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ALMARiA BOMBARDMANI 
dünya efkirı umumiyesi Ve ---

Hitler bu ağır mukabeleyi harpı 
~ çıkarmak için mi yaptı? 

Çemberlayn 
kabineyi topladı 

Kamutayın son toplentıeında 

Alman gazetelerinin gece nUshaları 
Alman bahriyelilerinin cenaze merasimi dün 

Cebelüttarıkda yapıldı 
• • 

bir Türk torpidosu da iştirak etti 

Londra: 1 ( A.A.' ) - B. Nevi) 
ChamberlaiR bugün yeni kabine ile 
avam kamarasına çıktı ve derhal 
silahlanma hakkında müzakereyi 
açtı. 

Deyli telgraf gazetesinin siyasi 
muhabıri, hükumet tarafından yapı· 
lan tadilata rağmen, kanunun layi
hasının hala bir kısım muhafazakar
lar arasında başka başka surette 
karşılandığını ve hükumetin yeni bir 
metin hazırlamasının mümkün oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Kamutay müzakereler·· 
Yeni polis teşkilat kanununun müzal.Ctre 

sine bu gün devam edilecek 

Cenaze merasimine 
ft 

' 
' 

• 
~ 
~ 

Bllbaodan ayrılan Bask'lı çocuklar vapurlara blndlrlllrken 

~ ~lınanya adamı mUdah•I• etmiş son hadise hakkında kendisile 

~ komıteelnden çeklllyor görüşmüştür. 
O • Loııdra: 1 (Radyo-Markoni) - Ademi mUdehale komitesinde 
~O Ademi müdahele komitesinde, Al· Londra : 1 (Radyo - Markoni)-
ıJ hıanyayı temsilen bir zat demiştirki: Ademi müdahale komitesi bugün 
ıP - Yem hidiseler çıkmadığı tak- toplandı. Doyçland hadisesini müza-

7' dirde Almanyanın bombardımanile kere edecektir.' 
~ nıukabelei bilmisil nihayet bulmuş· Avam Kemareeınde 

tur. Londra : 1 (Radyo - Markoni)-

~ Bununla beraber ademi müda- Hariciye nazın Bay eden Avam Ka-
z{j hale komitesi içinde Almanlar, bu şe· marasında Doyçland hadisesini izah 

rait altında çalışamıyacaklardır sanı· etmiştir. 
lj 

Yoru Al d d h ı Hltıer tatbikatı siyasi 
m. manyanın a emi mü a e e 

1 
lco · · d ahllka aykırımı 1 

ri mıtesın en çekilmiş olduğuda or· ·) 

8 

laya atılamaz. Paris : 1 (Radyo - Markonı -
o'ıİ Rlbentrop ve Eden Selahiyettar mehafil Almanyanın 

Londra : 1 (Radyo-Markoni) _ mukabelei bilmisil kararının ve tat-

bikatının siyasi ve umumi ahlaka 
aykırı olduğunu izhar etmektedir. 
Alman bahrlyelllerlnln cenaze 

meraelmlne Türklerde 
ı,tırak etti 

Cebelüttarık : 1 (Radyo _ Mar. 
koni) - Doyçlandda ölen bahriye
lilerin cenaze merasimi bugün Cebe
lütt11rikte yapılmıştır. Bir çok harb 
gemileri merasime iştiı ak ettiği gibi 
bir Türk torpido muhribi de iştirak 
etmiştir. 

Almerıye harabezer gibi 
Almariya : (Radyo - Markoni)

Almariyanın h~man bütün binaları 
harab olmuştur· 

-Ge.-isi üçüncü sahifede -

~y Ribentrop ile Bay Eden iki giz· -----------~----------~--
lı mülakat yapmışlardır. 

Yeni bir siyaset ufkuna atılan Afrika 

devleti= Mısır 
Tayfa uykuda imi• 

Cebdüttarık: 1 (Radyo·Marko
ni) - Hadise etrafuıda alınan malfı
hıata göre; Do, çlanda taarruz yapıl. 
dığı sırada Doyçland efradı uykuda 
Ve' ' ıstırahatta idiler. 
Oeınııerln garanti meselesi 

Bertin : 1 ( Raydo Markoni ) -
kirıt' l\lnıan mehafili· kontrol vazifesile 

ıl·ıe lllük il ' · · · . e ef gemilerin garantısı temın 
edılm d"k • 1 b' . e ı ce Almanya boy e ır ışe 
arbk d" nası Yanaşmayacağı fikrinde ır. 

C 20 ölU 150 yaralı 
poı k . ebelüttarık · 1 ( Radyo · Mar-

orıı) A · 
ebilif '<>losh - . !manyadaki Meksika kon· 
.• 5,ı ltıiıti anesı bir ankaz haline gel· 

L ~ r, 

ıı "" rıı .. _A.skeri h t 1 1 1 d l ıııe r . ""'ftu as ane yara ı ar a o • 
.ı llıiştir,r. 20 ölü 150 yaralı tespit edil· 

avi r 
,~,ı' 1'tlb 

(1 F lorıd •ntropun mektubu 
ii• ~ ,ı orı R.·b ra : 1 (Radyo· Markoni) -

,da b d koıııite~j erıtropun arlemi müdahale 
a; adenı·~e gönderdiği bir mektub· 
tol i ·ı ı lllüdabal k . . . k t şı e nı e smıtesının on . 
brıa alnıadekşgu\ gemileri garanti a\. 
suret) ı ça Al Zılı b e böyle i manyanın hiç bir 

ulunnıak şe karışmayacağı ya-
0 .. 111\111 tadır. 
~0rıdra : vle Eden teması 

ay Crand·(~adyo Markoni) -
1 ay Edeni ziyaıet 

Milletler Sosyetesine 
kabulünden sonra Mısır 
Kahıre : 2~ Mayıs ( Hususi mu· 1 

ha birimizden ) - 26 Mayıs 93 7 çar
şamba günü Mısır Akvam Cemiye· 

tine girdi . 
Celseyi Doktor Rüştü Aras açtı 
bugünijn ruznamesinde Mısınn 

ve kbl"" ı· Akvam Cemiyetine .a. u u mese esı 
olduğunu söyliyerek ıtıraz eden o_lup 
olmadığını sordu , alfabe sırasıle 

t kırk altı murahhasın adı 
mevcu 

k d 
ktan sonra ~ısırın Akvam 

o un u 1• • "f k 
C 

. t"ne aza kabu u ıttı a , ara 
emıye ı d 

. d"k edildihi reis tarafın an 
1Je tas ı ıs 
tebliğ edildi · . 

R 
. . bu teblig" ini müteakıp Mısır 

eısın 
Ba vekili Mustafa Nahas paşaya re· 
fa~at eden hariciye ~azın Vasıf 
Gali, Maliye Nazın Mukerrem Ah· 
dullah paşalar alkışlar arasında mec· 

lise girip yerlerine oturdular. 

Türkiye Hariciye Vekili Doktor 
Tevfik Aras Mısır heyetine hoş ime· 
di beyanından ve Mısınn Akvam 
Cemiyetine girmesi dünya sulhuna 
yardım edeceğini ve yeni azanın Ak 
denizde mühim bir mevkii olduğunu 
söyledikten sonra Türkiye - Mısır 
münasebatı ve dostluğu uzun asırla
rın m3li bulunduğunu ve dünyanın 
en eski muahedesi Türkiye ile Mısır 
arasındaki tarihi muahede olduğunu 
ilave etti. 

Mısır Başveziri Mu;tafa Nahas 
paşa da Fransızca cevap vererek 
Mısırın Akvam Cemiyetine kabu
lünden dolayı teşekkürünü beyan 
ettikten sonra Cemiyeti Akvama 
girmekle Mısırın yüklendiği vazifeyi 
takdir etmekte olduğunu beyan ede. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Şikagoda kanlı 
grevler ---

Chicago: 1 ( A.A. ) - Repu'ic 
Steel Copany çelik fabrikasındaki 
grevci amele ile polis arasında bir 
arbede olmuştur. 1.500 grevci, ça· 
lışmakta olan İşçileri fabrikadan çı· 

karmağa teşebbüs etmişlerdir. Grev· 
cilerle bata çıkamıyan 200 poliı 
memuru evveli havaya sonra -ia hal. 
kıa üzerine ateş etmişlerdir. Dört 
kişi ölmüş ve 20 si polis olmak üze
re 66 kişi yaralanmıştır. 40 kişi 

de tevkif edilmiştir. 
Dün Ohio'da kıiin Youngstovn 

ve Maninde de bir takım arbedeler 
olmuştur. 

