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.Türk ordusu pazara Hataya girecektir 
ŞANLI ORDUMUZU KARŞILAMAK iÇiN 
HATA YDA HAZIRLIK VAR 

~,-nta_ky_ad_a_ye_ni_he_ıed_iy_e 'r-Hatayda müsavi mikta·rda Türk-
dünMeclisi seçildi 

~t-akya-: 2o-(Tür-k sö-zOnün tel- ve Fransız ku' vvetlerı· bulunacak 
ırrafı ) Antakya Belediye Meclis aza-
ları 4 Türk, 1 Ermeni, 1 Alevi ve 
1 Rum olmak üzere'yedi azadan mü· 
rekkep olarak teşekkül t\miş ve bu 
husustaki karar valilik tarafından im· 
za edilerek meriyete girm;ştir. Aza
ların isimleri şunlardır: 

Türk aza: 
Bay Sıddık Müftü 

,, Doktor Ali Muharrem Cive· 
lek 

Bay Bekir Melek 
Rum Aza: lskender Azar 
Alevi aza: Şeyh Mehmcd Tüleyli 
Ermeni Aza: lsa Kazancıyan 

lakendarun kadastroeu 
lajivedlldl 

lskenderun : 20 ( Türk sözünün 
telgrafı ) - Ötedenberi Halayda 
t•dastro işlerine bakmakta olan fs-

enderun ve Antakya kadastro büro
larından reisi ve bütün memurları 
Suriyeli olan lskenderun kadastro 
h~rosu Valinin bir karariyle Ja~ve
dılmi~, :reis Salih Arapla diğer 
Suriyeli memurlar suriye kad • 
tosuna;iade edilmiştir. 
Bu günden itibaren Antakya kadast • 

to daire•İ fskenderun kadastro işleri· 1 
ni de üzerine almış bulunmaktadır. 

Halep: 20 (Türk sözünün hususi 
telgrafı) - Matbuat bürosu, Suriye 
~enubunda meskun olup Türkiyeye 
ılt'h A. 1 ak arzusunda olan ve bu hususta 
~karaya beş bin imzalı bir istida 

~Onderen Arapların bu harekeli hak
~lldaki şayiayı yalanlamaktadır. Fa· 
ııı t alınan hususi haberlere görr, bu 

1 ııtaka iı Türk lehin:ie büyük ce
rey 
1 an, bunun hakikat oldu~unu an-
atınaktadır. 
t 

1 
Halep: 20 (Türk sözünün hususi 

b~ ıı-rafı) - Türklere müzaheret için 
hır cemiyet teıkil etmek üzere bulunan 

1 azı Arapların dağıttığı beyanname
;~ toplanmış ve elebaşılar tevkif e
t 

1 llliştir, Giiya bu beyannameler An
~~Yada tab edilip Halebe gönderi!-

ış imiş. 

teı Antakya: 20 (Türk sözünün hususi 
ıaklrtafı) - Türk-Fransız askeri mü· 
t'.s CteJeri son safhada bulunuyor. 
at as İtibarile anlaşma oldu. Teferrü
Yo etrafında konuşmalar devam edi· l'u\. l<uvvetle dönen şayialara göre 
A.n; askeri kuvvetleri bugün yarın 

akyaya g'receklerdir. 
leh ~Ütün Antakya ve fskenderun 
likı tı!c mülhakatı emsalsız bir güzel
le : donatılmıstı. Elektrik tenviratı 
h sı1satı ~kmal edilmişti. Bütün Hataylı 
ta~ı 1 Turk askerlerinin t-'atay top
tcd·arına ayak basmasını beklemek
~ııa'~ Hataylılar, Türk askerini kar
ha r en Hatay bayrağını de~il, Türk 
A.:ır~tını çekeceklerdir. fskenderun 
ııı da ya çarşılarında kırmızı bez kal· 
y.a ı. Halk partisi, hayraklık müba· 
•ası için B . 

ıtö d eruta, Helebe bır heyet 
n erdi, 

Antakya. 20 (T" k " .. .. h ,,, • · ur so~unun u 
~'ı telg f) K . . inrıı ra 1 

- useyr nahıyesındc 
da~·ap_ bugün başladı. Bu mıntaka. 
Q 

1 bır kısım Araplar Tüı k listesi 
C yazılmışlardır. 

Mılletler c•ıniyeti ko . J• · • mısyoııu as 
a ış gormemektedir. Esi.iden .. d 
ık· .. k gun e 

.' YUZ işinin kaydı yapılırken, şim· 
dı ancak lcırk elli kişinin kaydı ya 

i-~abiJmektedir. Bugün Hatayda in 
1 

abat temmuz ortasına ve hatta 

3<ıııuna kadar sürecektir. Reyhani 

~Cnin Kasta( köyünde Türk listesine 

~~tılan Kürtlere türlü işkenceler ya· 
1 lllaktadır. 

Uınuınj Vali Abdurahman Me 

Antakya ; 20 (Hususi) - Kronik gazetesi Antakyada devam etmekte olan Türk • Fransız konuşmaları esnasında 
Çanakkale meselesinin de mevzuubahscdilmiş olduğunu yazmaktadır. Ayni gazetede iki bin Senegalli askerin de, ye. 
ni anlaşma mııcibince, Hataya gitmek üzere Lazkiyede harekete hazır bir surette bulunduğunu yazmaktadır. 

Antakya : 20 (Türk sözünün hususi muhabiri bildiriyor) - Türk • Fransız askeri heyetlerinin konuşmalarının 
esası itibariyle bit'i~ine dair kuvvetle dolaşan şayialar tahakkuk etmektedir. 

Fransızların Suriyedeki organı (Echos de Paris) gazetesinin verdiği bir haberde bunu teyit etmektedir. Bu ga
zeteye göre, müzakereler bitmiştir. Hatayda Türk ve Fransız ordusundan müsavi mikdarda asker bulunacak ve Türk 
ordusu Pazar günü Hataya girecektir. 

• 
Soldan: Yukarı· 

da, Antakyalılar ak
şam üzeri asi nehri 
kıyısındaki Giindüz 
sineması önünde 
toplanarak , Asım 
Gündüzü müzakere· 
!erden dönüşte al
kışlamak için bek· 
liyor. Aşağıda, An
takyalılar· Halkevi 
bahçesınde toplana· 
rak Orgeneralimızin 
muhtemel ziyareti· 
nl! intizardalar. 

Sağda : Orge 
neralinıiz Asım Gün 
düz ve maiyetleri 
Antakyada müsafir 
oldukları köşkün 
bahçesinde (X) işa 

retli mu harı irim iz 
Nıhad Tangüner. 

• 

~~lı 
Türk aske · ~ ... 

ri heyeti -

ne halkın 

tı devam -
da 

ROMANYA KRALI 
iST ANBULA GELDi 

ı.,... -
~iflılM - . 

Kral Karolun; Atatürkü 
ziyaretleri tamamen 
hususi mahiyettedir 

lstanbul : ~O [ A.A. ] : Romırnya 1 
Kıralının bayrağını taşıyan yat ile 

dün mutenekkiren lstanbula gelmiş· 1 

olan Kır al Karo(. şehirde bir g~zin j 
ti yapmış ve yıne mutenekkıren 

lele:, bu vaziyetlerin nihayet 

bulması için alakadarlar nez 

dinde teşebbüslerde, bulun 

muş, lazımgelen emirleri ver 

miştir. 

Atatürk le katiyen hususi mahiyet· 
te olmak üzere ziyaret teatilerinde 

bulunmuştur. Dün akşam Kral Kar
olun yemeginde Başvekilimiıle Ha· 

riciye vekilimiz davetli alarak bu
lunmuşlardır. 

TÜRK ORDUSU 
HATAYA GiRDiKTEN 
SONRA 

Nevzad GUven 

A ntakyada Türk ve Fran
sız askeri heyetleri ara· 
sındaki müzaker'3ler de

vam ediyor. Bu konuşmaların bitti· 
ğine ve varılan neticelere dair he· 
nüz kati ve resmi hiçbir haber ol
mamakla beraber bugün, Anadolu 
ajansı Suriye gazetelerinin bu hu· 
susta verdiği bazı malumatı neşretti. 

