadınları, her işi •şarkı 

:aparlar. Tarlada yakıcı 
tıda şarkı ile çalışırlar. 

r, bütün gün pencerenİI'\ 
• ~~ef ~işlerler. 

r 
1 
ı~Jar, bir çok şarkıların· 

'-ICtınj seven, fakat itirafa 
'ile"'. 
"ııyen mahçup delikanlı· 

tderler. 
Ctkekleri çok mahçup ve 

~tıdır. Kadınlara Kendisi · 

Bulgar kadmları Avrupa kadın· 
larının inceliklerine, zerafetine ma. 
lik değildir. 

Moda mecmuası nedir, bilmez· 
ler, Bununla beraber, o kadar güze) 
şeyler dikerler ki insan hayretten 
kendini alamaz . 

Bu elbiseleri, bluzlan işlemek için 
hazan aylarca, senelerce çalıtarlar. 

Erkekler; kadınlan pek anlıya· 
mazlar. Onları zayıf, çılgın addeder· 
ler . 

Halbuki Bulgar kadmları çok 
mütehammil, çalııkan ve çok sabar
lıdır. Hava Jena oldu mu çamurlu 
tarlada geçebilecak bir yol açmak 
için ayaklanna altı kalın tahta veya 
meşin kaplı bir nevi ayakkabı geçi· 
rirler. Ve eve gelince hemen bun
ları atarlar yalmayak dolaşırlar. 

Ellerinden her:iş ıelir: Tarla sür 
mek, çayır ve ekin biçmek odun 
kesmek, fala bakmak, gergef işle· 
mek, her fırsatta analanna, babala
lanna yardım ve muavenette bulun· 
mak gibi. 

Buna rağmen, aile reisinin hük· 
mü altındadırlar. 

Ailenin en yaşlısı, tıpkı bir pat 
rik gibi hükmeder. Kendisine (çor 
bacı) unvanı verilir. Rivayete göre, 
eski devirlerde yalnız mühim kimse
lerin sofrada çorba içmeğe hakkı 
olurmuş 1 

Alış, verişi çorbacı yapar. o 
alır, o verir, o satar. işleri o datr 
tır . 

Çocukları, kızlan, istediği zaman 
istediği kız ve erkekle evlendirir . 
Kadinlar, :ona danışmadan ondan 
müsade almadan bir iş röremtzler. 
Bir kordela parçası bile satın ala· 
mazlar. 

Köy çorbacıları, köyün bütün 
umumi ve hususi işlerini idare eder. 
ler. Kimse onlara itaatsızlık göste· 

Sinemasında ni şeylerden korkarlar. 

1 

remez. Bunlar muhafazakardırlar. Ye· 

~lJ AKŞAM 
büyük film birden 

Çocukların; analarına, babaları· 

,, --. ' -
ijtüyen Ôlü 
'b - 2 -

Sonun intikamı 
l:>rogram : 

~QNEM KBRTALLARI 
~\OK ŞARKICI 
~_'1tıda : 
ı~tırı suz memleket 

Öldürdü 
8693 

na muhabbetleri çoktur. Analarım 
taparcasına severler. Ana ile evlid 
arasında büyük bir samimiyet var. 
dır. Evlidlar, hiç bir sırlarını ana 
Jarından gizlemezler. Bir münakaşa 
çıktı mı, daima karılarını değil, ana· 
farını haklı bnlurlar. 

Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus· 

lardan geri kalmaz. " Beynelmi1el 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap. 
Ulusal El.onomi ve Arttırma Kurumu 

TlrWd 

Çek Başvekili J 

diyor ki: 

Komünizm aleyhindeki 
misak hakkında bir söz 

söyliyemem 

Prag : 17 (Radyo) - Çekoslo 
vak Hariciye Vekili Hodza Ayan 
meclisinin encümeninde Çekoslovak 
dış politikası hakkında izahat vere· 
rek demiştir ki; :Haiifaksm Berline 
yapmış olduğu ziyaretle ortaya çı· 
kan şayialar kat'iyen :esassızdır. in· 
gilterenin Almanyada serbest tica
rete müsade edeceği haberleri ya. 
landır. 

