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Askeri 

huratla 
Heyetimiz Hatayda Emsalsiz Teza-

Karşılandı 1 >"-· ~ .......... ~---~ .. ~-~----............... .-..-.....~ .. ~--~~~'1 

Hataydaki intihap komisyonunun hare 
kellerini M. cemiyetinde protesto ettik 

Japonlar 
mühim 
telef at 
verdiler 

Suriye Başvekiline 

SUiKASD 
''Türk kanı dökülürse bunun mesul

lerini bulmakta tereddüt·etmiyeceğiz,, Hankov yakınında 

bir şehir Japon la- .
1 

Meçhul 
olan 

bir şahıs Beruta gitmekte 
Bay Cemil Mardamın 

OTOMOBiliNE 
BOMBA ATTI 

Miller cemiyeti daimi delegemiz böyle dedi 

KAYID MUAMELESİ DÜN TEKRAR BAŞLADI 

Hatay delegesi ve valisi nahi
yelerde teftişlerde bulunuyorlar 

bütün yollar onbinlerce Hataylı ilr. 
dolmuş vaziyette idi . Kumandanla· 
rın otomobilleri çiçek yağmuruna 

lııtuluyor ve • Yaşa Atatürk, yaşa 
generalımız ,. avazeleri yükseliyor
du . 

olduğunu, emsalsız bir zevk içinde 

bulunduğunu izbar buyurdular. 

- Gerisi ikinci sahifede -

rın eline geçti 

Tokyo: 13 (Radyo) - Japon kıta· 
atı Hankova doıtru ilerlemektedir. Kı 

taat Hankova 150 mil mesafede bulu- 1 
nan bir şehri ele geçirmiştir. Vapur· 1 

1 
!ardan mütemadiyen karaya asker ih· 
raç olunmaktadır. 1 

Kanton: 13 (Radyo) - Çinliler 
Hankova dcıtru ilerlemekte olan japon 

kıtaatını şiddetli bir hücumla geriye 

dönmcıtc mecbur bırakmışlardır. Şin ' 
şav havalisinde de şiddetli çarpışma 1 

1 J 1 .. h. - 1 tar o muş ve apon ara mu ım zayıa 
1 

verdirilmiştir.! 

Şoför öldü ; otomobil mühim hasara uğradı 
çok kimseler zanla tevkif edildiler 

Kudüs : 13 ( Radyo )- Şamdan verilen habere 
göre Suriye Başveziri Cemil Mürdüm;Bu sabalı saat 
sekizde evinden çıkmış ve otomobiline binerek lima
nın açılma merasiminde bulunmak üzere Baruta ha

reket etmiştir . Şamdan beş kilometre mesafe ayrı· 
lınca hüviyeti meçhul bir şahıs tarafından otomobile 

bir bomba atılmıştır. Şoför ölmüş, otomobilin ön kıs
mı mühim hasara uğramıştır. Cemil Mürdüm bir te· 

sadüf eseri olarak bu suikasdden kurtulmuştur . 

; bir 

Türkiye - Fransa delegelui ara. 
sında Antakyada ceı ey an , decek 
müzakerelere işlirak etmek üzere 
'<nka,adan Hataya hareket ettiklerini 
bildirdil!'imiz Orgeneral Asını Gündü· 
ıün riyasetindeki Türk askeri heyeti 
pazar günü şehrimizden Hataya geç 
mişlerdir. Heyetimiz garda törenle 
karşılanmış ve uıturlanmıştır. 

Beylı1nın en yük5ek tepesinin ya· 
nınd•n lj'eçerken, tepede büyük ya· 
zılarla yazılmış şu cümle vardı . 

[Kırk asırlık Tilrk yurdu esir ka· 
lamaz]. Tepedt binlerce Hatay kızı 

beyaz kırmızı elbiselere bürünmüştü. 

Polis hemen faalıyete geçmiş ve bir çok kimse· 

Loyd Corç diyor ki: 1 ~:~etr~vk;.~d:':~:~~~:~at:ab~a:1a~ı:,~·:,şeuv:u~~:sa~ 
I bir teessürü mucip olmuştur. 

Antakya : 13 ( Türksözü muha• 
birinden ) - Bütün kayıt büroları 
tekrar faaliyete geçti . Delege Bay 
Kole ile vali Bay Abdurrahman Me· 
lek Hatay nahiyelerini dola~arak asa· 
yiş ve kayıt serbestilill için alınan 
tedbirlerin tatbikini teftiş etmişlerdir. 

Baıtdadiye köyünde vahşiyane 
bir surette öldürülmüş olan Beyzade 
Ahmetle annesinin katlinden suçlu 
olarak birçok kimseler tevkif edilmiş 
ve bazı eşhasta göz nezareti altına 
alınmışlardır . Harbiye nahiyesinde 
yapılan araşl!rmada, evlerinde silah 
bulundu.an yedi kişi tevkif edilmiştir. 

Kumandan Kole seçim komisyo· 
Dunun nesretmiş olduıtu teblil!'i pı o
lesto etmiştir. Ve komisyon tebliıti 
geri almıştır. 

Cenevre : 13 (Anadolu ajansının 
~ususi muhabiri bildiriyor) - Hatay 
1 ntihabatına memur kon~ey dün tek· 
•ar toplanmıştır. 

Murahhasımız Necmettin Sadak 
~atayd~k.i i~tihabat komisyonunun 
areketını şıddetle tenkit etmiş ve 

~illetler cemiyeti otoritesine dayanan 
~ u komisyon tarafından tutulmuş olan 
areket tarzının Türkiye ve Fransa 

~'asında teessüse başlıyan hayırlı 

1°slluıtu bozacak ve halkı Türkler 
a eyhine tahrik edecek mahiyette ol· 
duıı-unu söyliyerek demiştir ki : 

- • Dikkat ediniz ki bu vahim 
lllesuliyet milletler cemiyetine kadar 
~':•amasın . Eger Hatayda bu tahri. 
'f~·t yüzünden Türk kanı dökülürse 
ti u:kiye cumhuriyeti bunun mesullc-
nı bulmakta bir lahza tereddüt ede

lllez . 

n Antakya : 13 ( Anadolu ajansı· 
n ınl ~ususi muhab.ri bildiriyor) - Ge· I 
e kur "k· . b ,-... rnay ı ıncı aşkanırnız Asım 

'>Und" 
15 uz ve refakatindeki heyet saat 

ce Payasa vardı . 
A Antakya delegesi bay Kole ve 

ntak b 
d· ya aş konsolosumuzla isken· 

''Un k J ~UI onso osumuz Payasa gelmiş 
Unuyorlard B h. ı · uradan beraberce r 

teket edilerek 16 30 d j 
na muvasalat d·1 : . a skenderu· 

e ı mıştır 1 k d 
sancak valisi Abd · s en erunda 
·ı urrahman M 1 k 1 e general Mone, cemaat m·· e? 
le · b" 1 urnessıl· 

rı, ın erce halk heyetimizi lk 
tufanı içinde karşılamlştır. a ış 

1 
. Askeri delegeler burada birbir

t1ne takdim edilmiş ve bir müdd~t 
asbihalde bulunulmuştur. 1 

M General Asını Gündüz ile general 
One bir müddet samimi o-örüşmeler 

Ya ık " h-p 1 t•n sonra halkın coşkun teza· 
~ratı arasında Beyhina hareket edil· 

nıı t' 1 1 ş ır. skenderundan Beylana kadar 

Bey !An geçidinden sonra zümrüd 
gibi yeşil Amık ovasına inilmişti . 
Burada da muazzam halk kitlderi 
« yaşasın Türkün büyük Atası» ava
zelerile otomobillere çiçekler atıyor. 
lar, heyeti taşkın, coşkun bir halde 
çılgınca alkışlıyorlardı . 

