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Kin ve gayz 
Politikası 

Nevzad GUven 

t :den beri Suriye efkArı umu
mıyesinin müdhiş bir Türk 

1 
dOşmanlıOı propagandası ile 

~:~~kte olduğunu biliyoruz . 
e '.lır ki , şovenlik ve taassup 
l'~?sıne çıkan Suriye milliyetper
~1 tb~ propagandayı kendisi için 

S 
0 rıs olarak kabul etmiştir. 

on ~ gunferde Suriyede seyahat 
n bir Türk gazetecisi Suriye 
çrx· · ' 
1 

1 ~ 1 ıle yaptığı temasa aid in-
arını yazdı . Bu intibalarda da 

.a~ıda söylediğimiz propagandanın 
ırlı ve tehlikeli meyvelerini gl)r-

1-'atırı_mda kaldığına göre mü. 
ver bır Suriyeli Bayan : 

y '1 - Suriyeye ltalyanlar gelsin • 
?Şler gelsin , hatta Çingeneler 

81 11, tek Türkler gelmesin .. demiş. 
~u sözler Suriye gençliğinin 
kı~eye karşı ne müdhiş bir gayz 
. kbı~le yetiştirilmekte olduğuna 
1 ır delildir . 
Anladığımıza g6re Suriye milli
Pcrverliğinin ekyip inkişafına ça
ı~ı bu nefret ve husumet tohumu 
assa , bizim için artık kurumuş 

. mazinin kaynaklarında ıslatıl
ısteniyor. 

Fakat Suriye gençliği insafla 
Onmek ve tahlil etmek fırsatını 

duau zaman bunun da ne kadar 
sız. olduğunu anlamakta gecik
ecektir . 
Asırlarca devam etmiş olan müş· 
e~ hayatın bilançosu tetkik edi
e olursa , ziyctnlı çıkan bizzat 

ler olduğu derhal meydana 
r . 

Uz.un boylu delil ve isbat va
ları aramaöa lüzum yoktur, 
_ 1919 da imparatorluk likide edil
ı zaman darma daaın olan yurd 
çalarma bir göz atmak kAfidir . 
mamur, en mOreffeh yerler bu
~ii komşularımıza aid olan yer
ır . 
Türk Metropolu asırlarca ser

ini bu toprakların imArına,kanını 
toprakların müdafaasına harca
tır . Ve zaten Osmanlı impera
IU(iunun başlıca vasfı - ve hiç 
hesiz zaafı - bünyesine [ Met-
1 ] ve ( idare edilen topraklar ] 

e bir fark koYm::.m:5 olmasıdır. 
.Torklerin imperatorluk dahilin-
' idare edilen unsurlara inkişaf 
anı vermemiş ve benliklerini 
bettirmek için sistematik bir po

ka takibetmiş oldukları iddiası 
~os koca bir tarih yalanıdır. 
mperatorluktan ayrılan yabancı 

lletlerin kıs b' . . a ır staı devresınden 
ra ~endi kendilerini idare eder 

1 v~z.ıyete girmiş olmaları bu mil-
•e ~ın Osmanlı imparatorluğu 

~ e serbestçe neşvünema bulup 
ışaf etmiş olduklarına delAlet 
er· Yoksa beş on snelik manda 

· reı · d . erın e yapılan hakimiyet ve 
~dı. kendini idare ekzersizi bir 
etın müstakil bir devlet kurması 

n kafi bir olgunluk olamaz . 

1Şuursuz ve memleketlerinin ha
. rnenfaatlerini görmemekıe kör 
1nad gösteren bazı Suriye mil

Perver mahafiliniıı Suriye efkArı 
~rniyeşinde yaratmak istediği 
rk?Ye.ı v~ bir sez bir korku da , 
rnfenın ımparatorlukdan ayrılmış 

11
°ketler üzerinde imperyalist 

r . er beslediği iddiası iddiasısı-

~.eni Türkiye, doğduğu günden 
İkQun~ kadar takibettiği barış po
lc 881 ıle kendisini idare eden bü

Prensiplerde insani faktörlerin 
ll'lQh· ım bir yer tutmakta olduğu-
18Pat etmiştir. 
Torkiyenin bir tek politikası bir 
Programı vardır · M·· k" ' 1 

~u k . um un o· 
İnd ad~r sür'atle, milli sınırları 
>. 

8 lnkışaf etmek ve imperator
l::IUn başka ·ıı 1 d Ö mı et er hesabına har-
~eınla~~ları katlıyarak bu günkü 

14 k nyada kendisine mevud 
B~I ~1.?u~u büyak yeri tutmak. 

in Türki uy~k hedeflere varmak 
ba. Yenın yabancı menbalara, 

ncı topraklara ihtiyacı yoktur. 
• bütün ene ·· r · " ·~et rJıs nı 1 butan muvaffa-

vasıtalarını kendi içinde bul
tadır. 

Uzak Şarktaki hadise mevzii şekilden çıktı 

30 bin kişilik Japon 
kuvveti Çine yürüyor 

Japonya , Çine , yirmi dört saatlik 
mühletli bir nota verdi 

Geçen Çin - Japon çarpışmalarından : Japon askerlerl yanan bir çın ••hrlne glrerkek 

Pekin : 19 (Radyo ) - Çin· beklemektedir . tır • Bütün hazırlıklardan hakiki bir 
efkan umumiyesi bü} ük bir endişe Elli bin kişilik otuzuncu Çin fır· harbin arifesinde olduğu hissecfü· 
ile Çin hükumetinin vereceği kararı kası Şimali Çin hareket emrini almış- mektedir . 

....--.~==""""""="""""'="""'""'-- Pekin: 19 (Radyo) - Çin me. 

ISPANYOL iHTiLALiNiN BiLANÇOSU 

ihtilil dün ikinci sene
sine bastı 

BiR MiLYON KiŞiNiN HAYATINA 

MAL OLAN BU POLiTiK CINA· 

YET NE ZAMAN SON BULACAK? 

1936 mayısı sonlarına doğru ispanyayı gezen bir Fransız müharriri 1 

bu memlekette g6rdüğü tezadlardan bahsettikten sonra yazısını şöyle 
bitiriyordu. " ... bir takım tezadlar da var ki bunlar uzun zaman yerinden 
oynamaksızın kalmış ananelerin, gü~ün realiteleı~yle çarpışmalarından ile
ri geliyorlar. Eğer buğün ispanya lkı çehre arzedıyo~sa. bu herhalde onun, 
tarihinin yeni bir dönüm noktasında bulunuşundan ılerı gelse gerek.,, 

Kemalizmin en açık vasıfları rea
list ve insani olmasıdır. 

Keamlizm mazinin bOyük ders
lerinden Azdmi derecede faydalan
mak kiyasetini bol, bol gl)stermlş
tir. Hülya ve mübhem emeller onun 
bünyesinde yaşayamıyacak hasta-
lıklardır. 

işte yalnız bu iki vasfı bile bizi 
yabancı topraklar üzerinde emel 
beslemekten menedecek birer bas
kıdır. 

Komşularımızın inkişafına, saa
detine karşı gösterdiğimiz sempati 
ve onlarla kurduğumuz sağlam dost
luk münasebetleri bunu isbata kafi 
değil midir? 

Biz·m Suriyeden bekledikimiz bir 
ey yoktur. Oostluğıı bizi sevindi

;ir, düşmanlığı en küçük bir korku 
bile vermez. 

Henüz kuruluş çağında olan kom-
şumuz Suriyenin Türkiye v~ bütün 
komşularının dostluk desteğıne her 
halde büyük ihtiyacı vardır. 

Biz ona karşı elimizi uzatmaktan 
yorulmayacağız. Fakat dostlukle, ve 
en iyi niyetlerle kendisine uzanan bu 

1 b. " yumruk halinde sıkılırsa, e ır gun _ h 
bunun büyük mesuliyeti v~ guna 1 

bugün Suriyeyi idare hevesındc olan 
Vatani partisine aid olacaktır. 

Bu partinin Türkiye ye karşı t~~
bikine çalıştığı gayz. ve kin polıtı
kasının Suriyeye böyük bir şey ka· 
zandıramıyacağını Suriye e~arı 
umumiyesinin ve münevver Suny~ 
gençliğinin anlamakta gecikmeyeceğı 
ümidini bili kesmiş değiliz .. 

Muharrir bu tahminlerinde her 
halde yanılmıyordu, fakat bir buçuk 
ay sonra i spanyanın çok kanlı bir 
iç harba sahne olacağını da şüphe
siz aklından geçirmiyordu. 

