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HATAY MECLiSi BU H FTA iLK 

''Neşeden 
kuvvet,, 

Nevzad Güven 

. 

iÇTiMAINI YAPACAK! 
Halk Partisi Mebus namzetlerini ilan 
etti ' diğer cemaatler ae gösterdi 

Prağdaki müzakereler 
artık tamamen tavsadı 

.,, 

-"'-

ir kaç gun evvel. Alman· 
\ adaki c Turk ticaret oda 
sı > nın onuncu JıldönUmU 

nı~na<cbetile neşrettiği gUzel on)·ıllık 
•lıınize geçti. Bu broşUr bizi Almad
Vadaki « neşeden kuvvet• adında bir 

HHtay kabinesi beş kişiden mürekkeptir 

Macar akalliyetleri mesele
sinin de Çek - Südet müza
kerelerile birlikte konuşul-

ması teşebbüsleri var 
te,k·1· b · ,. ı attan aberdar ettı. Nasyonal -
"'0 synlizm rejiminin iyi i.şleri arasında 

'9J·ılması: lazım gelen bu teşkiliitın 1 
lllnksadı, adından da kolaylıkla anla· 
şılacağı Uzere, Alman vatandaşına ı 
lllenbaını neşeden ş.lan bir kuvvet ver 
lllektir. 

Teşkiliitan sivasi cimilleri ne olur 
~<ı. ol~un. vatan ~e incıanlık bakımın-

Antakya : 22 ( Hususi muhabi
rimizden )- Hatay Halk Partisi Me
bus namzetlerini gösterdi.Nam•etlerin 
adedi , Türklerin çıkaracağı Mebus 
adedi kadar olduğıından, nizamname 
mucibince ikinci seçime lüzum kal
mıyacağı ve bu namzetler kadrosu
nun Mebus kadrosu olacağı söylen· 
mektedir. Halk Partisinin gösterdiği 

namzetler şunlardır : 

Mısri, izzet , Zekeriyya. Kırıkhandan 
Abdurrahman Mursaloğlu , Abdullalı 
Mursaloğlu . Bahri Bahadır , Seydi 
Oğuz , Arif Hikmet Sora! . İsken
derundan Hamdi Selçuk , Abbas Ül
kü , Bosfan olmak üzere yirmi iki 
kişidir. 

Antakyadan Alevi cemaati namı
na Mehmet Sait, Hasan Ali, Selim 
Tuhani. Mehmet Giyop, Zeynelabidin, 
Selim Mahmut. 

Balit, Mihran Kesişyan. Rum cema· il 
ati namına Kemi! Zeyrek. Kırıkhan· 
dan Ermeni cemaati namına Haçador, 
Karabacakyan. 

Hatay meclisinin bu hafta içinde 
Antakyada Gündüz sjnemasında ilk 
içtimaını yapacağı muhakkak karar
laştırılmıştır. Meclis, ilk içtimaında 
nizamname mucibince riyaset divanı· 
nı seçecek, onu müteakip Hatay 
devlet reisini intihap edecektir. Mü
teakiben kabineyi teşkile memur baş· 
vekıl seçilecektir. Hatay hükümetinin 
dört vekillik bir kabinesi olacaktır. 

Prağ: 22 (Radyo) Bilhassa 

son üç gün içinde Henlaynın mümes 
silleri ile Prağ hükumeti mümessil
leri arasındaki müzakereler tavsamış 
tır. 

Lord Runcimanın gayretlerin. 

den tam bir randıman alınamamak 
tadır. Buna da sebeb daha fazla Sü· 

det mümessillerinin müzakerelere 
lakayt ve gayrı muntazam iştirakle 

ıidir. 

Macar akalliyetleri meselesi üze· 
rinde Macar hükümeti Çekoslovak 
hükı1metile temasdadır. Küçük an· 
tantın bu İş üzerinde bir uzlaşma 

temini aradığını bildirmekte ise de 
macar akalliyetleri meselesinin de 
Südet - Çek müzakerelerile bir· 
likte koııuşulması hakkında bir ce r. 
yan olduğu da söylenmektedir. 

•n degeri pek bu~·uktur. Mamafih 
neşenin, cansız sevlere muthis bir ha 
ı·•ket kabili veti •;eren elektri.k buhar 
ib· . ~ . ' 

11 ıncıan makanızmnsına ve ruhuna 
onn..,uz bir canlılık veren bU)•Uk bir 

~t:rji olduğunu keşfetmek şerefi 

Antakyadan Abdülgani Türkmen, 
Mehmet Ad{llı, Suphi Berekiit, Vedi 
Münir Karabay, Doktor Vedi Bilgen, 
Doktor lbrahim İnal , Samih Azmi 
Ezer, Bekir Sıtkı Kunt , Nuri Aydın, 

Hikmet Celal , Mehmet Karsuli, Ali 

Errr.eni cemaatı namına İsak Ka
zancıyan, Mühendis Davityan. 

lskenderundan Alevi cemaatı na
mına Şeyh Ahmet, Şeyh Davut. 

Ermeni cemaati namına Marsel 

Kabine bundan sonra proğramını 
meclise beyan edecek ve itimat is· 
teyecektir. Filistin meselesi I Q~~·onal .. Sos_yalizm'e aid :değildir. 

,~'innlar, öteden heri gulme.yi saadetin 
h,ik bir teznhuru olarak kabul etmek 
ledirler. 

k . Dun~'~a ınatbuat ve neşri.yatını dik 
h:tle takıp. edecek olursak, neşe'?'in 1 
b. SUn de. bır kult halinde .dUnJ'anııı 1 
.tr tarntındn ,yayılmak istendiğini 

&ti ruru:t. IJcr tarafta muharrirler. mu- 1 
lt •kkirler, filozoflar bir neşe dini 
~•Pınaga çalışmaktadırlar. Bnnun se· 
ue\.,\u\ ... ıe uu.nvan1n ru ~ı;;a ..... •b- ..... 
ku bozukluga: duzensiliğe atfetmek, 
Politik ve ekonomik krizlerin doğur· 
duğu huzursuzluk ve bcdbinlige karşı 
insanların ruhunda doğmağa başlayan 
bir re aksi von olarak kabul etmek la· 
l:hnclır. Y~ln1z şurasını itiraf etmeli· 
dirki, bu yeni kuttu en önce Organize 
•tınek şerefi, Almıınyıınm teşkilat je 
nt ine nittir. 

Her işin beğenmediğimiz Nas· 
~onnl - Sosvalizme bn ~eref hissesi-
ni teslim ettikten sonra şurasını da 
ilave edelim ki. bu teşkilat her mille-
tin. billha"a bi;im. alarak tatbik c· 

ılec~ğimiz bir şeydir. Bilhassa bizinı 
<li_yoruz. çUnKU, evV'elii herkesten ön· 

tc kendimizi duşundug-umuzden ve 
sonra (.la birbirine ulanarak devam 
•den hn•b,lerivle. sefalet ve zUlum· 
lnı-i_ylc milletin ba~ında asırlarca 
lıir kalı'Qs halinde devıım etmiş olan 

Niğde HUkOmet caddesinden bir gtlrUnU• 
• 

NiGDEYi SEL BASTI 
Sular Demiı-yolunu tahrip etti. 
Katarlar işleyemez hale gelmiştir 

Elektrik 
kaldı; Şehir iki 

altında santralı sular 
gecedir ışıksız 

Anlak~a halk partisi şöyle bir 
beyanname neşretmiş bulunuyor: 

Hatay ve Hatayiılar çileli gürı)e. 
rini bitirmiş mesut ve müreffeh bir 
istikbal yoluna girmişlerdir. 

İbnissuudun seyahatı bu kanlı 
davayı acaba halledecek mi? Hatay Devleti, Hatay Hükümeti 

ve Hataylıların yegane mümessili 

Halayın Mebu~an Meclisi yakın gün 

ler içinde Tarihi vazifesine başlaya--
Doktor Şüşning 

_ . ~ıan:ıı, 
1
lngiliz ~~zelteleri, l~ni: .

1 

Erd:"~e- ?irle,~ti~~. :~·.· _b~ su~~tl~ 
yorlaT ve OU ou:,U~ld ıu .. an •. ou:u , ... 

1 
kan meselesi mahıyetınde kalacak 

rütüyor ar. d 
. Bu gazetelerin mütalealarından olan Yahudilik ve müstakil Yahu i 

çıkardığımız hulasa şudur: yurdu ortadan kalkmış olacak, A-

Ve beş arkadaşı hiyaneti 
vataniye cürmi\e muha

keme edileceklerdir 

Berlin ; 22 ( Radyo ) - Hitlerin 

bugün neşredilen bir emir~~mesinde 
Avusturyanın e!ki Başvekılı Doktor \ 

Şüşniog, Doktor Kork , Eski. Poli~ 
' Müdürü ve iki aıkadaşı hıyanetı 

vataniye cürmü ile muhakeme edi· 

leceklerdir 

d 
· · \ rap ve Yahudi münakaşa ve müca-

lbnissuud. Mekkede, aıma ıs 1 d 1 de!esi kalmiyacaktır. bnissuu , O· 
lam vahdetinden bahsettiği halde 
hiçbir vakit Filistin meselesini or- giltere gibi, Filistindek.i kad~ğg.a~a.lı. 

