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Alman Harbiye Nazırı Romada GDrUltDID bir maceranın 
mes'ut sonu 

Blumbergin bu seyahatinin manası Habeşi~ta~~an 
• kovulan lngılızler 

Dük dö Vindsor dün evlendi 
Viyanaya hareket etti 

ve 

Du··n . nyol sularına Almanlar denız J~giltere İ!alya ile toprak 

ısaplatı gemı·lerı· go··nderdiler mubadelesı yapılmıyacak 
Londra: 3 ( Radyo . Markoni ) 

Dışişleri bakanı U. Eden avam ka
marasının bugünkü toplantısında 

hadisesinin akisleri şarki Afrikada ltalya ile toprak mü· 
badelesi yapılıp yapılmıyacağı hak-

D •• d kmdaki bir suale Un ya a - Hayır! cevabını vermiştir. 

. Valansiya : 3 , (Radyo Marka
nı) - Almanyanın bombardmanmı 
Protesto eden .nota metni bu gün 
neşredilccektir. 
lia lon~ra : 3 (Radyo -: ~arko?.i)-:-

va.s aıansınm bildirdığıne gore, 
adeoıj ınüdahale ;komitesi ltalya ve 
Aloıanyaıun ademi müdahale komi· 
t~~ avdeti için her türlü planı ka· 
uuı edecektir 

.. Avilla : 3 °(Radyo-Markoni)
liükurnet kuvvetleri Guadajalarama 
hııntakasında taarruzda bulunmuş ise 
de b dil · · • U taarruz şiddetle tard e mış 
tar. Asiler bir çok ~esir almış!a~dır~ 

Burgos : 3 (Radyo) - Mıllı hu-
k' b" b Urnet tarafından neşredilen ır Cf 

Yarıtıamede esirlerin istediği tarafa 
ridebilecekleri bildirilmektedir. 

Berlin ; 3 (Radyo - Marko;i~ 
J,Panyaya yeni mavzerler gön e . 
diti hakkındaki haber dotnı detıl
dir. Yalnız dört tahtelbahir gön-
dernmiştir. 

miştir. 

Roma :ır3 (Radyo - Markoni) -
Şimdiye kadar Malagada ölen f tal
yan gönüllülerinin 60 olduğu anla
.. ımıfllr. 

------·-----..__.~~rn~=--=--~~IZ~@-0~~,.,,..,.._-_.~~=--

Vaşington: 3 (Radyo-Marko-
ni) Almerianın Alman donanma-
sı tarafından bombardmanı Ameri 
kan efkarı umumiyesinilve siyasi ma
hafilini çok alakadar etmektedir. 

fspanyol sefiri Almerianın bom
bardmanının beynelmilel hukuka 
bir tecavüz olduğunu beyan etmiş
tir . 

Bir çok Amerikan Snato azalan 
bu hadiseyi mat buat ta şiddetle pro
testo etmişlerdir: 

~~------·------~~ 

Numan Menenıenci 
1 İstanbul da 

-------

,.,,.,_,.·.---..: -
lı.tanbul : 3 (Hususi muhabirimiz 

dt!n) - Cencvrede Hatay mesele 
sinin müzakerelerinde Türkiyeyi tem. 
sil eden hariciye vekaleti müsteşan 
Numan Menemenci Oğlu bu sabahki 
ekspresle şehrimize geldi ve istas
yonya merasimle karşılandı. Muste
şar yarın Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Dlcleden bir g8rUnU• 

Cenup hududumuzda 
Veba hastahğı çıktı Hamidiye 

liududun Dicle ile F rat nehirleri arasın
daki kısmı muvakkaten kapatıl~ı, ~uva· 

ı mu··nasebat menedıldı sa a ve 

Dün dost limanlara 
seyahate çıktı 

___ ___...____...-~-
Sıhhi tedbirler alındı 

Jstanbul : 3 ( Hususi ) - Hami
diye mektep gemimiz bugün limanı
mızdan hareket etmiştir. Hamidiye 
Yugoslav ve Yunan limanlarını zi 
yarete gitmektedir. 

\tu .. Ankara : 3 ( A. A. ) - Urfa 
)a~~etine tabi Resulayın kasab~ına 
•· ve Cenup hududumuzun ote 
""fllfı d . d ~,, n a Yaşayan bir aşiret efra 1 

""-ı.ında zatürree şeklinde Veba vu · 
üıeti zuhur ettiği haber alınması 
Ytra d:e .Sıhhat Vekaletince Resula· 
•lııırtıı 1tabcden tedbirler derhal 
F rat 4 Ve hududumuzun Dide ile 

lleh· l . Vakkat ır era arasındaki kısmı mu-
vasala~~ kapatılarak her türlü .mu-
Yrıct rnunasebat menedilmış ve 
St~, tk~zdcn profesör Jo~tor 
hnda b· lllıl Tokgözün riyasetı al-
~ •air ~a~eyet bütün Serom aşı 
""'t Ya teme ile Resul yanda tet 
lntk \iıtPtnak Ve tedabir ittihaz et-

te Yola çıkanlmıştır • 

Mısır Kralının 
Taç giyme töreni 

T mmuz ayı içinde muazzam 
e şenlikler yapılacak 

f arugun taç giyme merasimi bir temmuzda 
Kahire : 3 (Radyo) - Kral m merasiınle yapılacaktır. 

reşid ilan edildikten sonra muaz:a t. ek maksadiyle taç 2'iyme merasi-. ı· . tebaruz eı ırm d 
Mısırın yeni vazıye mı _ h rlıklar yapılmakta ır. 

· · b-yuk azı d kf inin parlak olması ıçın u "bi bir hafta devam e ece ır. 
m Londrada olduğu gı Bayram 

Bundan sonra Habeşistandan 

kowlan İngiliz misyonerlerinin vazi
yeti hakkındaki istizaha da bu hu
susta ltalyan hükametine müracaat 
edifdiğin, ve ba hafta. içinde cevab 
beklendiğini söylemiştır. 

R. Aras 
Viya nada 
Viyana : 3 (Radyo-Markoni)

Bay Şuşnig Türkiye Hariciye Ve
kili Ekselans Tevfik Rüştü Arası ka
bul etmiş ve uzun boylu bir müla
kat yapmıştır. 

Şuşnig ve Aras arasındaki !e
mular Türkiye - Avusturya müna· 
sebatına aittir. Resmi tebliğ henüz 1 
neşredilmemiş tir. 

DUk dB Vlndsor ve Madam Slmpson 

Tur (Fransa ) : 3 (Radyo ) -
Mrs.Varfild ile Dük dö 'lindsor'un 
evlenme töreni bugün Kanda şato
sunda hususi davetlileri önünde ya
pılmıştır. Yeni evliler bu günü davet· 
Hleri ile geçirmişlerdir. Akşama Vi. 

yanaya müteveccihen hareket ede. 
ceklerdir. 

Dük ve Düşes bal aylarım A.,.• 
turyada üç ay müddetle kiralacYc. 
lan güzel bir şatoda geçjrecek· 
lerdir. 

dün toplanan Suriye meclisi 
N 8nlatmas1111 protestoya ittifa 
karar verdi ve bu kararı Cenevreye 

telgrafla bildirdi 
Berutta çıkan bir Fransız gazetesi diy9r ki 

Fransa Şamlıların hatırı jçin Türkiye ile harb etmez. 
Bir dünya harbinin önünü almak için 

Re~'in işgaline göz yuman Fransa 
bu çılgınhğı yapamaz 

--~------·--------~-
Halebde Fran~ız zabitleriyle . yumruk yumruğa 

gelen ltalyan konsolos muavini 
~~--------·---..----~-

Hatay anlaşmasının imzalandığını haber verdi 
Gün gazetesinin Haleb muhabiri tevkif 

diye Yeni 
edildi 

Antakya : 3 ·[ Türksözü muha
biri bildiriyor ] - Bu günlerde bü · 
tün Surivede çok mühim hadiselere 
intizar edilmektedir. 