Komünizmle mücadele misakı 
hakkında bir söz ıöyliyemem. Zi. 
ra bu kabil misakın ehemmiyeti 
yoktur. Büyük harpte yapılan mi
sakların derece ve ehemmizeti ken
dini göstermişti. 

Prag : 17 (Radyo) - Hodza 
Viyanada çık~n haftalık bir mecmu· 
da ve " Tuna havzası ,. başhtı al
tında yazdığı makalede ıöyle diyor; 
küçük Antand ~Milletler Cemiyeti 
çerçivesi dahilinde banşı temine ça· 
hşan bir kijldür. bu gün Orta . Av. 
rupada memleketlerimizin ne suret• 
le teşriki mesai edeceklerini Tuna 
havzası memleketleri temin ettiler. 
Bizim mesaimiz, ne : Almanya ve ne 
de ltalya aleyhinde değildir. Biz ik. 
tisadi birliti temin etmek ve barlf 
yolunda yapmak için bir)qmif bir 
halde ~hşıyoruz. 

Belçika krah 
Londrada 

Londrı : 17 (Rıdyo) - Resmi 
ziyarette bulunmak üzere Londraya 
hareket eden Belçika kralı Leo· 
pold, Viktoryı istasyonuna ıefmit 
ve istasyonda kral Jorj, Bqvekil 
Çemberlayin tarahndan karşılanmış. 
lardır. 

fstasyon Belçika bıyrıldariyle 
ıüılenmiş olup müzik Belçika milli 
marşlarını çabyocdu. 

Viktorya istasyonunda kral Jorj 
ile Belçika kralı saltanat arabasına 
binerek Bakingham sarayına aitmiş. 
)erdir. 

Gece sarayda, İngiliz kraliçesi 
tarafından Belçika krala tcrefine mü· 

Karadenizde 
fırtına 

Şile açıklannda bir 
motör bath . 

lıtanbul : 17 (Hususi) - Ev. 
velki akpm, Zonruldaktan limana· 
mıza gelmekte olan sekiz tonluk 
Kasap Tarla motörü Şile açıkla· 
mdı, dalgalann şiddetine dayana
mıyarak batnuJtır. Tayfılınn hep· 
si kurtanlaufbr • 

Şimdiye kadar bGndan baıb 
bir kaza haberi ~lmemiltir. Fırb· 
nanın fızlabtından evvelki tünden· 
beri Büyükderede havanın yabı · 
muana bekliyen yerli ve yabana 
posta vapurlarından sekizi dün Ka· 
radenize Ç4k~lardır. Karadenizcle 
bava henüz tamamen düzelmediti 
için, Büyiikderede bekliyen bir çok 
küçük nakil vasıtalar1 dıpn çakma. 
mı,Jardrr . 

Bu sabah limanda oldukça ke
ıif bir sia oldufu için vWpur sefer. 
leri mütkülitla yapılabilmiştir . 

ASRi SiNEMADA 
17 Teıriaisani çarıamba akıamından itibaren 
Bruce Caba t-Joseph Callelo Margaret Lindsoy 
tarafından temlil edilen aoa derece hiasi ve heyecanlı büyük film 

( ölüm gölgesi ) 
İlaveten: Korsanlar treni 

kellef bir ziyafet verilmiştir. Gelecek P!~m : 
4 üncü ve IOD devre 

Londra : 17 (Radyo) - Belçika Pier Benoinın layemut eserinden 
kralının Londraya ziyareti münue- Anna Bella-Harri Bor_ Piyer Vilm 
aebetile · gerek kral Joı-j ve ıerek 

;;ı:!:r.kar11hkh nuıulcl •• ir•d et· (Moskova geceleri) 
Kral Jorj Belçika ile lngilterenia Pek yakmda : MARTHA EGGERT 

ananevi dostlutundan ve aıla müna- Bü' lbu·· ller o·· terken 
sebattan babsetmiıtir. 

