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HATA~DAKi SON HADiSELER 

Seçi Kontrol Hey ti 

' 
tahrik şeb k si! 

I\ontrol heyeti azaları köylere çıkarak' 
aleyhimizde propagandalar yapıyorlar 

Vaziyette 
. Antakya : 23 ( Hususi muhabi· 
tınıiz bildiriyor )- Bugün öğ"leye ka· 
~ar, Hatay inzibati ve idari vaziye· 
tınde hiç bir değ"işiklik yoktu . ~er 
fcy esi.. isi gibi devam etmektedir . 

l\arsu koyündeki tesçil bürosu· 
0un şdi evve'ki gün Karsu köyiir.dc 
tcı ·ı . çı ışlcıinc başlemış ve ;;kş; m la· 
tıli,. müteakıp Cıinle \'C Su"i koyle· 
•ıne gıderek or. ddki l:O) Jiılerı tı, şınc 
10Pl•mış ,e kendilcrile h; sbıh<l et 
lrıiş!erdır. Şe! , koylülere , hangi ce· 
ııı •ata yazıl• a'd ırını sormuş ve bun· 
l ır nıüaclıkan l'ıirk cemaatine k•y· 
dedileceklerinı söyleyince, Şefin bu 
Cevaba canı sıkılmış olacak ki , yü· z· 
Uııü buruşturmuş ve kendılerine şu 

nasihatta (I) bulunmuştur : 

" Biz, her unsuru men.,up olduğ"u 
Cemaate kaydetmek için buraya gel
~1_k. Sız Hıristiyansınız , b·naenaleyh 

Urk cemaatine yazılmayınız . 
d' . Rum ortodoks cemaatına kayde· 
Fıfiniz, Sizin içın daha iyi olur ... 
bakat köylüler, Milletler Cemiyetinin 

1 u bitaraf (!) mümessilinin nasihat· 
~~ına kulak aşmamış ve müttefikan 

1
.urk cemaatına rey vereceklerini 
0

Yleyince Bay mümessil teessüf be
~~n ederek köyden ayrılıp şehre 
00 nıüştür . 

d'J Milletle Cemiyetinin, Hataylıları, 
b 

1 Cdıkleri cemaatlara kayit için ser
A, Cst bırakmış olmasına ve Statü ile 

r. nayasanın mutlak bir vicdan hor
'Yet" y 1 babşeylemesine rağ"men, bu sa-
t~~ mümessilin hareketini bitaraflıkla 

sıf etmeA-e imkAn yoktur . 
Ilı Mılletıer Cemiyetinin Hataydaki 
,0uıııcssilleri, proµaA-anda için c!eğ"il , 

1, cak tanı ve mutlak bir surette bi· 
c1:'

1

1 hareket etmek için buraya gön· 
rı nıiflerdir. 

bu,S~riye meclisine gönderilecek me· 
liaıeı°hhabı sırasında Bay Süreyya 
Yord ~ır~khan kaymakamı bulunu· 
tııcc1 u: rurk unsurunun iştirak et· 
dair ıtı bu in tihahı hüküm etin amiili 
da Csıncte idare etmek ve bu uA-ur-
[ Fednıeydana çıkabilecek engelleri 
llı;ı~ aklr Türklerı ] ortodan kaldır· 
burı nıaksadile Bay Süreyyaya mec
Ceııı· mezuniyet verilmiş ve Hoybon 

1Yet' · &uJh 1 ıııın faal azasından Kır>khan 
karııı ~akimi Sadık Mardini kayma· 
~ makamına getirilmiş idi. 

luııııc nı~nı vekaletinde yaptığ"ı zu. 
llıahk şohret b~lan Sadık Mardini 
re nı cnıc ku)udile sabit olduğ"u üze-ı 

Ccb · 
han .. · b" urı mahkemeye gelen her
"' oı ır T" k" "eruhı ~r. u haksız çıkarmal<la 

1 
ha~kın e ~llığ-ı işkence vazifesini bi
lioybo 1 a edegelmiş Suriyeli bir 
lııevı .. ııeudur. Bugüne kadar hakim 
· ıınde b 
•nin nı'k 1 rakılması hangi hizme-

h•s iht~ !atıdır? Nefiam için zararı 
bu lio 1t:r olunur kaidesine tevfikan 
las1ı, 11! ncunun mahkemeden uzak-
okulnıa:•ını ve mahkeme adaletine 
Crindcıı ~111 muhterem Vali Hazret· 
•dır . ek lem ek her ferdin hak· 

Mahk . . 
''dcd·ı eme kararıle vazıfosinden 
Cain 

1 eıı ve Şam Temyiz mahke
ilrı/e bde hakkındaki karar tasdik 
riy~ş k ~lun_an Kırıkhan mahkemei-

4kiın. S adtıbkı Hüseyin Hüsnü , sulh 
ı a ı Ma d" . . 1 . Oje G r •nının ta ebı ve 

aronun e ·ı _ 
td . mrı e halA mahke-

e vazıfe görmekted· 
A ır. 

ntakya H lk p · · . lesin 8 artısı heyetı !a-
d kc ~za olarak Fevzi Şeddinle 1 

Muftünün alındı#'ını öğ'rendim. 

bir değişiklik yok! 
Cenevre : 23 ( A. A. ) - Tür 

kiye Murahhası bugün Milletler Ce 

miyeti Umumi Katibi ile Hatay 

daki Komisyon ve Türkiye bükü 

metinin bu meseledeki noktai na 

zarı etrafında görüşmüştür . 