1 ·ıt ·ı g· 10 bertaraf olmasını ıste ı ı ıçın, 
taya sürmemişti. Onun, ngı ere ı e d b 

f k l ı·cap ettı'. son kararlar anında, Londra a u· 
dostluğu bitara a masını k lunmakla gerek bu meseledeki no • 
riyordu. tai nazarlarını bildirmek, gerek Bal 

\bnissuud, yalnız bir defa, geçen 
F 1 · riahmerdeki vaziyetini alakadar e· 

sene vaziyetini değiştirmiş, i istın den cihetleri İngiltere ile halletme~ 
kıyamcılarına, faJliyetlerine fasıla 

b imkanını bulacaktır. 
vererek lngilterenin projesini tat i- lngiliz ve Fransız gazeteleri, !~ 
ke meydan bırakmalarını tavsiye et· h nissuudun Emir Abdulla ın yen 

\

. mişti. Krallıg" ile yeni bir vaziyetle karşıla 
Filistin meselesinın Peel komis. şacağını, arablık üzerindeki prentij 

' 

yonunun tesbit sttigi ~ekle gör~, bir nin bu yüzden iyice gölgeleneceğir 
neticeye bağlanacağı bugünl~r~,., hes~ba katarak, Fili.tin me~elesini 

Lort Halifaksla 
Çem berlayn arasın 

1 d 'h 'l"f l . 
1 

lbnissuudun Londraya seyahatı dık· 
d hallinde, kendisinin de tatmin edi 

kati celbediyor, onun bu mesele e 
mühim bir rol aynayacağın tahmin mesini istiyeceğini vr. bu fırsat1 h istifade ederek V eha bi ülkesile nı 

htr sa.ltnnnt devrinin içinde neşe de
nilen şe~·i ôldurmUş, milli karekterinc 

melankolik damgası vurulmuş bir mil· 
let olduğumuzdandır. Bunda. ana pren· 
!iİplarindcn uzaklaştırılmış bir dinin 

<le buyuk te>iri olmuştur. Butun ru· 
~unu ahret ve nllah korkusuyle dol· 
duran. kendisini miskin ve tevek.kule 
ltrk eden. miı;;;isizmi bir ruh af.yonu 
haline getiren bir cemiyette neşenin 
gUnııhtnn bnska turlu telakki edilme· 
'İne elbette imkan olamazdı. llalbu· 

· d ğl • n cid· Niğde : 21 (Hususi muhabirımizden) - Nığde a arına yaga ' 
detli yağmurlardan şehrin içindeki; Çay taşmıştır. Seller ~a~ı köyl~rd: 
tahribat yapmakla beraber istasyon yolunuda basm~ştır. ~ ın E~:~t~k 
k 

ti' imasından bir çok hayvan ve ınsan bogulmuştu · 

a ı tı a mese esı \ 
Londra: 22 (RaJyo)- lııgilttre \ 

nin Almanya için takip t tmekte oldu 
ğu siyasetten dolayı lngiltere haşve· 
kili Nevil Çemberlayn ile hariciye 
nazırı Lord Halifaks arasın~a bir 

ihtilaf çıktığı ve Lord Halifaksın is. 
tifa etmek istediği hakkında Amerı 
kan gazetelerinin verdikleri haberler 

resmen tekzip edilmektedir· 

ettiriyor. 
Son verilen haberlere göre, in· 

giltere, Filistini Amman F.miri Ab· 
dullahın Krallığı altında Maverayı 

tereyi Bahriahmerde biribirine ba: 
yan menfaat esasları üzerinde ani 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ki, MuslUmnnlıkla temasından evvel 
""l'Urk nescli, canlı, yerinde duraınıyan 
LiL· insadı. Bunu, bugUn bile Arap ve 
._\ccm tesirinden uzak kalmış halk 
lUrkulerimizin söz \'t:: ahenklerinden 

Pekala buluyoruz. 
''firminci ası·ın doğurduğu bugUn· 

ki ne ... e kultu nesenin sun'i menba-1 • , :ı; 

ardan değil, tabiattan. spordan dog· 
rnasını eınredivor. Bir içki bardağının 
\r'-!rccegi neşe~in yeni dinede yeri 
}oktur. Bu dinde neşe sıhhat ve sıh· 
h~t nc~e lçindir. Zaten bu iki şeyin 
hıı·birinden aJrılı,ına )'irminci asrın 
tıbbı dn imkan göştermemcktedir. 
~lallıuki, eski Ttırk sporcudur. Tabiat 
ôsıkı.\ır. O. ancak tabiatla kuc:ıklnş· 
lı~ı, ok attıg'. atının yelesine sarılarak 
ı·u,gargibi uçtuğu zomanneşelidir. Ve bu· 

nun içindir ki buton öınrU neşe içinde 

'eçnıiştir. 
Avrupanın. "Bir Turk kada~ kuv· 

Vı:lli. , sözUndcn her TUrklln pehli\·an 
oldugu manasını çıkarınak gulunçtur. 

lıu Turk kadar sıhhatli. Turk kadar 
nc~L·li , demektiı·. BinaenaleJh biziın 
)npacn_;lmız i~. nıilletin ruhuna ,vcnı 

uvve ı o d" h' k z kaldı 
santralıda seller içinde kaldığından un gece şe ır ışı sı · 

Bir çok kimseler selden kurtulmak için ağaçlara çıkmışlardır. 

bir kuvV'ci ilciV'e ctn1ek değil, ota.da 

zateıı nıevcud olan eski bir cncrji_yi 
_yeniden canlandırmaktır. Milletin ru
hundaki butun kuvvetleri herkesten 
ivi. herkesten evvel k"ffeden bU)'Uk 
Şefimiz de bunu çoktan işaret etmiş· 

tir. 
Nese kultu, biı· devlet politikası 

haline ~elmclidir. Neşesiz insan bed· 

b. . d Bcdbı· n insan korkaktır' 
ın ınsan ır. 

sıhhatsizdir. Millet için sıhhatsiz va· 
tandaşın ne zekitsı, ne de gövdesi ola· 
maz. Mektep prol';ramlarında, genç· 
lik tcskiliitlarmda proıs;ramların ba· 
pnıı ~eşeyi koymalıyız .. Butu~ bu 
mUesscscleri.n baş hedcflerı neşelı va.· 
tımda5 yetiştirmek olmalıdır. Amerika 
ve İngiliz üniversitelerinde spor V'e 
o.\·unun der-; proğramı kadar yer o.l· 
mıs olmasını mUstehzi lıir tebeesUmlc 
ka~şılaınanın ne kadaı· gulunç oldu· 
nu artık anl.1.malıyız. İnsan ömrü. 
ilim ve kultur hususundaki eksiklik· 

\ 

!erini telafi edebilecek kadar uzun· 
dur. rakal, biı· kere ncşesız yanı 

sıhhatsiz yetişen bir insanın zaten 

Selçuk 

bu tabii ömrU yaşamasına in1k3n ~·ok
tur. Yaşnsabile ne nıemlekcti ve ne

de insanlık için faidesi olamnr · 'l c 
kın·bcttiğini de telafi edemez. 

· Buyuk halk kutlcsinin "Ne~cclcn 
kuvvet., alabilmesi için de tedbırler 
almaya bıı1lamalıyız. Yukarıda bah-

tt. ~· · Al •n "N' eş eden ku ,·vet.. se ı,,ımız mu 11 lk 
teşkilfıtının vazifesi de budur. . ~ · 
la uğraşmak~ ve onu neşe iksırı_y ~c 
kuvvetlendirmektir. Must:ıkbel. ncslı.n 
bu prensip içinde yetiştirilme~~ ~azı· 
fesi mekteplere ve gençlik teşkılatına 
verilmiştir. 

Şu noktayı ı\a ilave edelim ki, 
·r k bu hususta devlete duşcn vozı c a· 

dar hatta ondan daha evvel ınuhar
rirl~rimizc, romancılarımıza. mutefck
kirlcrimize düşen bir i~ vardır: l la\
kın ruhunda. kafasında neşe kultunu 
var atmak. 
. Elhasıl. milletin selameti ve İs· 
tikbali için nasıl sıtma ile. frengi 
ile mucadele ediyorsak, içimizi kemi

ren melankoli TC bedbinlikle de nıU· 
cadele için botun milli vnsıtala.r1mız1 
ve imkinlarımızı seferbet etmeliyiz. 

/" ...................................................... ~ 

j Fransız kabi· l 
1 * nesinde i 
1 İtktisat ve umumi işgal * 
\ * nazırları istifalarını t 
\ 1 verdiler * 
1 

Paris: 22 (Radyo)- Ame ı 
1 

* le mesai saatları ve iicıctleri * 
hakkında deladiy~ ile çıkan bir iti ı 
laf neticesinde ıktısat nazırı Rama * 

di ve umumi işgal nazırı istifa ; 

etmişlerdir. iktisat nazırlıaın~ * 
l Monti ve umumi işgal nazır· ; 
!lığına Bunyari tayin editm:şlerdir. 1 ............................... .. ..................... .. 