13 temmuz 1936 da sivil mu
hafızlar kıtasında teğmen olan Jose 
del Kastillo sağcı unsurlar tarafın· 
dan öldürüldü. Ertesi gün bir kam 
yona binmiş olan 20 kadar sivil mu· 

- Gerisi üçüncü sahife.de -

nabWıden alınan ha ı. erlere göre ; 
BatvekiJ 1*rti. Şata aeneraJ Şang~ 
Hay . Şekle görüşmüştür . 

Nankinin takip ettiği hattıhare· 
ket henüz malum değildir • 

Pelcin : 19 ( Radyo ) - Askeri 
kaynaklardan alman malumata göre; 
30,000 kişilik Japon kuvveti Çin 
üzerine yürümektedir . 

Tokyo: 19 ( Radyo) _ Japon· 
ya bugüd Çin hükumetine bir nota 
- Gerisi dördüncü sahifede _ 

------·------
on~~aotn~ır: 

Asfalt caddenin 
çocukları 

A
,fnlt cadde Adananın en i~lek 
soknklnrın~nn birisidir. Bilhassa 
ynzın şchı·ın ynrısı bağlara göç-

tugu için hemen buiun nakliyat ve 
gidiş, geliş bu cadde Uzerinde cereynn 
eder. 

Bundnn bnşkn1 caddenin genişliği, 
duzlUğU her hnldc şöförlerin içini gı
cıklıynn bir şe~· oldugu için, otomo· 
biller buradan rekor peşinde koşuyor 
hissini verecek bir sUrntle geçerler. 
Sonra bisklctler için bu cadde bir 
pist halini almışbr. Burada her çeşit 
ıklizm canbnzlığınn şahit olmak mUm· 
kundur. 

Elhasıl Aı:fnlt caddede \'UrUmek 
lıır hnyliyigitlik karıdır. B~na rng
ınen hu cadde Uzcrindc gUnUn her 
natindt·, oynıynn, dolaşan birçok 
yıwrucuklnrn ı·nstge1iniyor. Araların· 
dn hcnUz emeklemekten knrtulınuş olan· 
ları bile çoktur. 

Bu basıbo~ bırnkıl nuş çocuklnrın 
her an ö)Uın tehlikesine mnruz bulun
dukları muhnkkakhr. 

Bu 'nzi.' etin ikinci bir kö!Uluğu 
dnha 'ardır. Perişan kıyafet, kirli ve 
bakımsız hnllcriJ le schrin en buyuk 
cnclclcsindc o~' nnşnn bt~ çocukların hali 

, Adana:~ n gelen ~yabnocılnr uzcrindc 
her halde çok lehimize bir tesir 
lııraknınz. 

Ynpılncak iş; evvela bu çocukları 
sokakta oynamaktan menetmek. Ve 
bunun için de ana ve babaları sıkıı:-
tırmak. ~ 

.Sonra, ayni zamanda. bir ğezint 
.rerı olan bu caddede 9öfBr ve nraba
cıları koşu yapmaktan menetmek., 

Sonradan saçımızı yolacaıtmua 
·den dizimizi dögcli 

Vekillerimiz lstanbulda 
Şükrü Kaya ve 

seyahatlerinden 
Aras Moskova 
çok memnun 

~--~------·----------~ 
Moskova: 19 (Rad}'o) - Tür· j 

k~~e Hariciye V~~ili Bay .~evfik Rüş· ı 
du Aras ve Dahılıye Vekılı Bay Şük 
rü Kaya dün Rusya vapuru ile Ode. 
sa'ya geldiler. 

Vekiller Odesada büylik mera· 
simle karşılandılar. Bütün sahil Türk 
- Sovyet bayraklarile süslenmişti. 
Vekiller bir müddet istirahattan son. 
ra fstanbula müteveccihen yollarına 
devam ettiler, 

Dost Türkiyenin iki değerli Ve
kili, Moskova seyahatlerinden çok 
memnundurlar. 

Aras matbuata uzun beyanatta 
bulunmuş ve iki memldket arasında· 
ki sarsılmaz bir bağlılığı hararetli 
bir lisanla tebarüz ettirmiştir. 

fstanbul : 19 (Radyo) - Dahi. 
)iye Vekili ve Parti Genel Sekrete. 
rimiz Bay Şükrü Kaya ve Hariciye 
Vekilimiz Doktor Tevfik Rüşdü Ar as 
bu gün saat 15 de Ruzya vapuru 

Tahranda 
İran- Irak Hariciye Na

zırları Tahranda bir dost
luk muahedesi imzaladı 

Taban : 19 [ Anadolu ajansının 
muhabiri ! mahsusu bildiriyor J -
fran - Irak Hariciye Nazırları bu 
gün Tahranda bir dostluk muahede
si imzalamışlardır. Bu muahede iki 
memleket nasındaki budud ihtilaf
larına nihayet vermektedir. 

1 

ile Odesadan şehrimize muvasalat 
edeceklerdir. 

Vekillerimiz büyük merasimle 
karşılanacaklardır. 

lstanbul : 19 (AA) - Dahiliye 
ve Hariciye vekillerimiz bugün ls
tanbula gelmişlerdir. 

./*''19> ............................... ~ .... , 

i RESMİ TEBLİG t 
! i 
• • ! Türk- Sovyet ! 
• • i dostluğunun i 
i sarsılmazhğı ı 
: Moskova : 18 (A.A,) - Tas J 
i ajansı bildiriyor : - Gecikmiş- i 
f tir - . . f 
f Aşağıdakı resmi teblığ neşr- ! 
t edilmiştir : t 
i Türk hükumetinin iki mü- i 
! messilinin, Hariciye Vekilı B. f 
! Rüşdü Aras ve Dahiliye Vekil; ı 
! ve Cümhuriyet Halk Partisi Ge- • 
! nel Sekreteri B. Şükrü Kaya- ! 
! nın restni ziyaret suretiyle Mos- 1 
! kovaya muvasalatları ve Halk f 
! Komiserleri Meclisi Reisi Mo- ! 
! lotof 1 Hariciye Halk KomJseri ! 
! Lltvinof ve Sovyet hükOmetinin ! 
! diğer azası ile görüşme ve ko •• 
! nuşmaları, beynelmllel siyaset i 
! meseleleri :üzerinde en dostane • l ve en açık bir teatisi netices1 I i olarak, aşağıdaki hususatın mO •• 
! şahedesine imkan vermiştir : f 
! - Gsrisi ikinci sayfada - ! 
• • ··-·-·~·--0 ... .., _ _. ..................... , 

lskenderundan bir gUrUnUf 

Hatay rejiminin 
tatbikine doğru 

Meclis intihap projesi yakında 
ayrıca bildirilecek 
----~·------

Arap gazetelerine göre; Türklerin sekiz, 

Alevilerin altı, Arapların iki, Ermenilerin 

iki ve Orto~ksların bir mebusu olacaktır 

Şam: 19 [Husu~i] - Suriye v~ 
Lübnan gazeteleri Ali komiserin An· 
takya seyahatı v Hatay ana yasası 
nın ilan edildiğini yazdıktan sonra 
yasayı tefrika halinde neşretmeğe 
başlamıştır. 
• Ali komiser ı: temmuzda An
talcyaya gidip Berula döndü. Nutku 
söylcdiktan sonra bir ziyafette 
sır arasında müsaf ahalarJa baırıAld 
telkinabnda 

istifa etmiş olan Doryonun me
saisinden bahsetti, Doryo ayrılırken 
kendine hücum etmiş olan Suriye 
gazetelerine işaret ederek vazifesini 
tanıdığını ve Suriyeden muğber ola· 
rak ayrılmadığını söyledi. _ 

Arap gaztelerinin yazdiğma go
re; Turklerin 8, Alevilerin 6, Arap· 
lann 2 Ermenilerin 2. Ortocloksla
rm 1 Mob'us çıkaracatı ve intiha

iki dereceli olacaj'ı yazdıckr. 



~ahife 2 

1 1 
~ HiKAVE fJ 
SAHTE BANKNOT 

B ankol. rı- NAKLEDEN : ~ 
Lük dö N d G .. 

farı a~~~no;a::~ evza uven 

,Hayattan çok 
yılmış oldutu yü
zünden derhal 
okunuyordu. Bi-
raz ~onra kendi
sine gelir gibi ol-bankiye daha ev-

vel kagıdlarını açmıştı: 
- Dokuz!. 
Lük cebinden bin franklık bir 

banknot çıknrdı, masanın üzerine 
attı. 