Kral Leopold iıe cevap olarak .. .. d.. 'ki b k t ·1ıtl ti Belçikanın gayrimesOI bir vazi • ugun gun uz ı uçu ta umuma enzı ı ma ne 
yete düıtütü taktir de lngiltere- Akşam Güneşi-Korsanlar Treni 
nin müzaharat edeceğine kani oldu. 
tundan dolayı menuniyetini izhar et· ._ __________ ..._ ______ ll!llffl_ı_1 ______ ... 

miş ve her zaman için lngiltere ta. 
rafından himaye görecetme emin 
bulundutunu beyan elınjftir. 

İkinc~ umumi müfettiılik 
mali mütaviri 

Ankara : 17 ( Radyo ) - AÇlk 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiıtiren sayın abo

nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni tqındıklan ev adreslerini matbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz • Pariste gizli bir 

silah deposu 1 bulunan ikinci Umumi Müfettiılik ı•------·---------... ------.----
mafi müşavirlite lıtanbul Defter. 

Pariı : 17 ( Radyo ) - On llh 
aydanberi faaliyette bulunan gizli 
bir şebeke keıfedilmiıtir . Polis , 
Paris civarında hakiki bir tuzak 
olan ve içi silih, cephane yığıh bu· 
lunan bir villa bulmuştur. 

Ovr gazetesinin yazdığına fÖre 
Parisin dışında ikinci bir silib ve 
cephane yıtılı villa keşfedilmiştir . 

Yugoslav Başvekiline 
yapılan ziyaretler 

Belgrad : 17 ( Radyo ) - Baş. 
vekil Stayadinoviç bugün Sofyarun 
Belgrad Elçisi ile Kudüs genel kon 
solosunu kabul etmiıtir. 

Polonyada bir suikast 

Varşova : 17 ( Radyo) - Po 
lonya gençler birliği reisine bir su
ikast yapılmıştır . Reis evinden çı ı 
karken üç adam kal')ısına çıkmış ve 1 

içlerinden birisi tabanca ile ateş 
etmiştir . Kurşunlardan biri reisin 
y,üzünden geçmiş ve reis kendi ta· 
bancasile mukabil atefe başlamış. 
tır. Suikastçılar kaçmağa muvaffak 
olmuşlardır . 

r ~ 

Alsarayda 
BU AKŞAM 

Mevsimin en güzel ve ıaheser 
filmini sunuyor 

1 . 
SAMSUN 

Oynayan 

Harri Bor 
2 

Çöl Serserileri 
Telefon. 221 

8716 

darlığı muavinlerinden Bay Cemal 
Yorulmaz tayin edilmiıtir. 

Balkan devletleri arasın· 
da müşterek tütün sahıı 

Atina : 17 ( Radyo ) - Baı· 
vekil Metaksasın riyasetinde y•pı 
lan bir konferansta Türkiye, Yuna. 
niltan, Bulgaristan ve Yuıoslavya 
araımda müşterek bir tütün sat111 
karteli hazırlanması ıörüşülmüıtür. 
Bu hususta Bclgrada , Sofyaya ve 
Ankaraya delegeler gönderilecek· 
tir . 
Sırp ordusunun bayramı 

Belrrad : 17 ( Radyo ) - S.rp 
ordusunun Aderiyatilc denizine çı· 
kaşımn yirmi bcıinci yıldönümü mü· 
nasebctile yann (bugün) bUyük me· 
rasim ve iyin yapılacaktır • 

Ayinde bulunmak üzere bir çok 
süvari ve piyade alaylanmn subay 
ve erleri Belgrada relmişlerdir • 

Merasimde bir çok alay bay· 
rakları da kullanılacaktır. 

