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Bursalılar bayram yapıyorlar 

Büyük Şef Sümerbankın yeni 
fabrikalarında tetkikler yaptı 

BUuUk Şefin son seyahatlerinden : Nazllllde 

Gemlik : 2 [ Hususi ] - Büyük 
Şef Atatürk, beraberlerinde Başve

d kil Celal Bayar, Dahiliye Vekili Şük· 
tü Kaya, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, 1 

·s llcıisad Vekili Şakir Kesebir ve bazı 
sayJavlar olduğu halde saat 11,30 
da Yalovada Oıel Termaldan hare· 

n ket ederek saat 15 t• Gemliğe mu
el Vasalat buyurmuşlardır. Gemlikte 

sokakları ve deniz boyunu dolduran 
binlerce halk Büyük Şefi coşkun le· 

il lahüratla karşılamışlardır, 
Atatürk, doğruca Suniğipek fab. 

d~ rikasını ziyaret etmişler tetkiklerde 
bulunmuşlardır, 

e Bir zamanlar gemiciliğin en faal 
,ahası olan Gemlik bundan böyle 
bir sanat bölgesi olacaktır. 

ı 
Sunğipek fabrikası, Büyük Şefi 

çok mütehassis etmiştir, Atatürk fab· 
rikanın defterine şu satırları yazmış· 

79 lard ı r : 
" Sümerbankın Sunğipek fahri. 

kasını ziyaretten duyduğum bahti· 
yarlık büyüktür. Bu degerli fabrika. 
nın millet için kutlu olmasını dile. 
tim. Kama! Atatürk " 

Sunğipek fabrikası yalnız mail 
fedakarlıklardan değıl, teknik bakım. 
dan da muvaffakiyttli bir eserdir. 

Bursa : 2 [ Hususi ] - Büyük 

} 

Şef Atatürk ve maiyetleri Gemlikten 
saat 15,5 de hareketle 19,10 da Bur· 
saya şeref vermiıleıdir. 

Büyük Şef, daha Bursaya yak· 
laşırken Bursa Valisi tarafından kar· 
Şılanmıştır. 

Binlerce insan yolları iki taraflı 
rloldurmuşlar •· yaşasin Büyük Şef ,, 
" Varol Şefimiz ,, diye haykırarak 

t heyecanlar izhar etmişlerdir. Bursa
lılar bu gün tarih! bir bayram günü 

ı 
Yaşamışlardır. Bütün dükkanlar ka· 
Panınış, h~lk büyük bir uğultu ha-
:1nde caddelere dökLlmüş, meydan 
•ra bırikmiştir, 

J 
Bir an oldu Li oıomoLiller bu 

büyük halk kitlesi arasından geçe 
{ rnedılcr. 

Ji Atatü'. k Y_ağn.ura rağmen kapa 
lı . otomoLılltr · ndrn it cıel üzeıi açık r ~ır otomobıle bindilt r ve böylec~ 
ıkametleıine tahsis edilen Çelikpa 

lasa gittiler. Atalüı k, Bur~alılar ın hu 

{·! samimi tezahürlerinden pek mem· 

ıınd- ~un ve mütehassis olmuşlar ve 
Bursalılar bana ilk günleri yaşat 

~· tılar • buyurmuşlardır. 
.,,/ Atatürk'ün Yüce huzurlarile şe . 

rtfJenen Bursanın gecesi de gündü. 

~nden hiç te farklı değildi. Ata· 
i / tuılc, Çelikpalasta arkadaşlarile ko 

lltışurken, otel önünde, büyük bir u 

ğultu işitildi. Bu uğultu, Bursalıların 
tertibettikleri muazzam fener alayı 

idi. Fener alayı otel önüne geldiği 
zaman coşkun tezahüratla " yaşa 

Atatürk • " başımızdan hiç eksik 
olmasın • nidaları yükseliyordu. 

Büyük Şef, üç defa otelin tra 
çesine çıkarak Bursalıları selamla. 

mışlardır. 

Bundan sonra Büyük Şefin Baş 
Yaveri otelin traçesine çıkarak o 
tel önündeki binlerce Bursalıya şun 

lan söylemiştir : 

- Ben Atatürk'ün Baş Yave 

riyim. Atatürk gördüklerinden çok 

memnun oldular. Ayni zamanda ra

hatsız olmamanızı, gidip istirahat 

etmenizi bildirmeğe beni memer et· 

tiler . 

On binlerce halk " biz asla ra 

hatsız olmayız • seslerile şehrin 

muhtelif sokaklarına yürümüşln· 
dir . 

Başbakan Celal Bayar. l:eraber 

lerinda Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
ve Nafia Vekili Ali Çetinkaya ol 

duğu halde . C-ıimhuriyet Halk par· 

tisini ziyaret ~derek burada Parti· 
liler ve Halkevlilerle temaslarda 

bulunmuşlardır. 

Faşist İtalyanın 15 inci 
yıl dönümü kutlandı 

'' Habeşistan ve İspanya toprakların
da kanınızla şerefli sahifeler yazdınız,, 

Duçe bir nutuk söyledi 
Roma ; 2 (Radyo) - Bugün ltal. 

yanın her tarafında faşist ltalyanın J 

15 inci yıl dönümü büyük.merasin. ve 
tezahuratle kutlulandı. Rom3nın bü
yük meydanlarında binlerce kadın, er. 
ke taı a!.r.drn gösteriler yapıldı. On 
binlerce kara gömlekli başvekil Mus 
soliıı i nin önünde bir geçil resmi yap· 
mışlırdır. 

Geçit ıe>m ' ndrn eV\·el Duçe, Af 
rika harbire işliıak eden bazı 1 ıtala· 
ra bayraklar ve ımi~tir. Duçe bu esna
da bir nutuk irod rder ek drmiştir ki: 

-Lejyoneı ler .. 1923 d , n bugü
ne kadar ltalya çok kuvvetlenmiştır . 1 

Mi!lis kuvvetlerimiz, iradesi sarsilmaz -~ 
bir haldedir. Habeşistan ve İspanya 
topraklarında kanınızla çok şanlı sa· 
hileler yazdınız. 

Lejyonerler, faşist İtalya bugün 
bütün manasile kuvvetlidir. 16 ıncı 
yılımız faşist ltalya için daha mesut 
ve daha emniyetli olacaktır. Biz her· 
kesin hakkına hürmetkarız. Fakat, 
hukukumuzu müdafaa etmek, koru· i 
mak şartile 1. "1enfaatlerimizi koruma· İ 
ya her zaman hazır ve kudretliyiz 1 

Bay Musollnl 

işittiniz mi ? 
Kara gömlekliler, Duçenin bu su• 

alı karşısında üç defa « evet • de
mişlerdir. 

Habaşistanda 
iktisadi vaziyet 

çok fena 
Ticare istihsal durmuş, 
ftalyadan mütemadiyen 

para çekiliyor 

Londra: 2 (Radyo) - Sunaay 

Timcs gazetesi yazıyor: !tal yanla· 
rın Habeşistonda maruz kalmakta 

oldukları ciddi iktisadi müşkilita 
ait tafsilat bize selahiyettar bir men· 
badan gelmiştir. Bu tafsilat gösteri 

yorki Habeşistan, ltalyanın mamul 
nıadJeleri için bir piyasa kşkil et· 
meksizin onun parasını ve vesaitini 
kendine çek< n fakirleşmiş bir mın· 

taka haline gelmiştir. 1 
Tic•r<t dJrğunduı; yerliler an

cak ken li ihtıyaçlarıııe yetecek ka. 

dar ı~tıhsal fa luluıımaktadır l•r. ltal 
yan mrnıurl~rının n•Üsteml~ke idare 

sindaki tecrübesizliklrı i do'ayısile 

vaziyet bütün Lütün vehiınlcfmİş 
dır, Şurada burada eaasen ictinalı 

kabil olmayan münferit zayiat vuku 
bulmakta olmasına ve Somalı ve E

ritre askerlerinden bazilerinin kaç· 

maha olmalarına rağmen işgalin 
her hangi bir surette tehlikeye ma. 

ruz bulundugunu 'göstuecek Hiç· 

bir alaka yoktur. 