F ranko hükumeti yeni 
taleplerde bulundu 

mütemim cevab Cevaba 
Londraya tevdi edildi 

dün 

Londra· 22 (Radyo)-Frankonun cevabına mütemmim cevap 
gUn gel~lştlr. Burgos hUkOmetl bu mütemlm cevapta m~h~~~ 

' hukukunun tam bir ••kilde derhal tanınmasını talep e m 
' her iki taraftan mUsdvl miktar \ o k• k 

da gönUllU çekilmesini kabul Son a 1 
eylemekte, sıkı kuntroıun yalı .:.----------
nız Burgos hükOmetl hudutla· , 
rında deiill, Cumhuriyetçi hu· 1 

dutlarda da tatbiki istenmekte \ 

dlr. 
Mütemmim ccvab da ademimü

dahele komitesine verilmiştir. Bugün \ 
yarın müzakere edilecektir . 

Tokyo : 22 (iRadyo )-1 
ıarın mUtareke ahkimına 
ııaylr olarak Mançuko hı 
dunda üç yere taarruz at 
ıerlnl Japon hUkOm•tı ; 
hUkOmetl nezdinde •ide 
protesto etmı,tir. 
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· ~ ....... ~ ........ ~ .... ~ .......... ~ .... . 
• . 
• ilmi bahisler • • • • .., .... ~ .......... .., ............... ... ... ~ 

.Bize hayat veren mahlôk 

1 ,~---------------------------~ , fF <GltO~C~lLIE~ · ş e h ö ır lhl a b e ır o e ır ô 1 \\.=========~ 

~'---------------------------------------' Renk ve 
1 Çek sahtekcirlığı i Otuz ağustos Gazinolara konan bayrak 
1 

M AY M·U N 
Doktor V oronof bu 
hususta ne diyor 

j Davasına dün başlandı zafer bayramı radyolar 
1 suçluların sorgusu yaptldı 

Hazırlıkları başladı 
Defterdarlık muhasebe müdürlü 

ğü kaleminde yapılan çek sahtekar· Önümüzdeki 30 ağustos zafer ı 
lığındaıı ~uçlu ve mevkuf lh ;an Ö · bayramı için bütün teşeküller hazırlık 

Gazino ve kıraathanelere konan 
radyolardan lubiyat resmi alııımaması ı 
hakkında Vekald bir tamim gön J 

dermiştir. Bu tamimde gazino ve \ 

kıraathanelerin çi'lgılı kahve addedi j 
lemiyeceği yazılıdır. 

Ô 
nbeşinci yıl curıı 
Bayramımızın kutıarı 
iki ay bir müddet 

Hususi ve resmi hemen her 
kül daha şimdiden büyük 
için hazırlıklara başlamış bul 

Th~roid guddelerinin 
oynadığı mühim rolu 

İrısan hayatında 
biliyormusunuz? · 

ner, Rağıp Batumlu, Ömer, Ali kiliı t ı lam başlamışlardır. 1 

ve arabacı Himmetin duruşmalarına j Ayrıca dtıhiliye vekaletinden ge 
dün ağır ceza mahkemesinde hazine 

1 

len bir emirde Cumhuriyetin 15 inci 
vekili Macit giiçlü, Rağıp ve Him- yıl dörümünde talimatnameye uygun 
metin vekilleri avukat Ahmet Sabih şekilde bayrak kullanılncağı için sü 

1

1 

Mustağfi addedildi 

tadır -
Milli bir Bayramın tezahO 

en canlı sembolü bayraktır. 
için hazırlıkların en mühinı 
desini Bnyrak tedariki teşkil 6 

- Ben bir budalayı zeki bir a 
dam yaparım. 

" Uzun bir zamandanberi ka· 
palı buhmduğu ilmi araştırmalrırın· 
dan bir az çıkan doktor Voronotu 
ziyaret etmek maksadile evine gittik 
Üstad, kitapları ve bir~.ok tıp aletle 
rİ arasında yirmi yıllık semereli faa 
liyetinc durmadan devam ediyor. 

Bugün Voronofun tıp dünyasına 

hediye ettiği (aşı}, kabili tatbık bir 
hald~dir. Bilirsinizki maymun gudde· 
terinin insan guıldelerin~ zerkından 

ibaret olan bu araştırmalar artıg her 
tıp alimini alakadar etmekte ve son 
zamanlarda neşredilen eserler bu it 
tiayı tamamen göstermektedir. 

Bir çok yanlış tesirleri bertaraf 
etmek şartile ( aŞı ) nın bizim anla 
yacağımız ~ekildeki sahih ve müs. 
bet izahını doktorun bizzat ağzından 
dinleyerek herhalde iyi bir şey yap 

1 

mış oluruz. 
Gerek berin ve gerek uzviyet 

faaliyetlerine tesiri itibarile thyroide 
guddeler inin insan hayatı üzeriııde 

ne ehemmiyetli bir rol oyııadıkları 
nı bilirsıniz. Thyroide guddesi çıka. 

~-~-Jılan~ki bir öpJı:. o anda aptaL 
bir kö~ek olur. Hatta o, önüne ko 
nulan gıdaları tanımaz ve etrafını 
çeviren eşya)ı teşhis edemez. 

Diğer bazı lıastalıklarda thiroide 
guddelrıinin çıkarılması icap eder. 
Doktorlar, l u guddelerin ancak az 
bir kısmını alırlar. Çünkü mühim 
mikdarda hastadan thiroide gudde 
terinin alınması onu tam bir budala 
yapmaktan bıtş1·a birşey yapmaz. 

Binaena'<"yh, ötedenberi z~kamn 
bu guddelerle olan münaseoeti aşi 
kar bir keyfıyettir. Ya kifayet etmi
yecek derecede az, yahudda büs· 
bütiin bu guddelerdrn mahrum ola· 
rak diinyaya gelen hedbahtlar, söz 
söyliyemezler; gayri tabiilik her ta· 
raflarından belli olur, 

O sıralarda, umum harp dolayı-
silc elimde maymun yoktu. 

Mademki zeki ve tabii bir in· 
sanın da guddlerinden istifade ede 
bi lirdim, niçin bu bedhat çocuğun 
an esine baş u·amıyacaltmıl 

Ona koştum ve meseleyi anlat· 
ltıın. 

Zavallı anne ınüracaatimi tehal· 
ükle kabul etli: 

- Buyurunuz! B"nden istediği· 
niz şeyi alınız! Yeter ki, oğlum bi· 
raz akıllans. n'. 

Anneye basit bir ameliyat ya
parak thiroide guddesinden kafi 

1 
Üçok ve Hüsnmettiıı hazır bulundu· merbankın t<ılimalnameye uygun 
ğu halde devam olunmştnr. bayrak hazırlamakta olduğu ve vila· 

Rıyasct makamında azadan Ke. yetlere siparişlnini kabul edeceği 11 

nan Kalpsiiz, aza Tt>vfık İzgi ve ha· bildirilmiştir. Tamimde, cumhuriye 
kim muavini Meliha Toros ve iddia tin 15 inci yıl dönümünün diğer yıl· 
makamında cumhuriyet müddeiumu !ardan üstün şekilde kutlulanacağı 
mi muavini Hılmi Arca bulunnıa~ta ~~ve talimatnameye uygun olmayan 
.d. 1 
ı ı. 1 bayraklarırı asılmasına bu yıl nıüsaa 

Deftedar Halil; geçen muhakeme de edilmiyeceği bütün yuıt içinde 1 

de olduğu gibi sa~ii~ :ıf.dtile _bul.u ! bayı aın günlt>ri bayrak sıkıntısı çekil 
nuyordu. Sorgu hakıınlığınırı Alı kı~ 1 memesi ve onuncu yıl dönümünde ı1 rit ve Himmet hakkında son tahkı uğranılan zorluğun tekrar etmemesi 
katın açılmasına dair olan kar arı ! içın t..:dbir alının ası da tavsiye edil · 1 
ve id..:fia makarnanın tevhit talebi 1 miştir. 
okundu. 

işbu davarıın Jhsan. Rağıp ve 1 
Ömer haklarındaki dava ile tevhidi· 

Zamantı ırmağı taştı 

miktarda aldım. Çiinkü fazla alacak ne karar verildikten 'ionra !-ırasile Son günlerde yağan sür~kli 
olsam anneyi budala yapacağımdan c;uçluların sorguları yapıldı. Ihsan, 
dolayı hundan içtinap ediyoıdum. Rağıp 11 Ömer, Ali kilrit, Him -

Bu aşı pek natamam olmasına , met hadisenin vukuuna dair reisin 
rağmen gene tesirini gösterdi. Çocu- orduğu müteaddit suallere çok uzun 
ğun boyunda, zekasında ufak tefek süren cevaplar verdiler. Bunların 
ilerlemeler hissedildi. Lakin bun- ilk hazırlık tahkikatında verdikleri 

yağmurlardan Zamanlı ırmağının 

1 taştığı bildirilmiştir . Bu yüzden 
Seyhan ırmağı da biraz yükselmiş 

tir . 