----- ------

çılde motorlu kıhıları idare eden terblye"görmu, askerler 

Japonya; Çine resmen 
ilanı harp edecekmiş 

Japon bahriyelileri 
bir adayı işgal etti 

Tokyo : 23 (A.A.) - Havaların 

fcvkalılde fena olmasına rağ"mcn, Ja
pon kara, deniz kuvvetleri yangtsede 
birçok majin barajların tabriµ ede· 
rek ilcrmektedir- Çinliler kiukino ci· 
varında bir ve hsingking civarında 
da diğ'er bir cok barajları vucuda 
getirmişlerdir. 

Svatov : 21 : (A.A.) - Japon 
bahriye silahendazları namoa adasını 
işgal etmişlerdir 

Hankou : 23 : tA.A.) - Santral 
niyuz ajansının bıldirdiğ"ine göre, sarı 
nehrin taşınası üzeı ine, harekat s1h· 
nesi, Ankueyin garbına geçmiştir. 

Honan daki Japon kıtaları ankuey 
civarına, şuçeu' daki, Japon kıtaları 
ise, ticntsin · pukeu demiryolu vası 
tosile, yangtse C.jJhesine naklcdilmi{· 
tir. 

Tokyo : '.!3 : (A.A ) - Dolaşan 
bir şayiaya gör~ bazı hükümet erka· 
nı ve bilhassa dahiliye nazırı amiral 
Suetsugu, beyanatta bulunarak, dev
letleri birtaraf memlekl!I mesuliyet 
vazifelerini kavranıa~a icbar etmenin 
ycgAne çaresi, Çin'e kati surette harp 
ilin etmek oldıığ"unu söylemişlerdir. 

lngiliz kraliçesinin 
annesi öldü 

Lorıdra: 23 (Radyo)- Kraliçe 
Elizabetin annesi kalp sektesinden 

ölmüştür. Kontes 76 yaşında idi. 
Kral ve Kraliçt>, Kontesin son daki 
kalarına kadar yanında iJiler. Konte 

sin cenaz•si büyük merasimle kaldı 
rılacaktır. 

Nişinişi Gozetesi, hariciye nazırı 
general Ugakı'nin bu tedbiri makul 
bulunduğ"unu yazmaktadır. 

Şanghay : 23 : (A.A.) -- Japon 
deniz makamları yakında bir ihraç 
hareketi Y"pmak istedikleıi iç·n ash ·
ville ismindeki ameıian topçekeri 
syatov'da h•zır durnı:ıktndır. 

lııgiliz ·lestroyerı düşes mevsim 
tu n:sin! çıkarak hongkog'd.ııı sva 
toy'a hareket etmiştir. 

Tokyo : 23 : (A.A .) - Nışi nişi 

gzetesinın b.Jdirdiğ"ine gcire, Hariciye 
nazırı General Ugaki lmprngora Çine 
harp ilan edilmesi tavsiyesinde bulu· 
nacaktır General Ughaki, bu sureti·, 
Çine yardı . ı eden büyük devletleri 
bu yardımı kesmeğ'e ve muharip dev· 
Jetler karşısında l.ıirtaraflığ"ı muhafa
zaya icbar arzusundadır. 

Tokyo : 23 (Radyo) - Çin -

Japon muhasamatı karşısında dev· 
!etleri birtar.flık vazifelerini mec. 

bur kılmak için Japonyanın yakın 
da Çine resmen ilanı harp edilec•ği 
lıildiri lmcktedir. 

Paris: 23 (A. A.) - Dün hari 

ciye nazırı dö bonnc ile yaptığı görüş 
me esnasında Japon Düyiik elçisi, 

Çinlilere yapılan yardım dolayısile 
Japon hariciye nazırı general Uga 
ki'nin büyük devletleri itham eder 

mahiyetteki beyanatının hassatan Fı an 
sayı istihdaf eylcmcdiğir>i bildirmiş· 
tir. 

Diğer taraftan Hayn aılasının 
j~ponlar tarafından muhtemel bir 

işgali bahsinde, resmi mahafillcrin 

fıkri şudur: 

- Gerisi üçüncu sahifede -

LONDRA 
PLANI 

ıHenlay 'ın murahhaslar 
1ve Çekoslovak nazırları 

Ademi müdahale işi 

faaliyeti bugünlerde 
harareti bir safhaua 

Sovyet delegesi 
itiraz ettti 

Londra : 23 (A.A) - Dün ak· 
şanı, ademi miidahale tali komitesi 
toplantısında Lord Plimut, lngilız p· 
)Anının ilk metni üzerinde sovyet 
delegesinin bu sabah ileri sürdüğ"ü 
itilaf elde edebilebck mahiyetde yeni 
bir u7.laşma formülü teklif eylemiştir: 
Bu yeni melin delegeler tarafından 
hükumetlerine bildirilecel.tir. Büyük 
bir ekseriyetin bu metni tasvib ede
ceğ"i muhakkak sanılmaktadır. 

Sovyet delegesi, moskova'nın 

bz metni kabul cd üp etmiyeceğ"i mu
hak kında hiç bir söz vermemiş ve 
\'C m!rııış ve moskova'dJn cevap a· 
hr ııl nız; t li kdın:ten 'n bir ıçtimPl· 

na hacet k&:m a> sızın, tu cevı p ko· 
mi ı e kıtab!I n; dojrııdan do1'ruya 
b:ld r~ce,inı b""" eyl emı,lir. 