Al • t 1 d 1 Bütün Şam ve Barut zabıtası seferber haldedir. manya ve 1 a ya an .ı Tevkif edilenlerin yapılan isticvabından henüz bir 
netice alınam.mıştır . Cemli Mıırdıım 

lngil tere korkuyor! i · ·· .. ·· .. -~--~------------· ··~ ............... ·· . .-........ ~---------------.: 

Çok geçmeden Antakyaya varan 
heyet, şimdiye kadar hiç bir mem· 
lekette görülmemiş emsalsız bir te. 
zahüratla karşılandı . Dakikalarca, 
kumandanların otomobil eri insan se. 
linin arasından geçemez oldu . Bura
da da otomobillere yaıtmur halinde 
çiçek atıldı . Türk talebeleri kuman
danımııa buketler takdim ettiler . 
Asım gündüz, Türk yavrularını sevdi, 
okşadı, onlarla konuştu . 

Roma ve berlinin protesto edil
hükumetten istiyorum • • 

mesını 

Mısırda hilaf et 
Hilafet ceıyanı günden 

kuvvet buluyormuş 

Antakyaya muvasalatlarını mü· 

teakip gcneralımız Asım gündüzle 

konuştum . Bana, çok mütehassis 

" PRAGDA 

Londra : 13 -Loyd Corc söyle· 
dil!'i bir nutukta ispanya hadiseleri 
hakkında demiştir ki: 

-• ispanya sahıllerinde lngiliz 
gemileri batıyor, lngiliz gemicileri 
ölüyor. Biz buna karşı ne yapıyoı uz? 
Yalnız ufak b·r protestoda bulunuyo· 
ruz. 

ltalyaya, Almanyaya protesto 
gonderdik m'? Hayır! Çünkü onlar
dan korkuyoruz. lngiliz arslanına ne 

Südetler 
ettiler; 

KARIŞIKLIK I 

intihap bürolarına hücum 1 

birçok çarpışmalar oldu 

Yirmi kişi yaralandı; tevkifat yapıldı 

•• gune 

lngiltere, bir İslam 
doğmasına razı 

ittihadı 
olmuş 

Bay Loyd Corç 

oldu? Bizim her defasında gönderdi· 
ltimiz bu ufak protesolarla dünya a
lay ediyor. Almanlar da gülüyorlar 
lıalyanlar da gülüyorlar. Amerikalılar 
da gülüyorlar. 

Atinada çıkan Etniki gazetesi, 
ı « Hilafet ve Mısır • başlııtı altında 

yazdıl!'ı başmakalesinde şöyle diyor: 
«Paris ve Londradan gelen telgrafla
ra göre, Mısır kıralının halifeli~i me· 
selesi yeniden ateşlenmiştir. Bu işte 

Önayak olan Azhar darülfunununun 
alim emini Şe} h Elmarangi olup, kra· 
lnı amcası Prens Mehmed Ali de bu 
na müzaharet etmektedir Binaenaleyh 
bugün en büyük bir müslüman dev· 
!eti olan Mısır, Arap ve müslüman 
aliminin meukez ve önderi olmak gi· 
bi, cesaretli bir siyasetin İlk :ıezahür
lerini gostermiştir. Bn siyasetin lehin
de olan noktalar şunlardır: 

a) Aı ap memleketlerinde Mısırn 
nufuzu; 

Loyd Corcun bu nutku ifkaııumu. · ---------------

miyede heyecan uıandırmıştır. '•----------•
1-••I 

b) Zenginlil!'ile lbnissuuda tesiri, 
ve 

c) t ilfiil bir islam merkezi ol
malıdır, 

Osmanlı imparatorluğu ile bera
ber saltanat ve hilafetin yıkılması ve 
ıc.emelist Türkiyenin de halkçılııtı ka· 
bul etmesi neticesinde , bu devletin 
islam alemi üzerindeki eski nüfu· 
zu kal adııtından, müslümanlığın ye· 
gAne h misi olarak Mısır kalmıştır. 

Bu ıezin lehinde olanlar. Türkle
rin yabancı soydan olduklarını da 
ileri sürerek, hilafet makamına Mısır 
kralının müstahak oiduğunu iddia et· 
mekt'ediı ler. Esasen Şeyh Elmarangi 
Kral Farıııta « Emirülmüminin " diye 
hitap etmişti. 

Berfin: 13 (Radyo) - PraOdan alınan haberler çok endlfe 
vericidir. Celen malOmata göre, dUnkU nahiye intihabatında 
Henlayn tııraftıırıarı intihap bürolarına yUrUmüf ve bUrolar 
önünde bliyUk nUmayı,ıer yııpmıflardır. 

1 
Fransadıı saı:ı cenah gazeteler! Türkiye-Fransa 

de vaziyeti endlfe ile 1 

Bu panislamizm cereyanı karşı· 

sında ekkiden muhalif olan lngiltere 
bugün buna müzaharet etmektedir. 
Bu del!'işmenin sebeblui malümdur. 
lngilterenin yegane gayesi Hindistan 
yoiu ile frak petrollerinin, mecra 
ve kaynaklarını korumaktır Halbuki 
yeni bir büyük devlet bu yolları teh 
dide kalkmıştır. Bu yeni devlet., ya· 
İtalya da oldukça büyük büyük bir 
isliim devletidir. Binaenaleyh lngilte
re devleti Mısırın islam aleminin 
başınd:ı bulunmasını bu sebebten 
rercih etmektedir. Bu sayede ltalyan 
propağandasına karşı kendini daha 
kolay müdafaa edebilecektir. 

Berut limanı 

Dün sabah 
mesrasimle 

büyük 
açıldı 

Kudüs: 13 (Radyo) - Ber ttan 
bildiriliyor. Yeni limanın açılma me
rasimi binlerce halkın önünde yapıl
nııştır. Merasimde Kont Dömartel, 
Lübnan Cumhur Reisı, limanda bu 
lun~n F ran•anın Akdeniz fılosu a · 
miralı, Fransız ve Lübnan hükumet· 
!erinin büyük rütbeli memurları ha. 
zır bulunmuşlardır. 

Bu sırada Çek gençlli:jl de 
muazzam kltleler hııllnde bu· 
raya gelmı,ıer, Fakat bu hAdl· 
senin vukuu lhtlmallne binaen 
SUdetler dalılmıflardır. Bu 
sırada polis kuvvetlerl de bu 
mıntakalar ı çember ııltınıı al· 
mı,ııırdır. 

Bir S!ovak gazetesi idarehanesi 
önünde de büyük nümayişler yapıl· 
mıştır. 

Buradaki nümayişler çarpışır.ayı 
intaç etmiş ve yirmi ki~i yaralanmış. 

tır. Hadiseye sebebiyet verenlerden 
20 kişi de tevkif edilmiştir. 

Vaziyet çok endişı. verici bir hal 
almıştır. Südet partisi, mensuplarını 

tatmin edici bir beyo.ııname neşrcıt· 
mi§tir. 

kar,ılıyorlar 

Müfrit saıt cenahın organı olan Askeri müzakerelere dün 
Le Jour gazetesi, şöyle yazm~ktadır: ! Antakyada başlandı 

•Son zamanlarda yapılan Fransız j , 
ve lngiliı ticaret gemilerinin bombard 
manian neticesinde ölenler ve yara· Kahire : 13 ( R<dyo ) - Roy. 
!ananlar vardır. ter ajansından: Türkiye Grnel Kur-

Bu bombardmanlar lngiltere ve may lkiııci Reisi Orgeneral Asım 
Fransa gibi büyük devletlerin meşru Gündüzün riyaseti altında bulunan 
gururları hakkında ~bir endişe tevlid T·· k A k • H 

ur s erı eyeti ile F ransanın etmektedir. Salamanka hükumeti bu. 
nun farkmda olmuyor mu? Suriyedeki kuvvetleri kumandanı 

«Salt cenahı temsil eden Figaro general Hodsenjerin riyasetinde bu 
gazetesi diyor ki: lunan askeri heyet arasındaki mü-

•Haklı veya haksız olarak Fran· 1 zakerelere dün Antakyada başlan. 
sa, ltalyan • Alman müdahalesinin 1 mıştır.Müzakcreler büyük bir dost 
ideoloji perdesi :altında Frankistlerin luk havası içinde cereyan etmekte· 
lehinde olmaktan ziyade belki kendi j 

