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5 Kuruş 

Boton 
Karade
niz illeri 
Büyük 
Şefini 
gözle-
mekte 

T raözon: 1 O - Bu 
rada Büyük Şefi karşı 
larnak için muazzam bı 
program hazırlanmıştır. 

Şehir ve liman ht. 

l 1 

k 
Şerefli ziyaret vesilesiyl• 
emsalsiz bir şekilde do 
natılmaktadır. lzmir va 
PUtu limana geldiği za 
man, halk, büyük önderi 
karşılıyacaktır. 
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temsil eden muhtelif heyetler de 

Vapur limana girerken toplar 
atılacak ve limandaki bütün vasait 
düdük çaiacaktır. 

Üçüncü Umumi Müfettiş, sekiz 
vilayetin valileri, Kolordu ve Fırka 
Kumandanlan Atatürkü Polathane 

'Trabzon )imanında vapura gelerek 
tazimlerini bildireceklerdir. 

Atatürkün geçeceği yollara tak 
]ar yapılmaktadır. Resmi ve hususi 
binalar gece baştan başa tenvir edi. 
Jecektir. 

Fransa devlet maliyesi 
müşkil bir mevkide 

Fransa maliy-esinin · lahı ·çin kullanı
lan sakat enflasyon tedbiri 

Paris: Haziran ( Hususi muhabi- bilmediğinden teessürlerini bildirmiş 
ve 1>ugünkü Fransız sosyal nizamı· 
nın bu tazyike tahammülü olmadı· 
ğını ilave etmiştir. Ekonomi bakanı 
şözlerini şöyle bitirmişlerdir. "Ame-
1e zayıf olduğundan sözünü tutamı-

- Gerisi ikinci sahifede -

Uzak 
şarkta 
tehlikeli 

hareketler 
Çin kıtaları 
yürüdüler 

Tokyo : 10 (A.A) - Dış 
bakanlığında bildirildiğine göre, 
Pekinden genen haberler gayri 
muntazam Çin kıtalarmın Ça· 
şar vilayetine girdiklerini haber 
vermektedir. Bu askerler geri 
alınmadığı takdirde japonyanın 
tedbirler ittihaz t:deceği bildi. 
riliyor. 

Keza Nankinde Japonya 
aleyhindeki propagandanın art · 

ı 
tığı ve bu harekete nihayet ve· 
rilmediği takdirde vahim hadi. 
selerden korkulduğu bildiri!· 
mektedir. 
~. 

FonNoyrat 
Sofyada 

Berlin 10 (Radyo) - Sofyadarı 
alınan malu nata göre; Fon Noyrat 
bugıin tayyare ile Sofyaya grln ıiştir. 
Fon Nayrat hava meydanında bul. 
gar Kralı namına ve bütlin sİ}Asi 
rıcal taı afındarı karşılanmıştır. 

Sof yalılar Fon Noyratı şiddetle 
alkışlamışlardır. Bulgar gazeteleri Na 
Zll'IG bo ziyMeliadeo b.rNetJc bah
setmektcdrrlcr. 

Bu akşam Alman elçiliğinde bü. 
yük bir ziyafet verilmektedir. 

Belgrad 10 (Radyo) - Alman 
hariciye nazırı Fon Noyr atın Belgra
dı ziyareti münasebctilc neşredilen 
resmi teblığde; iki hükumt"tİ 

alakadar eden bütüıl meseleler tct. 
kik ve tam görüş birliği tesbit edil· 
diği biJdirilmektedir. 

:nmizden ) _ Her ayın sonunda bizi 
korkutmak istedikleri iflas günii he· 
nüz gelmedi. Devlet kasaları ş mdi. 
ye kadar kapanmadığı gibi mayıs 
sonunda da kapanmadı. Başvekil 
Blum muhaliflere cevap vert-n son 
büyük nutkunu bu cümle ile bitir· 

mişti. 
Hali kapanmadı. Kapanmadı 

amma bu finans tecrübesinin ne za. 
mana kadar devam edeceği henüz 
kestirilemez. Blum'un meşhur hali 
kapanmadı sözünün sona ereceği 
gün ne zamandır. 

Naziler Avusturya başvekilini 
öldürmeğe karar vermişler 

B. ŞÜŞNIG KARISININ MEZARINI ZIY ARET 
EDERKEN ÖLDÜRÜLECEKTi 

BAŞVEKiLiMiZ 
BUGÜN KAMUT AYDA 
----=-:--::-::-----~-------------

HATAY ANLAŞMA-

SININT ASDiKINDEN SON 
RA NUTUKLAR 

SÖYLİYECEKLER 
MECLiS YAZ TATiLiNi BUGÜN 

YAPACAKTIR 

Ankara : 10 [ Hususi ] 
-- Başvekilimiz ismet ln
önii yarın ( bugün ) bü
yük bir söylev verecek
lerdir. 

Kuvvetli bir menbadan 
aldığım malumata göre 
Meclis yarın ( bugün ) Ha 
tay anlaşmasını tasdik
ten sonra tatil yapacak
tır . 

Hatayn1 idaresi Suri· 
yeli memurların elin· 

den dün ahndı 
Sükônet avdet etti ____ ... __ _ 
Sancak delegesi artık halkı 

sıyanet ediyor ........... __ _ 
Aleviler : - Türk Alevi kardeşliği 

asla bozulanı z . diyorlar 
Antakya: 10 [ Hususi ] - San 

cakta artık çarşılar açıldı tabii sü· 
kün avdet etti . 

Sanc:ık Alevileri Halkevine bir 

heyet göndererek Türk - Alevi 
kardeşlik ve dostluğunun bazı yayp• 
racıların kötü arzulariyle asli bo. 

- Gerisi dordüncü sahifede-

Ankerade yeni hla fekUlte•lnln kurulecaıı ••h• 

BÜYÜK MiLLET MECLİSİNİN DÜNKÜ ICTIMAI 

Cenub hududlarımızdaki 
ZA TÜRRELİ VEBA 

hakkında sıhhat vekili doktor 1 

Refik Saydam beyanatta bulundu 
Yeni Tıb Fakültesinin kurulması 

kararlaştırıldı 

Bay Baldvin 

Dün lordlar kamarasın 
daki yerini resmen 

işgal etti 
Fransız devlet finansının güç bir 

devre geçirmekte olduğuna şüphe 
yoktur. Bunu iddia edebilmek için 
ne siyah görmeği meslek edinmiş 
olmak, ne de muhalif bulunmak icab 
eder. Rakamlar sözlerden daha kuv· 
vetle hakikatı haykırıyorlar. 14 gün 
zarfında finans dairesinin Bank de 
frans daki deposu 3,35 milyar frale-: 
dan 1,44 milyar franka dü~tü. De· 
mek oluyor ki ay sonuna kadar bü· 
tün para sarfedilıniş olacaktır. Bu 
hesabla bu andan itibaren finans 
dairesinin günde 100 milyon frank 
açı~ı olacaktır. Buna karşılık olarak 
ancak 24 milyon frank demir yolları 
varidatı vardır. Bu scbcbten Fran· 
sız devlet finansının istikbalinden 
şud"phe edenlerj haklı bulmak lazım· 

Ayni saatta hususi tayyarelerde başve
kalet dairesini bombalıyacaktı 

TEŞViKi SANAYi kANUNUNUN BAZI MADDELERiNiN DEÖIŞ 
TIRILMESINE AiT KANUN LAYIHALARI KABUL EDiLDi • 

Ankara : l 9 (A.A) - Diin Hil 
mi Uranın başkanlığında yapılan l:a· 
mutey toplan(ısında Suriyede çıkan 
veba ve hudutlarımızda a1ınan sıhhi 
emniyet tedbirleri hakkında sıhhiye 
ve içtimai muavenet vekili Refik 
Soydam tarafından verilen izahatı 
müteakip ruznameye geçilerek, tel· 

siz kanun layıhasiyle, Ankarada bir 
Tıp Fakültesi tesisine, yeniden beş 
kaza teşkiline, teşviki sanayı kanu· 
nunun 30, 36 İnci maddalerinin de· 
ğiştirilmesine ait kanun layıhalarının 
ikinci müzakereleri yapılarak kabul 
edilmiştir. 