Bu haberlere göre; Hat"y mü· 
zakereleri pratik olarak bitmiştir. 
Elde edilen neticeler de şu:suretle 
hu!Asa edilebilir: 

"Halayda emniyet ve Asayişi te· 
min için Türk ve Fransız ordularına 
mensup, ayni miktarda kuvvet bu· 
lunac k ve Türk ordusu pazar günü 
Hataya girecektir.,, 

Antakyada otelleıin, si

nemaların isimleri Ttirkçeleş 
lirilmek tedir. 

Bu haberi veren gazeteler ara· 
sındzı Suriyedeki Fransız mandası
nın organı olan [Echos de Syrie] 
de var. Binaenaleyh, Hatay konuş
maları hakkında kat'! malumat edin· 

~-·~,;>~~-'ITlek için neşredilecek resmi tebliği 

Antakya: 20 (Hususi) -

Türkiye lehinde neşriyat 
yaptı~ı İçin bir Arap ga· 
zetesı Şam hükümeti tara· 

fındarı bir ay müddetle ka· 
panmı~tır, 

Muharrlrimlz TangUner Antakya 
ba,konsolosumuz CelAI Karasabanle 
beraber Antakya ba,konsolosfuk j 
oda81nda 

beklemek icabederse de, bu habe
rin de asılsız olmadığına inanmak 
111.zımgeliyor. 

Mamafih ne olursa olsun, Hatay 
konuşmaları bir anlaşma ile netice
lendiği takdirde bu konuşmalardan 
çıkacak neticelerin lehimizdeki as· 
gar! şek! bu olacaktır. 

''Fransa,Hatay için Tür
kiye ile harbedemezdi,, 
" TÜRKiYE, VE BOCAZLARI BiR 

\ HARP VUKUUNDA EN DEGERLİ 
MÜTTEFiKLERDiR ,, 

ı~HThi;ruac E · H . '"'" 
r:r:~.,;,'f'O~ouoı T~lde /yrıc ıs:ıs 
~ A cCED(I ... :ı .. __ ,_ ............ -. "'"' 

&.. pelıit df ffic fra- Surlyede, Fransız idaresinin organı 
olarak çıkan [ Echos de Syrle J ga
~ze teslnde :okudujiumuz •u dikkate 
:aeder makaleyi aynen tercUma ede-
rek nakledlıtoruz : 

" Fransa - Bütün diplomatik fa
aliyetler neticesiz kalsaydı bile -
lskenderun gibi manasız ,, bir şey 
için Türkiye ile harp edebilir veya 
bunu arzu eder mi idi ? 

Hangi Fransız atası çocuklarından 
birini ölmek ürere buraya gönder
mej!'e razı oluıdu? Hangi Parlamento 
Akdenizin bir tarafına gömülmüş o
lan bu küçük körfez için harcanacak 
ilk milyarın, ilk milyonunun sarledil
mesine izin verebilirdi ? 

Ve sonra ne için .•. Kim için ? 
Fransız hazinesinn on yedi mil

yara ve Fransaya on binlerce çocw
ıtuna mal oıan Suriye için mi ? 

Bütün bu fedakarlıklarımızı ya 
zırhlı otomobillerimizi taşlamak , is
yanlar çıkarmak veya parlamentola
rının ortasında açıkça Fransaya ha-

>" '1 Japon zayia-
tı 400,000 
kişidir! 

Şanghay : 20 (Radyo)
SalAhlyetlar askeri maha
fll tarafından verllen ma
IOmata nazaran , Çin-Ja
pon muhasamatının ba•
langıcındanberl Japonla • 
rın zayiatı yUz bini maktul 
olmak Uzere 400 kUsur 
bin kl•ldlr , Japonlar gene 
bu harp dolayıslle 629 
tayyara , 35 harp gemisi 
zayi etml•l•rdlr • 

Paris matbuatının ve Suriyedeki 
Fransız mandasını temsil eden ga· 
zetelerin son günlerdeki neşriyatın
dan ve Hatay davasında Fransız 

vaziyetinin aldıl)ı son şeklinden an· 
lıyoruz ki, Fransa yakın şarktaki ha· 
kiki menfaatlerini görmelje başla· 
mıştır. 

HattA, Hatay meselesinin iyi bir 
şekilde hallinden sonra Türkiye ile 
Fransa arasında daha şumullu bir 
dostluk tesis imklinlarının araştırı· 
lacaljına da hükmetmek lazımgel
mektedir. 

Biz de bundan başk.t birşey 
dilemiyoruz. Her devletle dost ge· 
çinmek Türkiye dış politikasında 
artık bir an 'ane h a 1 i n i almıştır. 
Neredl! kaldı ki, Akdenizde birle· 
şik menfaatleri olan ve dünya sul
hunun ayni derecede müdafıı bulu· 
nan Türkiye ıle Fransa arasında ku· 
vvetli bir dostluğun tesisini görmek 
istemiyelim. 

Yarın Türk ve Fransız askerleri 
müşterek bir mesuliyet altında, 
müşterek bir taahhüdün ifası için 
Halayda yanyana geleceklerdir. iki 
kuvvetin buradaki anlaşması, kay· 

;. naşmasıdır ki, Fransız· Türk dostlu· 

karet etmek sure tile mükafatlan dıı an 
Suriye için mi ? 

Hangi gayeye dahil olmak için ? 
Suriye sömürge topratı dekildir. 

Fransız mandası , Fransa için sıfırla 
neticelenmiştir . Ve Fransa da hiç 
kimse bu hususta yeni bir tecrübeye 
girmek niyetinde de~ildir. 

Bir müttefik mi ? Bizim için da
ima menfi neticeler verm~kten başka 
faydası olmıyacak bir iş, daima mü
dafaa edilecek, yardım edilecek fa. 
kat mukabilinde hiç bir şey bekle· 
nilemiyecek bir müttefik -· 

Fransa ın Şarktaki nüfuzu için 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Vekiller heyeti dün 
Atatürkün reisliği 
altında toplandı 

Baş vekilimiz dün Anka
raya döndü 

lstanbul : 20 (Telefonla) - Ve

killer heyeti dün öğleden sonra 

Büyük Şefimiz Atatürkün Reisliği 
altında toplanmış v~ kararlar almış. 
tır. 

lstanbul :20 ( Telefonla )- Baş 
Vekilimiz Calal Bayar Ankaraya 

dönmüş bulunmaktadır, 

Halaydan 
Röportajlar 

• 
Bu gün başladık 

• 
Hal.aydaki hadiseleri ıakib tlmek 

üzere bir müddeııenberi Hatayda bu 
lunan muharrirlerimizden arkaaşımız 

NiHAD TANGÜNER 'in 
llfektuplarını bugünden iıiboren neşre 
başlıyoruz. ilk yazıyı ikinc• sayfa· 
da bulacaksınız ------·--·---
ğunun pratik şekilde teessüsüııe 
baş angıç olacaktır. Binaenaleyh 
Hataydaki Fransız müstemleke me· 
murlarına çok nazik bir vazife 
düşüyor demektir: 

Kedorseyin artık deOiştiljini 
zannettiljimiz politikasının samimi
yetini bize ispat etmek ve gizli e
meller güderek, mesuliyetlerinin 
kendilerine tahmil ettiği vazifelerin 
dışında işler t'3sbit ederek yeniden 
doljmaya başlayan bu dostluğu do
ğarken öldOrmemektedir. 



(Türksözü) 

ANT AKYADA YIM .. ~.-. .............. ııııiııı .. , ................................... mn, 

Büyük Türk askerinin karşılandığı gür. 
1 

sevinç yaşı döken gözler hala kuruma- 1 
1 

mış, yollardaki çiçekler hala solmamıştı! 1 

Fransa ile a l şıyo z 
Orgeneral Asım Günduz söyliyor 

GUrdUOUmUz, gUzy••• ve çiçek, duyduOumuz atkı• ve sevinç 
,u dakika blle hAIA devem etmekte olan bu huduteuz heyecan 
kom,u yurt kö•••lnde sakin muazzam bir varlıOın tezahUrUdUr 

Mesut Tür· 
kiyenin görülmek· 
te olan tek bir 
davası vardır: 

! " .. ~;~:~y~::~~:~~-1 dngunuduymuş, 
öğrenmiş bulu. 
nuyorum. 

• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• • .. .... 
Hatay 

Bu büyük davanın anarşi için 
de geçen safahatını görmek emelile 
bugün cenup anayurdun son konağı 
olan Antakyada bulunuyorum. 