Dün ve bugün vukubulan ehem. 
miyetli hadiseleri bildiriyorum . 

Bazı Alevi ve Rum vatandaşla
rımızın bir takım teşvikat neticesi 
dükkinlannı kapıyarak giiya Millet· 
letler Cemiyeti karannı protesto etC 
mek istediklerim yazmıştım. 

Bunlar, bu kapanışın faydasızlı
ğını anlamış ve dün tekrar dükkan
larını açarak işleri başma gelmişler. 
dir. 

Ermeni vatandaşlanmız bu pro
testo hareketine iştirak etmiyerek 
işleri başından ayrılmamışlardır. 

Dün son toplantısını yapan Suri· 
ye Meclisi, celsenin sonuna doğru 
mebuslardan bazılarının isteği ve San 
calc mebuslannın da muvafakatiyle 
bir takrir sureti kabul etmiştir. 

Bu takrirde, Suriye vahdetinden 
her hangi bir parçanın ayrılmasına 
muvafakat edilmiyeceği ve Cenevre 
anlaşmasının kabul o]unmıyacağı bil
dirilmekte ve bu takririn MilJetler 
Cemiyetine iblağına meclis reisi me
mur olunmaktadır. 

Meclis reisi bu takrir suretini 
Yüce Komiserlik vesıtasile Milletler 
Cemiyetine bildirmiştir. 

Evvelki gün Halep Fransız Klü
bunda bir hadise olmuş , Halebin 
meşhur zenginlerinden Emin Gazali 
ile bir arkadaşı büfedeki bir Fransız 
kadını tarafından tahkir edildiğin. 
dc.>n , Klüpte bulunan Fransızlarla 
Suriyeliler birbirlerine girmişlerdir . 

Hadisenin büyümesine bir Fran
sızın " Pis Suriyeli " demesi sebep 
olmuş ve salonlardaki sandalyalarla 
birbirine . hücum eden davetliler 
epeyce uğraşmışlarcdır • 

Meseleyi yab§tırmalc iateyeo ve 

davetliler arasında bulunan ltalyan 
konsolosu muavini müdahale etmek 
istemiş , fakat Fransızlar bu müda· 
haleye sinirlenerek , 11 Sen ne kan· 

- Gerisi ikinci sahifede ----........ ___ _ 
Hatay zaferi 

mü nasebetile 
Büyüklerimize 

çekilen teşekkür 
telgrafları 

Yaratlcı," Kurtancı Ulu Onder 
AtatUrk 

Ankllr• 

Yüce kudret ve debamzl• kur 
tuJan Hatayblar sevinç· göt ,_,larile 

- Geriai ilçGnca sahifede -



Sahife 2 Türksözii 

İngiliz ~------------------....---1 ______________ ,_. __ 
efkarı umumiyesi 1 

Şimdiye kadar hiç bir hükümet, 1 
ln81Jte_re hü_k~_meti kadar bir efkari 
umumıye hukumeti olamamıştır. 

Nasıl ba şka türlü olabilir ki ? 
Asırlardanberi da mi ordudan mah

rum olduğu iç·n ancak mcmleket;n 
ekseriyetini teşkJ eden büyük kütle
nin rızasilc dır ki kuv' et sahibi ola
biimektedir. Mamafi denilebilir ki, 
dış işleri bugüne kadar her zam~n 

bu daimi l'lclı"sit den har;ç kalmşıtır. 
iki büyük ı:arti arnnnda mücade 

lenin hiç bir zaman bu sahaya leş· 
mil edilmeme i hususı:ra zımni bir 
mukavele olmuştur. 

Rakıb devlet ad<ımlarının o) nı 

sınıf ve se\ iyeye mensub olmal2ıı 

bu mukavele:> " tatbik nı çok kotay
laştı. m·:;tır. 

" L'rn mi ~arbe ge nceye ka· 
1 

dı:r , ~Ly .. k Biritany~, Eten ve Oks
forc!c!a )Fi !7"Ş t ir gtrLp ı:2rti 
şef'cr'nir ,rrran zı::rrc n dare yC
k[inU Harrov ve Kambiri,de tah .l 
gllrrrCş d"ğc• b'r ı;ı..rubu devret igi 
bir oligaisidc l' ibardti , 

Efkrrn ı.:muı .. iyc e a• pre~s.plcr 
i:zcrindc da'ma nıüttef<kt•. lırparator
luğun emniyetini tem n fngiliz ticaı e· 
tinin menfaatlerin; nıcd~faa ,.e Av
rupada hak"miyct muvazenesini ida· 
me cımek lhımdı. 

Bu işler s·n noımal ı~manlaıda 
dcnarn'a katı geliyc.;du, 1$05 e ka
da• hiçt;r mil et lrg:I cıenin drniz 
hak'm:yetine rakib çıkmrnııştı. 

Bunun1a beraber haı b 1amcinında 
kiiçi:k Po!csicnel cıdııya bir mikdar 

gö üllü de ilave etmek la2ımgeli

yordu. 
Fakat büyük rey sah.b'eri küt 1e

si büti'n harblcrden l;endisini ma~rn 
talakki ediyordu. 

Em un içiı dir ki. Hollrı:da ld ı "n· 

de ı;ri'slfıd.~i _rnı_I •~i "rd .. fa'"ıc'rn \ 
ba{ka bu l:qtk kı.tle ne Dqe r.e de 
1Eu1gr.r \clı{et 1 erı] cn<mda Tfıki· 

)C a!q 1ı·rdcki ırü.r·ıel:e'er esraFın· 
da d ... 'c'rti i1e h"ç b'r fL'ret~e a'a

kadar oTmamışiır. 

gı4 1 'rbi hı 7 1 r.·yctı de~i~tirdi. 

t.'i'crcc'e o hc'er ·~· dı ki . frg'l
'rıc rrc:rC''c re !C\~· ; tc:b'i'eı ı e 
''~ırcn r< r~, L: \{' )<' g(nf: 1~f7 as

ker ıcr'<rnrğa ır«h:ı c'cu. Vefağ· 
'; m c'c n ı fr \C.l<rc1r~ f fh alt ı ııv ça 
~ııı'ciı Eu "nrn'rıc'ı n b ı çc~u ti· 
c'ü \fF yaıalandı • 

Tq) HC ı ~ n hdı \e · nk iı;. fı 

Ff)il p, ırr~c r r. ~frc'eıCcrt-cıi ~s

t:fcde ett ; ği ·,fila12ra k<ır~ı maafiyete 
rnn verdi . 

lrg ·; tfl 'ı"cı"ı ·n i lfı re l:cntrı
;ar dft!C cv'rr ) kı'd• . K2dın'.<:r , 
çocuk'ar yaralrırdı , öldü . 

Yazan : Andre Maurols 

Ve şimdi her İngiliz biliyor ki , 
müstakbel harpte tayyarenin tahribatı· 

m eskisine nazaran mukayese kabul 
etmiyecck kadar müc'hiş olacaktır . 
Ve bu tııkdirde Londra gibi bir şe· 
h:r en büyiık tehlikeye maruzdur . 
Ve yeniden silah altına cağnma lüzı'.i· 

mu hasıl olacaktır . 

Bütün bu tehditlerin İngiliz mille
tinP kendismi yeni bir harbin fecaat· 
!erinden korumayı ilham etmesi ka
dar tabii bir şey yoktur . 

Nahcş bir vnfyet karşısında, ln
giliz ruhunun ilk hareketi onu gör
mekt~dir . 