Zeytun yağı 
istihsalatımız 

Bu yıl mahsul kırk bin 
tondur 

Ankara : 17 ( Hususi ) - Ah· 
nan malGmata göre Zeytun mmtı
kalannm hemen her tarafandı ya• 
tan sürekli ve bol yıtmurlam mah· 
sule f aydasi olmuştur • Yaz baılıo· 
gıandanberi devam eden kttrakhk 
Ege mınbkasının Kupdası ve Söke 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ba1ragı nizamnamesi 
J 

Kanun No.7175: JCal>ul tarihi : 141911937 

- DÜNDEN ARTAN -

Madde 39 - Reımi daireler ve butabaneler müateaoa olmak üzere 
hususi bayrak çekilecek bina vesair yerlerde iki ıönderin (Diretin) bulun· 
durulmuı mecburidir. Bunlardan bina cephe1ine ıöre, Pi tarlfdakine 
Türk hayratı ve bunun IOlundakine de buuıi bayrak çekilir. 

Türk bayratmm bu fôndere Çflkilifi umumi büldimlere, buaaıi bayrı• 
tın çekilifi iao, aid olduktan lllÜeNeae imiriaia takdirine tibidir. 

Deniz vuıtalanDda hUIUIİ bayralcJar mutad yerlerine çekilir. 
Madde 40 - Türk baynt. ile birlikte çekilecek hususi bayrıtm ve· 

ya yabana bir devlet bandırumın eb'acL Türk bayratından dahu büyük 
olmayacak ve bunlarm çekileceji .ıönderler (Direkler) aynı boy ve kaim· 
Lkta olacaktır • 

Madde 41 - Yukandaki maddelerde sözü geçen hulllli bayraklar· 
dan Devlet makam ve tqeldtürUerine mahıuı olanlar; aid olduklar1 ma· 
kam ve teıekküllerdaa bqblan tarafından her banri bir surette vt mü· 
nasebetle kullaıulamaz. 

Bunlarm dışında kalan Kmla7 ve emaali müeueselere aid busuai bay· 
raldann bu müeae1eler tarafmclan süs için ve Km1ay bayratlDID huta· 
hanelerle küçük, büyük sıhhi teteldcül ve vutaJarda kuUanılmuı caizdir. 

Madde 42 - Tibi bulu.dukJan Devletin bandıruuııı mesken yeya ti
cuetblbelerine çekecek ea.ebiler ; 39 uncu maddede yd hükümler ela· 
ireaincle binalannda l>ulunduraeakl.. iki röiiderden iğ waftakinc 1"k 
baynitm ve bunun IOluaclMine kaadi ~ ...... ~lirler. ........ 

VI 

Ceıal hüklmler 

Madde 43 Türk 8aynl1 X...... ile bu nimnnıme biikümlerinc mu. 
hatif olarlk bayrak yepaıa ve 11tW&r Türk Ceza Kanununun 526 na 
maddui hükiimilDe r<!e cezallıidınlırlar. 

Kanuna ve ifbu nizamnameye uy~ olmayarak çekilen bayraklar fon· 
lar ve röncf er (Direk) ler mıhallin en ,büyük mülkiye memurunun emrile 
indirilir. 

Madde 44 - 2994 numarala TWk Bayrı;. Ka~ dayaDldk ka
leme alılllft ve Ş\;raya DevletÇf röııülmüt olan .ba nizamname~ 
ni icra Vekilleri ~eti yiiriitür. 

Madde 1'5 - 8a Gumname bükümleri Resmi Gazetede ... ldtjt 
pnün erteliaden itibaren yüriimiye bNlm'. 

________ , ____________ ..,___ --------------------

taraflarındaki maaaıle biraz zarar yap· 
mış ise de yatmurlar bu zararı telifi 
ederek rekoltenin artmasına sebep 
olınuıtur. Ege mmbkaıand.a 30-33 
bin ton mahsul çıkacağı diıer mm· 
bkalarcla da 4-5 bin ton iatihul 
edileceti nazarı dikkate aluursa bu 
yıl 40 bin ton zeytuo yat istihsali 
muhakkak ıörülmektedir. 8303 