ır. 

Halk cephesi taraftarlan bile 
günden güne artan bir telaşla bu 
İşin sonunun neye varacağını sor· 
rnaktadırlar. Başvekil Blumun da 
buna bü}'iik bir ehemmiyet verdiğini 
son nutkundaki sözlerinden anlamak 
~iiınkündür. Başvekil bu nutkunda 
'&osız amelesinin Fransız bµrjuva-

sının ·fı~ .. ı asandan sonra onun varısı 
01"""'k b d.ğ. · - enüz kemale erme ı mı 
teea ·· ı · b k Sür e söylemiştir. Ekonomı a· 

ı:~' s.~inasse Paris ser~si h~dise 
• ta ttıunascbetile amelenın dılekle· 

t • ' 
ini reformJ.Jn ritDline uydurmasına 

Fritz Voitsche ve Alias Janhub'un 

bu cemiyete bağlı oldukları ve Ce

nubi Aınerikada bulunan Avusturya 
Nazileri tarafından kendilerine bü· 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

[ Journal ] gazetesinin hususi 
muhabiri Vıyanadan yazıyor -
Sonbaharda Başvekil B. Şüşnig'in 
bir suikastten kurtulmuş olduğu 
hakkında çıkan şayia o zaman tek· 
zip edılmişti. Fakat bu haber bugün 
kati surette teyit edılmektecilir · f!"lt5Z~~=""":""'-....-~-~~~:--":!:=-"'"~~~-=.,.._--s ~----..-

Avusturya başvekiline suikast 
hazırlayan bu şebekenin Naziler 
olduğu tahakkuk etmiş ve bunlann 
başında da 1934 de Avusturyadan 
Cenubi Amerikaya kaçıp sonra 
başka bir adla tekrar Avustu ryaya 
dönmüş olan Fritz Voitsche bulun-
duğu anlaşılmıştır • . 

Bu yeni tethiş şebekesı kendi-
sini evvela ' demiryollarma yaptığı 
bir takım suikastlerle meydana koy· 

tur Büyük bir endişeye:düşen 
muş . lf ' 
efkarı umumiye şansölye ~o us un 
katline takaddüm eden ~e~o.r d:v~e · 
sının tekrar avdet ettığını gorur 
gibi oluyordu. . . . . 

Viyana civarı.1da gızlı bır cemı 
yetin keşfi meseleyi meydana çı~a~
dı ve polis suikaste memur olan ıki 
haydudu tevkife muvaffak oldu. l 

Yapılan araşbrJDalar neticesinde 

İngiltere Hunter 
meselesini tazeledi 

Krovazörün torpillenmcsini Salamanka 
hükumeti nezdinde protesto edildi 

~----·------CEBHELERIN HAREKATINDA HiÇ BiR DEÖIŞIKLIK YOK 

Madrid: 10 ( Radyo) - lspan· I Lo d 10 ( K d ) n ra : a yo - Bazı 
ya sahillerinin kontrolu meselesinde ~ahafil ademi 'llÜdahalc ve kontrol 
yeniden yapılan anlaşmaya nazaran ışleri için Valansiya ve Salamanka· 
lspanyol liınanlanndaki emniyet böl· ya ~oğnıdan do~ruya müracaat et· 
geleri genişletilecek, iki taraftan da menın daha makul olduğunu söyle· 
Doyçlandın bombardmanı gibi hadi- mektedir. 
snlerin tekerrür etmemesi hakkında Madrid : 10 ( Radyo)_ asiler 
teminat verileeektir • -Gerisi üçüncü sahifede _ 

Ruznameye dahil maddelerin 
Maarif vekaleti prevantoryomu ve 
sanatoryomu hakkındakiıkanun li
yi hasiyle Maarif vakaleti mcı kez 
teşkilat ve vazifeleri hakkındaki ka. 
nuna müzeyyel layıhanın da birinci 
müzakereleri yapılmıştır. 

Kamutay cuma günü toplana
caktır. 

Ankara : 10 ( A.A) _ B. M 
Meclisinin dünkü toplantısınd .. · 

k 
a mu-

za ereye başlanırken söz alan Sıh· 
hıye ve içtimai muavenet vekili dok
tor Refik Soydam şu beyanatta bu. 
lunmuştur: 

" Müsaade buyurursanız Cenup 
hududumuzda, Suriye dahilinde vu
kua gelen zatürreli veba vakalan 
hakkında arzı malUmat ederek al. 
dığımız tedbirlerden de bahsetmek 
istiyorum. 

30 Mayıs 937 de Urfa Valili. 
tinden gelen bir teJarafta Rala.)'fn 

Bay Baldvln 

. Londra : 10 (Rödo) - Royter 
aıonsı bildiriyor : 

Bay Baldvin bu gün Lordlar ka• 
marasındaki yerini resmen ve allat· 
]ar arasında işgal etmiş bulunmık
tadır . 

cendbunda bir aşiret efradı ....-da 
salgın bir hastalıtın zuhur "1tili ve 
tetkikata devam ettikleri bildirili· 
yordu. Aym gün öğleden IODFI aJ. 
dığımız bir telgrafta bu bam1J1m 
zatürreli veba oldujıı, bu yüzdm 
şimdiye kadar 15 kişinin öldülü. Ya
ranşebir ve Haran bymakamhlda.. 
nna d• bu huausta malGmat veri-

- ....... lldllcl .......... -



Sahife 2 

Bir harp olursa 
Amerikanın vaziyeti 

ne olabilir? 
~~-------·------~~-

Amerika kat'i bir bitaraflığa karar vermiştir. Fakat, 
mesela demokrasiye karşı olan bağı onu 

bir harbe sürükliyebilir 
~~-------·------~~-

Çarleston: Haziran - Son gün 
)erin hadiseleri, Amerikanın, Avru· \ 
pada çıkacak herhangi bir ihtilafa 
karışmamak hususunda duyduğu ar· 
zunun derece .ini gösterdi. 

Vaşington kongresinde. Ayan 
azasından Jonson, Amerikanın yapa· 
cağıbirşey bulunduğunu, bunun da 
herhangi bir Avrupa ihtilafından ta· 
mamiyle hariçte kalmak olduğunu 
söylemekle herhalde Amerikan ef · 
karıumumiyesine tamamiyle tercü 
man olmuştur. 

Bu meseleyi ortaya koyan şey, 
Almany!l ve ltalyanın bugün muha
rip sayılıp sayılamıyacağı bu iki dev
lete 1937 Amerikan bitaraflık ka
nununun tatbik edilip edilmiycceği 
süali sebep olmustur. 

Malumdur ki bu kanun muharip 
devlerlerin Amerikadan harbe yarar 
maddeler satın almasını tahd;t eden 
ve bu hususta birtakım kayıdlar ko
yan bir kanundur. Mesela; böyle bir 
devlet Amerikadadan alacağı her 
hangi bir emtiayı peşin olarak ve 
altun para ile ödemeğe mecburdur. 
Bundan başka Amerikan vapurları 
bu eşyayı taşımaktan menedilmekte
dir. 

Kongrede dört meb'us, Almeri
anın bombardmanından sonra ltalya 
ve Almanyanın Amerikaca arbk mu
harip sayılacağı ve bitaraflık kanu· 
nunun bu devletlere tatbik edilip 
edilmesi lazımgeldiğini ileri sürmüş
lerdir. Fakat Meb'usan Meclisinde 
olduğu gibi Ayan Meclisinde de bu 
fikrin aleyhinde kuvvetli bir ceryan 
husule geldi. Ve böylece bir acele· 
nin tehlikeli olacağı ortaya sürüldü. 
Bu hadise birçok münakaşaları mu
cib oldu. Ve Amerika politikasında 
büyük bir nüfuzu haiz olan Meb'u
san Meclisi dışişleri encümeni: 

"Amerika Cümhur Reisinin harp 
halinin mevcut olup olmadığına ve 
bitaraflık kanununun bu devletlt:rde 
tatbik edilip edilmiyeceğine hüküm 
salahiyeti bulunduğuna karar verdi." 