Dıgcr t rd!ı on So, yel delegesi, 
ıroni.ltülerın gerı çekılm si m sr.fla· 
rının od,nmesi h hsın·le, lngıl.z pro
jes:n teki beşe taksim prens pi kauul 
edenıiyece~ını ıleri sürmi:ş.ür. 

Bu bahiste; her d elego, kendi 
hükQmetinden tıdimat almrk mecbu
riyetinde bulunn:aJ..tadır. 

Trıli l oııiten '. n ceveplarına ıttıla 

kesbeylemek üzre, cuma günü yeni
de.ı top! rı!ara' tır. 

- Gerisi üçüncü sah:fede -

---- ı 

Maks Şimeling 1 

mağlup oldu 

Zenci boksor Co 
Luis kazandı 

MaglOp olan Şlmellng 

Vaşinljton: 23 (Radyo)- Dün· 
yanın kaç zamandır merakla bekle· 
dilli aljır siklet boks şampiyonlulju 
msçının Nevyorkta YAnkistedyumda 
yapılma zamanı gelip geçti. "Alman 
Maks Şimeling, zenci Co Luisden 
şampiyonıuı:ıu alabilecek mi, alamıya 
cakmı?., Boks sporu ve diğer spor
lar merakJılarile bunlardan başka a· 
şağı, yukarı sayısı belli olmıyan bin 
!erce kişi bu maçın neticesini llğren 
mek isteklisi olarak tahminler yürü 
tüyorlardı! 

iki rakip boyuna antremanlar 
yaparak hazırlanmalarını hafta içe· 
risinde son safhasına getirmişlerdi, 
iki tarafı tutanlar da, tuttukları bok· 
sörlerin en iyi formda bulundukları
nı iddia ediyorlardı. Maks Şimeling 
haftanın pazar ve pazartesi günle· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Bay Hodzanın tertip ettiği 
toplantıdan müsbet bir neti
ce elde edileceği meçhuldur 

Prağ" : 23 (Radyo) - Nazırlar 
meclisi mesaisine devam etmektedir. 
Bay Hodza Südet şefleri ile nazırları 
kar~ılaştıracak bir toplantı tertip et· 
miştir . Bu toplantı Henlayn'ın adamlariy 
le Çek nazırlarının ilk karşılaşması ola 
caktır. Siyasi mahafile göre; bu toplan· 
tıdan bir netice çıkıp çıkmıyacağ"ı he· 
nüz meçhuldur. 

Prağ" : 23 (A.A) - Monsenyor 
Hlinka'nın idaresindeki muhtariyet 
taraftarı Populist partinin bürosu dün 
akşam toplanmıştır. 

Slovenski Hlas gazetesi büronun 
Hodza nezdine beş kişiden mürekkep 1 

bir heyet gönderilmesine karar veril
diğ-ini yazmaktadır. 

Prağ" : 23 (A.A) - NazırlarTmec
lisi dün sabahleyin ve şğ"ledeo sonra 
toplanarak hükümetin bugün Çek par
tisinin mümessillerine tevdi etmek 
tasavvurunda bulunduğ"u meseleleri 
tanzim etmek üzere milliyetler işini 
tedkik etmiştir. 

Südet Almanlarının organı olan 
Die Zeit gazetesi bu husustJ dıyor 
ki: 

« Bu partiler kendi naıırları ta· 
rafından tanzim edilen müzakerat 
programını tasdik ettikten sonra vazi· 
yetin aydınlanacağ"ı ümit edilebilir. 

Hatay umumi Valisi 
ile neler konuştum ? 

ABDURRAHMAN MELEK, KIRK A~IRLIK 
HATA YIN KIRK ASIRLIK V ALfSI uİBİ 
Bir İŞ BiLiRLİKLE ÇALIŞMAKTADIR 

Her ferde ayni muamele! 

Hatay v il· 
si ile yapı. 
lıın mUl:i 
luıta alt ya 
zı içeride 
dlr. .. 
Yandaki re 
sim Vall ile 
muharriri. 
mlzl göste· 
rlyor. 

iSPANYADAKi BOGUŞMA 
A 

Asiler dün sabah birçok 
kasabaları işgal ettiler 

F ransanın; F ranko 
heyet göndereceği 

nezdine bir 
doğru değil! 

Burgos: 23 (Radyo) - Karyonun garblnde kanlı çarpı•· 

malar olmaktadır. General Boloyonun kuvvetleri Barzenl l•gll 
etmı,ıerdlr. 

Kastellon cephesinde Onda 
kasabası ı,gal edllmlşllr. 

Teruel cephesinde de Ba 
rone nehrinin sa§ sahlllnde 
Uç kasaba işgal edllmı,tır. 

Barselon: 23 (A. A.) - Nazır
lar meclisi dün öA-leden sonra top· 
lanmıştır. Hariciye nazırı hava bom
bardımanları hakkında tahkikatta bu
lunmak üzere beyn t lmilel bir komis· 
yon teşekkül etti~ini bildirmiştir. 

ispanya hükumeti, bu komisyonla 
samimi bir şal.ilde teşriki mesai et
meğ"e hazırdır. 

Salamanka: 23 (A. A.) - Umu 
mi karargah tarafından neşredilen 
bir tebliğ-de bildirıldiğ"ine göre teru· 
el mıntakasında frankistl~r biraz iler
leyerek Lodela ve Los Frailes ka•a· 
balarını işgal etmişlerdir. 