Uzak şarkta dün çetin 
hava harpleri oldu 

Yedi Japon filosunun hücumları 
fena halde akamete uğradı 

Çinliler bir şehri geri almak üzere 

Şanghay : 2 (Radyo) - Uzak 
şark harbi iyice kanlı bir şekle a-irdi. 
Dün, Çin ve Japon tayyareleri ara
sında korkunç çarpışmalar olmuş. 
Çin tayyare filoları Javon hava üsle
rine, tayyare !il . !arına müteaddit 
hücumlar yapmışlardır. iki taraf tay
yarelerinin çetin bir muharebeye tu
tuştukları Honang mıntakasında çar· 
pışmalar uzun sürmüş ve Japon tay
yare kııvveıteri burada on iki Çin 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Bu çar
pı ( mala rda bazı Japon tayyarelerinin 
ve müdafaa hatlarının tahrip edildiği 
söylenmektedir. 

Çin kaynaklarından gelen haber 
!ere göre, Çoning üzerine yürümekte 
olan bet Çin kolundan biri bu ıeh
rin dış mahallelerine girmiştir. Ja· 
ponlar, şehri terketmek için hazır. 
!anmaktadırlar. 

Yedi filo halinde uçan kırk bir 
Japon tayyaresi bugün Honkong de· 
mir yolunu şiddetle bombardıman 

etmişlerdir. Bu mıntakada telgraf ve 

teleton hatları tamamen kesilmiştir. 
Diğer taraftan on iki Japon tayyaresi 
Kankong üzerinden ve yükselen uç· 
muşlarsa da Çin tayyareleri tarafından 
püskürtülmüşlerdir. 

Şanghay: 2 (Radyo) - Bir Ja· 
pon yürüyüş kolu Kengyan şehrini 

' zaptetmişlcrdir. Bu şehirde Çinli-

lerle Japon kuvvetleri arasında 
kanlı çarpışmalar olmuştur. 

Şanghay: 2 (Radyo) - Res· 
men bildııildiğine göre Pengo Ja · 
ponlar tarafından ifgal edılmiştir. 
Bu mıntakada Çinlilerin gayet ,atır 
zayiat verdikleri de teyid edilmek· 

tedir. 

Hankov; 2 (Radyo) :- Japon 

ordusu demiryolu boyunca Çinlileri 

top bataryalan ve tayyare filoları 

ile takip etmektedirler. Çmlilcr ace 

le takviye kıtaatı almaya başlamış· 

!ardır. 

HATAYDA HAVA 
HALA DEGiŞmEDi 

Bay Miçesko 

Romanya hariciye nazırı 
Belgrada geldi 

Yeni yeni usuller icat edil 
mekte güçlükler çıkarılmakta 

Belgrad : 2 (Radyo) - Milletle 

cemiyeti toplantısında küçük anlan· 

tı temsil eden Romanya hariciye 
nazırı B1y Miçesko buraya gelmiştir 
Nazırı Yugoslav başvekili Stoyadi· 

noviçle Milletler cemiyetinde konu· 

şulan meseleler hakkında temaslar 

yapacaktır. 

Antakya: 2 (Türksözü muhabirin· 
den) - Suriye şehirleri belediyeleri
nin, ınesalihi müştereke hal oluncu
ya kadar tatbik edilmek üzere bir 
duhuliye resmi ihdas ettikleri ve ge
rek Lübnandan ve gerek Hataydan 
bu şehirlere sevkedilmekte olan her 
türlü yiyecek ve sair 'eşyasından bu 
resmi tahsile başladıkları haber alın· 
mıştır. 

Dün matbaamıza gelen bazi ta· 
cirler, Halebe gönderilmekte olduk!- ı 
arı mallardan çok fahiş bir resim tah ı 
sil edilmekte olduğunu, bu vaziyet 1 
karşısında bütün işlerinin durduğunu 1 

bil irmiş , ya bu işe bir çare bul nma
sını, yahut Sancagında Suriyenin ge
len eşyaya ayni resmi koymak sureti 
le mukabele misilde bulunması !Azim 
geldiğini söylemişlerdir. 

Nufus işlerinde bir çok zorluklar 
çıkarılmakta olduğunu yazmıştık. Au 
zorluklardan biride şudur: 

Mısır partileri 
lngillereye dün bir muh

tra verdiler 

Kahire : 2 ( Radyo ) - Mısırda 

biitün partıleı" meıııup dliJrrı fazla 
paılamt oto azahrı lngiltere Büyük 

1:.lçi•ine biı mııhtra ver ert k Arap· 

!arın Fıli•tiııdıl..i hal.laıına ıiayel 
edilnıe~ini istemışleıdır . Ve Alınan 

şiddetli tedbiıleri pıote~lo elmiş 
!erdir. 

lçeıide 

Bayan Kolontai 

* 
Avusturya üzerinde 

kara bulutlar 

Sıtkı oğlu behcet adında biri son 
defa Türkiyeden Hataya dönen bir 
yurddaş elindeki Osmanlı nüfüs tez
keresine istinaden nüfusa yazılmak 

üzere şehrimiz münferid hakimligine 
müracaat etmiş, fakat bu müracaat 
nüfus kağıdının tashihinin üzerine ve
rildıği iddiasile reddolunmuştur. Beh
cet bu nüfus kağıdından maada pasa· 
portu ve memuriyet CLZdanile de hü. 
viyetini ve aslen Hataylı olduğunu 
ispat etmek istemişse de mahkeme 
bunların da muteber olamiyacaA-ını 

v7 keyfiyetin nüfus kağıdının verildi· ı 
gı yer olan Beyrutta tahkik edilece· 
gini bildirerek davayı tecil etmiştir. 

Stoyadinoviç, Miçesko şerdine 

bir ziyafet vermiştir. 
Miçesko prens Paul tarafından 

kabul edilmiş ve uzun bir mulakat 

yapılmıştır. Prens Paul, nazıra beyaz 

kartal nişanın aslip kordonunu ver

miştir. 

Romanya hariciye nazırı Yugos

lav meçhul askerini de ziyaret ede

rek bir çelenk koymuştur. 