Ankara : 1 (Radyo - Markoni) 
Dün Refet Canıtezin Başkanlı

ğında yapılan Kamutay toplantısın· 
da Devlet Demiryolları, orman u
mum müdürlüğü, Ankara imar Mü. 
dürliiğü büdçeleri müzakere ve ka. 
bu 1 edilmiştir. 

Kamutayın müzakere etliği bir 
kanun layihasile de muhtelif veki· 
!etlerin üdçeleriııe 36 milyon kü 
sur bin liralık fevkalade tahsisat 
verilmesi tasvib edilmiştir. 

Ruznameye dahil diğer bazı 
maddelerin kabulünden sonra yeni 
polis teşkilat kanunu layihasının mü. 
zakeresine devam edilmiştir. 

Dahiliye Vekili Bay Şükrü Ka
yanın ve söz alan hatiplerin zabıta 
kuvvetlerimiz hakkındaki beyanat
larını müteakip maddelere ieçilıniş 

ve bu kanunun müzakeresine Çar 
ııamba günü devam edilmek üzere 
toplantıya nihayet verilmiştir. 

Numan Menemenci 
bugün Belegraddan 

hareket ediyor 
Bclgrad: 1 (Radyo ) - iki gün

denb~ri burada bulunan Numan Rifat 
Menemenci oğlu yarın şehrimizden 
lstanbula hareket edecektir. 

Bay Numan Menemenci Qilunuıı 
Belegrad temaslan çok samimi ol
muştur. 

Kutublarda 

Dünyayı taksim için büyük bir Telsiz temasları b~ladı 
Moskova : 1 (A.A.) - Schmidt

den gelen haberlere göre kutup is
tasyonu ile mazruk tayyaresi arasın
da ilk defa olarak dün akşam kar
şılıklı telsiz teması tesis olunmuş

tur. 

Harp provası 
Bay Lit~inof'un nutkunu tefsir eden 

lzvestiya ne diyor ? 
Tayyare iyi bir halde bulundu-

ğu gibi tayyareciler de :sıhhattedir. 
Tayyarenin konduğu buz kitlesi de 
sağlamdır. Havanın ilk müsait !za
manlarında tayyare kutup istasyo· 
nuna hareket edecektir. 

Bey Lltvlnot 

Moskova: 1 (A.A.) _ Tas ajan· 
sı bildiriyor: 

Matbuat B. Litvinof tarafından 
Cenev~ede söylenen nutuk hakkın
da tefsıratta bulunmaktadır. 

lzvestiya gazetesi ezcümle di
yorki: 

Alman ve ltalyan faşizmi lspan. 
yada. dünyayı taksim için büyük bir 
harbın provasını yapıyorlar. Bb. 
Alvarez Delvayo ve Litvinof Cen 
ed k" ev. 

r e 1 nutuklariyle mütearriı\erin 

komplosuna karşı yalnız ispanya ba
rı~ını değ~l aynı zamanda fili olarak 
bızz.at mılletler çemiyetini müdafaa 
e~ışlerdir. ispanya hükumetinin 
mılletler cemiyetine müracaat etmiş 
olmasını dahi tenkit edenler millet-

ler cemiyetini temamen akim bir ha 
le getirmek suretiyle kurtarmak is
tedikleri için ona fenalık yapanlar. 
dır. Milletler cemiyetine lspanyol 
meselesini uzaklaştırarak yardım et
mek ve Londra komitesinin arkasına 
gizlenmek tesebbüsü milletler demi
yetine indirilecek en şiddetli darbe . 
dir. B. Litvinof, milletler cemiyetinin 
lsbanyol meselesi hakkında kararı· 
nı vermesini ve ispanyaya mümkün 
olan müzahareti yapmasını istemek
le, beynelmilel adaletin ve bizzat 
milletler cemiyetinin menfaatine o· 
larak barışin kurtarılması lehine ha· 
reket etmektedir. 

Son Dakika 

Diğer taraftan kutup istasyonu 
direktörü Pakanın' dan gelen haber 
)erde bunların gelen tayyareleri bo· 
şaltarak evlerini ve elektrik merkezi· 
ni kurdukları gibi buz ve kardan tel
siz istasyonu için de yer yapmış

lardır . 
Üzerinde kutup tetkikatlanna 

muntazaman devam ediyorlar. Üze
rinde kutup istasyonunun tesis edil
miş ola~ buz kitlesi yürümeğe de
vam edıyorsa da şür'ati ~imdilik ha 
fiflemiş bulunuyor. 

Tayyare ile bir devrialem 

Nevyork : 1 (Radyo) _ b' A . çık·tı. Garpten Şarka d ır ~en~a tayyaresi devriale~ seyah~.tına 
oğru 28 hın mı! mesafe katedecektır • 

Ademi müdahale komitesinin uğradığı müşkülat 

d h
Llonkdra:_ ı ~R~dyo) - Doyçland ve Almaria meseleleri ademi mü· 

a a e omıtesını .. k"rt ğr Al . I . muş ı a a u atmıştır. mantar ademi müdahale preıısıP-
l~rın~ ~u~alefet etmiyeceklerini temin ediyorlarsa da ispanyadaki gönÜl
ule.rı kafı gelmediği için ltalyanlar ve Almanlar tarahndan İspanyaya 
yemden gönüllü sevkiyatı yapılmadan ispanyadan iki taraf gönüllülerinin 
çıkarılmasının temini düşünülüyor. 

Müttehidei Amerika gazeteleri Almanyanın Almeria bombardıma-
nını iyi karşılamamıştır. 

ispanya hükumeti Vaşiogtocıda teşebbüsatta bulunmu§tur. 



Sahife 2 Türksözü 

Belçika ve Hollan an n ' a 

1 (§ ~ ltı1 ö Gıı @) lb ft bilaraflı~nedemektir?,~-~--~~-~~-a--r· __ r_n~ 
Belçikanın Almanya tarafından isti

lasının İngiltere için tehlikesi ___ ,.,, ___ _ 
Belçika politikasını niçin değiştirdi? 

Yazan : VINSTON CHUREHILL 
" Parls Solr ,, dan 

Şimal denizi Ren ve Şeld nehir· 
leri üzerinde bulunan iki küçük Av
rupa devletinin vaziyeti son zaman· 
!arda ehemmiyetli bir furetle nazarı 
dikkati •Celbetmeğe başladı. 

ı yeniden istilası Britanya imparator. 
luğunun düşünmeden karışacağı umu· 
mi bir Avrupa harbi için bir işaret 

olacaktır . 

Almanyanın komşusu olan Ho
landa ve Belçika geniş ve zengin 
Kolonilere sahiptirler. 

Alman silahlanmasının günden 
güne artışı ve Almanyanın muahe· 
deleri ihlal eder bir hareket sı.yılan, 
Renoniyi işgal, ve Nazi propagan
dasının şiddeti bu iki memleketi çok 
endişeye düşürmü~tür. 

B. Hitlerin Holanda ve Belçika. 
nın bitaraflığını garantiye hazır ol 
duğunu ilan etmesi mes'ut bir hadi
sedir. r ununla IJeraber B. Hitlerin 
bu beyanatı ne Belçikanın ve ne de 
Holandpnın endişesini tamamiyle 

gidermemiştir. 
Almanya tarafından bitaraflık

ları, yalnız resmi bir beyanatla de
ğil hatla muntantan bir muahede 
ıle umumi harbten evvel de garanti 
edilmiş olduğu düşünülürse bu iki 
memleketin endişesini anlamak güc 
bir İş değildir. 