Her vadide, sayısız dertlerle 
meş'>u bir halde bulunan bu yurt 
sakinlerinin hareketlerini takik et· 
mek ideali peşindeyim. 

Gece hayli ilerlemişti. Saat 10, 
15. 

Odamı öğrendikten sonra rehbe 
rimle otelin kapısına indik. Üç met 
re bir mesafede Asi nehri, Antakya 1 

yı ikiye bölen yalpırılı kurşuni bir ı 
kordela halinde önümüzde ... 

Payastan itibaren aktarmalıyan 
imtiyazlı hat üstündeki trenin kağnı 
arabasından farksız vagonlarında ge · 
çirdiğim sıkıntılı saatlann yorgunlu- 1 
ğu ve içinde yaşadığım komşu yurt 
köşesinin güzel havasile doluyum. 1 

Yeni parke yol 

istimlak muamelesi bit
tiğinden eksiltmeye 

çıkarılacak 

Döşeme mahallesinde yeni açıl· 
makta olan Karaisalı yolundan gar. 
be doğru açılması kararlaştırılan 
parke yolun istimlak muamelesi te· 
kemmül etmiş olup sahiplerinin de 
paraları verilmekte olduğuı.dan l:u 
yola tesadüf eden evler yakında 
yıktırılmaya ba,lanacaktır. 

Buraya yaptırılacak olan parke 
yolun projesi de yapıldığından ya. 
kında ekesiltmeye çıkarılacaktır. 

Ve yine bu yolun sonuna gelen 
ve Milli Mensucat fabrikası önüne 
rastlayan 15,000 metre murabbaı 
meydanın açılması için istimlak mu 
amelesine başlanmıştır. 

Demiryollarına 
alınacak memurlar 

Şehrimiz işletmesinde 
imtihanlar açılacak 

Komşu yurda olan ilk seyahatı 
mın hedefinin ön planında Antakya 
var. Bu ehemmiyetli merhalenin gö 
beğinde tevekkuf mecburiyetini duyu 
yornm. 1 

• • • 
Rehberim beni biraz ötedeki gün 

düz (Ampir) sinemasının terasına gö 1 • ~evlet ~emiryol~arı idaresi, dai 
türdü. Yorgunluğum isticalime mağ ı mı. bır şekılde genış!emekte olan 
luptu· gazozlarımızı ayakta içerek ay· demıryollarımız dolayısıle mevcut kad 

Sular kararıyordu, Antakyaya 

Yeni istasyon bataklığı 
Sıhhi heyet tetkikatını biti

rerek rap nu dün verdi 

lstaeyon civarında Devi t demlryolları atölyelerlyle evlerin ıa. 
Oımlarından çlkan ve aylardan beri Karaisalı yoluna akıttırıla· 
rak bUyUk bir göl hlllne getlrllml• olan bataklıjiın tevlld ettljil 
zararlı v zlyet göz nUncf t11- 1 
tularak evvelki gUn sıhhat va 

1
. 

1
. 

içtimai muavenet mUdUrU dok; Sffiet DÖllÜ 
· tor Kemal lklzer Belediye b•• 

tabibi Halim ve sıtma mücaddesin- Enstitüsünde 
den bir tabib oraya giderek tt.tki
k11tta bulunmuşlar ive bu muzir ha· 
lin devamını caiz göremiyeceklerini 
bir raporla tesl:ıit etmişlerdir· 

idarece bu hale bir çare bulun 
madığı taktirde buna sebebiyet ve 
rrnler hakkında kanuni takibatna 
da bulunulacağı öğrenilmiştir. 

Filhakika bir muharririmizin mü
şahedesine göıt: Yeni istasyon arıa~ı 
içinden buraya mütemadi olarak bir 1 

su akmakta ve bataklık gittikçe bü. 
yümektedir. Bundan dolayı ne kara . . 
İsalı kazası ahalisi ve ne de o civar· 1 
da oturan bağcılar geçit bulamadık-~ 
!arından başka yollardan gidip gel · 
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

Bu zararlı vaziyeti hatta çok 
genç olarak gören alakadarların bu 
mahzurun biran önce izalesi çaresini 
bulacaklarını ümid ediyoruz. 

imtihanlar bitti; dün bir 
çay ziyafeti verildi 

ismet lnönü Kız Enstitüsünde 
imtihanlar bitmiş ve dün akşam 
mezunlar tarafından <iavetlilere bir 
çay ziyafeti verilmişti •. 

Bu münasebetle Enstitü talebe 
ve mezunları tarafından bir de ser 
gi açılmıştır. Sergi bir hafta müd 
detle ziyaretçilere açık bulunduru 
lacaktır . 

Lokanta ve 
sinemalar 

Aspiratör ve vantilatör 
kullanacaklar girdik. Otomobilim karşı yaka · Asi 

nehrinin cenup kısmı-sırtlarını tı ma 
nırken dakikalar çok uzun geldi: 

rıldık'. ro ihtiyaca kafi gelmediğinden demir 

Şehrin u numi caddelerınde do'a yo~ları is~~syonlar . sınıfında istihdam ~-------------,--
şıyoruz : Hertaraf kapalı ; kahveler edılmek uzere. yemden hareket m.e 

Kahvehane, lokanta ve sinema 
gibi yedere bozuk havaların temiz
lenmesi için evvelce karar verilen 

aspiratör ve karara uygun vantila· 1 
tör mevcudu bulunmadığından tat· 
bik müddeti eylula kadar uzatılmış· I 
t r. Bu ı:ıüddet içinde bu gibi yerleıe 
aspiratör ve vantilatör koymayan· 1 

lar şiddetle cezalandırılacaktır. 

Nihayet şehrin ilk evleri önünde 
yiz • Osmaniye mahallesi • şoförüme 

soruyorum: . 
-Antakyaya giriyoruz değil mi? I 
Onun bana ilk cevabı makinesini 

1 
frenlemek oldu ve bundan sonra dili 
çözüldi.: 

d<!n gazinolardan ba~ka açık bir yer 1 murv namzedı almaıa karar ver~ış 
yok, Geceein sükünunun Faslı tir. Bunun için bir müsabaka ' imtıha 
devriyelerin mahmuz şıkııtılan ihlal nı açılmıştır. 
ediyor. Açılan müsabaka imtihanına an 

12,:i5 de otele dönüyoruz, ve cak orta tahsilini bitirmiş olan genç 
saat dörde kadar, Asi nehrine ba- ler kabul edilecektir. Mü;abakaya 
kan otel penceresinin önünde reh· askerliğini henüz yapmamış olanlar 
berimle konuşuyoruz. O bana, ge· da girebilecektir. Fakat daha bir 

Vilayetimizde hay
van hastalığı yok 

21 Haziran 1938 

On altı kocalı kadın 

Varşova polisi, Jamino Domleska 
ismi .. de bir kadını yakalamıştır. bu 
kadın muhtelif isimler ve sahte ev· 
rakla on altı kişi ile ayn ayrı evlen· 
miş. Bütün insanlar da zengindirler. 
Kadın evlendikten bir müddet son· 
ra kocasına aid hir çok eşya ve pa
raları çaldıktan sonra kaçıyor V<! 
yeniden başka bir yerde bir isimle 
evleri yormuş. 

Fena huylu çocuklar 
Fena çocuklar üzerinde uzun 

tedkikler yapan bir doktorun vardığı 

neticeye göre küçük çocukla huy 
suzhığun ahlakla biç bir alakası 
yokmuş. Diyormuş ki: 

- Ebeveyn çocuğun fena huy
larını bıragtırmak için onu azarla 
madan. döymeden evvel verdiklNi 
yemeklere dikkat etmeli ve çocuğun 
midesini yoracak, fakat beslemiye. 
cek yemek! eri vermemelidir. Çünkü 
çocukların fena huylu olmalarına 

sebeb yemeklerinin iyi tanzim edil 
memiş o1masıdır. 

Daire müdürleri 

Dün aylık toplantılarını 
Vilayette yaptılar 

Daire müdürleri dün öğleden 

sonı a Vali muavini Emin Rıfkı Kır· 

şın başkanlığında aylık toplantıla . 

rını yaparak kendi dairelerine ait 
mesai üzerinde izahat vermişlerdir . 

Kız lisesinin ikinci binası 

Hükumet içindeki eski adliye 
binası kız lisesine kiralanmıştır. 

