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8nc8k mUşahitleri Cenevreye hareket etmek 
Ab<>' 

masr• 
üzere bulunuyorlar 
Türk tezi doğrudur. Bütün Iran 1 

Türklerle elele beraberdir 

Merd bir Efem izi 
kaybettik 

Amerikayı yeniden korku ve heyecan 
içinde bırakaı1 bir cinayet 

l 
ldesio bu··ıu··n şiddetı"yle devamda Hatayda engizisyon 

eri;:0 Müşahitler her şeyi anladılar.Fakat hakikati anlatacaklar mı? 
arın 1 • ------
ş ol 

onııı' l'ahran: 19' ( Hususi) - Bütün 
ran ' 1 • gazeteleri lskenderun mese esı 

7 P~a.kkında uzu~ makaleler yazarak 
açık urk tezin( teyidetmekte ve lranlı 

arın her ın ve zaman Türklerle be
çuk raber olduklarını elele hareket ede

•si fı."eklerini kaydetmektedirler. 

bu, _Antakya: 19 (Hususi muhabiri· 
et !" izden ) - Müşahit Heyetin ayın 
ni eb!l İnden evvel Sancağı terkedeıni· 
lduklYeceği anlaşılmaktadır -
Ce) Sancaktaki bütün Türklere ufak 
lunfl'lahanelerle turlü hakaretler yapıl
ek nakta, tehditler savrulmaktadır . 

polis, jandarma karakollarına cel
bedilmekte ve tahkir edilmektedir . 

Para ile tutulup Müşahitler.: Türk 
diye gösterilen ve münasebe1sizlik 
yapan bir kaç kişi her yerde Mü· 
şahitlerin karşısına çıkmaktadırlar . 
Bunun farkına varan Müşahitler, re· 
fakatlerinde bulunan Kumandan Bo 
noya : 

- Bu adamları nereye gidersek 
karşımızda görüyoruz. Buıılar 1 ürk 
değil , Türk taklidi olsa gerektir . 
demişlerdir . 

Kanunusaninin 9 unda yapılan 
Arap nümayişi Antakya kaymakamı 
tarafından hazırlanmış bir plan tah· 

tında olduğu iyice anlaşılmıştır. 
Bütün Suriyede ve bilhassa San

çakta çok sıkı İ>ır sansör vardır . 
Halk, mektuplarını, postanelere açık 
olarak vermekte ve orada okuttuk
tan sonra kapamaktadırlar. 

Bütün Sancak hala kapalıdır . 
Sokaklar, çarşılar, ıssız ve matem
lidir. 

Antakya : 19 ( Hususi Muha
birimizin telgrafı ) - Müşahitlerin 
yarın hareketi muhtemeldir . Müşa· 
hitler daha evvel raporlarını gön· 
derdi ki erinden ayın 21 inde Cenev
rede bulunmak mecburiyetinde de. 
ğillerdir. er f Yü2lerce bigünah Türk her gün 

na~-------~-----------~,------------------------

40,000 gönüllü F ranko 1 

ya yardım ediyormuş _,; 

Başvekilimiz 
Ankara<Ia 

ne İstanbul: 19 (Radyo) -
~itkaç gündenberi şehri
nb:de bulunan Başvekil 

'---
illet İnönü dün akşam 

7,15 te Ankaraya hareket 
>uyurdular . 

Akdenizde bir Fransız torpidosu meçhul 
bir tayyare tarafından torpillendi 

aJl Başvekil Perapalasta 
·ahatsız bulunan Maliye 
ıl ekili Fuat Ağrahyı zi
'aret etmişler ve Dahili
,~ Vekili Şükrü Kaya ils 
>ırlikte Vilayete giderek 
l'luhiddin Üstündağ ile 
ki saat k~dar konuşmuş
ardır. Bu konuşmaların 
ehrin İmin ve vilayeti~- . 
erli hakkında olduğu sa-

1
1 

ıı ıyor . 

Başvekil ayrılmazdan 
'\r\r l D · e olmabahçe sara-
'.1n?a bulunan Büyük Şe-1 
1!l'1z Atatiirk'e vedaa 1 

'.•tınişlerdir . 1 

~ilistin tahkik He-l 
yeti gidiyor \ 

_Kudüs : 19 ( Radyo) - Filis· \ 
n ı ı · · k ş erını tahkiko gelen Heyet tah-
atına nihayet vermiştir . \ 
. Heyet bir kaç güne kadar Fi· 1 

ıtınden ayrılacak b. k .. M 1 d , ır aç gun ı · 

'.ka kaldıktan sonra Londı aya gide 
· tır : • j 
İngılız harp nazırı bir 

nutuk söyledi 

Londra : 19 (Radyo)- Harbiye 
kanı dün verdiği bir nutukta mec· 
ıri askerlik ve ordu teşkilatı hak· 

Ü nda ehemmiyetli nutuktan izah et· 
iştir. · 

ası 

Londra : 19 (Radyo) Son 
kat'i tahminlere göre; ispanyada 
40,000 den fazla yabancı General 
Frankoya yardım etmektedir . 

Bunların 20,00o ini ltalyan, 12, 
000 ini de Alman gönüllüleri teşkil 
etmektedir . 

E una karşı ispanya hükumeti ı 
tarafına giden gönüllüler de (32000) 
tahmin edilmektedir . 

Bunların çoğu F ransadan git
miştir . Rusyadan giden bin kadar 
gönüllü fen memurudur . Bin kadar 
da lngiliz vardır . 

Hükumet gönüllüleri çok talim 
görmemiş kimselerdir . lhtilfılcılara 
gidenler iyi talim görmüştür . 

Son defa da ( 4000 ) ltalyan 

Kadise çıkmıştır . i 
lşbilyed.: ltalyan ve Faslıların sayısı 

hükumet askerinden çoktur . 

Danimarka : 19 (Radyo) - Ge· 
n!ral Franko önümüzdeki Çarşan
ba günü mühim bir nutuk söyliye· 

cektir . 
Alınan malümata göre; Franko· 

nun söyliyeceği bu nutuk, lspanyol 
ihtilalinin cephesini ve istikbalini 
aydınlatacaktır . 

Paris : 19 (Radyo) - Salahi· 
yettar bir menbadan çıkan bir ha· 
bere göre, Ak denizde bir Fransız 
torpidosu meçhul bir tayyare tara· 
fından torpillenmiştir , 

Londra ; 19 (Radyo) - Akde· 
nizde torpili enen Fransız torpido· 
sunun Mari-Brez olduğu anlaşıl· 

mıştır. 

Londra : 19 (Radyo) - Kon· 
trol meselesinin halli için, F ranko 
Looor•ya cevabını bildirdi . 

Londra : 19 (Radyo) - Va· 
lansiya hükumeti bu ay başında ve· 
rilen kontrol pr.ıjesi için cevap ver. 

miştir . 1 
Valansiya hükumeti, projeyi ek· 

seriyetle kabul etmiştir . ı 

Paris : 19 (Radyo) - Ademi 
müdahale hakkındaki ltalyan ceva· 1 

bının ihtirazi kayıdlar arz etmesi· 1 
ne rağmen yapıcı bir meildedir . 1 

Edvard 
Yine mi evlene

miyor ? 

Edvard 

Londra : 19 ( Radyo ) - Ma
dam Simpson Kraliçe mevkiine ge· 
tirilmese bile , Edvardın Simpsonla 
evlenmesine razı olmadığını Beşinci 

Jorj Başvekile bildirmiştir. 

Hayta Hüseyin öldü 

Cumhurreisi bütün Amerika polisini 
bu iş için seferber etti 

Küçük Mattson'un kaçırılmasına dair son tafsilat 
ve bulunan iz 

Hayta Hüseyin 

Osmaniye : 19 [ Hususi muha 
birımizden ] - Milli mücadelenin 
kuvvetli yardımcılarından merd bir 
vücudu kaybetmiş bulunuyoruz . 

920 yılında Türk'ün var:ığını 
göstermek üzere Maraş havalisine 
gelen Kılınç Alinin yanına giderek 
milli harekata iştirak etmiş, yokluk 
içinde silah ve cephane tedarik 
ed r"k etrafına topladığı 40-50 
kişi ile Osmaniye bölgesinde çar· 
pışmış ve büyük fedakarlıklar gös· 
termiş olan • kırmızı müfreze • nin 
kumandanı Hayta Hüseyin dün öl· 
müştür _ 

Bu fedakar, merd efemizin ölü· 
mü Osmaniyede büyük bir tesir u
yandırmıştır . 