Ayağa kalkmak için sandalyasmı 
geriye dogru iterken: 

- Son param! Dedi, artık gidi
yorum. 

Bir kaç oyuncu birden bağırış· 

tılar: 
- Gidiyormusun, yapma yahol .. 
- Yapma felan yok .. Beş param 

kalmadı. 
Bunun üzerine kulübün direktörü 

derhnl atıldı: 
- B. Kük dö Semnon alay edi

yor. Çünki, bütün kasamın emrine 
hazır olduğunu pek ala bilirler .. 

- İmkanı yok aziz Ôjeniml Şim
diye kadar oyun için kimseden 
ödünç para almadım. Bittabii bu işe 
şimdi başlayacak değilim. 

Diğer bir oyuncu: 
- - Ne tuhafsın Lük, otur.: Senini~, 

benim farkım varmı? 
Ne kadnr istiyorsunuz?; 

- Belki tuhafım dostum ama .. 
Bu aşağı yukarı bir aile ananesidir. 
Oyunda borç almak yok.. Onun için 
rica ederim ısrar etmeyin .. 

Bu sırada garson ona paltosunu 
giydirmişti. 

- Dışarıda müthiş bir yagrnur 
olduğundan haberiniz varını efen
dim .. 

-- Yok canım ? 
-- Bir otomobil çağırayım mı 

efendim? 
Lük elini cebine soktu. çıkardığı 

bir kaç fra'lklık bozuk parayı a-ar
sona göstererek: 

- işte bütün servetim 1 dedi , 
yarın bankaya gitmek lazım gelecek. 
Otomobil filanistemem , yaya gide
ceğim. 

Bunun üzerine masadakiler hep 
birden protesto ettiler. Bu Yilğmurlu 

havada yaya gitmek delilikti .. 
Kulübün azalarından biri Lüke 
- Dediğin oldu . Prensiplerine 

dokunmamış olduk . Haberin olma
dan cebine yüz franklık bir banknot 
koydum . Kimseden para istememiş 

ve borç almamış oldun .. 
Lüke'nin itiraz etmeye vaktı ol

madı . Arkadaşları gülerek onu kapı
dan dışarı ittiler ve kapıyı da üzerine 
kapad•lar . Lük omuzlarını silkti ve 
merdivenleri indi . 

O zamana kadar yağmur durmuş
tu . Hava karanlık olmakla beraber 
yumuşak ve tatlı idi . Lüke ertesi 
gün , arkadaşının cebine koyduğu 
pa:ayı hiç dokunmadan iade edece
ğini düşünerek içi f ernh , yavaş ya
vaş yürümeğe ve eve yaya gitmeğe 
karar verdi , sokaklar tenha idi . 
Yağmur caddeleri boşnltmıştı . Pen· 
cerelerde de ışık görünmüyordu . 
Lük sözünde durmuş ve kararını ko· 
)aylıklar karşısında bozmamış insan
lara mahsus bir iç razılığıyle yola 
koyuldu . Bir hayli yürümüş , niha
yet evinin civarındaki köprüye gel
mişti . Burada elektrik lambalarının 
çok aralıklı ve yağmurdan buglanmış 
oldukları için hafif ışıklı olmalarına 
rağmen köprünün korkuluğundan neh
re doğru eğilmiş bir cisim gördü . 
Ve çok geçmeden bunun bir insan 
olduğunu da anladı . Jçine bir ~üphe, 
giı mişti . Bu saatte köprünün bir ta
rafından nehre doğru sarkmış bir va· 
ziyette beklemesi için bu adamın ya 
hasta ve yahut kötü bir niyette ol
ması lazımdı . Derhal karannı verdi 
ve süratle bu hareketsiz duran karal
tıya doğru ilerledi . Onun yanına 
vardığı zaman şüphesinde haklı oldu
ğunu anladı . Çünkü onu nehre atıl
mak Ü7.ere iken yakalamak için tam 
zamanında yetişebilmişti . 

Bu çok zaif bir kadındı . Lüke 
hiç mukavemet etmemişti . Yalnız 
dudakları arasından mırıltı halinde 
çıkan bir sesle itiraz etmişti . Lüke 
onu biran evvel suların korkunç ka
ranlığından uzaklaştırmak için kolun
dan tuttu ve süratle , civarda bulu· 
nan bir sıraya doğru çekti ve oturttu., 
Zavallı kadının morarmış iri ve gü-
z :I gözleri vardı. Çok zaif ve müca· ı 
delesizdi , 

du. iniltisi kesildi . 
Lüke yaramazlık yapmış bir ço· 

cuğu azarlar gibi onu teşebbüs ettiği 
bu kötü hareketinden dolayı tekdir 
etti . Hayatta bütün güçlükler , feli
ketler karşısında cesur olmak lazım 
geldiğini söyledi . 

Bn sözler üzerine kadının ıpınce 

gırtlağından müdhiş bir kahkaha sav
ruldu : 

Cesaret 1 Her halde hiç kimse 
onun kadar cesur olmazdı. Senelerce 
çalışarak hasta annesine bakmıştı . 

Annesi öldükten sonra yalnız 
kalmıştı. Bir müddet .sonra bir tesa
düf onnn çılgınca sevditi bir a-ençle 
tanıştırmıştı. - Sevmek için elbette 
çok cesur olmak lazımdı - Çok ge~
meden hiyanet görmüş ve sevdiği 
genç kendisini terketmişti. Hasta ol
muş ve bu surtle işini de kaybet-
mişti, Aastahaneden çıktıktan sonra 
seksen yere baş vurmuş ve her ta
raf tan kapılar suatına kapanmıştı. iş 
videdenler de mukabilinde ya kadıa-
hğını, vücudunu satın almak istiyör. 
)ar veyahut ta bir kaın haysiyetinin 
tahammül edemiyeceği kadRr ağır, 
kirli şartlar ~oşuyorJardı. 

Lük bu acı hikayeyi dinledikten 
sonra zavallı kadını teselliye çalıştı .. 
Dünyada yalnız kötülük ve şanssızlık 
yoktu. Talih bir gün ona daa gülebi
lirdi. Mesela şimdi bizzat kendisi ona 
yardıma hazırdı. Cebinden kart dövi-

zitini çıkardı, arkasına bir şeyler ya
zarak kadına uzattı. Ve ertesi gün 
bu adrese gelmesini ve şimdiden ken-

disini bir iş bulmuş sayabileceğini ve 
bu akşam için de qir mikdar para 
vereceğini söyledi. Fakat birden bi· 
re bizzat kendisinin demin parasız ol· 
duğunu hatırladı. Mamafih cebinde 
arkadaşlannın koyduğu yüz frank 
duruyordu. Bu parayı böyle bir mak
sadla sarfetmenin hiç bir mahzuru 
yoktu. YüzlüA"ü cebinden çıkardı ve 
genç kadının çantasına koydu. 

- Ciba-da bir otelde kahrstnız. 
Ve yarın erkenden gelir beni bulur
sunuz. Şimdilik Allaha ısmar)adık .. 

Lük sür'atle uzaklaştı. Zavallı ka
dının teşekkür cümlelerini işitmek is
temiyordu. Biraz evvel onun çehre· 
sinde gördüğü ümit ve hayat panl
tısı kendisi için kafi bir teşekkürdü. 

Yağmur yeniden başlamıştı. Lük 
paltosunun yakasını kaldırdı. Kendi
sine böyle hayırlı bir işi hazırhyan 

tesadüflerin seyrini tahlil ede ede 
sırsıklam bir halde fakat kalbi neş'e 
ile dolu olarıık evine varmıştı. 

Ertesi sabah kalktığı zaman ilk 
düşüncesi; akşamki meçhul kadına o 
gün için verdiğ'i randevu oldu. 

Acele ile giyindi ve heman büro 
suna koştu. Biraz sonra zavallı kadı· 
na vereceki büyük sevinci düşünerek 
kendisi de seviniyordu. Fakat uzun 
zaman beyhude yere onu bekledi •. 

Akşam tekrar kulübe gitti. Arka· 
daşları onu alaycı bir çehre ile kar· 
şıladılar. Hepsinin dudaklarında müs
tehzi bir tebessüm vardı. Herkes ona 
bir sual soruyordu: 

- Dün akşam eve nasıl gitmiş
ti? Şöföre para verditi zaman arala
rında hiç birşey geçmemiı idi? Şöför 
derhal işin farkına varmış, yoksa son
radan mı gezip parayı iade etmişti. 