G 
. . dir , 

- erısı üçüncü sahifede - ----··-----••• 

Bu suretle hilafet meselesi, A· 
rap meselesi olmak tan çıkarak arsı
ulusal bir mesele oluvermiştir. Lakin 
Mısır hükümeti lngiliz projesini ka· 
bulden çekinmektedir. Mısırıe bu İŞ· 
te mevkii pek daziktir. Yaıııbaşında 
ltalya bulund111!'11 gibi, dil!'er Arap 

Gerisi üçüncü sahifede -
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ışıgını teksif 

--- ----

( Türksôzü 

Şuaları teksif eden bir 
reflektör yapıldı 

Gece çalışacak 
işçiler hakkında 

Tekaüt ve Dul yetimlerin ı 
1 

maaşları ! 
' Askeıi tekaüt, du! ve yetimlerin 1 

Tıbda bir yenilik 
Oarek Sovyetıar Blrlljilnda gerek birçok dlOar mamlakat

ıarde, teksif edllmlf gUnef fuaını tedavide kullanmak için 
mUteaddlt ıa,ebbUsler yapılmıf ve muhtellf sebepler bu tec
rUbelerln muvaffakıyetle sona erebilmeslne mani olmuftu • 

1934 senesinde, Toodorya Fiz-
yoterapi, gUnef fUaJarının tek- POLiTiK BAHiSLER 
sifi için mihrak noktası uzun 
mesafede bulunan hususi bir 
reflektör vUcuda getirmek su. 
retlle meseleyi halletmı, ve 
bu ususun tatblkına muvaffak 
olmuftur. 

Bunun üzerine,cild, kemik, maf. 
sal ve periferi sinir hastalıklarının 
teksif edilmiş güneş şuaı ile teda-
visi, Kırımın muhtelif şehirlerinde 
ve Buryat-Mongoli'de Ulan - Ude 
şehrinde tatbik edilmiştir. 

Bu tedavi usulü ile,bilhassa ek. 
zem anın ve gerek basit gerek kır· 
mızı lüpüs şeklinde her türlü cild 
veremin tedavisinde bilhassa mü· 
kemmel neticeler alınmıştır . Teksif 
edilmiş güneş şuaları , çok eski de 
olsa , kuru veya yaş her türlü en 
inatçı ekzemayı mükemmel surette 
iyileştirmektedir. 

Teksif edilmiş güneş şuaı teda
visi, romatizmada, veremde, komik 
ve mafsal hastalıklarında yüzde 90 
nisbetinde iyi neticeler vermiştir ki 
çok mühimdir . 

Sinirlerdeki hastalıkların ayni 
usul ile tedavisinde de iyi ve müs 
bet netice nisbeti , yüzde 82 gibi 
yüksek bir rakaırı göstermektedir. 

Şurasını çok enteresan olarak 
kaydedelim ~ i, güneş şuaları ile te 
davi, ziyanın camdan geçerek İçeri 
girdiği bir oda dahilinde de tatbik 
edilebilmektedir . Kırımda ve Buı· 
yato-Mongoli'de yapılan tecrübe
ler, bunu çok iyi isbat eylemiştir . 
Bundan başka, muhtelif artritler ile 
ekzamayı, kışın 45 derece soğukta 
tedavisine teşebbüs olunmuş ve bu 
da mükemmel neticeler vermiştir. 

Berlin - Roma 
mihveri ve 

va ti kan 

V atikan ile Almanya ara. 
sındaki gerginlik devam 
etmekle beraber birkaç 

hafta varki arada aleyhtar neşri
yat yapıldığı duyulmuyordu. Za
trn Vetikanın gazetesi dünyaya 
sulh ve salah tavsiye edegeldiği için 
kavga çıkaracak yazılarda ilk me
suliyeti üzerine almamağa dikkat 
eder. Fakat Alman gazetelerinin 
neşriyatına dair gelen haberlerde 
de Vatikanın pol'ıtikası aleyhinde 
yeni söylenmiş şefıer işitilmiyordu. 

Lakin bunun böyl'e devam etmiye 
ceği, aradaki gerginliğin yeni teza· 
hürü olarak ergeç t~ze bir takım 

neşriyata başlanacağı tahmin edile· 
bilirdi. 

Geçenlerde katolik kilisesi er 
kanının Macar paytıthtında topla· 
dığı kongreye Papalığın Hariciye 
nazirı demek olan Kardinalın da iş· 

tiraki Orta Avrupa politika ale· 
minde nazarı dikkatten kaçacak 
gibi değildi. Almanya ile arası açık 
olan Vatikanın Orta Avrupada ve 
şimdi bilhassa Çekoslovakyada si. 
yasi faaliyette Almanyayı da lakayt 
bırakmadığı için şimdi bir kısım 
Alman matbuatında yazılan yazı· 
!ardan, Vatikanın politikrsına edi. 
len hücumlardan Katolik kilisesinin 
sorı zamanlardaki siyasi faaliyetle. 
rine dair bir takım malumat çıkar
mak mümkün olmaktadır. 

Katolik kilisesinin Paristeki Kar· 
dinalı da Çekoslovakyaya gidince 
bu kısım Alman matbuatının •ıaza· 
cahlannı yazmakta daha ziyade bek· 
lemege lüznm görmediği anlaşılmak-

iş kanununun 3 üncü maddesi 
nıucibince sanayiden sayılan işlerle 

ötedenberi geceleyin çalıştırılmakta 
bulunan 17 18 yaşındaki erkek ço 
cuklar ile her yaştaki kadın işçilerin 
bir sene müddetle eskisi gibi g~ce 
işlerinde çalıştırılmalarına; 5 inci 
maddenin ikinci bendi hükmüne tev· 
fikan umumi izin verilmiş ve key· 
fi yet neşredilmişti. 

Bu izin, ayni hükme istinadı n 
1 I haziran 1939 tarihine kadar de. 
vam etmek üzere bir yıl daha uza 
tıh:ııştır. 

Bu umumi izin lktisad Vekaleti 
tarafından görülece" lüzum üzerine 
bazı İ§ yerlerinden · bir ay evvel 
tebliğ edilerek · geri alınabilir. 

On altı ve daha aşağı yaştaki 
kız ve erkek işçilerin her ne tarzda 
olursa olusun sanayi işlerinde gece 
çalıştırılmaları mutalak surette ya· 
saktır. 

Bir cerh yakalandı 

Telli köyüııde 10 6 938 de Dur 
du oğlu Mebmedi vurarak kaçaıi 

aynı "öyden v.eli yapılan takibat 
neticesinde yakalanmıştır. 

tadır. Vatikanın poiitirasınd Alınan. 

larca hoşa gitmediği belli olan gay. 
ret şu noktada temarküz etmektedir: 

Fransa ile ltalya arasında bir küp 
rü kurmak. Vatikanın gayret ve fa 
aliyeti burada toplamaktadır. Çekos· 
lovakya daki Almanlar arasındaki 
katolik papasları Almanyaya taraf· 
tarlık ed-,nleri hakkında da kilisece 
inzibatı tebdirler alınabağı söylendi 
ne göre Vatikan bu sahada da Al
manya ile elaltında miicadelesine 
devam ediyor demektedir. 

Bertin ile Roma arasındaki dost 
!uğun pek sıkı olduğundan bahs edi 
leliberi Vatikanın yaziyetindeki müş· 
külat göze çarpmıyor değildir !tal· 
ya ile çc.k dost olan vatikan ltal
yanın dostu olan Almanya ile bir 
türlü uyuşamamaktadır. Demek ki 
dostun dostuda dost 'llacağını söyli 
yenler menfaat ve hesap üzerine dö 
nen politika işlerini halı olarak göz 
!erinden uzak bul. ndurmuşlar. Fakat 
şimdi bu sözü şöyle çevirerek Roma 

üç aylık maaşlarının verilmesine dün 
den itibaren başlanmıştır. 161 ncı 
perşenbe gününden itibarende mül
kiye maaşları verilecektir. 

Evvelce rnaaşlarını bankadan 
kırdırmış olanların yüzde iki müva
zene vergisi farkı da Maliye vezne· 
sinden verilecektir. 

