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!loyçland zırhllsı lspanyol tayyareleri tarafından 
Bir Hatay heyetinin Tü~~s6~~~--0-....~ bombardman edildi 
ziyareti Hatay Eti -r.~.~~ıerinin sesi Bertin ateş püskürüyor 

Hataylılar 
şeflerimize 

B
. k mindenberi misafiri bulunduğumuz Türkiyenin saf, temiz havası 
ır aç e- d ) · · · "k k "lt"f ti · . . d t fımızı ıaran Türk kar eş erımızın yu se ı ı a arına mmnet ve 

ıçın e e ra T" k - " - d x. ı· t 1 d b" 
d lu SayCl'ılarımızı sunarken ur Rozunun e6 er ı su un arın a ıraz 

ıükran o • 
konutmak istiyoruz. G k hatay ilinde gerekse burada yaptığımız tetkiklerde öyle anlı· 

"~~. yıkılmış Saltanatın, bazı koyu taassupların çüriik zihniyetsizlik
yo~dz 'doll-an idaresizlik yüzünden ve bilhassa din maskesi altında 
lerın en • ·ı· d Et" T" k ki k · d t rollerle Hatay ı ın e yaşayan ı ur çocu arının ısmen dıl 
:;nak~l~rJerini detiftirmtte ve bu suretle Etilerin tarihini lekelemeğe çalı-

şılmıştır. - Gerisi içeride -

... - -L 
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Hatay hürriyet 
beratını aldı 

S 
ancaOın tamami mülkiyetini 
garanti eden TOrkiye-:-Fran
aa muahedeai ve TOrkıye-

Suriye hudutlarını kefalet altına alan 
l Orkiye - Franu iti.ıtfı 29 Mayıs 
labahı Cenevrede Mılletler Sosye· 
teei Genel Sekreterıiainde imza
hltwlt. lmd torentnt ;rflftü1Cip .der· 
hal toplanan Sosyete Konseyı ra
POrtOr 8. Sandler'in Sancak hak· 
kında tanzim ettiöi raporu kabul 
•tti . 

AldıOımız tafsilAta göre üzerinde 
en çok durulan ve anlaşmaya en 
bOyUk mani gibi görünen lisan me
selesi de iki tarafı memnun edecek 
bir tekilde halledilmiştir. 

Sancas}ın resmi dili üstOnlOk ve
rilmek Czere Türkçe ve ayni za
manda Arapçadır . 

Kara günlerin hatıralarından ( Antaky•lıl•r nUmaylfde ) 

Evvelki gün kazandığımız Hatay • Bize bu fÜDÜ veren Büyük Şe-

ıaf . .. bet·ı d" Hataylı- ı fe, Büyük Başvekile, büyük kuman· 
en munase 1 e, un, G · · ik" • hifed .. '-'·il k l b I '- bir h - erısı ı ıncı sa e -

lardan muteşeıa a a a 19'; e-
yet gazetemizi ziyaret ettiler. 

Hataf telgraflaM 

Nehre bir kurban 
daha verdik 

Seyhan da 
bir genç 

Şehrimiz Er 
kek Lisesinde 
okumakta o
lan sekizinci 
ımıf talebesin. 
den Rifat Yıl· 
dız oğlu 596 
Remzi Yıldız 

admda bir genç 
bu Pazar gii· 
nü Seyhanda 
boğulmuıtur. 

Hadise et
Liseli Remzi 

rafında yaptığımız tahkikata göre : 
lıte hiç kimsenin sun'u taksiri yok
tur · 

Remzi Pazar günü öğleden ev· 
vel sacaktan bunalarak, serinlemek 
içi.ı bir banyo yapmak istemiı ve 
~ni tabakhane civarında nehre gir· 
mittir • Rellİlll, İJI ,&me bllıclll 
halde kuvvetli bir anafora kapılarak 
kendisini cereyandan kurtarama· 
nuıtır. 

Nehir Remziyi üç defa içeri çe. 
küp çıkarllllf fakat dördüncüde te
mamile örtmiiftür. Bu bidiseye, as· 
kerlik ıübeıi civannda otu • 
ran ve o sırada orada bulu· 
nan bahçeci Haıan Şahit olmuı 
sada, ceryan çok kuvvetli olduğun-

- Gerisi ikinci sahifede -

Konseyin kabul ettis}i rapora gO· 
re de Hatayın yeni statO ve ana 
Yasası 29 ilk Tetrinden itibaren 
meriyete girecektir . 

Bu suretle Hatay davası beynel· 
milel bir muvaffakiyet çerçevesi 
içinde ve bOyDk sulh davasını tak
viye eden ulvT bır mahiyetle bitmiş 
oluyor. 

Hataylılar bu samimi ziy~tl~
rinin sebebini bize heyecanlı bır lı· 
sanla töyle ifade ettiler : ilKHABER 

Gerçi ·dil, ve diaer bazı hususta 
davamızdan fedaklrlık yapmıt olu· 
yoruz . Fakat bu fedakArlıklar bi
zim için bir kayıb det)ildir ÇankU 
bu suretle Türkiye Cumhuriyeti bey
nelmilel barış ve anlaşmaya olan 
baölılıOını dünyaya bir kerre daha 
••bat etmiş oluyor. Bu hAdisenin bir 
anane hAlini < lan Türk sülhperver
lis':line karşı mevcud sempatiyi bir 
kat daha artıracaaına şübhe yok
tur. Ankara diplomasisinin insani 
Prensipler ve dünya sulhu ö~ün~e 
Qöıterdiöi bu yumuşaklık birbırlerıne 
ellerini uzatarak değil sırtlarını dO· 
ne k ' 1 . re konuşan Avrupa Şanselörı e-
rıne y . . enı bır ders olacaktır. 

b 
.Elde edilen bu büyük neticenin 

ızı ae . d . d vın ıren başka cebhelerı e 
~ardır MOf . ı· . t oy,.. · rıt bir:nasyona ızmın a 
~ attıöı Surıyede Hatay dava~ı 
lar:a atıldıOı gOndenberi genış bır 
lı~et aleyhtarlığı propagandası faa· 
Sur,e geçmıştir. Bize, mütemadiyen 
liat Ye toprakları üzerinde emperya· 
Qan:meller atfetmiş olan bu propa
fOJ>h:nın artık iflb edeceöine de 

l Yoktur. 
riye vOrkiyenin Hatay davasında Su
Y•Ptıöe f Fransa ile uyuşmak "için 
nQ niy

1 t~aktrlıklar kendisinin hOs
ne kade •ne va komşusu Suriye için 
diain ar hayırhah emeller besle-

Şe en kuvvetli bir delildir. 
"'Of . urasını da eöylemek IAzımdır ki, 
"O rıt vatantıerin bOtOn tazyiklerine 
~~n . Suriye hOkOmeti de, Hatay 

••ınm bu '°" •fhasında ta· 

yanı takdir. bir aklı selimle . har?· 
ket etmiş ve TOrkiye ile Surıy~nı~ 
mOnasebetlerine: ancak ~uvvetlı .bır 
dostluk politikasının hlkım. o~abıle
ceS)ini anladıc)ını isbat atmıştır. 

Ortada halledilecek bir mesele 
kalmadıktan sonra temenni edece
Oimiz ıey, bu anlayışın sü.ratle .m~ı
u • bir inkişaf safhasına gırmesıd~r. 
Sancak meselesinin bu gUzel şakıt· 
de sonlanması ile alınan büyük ne
ticelerden birisi de ananevi Türk 
- Fransız dostlus}unun çetin bir 
imtıhandan sarsılmamış ve zedelen· 
memit bir surette çıkmış olmasıdır. 
ilk devrenin anlaşamamazlıkları çok 
uıun sürmemiş , ikı dost diploma
siye hakim olan aklıselim , ve men
faat birliği son sözünü söylemıştir. 