Dün bütün Osmaniye çarşıları 

matem olarak kapanmış ve efeye, 
hüyük bir ceııaze töreni yapılmıştır. 

Türksözü : Merd kaybımızın 
ailesin,' başsağlığında bulunuruz . 

ltalyanlar 
Doğu Afrikada 
maden taharriya-
tına başladılar 

Roma : 19 ( Radyo ) - Doğu 
Afrikasındaki madenleri işletmek 

için bir Alman - ltalyan şirketi ku· 
ruldu . Bu şirketin sermayesi , bü 
tün madenleri işletecek kadar bü· 
yüktür . 

Bu şirket mühendis ve mümes· 
silleri bir kaç gürıe kadar Afrika
ya hareket edeceklerdir . 

Heyeti fenniye , kömür , demir, 
bakır , kurşun mııdenleri taharrisile 
meşgul olacak ve maden ocaklarının 
yerlerini tesbit edeceklerdir . 

Amerikada aklın almıya· "' 
cağı derecede feci, korkunç ve 
ayni zamanda bu derecede • 
de mahirane işlenilmiş bir çok 

cinayetler, hırsızlıklar olduğunu 
biliriz Fakat Amerikan hay· 
dutları son senelerde yeni bir 
cinay, t sahası daha keşfettiler, ' 

bu saha canavarlık ve kar iti· 
bariyle şüphesiz faillerinin kor 
kunç ruhlarını daha çok fazla 
tatmin etmektedir. Amerikalı 
annelerin içini titreten bu çeşid 
cinayetlerin ilk kurbanı maruf 

Atlantiğin kahramanı Linbe· 
rgin zavallı çocuğu olmuştu . 
Ozaman bütün Amerikan, hat· 
ta dünya efkarı umumiyesini 

müdhiş bir heyecan ve asabi· 
yete düşüren bu cinayet karşı
sınJa fa;.liyete geçen Amerikan 
polisi bir haylı zaman aciz kalmıştı. 

Şimdi de aynı cinsten yeni bir 
cinayet Amerikayı bu defa büsbü
tün artan bir korku içinde bıraktı. 

Yeni para koparmak maksadiyle 
bir zavallı yavru annesinin kolları 
arasından alındı. Ve beyni parça 
parça olmuş bir halde iade olundu. 
Bakalım bu defa Amerikan polisi 
ne yapacak?. Mamafih cümhur reisi 
M. Ruzveltin bu, cinayet karşısında 

duyduğu derin eleme ve asabiyete 
bakılırsa bütün Amerikan zabıta 

ve kanun kuvvetlerinin şiddetle ha· 
rekete geçecekleri anlaşılmaktadır. 

Bu hususta Avrupa gazetelerinin 
Amerikadan aldıkları tamamlayıcı 
:;-ıulumatı aşağıya naklediyoruz: 

"Cümhur reisi M. Ruzvelt gaze. 
telerde kücük Charles Mottsonun 
feci surette öldürülmüş olduğu ha 
berini okur okumaz ilk söylediği 
cümle şu olmuştur; 

- Çok müdhiş! inanılmıyacak 
kadar korkunç bir şey! 

Amerika efkarı umumiyesini 
yeniden alt üst eden bu cinayet kar
şısında umumi heyecan ve dehşete 
bir cevap olmak üzere cümhur reisi 
bir nevi seferberlik emrederek bü
tün Amerikan polisini mücrimin mey· 
dana çıkarılması için harekete ge· 
çirmiştir. 

Diğer taraftan müddei umumi 

Son dakika 
Sancakta Türk mahalleleri soyuluyor 
Antakya : 19 ( Hususi ) - Arap ve Ermeniler İskenderunda Türk ma· 

hallesine tecavüzlerine devam ederek evleri soymakta ve halkı ölümle tehdit 
etmektedirler . Bu vaziyet müşahit heyet tarafından görülmüştür . 

Bugün İskenderundan Antakyaya dönen müşahit heyete Antakya sokak· 
larında Arap polisleri tarafından tabanca ile öldürülen iki 'fürk gencinin kat
li hadisesine bizzat şahit olmuşlardır , Sancakta zulum bütün şiddetiyle de· 
vam ediyor . 

ispanyadan yeni haber yok 
Londra : 19 ( Radyo ) - İhtilalciler Malagayı işgal ettikten 

panyadan yeni haber gelmemiştir. Yalnız hükumet kuvvetlerinin 
8 mil cenubunda bir askeri noktayı ihata ettiği iddia ediliyor. 

sonra İs· 
Madridin 

Kaçırılan küçük Çarls Jfot•on 

mücrimi bulacak veya haber vere
cek şahsa [ 10,000] dolarlık müka
fat verileceğini ilan etti. 

Şu ane kadar T okomada yeni· 
bir şey yoktur. Cinayetin halli için 
çok büyük müşkilat karşısında bu· 
lunulmaktadı r. Yalnız anlaşılan bir 
şey varsa katilin istediği 28,000 do. 
lann hiç bir zaman ödenmem~ ol. 
duğudur. Elde bulunan yegane iz 
evin ve çocuğun cesedi etrafında 
görülen katilin ayak izleridir. 

Birinci izlerden anlaşıldığına go· 
re katil, küçük Lindbergin katili 
Hauptmanın yaptığı gibi kundura
larının üzerine çorap geymiştir. Bu 
suretle ayak izlerinin teşhisi bir 
kat daha güçleşmektedir. 

Üç çocuğun şehadeti: 
Bunlardan başka katilin mey· 

dana çıkarılmasını kolaylaştırabile. 
cek izlerden birisi de katilin küçük 
Mottson'u kaçırırken orada bulunan 
üç çocuğun şehadetidir. 

Bu üç çocuk katili mükemmel 
surette görmüşlerdir. Çünkü katil 
çocuğu kaçırırken maskesi düşmüş 

ve meydana çıkmıştır. Bu çocukla· 
nn ifadelerine göre katilin yüzü 
bronz renginde ve bir de sakalı 
vardır. 

Bu sabah kırk beş polis memu
ru Everett civarındaki ormanda bü· 
tün gün tetkikatla meşğul olmuştur. 
Bu memurların öğrendiğine göre 
çocuğun cesedi bulunduğu günün 
arefesinde esrarengiz bir adam bü· 
tün l!'ece o civarda dolaşmış. Diğer 
taraftan üç çocuğun şehadeti saye 
sinde kaçırma hadisesi hakkında ka· 
ti malumat elde eJilmiştir. 

Noelden iki gün sonra dört ço· 
cuk Noel ağacının altında pasta yi· 
yorlardı. Çocukların ana ve babala
rı bir düğün merasiminde bulunmak 
üzre çıkmışlardı. Bu sırada küçük 
Charles su aramak üzere mutbağa 
gitmiş ve arkadaşlannın yanına dön· 
düğü zaman şu sözleri söylemişti : 

- Mutbahta bir adam gördüm. 
rencereden bakıyordu. Diğer ço· 

- Gerişi üçüncü sahifede -
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Sahife 2 

HELIGOLAND 
ILJI eligoland adar ~ 
lr-ıJ sının. yeniden 1890 da İngilizlere, Zengibarla Soma linin 

tahkım ve tes büyük bir kısmına mukabil bu adayı Alman· 

Şehir haberleri 
Şehirde 
şeker yok 

, 

Fakülteye girmek isteyen öğretmen
ler ve Öğretmen okulu mezunları 

Büyük ihtilaf 

Bu, sancak ihtilafı, Dansig i~i niz 
değil.. Kaş yolma meselesi! en 
Kaliforniyada kadın polisi 1 

erkek polisten fazladır. nen 

lih edileceği hakkında yaya verdiği zaman.bu mübadele İngilizlere 
son günlerde verilen ha. çok karlı görünmüş ve Gladston sevinçle 
herler, bütün eski itilaf ell erinı u~uşturarak : " Sir düğmeye muka
d l tl · k 1 bil bir üniforma aldık! ., demişti . Fakat 

evh e erı . d~~Y arıknı düğmenin üniformadan daha kıymetli oldu- 1 
nı ey~cana uşurme ğu sonradan belli oldu . Bu 
ten gen kalmadı . _,_....,_ -------------- 1 

buhran ve ihtikar 
karşısında ciddi tedbirler 

alınmalıdır 

Mecburi hizmet meselesi 
devama manidir 

KalJorinva polis müdürlüğü ka· ılrıı 
dın polislerden çok memnundur. 
Bunlar daha iyi iş görebiliyorlarmış 
Fakat Kaliforniya polis müdürlüğü 

ıın ı 

·el 

Bilindiği üzere, Versay ınuahe· · 
desi mucibince Almanya, haklı ola
rak " şimalin Cebelüttarıkı " adı ve
rilen bu adadaki tahkimatı yıkma
ğa ve burada bulunan harp aletle
rini tahribe mecbur tutulmuştur . 

