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ka ÇERKES EDHEM HİY ANET FAALİYETİNDE DEVAM EDİYOR 

Boğazlar konferansı Vali ve Parti 
Başkanımız 

Tevfik Hadi Baysal 
Ankaradan geldi 

zse 
sin· 
lifte 
be· 
azı \.o arın Motrö'de toplanacak o-
15 )7' lan MBoğazlar konferansı"nın 
ılıp hedefi bundan 12 sene evvel 
iha· Çanakkale boğazını silahtan tecrid 
!er eden muahedenin yeniden gözden ge. 
faiı çirilnıesidir. Mesele, şarki Akdenizin 
ha· Umumi vaziyeti, Karadenize serbest 
zce fcçil ve Türkiyenin emniyeti bakım· 

arından çok ehemmiyetlidir. J 
3 · Kendi menfaatlerini kendi vası-

1 

erı· '-1 ':' ariyle korunmasını, sağlam leşki-
~n.ci latiandırılmış bir devlet olduğunu is
ılaıı bat eden, sulhu korumak için millet· 
i d3 lcr arası iş birliğine büyük bir hüsnü 
52 niyetle iştirak eden yeııi Türkiye, Lo· 

lan muahedesinin boğazları silahsız· 
andıran hususi maddesiyle kendisine 
Yapılan vaziyeti bugünkü vaziyet ile 
Uygun görmemektedir. 

k • I Binaenaley meseleyi 1923 mua- ı 
•1cdesini imzalayan ve boğazların vaz· 
J .eti ile alakalı oları devletlere bil. 

n ve ırıniştir. Malumdur ki Fransa ve in. 
met ~ıltere, meselenin hallindeki ihtiraz 1 

ayıtlarını muhafaza şartiyle, Türk 
ve! ta

1
Iebini prensip itibariyle ilk iyi kar· ! 

me 1 1Yanlardır. 

bir f' Türkiye dışişleri bakanı Tev· 
çık ık Riiştü Aras, dün Leon Blum 

":, d lvon Debusla görüştü. Mont· 
.. nü f'o· e Pol Bonkur ve Ankara se 
sa-~rı Ponso'nun temsil edeceği 

ransa hiikümeti türk tezinin şekli 
uha·"ehhedefi hususunda tam mulumata 

la i ti !erek p r. 
oğazlann ~ilahtan tecridini şart 

mil' koşan 1923 Lozan muahedena· 
veı· ltıesi, alakalı devletlerle gerek sulh 
att~e gerek harp esnasında ticaret ve 
bu tarp gemilerınin boğazlardan serbest 

1 eçınelerini temin etmek istemişti. O· 
- . :aınan umumi sulhün temini bakı· 

~_andan büyük bir zaruret olarak gö· 
_ _,,nüyordu. Ve Türkiye, kendi top

'aklan iizerindeki hakimiyetinin bu 
r ,hdidine, sırf bu um4mi sulh davası 

tın tazı l)lmuştu. 
bir 

1 
Bundan başka, boğazların silah· 

ize n tecrid vaziyeti, muahed;>yi imza· 
~İn devletlerin temsil ettikleri mil

er arası bir komisyon tarafından 
ıu &Üne kadar muntazam olarak 
ontroJ edilmiştir: 

s\l f 13 sene evvel gösterilen kollek· 
un·ıı e~niyeti ve müşterek yardım de-

;hrıııden en başlıcası, boğazların 
, a tan tecridinin askeri bakımdan 
~tkiye için bir tehlike teşkil etmi

an· ceO.i 'd· .. ı ı . 