Halbuki Alman eı kanı harbiyesi 
harbten daha bir çok seneler evvel 
sulhun ortasında \'e wğuk kanlılığın 
tamamiyle hakim olduğu biı zamanda 
Belçikanın bitaraflığını ihlal edecek 
ve bu husustaki muahedeyi tepele· 
yecek olan Şlayfcn planını en küçük 
teferruatına varıncıya kadar tesbit 

etmişti. 

Bu plan. Belçikayı tepeleyerek 
F ransanın istilasını mutaummımdı 
Umumi harbte harfi .harfine tatbik 

edildi. 
Sonradan anlaşıldığına göre, e· 

ğer umumi harb iki sene sonra pat
lamış olaydı, günden güne kabaran 
Alman ordularının müthiş dalgası 
Belçikadan olduğu gibi Hollandadan 

da geçebilirdi 
Fakat 1814 de Hollanda kurtul· 

du. Ve kendisi de birçok noktalarda 
Almanyayı istilzam ettiği halde 
bütün Hollandalı erkekler silah altın· 
da ve diklerin başını bekler bir su
rette bitaraflığını muhafazaya çalış
tı. 

•• 
Belçika ve Hollanda ordularını 

kuvvetlendirmekte ve hududlarını 
gün geçdikce biraz daha tahkim 
etmektedir. Bu gaye uğrunda iki 
memlekette en modern usulleri tat
bik etmekte mesela, en mütekamil 
beton blok havzlar inşa etmekte 
ve bir anda bütün yolları köprüleri 

atacak tertibat almaktadırlar. 
Hundan başka sellerin tarihle

•rinde büyük rollar oynamış olduğu 
nu da unutmamaktadırlar. 

lngiltere Belçikanın rnukaddera· 
tının hndisi için hayati bir ehem
miyeti haiz olduğu ötedenberi tak· 
dir etmektedir . 

Dörtyüz senedenberi lngiltere 
dört büyük harpte Hollandanın hiç 
bir ·askeri devletin ne ikinci filip Is· 
panyasının , ne 14 üncü Lui Fransa. 
sının , ne Napolyunun ve ne de ikin
ci Vilhlim Almanyasının eline düş · 
memesi için her türlü fedakarlığı 

yapmış ve buna muvaffak da olmuş· 

tur. 
Bir kaç gün evvel Fransa ile el 

birliği olarak bitaraflığını garanti 
ettiğimizi BelÇikaya bir kere daha 
temin ettik . 

* • • 
Almanya tarafından Belçikanın 

Bunun içindir ki mazinin ders. 
lerine rağmen Bay Hitlerin verdiği 
teminatı memnuniyetle karşılıyoruz . 

Yalnız bize verilen bu teınina 
tın Belçika ile , onun emniyetini ve 
bitaraflığı garanti eden devletlerin 
toplanması ile Belçika arazisinin ye· 
niden istilasına karşı alacakları ted 
birlerle arttığını görmek bizi daha 
çok sevindirecektir . 

Bununla beraber çok kuvvetli 
komşusunun gittikçe artan silahlan· 
ması karşııoında Bel.,,ika bütün kuv
vet ve gayretini topraklarının müda
faasına hasretmeyi daha münasip 
görmektedir . 

Bel;ikalılar artık , 1920 Fransız 
- Belçika muah!desinde ve Lo
karno anlaşmalarında okluğu gibi 
F ransanın yardımına koşmayı taah

hüd etmiyor . 
Belçika bu suretle tarzı hareke 

tini değiştirmesine sebep olan şey 
yalnız Alman kuvvetleriııin artması 

ve Belçika hududuna doğru Strute
jik yoller yaptırması değildir . Buna 
son zamanlarda Brükselde hezimete 
uğratılan Reksistlerin şefi tarafından 
bilhassa Flamanlar arasında yapılan 
Nazi propagandası ve rubu da mü· 
essir olmuştur . 

Belçika kralı Leopold ve muk
Ldir baş vekili Van Zeland tema· 

mile müstekil bir siyaset takib etmek· 
le Belçikanuı müdafaası etrafın· 

da butün milletin birliğini daha iyi 
temin edeceklerini ve bu poletikanın 
evvelce Fransa ve lngiltere ile yap· 
mış oldukları mu1fıedelerden daha 

ziyade Belçika için emniyetli bir şey 
olduğunu çok iyi anlaşmışlar. 

** 
Belçika politikasında ki bu de· 

ğişiklikle onun emniyetiııi garnnti 
eden iki büyük devlet nezdinde bazı 
teessür ve endişeyi mucib olmadı. 

ğını iddia etmek manasız bir şey 
oluyor. 

Belçika ve Hollandanın Alman 
kuvvetleri karşısında memleketlerini 
müdafaa etmek imkansızlığı ile kar
şılaşacakları muhakkaktır. 

Allah esirgesin bu hiç istenilme· 
yen ihmal zuhur edecek olursa en 
müessir müdafaa vasıtası ve yapıla· 
cak tuğyanlar ve yahudda Majino 
hatları denilen Fransız istihkama· 
tıdır. 

Son zamanlarda Fransa bu hattı 
Belçika hududunun arkasında ki F ran 
sız hududu boyunca uzatmakla meş· 
guldur. 

Şayanı hayret bir planla inşa 
edilmiş olan ve müteharrik Fransız 
ordusunun kalaylıkla döğüşe bile
ceği ve manevra yapabileceği bu 
istihka.ııatın kesilmeyen sonunda 
Belçika açıkta kalmış olacaktır. 

Diğer taraftan Alman hududu 
boyunca ve Bclçikanın karşısında 
başlanılan büyük yolların, tayyare 
meydanlarının ve garajların inşası 

süratle tekamül etmektedir. 

Binaenaleyh Belçikanın son ka
rariyle istiklali lehinde veya aleyhin
de mi hareket ettiğini ve bir Alman 
istilasını daha evvelden kabul etme
mi~ mi olduğunu da bize ancak istik 
bal gösterecektir. 

Diğer taraftan Belçika politika· 
sında vukuagelen bu değişiklikten 
Fransa ve lngiltere büyük birşey 

Sahte 
doktor 

Bir kadını nasıl 
dolandırdı ? 

Dün, Hekimhanlı Süleyman kızı 
Havva adında bir kadı.1 zabıtaya mü· 

racaat ederek; bir şahsın kendisine 
doktor olduğunu söylediğini , bu 
adama muayene olduğunu ve bir 
müddet sonra ceble~ini yokladığında 
21 lirasının mevcut olmadığını gör
düğünü söylemiş ve bir halısı ile İs· 
karpinkrinin de evinden aşırılmış bu
lunduğunu ilave etmiştir. 

Zabıta, şikayetçi Havvaya, dok 
torun eşkalini sormuş ve verilen iza· 
hat ve fotograf teşhis üzerine iş an
laşılmıştır. Meğer Havvayı muayene 
edip paralarını ve eşyalarını çalan 
ve kendisine doktor süsü veren 
adam meşhur sabıkalılardan Cin 
Mehmetmiş .. 

Deri al faaliyete geçen polis sa
bıkalı Cin Mehmedi bir kaç saat 
içinde yakalamıştır . Cin Mehmedi, 
Havva göı üııce derhal tanımıştır. 

Sahte doktor hemen Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Türkkuşunda 

Son uçuşlar için bir tepe 
bulundu 

Şehrimiz Türkkuşu talebeleri mun· 
tazaman uçuşlara devam etmekte
dirler. Talebeler 1, 2, 3 nazari sıç
rama, Pole derslerini bitirmişlerdir. 
Dördüncü ders A. Brövesi uçuşla· 
rıdır. Bunun içinde Topçu kışlasının 
iki kilometre şimalinde bu dersi ya
pabilmeğe yarayışlı bir tepe bulun
muştur. Bu tepe ve önündeki saha 
temizlettirilmektedir. Talebeler ya
kında bu tepeden uçuşlara başlıya 
caklardır . 

kaybetmemişe de benziyor. Çünkü 
e~er müstakbel bir harpta Almanya 

IBelçika hududlarını garanti eden sö 
züne riayet edecek olursa bu Fran· 
sa için büyük yardım. olacak ve 
Fransa, Belçika hududunda mühim 
bir kuvvet tutmaktan kurtulacaktır. 
Fakat ölüm ve hayat muharebesi 
olacak olan müstakbel bir harpta 
böyle birşeye ihtimal vermek bir. 

hayli gülünçtür. 