Dev]ct Nazırı B. Hull ile yaptığı 
mülakattan sonra B. Ruzvelt Ame
rikanın hareket serbestisini ve İs· 
panya ihtilafına karışmış olan bütün 
devletlere karşı kat'i bitaraflığını 
muhafaza edeceğini tekit etmiştir. 

Amerikanın bu karan bütün 

Amerika efkarıumuıniyesinin derin 
bir surette temenni ettiği Avrupa sul
hunu muhafaza endişesinden ileri 
ie!mektedir. 

Amerikan milletinin bügün bita· 
raflığına karşı olan bağının 1914den 
daha çok fazla olduğunu söylemekle 
bugünkü Amerikan efkarı umbmiye
sinin 'ruhi haleti tamamiyle ifade 
olunmuş oluyor. Bu ruhi hc>letin üç 
amili vardır. 

Evvela ku~vetlenmeğe başlıyan 
Amerikanın milli ideali Avrupaya 
karşı his bağlarından gittikçe uzak· 
Jaştırmaktadır. I 914 BirJeşik Ame· 
rika hükumetlerinide henuz sayısı 
çok fazla olan bir muhacir kitlesi 
vardı. Bugün ise hemen hiç yok de
mektir.· 

Bundan sonra daima muallakta 
kalan harb borçları meselesi vardır. 
Matbuat tarafından iyi bir ~surette 
aydınlatılmış olan Amerikan sokak 
adamı Avrupanın Bmerikaya karşı 
çok borçlu olduğunu bilmekte ve 
buyüzden Avrupaya karşı kin değil· 
se bile. büyük bir emniyetsizlik duy· 
maktadır. Ve nihayet A.vrupadaki 
kominizim, ve faşizmi Amerika 
umumi harbin kötü yıkıcı bir neti
cesi olarak telakki etmekte ve bu 
suretle Avrupa poletikasını anlamak 
hususab kendisi için daha müşkil 

bir şekle sokmaktadır. 
Her şekil emperyalizmin müdhiş 

bir düşmaru ve herhangi bir avru· 
pa'ıdan daha çok fazla demokrasiye 
bağlı olan Amerikah her dürlü ote
riter rejimin aleyhindedir. Ve Ame
rika Avrupadan uzaklaşmakla, sari 
bir hastalıktan uzaklaştığı kanaatın· 
dadır. 

Mamafıh bitaraflıklarını muhafa· 
za edeceklerini .söylemekle beraber, 
birçok belli eşhasın itiraf ettiği gi· 
bi, uzun bir avrupa harbinin er, geç 
Amerikayı da işe kanştıracağıru his 
etmektedirler. 

Ve sonra şurasını da unutma
malıdır kj, Amerikan nıilıeti ani ve 
umumi cereyanlara çok çebuk ka
pılan bir millettir. Mes$1a, faşizme 
karşı yapılacak umumi bir harb A
merikanın, pekaala, heyecanını tah 
rik ve Avrupayı yalnız kendisinin 
kurtara bilect-ği fikri onu böyle bir 
harbe sürüklüyebilir. 

Fransa devlet maliyesi 
-~-

Birinci sahifeden artan -

yor, kanun yerine cebre başvuruyor 
ve hürriyet ile nizamsızlığı biribirine 
lcarıştınyorsa bu halkın kendi ida
resini kendi elinde tutacak, isted

0

ik
lerini yaratacak değerde olmadığı. 
na delalet eder,,. 

Ra.dikal :sosyalist fır~ asının iç 
halini de fırkanın parlamento grubu 
şefı Gampinchi'nin beyanatından an· 
lıyaoıliriz. Bu beyanatta deniliyor ki 
bütün milletin hissettiği .. memnuni· 
yetsizlik halk cebhesinin programın. 
dan ziyade amelenin f ırkamn reform· 
larını kabul şeklidir. 

Ameleye her yeni verilen hak 
onlann başka birşey istemesine ve· 
sile oluyor. iş veren patronlaı ın ha· 
kimiyeti güç bela oreadon kaldınl· 
dıktan sonra onun yerine amelenin 
tahribkar hakimiyetini koymak doğ
ru olmaz. Çünkü bu üç yüz sene 
geri gitmek demek tir, Nazari ildi-

sadcı ve hukukcu Gaston Jaze mü 
dafaa bakanı Daladier'in fikirlerini 
yayan Er Nouevelle gazetesinde 
şunları yazıyor. Başvekil Blum bir 
sene zarfında baştan ayağa kadar 
iktisadi, mali her sahada yeni bir 
bir cebhe kurmuştur. Lakin 7 mayıs 
ta söylediği meşhur tesellı nutkun
dan pek daha az oldu. Çünkü vazi· 
yette marttan mayısa kadar hiç bir 
değişiklik görülmedi. Hükumet si
yaseti hep silahsız ihtilil enginle· 
rinde dolaşıp durdu. 

Jeze Blumun her gün bahsettiği 
devlet iflasına temas ederek diyorki: 
Başvekil unutmamalıdır ki, devlet 
kasalannın kapanmasına mani ol· 
mak için iki tahribkar vasıtaya baş 
vurmak mecburiyetinde kalmışbr. 

Bunların birincisi: Bank de fran
sın yeniden organizasyonu bahane
sile kağat para çıkarmak. ikincisi 
de parayı düşürüp Altın mevcudu-

TOrbôzl 11 1-(aziran 1 

1 ,.. ·-.... A vustury başv 
öldürmeğe 

vermişler 

l 
1 Şehüır habeırDeırn 
, ______________________________ ! __________ _, 

~ 

90 ton daha meritol 
zehiri geldi 

Mersinden evvelce bir kısım me
rital zehirinin şehrimiz ziraat müca. 
dele müdürlüğüne geldiğini yazmış· 
tık . 

Öğrendiğimize göre dün de bu 
zehirden 90 tonu Mersinden gelmiş· 
tir. 

Zat maaşları 

Vilayet muhasebesinde zat ma
aşları muamelesinin hangi günlerde 
yapıldığını yazmıştık . 

Öğrendiğimize göre zat maaşlan 
muamelesi bugün 24 de kadar vi
layet muhasebesinde dev'm edecek
tir . 

Traktör ve zehirler kaza
lara sevk edıldi 

Kazalara aid traktörler ve zehir
ler dün mııhallerine , şehrimiz ziraat 
müdürlüğü tarafından sevkedilmiştir. 

Orakla başın 
dan yaraladı 

Kadı köyünden (Adana) Yusuf 
oğlu Ahmed isminde birisi çıkardığı 
ğı bir kavga neticesinde aynı köyden 
Hacı otlu Hasanı oralda başından 

ağır surette yaralamıştır. 
Suçlu elindeki kanlı orakla ha. 

pishaneye ve yaralı da memleket 
ha.stahanesine sevkedilmiştir. 

Kültürde: 

İlk tedrisat müfettişi geldi 
Urfa ilk tedrisat müfettişlerinden 

Bay Menekşe oğlu Vilayetimiz ilk 

Kız enstitüsü sergisi 
kapandı 

Şehrimiz akşam kız sanat mek. 
tebi ve sanat enstitüsünün açmış ol
duğu elişleri sergisi dün kapanmış
tır. Sergiyi dün de pek çok kişiler 
ziyaret etmişlerdir . 

Kaçak kömür ve 
odun tutuldu 

Kaçak odun ve kömür getiren 
üç sahipsiz hayvan orman memurla
rı tarafından yakalanmışbr • 

Kaçak odun ve kömürlerin sahip
leri araştınlıyor . Hayvanlarda satıl· 
mak üzere şehrimiz belediyesine tes
lim edilmiştir . 

Yeni mektupçu 

Dün vazifesine başladı 

Vilayetimiz mektupçulutuna ta· 
yin edildiğini yazdığımız Aydın mek
tupçusu bay Agah Akkan şehrimize 
gelmiş ve dün vazifesine başlamıştır. 