Dr. Şehbender 
• 

mı kuruyor? 
Bir çok gazeteler ,Şehbender lehine 

başladı şimdiden propagandaya 
~~~~~~~~~~ 

Şam : 2 (.TÜRKSÖZU muhabirinden ) - Vatanı partiye ye 
hail hazır hUkOmete ~k•r•• •lddelll tedblr:aımı, bulunıın Dok· 
tor Şehbenderln, •ubat ortasında Mısırdan~Surlyeye döneceAI 
haber verilmektedir. Şehbenderln Şema diindUkten aonra kuY· 
vetll bir ( lttıhed partisi kur-
mgk tefebbUsUnde~bulunacaAı 
tahmin edilmektedir • 

Şehbendare taraftarlı edan 
gozeteler,kurulacak olan bu partinin 
sırf memleketin ıaali ve ~rakkisine 
hizmet edeceğini şimdiden propa
ga.nda elmektedirln. 

Dahiliye Veziri Sadullah Cabiri 
beraberinde polis umum müdürü ' 
jandarma kumandanı ve bazı mebu~ 
larla gazeteciler olduğu halde dün 
byradan Derzora gitmiştir.Vezir ora. 
da elektrik fabrikasinın küşat res
mini yapacak ve teftişlerde buluna· 
rak dönecektir . 

Milletler Cemiye
tinin ıslahı işi 

Cenvre: 2 (Radyo) - Milletler 

Cemiyeti paktının ıslahı için çalışan 
komite bugün işini bitirmiştir. Paktın 

ıslahı meselesinde lngiliz murahhası
nın tezi kabul edilmiş olmakla be-

raber bu mesele eylüla kadar tehir 

edilmi~tir. 



Sahife 2 Tlirksözll 3 Şubat 1938 

1 
Dünyanın biricik kadın sefiri 

Sovyet Rusyanın Stokholm elçisi '--------------------------------·-----------
AYA KOLO TAi Şehrimizde Emlak 1 

Bankası ajanlığı 

nin heyecan ve macera dolu hayatı Dün aldığımız bir h~bere göre, 
Emlak Bankası,şehrimizde bir ajan
lık ihdas edecektir. Bu ajanlık, şe

hirde tetkiklerde bulunarak, ev yap 

1 
tıracaklara müsait şartlarla Emlak 
Bankasından istikraz yapmaları için J 

tavassutta bulunaca'<tır. Bu işler ge- ı 

nişlediği takdirde Emlak Bankasının 
şehrimizde bir şube açması da pek: 
muhtemel görülmektedir. 

Çarhk Rusya Generallarlnden birisinin 
kızı ve bir Albayın karısı olan bu güzel 
ve zarif kadın, bütün Rus polisini şaşırtmıştı 

"Polis komiseri: 
Fakat dedi. Bu kadının a 

yaklarında ipek çorap var. 

Rus· Japon harbinden sonra Rus· 
yada vukua ıelen karışıklıklar es· 
nasında idi. Çarın zaptiyeleri pay· 
tahtın şüpheli mahallelerini araştı· 

rıyordu. Bu genç kız bir hankarda 
yapılan gizli siyasi bir loplantıdan 
çıkıyordu. 

Komser devam ett: 

- Çifti üç ruble eden ip ço 
raplar ... 

Genç kız yeşil dalgalar yapan, 
yayık gözlere sahipti. Meydan oku
yan bir eda ile başını kaldırdı: 

- Üç buçuk ruplel. dedi. 
Polis memuru sordu: 
- Oı.ları nereden çaldın. 
Genç kız: 
- Pariste Rue de la PaiX'dan 

getirttim. 
Bu cevap üzerine polis komiseri 

lıir az daha ihtiyatkar davranmağa 

başla< ı. Yüksek bir aile kızına ya 
pılacak bundan daha bü}ük bir ha· 
karet olamazdı. Ve o bu karışıklık 
zamanında Tolstoinin romanlarının 

birçok yüksek ve asil aile çocuk· 
!arının da başını döndürdüğünü pek 
ala biliyordu. 

Komiser bir az daha fazla bir 
nezakrtle tekrar sordu: 

- isminiz nedir? 
- AleXandra Tomaııtouitchl 
- Generali:ı kızı mısınız? 
- Evet, filhakika general To 

maetouitch babam olmuştur. 
O gece general alelacele polis 

merkezine da~et edildi. Ve ona şu 
tavsiyede bulunuldu. 

- Kızınızın tehlikeli münase. 
betleri var. Sık sık sosyalistlerin 
toplantılarına gitmekte ve sosyalist 
beyannameleri dağıtmaktadır. Tah 
kikatımıza göre bütün cep harçlığı · 
nı da hu muzir adamlara veriyor . 
Kızınızı yabancı memleketlerden 
birisine bir müddet istırahat etmek 
üzere gönderseniz hiç fena olmaz. 
Yalnız lsviçreye göndermeyiniz. 
Çünkü burada çok şüpli ve tehlikeli 
insanlar vardır. Daha ziyade Carls 
bad veya Monte Caılo'ya gönderi 
niz. Orada krndi sevi ye sinde genç 
kızlara tesadüf eder. Oynar, dans 
eder ve bir müddet sonra memle 
keline cıaha temiz düşüncelerle dö 
ner. Bu tavsiyeye genral şu cevabı 
verdi: 

- Hayır! onu evlendireceğim. 

Katır kafalı hir kızdır. Kocası ter 
biye etsini. 

ESRARENGiZ IHTILALCi KADIN 

Albay Kolontai'de AleXandrayı 
yola getirmek hususunda general 
Tomantouitch'den fazla muvaffak 
ohm adı. 

Bu senelerde Petresburgda gizli 
toplantılarda birdenbire zuhur eden 
çok güzel, çok zarif bir kadından 
uzun müddet bahsedılJi. Bu genç 
kadının sözleri ameleleri alevlen 
diriyor, ve müdhiş bir heyecana 
sevkediriyordu. Poli! baskın verdiği 
zaman o her defasında da tam za 
manında ortadan kayboluyor ve bir 
türlü ele geçmiyordu. Polis bütün 

paytahtın köşesini, bucağını araştı 

- 1 -

- .......... ~ .. -·< 
> Son günlerde Avrupa djplomatik mahfellerinde Sovyet Rusyanın Stok- 1 

holmdaki sefiri Bayan Kolantoinin Moskovaya geri çağrıldığı gürültüsü 
yayılmıştı. Herkes kendi kendine soruyordu ; Acaba bu değerli kadında ı 
mı Stalin'in başladığı son ( temizleme ) harr ketinin kurbanlarından biri 

1 
olacaktir . 

Bir ihtiyar adam 
trene çarpıldı 

Dün haber aldığımıza göre ak
dag madeninin . terzıler gediğinden 
lsmail oğln izzet adında yetmişlik 
bir ihtiyar Yenice istasyonu civarın 
da trene çarpılmış ve ağır yarala 
nara~ hastahaneye nakıl edilirken 
ölmüştür. MüdJei umum muavin Şe. 

Fakat şimdi artıkanlaşılmıştır ki Bayan Kolontai gözden düşme şöyle dursun ı 
kendisine Sovyet Rusyanın en yüksek hariciye memuriyetlerından birıs i 
verilmek üzeridir. Kati olarak söylendiğine gö're, Bayan Kolontai Sovyet ' 
Rusyanın dış politikası için en hassas bir nokta olan Çin'e gönderile
cektir. Dünyada biricik kadin sefir olan Bayan Kolontinin hayatı bir çok 
merak ver ici avantörlerle doludur. Kendisi eski Aristokrat Rus ailelerin· 1 

den birısinin kızıdır. Daha çarlık Rusyası zamanında henüz çok genç 
iken sosyalist c eryanına kapılmış, sürgünde olan Lenine arkadaşlık yap
mıştır. Kendisi serbest izdivaç nazariyesinin en hararetli tarafdarlarından 
birisidir. Sovyet Rusyada kurulan ilk güzeli k maddeleri fabrikasına onun 
adı verilmiştir. 

' ref Gök men:tarafından kaza hak· 