'91Q dan sonca gaz leler ve po· 
litib adaml2•1 [ tecerrcd ) ü tavsiye 
etır.ek suretıle bu maniyi medhetıiler. 

" Kontinan'ın delilerini bırakalım, 
is'ed<klcrini yapsınla. Biz bir tarafta 
kal 'ım ,, deniliyordu . 

Bu -•'dil. ıoikbin ve emniyet ve
rici bir hareketti. Uzan zaman -he
ıııtn, hen.en geçen seneye gelinciye 
kad~r- mutavasoıt lngilizin sempa
lısi Almanyaya doğrn müteveccihli . 
Çünkü, evvela : Almanya mağ!Uptu , 
sonra Fı~!'sı;ların bazı hareketleri , 
[ bılhassa Rür'ün işgali ) İngilizlerin 
hoşuna gitmemişti ve sonra İngiliz· 
lcrin Frans11.lardan çok Almanlara 
benzediği ve Fransızlardan çok Al· 
manian anladıirı hakkında ortaya atı

lan efsane bir hayli yol katetmişti . 
Bu zihniyet , Almanya muahedeleri 
tepeledikten ve Alman kıtaları Rena· 
niyi işgal ettikten sonra da devam 
edebilmiştir. 

İngiliz sokak adamı [ Homme de 
La rue ] : 

- " Niçin, Almanlar kendi ev
lerinde istediğini yapmak hakkın

dan mahrum olsun ,. diyordu . 
Fakat 1936 da harbın yeni yeni 

fedakarhklur doğurabileceğini anhyan 
lngiiiz efkarı umumiyesi muhayyel 
cennetten çıkarak korkunç bir haki· 
kate karşıdan bakmağı kabul etti. 

İngiliz efkarı umumiyesinin uya· 
nışı ne kadar hafif ise o kadar da 
şiddetlidır. 

Emniyetini kuvvetten başka hiç 
bir suretle temin edemiveceğini an· 
ladığı andan itibaren bu kuvvete sa· 
hip olmayı kararlaştırdı. 

Silfihlanma karaıı bütün partile
rin ıniir tehibleri tarafından bu işin 
manası her kalada aynı şekilde ol· 
medığı halde ittifakla kabul edildi. 

A !manya ve ltalya ile bir anlaş· 
ma ümidi hiç bir suretle kesilmediği 

yeni İngiliz silahlanmasının bu ittifakı 
bilakis kolaylaştıracağı fikri hakim
dir . 

- Sonu var 

Dün to laııan Suriye 
meclisi 

-·······-- -
- Hiı incı sayfad, n mabad-

{ ) c ı ~ Ll· ? ,. diye korsolos muavinini 
p;;yla)ınCa, Suıiyelilrı lu ;-damı mü. 

dafac.)a 1 alkı~mış!ar ve ka\ga bir 
kot dahı Lü)ünıüştur. 

ltalyan konsolosu n.u avini : "Biz 

faşiztlz ! ,, deyenk ker.disini t~hkir 
edcn1ere lıücıım rtw'ş \C bu ka\ga 

esnasında Klür.ttki enanın hrsi 
hnrdahaş olmuştur . . 

Konsolos mut vi nidı- iyice döğül. 
rr.iiştür. 

Nihayet mesele yatıştırılmış ve 
kavgacılar birbir;nd~n ayrılarak , 

Suriydiler baloyu lerketmişlerdir . 
Bu hadiseden so:ıra , Suri}eli 

lcr Fransız Klübün<:' boykot yaparok 
lıalyan Klübüne devam ctmeğe baş 
I.mışlardıt • 

Halep polis dairesinin Halep 
Yeııigün muhabiri Jan Kürdiyi sor
gu} a çekerek tevkif ettiğini ve bu 
tevkife seb ! p olarak da , Sancak 
Anayasasının Genevrede imzalandı· 
ğını bildiren ilav~ satması selp ol. 
modığını hararetle öğrendim . 

Yenigün Halep muhabiri Türki· 

ye hazetesi satmakla Türk propa-

gandası yaptığı bahanesile iyice tch· 

dih edildikten sonra serbest bırakıl
mıştır . 

Brrutta çıkan ve Yüce Komiser. 

liğin yarı resmi fıkirlerini yazan / 
Fransızca " La Siri " gazetesi yu 
karıkı başlık altında ve " Jorg Vey
siye ,, iınza•iyle bir başmakale neş. 
retmiştir. Bu makalenin mühim kı. 
sımlarını aşağıya nakil ve tcrdinıe 
ediyorum : 

Ccnevreden alınan son haberler, 
Suıiyeniıı endişelerini bir dereceye 

kadar azaltacak bir mahiyettedir . 

Başlıca esas olan iki mesele de hal. 
!edilmiştir. Binaenaleyh itilafnamcnin 

imzası bir gün meselesidir . Çünkü 
mesaili umumiye, bundan önce ya· 
pılan anlaşmada takarrür etmişti . 

Bu son safha da Şam gazetelerine 
Fransa aleyhine atıp tutmağa bir-' 
vesile oldu. Suriyeli gazeteciler için. 
de, geçirilen intikal devresinin Su. 
riye için meşum bir devre olduğu

nu, çiinkü bu intikal c!evresinde , 

hiç bir şeye karıştırılmaması lazım· 
gelen F ransaya, hala memleket na
mına istediğini yapmak hakkı veril· 

diğini yazanlar oldu 1 Suriyeni.1 bun· 

Belediyelerde 
Reis ve nıuavinler ne 

gibi hallerde ceza 
tayin edebilecekler 

Hudut 
o isyonu 

Bugün toplanıyor 

Sabık Sancak delegesi 
Duryo şehrimizde 

2575 numerolu kanunun ücüncü 
maddesin•le, vilayetlerde Belediye 
Reisleri, bulunan yerlerde Belediye 
Reis muavinleri ve Belediye şube Türkiye-Suriye tali hudut ko· 
müdürleri, beş liraya kadar ve kaza· 1 misyonu bugün Vilayette toplana· 

!arda ki Belediye Reisleri de üç caktır · 
liraya kadar 1608 sayılı kar.unun bi· Suriyeyi temsilen müzakerelere 
rinci maddesinde yazılı cezayı müs· iştirak edecek olan Suriye heyetinin 
telzem suçlardar dolayı hafif para başında sabık Sancak delegesi Bay 
c»zası tayin edebileceklerdir. Duryo bulunmaktadır. 

Memurin muhake
matına aid kararlar 

Devlet Şiirasınca birinci dere
cede karara bağlanm11sı kanunla ica. 
bedenler müstesna olmak üzre vila· 
yeller idare heyetlerince birinci de. 
recede karara bağlanan ve devlet 
şurasınca resen ve itirazen ikinci 

derecede tetkiki lazım gelen memu 
rin muhakemat kararlarının doğru
dan doğruya devlet şurasına gönde· 
ı ilmesi lüzumu Başbakanlıkça alaka
lılara bildirilmiştir. 

Veznedarların 
Muhasebelere yapacak

ları yardım 

Muameleleri az olan bazı muha. 

sebelerde veznedarların muhasebe 
işlerinde çalışmak i~temedikleıi an
laşılmıştır. Vaziyeti inceliyen finans 
bakanlığı bn hususta yeni bir karar 
almsk lüzumunu duymuştur. 

Bakanlığın aldığı karara göre 
genel olarak muhasebe kadroları 
dar ve birçok yerlerde de vezne
darlık vazifesi ziraat banka tarafın· 

dan yapılmakta olması dolayısiyle 

işleri aı olan veznedarlar asli vazi· 
felerine halel gelmemek şartiyle 
muhasebe muamelelerine yardım 
ettirilebileceklerdir. 