Bölge Sanat okulları 
sınavları 

Adana memleket hastanesi ec· 
zacm Bay Bedii l1gi sıhhiye veka 
lcti tarafından müstafi addedil-
miştir. 

Müddeiumuminin izni 
uzatıldı 

Mezunen Kayscride bulunmakta 
olan Adana Cumhuriyet Müddei
umumisi Ahmet Tevfik Şatırın iz
ninin üç ay daha uzatıldığı Adliye 
Bakanlığından bildirilmiştir . 

Ahmet Tevfik Şatıra Cumhuri· 
yet Müddeiumumi Muavini Şeref 
Gökmen v~kalet edecektir . 

Ağırceza azalığı 

Malatya Ceza Hakimliğinden 
te. fian şehrimiz Ağırceza azalığına 

tayin edilen Tevfik lzgi şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 

Muazzez Ayaydın 

tedir. 
Yol yakınken şunu iyi~e 

lamak lazımdır ki, güzel bır 
için yalnız kararlaştırılan 

1 şeklin tatbiki kafi değildi r. Bı 
bizim Bayrağımızda . Türk 
en güzel bir şekle , en t~tlı 

1 malıktir. Bunun için şeklın ô 
beraber rengin tatlılığını d:ı 
mak lazımdır . 

Şekilde ölçü olmakla ber~ 
bir çok müesseselerin bayrıı 
daki renkler Türk bayrağırıırt 
gi değildir. 

Toz penbe , 
çok koyu kırmızı 

rastlanmaktadır . 
Bu , ehemmiyetle _ozer1~11 

rulrıcak bir mesele halında 
yor . o• 

Bayrak imalatına teşebb 
diği gibi hususi surette bB~ 
bez imalini de temin etrrı~ 
lüzumludur. Ayni zaman?~ de. 
vurulacak boyanın formulı.ı 
hükumetimiz tarafından te•,. 
imalat yapacak müesse~eıe 
rilmelidir . lar pek bati oluyoıde. Nihayet elime ifadeler ayrı ayrı okundu. Sorgu pay 

ğeçirdiğim bir maymundan istediğim dos zamanına kadar devam etti. duruş · 
kadar gudde alıp tekrar hastama ma Müdafaa şahitlerinin celbleri için 3 
zerkettiın. eylul 938 cumartesine bırakıldı. 

Bir insan gövdesi üt' 
Cumhuriyet Müddeiumumi Mua iyilik ve güzellik hükmün~ 

Bölge Sanat okullarına girecek vinlerinden Muazzez Ayaydın iz ruhun da vasfı hakimse,• 
işte l undan sonra çocukta se· 

ri bir salah görüldü. Ameliyeyi ya· 
parken yanımda Prof escw Hobbo ve 

karde;ıim doktor Georgera Votonof 
da vardı. 1 

Thiroide guddelerini · t:ımamen 
kullandığımız bu ameliyatm netice· 
sini göre'>ilmek için kollej dö Fran· 
sın fıziyoloji istasyonu·1da hastayı tam 
bir yıl miışahe<le altına aldık. 

Çocuk ÜZP.rinde zihin inkişafı 
vücudün tabii bir halde r.ürnası 

harrktt ve faaliyet cehdi birdenbire 
bariz bir şekil aldı. 1 

Artık Georğes P' .. yalnız başına 
Parise gidebiliyordu, Çarşıdan iste· 
diği gibi pazarlık yapıyor ve eve 
avdet ediyordu. 

O yavaş yavaş Fransızca ders. 
leri de. almıya başladı. Ve bu saha 
da oldukça muvaffakiyetler gös· 

1 

terdi. 1 
Beni memnun ed:n kf'.yfıyet de- ! 

vamlı bir mrsiden sonra George· 
sin hoylu boslu, ırki ve gürbüı bir 

g<'nÇ olarak ailesiııin yanına gönder j 
mekliğimdir. Onun yazı yazmaktaki, 

olanların sınavları Jün Kız Lisesinde d rakta böyledı' r ·. B"yrağın O nİnİ bitirerek şehrimize ÖnmÜŞ Vt: n 

yapılmıştır. Bunla,dan dördü Ankara vaıifcsine b::ışlamıştır. ölçü, ruhu da renktır . 
San.Lt l:ulu~ digdrl ri d ıuuhd~=====~-.;....------r 

~-·-----elıf oölge Sanat okullarına talip S hh t ~ la arasında 
c· k K··ı _ ı • a nJemur rı 

olmuşlardır .. 7ınav evra ı u tur 

olarak vazife alması ve piyanoyu 
çok göze! öğrenmiş bulund:.:ğu yo
lundadır. 

Görüyorsunuz ki kütle içinde bir 
yük olan biçareleri tedavi etmek 
imkan dahiline girmiştir. 

Bundan maada, zihin ve vücucl 
faaliyetinin gittikçe sona ermesi do· 
layısiyle ihtiyarlarda hasıl olan za· 
fiyeti gidermek- ve onlara enerji ver· ı 
mek İçin yapılan thiroide aşılan da 
çok iyi neticeler vermektedir. 1 

Karaciger rahatsızlıklaıına vt. 
tctanoz hastalığına düçar olanlar i·- il 
çin de gudd,,lerden istifade ediyo· 
rnm. Bu husustaki taharrilerime ! 
devamdcıyım. Maymunların ins;;na 1 

\erdiği (hayat kuvve li) haı ikulade-
dir. istikbal, bı rşılara layık oldu· 
ğu bü) ük mertebeyi verecektir. 

dakanlığına gönderiltcek ve kimle· 
rin kazandığı ar.laşılacaktır . 

Kırk bir mahkum i --------
Jandarmanın muhafaza-
sında bugün İmralı 
adasına gönderiliyor 

Adliye Bakanlığuıın emrile fm 
ralı adasına göndeıileceklerini yaz· 
dığımıı kırk bi~ mahkum bugün 
jandarmanın mu haf azası altında ve 
trenle bugün sevkt dileceklerdir . 

Seyhanda yine bir 
adan1 boğuldu 

lbrnhiı11 oğlu onyedi yaşlarında 1 
Zekirİ)'a adırıda birisi yıkanmak 1 
üzere Seyhan nı hı ine girmiş ve sula 
rın cer yanına kapılar wk boğulmuştur. 

Uluborlu Dispanser memuru 
lsmaıl Canlı Osmaniye Belediye 
S·hh.ıt memurluğuna , Vilayetimiz 
Sıtma Mücadele Kursu 938 mezun. 
!arından Hüseyin Avni Aykaç lçel 
Sıtma Mücadelesi ve Ihsan Maras 
Sıhhat Memurluklarına tayin edil 
ınişlerdir . 

Mersin Türkofisi 
müdürlüğü 

Mersin 1 ürkofis mücliirlüğiine 

lzmir Tüıkofis müdürü Bay Halil 
Mithat Karagülle tayin eıJilnıiştir. 

Tahkir etmiş 

Yarbaşı civarında oturan Hacı 

oğlu Hacı Mehmedin Hasan oğlu 

Ahmet Bozkırı tahkir ettiği şikayet 
edildiğinden H1cı Mehmet yakalan· 
mış ve tahkikata başlanmıştır . 

' 
Fransanın en es"' 
ağacı tehlikede: 

·~ Fransada Abevil şehrır1 

kilometre uzakta bir köyde 
sanın en güzel kara ağacı v~ 
asırlarca yaşamış, 2,80 metr; 
da, çevresi 7.80 ve boyu 2 
olan bir ağaçtır. 

