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Antakyadaki Hataydaki kanlı hidis 1 ispanya meselesinde 
son hadise ~ ~ ? halledilmiş nokta yok 

-·~ rı·n iç yüzü ve anası • 
NEVZAD aovEN İtalyan cevabı siyasi mahafilde 

L.n atay istiklllini kabul eden 
11-ıJ son Cenevre anlaşmasını 

müteakip Antakyada hiç 
a.rıu ed'I . d. ı ı mıyecek bir takım ha ıse-t oldu. Mahiyeti hakkında henüz 
CJ att ~afsilttt almadıöımız bu hAdise-
e bır kaç kişi de yaralandı. 

C l Ork Hatayın mustaki1 varlıöının 
enevrede kabul ve tekidini gOya 

!!'Oteato için çıkarılan bu kanlı h4· 
b~aelerin mOaebbib ve çıs}ırtkanları 
ızce bellid' T 1 "' Ta k' ır. Ork dOşman '"''' ve 
r ~ye aleyhindeki propagandala-

rını ıç Pol't'k f k' y t 1 ı alarmda bir muvaf a ı-
a sırrı sayan mOfrit Suriye milli

Yet Perverlerinin Cenevreanlnşma-
Bından ' ı . sonra boş durmıyacak arı 
~~ıktrdı. Hatayda anavatana karşı 
•
1

1Yanet etmiş ve Hatayın istiklAli 
' 

8 menfaatları sarsılmış bir takım 
adamların memleketlerine karşı de
;an:ı. eden hiyanetleri onlar ıçin en 
abıı bir mOttefikti. Hatay davasında 

mOtemadi blOflerle Suriye efkarı 
urnumiyeaine karşı fazla angaje olan 
mQf · k' rıt vatanperver:! erin hak ve ha-
!kat karşusunda ul)radıkları bu he
zıme ti kapamak için her tOrlü ça· 
reye baş vurmaları tabii idi. 
ka işte Hatayın bayram ne~esi~e 

n kokusu sindıren bu h4dısenın 
men§ei .. 

Bize 'kalırsa :r Syriyenin müf~it 
elernanfarı•· bu çeşit . harekatların 
beyhudeliğini anlamamakla memle· 
ketlerine karşı günah işlemekt~ de
vam ediyoİlar. Henüz yep yenı ku
t~lrnuş olan:"Suriye devletinin fıa
tıci büyOk bir OkOne ihtı) acı . var· 
dır · Dahili anlaşmazlıklar va ılk ku
rutuş karışıklıkları ortasında bulun~~ 
Suriyenın komşu memleketl~rl~ ıyı 
ve dost geçinme~e olan ıhtıyacı t 
liŞikArdır . j 
. Tllrkiye , ötedenber! komşu Su
rıye için bugün iyi netıcelere .ba_ğla
nabilecek bir sempati beslemıştır · 

yaralanan Türkler 
belki 50 kişiden 

birkaç değil 
fazladır 

~--------........... -------~ 
Yobazlar Türk köylüsüne so a ve 

baltalarla hücum etmişler 

Antakya: 7 [Anadolu ajansının 
h susı muhabiri bildiriyor] - Son 

h~d'se. münasebetiyle Antakyada 
a 1 d. K t'· 

h 
devam etmekte ır. a ı eyecan _ b' 

1 k alınan malümata gore. ır 
o ara k .. d .. t .. hafif olma uzere or 
ağır ve uç 
Türk yaralanmışbr. . .. 

B karışıklıklarda bırçok Turk 
u I hakaret ğörmüşlerdir. memur arı . . 

Mahalli hükumet askerı tedbırlere 
tevessül etmiştir. 

------·------
Antakya: 7 [TürkSözü muhabi· 

rinden] - Antakyada çıkan kanlı 
bir hadiseyi evelki gece size telgraf· 
lamıştım. 

Hadise günü gece saat dokuza 
kadar jandarma ve asker devriyeleri 
şehri dolaşarak inzibatı temin etmiş 
)er ve sükunet iade edildiğinden er· 
tesi sabah çarşılar açılarak halkı
mız iş ve güçleriyle meşgul olmağa 
başlamışlardır. 

Şarkilerden Emiri 
Altes Abdullah bugün memleketimize veda ediyor 

Fakat çok geçmeden şehirde 
yayılan bir haber üzerine çarşılar 
tekrar kapanmağa başlamış ve fil. 
hakika şehre geJmekte olan Türk 
köylülerinin Lafot mevkiinde taş
larla ve sopalarla yaralanmış olduk 
ları görülmüştür. 

J3unuıı üzerine halk tekrar top 
lanmağa ve heyecanla ne olacağını 
be~ emeğe, diğer taı aftan da jan· 
darma ve asker devriyeleri tekrar 
şehirde dolaşmağa başlamıştır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

---~-------·------~~-

Rüşdü Arasın 
Bükreş ziyareti · 

müsbet görülüyor 
- - .. ·---

Londrada diplomasi faaliyeti ve cephe
lerde ateş devam ediyor 

Roma : 7 ( Radyo · Markoni ) -
ispanyanın kontroluna aid verilen 
ltalyan cevabı müsbet görülmekte· 
dir. Journale ditalie gazetesi ltalyan 
taleplerinin çok yerinde oldugunu 
kaydetmektedir . 

Londra : 7 ( Hadyo - Markoni ) 
- Royter ajansının Öğrendiğine gö· 
re , Londrada yapılmış olan diplo 
masi faaliyetlerinin ltalyanın karış · 
mazlık komitesine dönmesine yol 
açacağı haberi mevsimsizdir . 

ltalya harp gemilerimn bombard 
manı hakkında istediği garantıyi alır 
almaz mezkur komite ile iş birliğin· 
de bulunmağı arzu etmektedir . 

Garantinin ne olacağım ve ya· 
but ltalya hükumetine , bu garanti · 
nin re olduğu henüz sorulmamıştır . 

ltalyanın ispanya hükumetinin bir 
beyanname neşretmesi ve asiler ta· • 
rafından kontrol edilmekte olan em· 
niyet bölgelerinin tayin olunması 
kabilinden baı.ı şeyler teklif etmesi 
ihtimali vardır • 

Bilbao : 7 ( Radyo - Markoni) 
- Bask cephesinde Oviado mıntı
kasında hükumet kıtalan asi mevzi· 
lerini bombardman ederek tepeyi iş
gal etmişler ve düşmanı tard etmiş
lerdir . 

15 asi tankı tepeye hücum etmiş 
ise de, bu hücum topçu ateşiyle dur· 
durulmuştur . 

Berlin : 7 ( Radyo - Markoni ) 
- Berlin gazeteleri Doyçland hadi· 
sesine aid yeni malumatlar elde ede· 
rek neşretmektedirler . 

Suriye anlaşamamazlığı 
Lübnan ile Suriyenin arası 

müdhiş açıldı 

Lübnan taraftarı gazeteler 
e dil r . 

diye hücumlar yapıyorlar 
Tarihi ve coğrafi elema~lar. b~ 

,.ı~ l~i milleti sağlam bir his ve ış bırlı
~ine sevk ettiği gibi aktüel şartlar
da bu mecburiyeti geniş mikyasta 
tekit etmektedir . 

Suriye vatanilerinin , kendileri 
İçin artık makus bir hakikat haline 
inkılab etmiş olan mAnasız bir hül
ya için Türk dostluöu gibi çok de
~er1i bir kuvveti kaybetmek yolun
d• sarfettikleri ısrarlı gayret haki
katen gOIOnçtOr . 

Şam : 7 ( Türksözü muhabirin· 
den )-Paristen a ' ınan haberlere gö
re ; Suriye hükumeti Genevre an· 
!aşmasını kabul etmezse , Fra:ıs~ , 
Fransa - Suriye muahedesini tas 
dik etmiyecektir . Bu haber burada 
heyecnn uyandırmıştır . 

" Bizim delegelerimiz bir fayda 
vermiyecek olan,Cenevre seyahabn
dan vaz geçerek Parise gidecekler
dir • Fakat Pariste ne yapacaklar· 
dır? 

Ve Suriye için hiç te faydalı bir 
~ey değildir . Hatayda 1 hareketle· 
rınden mesut bile tutulamıyacak ka
dar cahil ve zavallı bir kaç insanı 
bOyOk bir hakikate karşı ayaklan
dırmaya kalkmakla Suriyeli milliyet
Perverlerin kazanmak istedikleri nedir. 
acaba ?: 

Bu suretle Hatay için Cenevre· 
de hazırlanan mOstakbel hayattan 
Qlyri memnunlarm olduğunu mu 
Qöatermek hatyasrndadırlar ? .. 

Suriye vatantlerine mahsus ha· 
Yal zengin1iS}ine bir nümune daha .. 
1-fatay için hazırlanan mQstakbel ha· 
~t ı ırk , mezhep , din ayrılı~ı 
• 
6"~uu bahaotmadan , bu topraklar 

Ozerı d · · e tıi ~ 8 yaşay n inşanlar ıçın g -
t §d' bır huzur ve saadet vadetmek· 
e ır . 