Filhakika Heligoland yalnız El 
be, Ayder ve Vezer nehirlerinin man 
saplarına değil; Kukshafen, Bremen 
ve Hamburg gibi mühim Alman li· 
manlarının metballerine de hakim
dir. 

Büyük harp esnasında Alman 
denizaltı gemilerinin sığınağı olan 1 

Heligoland'ın çok mühim ve mütead . 
dit tahkimatı yıkılmış, topları tahrik 
edilmiş, yeraltındaki labirentler ve 
kazmatlar doldurulmuş, obüs asan· 
sörleri sökülmüş ve duvarlarla örül· 
müştü . 

Oraya gönderilen " silalısızlama 
komisyonu " uzun seneler içinde ba· 
şarılan ve Almanyaya milyonlarca 
lngiliz lirarına mal olan eseri bir 
kaç ay içinde yoketti . 

Muahedeler ve realiteler 

Bununla beraber, 936 sonkanu
nundan itibaren Heligoland, mua· 
heclelrr hükümlerile realiteler dün· 
yası arasındaki uçurumu her gün bi 
raz daha açan hadiselere sahne 
oldu. 

Sonkanun ayının başlangıcında 
ada sakinleri, adala, mm muhtelif 
taraflarına gitmenin kendileri için 
yasak edildiğini hayretle gördüler . 
Adanın çok geniş bir takım yerleri 
ayrılarak etrafı çevirdi ve içlerinin 
gö~ülıııemesi için bunların kenarla· 
rı na tahta perdeler yakıldı . 

Askerlerin nazsreti altında bu
lunan bu tahta perdelere sivillerin 
yaklaşması bile yasaktı . 

Diğer taraftan, hemen hemen 
her tarafa muazzam burgu makine· 
!eri konuldu . Bunların yaptığı ce· 
bennemi gürültü hemen hemen dai· 
mi idi ve dinamit infilakları o kadar 
sıklaştı ki ada balkı artık bunlara 
aldırış etmez oldu . 

Adaya gönderilen binlerce işçi, 
sivil halktan tamamen tecrid edil 
miş bir vaziyette kaldılar . 

" Bir düğmeye mukabil bir üni· 
forma aldığım " söylüyordu . 

Bununla beraber, düğmenin üni · 
formadan daha kıymetli olduğu son· 
radan belli oldu . 

Herkesin haklı olarak korktuğu 
Heligolandın tahkimatı o derecede 
idi ki, dünya harbi esnasında düş
man donanmalarından hiç biri bura
ya taarruza cesaret edemedi . 

Onun için, Versay muahedesinin 
tanzimi esnasında lngiltere bu ada· 
daki tahkimatın tamamen yıkılması- ı 
nı talep etti ve bu iş de 1922 de 
bitirilebildi . 1 

Eski Kayzeri örnek tutan ve Ver ' 
say muahedesinin hükümlerine al- ı 
dırış etmeyen Şansöliye Hitler, on 
dört sene sonra, adanın yeniden tab- ! 
kim edilmesini ve her zamankinden j 
daha ziyade zaptı imkansız bir hale ı 
sokulmasını emretti . 

Ben bundan salahiyetle babs•
debilirim . Çünkü olimpiyad oyun- ı 
]arının deniz yarışları dolayısile Ki. 
elde yapılan müsabakalarda tesa
düfen yardımiyle şimdi gene diller· 
de dolaşan bu meşhur ada üzerinde 
bir kaç gün geçirmek imkanını bul J 

dum. 1 

Gördüklerim · 

Ada halkı hemen hemen mün 
hasıran balıkçılardan veya klavuz
lardan mürekkeptir . 

Bununla beraber, adanın başlıca 
gelir kaynağını turizm teşkil eder . 
Yaz mevsimirin devamı müddetince 
Heligoland, adanır. vahşi güzelliği

nin ve denizinin ihtişamlı manzara· 
sının cezbettiği binlercıı turistle do. \ 
lup taşar . j 

Bu rağbetin birinci sebebi He- 1 
ligolanda gönderilen mallardan güm , 
rük resmi alınmaması ve tütün, bav· i 
yar, istakoz gibi şeylerin burada çok 
ucuz satılmasıdır . 

Adada kaldığım müddetçe her 
tarafta hakikaten hummalı ve fası
lasız bir faaliyet gördüm . 

Binlerce sivil işçi burada dur
madan çalışmaktadırlar . Denizaltı 
gemilerini barındırabilecek olan ye 
ni bir liman da yapılmaktadır . 

Ben orada iken, her tarafta de· 
nizden çıkan muazzam çim ,nto blok
ları bu limanın şeklini vazih bir su- : 
rette belli ediyordu . 

Halk uzun zaman adada bir te
merküz kapı kurulduğunu sandı. Bu . 
nudla beraber, hakikat yavaş yavaş 
yayılmağa başladı . 

Almanlar Versay muahedesinin 
hükürnleri11i bir kere daha çiğneye· 
rek Heligoland'daki tahkimatı ye· 
niden inşa ediyorlardı . 

Bundan başka, adanın kıyıları 
' da tahkim edilecek ve gene çimen

todan bir sedle çevrilecektir . 

Üniforma mı daha kıymetlidir 
düğme mi ? 

Heligoland hiç şüphesiz dünya
nın en mühim stratejik noktaların

dan biridir . 
Mesabası oldukça mahdut bu

lunan bu ada, kayalardan müteşek 
kil tabii bir kaledir ve denizden tah
minen 70 metre yüksektedir . 

Vaktile Danimarkaya aid olan 
bu yeri 1807 de lngilizler zaptede
rek l\ apoleonun donanmasile daha 
iyi çarkışabilmek için burada bir de

niz üssü kurdular . 1 

Bundan çok sonra, 1890 da İn· 
giltere Zengibarla Somali protek- 1 

torasının büyük bir kısmına muka
bil, dostane bir şekilde bu adayı 1 

A !manyaya verdi . 1 
Bu adanın mesahası Heligoland

ınkine göre 3.000 defa daha büyük 1 
olduğu için bu mübadele lngilizlere 
çok karlı göründü . Gladston bile 
5evinçle el/erıni uğuşturuyor ve ; 

Maarifte: 
Tayinler 

Kız Lisesi muhasibi Fahri Şen 
Erkek Muallim mektebi anbar me 
murluğuna ve Erkek Muallim mek· 
tebi anbar memuru Şükrü de Kız 
Lisı::si muhasipliğine naklen tayin 
edilmişlerdir. 

Ölçülerin damgasına dik
kat ediniz 

iktisat Vekaleti bütün yurda bir 
tamim yaparak bazı yerlerde sahte 
damgalı ölçüler kullanıldığı görü· 
lerek yakalanmış olduğunu bildir
mektedir . 

Halkımızın müteyakkız davra
narak, ölçülerin damgalarına dikkat 
etmeleri ve her türlü şüphelerini ik
tisat Vekaleti veya Belediyeler öl· 
çüler teşkilatına bildirıoeleri tavsiye 
edilir . 

Dün yine, şehirde şeker buhranı 
ıyıce kendini göstermiştir. Halk, 
biç bir dükkanda bir gram şeker 

bulamamakta ve şuraya buraya bey. 
hude yorulmaktadır. 

Evvelce de yazdığımız gibi, şe 

ker buhranında yolların karlı olması 
dolayısile yük vagonlarının gelme
mesinin de dahli varsa da bunu asıl 
bu işlerle uğraşan ve üç aylık stok 
bulundurmağa mecbur olan toptan<'ı 
tüccardan sormalıdır. 