- Gensı iiçüncü sahifede -

lttamidiye gemimiz 
Magosa limanından Pa

yasa hareket etti 

Magosa: 23 (Radyo)- iki gün 
d~nberi bı..raıla bulunmakta olan 

Hamidiye mektep gemisi bu sabah 
kayasa hareket etmiştir. 

Hamidiyenin Kıbrısı ziyareti bu. 
rada ve Lefkoşaılaki ] iirk halkı ta 

rafından takdır edilmiştir. Zabitler 

şer~fıne hükumet ve halk tara 

fından mütcaddid ziyafetler verilmiş 
tir. · 



Sahife 2 

Halaydan röportajlar 
iV 

(Türksözü) 
' 
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POLiTiK BAHiSLER 

Roma Londra 

Hatay umumi valisi 
ile neler konuştum? 

'!--------------·--------------·------:------'Anlaşın.ası 
Yeni istasyondaki Çiftçi durumu !Şehrimiz kasapları Tehlikede 

ABDURRAHMAN MELEK KIRK ASIRLIK 
HATA YIN KIRK ASIRLIK V ALiSi GiBi 
BİR iŞ BILiRLİ LE ÇALIŞMAKTADIR 

Her ferde ayni muamele ! 
Hatay umumi ' " " ".. Yazan ---· 

valisinin resmen ı t yorlar; talimat 
veriliyor; talimat 
alınıyor. merkezi lskende· Nihad Tangüner 

rundur. Umumi vali• * ....... ~ .. ·~·· .......... ~ .... ~."·~·~·~·····~·····~·· ........ Hatay umumi 
valisi ile Antak. Abdurrahman Me. 

lck bir müddet için Antakyada va 
zife görecektir. fakat umumi vali, 
aynı zamanda, haftanın bir kaç gü
nünü de iskenderunda geçiriyor. 
Netekim dün lskenderunda idi. 

Hataydaki otorite müesseseleri 
şeflerini ziyarete başlarken, onunla 
konuşmak ilk maddemdi. 

Günde değil, her saat içinde 
mühim i~tihaleler geçiren Hatay 
idari teşkilitı vaziyeti kaçırılmaya 
cak aktüalıte hadiseler mahiyeti al 
mış olrnasından dolayı Hatay umu · 
mi valisini bir an evvel görmek, o· 
nunla konuşmak, tanışmak istiyordum. 
Ve bu arzuyu bugün öğleden son· 
ra tahakkuk ettirdim: Hatay umumi 
valisi Abdurrahman Melek lskende 
run dan Antakyaya dönmiiştü. 

Dinamik bir eleman, kültürlii, 
katkısız, hassas, seciyeli bi :· türk 
genci. Yüzde yüz kemalist, idealist 
bir tip. 

Abdürrahman Meleği oğle vakti 
Antakya belediyesindeki makamın 
da - Bel~diye binasıııda ayni za· 
manda umumi valiye de l;-ir yer tah. j 
sis edilmiş - buldum. Daha oda ka
pısınd•n girerken, o bana prezante 
için vakıt bırakmadı! Beni tanıdığını 
izhar etli : 

- Hoş geldiıı gazeteci! 
Dedi ve ekl~di 
- Ne zaman geldin Tangü· 

ner ? 
- Diin. Sizleri ziyaret içini Teb 

rik ed~rim; bütün hatayı ve sizi! 
Hatay umumi valisi Abdurahman 

Melek, on dört •enelik bir gazete· 
cidir. O günden bu güne kadar eır 

YJ belediye reisi, kırk asırlık vali gi
bi İş bilen, fakat masa arkasındaki 
koltuğa, rahatlığı için değil idealin 
cereyanı için yerleşmiş bir makaniz 
ma halindeler. 

Kağıtlar havalcleniyor, malumat 
alınıyor; direktifler veriliyor. ve bü· 
tün bunlard2.ıı başka içeri giren 
Hatay vatandaşları ayrı ayrı dinle· 
niyor. Tüı ke Türkçe.Araba arnbca 
cevaplar veriliyor. 

Dürlü dille anlatılan dertlere 
kulak veriliyor: tıpkı lıir tercüman 
gibi: motamo anlatan, motamo din· 
leyen, hilesiz tartan bir ka~tar gibi 
tıpkı. 

Hatay umumi valisi çok seri ve 
kati kararhr vermek muvaffakiyetini 
gösteren bir insan. 

- Abdürrahman Melek bana ez
cümle şunları anlattı: 

Hataydaki unsurların hepsine ay 
nı kıymeti vermek, onları aynı hak 
!ara malik görmek, otorite tezgahın· 
da hilesiz bir terazi ile iş görmek 
prensibimizin başındadır. Ve milli 
ahlakımızın tabii icabıdır. iş görmek 
prensibimizin başındadır· Ve milli 
ahlakımızın tabü icabır. 

Hatay umumi valisinin elini sı- j 
karken soruyorum: 

- Bir kaç gün daha buradamı- 1 
sınız? Yoksa lskenderuna hemt>n dö· j 

necekmisiniz? 
.)ualime kısa, fakat, büyük ma· 

nalı şu cümle karşılık oldu: 
- Programımız zaruretleri der· 

hal ortadan kaldırmaktır. 

Nihad Tangüner 

ağır şerait içindo, tahakkukuna bu- . --------------
gün tamamen varmak üzece bulundu.

1 

' ğumuz hedef yolunda didinen, çırpı 
nan, yıpı anan bir insan. 