Zabıtada: 

Çalgılı yerde sandalya 
sandal yaya 

Sofubahçe mabaJlesinden Ah 
met oğlu Bilal isminde birisi pek 
fazla sarhoş bir vaziyette Ulus par
kına gitmiş ve sazdaki kadar )ara sar· 
kıntılıkta bulunmuştur. Kendisini bu 
vaziyetten mennctmek isteyenlere 
Bilal sandalya sawrmuş ve bu yüz· 
den bahçede büyük bir gürültü çık· 
mışt:r . 

Zabıta suçluyu yakalıyarak der· 
hal adliyeye teslim etmiştir • 

tedrisat müfettişliğine tayin edilmiş Bir umumi kadının işve
ve dün şehrimize gelerek vazifesine 
başlamıştır . bazlığından bir kamyon 

nun kıymetini yükselterek bu para 
iflası kazancının arttığını devlet fi
nansının ihtiyaçlarına sarfetmek. 
Mali noktadan bakıldığı zaman bu 
hadise devlet finansının ihtiyaçlarını 
kağıt altın ile kapatmak demektir. 
Jfo enflasycnu hiç bir maliye Baka, 
nı devlet maliye bakam devlet mali
yesinin islahı için kullanılan normal 
bir yol diye k&tbul edemez. Bir Ba· 
kanın enflasyonu varidat menbaı di 
ye kaydetmesi hayrete değer bir 
şeydir Son zamanlarda mudafaa 
istikrazı olmasaydı devlet iki şeyden 
birisini seçmek mecburiyetinde ka
lacaktı. Ya devlet kasalarıru kapa
mak, yahut açıktan açığa para enf
lasyonunu ilan etmek. 

Jezenin bu sözleri (efkan umu· 
miye üzerinde büyük bir tesir bıra
tı. Bu tesire hayret edilmemelidir. 
Çünkü 193/ büdcesinin açığı olan 
20 milyar franktan fazla yekunu 
kapatmak için Bank de Eıanı'ın bü· 
tün vasıtalan kullanılsa bile bu ye
yekün ancak 16 milyara indirilebile· 
cektir. Artık yeni maliye tahvilatı 
çıkararak altın kazanmak imkanı da 
kalmamıştır. Çünkü 1938 de en aşa· 
ğı 50 milyar frank yekununda bir 
para bulmak lazımgelccektir. 
Bu izahattan sonra Fransız maliyesi 
nin büyük endişslere sebeb olmasam 
tabii bulmalıdır. Framız maliyesi 
hakkındaki endişeler bilhassa Pari~ 
sergisinden beklenildiği derecede 
bir kir elde edilemiyece;i anlaşıl
dıktan sonra bir kat daha artma~ 
tır. 

devrildi 

Umumi kadınlardan 5üleyman 
kızı Nermin ve Hüseyin kızı Fatma 
sarhoş bir halde Yusuf oğlu Salimin 
otomobiliyle mezbehaya giderlerken 
şoförün yanında oturan Nermin 
Salimin saçlannı çekmeğe başlamış, 
otomobili idare etmek isteyerek di· 
reksiyona karışmış ve neticede ida. 
reyi şaşırarak otomobili devirmişler· 
dir. iki kadın vr. şoför yaralanmış· 
lardır . Kazaya sebep olan Nermin 
hakkında kanuni takibat yapılıyor . 

Su kavgası 
Osmaniyenin Palalı Mehmet ağa 

çiftliğinde ' ortakçılıkla çalışmakta 
olan Malatyalı Hüseyin oğlu Mahmut 
ve Mahmudun oğlu Ahmet adında 
iki kişi ayni çiftlikte çalışan Bekir 

otlu Ahmf't ve diğer oğlu Musa 
ve kız Jcardeşi Şerife tarahndan ara· 
zi sulamasından çıkan münazaa ne· 
ticesi Mahmut sopa ile ağır surette 
ve oğlu Ahmet de muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıştır • 

Yaralı muayeneye sevk edilmiş , 
suçlular yakalanarak adliyeye teslim 
edilmişlerdir . 

Yeni Nefrlyat : 

Hukuk gazetesi 

Hukuk gazetesinin 21-22 inci 
.say1S1 dolgun bir münderecatla çık
ınışhr. Hukukçut.ra t avaiye ederiz. 

• 

Tapuda açık 
memuriyetler 

Vilayet tapu dairesinde iki ve 
mülbakatta da bir memuriyet açık-
tır. Bu memuriyetlere Lise mczunu
alınacaktır. Liyakatları görüldüğü 
takdirde Ankarada bulunan tapu ve 
kadastro mektebine ğöndcrilecektir. 
Bunlar tapu ve kadastro teşkilat 
kanunuyle temin edilen bütün hak 
)ardan istifade edeceklerdir. 

- Birinci sahifeden artal 

yük maddi yardımlar yapılrllll 
ğunu ve Alman Nasyonal 
list partisi ile de sakı mü 
)erde bulunduklan anlapl~~ 

Elde edilen komplo p~ 
bu iki haydut Başvekil ŞütllİI. 
sının mezanru yalnız olarak 
giderken öldürmeğe meıDll' 
miştir. Ayni anda hususi ı. 
rin Başvekalet dairesini 
man edeceği de anlaşılmışb'· 

Maznunlar ve cürüm 
tevkif edilmiştir. Bu ayın 
muhakemelerine başlanacaktl'· 

Büyük millet meclisinin dünkü içti 
~--------··..-------~-

- Birinci sayfadan mabad -

diği bildirildi. O gün pazara tesadüf 
t"diyordu. Biz 31 Mayısta aşatJdaki 
tedbirleri aldık.: 

Evvela lJrfa ve Mardin vilayet
leri dahılinde, Dicle ve Frat nehir
leri arasındaki hududun, umumi hıf -
ZJ.ssahha kanunun SS inci mtAddesine 
istinaden derhal kapablması emrini 
verdik. Aynı zamanda hurlut üzerin· 
de umumi tekayyüdat yapılması ve 
sıhhiye müdürlerinin hudut civannda 
bulunan köyleri dolaıarak mevcut 
sıhhiye memurlanrun ve icabeden 
doktorların da bu iş için derhal ha· 
rekete getirilmesi emrini verdik. An· 
karadk da bilumum makamatı res· 
miyeyi haberdar ederek bu hususta 
memurini iidesini müteyakkiz bu 
lundurmalannı rica ettik. Aynı günde 
Paris beynelmilel hıfzıssıhha ofisini 
haberdar ederek kendilerinin bu bu
svıta bir mal6matlan olup olmadı. 
tını sorduk, Hariciye vekaletinden 
rica ettik, Suriye hükumetinden bu 
hususta malumat alınmasını istedilr. 
Aynı zamanda vekaletinin Haleb 
konsoloslupdan kendisinde mevcut 
olan malümab bildirmesini rica etti. 
Aynı günı günde burada merkez 
hıfZJssıhha ikinci direktörümüze mu
ayyen seyyar doktor ve balcteriolog 
tefr•k ederek me\cut veba serumla· 
rımız ve veba aşıcılanmızla derhal 
Toros ekispre5iyle Resülayna vasıl 
oldu, tetkikata başladı ve Fransız 
heyeti sıhhiyesiyle temasa gnçti. Ay· 
nı zamanda derhal hudut üzerinde 
bulunan köyleri ve hudutla alakadar 
olan Jandarma ve hudut kıtaatı ve 
diğer simendüfer memurlarının kiff e. 
sinin aşılanmasına başlandı. Aynı za 
manda vakıa ile alakadar olmaları 
itibari. le hudut üzerinde bulunan 
diğer vilayet valilerini de bu mese· 
leden haberdar ettik. Kezalik Milli .. 
Müdafaa Vekaletini de haberdar 
ederek hudut üzeriude mevcut olan 
kıtaatın aşılanmasını rica ettik. 