iş bt 1' Halbuki bugün Ankara hüküme· 
~~~ı Ürk devleti için bir tehlike sezi· 
~~; çünkü bu günkü vaziyet on üç 

ar · .e evvelki vaziyet değildi ve ken· 

. d •ne verilen kollektif garanti kıy- 1 
ın t ti d b il en çok kaybetmiştir. Almanya 

e· tsay muahedesinin V inci kısmını 1 
z __. ~tak kütle halinde silahlanmıştır. 
örttı nııd k d k • k · · 1 . ıl e, ara a as en uvvetını ye-
mı5 "kıı kurmuştur: Sovyet Rusya, bii· 
iste 1 devletler çevresine tekrar da· 
yhaı• 01ınuştut' ftalya - Habeş anlaş-

~ıl r. ' . 1 
olo ıl 1111, Lozanı ımzalayan devletlerle 
- 3 /a arasındaki münasebetleri ta· 1 

~~e~ değiştirmiştir ve ltalya şarki 
r· ~ııııde hususi mevki almıştır. 
dN~~ayet Türkiye Balkan antantı· 
l a ,ııJ olmuştur. Bu ona bazı hu· 

n Ilı aktda bir takım mecburiyetle yük. il 
e led' tl ır. 

u 

İİtün bu sebeblerdendir ki An· 
a .. hükumeti, Türkiye için boğaz· 
U~erindeki hakimiyetini tahdid 
~ a3keri kayıtlann kaldırılması 
.endi emniyetini kendi temin et· 

, ;
1 hakkını istiyor. Bu mesele, bo-

· ı • · ı~~~ seyrü sefer serbestisi temin 
1&1 takdirde, Türklerin istek ve 

Le Temps'dan 

menfaatlerini koruyucu şartlar için
de hal edilebilir. Fakat işin nazik 
tarafı şu ki bu, dünya harbinin neti
cesi olarak imzalanmış büyük mua
hedelerden birinin ilk defa revizyo. 
nunu teşkil edecektir. Ve bu suretle 
diğer muahedelerin arazi bakımın· 
dan revizyonunu istiyen ve Ankara 
kabinesinin gayesinden büsbütün 
ayrı bir maksad güden diğerleri için 
vahim bir emsal yaratılmış olacak. 
tır . 

Tasdik etmek lazımdır ki Anka· 
ra hükumeti bu i şte büyiik bir merd
lik ve dostlukla hareket etmiştir. O 
başkaları gibi alakalı devletleri bir 
oldu bitti hadisesi karşısında bırak. 

mamıştır. O, tezinki müdafaa etmek 1 . 

ve hakkını isteme için 1923 mua- [~ı!:i;i.(J 
hedesine imza koyan devletlere dip· IWJfliiiıl 
!oması yolu ile baş vurmuştur . 

işte yarın Morıtrö'de toplanacak 
olan konferans Türkiyenin bu tez ve 
talebini tetkik edecektir. Maalesef 
bu konferans tam olmıyacaktır. Çün 
kü boğazlarla alakalı Akdeniz dev· · 
!etlerinden biri, ltalya, orada temsil 
edilmiyecektir. Bu son seneler zar· 
fında Ankara - Roma arasındaki 
münasebet çok değişmiştir. Türki· 
yenin Balkan antantının esas faktör. 
!erinden biri olması ltalyayı Türki. 
ye hakkında ihtiyatlı bulundurmak· 
tadır. Diğer taraftan ltalyanın şarki 
Akdenizdeki yeni vaziyeti Türklere 
bazı endişeler vermekten uzak kal
mamaktadır. Fakat bütün bunlardan 
Lozan muahedesinin revizyonu ile 
boğazların tahkimi işinde ita! yanın 
güçlük çıkaracağı manası çıkmaz. 
ltalyanm Montrö konferansında ha· 
zır bulunmaması, zecri tedbirlerin 
devamı müddetince milletlerarası 
hiç bir müzakereye girişmemesi hak
kında takibine karar verdiği hare
ket tarzı neticesidir . 

Hiç şüphesiz, Avrupa planında 
tekrar yer aldığı zaman boğazlann 
tahkimi müzakeresine iştirakte di
ğer devletlerden ayrılmıyacaktır . 
Şimdiki halde ltalyanın muvakkaten 
konferansta bulunmamasının başlıca 
mahzuru, bu konferansın mantıki ne
ticesi olarak ortaya atılacak Akde· 
niz paktı meselesidir. Bir Akdeniz 
anlşması ise, ltalyanın fili yardımı 
olm:ıdan yapılamaz . ,,I 

• 
Tufl k H rııli UııJ'"l 

Bir hafta evvel Ankaradaki va· 
liler toplantısına giden Vali ve Par 
ti Başkanımız Tevfik Hadi Baysal, 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiş

tir . 
Hadi Baysal, garda Partililer, 

memur arkadaşları ve lanıdıkları 

tarafından karşılanmıştır . 

Yedi devlet daha 
zecri tedbirlerin 
kalkmasına karar 

verdiler 

Ankara : 27 (A.A.) - lsveç, 
Norveç, Finlandıya. Danimarka, F el· 
menk, lsviçre ve ispanya hükumet
leri ltalyaya karşı tatbik :edilmekte 
olan zecri tedbirlerin kaldırılmasına 
karar vermişlerdir . 

Malta mahkemesinin 
Bir kararı 

Malta: 27 [ Radyo ] - Mahke· 
me, ltalyanlara casusluk yapmak 
suçundan üç Maltalı genci hidemati 
şakaaya mahkum etmiştir. 

Çerkes Edhem, milleti
miz aleyhine menfur fa

aliyete başladı 
Türkiye aleyhinde bastırdığı bir 
takım beyannameleri 1komşu illerde 

dağıtmağa çalışıyormuş 
--

Berut : 25 [ Hususi J - Türki· 
ye Cumhur Başkanı Atatürk'e süi· 1 

kast işiyle alakadar olduğu için Şar- \ 
ki Erden hükumetince bir müddet 
tevkif edilerek salıverilen yüz elli· 
liklerden hain Çerkes Edhem, son 
zamanlarda yine menfur faaliyetine 
başlıyarak Türkiye aleyhinde bir ta
kım beyannameler bastırarak kom
şu illere gizlice sokmağa ve kendi 

-
gibi bedhahlara dağıtmağa başla. 
mıştır . 

Berut postahanesine de gizlice 
bu beyannamelerden gönderilmiş 

ise de hükumet tarafından hemen 
toplattırılmıştır . 

Polis dairesi, bunların Berut pos

tahanesine ne vakıt ve kımler tara· 
fından sokulduğunu aratmaktadır. 

Bükreşteki Yahudi 
gazeteleri Filistinde adeta çete 

harbi başladı 
Alınan sıkı tedbirlere rağmen Hemen 
her tarafta bombalar patlayor, trenler 

evriliyor yangınlar çıkarılıyor ve 

Nasyonalistlerin ifrad hare 
ketlerini protesto ettiler 

adamlar öldürülüyor. 

Kudüs : 24 (Hususi) - Mısırdan 

yeni getiri len kuvvetlerle alınan çok 
şiddetli tedbitlere rağmen ihtilal ha· 
rekatı büyümekte ve korkunç bir şe· 
kil almaktadır. 

Gün ve hatta saat geçmez ki Fi· 
lisıinin her hangi bir kasabasında si
lah sesleri işidilmesin ve bombalar 
patlatılmasın. lngilizlerin en son sis 
tem silahları, tank, zırıhlı otomobil 
ve tayyareleri ölümü gözüne alan ih
tilalcıları asla 'yıldırmamakta ve bun· 
ların sayısı her gü artmaktadır. Bil· 
hassa Nablus ve civarı adeta bir 
harp sahası halıne girmiştir. 

Telgraf ve telefon hatları tahrip 
edildiğinden bir çok yerlerle muhabe 
re yapmak mümkün olamamaktadır. 
Katarlar, asker ve polisin muhafaza
sında işlemektedir. 

Dünün hadiselerinden bildiriyo· 
ruın : 

lhtilalcılar, geceleyin Beytillahme 
gel~rek ateş açmış ve bir Yahudi 
ölmüştür. lhtilalcılar gördükleri kar
şılık üzerine kaçmışlardır. 

Rumca mahallesinde bir Yahudi 
evinde bomba patlamış ve fakat nü· 
fusca bir zarar olmamıştır. 

Bela köyünde yapılan araştırma· 
da üç :evde mühim mikdarda harp 
malzarnesi ve zahire bulunarak mu
sadere edilmiş ve bu üç ev yıkılmış 
ve ahaliden yirmi bir kişi tevkif edil· 
miştir. 

lhtilalcılar; Taberiyeden gelmekte 
olan otomobile ateş açmışlardır . 
içinde bulunan Yahudilerden ikisi 
ölmüş ve üçü yaralanmıştır . 