Bu ha · · bir e}( Yatın tahakkuku ıçın • 
li§art vardır : 

ell'ır at.a~da yaşayanların, aklıselimin 
tern~ttı~ı Öir anlaşışla birliklerini 
tao,~k etmeleri • . Bizce bu şartta 
"as 1 rı 1 uk etmiş demektir. Hatay da
tQ.Yda ~devam et\iai müddetçe Ha
ha.~ta a~lunan Çerkes ~ Eti ' ürk~, 
lerırı lo 1 başında bir çok Ermenı
Ve ay11• tklerle beraber ayni ümit 
def İçi~ erneli beslemiş ve ayni he
bat. İçirı ~:' 1.Şmış olmaları bunu i~
delıldir. fı derecede parlak bır 

Bu 80 
ıurnurn·ıu n .hadiaeden Suriye efka-

b' . .reaı . 
ızım k d nın ve hükumetinin de 

ern· 1 
8 ar ıtı z. Ye b müteessir oldu~una 

-..enin Torıc u
1 
inandır ki , bu had.i

or~a, to.erar~ı don!!e:i genış 
cııt · ~:Je.;.f'\ .•obep o!:::akta• 

Emır Abdullah Ankaradaki resim scrgfami ziyaretlerinde , srrgi 
defterini ımzalıyorlar 

lstanbul : 7 ( Radyo ) - Kıymetli misafirimiz Şarkilerden Emiri Ab· 

dullah yarm bir Romanya vapurile limanımızdan Hayfaya hareket ede-

kl dl'r A]tes Abdullaha büyük bir teşyi merasimi yapılacaktır . Rıh· 
ce ~r · .. "b 1 .. tımda daha bugünden )azımgelen tertı at a ınmıştır. Altes selamlarıacaktır 

= :e 

Düşes dö Vindsör 
nasıl giyiniyor? 
Nikah merasimine ait gizli taraflar ____ ....... . 

Düşes yaşa Fransa diye bağırdı 
Paris : 7 Vindsor diikü ile 

Düşesin nikah merasimi hakkında 
şu yeni tafsilat alınmıştır. 

Nikah•an sonra Fransız gazete-
·ı . Windsör düşesinin huzurunda 

cı erı, 'ki . 
" ğ'I k tebriklerini arzettı • en ıa-
ı ı ere d" 

d-~ 5• "Yacasın Fransa" ıye man uşe · .. 
bağırmıştır. f 1 

N·k"hta bulunan fotogra çı ~r ' 
1 3 l · · f'l . . bazı sahne erını ı me 

merasıımn .. .d ··. 
k k . . gelin ile guveğı en ınu 

çe me ıçın 

saade almışlardır: . b vekil B Blum 
Tourraine vahsı, aş . 

~ b z mavi ve kır 
namına duşese, eya ' · 
mızı çiçeklerden yapılmış ve aynı 
renkJerde bir kordela il~ ~ağla~"!'~ 
bir boket takdim etmıştır . Nık~ 
defterinde dük ile düşes ikametgah 

l ak F ort· Belvld re ile Cumber· 
o ar ..:.! .. leıdir 
~nd Tcerraoeyi- · eöster~ . 

Nikah merasiminden sonra bir 
öğle ziyafeti verilmiş ve Majör Metr 
calfe gelin iJe güveğinin şerefine bir 
hitabe iradetmiştir . Wincisör dükü 
cevabi nutukta, hayatında derin bir 
iz bırakacak oJan bu meselede ken. 
disine gösterilmiş olan Jostluk ni a 
nelerine heyccarıla teşekkür etmiş 
tir. Müteakiben düşes ile dük iic .. 
kadem yüksekliğinde ııikah posla 
sını beraberce kesmişlerdir, 

Neşredılen resmi bir tebliğde 
<liik ile düşesin her taraftan hndi
lerine gönderilen tebrik v~ hediye 
lerden dolayı teşekkürlerini bildir· 
dikleri beyan edilmektedir. 

Windsör dükü ile düşesi, bütün 
cihan matbuatından evlenmezden 
evvel nıahremiy~tlerinİJl eşiğinde te 

- rls! o:-d~ .. ı!ed -

Bay Antonesko 

Bükreş : 7 ( Radyo • Markoni ) 
- Türkiye dışişleri bakanı Ekselans 
Tevfik Rüşdü Aras bay Antones. 
konun misafiri bulunmaktadırlar . 
Bay Antonesko dün gece de Kolonel 
lokantasında Aras şerefine büyük 
bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette 
bütün Bükreş diplomatik mahafili 
bulunmuştur. Rüşdü Aras dlin bütün 
ziyaretlerini ikmal etmi~ lerdir . iki 
devlet Hariciye Vekilleri arasında 
sıkı temaslar olmuştur . 

Rüşdü Arasın hareket zamanı 
henüz malum değildir . 

Bütün Arap gazeteleri , karşı 
laştıkları hakikatin verdiği acı ile 
sağa sola baş vurmakta "müsebbip" 
aramaktadırlar . 

Arap gazeteleri bilhassa F ran. 
sızlara ateş püskürmektedirler . 

için için kaynayan bir Arap ka· 
ı:anı vardır ki çok dtağil , ~ elki de 
bu aylar içinde fışkıracaktır. Gerek 
Arap gazetelerinde ve gerekse hü· 
kumetinde zere kadar bir itidal ha
reketi görülmüyor . 

Dünkü F etelarap gazetesinin 
baş yazisından bazı kısımlarını ter. 
ciime ediyorum : 

== 

.. . :ukar~~aki resim bir kaç gün evvel açılan şehrimiz Kız San'at ensti
~usu serg~s;nden ~ir reyona göstennektedir. Genç kı:ıbrımızın bu güzel 
ıoler sergısı da. a -D:r ~fta l.ad.:r !1allom.za ar.ıl b~:.ındurolacak vt tcşh:r cd . • 

t.r. 

Hükümetimiz olup bitenlerden 
asla me~ul değildir. Mandanın elin
den ameliyata uğramış ve bozulmuş 
bir memleket teslim aldı . Binacna· 
leyh 17 senedenberi sürüp giden 
elemi ve acıyı tedavi ::tmeğe mukte. 
dir değildi . 

Mesuller ? Başta müttefikimiz 
olan Fransızlardır . 

ikinci derecedeki mesuller Mısır 
ve Iraktır . Bu komşu Arap memle
ketlerinin medeniyeti • ideali , tarihi 
ve vaziyeti çoğrafisi Suriye ile müş. 
terek olmakla beraber bu devletle· 
rin Milletler Cemiyetinde bulunan 
mümessilleri orada .5uriyenin parça. 
!anması konuşulurken bir söz söyle. 
memişler ve hatta uğradığımız feli. 
ketten .?izi m~teselli etmeğe bile lü· 
zum gormemışlerdir . 

Ar tık Arap ittihadının bir efsane 
olduğ11 anlaş ılmış ve buna ~uriye 
k:ular herkes te inanmaz olmuştur : 

Ancak , burada bu fikir hiç bir 
zaman ölmiyecektir . ,, 

Halep ve Şanıda vazi) el kanşık 
olmakla beraber bütün civar Arap 
bölgelerde de hükumote karşı bü · 
yük bir kin beslenmektedir . Berut· 
la~ çıkan Ennida gazetesi diyor ki: 

.. Suriyeli!er Lübnanlılarla sami· 
mi ve halis bir ittihadl arzu ediyor· 
larsa her halde bu arzularının tahak
kuku i.;in takip edilmesi Jizım. gelen 
yolu iyi intihap edemenıişlerdır 1 

Vatandaşlanmwn Suriye de uj'· 
radıklan cebr ve tazyiki bildiren 
ha~rler her eun buraya ulaşmak· 
tadır • 
· - ·c"Olt- d..> ux~ ~r.ı.~0-



Sahife 2 Tlirksöru 
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Facia ının sil atı 
Sabaha karşı idi, müdhiş bir 
infilak halkı yatağından dışarı 

fır atmı ı 
BiRAZ SONRA SOKAKLAR ÖLÜ VE VARALI iLE DOLMUŞ, VIKILAN 

EVLER BiR ÇOK INSANLARI Dilli C 1 GÖMMÜŞTÜ 

Almanlar şehri bir taraftan da müclhiş bir maki 
neli tlifek ateşine tutmuştu 

Almeryadan yazılıyor - Alman 
harp gemileri sahahın ~aat üçüne 
doğrudur ki elverişli bir yer aramak 
üzere Almerya açıklarında manevra 
yapmağa başladılar. 

Derin bir uykuya dalmış olan 
şehir, biraz sonra üzerinde esecek 
korkunç felaket kasırgasını hayaJiı,. 

den bile geçirmiyordu. 

Bir veya iki katlı kır evlerinden 
mürekkep olan bu şirin kasabanın 

toplara karşı - beton yapılı modern 
şehirlerde olduğu gibi - büyük bir 
mukavemeti yok tu. 