!anlan müteessir olmasını ve Lüb
nana kHrşı yürütmekte olduğu şika
yetlerini de anlarız. 

Fakat Şam matbuatı bu mese
leyi sükunet ve insafla mu hakc-me 
edecek olursa , F ransanın Sancak 
meselesinde son sözü söylemesi on· 
!ar için büyük bir saadet olduğunu 
aıılıyacaklardır. 

Çünkü anlamaları lazımdır ki 
San<'~k m~sclcsiı:i lıiz Fransız' ar icat 

etmedik. 13unu yaratanlar Suriyeli 
!erin kendileridin. Bilıııe!eri icabe. 

der ki, manda idaresi devan ettiği 
mii ldetçe, Türkiyeden hiç bir ses 
yü 1:selmemişti. Vaktaki Suriye, man
d z ımarıındaki hudutları dahilinde 
tanı hir s<lrette istedikkrini btiye
rek, her türlü meouliyeti deruhte 

eyi ·di; Fıansa da onun arrnsunıı is 
afta taallül etmedi. Yalnız ü-; st ne 

liki bir istihale devresi konuldu 
Bütün bu ~nlaşmalarda bu üç 

senelik istihale devresinin mevcut 
olnıadığını farzedecek olursak, bugün 
Suriye ne vaziyete düşmüş olacaktı? 
Yapa yal?ız karşı karşı yolr olacağı 
Türkiye, lskenderun Sancağı değil, 

hatta Halep mıntakasını ve daha 
başka y~rleri talebetse bu talebe 
karşı ııe ile muhalefet ve mümanaat 
edebilecekti? 

Güzel rüyqfar göı mek batıl ha· 
yallerle geçinmek daha doğmıyan 
Arap imparatorluğunun şan ve şe· 
refini ballandıra ballandıra anlat
mak, Arap ittihadı marşlarını teren
nüm etmek gibi vahi şeylerle uğra-

şacak! arır a c1 ı 1 a maddi cihetleri 

Dün akşam 5,30 da şehrimize 
gelelen Duryo, muavini ve iki ter
cüman dün gece Vali Tevfik Hadi 
Baysal tarafından yrmeğe davet 
edilmiştir. 

Tali hudut komisyonu müzake
relerinin bu hafta içinde biteceği ve 
önümüzdeki hafta da daimi hudut 
komisyonunun içtima edeceği anla
şılmıştır . 

Remzinin cesedi 
bulundu 

Evvelki gün Liseli ve Türk Ku. 
şuna kayıtlı Remzi isminde bir gen· 
cin Seyhanda boğulduğunu ve ce 
sedinin aranmakta olduğunu yaz. 
mıştık. 

Öğrendiğimize göre dün Rem 
zinin cesedi Hadırlı civarında gezen 
jandarma köy devriyeleri tarafından 
nehirden geçerken görülmüş ve de· 
ğirmenci Kasımın yardımıyle çıkar· 
tılmıştır. Dün öğleden sonra ceset 
şehrimize getirilmiş Memleket has· 
tanesinde muayenesinden sonra gö· 
mülmüştür. 

Türk Kuşu talebeleri lıu sabah 
uçuş tecrübeleri yapmağa ıiderler· 
ken ölen arkadaşları Remzinin me· 
zarına bir çelenk koyacaklardır. 

B. Damar Arıkoğlu 

Mebusumuz B. Damar Arıkoğlu 
dünkü ekspresle ! nkaradan şehri

mize gelmiştir. 

düşünseler hiçte fena olmaz. Yeni 
hayat, bir çok ihtiyaçlarla karşılaş. 
maktadır. Bunun en hüzel bir misali 
Berede kıyılarında tezahür ediyor. 

Onlara tatlı yüz göstermekle be· 
raber, yaptıklarını asla affetmiyec
cek olanları her zaman bir efendi 

mertebesinde tutan bir muazzam 
devlete karşı kır, yeşil veyahut sarı 
gömleklerle nümayiş yaparak bugün
kü vaziyete düşl'nl~riıı akibeli elbet 

le feci olur, 

Bunu bilmeleri İcab ed~ı k~r, ne· 

ye Fransaya güceniyorlar? 

Şamlılar. 13ere<le kopuklarının 

ınenfaatına kılıııç sallıyacağı ııızı mı 

zannediyorlar? 
l3ir tiirk . Fransız harbinin z .hu. 

ru, dünya harb:ni takib edeceğiııi 

ve bu dünya harbinin vukubulması 

için Ren hovza•ında Almanların 
yaptıkları tecavüzlere göz yuman 
Fransanın , Şamlıların güzel hatırı 
için mi silaha sarılacağını umuyorlar? 

Fettelarap, Türkiye menafii Su. 
riy,e menafiine tercih ediliyor, de
mekle boş bir söz şöylemiş oluyor. 

!skenderun meselesi nekadar 

ehemmiyetli olursa olsun, dünyanın 
menfaatı ve cihan sulhu ondan daha 

evvel düşünülür. 

F ransanın meseleden dolayı l.ir 
Avrupa ihtilafına farzetsek bile, Su· 

riye bir kütle hal nde F ransanın 
yardımına mı koşacaktı? 

Bizim burada akıtlığın.ız kan ve 
sarfettiğimiz milyarlara karşı kazan· 

dığımız nankörlük, bizi yeni fedakar. 

1rD~1rü 

Emir Abdullahın 
baş yaveri 

Dün şehrimizden 
cenuba geçti 

Şarkilerden Emiri Altes Abdul 
!ahın baş yaveri dün Toros ekspre · 
sil• şehrimizden cenuba geçmiştir . 

Mumaileyh Ankaradan lstanbula 
giden Emir Abdullaha bazı işleri do· 

hyısiyle refakat edemer::!~ ve Anka 
rad'l Emirden ayrılmıştır . Yaver 
şarki Erdene gitmektedir . 

Türkkuşu 
talebeleri 

Bir veda müsameresi 
verecekler 

Şehrimiz Türkkuşu talebeleri, 
lnönü kampına gitmezden evvel bir 
veda müsameresi vereceklerdir. 

Gençler bu müsamere için "Sa
karyanın tayyarecisi,, piyesile "mah· 
cuplar., vodvilini hazırlamaktadır

lar. 

Akşam Kız Sanat 
mektebi sergisi 

Yarın açılacak 

Şehrimiz Akşam Kız Sanat mek
tebi sergisi Enstitü binasında y11rın 

törenle açılacaktır. 

Sergi bir hafta kadar devam ede· 
cek ve halkımıza teşhir edilecektir. 

Demirbaşların 
tesbiti 

Mali yıl başı olmak dola .ısiyle 
bütün daire ve mekteplerdeki demir· 
başların tadad ve teşbitleri yapılmak. 
tadır. 

Mektep demir'-ıaşlarını tesbit 

içinde vilayet daimi encümen azaları 
bu işe ıııemur edilmiştir. 

Baytar müdürü 
Ceyhana gitti 

Göçmenlere alınacak hayvanatın 

muayene işlerini tetkik etmek üzere 
Baytar müdürü Adil Olgun dün 

Ceyhana gitmiştir . 

Osn1aniye mahkemesi 
azalığı 

Osmaniye ınahkeın~si azalığına 

Yozgad icra memuıu bay izzet ta· 
yin edilmiştir. 

Bir bakkalda 
Sahte para bulundu 

Kozanda bakkallık eden Bekir 
• 
oğlu Hakkı Balaşın elindo sahte bir 

yüz kuruşluk yakalanmışdır. tahki. 

kat yapılmaktadır. 

lıklara atılmaktan menetmektedir. 