lngiliz kuvvetleri , hudut muha
fızlarile birlikte Şarki Erden cihe
tinden Filistine girerek talan yapan, 
köy yakan ve adam öldüren Bede
vileri şiddetle tenkile karar vermiş 
ve bu maksatla oraya yeni kuvvetler 

gönderilmiştir . 
Tulkerm cihetinde lngilizlerle 

ihtilalcılar arasında mühim bir mü
sademe olmuştur. iki tarafın zayiatı 
henüz anlaşılamamıştır. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Devlet Demiryollarında 
ucuz tarif eler yapıldı 

Bilhassa yurdda ticari faaliyet ve kay
naşmayı temin için bazı eşya 

yüzde elli indirildi 
tarifesi 

Devlet Demiryollan idaresi bil· 
hassa ticari icapları gözönünde bu
lundurarak, son iki ay içinde eşya 
nakil tarifelerinde esaslı değişiklikler 
yapmıştır. 

Her hareketi; tarifeleri biraz da 
ha ucuzlatmak ve halkın menfaatine 
doğru bir adım daha atmak demek 
olan idare, ayni zamanda , bu tarife 
değişikliklerile halkın gezme,mem· 
leketi tanıma gibi müsbet hareket· 
!erini teşvik ve mevsimin hususiye· 
tine göre tatilden faydalanma im
kanlarını vermektedir. 

Hepsi bir araya toplandığı za· 
man, yalnız halk ve memleket için 
işleyen bir müessesenin örnek hüvi· 

J yetini verecek bu çalışmadan bazı mi· 
saller şunlardır : 

Sergi tarifesi : 

imkanlannı genişletmekte ve milli 
kültürümüze faydalı tesirler yapacak 
olan sanat sergilerinin artma9ına 

hizmet etmektedir. 

Yolcu tarifesi : 
Yeni açılan Bozanönü- Isparta 

ve Afyon-Karakuyu kısımlannda 
ve ana hat ile yapılacak doğru mü
nasebetlerde yüzde 40-50 tenzilat 
yapılmıştır. Bu arada tenzilitlı aile 

1 
biletlerini şükranla kaydetmekten 
geçmiyeceğiz. 

Odun tarifesi : 
Asgari hamule miktarı verilecek 

vagon kapasitesinin 2-3 üne indiril
miştir. Taşıma ücreti 100-500 ki· 
lometrelerde 0/0 3,7-20.9 indirilmiş· 
tir. Bu tarife Samsun - Çarşamba 
demiryoluna da teşmil edilmiştir : 

Böylelikle t~nzilat yekunu 0;0 
39.3 e varmaktadır ki ; zaruri ihti· 
yaçlardan biri olan odunun satış fi. 
atında bir ucuzluk temin edecektir. 

Eşya tarifesi : 

Bükreş : 27 (AA.) - Dün Bük· 
reşte Yahudi demokratlann gazete
leri olan Adevenul ile Lupta, Nas
yonalistler tarafından Yahudi ga· 

zcteleri idarecilerine karşı yapılan if
ratkarane hareketleri protesto et

mektedirler . 
Adevenul zorla milli Hıristiyan 

Partisi binasına götürülmüş ve ora· 
da kendilerine işkence yapılmış olan 
bir takım kimselerin fotoğraflarını 
ve isimlerini neşretmiştir , 

F ransada grev 

1 strazburg : 27 [ Radyo ] -
Patronlarla çıkan ihtilaf üzerine 

sekiz bin amele kırmızı bayraklar 
çekmek suretiyle grev yapmışlardır. 

Yunanistanda kralın 
seyahatı 

Atina: 27 [ Radya J - Bütün 
gazeteler, Kral Corcun Makedonya· 
da yapmış olduğu seyahatinden hah· 
sederek miletle saray arasında bir 
vahdet husule geldiğini yazmakta· 
dırlar . 

Kral Corç. yakında Tesalyaya 
da seyahat edecektir. 

Macar meclisi 

Budapeşte : 27 ( A. A. ) - Mil 
li meclis 27 !ık teşrine k::dar tatil 
edilmiştir . 

Filistin hadiselerinin 
komik taraflarından 

--·---
Yahudilerin duası: 

Yahudi Başhahamlığının bir ta
miminde, Yahudilerin ibadetleri es 
nasında Baba yurdunda kıın dökül
mesine nihayet verdirmesi için Al
laha düa edilmesini istemektedir. 

Hıçkırarak ağlamış .. 
Filistinin Elhalil kasabasından 

Abdurrahim Şahin son hadiselerde 
şehid düşmüştür. Bunun kardeşi Hü. 
seyin Şahin, kardeşinin cenazesinde 
üulunmuş ve hlkı heyecanlandıracak 
şekilde ağlamış olduğu · için tevkif 
edilmiştir. 

Muhakemesi yakında cereyan 
edecektir. 
T eddili kıyafetle .. 

Arap çetelerinin taarruzuna uğı 
ramamak için kırlara çıkan lngiliz 
askerleri Arap kıyafetine girmeğe 
başlam~lardır. 

Kiralık dükkanlar .. 
Fililistinin bütün şehirlerinde 

Araplar, dükkanlardaki mallannı 
evlerine taşımı.şiar ve kapalı dük
kanlara şu leyhaları asmışlardır: 

Kirlıktır. lngiliz komiseıine mü
racaat olua. 

Arap olmasın da .. 

Türkiye içinde ve dışında açıla· 
cak sergi ve müzelerde teşhir edi· 
lecek yerli ve ecnebi güzel sanat 
eserleri için esas tarife üzerinden 
yüzde 70 tenzilat yapılmış tir. T ,.şhir 
için istasyonlarda duracak vagonlar
dan yüzde 50 tenzilli tarife alına
caktır. Sahiplerine ait vagonlar için 
taşıma ve bekleme ücretlerinden 
yüzde 10 tenzilat yapılmıştır. 

Bu tarife ile idare ; inkılap Tür. 
kiyesini memleket dı~ında tanıtma 

Yalnız lzmirden ; Denizli , Ala· 
şehir , Soma istasyonlarına ve bu 
istasyonlar arasında bulunan her 
hangi bir istasyona taşınacak eşya 
için ; 1 - 100 kilo metrede sınıf 

farkı gözetilmeksizin ton başına mak- ı 
- Gerisi üçüncii sahifede -

Geçenlerde bir genç Arap mu· 
alliminin kurşunları ile ağır surette 
yaralanan Polis Umum Müfettişi 
Sigrest, hastahanede kendisine ba
kan hasta bakıcının Arap oldutu 
nu anlayınca kızmış, bunun bir Ya· 
hudi veya lngiliz hasta bakıcısile 
dcğiş6ri lmesini istemiştir • 



Sahife : 2 

Suriye ve Fransa 

Jean Maıtet 
0 Journat ., d.t1n 

Son günlerde , Fransanın Suriye 
ve Lübnan meselesi üzerinde bir I 
takım düşünceleri olduğu şayiası do- ' 
!aştı . Bazı gazeteler ; Suriyenin bir 1 

(Suriye Cumhuriyeti ), Lübnanın bir / 
( Lübnan Cumhuriyeti ) meydana 
getireceğini ve ikisinin , Fransa 
Cumhuriyeti ile bir muahede aktede
ceklerini yazdılar . 

Bir muahede .. Fakat bunun ne 
muahedesi olduğu dosdoğru söylen· 
miyordu . Zannediyorum ve umuyo· 
rum ki bir dostluk muahedesi .. Fa· 
kat ne kadar zaman için muteber 
olacak? Her halde , yirmi yıldanbe

ri muahedeleriıı muteber olabildiği 

müddet kadar ! 
Sonra , başka ıazteler tekzip 

ettiler : böyle bir şey katiyen mev
zuubahs değildi ; yahut hiç değilse , 
böyle bir şey bu kadar sarih ve sa· 
de bir şekilde mevzuubahs değildi . 

Fransa , Suriyede , mümkün ola
bilen bütün beceriksizlikleri yaptı . 
Tıpkı ; umumi harbin hemen aka -
binde , Alsa,s ve Loren'de, mümkün 
olabilen bütün ahmaklıkları yaptığı 
gibi. . 

Bir köylü, garazın
dan, ustura ile arka
daşının iki öküzünü 
-karnından yardı 

Dün, Kötü köyünde tuhaf bir 
vaka olmuştur. 

Aynı köyden lsmail oğlu Osman 
isminde birisi Kızıltahta köyünden 
Ahmet oğlu Mehmet ismindek köy
lü ye, aralarındaki bir meseleden do
layı iyice! içerlemiş fakat Mehmede 
bir şey yapamayınca hırsını Mehme 
din öküzlerinden almıştır. 

Aralarındaki münakaşeyi müta
akip Osman hemen koşup keskin bir 