1 Haziranda Haleb konsoloslu .. 
ğumuzdan aldığımız malumatla, za. 
türrie şeklinde veba mevcut olduğu 
hakkında makamatı r~smiyeden ma 
lumat aldığını ve 12 musaptan 11 
inin öldüğünü, vakanın Suriye hü
kumetince 27 ' Mayısta öğrenildiği 

ve 23 Mayısta başlamış olması muh
temel oldutwıuve mücadele için 
Şamdan iki doktorla bir çok mua. 
!ecenin gönderild.pü bildiriyordu. 
Kezalik Urfa viliyetinden gene bir 
haziranda aldıtJmız malümatta , 
F ransazlarla vaki temas neticesinde 
hastalığın veba oldupnu kentlilerine 
bildirildiğini atrendik. 2 Haziranda 
4 emraZJ sariye küçük sahhiye memu. 
ruve seyyar emrazı sariye mütehas 
sısını, t.udutlarımız dahilinde bulu
nan kö7lerde tarama yapmak üzre 
yola çıkardık. Mahallinde ışe baıla. 
dalar. 2 Haziranda trenlerden inen 
ve hinenlerin muayeneye tabi tutul 
ması tekarrur etti. Ayrıca hudut ka
plara tesisine başlandL 

Y almz buduclun çok vui olma11 

dolayısiyle büyük teftişler 
sma süratle imkin olmadıt' 
iki sepetli motorsiklet al~ 
hal sevkolundu. Bunlarla 
ve halk üzerinde İş daha çatlİ> 
rülebiliyor. 

Aynı tarih, Derbesiyeddt 
ren Resülayne kadar Nu 
de Der~siye kadar olan 
aynca tıbbi tedbirler ittihaı .
Bunlar lamn kısım aııılarak 
rinin battna birer tabib k~ 
cadele heyeti S Haziranda F 
heyeti sıbbiyesile temas etti. 
malumat ilk vakanm 7 Mı,.
tıtına dairdir. Hasta adediılİ". 
olduğunu Fransız heyeti 
söylemiştir. Yaptığımız te 
aldıtımız mal4mat, bu .. -~ 
Irak istikametind~n gelen "e 
yede iskina tabi tutulacak ol"' 
turiler tarafmdan getirildiği ~ 
bur çayı istikametinde geçdl 
Şubatındanberi böyle tektük 
olduğu ve bunun yavaş yı'lff 
kanya doğru intikal ettiği 'IJ 

yet hududumuza yalclaştJgı 

zindedir. 
F raOSlz heyeti sıhhi yeliyle 

yetlerimiz her taraf ta teın as 
Bütün tedbirler alınmıştır, 
beraber işin vahameti dahi: 
olmamıştır. Bugüne kadar 
muz dahilinde hiç bir köyde 
bir yerde şüpheli bir vak• 'lf 
mareye teadüf etmedik. Ç<J/-
edilirki . bundan sonr~ ~· dl 
edilmesın ve bunun 1Ç1n 
türlü tedebir ittihaz edilmiftİ'' 
şekkürler ederiz sesleri.) 

Milli Müdaf ad• 

Hava Genel 
Komutanlığı 

Ankara : 10 [ Hususi rP 

mizden ] - Milli Müdafaa 
Genel Komutanlığı teşkili ve 
si hakkındaki kanun JiyihaSI 
Ruznamesine alınmıştır. 

Bu liyihaya göre yurd~• 
tehlik~sine karŞJ korunma 
bir elden idare etmek için . 
mutanlıtı salahiyetini haiz bil 
müdafaa genel komutanlıil 
lunacaktır. 

Bu komutanhk emir ve fJll 
itibarile hazerde Genel Kur 
kanlıtına, seferde Başku 
batlı olacaktır. 1' 

Komutanlık bu lc.-ı 
edilecek olan yüksek h-.va 
komisyonu ile alikah 
mütaleasını alarak hazerd;, 
memlekete şamil bava koni 
lanru hazırhyacaktır. fi 

Yurt dahilindeki balkı 
kumet teşkillerinin muh.t~ 
lanne alakadar eden te1'1P"' • 
müdaf aa11na aid tetkilit İ 
bunlara aid tesisleri yaptır 

- Gerisi üçüncü sabiftdC"' 

' y 
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Türbôzll 

küçük Şadiye sahip çıkan 
ikinci baba 

Hamidiye 
korfoda 

İngiltere Hunter 
meselesini tazeledi 

- Birinci sahifeden artan -
dün iki defa Madrid şimal mevzile· 
rinden taarruzlar akamete uğramış 
tır . Acıkh hik8yenin son 

safhası 

Atina : 10 (Radyo) - Türkiye 
deniz kuvvetlerine mensup Hami· 
diye mektep gemisinin Pireden Kor· 
fo'ya hareket ettiğı haber alınmı~· 
tır . 

Madrid: 10 (Radyo ) - Hü. 
kumet harp gemileri ispanya Fas 
sahilinde Centayı , bir isi harp ge 
misi de bir hükumet limanım bom· 
bardman etmişlerdir . Asi top.;usu· - Bisikletle mi geziyorsun ? . Sana ~iz bisiklet 

değil, otomobil alacağız .yavrucugum .. , 

---~-------·-------~-
Milli müdafaada 

- ikinci sahifeden artan -

nun Madridi bombardmanı nüfusça 
mühim zayiat verdirmiştir . 

Londra : 10 ( AA. ) - lngilte· 
re hükumeti Hendayede bulunmakta Çocuğu Uludağda çalanlar Borsada 

yakalandılar 

Hava korunmasına aid vücud 
bulan bütün teşkillerin talim ve tet"· 
biye tatbikatları bu komutanlığa ait 
olacaktır. 

olan lngiliz sefirini geçenlerde Hun· 
ter aqmdaki lngiliz torpidoı.unun 
uğramış olduğu kaza dolayısiyle ~a· 

Hava müdafaa komisyonu nami. lamanka hükumeti nezdinde protes· 

lzrnir : Haziran [ Hususi ] -
8ucadaki çocuk meselesini dikkatla 
takibetınekteyim . 
da Sekiz sene evvel Bursada l 1 

lu· 
ida kaybolan ve o vakittenberi 

hebası fabrikator B. Mebmed tara
fından aranan Sadi adındaki çocuk 
lllcaeJcsi hakkında Buca nahiye mü· 
diirlütü tarafından tahkikata devam 
edilıncktcdir. 

sevdiğini ve Bay Anz tarafından le Genel Kurmay Başkanlığının ba•· doda bulunmağa memur etmiştir . 
kendisine bir gramafon alındığım .., Hatırlardadır ki bir ma)mın in· 

kanlığı altınaa kurulacak komis'-'on f'l!!'- .. .. d b H h b ~rendim. J ı aKI yuzun en u unter m ari i 
"'5 de hava genel komutam , Milli Mü .. tt b d d' k' ı Bu sırada Baytar 8. Azizin oğ· mure e atın an ye ı ışi ö müş ve 

. J d 1 dafaa Vekaleti Hava .. Müsteşarı ile 24 kişi yaralanmış idi . 
lu Şadi, bisikletle cıvar_ a 0 aşıy~r- diğer vekaletler müsteşarlan bulu· M d 'd 10 ( AA ) 
du. Mütemadiyen beledıye kahvesı· a rı : · · - Union 

B nacaklardır. radio , Carabanchel bölgesinde ve 
nin önünde turlar yaptyor ve Bn. ey e.:ıtramadura yolu üzerinde asilerin 
tiyeye dotnı bakıyordu. ==~~~,e::::ı~~-~-~~-------.:m- şiddetli bir taarruzda bulunduğunu 

8n. Beytiye : yakında bitecektir. Çocuğumuzu alır ve taarruzun h.::r tarafta defedilmiş 
_ Dol .. , dolaş 1 Dedi, seni ye. d olduğunu bildiriyor . - gi eriz. 

kında Bursaya götürecetJm. Orada K- "k Ş d' . .. d" B Roma: 10 ( A.A.) _ Roma uçu a ıyı gor um, ursayı 
bisiklet dJ..il, sana otomobil alaca· gazeteleri ispanyada kontrol mese· 

....6 hatırlayıp hatırlamadığlnı sordum: 
tım. _ Benim babam Aziz, Annem lesinde husule gelmiş olduğu lngiliz 

Şadi, bu ~sözleri duydu ve rü· ajansları tarafından haber verilen 
d Lemandır. Beni fabrikalarla aldat· Jümsedi. 8n. Nebiye e : itilafı kaydetmektedirler . Bu gaze· 

_ Kan çekiyor. Ne de olsa ana. mak istiyorlar, fakat bana fabrika tcler bilhassa Fransanın Sovyet Rus· 

Sahife : ~ 
5 

Asri sinemada 
Bu akşam iki büyük film birden 

-1-

( Gençlik ve spor ) 
-2-

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ ) 
Birinci devre 

Ayrıca: Dünya havadisi 
8188 

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

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

öpüşmeden yatılmaz 
Liane Haid-Hans Moser-Theo Lingen-İvan 

Pefrovith Susi Lanner 

.. Bu ÇOcuk kaçırma vak'asa h~r 
&'ün Yeni bir safhaya girmektedır. 
Çocuğu kaçıranlarla alikadar oldu· 
tu •ıd8fllan Hüseyin admdaki":~~ 
Bura. Cümhuriyel Müddeiumumılıj'i 
taraf1ndan tevkif edilmittir. 