~eker fiatlarında ağlebi ihtimal 
bir tenezzül olacağı gibi bir ticıuet 
düşüncesile fazla stok bulundurul. 
maması bugünkü buhranı tevlid 
eden y~giine amildir. 

Zaruri bir ihtiyacı karşılayan şe· 
ker maddesinin, buhranına kimler 
sebep olmuşsa araştırılması çok 
yerinde olacaktır. Bu İş için alına

cak tedbirlerin de müstacelen tat
biki zarureti içinde bulunmaktayız. 

Sedlerin inşaatı 
Havaların yağmurlu git
mesı inşaatı sekteye 

uğratıyor 

-
Seyhan kıyılarındaki, selde yı

kılan sedlerin tamir edilmekte oldu· 
ğu ve kalabalık bir amele ile tami
rata devam edilmekte bulunulduğunu : 
yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre; sed
lerin tamir işleri pek ağır gitmekte
dir. Buna da sebep, havaların fena 
gitmesi, ameleden iyi randman alı

namamasıdır. 

Tamiratın, önümüzdeki ay so· 
nuna kadar bi eceği şüpheli görül
mektedir. 

Türkkuşu 

Ankaradan glen muta
hassıs sahayı tetkikle 

meşgul 
Türkkuşu şehrimiz şubesinin ye

niden ve daha esaslı bir şekilde ku
rulması üzerinde Türk hava kurumu 
Adana şubesinin faaliyete başladı
ğını yazmıştık. Bu hususta esaslı 
tetkikler yapmak üzere merkezden 
Türkkuşu mutahassıslarından Bay 
Naci şehrimize gelmiştir. 

Evvelki gün başkan Subri Gül, 
müfettiş Halil ve Bay Naci Türk
kuşu için hususi ve müsait bir saha 
aramak üzere dolaşmışlardır. Muta· 
hassıs Bay Naci, daha bir kaç gün 
şehrimizde kalarak tetkiklerde bu
lunacaktır. 

Saha işi halledilir edilmez der
hal derslere, motorlu tayyare kurs
larına başlanacaktır. 

Adana- Mersin 
yolcu katarları 

Hareketler azaltıldı 
saatler değiştirildi 

Adana-Mersin, Mersin-Adana 
şömendöfer yolcu katarlarının hare
ket saatleri değiştirilmiş ve hare
ketler azaltılmıştır . 

Yüksek tahsil 
• 

ıçın 

müesseselerine 
son kat'} şartlar 

devam 

Gerek öğretmenlerden ve gerek 
öğretmen okulunu bu yıl bitirip te 
verildikleri illerdeki işlerine başla
mıyanlardan bazılarının, yüksek tah
sıllerini takip et . ı.ek üzere Dil -
Tarih - Coğrafiya Fakültesine gir· 
diklerinden veya gireceklerinden 
bahsile istifalarının kabulünü veya 
mecburi hizmetlerinin tecilini iste
mekte olduklarından bu gibiler için 
ne muamele yapılacağı hakkında 

ilk öğretim genel direktörlüğünün 
komisyona havale ettiği beti şudur : 

1 - Mecburi hizmeti bulunan 
ilk okul öğretmenlerinden orta okul 
öğretmeni olarak yetişmek üzere 
G. Enstitüsü müsabaka imtihanlarına 
girerek kazananların Enstitüye de · 
vamlarına müsaade edilir . Bu şe · 

kilde , Enstitüye alınanlar , ilk öğ· 
retmen okullarındaki tahsillerine ila · 
veten enstitüden çıktıktan sonra 
yapır.ağa mecbur olacakları hizmeti 
de usulü dairesinde teahhüt ederler. 

Evvelce öğretmenlikte geçirmiş 
oldukları müddet , mecburi hizmet· 
!erine mahsup edilir . 

2 - Mecburi hizmetini bitirmiş 
olan ilk okul öğ• etmenlerinden ens· 

Mekteplerde 
Havacılık dersleri verilec=k 

Maarif vekaletinin verdiği bir 
1 

karara göre , ilk , orta ve yüksek 
mekteplerin ders programına bava· 
cılık dersleri konacaktır . 

titüye nehari olarak devam etmek 
isteyenler , enstitü kadrosunnn mü
saadesi nisbetinde alınabilirler . 

3 - Mecburi hizmeti bulunmı· 

yan ve öğretmen okullarını nehari 
olarak ve pek iyi , ve derecede biti
renler enstitüye nehari olarak 
devam etmelerine müsaade edilir . 

4 - Mecburi hizmetini bitirme· 
miş olan ilk okul öğretmenlerinin 
yüksek tahsil müesseselerine devam
larına müsaade edilmez . 

5 - Mecburi hizmeti olup ta 
şimdiye kadar yüksek tahsil mües· 
seselerine kaydedilmiş ve elyevm 
etmekte bulunmuş olanlardan , mec 
buri hizmetlerini yüksek tahsiilerini 
bitirdikten sonra yapacaklarına da
ir birer taahhüt senedi alınmak su 
retile devamlarına müsaade edilir . 
Kayıtlı bulunup ta halen devam et
miyenlerin kayıtları silinir . 

6 - ilk okul öğretmenlerinden 
yüksc..k okullara devamlarına müsa. 
ade edilenler , ögretmen bulunduk· 
lan ilin kültür direktörlerinden o 
ille ilişiklerinin kesildiğini gösteren 
bir belge getirmedikçe yüksek okul
lara kaydedilemezler . 

T aklid Gümüş 
paralar 

Kalay , kurşun ve bakır 
halitalardan yapılmış bu 

paralardan sakınınız 

ile kadın polisler arasında son gün· 
!erde büyük bir ihtilaf çıkmıştır. 

ıol 

Gı Polis müdiri kadın polislerin 
kaşlarım yoldurmalarına ve tırnak· 

ıi 
!arını boyamalarına müsaade etme· 
mekte ve kadın polislerde yüzleıine 
yakışık alacağı şekilde kaşlarım yol· 
durmaktan. ~iç .bir suretle vaz geç ita 
miyeceklerını bıldirmişlerdir. 

Ne büyük ihtilaf değilmi? eti 

Odundan çikolata 

Odundan kağad yapıldığını bi· 
liriz, amma çikolata yapıldığım ben 
kendi hesabıma ne biliyordum ne 
de şimdiye kadar duydum.. ' ayaı 

Parisde kimyagerlerden mürekkep ~n 
bir kongre toplanmış ve heyete o· t 
dundan mamul mensucat ve saire 5 

gösterilmiş ve bundan başka odun· 
dan mamul çikolata da gösterilmiş· 
Bu da, cidden enfes bir şey oluyor 
muş .. 

Güzel. F aİ<at tehlikeli bir iş ... 
Bunu bizim kuru oduncular ( 1) 

duyarsa halimiz ne olur düşününüz!.. 

Ni -Ta 

---·-----------sen' 

Vilayette • 
• 

Müsabakada kazanan 
tayin edildi 

'Ot ! 

" 
: d 
dut! 

kik 
10 lira maaşlı Vilayet Hususi )lı 

Muhasebe Katipliği imtihanında ka· ık: 
zanan Kerim , bu memuriyete tayin ktı 
edilmiştir . lale 

istifadeli flimler 
. M~rk~~in , T~r.k~~şu faaliyetle· :~a 

rıne aıt gonderdıgı fılımler dün Tan t 
sinemasında talebeye gösterilmiştir. h 

Bu filimler , hava sporunu fev · 
kal.ide bir mükemmeliyetle canlan· 
dırmaktödır . 

Kurtuluş dönüm yılımıza ait film· 
de pek mükemmeldir . !nkı 

<u~ Hava mütehavvil 
Şehrimizde iki gündenberi bava 

yine kapandı . Devamsız yağmurlar 

tiseliyor . Dün zevaldan sonra oku-

25, 50,100 kuruşluk yeni Gümüş z b d Yor 
paraların taklidleri çıkmış ve lzmir, a ıta a : Dr 

nan tazyiki nesimi 764,7 , en az sı· 
cak 1 , en çok sıcak 9 santigrat 
derece idi . Rutubet vasati yüzde 
68 , rüzgar kuzeyden saniyede 7 
metre süratle esmektedir . 