B. Lük dö Semmonun bir şöföre 
sahte bir banknot yutturmağa çalış
ması görülecek şeydi. 

Lük tarif edilmez bir hiddetle 
ayağ'a kalktı: 

- Mendebur haydutlar 1 diye ba 
Q-ırdı ve derhal masanın üzerinde du
ran gazetelere koştu. 

ilk açtığı gazetede içini ürperten 
ihtimalle karşılaştı. 

.. DUn ,1ece • • • kllp .. UnUn 
Uze .. lnd• bl.. kadın kendlalnl 
o .. •dan geçmekte olan bir kem 
yonun altın• atmıf derhal öl
mUftUr. Kadının aım sıka luıpan 
mıf olan bir ellnd• tanınm•• 
fabrlkatllrleden birinin kart 
dllvlzltt ile yUzlUk ••hl9 bir 
benknot bulunmuftur .. ,,. 

Adliyede 
Yaz tatili 

Mahkemelerde Temmuzun yir· 
misinde yaz tatiline girmektedir. Ta-1 
til beş Eylula kadar devam ede· 
cektir. 

~rimiz mahkemeleri bu~n ta
tile başlayacaklardır. Müstacel husu· 
satı tedvir için bazı kısımlsr her sene 
olduğu gibi nöbetci kalacaklardır. 

Fotog~af sergisi 
İçin şehrimizden hazırlık 

yapılmıyacak mı ? 

Matbuat umum müdürlüğünün 
tamimini aynen aşağıya alıyoruz : 

idaremiz tarafından 1936 senesi 
Şubatı sonunda Ankarada açılmış 
olan Türkiye tarih , güzellik ve iş 
memleketi adlı foto sergisinin ikin
cisi , gene Ankarada önümüzdeki 
1938 senesi ilkbahannla açılacak· 
tır . 

Bu sergiye de, birincisinde ol· 
duğu gjbi, yurdumuzdaki profcsyo· 
nel ve amatör fotoııaflann da işti
raki ar~ edilditindea , uıaatkirla· 
mızın, yurdumuzu tarih , tabii gü. 
zellik ve her husustaki inkılablanmız 
bakımından tanıtacak olan artistik 
resimleri hazırlıyabilmesi için şim
diden keyfi~ti üina lüzum gördük. 

Sergide jüri tarafından seçilen 
birinci, ikinci ve Üçüncü fotograf 
lara idaremiz tarafından gene birer 
şeref diploması verilecektir. 

TORKSôZO : Bu sergiye ıeh · 
rimizden bir çOk sanatkar foto
grafçılarımızın iıtirik edccetini ümit 
ederiz . 

fjdan nakli;y~tı 

Devlet demiry.ollan me11leketin 
a~açlanmasma yardım için, fide ve 
fidanJarı çok ucuza nakleden yem 
bir tarife hazırlamışbr . 

Yaş meyvelerin nak
linde tenzilat 

Devlet Demiryollan idaresi yaş 
meyve ve sebze, taze et, balık ve yo
gurt nakline aid tenzilatlı tagrifeyi 
Avrupa hattına da teşmil etmiş, ay
nca kavun ve karpuz nakline aid ten. 
zilatlı tarifeden yeniden yüzde yirmi 
indirmiştir. 

Devlet Demiryollarında 
memurlara verilecek 

barcirah 

Devlet DemiryollaA idaresi bir 
yerden diğer uir yere n&klolunacak 
memurlanna vereceği barcirahlar 
hakkında yeni bir karar almıştır · 
Bu karara göre kendi arzulariyle 
becay~leıine veya başka yerlere 
nakillerine idarenin muvafakat etti. 
ti memurfara harcirah verilmiyecek 
tir . 

idari veya sahhi s e b e p 1 e 
idarenin göreceği lüzum üzerine bir 
yerden diter bir yere naklolunacak
lara nakıl harcirahı verilecektir. 

Düngece bir 
adamı vurdular 

Elmagediği köyünden (Ceyhan) 
Hacı lbrahim oğlu lsmail cüd gece 
tarlasından evine koza naklederken 
meçhul bir a~ tarafından gerek 
kendisi ve g~ck hayvanı kW'şunla 
vurulnıuotur . J~r m•çluyu 

aramaktadırlar . 

tıaberıern 

Duvar arasından çıkan 
bombalar 

Eski ermeni kulübü binasında 
çok bomba ve dina 
mit bulundu 

dün bir 

On scnedcoberi Erzurumlu Yu
suf oğlu Ahmed isminde birisinin 
oturmakta olduğu Tepebağında kain 
ve Samurkaş adında bir ermeniden 1 

metrük bulunup vaktiyle Ermeni 1 

Gençler kulübü olarak kullanıldığı 
anlaşılan 80 numaralı evin samanlık ı 
kısmında dün bomba vesaire bulun· 
muştur. 

Evin samanlık kısmında ev sahi
bi tarafındarı etmizlik yapılırken du
var aralıtmda bir bomba bulunmuş 
ve burası genişletilerek yapılana· 

raıtınnada, • işgal zamanında Erme· 
niler taafından bırakıldığı anlaşılan 

Mezbahalarda 
hafta tatili 

Bazı yerlerde hafta tatili yapıl· 
madığı ve bu yüzden mezbahalarda 
çalışan fen ve idare adamlarının 
tatilden istifade edemedikleri anla· 

şılmıştır. 
Dahiliye Vekaletinin belediyele· 

re yolladığı bir emirde hafta tatili· 
nin mezbahalarda da tatbik edilmesi 
lazımgelJiği ve hafta gününe aid et 
ihtiyacının bir gün. evvelden temin 
edilerek ogün memurların tatilden 

istifade ettirilmeleri bildirilmiştir. 

Maliye memurları için 
yeni bir karar 

Maliye Vekaleti, kendi arzulan 
üzerine becayişlerine veya nakilleri· 
ne idarece muvafakat edilenlere har· 
cirah verilmemesine ve c.rzularına müs 
tenid olmıyarak idarenin gördüğü 
lüzum üzerine yapılan becayişlerden 
dolayı verilmemiş harcirahlar varsa 
bunlann da tesviyesine karar veril 
miştir. 

Seyhan üzerinde 
Kaçak sallar tutuldu 

Çatalhan mıntıkasından geçen, 
Seyhan nehri üzerinde iki kaça.k sal 
yakalanmıştır. Sallar bir yediemine 
teslim idilmiş ve sal sahibleri tutu· 
lar4k haklarında kanuni icap yapıl· 
mışbr. 

Zabıtada: 

Karısını bıçakladı 
Kıpti Hüseyin <>ilu ~1 adin· 

da biri , karısı Menekfeyi dört ye
rinden b~dığındao y~mış , 
ve kuuni muamde y~d!Dlfbr · 

Dükki.o ı sor••' 
Kazam otlu ter:ı.i Mustafanın 

dülckin kaplSI08 ~I fahıslar 
tarafından anahtar uydyrulmak su· 
rctiyle miifterilere ait 7 par~ elbi· 
selik keten ku~n ~aş olduğu 
tikiyet edildipaden ve bu itin or 
tadan kaybolaa .çaraiı Yusuf tara 
fıııdp y~ld.F ... ~ suç
lu zabıtaca aranmak.tadar . 

MemaJı&alit taııyGnar UN§ 
Şevkı oj'lu aıabacı Raif 1 teni 

Kemal ve lsmail oğlu Mehmet ve 
Fehmi adlarmdaki şahıslar üzerinde 

bıçak görülmüş ve zabıtaca musa 

dere edilmiıtir • 

imermi dökmete mahsus 12 
gözlü kalıp, 9 tane lngiliz bombası, 
2 tane tüfenk, 6 tane maşalı kapsol, 
35 tane maşasız bomba, 2 tane di
ğer bir çeşit bomba. bir kutu içinde 

40 tane bomba kaPSQlu, 9 tane tene
keli tahrib kablosu, 28 adet kağıt 
içinde dinamit, bir tor.ba içinde 
beyaz bir toz, 2 tane kangal lağam 
fitili, bir kangal berka fitili, 1 tane 
de adi fitil, 100 tane çekme finye 
kapsolu bulunmuotur. 

Bulunan bütün bu infilik madde
lerinin ukeri makama teslim edil
mek üzere muamelesi yapalmaktadır. 

Bir köy muhtarı 
ile bir kaç g· · bir 

kızi kaçırdtlar 
Aydınlı köyüden~ .. Çatalkaya na 

biyesi,, Kazım ile muhtar Nuri ve 
Cevherli köyünden Osman oğlu Mus· 
tafa ve kız kardeşi Nafia, Cevherli 
köyünden Mustafa kızı on üç yaşla· 
nnda Fatmayı, çalıştığı koza tarla· 
suıdan zorlA kaç1rmışlardır. Fakat 
çok geçmeden Jandarmalar, müte. 
cavizleri yakalamıştır. 