Suriyeye istediği verilmiştir. işte 
hürriyetini kazandı. Kendi mukadde· 

ratına kendisi hakimdir. Halihazırda 
uğradığı müşkülattan, Fransayı mes· 

ul saymamalıdır. Bilakis F ransanın, 
memleketlerıni terkedeceği sıralarda 
onlara Ceneve'de yaptığı son yar 

dımdan dolayı minnettar olmalıdır .• 

4 Haziran 

~rOn~ sekiz sene 
f? • evvelki hakiJ11 

Peşte gazetelerinde çıkan ~ 
beri fevkaladeliği dolayısılı 
de veriyoruz : 

Doktoı Zoltam Rudas, 191q.' 
sard ihtilal mahkemesi reisli 

bulunmuştur. Bu ihtilal mahkf 
fevkalade bir mahkeme idi • 

1 
buna rağmen bu mahkemede\ 
ve yağma suçundan dolayı 
Beskas aleyhine verilen karar 
başka hiç bir mahkumiyet ki· 
verilmemiştir. Bu karar hemen 
ve adamcağız idam edilmiştir 

Fevkalade vaziyet kalktığı 
doktor Zaltam Rudas hakimli~ 
leğini bırakmış, Viyanaya yeri 
hatta siyasetten bile çekilmiştir 

Bu suretle tam 18 sene g 
tir. Fakat bundan beş haft2 eı 
doktor Rudas, Macaristanın yı 
sefarethanesine müracaat 
Peşteye ne gibi şartlar attınd' 
nebileceğini sormuştur . I 

Sefarethane Macar hudut 

dan geçebilmesi için her tür~ 
minat verileceğini , fakat hu 
dahilinde çıkabilecek hadise! 
mesuliyet kabul edilemiyeceğiJII 
dirmiştir, 

Doktor Rudas hemen P~ 
gitmiş ve ilk iş olarak polis 
lüğüne müracaat etmiştir . 

Polis müdürlüğü de doktor 

das aleyhine takibata başlaıJ: 
On sekiz sene evvlki dosya 
dana çıkarılmış ve tetkikat n 
sinde verdiği tek idam karart 
katil telakki edilmiştir. Çünk1 İ 
car hükumeti, bundan on se"1

1 

evvelki ihtilal mahkemesini /, 
mahkeme olarak tanımamak! 

işte, on sekiz sene evvel"1 

kim, o zaman verdiği hüküııı ıJ 
yısile bugün katil olarak te\' 
miş ve mahkemeye verilmiştir 1' 

Doktor Rudasa mahkeme 

sene kürek cezası vermiştir. Jı 

D·efterdarları 
' 

teftiş selahiye 

Finans ba~ anlığı vilayet ~ 
za merkez erinde teftiş yapab 
memurlar hakkında yeni bir 
ittihaz etmiştir. Bu karara kör' 
sil direktör ve tahsilat şef ve 
murları tahsil dairelerini ve ta 
kontrol memurları da mülhak 
lar muamelelerini teftiş edece" 
Defterdarlar mülhak kaza)atl 

tahsilat memuru kadrosu oı~n. 
!erde malmüdürleri talısilat d3' 

rini ayrıca teftiş etmiyeçe"lt 

Yalnız yeni tayin edılmiş defte 

lar kendi defterdarlıklarına ırJ. 
kazaların muamelelerini yak 
görüp bir fıkir edinebilmek içir 

tiş yapa bileceklerdir. 

Bakanlık bu esaslara göre 

lerdarlıldara gönderilecek h~ 
tahsisatlarını teshil etmektedır· 

Zabıtada: 

Tehdit ve hakaret 

Yemenici Bekir o~lu Jb•;.ıı 
ve İ<ardeşi Ahmet lsmail oğlu·ıe 
met isminde birisini tabanca 

1 
/ 

dit ve tahkir eylediklerinden >; 
!anarak haklarında kanuni ıııu 3 

yapılmıştır. 

Bıçakla yaralaı11' 
Yemenici çırağı Hasan oğ~dr 

dir, Ahmet oğlu Tevfiği ku~tl 
bıçağiyle baldırından yarala d• 

Suçlu yakalanarak hakkıll 
nuni muamele yapılmıştır. 
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4 Haziran 1937 

lspanyol harbinin esrarengiz taı afları 

Beyaz kitap 
BDyük ifşaatla dolu 

lspanyol hükumetinin bu defa 1 
Milletler Cemiyetine vermiş olduğu \ 
31~ sayfalık Beyaz Kitabın korkunç 1 
vesıkalan ihtiva ettiğı ve lspanyol 
harbinin bütün gizli taraflarını ı ~l 
altından müdahalelerin her cephesı· 
ni meydana koyduğu görülmektedir. 

Daily Ekspres gazetesinin Ce· 
nevre muhabirinin yazdığına göre ı 
ispanya hükumetinin Beyaz Kitr\bı 1 

~aha başlangıcında , Jsparıya dahili 
arbinin uzamasına sebep olarak 

ltalyayı göstermekte ve ispanyadaki 
İtalyan askerlerine , Romadan • sa 
ra .. c· Y armasını haiz olarak ve ız-
lidir .. işaretini hamil bulunarak gön· 
derilmiş olan talimatı ifşa etmekte· 
dir. 

. ltalyan liva generali Arnaldinin 
•tnzasını taşıyau bir vesikada , deni· 
Yor ki · 

" - Unutmıyalım ki biz her da· 
kikada burada ' büyük kuvvt>tli ve 
sevgili memleketimizin , f aşit ltal· 
Ya harb kuvvetlerinin mümessilleri· 
yiz . " 

Guadalajarada mağlubiyetten 
sonr;t 15 Mart 937 tarihile ve gene· 
tal Koppi imzasile ispanyadaki " Si
Yah alev ,, gönüllülerine gönderilmiş 
olan bir vesikada " Bu gönüllüle· 

• 1 

rın lcuvvei maneviye1erinin hemen 
Siğlamlaştırılması lazım olduğu • 
tavsiye edilmektedir • .. 

Bu vesikalar , halyal\ esirlerm.ın 
Üzerinde veya sonradan Guadalaıa· 
ra harp meydanında bulunmuştur : 

91 numaralı vesika • gene aynı 
rnuharebede Musolini ta.rafın~an 
ispanyadaki ltalyan Lcjyonerlerıne 
gönderilmiş bir teşci telgraf mm fo. 
tografınm kopyasını ihtiva etmekte-

dir 
Musolininin bu telgrafında şöyle 

deniyor : 
.. Harbin taliini sakin bir ruhla 

takip ediyorum : Çünkü , Lejyoner· 
!erimizin şevki , ve sebatı düşmanın 
mukavemetini silip süpürecektir · 

Beynelmilel kuvvetleri mağlup 
etmek hem siyasi mahiyette en yük· 
sek kıymeti haiz olacaktır . ,, 116 
numaralı vesika , gene fotografik 
bir vesikadır . ltalyan generali Man 
cini tarafından gönderilmiş olan bu 
mesajda: 

" Duçe . bütün asker sınıflarına 

Mösyö Kapiş heyecanla : 
- Evet. cevabını verdi. 
- Peki .. filvaki buradan pek 

vahşiyane bir sahne geçtiği derhal 
anlaşılıyor. Hemen araştırma yapa 
lım ve bu tedkikatı intizam dairesin
de yürütelim . Çünkü in~izaı_n 
benim mdodumdur · Ve demlebı 
lir ki benim muvaffakiyetlerimin sır· 
tı buradadır. Evvela maktulden baş
lıyalım? 

- Vallahi efendim daha defter· 
lerirne m·· t etmeğe vakıt bu· 
1 

urar.aa 
arnadıın. 