Belçikanın Almanya tarafından 
istilası lngiltere için de çok tehlike· 

li olacaktır. 
Çünkü bu takdirde Almanyanın 

hava üsl.~ri lngiltereye biraz yaklaş
mış olacak ve bu suretle Londranın 
ve diğer büyük lngiliz şehirlerinin 
bombardmanı kolaylaşmış buluna-
caktır. / 

Bununla beraber tayyarelerin 
tahakkuk ettirdikleri sür'at ve hare-

·ket sahalarının bu günkü genişliği 
zaten o kadar baş döndürücü bir 
hal almıştır ki, Alman üslerinin Bel· 
çikayı ·işgal ederek lngiltereye yak. 
!aşması lngiltere için yeni bir t~hlike 
teşkil etmiyecektir. 

Ne yazık ki, büyük, küçük bü
tün milletler miitecavize mukavemet 
ve bu mütı•caviz kim olursa olsun 
onu ezmek için milletler sosyetesi 
pakti etrafında toplanamıyorlar. 

Halbuki bu suretle çok kuvvetli 
bir konfederasyon teşkil edilmiş olur. 

Ve hiç bir tecavüz teşebbüsü doğmaz 
ve her barbın önüne geçilerek ıne· 
sud bir devrin tatlılığı içinde sulhun 
bütün nimetlfrinden istifade oluna· 
bilirdi. 

Borsada 
Muameleler gittikçe 

hararetleniyor 

Bir kısım mahsullerin inmesi do
layısiyle şehrimiz borsasında günden 
güne fazlalaşan bir mu• mele ve ha· 

reket hissedilmektedir . 
Artık borsa faaliyete geçmiş bu 

lunduğundan satış mikdar ve b ;del· 
]erini yarından itibaren her gün bildi

receğiz . 

Liselerde sınıf 
terfileri 

Otuz beş talebe sözlüye 
kalmadan geçti 

Şehrimiz Kız Lisesinde bir kaç 
gün evvel bir muallimler toplantısı 
yapıldığını yaımıştık. Bu toplantıda 
müzakereler yapılmış ve sözlüyJ 
kalmadan geçebilecek talebeler tes· 
bit edilmiştir. Geçen talebelerin mik
dar ve ikinci devredekilerin isimle. 
rini yazıyoruz: 

5 - A dan 207 Melahat, 365 
Meserret, 589 Suat. 

Sınıf 5 - B dan sözlüye kalma
dan geçenler: ·14 Müride, 105 Mela 
hattır. 

Sınıf: 4 - A den geçenler 25 
Nermin, 96 Sahavet, 513 Müyes. 
serdir. 

Sınıf: 4 - B den : 253 Naciye, 
552 Ümit, 779 Muzaffer, 787 Ad· 
viye muvaffakiyetle doğrudan doğ· 
ruya geçmişlerdir. 

Sınıf 2 - A dan 7 talebe. 
Sınıf i - B den de 7 talebe. 
Sınıf 1 - C den 5 talebe. 
Sınıf 1 - B den 5 talebe mu

vaffakiyetle sözlüye kalmadan geç. 
mişlerdir. 

İlk okullar sergisi 
Serginin bugün açıl
ması muhtemeldir 

Şehrimiz ili< Okullarının Gazi ilk 
Okulunda bir sergi açacaklarını yaz
mıştık. 

Dün, serginin bütün hazırlıkları 
ve tanzim işleri ikmal edilmiş bulu. 
nuyordu. Serginin bugün tör~nle açıl
ması muhtemeldir. 

Sergide ilk Okul talebelerinin 
güçük, zarif işleri teşhir edilecektir 

Şehirde hava 

Dün şehrimizde hava öğled~n 
evvel güneşli ve öğleden s0nra da 
l·u~utlu ve rüzgarlı geçmiştir . 

Termometre dün en çok harare· 
ti 38 santigrat olarak kaydetmiştir. 

Yıldırım bir 
çobanı öldürdü 
Adana köylerinnden Şevk. tiye' 

de evvelki gün çok feci bir hadise 
olmuştur. 

Evvelki gün Şevketiye köyüne 
yağan yağmur arasında düşen bir 
yıldırım, köyün küçük çobanı 13 
yaşlarında Ali oğlu Mustafaya isabet 
ederek çocuğu derhal öldürmüştür. 

Mahkemelerde : 

Mahkum oldular, birisinin 
cezası tecil edildi 

28 Mayıs gecesi belediye par· 
kında vukubnlan kavgayı kapatmak 
üzere gelen zabita memurlarından 

Fevzi , bekçi Yakupla kavgaya tu
tuşan orta okul talebelerinden lbıa· 
him ve berber Kadir oğlu Zihni 

hakkında ikinci asliye cezada de 

vam eden duruşma sonunda her iki 
gencin birer ay hapislerine ve doku 
zar lira para cezasına mahkumiyet· 
!erine karar verilmiştir . 

.:>uçlulardan talebe lbrahimin 
yaşı nazara alınarak 56 ıncı madde 

ile cezasının yarısı indirilmiş ve 15 
gün hapis ile 15 lira para cezasının 
da teciline karar verilmiştir . 

• Mektupçu bugün 
ayrılıyor 

Vilayet mektupçusu Hilmi Dağcı 
oğlunun Ankara mahalli idareler 

umum müdürlüğü şefliğine tayin edil· 
diğini yazmıştık . 

Hilmi Dağcıoğlu bugünkü eks
presle Ankaraya gidecektir . Mu· 
bitte çok iyi intibalar bırakıp giden 

değerli genç memurumuza uğurlu 
yolculuklarla yeni vazifesinde bir 
kere daha muvaffakiyetler temenni 
ederiz . 

Fidancılık faaliyeti 

Bölgemiz Narenciye fidanlığı için 
müsait olmakla beraber iyi porta· 
kal yetiştirmekte ve mülhakatile be

raber senevi portakal istihsalatımız 

yüz milyonu geçmektedir. Ev5afı yük 
sek ve hariç piyasalardan umumi 
rağbet celp edecek mahsul yetiştir· 

mek için Narenciye ziraatine bütün 
kuvvetlerimizle önem vermek ve ha· 
riçten damızlık fidanlar celbi ile 

yerli çeşitlerimizi isliih etmek gerek· 
tir . Bunun için Kudüsten arzu ve 
talebe göre sonbaharda yerine di· 

kilmek üzere bin kadar şamoti por· 
takal fidanı getir~mek istiyoruz. Ma 
liyet bedeli üzerinden isteklilere da

ğıtılmak üzere portakal istihsalatını 
gaye edilen büyük bahçe sahipleri 
ile hususi bahçeleri olan ve yeniden 

fieanlık tesis etmek istiyehlerin ve 
ıneraklı zevatın kaçar adet fidana 
ihtiyaçları olduğunu bildirmeleri zım 
nında ziraat müdürlüğüne başvur· 
ma'a·ı icabetmektedir. 

• 

Kulüb murahhasları 
bir toplantı yapacak 

Futbol ajanlığından aldığımız 
malumata göre; 1937-1938 Seyhan 

bölgesi Spor kulübleri arasında fut. 
bol Şampiyonluk Fikstörünü ten~ib 

etmek üzere birer kulüb mesul 
murahhası 3 6 '9:7 Perşnbe günü 
saat 17 de !dman Yurdunda topla 

nacaklardır. 