Dolaplı köyünde 
kanlı kavga 

Oymaklının Dolaplı köyünden 
Hasan oğlu Durmuş adında bir ame 
le , ayni köyden Veli oğlu Mehmet 
tarafından bir kavga neticf'sinde ka· 
fasından bıçakla ağır surette yara· 
lanmıştır . Yaralı memleket hasta· 
hanesine getirilmiş ve suçlu da tev· 
kif edilmiştir . 

------------·------------
RESMİ TEBLIG 

Türk- Sovyet 
dostluğunun 
sarsılmazhğı 
- Birinci sahifeden artan -

1 - Takriben 16 sene evvel 
Sovyetik so~yalist Cümhuriyetlcri 
Birliği ve Türkiye Cümhuriyeti ara· 
sında tesis edilip iki memleket ara. 
sanda akdedümiş iki taraflı ve mü
teaddit taraflı muahedeler ve anlaş 
malarla takviye olunmuş bulunan ve 
bu kadar uzun bir devre esnasında 
enternasyonal hayatin bütün saf ha· 
)arının imtihanını geçirmiş olan sa· 
miO:i dostluk münasebetleri, muhak· 
kak surette iki memleket menfaat-

' 
lan için tam kıymetlerini ispat et· 
miştir. 

2 - Bu aynı menfaatlar, haliha· 
zırdaki münasebetlerin, bütün şü· 
mulleri ile, istikbalde de iki devletin 
harici siyasetlerinin değişmez ve sağ· 
lam bir unsuru olarak idamesini ta· 
lep etmektedir. 

3 - Sovyet - Türk dostluğu, 
umumi sulh için büyük ehemmiyeti 

haiz bir unsur olarak kendisini gös· 
termiştir. 

4 - Enternasyonal münaaebet 
lerde halen qıevcud olan ve enler 

20 Temmm 

anra,ıer 

Gencin sinir buh 
I! 

izam etmemeli 

D evletle milletin , 
runa,ı~ 
tiği büyük yardıll 

terdiği canlı alaka gözden 
yan ve tekerıür eden bir 

Ve esirgenilmeyen bütiit' 
merdliklerde ferdi bir mu 
ve temayüz için dqil , Tü 
nun kütlevi yükselişi , siyasi 

mai gayelerimiı:de olduğu 
gürbüzleşme ve kuvvetle 

hep birden olgunlaşma i.;in 
spor minasım ihatı eden 
lar gelişmedikçe , şurada ve 
hakiki hüviyetiyle sporu 

güçtür . 

Spor , bize tenisi , fut 
bolu .. Ve tenisciyi , fut 

voleybolcuyu habrlatmaz . 
me , hiç şüphesiz ki gençl' 
leti olan adali hareketlerin 
mecmuasıdır • 

Böyle olunca , bütün bu 
)erin zati veya kısmi şerefi 
tur. 

Binaenaleyh, geçici bir f 
stadyomları cenk meydamna 
sak şahidi oluyoruz - dönd 
manası yoktur . 

Hem şura!l da iyice kay 
ğer ki , spor yapmayı lbilmek 
bir adali hünerse , sporu &e'/ 
te ayni derecede bir mahir 

V ukuunu görmek istemi)' 
kat misal ularak ele aJalım: 

lik maçlarma devam etmekte 
idman Yurdu, Toros ve Sey 
lublanmız arasında çıkacak 
tilif veya kırgınhk ne acı 
T asavwr edilsin .. 

Böyle vukuu melhuz tehh 

sebt:bi ne olabilir? Şüphesiz. 
oyuncunun hakeme kartı iıi 
ti, yaa bir seyircinin kaba .. 
lesi vey hakemin zifı ... 

Şuna inanımız var ki, 
gençliği böyle bir harekette 

maz ve gençli;in başındaki 
c lemanlar böyle nahoş hi 
vukuuna meydan vermez şü 

Şu veya bu gencin mu 
bir sinir buhranını izim ederek 
yomlarda çıkarılan anarşilere 
yer vermek gülünç.tür. Ar 
"şampiyonluk" ne bir zafer ve 
bir tef ah ur şadümanisi olama" 

Şeması demokrat Tüt 
spor planında aristokrasi ola 

Spor, şunun, bunun, değil 
gençli~indir. Ve bu gençliğin 
da da inandığımız insanlar 
Kısaca tekrarlama' lizıın 
"gencin,, sinir buhranlara 
nıeğe değil, yabıbnnata ça 
dır. 

' & ı ... .., .. 
nBSfonal hayatta kendisini i" 
tecavüzkar temayüller tarafı 
ratılmış bulunan bulamk va · 
tün sulhçu devletlere, sulhun 

kabul etmezliği ve kollektif e 
esasları üzerinde sulhun ve 
emniyetin idamelİ iqin busu.si 
şeler tahmil etmekten hali 

maz. 

5 - Sovyetik sosyalist 
riyetleri birliği ile Türkiye ar 
ki dostluk ve karşılıklı emniy 

nasebetleri bunlann sulh fikir 
v,: Milletler Cemi,etinin · y 

kaydedilen prensiplerine samidli 
ve sulh kuvvetlerinin en iyi bi 

rette teşkilatlandınJmasmı ın" 
ret eylemde ve tecavüz kuvv 
bir müzaheret veya teşvik 
cek her şeyden tevakki etmek 

leri , sulh potansielinin bütün 
lannın takviyesi için. iki me 
arasında hassaten müsmir bir İ 
liği esasa yaratmaktadır. 

lor 

ço 
lul 
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idman Yurdu 
Toros maçı 

4 -2 idman 
Yurdunun lehine: 

neticelendi 
~-----------·------~~-

Pazar günü idman Yurdu ve 
l oros Spor resmi fikstür müna
sebetiyle ikinci devrenin ikinci oyu
nunu oynadılar. Hakem futbol ajan
lığının seçmiş olduğu Seyhan Adana 
Spordan Rıza Salih Saray idi. Oyuna 
saat 17 de başlandı. fikstürün bi
rinci devresini iyi bir şekilde ve en 
fazla puvanla bitiren idman Yurdu 
bu maçı da kazandığı takdirde şam 
piyonluğun yüzde seksenini garanti 
etmiş olacaktı. Bunun için bu maçın 
idman Yurdu şampiyonluğu üzerinde 
Çok büyük tesiri olacağından yurd
lular kazanabilmek için takımlarım 
iyi bir ıekilde hazırlamış bulunu· 
Yo~. 

Birinci devre başladığı zaman 
~ ~ b '12gar albnda oynamağa mec ur 
olan Yurd yirmi dakika kadar ken 
d~ni toplavamadı. Ve bu yirmi da
~ı~alık T oros Sporun vaziyeti yurda 
ıkı gola mal oldu. Bir takımın iki 
gol yedikten sonra maneviyabnm 
kınlacağına iddia edenler dün idman 
Yurdu oyununu seyretmiş olsalardı 
Dluhakkak bir daha böyle bir iddi 
alarda bulunmazlardı. Bu iki goldan 
sonra açılan Yurd takımı galib çık· 
~ak azmiyle Toros Spor kales:ne 
yuklendiler. Ve birinci haftayımı 
iki ikiye beraberlikle bitirdiler. 

ikinci devre başladığı zaman 
yurdluların oyuna tamamen ~~m 
oldukları görülüyordu . Ve nıtekım 
çok geçmeden yerinde bir pas alan 
Muzaffer üçüncü golü takımı lehine 
kaydetti . 

Oyun bundan sonra her iki takı · 
mm karşılıklı akınlariyle geçerken 
solaçık Kadir kaptığı topu ani bir 

inişle Torosun ceza çizgisi içine girdi 

ve tam şut atacağı zamanda düşü
ı üldüğü için hakem penaltı cezası 
verdi . Bunu yurd santırforu Haydar 
çok sıkı bir vuruşla yurdun dördün-
cü golünü kaydetti . Bundan sonra 
artık Torosun bu mağlubiyetinden 
kurtulmak ümidi kalmamıştı . 

Ve oyuuun bitmesine bir daki · 
ka kala hakemin Toroslu bir oyun· 
cuyu dışarı çıkarması üzerine Toros 
spor hakeme itiraz ederek sahayı 
terk etti veve oyun da nihayete er CI. 