Hatay davasından sonra arala
rında halledecek en küçük bir me
sele bile kalmay~n memleketlerimi-
. mu··nasebetlerıne daha genış bır 

zın h. 
dostluğun hakim olmamasına ı~ 
bir sebep yoktur . Bıl.akı.s b~ . ~~ı 
bü "'k Akdeniz devletının ış bırlıgı-
. yu · edecek kuvvetli menfaat 

nı tamın 
birlikleri de mevcuttur . . . 

Elhasıl Hatay davamız bızı, san-
cak Türklerini ve dost1arımızı .m~m
nun edecek şekilde sona erm_ıştır. 

G 
bir hürriyet havasına ka-

enış · x.·· ü ve onun 
vuşan Hatay TOrklü_,u.n. bir 
bOyUk davasında kendısınden 
parmak ayrılmamış olan . Hatayın 
Eti Türklerini ve Çerkeslerı candan 
kutlar ve yeni başlıyan hayatların· 
da daimi bir birlik ve anlaşış içinde 
refah ve saadete doOru ilerlemele-

rini dıleriz. 

Nasll ve kimden geldi ? 
60 saattenberi göziinü yummayan Türkler 

Antakya: 31 (Türk Sözü muha· 
birinden) - Bütün Hatay semasa 60 
küsü! saattanberi halkın coşkun te
zahürleriyle inleyor. 

Üç gündenberi hemen hemen 
kimse ıözünü kırpmaaufbr. 

Asıl resmen yapılacak büyük 
ba~ram günü reşmen tebliğ 
edılecektir. O gün Hatay hayratı 
Hatay senwmda dalgalanacaktır. 

Hatay istiklalini Hatayhlara ilk 
- .. Pi .. ikinci: ......... _ 

25 Alman Bahriyelisi OldO 
20 yaralı var 

Hitler askeri divanı toplayarak muka
bele kararları aldı 

ispanya hükumeti , tayyarelere evvela Doyçland 
zırhlısından ateş açıldığını iddia ediyor 

Berlin : ·31 (Radyo } - lspan· 
ya sahillerinde bulunan ve beynelmi · 
lel mürakabe işite tavzif edi· 
len Doyçland zırhlısı lspanyo! tay. 
yareleri tarafmd'lll bombardman 
edilmiş ve zırhlının bazı kı~mları tah· 
rip edilmiştir . 

29 Mayış akşamı Doyçland Si· 
billo önlerinde saat 19 da ani gelen 
İspanyol tayyareleri zırhlının üzerine 
bomba yağdırmağa başlamışlardır . 

Bu sırada geminin telsizi Alman· 
yaya malumat vermiştir . Bir mera
sim esnasında bulunan Bay Hitler 

!& x 

bu haberi alır almaz Berline gelmit 
ve Fon Noyrat , Mareşal Blumbcrg, 
iki amiral ve bir çok generallerden 
müteşekkil bir heyetle i;i müzakere 
etmiştir. 

Cebelüttank : 31 ( Radyo ) -
29 Mayıs akşamı Alman zırhhlann· 
dan Doyçlanda yapılan hava taarN· 

zunda 25 Alman bahriyelisi ölmüş 
ve 20 kişi de yaralanmıştır • Ôlüle· 
rin cenaze merasimi Cebelüttankta 
yapılacaktır • 

- Gerisi ikinci sahifede -

=== ili 

SURiYEDEKi iŞLER 
Doktor şehbender Demir göm 

leklilere reis oldu 

ŞAMDA ÇIKAN LEZEKO DÖ DAMAS GAZETEslNIN GÜZEL GÖR0tp0 

'' Suriye heyeti son seyahatini Sancak meselesinin 
münakaşası için değil, Türkiye ile iyi komşuluk ve 

1 

Sancağa aid mesalihi müştereke işlerini bir neti 
ceye bağlamak için yapmıştır. ,, · 

Şam : 31 [ Türksözü muhabirin
den ] - Hatayın istiklal meselesi
nin iyi bir sonla bailanması üzeri· 
ne Şamda umumi bir grev yapıla
cağı hakkında çıkan şayialar doğru 
değildir. Aklısclim sahibi kitle ba· 
zı kimselerin böyle bir harek~tin• 
mani olmağa dahi hazır. 

Son aldığım malumata göre, Su
riye kabinesini Doktor Şehbende-

rin teşkil etmesi kuvvetle muhte .. 
meldir. 

Doktor Şehbenderin daha ıim
diden Demir gömlekJilerin _reisliğine 
geçmiş bulunmaktadır. 

Suriye heyetinin son seyahatine 
aid Lezeko dö Damas gaze • 
lesinde gördüğüm ve d<>t • 

-Gerisi üçüncü sahifede -

FASLI BiR OYUNCUNUN 
KORKUNÇ iŞLERi 

1 Hudud komisyonu 
1 nez~mantoplanacak 

3 Hazira~da Türkiye _ Suriye 
hudud komısyonunu h . . d n şe rımız e 
t~planacağmı yazmıştık. dün bu va. 
dıde aldığımız esaslı malumata göre 
Türkiye - S . "'b. h d d k . urıyeye ta ı u u 
onıısyonu 3 haziranda içtima ede-

cek ve 15 haziranda da daimi hu
dud komisyonu Türk delegasyonu. 
na riyaset edecek olan valimiz Tev
fik Hadi baysalın başkanlığında IDÜ· 
zakerelcrine başlıyacak tır. 

Geçenki yazımızda. komisyonua 
müzakeratma iştirak için şehrimize 

bir heyet geldiğini ve bu heyete bay 
Duryonun riyaset etmekte olduflmU 
bildirmiştik. 

Halbuki cenubtan gelen heyetin 
be işlerle alakua olmacLtı ve Dür 
yonun da kendilerine riy- etme· 
diti anlıpl_,br. 

S.1 ~ )'111111 veya oWr. 
.mı ....... 



Sahife 2 

Doyçland 
dan 

zırhlısı İspanyol tarafın
bambardman edildi 

- ~Birinci rnh.feden artan -

Biitün limandaki Amerikan , in· 
giliz ve !ta!yan gemileri Lu hadise 
münasebetiyle bayraklarını yarıya 

indirerek matem tutmuşlardır . 

Londra : 31 ( Radyo ) - Roy
terin verdıği malümata göre ; lspan 

ya hükümeti Alman notasına karşı 

ezcümle şu cevabı vermiştir : 

" Alman zırhlıları evvela lspan · 
yol tayyarelerine ateş açmışlardır . 
13u tecavüze tahammül edemeyen 
İspanyol tayyarel~ri de mukabe!e 
mecburiyetinde kalmışlardır . 

Ilerlin : ( Radyo ) - Bütün Ber· 
lin ve Almanya Doyçland hadisesin

den dolayı matem tutmaktadır . Ef. 
kari umumiye bunun mukabelesiz 
bıral.-ılm2masını istemektedir. 

1-lükümet radyo ile halka Doyç 
land bombardmanının asla mukabe · 

lesiz bırakılmıyacağmı ve Almanla. 
rın müsterih olmalarını bildirmiştir . 

Roma : 31 ( Radyo) - Bütün 
Roma Doyçlandın bombardmanın a 

n;üteessir olmuştur . Musolini Hitle· 
re tee~sürlerini bildirmiştir. 

tık haber nasıl ve 
kimden geldi? 

- Birinci sahifeden artan -

müjdeleyen şu telgraf olmuştur: 
Cenevre 29 Saat 13,50 - Abdül· 
gani Türkmen eliyle heyeti temsi
Iiyeden umum Hataylılara; 

Konsey karar verdi.Yeni saadet 
devrini hepinize tepşir ve tebrik 
ederim. 

Dr. Abdurrahman Melek 
Bu tebşir telinin akebinde halk 

mümessilleri başkanı Abdulgani 
Türkmen şu tebliği yapmıştır. 

Dün Ceııevre'de Hatay davası 

halledilmiş, müjdeli halıeri dün gece 
sayın halkımıza hildirilmiştir. 