kında tahkikat yapılıyor. 

Pariste çıkan (Paris soır) gazetesinin haflalık fevkalade nüshasında 
dikkate değer bir şahsiyet olan bu kadın hakkında gördüğümüz şu me 
raklı yazıyı tercüme ediyoruz : Halkevinin 

yıldönümü 
yor fakat bütün gayretleri l · oşa gi
diyordu. Albay Kolontainin evini 
araştırmak şüphesiz, polisiıı aklın 

dan bile grçmiyordu . 
Tehlıkeyi atlatıp ta evine dön

düğü zaman AleXandra derhal ko 
kulu bir banyo alıyor. Ve ya lngiliz 
ce, yahut ta r ransızca bir romanın 
sahifeleri arasında kendini kaybedi 
yordu. Akşamları Çarın sarayına ve 
yahut ta operaya gitmek üzere ko
casına refakat ediyordu. 

Bazı defa ihtilalcı arkadaşları 
ipekli elbiselerini, kokularını, makiyajını 
onun başına kakıyorlardı. 

Alexandra onlara şu cevabı 

veı iyordu : 
- insanın hakiki bir ihtilalci 

olması için tırnaklarının kirli olması 
lüzumuna kani değilim. Politika sa 
hasında ehemmiyetı olan şey sadece 
müessir olmaktır . Hareketim mü· 
essir midir, değil midir ? 

Bir kaç sene AleXandra bu su· 
retle çifte bir hayat sürmeğe mu· 
vaffak olmu0tu. Fakat Çarlık poli· 
sinin kulakları çok delikti, Günün 
birinde AleXandra sürgünlük ceza 
zuma çarpılınaktan ise kendi ken
dine Rusyayı teıkt>tınek mecburiye· 
ti karşısında kaldı . 

YAŞA BAYAN 1 

Cenevrt>, Lozön, Paris... AleX 
andra l.üyük harpten evvelki Rus 
muhacirlerinin Lulundıığu bütün 
merkezleri dolaşıvordu. 

Bir gün Pariste Montparn?ssede 
Lenin ile bir satranç parlisi yap· 
mıştı . Bundan sonra iki ilıtila 1 ci 

d0st olmakta gecikmediler . L•ııin 
bu genç kadının ukasırıa, görüşle 

riııe hayran olmuştu . AleXandıa 
çok geçmeden Leninin en yakın ve 
itimad ettiği arkadaşlarından biri 

oldu. 

Büyük harp başlamıştı . O, Le 
nini her taraftan takibe koyuldu ve 
Cenevreye gitti . 1917 de Ç•rlığın 

ilk defa yıkıldığı Petrograda Lenin. 
den de evvel gitmişti . Kendisi hiç 
bir zaman tamamile parasız kal. 
mamıştı. Siyasi fıkirlerini birer ide· 
oloji fantazisi telakki eden kocası 
ve babası hiç bir zaman onu para· 
~ız bırakmamıştı. 1917 de ihtilal ko· 
mitesi onu Baltık donanmasında ih
tilal çıkarmağa memur etmişti . 
Subayların çocuğu hakıkatta Çarlık 

rejimine sadık kalmıştı . Ve Bole-

şevik diye çağırılınağa l,-aşl;.nan bu 
ihtilalcileri kurşuna dizmeğe de ha. 
zırdılar . 

Aleksandra kendisine veı ilen bu 
İşte muvaffak olmak için cesareti 
delilik der<cesine vardırmıştı . lhıi · 

1 la propagandasını yaymak için C· 
ronstadt deki harp gemilerinin içine 1 

1 
kadar girmekte teretdüt etmemişdi. 
Bu ,ölüm randevusuna giderkende 
en cazip süslü tüvaletlerini giyiyor· 
du. 

Bir akşam onu bu vaziyette gö· 
ren taife: 

yoldaş! diye bagıra· - y1şa 

cağı yerde; 
Yaşa bayan! diye alkışlamış ' 

1 
!ardı. 

Subaylar onu tevkife cesaret 
edemiyorlardı, hatta bir çok genç 1 

subay onun aşki ugurunda bolşeviz 11İ 

kabule çoktan 1-azırdı . fakat Alek 
sandranın aşkdan daha eve! düşün 
dügü şeyler vardı. 

Lenin muzaffer olupta yeni İz· 

divaç, ve talak kanunu ilan e:tikten 
sonra o uzun boylu yakışıklı bir 
ta i f e ile evlendi. r ak at birinci 

kocasının adını taşımaktan da vH 
geçme li. llrtitiildan sonrada en teh 

likeli vazifele ri aİmaktan çekinme· 
mişdi 1919 da Lenin erkan harbi· 
yesi ile irtibat teminin' memur giz 

li bir teşkilat yapıldığı içın istokho 
!imden koguln uştu. Bu şehre ancak 
.Sovyet ı usyanın sefiri s,fo lil~ tekrar 
gelcbil .li. I 

SONU VAR-

Hazırlıklar başlıyor 

Halkevinin yıl dönümü münase· 
betile bugün halkevinde bir toplantı 
yapılacak ve evin yıl dönümü günü 
yapılacak tören ve toplantılara aid 

bir program tesbit edilecek ve bu 
işleri tanzim için bir komite seçile· 

cektir. 

Fazla alınan vergiler 

Fazla alınan vergiler hakkında 
Maliye Vekaleti yeni bir karar ver 

miştir: 
Her ne şekilde olursa olsun mü· 

kelleflerden fazla olarak tahsil edi. 

len biı•a ve arazi vergileri sahiple· 
rine iade edilecektir. Bu karar Hu· 
susi Muhasebelere bildirilmiştir . 

Adliy.;de tayinler 

Dörtyol Müddei Umumi Mua
v nliğine esl.i Kastamuııu Müddei 
Umumi Muavini Sakıp Günşen tayin 

edılıııiştir . 
* • • 

Adana icra nıua-in Hakimliğine 
Dörtyol Mü idd Umumisi Sıtkı Ak
yazaıı tayin edilmiştir . 

köpek kuduz 
değilmiş! 

Bundan on üç gün kadar evvel 
_, uğladaki köprü 

1 
KarşıyakaJa Mcl>mct oğlu O• ı·anı 
ı>ıran köpeğin , Belediye Veteriner· 

lığince on üç gün müşahede neti
cesinde kuduzdan salim bulunduğu 
anlaşılmış ve sahibine teslim edile
rek ı,ırılan çocuk da tedaviden alı· 

MuğL : 2 (Hususi) - Ayakları. 

nm açıklığı onbeşer melre ve altı 
gözlü olan büyük köı , riirıiin inşaatı 
haylı ilerlem i ş olup pek yakında bi 

teceği kuvvetle ümit edilmektedir, ; 
Yırmi dört saattan fazla yağan 1 

şiddetli yağmurlar durmuştur. Taşan 

derelcrJcn Muğla, Çine ovaları su 
altında kalmıştır. Menderes ve diğer 
ç~yların taşm~sile Muglı -Aydin şo 
sasını su basmıştır. Uu_giin burada 
bir modelcilık kursu açılmıştır. Kur 
sa devam tdeceklerin büyiik istifa. 

deler elde etmeleri için icabeden 

tedbiı ler alınmıştır. 

koyulmuştut . 
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Gök yüzü bulutlu , hava hafıf 
rüzgarlı. Ufuklar sisli. En çok sıcak 
gölgede 14 santigrat derece. 

Ankara - Adana hav 
seferleri hazırlığı 

Sefer Nisanda başlıyo 
Devlet hava yolları idaresi , Ni 

san başından itibaren geniş mik 
yasta başlıyacak olan Devlet Hava 

Yolları seferleri için şimdiden hazır· 
lıklara başlamıştır . 

Devlet Hava Yollarının Nisan 
başına kadar bütün yolcu tayyare
leri gelmiş olacağından on tayyare 
daima servise hazır bir vaziyette 
bulunacaktır. Bunun için ilkbaharda 
hava seferleri yalnız lstanbul-An· 
kara arasında değil, lstanbul - An 
kara lzmir , lstanbul -Ankara
Adana arası ve mütekabil servis· 