Bunun içindir ki Alman gemile· 
rinin attığı mermiler çok mühim tah
ribat yapmıştı r. 

Filhakika resmi mahafil beş Al· 
man gemisinin Dlmeuya açıklarına 

geldiğinden haberdar edilmişlerdi. 
Fakat ilk top patlayıncaya kadar 
ki nsenin böyle bir tehlik·~yi akla ge· 
tirmesine imkan yoktu. 

G ecenin sessizliğini yaran ilk in 
filak bütün şehir halkını yat~ğındıın 
dışarıya fı rlatmıştı. Hiç kimse bir 
şey anlamamıştı. Fakat ıkiı ci, üçün· 
cü mermiden sorıra facianın dehşeti· 

ni anlıyan halk elbisesini bile giy
meğe vakıt bulamadan sokaklara 
dökülmüş ve denizin bulunduğu ta· 
rafın aksine doğru kaçışmağa baş· 

lamıştı. 

Şehrin her tarafına mermi ya. 
ğıyor , evler, caddelerin orta sına çö· 
küyor, ve sığınacak Lir yer aramak 
için şaşkın, şaşkın etrafa koşuşan 

~ir çok insanı derin derin gömü· 
yordu . 

Büyük çavd;ı obüs mermileri 
yağmakta devam ediyordu. biraz 
sonra şehrın sağından, solundan al~v 
ler de yükselme>ğe ba~ladı. Bu, nı v. 
cud paniği bir kat daha artırdı. Şeh· 
rin her tarafından inı!tiler, İmdad 
sesleri i şitiliyordu. 

Almeryanın başlıca cadd~sinin 
ortasına 28 lik bir obüs düşmüş ve 
bir çok i nsanı yere sermişti. 

Yalnız merminin infilakının ynp· 
tığı müdhiş tazyikle vücutları ikiye 
ayrılmış çok ölü vardı. 

Mersin - T oros 
maçı neden geri 

kaldı? 
Pazar günü yapılacağını yaz ı· 

ğımız Mersin - T oros maçı geri 
kalmış bulunuyor . Bıınuıı sebebi ; , 
Torosspor takımı oyuncularının meş· 

rü mazcretlcridir . Sanıldığına gÖre; 
gençler önümüzdeki Pazar bu maçı 
yapacaklardır . 

Zehirli gaz kursları 
Namıkkemal ilk okulunda me. 

murlara mahsus zehirli gaz kursla 
rının açıldığını yazmıştık. Kursa pa· 
zartesi ve çarşamba günleri olmak 
üzere memurlar haftada iki gün de. 
vam etmektedirler . Sanıldığına göre 
halk İçin de ayrıca gaz kursları açı· 
lacaktır . 

Kemal Kusun 

Maraş mebusu hemşerimiz Kemal 
Kusun evvelki günkü ekspresle şeh. 
rimize gelmiştir ; 

Ana ve bab;ıları yıkılan evlerinin 
altında kalmış olan yavrııcııklar, ne· 
ye uğradıklarını bir türlü anlama 
mış korkudan gözleri dört açılmış 

bir halde sokaklarda bir oraya bir 
buraya koşu~uyorlardı. 

Buuıınla beraber şehirde kahra. 
manca ve süratlc teşekkül eden 
lındad tcşkılatı iş başıııa geçmekte 
gecikmemişti. itfaiye en Lüyük şita
yişlere hak kazanacak bir cesaretle 
hat!a lıombardıı.ıan devam ederken 
yangının önünü almağa çalışıyordu. 

Fa ·at düşen mermiler şehrin ana su 
borularını da harap etmiş, itfaiye 
muhtaç olduğu sudan mahrum kal. 
mı~tı. 

Kızıl haç otomobilleri yaralıları 
ilk imdad postaldrının bulunduğu 

yere naklediyordu. Şehrin merkez 
hast.:ınesi b!r ~" h dolmuştu. Antre· 
ye, 1 ıı.tla kapı rı Öıı'foc bile konuları 
y:ıtaklaı yaralı ile dolmuştu . 

Bu y ralıla.dan bir çoğu daha 

yaralarına el doku mad n ve bir ke. 
li ,,~ bile it 1.ıffoza vnk t bulmadan 
hastanenin oıııiode öltiyordu. Yaralı 
!ardan müiıim bır -ı.smı atılan ıııer 
nıılerden y'lr:ılanmamışl rdı. Ya yı. 
kılan evlerin altında kalmışlar veya· 
hut ıı yangmda yanmışlardı. 

Uıin , biitün sakinlerinden mah· 
ıum kalrr.ış olan Almeriya tıpkı 
müdı,ış lir zelzelede harab olmuş 

bir 1 'hrin korkunç sessizliği içinde 
uyu I • · 

Ş hirde bulunan lıütüıı telgraf, 
telef n, clektri\: halları, su ~e gaz 
borıııarı tam.lmıle harap olmuştur. 

Ôıt.İ ve yaralıların sayısı henüz 
belli drğilse de ~ok fnla olduğu 

t;ıhınifl ediliyor. Yalnız Almeryanın 
sivil vali•1 dün verdiği bir beyanat· 
ta A man!ara karşı çok ş;ddetli bir 
lisan kuılanrlıktan ve onları (Şimal 
barbarlnrı) diye tavsif ettikten sonra 
felaket hakkında veıdiği maıunıatta 
şehirde elli evın tanamiy!ı.: l·aral' 
olduğunu söylemiştir. 

Yine vali ı;n Leyanatına gere şe· 
hi•de metıalyoz at~şir>tı maruz kal· 
mamış Lir tek ev lJile yoktur. 

Gazoz hanelere 
ceza verildi 

D'" n toplanan belediye daimi en· 
cümen•, imal etliği gazozl.rın a~zı· 
na kullaoılmış kapsul taktığından do 
iayı Hayat gazozh:ı·ı sinin 15 gün 
müdd•tle kapatılmasına karar ver

nıiştir. 
Ayrıca imal ettiği gazozlai·d:ı 

formüle aykırı olarak ( Asid Tar t 
rik ) kullarıdığınd~n dolay ı Aynn 
gazozu sahibinin otuz lira para ce· 
zasile cezalandırılmasına karar ver
miştir . 

700 kişilik bir 
ziyafet 

hrimiz Milli Mensucat fahri. 
kası, pazar giin 'j :ı me!~ ve müstah· 
dem erıne 'ıOO ki4ilık Liıyük bir zi· 
yafet vermiştir Zıyafette fabrika sa
hiplcrile işçiler lı·slıihaller yapmış· 
]ardır , 

S rgiler 
ok 

rağbet 
gördü 

Şehrimiz k ız san'at enüstütüsü 
ile, Gazi ilk okulunda açı lan sergi. 
ler çok rağbet görmüştür. Dün her 
iki sergiyi de binlerce kişi ziyaret 
etmiştir. 

Halk gerek sergilerin sureti tan
ziminden ve gerekse ziyaretçilere 
gösterilen alaka ve hü rmetten çok 
memnundur. 

Liselilerin 
Veda toplantısı 

Pazar günü öğleden sonra şehri· 
miz Erkek lisesinde çok samimi bir 
toplantı yapıldı . 

Geçen sayımızda da yazdığımız 
gibi, lisenin 937 me.unları , bu top. 
lantıyı mektepten ayrılış la rı müna 
sebetile tertibetmişleı dir. 

Saat 15,5 da gelen davetliler 
evvela talebelerin resim sergisini , 
kütüphaneyi ziyaret ve bilahara 
mektep sahasında ya pılan zevkli 
spor eğlencelerini seyretmiş lerdir. 

Bunu müteakip , lise bahçesinin 
gölgeli bir yninde kurulmuş masa
lar etrafında toplanılmış talebe ko· 
rosunun çaldığı ağır parçalar ve ta 
!ebelerin mılli şiirler i dinlenmiş ve 
alkışlanmıştır. Davetlilere, limonatla 
pasta ikr:ıın edi l miş ve bu a rada 
samimi ha~bihaller olmuştur. 

Vali Tevfik Hadi Baysal, Bele· 
diye reisi Turhan Cemal Beriker , 
Jandarma alay kumandanı Necmed · 
din ve Vali muavini ile bütün Orta 
tedrisat öğretmenleri toplantıya İş

tirak etmişlerdi . 
Kültürlü gençlerimizin tertibettik

leri 20 küsur maddelik program ni· 
hayete erdikten sonra lise müdürü 
Halid Sarıkaya tarafından davetli· 
!ere; değerli muallimler ve çalışkan 
talebeler namına teşekkü r edilmiş , 
toplantının gayesi , Kiil tür yolunun 
hedefi ve bu yolda har.canan emekle 
gençlerden umulan büyük karşılık lar 
hakkında kısa ve özlü bır hitabede 
bulunulmuştur. 