Mısır kabinesinde bazı 
değişiklikler 

Anayurttan gönderilmiş bir ga. 
zete ınümessiline, sebebi ziyaret Kahire: 23 (A. A.) - Başvekil 
sormağa !uzum var mı? O. bunu bi· Mahmut Paşa, bugün lskenderiye 
len ins3 rı olduğunu derhal gösterdi: ye gidecek ve kabinede yapılacak 

- lşittiklerinizle gördükleriniz değişiklikler hakkında kral ile gö 

arasında mübayenet var mı? Vazi rüşecektir. 

bataklık 

Bir makine getirildi. Ya
kında burası kurutulacak 

Yeni istasyonda atölye ve 
lağımlaı dan çıkan sulardan o ci 
varda büyük bir bataklık meyda 
na geldiği ve bunun biran evvel 
kurutulması için devlet demir. 
yolları idaresine belediye tarafın· 
dan tebligat yapıldığını yazmıştık. 

Dünkü nushomızda bir tertip hata· 
sı olarak devlet domiryolları idaresinin 1 

~kan bu suların nehir ~eviyesinden 
aşağı bulunduğundan oraya bir ka 
nalla akıtılamadığı göz önünde tu
tulmu, ve bir santrafoj makinesi 
getirilerek yakında bu bataklığın 
kurutulmasına çalışılacağı cümlesi 
yazılmamıştır. Buı.un için bu yazıyı 

tekrar koyuyoruz. 

Erkek öğretmen 

Okulu talebeleri bugün 
kamp kuruyorlar 

imtihanlarını bitirmiş olan erkek 1 

öğretmen okulu talelıeleri bugünden 1 

itibaren okulları civarıoda kamp ku· 
racaklardır. 

Tarsus Amerikan _kolleji talebele 
ride bugün şehrimize gelmiş olup 
ayni yerde ka'Tlp kuracaklardır. 

Kamp yirmi gün dev •m edecek· 
tir. 

Erkek Lisesi le !icar et okulu son 
sınıf talebeleri yabpığımız gibi 
11 temmuzda kamp kuracaklardır. 

Damar Arık oğlu 

Mebusumuz Damar Arıkoğlu, 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiştir. 

Hamur ekmekler 
Şehrimiz fırınları belediyece çok 

sıkı bir kontrole tabi tutulmakta ve 
iyi pişmemiş ekmekler müsadere 
olunarak fırın sahipleri h~kkında za 
bıtlar tutulmakta ve kendilerinden 
para cezası alınmaktadır. 

Hakaret ettiğinden 

Tarsus kapısında oturan Abdul · 
lah karısı Ayşe Bedianın lsmail kızı 
Huriye ve oğlu Muzaffere hakaret 
etiği şikayet edild ğinden tahkikata 
başlanmıştır. 

Amele Ücreti bu hafta 
bir lira daha yükseldi 

Dün Adananın haft.lık pazar gü 1 

nü idi. Yine şehirde büyük bir kala ı 
balık ve canlılık r göze çarpıyordu. I 
Bilhassa Kalekapusu, siptilli civarı 1 
amele kalabalığından zorla geçiliyor 
du. köşe başlarında elci başılarile 1 
amele a asında hararetli pazarlıklar , 
oluyordu. Geçen haftakine nazaran : 
ot amelesi fiatlarında oldukça bir ' 
fark görülüyordu. Geçen hafta beş 1 

liraya tululan bir ameleye bu h~fta \ 
altı ve patöz amelesine yine sekiz lira 
veriliyordu. Hergün civar vilayetler 1

1 

den gelenlerle yekunları binleri ge 
çen amele fiatının yüksekliği çiftçile 
ri çok müşkül mevkide bulunduru· 
yur. 

Bnğday fiatlarında mahsus dere 
cede bir yükseklik göze çarpmakta j 
dır. Geçen haftaya nazaran kilo ba 

1 

şında 10-20 para kadar bir fark 

vardır. I 
' 

Türkkuşu talebeleri' 

Bııgün 37 kişi İnönü 
kampına gidiyor 

Şehrimiz Türkkuşu talPbelerindeıı 

otuz yedi kişi bu sabah saat sekiz j 
trenile ismet lnönü kampına hare j 
ket edecek ve istasyonda mera~imle 

uğurlanacaklardır. 1 

ikinci gurup da 8 Temmuzda ha· 
reket edecek , bu suretle her iki 
gurubun yekunu geçen senekilerle 
berabt>r doksan kişiye baliğ ve bu 
suretle Adana Türkkuşu talebele· 
rinin çalışmalarının müsbet netice· 
!erini görmüş olacağız. 

At tekmesinden 
yaralanmış 

Akkapu sokağında oturan Yu· 
suf oğlu Salih, atına arkadan ters 
binerken atın attığı tekmeden on 
beş gün sonra tekrar mu~yenesine 

lüzum görülecek derecede ağır su· 
rette yaralanmıştır. 
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Gökyüzü açık, Hava hafif rüz. 
garlı. En çok sıcak gölgede 34 de
rece- Geceleri en az sıcak 20 dere
ce. 

Pazar günleri hafta 
tatili yapacaklar 

Şehrimiz kasapları, bu pazar 
güuünden itibaren her hafta diğer 
işçiler gil:i tatil yaparak hayvan ke 
sip satmayacaklarını belediyeye bil 
dirmişlerdir. 

::lelediye; esasen ellerinde hafta 
tatili ruhsatnamesi de bulunmayan 
kasapların bu müracaatını yerinde 
bulmuştur. 