Parti bütün Hataylılara tebrik
lerini sunar, gerek bayram g-ününün 
tayin ve te;biti ve geıek bayra)?a 
ait programın neşine intin:ren, hal
kımızın daima olduğu gibi vekar ve 
siikiinflini ıruhafaza eylmesini say
gılarla dileriz 

Türkiye Cumhuriyeti Antalya 
saylavı Antakyalı Tayfur Sökmen 
de Hataylılara~u telgrafı çekm'ş bu
lunuyordu.: 

Dörtyol: 29 [Sa 17,40] - An
takya Halk mümessil heyeti; dava
mız lthimize bitmiştir. Bilatefrik 
ve mezhep lütün Hataylıları kutlu 
!arız. 

Tayfur Sökmen 
Anlaşma haberinin kat'iyetine 

rağmen Elliva gazetesi h:ıgünkü nüs
hasında büyük puntolu l.arflerle bu 
haberi tekzip etmekteJ"r Bütün Ha
tay l ılar buna kahkahalarla güldük
leri gibi Suriyeliler de giildü!er. 

M. T. 

- ----. ------
Nehre bir kurban 
daha daha verdik 

- Birinci _ayladan mabad-

dan gencin imdadına koşmağa vakıt 
bulamamıştır. 

Bahçeci Hasan hadiseyi derhal 
koşup polise anlatm ı ş ve bunun üze
ri ne vaka mahalliııe gelen zabıta 
esedi nehir boyunca aramışsada bu· 

lamam ışt ır . 

Hadisenin daha ac ı klı tarafı , 

Remzinin anne ve akrabalarının gözü 
önünde oluşudur .• 

Her yı l , bu nehirde yüzme arzu
siyle bir gencimiz kayboluyor. 

Berlin : 31 ( Radyo ) - Doyç
land yapılan tecavüze veril ecrk kar 
şı!ık teshit edi lm i şti r . Bu mukabele 
çok yakın bir zamanda ve çok acı 
ve azametli olacaktır . 

Berlin : 31 ( Radyo) - Doyç· 
landın bombardmanı münasebetiy
le büyük mitingler yapılmaktadır . 

Madrldln Bombardmanl 

Madrid : 31 ( Radyo ) - Mad· 
rid ' asi topçuları tarafından yeniden 
bombardman ed ilmiştir. Şehrin ka· 
! abalık mahallelerine isabet eden 
bir mermiden 17 kiş i ölmüş 8 kişi 
yaralanmıştır . 

Bilbao : 31 ( Radyo ) - Bask 
milisleri Orago mıntıkasında ilerli · 
yorlar. 

Bilbao asilerin çok çalışmasına 

rağmen işgal edilememiştir . 
Madrid : 31 ( Radyo ) - Hüku· 

met , şehir ha lkının bazı kısımlarda 

oturmasını menetmiştir . 
Salamanka 31 (Radyo )- Fran· 

ko kuvvetleri Godadajalerede yeni 
muvaffakıyetler kazanmışlardır . 

Bilbao çemberi ·'peyce darlaş· 
mıştır . Şehrin düşmesi bekleniyor . 

Romanya V eliahdi 
Prens Mişelin başına 

gelenler 

Sevimli Veliaht Varşova 
garına niçin başı açık ve 

spor elbisesile indi ? 

Varşovadan yaz ıl ıyor: 

Başlarında Albay Bek olduğu 
büyük rütbeli bütün Polonya Su· 
bayları büyük üniformalarını giyin
miş bir halde Varşova istasyonunda 
bekliyorlardı. 

Romanya Veliahti Prens Mişel 

Polonyayı resmen ziyarete geli · 

yordu. 

Tren gelip de sevimli Prens Mi

şel indiği zaman orada bulunanb rı 
derin bir hayret kaplad ı. Çünkü Ve
li hdin üzerine resmi ziyaret lere 
mahsus altın sı rmalı üniforma yerine 
sade bir spor ko ;tümü ayaklarında 
kahve reng-i kalın, ağır bir spor kun
dura vardı ve başı da açıktı . 

Filhakika Prens MişPl in başına 
can sıkıcı bir avantür gelmişt i.Pren 
sin treni Belçika hududuna geldiği 

zaman birdenbire eşyal a rı oı tadan 
kaybolmuştu . Sonradan anlaşıldı 
ğına göre hudut garındaki hamallar 
Prense ait Valizleri yanlışlıkla başka 

bir trene yüklemiş ve eşyal ar meç 
hu! bir semte doğru gitmiştir . 

Prens trenden indiği zaman siyah 
elbiseli yüksek şapkalı diplomatla
rın , sırmalı generallerin karş ısın a 

\.aşı açık spor elhisesile çıktığı iç in 
bir hayli u tanmıştır. Bunun için va· 
ziyeti Polonya hariciye nazırı Albay 
Beke izahetmek mecburiyetinde kal
mış ve ilave etmi ş tir : 

- " Hatta dün gece üzerime ge
çirecek bi r pijamanı bile yoklu . 

Bunun üzerine derhal Bükreşe 
telgrafla emir veri lmiş ve bir çok 
yeni üniformaları, elbiseleri taş ı yan 
hususi bir tren Varşovaya doğru 
hareket etmişti r. 

nal t ı cı sıcaklar bu feci akibetleri 
sık sık bize göstermektedir; Beledi. 
yemiz derhal az masrafla çıkabilecek 
yüzme ha vuzları yaptırmalı veya 
hiç olmazsa, yüzmeğe mahsus bir 
mın taka ayırarak bunun etrafını par

maklıkla kuşatmalıdır. 

Ö lüm t.!lı liksini bile göze ald ı- 1 

rarak gençleri yüzmeğe sevkeden bu- ı 

Bunun teminine kaderde, zab ı ta 
evvelce yazdığımız gibi · nehirde 

yüzmeği katiyen menetmelidir. 

Türksözli 

r ,, __________ mlllli! ____ l ________________ I __________ _,,, 

Portakal bahçele -
rinde mücadele 

yapılıyor 

Portakalcılarımız teşki
lata derhal haber 

vermelidir 

Şehrimiz portakal bahçelerinde , 
Ziraat Mücadele Müdürl>iğü teşki 

!atı tarafından Kıruzam F olüs haşe
resine karşı mücadele devam etmek· 
tedir . 

Bahçesini ilaçlattırmıyan porta
kalcılarımızın derhal teşkilata haber 
vermeleri lazımdır . 

Barometre 
Dün hararet 30 santigrat 

derece idi 

•·•Un Jwva mUtehavvll 

Artık Adananın devamlı sıcakla
rına girıniş bulunuyoruz . Bu hafla 
içinde hararet derecesi 28 den aşa· 
ğı düşmedi . Şehicde dünde bunaltıcı 
bir sıcak vardı.Termometre jO san
tigrada kadar yükselmişti. 

Barometl'Cye :göre hava bugün 
rüzgar lı ve bulutludur . 

Yolları sulama 
işleri 

Belediye , son haftalar içinde sı
cakların tamamile basması üzerine 
yolları heı gün arazözlerle sulat· 
maktadır. Bu suretle hem tozun önü 
alınmış olmakta ve hem de az çok 
serinlik temin edilmektedir. 

Belediye, sulama işine tahsis ede
bildiği arazözlerle mümkün mertebe 
fazla iş görmek ve iç sokakları da 
~ulamağa gayret göstermektedir. 

Yeni posta 
telgraf binası 

Halk ve memurlar 
çok memnun 

Şehrimiz Posta ve Telgraf idare· 
sinin taşındığı yeni bina çok güzel
d ir . Dün bütün memurlar tam bir 
intizamla yeni binada vazife gör 
m~ğe başlamışlardır. 

Yeni binanın g erek alt ve gerekse 
üst kısımlan pek serin olmaktadır . 
Halk ve memurlar yeni binanın sıhhi 
durumundan ve tarzı tanziminden 
çok memnundurlar. 