Bigulo atılarak: 
tuı - Mösyö Panari ben size ~~~
t•f .h~kkında arzu etıiğiniz b.~t~n 
1ı sılatı verebilirim. Maktul buyuk 
ıcrall'ı· 

ıycyi kazanan adamdır. 
- Ne diyormn? 

du~- Size arzetmekle şerefyap ol· k,i,: &ibi maktül Sen Mande so 
bek~ da J. S. Puvan isminde bir 

' ır. 

: ~ bu otele ne diye gelıı:ıiş? 
olacak. u~.ada tren saatını beklemiş 
bu &i.i Çunkü milyonu kazanınca 
Clıtıckc·I seyahtten derhal istifade 

ısted· ı. 

iulo d Çok doğru söylüyorsun Bi· 
tim, &:sturn. Ben her zaman söyle-

Q.. ~ ıetCCil 
ı~ er polisin en iyi yar· 

"•cLr. Y al"·z yun - ara sara o • 

bilhassa yaralılara selamlarını nak
letmemi isti} or . ,, denilmektedir . 

Diğer vesikalar , ltalyan kuman 
danlarının , askerin kuvvei manevi· 
yesinin tamamen kırılm~sında.n kork· 
tuğunu işaret etmektedır . . 

General Manciniden gelen bır 
telgraf , 16. Mart tarihinde zabitle· 
rine şöyle dıyor : 

" Askerlerimize , lspenyolların 
kendilerinden daha aşağı derecede 
muharip r olduklarını söyleyiniz ve 
enternasyonal kuvvetin , zayiat yü 
zündr.n hayli zayıfladığını bildiririz .. 

98 numaralı vesika , " disiplin ,, 
le alakadardır . ve diyor ki : " Kor· 
kaklar en iyi ve en cesur kafileler 
arasında bile bulunur . Onun için 
bizim aramızda da korkaklar bulun
masına hayret etmeyelim. Fakat biz 
onları başımızdan atacağız . Kendi 
kendilerini yaralayıp cepheden uzak· 
)aşarak hastahanelerde yatmak iste· 
yen ve esas itibarile hiç bir . şeyi 
olmadığı halde yüzünü saran kımse· 
ler gördük ·· " 

13 numaralı vesikada şu yazılı· 
yor: 

• Gönüllülerin not defterleri , se· 
ferl·erlik emirleri gibi bütün şahsi 
vesikaları toplanacaktır . Bütün ya· 
zılar , nizamnameler hulasa vesika· 
)arın membaını teşhise }arıyacak 
her şey ortadan kaldırılacaktır . 

Rütbe gösteren bütün işaretle. 
rin ve nişanların kaldırılması lazım· 
dır . ilah .. ,, 

4 numaralı vesika , ltalyanların 
şu tarzda bir ifadesini tesbit ediyor. 

" Biz kazanacağız . Çünkü ltal· 
yan askeri ve Faşit olarak azmimiz 
budur 1 • 

ispanya hükumetinin Milletin 
Cemiyetiue bu yolda verdiği çok 
şayanı dikk&t vesikalar , yalnız ltal-
yayı itham ediyor . Almanya hakkın· 
da bir söz bile yoktur . ,, 

--~-------·------~~~ . 

İngilteren~n 
Ada kiraladığı 
yalanlanıyor 

Londra : 3 (A.A.) - fngiliz Ha· 
riciye ' Nazırı Avam kamarasında 
Almanyaanın Yunanistana Aldpata 
laya adalarını kiralamış olduğunu 
yalanlamıştır. 

937 

bozanlık yapmasalar. Ne ise ~imdi 
cinayetin sebebi kolayca meydana 
çıkıyor. Bu adamı, parasını çalmak 
için öldürdüler. Bu adam milyonu 
almış mıydı? 

Kapiş. 
_ Almaz olur mu efendim. Pa· 

vi oteli parisin birinci sınıf otellerin· 

d d. Her odamızda telefon var. 
en ır. . . H 

P ·
1 

onu dinlemedı bıle.. e-anar . ,. . 
men telefonun yanına gittı. ve amı· 

rane bir sesle: 

S t 1 bana iki sıfır, sıfır - an ra . 
. Ç b k Ben Panarı. 

iki ıi verinız. a u ·· . 
) k d" mobilye bankası .. Dırek-

Evet re ı o· kt .. ' . . · · ? Acele.. ıre or .. 
törü verır mısınız . . u ka· 
Ben müfettiş Panarı .. Pıyangoy bil· 
zanan milyonu aldı mı? l-leSment .. te 

·· ··? aa uç 
mek istiy01um. Dun mu·. 11 h 
•• 1 mı· Teşekkür ederım. A a a 
oy e ·· 
ısmarladık. Acele işim var .• Gazete 

lerde okur anlarsınızl. odadaki 
Mikrofonu bırakarak 

Türlcsözil 

Kamutayda 
Son müzakereler 
Kamutay yarın tekrar 

toplanacak 
Ankara : 3 (A.A.) - Kamutay 

dün Hilmi Uranın Başkanlığında top· 
)anarak ruznameainde mevcud mad
deleri müzakere etmiştir. Birinci mü. 
zakereleri yapılan kanunlar arasında 
telsiz kanunile Ankarada bir tıb fa
kültesi kurulması ve yeniden beş ka· 
za teşkili hakkındaki kanun layiha 
ları bulunmaktadır. 

Polis teşkilat kanununun encii· 
mene gitmiş olan madde'>i hariç ol· 
mak üzere diğer maddelerinde mü· 
zakereleri yapılmıştır. 

Bundan başka ticaret gemilerine 
karşı denizaltı gemilerinin hareket· 
)erine dair Londrada imzalanan mu· 
kaveleye iltihak ve Cenevrede Mil 
Jetler Arası iş konferansında yeral· 
tı işleri hakkında tanzim edilmiş o
lan mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun layihalarının da birinci müza· 
kereleri yapılmıştır. 1 Kamutay Cu. 
martesi günü topl?nacakt:r. 

Emir Abdullah 
İstanbulda 

Emirin Ankaradaki 
ziyaretleri 

lstanbul : 3 (Türksözü muhabi. 
rinden) - Altes Emir Ab~uJlah bu 
gün şehrimize muvaselet etmişlerdir. 
Emir Abcf ullah mer~simle karşılan 
mıştır. 

Ankara : 3 (Radyo) - Dün Al· 
tes Emir Abdullah ögleden evvel 
harbiye mektebini gezmişler ve saat 

13,30 da Başbakan ismet lnönü tara 
fınd~n Anadolu kulübünde şerefle
rine hir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Saat 18 de de lrıgiliz sefaretinde 
maslahatgüzar tarafından verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuş ve 
dün gene eskprese bağlanan hususi 
vagonla lstanbula herek etmişlerdir. 

Türk gecesi 

Peşte radyosunda bu ak 
şam veriliyor 

Buda peşte : 3 (Radyo - Marko· 
ni) - Bu akşam bu,.a radyosun· 
da bir Türk gecesi verilecektir. 

Sovyetler 
11 Casusu idama 

mahkum ettiler 
Paris : 3 (Radyo} - Moskova 

muhabirine atfen Le T emps gazete· 
sinin neşriyatına göre; şimcndüfer iş
lerinde casusluk ve sabotaj yapmak· 
la itham olunan 1 1 kişi Kabarsovk 
divanıharbı tarafından idama malı . 
kum edilmiştir. Böylelikle son gün· 
]erde Japonya lehine casusluk ve sa

botaj yüzünden kurşuna dizilenlerin 
adedi elli beşi bulmuştur. 

Yeni Sovyet 
elçisi 

Atatürke itimadnamesini 
takdim etti 

Ankara: 3 (Turksözii muhabi. 
rinden) - Yeni Sov}et Elçisi Rerisi 
Cumhur Atatürh itimadnamesini 
takdim etmiş bulunuyorlar; 

Belçikada 
umumi af 

Brüksel : 3 (Radyo Markoni) -
Mebusan meclisi affı umumi kauu. 
nu 16 muhalif reye karşı 95 reyle 
kabul etmiştir. 