Ziraat direktörü 
kazalara gitti 

Ziraat müdürü Nuri, Dörtyolda. 
zirai kooperatif işlerini ve Kozan, 
Ceyhan, Kadirlide Çeltik sahalarını 
tetkik etmek üzere bu kazalara git. 
miştir. 

Veteriner Hakkı Doğu 
Vilayetimiz baytarlarından Hak. 

kı Doğu, Diyarbakırdaki Dürin mü· 
cadelesini bitirdikten sonra Urfaya 
geçmiş ve 262 hayvana da sun'i to· 
bumlama yaparak şebrimiu: dönmüş. 
tür. 

Hakaret ettiğinden 
Ali oğlu Bekir adında birisinin 

Ahmet oğlu Mehmet Rerfika sövdü 
gü ve hakaret ettiği şikayet edildiğin 
den tahkikata başlanmıştır. 

Ber!irı Vatikan münasebatına getir 
mek isti yenler de var: Dostun düş· 
manı dost değildir. işte Roma . Ber 
!in mihverinin sağlamlığını ve Alman 
ya · ltalya dostluğu namına 1 tal ya· 
nında artık Vatikan ile mücadeleye 
girmesi ihtimalinden bahsedildiği işi 

tilirken hali böyle düşünmek lazım 

geliyor. 

D~mek oluyor ki ltalya bundan' 
sonra Almanya ile münasebatını da· 
ha sıkla;tırmak istiyor, onu her su: 
retle tatmin etmeği, temin etmeği 
düşünüyor. Fransa ile ltalyanın ara 
sını bulmak istiyen Vatikan ile Al
manyanın arası bir türlü bulunmaz· 
ken artık lıalyanın da Vatikan ta
rafından ayrılması istenmiş olabilir. 

Almanyadaki son ve şayanı dik 
kat neşıiyat bunu gösteriy0r. Fakat 
ltalya Vatikan ile bozuşac~k mı? 

Hiç kehanet caiz olmıyan sual 
ler. Çünkü ltalya Vatikan arasında· 
ki münasebet o kadar birbirine ger· 
gindir. 

Teksif edilmiş güneş şualarının 
tatbik sahası daha şimdiden çok 
geniş bir mahiyet almış ise de,Sov. 
yet alimleri halen mevcut imkanla
rın çok ufak bir kısmından ancak 
istifade olunabildiği kanaatındadır
lar. Bu alimler, bu yeni tedavi usu 
lünün daha geniş bir sahada tat· 
biki için araştırmalarını ve tecrübe 
!erine durmadan devam eylemekte 
dir. 

r-----------------------------------------
5 pordan olduğu gibi bıış 

ka türlü de rekor kırıl
dıkından bahisle geçen 
hafta en acaip re · 

Aca ip Rekorlar 
...................................... ~ ... 

Askeri heyeti
miz Hatayda 
- Birinci sahifeden artan-

korlardan bazılarını yazmıştık. Ge
ri kalanları da bu güne saklamış· 

tık. 

BEDBAHT Bir ERKEK 

50 sene evvel Vilyam Perri İS · 

Heyetimizin Antakya belediye- min<le biri, kilisede mihrap önünde 
sinde istirahatları anında büyük nikahı kıyılırken, nişanlısı tarafından 
tezahurat yapıldı . Asım Gündüz terkoluıımuştur. Kız başka birisiyle 
birkaç kere belediyenin balkonuna evlenmiştir ve Perri, o zamandanbe· 
çıkarak halkı selamladı, teşekkür ri ağız açıp da tek kelime söyleme 
etti ve rahatsız olmamalarını söy· miştir. Kendisi, şimdi 76 yaşındadır 
ledi . ve Yovada Audubonda yaşamakta· 

Çok geçmeden, F ransanın şark dır. Eski nişanlısı tekrar kendisine 
orduları kumandanı Hot Senjer bir dönerse lakırdı söylemeğe andiçmiş 
tayyare ile Antakyaya gelerek he tir. Bununla beraber, bir şey arzu 
yetimize beyanı hoşamedide bulun eders~, bunu fısıltı halinde anlatmak 
du . Kumandanlar samimi hasbihal· ta ır. Ancak işitilebilir bir sesle ve 
ler yaptılar. birkoıç sşzle ... Her pazar günü, vak· 

Nilyem Perri, sessizce gittiği 
kilisede ayin yapıldıktan ve orada 
eski uişanlısına t~krar kavuşmak için 
dua ettikten sonra tekrar evine dö. 
nüyor ve daha bala cs:..i sevgilisinin 
geriye dönmesini bekliyor. Lüzumun· 
dan kat kat fazla ve boşuna bir 
nikbinlik,.. bir ümit!? .. 

100 LiTRE KAN 

Kelzenkiı şende İşçi Valter Les· 
ke, şimdiye kadar 100 li !reden faz
la kan vermiştir. Avrupada henüz 
hiç kimse bu miktarda kan verebil 
miş değildir; batta diğn kan veren· 
ler bu miktara yaklaşamamışlardır 
bilel 

ONUNCU DEFA iKiZ KIZ 

l ı • • · .1 tile kilisede mihrap o"nu"'nde dururken· Bu"' tün Yugoslavyada tanınmış 
ngiliz kra ıçesı ıyı eşti arkasında bulunan güveylik elbise· futbolcu Milan Kazareviç, aynı za 

Londra : 12 (Radyo) - Kraliçe sini dolaptan çıkarır, siler süpürür manda posta müvezziidir. Acaip 
temamile iyileşmiştir. Kral ve krali. temizler ve kiliseye gider. O sualle- bir Jübilenin kahramanı olabilir; çün 
çe önümüzdeki pazar günü Q;tros- re cevap vermediği için artık kimse· kü, kendisinin g !Çende 1 O uncu de. 
tok da :yapılacak at yarışlarına gi· de kendisine seslenmez. fa olmak üzere ikiz çocuğu dotmuş-

tur. Aradan geçen yıllar içerisinde 
çocuklarında 6 sı ölmüştür; eğer 
bur.lar da sağ olsaydı, futbolcu pos
ta müvezzii Milan Lazareviç, bugün 
20 çocuk babası olacaktı! Ve 6 sı 
ölmekle beraber, kendisi 14 ikiz ço· 
cuk babası olarak gene parmakla 
göst~rilirl 

BiR REKOR MU, BiR DELiLiK MI? 

25 yaşıııda bir delikanlı olan 
İngiliz Kenet Beyley, fngiltereden 
Fransaya geçip, Pariste açılacak o· 

lan Öeynelmilel s-rgiye açılacağı 
gün yetişmeği aklına koymuştu. Ve 
koşa koşa hedefine varmak istiyor. 
du. Koşuya Buınmurtta başladı; 4 
saat, 40 d~kika sonra ·Savtamptona 
erişti; aradaki mesafeyi saat'.a va· 
sati lll kilometre kat' etmek sureti le 
geçmişti. 

•Kuvin meri. transatlantiki ha. 
reket için hazırlanır, demir alırken 
rıhtıma ayak bastı. Kaptan hemşire· 

ZABIT ADA: 

Parasını çalmış 

Menemenci hanında yatan Mus 
tafa oglu Ziya, başının altında bu· 
lunan ceketinin cebinden kırk iki 
lira parasının çalındığını şikayet etti 
ginden suçlu yakalanmış ve tahkika 
ta başlanmıştır. 

Hayvanu ı çarptırarak 
yaralamış 

Hüseyin oğlu Osman adında 
birisi bindiği hayvanını lsmail oğlu 
Hasana çarptırarak başından ve kol · 
(arından yaralanmasına sebebiyet ver. 
diğinden yakalanmıştır. 

Bir amele patozun tam
buruna düşerek öldü 

lsahacılı köyünde Ali oğlu Ali 
nin patozunda amele olarak çalışan 1 

Gardan köyünden Osman patozun tam 
buruna düserek ölmüştür. Bu ölum 

1
1 

hadisesi hakkında tahkikata başlan 

mıştır. 

Akıntıya kapılarak 
boğulmuş 

Ceyhanın Kalpbaya mahallesin
den Seyit oğlu Sabri, yıkanmak üze
re girdiği Ceyhan nehıinde akıntıya 
kapılarak boğulmuştur. Sab.rinin ce- , 
sedi Misiste değirmenin yanında bu· 
lunmuştur. Tahkik1ta devam o'.un· 
maktadır. 