Hüseyinin tevkif haberi üzerine 
burada bulunan ve çocutu bulmak• 
Ça]JŞan Bursalı fabribtor 8. Meb
llled dün Bursaya gitmiştir. 

af d değil, anam, babam lazımdır. Fab. d · k l htıyım, onun için etr ımız an ay- yayı enız ontro üne iştirak ettir· 1 
rılrmyor. rikalan onlann olsun. mek teklifinin geri alınmış olduğunu 

Dedi ve ilave etti : Dedi.Bu küçiik yavru, şimdi Bu. buna muka ıil tecavüz halinde kredi 
_ iki, üç ay evvel Bursada Hü cada meşhur bir şahsiyet olmuştur. tedbirleri ittihazı hakkının tanınma. 

Tarafından temsil edilen fevkalade neşeli eylenceli bir film sizi 2 saat 
güldürecek ve eyi vakıtler geçirtecektir 

PEK YAKINDA : 

(Gizli Vesika) 1 Burqdaki Hüaeyinin tevkifi bu 
Çocuk meselesile alakadar olduğun· 
~ ve fabrikator da çocutu Sadi
nin Bucada buluodupnu söyliyen 
rene bu şahıs oldutundan muhbir. 
Hiiteyinin lzmire grtiriJerek ÇOCU· 
lun kendisine f pterilme8 muhte
ıneldir. 

Buraab B. Mebmedin k~ ol
dutanu söyliyea bu • Pembe ile ~u· 
L __ • o_ :1 -ftftiıuniistür 8eledı• 
Qlll'rıt uocaua •..,.---:.--· • 
ye parkındaki kahvede oturan Bn. 
P-.be, ~k metelesi baklanda şu 
~b vermiştir : 

- Annesi Ayşeden sonra ço· 
CQtun analtiı ben oldu~ Ve beni 
çdlc aeverdi. Dört yaşında olduğu 
aıtada kocam kendisine bir grama· 
fon almıştı. ( Kır ,;açlan ) şarkısı da 
Y•ni çıkmıştı. Sadi, bu plikı çok 
betenditi ve musikiye karşı alaka· 
Si bulundatu için beraber çal'Jıya 
rittik. bu plila aldık. Bir g\in sonra 
Uludağa çıktık, orada kendisine baı 
plila çaldım, yarım saat sonra da 
ÇOcuk kaçınldı. 

Burada tahkikat yaptım, Şadinin 
de ayni şekilde &"ramafon çalmalı 

Bununla beraber korkacak bir
fCY yok. Derhal küçük bir tahkikat: 
yapanı. Diyerek istasyon memurunu 
çağırdı. 

Panari ve arlcadaşlan memura 
cininin eşkilini tarif ettiler. Memur 
hatırladı: 

- Evet, dün akşa111ki trende 
Verditiniz eıkale uygun bir adam gör
düm. Hatti onu biraz yadırgadım bilt 
takat onun bir cani olacağı hiç hatı 
ll~a gelmedi. lriyarı yeni traş olmu~ 
bir adamdı. Çekingrn bir tavn vardı. 
~e deri bir bavul vardı. Sırtın· 
da karalı bir kostüm vardı. Hatta 
~- konuştu bile ... Bir otel adre 
• IOrdu. Panari: 

- Hangi otr-li g&terdiniz? 
- Ben ona, yolcularm biletini 

~!~•ğa IDemurum. Burada otel del· 
-.ıı detilim, dedim. 

Biıulo: 
IÖ 

1
- V ~b . ~ah. dedi. Bir adre~ 

y 0eydın ışımiz lcolaylqırdı. 
lal-. yle dedim ama yine onun K'?n 

Yon oteline gittiğine eminim, 
? Acayip bunu neden biliyor 

"-~ Oinlcü buraya en yakın ve 
"-trı b" 1 otel odur. Bu adam da he 
'-· ır Yere bafıni sokmak istiyor 

p"-ri: 

seyin adında bir oğlumuz Sadinin Herkes ondan bahsediyor ve yo{dan sına müteallik olan ltalyan - Alman 
Bucada Dutlu sokağında kocaşı bay· geçerken onu birbirine gösterip: teklifinin kabul edilmiş bulunduğunu 

l ftJlr B L - işte bu çocuğu almak isti· yazmaktadırlar . 
tar o an uaretmen n. emana para Popoli di Roma, lngiliz tebliğini 
mukabilinde verilditini haber verdi, yorlar. tenkid ederek bilhassa diyor ki : 
çocuğu Bocaya getiren 8anyalukalı Diyorlar. Emniyet mıntakalarına müteal· 
Hatice adillda bir kadındır. Bn. Nebiye, Bucada Tireli 8. lik olan birinci nokta ile diğer iki 

Bu kadın, cinayet işlemekten 20 Mustafanm evinde misafirdir. Buca nokta arasında ir tenakuz vardır . 
seneye aaahkiim olmuştu. Şimdi giz- nahiye müdürlüğü tarafından tahki· Emniyet mıntıkalarının tanınması , 
lenmiş olan ve bulunmayan bu ka· kata devam edilmektedir. bu mıntıkalar haricinde emniyt>t 
dm. bqka bir cinayet suçundan da * • • mevcut olmadığı zehabını tevlid ede 

Dün Bursadan telgr~la Bucaya cek mahiyette idi . 
aranmalcta imiı. Bu kadımn bizde ispanyadaki iki taraftan taleb 
f t~ f rdı '-t bu b b - gelen malumata göre Borsada tev· 
o "'6"a ı va r. lf e a er uze edilen zamanlar emniyet mıntıkaları 
rinc Bucaya gelmiş bulunuyoruz . kif edilen Hüseyin, küçük Sadiyi lca. olduktan tanınmış olan mmtıkalara 
Dedikleri gibi otlumuzu wlduk, şim· çıranlardao üç kişinin daha adını inhisar ettiği takdirde bu zamanların 
di almadan gitmiyecetJz. Bursada vermiştir. Bunlar Burşanm Musalla ne kıymeti olur . 
bize çocuğun burada bulundutunu köyünden Ahmed, Süleyman ve ki Almanya ve ltalyarun talepleri 
haber veren Hüseyin : reççi Nasuh adlarmdadır. veçhile mukabele biımisilde bulun· 

·- Beni ele vermeyin. Hüseyin, küçük Sadiyi kaçıran mak hakkı meucut olmadığı takdir. 
Demişti. Çocuğu bulunca bize bu şahıslann ölen ağabeğisile bera· de kontrole müteallik bir itilaf bir 

lcat'i kanaat geldi. Ve kocam Meh· ber hareket ettiklerini söylemiş ve komediden başka bir~ey değildir . 
Bu M-dd · bu •ahıslar da nezaret altına alın· Madrid : 10 ( AA. ) -Madrid med bunwı üzeı ine rsa u eıu · v 

be 
d · H- mışlardır. yeniden 20 dakika bombardmana 

mumilitini bunJan ha r ar etti, u. maruz kalmış ' büyük caddeler ve 
seyin de tevkif edilmiş. Belki bir ------------ bilhassa dış mahalleler obüs yağmu-
kaç gün sonra Hüseyin de buraya K 

11 
r~ altında kalmıştır. Sanjose kilise· 

getirilecek ve çoçuk kendisine gös- arataş Altunkum l sınde yangın ÇJkmışsa da çabık sön 
terilecektir. Plajı açıldı. ı ı dürülmüştür . Oıenlerin sayısı henüz 

Buca nahiye müdürlüğü tarafın. I meçhul olmakla beraber yüksek ol. 
dan yaptınlmakta olan tahkikat ta ----·----------! duğu anlaşılıyor . 