ustra tedarik etmiş ve gizlice Meh
medin öküzlerini bularak bağlamış 

ve birer birer her iki öküzün de ka-
rınlarını baştan başa ustura ile yar-
mışlır. 

Çok geçmeden hadiseden haber
dar olan Mehmet derhal işi Jandar
maya anlatmış ve Osmanı yakalat-
mıştır. 

Osman hakkında kanuni muame 

Yenmesini , fethetmesini ve ye 
niden fethetmesini bilen F ransanın , 
zaferlerini matlup gayel.,re ulaştır
mamak noksanı var . Suriyeye , şun 
dan başka düşünceleri yokmuş inti
bam. veren adamlar gönderildi : ı 
memleketimizden nefret ettirmek , / le yapılmıştır j 

, 
Türk sözü 

Gümüş paralarımızı 
taklid ettiler 

Amma sahteler ufak bir dikkatle 
belli oluyor 

Yeni gümüş paraların 100 kuruş- Kayseri' de imal edilenler gümüş 
, luklarıııın İzmir, Balıkesir ve Kayse· ' ve bakır halitasından ve 830 ayarı· 

ri ve elli kuruşlukların da Ankara'da na yakın bir itina ile yapılmış ve ön 
kalplarının imal edilerek piyasaya ve arka resimlerinin döküm şekille. 
döküldüğü anlaşılmıştır . rinde muvaffak olunmuştur . 

Maliye Vekaletinden alakadar- Ancak kenar yazı ve tırtılları, 

fara gelen bir tamimde bu parala- bu döküm ile hiç çıkarılmamış ve ka-
rın asılları ile taklitleri arasındaki bartin ( T. C. ) harfleri de yapılma~ 
fark bildirilmiş ve dikkat edilmesi mış olduğundan bilahare el ile yal-
emredilıniştir. Yüz kuruşluklardan nız tırtıllar kazılmış ve bu harflerin 
Balıkesir' de takliden imal olunanlar yeri boş bırakılmıştır . 
kaİay ve kurşun halitasindan döküm 50 Kuruşluklar : 

suretile yapılmıştır. Bunların döküm 
tarzı gaye\ kaba ve fena olup kalp
lığı hir bakışta anlaşılabilir . 

Hususile ( T. C. ) harfleri he
men hiç çıkarılmamış ve bu harf- , 
ferle tırtıllar belli olmıyacak şekilde 
birbirine karıştırılmıştır . 

Bunlar da kalay ve kurşun hali
tasından döküm suretile yapılmıştır. 
Bunların dökülüş hali 100 kuruş
luklarda izah edildiği gibidir. Kenar 
yazı ve tırtılları kat'iyyen çıkarıl. 

mıştır. Bunlar da ilk bakışla derhal 
anlaşılabilecek vaziyettedir . yahut (ki bu çok daha fena : ) mem· Posta ve telgraf tarifeleri 

leketiınizi istihkar ettirmek . Benim ==~= --------------~-~-~----~-
o memleketlerde iyi arkadaşlarım değişiyor 
var , iyi Fransızlar . Yıllardır , yıl· 
!ardır onlardan şikayet dolu , tezyif 
dolu mektudlar alıyorum . 

" Yoksa , Pariste , bütün dün
ya size vız mı geliyor? Bir iş yapın· 
ca , Allah müstehakını versin , cid
di şekilde yapmak lazımdır . 

Yahut da hiç yapmamalı . Hiç 
bir şey bizi Suriyeye gelmeğe zor
lamıyordu ; fakat mademki geldik 
adam olalım , yoksa çocukluk , bu
dalalık , ehliyetsizlik yapmayalım .. 

* * * 

Posta ve telgraf ücretleri mua· 1 

fiyetlerini kaldıran kanunlar mucibin
ce yapılacak olan yeni tarifelerin ha
zırlık ve tetkik işleri bitinceye kadar 
gene eski posta ve telgraf tarifeleri
ne göre ücret alınması Bakanlar he
ydince kabul olunmuştur. 

rı nerede bulmalı ? Onların ekseri· 
si, kendilerini temsil iddiasında bu
lunan delegasyonlarla alay ediyor
lar . 

B. S · 1 · · bu"tü'n ' Onların, mevcudiyetlerinden bi-ıri , urıye mese esını , 
1 ' ie haberleri yok 1 mudilliğine rağmen gayet mükemnıe , 

anlamıştı : General Veygan. Oraya ' Medeniyet namına mı ? Mede· 
yet; bizim oradan gitmemizle ne kabizzat halka karşı sükun ve nizamı , 

yeniden tesis için gönderilıtişti . Bu- zanacak ? Eğer İngilizler Filistin-
nu bir hamlede yaptı , refahı iade den çekilseler, Arapların Yahudile-

re karşı, Muhammedin " Cennet kıetti ve bizzat halk ona büyük şük-
ranını bildirdi . Zira ; Lövan'ın İçti- lınçların gölgesindedir ! " Sözünü 
mai silsilei ıneratibinin milliyetper hatırlatacak küçük sempati tezahür-
verane talebleri ne değerdedir. pek !erine şahit olur · 
ala malum : pek değerli, fakat karın O halde niçin, açıkça : Kalamı· 
tokluğuna nisbetle daha kıymetsiz ! 1 yacağımız için yelkenleri açacağı-

' mızı, dünyanın müstemlekeleştirici 
işlerin düzeldiğini görünce, F ran· 

ikinci kuvveti olduğumuzu ve bunun 
sa hükumeti - bilmiyorum hangisi, bize dehşet verdiğini söylememeli ? 
hükumetler öyle ardı ardına sırala- d Çünkü zaferimiz en yorgunuz ve, 
nıyor kil - General Veygan'ı geri gayret sahamızı tehdit edecek ve 
çağırdı ve hemen ufak tefek şakalar işi başkasına devrettirecek her tür 
yeniden başladı · Bu şakaların ne· lü bahaneler bizce makbuldur . · 
ferden ibaret olduğunu hikaye ede- İşi kime devretmeli ? 
cek değilim · Sadece şunu söyle- İhtiyarlığımızı kabul ediyor gö· 
yelim ki : F ransanın asırlarca sevil 

ründüğümüz şu sıralarda yepyeni 
diği ve hörmet edildiği ' her vadi ' bir alemi fethe atılan genç ltalyayı 
dönemecindeki Haçlılar şatolarının düşünüyorum . 
tefekkürümüzün ve şanımızın dam· Uzaklarda, Kamerunda, daima 
gasını taşıdığı bu memleket ; otuz aleste hazır duran ve büyük işlere 
a!tl ırkın ve otuzaltı dinin biribirin- koyulmak için saatin çalmasını bek-
den nefret ettiği , birbirini parçala- leyen müstemlike kıtalarını, askerle-
maya hazır bulunduğu ve , ancak , rini, memurlarını, bahriyelilerini, ca-
latin neslinden gelenleri şu veya bu suslarını gördüğüm Almanyayı dü-
vasıtalarla rahatsız etmek için elele şünüyoruın . İngiltereyi düşünü-
verdikleri bir yengeç sepeti haline yorum ... 

konuldu . lngiltere, Filistinle zehirlennıiş-
Bu gün memleketimizde; "pek tir. Fakat o, halk yığınları hayatı· 

ala; mademki :böyle, yelkenimizi nın tesemmümlerden vücude lgeldi-
açalım, Suriye ve Lübnanı mukad- ğini biliyor ve Ömer camiinin etra-
deratlarını takipte serbest bıraka· fmda kan akarken, göz ucuyle, Be-
lım ,, diyen çok akıllı kimseler var· ruta ve lskenderiyeye doğru bakı-

Maaş kanununda 
yapılan değişiklik 

İhtiyat subayları ile as
keri memurlara verilecek 

maaş ve yevmiyeler ---
Maaş kanununun bazı maddele· 

rinin değiştirilmesine dair kanun ala· 
kadar makamlara bildrilmiştir ! 

Buna göre ücretle müstahdem 
olanlara istirahat ve mesalihi zatiye 
!eri için senede azami 15 gün ve ra · 
porla taayyün eden hastalıklarından 
dolayı iki ay mezuniyet verileceği gi
bi , bu müddet içinde de ücretleri 
dahi tam olarak verilecektir . 

Hazarda talim ve manevra için 
çağırılan ihtiyat subay ve askeri 
memurlar da bu müddet için me
zun sayı!arak ücretleri dairelerince 
tam .olarak verilecektir . 

Vazife esnasında bir kaza neti
cesinde hastalanarak vazifesi ba