Bunun için halkımızın tedbirle 
davranarak hir gün evvelisinden et 
!erini tedarik ttmeleri lazımdır. 

Ekmek fiatları 

9,75 kuruş yerine yine 
10 kurusa satılıyor 

Birinci nevi e' mek satan furun 
cuların fiat hususunda yekdiğerle 
rile rekabet etliğini , bir kısmının 

kilosunu 9 ve diğer kısmıııın da 
9,75 kuruştan satmağa başladık 

larırıı yazmıştık . 

Yalnız burada ekmek fiatlarını 

9 kuruş 30 paraya indirdiklerini 
yayan bir kısım furuncuların on ku· 
ıuşa karşı verecek ( on para ) lıu 
lurımadığından yine on kuruş al 
dıkları görülmektedir . Şu halde 
levhasına ekmeğin kilosunu 9,75 
kuruşa indirdiklerini y1zan furun 
cuların fiatları indirdiklerine ne 
dereceye kadar inanmak lazımdır ? 

• 
Haklarında takibat 
yapılan sürücüler 

Zabıtaca yapılan aramada bir 
şoföıün kamyonuna haddinden fazla 
müşteri bindirdiği ve iki k: şinin de 
ehliyetsiz olarak araba sürdükleri 
görülerek haklarında kanuni takibat 
yapılmıştır. 

.. 
mu-

racaat. 

yeti hmamile gördün! Düne göre r-------------------·------------------------------~--~--, 
l:.iz bugün memnunuz. Yarın da çok A lmanyada, Avusturyada y h d • d •• 1 -
memnun olacağız sende memnun ol· Yahudi ale;htarlığı son a U 1 U Ş 111 an 1g1 
ofdunmu? günlerde tekrar şiddet. 
Sorarken anlatan, aAlatırken soran lenmiş bulunuyor. Halk Avrupa hAdlselerl -----·---11-
Abdürrahman Melek, bu halıle bir Yahudilerin dükkanlarını yağma et- boyalı sıralara oturanlar da, Yahudi Halk Yahudi satıcılara boykot kanı olduğunu bilm·dim .de girdim 
vıırgele n~kadar benziyordu? Tıpkı mekte, fırsat buldukça Yahudileri oldukları derhal anlaşıl c1ğı için, ge ilan etmiş vaziyettedir. Kimse onlar · şeklinde iddialar kabul cdilmiyecek-
kefeleıini doldururken boşaltan, bo· döğmeye kadar varmaktadır. lip geçenin tahkirli ve alaylı bakışla dan alışveriş etmiyor. Bu dükkanla- tir. 
şaltırktn doldur. n bir vargel gibi: Sen olarak, hükumet tarafından rı ile karşılaşırlar. ra girip çıkanların resmi alınmakta Bu tedlıir hükumet tarafından 

Ona daha sormadan, 0 bana an- çıkarılan bir kanuna göre Alman Yahudilı:rin gidebilecekleıi plaj ve Yahudi aleyhdarbğının naşiri cf· alınmadan evvel esa~en halk Yahu· 
!atmıştı; ona ben cevap vermek za. ta:,iiyetinde bulunan Yahudi ana ve lar ve kaplıca hamamları da ayrıdır karı olan "Stürnıer,, gazeıesi .. .:e hal- di dükkanlarının camekanlarına veya 
ruretini duydıım babaların çocukları Alman sayılmı veya herkesin girdiği plajlar da onlar ka teşhir olunmaktadır. önlerind~ki kalJırımın üzerine, lıü-

-- Eveti Gördüklerimden çok yacaktır. için ayrı saat tayiıı edilmiştir. Alman- Bu gazetede bütün ticarethane yük harflerle ve çıkmaz boya ile 
Almanyada şimdiye kadar Ya. larla beraber denize girmek istiyen !erinin isimleri neşredilerek halk bu· "Yahudi. kelimesini yazıyordu. memnunum: 

Devam ettim: 

- Fakat düne göre; bugün içini 
Hatay umumi valisi, Bana dava 

nın tarihçesini bir kaç dakika içinde 
komprime ettikten sonra elini yu· 
marak masanın üzerinde derin ma • 
nalı iki kelıme ile tpemoladı: 

- Kendimizden eminiz! 
Bu sırada, davanın baş işgüder

lerinden olan Selim Çelenk, Beledi
) e reisi ile içeriye giriyoı lar. Oda 
da kırk asırlık Hatay'ın, sanki kırk 
asırlık valisi, kırk asırlık belediye 
reisi gibi iş bilirlik temasa geçi· 

hudilerin tabi bulundukları ağır şe. 1 d 1 · Yahudi ticarethanelerinin gördü veya onların bulunduğu plaja giden ra ar an a ışverış etmemeye davet 
ğü bu boykut tesirini göstermiştir. 

rait ve hükumler malumdur: Bir Ya· 
hudi Alman vatandaşı hakkını haiz 
değildir ve ona her işte i ıtisnai mu· 

amele edilir. 
Mesela, ağaçlı caddelerde, park

larda Yahudilerin oturabileceği sıra· 
lar başkadır Bunlar sarı boyalıdır. 
Sarı boyalı sıralara hiç bir Alman 
oturamaz. Diğer sıralara da Yahudi 
olan birisinin oturduğu ·görülürse 
derhal kaldırılır ve halk tarafından 
şiddetli hakarete uğrar. Fakat, sarı 