leri şeklinde de başlamış olacaktır. 

Umum neşyiyat 
müdürümüz 

MACiD BÜÇLÜ IYILE';>TI 

Uzun zamandanberi tedavi için 
lsanbulda bulunmakta olan umumi 
neşriyat müdürümüz avukat Macit 
Güçlü, tamamile iyileşerek birkaç 
gün evvel şehrimize avdet etmişti. 
Burada da birkaç gün istirahat 
eden değerli arkadaşımız dünden 

itibaren işlerine başlamıştır. Agırca 
bir hastalık atlatan arkadaşımıza 
geçmiş olsun deriz. 

Adananın bir aylık et 
sarfiyatı 

Aldığımız malumata göre, geçen 
bir ay zarfında şehrimiz mezbaha· 
sında 2212 Koyun, 622 Keçi , 265 
inek, 31 Öküz, 81 Dana, 20 Manda 
ve beş Malak olmak üzere 3306 
hayvan kesilmiştir. 

Domuz mücadelesi 

Şehrimiz Ziraal dairesinden öğ· 
rendiğimize göre, geçen bir ay zar
fında mülhakatta Ziraat Mücadele 
Memurları vasıtasile 547 domuz 
itlaf edilmiştir . 

Gene bu yaz içinde Elaziğ ve \ 
servisleı inin de açılması kabil D 

caktır. Devlet Hava yollarının J111 

cut kadrosu genişliyecek olan !' 

vise ve çoğalacak tayyarelere yt' 
miyect'ği için, kadro , yeni eleınl 

la· la takviye edilecektir. Bundan 
layı da yeni tayyare makinisti 
alınacaktır. İlk olarak sekiz m:lkİf 
alınacaktır . 

Önümüzdeki mevsimde De• 
Hava Yolları yolcu nakliyatı il 
felerinde bir miktar daha teıııı 
yapılabileceği de ümit olunmak 

dır . 

Ceyhanda 
Odun m~selesi 

Halledildi 
artık 

Ceyhan 2 ( Hu~u•İ muhabi 
mizden ) - [3' r müddettir kaıab 
mızda şu kış mevaiminde bir odd 
buhranıdır devam etmekde ve hl 
hefkere ve bahçelerinde bulıııı' 
meyve ağaçlarını kesmede ve sık 
bayvanatınm mayısından tezek ! 
parak yakmakda idi. Halkın bu 
ziyetini göz önünde tutan beledif 
aldığı ted'>ir ve teşebbüs netic~ 
orman baş mühendisini telb etıP 
ve n.ııılal..o.mız çalılıkları geziler' 
tetkik: t yapılmışbır. 

Yapılan tetkikat neticesindı 
Misıs çalılığından itibaı:en Ceyhl 
kasabası karşısında ve kasababa ' 
rım saat mesafede bulunan Adater 
köy\ine kadar olan sahadan herke! 
in ve her istediği zaman odun ket 
bileceği ve kasabaya getirip ,.ı 
bilmesine miisaade edilmiştir. Bu 1 
ber dünkü ğün kasabada tellal vl 
sıtasiyle halka bildirihniştir. 

Binaenaleyh bundan sonra, Jıı 
küm siirmekde olan odun buhrf 
kalkacak ve halk de geçen yıllar 
olduğu gıbi odun ihtiytcını kolay 
temin ve tedarik edeeekdir. 

Üç Alman tayfası Türk-Afgan mu3 

Boğazda korkulu bir 
macera 'geçirdi 

lstanbul :2 (Aususi) - Evvelki 
gün limanımıza gelip giden Reluanz 
ismindeki seyyah vaponınun tayifa 
sından üçü korkulu bir macera geçir 

mişlerdir . 
Kral Şaridt-, lrş Hayvan, Ohan 

ismin.foüç1tayifa Beyoğlunda gezmek 
üzere vapurdan çikmrşlardır. Bunlar 
gece yarısı Galataya inmişlerdir. Ge. 
miye gitmek üzere vesait aramışlar, 

bulamamışlşrdır. 
Bunun üzeı ine elen iz yolları rıh 

tımında bağlı duran boş bir sandala 
atlayıp v•pura doğru açılmışlardır. 

Sandal akıntıya kapılmış, Boğazın 
sularını bilmiyen üç tayifayı Kızkule. 
si önünde duran vapura değil, Ahır 
kapı açıklarına doğru götürmüştü. 

Üç tayıfanın müna v !be ile kürek 
çekmelerine rağmen sandal uzakluş· 
maya ve içine sular dolunca Alman 
tayıfalar feryada lıaşlamışlardır. 

Seslerini o sırada Bandırmadan 
ğelen Coşkun motorunun kaptanı 

Ahmet işitmiş, üçünü de motoruna 
alıp deniz polisine teslim etmiş. 

Sabaha karşı üçü de vapurlarına 

gidebilmişlerdir. 

hedesi 
daha 

on sene 
uzatıldı 

Ankara, 2 (Hususi)- Türkiye 
Ef ganistan arasında 25 mayıs 921 
ıarihinde aktedilmiş olan muhadt 
net ve teşrikimesai muahedenanıe 
sinirı merbutlarilc birlikte daha d 
sene müdrletle temdidine dair pr•' 
tok ol, lıir tar aftan haı iciye vekili11'1 

Dr. T ~ vf!i: Rü. l :i Ar as, diğer tar91 

tan Ffı;ani•trn hükumeti namııı' 
Ankara büyük elçisi B. Sultan A~ 
met tarafından imzalanmıştır. 

İtalyadaki infilak 

Roma: 2 (Radyo) - KollofcrC 

silah fabrikalarında vukua gelt1 

büyük iııfılaktan sonra, fabrikaP1~ 
bir çok dairelerinde faaliyet yePI" 
den başlamış bu:unuyor. 

infilak hadisesinde ve hastah• 
nede ölenlerin sayısı otuza çıknııf 
tır. 

Fa'brikaların civarın la oturan!~' 
patlama esnasında evlerini terkel' 
miş bulunnuyorlardı, balkın kamile~ 
evlerine döndükleri ve korkunun ı 
olduğu anlaşılmıştır. 
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Avusturya üzerinde yine 
kara bulutlar dolaşıyor 

İtalyan ham 
maddeleri 

Roma: 2 (Radyo)- halyan is
tihsalinde son seneler zarhnda bir 
yükselme başlamıştır. Neşredilen ra · 
karolara göre 937 senesi içinde i
tal yada bilhlssa deniz istihsslatı art· 
mış bulunmaktadır. 

Almanya Berlinle Bükreş Viyana yol ile 
bağlanmak istiyor 

e 

lngilfere gemilerine taarruzlar 
Avusturya Başvekili- derin nefret uyandırdı 
n in mevkii te h 1ike1 i ? . Londra : 2 (Radyo) - lngiliz 1 nuşma. lara başlıyacaktır. Ayni za-

Edıyen vapurunun ispanya sularında ,..manda, Parlamento, l.üviyeti meç· 

Bulgaristanda gizli 
yapılıyor 

işler 

Sofya: 2 ( Radyo) - Bulgar 
zabıtası, kominist prop~gandası al 
tında çalışan bazı kimseleri tevkif ve 
bu prensibi yaymak için risaleler 
çıkaran bazı matbaaları basmıştır. 

lstihsalatın arttığını gösteren 
madenler arasında şunlar başta gel
mektedir. deniz istihsalatı yüzde on 
beş, linyit yüzde yirmi Çinko yüz· 
de kırk, benzin yüzde yirmiyedi 
nisbetinde artmıştır. Suni ipek is· 
tihsalatı da 112 milyon 700 bin ki· 
loyu bulmuşturki yüzde otuz bir faz· 
lalık arzetnıektedir. 

Saklanamıyacak bir hakikat var: j 
Praida, Budapeştede, Londra ve 
Pariste, Ayusturyanın pek yakın istik· 
bali hakkında vahim endişeler du · 
yuluyor. 

Niçin? 

Evveli şunun için ki, yeni bir 
niifuz kazanmata çalışan Berfin baş· 
vekili Şuşnig'i mevkiinden indirmek 
için mümkün olan her vasıtaya baş 
vurmak isteyor. 

Bu güne kadar, Almanyanın 
mütemadi tazyiklerine mukavemet 
etmiş olan bu cesur devlet adamı· 