Belediye encümeni bu binayı güz•I 
ce tamir edecek, tedrisat zamanına 

-S<>ldaki şu evi görüyormusu· 
nuz? Burada Asım gündüz var; Ev
velki gün Ankaradan gelen erkanı 
harbiye umum reis muavini.. 

çen beş saat içind>! hep dert yandı, ba. sene zamanları bulunması da. şarttır. 
na çöl ortasında susamış bir yolcuya Temmuzun dokuzunda Sirkeci 
matarasını uzatan bir sahavetkara Haydarpaşa, Ankara, Balıkesir, Kayse 

Kışlaklarında bulunan bütün sey· 
yar Aşıretler yayla' (arına çekilmiş· 
!erdir. En son kafilede Bozantıda 
bulunmakta ol. p bunların da hay 
vanlarında hastalık bulunup bulun 
madığını anlamak üzere Veteriner 
lsmail Ha:..kı Doğu Bozantıya git

miştir. 

Bir yol yapılıyor 
Taşköprü ile komutanlık dairesi 

arasındaki yolun tamiri dünkü be· 
lediye encümeninde müteahhide 
ihale edilmiştir, 

ı kadar trmiz bir şekilde lisrye 
Eteslim edecektir. 

-Evet, dedim, onu yarın burada 

1 ziyaret edeceğiz. 
Yıllardanberi Türk dünyasını İş 

gal eden Hatay davasının en at~· 
li bir işgüderi oluşum, o anda ba · 
na sabır mefhumunu hatırlatmıyordu; 
Otomobilden atladım; Orgenerali
mız Asım Gündüzün 'misafir olduk
ları evin kapısına koştum. 

Orada Hatay balkpartisi polisle 
ri vardı; Sordum: 

- General çalışıyorlar degil mi? 
Gündüzleri saat kaçta müzakereye 

giriyorlar? 
Ôz bir Türkçe cevap verdi: 
- Sabahları saat 8,30 da. Ve 

ilave etti; 
- Bir arkadaş verelim, Şehirde 

size rehberlik etsin. .. .... 
Saat 19.30 da şehrin göbeğin.:e· 

yim; rehberim olan Halk polisine 
sordum: 

- En sakin otel neresi? 
- Yıldız oteli, dedi, mamafi Tu 

rizm ( Antakyanın en lüks vteli) da 
ha konforlu ama ? 

Onun sırtını okşadım: 
- Ben konforlusunu değil gürül

tusüzünü arıyorum; 
Antakyaya varmadan şoförüm· 

den oldukça malumat almıştım. bu· 
nun için misafirperver Türk halk 
polisine şehrin vaziyetine yabancı 
olmadığımı anlatmak isteyerek ilave 
ettim: 

-Turizm oteline şüphesiz gide· 

mem? 
Bunu söylemeseydim belki daha 

iyi olacaktı. Bu sözüm rehberimi neş 
terledi: 

- Orasının otellikten çıktığını 
demek biliyorsunuz? 

- Evet, dedim, orasının bir c.tel 
değil, Türk düşmanlarının yatağı ol· 

bakar gibi baktı ; Sevinç dolu ba· ri, Malatya, Adana, Afyon, lzmir ve 1 

kışlarını bir an gözlerimden ayır· Erzurum işletmelerinde yapılacak 
madı. olan bu imtihanda muvaffak olanlar 

• * * 61 lira ücretle istihdam edilecektir. 

Antakyaya geldiğim ğecenin er· 
tesi sabahı ; saat yedide çarşı köp
rüsünün başında olan yattığım otel· 
in odasına sokakdan dolan leir alkış 
tufanı üzerine uyandım : 

- General geçiyor ;dediler. 
Sordum: 
- Hangi General ? 
- Bizim general 1 Asım Gündüz. 

Başka kim alkışlanırki burada ?! 
Ziyaret programlmın ön planın· 

da o geliyordu. 

Saat 8,20 de Orgeneralin ika
metine tahsis edilen, Bay Süreyya 
Halefin evinin önündeyim. Fakat bu 
evin bahçe kapısına yaklaşmak çok 
güç. Sabahın bu erken saatında he. 
men bütün Antakyalı kıymetli misa
firleri olan büyük Komutanın ikamet 
gahını kuşatmış; Antakya Türklüğü, 
o nu, gene alkışlamak için bekliyor· 

Asım Gündüz o dakikada kısa 
bir sabah gezintisinden dönmüşdü. 

Bin müşkülatla Orgeneralin ika
met ettiği evin kapısına yaklaştım. 

Saat 8,30 olmuştu. 
Orgen,eralimizi, misafir oldukla· 

rı köşkün arka bahçesinde ziyaret 
ettim. 

Asım Gündüzün yanında yarım 
saat kadar süren misafiretim esna
sında Kumandan belki yirmi defa 
kö~kün ön bakçesine çıkmak mec· 
buri•ıetinde kaldı. 

Orgeneralimiz çok mütehasslsti. 
Çok meşhudu. Bana : 

- Gazeteci, diyordu, evvelki 
gün burada bulunmuş olsaydım gö· 
receğin göz yaşı ve çiçek , duyaca· 
ğın alkış ve sevinçti. Şu dakika bile 

Lisan bilenlere ayrıca zam verilecek 

tir. 
imtihan temmuzun sekizinci cu· 

ma günü bütün merkezlerde. merkez 
den verilecek aynı sualler dahilinde 
yazılı olarak yapılacak ve imtihan 
evrakı yine merkezde tetkik edile. 

cektir. 
Alınacak gençler bilahere mekte 

be sevkedileceklerdir. 

haladevam etmekte olan bu hudut 
suz heyecan, komşu yurt köşesinde 
sakin muazzan hir varlığın tezahü· 
rüdür. 

Antakya Türklüğü, Antakya 
geçliğinin alkışları ı oıulmadı. Ve 
bu alkış tufanı, Orgeneralimizin, 
Türk - Fransız askeri müzakerele· 
rinin yapılmakta olduğu Antaky11 
E• kek Lise>İ binasına kadar uzadı. 

Antakyalılar, Kumandanı oraya 
kadar takip ettiler. 

Antakya Lisesinde, Türkün hal· 
!edilmek üzere olan tek davasının 
rüiyyct kertesinde olduğunu bilen 
Hatay Türklüğü, Antakya gençliği 
Orgenerali oraya getirdikten sonra 
mağrur, mütebessim, mütehssis, iş 
güçlerine dağıldı. 

.. 
* * 

Orgeneral Asım Gündüzün An 
takyada bulunuşu, Antakyada, Şch· 
rin kuruluşundan beri görülmiyen 
heyacan ve tezahür !ere vesile olmak. 
ta devam ediyor. 

* ... 
Müzakereler hararetle ilerliyor. 

Müsbet şafhalar geçiriyor. 

Şimdiye kadar yapılan muayenede 
Vilayetimiz hayvanlarında hiç bir 
hastalık olmadığı anlaşılmıştır. 

Turfanda meyveler 
Üzüm, Karpuz , Kavun ve incir 

de çıkmış. Bu suretle Vilayetimizde 
çıkmamış hiç bir meyve kalmamış· 

tır . 
Üzümün kilo u 30 , Karpuz ve 

Kavun 15 , incir 15 kuruştur . 

Genel Kurmay heyetimiz Hazira 
nın 20 veya 21 inde Ankaraya av

det edecektir. 
Müzakereler safahatına dair sôy· 

lendiğine göre, netice hakkında nik. 
bin olma'k gerektir. 

Hatay inzibatı idaresinin Türk 
-Fransız müşterlr kuvvetleri tara
fmdan organize edilmesi meselesi· 
nin teferrüaiında, taraflar arasında 
henüz bir anlaşma elde edılmiş de· 
gilse de fıkir mütabakatı hasıl ol
duğu ve Hatay statüsünde mukayyet 
olan bu bususuı:ı tatbiki muhakkak-
tır. 

I 

On planda Hatay muvakkat hü
kumetinin icraatını teshil ve otorite 
yi sarsılmaz bir hale koyacak olan 
bu esasırı ; hafta içinde meriyete 
girmesi de şüphesiz bir intizar mer
ı..Iesindedir. .. 

* * 
Orgeneralimiz Asım Gündüzün 

c.Ün -g Bay Sür yya Halefin köş· 
künde verdilleri ziy~fel çok parlak 
oldu. Orgeneralimizin bu zi yafctin
de Hataydaki bütün şefltr ve aile· 
(eri bulunmuşlardır. 