Kabine buhranı da bertaraf edil
miş bulunmaktadır· 

Van Zelnnd bu husustati beya. 
na tında: Hükümeti SÜ~ une kavuştur· 
mak için ne lazımsa her şeyin yapı 
lacağını söylemiştir. 

Alman hariciye 
nazının Balkanlara 

seyahatı 

Berlin: .1 (Radyo Markoni) -
Alman hariciye nazırı cumaertesi 
akşamı Berlinden hareketle Belg· 
rada oradanda Sofyaya gelecek 
ve dönüşte Budapeştcye uğrayacak· 
tır. Bir habere göre hariciye nazı. 
rının Bulgaristanın ve Macaristanın 
tekrar silahlanmaları meselesini nasıl 
ortaya koyacaklarınıtesbit etmeden 
evvel Yugoslavyanın bu bapdaki 
düşüncelerini öğrenmek fıkrinde ol
duğunu bildirmektedir. 
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Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

gurubun yanına geldi: 

- işte dediğim gibi dün saat 
üçte parayı almış. Ve Banrada bir 
hesabı cari açtırarak oraya bırakmış. 
Yalnız yanına pens üzrine iki çekle 
50,000 frank almış. işte herşey an. 
!aşıldı. Bu cinayet evvelce tasarlan 

mış ve para için yapılmıştır. Cani 
piyangoyu kazanan adamın adını 

öğrenince onu öldiirüp:so mağa ka· 
rar vermiş.. Ve ikametgahına gide· 
rek gözetlemeğe ve takibe başla· 
ınıştır. Şimdi bunu anlarız. 

Biguloya dönerek: 
Adres .. 
u · 

- r Jyangoyu kazananın mı? 
- Hay Allah müst~hakım ver· 

sin tabii onun .. 
- Etan şosasında 49 numara: 
Panari polislere dönerek: 

- Haydi Glandas hemen bir 
otoya atla, bu adrese koş ve piyan. 
goyu kazanan adam hakkında dün
denberi ne olduysa hepsini öğren. 
Durup dinlenme yok .. Sana bir çey. 
rek mühlet var. 

Memur gidince Panari yanında 
kilere: 

- Şimdi de buradaki vak' anın 
nasıl geçtiği işiyle meşgul olalım. 
Bu katın garsonu kimdir? 

Kapi~: 

Sahife: ~ 

Asri sinemad 
2 Haziran çarşamba akşamından itibaren bu sene. 

nin en güzel ve en müstesna bir filmini sunar 

Kara Güller ) 
Lilian Harvey-Willi Frich 

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

LILIAN HARVEY 
Ayrıca : Umumi istek üzerine 

Vahşiler geliyor 
Heyecan ve sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
8169 

Hatay zaferi münasebetile _____ ... __ ...., ___ _ 
- Birinci rnhif eden artan -

1 mübarek ellerinizden öperler. Büyük 
Atalarına sonsuz bağlılıklarını min
rıettarlıklarını arzederler . 

Hataylılar namına 
Rasim l"urdman 

Rasim l'urdman Hataylılar mümessili 
Adana 

Hatay varlığının tanınması müna· 
sebetile kalbi sevinç ve yüksek his
lerinize tercüman olan telgrafınızı 
memnuniyetle aldım. Teşekkür eder 
ve size de refah ve ikbal dilerim. 

Kemal Atatürk 

Sayın lJa§vekilimiz ismet lnönii11t: 
Ankara 

Yüksek deha ve iradenizle istik· 
)illerine kavuşan Hataylılar sonsuz 
bağlılıklarile candan şül..ranlannı 

arzederler . 
Hatayhlar namına 

Resim Yurdman 

Hata) lılar namına Rasim Yurdman 
Adana 

Hatay işinin muvaffakıyetle neti· 
celenmesi münasebetile gösterilen 
duygulıua teşekkür eder,saygılarımı 

sunarım . 
BUyUk Millet Meclisi Reisi 

AbdUlhallk Renda 

Uasım l'ardman 
Hataylılar 11amına 

ADANA 

Hatay memleketinin refah ve 

- Zcbülonu çağırın. 
Kapiş böyle haykırınca Bigu1o 

birdenbire ürperdi. Hiç hatırına bu 
gelmemişti. Zavallı Kupabeği şimdi 
çok müşkül bir mevkide .. kalacaktı. 
Mevkiini kendisine terkettiğini itira 
fa mecbur kalacak, elbisesini, önlü· 
ğünü bir dostuna verdiğini söyleyin
ce vazifesinden olacak .. Diye dü
şündü. Ve ileri atılarak: 

- Mösyö Panari lütfen beni din
leyiniz. Dedi. 

Zebülonun isticvab etmeğe ha· 
cet yoktur. Be-n size herşeyi söyliye· 
ceğirrı. Profesyonel vazifenin ne ol. 
du~nu siz herkesten iyi takdir eder
siniz. Ben büyük ikramiyeyi kazanan 
adamla heme bahasına olursa olsun 
bir mülakat yapmak ve bu havadisi 
gazeteye vermek istiyordum. Milyo 
nerin bu otele indiğini öğrenince he· 
men buraya 'geldim ve Zebu"l . . onun 
yerme geçtım. 

- Ne diyorsun, ne diyorsun? 
Panari: 

- Durunuz.. Diyerek Bigulo· 
ya: 

- Ve bu odanın tepe.sinde nö· 
bet beklediniz. 

- Bütün gece .. 
- Mükemmel.. O halde ne gör-

dünüz bakalım. 
- Hiç birşey. 
- olur fcy değil. 

saadetine hizmet edeıcek olan C.. 
miyeti Akvam kararmclan dolaya Iİ
zi tebrik ederek yiibelc nezabtiai
ze teşekkür edf'rim. ........ ....,. .• 

Büyük Millet Meclili yai.tM 
BU§kanlılWJ 

Büyük milletimizin ciMı ... nll 
kudret ve varlığını göateraa, 
millimize yeni bir faD. bir ulüfeJi 
zafer daha ekliyen Hatay al.;.,... 
silcsilc sayın vekillerimile t .... 

bağlılığımızı, sonsuz sayta ve tiilıt
ranlarımızla arzederiz. 

Sa')tn Dclıiüye YeHill 1111 

Genel Sekreteri Bay Şiari K°AJG ...,. 
Yüksek görüş, candan çehpna. 

nızla kazanılan Hatay zaferi ..... 
sebetiyle sonsuz bathbk ve pikrla. 
)arımızı arzederiz. 

H•taılı .. rM ..... 
R••lm Yurd•• 

Haraylı Resim Yurdman 
Sey6cın 

Bayramınızı kutlular sevinciaiıe 
candan iştirak ederim, iatikbaliaizia 
şahşıruzın ve yurdunuz için refah wı 
şeref kaynağı olma11m dilerim • 

'°"rU K•J• 

Kapüs: 
- O belde bundan bir cinayet 

vukua gelmemiş oldutu ulqdıyor. 
Panari odanın içindeki kan leke

lerini gösterek: 
- Ya bunlar ne? 
Oteline gelecek lekeden ellerini 

temizlemek arzusunda olan Kap(if; 
- Peki ama ortada ceaed yok. 
Bigulo: 
- Öldürülen hir adamın cese. 

dini ortad:m kaldırmaktan kolay ne 
v_~r., Otelin damından bir şerilcidi· 
rum saklanır, katil cesedi ocata p 
tirir, bir iple yukan çekerler, olar 
bıter. Şimdi dama çabak belki ele 
cesedi orada bulurz. 