şına gelmeyenlerin ücretleri hak
kında memurin gibi muamele olu
nacaktır. 

Mukavelename ile istihdam olu
nanlar bu hususta mukavelename
lerindeki şartlara tabidirler . Sefer
berlikte fili hizmet haricinde askeri 
bir rütbe ile silah altına alınanların 

rütbelerine göre ınuhassasatları ye
kunu mülki vazifelerin muhassasatı 
yekunundan noksan bulundağu tak
dirde farkı mensup bulunduğu dai· 
re bütçesinden tesviye olunur . 

Umumi muvazeneye dahil olan 
veya mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen dairelerde veya serma
sinin tamamı devlete ait olan veya 
hususi kanunlarla teşkil edilen veya 
imtiyazı işleteu müesseselerde müs
tahdim olanlara vilayet ve belediye 
daimi encümenleri azalıklarında bu
lunanlardan talim ve manevra mü
nasebetiyle silah altına alınanların 

maaş veya ücretleri mensup olduk· 
lan daire ve müesseselerce tam ola 

dır . yor , hala dayanan ,kuvvetli millet ı rak verilir . 
Hay hay ! fakat blançomuztı ne feri düşünüyorum . Eli onlara devr 

namına vermeli, ne namına iflasırnı- edecektik . Suriyelilere ve Lübnan-
zı ilan etmeliyiz ? lılara_gelince, onları La F onten,e gön-

Suriyelilerin ve Lübnanlıların deriyorum . Ateşten kestaneyi çıka-
hakları nal!!ına mı ? Hangi Suriye· racaklar, onu yiyebilmeleri iht;mali 
liler ? H.:ngı Lübnanlılar ? . Onla. pek az , 

Bu gibilerin daire ve müessese
lerden almakta oldukları maaş ve 
ücretler , haiz oldukları rütbe ıııaa
şindan az olduğu takdirde farkı ve 
yukandlki daire ve müessesel~rden 
ma:ış veya ücret almayanların da 

Adliyede 
Bir çok müddeiumumi 

ve hakimlerin maaşlarına 
zamlar yapıldı 

İçel Müddei Umumi Muavini 
1 Mustafa Tekin, Urfa Müddei Umu

mi Muavini Selaheddin, Adana icra 
memuru Hüsnü, Anamor Müddei 
Umumisi Sami, Saimbeyli Müddei 
Umumisi İbrahimin maaşlarına beşer 
lira zam yapıldığı Adliye Vekaletin- 1 

den bildirilmiştir . 

Memleketimize ithal edi
lecek turizm malzemesi 

Yunanistan ve Mısır hükümetle
rindeki resmi ve yarı resmi turizm 
teşekkülleri tarafından ticari maksat 
gözetilmemek ve parasız Jağıtılmak 
üzere Türkiyeye gönderilecek turizm 

1 propaganda malzemesinin mütakabi- ı 

liyet şartiyle ve gümrük resmi alın / 
maksızın. memleketimize kabulü Ba
kanlar heyetince kararlaştırılmıştır. 1 

1 

Şehrimizde 

Yaşayış durumu pek 
normal 

Şehrimizde yaşayış vaziyeti pek 
normal bir şekildedir. Herkes işinde 
gücünde çalışmaktadır . 

Son 24 saat içinde zabıtaca en 
küçük bir hadise bile kaydedilme
miştir. 

Gelenler - Gidenler 

1 

1 

------ 1 

Ankara Emniyet müfettişlerinden J 

Tevfik, dün Diyarbekirden şehrimize ı 
gelmiş ve biraz kaldıktan sonra Is. 
tanbula hareket etmiştir . I 

*** 
Manisa saylavı Yaşar Elazizden 

dünkü trenle şehrimize gelmiş ve 
bir kaç saat kaldıktan sonra akşam 
üzeri İzıııire hareket etmiştir. 

rütbe maaşlarının l.amamı talim ve 1 

manevra için orduda kaldıkları müd- : 
dete münhasır kalvıak üzere kıtaya 
iltihakları tarihinden itibaren milli 
müdafaa vekaleti l:,ütçesınden verile
c=ktir. 

Yeni M-oskova 
tayyare meydanı 

[ Tas J - Moskovadan on altı 
kilometre mesafede çok güzel bir 
mevkide yeni büyük bir tayyare 
meydanı inşaatına başlanmıştır. 

Bu meydandan her gün 720 yol
cu ve 40 ton eşya Sovyetler Birli- 1 

ğinin dört tarafına hareket edecek
tir . 

Havacılık bayramları için bu ' 
meydan civarında ayrı geniş bir yer ' 
açılmıştır . 

300 bin kişi seyirci istiab ede
cek olan büyük tribün burada yapı 
lacak ve gene bu civarda 15 ila 20 
bin otomobil için bir park vücude 
getirilecektir . 

Bu tayyare meydanı, Moskova
ya müteaddit şosalar ve yakında 

elektrikle işlemeğe başlıyacak iki 
demiryolu ile bağlanacaktır . 

Sovyetler Birliğine hükumet mer
kezinin yabancı memleketlerle ve 
Birliğin bütün köşeleri ile hava ra
bıtalarının gittikçe' daha ziyade bü
yümesi ve ehemmiyet kesbetmesi
dir ki Moskovada bu yeni büyük 
tayyare meydanının yapılmasına sa
ik olmuştur . 

Daha 1936 yılında, geçen yıla 
nisbetle, hava hatları miktarı 

dört misli büyümüştür . 

Tarifelere göre, 1935 de Mos
kovadan hareket eden ve Mosko
vaya muvasalat eden tayyarelerin 
yıllık adedi 64 bini bulacaktır ki 
1936 yılına nazaran bu 21 defa da
ha fazladır . 

Yolcu adedi, 1935 e nazaran , 
51 misli olarak 430 bini bulacak ve 
taşınacak eşya miktarı da, gene 1935 
yılına nazaran, 26 misli bir fazlalık
la 26 bin tondan fazla tutacaktır . 

Gücistan'da eski halk 
Tababeti 

Gürcistan sağlık işleri Enstitüsü 
dokuzuncu asırdan onbeşinci asra 1 

kadar Gürcistandaki halk tababeti 1 

hakkında bir seri eski el yazısı kitap 
ve risaleler toplamış ve bunların tet- ' 
kikine başlamıştır. 1 

Bulunan bu kitaplar, orta çağda 
Gürcistanın kültür seviyesinin yük
sekliğini serahatle göstermektedir. 
Bu kitapların en eskisi, 10 ve 11 in
ci asırda yaşamış alimlerden Hope 1 

lı Hoca'nın tı b kitabıdır. Hopalı ho- J 

ca, kitabının mukaddemesinde hasta 
lık nazariyesini şu suretle hülasa et
mektedir : "İnfirad halinde her hangi 
bir uzvun hastalığı yoktur; herhangi 
bir ıızvun hastalığı bütün organizmin 
hastalığını gösterir .• Hopalı hoca'nın 
kitabında 2400 kadar tıb istilahı ve 
bir kaç bin reçete vardır. 

Bu eski kitapları gerek ilim ge
rek tarih bakımından tetkik etmekte 
olan sağlık işleri Enstitüsü, aynı za· 
manda bu eski reçeteler arasından 
bu gün dahi muvaffakiyetle tatbik 
olunabilecekkri ayırmaktadır. Ensti
tü; bu tarzda bine yakın reçete ka_Yd
etmiştir. 

Kazakistanda arke
oloji hafriyatı 

Kazaki~tan milli kültür enstitüsü, 
Kazakisl.anın merkezi olan Alma-Ata 
şehrinin civarında geniş harabeleri 
bulunan eski şehrin arkeoloji bakı 
mmdan tetkikine başlamıştır . 

Burada son zamanlarda yapılan 
ilk kazılarda , kerpiçten mamul bir 
binanın temelleri meydana çıkarıl

mıştır . T etkikattan bir su değirmeni 
olduğu anlaşılan bu bina , onbeş ve
ya onaltıncı asra ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan , diğer bir höyük
te yapılan k:mlar , şehrin daha çok 
eski zaman !arda da mevcvdiyd.ni 
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Filistinde adeta çe~ 
te harbi başladı 

- Birinci sahifeden artan -

Bir lngiliz tayyaresi, Tur dağında ~U 
düşmüş, tayyareciler kurtulmuş, fa · 
kat tayyare mühim hasara uğramış-
tır. 

Fevkalade Komiserlik, meşru ve 
sıhhi bir sebep olmadan hiç bir Fi