* • * 
ldmanyurdu gençlerini gü .. el 

oyunlarından dolayı tebrik eder ve ça
lışmalarına devam etmelerini dileriz. 
Dün hepsi kendine düşen vazifeyi 
yaptı • Toros sp.ora geJi.?ce başta 
Mahmut ve Nurı olmak uzere o da 

güzel oynadı · 
Sporcu 

ispanya ihtililinin 
bilançosu 

- Birinci sahifeden artan -

hafız onun öcünü almak üzere, kral· 
cıların lideri eski bakan Kalve So· 
teli ' ·1 h' 0 nun evine girerek mnmaı ey ı 
alup götürdüler ve yolda öldürdü· 
ler. Atılan kurşun Kalvo Sottello 
nun ensesinden girmiş ve sol gözün 
den çıkmıştı. 

Cinayet hakkındaki intibamı an
latırken bu hadisenin vahim netice· 
ler doğuracapu söyliyen kortezler 
rei~i B. Martinez Barrio haksız de· 
ğildi. Madridde heyecan hüküm sü
riiyordu. Bir taraftan toplanan ka· 
bine, sağcı unsurları yatıştırmak 
için şiddetli tedbirler almağa hazır· 
landığım bildirirken, diğer taraftan 
da komünistler ateş püskürüyorlar, 
parlamentonun komünist grubu sağ 
cı partilerin \ e bunların gazeteleri
nin kapatılmasım istiyordu. 

Fikirlerdeki bu galeyan , kanlı 
hadiseler şeklinde tezahür etmekte 
gecikmedi. 14 temmuzda Kalvo So 
tellonun cenaze töreni y abıhrken ba 
zı nümayişçiler şehrin merkezine 
dogru ilerlemeğe kalkıştılar. Bunları 
dağıtmak isteyen polis silah kullan
mak mecburiyetinde kaldı. Netice : 
nümayişçilerden bir ölü ve dört ya
ralı. Bu gibi hadiseleri önlemek üze 
re, esasen Madridde mevcud olan 
örfi idare uzatıldı. Diğer taraftan da 
sağcı veya solcu mebusların, rakip 
tarafa mensup kimseler tarafından 
tecavüze uğramamaJan için parla 
nıento muhafaza .altına alındı. 

Madridde bu hadiseler cereyan 
ederken, eyaletlerde de heyecan git 
tikçe artıyordu. 18 temmuzda Mad
ridde ve diğer şehirlerde kargaşa· 
lık çıktı. 

Cebelüttarık, Paris, Londra ve 
Lizbonla Madrid arasındaki telefon 
muhaberesi kesildi. Kabine sabaha 
kadar süren bir toplantı yaptı fa
kat yine esaslı bir karar ver~edi · 
Fakat çekinilmesi imkansız bır hale. 
gelmiş olan isyanın yuvası başka bır 
yerde idi. 

Filhakika 18 temmuzda lspan· 
yol f asındaki Melilla şehrinin garni 
zonunda askeri bir hareket çıktığı , 
vaziyetin ciddi olduğu bildiriliyordu. 
19 temmuzda isyanın Madrid eya· 
leti garnizonuna da yayıldığı öğre

nildi, 
Bu hareketin başında Kanarya 

adalarında iken 17 temmuzda alel
acele İspanyol fasına gelen ~ener~l 
F ranko namında biri geçmiştı. Asr 
ler çok seri hareket edirorlardı . 
19 temmuzda lejyon etranıerle fas. 
taki lspanyol kitaları Kadikse çıktı· 
lar. Sevildekiler de bunlara iltihak 
etti ve asiler Madrid üzerine yürüyü-
şe geçtiler. 

Asiler Sevilden başka Gırnata • 
Malaga, Valladolid ve Burgos şehir 
)erine de hakim olmuşlardı. Buna 
mukabil Madrid ve Barselonda hü
kumetçiler hakimdiler. 

Asiler Madrid üzerine iki koldan 
ilerliyorlardı. Şimalden ilerleyen ko. 

FiLiSTiN 1Ç1N 
Yahudilik 
harekette 
Varşova: 19 (Radyo ) - Bu

rada bulunan Yahudiler Filistinin 
taksimi projesini protesto etmek 
üzere büyük bir miting yapmışlar
dır. 

Yetmiş bin kişinin İştirakile ya
pı1an bu toplantı da milletler sos 
yetesine ve lngiltere hükumetine bi 
rer protesto telgrafı çekilmesine ka 
rar verilmiştir . 

Kudüs : 19 (A.A) - Filistinde 
Şimal mıntakası Arap Hıristiyanları 
meclisi ali komiserle milletler cemi· 
yeti nezdinde Filistinin taksimine 
müteallik lngiliz projesini protesto 
etmiştir. Kudüste cinai tahriyat ida
resine mensup bir zabıta kuvveti 
yükse~ Arap komitesi binasında 
araşdırma]ar yapmış ve bu hal Arap 
mahafilinde büyük bir heyecan uyan 
dırmıştır. 

İran Şuraı Milli Meclisi 
muahedeleri tasdik etti 

Tahran : 19 [ Hususi] - Iran 
Şurayı Milli Meclis Reisi tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine ya
zılan tel cevapta İran Meclisinin 
muahedeleri tasdik ettiğinini bildir
miştir. 

Mısır kralının taç 
• • • 

gıyme merasımı 

Kahire: 19 (Radyo) - Bu ayın 
yirmi dolmiuftda Maır Krali Sa Ma. 
jeşte Faruk'11n taç giyme merasimi 
yapılacaktır. 

Hazırlıklar ilerlemiştir. O gün 
gün bütün Mısır bayram yapacak ve 
resmi, hususi daireler kapanacaktır. 

la general Mola , cenupdan ilerliyen 
kola general Franko kumanda edi
yordu. Endülüs bölgesindeki asile 
rin başına da general Kueipo dö 
Llano geçmişti. 

25 ağustosta, her iç harpte gö
rülen manzaralara rastlanılmağa 
başlanılmıştı. Munakalat kesildiği 

veya nakil vasıtaları iki tarafça da 
asker ve cephane naklinde kullanıl
dığı için baıı şehirlerde kıtlık tehli
kesi baş gösterdi. Diğ~r taraftan , 
topçu ve tayyare bombardımanları 
yüzünden çarpışmalara İştirak etmi
yen sivil halk da öldüğünden, isyan 
başhyal, beş hafta olduğu halde, ö
lenlerin sayısı 20000 i geçti. 

Yabancı devletler de ideolojile
rine göre ispanyada çarpışan taraf 
!ardan birine temayül gösteriyorlar
dı. 

30 temmuzda meçhul bir iş için 
Fasa gitmekte olan altı İtalyan tay 
yaresinden ikisi düştü. Diğerleri 
Fransız Fasında yere indiler. 5 ağus-
tosta Almanya, sonradan İbiza hadi
sesi dolayısiyle meşhur olan Doyç 
land kruvazörünü lspanyol sularına 
gönderdi. Fransa ve İngiltere de kay 
ğı içinde idiler. 37 İngiliz harp ge 
misi ispanya sularında bulunmakta 
idi. Yabancı devletler tarafından iki 
tarafa göııderilen gönüllüler gittikçe 
çoğalıyordu. 

Bu son vaziyet karşısında ilk 
kaygılanan Fransa oldu. Filhakika 
Fransa diğer devletlere göre hususi 
b!r. ~az!yette idi. Sınırı ispanya ile 
bıtış1ktı ve Fransız sınırı üzerinde bu-
lunan lspanyol şehirlerine hükumet 
çiler hakimdiler. Di~er taraftan halk 
cephesi hükumeti Fransada henüz 
iktidar mevkiine geçmiş bulunuyor
du. Binaenaleyh gerek asilerin, ge· 
rek ideoloji bakımından onlara mü · 
temayil olan devletlerin Fransayı hü· 

Nafia Vekilimiz 
Ve İsveç matbuatı 

Ankara: 19 (Radyo) - Nafia 
Vekilimizin lsveci ziyareti hakkında 
lsveç gazeteleri uzun makaleler neşr· 
ederek bu ziyaretin ehemmiyetini te· 
barüz ettirmekte ve bu ziyaretin Tür
kiye ile İsveç arasında bilhassa ti· 
caret ve endüstri sahalarında git
tikçe fazlalaşmakta olan münasebet· 
lerde mühim bir merhale teşkil et
tiğini kaydetmektedirler. 