Selıife : 4 Türkıözü 

• Hatayda vaziyet 1Al<<fenizde · emni- Ad B M 1 1 ana orsası uame e erı 
- Birinci sahifeden artan - et hala bozuk 

; 

PAMÜK ve KOZA 
" 

Mümeasiller biraz sonra Heyetin J 
yaıuoa çıktılar. Heyet reisi yeni reji- I 
mtn Sancak halkına refah ve saadet 
,etifecifini ar.Jataktan ıonra, mümes- 1 
ailleıııden bir isteti olup olmadıtnn 

1 sordu. Türidd namına koDUf8D Mah
mud KutÇu, Sancak Türklerinin Ce- 1 
nevre anlaımasının bahşettiği latikW. 
den derin sevinç duyduklarını aöyle- 1 
mi4 ıve Suriyeli memurların Türk hal- J 
kına karıı bulundukları vaziyeti anla
tarak Deletenin bu cihetleri röz ö
aünde bulunduracatına emin olmak· 
la beraber, 1tejttill de alta kar· 
1ılama1Jn1 tantıım .._.dr. 

Heyet r~iıi Türk mümessilinin 
tözlerini ılika ile dinlenmiJ M. Ro
le Garo tınfından bu nolrtalarin 
muhakık en dotru bir ~.le ıö
riilmekte oldupnu söylemiftir. 

Türk memesıilleri son söz ola
rak Türklerle Areplupı biribir;le 
~rdq ıibi ylfıddı:fanm ımplt biİ· 
zı Arap gençlerinin taşkmbldarınm 
)aarici bir teairle wkuı relmelcte ol· 
dutunu söylemiı ve nufüs iılerine 
de temas etmiıtir. 

Bundan ..... Kürtler nanuna 
iöz alan ls...a Ömer at• .. Bizler 
her nekack{ bir asar evvel Kürd i · 
41Jiaelcte. ti~ Mra )' ... 'bir u· 
•anclanberi kenddnizi Türf yaıAir· 
tik ve bu gün de- lürlriiz ve Türle 

k a lacatJz • d~miıtir. 
Alevi müm~saili bir isteli olma 

dıp biklinaiftir. 
Heyet köyJe bir saat kaldıktan 

tonra )'ifte hıl..., teztlaıürü ~ 
etomobillerinc binerek Orduya git· ...... 

Milletler Cemiroij kontrol ~
Y'- ti Sancak dahilindeki gezilerine 
devam etmektedir. Heyetin bu aym 
22 ııne kadar buradaki tetlb1:ibnı 
ilcıilll Melde Cenevr. doMcetl 

~--··. 

- Birinci sahifedtn art}n -

çeği 5Öylenmcktedir . 
Londra: 17 [ Radyo ) - Garden 

lngiliz gemisinin Asiler tarafından 
bombardiman edildıesi burada bü
yüle bir heyecan ve nefret uyandır

mıttır • 

CiNSi 

-Kapamalı eamuk 
Piyua parlafı • 
Piyasa temizi 

" iane 1 ' 
iane 2 - - - -

Ekspres 
.Klevlant . . 

' 

Kilo Fiati . 

En az En çok 
IC. s. A. s. - = 

-26 28 1 • 

-25 -. 
rı 

-36,50 38,25 -
-

YAPA ÔI 

Salamanka : 17 [ Radyo ] - Naş· 
yonalisl barp a:emilcri Mayn dokme 
işinı bitirmif olup Barselon sularını 
daimi biı taıuaut altma alm.a_ya bq
lam.afl~. 

Belıı 
:Siı;ah 

~ 

1 1 ı-
s.timanıa • 17 ( Radyo ) -

General rranko matbttata şu be· 
yanatta bulunmuştur. Yeni kurula 
cak Oevlet Demokras olacak ve bu 
yeni Devlete bütün vatandaşlar il· 
tihak c.cdecdctir . 

Rahiplere aiCI emvı1in musade
re edjJecejine dair 0-.n kanunlar 
kalddacak te Katoliklilc ispanya· 
da hakiki alamet olacakbr. . 