24 ün halası 
Bir haftaya kadar temiz
lendirilmezse belediye 
tarafından kapatilacak 

24 ün halisının bir haftaya ka. 
dar temizlettirilmesi hususunda be· 
lediye tarafından alakadarlara teb. 
ligat yapılmıştır. Bu müddetin biti. 
minde hela temizlenmemiş buluna 
cak olursa kapattırılacak ve müseb· 
bipler hakkında kanuni takibat ya 

pılacaktır. 

İkinci nevi ekmek 

ikinci nevi ekmek 30 para 
indi 8 kuruştan satılacak 

ikinci nevi ekmeğin kifo,una 
belediye encümeni bugünden itiba· 
ren 8 kuruş fiat koymuştur. 

Belediye yeni dükkan
lar yaptırıyor 

Profesör Y ansen tarafından ya· 
pılan saat kulesi meydanının istih· 
laki bitmiştir. Belediye burasını bu 
hafta içinde yıktıracaktır. 

Gelecek temmuz ayı içinde de 
buraya plan dairesinde muntazam 
yedi dükkan yaparak kiraya vere· 
cektir. 

Korkuluklar boyanacak 

Belediye Seyhan par:Cı karşısın· 
daki Kolordu bahçesi adile anılan 
bahçe koıkuluklarının tamiri ve bo· 
yanmasına karar vermiştir. 

Rüşvet verirken 

Bir adam cürmümeşhut 
halinde yakalandı 

Malatyalı Mehmet o. Halit adında 
birinin Tuzla nahiyesine bağlı Cırık 
köyü civarında dolaştığı ve hüviye 
tinin tesbitiode 322 doğurnlu olup 
askerliğini yapmadığı göıülmüştür. 

Bu vaziyet karşısında kurtulmak 
isli/tn Halit karakol kumandanı Şa· 
habeddine beş lira rüşvet teklifetır iş 
olduğundan cürmümeşhut yapılmış 
ve hakkın~a tutulan tahkikat evra· 
kile adliyeye teslim edilmiştir. 

Bir hırsızlık iddiası 

Yako Benyeşin evinde kiracı o· 
larak oturan Abdullah oğlu aıabacı 
Şükrü Canın evinin açık bulunan 
penceresinden hüviyeti meçhul bir 
şahsın girerek elli lira değerinde bir 
halısile bir çift kadııı iskarpinin ça · 
lındığını şikayet etmesi üzerine talı· 
kikat ve takibata başlJnmıştır. 

Teşekkür • 

Ôiümü bütün ailemizi derin 
teessür içinde bırakan pederimiz 
Fethi Görgöğün cenaze merasimine 
iştirak lütfünde bulunan sayın vali 
miz Tevfık Hadi Baysalın ve diğer 
zavat ile taziye için evimize kadar 

gelmek zahmetini ihtizar eden ve nıek 
tupla acımıza İştirak buyuran aziz 

dostlarını ~a teşekkürlerimizin sunuJnıa 
sına gazet~nizin delaletini reca ede 

riz. 
Damatları: T. C. Beriker 
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Büyük 
karşı 