nın düşmesi de, hiç şüphe yok, şu 
veya bu:tarzdan Avusturya hüküme. 
tinin nazi partisi eline geçmesine 

yol açar. 
Bu suretle, Anşlus kendiliğinden 

tahakkuk etmiş olur ve bu, dünya 
Efkarı Umümiyesinin ses çıkaramı 
yacağı bir şekilde meydana gelir. 

Milletler kendi kendilerini iJa
rede serbest değiller mi? 

Diğeı taraftan, B. Goga'nın si 
yasetile fevkalade alakadar olan 
Almanyanın Romanyadaki petrolleri 
buğdayı eline geçirmek isteyeceği'de 
aşikardır. 

Halbuki, Adolf Hitler Bükreşi 
kontrolü altına lıoymak isteyorsa 
bundan evvel Viyanaya sağlam bir 
şekilde yerleşmesi lazımdır. 

Avusturya üz~inde bulutlar do 
laşıyor. 

Demek ki, Berlinden bakılınca , 
vaziyet " değişiyor • . Dün , 1 nu· 
maralı düşman olan Çekoslovakya 
bugün Alman Birliği emellerinde 
ikinci plana düşüyor . 

Hitlerin görüşlerindeki böyle bir 
değişikliğin asıl sebeb:ni biraz ev· 
vel söyledik : Haritada Macaristan 
olmasına rağmen , Berlinle Bükreşi 
Viyana yoluyla bağlamak. 

Çok mühim olan bu izaha şunu 
da ilave edebiliriz : 

Prağ'a karşı yapılacak bir darbe 
derhal bir tecavüz mahiyeti alır ve 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Her zamankinden Şen Her 
zamankinden Nükdedar Şen ve 
emsalsiz Şantör unutulmaz 

sevimli Komedyen 

Maurice Chevalier 

ve 

yi nefis manzaralarla süslü cazip 
bir mevzua sahip nükde "e zerafet 

kaynağı 

=---=1-

Sevimli Serseri 
Fransızca sözlü en rnn komedide 
takdim edecektir• Cidden güzel 

bir film 
- 2-

Bu filme ilaveten: 

Richard Talmadge 
ın en heyecanlı filmi 

Hafiyeler Kıralı 
da İstek üzerine tekrar gösterile 
cektir. 

PEK YAKINDA : 

Çarlık rusyanın feci zım t~ların ı 
aid yapı'an büyük ve emsalsiz 

bir Rus filmi 

ÇARIN Y AVERI 

8893 

1 

asker sevketmek ister.Bundan sonra 
da bir alay müşkülat çıkar. 

O halde,Avusturyada sessiz ses. 
siz iş görmek kabilken bütün Av. 
rupayı karıştırmaya ne lüzum var ? 

Doğrusunu söylemek lazım ge· 
lirse , öğrenmek istediğimiz yalnız 

bir şey var: Acaba ltalya Orta Av· 
rupadaki nüfuzundan kolay kolay 

-vazgeçecek mi ? 
Bazılarının dediğine göre , bu 

hususta fedakarlık yapmağa hazır 

mış. Fakat bu, suali doğrudan doğ· 
ruya kendisine sormak daha iyi ol 
maz mı? 

(Parıeuar) 

Kutup yolcuları 
tehlikede 

meçhul bir denizaltı gemisi tarafın . hul bu" denizaltı gemisinin hangi dev· 

dan torpillenmesi bura efkarı umu· lete ait olduğunun kat'i surette mey· 
miyesinde büyük bir heyecan uyan· dana çıkarılm~sını istemektedir. 
dırmıştır. Vapur batmış olup müret. Londra : 2 (Radyo) - Cebe-
te'ıatından dokuz kişinin öldüğü lüttarıktan bildirildiğine göre iki 

anlaşılmaktadır. Salahiyettar maha- lngiliz kruvazörü Valansiyaya hare· 

f.1 N A 1 d b ket etmiştir. 
ı yon n aşmasın an sonra u . . 

t ·ık b .. ··k h"J· ld ğ Parıs : 2 (Radyo) - Başvekıl aarruzun ı uyu a ıse o u u . 1 
Şotan matbuat mümessıllerine span 

nu kaydetmekte ve ispanyada sıvil h"d· 1 • t f d b tt b 
yıı a ıse en e ra ın a eyana a u. 

halkın üzerine yapılan bombard- 1 k d · t. k' 1 d k. unara enıış ır ı: spanya a ı 
manian tebarüz ettirerek Frankocu- h f I · · d J ğ f • ava se er erının uyan ır ı ı ecı 

!arın bu hareketlerini takbih eyle hadiseler cidden tüyler ürperticidir. 
mcktedirln .. . Kartacan ~~·k.larınd~ Tayyareler yalnız asker üzerine de. 
bulunan lngılız harp gemı erı meç ğil, müdafaasız halka da hücum 
bul denizaltı gemisini aramak için ederek bu zavallıları öldürmekte· 

hareket etmişlerdir. dider. Fransa hükumeti bu gibi me. 

Londra : 2 (Radyo) - ispanya zalime karşı ko) acak teşebbüslere 
sularında torpillenen lngiliz vapuru elind~n geldiği kadar yardım ~tme· 
etrafında Parlamento bu gün ko- ğe hazırdır. 

Mısır 
itimat 

kabinesi 
istiyor 

Kahire: 2 (Radyo) - Yeni Mı 
sır kabinesi bugünlerde parlamento. 
dan itimad istiyecektir. 

Nahas paşa taraftarlarının Meh· 
met Mahmut paşa kabinesine itimat 
verip vrrmiyecekleri henüz meçhul· 
dur. 

Sovyet bahriye komiseri· 
nin mühim beyanatı 

Moskova: 2 (Radyo) - Pravda 
gazetesi bahriye komiseri Çirnofun 
bir makalesini neşretmiştir. bahriye 
komiseri bu makalesinde şunları bil 
hassa kayt etmektedir. Hiç şübhe 
yokturki Sovyetler büyük bir deniz 

memleketidir ve aynı zamanda dün 
ya denizlerinde Sovyet gemil~ri iş· 

!emektedir Vatar.ımızı ve gemileri

A • 
rı Si e a 

1-Şubat-938 salı akşamı 8,30 suvareden itibaren 

Tanınmış eserlerile şöhret hı.lan Karla Gozzinin layemut eseri olup Lan· 
dra, Berlin , Paris, Moskova, Roma, Viyana Devlet Tiyatrolaıile ( Eski 
Darülbedayi ) de bir çok defalar oynanmış ve umumun mazharı takdiri 

olmuş meşhur Çin imparatoru 

Altum Kanın dünya güzeli kızı 

(TURANDOT) 
Eşsiz büyük Şark filmini sunar 

OYNAYANLAR: 

Kata dönagy - Piyer Bilanşar 
Muhteşem dekor - Çin Sarayının Esrarı -

AYRICA : 

En son ve en yeni dünya havadisleri 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadır 

localarınızı lütfen telefonla isteyiniz 

Pek yakında 

Konştad bahriyelileri 
sözlü sesli film 

Moskova : 2 ( Radyo )- Şimal 

deniz yollar idaresi , Şimal Kutup 
istasyonundan bu sabah şu telgrafı 
almıştır: Burada beş altı gündenberi 
müthiş fırtınalar devam etmektedir. 
Bir Şubatta ve saat sekizde istas· 
yonun bulunduğu buz kütlesi par
çalanmıştır. iki depodan ayrı kalmış 
bulunuyoruz . Lakin buna rağmen 

bütün kıymetli eşyalarımızı kurtar. 
dık. Şimdi çadırımızın bulunduğu 
buzda da yarıklar hasıl olmaya baş 
!adı . 

Şehzade Ziyattin öldü 

lskenderye : 2 - Eski Osmanlı 
padişahlarından Sultan Reşadın bü· 
yük oğlu şehzade Ziyaddin bugün 
kalp sek esinden ölmüştür. 

mizin taşıdıkları Sovyet bayrakları· ---------------------------
nı faşist tehlikesind .·n her zaman için 

Türkçe 

Telefon No: 250 ASRI 8905 

Diger taraftan Tas ajansı, Gro· 