Bağda bıçakla 

yaralama 
bir 

Kayalıbağ mahallesinden N;hat 
adıııda biıisi DelliU Ahmet mezrea 
sında aynı mahalleden Abdullah 
oğlu Eminle bir alacak yüzünden 
kavga ederek bıçakla yaraladığın
dan yakalanmış ve evrakile birlikte 
adliyeye verilmiştir. 

Mesut bir evlenme 

14 Haziran 1938 -

Uluslar arası iş bürosu direk 
törlüğüne Amerikalı Con Venan'ııı 
tayin edildiğini gazeteler yazdı. Bu 
zat pek az söylemekle şöhret kazan
mıştır. Bir gün Amerikada Cumhur 
Reisi Ruzveltle beraber yemek yer· 
ken Conun mütemadiyen sustuğun'..I 
gören Cumhur Reisi: 

- Con, demiştir. Siz uzun za · 
man Cenevrede bulundunuz. Millet· 
ler Cemiy ti hakkında fikriniz ne 
dir? 

Con üç kelimeyle cevap verdi: 
- Bu müesseseye taraftarım. 
Mükalemeyi uzatmak için Ruz 

velt: 
- Fakat bu müessesenin fayda· 

sız, batta zararlı olduğunu söyliyen
ler de var. Buna ne dersiniz.? 

D~yince kısa sözlü diplomat: 
- Doğru düşünmüyorlar, demiş 

ve yemeğin sonuoa kadar ağzını bi· 
le açmamıştır ... 

Çocuk mu, posta 
paketi mi? 

Bermingam'ın bir ailesi va.: Er 
kek, şehiı civarındaki bir fabrikad" 
çalışır. Çalıştığı fabrikaya her salıalı 
şimendiferle gidilir. Amelenirı üç 
yaşında bir oğlu da vardır. Bal.ıa 
her sabah işine giderken çocuğunu 
beraber alır. istasyona kadar yürür 
ler. .5onra yavrusunu tekrar evine 
getirir, treııine yetişmek üzere islas . 
yona döner ... 

Bir sabah, evlerindeki saat g ~ri 

kalmış. Baba oğul yürüye yürüye 
istasyona kadar geliyorlar. Bir de 
ne görsühlel: trenin kalkmasına an· 
cak on dakika var. Üç yaşındaki 
çocuğun eve kadar yalnız dönmesi · 
ne imkan yok. Çocuğu eve kendi 
götüce bir gündeliğinden olacak. 

Amele derhal istasyondaki post ı 

gişesi ne baş vu •ur. Çocuğunu bir 
posta paketi gibi evine göndermek 
ister, çocuğu !artarlar, sırtına bir 
kağıt yapıştırırlar, pullarlar ve canlı 
posta paketini ailesine teslim edil 
mek üzere müvezzie verirler. 

13 Ün uğuru 
Ruen'de bir delikanlı pazar ye

rinde bir dükkandan 13 muz çalar 
ken görülmüş ve yakalanmıştır. 

Belediye evlenme memuru Veh· Tabii delikanlıyı mahkemeye verdi-
bi Erin kızı Leman ile maliye me· ler. Hırsız 13 gün hapse mahkfım 
murlarından Ragıp Batumlunun ni edildi. Yalnız mahkeme Lu cezayı 
kah merasimi dünkü gün belediye yeni bir suç işleyinceye kadar tecil 
saLnunda ve Güzide bir davetli kit 1 etmiştir. 
lesi önünde belediye başkanı Turhan :Fransızların uğursuz saydıkları ı:ı 
Cemal Berikcr tarafıııdan icra edil- ı nk~a~ı bu delikanlı için uğurrnz 

değılmış demek oluyor. 
mi~ir. _ 

Gençlere saadetler dileriz. ı , 
sine lüks bir kabine ayrıldı; fakat 
koşucu. orada yatıp kalkmağı kabul 
etmedi. Güvertede boyuna koşmağı 
tercih etti. ileriye doğru, geriye doğ· 
ru koşarak, bu suretle hedefıne ho· 
yuna koşup da varmış olmak beve 
sindeydi. 

Muazzam transatlantik suları ya. 
yararken, yolcular, onu seyrederek 
hoşca vakit geçiriyorlardı. Böyle 
geminin bir ucundan öbüı ucuna ko 
şa koşa gi ip geldiği sırada, vapur 

Şer\ıurga yanaştı Koşucu orada rıh 
tıma çıkar çıkmaz gene koşmağa 

koyuldu. Baris yolunu tutu, Serburg· 
dan Parise doğru da daha bir 28 
sa~t... geceli gündüzlü 28 saat ko 
şan delikanlı. nihayet Parisin ilk ev 
lerini seçti. Paris ahalisi yollara top· 
laumış, el çırpıyordu: bu yılmaz in 
gilizi hararetle alkışlıyordu. Sergiye 
girip de Büyük Biri tan ya pavyonu·: 
nun önüne varınca, Büyük Biritanya 
sergi komiserinin kolları arasına 
düşen Kenet Beyley, bu sırada hem 
memnun, nefes nefese şöyle dedi: 

- Koşu, başarıldı!? ... 

Ceyhan - Kadirli 
futbol maçı 

Ceyhan: 13 (Hususi muhabiriınit' 
den) - Ceyhan gençlerinin davet 
üzerine dün şehrimize gelen Kadiri 
gençleri bu ziyaretten istifade ed~rc ~ 
bir futbol maçı yapmşılardır. 

Maç çok hararetli olmuş ve K· 
dirli gençlerinin 2 1 galibiyetile 
ııeticel er. mişlir. 

Kadirli gençliği il~ Ceyhan g,n; 
liği bundan böyle sık sık temas1ar 
yapacaktır. Kadirli spor gençliğin;: 

başında doktor bay Tevfik YaykarJ 
bulunmaktadır. Bu kıymetli eleman:'.• 
verdii:i m 1lıi 'll~ta g )re Kadirliıle 
futbolun azami derecede inkişafı:ı~ 
çalışılacak ve esaslı bir kulüp teşkıl 
edilecektir· 

Kadirlide başlı Laiına birde fut 
bol sahası yııpılacaktır. 

13 Haziran 938 
-- -- - --

d~ceklerdir. ------------------------------ ---·--------...... -----

,,. r Gökyüzü açık. Hava hafif r0 
garlı. En çok sıcak gölgede 30 de 
re e. Geceleri en az sıcak 16 17 
derece. 
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14 Haziran 1938 ( Türksözü) 
Sahife 3 

KADIN CASUSLAR 
Onlar nasıl düşünür? Nasıl 

• • 
geçınır ve nasıl çalışırlar? 

Kadın casuslar erkek 
casuslardan daha muvaffak 

Mısır kralı 

İran heyeti şerefine sara
yında büyük bir ziyafet 

verdi 
Fransız mecmualarından birinin 1 S- Tebessümünüz ne şekilde 

muharriri bir casusun ruh ve karak olur? 
terini, ne suretle çalıştığını tesbit et· j C- Bu tebessümün hem mele. 

Kahire : 13 (Radyo) - lran ve· 
liahdi ile kral Farugun hrmşireleri 
prenşes F evziyenin nikah şart ve 
gününü : tesbit etmek üzere buraya 
gelen başvekilinin riyasetinde bulu 
nan heyet şerefine dün akşam kral 
şarayında büyük bir ziyafet verilm;ş 
ve bunu bir süvare takib etmiştir. 

mek üzere şö,le bir röportaj yap· kane hemde şeytanca olması lazımdır. 
mışt ır. 

Sual- Niçin casus olmak isti· 
yorsunuz. llize söyler mi ;İniz? 

S- Eğer hasmınız bu meleka · 
J>e ve şeytanca tebessüme kana~t et 
mczse? 

Cevap- Tehdid edilen vatana 
hizmet etmek ölüle iınizin intikamını 
almak ve medeni hukukun galebesi 
ni temin etmek için casus teşkilatına 
girmeği şiddetle arzu ederim. 