1930 da Eransada toplall 
rihi abideler komisyonu bll 
da tarihi eserler listesine g 
tir . ·k 

işte bu ağaç bugün tclılı. 
Böcrklı•r ve kuşlar ağncın 1 

ıP tamamen oymuş oldukların 
yalnız kabuğu ile yere ba~lı 

- Bazan bütün bir hayat müd· 
delince devam eden bu eksiklikler, 
cemiyet İ,;inJe budalaları ve ebleh· 
leri çoğaltmaktan başka birşey yap 
maz. Brnim meydana koyduğum 

metod, şuduı: insana yakın may 
munlardan birinin thiroıde guddele- -------------------_______ ......_ ___________ -----ıııiııım--------------, mıştır. . . l,ıJ 
rini hastaya aşılamak ve bu suretle L b . k • d . ? I ı Fransa tarih ccmıyclı t• 

B eyndmil· I sulh konferan an s u r 1 ı ı- ı 1 r her siyasi işi başardığı anlaşı nrnsı , onu tabii bir adam yapmak! I . J • muhafaza için tedl>ir alrtli1 
sı için )JI ardanberi uğra üzerine çok az bir zamanda mebus 

Bu amt'liyat çok baı;İltir. Hançe- şıp bütün Avrupa devlet 1 
renin Ü tünde bulunan thiroiC:e gud· terini dolaş:ın İngiliz me olmuştur. 

vermiştir. 

desini açmak ve oray.ı ya maymun· Göriişlliğü rlcvlet reislerinden Bundarı sonra küçük Lir memur 1912 senesinden lıugüne kadar 
buslarındarı Corç Lansburi Balkan- f 

dan yahud da tabii bir insandan alı· nıuva ık cevarlar aldığı taktirde bt·y olın •ştu'. Ünivers1te tahsili olmadığı, bila fasıla mebus seçilmiştir. 1929 
lara gelmıştir. Ayın 17 sinde Sof ya- 1 ı 1 h k f A • narı yeni guddevi ilave etmekle va- I ne mi e sul on aansını ruerİKa h 1lbuki lng.liz !.iyasetinde rol oyna· dan l 931 senesine kadar da Mak 

J ya gden eski ngiliz nazırı Amerika 
zife bitmiş olur. cümlıurceisi Ruzvelt toplantJya çağı· ycın bütün şahı!lların Keınbı İç, yahut donald kabine5inde nazırlık etmiştir. 

ciimlmrreisi Ruzveltin dostudur Bal 
r ~te .·ı·ze bı'r mı'sall h racakıır. Fakat çağır.ııaztları önce Oksford üniveısitesinde okumaları, Londra şehrinin garp kısmında be· 
v kani.ıra olan seya atinde Sofya, Bel. 

Bir gün daireme Grorges P ... adın· B d . . bu kadar büyük bir kqnfeı ansa işti- yüksdebilmeleri içirı lazım olduğu tediye reisliği etmiş, işsizlikle müca 
grat, Biikreş ve u ape~teyı zıyaret rak ede--... ek olan!aı ın fıkiı lerini ög~ • h d 1 l d k ğ t 

da bir hasta getirdiler Tedaviye edecektı·r. alde, l.ansburi zekası sayesinde bü· e e ıususun n ço u raşınış ır. 
renmek istemektedir. ··k k 1 ı b 1 · K k L b · · zelecilı'k J ğ. "k başlamadan önce onun fotoğraflarını yu mev i er a.a i miştır. üçü ans uııyı ga mes e 1 yu · 

aldım. Fotoğraflarda da görüleceği Sofyadan gelen haberlere göre, Bu maksatla da, Lansburi Sof· bir şimendifer memurluğundan lngi- seltmiştir. 
veçhile hu hasta anadan doğma bir beynelmilel sulh konfuansı toplan- yada Köseivanoftan sonra Yugo"lav, liz nazırlığı mevkiine çıkıncaya ka· Tesis ettiği Deyli H erald gazele 
'- d 1 .ı 2o d ması için şiındive kadar Hitlet, Van Romeıı ve l\1acar b şvrkillerile de d sinin başmuharıirliğirıi de ifa etmiş uu a a İ";Jİ. yaşın a idi. Boyu 105 ı ar pek çok uğraşmıştır. 

Z 1 d M 1. · L B ı R görü"ert•k fıkirleıini alacaktır. ve yazdı"'ı makale ve kitaplarla bü-santimetre iai. Yani yedi yaşındaki e an , uso ını, eon u um uz· .. ~ 

b. b k d b' ı velt. l3en '"ş ve Bek iie görüşen Lans CORÇ LANSBUı-'ININ HAYATI • 1884 ;•ılında Avusturalyaya git· yük şöhret kazarımışlır. "Fakiılikte ır çocuğun oyu ·a ar ırşey. vü· 
cudu şişmandı. Yüzü etli idi. Göz· buri, Bulgar başvekili Köseivanof ve 1859 yılında lngilterenin Sıfolk mi~. bir yıl sonra tekrar lngiltercye sizin şerefıniz" (Rusyada rıelrr gör· 

d'ğ B 1 d 1 t · ı· ·ı d l.ı d" .. t•• B d b" "k b. düm), (flit Stritin esrarı), (Benim leri kapanık gibi idi. Başında saç 1 er u g;ır eve nca 1 1 e e u kasabasında doğan me~hur fngiliz onmuş ur. u esna a uyu ır 
azdı. Ve baş trıınamen omuzların mcvm etrafında temaslarda buluna. şimdi 72 yaşında bulunuyor. Çok fa ticaret firmasında çalışmıştır Çok Hayatım) eserleri çok okunan kitap. 

kt ·k h 1 b. ı· lardır. içine gömülüyordu. ca ır. kir bir ailenin çocuğu olduğundan grnç yaşta ı en fyecan ı ır po ı-
z~ka sıfırdı. Uzviyet aksülam lngiliz diplomatı, sulh muahede· daha küçük yaştan itibaren hayatını tika hayatına atılan Lansburi ilk ev- Partisinin Lüyük babası diye an,ı 

eJleri n!>ks::ndı. Parmaklarını saya- ı lerinin anlaşma yolile tadilini ve bu kendi kaz,.nmağa başlamış•ır. lık ön. vel radikal partisine intisap etmiş lan Lınsburi, lngiliı politikasında 
mıyordu. Arasıra La .J kelimeler söy suretle d 'foya sulhunun muhafazasını, ce demiryollarında alela le uir ame- ise de birkaç vakit sonra sosyalist· daima faal rol alan yüksek şahsiyet · 
•nyor, lakin bunların manalatını bil· t,.mine çalışıyor. le olarak çalışmıştır. !erin yanına geçmiştir. Üzerine aldığı !erden biridir. 

mivordu. -----------------------------------------------------------

Yetimler içifl 

Fraıısada havalar Liraı 5

1 
miştir. Fakat geçenlerdeki şf 
sıcaklar esnasıııda heri<es st.Y 
re koşarken Rens beleı.liyesı 
yeye gilmrk kudretini haiı 0 

yetim çocukları diişünmÜŞ ve 
rin kimsesizler yurdundaki 2 

' . . b' t .. h teı tı cu c ıçm ır enezıu 

ıniştir. 

Otuz otomobil tutulmuş 
· le'· cuklar otomobillere bimnıŞ 

otomobilluc binen çocuklar st 
1 ••• ,, 

şa~ırıp kalmışlardır: Çünı\U 
borular, şık kasketler, çrşid 
oyuncaklarla doludur. 

Arabalar yola koyuln1~~ 
!ardan, ormanlardan geçiJıoıŞ 
lıncaklar kurulmuş çocuklar 
kadar bir rüya alemi içiede 
mişlerdir. 

e ..... 

Dav; 



!liR T ARiH HiKA YESi' 
---------------------------------------------

Büyük Aşklar 
Dava hayli ha· 

retli 1 0 du. Parla 
nto ~ 
t azaları mes· 
aşlarının .. .. .. 

İKİ GÜNLÜK ~ 
~B_OY_u..,....,, .. K~H ........... IK..,.._,A ........... Y..,.._,E-.....~ 

tek bir adam çıktı. 

Bu adam,ı ceza· 

nın tatbikinden 

sonra cesetleri gö-._ acunu 
aıı: • • tta ıstıyorlar. Nikolü beğenen, 

rt seven nüfuzlu adan,lar tadını 
;nıağa uğraşıyorlar. 

0,-. 1;~a, Paris paılaınentosunda 
,~ u 3 haziran 1699 tarihinde 
k~ınento hükmünü "bildirdi. Bu 
•
11

••
1 
.. herkesi şaşırttı : İlk defa Ti 

~t ~Zerine hücum ve onu öldür· 
bit ıçı~ ~ara alan Katelen:n suçu 

d gorulmediği için beraat etmiş, 
aşı Murra asılmaga mahıdim 

~tu. Nıkolün cellat baltasile ba· 
Csılı:cek ti. 
liük .. . l k .ın~n ınfazından evve yapı. 

'•ıı bır ış daha vardı. O vakitkı 
sız ka 1 .. hk"' 'ırıı nur. arına gore ma um· 

SU n suçlarını itiraf etmeleri şarti· 
çunu ğ ·ı .. 1 . 1 . . Qı a zı e soy emıyen erın ı · 

Mnı kanun mencJiyordu. Halbuki 
f tra ne de Nikol suçlar mı iti· 
c llleınişlerdi . 
.. Ond· un İçin idamdan evvel işken
" ıld' 
3 . ıler. Murra falakaya ~·atırıl· 

Sd 1nci sopada dili çözüldü. Ka· 
trc a kızgın su işkencesi ettiler. 
b·Yatırdılar ve alnı üzerine yük· 
ır ırtifadan damla damla kay· 

türmek için gelen arabanın araba. 
\ cısıydı. Arabacı cesetleri sarmak i 

çin getirdiği kalın ve siyah muşam· 
bayı mahkumların üzerine örtmek 
merhametini gösterdi. 