Yahudiler ~yni şekilde talıkir görür olunuyor. Bu arada isimleri Alman, Birkaç ay evvel henüz kuvvetli bir 

ler. fakat sermayesi veya ortakları Ya mevki sahibi olan Yahudi tüccarları 
Son günlerde birçok Yahudiler hudi olan müesseselerin de isimleri 1 iflas etmi~ er, birçokları da müesse· 

sebepsiz yere tevkif edilmekte ve ilan ;edilmektedir. selerini Almanlara devre mecbur ol· ı 
karakola ~evkolunmaktadır. Berlı'nde Son bı'r karara go"r~ Yatıudı"ler d '• ' muşlar ır. Bazıları da ticarethanele· 
daima Yahudilerin geldiği lokantalar dükkanlarının üzerinde, camekanlarına · b k rinı aş a memleketlere nakle çalış 
ahçı dükkanları polis tarafından ba büyük harflerle isimlerim yazmaga maktadırlar. 
Mlıyor, buradaki Yahudilerin birço· mecburdurlar. Haziranın başından ortasına ka-
ğu, esraı kaçakçılığı, döviz kaçakçı Busurctle halkın Yahudi dükkanları. dar, onbeş gün içinde 1487 Yahu 
lığı gibi suçlarla itham edilerek ha nı derhal tanıması veoraya ayak atma di tevkif edilmiştir. Bunların pekazı 
pisanelere veya tecrübe kamplarına ması temin edilmiş olacaktır ... Bun· seı best bırakılmıştır ve henüz 1225 
götürülüyorlar. dan sonra, bir dükkana, Yahudi dük· i mevkuf bulurımaktadır. 

R ondra ile Ro na arasında 
1.6 bir müddt>t evvel imzalanan 

akdeniz ani ışnıaEının da tatbik 
mevkiine girmeden suya düşeceği 
halı-kında ihtimaller belirmiştir. Bu
nun sebebi ltalyanın bu anlaşmaya 
dair Londra hükumeti nezdinde yap-
tığı bir teşel-ıbüstür. 

Malumdur ki lngiliz - ltalyan an
laşmasının meriyet mevkiine girme. 
si için esaslı bir şart krbul edilmişti. 
Bu şart ltalyanın ispanyadaki gö 
nüllü askerini geri çekmesiydi. ltal· 
ya ispanyada Franko cephesindeki 
ltalyan gönünllülerini geri çekeceği· 
ne dair söz vermişti. lngilterede: 

-· O halde aramızda yaptığımız 
bu anlaşma ltalyan gönüllerinin ge· 
ri çekildiği tarihten sonra meriyetc 
girsin." 

Uııı 
li 

Üıe 
b~ı 

Demişti, Bu esas üzerinde anlaş· liğj 
ma imzalandı. 

Yalnız bu anlaşma imzalandığı tak 
sırada ispanya işleri yakın bir za. ~Un 
manda neticelenecek gibi görünüyor· 26 
du. General F rankıınun kuvvetleri raıi 

Cumhudyetçilerin cephesini ikiye a ker 
yıpmak iizare bulunuyordıı. Heı kes altı 
Cumhuriyetçilerin cephesi ikiye ay· 
ııldıktan sonra General Franko kuv· 
vetlerinin bütün ispanyaya kolayca 
hakim olacağını sanıyordu. 

•ne. 
lop~ 
ltıüt 
Yon 
tın ~ 
her 

Fakat o zaman yapılan bu tah· 
minler hadiseler ile tahukkuk etme· 
di. Cumhuriyetçilerin c~phesi ikiye 
ayrıldıktrn sonra da mu1<avemetleri 
devam elti. Bir haldeki bugün Is· 
panya dahili harbinin ne vakit bite· 
ceğini tayin etmek imkansızdır. 

ltalyanlar Cumhuriyetçilerin bu ~ass 
mukavemetini Fransanın yardımın 
dan biliyarlar, General Franko Is- lcr · 

1 
panyayı hiikim ·olursa ltalya ile Al· ~aııı 
manyanın bu memleket üzerinde as Şiııı 
keri bir kontrol tesis etmiş olacağı ~Ülü 
nı ve bu halin Pirene dağldrı tarafın 

dan Fransa için mühim bir tehlike "1us 
teşkil edeceğini düşünen FransızlarıP ina 
Cumhuriyetçılere ktıvvetle yardını dile~· 
etmeğe ba,lr.d.ıkla.-ını iddia ediyor' ~İbi 1 

lar. l 

işte bu_n~an dolayı son günlerde btı d 
ltalya Harıcıye Nazırı Kont Ciyano )ok 
lngiltereniu Roma büyük el;isi Perl liıi t 
e ricada bulunmuştur: "lngiliz ita! )oi' 
yan anlaşmasının meriyete girmesi lcrju. 
ni ispanyadaki gönüllülerin geri çe· harnı 
~ilmesi ~artından ayıralım." demiş' kaı~1 
tır. Aynı zamanda F ransanın lspaıı ~iy 

• 1 • • J . ol ~ et ya ış erını yar ımı ıle karıştırmış gİ 0. 
1 du~undan şikayette bulun:nüştur. Pak.