937 TÜRKSÖZ0N0N ZABITA RCMANI 

- T ~şekkür ederiz. diyerek ar· 
kadatlanyle beraber otelin yolunu 
tuttu. 

Memur yamlmamış.. Kaçak ha· 
kikaten oraya ınmişti. Fakat otelci 
bu yeni yolcunun simdi odasında ol. 
madığmı haber verdi. Saat yedide 
buradan çıktı gitti. Dedi. 

Panari; 
_ Tam izini bulduğumuz bir 

anda elimizden kaçmasın. 

Otelci: 
_ Uzakta olmasa gerek, h~r 

halde şurada İngilizler pa~kın_da bır 
. . olmağa gıtmış olsa 

gezıntı yapmış 

kt. "nkü bavulunu yukarıda gere ır, çu . . 
btraktı- Neredeyse döner. Otehmız· 
den de memnundur. Çünkü bir hafr 
talık kirasını da peşin verdi. 

Panari bu teminatta bir desise 
olduğu fikrindeydi. Buruala berab~ 
otelciye teşekkür ederek ayrıldL Gi· 
derken otelciye hüviyetini bildirdi. 

Nakledenler 
M. Bakfı - Nihad TangUner 

Ve bu yolcunun nezaret aıtında bu· 
lundurulacağını ve kendisinin de Ad. 
liye sarayına gideceğini bildirdi. 

iki gazeteci orada kalmıştı. Li· 
maseyle Biguf o birbirlerine şimdi 
ne yapacağız diye sordular. Şüphe 
siz katilin izine düşeceklerdi. Fakat 
Limase: 

- Benim yapacağım, dedi: tim· 

No. 22 

di gider bir banyo alırım. Oı adan 
çıkınca. havadar bir gazinoya girer, 
ufak hır aparatif yuvarlarım ve ken. 
dimi Kaliforniya lnkantasında öğle 
yemeğine hazırlarım. istersen sen de 
on.ya gel beraber yiyelim. 

Bigulo buna inanmadı ama inan 
nuş göründü. O da ayni na

1

karatı 
tekrarladı: 

- Teşekkür ederim. Gelirim. 
Ben de hazır, Nise gelmişken gidip 
amcamın oğlunun elini sıkacağım. 
O burada küçük bir mağaza işleti. 
yor. Fakat o beni yemeğe alakorsa 
haberin olsun bekleme. Her halde 
saat Y.edide Vogatta buluşuruz. 

- Peki öyle olsun .. 
Li~ase hemen oradan geçmekte 

olan bır tramvaya atladı gitti. 
Biguloya gelince o da, Konsolas· 

yon steline döndü. Çünkü orası Pu. 
vanm katilinin indiği ve p · · . . anannm 
~~tilı tevkif için gözcü koydoğu yer 

Milli Müdafaaya ait son derece ehemmiyetli bir ALMAN VESIKASI 
büyük Casusluk filmi 

Rişart Talmaç tarafından temsil edilen YUMRUKLAR KRALI 

Ve Çingene aşkı-Kocam aldatırsa 
8187 

iktisat Vekileti 
İş dairesi VI ıncı bölge amirliğinden: 

ADANA 

iş kanunu ile alakadar resmi ve hususi, her sanat 
ve meslekteki iş verenlere: 

iş kanunu hükümleri 15 Haziran 937 salı günü meriyete girecektir . 

SÜREKLi SÜREKSİZ MEVSİMLİK 
. . iş ver:nlerin,kanun muhteviyatını dikkatle okuyarak, meriyet gününden 
ıtıbaren alakadar oldukları muayyen vecibeleri derhal yapmaları mecbu· 
riyeti bir kere de ilan olunur. 

- Onbeşinci kısım -

LIMASE MUZAFFER 

Tesadüfün lütfuı a bağlan nakta 
Limasenin hakkı vardı. Tali Tanrısı 
Şafak muhabirinin bir kerre daha 
yüzüne baktı. Linıası>: 

- Eskidenberi düşünüyordu, cani 
ya hal} a hududunu aşmak için Nis. 
ten ayrılmıştır. Ohalde ona uğurlar 
olsun; bize yapacak bir i" kalmadı .. 
Yahut ta Paris polisi Akdeniz kıyı 
larına kadar onun peşine düşmiye. 
ceğini tahmin ederek kendisini em· 
niyet havasında bulmuştur. O halde 
eline geçen para ile burada eğlence. 
ye dalacaktır. 

Eğer öyleyse şimdi bu saata bü . 
tün ecnebilerin toplandığı ll'lgiliz 
parkında yahut Yalı boyunda k h· 
velerden birinde olması İcab da 
Ô l k d 

e er .. 
y e va tı a lüks lokant· 1 d 

b'' 'd Ô aaran 
ırıne gı er. ğleden sonra ecnebi 

kulübl~rinden birine yahut bir gazi· 
noya ğıder. Tesadüf bana yardım e· 
derse adamın yakasını enevvel ben 
ele geçirecetim .. 

Limase hemen bir tramvaya at· 
lıyarak deniz kenarına indi. Dikkat· 
le oradaki b11hçeleri dolaştı.. lngiliz 
Park caddesinde aıata yukarı dolaş· 
b .. Fakat kara putalonlu bir kim.e 

BAŞMÜFETTiŞ 8196 

. 

göremedi. Yalı kahvelerinde de öyle 
oldu. Oraları sabahleyin zaten bom· 
boştur. 

Salonun kapısından bakınca kim 
var kim yok anlaşılır. Cani orada 
yoktu. Masena meydanına döndü. 
Orada ilk kahvenin trasesine çıktı. 
bir hasır sandalyaya düştü. Çok yo 
rulmu~tu. Hemen bir !içki ısmarladı. 
Kendi kendine söyleniyordu: 

- Acaba şimdi Bibi budalası 
11~ ~~Pl}'or? Şüphesiz o da benim 
gıhı ış peşinde dolaşıyor. Ş!mdiye 
kadar 0 da benim gib eli bo:, çık. 
mndıysa ne mutlu bana .. 

O böyle söylenirken, ekspresin 
gctirdigi Şafak gazetesini müvezzi. 
ler bağıra bağıra satıyorlardı. Ya· 
zan kendi olduğu halde o da bir ga
zete aldı ve gözden geçirmcğe bq• 
ladı. Pavi oteli hakkına yazdığı ma· 
kale iri başlıklarla göze çarpan bar 
yere konulmuştu. Otelin, 'le otel mü· 
dürünün de resimleri vardı. ilk yazı· 
da konulduğu halde maktul Puvanın 
fotoğrafı da tekrar basılnuşb. Bu 
fotografı Limase adamcağız farlau 
varmadan Vensan kurulupnda çek· 
mişti. F otoj'rafı tekrar batıldan iy! 
olmut, diye söyleniyordu. Şafak ••· 
zeteai bile bunu bizden 8f1rDUfb. 