Fırtına içeıisinde, gökte:-ı yağ

mur boşamrken, siyah muşambayla 
sarılı beyaz elbiseli ölüm mahkumu 
kadının duruşu Şekispirin tiyatrola· 
rına yakışan bir sahne değil mi
dir 1 

Fırtına sakinleşince, hadisat ta. 
bii akışını aldı. Evvela Murra asıl 
dı. Sonra Cellat madam Tiken·n e· 
!inden tuttu, Kadın haşin bir hare· 
ketle kendisini ölüme sürükliyen bu 
sert ve kuvvetli eli bir kurları· 

cının clirıi öper gibi öptü. Ve 

idam yerinin basamaklarına doğru 

~ürüdü. Kimsenin yardımına lüzum 
görmeden saçlarını topladı, diz çök 
tü. Başını cellat kütüğüne koyma
dan evvel, kütüğü de öptü ve sonra 
başını kütüğe yatırdı. 

Hüküm yerine gt"lirildi. 
Bu faciadan sonra yaşıyanlara 

gelince: 

~ul akıttılar. Kadın daha ilk 
a arda . 1 

' . 1 

Mös)Ö Tikenin yarnltırı çabucak 
iyi oldu. Karısının mirasına kondu. 
Ve senelerce yaşadı. Jilber maiyet 
bölüğünden ayrıldı . .Stft'rlere iştirak 
elti. · g ~neral oldu ve elli yaşında ı· 
ken dul bir kadınla evlendi. 

'liin Do~rudur; bana isnat olunan 
suçları yaptım ! diye haykır 

[akat Jilberin suç ortağı olduğu 
tılit·u vesile ile itiraf ettirilmek is· 

1'lte itiraz : 
(SON) 

Türksözü 

Hiitay 
- Birinci sahifeden artan -

cak ve memleket hür ve mesut ola· 
caktır. 

Türkiye Hükumetinin Hatayı" is
tiklali için yirmi senedenberi devam 
eden gayret ve fedakarlıklarına 
Fransa Cumhuriyeti dostane bir mu 
kabelede bulundu. Türkiye ve Fran· 
sa Devletlerinio anlaşması ve bu 
anlaşmayı daha ileriye götürerek 
bu mesut neticeyi daha ziyade inki
şaf ettireceğine ümidimiz büyüktür. 
Bu vesile ile F tansa Cumhuriyeti 
hükumetine ve onun buradaki mü
messiline arzı şükran etmeyi vazife 

biliriz . 
Hatay ve Hataylılar için bu me 

sut vaziyeti hazıı latan ve Ha tayın 
istiklal ve inkişafının büyük hamisi 
olan Türkiye Cumhuriyeti hükume· 
tine ve onun büyük devlet reisi yüce 
Atatürke sonsuz şükranlarımızı her 
zaman olduğu gibi bu vesile ile de 
sunar ve ebedi bağlılığımızı bir kere 
daha cihana ilan ederiz. 

Hataylı bizler; bu güzel :ıon i~~ 
iftihar edebilir, ancak şunı.ı da bıl· 
meliyiz ki önümüzde g<":çireceğimiz 
çok çetin imtihanlar sizi bek
liyor. Devlet, hükfirııd kuı mak ve 
onu en medeni bir seviyeye yükselt· 
mek Türkün tarihinde-,şiarıııdan ol
duRu içindir ki bu imtihanlardan 
da mutlak başarı ile çıkmak her 
Türk çocuğuna ve dolayısile Hatay 
Türk cemaatına ve bütün Hataylı
lara düşen şerefli ve o kadar da 
ağır ve mesuliyetli bir vazifedir. 

meclisi Çakı ile yaralamış 

Şükrli oğlu Hüseyin adında biri 
si Hamit oğlu Ali Rızayı çakı ile 
yaraladığından yakalanmış ve hakkın 
da kanuni takibat yapılmıştır. yaralı 
tedavi edilmek üzere mamleket hasta 

Sahife 
w • 

YAZLIK 
Köylü ve çiftçi ve Esnafı kendi 

İş sahalarında takviye etmek ve 
kredi ihtiyaçlarını tatmin etmek ik· 
tisadi prensiplerimizde yer alacak 
tır. Hatayın tabii servetlerini mey
dana çıkarmak, işletmek esaslı bir 
umdemizdir. 

r hanesine yatıı ılmıştır. 

Sinema 
Bu Akşam 

7 - Nafia işlerimizde yolların 
tanzimi, Bataklıkların kurutulması, 
lrva ve Iska ve Yol ve liman inşaa· 
tı kısa zamanda tahakkukuna çalı· 
şacağı ı .ız işlerdir. 

8 - Memleketin sıhhi durumu 
üzerinde itina ile duracağız. Bilhassa 
sıtma ınÜClldelesiie ihtiyacı karşıla· 
yacak hastahane ve Dispanserler 
küşadı ve ictimai yardım müessese· 
lerinin tesisi başlıca mesaimiz ola. 
caktır. 

Memleketimizin Zirai sahadaki 
inkişafına büyük dikkat sarfedece· 
ğiz. Bu maksatla Zıraat Bankasını 
ilk iş olarak ele alacağız. 

9 Kültür proğramımızda bey 
nelmilel taahhütler daitesinde azlık 
ların hukuku mahfuz kalmak şartile 
memleketin ihtiyacı olan ilk, Orta 
ve Yüksek tahsil müesseseleriııi sü 
ratle vücude getirmek ve ilk tahsili 
mecburi kılmak en mühim iş'eıimiz . 

olacaktır. 
10 - Vergide mükelleflerin 

kabiliyeti esastır. Bu daha ziyade 
mükellefinin iradını artırmak suretile 
kabiliyetini artırmağa çalışacağız. ! 

11 - Hatayı cazip bir seyahat 
ülkesi haline getirmek mahalli i· 
darelerde dikkat edeceğimiz mühim 
bir esastır. Eski eserleri meydana 
çıkarmak, Ooları korumak ve şe
hirlerin imarına çalışmak bu mahat. 

ı 
la takip edeceğimiz mühim işlerdir. 
Şehirlerin su ihtiyaçlarını bıran ev· 

22 

Gök yüzü açık . Hdva hafıf 
rüzgarlı. En çok sıcak gölgede 
35 derece. Geceleri en az sıcak 
19 derece . 

Adaıfa orta tecin1 okulu 
direktörlüğündeı : 

Adana orta tecim okuluna 22 
ağustos 938 tarihinden itibaren ta . 
Jebe kaydına başlanacaktır. 12 ya
şından 16 yaşına kadar olan ilk o
kul mezunları kız ve erkek talebe 
kayıt ve kabul olunur. Getirecek 
leıi belgeler şunlaıdır. 

l - flk okul diploması. 
2 - Nufus kağıdı. 
3 - Sıhhat raporu, aşı kağıdı. 
·4 - Dört adet vasikalık fotoğ· 

raf , 
5 - veli kağıdı 

19 - 21 - 23 9661 

1 

i en çok hareketli, hoş ve komik 
sahnelerle dolu, zerafet ve 

nükte filmi olan 

ZORAKi ASKER 
Nefis komedi eserinde takdim 

edecektir. 
Mevsimin en güzel ve gü unçlu 

bir filmidir. 

9667 ------- ---
1 ÇOCUK HASTALl~LARI 1 

M0TEHASSISI 

1 Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalaı ını hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehane~inde 
saat 14 -18 arasında ka-
bul eder. C. 

------_______ ,. _______ ..,,_ ..... .._ __ ,,.._.,....,, --~---

Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berıin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart
manında her gün saba hl eyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 nj~ ~I Beni işkence altında öldürse· 

iı()Yleı e. bunu söyliyemem. Çünkü 
llt. bır şey yoktur, Jilber suçsuz-

Filistin meselesi 

Vatanperver ve fedakar halkı
mızın bu vazifeyi de büyük Türk 
milletine layık ve onun tarihine uy 
gun bir şekilde başaracağına hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır ve 
olamaz. Halay Türk ct:maalının iti· 
mat ve muhabbetine dayanan ve 
güvenen ve onun yegane mümessili 
olan Halk Partisi bu mesuliyetli 
ve mesuliyetli olduğu kadaı şerefli 

1 

vel temin etmekte mühim isleri· 
ınizden biri olacakhr. Ana hatlarını ı 

şu suretle çizdiğimiz faaliyet ve me· 1 -----·---- -------------------

aki:rtık adalet tabii cereyanını 
- • edecekti. Karar tasdik için 

0 
:~.ıedildi, Jilber son bir ümit 

ktın Ordüncü Luinin huzuruna çık. 
isi ~er şeyi açıkça anlattı ve sev · 

ı Ço~ırı affını istedi. Maiyet zabiti· 
kti ;even kral belki de ~Hede_ 
aı1' • akat Paris başpiskoposu da 

- Birinci sahifeden artan -

şacağını tahmin ediyorlar. 
Ecnebi gazetelerinin bu mütale

ala rı ve tehirleri esassız değildir. 
lbnissuudun, lngiltereyi sıhhi sebep· 
terle seyahat etmekte olduğunu ve 
orada bir buçuk, iki ay kalacağını 
söyleıne:.İ, her halde, vukuu h1lle 
muvafık görülmektedir. Bu seyaha-- tiyaret etti. Parist • birçok ka

~n kocalarına ihanet ettiklerini 
, krafta papazların günah çıkar
~ Ulübeleriode böyle yüzlerce 
.. ~?a ~ahit olduklarını anlattı. 
l n~ ıbret olsun diye bu ceıa· 

ıı.ı il:ııdıkini istedi. Kral başpisko· 

' tin, muhakkak bir siyasi manası var· 
dır. 

d ~ SÖzündt·n çıkmadı. Hükmü 
'11: etf 

~•u...,u ı . 

a 
n eş1Alnde yapayalmz 

·~ u asrın insanları ölüm cezaları 
ılar~tetnıekten vahşi bir zevk a 

le ı . Bu hüknıün infazında da 
rcf' . 