Teşekkür 

. .. 
ÇlôlT ' . 

EkSpres 

1 
iane 
Yerli ,"Yemlik,, 

t-'i[Jf 1 " 
"Tohumluk,. 

:i U 8 U BAT 
Butday Kıbns 

Yerli' " 

" -
1 

" Men tane . -Arpa 
~ 

' 
' -FuuJla ---------

1 Yulaf 

1 ~u . .. 
1 .r~uı ~emi ' t -- i 1 Keten tof:um'u' 
ı ~·· lıierdmek • 1 t • ' -

1 i SallUD 1 ~s 
1 

UN 1 . • • a ~ .. 

\' · ~ört ywldıı J§Hii •' ' ~-725 
uç .. " 1 625 1 -6.SO ~ j ,- Dört yıldız D4rfıluk · " -, - • 600 ' 1 a uç •• ' • ;,• 

.2 -;ı ı ~imit ., ı '900 - 673 ~ ~ a__öört ~ıl<Jıı eumfiuriyet 
1 

625 ""'ı ilç ,. .. " -1 

Simit " 

1 

Satılan miktar 
IC~ 

-

-

-
-

-
t 

. 
ve hastaoeti~ ıöıt,erdikleri Şefkat 
ve itMcl.ı .ı~ayı baş hemşire Ba· 
yan Mel~k ve direr t.cıwirelere de 
nn saytılarım1 sunar ve bu vet le 
ile bu yükıck rlüessesenin yapmakta 
olduta bU 1ibi WYü\t hmnetleri 

.. . 
Liverpol Telınflan Kambiyo ve Para 

17 I 11 / 1937 iş Bankasandan ahnmışhr. 
Sanıl"' ,.,., 

.~ 

ŞjilqanJa anarım. 

/-L~ 
-

1 l ı~ Lıret Hazır 
Kayişmark 

~l. Klnun vadeli -n=r f'rank ( f ranııı ) 
~: Mart vadeli A 56 ~ter1in ( İngiliz ) 629 00 
i• 

Hint u- .. ,-7-182 Dolar ( Amerika ) "80- 10: ---·-
Nevlofklıi Frank ( İsviçre ) 

1 

Dr Salim Serçe 

B122 

' 

' " • - -Heyet dünde 1 ukarı Kuscyr na· 
lıiye mcrlcui ol, n ~yh kayüne jİ· 
dlP ,.-...,. 

Heyetin üç gün önceki Orta Adananın sucu ıade mahallt'.fİO 
use}'f d,.,tlİM ~air mafli911nd D aeeaut•nflnUıil:kJZI 111cdi in -atil!de 

., 

l ı 
' - .. 

Maden köırtürle~iıniz gtldj -

Ali Rıza Kelleşeker 1 
ı.Jıan11z. bir m ... kıupta ezcümle de t Ka<'~rl:dc ikrn bil;.h~rt' Ad~ 

pılıyıu kı : mrnııı kiipelı hanında yatan omer og Zun lıl~ak· Kok. So ııilrnk, Kri•>lt· /\•ı .. .. 
4 • T uı kıyraıın tn J)'& l(ı: <'a cıo;, g , 

Millctl~r Cemiyeti Kontrol He lu /\lı all·yhine Asliye Hukuk Mıth· 
yeti bu aym 9 uncu g-ünü Oıta Ku· keoıcsindc açtığı lı.oşarı.ma dc.va.sr 

• M J k.. .. 1 r'ımiz g idi Kış gir.la. H tlkı nız lıevhu le yere \r tr;ısıl a f"ll ·omur e · . . • 
1 

l a l . D . . n Cif iyi cins kö.nürlcrıoe her cıhetlc r !kabeı ctnıcı<· aş t' nırsın. uııyarıı 
aeyr nahiye merkezi olan.. Babturu~ 1ttM1 wi Mu~ ~inde ınaddl'i a 
köyüne reldi ve halkra temas eth. ft.yhiııi ıkanıctgah meçhul olduğu lcdir. ··ı kaf'J' 

Duman ve koku n~şıctıncz. bir kerrc tecru >c a ı ı r. 
Fakat daha önce Bcdirhun köyüne mahkrme nıubaşiriniıı gıybı üztrioe 
utra7an Heyet, orada Hacı paşalı verdiği meşı uhattaA anlat1kLAından Satış yeri 

Kelleıeker. 