bir yılanla 
karşıya 

~~~~~~~~~~~ 

~-----------------~~-----------------
Büyük Aşklar,~uyük Maceralar,Büyük Sevgiler,Büyük Mizansenler şaheser 

Asri Sinemada 
1 

Korkunç bir boğuşma 
-ı 

Franko hav.a kuvvetleri. 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine en büyük dört Yıldızın bir ar~Ja çevirdıkleri on bin. 
leıce Figüran-Müthiş sahnelerle dolu-Aşk-Müzik - Heyecan 

Sergüzeşt kaynağı 

Balıkesirin bir 
hadisenin 

köyünde geçen 
iirp ertici tafsilatı 

artık muvaffak olamıyor ( Kara Altın ) 

d On on be~ gün evvelki sayımız 
fa,_ balıkesirde geçen müthiş bir 
d•cıayı, büyük bir yılanın 18 yaşın· 
ha bir delikanlıyı nasıl öldürdüğünii 
.3?er vermiştik. Savaştepe nahiye 
ının Dikmenl"r köyünde geçen 
~e buna benzer hadisel~r bütün köy 
i;lkı bu mithiş yılandan korkmakta 
a 

1k Balikesirde çıkan "Türk Dili. 
et kadaşımız, bu yılanın inanılmıya· 
s'ı. kadar korkunç ytni bir badise-
31~1· bir kasabla boğl'şmasını şöyle 
n atırıaktadır. 
l\ "Bu müthiş yılan pazar günü 

aa~~ap Mustafa adın~a birine daha 
Dik ırırııştır. Mustafa Savaştepeden 
I llıenler köyıine gidip kuzu almak 
~ak Üzere yola çıkmıştır· Geçen. 

-Cı V k ltj.b ~ anın cereyan ettiği Kadıoğlu 
· 'lledin tarlası yanındaki fJalika
ın 

ıeçerken bir hışırtı duymuş ve 
" •nda ayaklarına kuvvetli bir cisim 
•atr. 

~ııııştır. 

lU Fakat bu çarpı~".~ .:adar ani ve 

1~veıli olmuştur ki Mustafa der· 
Yere yuvarlanmıştır. 

ilf N~ye uğradığını bilmiyen yolcu 

11~0ı kaldıı dığı zaman karşısında 
"1 aç metre yüksekliğinde bir yı 
t \ şaha kalk:nış vaziyette tüyler !'.11en bir sesle ıs'ık çaldığını ve 
, ' 1 ııe atılmak üzere bulunduğunu 
·fecın, korku ve dehşet içinde gör. 

1 tür. Hel~ daha çok yakın zaman
r~a ~ene burada bir köylünün bü 

tır yılan tarafından öldürüldü
nij b' ~ ır anda hatırlayınc3 vaziye-

•ntabaın !li gözleı inde büsbütün 
anırııştır. 
l\ıırt ı · · • · ıu u uş ıçın yegane çarenın 

caddede olduğunu anlıyan Mus-

tafa derhal yerden kalkmağa teşeb 
etmiş se de o zamana kadar hay. 
vanda bir kurşun hıziyle üzerine a· 
tılmıştır. Mustafa çevik hareketle 
birden kendini geri atmış ve çizııe 

bulunan ayaklarını yılanın ağzına 

doğru uzatılmıştır. Bir ejderh;;yı an 
d ıran müthiş hayzan çizmelerin 
burnunu yakalamış ve ağzına alnı ş 
tır. işte bu tedl.ıirlerdir ki Mustafa 
bir az vakit kazanmıştır. 

Fakat yılan çizmeleri yakalama· 
ğa çalışırken, bir taraftan da kuy. 
ruk tarafı ile Mustafayı kamçılama· 
ğa, vücudana dolanmak için uğraş 
ınağa başlamıştır. Bu sırada nasılsa 
ayağa kalkmak fırsatını bulan Mu3· 
tafa, ani bir kararla ceketini çıkar 
mış : ve yılanın ağzına doğru 

fırlatmıştır. Yılan bu defa cekete 
saldırınca Mustafa da muhakkak 
bir ölüm tehlikesinden kurtulmuştur. 
Bu suretle büsbütün cesaıeti artan 
Mustafa yılanı öldürmeğe muvaffak 
olabilmiştir. 

Bayatı pahasına girdiği boğuş· 

madan mtızaffer olarak çıkan Mus· 
lafa, yanındaki kasap bıçağiyle bir 
çengel yapMış ve ölü yılanı buraya 
gecirdiken sonra Dikmeler köyüne 
götürmüştür. 

Bütün köy ayaklanmış, ço'.uk 
çocuk, kadın, erkek yılanın başına 

toplanarak uzun uzun seyretmişler 

ve azılı bir düşmandan kurtulduk· 
lan için c;ok sevinmişler. Mustafanın 
etrafını bir kahraman gibi sarmış 
lar ve akşam köyde kendisini misafir 
etmişlerdir. 

Yılaı.ın boyu üç metreyi, kanlı 
lığı da kırk satimereyi bulmaktadır. 

Asi filoları, Valansiyayı ve Alıkan 
teyi bombardıman edemedi 

Misilsilsiz eserini sunmakla bahtiyardır 
Oynıyanlar: Dişi Tarzan filminin unutulmaz Yıldızı, Holuvudun en güzel 

vücutlu kızı 

( Doroti Lamour ) 
Valansiya: 20 (Radyo)- Bugün 

saat 12, 15 de Cumhuriyetçi tayyareler 
Valansiyayı bombordıman elmeye ge 
len asi hava filolarını döndürmüşlerdir. 

Asi fıloları şehrin üzerine bir tek bom 
ba bile atma~a muvaffak olamamışlar-
dır. Atılan bombalar hep denize düş 1 
müştür. 

Ayni Asi filoları Valansiyayı bom· 

Sabiha Gökçen 
Bükreşte 

İştirak ettiği beynelmilel 
hava bayraınında çok 

alkışlandı 
Bükreş: 20 (Radyo)- Kadın Türk 

tayyareci Sobiha Gökçen , bugün en
ternasyonal hava ınitin[ine iştirak et 
nıiş ve saat 17, 30 da çok nıuvaffaki· 
yetli bir uçuş yaparak biiyük takdir· 
ler ve alkışlar toplamıştıı: 

Sabiha Gökçenin uçuşundan 

evvel radyo vasıtasile tayyarecimiz hak 
kında çok sitayişkiirane cümleler söy• 
lenmiştir. Ezcümle şöyie demişlir. 

«Mü'ttefik ve dost Tüı kiyeden bi 
r ze selam getiren bu genç ve cesur 

ıercümeihali muvaffakiyetlerl" dolu 

1 
olan bu tayyarecinin şahsında Türkiye 

1 , nin gençliğini ve Türk milletini selam· 
!arız.» ı 

Bükrcşliler, şimdiye kadar hiç bir 1 
hava kahramanına g<lstermediklni ı 

ilıifat ve tezahürü Sabiha Gökçenden I 
esirgememektedirler. Romanya askeri 
ve sivil havacılık müesseseleri şefleri 

kahraman layyarecinıiz" şerefine zi
yafetler vermektedirler. 

bardıman etme~e muvaffak olamayın 
ca Alıkaııtaya gitmişler ve burasınıda ı Asi Generalin Son Emri filmi yaratıcısı 

bombardımana teşebbüs etmişlersede 1 ( Akı•m Tamı·rof ) 
bu teşeb?üsetede muvafflk olamzmış 
!ardır. Bu tayyareler Alıkanlının dışı 1 
na bi;kaç bomba atabilmişlerdir. IRENE DUNNE-RANDOLF SKOT 

1 Son bir Jıaftadanberi Asi hava 
filolarının faliyeti daima muvaffakiyet· · Ayrıca: En yeni dünya havadisleri 
sizlik~e _netice bulmuş ve çok z yiat 1 DiKKAT: Sinema Vantilatörler ve bususi tedahirle çok serin bir hale 
vermıştır. · 1 getirilmiştir 

ı 
Yaz tarifesi : Balkon: 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş - Loca 1 liradır. 

Fransa, Hatay için 
Türkiye ile harp 

edemezdi 
- Birinci s2hifeden arlan -

·mi? Fakat bu nüfuz Fransız "müda 
hale.si ne kadar direkt ve açık 
olursa kendi kendine ve biraz daha 
ortadan kayboluyor. Bu nüfuz ancak 1 
F r ansanın , Şark memleketlerıııde 1 

ve Şarka ait hadıselerde kulis arka· j 
sına geçtiği gün genişliyebilecektir. 
Fransız işgalinden evvel oldJğu 
gibi . 

Elhasıl . lskenderun , körfezi ve 
hinterlandı ile beraber Türkiye ile 
silahlı bir ihtilafa düşmeğe değer 

mi? 

ı----

Telefon 

9428 
250 Asri 

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

Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda yağcı veya silici olarak yetıştiıilmek üzere tesviyecilikten 
ve tornacılıktan anlar işçilere ihtiyaç vardır . isteklilerin fen dairemize 
müracaatları . 9434 1 2 

Fakat bu mesele bambaşkadır. Halkevi 
ı lığından: 

başkan-

İkmal talebelere caba ders 
Halhevi, Orta tedrisatın ikmale 

kalan öğrencilerine temmuz başından 
Eylul başına kadar iki aylık ikmal 
kursları açacakt r. Bu kurslar Riyazi. 
y,., Fızik, Cebir, Hendese, Tabiye, 
lngilizce ve Fransızca okutacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~- ltalyada kıtlık 

Türkiye ve onun sahip olduğu 
Boğaz:ar , bir harp vııkuonda çok 
değerli bir mültrfıkıir. Vukuu gayri 
kabili izale olduğu anlaşılan önü 
müzdeki umumi fırlınada, bir harpte 
zaferi elde ettirecek bütün eleman· 
lar arasında bu kadar kıymetli bir 
koz, lskenderun ve Antakya gibi 
manasız bir mesele için, gönül ra· 
hatlığı ile terkedilemez. 

Çünkü, evvela, bir harp zuhurunda 
iki milyon asker silah altında bu 
lundurabilen dünyanın en mükem· 
mel topçusuna nıalik olan Çekos 
lovakya değerli bir müttefiktir. Çe· 
koslovakya Avrupada birçok yolla
rın karşılaştığı yerdedir ve bir ma· 
niadır. Çekoslovakyayı kaybetmek 
demek, "şark. ın kapılarını ağzına 

kadar Almanyaya açık ve Fransız -
lngiliz ittifakına orta ve şark Av
rupasını tamamen kaybettirmek de
mektir. 

Kız öğrencilerin kursları kız lise· 
sinde, Erkeklerinki Namıkkemal oku· 
lunda açılacaktır. Bu kurslada ders: 
ler parasızdır. isteyen öğrenciler Na 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ömer 
Sanvere müracaat ederek açılan def 
tere yazılmalıdır !ar. 

Cuınhuriyetin 1 ~ inci 
Yıldönüınü için 