Hava mütebavvildir . 
Evvelki gün yağan yağmurun 

mikdarı 2,18 ve dünkü yağmurda 
1 dir . Mecmu 4 Ü bulmaktadır . 

Talebeler ve 
sinemalar 

Balıkesir, Kayseri, Ankara ve Bire· n 
cikte piyasaya sürülmüştür. Dövme ve yaralama nurı 

Bunlardan bir kaç tanesi bir ) Salcı Hüseyin oğlu Süleyman is· r. 
müddet evvel Za lııtanın eline geç· · \ minde birisi ile lbrahiın oğlu Mustafa 1a 
miş ve şehrimiz Adliyesinde de · edında birisi, bir kereste ihbarı me· llıii 
bu hususta tahkikat devam etmek- selesinden kavgaya tutuşmuşlar ne- niy 
tedir. ticede; birbirlerini dövüp yumruk- iğiıı 

Yüz kuruşluklardan İzmir ve Ba- larile yüzlerini yaralamışbrdl. Zabıta rıı 
lıkesirdc yapılanlar kalay ve kurşun her ikisinide yakalayarak haklarında illa 

halitasından pek kaba ve fena bir kanuni muamele yapılmıştır. rına 

şekilde dökülmüştür . Taklit olduk- Faz laca içmişler iza 
ları ilk bakışta anlaşılabilir. ( T.C. ) Hacı sofu mahallesinden Ali oğ· .ibi 
harfleri ya hiç basılmamış yahut , lu Hasan ve istiklal mahallesinden ıyet 
tırtıllarla karıştırılmıştır. 1 Ali oğlu H•san adlarında iki kişi erıı 

Kayseride piyasaya sürülenler gü · dün gece pek fazla içerek caddede 1 bu 
müş ve bakır halitasından yapılmış gürültü yaptıklarından zabıta hakla· na 

Matinalar saat dörtte olup ayarları 830 a yakındır. Ou ve rında takibatı kanuniyede bulunul· leti 

1 

arka resimlerin dökümünde muvaf- muştur · 
başlayacak fak olmuşsa da kenar yazı ve tırtıl· r-·-"""""""""-"'""""""""""""""""""-

Çarşamba günleri öğleden sonra ları çıkarılamamış olduğu gibi (T.C.) 

ş:.hriı.~izdek~ sinemalar saat ikide 1 harflerinin yeri de boş bırakılmıştır. 
gunduz matınaları yapmaktadırlar. 1 50 kuruşluklar da lzmir ve Balı
Bu yüzden bir çok tale1>eler çarşan· , kesirde gör:ilen yüz kuruşluklara 
ba günü öğleden sonra mektebe gel- benzemekteJir. 25 kuruşluklar kalay 
men;ekte ve sinemaya gi mektedir- ve kurşun halitasından yapılmıştır . 
!er. Kuvvetlice büküldüğü zaman eğil-

Bunu ehemmiyetle nazarı dik- mektedir. Ve ayni zamanda daha 
kate alan şehrimiz kültür direktörü zaiftir. Yazı ve resimler siliktir. 

Yunus Kazım Köni, ciddi tedbirlere (T.' :.) harfleri ve kuruş kelime-
teşebbüs etmiş ve bunun önünü al- sinin ( Ş ) harfinin çen~eli hem dü-
mak için sinemaların, tatil saati olan zensiz hem de görünmiyecek dere· 
on altıdan sonra gündüz matinası cede siliktir. 
yapmalarını gerek talebeler v" ge· Halkımızun alış veriş sırasında al. 

TÜR.KSÖZi:J 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli de~işmez yalnız posta ması afı 
zammedilir . 

leh 
lir .. 
dırk 
teh 

lah 
ildir 
i el 
ıra 

:I" Ur. 

teh 
dik~ 

Bu : 
ıe di 
ın v: 
sibi i rekse sinemacılar için istifadeli gör dığı plraya dikkat etmesini ve t.ı.klit 

düğünden bu hususta antaııt kal- paı a veren bulunursa hemen polise 2 - İlanlar için idareye müra· > red 
Bu husustaki mufassal malıJ. 

matı Devlet Demiryollarının gaze· 
temize verdiği üçüncü sahifedeki 

ilanda bulacaksınız • 

mak üzre sinema sahiplerile temasa haber verilmesini ehemmiyetle tav· caat edilmelidir . ) n te: 

girişilmiştir siye ederiz. ~-·-----------
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polis nasıl çalışıyor ? Gazi Antepte Endüstri 
1 Altun kaçakcılığıle mücadele arttı -

•ı n· dBerlin : 17 ( Hususi Muhabiri-
ız en) K ;il en A - ısaca Gastapo deni· 

i h !manyadaki gizli devlet poli-
akkında şimdiye kadar ecnebi 

neınlek ti d b' , e er e ır çok yazılar ya 
ııınıştır Bu .. . . .. 
ıın h · muessesenın ısını ınsa -

ş 
1 

~tırma bir çok sergüzeşt hika· 
erı getiriyor. 

1 
Almonyadan kaçan Yahudilerin 

'0 Ya 1 G 21 arının ekser mevzularında 

Y 
astapo elinde 1 ,, gibi heyecan 

andır · · 1 • ıcı ısım er göze çarpar. Umu-
~1 eınniyet işleri hakkında V. Ber-

e ın 1798 d G" . d . . d e ottıngen e mtışar 

.tenb " Alman polıs hukuku,, isimli 
ı a ınd .. 1 " a şoy e deniliyordu : 

. Polis umumi ve hususi emni 
~tın ihlaline imkan nisbetinde ma-

~al~~ııı~k vazifesile mükelleftir. 11 

f 
kı aradan geçen uzun zaman 

!r ınd . O 1 k' .. a vazıyet çok değişti. ye ı 

ugun " imkan nisbetinde ,. esasına 
ayanan bir polise ehemmiyet ve· 
!n k P t alı~adı. Her yerde resmi dev· 

· Polısı yanında bir de " Gizli po-
s h' " ıımeti kuruldu. 
• rR.e~mi olmıyan bu polis teşkilatı 
~.un ışlerini gizE gördüğünden bu 
~essesenin aslı esası hakkında ef 
ırı uın . b' .. 1 k . umıye ır şey soy eme ten 
ııına . . . . 

) I ıctınap ediyordu. Lakın ışte 

1~anya bu sükı1t sistemini ortadan 
) ırarak hakikati açıkca söylüyor. 
Şubat 1936 da yapılan gizli 

vlet polisi kanunu ile bu mües
senin vazifesi şu şekilde tesbit edi
·or: 

"G izli devlet polisi bütün dev· 
• düşmanı teşebbüslerini devlet 
dutları dahilinde bulup meydana 
:armak, onlarla mücadele etmek 

• kikat ve taharriyatının neticelerini 
1 llıyarak bunlardan hükumeti ve 

-
başkadır. O zaman geştapo her tür 

Yunanistan 
Almanyadan silah ve 

mühimmat alıyor 

j İran - Fransız mü-
1 nasebatı gergin 
1 

lü salahiyetini kullanmak hakkını 
iktisap eder. Gizli devlet polisini 
idare edenler devleti tehlikeye koya
bilecek her şeye müdahale edebil
diklerinden hakikatta salahiyetleri j 
pek geniştir. Devlet emniyet müdürü 
Dr. Best diyorki himaye edilen dev· 'I 
letin harici şekli değil nasyonal sos
yalizm idaresinin hakkile tatbikidir. 
Gizli devlet polisine düşen başlıca 
vazifeler şunlardır. Devlet idaresini 1 

korumak. devlet sistemine karşı ha· ı 
reket veya hükumet devirmek teşeb· 
büslerine mani olmak, ordu veyahut 

Atine: 19 (Radyo) - Alman
yadan yapılan bir milyar altı yüz 
milyon drahmilik istikraza karşılık, 
hükumet, Alman hükumetinden harp 
levazımı alacaktır. 