Posta Telgraf idaresinin vazife 
görmeğe başladığı bu yeni bina 
Orozdibak meydanı karşısındaki ar
ka caddededir . 

Binanın, şehre göre ve gezi vazi
ye ti de halkımız için çok iyi olmuş· 
tur. 

Posta idaresi tamamile taşınmış 

ise de Telgraf ve Telefon tesisatı 
henüz ye.1i binaya çevirilmemiştir . 

Seyhan park 
açılıyor 

• 
gazın osu 

Yaz mevsiminde halkımızın bü
yük bir ihtiyacım karşılayan Sey 
hanpark gazinosu bu hafta içinde 
faali yete geçecektir". 

Belediye , bu gazinonun halkı 
tatmin edebilecek müzik heyetleri 
g etirmesini ihale esnasında şart ola· 
rak öne sürmüştü.Şu vaziyete göre, 
gazino müsteciri iyi heye~ler getir 
mek mecburiyetinde bulunmııktadır. 

Vilayet encümeni 
dün toplandı 

Vilayet encümeni dün öğleden 
sonra Vali muavini Bay Emin Kınşın 

riyasetinde toplanmış ve idari işler 
üzerinde bazı kararlar almıştır . 

Hars komitesi 
toplandı 

Şehrimiz hars komitesi dün öğ
leden sonra saat saat 17 da bir top· 
Jantı yapmış ve faaliyet raporlannı 

gözden geçirerek , mesai program· 
!arını tedkik edip kararlar almıştır . 

Torosspor 
Mersin maçı 

Toroslular 4-0 galip 
geldiler 

Pazar günü şehrimiz Torosspor 
kulübile Mersin idman Yurdu ara
sında , Mersin sahasında yapılan 
maç 4-0 Torosluların galibiyetile 

neticelenmiştir. 

Atatürk parkı 

Geceleri halka açıktır 

Şehrimiz Atatürk parkı. halkı
mızın geceleri temiz hava alabilmesi 
için saat ona kadar açıktır. 

Park ğündüıleri olduğu gibi ge
celeri de pek kalabalık olmaktadır. 

Parkın bu yılki tanzimi, ve çi· 
çekleri çok cazip olduğundan halk 
bütün gezinti yerlerinden ve bahçe
lerden fazla Atatürk parkına rağbet 
göstermektedir. 

Bekçi ve koruculara 
verilen silahlar 
Bekçi ve koruculara verilen si

lahların güzel kullanılması ve cep· 
hanelerinin fuzuli sarfedilmemesi 
bunun aksini yapanlar hakkında 
şiddetli cezalar verilmesi hususunda 
yeni bir karar alınmış bulunmakta
dır. 

Bekci ve korucuların silahlarını 
iyi bakıp bakmadıkları ve cebhane
lerini fuzuli sarfrdib etmedikleri sıkı 
bir kontrol altına alınacaktır. 

Bu murakabe ile jandarma ku · 
mandanları ve köy ihtiyar heyetleri 

meşgul olacaktır. 

Zabıtada: 

Kadınları dö~müş 

Nacaran mahallesinden Ömer 
oğlu Hüsnü adında birisi , ayni ma 
halleden Dudu ve kızı Refikayı,ara
larında çıkan bir dil kavgası neti 
cesi sopa ile fena halde döğmüştür. 

Zabıta Hüsnüyü yakalamış ve 

Adliyeye teslim etmiştir . 

Bir kahvecide 
tutuldu 

esrar 

Yarbaşı mahallesinden Salih oğ lu 
Mehmet Ali ve Şaban oğlu kahveci 
Hüseyinin kahve ocağında esrar pi
şirip sattıkları tesbit edilmiş ve za
bıtaca yapılan aıamada bu mey· 
dana çıkmıştır . 

Mehmet Ali ve Şabanın kahve
sinde 18 santigram esrar tutuldu
ğundan suçlular derhal Adliyeye 

sevkedilmişlerdir • 

Belediye encümeni 
dün toplandı 
Ekmek fiatları 

endirildi 
Şehrimiz Belediye encümeni dün 

belediye reisi Turhan Cemal Beri
kerin başkanlığında toplanmış ve 
ekmek narhını tetkik ederek, bır 
hafta evvelkine nazaran her iki nevi 
ekmek fiatlarının onar para endiri
lerek birinci nevj ekmek kilosnnun 
dokuz kuruşa, ikinci nevi ekmek ki. 
!osunun bugünden itibaren sekiz ku
ruş otuz paraya satılması hakkında 
narh tayin etmiştir. 

Yağmurlar 

Mıntakalardan telefonla haber 
aldığımıza göre Ceyhan , Bahçe ve 
Osmaniyede bol yağmurlar yağmış 
tır . 

Bölgelerimizde 
Süne haşeresinin zararına 

meydan verilmemiştir 

Aldığımız malümata göre; gerek 
merkez arazisinde ve gerekse Cey
han, Kadirli bölgelerinde, alınan ter 
tibat ve köylülerimizin ziraat müca
dele teşkilatına büyük yardımlar 
göstermesi sayesinde mahsulata sü 
neler bir zarar verememiştir. 

istihbaratımıza göre; esasen böl· 
gelerdeki ziraat mücadele teşkilatın 
dan gelen raporlarda bunu teyit 
etmektedir. 

~~-------·----~~~-

Hatay Eti 
TDrklerinin 

sesi 
Birinciden artan -

Saltanatın, bu yanlış fikir ve if
tiraları yüzünden Eti Turk ailesine 
sürülmek istenilen bu lekeden dola
yı tarihleri masum bir çoçuk gibi 
kız3ran yüziylc boynu büyük bir 
mahzuniyetle a•ırlar •bekledi, sustu, 
sıkıldı üzüldü ve kendi varlığından 
utanarak Türk milleti kabesi olan 
Ankaradan doğacak güneşi sabırsız. 
!ıkla bekledi. 

Etiler olsun, tarihleri olsun asır
lardanberi bekledikleri güneş niha
yet Ankara ufuklarında doğarak nur· 
fu ışıklarile, etrafa yayıldı ve bu 
kudretli ışıklara, tarihin yüzünü le
keleyen karanlık perdelerini yırtarak 
varlığına can vermekle kalmıyarak 
Hatay ilinin esaret zincirlerini kıra 
rak istiklal ve hürriyetini eline tes
lim etti. 

14 sene evvel yüce Atatürk bu 
güzel Adanayı teşrif ettiği zaman 
siyahlara bür" nmüş biz Hataylı kı
zına kırk asırlık Türk diyarı ecnebi
ler elinde kalamaz demiş ve bugün 
vadini kuvvnden fiile geçirerek mil· 
Iiyet şerefi dolu' bu davayı dünya 

gözleri önünde Hatay huku -
kunu müdafaa ettikten sonra nihayet 
istiklalini büyük bir zaferle kazan
mıştır. 

işte Atatürk'ün bu insanı hare 
ketlerile yarattığı en büyük zaferle· 
re ilave edilmiş bir yenisi ve bir ta
zesi, medeniyet ve insanlık dünya
sında en çok alkışa layık bir iş ol· 
muştur . 