'ıymetli, genç müdürün bu söy
levini müteakip dave>tliler gurup 
gurup öğretmen ve talebelere te· 
şekkür ve temennilerde bulunarak 
vedalaşmışlardır. ' 

Bugün ilk okullarda 
ikmal imtihanları 

yapılacak 
Şehrimiz ilk okullarında bugün 

s&'it R den itibaren ikmal imtihanla
rına başlanacaktır . 

Mezunlara bu hafta içinde tasdik· 
nameleri verilecekti r . 

Düzeltme 
Geçenki sa yımızda tertip hatası 

olarak Halkevi büdçcsi 1700 lira 
çıkmıştır . Halbuki ( 17000 ) liradır. 
düzel tiriz . 

Sahibsiz kaçak 
keresteler 

Dün mezbeha civarında 58 par
ça kaçak sahi'Jsiz kereste yakalan· 
mıştır. 

Zabıta bıı keresteleri orman ida· 
res1ne te>1im etmiştir. Sahibi aran· 
maktadır. 

Hava meydanı 
Faaliyet yakında başhyor 

~~~~~ ... ·----~~~~ 
Ankara - Adana seferleri senede 

sekiz ay devam edecek 

Şehrimizde telsiz binası yapılacak 
Aldığımız malumata göre; şeh

rimiz hava meydanındaki tesisatın 

İnşasına bu aylarda başlanacak tı r. 
Hava yolları devlal işletme ida

resinin 1947 büdcesi büyük millet 
meclisi ruznamesine alınmıştır. idare
nin yeni yı l budcesi va·idat ve mas
raf denk olmak. üzere 696bin küsur 
liradır. 

Yeni büdce, dört l'dad iki mo 
mörlü, dört aded dört motörlü, bir 
aded iki motorlu tayyare ile Anka· 
ra - lstanbul arasında on ay, lstan· 

Hararet 36 
derece 

Dün şehirde santigrat 36 dere
ce hararet vardı. Birçok kimseler 
çarşılarda baygınlık alaimi göster· 
mişlerdi. 

Sabahtan akşama kadar hafif 
bir rüzgar devam etmiş ise de; ~ı

cak havayı değiştirmeğe tesiri ol
mamıştır . 

Şehirde art ık ince, yazlık elbi· 
selerle gezenler çogalnıış tır. ilhas 
s:ı bayanlar çok hafif, yazlık tuvalet· 
!erle gezmektedirler. 

İlk tedrisat 
ispekterleri 

Enstitüden mezun olmı 

yanlar idarei hususiye 
büdçelerinde kalıyor 

Kültür Bakanlığı ilk tedrisat mü. 
fettişlerinin idarei hususiye büdçe· 
sinden kültür Bakanlığı büdçesine 
nakletmek üzere tetkikler yaptığını 
yazmıştık, Baka nlık bu meseleye ait 
çalışmalannı bit i rmiş, Kültür Bakan
lığı büdcesinden maaş alan kültür 
memurlarını idarei hususiye büdçe· 
sine nakletmiştir. Onun yerine ilk ted 
risat müfettişlerini kendi emrine al · 
mıştır. Yalnız bu emre alınan müfet 
li şl<!r enstitü ,mezunlarıdır. Öğret· 
menl ikten ve en~titüden mezun ol· 
mıyarak başka ınenşelerden miifd 
tiş olanlar yine idarei ·hususiye büd 
çelerinde kalmışlardır. Enstitü me· 
zunları gelecek aydan itibaren Ve· 
kalet emrinde çalışacaklardır. 

Kaçak rakı 
fabrikası 

İmalat esnasında cürmü 
meşhut yapıldı 

Şehrimizin Ada.;okağı mahalle· 
sinde ve bahçeler arasında bir ka
çak rakı imalathanesi bulunmuş ve 
zahıta tarafından cürmü meşhut 
yapılmıştır. Bu kaçak rakı imalatha· 
nesi Adasokağı mahallesinden Ki· 
mil oğlu Oiyaba aittir. 

Zabıta bu gizli imalathanenin 
kazanların ı, cibre fıçılarını ve imal 
edilmiş kaçak rakıl arını müsadere 
etmiş ve kaçakcı Diyabı da tevkif 
etmiştir. Tahkıkat deriııleştirilmek· 
tedir. 

bul - lzmir ve Ankara - Adana 
arasında sekiz ay işletme esasına 
göre tanzim edilmişfa, 

1937 senesinde lstanbul, lzmir, 
Adana, Diyarbekir ve Erzurum ha 

va yolları güzergahlarında muhtelif 
meydanlar tesis ettirilecektir. Bunun 

için yeni büdceye on bin lira tahsi
sat konmuştur. 

lzmir ve şehrimiz hava istasyo· 

nuna yapılacak telsiz tesisatı için de 
20,000 lira ayrılmıştır. 

Ekmek 
Meselesi 
Geçen sene mahsulün azlığından 

dolayı fabrikalar hariçten buğday 
getirtmekte, şehrimiz ekmekleri bu 
unlardan yapılmakta idi. Yeni mah. 
sulün çıkması üzerine fabrikalar mm· 
tıkamız buğdo1ylarından un yapınağa 
başlamışlardır, Ancak bu buğdaylar 
makine ile süratle çıkarıldığından 
rutubeti fazla miktarda tutmakta. 
dır. 

Zaten Çukurova buğdaylan sert 
cinsinden olduğundan gıda kabiliyeti 
yüksek olmakla beraber elastikiyeti 
azdır. Bundan dolayıdır ki tamamen 
yerli buğdaylarından yapılan ekmek· 
lar iyi kabarmamakta ve rutubeti 
fazla bulunduğundan dolayı ekşim· 
trak bulunmaktadır. 

Aldığımız habere göre, 4·5 gün. 
denberi vukubulan bu hale k,arşı 
belediyece icabeden tedbirler alın · .. 
mıştır. 

Bu münasebetle geçen cuma gü. 
nü fırıncılarlarla fabrikatorlar bele
diyede toplanmış ve ekmek mese
lesi görüşülmüştür .. 

Ayrıca dün toplanan daimi en
cüm<n ekmek komisyonunun rapo
runu tedkik etmiş ve ı:ıetice itibariyle 
yalnız yerli buğdaylarından elemek 
yapılmayıp lçanadolu buğdaylarıyle 
halita yapılarak mutlaka formüle uy· 
gun ekmek çıkarıl uasının teminine 
ve bunun için de sıkı surette kontro· 
lün devamına karar vermiş ve ekmek 
fiatları narhını da tesbit ederek bu 
sabahtan itibaren birinci nevi ekme 
ğin dokuz kuruş on para ve ikinci 
nevi ekmeğin dokuz kuruşa satılma· 
sını kararlaştırmıştır. 

Şehrimizde ölüm 
nisbeti 

Aldığımız malumata göre Nisan 
ayında ölüm sayısı 157, Mayıs ayın
sa ise 180 dir. 

Bunlardan Nisanda ölenlerin 46 
sını bir yaşına, on birini 1-4 ya· 
şına, onunu 5 -14 yaşına kadar o· 
lan çocuklar teşkil etmektedir. 

Mayıs ayında ise 180 ölüden el· 
li birini bir yaşına, otuz ikisini 1 - 4 
yaşına; on üçünü de 5- 14 yaşına 
kadar olan çocuklar teşkil etınclcte. 

d. , 
te ır. 1 

Şu hale göre Nisan ayında 157 
ölünıden 67 sini, Mayıs zarfında 180 
ölüden 96 sını on dört yaşına kadar 
olan çccuklaı teşkil ,etmektedir. 

Yüzde hesabile Diabet edilecek 

• 8 Haz.iran 1~ 

Konyada 

Yeni buğday. 
mahsulü çok iyt 
Konya : 7 (Hnsusı) - '{~ ~ 

Buğday rekoltesi halc\cındlki 
vaziyet anlaşılmıştır. Fevk~ 
afet olmadığı takdirde bu 
buğday rekoltesi tam bir rd.d 
caktır. Şimdiden yapılan t 
yeni rekoltenin geçen seneddl 
fazla olacağını göstermekteclir· 

Geçen seneki Türkiye ı 

d 
oy 

üç milyon lcüsür tondur. ._.ı. 
Mıntıkamızın bazı yerlerP" Ilı 

li sad devresi başlamıştır .. BaJI 
kalarda korku tamamen atılııııl tu 
ğilse de havalar memlekette la 
yetle iyi gitmektedir. Hafif ·--* ka 
]arın da buğday üzerinde buy... •e 
siri olmıyacağı gibi diğer 111 

yü 
de faydalı olacaktır. ~ 

ol 
Bu günlerde Konya 

fazla mikdarda mal gelmekte M 
icat fiatler düşmemektedir. 
yeni se>ne mahsulünden emiıı 
için elindeki buğdaylın • ..n ..... 

ve iyi müşteri bulduğu için 
mektedir. 

Zat maaşları 
Hangi günler verili1d 

Zat maaşlarının tevz.i ~ 
hakkında mahallinden aldı~ 
lumatı aşağıya yazıyoruz : .. 

1 1 
9 Haziran Çarşanba giiııll :;_ 

200 numaraya kadar askeri, JI 
ziran günü 201 numaradan ~· 
olanlar, 11 Haziran Cuma ~ 
den 200 numaraya kadar 
12 Haziran Cumartesi günü 
maradan itibaren olan eaaıııi 