listinliye Suriye ve Lübnana gitmele
rine müsaade edilmemesini ve pasa· 
port verilmemesini emretmiştir. 

Filistin hadiselerini muhabirinden 
aldığı doğru haberlerle günü gününe 
neşreden ( Türksözü ) gazetesinin 
de şiddetli bir sansöre tabi tutul
duğu anlaşılmaktadır . Çünkü gün
lerdenberi buradaki abonelerine ga · 
zeteleri verilmemeğe başlamıştır . 

Kudüs : 27 ( Radyo ) - Bu sa
bah Lüd kasabasında halk, araşdır
ma yapmak isteyen lngiliz askerle
rinin üzerine ateş açmış ve muka
bele görmüştür . 

~lk 

lk s • aki 
ide 
llıy 

lir 

Beş kişi silahile yakalanmıştır. is J 
Hükumet, bu 1ıarekete ictisar eden "y 

kasaba halkına beş bin İngiliz lira- :ebi 
sı nakdi ceza tarh etmiştir . 

Kudüs : 27 ( Radyo ) - İhti
lalcılar, Hayfa - Lüd arasında se-
fer yapmakta olan tren üzerine ate'; 
açmıştır. Tren hattı üzerine konan 
üç bomba infilak etmemiştir. Tren 
den açılan mitlarlyöz ateşinden bir 
ihtilalcı ölmüş ve bunlar arasında 
bulunan bir de kadın ağır surette 
yaralanmıştır. Bu kadın da bir kaç 
saat sonra ölmüştür . ka 

Hayfada, muhtelif yerlere bom hı 
ba koymakta olan üç ihtilalcı yaka- Jrıi 
!anmıştır. İhtilalcılar, Nablus civa -
rında istikşafatt3 bulunan İngiliz tay· Bi 
yarelerine ateş açmışlardır. Tayya- lan 
reler de bunların üzürine mitralyöz- ol 
!erle mukabele de bulunmuştur . an 
Bunda yaralı ve ölenlerin sayısı bel- ko 
li değildir . 

Londra : 23 (Radyo) - Filistin-
ta 

deki hadiselere bura resmi makam-
larında büyük bir ehemmiyet veril-

te 
mektedir . dı 

Şarki Erden hükumeti Emiri 
Abdullahın İngiliz hükumetinden se- k 
nede altmış bin İngiliz lirası tahsi· ğ 
satı aldığı halde hükmü altında bu- nı 

lunan bedevileri idare edemiyerel: c 
bunların Filistin arazine taarruz ede- b 
rek Yahudi kavmini kati, mallarını y 
gasp ve yakmak gibi hareketlerde 
bulunulması hayret uyandırmakta ve' 
İngiliz milletine hiç bir faydası do- r 
kunmayan Eınirin tahsisatının kesil · 
mesi istenmektedir . 

Kudüs : 27 (Radyo) - Bu gün 
Hayfa ile Lüd arasında sefer yap
makta olan yolcu treni yoldan çık: 
mış ve bir vagon devrilmiştir . Bu· 
nun içinde bulunan muhafız İngifi1, 
askerlerinden birisi öLııüş ve diğer 
yolcular da yaralanmışlardır . 

Trenin hattan çıkması asiler ta· 
rafından trenin tahrip edilmesinde:ı 
ileri gelmiştir . 

-
isbat eylemektedir . Bu höyükü:ı 
içinde bir mezarda bir iskelet , kıf 
mızı renkte bir kumaş ve milattan 
sonra birinci asra ait paralar bultı11' 

muştur. 

Bütün eski şehir harabeleri üze' 
rinde kazılara ve tetkiklere devaıı1 

olunmaktadır . 

Eski İran yazıları 

Şimali Tac'kistan'da Mogol d~ 
ğt kayalıklarında 4 eski İran kitab'
si bulunmuştur. Bu kitabelerden l ·, 
ri, milattan 803 yıl sonrasına aitt;r 
ve şimdiye kadar orta Asyada bı 1 

lunen en ede lr.:m k. ~a.1.: "'Ü ~ / · 

etn•pl..f ·dir ............... 
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o 

ıs-merika' da Gangste ,. 
mın zevali 

tu haydudların en büyük şefleri birer 
birer ortadan kaldırılmıştır 

- -·······---
'ınerikaya rahat bir uefes 

G - men teşklatıdır 
aldıran 

----·······-

Birkaç hafta evvel [ 1 numaralı 
,lk düşmani ] , Alvin;Karpis'de bir 
~ sillah patlatmadan tevkif olundu. 
akib hareketini tanzim ve idare 
en Edgar Hoover: " O kadar kor-

. Yordu ki, tutulduğu zaman tek 
lır kelime bile söyleyemedi. Elleri, 
1~cakları mütemadiyen titriyordu,, 
1Yor. 

, Birkaç gün sonra G - men [ Po
ls ] !er Karpis'in çete başı olan Har
)' Kample'i yakaladı. Haydudun 
:ebinde dolu bir tabanca vardı. Fa-

"TODAY,, den 
Vaşington 

Gongsteler, bunun üzerine çocuk 
kaçırmağ ve silah zoruyle hırsızlığa 
başladılar. 

Ve gayet tabii olarak faaliyet 
sahaları çok daraldı. 

Lindberğin çocuğunun katli A
merikan meclisini, çocuk kaçırma 

cürmünü şiddetle tecziye eden kanu· 
nu kabule icbar dti. 

Efkarıumumiye artık hare~et ve 
iş beklemeğe başladı. 

Cumhur başkanı B uzvelt [ F e
deral araştırma Yurdu ] nu kur· 

Şehir sokaklarıııda :;ubıtu ile medeni İ§kiynııırı çnrpı~nwsı 

Türkaözii sahir~ 3 

Yurdumuzun 
Bazı ı nntakalarında son 

piyasa vaziyeti 

Devlet demiryoll- Asri sinemada 
1 arında ucuz tarife-ı-----=~----------:-----

ler yapıldı Sinema mevsimıne veda 

İstanbul mıntakasında yağmur 
vaziyeti rekolteleri geciktirdiğinden, 
dahili ihtiyaç için talepler artmış ol· 
ması dolayisile hububat ve zahire 
piyasalarında bir sağlamlık görül
mektedir . 

Tiftik ve yapak piyasaları bir 
durgunluk geçirmektedir . 

Yumurta üzerine yüksek fiatlarla 
muameleler rlevam etmektedir.Deri 
piyasası iyidir. Zeytinyağı piyasası 
gevşemektedir. Fındık üzerine işler 
durgundur. Diğer maddelerde esaslı 
bir değişiklik yoktur. 

Eğe mıntakasında bu mıntakada 1 

~a~i y~ğmu~la~n deva~ı ma~sulatın j 
ıdrakını gecıktırmektedır. lncır ağaç· 
!arına ilek atılıpağa başlanmıştır . 
Ancak bu ameliyeden sonra yeni 
rekolte miktarı taayyün edecektir. 

Yağmurların devamı halinde bağ
ların zarar göreceği haber verilmek
tedir . Bazı havalide tütünlerin kırıl
masına ba~lanmıştır • Bı.ıgünkü hava 
vaziyeti pamuklar için iyi addedil
mektedir . Zeytinler çiçeklenmiş ve 
yeni rekoltenin çok iyi olacağı ta· 
hakkuk etmiş gibidir . 

Samsun mıntakasında bilumum 
, zeriyat normal surette inkişaf etmek

tedir. 
Hubuat gayet iyi bir durumda

dır. Arap hasadı yanaşmıştır. 
Fındıkların normal suretle ııeşvü 

nema bulmakta oldukları, mamafih 
henüz rekolte hakkında tahminler 
yapılamıyacağı bildirilmektedir. 

Yağmurlar yüzünden mahsulün 
10 - 15 gün teahhüre uğrayacağı 

bildirilmektedir. 

Birinci sahifeden artan -

tuan 3 kuruş ücret alınacaktır . fz. 
!mirden dahile taşınan bakkaliye 
ve tuhafiye , manifatura ve petrol 
gibi ithalat eşyasının naklinde böy
lelikle yüzde 54 - 9 bir ucuzluk 
temin edilmiş olmaktadır . 

Kok kömürü, pancar, ke
reste , küspe , çiğit tari
feleri : 

Bu eşya tarifelerinde asgari 1 O 
ton şartı kaldırılmıştır . Yeni tarife 
ile verilecek vagon kapasitesinin üç
te ikisi asgari hamule olarak kabul 
edilmiştir . Kapasitesi 15 tondan 
az olan nakliyatta fiat ucuzlatılmış· 
tır . Halka müsavi şartlar içinde 
vagon nakliyatının önüne geçmek 
bakımından pratik ve halktan yana 
bir tedbirdir . 

Değersiz maddeler tarifesi: 
Yeni yapılan bir tarife ile demir, 1 

font , çelik , çınko , teneke hurda