Bunun içindir ki Türk milleti 
Yüce Atatürkle ne kadar iftihar et· 
se ne kadar onu sevse azdır . Ne 
mutl:ı Türk olana : Ne mutlu bize 
büyük günün nur saçan hürriyet gü -
neşini gördük bizi bu hasrete ka

vuşturan Yüce Atatürke minnet ve 

1 Haziran 

Ceyhan'd8 
Çiftçiye para 

veriliyör 
Zirai durum 

Ceyhan : 31 (Hususi muııa! 
mizden) - Ceyhan Ziraat ~ 
iki aydanberi kazamıza iskan ed~ 
göçmenlerle yoksul çiftçilerden ~ 
bin kişiye 233 bin kilo buğday ·(I 
ğıtmış ve bunu müteakip çiftç~ 
çapa ve kızak masraflarını göz b 
de tutarak vaktile bankadan fal 
mikdarda para çekmış olan ve . 
kiki ihtiyacı ve hüsnü niyeti yerı 
bulunan her çiftçiye lazım olan Y 

dımı yaparak murahabacıların 

yunduruğundan kurtarmaktadı:· dıl 
Bankanın bu hareketlerıP 

çiftci çok memnnndur . . 
Ceyhan: 81 [Hususi muhaırı 

den] - Bölgemizde hasat ıııe~ 
minin başladığını ~7 arpa mahSllkf 
nün kasabaya getınlere~ 2.2,_~ el' 
ruşa satıldığını bundan oncekı ın 
tubumla bildirmiştim. . 

F. 
~ıştı 
ısıniq 

kadı 
kızla; 
Ve iş 
ile i 

öte 
lar 
tınd 
Parı 

için 
&ör 

Veri 

Bu birkaç gün zarfında bölgeınil . 
her tarafında Arpa, Buğday ve 

edi 
fan mahsullarının biçilme ve hardı 
kurmak işi hararetli bir surette için 

ba 
de: 

vam etmektedir. ol. 
Patözler tarlalarda durın11 

çalışmakta ve hergün kasab~y~ e~ 
yıl mahsulü arabalarla ketırıl nın 

ille 
tüccarlara satımaktadır ) 

Çiftçiler Arpa ve Buğday Jll~~ 
sulların»:ı verimi vasati olarak . ~~ s 
10 . 15 olduğunu söylemekt~dır J ille 

Bu vaziyetten çiftçiler]mız ç J huı 
memnun görünmekte ve paJll ~ 
mahsuününde hububat gibi be~ı 
olacağını ümit etmekted:rler. . ·~ 

Arpanın kilosu yine evvefkı t 
2-3,5 ve Buğdayın kilosu 4,5 5 
kuruşa satılmaktadır. 

Selçuk 

-~~~--... ·-----~--_./ 
• 

Bir Hatay heyetill1 

Türksözünü ziyare 

- Birinci sahifeden artan -

su 

de 

ril 

. b""t"" ,ef y dana, büyük siyasıye, ve u uo 
!erle Türk hududları içinde, şer Ki 
bayrağın altında yaşayan öz k 
kardeşlerimize büyük saygıları 
sonsuz, hudutsuz sevgil-erimizi, -~ 
)arımızı bir defa daha iblağa r~ 

nu 
k 

sözünü tevkil etmeğe geldik. f 
Hatay meselesini siyase~ ınJ 

danına döküldüğünden ben d Ji 
Hataylıların kalbinde yaşadığıfl ,ıl 
beri teşrih eden bu büyük da~ I 
peşinde koşan Türksözüne, gö;!ır fa 
diği büyük alaka ve neşriyatı 

11 
yr;ile bütün Hataylılar namına ~ı 
ş ekkür ediyoruz. Arıık dava'."ı.zl ı; 
zanmış bulunuyoruz. Sevinçlıyız. f 

• · ok!~ sevinç ve neş emıze payan Y_ ' 
Bu hudutsuz me:;erreti hakkile 
!atabilmek imkansızdır. ··(İ 

Coşkun hareketlerimiz, gıı ti 
yüzümüz bu sevinç ve gururun 
zahü ri ifadesidir. ~ e 

Türksözüne hudutsuz teşek 
fer .. 

Türksözü : - Dün, neş 'e ve 

rurdan göğüsleri kabarık, coşkuO~ 
heyecanlı bir lisanla bize t -e~ 
eden Hataylı heyetin, samimi. te., 

cühlerinden duyduğu.:nuz . d_e rııı ~ 
leri mukabil te_şe~kurlerı~ızle ~ ;ı 
dilerine arz etmıştık. Bu gun de ~ 
tunlarımıza şunu da ilave ediy0 f 
ki; ne şr hayatıııa başladığı 14 .ır 
danberi Türkl_üğ~n ~u büy~~ d~ 
smı her gün ılerı Suren TurkSJ, 
kendisini bütün varlığile Türk 1~ 
!etinin hedefine vermiş, uğraşll' . 
didinmiş olmakla müstesna b: f ..... 
rur duymaktadır. ~ 

= ~™ - ~"' 
şükran dolu saygılarımızı suoar r~ 
etrafında seçmiş bulunduğu de~e 
şdlere de arzı teşekkür ederiı. ~ 
Mehmed Dervı. Mtdullh 

8uphl Be~r 
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Faslı oyuncunun bir 

Korkunç işleri 
Yaşayan iskeletler 

iri 
~ 

Pasta çok büyük bir dava açıl· 

dıl~ '.'1•ş~ır: Dava edilen Mevla Hasan 
~· ISllJınd b" 

d•· kadın e ıneşhur bir oyuncudur ve ır 
1 

!
._;, k 

1 
1 Parça parça kesmel.-, 4 genç 

~ Rab· k ·oı.1 ve . k ır erkek çocuğu hadın etme 

1 
·ı 1.ş Ctıcelere maruz bırakmak suçu 

ı 1 ı e ıtrb 
bl 1 aın edilmekiedir. 
jn• I Hadiseyi bir Fransız gazetesi si5)'· 

e anlatıyor: 

1 l936 senesinin eyhil ayı. Çocuk· 
ar b' .. ır rasada oynuyorlar. 50 metre 

otede M 1 H · ç uk· l ev a asanın evı var: oc 
ar oynarken bir incir ağacının al· 

... ~ tuıda bir şey görüyorlar ve çığlık ko
"' Panyorlar: 
·i uli' .• Orada, bir st"pet vardır. Sepetin 

ıç~n~e ot dolu. Fakat, içinden bir el 
~;. &oıunüyor ... 

Çocuklar annelerine koşup haber v . 
erıyorlar. 

- Polise haber vermeli. 
Polis geliyor Sepeti muayene 

ııı cdi · · dl .. Yarlar: Otlar çıkarılınca sepetın 
ıçınde iki kesik kol, iki ayak, bir 
ba b" .. 

dıl ş, ve parça parça edilmiş ır gov· 
de: Bir kad ··ıd·· ··ı ·· ın o uru muş .. 

yı Tahkikat başlıyor. Mevla Hasa· 
eıel nın . . B F 

evını araştırıyor !ar. u, asın en 
llıeşhur oyuncusudur ve kendisinita· 

8~ Oıınıyan yoktur, 
bi~ O gün Arap karısı Mevla Ha 
rlır saıı evde değildir. Evde, Muham· 
çJ llıcd bin Ali isminde bir adam bu· 

vl 1 Uııuyor. 
- Öldürülen kadını tanıyormu· 

sun? 

- Hayır. 
- Evvela Hasanın evinrle ki-

racı imiş ... 

- Bilmiyorum. . 
F skat karakolda ısrar edınce 

Muhamm~d bin Ali itiraf ediyor: . 
- Bu kadın Mevla Hasanın evın-

el de kiracı idi. 
- Sen ne vapaı sın? 

ei 
er 

ndı' 
,rl 
stır 

~ 
ti 

1 ~' 
ı. b' 

ıuı 

e 81 

ar~~ 
eğerlı 

ı;ıııı 

- Ben hizmetçiyim. 
Fakat, 0 sırada karakola geti

rilıniş olan Mevla Hasan itiraf edi
Yor: 

- Hayır, hizmetçim değilsin. 
l<iracımsınl 

Tahkikat neticesinden oyuncu· 
nun bu kadını evine zorla getirdiği, 
kendisini fuhşa teşvik etmek iste
diği, fakat kadın kabul etmediği için 
Muhammed bin Ali'nin yardımiyle 
oldürüldüğü anlaşılıyor. 

Bu işe kolayca nasıl muvaf. 
fak olduğuna şaşıyorum. 