Yeni bir cigara 
çıkarılıyor 

.. ~Utııhuriyı,tin on beşinci yıldö. 
··uıı" k le u utlulama hazırlıkları hara. 
a dev;ıın etmektedir. Büyük bay 

ı, daha dört ay varken hu hazır. 
•ta b k aşlanmış olması bu yıl yapı· 

lr ~ llıerasim ve tezahüratın ne ka 
ııı ekııgin ve parlak olacağını gös 

e led· A. ır. 
ldı11.1 ı · .. h"k" t b"ıs .. ınız ma umata gore, u u 

iıı . Ulun milli müesseselerin on 
t 

1 
cı Yıldönümü hatırası oldrak 

~·ı ~ser hazırlamasını i,temiştir,. 
la~ ıçi.~ birçok müesseseler, fab. 
" ' bııyük bayra n münasebetiy· 
•sus· 1 a 1 ıazırlıklarda bulunuyorlar. 
1ad · · a ınlıısarlar idaresi on beş· 
Ytlıi0 .. .. .. b . . 

f numu munase etıyle yem 
~ıaıa hazırloyor. 
~earınan tecrübeleri çok eyi neti· 

11 bu c· 1 1 · · ı· uı11 •gara ar, tat ı ıçım : ve 
k p 

0~arak yapılmak tadı" 25 ta 
0

11 
~ et.leri 20 kuruşa satılacak· 

ak p'eşıııci }ıldönümü hatırası 
•ala ıya~aya çıkarılacak olan bu 

ra b· 
ır İsim aranmaktadır. 

Sıhhat memurlıığu 
Bursa Sıtma Mücııddcsi Sıhhat 

memurlarından Reşat Tohımcu Vi
la}etimiz Sıtma Mücaddesi Sıhhat 

memurluğıına tayin edilmiştir. 

Başında·1 yaralamış 

Hükumet altun para 1 

! ile yabancı memle
ketlerden buğday 

alacaktır 
Koyuncu köyünde oturan Rama· 

zan oğlu Süleyman; ayni köyde o 
turan Yusuf oğlu Şahhudu sopa ile 
başından yaraladığından yakalanmış· 

tır. 1 

Çalarken yakalandı 

Konyalı Kasım oğlu Ali adında biri 
si Ali oğlu Mehmet Şahinin U)kuda 
bulunduğu bir sırada başının altında 
bulunan caketinin cebinden parasmı 
çalarken yakalanmıştır. 

On iki suçlu cezalandırıldı' 
1 Belediye c ncümeni muhtelif suç 

işleyen on iki esnafı, yaplıkları su
çun derecesine göre para crzasile 
cazalandırmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Ana 
Pek nefis bir bpak içinde çok 

faydalı yazılarla 6 ıncı nushası Ja 
çıkmıştır . Bütün annelere tavsiye 
cd riz. 

-Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak Uzere bir 

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

c 

Roma : 20 ( Radyo ) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor : Hava 
şartları dolaı ısilc bu seneki buğday 

rekoltesindeki azhk yüzünden çıkan 
ekmek buhn.nı lıükiımcti cıddi bir 
surette meşgul etmektedir. 

Bu vaziyet karşısında ıki tedbir 
düşünülüyor : 

1- Altun mukabılinde yabancı 
me'lllel etlerden buğc!ay almak ve 
bu suretle a!ıun stokunu azaltmak • 

2- Daha aşı.~ı kalitede ve baş· 

ka maddeler karıştırarak ekmek çı· 

kaııp millel'n fedakarlık ve feragatine 
rnüracant etnıek. 1 

Son ıamanlarda bu hususla tec
rübeler yapılmıştır . Kooperosyonlar 
reisi ekmekçileri çağırarak bu husus· 
taki mesuliyctlerini kendıler'ne hatır· 
!atmış ve halka daha ucuz fiatıa ek
mek yedirebilmek içın tedbirler al· 
malannı tavsiye etmiştir. 

-------···-------
lzmir F uvarı 

Daha hangi devletler 
iştirak edecek? 

lzmir; 20 - Haıiciye Vekaletı 
miz vasıtasile gaek Ankaradaki se. 1 

firleriıı gerek t:cnebi mtmleketlerdeki. 
elçiliklerimiz nezdinde fuvar ko:nite.1 
since yapılan teşebbüsler netic~sinde I 
bu seneki fuvatın lngiltere, Sovyet j 
Rusya, Yunanistan, Yugoslavya, Fi I 
!istin ve lıalyan hükumetleri nsmen 
iştırake karar vermişlerdir. 1 

Ve sonra Türkiye ile çıkacak 
mevzii bir ihtilafla umumi bir ih· 
tiliif arasında ancak bir adım var 
dır " Fransa ise, asırlarca beraber 
yaşadıkları komşularile nasıl olsa 
bir yeni yaşama şekli [ Mclus Vı
vendi ] bulacaklarına şüphe olma
yan buradaki küçük milletler ve 
mahallı menfeatler içiıı hafiflikle 
böjle bir ihtilafa giremez. 

Fransa , oeynelmilel sulh için 
Reni ve iki sahilini feda elti . .Jarı 
terketti. Alınanyanın yeniden silah 
!anmasına, bir çok defalar Versay 
muahedesinin çiğnenmesine razı ol 
du. Almanyaya on milyon nüfus ve 
bir milyon yeni asker kazandı. an 
Avusturya - Anşlusuııu seyretti . 
Pirene hudutlarının ÜLerin le Alman 
toplıırının yerleştiğini gördü. Bijtün 
bunların karşısınJa ve her lıiri daha 
bir müJdet evvel l:.irer hMp v~silesi 1 
teşkil edebilecek daha diğer bir 
çok beynelmilel hadiseler ka• şısında 
Fransa, kollektif emniyet uğrunda 
lıüyük bir sabır gösterdi . Haysi 
yetini, menfaatlerini feda etti. Bü· 
tün bunlardan sonra a•zu ediliyor 
mu ki, Fransa, adi ve mahalii kü 
çük bir mesele, Atlds üzerinde an
cak göze çarp3bilen coğrafi bir 
nokta için harplerin en müthişine 
atılsın. Çünkü muhakkaktır ki, bu
gün Akdeniz lıavza•ında zuhur ede· 
cek bir harpte büyük Devletlerin 
hiç birisi lakayt kalamıyacaktır. 

Filhakıka, F r aıısaııın kendısini 

nıüdafaa•'a şampiyoıı kesilJiği Çe 
koslovakya meselesi vardır. Çekos· 
lovakyaya dokunmak demek, kar
şısında derhal Fransayı buLnak de. 
mektiı. 

Bununla beraber, butün bunlara 
rağmen kollektif akalliyet uğrunda 
birinci derecede ehemmiyetli bir 
müttefik, feda edilmesi gayri kabil 
bir koz olan bu Çekoslovakyanın 
bile fed 1 edilmesi ne kadar istendi. 
Prag' e fedakarlıkların azamisini yap 
ması tavsiye olurma!ı mı? Hatta 
milli hükümran.ığ;r.ın hudutlarına 

kadar!. 
B. Hodza'ya Herr Heiıılein ile 

başbaşa vererek konuşmayı ve iste 
dıklerini iddialarını dinlemeyi, aksi· 
liklerine tahammül etmeyi tavsi)e 
etmekle İngiltere ve Fransa Çekos

lovakyal'lan milli hassasiyetinden ve 
ana yasasındarı fedakarlık yapmayı 

istemiş demek değil midir? 
işte, böılece, Fran•a bizzat Çe

koslovak meselesinde bile ancak şar· 
ta muallak, mutedil ve beyntlmilel 
lüzumlara uygun bir yardım ve ala· 
ka gösterebildi. ı 

Suıiyedeki mancleter Fıansada 1 
daha fazla bir şey yapa nazdı. 1 

Fransa yine kendisine Suriye 
mandasını veren Milletler cemiyeti 
karariyledir ki, hareket ve onun ka· 
rarlarını tatbık etmektedir. 1 

9431 1 - 6 

Sevenlt:rin, Sevilenlerin, 
Anlıyanların Filmi 

Aşkı 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
Amerikanın CHARLES BOYER 
den sonra Fronsadan Koparup al. 

dığı ikinci ve Sempatik 
Jönprorniye 

FERNAND GRAVEY 

in güzel bir mevzu çerçivesi da. 
hilinde cereya e im ve i ,li bir aşk 

güzel musiki parçalarıle .üslü 

( Ebedi Senfoni ) 
ismindeki çok güzel Fransızca 
sözlü Gençlık ve Aşic fılmini 

sunuyor 
liıiyetrn: 

Güzel -0- MIKI MA VS -O-
PEK YAKINDA : 

F ransanın İskenderun için Türkiye , 
ile,bu kadar uzak bir maceranın ken· 1 
disini ,ürükl;yeceği büyük fedakar. 
lık ve tehlikeleri göze alarak mahalli 
bir ihtilafa düşeceğini dü;ünmek çok 
güç ve akıl almıyacak bir şeydir. 

Donanma Geliyor 
Harikalar filmi~ 

9430 
------~~~--~~---

Bu böyle olunca, F ransarıın dün 
ya sulhunu tehlikeye diişürecek ve 
umumi bir tilafa seb•p olacak böy. 
le bir ihtila'.ı göze alması i•e büs· 
bütün güç ve imkansızdır. 

Suriyede, Fransa gibi, Çekoslo 
vakya gil,i, elh1sıl kollektif eınniye 
ti düşunen bütün hüku'lleller gibı bu 

emniyetin muhafazasına iştirak et· 
melidir. 

Suriyede mandater ve yakında 
bu memleketin nıütıdıki olacak Fran 
sa ise, yalııız bizzat ftdakarlık yap
mayı göze alnıağa değil, ayni zaman· 
da genç müttdıkıni üzerinde, umu
mi ~e bizzat kendi emniyeti için böy· 
le bir fedakarlığı çok ~urat ekşitme. 
den kabul lıususunda manevi bir taz 
yik yaF m•ğa mecl.urdur. 



BELEDİYE İLANLARI ~~~-d_a_n_a_~~o~rs~a~s~ı~~~u~a~~~el_e~le_r_i~~,- ~.~.~.~eyhanllyönkurulbaşkanlığından ı 
PAMUK ve KOZA • 1- Adananın Adasokağı mahallesinde yapılacak iki dersaneli lık- --------------------------

1 okul binası inşaatı (4167) lira keşif bedeli ile açık eksiltmeye konulmuştur. Kilo Fiati 
CiNSi 

----ıGj)imalı pamuk 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En az 
K.. s. 

24,50 
23 

En çok 
A.. s. 

Satılan miktar 
Kilo 

2- Eksiltme 30-Haziran-938 perşembe günü saat (16) da C. H. 
Partisi binasında yapılacaktır. 

3- lsteyenler keşifnameyi ve sair evrakı görmek için Parti Başkan· 
lığına müracaat etmelidir. 

4- isteklilerin (312} lira ( 52 ) kuıuş muvakkaz kminat vermesi ve 
Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir • 

9382 9-12-16-21 

1- Techiz tekfin için gerekli 17,000 adet muhtelif boyda mezar tah· 
tası ile 4320 metre kefenlik bez açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- Tahtanın muhammen bedeli 332?..50 lira bezin muhammen bedeli 
1296 liradır . 

3- Tahtanın muvakkat temirı atı 249, 18 lira ve bezin muvakkat te· 
minatı 97 .20 liradır. 

4- [halesi Temmuzun 4 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

1 ~ Y A P A ~ 1 5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir: fstiyenler ora_da g~r~bilir]er. 
•~B-e-y-~~'------,-- ı ı ~,~~-~---~-~~~~~~~~~~~~~~~-~ 6-Taliplerin ihak günü muvakk~ ~mınat makbuzlank brrl~~ Be· 

Siyah •----_----------• lediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9416 16-71-25-29 
~~----------~~~=======~-------- . 
~;r:.v.mlik.. ç ı ~ ı T 1 TÜRKSÖZÜ 

j Gazetecilik 1 IMatbaacılıkl 

renkli Mütenevvi 

her türlü tab işlerinizi 

•-:~'='~·~·T~o=h~um~lu_k_,, __ ......:.~~~--~'--------------------------ı l 
~-- HUBUBAT 1 

Bu~day Kıbrıs 4.12,5 ----------- 1 

•--.:.:.."-_,.Y..,...e_rl_i __ ------=---=11_3~17 _ -- 3,75 - j 
'' Mentane , 

·--.:.:.._-------------:-------~----.---Arpa • 
Fasulya 

Yulaf 3,25 -------1 
•-=D:-el_ic_e_,__ _____ 1-----•-------------- : ançak Türksözünün oto 

Kuş yemi matik makinalannda 

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

* 
Mercimek yaptırabilirsiniz. 
Keten tohumu 1 

•---Su_s_a_m ______ ------•------------·- Eserlerinizi Türk T A B 
Re~ml eurak, ced

veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

UN 
, __ D_ört__,,y;_ıl_dı_z_S_a_li_h ______ ,I._ -----

üç " ,, 
~~ 1 __ Dör_t~~;_l_d_~_D--.:oğru"'--_Ju_k~--
~ ı:: üç ,. ,, 
] -a Simit ,, 
~ ~ f Dört yıldız Cumhuriyet 
~ t>-l-ü...:.ç_---!,,,::__ _ __.:;,, ___ ~ 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
20 / 6 I 1938 

Sa.nıim PeM 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-
59 Lireı l__s_I os Hazrr 4 

Rayişmark Temmuz vadeli 4 44 

1 

Frank ( Fransız ) 35 1 
56 1. Teşrin ,, 4 Sterlin ( İngiliz ) 626- 00 

Hint hazır 3 ı~ Dolar ( Amerika ) 12- -59 
--- -Nevyork 8 31 Frank ( isviçre ) 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfoJunan N- 10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 

Koku 
: Renksiz 

Kokusuz 

sözü matbaasmda bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle!jtirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

KIT AP 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n(tfıs 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü"nden baş· 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

----------------'-------------------
or. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted_r_. ______ _ 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahaHesi Ordu Ev\ civarı Savatlı 

Bay Halil evi 15- 30 9358 

1 
Tadı 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvel1idilhumuza 1 litrede 0.40 mgr. !_ ___________________________ _ 

Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 gr. ------·-----------------ı Klor ( Cl ) ., 0.0074 Teamül 
Latif 

: Mutedil 
Nitrat • ( No 3 ) ., 0.00-10 
Nitrit ( No 2 ) ,. Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borular]a içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle eld eğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızlan Sıhb:ıt Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozlan da K ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarmı tercih ediniz . 2 
9375 

Malatya Bez ve iplik fabrikası. Türk Anonim şirket 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlüğünden : 

Fabrikamızda imal edilen ve iktisat Vekaletince 1-2 - 938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatlan aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesatış yapmakta olduğumu2U sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
M ~ ~1 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan &ışağı siparişler 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 9 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

VE 

Singer. 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

: Hükumet 

caddesinde 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

48 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

. 
1- Asfalt yollar için gerekli yirmi ton A~fal t açık eksiltme suretile 

satın alınacaktır. 
2- Keşif bedeli 2600liradır. 
3- Muvakkat teminatı 195 liradır. 
4- 1halesi Haziranın 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Fenni şartnamesi Belediyt. Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan parasız alabilirler . . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

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

Seyhan Defterdarlığından : . 
Mahallesi Mevkii Ada Parsel Miktarı Cinsi Muhammen bedeli 
Tepebag Bebekli kilise 260 59 200 M 2 Arsa 200 lira 

içerisinde 

" " 
260 59 92 

" 
92 

" " 
260 59 287 

" 
287 

,, 
" 

260 59 331 
" 

331 

910 
Yukarıda mevkii ve miktarı muhammen bedelleri gösterilen dört kıt• 

arsanın mülkiyeti açık artırma sureti:~ satılacağından isteklilerin yüz~e 
yedi buçuk nisbetinde teminat .akçasile 5 Temmuz 938· tarihine müsadıf 
sclı günü D....fterdarlıkta toplanan komisyona gel~eleri.9432 ~ 

Her mevsım ve muhite gore 

Ç A ·y 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

)arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KO'.<ULU, Serinletici Yazlık 
hususi kutu ve paket er içinde 

ç, ıla' 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

:e gelmiştir. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcağım kar,ııat 
c :....1 

r "'\ T .. k .... ur sozu 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~o'o 
100 

1 -Dış memlekelleı için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta ma.srafıl 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 1 

=-----------~-----·-----=· 
Adana Sulh İkinci Hukuk 
mahkemesinden : 

No: 41 
Adana inhisarlar İdaresine iza· 1 

fetle vekili Avukat Kemal Çelik ile 
müddeaaleyh Klreçoc~ğı bağlarında j 
ölü İbrahim karısı Nazlı ve ayni yer· ı 
de mukim fbrahim ortağı Şaban 
arasında müteheddis alacak dava
sının cari duruşması sırasında müd 
deaaleyhlerdeo Şabanın mahalli ika. 
metinin meçhul bulunduğu anlaşıl· 
dığından kendisine ilanen vaki teb. 
Jiğala rağmen gelmemiş olduğundan 
müddeaaleyh namına ilanen gıyap 

kararı tebliğine ve durıışmanın 19/ 
7/938 tarihine saat 8,10 talikma 
karar verilmiş olm!lğla mezkur gün 
ve saatta mahkemede isbatı vücut 
etmedigi veya tarafından bir vekil 
gönderilmediği takdirde muhakeme 
nin gıyabında devam edeceği tebliğ 
makamına kaim o1mak üzere ilan 
olunur. 9433 

Asiiye ikinci 
liğinden: 

H· hakiı11' t 

No.688 

t 

h 
b 

Adananın Hilhal mahallesin 
Mehmet oğlu Abdulmuttalibin . " 
san ağa cami imamı Duran aleyhı 
Adana asliye ikinci Hukuk mah~ 
mesine açtığı davada validesi Ta 
oğlu Hüseyin karısı Hatice Adao• 
San Y akup mahallesinde oturmsk 

k. ,ı 
iken hundan on se ız sene 
vel gaip olmuş ve şimdiye ka01 

da bir haber almc:;mamış Vt! meıb 
renin ölümü de pek muhte~ 
bulunmuş olduğundan gaipliği 

') . . t 1 ·JJI karar ven mesım a ep ve ı 

olunmuş 1olmasına binaen kd 
nunu medeninin 31 ve 32 ine ma 
!eri mucibince Haticenin hityat ; 
mematı hakkında malumatından~ 
seler bulundugu taktirde:malumst 
nın bildirilmesi için muhakemenirı 
Haziran 939 tarihine talikine ~ka 
verilmiş olduğundan mezburenirt 
yat ve mematından :malı'.lmatl:lrı 
lanların rnah:cemeye bu müddet 
hnda bildirmeleri ilan olunur. 
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Kabul saalları : Her gd~ 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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