937 senesi Seyhan bölgesi lik maçları fikiistürü 

Şe~rimiz kulüplerinin lik maçlarına ait programı aşnğıya alıyoruz : 

20 6 93 ı Pazar Torosspor -Seyhanspor saat 17 de 
27 619j 7 Pazar Torosspor idman yurdu saat 17 de 

4 7 937 Pazar ldmanyurdu -Seyhanspor " " 
11/7 /937 Pazar Torosspor - Seyhanspor " " 
18. 7 937 Pazar Torosspor -ldmanyurdu " " 
25/7 /937 Pazar ldmanyurdu-Seyhanspor • " 

2 Haziran t9~ 

Gençlik ve 
Musiki 

s. A 

Ata söziı olan şu cümleyi 

kes hatırlıyabilir : 

• Sanatın kötüsü çalgıcı•~ 
da öğren bir tarafa bırak:. • . 

Bu cümlenin ilham ettit 

gayet açık. Cemiyete hitap 
ata sözü, eski telakkilerin ka 
tiği ikazdan başka ne olabilif· 
musiki, o suiistimal edildiği 
da bile, sanat naınile anıldıkft' 
ra iyilik veya kotülüğü sona 

ler 
ter 
ol 

Bu söz o zamanki cemiyet 

tına ayak uydurarak çrk ııı3 

menfi kopya müsbetle giriyd 
mektir. Kötü dahi olsa öğrı' 
mekten ibaret olan bu tavsif' 
musikinin her devredeki san-' 
lığını ilham etmiş olmaz mı ? 

Güzel sanatların göklere 
ması icabeden bu branşını ~ 
meselle değil de artık bu gii 
cakladığı mertebe ile kabul 
medeni ve içtimai bir zarure 

Ama güzel sanatları hir k 

sıl kavrıyalım, ki ,bundan ııı_ 
karşı duyduğumuz muhabbeti 
yurabilelim; işte burası çetİ!I·• 

Hala bu sanatı çirkin v 
kırık hatıralarla ananlara ifade 
lim . Musikinin bu gibi dima. 
eski intibalarını kökünden 5_

111 
ve bu yeni ideal musikiyi ar 
icin hitap edeceğimiz kafal.ıt 
)arın bileceği kapı neresi i9' 

dan mı girelim ? ! 
içtimaiyat ve ahlakiyat 

vasıflarını bilenler için söze 
yok. Ancak musikiyi ruhi bir 
içtimai bir değerlilik yönün 
(erde canlandırmak icabedet· 
sı muhakkak ki~ bu gün a 
• Art ., güzel sanatları her 
kabul etmiş ve onun güzelli~ 
etmiştir. Binaenaleyh şu veya 
zün bu sanat hakkındaki yaıl'. 
sirine veya basit görülüşün8 f, 
kalmamış demektir. Binaenale 

sikiye de bağlılık temin edi!~ 
yor ya .. Şu küçük : muhitim•~ 
duyguya bağlanan kaç ın 
ğenç görebiliyoruz demek de 

hakkımızdır. 

/ 

Maliyedeki imtiff 
ların neticesi 

Kazananlar tayin e 

Mali yede açık bulunan ııı 
yeller için müsabaka imtibaııl 
dığını ve bu imtihanların yapı 

geçenlezde yazmıştık . 
·r 

imtihanı kazananlardan lı~ 
mı mnkezde ve mülhak kaı• 
ki açıklara tayin edilmişlerdit· 

Şehrimizdeki tahakkuk 
1 ·Ja memurluğuna Urfadan varı J 

muru Osman Baykal ve ta~ 
katipliğine de şehrimiz m~ha ıi' 
hususiye tahsildar katiplerınd 
gut Koç, varidat memur mıı8 

ne Gergüş kazası varidat ıııe 
Şefık Akın tayin edilmiştir. 

Merkezde bir kısım ıne 
da kadro maaşları fazla oları 
re nakil ve terfi edilmişlerdir· 

İfade verirke~ 
ölen ada111 

se 
ka 
ro 
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ın 
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Aldığımız malumata göre;~ 
ki gün Dörtyolda çok tuhaf _t 
lüm vak'ası olmuştur. I! 

Dörtyol Belediye azala~ 
Bayram Eryürek isminde I 
Kaymakamlık makamında, Be "I 
hakkında yapılan bir tahkikB~1J 
sında ifadesi alınırken kalb se 
den derhal ölmüştür. 

---
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TürktözG Sahife : 3 

..... 2 Haziran 1937 

~1 Bahisler 

Elektrikle uyku 
Zavallı Rokfeller 

Nerede ise iflas 
edecekmiş .. 

Usanmaz yılmaz bir irade 
çal:şan genç alimf er 

ile 
Son hesablara göre bu 

insaniyetperver Amerikalı 
servetinin heman hepsini 

hayır için harcamış 
1 Sovyet profesörlerinden G. Ka· koz a tabi tutmuştur. Bu tecrÜ· 

nar " l 

1 
crdarov, halen eletrilde uyutma en· 
cı'esan rneselesinin halli ile meşgul.I 
o ınakta ve bunu halle çalışmaktadır 

benin neticelerine ıöre, ~aş a~gıçta 
. san alnında hafif bir agn hısset- Vaşingtondan bildiriliyor : Bir 
:ekt~, gözleri bulanın görmeğe baş. kaç. gün evvel. öl~ n milyarder ~ok· 
lamakta ve hassasiyet ya~aş yavaş fellerın veraset ıntıkal muamelesı bu· 
azalmaktadır. Nihayet, gozl~ tama: rada büyük bir hayret uyandırmıştır. 
mi le kapanmakta ve insan ,Elekt_rık Filhakika bu muameleden anlaşıl· 

Profesör, ilk tecıübelerini 1834 
sen · d esıu e yapmış, ve bir kurbağanın 
kafanı ile bel kemiğinin ucunaelekt 
rodlar koymak ve bu suretle bütün 
vücuttan bir elektrik cereyanı geçir
ınek sayesinde, hayvenı uyutmuştur. 

k
y a başlamaktadır. Elektrık dığına göre• dünyanın petrol kralı uy usu,,n . . 

c~reyanının kesilmesi üzerıne, ı~s~n çoktanberi zannedildiği gibi ucsuz, 
· k abuk açılmakta ve, en muhım bucaksız bir servete sahib olmaktan 

pe ç k d" . . t 

Efekt ·k ··dd . rı cereyanının devamı mu e 
tınce hayvanda her;ıtürlü hassasiyet 
ta~amen kaybolmuş, ve cereyanın 
k_esılmesi üzerine kurbağanın hassa· 
sıyeti avdet etmiştir. Bilahare, aynı 
~-ccrübeler, köpekler ve tavşanlar 
uze · d ·· . tın e de yapılmış, ve bunun uze. 
rıne Profesör tecrübelerini hayvan· 
!ardan insanl~ra intikal ettirmiştir. 
Profesör ,ilk defa, kendini "Elektro· 

Japon kabinesi 
istifa etti 

"h tte şurası ki, en ısını gaye 
cı e d' , 
iyi hissetmekte ır. 

Profesör Kalendarov, Elektro· 

koz meseleleri üzerine yirmi se· 
ııar . 
k. "imi tetkik esen yazmıştır. 
ız 1 k "k . 

" Soyuztekfilm " te nı sınema 
.. t"" d son zamanl~rda, Elektrik 

tros u e, . f" . . 
k hakkında ilmi bır ılım çevır· 

uy usu b" . t 
miş ve bv film ile tes ı.t etmış !r. 

Elektronarkoz, pratıkta kullanıl· 
mağa başlanmıştır. 

Yeni garb paktı 
• • 

proJesı 

Tokyo : 1 (Radyo- Markoni):- Lonclra: 1 (A.A.) - Sunday Ti. 
Japon kabinesi istifa etmiştir. lstıfa mes gazetesinin istihbaratına göre 
sebebi henüz meçhul i~e de, Hak~İ hariciye bakanlığı yeni bir garb pak. 
şinin yaptığı bir teklif üzerine ve 

1 
." tı projesi hazırlamıştır. 

1 • k . t "b ettıklerı d b erın aynı hare etı asvı Delbos ile Edenin Cenevre e u 
anlaşılmaktadır. mesele hakkında görüşmüş olmaları 
ıran p~ r ]amento- muhtemel ise de iki devlet arasında 

ı 
doğrudan doğruya yeniden konuşma. 

sunda Türkiye - ran _ıa_r_y_ap_ıım_ı_şıı_r. · -----

Hudud işleri müzakere 
edildi 

Moskova: 1 (Radyo. Markoni)
Tas ajansı muhabiri bildiriyor: 

Bugün toplaran lran parlame_n· 
tosunda Türkiycı - lran hudud ış· 
feri üzerinde müzakereler yapılmış
tır. 