S- Casus t~şkilatına girmeği 
şiddet le arzu ederken nasıl bir gaye 
takip ediym sunuz? 

C- Yapılmış vazifeniıı verdiği 
asil ve temiz saadet yegane gayem 
dir. 

S- Bu asil ve tooıiz ideal~ ta· 
hakkuk ettirmek için nasıl bir çare. 
ye başvuruyorsunuz? 

C- Yalöna emniyeti suiistimale • 
imzasız ihbar mektuplarına hırsızlı· 
ğa, zehirlemeğe, uyumakta olan 
düşmar ın üzerine e de silah hücum 
etmeğe zorlama veya katletmek sure 
ti le sirkate .. 

S-Vatan hizmetindeki casu.,un 
faziletlerini bize sayar mısınız? 

C - Kahramanlık, zeka açık 
kalplilik şahsi mı:nfaate k.rşı kat'i 
ve topyekün bir lakaydi .. işte vatan 
hizmetinde bir casusun faziletleri. 

S- Ya düşman hizmetindeki 

C - Ona istediği her şeyi ve 
ririm. 

S - Bu uğurda kadınlık şerefi 
nizi feda ettiğiniz zaman ne düşü· 
nürsünüz? 

C - Sarlece vatanımın selime· 
tini düşünürüm. 

S - Vatana yaptığınız bu yük· 
sek hizmetlere mukabil, ondan bir 
menfaat bekler misiniz? 

C - Asla! Bö}le bir şey vazife 
nin kutsi yetine küfı etmek olur. 

S - O halde, i .. tiyacınızı temin 
etmek için hangi vasıtayı kullanı 

yorsunuz? 
C - Tekmil ihtiyacımı, düşma. 

nın baştan çıkardığım zabitleri te
min edeı ler. 

S - Vatanı kurtardığınız zaman 
vazifeniz nihayet bulur mu? 

C - Benim vazifem son ntfe· 
simde biter. 

Zalim bir adam 

casusun karakterleri nedir? Hizmetçisinin yaptığı 

Ziyafette kral ve kraliçe ve pren· 
ses Fevziye, lran heyeti, saray men 
subini ve erkanı, başvekil Mehmet 
Mahmut paşa, ve 1.ıütün nazırlar, in 
giliz sefiri, Mısırda bulunan ecnebi 
ileri gelenleri hazır hazır bulunmuş· 
tur. 

.İngiltere hükumeti 

Amerikadan 400 tayyare 
satın alaçak 

Nevyork : 13 (Radyo) - lngil 
tere hüküıneti; burada silah fabrika· 
!arından altı mühim müessese ile 
temase geçmiştir. logiite hükümeti 
bu müesseselerden 400 tayyare satın 
alacaktır. 

fngiliz kralı donanmayı 
teftiş edecek 

C- Alçaklık, hilekarlık, ahnrnk işi beğenmiyerek öldürdü 
lık, adilik, iğrenç ve hasislik! iste 1 
düşman hizmetindeki casusun karak B,r.dırnı 3 - Bandırmanın Edincik 

Kudüs: 13 (Radyo) - lngiliz 
kralı Altıncı Corç Bu ayın 21 ve 
22 inci günleri Viktorya zırhlıs na 
binerek lngiliz donanmas nı teftiş 
edecektir. 

teri.. nahiyesine bağlı Hizir köyünde bir 
S-Vatan hiznetindeki casusun adı1m hizmetcisini; öküzlerine iyi 

elde ettiği neticeler ne~ir? bakmadığı için sopa ile döğe döğe 
D- Vatan hizmetindeki casus öldürülmüştü. 

güçlük çekmeden ve devamlı suret Hız r köyünden, oldukça mühim 
te şanlı zaferler kazanır.. miktarda arazi ve hayvanı bulunan 

S- Ya düşman hizmetinde bu. Şeıif oğiu Ömer, epey zaman 
lunan casus? danberi Halil oğlu mehmet adında 

C- Düşman hizmetindeki casus birini, hayvanlarına bakmak üzere 
bütün gayretlerine rağmen, layik yanına hizmetkar almıştır. 
olduğu muvaffakiyetsizliklere uğrar. Mehmet, işini beğendiremediğin· 

S- Dü)man kizmetindeki casu den Ômerin daima fena muamele-
sun akibeti nedir? sine maruz kalmış, nihayet Ömer; 

D- Darağacı. J öküzlere iyi bakmadığı için Mehme· 
.:>- Ya vatan hizmetinde çalışan 

1 
ci bağlamış ve zavallıya saatlerce 

casusun en nihayet eline geçeceği ne dayak atmış bu da yetmiyormuş gi 
dir? bi, dağ başındaki bir kulubede dört 

C-Şeref. gün hapsetmiş ve aç bırakmıştır. 
S- Harple gösterdiğiniz en Vaka nasılsa haber alınınca der 

alelade faaliyetlerden birkaçını zik hal birkav jandarma kulübenin oldu · 
teJer misiniz? ğu yert gid~rek kapısına kırmışlar 

C- Harpte gösterdiğim erı ale vücuda yara ve kan içinde bul~nan 
la .e faaliyetlerimden şunları saya. Mehmedi bı1ygın bir halde dışarı 
bilirim: Düşman denizaltı gemilerini çıkarmışlardır. 
lorpilledim, bazı fabrikaları iştial et Mehmet; Bandırma hastahane-
tirdim, hayvan sürülerini zehirlemek sine getirilirken ifade almağa bile 
8Uretile düşmanı zarara uğrattım, 0 . vakit kalmadan yo!da ölmüştür. 
0un generallerinden bazı larını kaçır· Ömer, Bandırma adliyesince 
dıın, sömürgelerinde isyan çıkardım, tevkif edilmiştir. 
tayyarelerinin düşmesine ve tasarla· 1 

~ığı taaruzların akim kalmasına se· Loyd Corç diyor kı" 
ep oldum. · 

S - Bütün bu askeri, bahri, ba · 1 
"ai tekniği bu kadar mükemmel bir 
Şekilde nerede öğrendiniz? 
ti C- Onu hiçbir yerde öğrenme 
Y~k· Esasen öğrenmeğe de ihtiyacım 
b · Zararına çalıştığım düşmandan 1 

eıı lüzum ed · ··ğ · · .. en şeyı o renırım. 
5.-. Luzur:r' eden şeyleri öğren· 

llıek ıçın kımınle dü•er kalk ? 
~ ·ar'iınız 

C - Askeri esrara vakıf Ju·· • 
vınan 

~:~usunun en yüksek rütbeli zabiti ı 

S- Bu zabitin boğucu gaz sırla 
110

1, son sistem lıir zı-hlınm ve mit 
'aly·· ·· I' 1 f · . . ozun p an arını size i şa etmesı 
ıçırı -ne yaparsınız? 

C- Ona karşı mütebessim dav 
1aıı11ını. 

- Birinci sahifeden artan -

aleyhine müteveccih bir hareket ola
rak lelakki ediyor. Böyle düşünmek
le mübal•ıra mı edilmiş oluyor? Bel
ki .. Bununla beraber Fransa büyük 
bir devlettir ve lspanya'ya karşı ta
kip etlij!'i resmi siyaseti tenkid eden 
lcr bile onun tehdid edilmesini ka-
bul edemezler.,, 

Sosy listlerin organı olan Popu
laire gazetesi şöyle yazıyor: 

" Totaliter devletler gemi torpil· 
leme ve Fransız topraklarını bombar· 
dıman elme hadiselerini çoğaltmakla 
Fransnyı korkutmak ve Pirene hudu-• 
duoda sürat'e beynelmilel bir kontroİ 
tesis eltiı nı ck gayesini güdüyorlar.L 
Dal •dıyenin bu şantaja sonuna kadar 
mu~avenıet eıJeceğini ümid ediyoruz.,. 

Hitler aşıkı 
İngiliz kızı 

Taşlarla 
kovalandı 

Kendisini Hitlerin hayıanı ola. 
rak ilan eden bir logiliz kızı vardır. 
Lord Redesdal'ın kızı Mis Yunti Mit. 
ford bir çok defa Hitlerle görüşmüş, 
hatta onun ahpaplığını ka~anmıştır. 