- Ben de sana şaşıyorum. 
- Az kalsın bu işten vazgeçe 

tektim. Burada da Niniye rastgel 

!!ıeseydim. 
- Kim oluyor bu Nini? 

- Niniyi unuttun mu? .. 
- Okadar Nini var ki; hangısı? 

. - Nini Baney .. Hani başına bir 
ış gelınişti de kendisine yardım 
ctnıiştiın. Timi 0 Ja karşılık olarak 
bana d . yar ım ettı . 

- Peki bu kadın seni buraya 
natıl 

&arsan yaptı? 
j.,_ • - Buka tin garsonu Zebulon 
"•iş, 

l<upabeği .. 
!; Tanıyor musun yoksa?. 
~gulo kahkahayı bastırdı: 

tırııdak"Canım o benim dostum. Sır· 
-.. 

1 
&arson önlüğü bile onun .. 

ni tarı Nasıl.. Demek sen onun yeri· 
1Yorsun? -... .. 

Evet' onun .._ v . 
Yerineyj ay şeytan ... Ben de onun 

nı .. 
-ö 

duk. Yleyse biz iki Zebulon ol-

N· ....... Öyle I 
b ını l\uPab • ? .acak. Bizim ahbab 
ana Ver egının birkaç saat yerini 

de lllesj · · 
Ceğirıi 

8
.. •çın kendisini ikna e· 
oy]edi. Ve onu arama· a 

Öldürülen kadın Şerife ismi~d.e· 
d. Şerifenin ölüsünü gizlemek ıçın, 

iL l 
parça karça edip sep~te.koy~yor ar 
ve kediler yesin diye mcır agacınm 

altına bırakıyorlar... . . 
Oyuncunun işlediği ilk cınayettır. 

Fakat, bu münasebetle e~de ykapılan 
tahkikatta ortaya daha bır ço şey· 
]er çıkarıl ıyor: 

Polisler evde dolaşırken, duva· 
rın tırmalanması gibi bir ses işiti-

yorlar. 
- Bu ne? 
_ Kimbilir ... Kedi olacak. .. 
Fakat, bu cevab şüpbeti görül-

mektedir. 
_ Duvarların arkasında ne 

var ? 
_Hiçi 
_ Nasıl biç I? Burada gizli bir 

kapı var... . . 
_ Duvar şeklinde olan gızlı ka-

pı açılıyor ve içeri girenler hayretten 

donakalıyorlar:: 
-Al 
lçerde dört canlı iskeleti 
Bunlar, iskelet haline gelecek 

d d Zayıf dört genç kızdır. Yer· erece e . 
!erinden kıpırdanmıyacak ,halde, bı· 
tab düşmüş olan bu kızlar .muayene 
ediliyor ve vücudlarında bırçok ya· 

ra bere görülüyor: 
Hastaneye kaldırılan ve tedavi 

edilen kızcağızlar başlarına gelenleri 

şöyle anlatıyorlar. 
Eize sokakta rastladı. Gelin bi. 

zim eve gidelim. Evde birçok hiz
metçilerim var. Siz de onlarla bera · 
her çalışırsınız. Bizim eve birçok 
zengin adamlar gelir. Sizi onlarla, 
kanun dairesinde evlendiririm. dedi 

Fakat, eve girdikten sonra. bu 
müşfik kadın bir zalim kesilmişti. 
Bize : Burada, Allahtan sonra, haki· 
mim! dedi. Dışarı çıkmak yok. Pen
cereden bakmak yok. Ben ne dersem 

onu yapacaksınız. 
Bundan sonra işkence başlamış· 

tı: Her gün bizi dövüyor, vücudumu· 
za iğneler, batırıyor, günlerce aç hı· 
rakıyordu.. . . 

Devam eden tahkikat netıcesın· 

de , diğer çocuğun ve ~aha , ~n 
kadının aynı işkencelere ugratıldı~ı 
ve bir çocuğun zehirli ekmek yedı· 
rilerek öldürüldüğü meydana çıka· 
rılmıştır. 
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1 1\ın 
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' 

gitti. 
Zannederim ki beni değil 

senı .. 
Bak bak .. 49 Numara!. 

49 Mumara deyince ikisi hirden 

fırladılar. Dudikatöre koştular. Eğer 

h k
.k t n 49 numara olsaydı. 

aıae 
1 

d .k .. 
.. k"'I vkide kalacak ar ı. ı ısı 

muş u me ' d 
b' b"rinden evvel Puvan ın yanın a 
b~lu~mak istiyeceklerdi. Fakat 53 

numara idi. . d I 
- Haydi sen gıt .. De i 
- Yok yok sen gıt. . 

1 b 
.. le "gidersin, gitmezsın. 

On ar oy "t 
derken 53 sabırsızlanıyor ve mu e-

d
. ·1 basıvordu . ma ıyen zı e , .... ce 
Gelen giden olmadığını gorunl 

K • pıdan saç arı 
Oda kapısını açtı. " k d 

· "hf r a ın diken diken olmuş, hır ı ıya 

başı görüldü: 
_ Bu uğursnz otelde gars.orı 

k aliba. Bana da en iyi otel dıye 
yo g . d" o· homurda· 
tavsiye etmışler ı. ıye 

TürksözG Sahife : 3 

Asri sinemada 
Emir Abdullah 
Büyük Şef Emiri 

kabul ettiler 

Sovyetlerin 
yeni Ankara 

elçisi 

Bu akşamdan itibaren senenin iki büyük filmi birden 

-1-

BARKAROL 
Erden Emiri askeri mera

simle karşılandı 
lstanbul : 31 (Hususi) - Ma· 

verayi şeria hükümdarı Emir Ab
dullah dün sabah lstanbula gelmiş 
ve merasimle karşılanmıştır . 

Emir Abdullah bugün Ankara· 
ya hareket edecektir . 

Ankara : 31 ( Türksözü muha
birinden ) Emir Abdullah bu sa. 
bah saat on buçukta Ankaraya gel · 
diler . Başbakan Hariciye Bakanı 

Vali kendilerini orman çiftliğinde 
karşıladılar . lstanbul trenine bağlı 
vagon burada diğer bir lokomotife 
bağlıınarak istasyona geldi askeri 
merasimle karşılandılar . Ankara 
palasta tahsis olunan daireye indiler 
öğleden önce baş bakan ve meclis 
reisine iadei ziyaret ettiler. Öğleden 
sonra kendilerini Atatürk Çankaya
da kabul ettiler . Bu akşam şerefle· 
rine hariciyemiz bir ziyafet vermek· 
tedir . Bu ziyafeti müteakip bir su
vare olacaktır. Yarın başbakan Ana· 
dolu kulübünde şereflerine öğle ye· 
meği verecekler . Çarşamba günü 
gecı;: Toros ekspresile memleketle· 
rine avdet edeceklerdır . Emir lstan· 
bul gazetelerine beyanatında Türki· 
yenin terakkisine karşı duyduğu hay. 
ranlıktan ·. bahsederek Türkiyenin 
bütün şark milletlerine örnek oldu· 
ğunu söylemişlerdir . 

K. O. 

İngilterede bir tayyare 
kazası oldu 

Loııdre : 31 (Radyo) - Dün ge· 
ce Londra civarında vukubulan bir 
tayyare kazasında 12 kişi ölmüştür. 

Kadınlara zehirli ekmekleri ye. 
diren Muhammed bin Aliye soru. 
yorlar: . 

- Yaptığın bu cinayetlere mu· 
kabil Mevla Hasan sana ne diyordu? 

Arab cevab veriyor: 
- Hiçbir şey ... Fakat, onun göz· 

!erini gözlerime dikerek bir bakma· 
sıile, söylediklerini yapmamak elimden 

gelmiyordu ... 

lstanbul : 31 ( Türk Sözü mu · 
habirinden ) - jovyet Rusyamn 
Yeni Ankara elçisilBay Farskin bu 
akşam şehrimizden Ankaraya hare: 
ket etmiştbulunmaktadır . 