aşları tevzi edilecektir. 

Vilayet muhasebesinde 
lelere başlanmıştır. .. ;J 

Tekaüdlerimiz.in bu ıö""" ; 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Hayvan hırsızl"1 
Şükrüye köyünden ( Ce~ 

Mehmet oğlu lsmaile ait oluf',,l 
nan hayvanlar jandarmanın •. 
ması neticesi lslahiyenin Teti* 
yünden lsmail oğlu Mustafadl 
muştur. Hırsız. yakalanarak 

R~h~;t:ız kesite' 
b 

odunlar /. s 

Çınarlı köyünden kaçait 
getiren lsmail ve Dede is~ J 
ki~i odunlariyle birlikte y.ıcal'l 
]ardır, 2İ 

Çakı ile yaralaJll• k 
Ômer oğlu Nuri, Ahmet~ 

Nazif, Recep oğlu Ekrem ve . 
yin oğlu Ali isminde dört kişi 
neticesi kavga çıkararak s 
Nuri ile Ekrem, Hüseyin ve 
çakı ile kol ve omuzlar ından 
mı şiardır. Suçlular yakalaoar~ ııı/ 
larında kanuni muamele yapıld/: 

Yazlık 
sinema 

Temiz hava ve me'f/sil 
• 

en güzel filmlerd.J 

olursa Nisanda çocuk vefiyd 
ölülerin °/0 42 sini Mayıs •Y-
53 nü tutmaktad'r. . ~ 

Asıl kayda şayan -Olan b~ 
na kadar olan küçük çocuk " . ~ 
nın dehşetidir. Çünkü her ~ 
ölüm adedine nazaran bir 
kadar olan çocukların uınu~İ 
yat adedine nisbeti 0/0 28 ~~ ~ 

Hastalıklar içinde en biiY..-jjll" 
kunu teşkil edeıı afet zatürı~ 
ve anterittir : 

r 



' J 

iki baba ortasında 
kalan Küçük Şadinin 

meçhul hikayesi sonu 
Yaş, isim, çehre ve vücudda ki 

işaretler, hep ayni ... 
Bir hç rün evvel yaZJDJfbk. Bur

aada fabrikator Mchmedin üç yaşm
daki ÇOcutu Şadi bir gün Uludatda 
oynarken kaybolmuş, anası babası 
11•tnışlar bulamamışlar. 

Bu hadiseyi 1;11ühim bir para 
~ulcabilincle çocu~u kendilerine teı· 
lun edileceği hakkındadi şantaj mek· 
bıpJa11 takip etmiş, bunları yazan
lardan biri de mahkum olmui, fa_ 
kat çocuk bulunmamıştır. Aradan 8 
lene geçtikten sonra fabrikatör Meh· 
ID_.edc çocutunun Aydının imam kö
Y\indc Sadık adında birinin yanında 
oldutuna dair bir ·mektup gelmiş 
!'te~med derh.ıl Beytiye ve Emise 
••mınde iki kadına lır.am köyüne 
ıönderWiı, bunlar tarif edilen çocu
iun 1'endi aradıldan çocuk olmadı
ltnı Jörmüıler, fakat aradıklar1 ço
cutun da Bucada baytar Azizin ya· 
nnıda oldutunu ötrenmişlerdir. Bu· 
nun üzerine fabrikatör Mehmedi iz. 
mir~ davet etmifler, ~k baytar 
Azizden iıtenm11· fakat baytar 
A-• ' 
ruız~ 

- Bu benim öz çocuğum, is 
ın~ de Şadi demiş, iş karakola akıet· 
~.Mehmet: 

- Benim çocuttJmun sat omu· 
~da da bir (ben) var demiş çocu
Olbuzunda hakikaten bir (ben) görül 
nıiiıtür. Fakat baytar Aziz ~e ~
CUlu d<>turtan ebeli ve sair şabıd
leri karakola götürmüştür. Bu~ 
Üzeriae çocuk baytara teılim edil· 
lllİftiT. 

Fakat iki çocuk arasioda çal. 
etkil, ve isim itibarile ıayanı had~et 
L! u.ıtd' • une uu benzeyiş vardır. na i9efHIJ 

kadar safhası budur, Fakat mesel~ 
bitnıiş değildiı. Dün lzmir muhabı· 
riıniz fU yaz1yı röndermiştir: . • 

Bucadaki çocuk hidisesı cıddı 
bir safhaya dahil olmuştur· iki baba 
ara11nda kalan küçuk Şadi asap buh· 
raua içindedir ve gecelerini uykusuz 
ıeç.irmcktedir. Çoğun evden dışarı 
çalcmaamı müsaade edilmekte · 
dir. 

Villyete yapılan müraacat üze
rine Buca nahiye müdürü yeni baş· 
tan tahkikata başlamıştır. 

Bucada Dutlu sokatında oturan 
baytar Azizin komşulan ve ebesi 
sorguya çelcilmiılerdir. 

Fabrikatör Bursalı Mehmetle 
iilesi burada bir ev kiralamışlardır. 
Fabrikatör şünları söylemektedir: 

_ Çocuğum 929 haziranında 
Uludağda detil, evimd~ kaybolmuş 
veya çalınmıştır. Bu sırada ~enden 
çocuğumu iede için on bin lıra fıd· 
yei neçat istemiştir. Bu p~rayı ver· 
meğe razı oldum, fakat çocuğum 
meydana çıkmadı. Aldığım imzasız 
mektupta çocuğumun Balkanlara ka· 
çrrıldığı bildiri!~. Sofya~a, Belgrada 
ve Bükreşc gittım. Ecnebı zabıta teş· 
kilatı ile temas ettim. Fakat kimse 
ocuğumu bulamadL Nihayet çocu· 
~a bucada kawştum. Mevzu~a~ 

uk benim öz çocuğum Şadıdır. çoc . . b 
Buna tamamen kanaat gehrmış u-
lunuyorum. Bir haftadanberi uykum 
kaçtı, rüyama giriyor: 

_ Beni al... Diye yalvarıyor, 

Çocupmu almayınca Bursaya dön 
miyeceğim. .. 1 k 

Baytar Aziz d~ şunlan soy eme . 
_ Aı daha ileri fiderlerse fab-

'k t" Lindberge, ben de çocuk 
n a or, . ğ' a· 
hırsızı Hauptmana benzıye ıı:n. ır 
baftadanberi fabrikatörle esır . al~ 
maca oyunu oyneyorum. Vallahi, bıl
Jihi çocuk benim çocuğum · 
dur. Annesi ile çocuğumu yanyana 
getirsinler. Nedir bu çektiklerim. 
Çocuk benimdir vesselam. 

Tahkikatta meydana çık1rılması 
istenen noktalar şunlardır: 

- 1 Çocuğu doğum gününden 
itibaren şimdiye kadar muntazam su. 
rette görenler kimlerdir? 

2 - 927 Nüfus tahririnde ço
cuğun kaydı neden yaptırılmaşıtır. 

3 - Şadi S yaşında iken seya· 
hata çıkmış mıdır? 

4 - Baytar Aziz bu sıruda Bur· 
saya gitmiş midir? 

S - Baytar Azizin Bursaya ta
mdıklan var mıdır? 

Bucada halkarasında söylendi
~ine göre Şadinin, babalarının ve 
ana'arının kanların da tahlil edile. 
cektir. 

Bugece nöbetçieczane 
Hükumet civannda 

istikamet eczanedir 

TiirksözO 

Çin maliye nazırı 
Brüksel de 

Brüksel : 7 ( Radyo - Markoni ) 
- Çin Maliye Mazırı ve refakatin· 
deki heyet Paristen buraya geldi . 
Heyet burada iki gün kalacak ve ik· 
tisadi temasJar yapacakbr . Heyet 
hükumet tarafından davet edilmiş 
bulunuyor. 

Fransız Bahriyelilerinin 
Alman bahriyesini 

ziyareti 

Paris: 7 ( Radyo - Markoni ) 
Fransanm Janberg Krovazörü Al 
man sularını bir kaç güne kadar zi
yaret edecektir. Fransız bahriyeli
ler c:ahilJen tayyare ile Berline de 
gidecekler , ziyaretler yapacaklar
dır . 

Belçika liberal fırkasının 
kararı 

Brüksel : 7 ( Radyo · Markoni ) 
- Liberal fırkanın daimi encümeni 
Vanzeland hükumetiyle teşriki me· 
saiye karar vermiştir . 

Kutup seyyahları 

Moskova : ö ( Radyo· Markoni) 
- Kutup heyeti seferiyesi Robert 
adasına düşmüştür . Heyet için bu~ 
radan taze meyve ve etler gönde· 
rilecektir. Yiyecek götürecek gemi 
Şimidin gösterdiği mıntıkaya bugün. 
lerde hareket edecektir . 

Maksiko grevleri 

Meksiko : 7 ( Radyo Markoni) 
- Buradaki grevler iktisadiyat üze. 
rinde büyük tesirler yapmıştır . Bir 
çok grevcileri tevkif etmek mecbu
riyeti hasıl olmuştur . Amele halen 
grev halindedir . 

Başvekalette 
tayinler 

Ankara : 7 ( Radyo ) - Başve 
kalet müsteşar muavinliğine muame. 
lat umum müdürü bay Haydar Gün· 
ver , sicil müdürlüğüne levazım mü 
dürü bay Emin Sargın , evrak ve le· 
uazım müdürlüğüne bay Hıfzı Ber-

. kan tayin edilmiştir . 

Hat ydaki kanlı hadiseler 
- Birinci sahifeden artan -

Halkın dağılması müşkül oldu. 

ğundan Köprübaşmdaki kahveler 
hükumet tarafından kapatılmış, fa. 