Bazı lngilizler arasında büyük 
hiddet uyandıran bu kız, geçenlerde 
bir gün Londrada, Hayd Parkta hal
kın hücumuna uğramış ve taşa lu· 
tulmuştu. 

Bu Hitler lıayranı lngiliz kızı son 
günlerde Orta Avrupa memleketle 
rine.gitınişti. Bu arada Çekoslovak 
yaya da uğramıştır. Fakat burada 
başına bir ha·lise gelmiştir: 

Alm•nya ile gergin bir vaziyette 
bulunan Prag hükumeti, bu nazi ta 
rafıarı lngiliz kızının Praga gelmesini 
şüpheli görmüş ve ken-:lisiniıı casus 
olmasını ihtimal dahilinde lıulaıak 

tevkif etmişti. 

Fakat hakkında bt'i bir delil 
bulunmadığı için Mis Yunitı ;alnız 
hudut huici edilmiştir. 

Mis Yuniti Çekoslovakyadan Al· 
manyaya geçmiş ve Münihe gitmiş 
tir. Fakat, kendisinin Pragda tevkif 
edildiğini ve Çekoslovakyadan sürül 
düğünü söylemiyerek Alm~nyaya 
bu memlekete kuşı olan sevgisinden 
dolayı geldiğini ilan etmiştir. 

Mis Yunti, MünVıte Juliu> Ştray 
her'in misafiri olarak kalmaktadır. 
Bu adam Almanya Yahudi aleyhtar 
hareketinin başındadır. lngiliz mat. 
mazeli de bu adamın kendisinin en 
yakın arkadaşı olduğunu söylemkte· 
dir. 

- .1 

.-----------------------------------------

Nazım Hikmet 
affını istiyor 

Ankara: 13 (Telefonla) - on beş 
sene hapse nıahküm olan şair Nazım l 
Hik netin avukatı buğün meclise bir 
istida vermiş ve müvekkilinindl' af. 
tan istifadesini istirham eylenmiştir. 

Belçikada zelzele oldu 

Bürüksel : 13 (Radyo) - Bugün/ 
sabahleyin arka arkaya biri yedi ve ı 
diğeri iki saniye devam etmek üze· 
re iki hafif zelzele olmuştur. Hasar [ 
yoksa da halk dehşetli korkmuş ve ı' 
sokaklara dökülmüştür.' 

Şimali Fransada ve Londrada 
da hafif zelzeler hissedilmiştir. 

Hamidiye İskenderiyede 

Kahire: 13 (Radyo) - Türkiye 
cürnhurıyeti hükümeti donanmasına 
mensup Hamidiye mektep gemisi 
lskenderiyeye 'gelmiş ve büyük te
zahüratle karşılanmıştır. 

Mısırda hilaf et 
- Birinci sahifeden artan -

rüsasıl'Jn da muvafakatla inı almak 
lazımdır. 

Martha Egerti, J m•t M ıkdonaldı uıuttııran, bütün mu>iki al~tlerini 
bile şaşırtan hir ses 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Viyana,Peşte, Berlin Operalarının Primadonnası, Latif - Tatlı - Muhrik 
ve emsalsız sesli ( ALMAN BÜLBÜLÜ ) 

( Erna Sack ) ı 
En Şen, En Şuh , En Güzel ve akıllar durdurnn 

( Jis çiçeği ) 
Büyük Vıyana Operetinde görüp di ılıyecek ve bütün kedeılerinizi 

~nutacaksrnız 

Ayrıca: SILVIY A SIDNEY'in çok beğenilen ölmez eseri 

( Gönül yar ' sı ) 
Fiyatlar: Balkc n 25, Duhuliye 15 kuruş Localar 1 liradır 

DİKKAT : Siııema .. müteaddit Vantilatörler ve alınan hususi teda 
bir ile s n derece serin bir ha!e getirilmektedir . En iyi film· 
leri ucuz ve hiç rahatsız olmadan serin serin seyretmek için 
fırsattan istifade edini1 . 

Telefon 

9406 
Asri 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

250 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey mahailesi Ordu 

Bay Hcılil evı 
E.ıi civarı 
9-30 

Savatlı 

9358 

1 

Hilafet Mısır için büyük bir 
manevi zafer olmakla beraber, bir 
takım yükler de yükliyeceği pek ta- •~----~--~--~·~~------------------~ 

bidir. Mısırlılar da bunu düıünüyorlar 
Pahalıya mal alac k olan bu şerefi, 
velev şimdilik olsun. Mısırın kabul 

etmiyeceği tahmin edilmektedir. E· 
sasen bugünde Arap alemi üz~ rinde 

1 
nüfuza maliktir. H, süel ve politik J 

bakımdan kuvvetlendikien sonra bu 
meseleyi öne sürebilecektir Zira ge- 1 

rek Doğu Akdenizinde, gerekse A. ı 
rap memleketlerine karşı serbestçe 
ve istediği gibi hareket edebilmesi 1 

or. Muza· fer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted;r. 

--------~~---------------------------için kuvvetli olması şarttır. ! ____________ _ 

Yeni Fabrikalarımız 

7 50,000 lira 
tahsisat kondu 

! 
• 

Ankara : 13 ( Hususi ) [ 

Gümrük ve inhisarlar vekaletin· 

--Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışınak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeler! 

c 
=-----

• 

yazlık Sinemada 

ce iki şarap fabrikası kurmak için 
1939 yılına geçect ği teahhüde ge 
çilmesi selahiyeti vaen kanun pro 

jesi Kamutay büdce encümeninden Bu Akşam 
geçerek Kamutay ruznamesine alın. 

VIYANA'nın meşhur baş dörı diimıştır: 

"A 1 · t'hl'' · k 1 k .. riicü valslaril,. süslü ı•e baştanl ıaşa r an ıs ı an · arşı ama · ırze-

re lzmirde bir ş a rap ve Pa~ab,; !1 çe. neşe ve zerafet şa fıe,, , ı olan 

de bir ra k ı r .. brika sırıa ı htiy' Ç gö Aşk Manevraları 
rü!miiştür. 

Almanca 5Özlü Brı fabrika l arın bir senede yap· 
tırılması mümkün göı ülm eJığinden Nefis ve çok güz. l ııa n Ope· 
bu işe saıh:dileceği talınıin olunan retini göıüoüz Mulııık sesli tenör 
bir uuçuk milyon liran:n yaırsı olan Herma n Prevor 
750 bin lira inhisarlar u,r,um mü· V E 
düdüğünün 1938 bü 'cesine konul. TEO LlNGEN - İDA WÜST 
muş ve bakiyesi için 1939 mali yı T ~rafından temsil edilen bu çok 
lına geçici taa .lıüde girişilmesine za güzel fılm zevkle seyred ı l e cek eser 
ruret hasıl olmuştur. lerdendir. Sinema meraklılarına 

Bu maksadı teminen hazırlana'! tavsiye ederiz 

kanun layihası ilişik ol ırak takdim PEK y AKIN"'DA PEK y AKINDA 
kılınmıştır.,, 

Filmlerin en fevkalade,i , emsalsiz Teklif edilen madde şuJur! 
Komik "Karşılığı 1939 mali yılı inh sar· 

ıar umum müdürlüğü büdcesine ko ( F ernanJel ) 
nulacak tahsisattan temin olunmak 

Tarafından harikulade bir tarzda üzere lzmir ve lstanbulda yaptırıla 
yaratılan 

cak şarap ve fabrikaları İnşaatı için GôRl..IŞITI. SÖYLEME!, 

750 bin liraya kadar 1939 malı yı Şaheserler ~aheserini göreceksiniz 
ima geçici taahhüde girişııı~ğe güm 9407 
ıük ve inhisarlar vekili nıt,undur .• -----------·---

Aleni teşekkür 
Karımı senelerdenberi zebunu bu

lunduğu mühlik hastalığından yük. 
sek hazakat ve insani gayretlerile 
kurtaran Adana Doğunıevi Opera
torü kıymetli sayın Bay Şiikrü ve 
Memleket hastanesi Heyeti Sıhhi. 
yesine aleni minnettarlığımın arzına 
gazetenizin tavassutunu dilerim. 