ları ve bunlardan mamul eşya hurda·' 
lan taşıma fiatları uzak mesafelerde 1 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
iki müstesna film birden 

1 
Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Gustav F röhlich'in 
en çok 

( Yabancı 
muvaffak olduğu film 

bir bayrak altında ) 
2 

istek 
.. . 
uzerıne Umumi 

(Kahraman süvari) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

1 
2 

iki film birden 

Kahraman süvari 
Yabancı bir bayrak altında 

7044 
indirilmiştir . Boynuz , kemik , hay- ,

1

. -------------------·--·-------
van tırnağı , deri , kösele , kullanıl-

d ~----------------~-----------t mış kağıd:ve saire yüz e 27 - 36 1 1 
uzuzlatılmıştır. BELEDi.YE ı·LA"' NLARI 

Eskisine göre daha olgunlaştı· 

rılmış ve genişletilmiş olan bu tarife 
ile sanayileşmeğe doğru giden mem· \ '--------------

leketinıizde bu gibi değersiz mad. Temizlik işleri için 10-15 adet kapaklı çöp arabası açık eksiltme ile 
delerin nakline imkan vererek tek 1 yaptırılacaktır. 
rar mamul hale konulması ve dola· ihalesi Haziranın 29 uncu pazartesi günü saat on beşle Belediye En-
yısiyle de değerlenmesini teşvik edi· 

cümeninde yapılacaktır. 
yor . Modern ziraat hayatında büyük 
bir ehemmiyeti olan hayvan gübre- Muvakkat teminatı : Altmış liradır. 
!erinin taşıma ünretlerinin indirilme· İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri ka-
si de hepimiz için faydalı bir tedbir- lemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur. 6997 
dir. 14-19-23- 28 • at o kadar çok korkmuştu ki; sila

hına el sürmeğe bile ceı;aret edeme
llıişti. 

. Küçük Weyerhaeuser'ı kaçıran 
y· Bıl! Mahan San F ransisko' da yaka

landığı zaman, günlerdenberi sinirli 
- olduğu ve yemek yemediği ve her 

an polisleri kapısından görmekten 
I· korkarak deli gibi olduğu anlaşıldı. 

1
,.du. Ve başına bu işi başarabilecek 

: büyük bi kabiliyeti, Edgar Hoovcr 
1 adında değerli bir genci getirdi. 1 

Diğer bir adam geniş mikyasta 
Edgar Hoover , yardım etti : , 

Amerikan sinemasının büyük ha
kimi Vill Hays. Bu adam Gangster
lere ait filmlerin mahiyetini değiş

tirdi ve onlara yeni bir mana ' yeni 
bir ifade verdi. 

Çiftehan Kaplıcası 1 
1 - Heyeti fenniyede bulunan , proje, keşif ve şartnamesine göre , 

mevcut belediye binasının alt kısmında " 3347,43 " liralık tamirat ve in
şaat yaptırılacaktır. 

Al Kapon'un halefi Janny Torrio 
( llıüthiş J ltalyaya kaçarken bir pos
ta kişesinde yakalandı . 

I· Görülüyor ki, Amerikan Gangs· 
terleri hayatında değişen bir şey var· 
dır 

Eskiden adlarını bile anarken 
korkulan bu haydudlar ne konuşına
ğa, ne de tabancalarının tetiğini çek
llıeğe cesaret edebilirler. Bu vahşi, 
canavar adamlar şimdi kadın gibi 
bayılıyor veyahut kaçacak delik ara
Yorfar. 

e Filhakika vaziyet değişmiştir. 
ve Artık [Halk düşmanı] ünvanını gu
o- rurla taşıyacak bir tek haydud kal
il ınaınıştır. Ve Amerikan hayatının 

il 

bir babına "Son" kelimesi konula
bilir. 

p· [Federal araştırma bürosu ] nun 
k: taki b ettiği 41 maruf caniden 8 ı 
u· Polis tarafından öldürülmüş, 4 Ü ar
li ~ kadaşları tarafından katledilmiş, 4 Ü 

er ~l~ktrik sandalyasına oturmuş, biri 
ıntihar etmiş ve diğer biri sandalya 
~ını beklemekte ve 11 tanesi de ha· ta· 
Pishanelerde ömu"r sürmektedir. 

e:ı 

Caniler ordusunun bu inhizamı 
bir (iklim) değişmesiyle beraber 
Yürümektedir. 

·ü~ Uzun yıllar Amerikan Gaııgster'i 
kf bir nevi kahraman olarak yaşadı. 

Gazeteler mütemadiyen onların 

lı,~ sergüzeştlerinden, hayatlarından bah
sediyor. 

Bu caniyane maceralar roman
z<' laştırılıyor, filmler yapılıyor ve bü 
aı~ 

cJ,. 
b 
l . 

itt'f 
bı 

tün memleket Al Kapon'un veya 
Dillinlerıin hayaliyle, hareketleriyle 
Yakında~ alakadar oluyordu. Gangs· 
terler az sonra adları etrafında ya· 
JJilrnağa Öaşlıyan bu efsanevi şöhreti 
tiddi telakki etmeğe ve palaslarda 
Yaşamağa, tayyare ve bahusus lüks 
trenlerle seyahat ve yüksek, şık ku· 
liiblere devama başladılar. 

Amerikan Gangs terizminin ze
'a!ı içl·i yasağının b;\mesiyle b~
b·dı. 

Bugün artık genç çocuklar bir 
Dillingcr bir Alkapon olmağa yel· 
tenıııemektedirler . Bilakis G - men 
[ polis J !erin muzaffariyetini çılgınca 
alkışlamaktaclırlar . 

Daha bir kaç sene evvel Gangs
terler kanlı me~leklerinin kendilerine 
getirdiği parayı, serveti gayet ser· 
best bir surette harcıyorlardı. Fakat 
bir müddettenberi arlık paraları ol
duğunu göstermeğe , hissetlirmeğe 
cesaret edemiyorlar. 

Bazı Gangsterler yüzlerinin şek
lini ve parmak izlerini değiştirmek 
için ameliyata bile müracaat etmiş 
!erdir. Karpis çetesinin bazı azaları 
parmaklarının etlerini kestirmişltr· 
dir. 

Söylenildiğine göre Jenny Torrio 
ve Alkapon içki kaç~kçılığından 10 1 

milyon dolar kazanmışlardır. 
Hatta Alkapon ?laydutluktan vaz 

geçip elinde bu servetle bir köşeye 
çekilip rahatça yaşamağı düşünü- 1 

yordu . Fakat arkadaşları , ve j 
maiyeti onu tevkif edileceği güne ka
dar işine devama mecbur ettiler . 

Edgar Hoover bu haydutların 
ölümünden müthiş surette korktu
ğunu söylemektedir. Pretty Boy [gü 
zel çocuk] un hikayesi bunu is bat 

ediyor . 1 
Bu haydut üç polisle bir G-mene 

yapılan suikasti tertip etmişti. Ve o 
zamana kadar olüm plançosunda 12 
kurban kayıtlı idi. 

Mamafi, oğlunun, hayatını ve bu 
iğrenç meslekini tanımasını katiyen 
arzu etmiyordu . Bunun için arlık 
mesleki terk etmek arzusunda idi . 
Hayalı bağışlanmak şartile polise 
teslim olacağını bildirdi . Fakat bu 
teklifi polis tarafından kabul edil 

~ınedi . 
Bunun üzerine 14 ay polisin 

gözünden kaçmak için saklandı. Ve 
n!!.:ıyet b!r gün arkadaşbril c bera-

J• ' '"n lı · .,. l.n -1 ' k-- ı·ken .... .., _ıı_ .... ı....ı. _s! ) ................ - - ..... • 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük llıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

2 - Bu işe ait resim, keşif ve şartname , parasız olarak her gün öğle · 
den sonra fen heyetinden alınabilir. 

3 - ihale 2 - 7 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

4 - ihale, açık eksiltme yolile yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat: 251,05 liradır. 7005 17-21 25-28 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

· ,-------------------------------~·---------., 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit v 

mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosu,lokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır: 200 

125 

Bir gecelik ı 
otel o~ası 

Bir gecelik 
1 

taş odalar \ 
7 5 Birinci baraka J 

• 50 ikinci 
30 Hususi banyo / 
15 Umumi " \ 

Odalar dört kişiliktir 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 
Yazın Çiflehana gr.lmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

son süralle geden otomobilleri bir 1 

telgraf direğine çarparak devrildi . 
Ve kendisile beraber arkadaşı da 
ağır surette yaralandı. Ve bu suretle 
polisin eline geçtiler. 

Filhakika yine büyük şehirlerde 
icrayi sanat eden bir çok hırsızlar , 
katiller mevcuttur. Fakat memleketi 
haraca bağlamış olan büyük şefler 
birbir ortadan kaldırılmıştır. Bu hu

susta yeni teşkilatın [G-ıııen] büyük 
faaliyeti görülmüştür. 

9 

edememekte ve layik olduğu cezayı 
kendisi de görmektedir. 

G-ınenler arasında her meslek 
ve sanattan ve akla gelmiyecek şey
leri yapabilecek insanlar bulunmak
tadır. Mesela aralarında Amerikan 
vahşilerinin dilinden konuşan,keman 
çalan, bir balonu tamir edebilecek 
olan, aşçılık yapan insanlar vardır . 

Fakat en büyük rolü oynıyan 
( Cinai araştırmalar laburatuarı) dır. 
Mesela bu labratuvarda bir gömlek, 
bir kumaş parçası en ince bir tet
kika tabi tutulma ta ve hangi ma· 
ğazadan alındığı bulunmakta ve bu 
suretle mücrimin hüviyeti kolaylıkla 
ortaya konmaktadır. 

Seyhan Barı 
VE 

Yazlık dansig 

lstanbuldan getirtilen mükemmel bir Caz ve alafranga Or
kestra modem bir konforla el ele vererek Adananın büyük ihtiyaç

larından birine cevap vermeğe başlamıştır . 

Seyhanın verdiği okşayıcı bir serinlik içinde , güzel bir 

dinlemek, bir gün mütemadiyen bunalan, yorulan kafalarınızı 

imkanını size Seyhan Barı hazırlamıştır . 

Her türlü istirahat ve dinlenme temini endişesile yapılan 

müessesede saat 18 den itibaren müzik ve 

Müzik 
dinlendirmek 

bu modem 

dans 
başlamakta ve 22 ye kadar devam etmektedir. Bu dört saatlık en 
zaman sadece ailelerimize hasredilmiştir . 

güzel 

Bu müddet zarfında ıneşrubat ( 1 Ü ) kuruştur . 

Saat yirmi ikiden sonra Bar kısmı başlar Ve gece yarısından 
ikiye kadar devam eder . 7049 

sonra 

3-4 
-----------------~----·--------------------

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 
--

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını lstikla mektebi 

l:ab:ıl ve tedavi etır.ektcdir . 

karşısındaki muayenehanesınde her an 
6652 30-20 

G-ınenler şayanı hayret bir sü· 
ratle hareket etmektedirler . Her 
G-meıı süratle ve istediği yerden 
şefle yani Edgar Hooverle görüşe
bilir. Muhbirlerin de büyük faydası 1 

görülmü, tür. '. for mıh bire vadedilen 
mükafat derhal verilmektedir. Yalnız 
bu muhbir ezer şeri~ı cürümlerden 
o:, is.: :.ı :; bir ı:.~ . :ı:.:a.:a a.-ı i)tifa.:!e 

Ele geçen bir rüvelver kurşunu, 
bir mektup olsun , bir saç teli, bir 
tütün parçası !sun Labratuvar neti 
cede 1-:er şeyi ktşfe nıuv;..ffak olmak- ı 
~adır . --------------''----~-
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Kambiyo ve para 
27 I 6 I 1936 lş bankasından alınmıştır. 
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Hazır 
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Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

1 
2 
3 
4 
5 

ANKARA 

105 
385 
32 
82 

325 

BİRASININ YÜKSEK 
Yarım litre Ankara Birası 

Gram Ekmekten 

" Sütten 

" Tereyağından 

" 
Etten 

" 
Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 

EVSAFI: 

Herkes gibi si1. de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. Telefon No. 265 

16 

D. Demiryolları Adana işletmesinden : 

Adana gar ve şehir ıstasyonunda idaremize ait hela çukurlarının ida
reye ait emme makinesi ile temizleme ve şehir haricine nakli bir sene için 
müteahhide verilmek üzere açık eksiltmeye konmuştur . 

Eksiltme 29-6-936 pazartesi günü saat 10,30 da yapılacaktır . 
Bu husustaki şartname İşletme kaleminden parasız görülebilir. 

Ayda asgari 25 çukur temizleneceğinden muhammen bedel beher çu
kurun üç liradır. 

isteklilerin eksiltme gün ve saatında senevi yapılacak işin muhammen 
ücretinin o/0 7,5 nisbetinde muvakkat teminatı 67,5 liralık idaremiz vezne 
makbuzu ve 2490 No:lu kanun mucibince vesaiki lazimeyi hamilen işlet· 
memiz artırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları . 6990 

.. _ _..._. __ ......_ ... . " .. ............. Ll.;::.,18-:23-:-2_&_ -· ... ·--· .. 

ı 
1 

1 

Tirkairi 
-
Çağırı 

Hal '·evi başkanlığından: 

1 

=4-Temmuz-936 cumartesi gü

nü saat (18) de Kitapsaray ve ya
yın komitasının seçimi yapılacaktır. 

Ba şubeye kayitlı olan üyelerin o 
gl!n ve o saatta Halkevine gelme
leri . 7055 

1 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Seyhan Valiliğinden: 

Adana Memleket hastanesinin 
ihtiyacı olan (2601) lira muhammen 
bedelli 115 kalem ilaç ve malze
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme : 936 senesi Ha
ziranının ( 30 ) uncu salı günü saat 
ona kadar uzatılmıştır. 

isteklilerin şartmnıeyi görnwk 
üzere her gün hasbneye ve ihale 
günü ve sr.;:tmda da pey akçalarile 
birlikte Seyhan vilayeti d;ı;mi encü
menine uğramaları. 7015 

20-24-28 

-·-----·-----
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

--------------
,---------"" I 

Riyaziye dersi 

ilk ve Orta okullardan Riya
ziye dersi almak istiyenler Namık
kemal Başöğretmeni Ömer San- ı 
veri görsünler. 7033 

5-5 30-2 4-7-9 
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28 Haziran 1936 

T.L.J R KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

-
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Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 4-14 
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WAKiYIJ . ~ iıi.: 
6748 
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51 

1 

~ 1 

o 

o 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

. ' • 

Develi 
Kanatlı atlı 
Socony- Vacum 

a 

Makine yağı Ejderli Gorgoyc-Mobiloil 
Kilsect : Sinek- böcek öldürücü 

Goodyea:r : 
lastiklerini 

VE 

Otomobil- Kamyon 
arayınız • 

Merkez kun1a 1danlığı altında 

Muharrem Hilmi 
5 8-10-12-15-17-19 -22 - 24-26 -29 

Umumi neşriyat miitilrü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü ıaatltauı 

• 

1 