entlandın Şimali Şarkisinde müdhiş 
rüzgarlar devam etıi~ini , buz küt· 
lel..ııinin parçalanmakta olduğunu 
bildirmektedir . Sovyetler Birliği , 
her hangi bir tehlike karşıııında Ku 
tup istasyonundaki alimleri kurtar 

mak için buz kıran gemisi ile bir çok 
tayyareleri harekete hazır bir hale 
getirmişdir. 

lzmirde sıcak sular 

lzmi r : 2 ( Hususi ) - Çeşme 
plajında Tarım Bakanlığına bağlı 
Heyet tarafından yapılan araştırma· 
larda, deniz suyuna karışan on sekiz 

sıca'< su bulunmuştur. 

-------------------~~----------------~ Ne zaman gösterileceği yüzlerce 
fından sorulan ve 

meraklı tara· 

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Gösıerilecek olan, bugüne kadar 
yapılan ( TÜRKÇE SÖZLÜ VE 
ŞARKILI) Ftliınlerin en l üyüğü, en 
muazzamı ve en muhteşemi unutulmaz 

1 Ramon 
' Novarro 

Tarafından harikulade bir tarzda 

yaratılan şahesnlı r ~ahrseri 

ve 
\\ . -.:...... SARK'ıı:.k, 

SEYE ;f 
f.liME T .f~ 
~~l~~r!t.~ ( 

~W,j'"~ç~~ 

1, 
! 

esasli borcUmuzdnr. . 
Bir takım kapitalist devletler 

Sovyet donanmasının eskiliğinden 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
korumalıyız ve bu mudafaa bizim 1 

ve hareketsizliginden bahs etmekte ._ ____ _ 

aldanıyorlar. Yeni Sovyet deniz filo 
su düşmanlarını çok t:yi gözetlemek 
tedir. Bu günkü donanmamız eski 
Rus donanması olmayup modern 
silahlarla mücehhez teknik bakı
mından kuvvetli bir sovyet filosu 
dur. Billhassa bu deniz filosuna ol. 
dukça fazla mıktarda Sovyet deniz 
altı gemilerinin de iltihak etmiş bu 
lunması, bazi eski gemilerin yeni 
başdan modern bir şekle ifrağ edil 
miş "alın ısı jovyet donanmasını yek 
pare ve kuvvetli bir deniz filosu 
haline koymuştur, Donanmamız h~r 
hangi bır tehlike karşısında ordu ile 1 

el el ,, wrere Jüş 11anı kendi toprak. 
larınJan ye kendi denizleriııd~ ~z 1 

mek olan m:llı m 'id faa prensipleri 
mizi tetlıik mevkiine koymaya h<!r 
zaman için hazırdir. 

Alsaray 
Bu akşam 

sınema 

;ında 

Her şey senın için 

Gary Coper 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

KISIM 
5 

Açığa çıkarma ve işten el çektirme 

Madde 49 - Jandaıma subay ve askeri memurları (912) numaralı 
kanunun (6) ıncı madd,si mucibınce ihtilas, irtikab, itaatsizlik, muhilli 
haysiyet ve namus bir cürüm ile ve alelıtlak ağır hapis veya o derece. 
de cezayi müstelzim bir fiildı·n dolayı muhakeme dtına alındıkları halde 
J •ndarnıa Genel Komutanlığının t< klıfi üzerine Dahiliye V ~kaletince açığa 
çıkarılır. 

Mad tı e 50 - Jandarma Genel Komutanhğı seferberlıkte ve icra 
Vekilleri Heyetinin hıısusi karariyle tasdık edılecek askeri harekatta yu
karıdaki maJdede yazılı fiill rle liyakatsizlik, tern1ruz ve ihmal ve terahi 
ve siyasetle iştigal gibi esl ablan dola>ı vazifo başıııda bulunmalarını 
malızmlu gölcı ükle r ni, ınuvekkaten Dahiliye Vekaletinin tasvibile açı
~a çıkarabilir ve mucip st bepltrile keyfiyeti derhal Dahiliye Vekaletine 
bildirir. 

Madde 51 - Jandarma su bay ve askeri memurlaıının muvakkaten 
İşkn d çektirilme<İ aşağıda yazıldığı gibi yapılıı: 

( ŞEYH AHMED ) 
1 

Şirley Templ - Kaıol 
' Lombard 
1 

A) Askeri Muhakeme Usıılü Kanununun (103) üncü maddesi muci· 
bince aske ı i İşlen dola) ı yar · ılan tahkıkat üzerine nıuvakkaten işten el 

çektirmeğe ı:lay komutanların.dan itibaren amiri adliler salahiyetlidir. (Bu 
muamele açıga çıkarmak değıloir.) 

B) Memuriıı mulıakematı hakkındaki kanunun (12) inci maddesite 

Fevkalade film ( TAN ) sinemasının büyük bir mu
vaff akiyeti olacaktır. 

Hakiki"i olmuş bir vakadan alınmış mevzuu ve Vedia Rıza, Cevdet 
Kozan, Hasan Tahsin, ve daha bir çok Türk artistleri tarafından söylenen 
şarkı ve nefis musiki parçalarile süslü bulun~n bu Çöl, Aşk, ihtisas ve 
heyecan dolu emsalsız Şark filmini bütün Adana halkı görmege 
koşacaktır: 

Pek yakında .... Pek yakında 8881 

1 

Unutulmaz üç şanatkar tarafından 
yaratılan, Neşe, Zevk, Güzellik 

şahaseri 

GELECEK PRoGRAM : 

Saray Entirikaları 

Dikkat : 
PEK YAKINDA: 

Günün adamı 
Emil Jagnis 

Teltfon : 212 
8894 

göre aleyhlerinde vilayetlerce ilk tahkikakta başlanan jandarma subay 

1 
ve memurlar_ı &.örülecek lüzum üzerine Dahiliye Vekaletinin muvafakatı 
alınmak şartıle ışten el çektirilebilir. 

C) Vilayet idaresi Kanununun muaddel (35) inci maddesinin son fık. 
rasına göre vali yapacağı teftiş neticesinde vazifesi başında kalmasında 
mahzur gördüğü jandarma subaylarına, mes'uliyeli üzerine alarak, idareten 
işten el çektirilebilir ve keyfiyeti derhal Dahiliye Vekaletine bildirir. 

Madde 52 -

KISIM 
6 

Muhakeme uJUl/ui 

Jandarma subay ve memurlarile eratı Askeri Ceza 

( Sonu Var ) 8303 



S.hifc : 4 

Adana Bo. sası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------
Kil o Fiati 

CiN.si Satılan miktar 

Kilo 

' =Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı--.---
Piyas~ temizi .. 
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Kuş yemi 
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Simit 
" ---...,:.------'-------------Liverpol Telgrafları 

2 I 2 I 1938 
.'6n:ım 

Kambiyo ve Para 
I~ öankasından alınmıştır. 

-~- 1 1 
Rayişmark - 1- 97 
Frank ( h.nsız ) 24 -- ·39 
Slerlin ( İ ngiliz ) 630- 00 
Dolar ( Amerı~·k--'a ~)-- -79- 25 
Frank ( İsviçre ) 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 98 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşı >ında 

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

K 
A 
y 

KAYADELEN 
sulan ve gazoz
ları sıhhat ve 
gençlık kayn a -
vıdır. D.ıi a KA 

K 
A 

KAYDEALEN K 
A 
y 

( Türksözü) 3 Şubat 1938 

YENi BIR MODA 

Boşanma yüzüğü 

Evlenenlerin taktıkları gibi bo
şananların da neye bir yüzüğü ol

masın? 
Galiba bu düşünceyi haklı bul · 

muş olacaklar ki, Pariste şimdi yeni 
bir moda çıktı, Yalnız, bu modayı 