kat Halk partisi Başkanının bizzat 
çarşılarda dofa,arak halka sükunet 
tavsiye eylemesi üzerine dükkanlar 
tekrar açılmıştır. 

Bu arada aileleri ve akrabaları 
köylerde ve bahçelerde bulunanlar 
telaşa düşmüşler ve hükumete mü
racaat ederek kendilerine verilen 
jandaı maların muhafazası altmda 
köylere çıkarak oradaki köylüleri 
şehre getirmişlerdir. 

Bundan başka şehirde kalan ba
zı köylüler de keza muhafaza altın· 

da Lafuttan çıkarılarak köylerine 
gönderilmişlerdir. 

Lafuttan geçerken taaruza uğra
yanlardan 15 kadar yaralı vardır . 
Bunların yaral m hafiftir . Bundan 
rnada bazı otomobillerin camlan 
kırılmıştır. 

Öğleye doğru vaziyet sükunet 
kesbetmiş ve Alevi , Rum, Ermeni 
büyüklerinin isteği üzerine Halk Par-

tisinden de bir heyet hükumet ko
nağına giderek bir anlaşma yapıl
ması istenmıştir. 

Burada Mesalihihassa reisi halk 
mümessillerine hitaben söz söyleye· 
rek halk arasındaki bu gayri tabii 
vaziyete bir nihayet verilmesi lüzu
mundan bahsetmiş, halk mümessil· 
leri ise anlaşmak kararında birleş 
tiklerinden hep beraberce çıkılarak 
çarşıları doJaşmışlardlJ' . 

Türk, Alevi Ermeni , Rum Halk 
büyükleri Türk çarşılarmdaki tabii 
manzarayı ve süküneti bizzat gör
müşler ve her yerde selamlanmış · 

tardır. Fakat dört ayak Alevi mın· 
tıkasmda dn ayni vaziyetle karşıla· 
şan heyet n:ısıha Affa doğru yürü· 
meğe başladıkları sırada beklenme· 

•dik bir vaziyetle karşılaşmışlardır. 
Alevi Affan mahallesine doğru 

yürüyen heyet birdenbire büyük bir 
kalabalıkla karşılaşmış ve ellerinde 
tabanca taşımakta olan tir takım 
adamlann mümanaatma uğramıştır. 
Bunun üzerine Türk Heyeti anlaş· 
ve banşmak üzre geldikleri bu yer· 
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Asri si.nemada 
Bu akşam iki film birden 

-1-
Lilian Harvey - Willi Frichin 

Şaheseri 

( Kara Güller ) 
2-

--Intikam .... 
Macera filmleri. Biiyük artisti " Tom Miksin " heyecan ve sergüzeşt filmi 

DIKKA T : Fiyatlarda mühim tenzilat YAZ T ARiFESi 

Localar 150 Balkon 25 duhuliye 15 

PEK YAKINDA : 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
8181 

YAZLIK sinemada 
5-6-937 

Bu akşamdan itibaren 

JUANiTA 
Bütün dünyada ismi çalkalanan Çigen orkestrası üstadı ALFRED RODE 
ile kırk kişilik Macar heyetinden müteşekkil muazzam orkestrasmın 

iştirak ettiği ve sizi bir kaç defalar seyre ve dinlemeye getirecek 
olan bir film. OYNIYANLAR: 

· Mireille Perrey .. Andre Berley- Coroy ... Miliy Mathis 

Bütün haşmetile bir RAPSODIE HONGROISE ... Don Alonso Cas· 
tro'nun Kuba orkestrası Lusien GoJdey'nin Senfonik cazı Scharye Melha-~ 
do'pun 36 dansöz ve dansörü. Her cihetçe fevkalade ve Karyokadan dah 
üstün olan bu filmi muhterem halkımıza mutlaka görmelerini tavsiye ederi 
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den bir hadiseye meydan vermiı ol
mamak maksadile derhal ayrılmış· 
lar ve eli tabancalı hakh jandarma 
ile karşı karşıya bırakarak geri dön· 
müşlerdir. 

Kendi büyüklerinin de müdaha
le ve nasibatına rağmen heyetin Ö· 

nüne dikilenler bu arada: ( Herkes 
kendi işini bilir, kimseyi bu yana 
bırakmayız) diye bağırmışlardır. 

Hadisenin ana hallan budur. 

Sonradan anlaşılmaktadır ki, hadi· 
sede beş on d~ği) belki 50 kişi ka-
dar yaralanmıştır. Bir çok Türk köy. 

lülerinin yaralarının da ağır olduğu. 
nu bugün haber aldım. Mlitecaviz· 

ler köylülerin üzerine sopa ve bal· 
talarla yürümüşlerdir. 

Mahalli hükumetin ciddi tedbir 
ler alması beklenmektedir. 

M. T. 

TÜRKSÖZ0N0N ZABITA ROMANI No. 19 Peki etiketi okumadın mı? 
Fakat... 

gelen hizmeti yapmayı bir şeref bil· 
di. Ve şu malumatı verdi: . Haydi hakahm çiçek vazosu şim· 

~· artık elimdesin. Bursol sokağına 
ll~er, 10 dakikaya varmaz ka~ili ya

.•lar, odaletin pençesine teshm ede
~rn. Fakat tahkikah nekadar da ça· 

le, kolay, mükemmel bitirdim. Yok· 
~ es~areniz bir cinayeti.. Yine gö 
t\lşehrn çiçeok vazosu .• 

-- Onüçüncü fasıl -

(81guıonun hayreti] 

d Bigulo yalnız kalınca sevincin· 
.;: .. ne )apacapu bilmiyordu. T~· 
'aiti uf. kendisine öyle yardım etmış, 
tii b~ liınaseyi öyle bir tuzak'a dü· 

'1nUftij L• 
iti., 

~-~ ~n köftehor bakalım kur
~ lnisın. diye söyleniyordu. 
....., '•. Panariyi hatırladı: 

dilt~ri ~:ecek yok. Bu Panari d~· 
h~ilc e oyle bir tip ki .. Limasenın 
,... •ten ca . d .. 
•qe•İtıi . nı o)up onun eline uş· 
l"': ••terd· 1 • d. ._..ç~ V nn .. şte Panari şarn ı 

. Siı-:...~un izini bulmağa gitt~ 
lllıydiQı. F hen onu müdafaa etmelı 
le de •kat ne lüzum var Lima
tıi llM'i~ değil ya,. Kendi kendi· 
•ıra.. N eder. Bununla beraber 
lhete bar~ onu Darağaana çekil
:~ ~ dctitim ya ... Gider 
tt1' ~ :::-.. ırun. He~ halde iş 1 

~_..-,.~. Panari gitlin 

k 1 Llmaje '<le marif t-tini onu ya a asll'I, • . 
iddia etsin. Bizim pıete Pav1 otelı 
cinayetinin tafsilatını verirken onun 
gazetesi ok~yuçula~ının karşısına ga· 
liba bu gidışle akyuzle çıkac~k .. 

Ne ise şimdi bunları dü~un~cek 
kıt k Kendimi daha şımdıden va yo ... 

muvaffakiyetimin sarh~şluğuna v~r-
. . S ki manıvelası benım 

melıyım. an l hi 
• . . ibi işler benim e me 

elımde ımış i , b . . peşini 
dönmeğe başlamışken u ışın 

b k tavsatmıyahm .. 
ıra ıp ş· di be-

Tabii Panari yanıldı. ım 
1 beraber aldanmam 

· d onuna 
nım e Vaziyeti yeniden mu· 
icabetmcı ya. . C"' · · muhakkak 

tmeh· anıyı 
hakeme e · . n kara elbiseli 
merdivenden aşa~ ıne. k'b edeceğim 
olcudur. İşte benım le• ı 

y . 'd" · onun azı ır. · 
&Z. Panari Çiçek Vazosunun peşın 

d l k ben vakıt 
de boşuna o a!ı~ ~n. . .. e· 

'rmeden asıl canının ızıne duşm ... 
ge?ı p li de cn'iıel bir ropo:tal 
liyıoı. o sc .-

Nakledenler 
M. Bakfı - Nihad TangUner 

götürebilirim. Ben bu i~leri görürken 
Limase kodesde pinek lesin dursun .. 
Yaşa be Bigulo .. Muhal irler kralı .. 

Fakat okadar kurulmak iyi değil, 
maçı kazanmadan kupaya el uzatma 
malı .. Şimdi takip planını kurmah· 
yım. Cani sabahleyin saat altıda 

buradan çıktı. Nereye gidebili_r. Ta 
6ü Lioıı ebpresine binme\ için garı 

1 

gidtct'ktir. Haydi seni göreyim Bibi .. ; 
Caninin izi Liyon yolundadır. 

Bigulo bu kararı verdikten son 
ra merdivenleri dörder atlıyarak O· 

telden aşağı indi. Kapıdan çıkınca 
ilk karşısına gelen gazinoya girdi. 
Kendi fikrince cani de en evvel bu· 

- raya uğramış olması icabeder. Çün
kü kan döken caniler çok susar der 
ler. Hemen bir yere girer, birkaç 
bardak şarap içerler . 

Garsonu çağırdı ve bir bira ıs. 
marladıktan sonra sordu: 

- Sabahtanberi burada mısın? 
- Evet. 
- Dikkat ettin mi? Buraya ka· 