Doktor Şaht 
Berline döndü 

Venedik Şarkısı 
OYNAYANLAR 

Güstav Fröhlich Lida Baarova 
Venedigin latif manzaraları .... Göz kamaştırıcı sahnelerle dolu ..• 

Ruhnevaz bir ses .... Mest eden musiki .... ince hazin bir aşk macerası 

-2-
Macera ve sergüzeşt filmleri kahramanı 

Paris 31 (Radyo ) - Doktor (Tim Maccoy) 
Şaht Berline hareket etmiştir. Bay Fevkalade heyecanlı, son derere meraka ver filmi olan 
Şaht, hareketinden evvel Bay Blumle V 
bir mülakat yapmıştır. ahşiler geliyor 

Fransız ticaret nazırı Fransa • Bugün gündüz matinada 1 
Alman lktisad anlaşmasının kati bir lk· f l b d ı i m ir en 
ticaret muahedesine müncer olaca· 1 _ Venedik şarkısı 2 -Vahşiler geliyor 
ğından ve bunda iki memleket ara· 
sında ki tuccari münasebetler üze- ._ _______________________ s_ı_6_4_. 

rinde müsaid bir netice vereceğinden 
emin olduğunu söylemiştir. 

ltalyan gazeteleri Fransız·Alman 
anlaşmasının ehemmiyetini kaydet. 
mekle beraber iki devlet arasında ki 
siyasi münasebetl~rde bir diğişiklik 
olmadığı noktasında israr etmekte
dirler. 

Bulgaristandan ge
len muhacirlerimiz 

lstanbul : 31 ( Türksözü muha · 
birinden ) - Seyahat pasaportu 
ile Edirneye gelen ve edirnede:ı şeb 
rimize gönderilen muhacirlerimiz Is· 
tanbul iskan müdürlüğü misafirhane· 
sinde yerleştirilmiştir . Hangi mın

tıkalara gönderileceklerine dair An
karadan Emir geldikten sonra , ırk· 

daşlarımız Anadoluya sevk edilecek· 
!erdir . 

Bulgaristanın Razgrad kasabası 
ile köylerinden ve Şumudan olan 
göçmenlerin ekserisi saraç , furuncu 
ve kunduracı gibi esnafdırlar . 

Çin maliye nazırı Romada 
ten1aslarda 

Roma: 31 (Radyo) - Çin ma
liye nazırı burada temaslar yapmak· 
tadır. Nazır birkaç güne kadar Pa. 
rise gidecektir. 

Suriyedeki işler 
- Birinci sahifeden artan-

ru görüşün mahsulü olan bir yazıyı 
aşağıya naklediyorum : 

" - Suriye heyeti Pariste en 
az iki ay kalacaktır. 

Heyet bu ziyareti zaten bitmiş 
ve anlaşılmış elan Sancak meselesi· 
nin münakaşasını değil, Türkiye ile 
iyi komşuluk ve Sancağa ait mesali
hi müştereke işlerini bir neticeye 
bağlamak için yapmaktadır. 

Fransa - Suriye muahedesinin 
Fransız Parlamentosunda tasdikinin 
de bu zamana tesadüf etmesi sure. 
tile Pariste iki ay kalmasını cabet
tiren meselelerdendir. 

Her halde sergide yapılacak me
rasime iştirak etmek ve " Sen • neh· 
ri kıyılarında bir müddet daha hü. 
kumet entrikalarından uzak istirahat 
etmek, heyet azalarının pek o ka
dar istemediği şeylerden değildir. 

Parlamento, • dünkü celsesinde, 
hükumet tarafından hazırlanan af 
kanun layihasını münakaşa ve kabul 
etmiştir. 

Bu kanuna göre 18 Nisan 937 
tarihinden evvel Suriye toprakların. 
da işlenmiş olan bilumum kabahat 
ve cünha gibi suçlar bundan başka 
1 Kanunsani 937 den eve! işlenmiş 
olan bilumum cinayet mahkemeleri 

Yahudi kongresi 
Viyana : 31 (Radyo ) - Bir 

Avusturya gazetesi Yahudilik kon
gresinin önümüzdeki yaz içinde Vi. 
yanada toplanacağım yazmaktadır . 

Kilise aleyhindeki 
nutuk 

Bazı Alman gazetelerinin 
Avusturyaya girmesi 

menedildi 
Berlin : 31 ( Radyo ) - Alman 

propağanda nazırının kilise aley
hindeki nutkunu derç eden Alman 
gazetelerinin Avusturyaya girmesi 
yasak edilmiştir . 

Birkaç hükumet arasınba 
imzalanan tieari 

mübadele anlaşması 
Londra: 31 (Radyo) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Belçika, Danimarka, F enlandiya 

Holanda. Lüksenburg ve Norveç 
hükumetleri aralarında ticari müba. 
de'eyi artırmak maksadile bir an· 
!aşma imzalanmıştır. 

de affedilmektedir. 
Ancak hazineye olan para ceza· 

sı, mahkeme harçları ile şahsi hu. 
kuk bu afa dahil değildir. 

TÜRKSÖZUNUN ZABITA ROMANI No. 13 başka bir şey ihlaJ etmiyordu . 
49 numara ihtiyar bir kızın ruhu gibi 
kapalı duruyordu. 

- Dün saat üçten şimdiye ka
dar ha!.. 

Nakledenler 
M. Bakşı - Nihad Tangilner 

nıyordu. Fakat kadın onları göreme 
mişti. Daha kapı açılırken iki gaze. 
teei birer tarafa kaçmışlardı . 

Görülüyor ki otel sahibi böyle 
meşhur iki gazeteciden yapma gar

sonlar kullanmakla kar etmek şöy. 
le dursun otelin şöhretini kaybede· 

cekti. 
ihtiyar kadın epeyce qekledi. Fa. 

kat bir fayda olmadığını gorunce 
tekrar tekrar içeriye çekilip kapısını 
kilidledi. 

Bu sırada sahte garsonlar da 
birleştiler: 

- Biz bu vaziyette daha acemi 
imişiz. Dedi. 

O günün biricik hadisesi bun· 
dan ibaret kaldı. 

Akşam oldu. Gece bastı. Fakat 
49 numaradan hiç bir hadise çıkma
dı. Puvan acaba burada kalacak mıy· 
dı?. 

Limase sabırsızlanıyordu. Karnı 
da acıkmıştı Bigulo da şimdi şu sa 
atta Şafak gazetesinde yazı masa. 
sında olması icabedeceğini düşünü· 
yordu. Yarınki gazetede Şafak oku 
yucuları, Bigulonun hergün alıştık· 
]arı yazısını okuyamıyacaklardı. 

Saatlar geçiyordu. Gecenin sü
kutunu saat kulesinin, saatları, ya· 
rım saatları , vurantokmağmdan 

Limaseyle Bigulo kendilerini uy
kuya kaptırmamak :çin çırpınıyarlar, 
açlıktan mideleri zil çalıyordu . 

Birbiri üzerine sigara içmekle 
vakıt geçiriyorlardı. Bugece bu ote· 
!in geniş salonu onlara mahbus ol. 
muştu. 

Nihayet sabah güneşinin penbe 
ışıkları doğu tarafındaki pencereler
den salona girdi. Sokakta da ufak 
tefek ayak sesleri işitilmeğe başla 
dı. Tam o sırada Zebülon geldi. 
Garson içeri girip de masa başında 
uyklıyan Limaseyle Biguloyu görün. 
re birdenbire şaşırdı . 

- Bana bu.8ece ne oldu. Göz· 
lerim şaşı değil ama .. biri iki mi gö· 
rüyordm ne? 

Diye mırıldanmağa başladı . 
Bıgulo uyanmış ve otelin hakiki 

garsonun~ .tanımıştı. Kendileri gar 
son . taklıdınden başka birşey değil· 
lerdı. 