Silahları bırakma 
Bürosu tatil yaptı 

Cenevre: 1 (Radyo · Markoni)
Silahları bırakma konferansı bürosu 
. çtimalarına nihayet vermiştir. 
l 

Amele akını 
devam ediyor 
Civar vilayetlerden bölgelerimi

ze amele akını devam etmektedir. 
Dün de birkaç gurup amele ge. 

!erek karşı yakadaki çadırlara yer

leşmişlerdir. 
Halihazırdaki amele mevcudu 

90 kadardır. 

Büco mukavelename projesini 
hazırlamakla meşguldur . 

çıkmıştır, 

Rokfeller bundan yirmi beş sene 
evvel işlerden el çektiği zaman bir 
milyar dolarlık muazzam bir serveti 
vardı. Fakat o zaınandanberi dün. 
yanın en büyük sermayelerinden 
biri olan bu serve t mühim mikrlarda 
azalmıştır. 

Son veraset muamelesinden an· 
!aşıldığına gör<!; Rokfeller arkasında 
ancak yirmi milyon dolarlık bir 
servet bırakmıştır. (Yirmi altı buçuk 
milyon Türk lirıısı). 

Petrol kralının servetinin bu 
kadar azalmasına biricik sebeb dün. 
yanın her tarafında mevcud olan 
hayır müesseselerine harcadığı pa· 
radır. 

Yapılım hesablaı dan, altmış sene 
içinde Rokfeller ve oğlu insani ve 
içtimai gayelere sarfedilmek üzre 
altı yüz milyon dolar harcamış

lardır. 

Köroğlu operası 
Moskova : 1 ( Tas ) - Tanın· 

mış Müzisiyen Hacıbokvun • Kör· 
oğlu • operasırın ilk temsili , Azer
baycan Opera ve Balet tiyatrosun· 
da verilmiş ve gayet büyük bir mu· 
vaffakiyet kazanmıştır . 

Azerbaycanda Köroğlu , halk 
epik eserlerinin kahramanıdır ve is· 
mi onaltıncı asırlardaki köylü isyan· 
lanna karışmış olarak bulunmalcta· 
dır . 

Bu operanın müellifi , bu eserin 
de zengin Azerbaycan folklorundan 
muvaffakıyetli bir &urette istifade 
etmiş ve ilk defa olarak • Tara • 
ismindeki şark müzik aletini de or: 
kestraya almıştır . Bu eser , Sovyet 
Azerbayeanı müzik kültüründe bü. 
yük ve yeni bir zafer olarak telakki 
edilmektedir . 

Almar·a bombardmanı 
- Birinci sahifeden artan -

Arabalar enkaz arasından geçe· 
rek şehri terk etmektedirler. 20 ölü 
ve 150 yaralı vardır. 
Bombardımana ,ahit bir adam 

Valansiya : 1 (Radyo.Markoni)
Bombardımana şahit olan bir zatın 
söylediğine göre; h-ılk şehıi terk et· 
mektedir. Bombardıman esnasında 
elektrik sönmüş ve şehir karanlıklar 
iç!nde kalmıştır. Bombardımıın baş· 
ladığı zaman halk yataklarinde idi. 

Amerika efkıtırı umumlyesl 
Vaşington : l (Radyo·Markoni)· 

Efkarı umumiye, Almenyanın bom· 
bardımanını tasvib etmekte ve Hitleı. 
rin bir harp çıkarmak gayesile buuu 
böyle yaptığını söylemektedir. 

Kurbanlar 106 dır 

. 

Amiral Raeder , dün saat 14,351 
te hususi tayyare ile gelmiştir . 

Üçü de Bcrline dönmüşler v" 
Hitler saat 18,30 da harbiye na· 
zırı Von Blombergi nezdine davet 
etmiştir • 

Derhal davet edilen Göring , 
Veimardal'l hususi tayyare ile saat 
20 de Berline gelmiştir . 

Alman radyosu , siyasi ve spor 
haberleri verdikten sonra Doyçland 
hadisesini Alman halkına bildirmiştir. 

Gece yansı gazeteler , siyah çtr· 
çeve içinde hususi nüshalar neşret. 

mişlerdir . Halk , sokaklarda grup· 
!ar teşkil ederek hadise hakkında 
münakaşalar yapmış ve Alman hü· 
kiimetinin alacağı tedbirler hakkın· 

da tahminler yürütmüştür • __ _ 
Bu sabah Montag gazetesi şu 

satırları yazmıştır : 
• Müsebbiplerin ceza görmeaini 

istiyoruz . Su!h hizmetinde çalışan 
Almanlann alçakça katledilmesioin 
cezasız kalamıyacağııu , Paris ve 
Londranın anlaşması lazımdır . 

Volkiser Beobahter gazetes , 
Valansiyanın"kızıl. hükumetine son 
derecede şiddetli hücumlarda bulun· 
duktan sonra • bolşevik canilerinin 
faaliyetine nihayet verilmesini • İs· 
temekte ve şu sözleri ilave etmek
tedir: 

• Almanya , Valansiyanın kızıl 

korsanlarırun bu akıl ve hayale gel
- Gerisi dördüncü sahifede-

Berfin : 1 ( A.A. ) - Alman is· ~------~--------------~~----,--~----------------~ 
tihbarat bürosunun bildirdiğine göre 
Doyçland zırhlısının kurbanları 23 
ölü ve 19 u ağır olmak üzere 83 
yaralıdan ibarettır . 

Serbest bırakılan lnglllzler 
Londra : 1 ( A.A. ) - General 

Franko tarafından serbest bırakılan 
23 lngiliz dün akşam buraya gel· 
mişlerdir . 

Torplllenen lnglllz gemisi 
Londra : 1 ( A.A. ) - Geçen· 

!erde ispanya sularında bir torpile 
çarpan hunter ismindeki lroı:iliz mu· 
haribindeki hasarat o kadar mühim 
dir ki tamiri 100,000 lngiliz lirasına 
mal olacaktır . Torpil sekiz bahri· 
yelinin ölmesine ve l 4 kişinin yara· 
)anmasına sebep olmuştur . Gemi 
Cebelüttarıkda yüzdürülecek ve 
sonra kati tamirat için Maltaya gide· 
cektir . Yüzdürme için yapılacak 
ilk tamirat üç ay sürecektir • 

Hldl•enln haber alınmaeı 
Berli:ı 1 ( A.A. ) - Havas ajan 

sının muhabiri bildiriyor : 
Doyçland zırhlısının bombardma· 

nını Hitler , Miinihte bu haberi afel. 
acele kendisine getiren hariciye na· 
zırı Von Neurathdan öğrenmiştir . 

Asri sinemada 
2 Haziran çarşamba akşamından itibaren bu sene

nin en güzel ve en müstesna bir filmini sunar 

( Kara Güller ) 
Lilian Harvey-Willi F rich 

Bu seneye kadar çevirdiği filmlerin en muhteşemi, en cazibedan,en güzel 
şarkılarını, en nefis danslannı bu gece sizin için bazıı ladım. 

LlLIAN HARVEY 
Ayrıca : Umumi istek üzerine 

Vahşiler geliyor 
Heyecan ve sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
Bugün gündüz iki buçukta 

Venedik Şarkısı-Vahşiler geliyor 
8169 

----------------------------· ... --------------------------------------------------. 
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Seyhanpark saz bahçesi 3-6-37 
perşembe günü açılıyor 8168 
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TÜRKSÖZUNON ZABITA ROMANI No. 14 Limase: Pavi oteline çok kötü bir reklam 

olacak!. Bibi: 
- Zebülonun sözü çokj doğru 

dur. 
Limase: 
_ Evet, evet .. anhtar sende ol-

malı .. Kapıyı aç da bizi bu esrarın 
karanlığından kurtar .. 