ra elbiseli bir yolcu geldi. 
- Evet. Hatta elbi .esini hazır 

elbiseciden almış olduğu belliydi. 
Çünkü etil.cetini bile koparmağa 
unutmuştu. 

Biplo. izi bukad•r kolay buldu 
iuna s.vıniyordu. 

Merak etme ben Şafak ga· 
zetrsi muhabiriyim. Belki de yazıla· 
rımı orada okumuşsun dur. Şimdi 
bafla bu etiketi bulursan bir hizmet 
etıııiş olursun. 

- Maalmemnuniye hizmetinize 
hazırım, fakat bilmem ki nereye at. 
tııu. 

- Hele bir düşün bakalım ma. 
ğazanın adı ne idi. 

-O hatırımda .. Büyük bonmar 
şe .. 

- Teşekkür ederim. Kendi adı· 
nızı bana söyleyiniz. 

- Dü.Serso .. 
- Bigulo not aldıktan soma 

yirıe sordu: 
- Buradan çıkınca hangi istika· 

mete gittiğini habrlıyor musunuz? 
- Zannederim ki Nis ıekspre. 

sine doğru .. 
- Bu tren kaçta hareket edi. 

yor? 
- Saat 7,:s de .. Orada baş 

kondoktör Pu\ardan malumat alır· 
sımz .. 

- Teşekkür ederim. Peki, şim. 
di oraya koşuyorum. 

Pular bereket ki dinler, meslek 
' 

daşlan gibi ~anat sırrını saklamakta 
titiz değildi. O da Fecir gazetesinin 
okuyucularından dı. Muhabir Bigu· 
lonun ismini duyunca ona dinden 

- Filhakika saat yediye doğru 
kuvvetli, traş olmuş, büyük kare 
kostüm giyinmiş bir yolcuya yalnız 
gitme bir birinci mevki bileti verdim. 
Elbisesinin kendisine uyup uymadı
ğına hiç dikkat etmemiştim. Dedi. 

Bu yolcunun, P~van'm katili ol· 
duğuna kanaat getirmek için Bigu. 
loya bu izahat kafi geldi. Ve bu 
vahşi katili aramak için derhal Nise 
gitmeğe karar verdi. 

- Yine saat kaçta tren var. di· 
ye sordu. 

- lki yirmiden evvel yok. 
- Saat kaçta oraya varır. 
- Sabah sa.at altıda. 
- Öyleyse hazırlanacak vaktım 

var. Diyerek: 
Sevine sevine Pulann elini sakb. 

Ve taksiye atlayıp doğru Fecir ga · 
retesine gitti. 

Yazı odası an kotıanı gibi işli· 
yordu. Bigulo kendi masasında iıtib• 
bar at yardımcılar:ndan dört beş genç 
buldu. Patronun geJmelİDİ beklerken 
günün hc..vadislerini konuşuyorlar ve 
çokçası tiyatrodan, kadınlardan. kut; 
fardan hülasa bir Parislinin ebedı 
mahsuİlcrinden bahsediyorlardı. 

_ Arkadaşlar gevezeliği bir ta· 
rafa bırakın n>iibim iılcr var .. 

- Sonu var -
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Düşes dö Vindsör nasıl 
. -,- -. . 

gıyınıyor , .. ------------------------------~~..-. . -·-·--- --- -· ... -- --· -- ... -.. ,. 
- Birinci sayfadan mabad -

karrlir ederek haklarında göster
dikleri hürmet ve saygıyı izdivaç 
larından sonra da esirgememelerini 
rica eylemişlerdir. Wnds:>r dükü de. 
miştir ki : 

- Artık matbuat için bir sır 
yoktur. Hakkıında ehemmiyeti haiz 

-0lan haberleri bizzat kendim gaze
telere vereceğim . 

Windsör dlişesi, dü~ün münase
bctile son haftalar zarfında çok uğ
raşmıştır. Cazibesi ve sadeliğile ta
.1ınmış olan düşes haftalarca Paris· 
ten gelen terzilerle meşgul olmuş· 
tur. 

Terziler diişes için yeni modalar 
icadetmişlerdir. Berber Antonio da 
yeni bir saç tuvaleti bulmuştur. 

Düşesin elbiseleri arasında plaj 
kostümlerinden suare tuvaletlerine 
kadar her nevi ve çeşidi vardır. Zira 
düşes dö Windsör her vaziyete ve 
icaba göre kıyafet ve tuvalet değiş· 
tirmeği adet edinmiştir. 

Gelin, düğün için öğleden sonra 
giyilen bir tuvalet seçmiştir . Bu el· 
bise, kendi kızlık ismine izafe edilen 
VaUis mavisi renginde açık mavi 
renkli ipekten yapılmış uzun etekli 
bir tuvalettir . Gelinlik tuvaletinin 
rengi, Windsör düşe:.inin tatlı açık 

mavi renkli gözlerine uygundur . Tu· 
valetler, gelinin vücudüne tamamile 
yapışıyor ve etekleri çok sadedir 

Gelinlik tuvaleti mavi prçpten 
yapılmıştır. Üstüne de kısa bir ce
keti vardır. Ev elbisesi olarak ma
vili ve giimüşlü bir elbise intihap 
etmiştir. Bu elbise, önden ve yuka. 
rıdan aşağ!ya kadar düğmelidir. 

Vindsor düşesinin diğer gecelik 

bir tuvaleti de beyaz mıuokenden 
yapılmıştır. Bu tuvaletin kolları uzun 
ve kemerlidir. Şunu da ilave edelim 
ki, Vindsor düşesin bu tuvaletleri, 
modellere bakılarak yapılmış değil, 

sırf kendisi için icad edıJmiştir. 
Binaenaleyh kocası, nasıl bir za 

manlar erkek modac:ının alemdarı ol· 
muş ise şimdi Vindsor düşesi de 
kadınlık modasında bu vazifeyi gö. 
rüyor. 

Tuvaletler için oldtığu gibi Vind 
sor düşesine mahsus bir koku ve saç 
tuvaleti de icad edilmiştir. 

Gelinin saç tuvaletini yapan Pa
risin tanınmış kadın berberi Antonio 
nonıında bir İtalyandır. Berber An. 
tonio gelinin saç tuvaleti hakkında 
şu izahatı vermiştir : 

" - Vindsor düşesi çok cazib 
ve sevimli bir kadındır. Eskidenberi 
benim müşterimdir. Saç tuvaletini 

Suriye 
anlaşamam azlığı 

- Birinci sahifeden nrtan-

Daha dün Irak Petrol şirketinde 
istihdam edilen Lübnanlı şoförlerin 

vazifelerine nihayet verdıler. 
Ayni şirkete iş bulmak için mü. 

racaat eden , Berutta mukim bir 
Lübnanlı şirketin Şamdaki bir me
muru tarafından yüz kızartacak bir 
tarzda kovulmuş ve bu memur Liib
nanlıyn "Biz, sizi ve tekmil Lübnan• 
lıları açlıktan öldüreceğiz! ,, de· 
miştir. 

Yirmi senedenberi l..azkiye pos· 
ta idaresinde istihdam edilen bir 
Lübnanh, Lübnanlı olduğundan do 
layı vazifesinden çıkarılmıştır. 

Daha bir çok LübnanlıJar da 
ayni akibete uğramışlardır. 

Bu ne\•i hareketler neye delalet 
eder? 

Liibnanda ı abat rahat vazife le· 
rini ğörüp geçinen birçok Suriyeliler 
vardır. Buradaki Suriyelilere de ayni 
muameleyi yapmazdan evvel hükı.1. 
metimize Şamlı ef~ndilere bu mese
leye dc:ıir kati iznhat vern esini teklif 
cdiyoıuz. ,1 

yapmak çok kolaydır. Zira Vindsor 
düşesi, kanşık &aç tuvaletlerinden ve 
garabetlerden nefret eder, sadelik 
sever. Düğün münasebetile yeni bir 
saç taraması ~ekli kabul etmiştir . 
Bunun adı da kızlık zamanındaki un· 
vanma izaf,: ettiğimiz V allis saç tu· 
valetidir. Büğün günü gelinin arka
sında bir topuz bulunacaktır. 

Nişanlısının saç tuvaletini yapar· 
ken Vindsor dükü hazır bulunmaz. 
Haftada bir defa. dükün saçlarını 
keserim. Onun tatla tatlı konuşması
na daima meftunum. Saçlarım.keser· 
ken gölftan, spordan, tayyarecilık· 
ten tatlı tatlı konuşur. 

Gelinin kullandığı kokuya gelin 
ce, buna da kendi arzusu veçhile, 
Moment supreme adını verdik. Bu, 
gaşyeJici bir kokudur. 11 

Öğrenildiğine göre düşes dö 
Vindsorun çeyizi kn k sekiz takım· 
dan ibaret değildir. 66 takım yeni 
elbisesi vardır. 

Düşes Parise gittiği zaman ıs

marladığı elbiselerin kırp sekiz ta· 
kımının teşhirine mü~ade etmişti . 
Fakat başka bir terziye 1smarladığ1 
18 takımın kat'iyen gösterilmesini 
istememişti. Bu 18 takım ilave edi. 
lince düşesin elbiseleri 66 ya çıkmış 