• Tarsus kapısanda Ali Rıza • 
Mu ;taf a Hacı Fansa ile ~ lCl"4> k•rarıaın ..iJ-ancn tc blitinc ve 

1 

ve kendisini fıizıat otomobillerine muhakemenin 17 12 937 tarihi. \e 
8641 20-30 al•ak ~ray' retirmiftir. mDsadd Cum• günü saat 9 a talitCin· 

Heyet Reili alelUIUI her yerde c learaar verilmit oldutund•n yev- ---------------------------------------------------ıöylediii sibit burada da vuiieleri mi mezlcurda itiraz edüb muhalte-
balckmda halka oaalicnat vennif ve meye relme9i veya vekil gön;. 
in~bn salim bir surette icrl e- dermesi altat !aktiide mubılce· 
dilecetini .c;ylüyerek kendilerile meye lcabUI olunmtyacatt ve 111ab __... Dr. Muzaffer Lokman -
lüzumunda temes etmek üzere hal· karannm bir 1.u,buım divanlaaneye 
kın birer mümessil seçmesini bildir· t~ edilditi ilin olunur. 
mittir. Araplar nımına Heyetin oto 
mobiline alınarlk buraya ıetirilen 
N...tafa Fansa ve Türkler namına 

da letı:biyazdan Molla durmuş oğlu 
Mehmed Arap mümessil olarak sc· 
çil...ıttlr. Falcıt henüz bilinmiyen bir 
sebebten dolayı Heyet Mehmcd A 
rabın seçilmesini kabul etmemiş, yal· 
DiZ Mutafa Fansa ile görüştükttn 
tonrı Antelcya' a avdet etmiştir. 

Gündelik ıiyui araıetc 

8720 

Adana Sulh ikinci hukuk 
Hakimliğinden: 

No726 
Adana lntiisarlar idaresi vekili 

avukat Ke 11al Çelik ile T8'Çı nümU. 
ne Oftlitinde Doktor Markoa ara· 
•nda iniite1aaddia alacak dava11nm 

Hastalarını her gün 
kabul etmektedir. 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

can dunlflha11 araıında M. alr.yh i ı y eııi Otel lcarşısında açtığım 
linen ~i leb1itate ratmft\ mah· ı diJ muaycnrbanemde saat 6 dan6 
lccıarye,phn181İf OWutmdm'ilibra 21 re ka:.far hasta kabul ettitimi 

Abone şartları 

Kuruı 

' p)'\p ~ ... teblitiae vem~·- 'ı ve tedavj ve diş imafi hususunda 
.. ıs 1~/931 ı..-..saat ı9 ta~ muhterem müşterilerime azam 1 
~ arar v~rilm_~ı olmakla M. ~ı; l tesfıilitı gösterdiğim gibi cmrar
lam. m~z~ur gu~ ~e .. ~~~a bız :t 1 tesi günleri fultarı için tedavi ve 

1 ıelmecijti veya bir vekil gonderm diı çeleme\ mcccanendir. 8656 
t 1 diti talcdirde mezkur jıyap karan 1 " 13 

~ 'btt&sdik ~ıyabl'hda · iJubakemcye -

12 Aylık 
6 Ayllk 
3 Ayhk 
1 Ayhlc 

1200 
600 
300 
100 

l d~ll\ of unıcatı tcblii' makanuna • 
lcaim olmak üzeore ilin olunur. T.H,K. Adana Şubesi 

1 8721 Başkanlığından: 