1 

1 
1 

Paris : 19 (Radyo ) - Meten 
gezetesi, lran ile Fransız münase
batının gergin olduğunu bildiriyor. 

lrım elşisi pazartesi akşamı Pa· 
risten bereket edecektir. 

memleket müdafaas(kuvvetlerini teh
dit eden casusluk veyahut sabotaj· 
!ara karşı devleti muhafaza etmek, 
halk birliğini ve devlete itimat mef. 1 
bumunu bozmağa çalışanları ortadan 
kaldırmak, halk sihhatini ve ırk te· 
mizliğini, ahlakı ifsat veya iğfallar· 
dan lekeleyip ırka ihanet ettirenlerin 
cezalandırılmasını temin etmektir. 
Bundan başka Dr. Best diyorki g~s
taponun müdahale ve salahiyetini 
tesbit edecek şeyleri aynen kaydet· 1 
mek mümkün değildir. Çünkü Nadap 
idaresile Alman halkını ileride ne \ 
gibi şeylerin tehlikeye koyacağı hak· 

'kında kati bir şey söylenemez. Hülasa 
gizli devlet polisinin faaliyetinin hu· 
dudu yoktur. 

Gestapo ne zaman ve nerede 
iş görür? Her şeyden evvel nas 
yona! sosyalzm düşmanı olarak 
tanınan kimseler daimi kontrol al· 
tınde bulunuyorlar Bu münasebet- \ 
itiraf edilmelidir ki Almanyada na5-
yonal sosyalizm hareketinin mu 
vaffakiyetinden sonra da bu hare- 1 

kete muhalif olanların bazıları 
faaliyetlerini devam ettirmekten vaz jl 

geçmişlerdir. Gayri kanuni olarak 
siyasi faaliyetlerine devam eden ı 
bu kimseler nasyonal sosyalizm düş-

Felemenk Kraliçesi bir 
kaza geçirdi 

Londra : 19 ( Rad)o ) - Roy· 
ter mutıabiri bildiriyor : 

Felemenk Kraliçesi büyük bir 
kaza geçirmiştir. 

Otomobili 200 metre yüksekli
ğinde bir yıırdan aşağı kaymak 
tehlikesinde iken bir polisin olanca 
kuvvetile makineye asılması saye· 
sinde kurtulmuştur . 

Bir İtalyan vapuru 
karaya oturdu 

Paris kasapları 
Paris: 19 (Padyo) - Grev ya

pan kasapların mikdarı üç b i n i 
bulmuştur. 

Avukatlar kanunu 

Adliye Vekilinin avukat 
lara ziyafeti 

Ankara : 19 (Radyo) - Adli· 
ye Vekaleti tarafından hazırlanan 
avukatlar kanunu projesi münase· 
betile Ankaraya davet edilen !stan
bul avukatlarile Adliye Vekili, dün 

1 
1 gece bir ziyafet vermiştir . 

stanbul: 19 (Radyo ) -7200 1 

ton hububat yüklü bir ltal aıı vapu· \ t '}' h b' 
ru boğaz dışında karaya oturmuştur. ngı iZ ar ıye nazırı 

Tahlisiye idaresi derhal Türk • t' f d k ? 
kurtarma gemisini göndermiş ve ıs l a mı e ece . 
Alemdar vapuru da yardıma çıkarıl· 
mıştır . 

Hitler mektepleri 
Münih : 19 (Radyo) - Hitler, 

yeni nasyonal sosyalist mektepl~ri 
adının " Hitler mektepleri " adını al 
masına müsaade etmiştir . 

Alman devlet reisi 
makamı 

Münih : 19 { Radyo ) - Alman· 
ya devlet reisliği ve başkanlığı ma 
kamı değişecektir . Yeni bina çok 
mükemmel olacaktır . 

Londra : 19 ( Radyo ) - Har 
biye nazırı Kuten 'in istifa edeceği 

söylenmektedir. 

Papanın hastalığı veha 
metini mu haf aza ediyor 

Vatikan: 19 (Radyo) - Papa· 
nın sıhhatinde hiç bir değişiklik ol· 
mamışbr. 

Hastalık vahametini muhafaza 
etmektedir . 

Devlet Demiryolları ilanı 

Gazi Antep : (Hususi muhabiri· 
miz bildiriyor ) - Bağlar ve beh· 
çelerle süslenmiş geniş bir ovanın 
güneyi ucunda 1000-950 metre ra· 
kımında Üç tepe üzerine kurulan Ga- I 
zi Antep, taş evleri, kiremitli çatı· \ 
l~~ı, bunl~r arasına serpilmiş agaç \ 
kıımelelerıyle ç'lk şirin manzaralı· I 
dır. 

1 
Geniş ve muntazam antrepolar, 

asri oteller, güzel mesireler, muzikli 
bağçeler, şehrin ticaret ve eğlence 
bakımından kıymetini artırıyor. Nü· 
fusu son tahrire göre 52 bindir. Bu 
miktar köylerde hesaba katılırsa 127 
bine baliğ olur. 

Gazi Antep, güney ellerimizin 
bir sayfiye ve eğlence şehri olacağı 
kadar bir ticaret ve endüstri yu
vasıdır da . Antep fıstığı, deli tütün, 
Antep pekmezi gibi özel bir ürün
lerile Antep el işleri, dokumacılık, 
kilimcilik, sabunculuk, dericilik gibi j 
yerli sanatları, muvaffakiyetin ehem
miyeti ve hinterlandının genişliği 

bu şehri çok eski zamandanberi 
mümtaz bir ticaret ve sanat merkezi 
haline getirmiştir. 

Şehirde on beş fahrika, beş sa
bunhane, üç matbaa, 2500 - 2000 

1 

1 

miren iki unsur vardır: Gümüş mec
diye ve kaçakcılık. Madeni para ni· 
hayet bir kanunla tedavülden kal. 
dırılmış isede kaçakcılığın önüne he
nüz temamile geçilememiştir. Hüku· 
metimiz bu yolda bir çok fedakarlık
lar iktiyar etmiş ve mühlik illeti ya· 
rıdan fazla azaltabilmiş isede baki
yeler yurda zarar vermekte berde
vamdır. Fikrimizce kaçakcılığın önü
ne geçmek için her şeyden daha 
müessir bir tedbir şudur: Üzerinde 
kaçakcılık yapılan eşya fiatlarını azal
tmak ... Bu takdirde maddi bir istifade 
temin edemiyeceğini anlayan kaçak
çı tuttuğu yolu terke mecbur ola
caktır. Nitekim, şeker, tuz, kibrit ve 
rakı kaçakcılığı, bu mevada ait fi. 
atların ucuzlatılması üzerine heman 
tamamile durmuştur. 

A. Enver Toksoy 

F ransada şeker fiat
ları yükseldi 

el ile işler dokuma ve 200 kadar 
kilim tezgahiyle büyük bir dabbağ· 
hane vardır. Son bir yıllık ihracatı 
9410 ton tutmakta olup getirdi!i i 
para üc milyon sekiz yüz doksan 
iki bin liradır. ldhalatı ise 5947 ton 
ağırlığında ve iki milyon ikiyüz alt· 
mış bin lira kiymetindedir. Bunlar. 
dan başka mühim miktarda yaş üzüm 
ve kaysı ihracatıda yapılmaktadır. 1 

936 yılı fıstık rekoltesi üç bin ton· 
dur. Antepte ziraat, iş ve osmanlı 

Paris : 19 ( Radyo ) -Milli eko· 
nomi bakanlığı , son aylarda şeker 

fiatların yükselişi hakkında bir izah
name neşretmiştir . 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 

Toros spor kulübünden: 
Nizamnamemizde yapılacak ta

dilatın müzakeresi için Müessis ar 
kadaşların 24 -1-937 pazar günü 
saat 9,30 da Kulüp binasında bu
lunmaları rica olunur.7728 

' bankalarının şubeleri vardır. 

Antep iktisadiyatını en çok ke-

• 1 adar hükumet mümessillerini 
~tında haberdar ederek onlara 
alet etmek vazifesile mükelleftir,, 
d Sözlerle gastaponun vazifelerinin 
. udu takriben çiziliyor. Bu vazife 
1~ nasıl yerine getirildiği ve kul-

manlığını hala gütmektedirler. Bu- ' ı 
gün müşahede altında bulundurulan 
bu kimselerin ekserisi eskiden mar· i --------------

üç çocuğu da aramıştır. Bunun üze· 
2t'22

- l-9
3

7 perşembeı cuma 
1 Adana Borsası Muameleleri 

ıı ~1 an usullerin teferruatı ve niha. 
• 

1
hukuki esaslarını ancak gizli 

" et polis taşkilatı umum müdürü 
; yerner Best'in yazılarından 
enıyöruı. 