~a G ınsan Lulundu. 1 ~ hazira· 
tlıkı rev meydanında biitün ha 
ılıtıi ar tamamlanmış, darağacı di · 
Uıı b'. scyircilt' r için lıazırlanan trİ-
ı seyiıt~işti. Fakat l unlardan iki
ıldı. vtıletin çokluğu yüzünden yı 
balık aralananlar oldu. işte bu ka· 

:ı;ıy• trıeydana Nikol ile Murrayı 
Şiyd~ araba geldi. Saat sabahın 
Sirıd · Çok sıcak bir haziran ge. 
ldıı l"n sonra iri bulutlar semayı 
~rrnuştu. 

!Jıtı:e~da?1 ~ike uzun, beyaz bir 
İni ~1.>'nıışti. Taliin bu fecii dar· 

4lı A 0 Ynunu biikerek karşıla· 
-t4,

810 
raba belediye dairesinin 

ilde da hazırlanan idam yeri Ö

tltıda Urdu. Bu sırada Paris ufuk
iltlfak~ tnüthiş bir fırtına koptu. 
lıt ba ~n boşanırcanna bir yağ 
~Ik, ~~ adı. Merasim yeri karıştı. 
~ tvar 1 t ar,. ev erde sığınacak bir 

t '"trıa· 
•11kG;nl Ra ı:oyuldular. Cellatlar 
k a'tl arı getiren gardiyanlar ~a. 

" ~lıtratırıa kaçtılar. Madam Tıke 
• a .. dakık Ro1<ten boşanan su altın· 

ala ()111 rca yalnız kaldılar. 
ara a"·y 1 d .... 

'-1 an, on arı uşunen 

Milyonu olacak mı? 

Bundan sek iz, d0kuz ay kadar 
evvel, Fransız bankası ikramiye tev· 
zi kasalarından Birisine Luiz isminde 
genç bir çamaşırcı müracaat e-

derek büyiik bir heyecan içerisindedir. , 
: Kasadaı la konuşmağa başlar: 
I - Bir milyon kazandım! 1 

- Tebrik ederim madmazel, lüt 
fen biletinizi gösteriniz. 

- Maalest , kaybettim. Fakat 
bilati satın aldığım kiş~ o numaralı 
bileti bana sattığını ta~dik ediyor, 
hntta bir de vesika verdi. O halde 
bir milyon benimdir. 

- Hundan ~üphem yok madma. 
zel. Fakat btn talimat ahkamından 

ayrılamam. Size para verebilmek için 
bileti bana vermeniz lazım. Bir 
daha araştırın:z. Ünümüzde allı ay 
vakit var. Ümid ederimki bu altı ay 
içerisinde biletinizi bulursunuz. 

Genç çamaşırcı evine döner, kr 
yıyı bucağı araştırır, bilet yok. 

Aylar geçer. Kız birkaç dda 
daba bankaya gidip gelir, bileti gö· 
türmcden para)'I almak imkansızd r. 
Altı ay biter, bir milyon, tatlı bir rü
ya gibi gözden kaybolur. 

Sekiz ay sonra kıl bileti bulur, 
bilet masanın üzerinde duruyormuş. 

Rüzgar uçurmuş, döşeme tahta· 
~ının bir deliğine sıkışmış kalmış. 

Şimdi Fransız milli piyango he· 
1 yeti idare meclisi toplarak paranın 

1 
kıza verilip verilmeme.silazımgeldiğinı 

tetkik edecekmiş. 

sai proğramımızın tat~ikinde Hata 
yın Mebusan meclisind'! Türk maha 

. h h l ff k I k filini temsil edecek arkadaşlarımızın 
arıf ede be eme a mu va !j o aca · N l ... 1A 1 • 

1 

amzet eıını 1 an cu:yoruz: 
tır . 

Bu sebepledir ki Parti; Hataya 
yalnız ve ancak saadet ve refah 
vadeden bu emin ve güzel istikbale 
kavuşmak için takibedeceği mesaı 
proğramının ana hatlarını bütün 
Hatay evlatlarının tasvibine arzet· 
meyi kendisi için esaslı bir vazife 
addeder. 

1 - işte Hatay hakkındaki Bey-
2nelmilel taahhütle. in tamamen ta· 

hakkukunu temin etmek iş Proğram 
ımızın temel taşıdır. 

Cins ve mezhep gözetmeksizin 
Hatay Halkını tecezzi kabul etmez 
bir telakki addeJeriz. Bu sebrple 
kanun karşısında fertlere, ailelere ve 
cemaatlere imtiyaz tanıma) ız. 

Ancak Beynelmilel taahhiitler~ 

riayetkar ve hürmetkar kalacağız. 
2 - Herhangi din, mezh:p ve 

cemaate men up olursa olsun bütün 
Hataylıla ı ın şer efı, hakkı, haysiyeti, 
irzr, malı, kazancı, akidesi. ibadeti, 
iş ve ev işi müsavat dairesinde 
mahfuzdur. 

3 - idarede başlıca prensiple· 
rimiz mahalli idarelere kuvvet ve 
selahiyet vererek devlet idarrsinc 
halkı doğrudan doğruya en yakın 
ve en müeesir bir surette alakadar 
etnıektedir. 

4 - Gumhuriyetçilik, Halkcılık, 
Layıklık. Kültürel Mılliyetcilik, lnki 
lapçılık Devlet idaresinde hakim 
kılacağımız Ana prensiplerd:r. 

j - Halayın Dahili, emniyet 
ve asayişini azimet noktası telakki 
ederiz.· 

Bu hususta musamaha asla ka· 
bul edilemeyecektir. Kom~u millet· 
ler ile sükun ve huıur içinde dost· 
luk miinasebetlerimizi en yiiksek 
d recelere çıkarmak beşlıca işleri 
mizden biri olacaktır. 

6 - Mütevazin bir Bütçe, az 
masraf çok İş, mali ve iktisadi siya· 
setlerimizin mesnedi olacaktır. 

r 
1 Kar ataşa 

otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARAfAŞ 

Cumartesi giinleri sJat 12 
de. Acem hanından. 

, 

Cumartesi günii saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 le Acem 
hanından 

Pazar günleı i saat 6,30 da 
Acem hanından 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri snat 18, · 

30 da Pi ~jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

Yerler nıımaralı.:lır. Daha evvel 

iden Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mii . 1 
racaat edilerek kapatılabilir. ..... __ ..._ _____________ ~-----

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

18 8 938 tarihinde ihale edil · 
mek üzerı~ eksiltmeye kt.nıılmuş o 
lan (967) lira (64) kuruş keşif be· 
delli Deı vişiye lssızc.1 arasındaki 
köprü tamiratına istekli çıkmadığın. 
dan eksiltme müddeti 9 91938 ta. 
rihine müsadif cuma giinü saat ona 
kadar uz.atılmıştır. 

· isteklilerin Vilayet Drlimi Encü-
menıne müracaat etmeleri ilan olu· 
nu~ 9666 

1 
1 

1 

1 

1 

i 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
J\ aıu111 flO. 3519 

- Dünden artan 

Kabul rarrlıı: :!8 6 93H 

\e,ır ta11/11 : 1 > 7 938 

Diplomatik, hususi ve hizmet damgalı pasaportlar Türkiyede Ha
riciye Vekaleti ve ecnebi memleketlerde büyük elçilık ; elçilik ve siyasi 
mümessillikler ve bunların mevcud olmadığı memleketlerde Türkiye 
Ciimhuriyeti konsoloslukları tarafından parasız vize edilir. Bu gibi pasa
portlara gidip gelme vizesi verilmesi de caizdir. 

MadJ.: 26 - Umuma mahsus veya müşterek pasıportlara Türki 
yede emniyet müdürlükleri ve ecnebi memleketlerde l'iırkiye Cümhuriye
ti konsoloslukları tarafından tatbik olunacak vizeler : 

1 . Türkiyeken çıkış vizesi, 
II • Türkiyeye giriş vizesi, 
ili . Türkiyeden transit vizesi, 
olmak üzere üç türlüdür. 
Madde 27 - Türkiyeden çıkış vizesi ecnebi memleketlere gide 

cek Türk v.1taudaş1arıntn ve ecnebilerin pasaportlarına tatbik olıın•Jr ve 
vize tarihinden itibaren 15 gün zarfında ve bir defa kullanılır. Bu müd
det geçirildiği takdirde vizenin ) enilenmesi icabeder . . 