Limasc'den öğrendilini P.-ip 
satarken Bigulonun koltukllft ..... 
rıyordu. Fakat Panari .......... 
fikirlerine kapılanlardan detilcli.Ocf 
ğın sağında komşu odaya pim laP' 
PIY• doğru ilerledi ve: 

- Bu kapı nertye .Pm•P 
Diye sordu. 

- 40 numarah kclll111 ~ 
- Bugece orada kim••• 

du. 
- Şüphesiz --• S1 -· 

raya bir kapısı olacak. 
-Evet 
- $1 Num...-ıa·~-.., 

du. 



Sahife : 4 Türksözü 4 Haziran t 

Adana Borsası Muameleleri ,~ r 
TÜRK8ÖZIT •• •• • • 

r 
PAMUK ve KOZA ---------------------------Kilo Fi}ab 

CiNSi 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı " 

-Piyasa temizi ,, 
iane 1 

En az En çok Satılan Miktar 
~-.~ ... _ K. _ _ S._ 'filo 

-34 -35 
30,50 

, ___ _ 
·--------- -----·-----·~---~----iane 2 

Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI •--=-----------
Beyaz 1 1 1 ·~----------'• Siyah 

ÇIGIT 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

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

2 - İlanlar için idareye müra
caat edilmelidir • 

~----------------J 
alınacak Buğday Kıbrıs :; U B U B A T Tuğ la 

Y --- - -~ 4 Açık eksiltme ile iki yüz elli bin ,, erli 3,70 
., Mentane - ·--- ' tane tuğla alınacaktır. Eksiltme Ha· 

-...,A-rp....;.;a______ -2,70 '--------- ziranın yedinci pazartesi günü saat 
•-~Fas_,_,ul:--ya ______ ------ı--,--- •-------·- on altıda Ziraat Bankası Mensucat 

-:::Y,,_u..,...la_f ______ !--·--ı-- fabrikasında yapılacaktır. lsteklile· 
Delice - 1 

rin şartnameyi görmek ve izahat a • 
_Kuş yemi 
Keten--to-:-h-um-u----ı - ~ mak üzere her gün mezkur fabrika-
Mercımek --·--•--- ya müracaatları .8172 4-6 

ı-,.--------·---'----1----- ----------Susam 

------------------------UN 

ı ?ört yıldız Salih ı 770 

.... _ ~u;ç~~:~ .. ~=::..:....-' :=::=======ı 740 __ _ 
:.S ~ Dört yıldız Doğruluk 775 

- - -745 __ _ 
~ c _uç " " 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

TU RKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir.~icareth~- 1 
nenin, bir muessesenın 

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

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalannda yaptı-
rabilirsiniz . 

Kitaplar ~~::ıe~:;b~~~~~~ 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

C • ı d ı Kütüphanenizi güzell~ti 
1 er istiyorsanız kitaplarınızı T 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksö .. 
yapılır. 

T b 1 Resmi evrak, cedveller, def a ar ler, çekler, karneler kağat,-C 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir za 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöı" 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü 111':, 
baası"Türks 

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

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

o~ _Simit ,, 1000 
32 ~ D5rt yıldız Cumhuriyet ~---
~ ()ol üç " ,, -750 

1 
Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

BELEDİYE İLANLARI Simit ,, 1000 
~----~~----..... ~-------------· Liverpol Telgraflan 

3 I 6 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
Santim P"ne 

Kapu 
No: 

Hazır 
1 

7 38 J,ireı \% Rayişmark 1 Mayıs vadeli 7 00 1 Frank ( Fr.ıınsız ) 11-ı 69 Temmuz vadeli 7 12 Sterlin ( İngiliz ) 626 00 
Hint hazır 6 15 Dolar ( Amerika ) 1~-165 Nevyork 12 75 Frank ( İsviçre ) 

11 
13 
59 
55 
50 
63 
61 

···-----------------------------------------------------
76 

• 27/85 

113.çlarınızı, reçetelerinizi 
6 
8 

2/11 

Mevkii Müstecirin ismi 

Zifirciler Boştur 

n .. 
Köşkerler Köşker Ziya 

n 
~ .. k .. 
tyU ru 

n Mehmet o. Ahmet 

" 
Mehmet 

n Reşat işgalinde 

l' ekmez pazarı Rahmi 
Un pazarı Bot 

.. Abbas işgalinde 

" 
Mustafa 

" 
Berber Selim 

Muhammen 
Cinsi b~deli 

Dükkan 10 

" 
10 

.. 50 

.. 40 

.. 50 

" 
50 

" 50 

" 
20 

" 
20 

Mağaza 50 
Ahır 50 
Dükkan 20 

-------------------------------------------------ıııı-ıı 
1- Belediye zabıta memurları için 30 takım yazlık elbise 

kunduranın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Elbiselerin muvakkat teminatı otuz bir lira elli kuruş ve k 

raların muvakkat teminatı da on üç buçuk liradır . 

3- İhalesi Haziranın yedinci pazartesi günü saat on beşte bel 
encümeninde yapılacaktır • 

4- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kal 
ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzlarilc birlikte bd 
encümenine müracaatlan ilin olunur. 8133 22-26-30-4 

1- Evvelce pazarlıkla yapılacağı ilan ediltn stkiz bin dokuz ) üz yi• 

t 

mutlaka Yeni Eczaneden 
yaptırınız 

53 
37 

Sipahi pazan Boştur 

Mahmut 
" 

10 
20 dört lira doksan altı kuruş bedeli keşifli asfalt cfıdde k ;ınaliıcısyrr.ıın• '' 

; 

Veni 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 parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 18 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

--------------·--------.-.-----------------------------

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtıhr 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişeJerdeki kırmızı Kayadelen 
. tapaları na dikkat ediniz. 

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

7953 47 

1 

" " 
17 n Boş 

" 10 
15 n " it 10 
11 

" 
lurahinı işğalindc 

" 
25 

Kara soku Muallim Münire Hane 85 
n Hayriye n 79 

Durmuş Fakı Kokucu Galip n 60 
Çukur Mesçit Mehmet Emin Hane 35 
Su gediği Fırıncı Ziya 

" 
35 

Hıdırilyas Eski idman yurdu 
" 

200 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 gün 
müddetle açık artırma Y'>lu ile müzayedeye çıkarılmıştır . ihaleleri 16-
6- 937 çarşamba günü saat 14 de defterdarhk satış komisyonunda icra 
kılınacaktır. isteklerinin % 7,5 teminat akçalarile müracaatları ilan olunur. 

8165 1-4- 9-15 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmişti. 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune. 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji rar 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27-1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4.__ Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29- 1- 937 
7- Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Nümune mua)ene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şt:fi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el değmeden Sıhhat memuru önünde dolar orada möhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 9-13 

ne hlip çıkmadığı görüldiiğ"ündcn bedeli ke~fi lıalihaıır tayi<..c göre Y 
lan ilave ile dokuz bin cıltı yüz otuz liraya çıkarılmış, ve tekrar pıı. ar 

korıulımıştur. 

2 - Muvakkat teminatı: 722,25 kuruştur. 
3 - ihalesi Haziranın 30 uncu giinü akşamıııa hı !ar lıcr hafta paı: 

tesi ve perşembe gii nleri saat 15 de toplanan B :leJiyt! Jai.ı i encüu1 
de yapılacak tır . 

4 - isteklilerin şartname, keşif ve ~~ir evrakını görmek üzere hrr 
yazı işleri kalemine ve ihale günleri de teminat makbuz( ırilc birlikte 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 8161 5 

r~----DOKTOR-
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 225 hergün hasta kabul eder 

2-15 g. A. 8150 

fstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
• hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkuri 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 22~2E 

Umumi Neşriyat Mücffitİİ 
M. Bakşı 

Adana Türbözü mat~ 

J 

s 
z 