Dkr. Best Rayh adliye vekili Dr. 
ın . •n neşrettiği büyük bir Alman 
<Uı<:u 'd 
Y 

~ ı are kitabında bunları izah 
or. 

Dr B n A est evvela nasyonal sosya· 
tı Inıanyasıııda siyasi polis mef· 

unun d k 1 .. lr. Ve n: e~e olduğunu an a · 

\ 
dıyorkı bu müessese nas-

~ ıa : osyaı· 'd . . h' · ızm ı aresının ımaye 
ın" . Ueadele vasıtasıdır . " Devlet 
nıy r 'ğ· e 1 ve halk kütlesi sıhhat ve 
1 ıni t hl'k b1 .. e ı eye koyacak teş• ''' ı 

~ ıne d ın ky ana çıkarmak, onlarla çar-
,; k ve onları zararsız bir hale 
iz ah bu teşkilatın veıifesidir. ,, 

a ata .. 'f ibi h gore gestaponun vazı e 

ksist fırkalara faal olanlardır. Diğer 
bir kisis rejim düşmanları ise dev
leti tehlilcey~ koyacak teşebbüsle· 
rini gizli ve kanuna uyar bir şekilde 
yörümektedirler. Bilhassa bunların 'ı 
devlet düşmanlığını anlayabilmek 
için hareketlerinin en küçük teferru· \ 
atına kadar inceden inceye tedkik 
ve kontrolu icabediyor. Demek olu- ) 
yorki modern siyasi polisin vazifesil 

1 

ahılade bir polis vazifesinin hudud· 
!arını aşmakta ve bir çok bilgiler 
istıyen bir mütahassisler işi şeklini 1 

almaktadır. • 
1 

Amerikayı korku 
içinde bırakan 

bir cinayet 
- Birinci sahifeden artan -

gece yarısından itibaren Adana-Mer-
rine çocuklar hayduda : 

P 
sin, Adana - Mamure ve Ceyhan 

- aramız yok .. Bütün para- d 
b k 

arasın a halen işlemekte olan ara 
mız an adadır. Haydut : yolcu trenlerinde şimdilik ve iş'arı 

Ç 
ahire kadar devam etmek üzere 

- ok tuhaf bir şey 1 demiş ve d aşağı aki değişiklikler yapılacaktır: 
kiiçük Charles'i kolundan yakalıya· 
rak : 1 - Adanadan Mersine saat 

Gel benimle, sen de para 5 i28 de hareket eden 515,9/19 da 
demeksin 1. sözlerini söyliyerek kü- 517 ve 12 /30 da 519 numaralı ka· 

tarlar; 
çüğü çekip götürmüştür. 

Küçük Gharles hiç bir muka- 2 - Mersinden Adanaya saat 
vemette bulunmamış ve haydut 8/15 de hareket eden 518 ' 10/30 Y A p A G I 
k d kı d 

da 520 numaralı katarlar . Beyaz 1 
1 apı an çı p gi erken şu esrasen ı-c:Sc;:iy::a'Lh _______ ----------lı----------1 

giz cümleleri sarfetmiştir: 1 3- Adanadan Mamureye saat ı-;;;;.;.;.=-------l·---;::ı:fı:;---..1 . ...:========ı 
- Ben bu evde çok para bırak J 6, 19 da hareket eden 530; ı ,.------ ___ Ç j G j T 

4 M d Ad 
-Ekspres ----~-ı----.----------

tım. Bu parayı yeniden almak iste- ı - amure en anaya saat iane ı 1 
rim. Bu sözlerden sonra haydut küçük 9 20 de hareket eden 533; 1-\;Y'=°e:Orlı:-. -;,;;;,ycr-'l"k----1-----, _____ ,----------

ch 1 
' k 1 5 Ad d C h ----.,,~e;::m:::i;::••· ,---

ar es i o laı ı arasına almak ı'ste. - ana an ey ana saat ..., 
d 

" 0 Tohumluk" ------

miş ve bu esnada maskesi yüzün· 16 03 e hareket eden 534 ; 
den düşmüş ve çocuklar yüzünü 6- Ceyhandan Adanaya saat , Buğday Kıbrıs :; U B U B A T 

Klevlant 

• ________ _:_:PAMUK~ KOZA 
Kilo Fiyab 

Kilo 

CiNSi Satılan Miktar En az En çok 
~- _ K. S. X S 

Xapımalı pamuk - ~=,==~1==''14,so · = 

Piyasa parla~ı ,, ,_3_9 ____ ,_-:::4:.:l:.!.:,5:.:0====--1---------
-Piyasa temizi-"---, .. 

iane 1 ı-----:-------1---------
iane 2 

-Ekspres 

ly t 
eman heman namütenahi sa-e ve k cuklar bu sözler üzerine cnunla 
. uvveti hudutsuzdur. Dev-eınnıyet 1 alay etmişler, gülerek : 

1 
b ve aı.ayişinden mesu 
U teşk'I t h 1 - Her halde bir gulyabani 

tama nile görmüşlerdir. Bundan son- I 17 55 de hareket eden 537 ; ,, Yerli ---·•-6,37 ---ı---.~~~-=-71~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
ra katil elinde tabancasını tutarak 7 -· Adanadan Ankaraya saat i--"",,c.......-i:Mi-e:.:n:..ta_n_e ___ ı ______ l·--·---

1

:----------

1 ve küçük Charles'i sürükliyerek çı· 8
1 
20 de hareket eden 409 ; Arp'-'-a;:-;::------- ------::-----1,----------1 

k 't · · B' -Fasulya ıp gı mıştır. ıraz sonra aşağıdan 8 - Ankaradan Adanaya hare- Yulaf '----------• ı a ın gayesi bütün a • 
ı::izari .dikkatini günü gününe görmüşsündür 1 demişlerdi. 

tehlıkeye d" .. k h d' 1 Fakat birdenbire kapının camla· 
· d uşurece a ıse er n~ e toplanmaktır. Aceba nas· rı aı kasında bir çehre meydana çık· 
a sosyalizm Almanyasında "dev· mıştı. Elindeki tabancayı camlar. 
tehlikeye koyan teşebbüsler ne· dan birine dayamıştı. Bir mendil yü· 

~:~k? dEvvela şunu söylemek la· 

1 

zünün yarısını kapıyordu. Elindeki 
tehıı·ı e~let_ ~nteresesi bakımın- tabanca ile camın birini kırmış ve 

1 •elı gıbı .. .. h il yabancı oldug"u şivesinden belli o· 
lah I gorunen a ere 

a e etmek g t h 'f · lan bir sesle bağırmıştı : 
ılJ· es a onur vazı esı 
. ır. Ancak bu gibi teşebbüsler - Kapıyı açın 1 Yoksa ateş 
1 el ·ı ı e tutulabilecek müsbet va- ederim. 
ıra gestapo nun müdah 

1 
. .. Bunun üzerine çocuklardan birisi 

1" a esı mum-
ur · _Diğer işlerde gizli polis an• kapıyı açmış ve küçük Charles No-
tehlıkeli halleri hükfım t' • ı elde kendisine verilen hava taban-
d'k e ın na· ~ k~ti~i.celbetmekle ik•ifa edi· 1 casını aramağa gitmek üzere merdi-

u gıbı ışlerde müdahale ke _ venleri hafifce inmeğe başlamıştı. 
ıe d" D'• n . uşmez. ıger devlet daire- Fakat orada bulunan küçük kız 
ın ~~zifelerini tashih v~ya kont· 1 kendisini menetmişti. 
ltbı ışlere müdahaleyi de ges . Bunun üzerine haydut içeriye gir· 
> red •der. Devleti tehlikeye dü- · mış ve çocu~lar~n en ~~y~ğ~ olan 
n teşebbüslerde ise iş büsbütün 116 yaşındakı vvılyamın uslunu ara 

ma ğa başlamıştır. Ve sırasile diğer 

bir motor sesi eşitilmiştir. Ortaya ket edip saat 19 156 da Adanaya Delice 1-------_ 
atılan son bir ihtimale nazaran ka. vasıl olan 410 ; numaralı katarlar Kuş yemi 
tilin gayri memnun bir müşteri olup işlemiyeceklerdir. Oiger katarlar es· -Keten toh_u_m_u ____ ---