I 

~ 

---------~~~-, 
i 

eski muayenehanesinde 

Adana Zirac.t mc-k--
' 'tehi müdürlüğünden 

Ziraat mektebine 937 mali so
nuna kadar Jümmlu olan 25000 kilo 
ekmelc ve 50 ton Etttli veya Zon-1 
ruldak maden kömürü ve 200 tene
ke benzin, 150 teneke ~azot, 100 
teneke gaz, 25 teneke vatom, 6 tc· 
neke valvalin yıtlan 8-11-937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 24- 11· 
937 çarşamba günü saat 14 deViliyet 
ziraat müdürlütünde toplanacak ko 
tnisyon tar ıfuadan ihalesi yapıJacak
br. isteklilerinin yevmi mezkurde yüz 

1 
1 
' 1 
1 

,. 

1 

.. ·- •• 
1 1 TV:I" .. . ... ,,.,. ..... ,. ........ K.8ÖZ'iİ · ~ 

• t&.S\4 ::ı;;; &ol..'\ 1 • t.A t11 

jMatbaacılık 1 

Mütenevvi renkli 
her türlü tab işlerinizi ı L ançak Türksözünün oto AN 
matik makinalannda * 
yapbrabilirsiniz. 

T Eserlerinizi Türk A B 
sözü matbaasında bas. * 
tınmz. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde Kf TAP 

kartvizit ve 
tab işlerinİlt 

bir zamandı " 
bir şeklide ,_ eseriniz daha kıymet· 

lcnecektir. c Kütüphanenizi gü-

zelle-,..tirmek istiyorsa. 
nız kitaplarınızı Türk· 

G sözünün mücellithane· 
sinde y•pbrıUız. Nefis 

KAYADELEN A· 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle-
dilen sudur . 

* 

ı 
• 

ruEatla Tür LD 
* 

AZETE 

K 
A 
v 
A 

KAY ADELEN sır 

ları ve gazozlan sıb"' 
hat ve gençlik k•f 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniı • 

K A y A DELE 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN *' 
Jan ve g azozlıfl ,. 
vinize kadar g~ 
rilir . Depoya ha 
vtrmck kafidir. 

KAYADl· LEN g•tımla11111 a lıı k<'ıı ~ı~t!t·ı deki kırıı·ızı ( 1(,. 
KA) .ADI 1 l N Tr .. wiıleri : p.!tr 
dır. 1 Ü) i.k ,ı ... 11 ~c..11 .. k.r : 1l O ı 111 

LEN ) tapalarına dıkkat t-ciiniz. 
Adana KAY ADE l FN drı • laıı 
lrrin;ıc lı?'Önılo nlır 

Mfıbacl,n f.ıı\:ı'clc•rı rı.~iııJı·ıı \•' r< nl. 1 1 c 'dr- ı r't ". \. ,ı, 1 

.,. 8 il!'; "ıl 
_ı,}~·~~~~ıı~ııı~·~~l~·~·~r~--------------------------

'------------------------------------~----

Yeni Kimya lab~atv9 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza fşc 

Belediye civarı 
. 1 pıh' Her türlü Kimy~vi tahlilat dikkat ve ehemmıyet e ya 

7967 71 

1 -Dit mealeketıer için Abon 
eli detifmez yalnız posta •alfalı 

zammedilir. 
Kaçakçılar vatan 

Bu 'ayın sonunda rıilcel 25 ku· 
ruşluklArla bronz 10 kuruşluklar te· 
davülden 1caldınlacalda11 cihetle, 'ku· 
ruhıutnlıidın datıtılan fitre zam.,. 
na "bu plr1latdan konulmamasını sa· 
yın halkımızdan dileriz. 

de 7,5 buçuk nisbetinde dipmitle- 1-----------ı"!.,,_. ____ ...;;,;.;._.. .... ---
1 - lllnlar içiD idueya mGra

cu ı edilmelidir . 
hainidir 

14-18-23 8710 

ri ile 2490 sayılı lcananun 2 - 3 bci 
madddclcri mucebince lüzumu olan 
vesaikin elldcrine bulunmaları ilin 
olUDur. 10 J 4 18 21 8691 