oluyor. Bu 18 elbiseden 6 sı gece 
elbisesidir. On biri gündüz ve biri 
de ev içerisinde giymek içindir. 

Bunların en şayanı dikkati, üze· 
rinde bü ük kırmızı istakoz resmi 
olan beyaz tafta bir elbisesidir. Bu 
resim göğüsten eteklere kadar uzan 
maktadır. 

Diğer koyu laciverd bir gece el· 
bisesinın üzerinde bir çok renklerde 
kelebek resimleri vardır. Şayanı dik. 
kat bir gündüz elbisesi de " şatranı; 
elbise ,, ismi verilen hir km.tümdür. 
Yünden yapılmış olan bu elbisenin 
dügınel t' ri derın ve şatranç taşlan 

gibidir. Düğmeler çözüldüğü zaman 
siyah beyaz kareli, şatranç masası 
biçiminde bluz göı ünmektedir. 

Siyah krep bir elbisenin üzerin
de kaplumbağa resimleri görünmek· 
tedir. 

--~~-----·------~---

Zabıtada: 
Hırsızlık 

Sabıkalılardan Ahmet oğlu f b. 
rahim adında birisi Şakir oğlu Şük. 
rünün Caket, Ka~ket ve Pantolununu 
çalarak kaçarken cürnıü meşhut ha
linde yükalanmıştır. Suçlu adliyeye 
sek edilmiştir. 

İnhisarlar Adana tütün 
fabrikası müdürlüğünden 

1- Fabrikamızın 30,000 sandık 
tahmin edilenbir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmeye konulmuştur 

2 - Nakliyatın muhammen be-
deli bin liradır . 

3- Şartname parasız olarak fab 
rika müdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat teminat 75 lira· 
dır . 

5- Eksiltme Haziranın yirmi 
üçüncü çarşamba günü saat 13 de 

TÜRK SÖZ Ü 
-· .. .. TURKSOZU 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

GAZETECiLiK VE MATBAACILll< 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

il A 1 Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzcllCJ~ an ar nc:nin, bir müessesenin iıtiyorsaıuz kitaplann~ ~ 
b .. ··k dasıdır Reklam\a .. j sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bi~ .. .-Ji 

en uyu propagan · renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak TürksöOI""" 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır. 

2 - ilanlar için 
caal edilmelidir • 

idareye müra-

L--------.J 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

C. H. P. Kadirli ilçe yön
kurul başkanlığından : 

Üç bin dokuz yüz dört lira kırk 
sekiz kuruşluk keşfi havi Kadirli ka. 
zası parti binasının mevcut planına 
uygun bir surette fenni keşfi daire
sinde mevcut mnkavele ile yapılması 
için on beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuş olduğundan bu müddet 
içinde taliplerin C. H. P. Kadirli 
ilçe yönkurul Başkanlığına müraca
atları ilan olunur.8171 3-5-8 

tiirlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalanrıda yaptı
rabilirsiniz . 

Tablar Resmi evrak, c~dveller, ~ 
ler, çekler, karneler kağıtP"' 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ıa~ 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöıfdll" 
yapılır . 

K·ıtaplar ~~e.~lerinizi Türk .. 
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü 111';. 

baası"Türk_. 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

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

T0RKSÖZ0 • 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bl 

• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. k 
:....--------------------~--------~ı 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 
Tapu 

No: Mevkii 

17 Keçeciler 
9 Babıtarsus 

10 Kemeraltı 
24 Abidin paşa caddesi 
20 Karasoku 

18 " 
24 " 
29 Kömür pazara 

Kapalı ç:ıı şı 186 
118 
120 

53 
2 

18 
4 

24 

Y ağcamii civan 

Müstecirin ismi 

Yasin 
Duran 
Kunduracı Dede 
Hacı oğlu Ali 
Mustafa 
Boşlur 

Silahçi Ahmet işgalinde 
HulUsi 
Bahıi Akın 
Dokumacı Edip 
Mehmet 

MÜJDE 

Cinsi 

Dükkan 

" 
" 
" 
ti 

il 

" 
ti 

.. 
tJ 

" 

Muhammen 
bedeli 

Ucuz radyo almak için gümrük rüsumunun inmesine il ekleyenlere müjde 
bu rüsum tenzil edilmediği halde SAHiBiNiN SESi size gümrük resmi 
kalkmış gibi gayet ucuz olmakla beraber mükemmel, bütün mevc.!li yeni 
model birradyo takdimile şeref duyar . 

8182 

12 ay vade ile satış 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye civarında 

ADANA 

D. Demiryolları umum nıüdürlüğünden : rJ 
ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira olan 1 

ton renkli veya beyaz üstüpü 21-6-1937 pazartesi günü saat ıs de 
niden kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktlr ~ 

Bu İşe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile k~: 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 .~ 

nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde Nafia Vekalet~ 
alınmış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de k 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara , lzmir , HaydarpaŞA 
Ahna veznelerinde sAtılmaktadır. 8173 5-8-9-lt 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

. 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplanna kimyagerİerin elile doldurulanbir krist.ı' 
Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiri6"" 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadel 
tapalarına dikkat edi~iz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolandır .. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde~ 

7953 50 

• 

lElYİNATDR 
BULUNHAYA.H EV KASASI 

DLHAYA.X !!AH l<A.YA !!:J'.,;t 

Mikrop hır•ızdan daha kı;r&aılwdur. 

Paranızı ka5ada :ıa.kt;dı~•ma. •IL~I 

yl;r4>cel<lerir.i;ıl d• 

.ıı •• 
no~:.ı!.; hıava dolapl~ında mı.ıhafult e.,.\" ı 

fabrikada yapılacağından isteklilerin r 
fabrij(.a müdiirlüğüne müracaatları . Sıcaklar başladı 5 SEHE GARAl1lİ 

0

ikl c!efıa u: lfl•mekı:t 
iiynı r.&ndömım: v·:»:-t.t: 

yac~ı\tt s .. ~ı.:~ hav:-. dtl:~:ıltt 

8016 23-8-23-8 

Satılık bahçe ve mağaza 
Adanada Verayicisirde Cumhu· 

riyet fabrikası karşısında arsasile 
beraber sekiz yüz üç arşına terbiinde 
bir bap taş mağaza ve yine Vera· 
yicisirde Memleket hastane~i arka· 
sında ve Seyhan nehri sahilinde 
eşcarı mütenevviayı havi on sekiz 
dönüm bir bahçe satılıktır , Talip 
olanların Doktor Operatör Bay Ah· 
met Erzine müracaatları . 

• ..S-

IÇECEGINIZ SU 
Ayran Menba suyu 

olmalıdır 
Sıhhatinizi korumak, susuzluğunuzu gidtrmek için her yerde mutlaka 

Ayran suyu içini•. 

Mide, bağırsak, ve böbreklerinizi korumak, hayatın:ıı uzatmak ve neşe 

ile iztirapsız geçirmek isterseniz her türlü mikrop ve televvüstl:!n ari 

AYRAN MENBA suyunu tercih ediniz . 

e086 2-3 
a z w lıl'f ·4~--=- W. ;:r- - --ıs 

8100 

• r,---- DOKTOR-
Ziya Tümgören 

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

4-15 g. A. 8150 

Umumi Neşriyat MüdürÜ 

M .. Bakşı 
. """ . Adana Tik~ ,gaıt.bl'• 