Kaybolan kadın 
tayyareciden 

artık ümid kesildi 
Nevyork : 19 [Radyo] - Ge 

çen hafta denize düşen Amerikalı 
kadın tayyareci ve makinistinin bu 
lunmasi için Amerika hükumeti ta
rafından yapılmakta olan araştırma 
dün sona ermiçtir. 

Tayyarecilerin öldüğüne kanaat 
getirilmiştir. 

Türksözü - Alınan haberlere 
göre; bu naştırmalar Amerika 
hükumetine günde [300,000] Türk 
lirasına mal olmakta idi. Araştırma. 
lar bir haftadanberi devam ettiğine 
göre Amelya Erhart'ın hayatını kur
tarmak veya hiç olmazsa akibetin
den haberdar olmak için Amerika 
hükumeti aşağı, yukarı iki milyon 
lira harcamıştır. 

• 

lnönünde 
1398 uçuş yapıldı 

Ankara: 19 (Radyo) - Beş 

Tem muzda açılaan lnöniinün yiiksek 
yelken uçuş kampında bu güne ka 
dar mevcud talebe muhtelif planör. 
)erle 1498 uçuş yapmışlardır. 

kfimetçilere yardım etmekle itham 
eylemeleri variddi. Onun İçin, tem
muz 1~36 nihayetinde ispanya ha
diseleri karşısında bitaraf kalacağını 
ilan eden Fransa, İs, anyada harp 
eden taraflar hiç bir taraftan yardım 
görmezler ve yalnız kendi vasıtala. 
rmı kullanarak çarpışırlarsa iç har
bın daha çabuk biteceği fikrinden 
mülhem olarak 4 ağustosta İspanya 
hadiselerine karışmamak için lngil 
tereye bir teklifte bulundu. 

lngiltere bu teklifi 16 ağustosta 
kabul etti. 22 ağustosta İtalya da 
karışmazlık anlaşmasına katıldı ve 
onu diğer devletlu takip ettiler. 

Bütün bu teklifler ve görüşme
ler olup biterken, iç harb devam 
ediyor, muntazam askerlerden mü· 
rekkep ve bol silah ve cephaneye 
malik olan asiler, yeni yeni şehirleri 
kanlı muharebelerden sonra zaptedi 
yorlardı. 27 ağustosta, planlı ve di
siplinli bir şekilde hareket etmeği 
kararlaştıran asiler tek kumanda 
usulünü ihdas ettiler ve general 
F ranko asi kuvvetlerin baş kumanda 
nı oldu. 

isyanın başlamasına sebep olan 
iki ölünün, Jose del Kastillo ile Kal 
vo Sotellonun hayalleri, muharebe
lerin, politik münakaşaların içinde 
silindi, unutuldu. Her tarafta yanmış 
evler, ölmüş kadın ve çocuklar. yağ 
ma edilmiş, harap olmuş şehirler 
var. 

ispanya halkı kanlı bir delilik 
bir kin tuğyanı içinde Çalkanıyor : 
Dört tabanca kurşunu, milyonlarca 
silahın patlamasına sebep oldu . 
Lakayıd olan ölüm seçmeden hu iki 
adamı nasıl aldıysa başkalarını da 
öylece alıp götürüyor ve bu iki is
min altında da kocaman bir liste 
uzayıp gidiyor. 

- -= ~._ 

....................... -= 
Bayanlar 1 Baylar l 

Meşhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
küçük • modern • güzel , şık • portatif ve 
sağlam • 

Hermes 

V arşovada bir~ 
YAZI 
MAKiNESi suikast 

Varşova: 19 (Rf\dyo) - Var
şovada dün milli birlik şefi Miralay 
Adam Kokyeye yapılan suikast akim 
kalmıştır. 

Kütahyada Türkkuşuna 
girenler 

allmz 1 
i\Jüracaat : 

Rı:.a Salilı Saray 
(Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 1 

5-30 8305 --1 

--------------------------
Kütahya: 19 (Radyo)- Kütah

ya askeri kampında bulunan lise ta
lebeleri Türkkuşuna girmeye ve uç 
mağa karar vermişlerdir. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

YAZLIK sinemada 
BU AKŞAM K O M l K L E R K R A L I 

( EDDI KANTÖR ) 
Bu mevsimde göreceğiniz en son temsili olan ve Amerikalı haydutlarla 

müdhiş mücadeleleri gösteren 
( GANGESTERLER ARASINDA ) 

ki müdhiş filmde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur . Mükem· 
mel ve orijinal bir mevzu, parlak ve şahane bir mizansen velhasıl bütün 

filmlerin şaheseri olan bu filmi bütün sinema meraklılarına mutlaka 
görmelerini tavsiye ederiz 

Gelecek program : 

Parisli Kız 
YÜZ SENE SONRA NELER OLACAk DEYi DÜŞÜNÜP VAKTiNiZi 

GEÇiRMEYİNİZ pek yakında büyük fedakarlıklar mukabilinde 
getirtmeğe muvaffak olduğemuz 

100 sene sonra 
Dünyadaki bütün olacak şeyleri Yazlık Sinemada tafsili.tile göreceksiniz! 

8327 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir : 
( Dünden artan ) 

olan ormanlar hususi orman hükmüne tabi olup bunların idare, muhafaza 
ve işletilmeleri mütevellilerine veya Evkaf Umum Müdürlüğüne aiddir . 

Madde 61 - Yalnız aşar ve rüsumatı mevkuf olan ormanlar Devletin 
olup bunlar Devlet ormanları hakkındaki hükümlere tabidir. 

Madde 62 - Evkafı mazbuteden olan vakıf ormanlarının bilumum 
masrafları varidatından mahsub edilmek ve varidat fazlaları evkafa veril
mek üzere fenni idareleri, korunmaları ve işletilmeleri hususunun orman 
idaresine verilmesine icra Vekilleri Heyetince karar verilebilir . 

Beşinci Kısım 
Hususi ormanlar 

Birinci Fasıl 
Sınırlama ı·e harita 

Madde 63 - Hususi orman sahipleri bu kanunun mer'iyeti tarihin
den itibaren iki sene içinde ormanlarının sınırlarını tahdid ederek bu sı. 
nıı lan hendek açmak, kuru duvar yapmak, sabit kayalar üzerine işaretler 
hakketmek veya yeniden sabit işaretler dikmek suretile belli etmeğe mec· 
burdurlar. • 

Madde 64 - Hususi orman sahipleri nizamname ile tesbit olunacak 
zaman ve şekilde ormanlarının haritalarını yapıp orman idaresine vermeğe 
mecburdurlar. Bu müddet içinde yaptırıp vermedikleri takdirde bu or· 
mantarın haritaları orman idaresi tarafındad yaptırılır ve masrafları sa· 
hiplerinden alınır . 

İkinci Fasıl 
idare ı:e korunma. 

Mr.dde 65 - Hususi ormanların idareleri, korunmaları ve işletilme
leri bu kanun hükümlerine göre sahiplerine aiddir . 

Madde 66 - Hususi orman sahipleri 52 nci maddede gösterilen nis
bet ve genişliğe göre tutacakları bekçi, bekçibaşı, mühendis veya fen me· 
munı ile ornıanlarını muhafaza ve idareye mecburdurlar . Bunların nizam· 
namede gösterilecek şerait ve evsafı haiz olma lan ve orman idaresince 
kabul edilmiş bulunmalan lazımdır. Koruma i ?İni orman sahipleri yapma
dığı takdirde bu iş orman idaresince deruhde olunur ve masrafı sahiple
rinden alınır . 

Üçüncü Fasıl 
lşletme ve imar işleri 

Madde 6 7 - Hususi ormanlar sahipleri tarafından yaptırılıp orman 
idaresince tasdik olunacak amenajman planlarına göre işletillr. Bu plana 
riayeti idare kontrol eder. Tayin olunacak müddet içinde bu planları yap· 
tırıp tasdik ettirmiyr.nlerin amenajman planları orman idaresince yapılır 
ve masraf kendilerinden alınır . 

Madde 68 - Devlet ormanlan hakkmdaki 24, 26, 28, 33, 35, 4l 
inci maddelerle parası verilmeden kaydı müstesna olmak üzere 36 n~ 
maddesi ve son fıkrası hükmü müstesna olmak üzere 42 nci madde hu· 
kümleri hususi ormanlarda da tatbik olunur . 

· · • b'IA um ma5· Madde 69 - Hususi ormanların sahıplerı ısterlerse ı üDl • • 
rafJan varidatından maheub edilmek ve varidat fazlalan kendderıne 

8303 - Sonu var -



Sahife : 4 Türksözli 20 Temmuz 1937 

Bir tahsildar üç bin 
lira ihtilas etti 

Hatay rejiminin 
tatbikine doğru r •• •• .. -, Seyhan P. T. T. müdürlt 

ğünden: 

s. 