- Başüstüne. 
Zebülon bir sıçrayışta k:pıya 

ıreldi ve anahtarı çıkararak ~pıyı 
l · · e gırer· açtı. Limaseyle Bigu o ıçrrıy 

ken k d"I · · ··t' h·ş bir m~nzara en ı erını mu ı 

karşısında buldular. 

- Onuncn kısım -

(Esrarengiz bir cinayet) 

• l<apıdan içeri girince üç adam 
llıuthi b· d . 
lcd·l ş ır manzara karşısın a gen· 

ı er. 

kutiı~akıa.~9 numaralı oda Turing 
se tarıfıne uygun, bütün başka 
bi~~~~ ot:llerinin lüks odalarından 
keler· a·l<oşeleri yuvarlanmış, par· 
ıııu11~ ıkkatle parlatılmış, perdeleri 
. ıaın le t . 1· tıııdc ol ' r emız eşyası yer ı ye-

cunun ,:akla beı aber içindeki yol
tnışt1 ki Yysı ortalığı öyle karıştır· 
lcrde ~U • organ, yatak, çarşafı yer
açılıııış, i ~kblcniyor, valizin kapağı 
ı~ .... k Çı oş 1 . .. 

ısı ad a mış, hır gece gom· 
rnı t avra g'b· b" 

4 1• Siy11h b.
1 1 

• ." çengele asıl· 
ır clbıse takımı öteye 

beriye dağılmış ve bütün bunlar kan 

lekesi içindeydi. 
Yatak çarşafının üstünde kanlı 

b. elin izi görülüyordu. Lavabonun 
ır 1 b .... 

üstüne asilı peşkirler kan.ı, ulu~ 

1 t takımlarında kan lekelen tuva e 
k 1 ·n u··zerinde kan pıhtıları kor· 

par e erı 
b. manzara teşkil ediyordu. 

kunç ır . . t h 
Şüphesiz burası bır emaye e sa : 

1 t Bu odada muhakkak bır 
ne o muşu. d 
d boğazlanmıştı. Ve bu a anı 

a am . . eyi kazanan Puvandan 
büyük ıkramıy . . . ç·· k .. Puvan 
başka kim olabılırdı. un u 

orada. yoktu'. . mez bir Jahzada 
Odaya gırer gır 

f tedkik eden iki gazete m~-
her tara t b h""kmü vermişlerdı: 
habiri derhal u u 

- Biz kapısında beklerken za. 

Vaıllyl boı<.azlamışlar. . d 5 gu""ıültü . e - Fakat hiç bır 

duymadık. . . I 
- Cani usta bir katıl mış .. 

- Dehşeti., 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

Limase soatına bakarak: 

- işte zengin bir havadis. diye 

söylendi. 
Saat sekiz buçukta Şafak gaze· 

tesine makalesini yetiştirecek vakıt 
vardı. Arkadaşına bakarak: 

_ Zavallı Bibi. Dedi. işte ikinci 

gazete de burnunun dibinden geçi· 

yor. 

Bigulo revap vermedi. 
Zebülon bir feryat kopardı: 
- işte cinayet aleti. Dedi. 
Limase: 

- Göster bakalım. Derken Bi. 
gulo, hemen onu Zebülon'un elinden 
alıp cebine soktu ve: 

- Bu adliyeye aittir. Dedi. 
Limase: 

- Kime aid olursa olsun bir 
usturadan başka birşey değildir. De
mek ki bu ustura ile boğazladılar. 

Zebülon: 

- Şüphesiz. Fakat acaba cese. 
di nereye saklamışlar? 

Bigulo odanın her tarafını araş· 
tırdı. Karyolanın, koltukların altını, 
aynalı dolabın arkasını, ocağı, hula. 
sa hiç bir yeri bırakmadı. Fakat hiç 
bir şey de bulamadı. 

- Canım bu adam uçmadı ya .• 
Bunu kapıdan da çıkarmadılar. Biz 
kapıda idik. 

- Evet kapıdan çıkarmadılar. 
Fakat onu ne yaptıklarını ben sen 
den ev ve! düşünüp bulacak ve gaze 
teme yazacağım. 

Caninin bir şerikicürmü vardı. 
Dam üstünde bir şerikicürmü vardı. 
Cesedi bir ipe bağlayıp cesedi yu 
karı çıkarmışlardı mutlak!. 

- Kim bilir, belki hata bacanın 
içindedir. 

- Epey karışık bir nazariye!.. 
- Sen daha iyisini bul.. 
- Bakalım .. 

Bu esnada "49 numarada bir 
' 

cinayet oldu. şayiası otelin her tara. 
fına yayılmıştı. Garsonlar, oda hiz 
metçisi kadınlar, aşçılar, hep cina 
yet mahalline üşüşmüşlerdi. Erkele· 
!er bu müthiş manzara karşısında 
sükuta dalmış düşünürken, kadınlar 
elleriyle yüzlerini kapıyarak adeta 
inliyorlarlardı. 

Tam o sırada iriyarı bir adam 
kemali ihtişamla kapıdan içeri girdi. 
Bu, Otel müdürü Mösyö Kapuş idi. 
Heyecandan kıpkırmızı olmuş, sert 
bir sesle: 

- Ne işitiyorum. 49 numaralı 
odada bir cinayet olmuş.. Bu müm· 
kün mü? Devam ederek: 

- Aman yarabbi bu cinayet 

Oradaki kalabalığa: 
- Neye toplandınız buraya, 

rica ederim herkes İşine. Dedi. Hep· • 
si, Çil yavrusu gibi dağımıştı. Yalnız 
Lıma .eyle Bıgulo bu emre itaat et· 
mediler. Sırtlarınclaki garson elbise. 
sini unutmuşlardı. 

Kapüş, onları garson zannede· 
rek: 

- Siz hala duruyor musunuz. 
Diye çıkıştı. Limase ccvab ~verecek· 
ti. Fakat Bigulo kulağına birşeyler 
fısıldadı: 

- Sus Limase, Kupabeğini ele 
vermiyelim. Günün birinde yine işi
mize yarar. Dedi. 

Şimdi buradan çıkıp garson el· 
biselerini atmalı ve tekrar dönmeli. 
Dedi. 

Çıktılar. Doğruca, dışanda he
yecanla bekliyen Zebülon'un yının• 
gidip kıyafetlerini değiştirdiler ve 

emanetleri ona verdi~er. ~igulo b~
defa gazeteci kıyafetıyle cınayet 58 

nesine dönmüştü. ._ 
). · ıbra .. Limase ise onun e ını 5 

başka istikamete yollandı. 
Bigulo sordu: l 
- Ne o, sen 49 nııuaraya ge • 

miyor musun? 
- Sonu var -



Sahife : 4 Türksözü 
-- .--..----

Yeni bir siyaset uf- ~l
kuna atılan Mısır 

-!---------------------, •• •• •• 
URKSOZU 

- Birinci sayfadan mabad-

rek şimdiye kadar olduğu gibi bun· 
dan sonra da ve daha kuvvetle Mı
sırın cihan sulhuna çalışacağını ilave 
etti. 

Bu vesile ile Montröde kapitülas
yonların ilgasından bahsederek Mı· 
sırdaki ecnebilerin Mısır hükumeti· 
nin demokrat idaresi altında rahatça 
yaşayacaklarını teyidetti • 

Reis söz Irak hariciye nazırı 

doktor Naci Asilin olduğunu söyle
yince Naci bey bir mazeretle Bağ 
dattan gelemediğinden bahsederek 
Irak mümessili Sabih bey Mısırın 
bu Cemiyette aralarına girmesinden 
!rakın çok sevindiğini ve Mısırın dün 
ve bugün Şark ve Garp aleminde 
büyük ehemmiyeti olduğunu,Mısırın 

Akvam Cemiyetine giren ikinci Arap 
devleti olduğunu söyliyerek Suriye
nin de bunu takibetrnesini temenni 
etti. 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla .... nlar Reklam bir ticaretha- ı 
nenin, bir müessesenin 

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

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalaıır.da yaptı
rabilirsiniz . 