1
----------

çocuğun babası olan doktor Mottson kisi gibi işliyecektir. Mercimek 1 _________ 1 

d~n i~tikam almak üzere bu işi yap; Lağvedilen bütün bu katarların yerine: ı-;;;;S;;;;us;;;a;;;n;.,ı ------l-----------==~~~;::::::::!1-:-:-:-:-:-:-=:-=::-=:-=:-=:-:-:-=:-=:-:~ı 
tıgı soylenmektedir. ı ------------ 1 U N 

Bundan başka son dakikada alı- J 1- Her gün Adanadan Mersine ı ~ört yıldız Salih ~an ~ir habere göre de Kanada po- saat 11145 de hareket etmek üzere .: _ =:._i'ui;:ç:.;_:_~.-=. :.:.....::':::'::.'..'.. ______ il _____ _ 
lıslerı, hududu geçmek istiyen iki 1517 numaralı katar işliyecek ve ~ ] 1 ~ört yıldız Doğruluk -----1 

şahıs yakalamıştır. Hüviyetleri hala Mersine saat 13,50 de varacaktır. ~ !: -~;r?ffiii·t-'"'"' --..!."~-----ı 
meçhul olan bu şahısların Üzerlerini 2 - Yene lağvedilen Ankara ka· ~ ~ - ım..,.ı --- " 

d ğ 1 
N 8. _Dört yıldız CÜİnh-u....,ri-ye_t ____ ------

ara ı ı zaman Üzerlerinde nıütead. tar arının işledikleri pazartesi , salı r- \ üç --·---
dit ruvelver ve mühim miktarda pa-) perşembe ve cumartesi günleri Ada· Simit " " 1-----1 

ra bulunmuştur. Sorulduğu zamaıı nadan Ankaraya saat 15/56 da 1409 Li " 
1 d 

· verpol Telgrafları 
üzer erin e çıkan bu paranın men katar ; 19 I 1 I 1937 

şei hakkında hiç bir şey söyleme- 3- Pazartesi ; çarşamba · cuma 
mişlerdir. ve cumartesi günleri Ank~radan 

Bunun üzerine bu iki meçhul Adanaya saat 12 '00 de gelmek 
şahsın bu yeni cinayetle alakadar üzere 1410 katar; işliyeceklerdir. 
olduğu hakkında kuvvetli bir kana· Keyfiyet sayın halka ilan olunur. 

at hasıl olmuştur. 77?.9 20-22 ., .... 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 
1 

7 18 Lir~t 1 
1 196 

Mart vadeli 6 93 
Rayişmark 

Mayıs vadeli 6 93 
Frank ( Fransız ) 16- 93 

Sterlin ( İngiliz ) 621-00 

Hint hazır 5 1 88 Dolar ( Amerika ) ı3-~ 
Nevyork 12-/48 Frank ( isviçre ) --

Peni' 



Sahife : 4 

Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

,_______ her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

1
1,_K_i_t_a_p ____ , Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın· 
-------- nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethantnin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız . 

1 c·Jd 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
1 1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

O ı T b ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
a - karneler kiğat, zarf' kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za .. 
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

•• u l 
Renkli tab l Mütenev~i r~.n~li .. her türlü . tab işl~rinizi 
_______ _.I ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz • 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

---=========================:== 
----------------------------------------------------------------------------
Devlet demiry olları 5 inci işletme müdürlüğünden: 

1- Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki (3814 m. 2 ) 
üç bin sekiz yüz on dört metre murabba mahliu pilan ve şartnameleri 
mucibince parke ve levazımının temini ve ferş işi eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işin muhammen bedeli ( 10344 11 ) on bin üç yüz kırk dö•t lira on 
bir kuruştur. 

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden: 

Evkaf anbarında bulunan 540 
kadar salma akacile 70 kadar ikilik 
üçlük dörtlük kereste ayn ayn mü· 
zayede kaimeleriyle satılacağından 
4 • 1 937 den itibaren 20 gün 2- istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename projesini An 

kara, Haydarpaşa, Adana ve Malatya veznelerile Elaziz istasyonundan 
(52) Elli iki kuruş mukabilinde tedarik edebilirler . 

3- Eksiltme Malatyada 5 inci işletme binasındaki eksiltme ve artırma 
komisyonunda 26-1-937 salı günü saat 14 de yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5- Muvakkat teminat parası (775 71) yedi yüz yetmiş beş lira seksen 

bir kuruştur . 
6- istekliler 2490 sayılı kanun ile 3297 sayılı resmi ceridedeki ehli· 

yet talimatnamesi mucibince muktazi ehliyet vesikasını ve işe girmeğe ka
nuni bir mani bulunmadığına dair beyannameyi ve teklif mektuplarını ek
siltme günü ihale vaktından bir saat evveline kadar Malatyada 5 inci iş· 
1ehne artırma ve eksiltme komisyon reisliğine vermiş bulunmalıdırlar. 

1 

' 

8-12-16- 20 

müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 25 . 1 - 937 pazartesi günü sa-, 
at 15 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından isteklilerin müracaat· ı 
lan . 

7694 5 - 10 - 15 - 20 

Radyo almak 

Türksözü 

Kiralık ev 
Sugediği mahallesinde 78 nu 

marala sokakta kullanışlı ve dört 
odalı 15 numaralı ev acele kiraya 
verilecektir. Taliplerin Hapsane mü
dürü Hilmiye müracaatları ilan olu-
nur. C. 

istermisiniz ? 
Her markayı görüp din· 

!edikten sonra muhakkak 

Ph•1 radyosunu gö 
1 CO rüp dinleyiniz 

Çünkü? 

1- ilk defa Radyoya 
Elektrik t a t b i k eden 
Philco fabrikasıdır . 

2 - 1936 senesinde 
1,600,000 t a n e radyo 

rn tmak suretile radyo sa. 
tı\ı rekorunu kazann.ı~tır. 

3 - En bliyük 28 tane 
Otomobıl fabrikası tarafın 

dan kabul edilmiştir . 

PHILCO 

4 - 13u sene Ankara 
Halkevi genel sekreterliği 

tarafından 12 maıka ara
sında yapılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır . 

Adana bayiliği: . 
Evrendilek kitabevi Osmanlı Bankası 
karşısı. 7706 7 

6748 145 

20 Kanuhusani 193) 

-DA6A 
ÔiRiKTiREN. 
RA~T· f;Dt;Q, 

Seyhan Evkaf müdürlüğünden: 
Muhammen 
Kıymeti Kapı No. Nev'i Mahallesi Sokağı 

Lira 
150 229 Hane Paşa Nabi Şehıt Mehmet 
30 o Arsa .. " tf asırcı sokağı 

50 57 " " .. Zülami zade 

120 143 " " .. Battal ağa 

400 40 Hane Kara soku Terziler 
sokağı 

yanında mektep 

450 15 .. Mestan zade Bulut dede sokağı 
350 324 Arsa Hilhal M. Hasır pazarı 

200 267 " Nacaran Kolordu sokağı 

300 27 .. Eski debbağhane Eski debbağhane 
300 25 Hane Saracan Çapar zade sokağı 
250 5-5A Arsa Yortan Balcı oğlu 

500 91 Hane Harap bahça Veli oğlu 
150 31 " Kas3p Bekir Vaiz oğlu 
150 33 " .. " .. 

" 
25) 9 " ,, .. .. 

" 
600 28 .. Çın_arlı Kara denizli 
150 61 63 N. lı Arsa " Kara denizli sokağı 

Eve bitişik civarında 

400 119 Hane ve Sofu balıçe Gari zade 
arsa 

150 164 l laııe il .. 
Yiizbaşı sokağı-

75 118 Ansa Sarıyakup Tatar oğlu 
30 68 " " •• Kara Hüseyin 

250 76 Hane 
il " " .. 

200 248 258 .. " " Ni\lbant oğlu 
400 213 .. .. " 

,, .. 
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Yukarıda y:ızılı hane ve arsaların ııı'ilkiyeti satılmak üzere 4 1 937 
hrihin :b:l itibaren 20 gün müd lctle açık artırmaya konulmuştur. 25/ 1/931 ni 

Pazaretesi günü saat 15 de Evkaf dairesinde ihaleleri yapılacağındaJJ '10 

isteklilerin müracaatları. 5-10-15-20 7693 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