Tlirkiyeden 15 günden ziyade kalmayan ecnebı ler çıkış vizesine 

tabi değildir. 
Msdde 28 - Türkiyeye giriş vizesi ecnebi memleketlerden gelen 

Türk vatandaşlarının ve ecnebilerin pasaportlarına tatbik olunur ve vize 
tarihinden ilı baren bir defa kullanılm"'k üz· re iki ay müddetle muteber· 

dir. 
Madde 29 - Türkiyeden transit vizesi Tüıkiyeden üçürcü bir m nı-

lekete geçmek üzere gelecek ecneb~lerin pasaportlarına verilir ve vize 
tarihinden itibaren bir defa kullanılmak üıere iki ay muteberdir. Bu vi· 
ze pasaport sahibine Türkiyede on ~eş gün kalmak hakkını verir. Tür
kiyeden çıknnyan veya doğruca geldikleri memlekete dönenlerden mu· 
ayyen müddet zarfında kendiliklerinden müracaatle vaziyetlerini tcsbit 
ettirerek evvelce verdikleri harca göre bu vaziyetleri itibarile vermeleri 

lazım gelen harcın noksanı istifa olunur. 
Transit vizesini taşıyan pasapoı tlar, bu vizenin muteber olduğu 

müddetce ayrıca çıkış vizesine ~abi değıldirler. 

Üçüncü Fasıl 
Pasapnrt t u :c /ı n rçlrın ıc istn11ulurı 

Madde 30 - Onuncu ve on birinci maddelerde tas? ih cdil<'n 

(Sonu Var) 9583 



~a"iie : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
------~--------~--- Kil o Fiati 

ClNSı En az 
IC. S. 

Kapımah pamuk 
Piyasa parlağ"ı .. 23 
Piyasa temizi .. ·----ı 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 
ICiln 

iane 1 ---ı----
~~~~-::-i_:s_t __________ -:ıs ~S:so --------------

YAPA C ı 
--,.,.u-------- 1 oeyaz 

Siyah ,-----
--~~~--~-----ÇICIT 

~~res --,

1 

,----=--ı 
•-~Y~er~li,__,~,Y~e-m-li~k-,,----- ------ ~ı 
·,----,,---"~T-oh_u_m~lu~k-,,--- ı----~ ___ _. ____ _ 
ı~------------------------=-----------:; U BU B A T 

t u ?rlay Kıbns 
,, Yerli --- -:?,ıs-- - 3,50 _ _..;.;____________ ___;_ ______ . _________ __ 

Men tane .. 
Arpa 
fam ya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi ---- ----- --------Keten tohumu -------------------Mercimek 
Susam 

UN 
Uört yıldız Salih --:::---.::'.------------ - - --

1 üç .. " 
.ö ] -Dörl yıldız Doğruluk 
.:.l. .... 1 üç " " 
::ı c -
:2 ~ı Simit ,, 
·- ~ Dört yıldız Cumhuriyet 1 
~ v-,_ü...;;.ç __ __;.•;_• ---...:..:"---------_.;_ ______ _ 

Simit " ~~~~~~~-=-~~--~~~~--

LlverpoJ Telgrafları 
22 / 8 / 1938 

Kambiyo ve Para 
iş öankasından alınmıştır. 

.')a"''"' l'oıe 
Haz_ı_r _________ ~,_~4~_-=__.:., 76 _-_L_•"-'-----------

r 1 4 60 Kayışmark. l-sö-144 
- 4- 69 hank ( rr .. nsıı. ) 1 3 1 43 

Turksô?ft 23 Ağust 

Adana M;!nsucat fabrikası direktörlüğünden: BELEDİYE İLANLA 
Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 1 

iktisat Vekaletinin 19 ·8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni b,.z ---------
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bezleri -
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çifçi 
Astarlık 

Tip 
No. Genişli~ 
2 75 
14 85 

Beher 
Tl)p m. 

36 
36 

Beher 
Top F. 

630 
716 

1 - Satışların:ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
sipaı işlere 0/0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
1 • 9602 

,. 1 
1 

9"'\ 1 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba~
tırınız. Temiz bir tab 

nefis lıir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

l LAN 
* 

T A B 
• 

C 1 L D 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. · 

Rt"mıi eurak, ced
vf'ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde} a 
pılır . 

( 

Kütüphanenizi gü

zelle;,tirmek istiyorsa

nız kitaplannızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sir.de yaplırını1. Nefis 

• 

GAZETE 
Türı...sözü matbaa· 

sı "Türksözii,,nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 - Atatürk parkı içinde yaptırılacak olan bt>kçi ve 
inşaatı açık eksitmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1934 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 
4 - ihalesi Ağustosun 29 uncuPazartesi günü saat er 

encümeninde y1;.pılacaktır. 

5 - Bu İşe ait şartname ve sair evrak yazı işleri kalem' 
yenler oradan görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makb 
likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

12-17-23-27 9643 

.Kumbaret biri '. 1 
~ 

1
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2 Kanun ı--------~··----- Sterıın ( ıngilız ) _6_1 14 
Hint h< ı_r _______ 38-=-ı 829

8 
Uoıar ( Amerika) ı- 1 __ ,3_5 _ 

1
--------------------- -

Nc\york Frank ( isviçre ) 00 00 ~-------------------------

l~lUJ1Mi~AiOlt\ 
Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
•• WftıJ 

Tabiatın biiyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Rarlyo ak liiyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Rom .. tiıma, Si)alik, Kum,. Böbıek, Me~ane taşı, Karaciğer ve 
Mideden nıuztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

ILICA YA gelmelidirler: - -- -
Senelerce Çncuğu olmıyanlar kudreti fatııarıın bu fc}zindrn 

müst<'fit ve mesut olmuşlardir . 

liazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 

Bakkaliyesi, Berberi vardtr. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şt>y UCUZDUR 

Tiren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FiY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
" " 

Taş Odalar 125 tir. Faz lası odan fark 
" " 

Birinci Baraka 75 
alınır. ikinci 50 .. " 

Hususi Banyo ~o Bir kişi ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar. 

Yazın Çiftehana gclmiyenlcr kışın ağrılardan U) uyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 1 2 - 18 9579 

-----------------------~--------------

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 

9638 11 

1 

Yalnız on beş giin 
devam rdecek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçJrmayınız 

Ş. J' k d 36 liraya satı. 
ım ıye a ar 1 v 1 an sag anı 

şık ve hafıf s ı N G E R 
bisikletleri 30 lira>a satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tenzilatı sı· nger. bisiklet .~abrikası yal 
nız 15 gun devam et 

mrk üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hiiku ·ııcl caddesinde 

Ömer Başeğmez 

Telgraf -- Başeğınez 

40-80 

Adana Kız Entitiisü 
Direktörlüğünden 1 

Kız ~nstitüsüne ve akşam kız 1 
sanat okuluna 22 AğuslQs 938 ta· 1 
riihnden itibaren talebe kaydına 1 
ba~lanacaktır 12 yaşından 16 yaşına / 
kadaı olan ilk okul mezunları Birin 1 
ci sınıfa 17 yaşından 22yaşınaka· 
J.u olan orta okul mezunları özel 
Jördiincü sınıfa kayıt ve kabul olu· 
nurlar. 

Akşam Kız sanat okuluna 12 
yaşından 45 yaşına kadar talebe 
kaydedilir. Bunlardan 12 yaşından 
16 yaşına kadar olanlan lık okul me· 
zunu olmala:ı ~arttır. 

Talebenin ietireceii belğeler 
şunlardır. 

1 - Okul diploması ve ya (Mil· 
et mektepleri vesi 1 a::'f'~F!fl tal~-

Ticarelhanesidir 

Telefon - l68 
9490 

Osmaniye bele
diyesinde: 

1 

'1 

Belediye parkının dıvarlarında 

kullanılmak üzere 1 - 1 /4 inş Ka 
lı~lı~ında galvanizsiz 500 metre de 

mir borunun beher metresini 
50 kuruştan satmak istiyenlerin 
belediyemizei müracaat etmeleri 
ilan olur.ur! 19 - 23 9660 . 

besine aittir) 2. Nufus kağıdı. 3 sıh
hat raporu ve aşı · kağ ıdı. 4 Dört 
adet vesika fotoğrafı 5 Veli kağıdı. 
Gerek Enstitü ve gerekse Akşam 
Kız sanat okulunun leyİi tt>şkilatı 
ro~~ur. Nrhaıidir. 

19 - 21 -23 9662 

CAN l,<UQTAQ.I 

.. . ( 

... -

Her mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih 

larının ıııuvaff akıyet sırrı bunda cır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici 
hususi kutu ve paketler içinde ~ 

ALI RIZA KELLEŞEKER TfCARETHAN~ 
af~ 

ne gelmiştir. Bir fincan çuy günün bunaltıcı sıc"" 

Umu mi neşri)'BG ,._ 

Macid 
··ıa Adana Türkso 