henüz kadınlar tatbik ediyor. 
Kocasından boşanan kadın, par 

mağından nişan yüzüğünü çıkarıp 
attıktan sonra yerine başka bir yü 
zük takıyor. Bu, ince bir platin yü. 
züktür ve soğ elin küçük paımaj'ı· 

na takılıyor. 
Bu suretle, kocasından boşan. 

mış. olan hir kadın eline 1:.akılınca 

anlaşılıyor. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükfıınrt civarında 

istikamet eczanesidir ---
Seyhan C. Müddei uınu
miliğinden: 

ihtilas suretile zimrr.etir.e para 
geçirmek maddesinden dol a yı suç· 
Ju olup mevkuf bulunan ve 1609 
No. lu kanuna göre hakkında ilk \ah 
kikat yapılmakta olan maliye tahsil 
darlarından .Salim sevginin hesaba. 
tının ehli vukuf tarafından tetkikat 
yapılmakta olduğundan hes~batının 
tetkikine ve hakiki zimmetirıin tes 
bitine esas olmak üzere evvel 
emirde mükellefler yedide bu 
lunan mebusların getirilmeleri ıçın 

1 

ilan edılmesin~ lüzum görüldüğün· 
den böyle makbuzların telkıki ıçın 
ikinci sorguhakimliğine getiı meleri 

ilan olunur. 
1 - 7 8913 

Çocuk esirgeme kuru
mundan: 

Çocuk esirgeme kurumu Sethan 
genel kongresi 22 şubat 1938 salı 
günü saat 16 da ticaret odası salo. 
nunda ak 0 ledileceginden kurum aza 
!arının mezkur gün ve saatte yapı

lacaic toplantıya gelmeleri reca ve 1 

ilan olunur. 8911 

Satlık ev 

-----·--------------------------------~1 ' ;' l 
•• •• •• 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lıanlar için 1<lareye müra

caat edilmelidir. ----------
Hususi katip aranıyor 

Hususi bir yazıhanede çalışm~k 
üzere arap harflerini de bilen ve ya
zı makinesi kullanan çalışkan dürüst 
bir kimseye ihtiyaç vardır . lstiyı I" 
leriıı ücretlerini ve sair şartlarını öğ · 
renmek üzere matbaamıza müraca

atları ilan olunur. 

TURKSOZU 

!Matbaacılık 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

1 
Kütüphanenizi gü . 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı 1 ürk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

bir cild, renkli ve zaıı 

bir kapak bölgede sn 
cak Türksözünde ya· 

pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

1 
kartvizit ve bi\umuııı 
tab işleriniz, en kıs• 

bir zamanda en nıfİJ 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tün.sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş• 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Seyhan vilayetinde .: 1. 

1- Hususi idareye ait olup 
seylaptan yıkılan karşıyakadaki 250 
lira muhammen bedelli kahvehane ' 
enkazı peşin paı a ve açık artırma 
suretile satlıga çıkarılmıştır. 

2 - Talip olanların 16·2-938 
çarşanba günü saat 10 da 18 
lira 75 kuruş muvakkat teminat 
makbuzile daimi encümene ve en
kazla şartnameyi görmek isteyelerin 
de her gün hususi muhasebeye mü · 

racaatları. 

Kömür sıkıniısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sa~lr m, ucu1, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edecel:siniz. 
3- 5 8-10 M ı d yakmak için en ekonomik, en ucuı 

1 Alacağınız a tız a kömüıüde Ali Rıza Kelle-

Seyhan vilayet" nden: j şeker ticarethrnesinde bulacaksınız .. 
. . M d k"" •• •• kullarmakla hem milli bir cevherin istih 

1- Ceyhan kazası hususı ıdare· , a en Omuru lak'ni arttır. ş ve hem de müstelid 

sine ait 250 lira sabık bedelli taş , olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 
ve emsali ocaklar resmi açık arttır· M d k •• •• .. .. 
maya konulmuştur. a en omurunu mutfağınızda bir kere tecrübe ediniı 

l Talip olanların 18 lira 75 
kuruş muvakkat teminat makbuzla. 
rile 23 2 938 Çarşamna günü saat 
11 de daimi encümene ve şartna· 

meyi görmek isteyenlerin de her gü11 

hususi muhasebeye müracaatları. 

Ucuz- Temiz-Kuvvetli 
11 8879 

3-5- 8-10 

• 
Sofu bahçe) mahallesinde 97 1 

numaralı sokakta, 3 oda 1 salon l-
1 selamlı!<- 1 mutfağı bulunan Cal> 

bar kızı Medihaya ait 16 numaralı Kaçakçılar vatan 
ev satılıktır. h • • d" 

Evi görmek ve pazarlık için, y~- aını Ir 
Aanada Ankara oteline muracaat. 

. 1 -3 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

• 

ARCA 

A 
D 

~ 

Y ADELEN içiniz 

* 

A 
D 
E 
L 
E 

Amanos tepele
rinden en fenni 
cihaz 1ar1 a ve 
kaplarla n lkle
dilen • L dur. 

., 

Al 
D 

l ·l<\s l<>İ<ı r;nı her gi;ıı 'ı' eı,i otel atkasındaki mu

ay enel:anesiııde kabul etmekted r. 

·E 
L' ' 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları evınize ka
d r gönderilir . 
Depoya haber 
verınek kafidir. 

KAY AD -LEi l 
suları ve g<' 1oz 
ları en ~ ı } 1 i \ e 
tabii lı o:ı.: eıl<: rı 
1 aiıJir. 

E 
LI 

1 

E El 
N N N 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelcrdckı kırmızı (KAYA DELEN) 
lapalarına dıkkat ediriz. KAYADELl:N Transitler i : Mersin ve Adana KA
YADELEN depolarıdır. Rüyük demacanler : 100 kuruşa evlerinize gönde. 
rilir. 

Menbadan kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu 
ile yıkanmaktadır. . 8495 132 

D. D. Y o!ları 6 cı işletme eksilt
me komisyonundan : 

AJ"na J, pomıza 1 it st ne z.ıı fınd• gelecrk tahnıinen 20000 ton mik· 
dırırı laki rııdd "n könıüıünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl mü 1 
ddle ıniiteahlıide verilmek üzere açık eksiltıneye konmuştur. Beher lo 
O'm nıuhammen tahliye ve istif bedeli 10 kuruştur. 

Eksiltme 15 2 938 Salı günü saat 10 da Adana işletme Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. Buna ait şartname ve mukavelename projeleri ko 
misyonumuzdan bedelsiz olarak verilec•ktir. isteklilerin kanunun istediği 
vesaık ve idaremiz veznesine yatırılmış • 50 liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya bu miktarda banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede 

bulunmaları. 8899 29-3-. - 10 , 

Ti .;" 
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Umumi neşriyat nıütlirü__..

Macid Gütli: ,/ 
Asana Türksizti mıthuı 