Kl·taplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Cl•ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün rniicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defter· r !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

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

TURKSOZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok 
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Si ah 

ÇIGIT 

1 __ E_ks ..... p_re_s ____ -_-_-_·ı===--- ı---
iane 1 

Bukday Kıbrıs 
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Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
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Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 
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Bi 

Ye 
taç 

teri 
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Bu hitabeler lngilizceye tercüme 
edildikten sonra lngiltere Hariciye 
nazırı Bay Eden bundan lngiltere 
hükumetinin memnun olduğunu Mı· 
sırla lngilterenin elli senedenberi 
rnünasebatıa bulunduğu ve geçen 
sene Mısırın tam istiklalini kal:ul 
ettiğini 'e şimdi dl\ Mısmn bu mec· 
liste beraberce çalışarak cihan sul
huna hizmet .-dcccğini söyledi . 

Karaisalı asliye hukuk 
mahkemesinden : 

D: 52 

~ .E 1 Simit .. fT6oo~--ı 
• :;;ı ~ Dört yıldız Cumliuriy __ e_t ___ I ~--- ( 

~ - ~ 

llaçlarınızı, reçetelerinizi ,r:. 1 ~;mit .. :: __ !-ı=::..__-!---___ / Yeti Tayrnis gazetesi Mısır girdikten 
sonıa Akvam Cemiyctirde ılört İs
Jarn devleti bulunduğu ve yakında 

Suriye ve Lübnan da iltihak edince 
mühim bir kuvvet teşkil edecekle
rini yazmaktadır. 

Perşembe günü Irak mümessili 
Sebih bey Mısır heyeti şerefine bir 
ziyafet vererek lüti:n devletler mu· 
rahhaslarını ve Cenevrede bulunan 
Şarklı tanınmış zevatı' davet etmiş. 
tir . 

Mısır ahalisi Akvam Cemiyetine 
· aza olduğuna sevinirken bu kararın 
Türkiye mümessilinin başkanlığı al
tında bir celseye tesadüf etmesinden 
de ayrıca memnun olmaktadırlar. 

Almaria 
bombardmanı 

- Üçuncü sahıfedı n artan -

rneyen yeni tahriki kı;rşısında Reich 
hükumetinin , bu canilere karşı alın
ması lazırngelen tedbirlerle mukabe. 
le edeceğinden emindir . Doyçland 
ölülerinin int karnı alınacaktır . 

Berlln ve Roma tedbirleri 
Paris : 1 ( A.A. ) - ltalyan 

diplomatik rnahfelleri , palrno de 
Majorqueda ltalyan gemilerinin bom
bardmanından sonra Doyçland zırh
lısının bornbardman edilişine büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Roma ve Berlin başvekaletleri· 
nin bu hususta lüzumlu gördükleri 
tedbirleri birlikte alacakları söylen· 

rnektedir . 
Torplllenen gemi 

Valansiya : 1 ( A.A. ) - . Milli 
müdafa"\ bakanlığı bildirmiştir : 

Milliyetperverlerin meçhul bir 
denizaltı gemisi dün sabah Barseı"on 
yaknında lspanyol ticaret gemisi 
Zorrozaya ikı torpil atmıştır . 

Karaisalı inhisarlar idaresinin 
müddeaaleyh Konyanın Çifte mer
dive·n mahallesinde kız muallim mek. 
tebi civarında mukim Karaisalı sa· 
bık inhisar memuru İbrahim aley
hindt: zimmet ve ihtilastan müteveJ. 
!it alacak davasından dolayı yapıl 

makta :olan duruşmada: Müdd.:aaley· 
hin mahalli .ikameti meçhul kalmış 

ve ilanen yapılan davetiye tebliği 

üzerine muayyen olan 10-5->37 
günlü duruşmaya <la gelmediğinden 
hakkında gıyaben muhakeme icra. 
sına ve gıyap kararının da kezalik 
ilanen tebliğine ve duruşmanın 8-
6-937 salı saat 9 za devamı talikına 
mahkemece karar verilmiştir. Usulün 
402 maddesi mucibince usulen itiraz 
ederek mahkemeye gelmediği tak
dirde 405 maddesi veçhile bir daha 
mahkemeye kabul olunrnıyarak hak. 
kındaki mahkemenin gıyaben devam 
edeceği malumu olmak üzere key
fiyet ilan olunur.8167 

- Saat 13,30 da aynı denizaltı 
gemisi Goida de Barseloda ismin· 
deki lspanyol kargosuna hücum et· 
rniş ve kargoya bir torpil isabet 
ederek batmıştır . Kargoyu himaye 
eden iki denizaltı gemisine bomba 
atmı;larsa da gemi ortadan kaybol· 
muştur . 

Batan gemi 

Barselon : 1 ( A.A. ) - Malgrat 
önünde bir asi denizaltı gemisinin 
taarruzuna uğrıyan vapur Barselo· 
nun rhumba petrol vapurudur . Bir 
kaç dakika sonra Ciua de Bar· 
selona kargosu aynı yerde bat. 
rnıştır . Ölenler çoktur . Zira kargo 
bir çok yolcu ile Marsilyadan hare· 
ket etmişti . 

Londra : 1 (Radyo - Markoni) 
- ispanya hükumeti Milletler Cemi 
yeti konseyinin derhal feekalade ola
rak toplanmasını istemiştir . 

Şark Kronıları Türk Anonim Şirketinden : 

Gulemanda 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
rnanda Şirket merkezinde yapılacaktır . 

. Taliplerin bu gibi işleri şimdiye kadar mucibi memnuniyet bir şekilde 
ifa ettiklerine dair vesaik ve 1750.-T. liralık muvakkat krninat ile bera· 
ber rnünakasay.ı girme saatından evvel Şirketin Gulernandaki merkezine 
müracaatları. 

Fenni şartname,mukavele sureti ve projeler 5.-lira mukabilinde Şirket 
merkezinden alınabilir . 8166 2-3 

Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para mutlaka yeni Eczaneden / 6 / 1937 ''••• iş Bankasından alınmıştır. 
ı--H-a-zı-r -------, ::::.s";_""_, 26 ı_::::L':.:"'=--------' 

yaptırınız 

Yeni Eczane 
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 pc.rfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 16 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

Rahmi Nihad Ays~n 
Birinci Noter 

Yeni taşınacağı Ziraat Bankası karşısındaki binaya 7-Haziran-937 ta 
rihinden itibaren bu yeni yazıhanede sayın müşterilerini kabul etmcğe 
başlıyacaktır. 8151 3-3 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen . sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadeleıı 

tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 1 
7953 45 -------

7 07 Rayişmark il 

1 

Mayıs vadeli - 7 -

__;:__;_;__:_:_::__;_~=:__;_ __ ',-7- 091 '"'' ( "'~' 1 16213-- Temmuz vadeli Sterlfrı ( inııiliz ) 
Hint hazır 6-OT Dolar ( Amerika ) - 7Q 

_N_e_v-yo_r_k_____ 12 166 --'f'"'·ra:.;.n'""'k_,_(_i_sv-iç'""r-c~)'---

l.__B_E_L_E~_E_iL_A_ .. N_L_A_R_ı ___ 

1-Evvelce pazarlıkla yapılacağı ilan edilen sekiz bin dokuz yüz yi,
dört lira doksan altı kuruş bedeli keşifli asfalt cadde kanalizasyonuna f 
ne talip ~ıkrnadığı g~rüldüğü~den be~eli keşfi halihazır rayice göre Y~ 
lan ilave ıle dokuz bın altı yuz otuz !ıraya çıkanlmış, ve tekrar paı.ar11· 

konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı: 722,25 kuruştur . 

3- ihalesi Haziranın 30 uncu günü akşamına kadar her hafta pa,;; 
tesi ve perşembe günleri saat 15 de toplanan Belediye daimi encürrıtl 
de yapılacaktır . , 

4- isteklilerin şartname, keşif ve sair evrakını görmek üzere her ~ 
yazı işleri kalemine ve ihale günleri de teminat makbuzhrile birlikte 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 8161 3 
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