- Aman gel imdada yetiş. De. 
di. Çabuk bize iki fincan çikulata, 
birkaç pasta getir. insan bu otelde 
açlıktan geberecek. 

- Biz geceyi bu masa başında, 
bu sandalya üstünde mi geçireceğiz? 

- Evet, beklediğimiz adamdan 
bir ses bir sada çıkmadı. 

- Evet.. inanmazsan arkadaşa 
sor .. 

Limase de uyanmıştı Gözlerini 
oğuşturarak: 

- Vay canına. Dedi. Uyumu· 
şum .. 

Ya bizim ağa ne oldu acaba? 
Kımıldamadı bile .. 

- Onun tabiatı zaten öyle .. 

- Öyle ama .Ben korkmağa 
baş!adım. 

- Acaba biz görmeden savuş. 
muş olmasın. 

- Nasıl olur, biz yerimizden 
kımıldamadık. Kapıdan birisi çıksa 
gözümüzden kaçmazdı. 

- Bununla beraber ... 
- Şaşılacak şey .. 
- Peki bunun sonu ne o]ocak? 
Böyle kapı önünde bekleyip 

duracak mıyız. 
Öyle yaparsak muhabirlerin Al· 

!ahından G.midi kesmiş oluruz. 
Zebülon ne konuştuklarını anla· 

madan bu yapma garsonları dinli
yordu. Fakat o da Abdal olmadığı 
için şu teklifi } aptı: 

- Siz 49 numarada ne olup 
bittiğini anlamak istiyorsanız onun 

1 yegane çaresi oraya gitmektir. 
- Sonu var -
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Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

K 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikka~ ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana KayadeJen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 1 

------- 7953 44 

• 
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Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 
satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa pQrfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

8100 15 Adana 

Türksözü ı .;. Haziran 

.. ımm.-ızıı:smm?El!IDllll ................................................. .,,, 

•• •• • • 
UR 

-· zı 'If'QJ sozu Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

GAZETECiLiK VE MA TBAACILI~ 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir • 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelid ir . _________ J 

Satılık bahçe ve mağaza 

Adanada Verayicisirde Cumhu
riyet fabrikası karşısında arsasile 

beraber sekiz yüz üç arşına terbiinde 

laA nlar Rek.lam. bir.~icareth~- ı 
nenın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- j 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan j 
Türksözüne veriniz . 

kıl. ı·ş•er Müt:nevvi 
1 renklı her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalarında yaptı
rabilirsiniz . •ar Eserlerinizi Türk

a sözü matbaasında 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

C l• ı d 1 er Kütüphanenizi güzelleşwJ 
istiyorsanız kitaplarınızı 1ır 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir_ 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksoıu 
yapılır . 

Tablar Resmi evrak, cedveller, deftt 
ler, çekler, karneler kağat,ıJ 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kı!a bir ıa~ 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöı~ 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü 111• 
baası"Türkst 

zünden,,başka her boyda gazete,J11 
mua , tabeder . 

bir bap taş mağaza ve yine Vera· 
yicisirde Memleket hastanesi. arka
sında ve Seyhan nehri sahilinde 
eşcarı mütenevviayı havi on sekiz 
dönüm bir bahçe satılıktır . Talip 
olanların Doktor Operatör Bay Ah· 
met Erzinc miiracaatları . sozo • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı b 

• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
rt' 

2-5 8158 

iLA· LARI 1 

1- Evvelce pazarlıkla yapılacağı ilan edil~n sekiz bin dokuz }'ÜZ yirmi 
dört lira doksan altı kuruş bedeli keşifli asfalt cadde kanalizasyonuna yi · 
ne talip çıkmadığı görüldüğünden bedeli kc~fi halihazır rayice göre yapı
lan ilave ile dokuz bin altı yüz otuz liraya çıkarılmış, ve tekrar pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı: 722,25 kuruştur. 

3 - ihalesi Haziranın 30 uncu günü akşamına kadar her hafla pazar
tesi ve . perşembe günleri saat 15 de toplanan Belediye daimi encümenin· 
de yapılacaktır . 

4 - fste!dilerin şartname, keşif ve sair evrakını görmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve ihale günleri de teminat makbuzhrile birlikte bele· 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 8161 2 

~'.E!CW:O 

Şark Kron1ları Türk Anonim Şirketinden : 

Gulernanda inşa olunacak bazı binalar münakasaya konulmuştur. 
1) Bu işlerin keşif tutarı 43.000.-T. lirasıdır. 

2) Münakasa 10 Haziran 937 perşembe günü saat 15 de Gule· 
manda Şirket merkezinde yapılacaktır . 

Taliplerin bu gibi işleri şimdiye kadar mucibi memnuniyet bir şekilde 
ifa ettiklerine dair vesaik ve 1750.-T. liralık muvakkat teminat ile bera· 
ber münakasaya girme. saatmdan evvel Şirketin Gulemandaki merkezine 
müracaatları. 

Fenni şartname,mukavele sureti ve projeler 5.- lira mukabilinde Şirket 
merkezinden alınabilir . 8166 1- 3 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

Kapu Muh9' 
No: Mevkii Müstecirin ismi Cinsi bıl 
11 Zifirciler Boştur Dükkan 
13 .. ,, 

" ~ 59 Köşkerler Köşker Ziya ,, 

' 55 .. Şükrü ,, 
~ 50 .. Mehmet o. Ahmet ,, 
~ 63 .. Mehmet 

" 61 ,, Reşat işgalinde n 

76 )Jekmez pazarı Rahmi ,, 

-27/85 Un pazan Boş n 

~ 6 ,, Abbas işgalinde Mağaza 
8 ,, Mustafa Ahır ~ 

2/11 ,, Berber Selim Dükkan '} 

53 Sipahi pazarı Boştur ı 
" ~ 37 " Mahmut 
" 17 " . Boş 1 ,, 

15 " 
ı ,, ,, v 11 " lbrahim İşğalinde 

Karasoku 
,, 

8' Muallim Münire Hane 
,, Hayriye 1 

" (j Durmuş Fakı Kokucu Galip 
" s~ Çukur Mesçit Mehmet Emin Hane , 

Su gediği Fırıncı Ziya S' ,, 
2rf: Hıdırilyas Eski idman yurdu 

" 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 

müddetle açık artırma Y'>lu ile müzayedeye çıkarılmıştır . ihaleleri ı 
6- 937 çarşamba günü saat 14 de defterdarlık satış komisyonunda 
kılınacaktır. isteklerinin % 7,5 teminat akçalaril~ müracaatlan ilan ol 

8165 1-4- 9- 15 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 

• 

idaremiz ihtiyacı için satın alınacak 440 000 kilo sönmemiş kire'" 
( tahmini fiatı ) beher kilosu 1 kuruş 36 santimden kapalı zarf usulile 
sillıneye konulmustur . 

225 

Eksiltme 4 - 6 - 937 cuma glinü saat 9 da Adanada işletme binası 
yapılacaktır . 

Mukavele ve şartname projeleri Mersinde şube 63 şefliğile Tar:;ll5 

tas yonun da ve Adana yol baş müfettişliğinde parasız olarak görüf ebil 
1 

Isteklilerin 2490 numaralı A.E kanunu mucibince lazım olan ,,esııı~ 
Leraber muvakkat teminat parası olan 448 L 80 !..uruşun idaremit ~ 

e 

nelerine yatırıldığına dair makbuzun ve yahut mukavele ve şartname 

jelerine ilişik nümune mucibince banka mektubu ve fiat teklifini ha"i 1' 
!arını ( Üzerlerine 440 000 kilo kirece aittir yazılarak ) eksiltme sıt9 

dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilin<le Adana işletme J1liİ 1ı~; 
lüğiine vermiş olmaları ve m~ktup sahiplerinin de eksiltme saatındtı ~ 
bulunmaları . 8128 21- 25- 28-1 
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Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matba'SI 
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