Diyarbekir : 19 [ Türksözü mu 
habiri bildiriyor ] - Maliye Tahsil. 
darı Hüseyin Karacadağ mıntıkasın 

da tahsil ettiği üç bin lira agnam reı· 
mini heğbesine koyarak atın terki
sinde düşürdüğünü, araştırma yap
mak üzere arkadan bir bekçi gön· 
deri imi ş ise de bulduracağım polise 
ihbar etmiş, fakat tahsildarın bu ifa
desi kanaat bahş görülmediği için 
derhal tevkif edilmekle beraber bi
rinci Komiser Bay Muharrem de 
köylere gönderilerek araştıı ma yap 
tırılmıştır. 

Uzak şarktaki 
hadise 

- Birinci sahifeden artan -

vererek her türlü tahrikata nihayet 
verilmesi buğünkü hadise müteallik 
itilaf ahkamının mahalli memurlar 
ta rafından icrasını işkal etmekten 
feragat eylemesini istemiş ve ceva 
bı için 24 saatlik bir mühlet tayin 
etmiştir . 

Londra : 19 ( Radvo ) - Uzak 
Şarktan alınan haberler endişeleri 
arttıracak şekildedir . Hududlarda 
çarpışma mevzii şeklinde çıkmıştır . 
Bü} ük Japoıı kuvvetleı i Çin hudut· 
!arına doğıu yürümektedir . 

Londra : 19 (A.A) - Şang.T 
hayd~n verilen bir habere göre yir
minci Japon fırkası tam olarak Çine 
hareket dmiştir. Halen Çin hududu 
içine dogru yöıümekte olan Japon 
kuvvetlerinin rnikdarı bu suretle 
otuz bine varmıştır. Yine ayni ma
halden verilen diğer bir haberde 
Hopey eyaletinde en az iki yüz bin 
mevcudlu dokuz Çin fırkası toplan· 
maktadır. Japonlar vim içinde Çin 
posta ~antralını işgal etmişler ve 
bütün postalara sansor koymuş 
!ardır. 

- Birinci sahifeden artan -

Hatay meclisi intibabatının ve 
ondan sonra iki hükumetin kurulma · 
sının ali kmiserlik tarafından ayrıca 
bir kararla bildirileceğini gazeteler 
yazıyor. 

Suriye hükumetinde tadilat ola 
cağı haberleri bugün şu şekle gir
miştir: 

Kabine tevsi edilmiyecek. yeni 
aza müsteşar sıfatiyle gelecektir. 
Vezir namzedleri Liitfi Hazar. 
Faiz Huriydi. 

Müsteşarlıklara Said Gızzi, Na
im Antaki, Yahya Hayati getirilmiştir. 

.. •• 
Ali komiser Şama geldi. Kont 

dö Martelin bu ziyaretten maksadı 
Hatay meselesinde Cenevre kara
riyle husule gelen emrivakiyle Suri· 
ye Meb'usan Meclisinin1 bunu tanı
mak ve muahedeye imza ile iştirak 
etmek hususunda gösterdiği istina· 
fa karşı hükumetle temas ederek 
vaziyeti anlaşma şeklinde islah etme 
ğe ve Türkiye ile Suriye arasındaki 
bu ihtilafın izalesine çalışmaktıı. 

lskenderunu ziyaret edecek olan 
bazı Türkiye ricalinin daha evvel 
Şama gelmesine de bu suretle ze 
min hazırlamak isteniyor. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, 

ı hassas makinesidir 

1 Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü lıaiz, usta a~çılar tarafır.dan ihzar rdilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meııul:at, la}r<k :u 1 aıı, lurnıi ıa 
taklı odalar,fiatlar ıüaltt kal:ul etıuz derecede ucuzdur. 

lbtiıalat )erleri aile \e hkiiılaıın yeıleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları[saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Oroıdıbak civarırda Kolaylık evi hür.dm l mmi bmıonlar hrıe· ı 
ket etmektedir . 8194 H. 32 

-=-~------------~-----------------------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Rt?dyo aksiyotesi bütÜP- dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, BöbHk, Mesane taşı, Karaciğer ve mided~n 
rnuztarip olanlaıla Cilt hastalığı olanlcr muthı ka l:u ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu oılırayanlar KLdreti fatııal'ın bu feyzindrn müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar- Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

• iki defaya kadar • 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 20 

URKSOZU P. T. T. iciaresi için 25 adet 9 
metre uzunluğunda demir direk 1fY 
7-937 den itibaren on beı ~ 
müddetle açık eksiltmeye çıkanlfllll -=""""~ 
tır . 

Bu direklerin bedeli keşfi 2pjfJ 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK lira 30 kuruş olup muvakkat teıııİ' 
natı 215 liradır . Direklerin ihalt 
tarihinden itibaren bir ay sonra W 
lim edilmesi şarttır . J 118nlar Rek_lam. bir.~icareth~- / 

nc!nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türk sözüne veriniz . 

Renkli iş er r~~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin z • 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

Cİldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

Ta blar Resmi evrak, cedveller, defter· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö-

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

ihale 4-8-937 T. de çarşaııı 
günü saat 14 de Adana P. T. 'f. 
müdüriyet salonunda yapılacaktır• 

Daha ziyade malumat almak i 
tiyenler tatil haricinde müdüriye 
müracaat olunmalıdır. 

20-27-30-3 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 nu• 

maralı 4 oda, iki salon, bir mutb 
ve bir hamamı bulunan ev 1 tef 
rinsani 937 tarihine kadar kiralık 
tır . isteyenlerin içind,kilere ve ya 
but müteahhit Bay Hakkıya mürıı• 
caatları. 8331 1-7 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

100 sene sonra 
filmini mutlaka görünüz 

ViK-TO_R_Y_A--ıl BELEDİYE İLANLARI 

Bisiklet ve Motosik
letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

12- 26 8286 
·~~~---~~~~~~~·~ ---------------------------

/ 
/ 

TiR 
• i;ieANKA5l 

256 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatına 
1- Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil,Kam

yon, körük, tek ve çift atlı binelı-, yük arabalarile merkep , beygir , deve 
ve yük kira hayvanlarına ait 937 senesi nakil vasıtalarını gösterir tabak· 
kuk müfredat cedvelleri Belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına 

asılmıştır . 
2- Bu resim iki taksitte alınacaktır. Taksit zamanları Ağustos ve bi

rinci teşrin ayhrının 15 inci günleridir. 
3- Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüzde 

on ceza eklenir. Bu cetveller 4 - 8 - 937 çarşamba günü kaldırılacaktır . 
itirazı olanların bu tarihe kadar istida ile belediye riyasetine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 8330 20-24-28-1 

1 - 2000 metre tul topn kkale bazalt bordür taşının alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Evvelce şartnamesine konulan üç ay teslim müddeti görülen 

lüzuma binaen beş aya çıkarılmıştır · 
3 - Keşif bedeli ( 5120) liradır · 
4 - Muvakkat teminatı ( 384 ) liradır · 
5 - ihalesi temmuzun 29 uncu Perşembe günü saat onbeşte Beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır · 
6 _ Sartnamesi , keşif ve sair evrakı belediye fen müdürlüğündedir. 

isteyenler oradan parasız alabilirler · 
7 _ isteklilerin ihale günü muayyen saatla teminat makbuzlariyle 

birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 

8309 11 - 15 - 20-24 

1- Evvelce ihale edilmiş olan yeni mezarlıktaki 524 lira 34 kuruşke 
şifli su t<!sisatı tulumba ve saire vaktinde yapılmadığından mukavele fes· 
hedilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- ihale 22-temmuz-937 perşembe günü saat on be•te belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
3- o;

0 
7,5 te'Tlinatı muvakkate 39 lira 33 kuruştur. 

4- Keşfini görmek istiyen talipler her gün fen dairesine ve ihale günü 
teminatı muvakkate makbuzlarile daimi encümene · müracaatları ilan olu· 

nur. 8295 6-11-15-20 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umun1 miidürliiğünden: 

Ankara civarındaki müesses,Jer için iki tabip alınacaktır . İsteklilerin 
şartları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları . 

15-20-.23-27-31 - 4-8-12 - 17-20 8314 

--DOKTOR--, 
Ziya · Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 

24-30 g. A. 
hergün hasta kabul eder 

8150 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaa11 
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