Ceyhan Ceza Hakimi 
ZIYA CAN 

- --1 ÇOCUK HASTALI 1 LA 

MÜTEHASSIS! 

Dr. ı ıhal Bayat 

~fiers io Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatları : Her gUn 

15-18 -
Seyh:ı.n İnhisarlar Müdür
lüğü ı den : 

1- Fabrikamızın 32000 Sandık 
tahmin edilen bir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmey~ konulmuştur 

2- Nakliyatın muhammen be· 
deli bın iki yüz küsur liradır . 

3- Şaı tname parasız olarak fab 
rika Müdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat teminat 90 liradır. 
5 Eksiltme Temmuzun 27 inci 

Çarşarr.ba günü saat 13 de fauri 
kada yapılacağından isteklilerin fab
rika Müdürlüğüne müracaatları. 

9342 31-14- 30- 14 



Bağcılara, Yaylacılara müjde lr----1 BELEDİYE İLANLARI .. .. .. 
:-.--------------- TURKSOZU 

ı- Yazlık sinema-Taşköprü arası şosa yolunun tamiri açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2-Keşif bedeli 1474,49 liradır. 
3-Muvakkııt teminatı 107,92 liradır. 
4-lhalesi Haziranın 20 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacakbr. 
5-Şartname vesair evrakı Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. isti· 

yenler oradan parasız alabilirler. 

1 te belediye encümenine müracaatlan ilan olunur. 2-5-9-14 !1353 

1 

6-Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlariyle birlik-

GOLEMAN • Lüks lambaları geceyi gündüze çevirir . On iki saatta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar . 

SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez 
Telgraf adresi : BAŞEGMEZ Telefon No: 168 Ticarethanesi 

9170 42 

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

-Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere -
Her cins g~zcte, matbaa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 

ier için kırtasiye levazımı en ucuz ve rn iyi cinslerden olmak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ve 
i !açlar her yerdenucuzdur. 

28 Şayner fılmler 30 kuruş, Hypo-sülfit kilosu 25,karbonat 35, sül 
fit 40 lstanta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 110 
kuruştur. S. P. C. 

11-12 9317 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

----~~------------------------------------------~· 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M~nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

F11brilcamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesatış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
Tip 
2 

14 

santim metre fi atı 
Çifçi bezi 
Astarlık bez 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan :ışağı siparişler 
de O/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 8 

Adana İnhisarlar Baş mü
dürlüğüuden: 

Adana inhisarlar Baş müdürlü
ğünün eski ve yeni istasyonlar, an 
barlar, idarehane ve gazhane; imla· 
hane ve barut deposu arasında sevk 
ve nakledileca' . olan ve (5) milyon 
kilo tahmin edilen bal~·a halinde yap 
rak tütün, sandık içerisinde mamul 
tütün, müskirat, barut ve patlıyıcı 

maddeler ve çuvallı tuzlar ve bilcüm
le eşvanın nakli işleri tarihi ihaleden 
31-Mayıs-939 tarihine kadar açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Türksözü 
Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1- Reşadbey mahallesinde Necatibey mektebi karşısında belediyeye: 

ait ait 642 metre murabbaı arsa satılıktır: 
2- Muham nen bedeli beher metre murabbı 60 ,kuruştan 385 lira 20 

kuruştur. 
3- ihalesi: 30 6.938 perşenbe günü saat on beşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 31 lira 90 kuruştur. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri katemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. . 
6-Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış oldukları temınat makbuz 

larile birlikte belediye daimi encümenine muracaatları ilan olunur. 
14-18-22-26 9409 

1- Asfalt yollar için gerekli yirmi tonA.falt açık eksiltme suretile 
satın alınacaktır. 

2- Keşif bedeli 2600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 195 liradır . 
4- ihalesi Haziranın 27 iı ci pazartesi günü saat on be~te Brlcdiye 

Encümeninde yapılacakt r. 
5- Frnni şartnamesi BeJ,diyı Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan parasız alabilirler . 
6- 'J aliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlariJe· birli'cte 

Belediye Encümrnine müracaatları ilan olunur.9377 8-12-16- 21 

1- Seyhan nehri kenarındaki belediye yüzme havuzunu temizlettiril· 
mrsi açık olarak eksiltmeye könulmuştur. 

2-Keşif bedeli 993,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 74,50 liradır. 
4- ihalesi Haziranın 21 inci perşembe günü saat onbeşte belediye 

dairesinde yapılacaktır, 
5- Şartnamesi Fen işleri müdürlüğündrdir. isti yenler oradan parasız 

alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlik 

te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
4-8-12-16 9364 

Her mevsim ve muhite gi;re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaılar, 
hususi kutu ve pak.etler içinde 

ALI RIZA KELLE.ŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml,tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajjını kar,ııar 

c. 

Adana Doğumevi Baş· ı Dörtyol belediyesinden: 
tabipliğinden : 

1 - Şartname ve proıesı mu 
cibince Dörtyolda yaptırılacak be 
fediye binası inşaatı açık eksiltmeye 

!Matbaacılık 1 j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C l L D 
• 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türksözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

-------------~·----:::=-~~--~------------~--- "! 
t 

..... 

TiR 
• 

•• ı.. ,TORKiYE iŞ BA.NKA~I 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· JO 
mikdarı ) 0.2 srıı3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk Renksiz 
Koku Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu78 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 gr· 
Klor ( CJ ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) .. 0.00-10 1 

Tadı 
Teamül 

Latif 
: Mutedil 

Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 
Amon}ak ( NH 3 ) ., Yok 

Eksiltme 27-Haziran-938 ta
rihine raslayan Pazartesi günü saat 
16 da inhisarlar Baş müdürlüğü bina 
sıııcla komisyon huzurunda yapılacak. 

J -Dış memleketler için Abone 
bedeli ,de~işmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. ::J 
2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Müessesemizin 938 mali yılına 
ait yiyecek ve yakacak ihtiyacı açık 

eksiltmeye çıkanlmışbr. ihalesi 17 
Haziran 938 Cuma günü saat ( 14) 
de Sıhhat Müdürlüğü .binasında ic
ra edileı.-ektir. Taliplerin yüzde ye· 

di buçuk teminat akçalarile gelme· 
leri ve şartları öğrenmek için de 
Baştababete müracaatları ilan olu· 

konulmuştur. 1 

2 - Keşif bedeli 6819. 44 ku 
ruştur. lık tenıinat 5ı1. 42 kuruştur. 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadıgı yerinden itibareO 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellub 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiz;ki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında dB' 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu 
rmakta ve ağızları Sıhh::ıt Memuru tarafın dan mühürlenerek şehrimiı1 

gelmektedir . 
tır. 

Şartnameyi görmf'k ve fazla tef· 
silat almak ~istiyrnler sabş şubesine 
müracaat etmelidirler. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyen 
!ler ihaleden evvel yüzde 7,5 güven- --

me parası ~olan (91) lirayı makbuz Bu gece nöbetçi eczane 
mukabilinde Baş müdüriyet veznesi· Kalekapısı civannda 

nur. 9352 2-5-9-14 

Kaçakçılar vatan 
hainidir r.e yatırımalıdırlar. 11-14- 17 M. Rif at eczanesidir~ 

9390 ~..!!."---------

3 - Eksiltme 20.6.938 pazar
tesi saat 15 te belediye encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi gör. 
mek isteyenler llôlrasız olarak bele· 
diye muhasebesinde görebilirler. 

5 - Taliplerin kanunda yazılı 
vesaiklerilerile birlikte müracaatları. 

10-14-18-22 9386 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

·1ı d. . 15 is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını lercı e ınız . 
9375 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 

1 

r 
c 

1 

d 

d 
ç 
ıa 

di 

d 

di 
e~ 
di 

lJ 

hal: 
büt 
te111 
dir. 
Soy 

lünı: 
tek 
lak• 
~er 

~iin 
k, 
0sk~ 
Rus 
ı\yn 
Kan 
kuv, 
aıııa 

llıiş 

YerJj 
led;J 
kadı 
llıen 

lıaJd 
tiııi 
buıu 