- Sona var -
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Sahife : 4 

Kızılay Cemiyeti 
Seyhan Merkezin
den: 

Sel felaketzedelerinden köylerde 
oturanlara yardım parası tevziatına 

başlanmıştır . ilişik listede isimleri 
yazılı kimselerin hizalarında göste· 
rilen günlerde köy ihtiyar heyetile 

birlikte cemiyetimiz merkezine gel. 
melrri ilan olunur. 8195 

S. No. ismi Köy 
Köpıülü 

köyü 
1 Abidin o. fbrahim 

2 
3 

4 
5 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 

2 

1 

2 
3 
4 
5 

1 

1 

2 
3 
4 

1 

2 
3 
4 

Hüseyin oğlu Kasım 
Nahide 

lslam Beşir 
lslam Muhtar 

Sait Şaban 

lbrahim o. Süleyman 
Kamil oğ:u Yunus 

Hasan kızı Temre 
Kamil oğlu Selim 
Sait oğlu Kamil 

" 
• 

" 
• 

Bayram 
Hacılı 
köyü 

" 
" 
" 
" 
" 

Reşit oğlu lsmail Mihman. 
dar köyü 

Şeho 
" 

Kadir • 
Durmuş oğlu Halil 

" 
Koca Hasan • 
Osman oğlu Cumali 

" 
Durmuş oğlu Osman • 
Kagur oğlu Veli • 
Süleyman oğlu Tahir • 
Hasan oğlu lbrahim • 
Dilbas oğlu Zilfo 

" Bayram kızı Hayriye • 

Muharrem Sarı Ham. 
zalı köyü 

Mehmet o. lsmail 

Mustafa o. lbrahim 

Mehmet o. lbrahim 

" 

Dağlı 

oğlu 

köyü 

• 
K~mil oğlu Yusuf • 

Mustafa oğlu Abdullah • 
Mehmet kızı Asiye ,, 

Süleyman o. Yusuf 

Yusuf o. Mehmet 

Abdullah o. Ahmet 
Ali oğlu Salih 
Yusuf oğlu Mecit 

Durdu Mehmet o. 
Mehmet 

Çandır 

oğlu 
koyü 
Şeyh. 
murat 
köyü 

" 
• 
" 

Büyük 
dikili 
köyü 

lsa oğlu Hasan • 

Ömer oğlu Rüstem • 
Kayserli Osman oğlu " 
Süleyman 

Hatayın 

- Birinci sahifeden artan -

zulamıyacağını bildirmişlerdir . 
Dün saat dokuzbuçuktan itibaren 

Delegasyon binasında toplanan Türk 
Rum , Alevi ve Ermeni büyükleri 
bu kargaşalığa ve tahrikata son ver
mek için isteklerini bildiren birer 
beyanname vermişlerdir . 

Bu beyannameler tetkik edilmiş 
ve neticede idarenin Suriyeli memur· 
ların elinden alınarak doğrudan doğ-ı 
ruya ve yüce komiserin avdetine 
kadar Delege M. Düryo tarafından 
ele alınması esası üzerinde mutabık 
kalınmıştır . Heyetler bu husustaki 
anlaşmayı imzalamışlar ve bütün çar
şıların açılarak ht>rkesin işi ve gü· 
cile meşgul olmasına da ~alışılması-

Türlcsöıii 

idaresi 
na müştereken karar vermişlerdir . 

Binaenaleyh Herkesin işi ve gü · 
cile meşgul olarak dedi kodulara 
kulak asmamasını tavsiye edildi . 

Dün de ufak tefek hadiseler ol· 
muş . şehre gelen meyveler çevril
dikten başka , saat 8 de Şirince ma. 
hallesindeki evlere bir kaç alevi ta· 
rafından silah atılmıştır . 

Tecavüz haberi çarşılardan du 
yulunca dükkanlar kapanmış ve halk 
vaka mahalline doğru koşmağa baş 
lamıştır . 

Fakat Jandarma ve askerin vak
tında yetişme~i sayesinde halkın bir
birlerine düşmelerinin önü alınmış , 
mütecavizler kaçmışlardır . 

Biran sonra dükkanlar tekrar 
kısmen açılarak sükunet avdet etmiş 
tir . 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 53 

PEK YAKINDA l 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınız 
1 H. 8193 

D. Demiryolları umum nıüdürlüğünden : 
ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ( 42.000) lira o!An 100 

ton renkli veya beyaz üstüı:ü 21-6-1937 pazaıtesi günü saat 15 de ye
niden kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyen1erin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No:lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde Nafia Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara , lzmir , Haydarpaşa ve 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 8173 ' 5-8-9-lı 

Akdeniz KarataşAltun.I 
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türFj içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hususi ya· 

5 
6 
7 

Ahmet oğlu topal Ali 
Veli oğlu Abdullah 
Hüseyin oğlu Osman 

" taklı odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

" lstiıahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
" Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

Gökçeli !sa M
. 116 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare-
ırzaçe 

1 b. k" - ket etmektedir . 8194 H. 1 
e ı oyu 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~......: 
Yusuf oğlu Salih 
Hasan Aligiro 
lbrahim Bilal 
lsa Mehmet 
lsmail Akil 

Galini Mahmut 
Ahmet oğlu Kasım 
Aliş kızı Hüsne 

• 
" 
• 

" 
• 
" 
• 
• 
" 

Yusuf oğlu Mehmet 
Yusuf oğlu Şaban 
Sannur oğlu Mehmet " 
Girit lsmail " 
Mustafa oğlu Süleyman • 

MÜJDE 
Ucuz radyo almak için gümrük rüsumunun inmesine bekleyenlere müjde 

bu rüsum tenzil edilmediği halde SAHiBiNiN SESi size gümrük resmi 
kalkmış gibi gayet ucuz olmakla beraber mükemmel, bütün mevcdi yeni 
model birradyo takdimile şeref duyar . 

12 ay vade ile satış 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin sesi " Yeni Mağaza ,, 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

Ş. RIZA lŞCEN 
Belediye civarında 

8182 4 ADANA 

r 
• TÜRK SÖZÜ 

GAZETECiLiK VE MATBAACILI~ 
lla"" nlar Re~lam. bir.~icareth~- 1 cı·ldler ~~tüphaneniz'. güzeUet~ 

n~nın, hır muessesenın ıstıyorsaruz kıtaplannııı 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözü~ün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bi·,~, ....... 

'lA 1 h d k renklı ve zarif bir kapak bölgede ancak Türk 
rınızı , ı an arınızı er yer e o unan yapılır. 

Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~ı::.~n~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalanr.da yaptı
rabilirsiniz . 

Tablar Resmi evrak, cedveller • 

ler, çekler, karneler kak• 
kartvizit ve bilumum !ah işleriniz, en kısa bir • 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türs 
yapılır . 

Kl·taplar ~~e-~lerinizi Türk-
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü -~ 

baası"Tiir1' 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene

zünden,,başka her boyda gazete,111 
mua , tabeder . 

cektir. 

TURKSÖZÜ • Kağat piyasasının tereffüüne rağnıen aldığı 
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır· ................. , ................................... --~ 

r 
TtJH.KSÖZÜ 

Gündelik siyasi gaı.ete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 

100 

., 

1 -Dış memlekeller için Abone 
bedeli dej!'işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - lıanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

~---------------J 
Seyhan Vilayetinden: 

(1) Bahçe kazasına bağlı Haru
niy" kaplıcasının 1/6/937 gününden 
'H/5/Y38 gününe kadar bir senelik 
kirası açık arttırmaya konulmuştur. 

(2) Arttırma 25/6/937 ~alı günü 
saat (11) de Vılayet daimi encüme
ninıJe yapılacaktır . 

(3) Şartname Hususi Muhasebe 
müdürlüğünde görülebilir. 

( 4) isteklilerin (22) lira (50) ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya kefalet mektubu getirmeleri 
lazımdır .8198 11-15-19-23 

Sulh hukuk mahkemesi 
başkatipliğinden : 

Adananın Döşeme mahallesin· 
den Hasan oğlu Mahmut ile ayni 
mahalleden Hüseyin oğlu Ali ve 
Sadık oğlu Cumali ve Sadık oğlu 
Muharrem ve Sadık oğlu Salih ve
rese~inden Duran arasında mütehad 
dis izalei şüyu davasının cereyan 
eden duruşması sonunda Sadık oğlu 
Salibe tebligatın ilanen icra kılınmış 
olmasına ve hissedar bulundukları 
Döşeme mahallesinde kain şayi iki 
bap hanenin gayri kabili taksim ol-• 
duğundan şüyuun izalesi suretile sa
tılmasına karar verilmiş olduğundan 
Salibin ilanın tarihi neşrinden ferda· 
sından itibaren bir hafta zarfında 
kanuni yollara müracaat etmesi aksi 
takdirde hüküm kesbi katiyet ede· 
ceği ilan olunur.8197 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unu ttuıur,evin;ze 
sıtıhat ve neş'e 

verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta
lıklarda en bü
yük yardımcısı· 
dır. 

,• 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

• 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 
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