1 

Ancak Londra sivası muhafiliP llıcv~ 
den sızan haberlere göre lngiliz hii de b 
kumeti ltalyanın bu teklifini kabı! Yokı 
le müsait degıldir. z;ra Çemberli) 
Avam bmarasında çok sarih beya· llıiı 
natta bulunarak lspanyedan ltaJya~ ·1ı, ~ 
gönüllüleri geri çckilme:liotçe ln~i~ İt,; 
Italyan anlaşmasınııı merivete gır 
miyeceğin vaktile söz vermiştir. 

ltalyan hükumetinin Londr a h~ ~ 
dumet nezdinde zaptığı teşebbüs ı~ ırJı 
giliz ltalyan anlaşmasının tatbikal1 ahu 
uğradığı mü~kiliitı gösterdıği gib' acakı 
~ilhass1 f ;panya rnes-lesinin vazİ)~ ı~lık 
imdeki karışık!ığı ve ikibeli hak~ 
daki mechuliyeti anlatması itibari~ 'kat 
manalıdır. O~tıı 

Maks Şimeling 
mağlup oldu 

- Birinci sahifeden artan -

a bi 
'narı 
v 

ta /-
~~lun t 
Utııtt 
'ne 

rinde antrenmani resmen bitirmişi' İ he 
_bu günlerden evvelki iki günde

1 
dl .~ A. 

ıstirahat eden Alman, dünkü sa 1 ılisr 
nü Nevyorka hareketle, müsabakş itrn'.1 

hazırlayan Mika Yakobsla buluşfl' ı~· 1 ~ 
tu. 1 s 

Bu maç nihayet gece yapıld ~Jiis·· 
Ve Maks Şimeling rakibi zenci bC la,101 
sör Co:Luis'e ilk:ravuntta:mağlOP· YtkJa 
o 1 d u . _ f:!L ... : 1i.:lı1 
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;yirminci asrın 
yapamıyacağı mucize: 

Yahudilerle Aarapları 
,: )ranyana yaşatabilmek 
ği 

u
a 

Filistindeki Arap 
hala kim idare 

.isyanını 
ediyor? 

n· Filistinde yirminci asrın büyük dramlarından birisi oynanmaktadır. 
Uıııumi harpte nihai zafere varabilmek için müttefikler neticeleri tehlike· 
lı bazı davnlarda bulunmaktadır. Bunlardan biriside Filistin topraklarının 
aynı zamanda Araplara ve yahudilere vadetmiş olmasıdır. Irk ve din ay· 

e
ti. 

ö rılıOı aralarında en kuvvetti bir gafile halinde olan bu iki milleti yan ya 
1- na getirmek ve beraberce ynşatmak henuz yiğirminci asırın gösteremiye 
ki c ~ k e~; bir mucizedir. Bunun !çindirki, Avrupanın yaptığı bu teşebbüs çok 
ı· anlı bir tecrübe olmuştur. Ve öyle olmaktada devam ediyor. 

. Büyük bir Avrupa gazetesi bu kanlı macaranın iç yüzünü anlamak 
ıı ~Zere memurlarından birisini bu ;yerlere göndermiştir. Çok dikkata değer 

e· Uldu~urnuz bu röportajları zaman zaman terceme edecek okuyucularımıza 
te Vereceğiz. bugün birincisini neşrediyoruz: 

. Filistin, Asya ile Afrikanın birleş-/ 
laş· lıği nokta .. 

Belçikadan daha küçük bir top 
ığı •ak Parçası. 200 kilometre uzunlu · 
za. ~nda ve 80 kilometre geı işliğinde 

or· 26 kiiometre murabbaındadır. Bu a-
erı ~ilziniıı ancak üçte biri n.ünbittir, di
a Rer üçte bir kısmı d3 etek dolu:m 
es altın ve fevkelade bir gayrtt sarfıl e 
ay· a ncak miinbit bir hale gelebilir. Bu 
uv· t0 Prak :izerinde 430,000 Yahudi 
ca llıUtenıadiyen artmakta olan 15 mil 

~on Arabın yaşadığı geniş toprakla 
h· ıı 
e· bn Yanıbaşında 950,000 Fellahla be 

Craber yaşamaktadır. 
ye 430,000 Yahudi .. 1918 de Filis-
j;'. ~nde ancak 60 bin Yahudi vardı. 
te· bu son yirmi sene içinde geri kalan 

U kadar Yahudı nereden geldi? 
bu h Şüphesiz her taraftan, Fakat bil 

assa Polonya ve almanyadan .. 
ı:. I Şibbat Sion .. işte bu muhacir· 
I· tı İçin tılsımlı kelime , Asırlarca de 

Varıı eden gurbet bitmiyecek mi? 
"' Şıtııdi artık ecdat topraklarına dö
ı;1 nuıu 
f 0 Yor. 

.k
1
e ~ liaim Veisman yeni ve son bir 

1 
0 

. Usa eeğil midir? Yahudiler buna
rıııı ~nal llmaktadırla. Ve şimdi artık l<en 

' 1 "I C • d . . •ıni Musa zamanında ol uğu 
or ~ıb· . d' 1 1 Yapayalınız hıssetmemekte ır er. 
,de b Fakat Yahudilerin ideali arının 
no )u devlet için hiç bir ehemmiyeti 
eri :ktur, Onun için bu davada ehem
tal } 'Yetıi olan şey, imparatorluğunun 

51 l 
0~U Üzerinde kendisine sadık, asker. 

e· h'' 1 ııi iyi karşılayacak, limanlarını 
~ş' k ilrp gemilerine açacak, tehlikede 
ao n~ldıkları zaman tayyarelerinin em-

01 ~t~~le toprakları üzerine inebilece-
p kit milleti burayd yerleştirmektir. 

filİP tıı il ~t bugün Filistinı, bu Arzı
hii 11,'vuda hücum eden Yabudiler için 
bil ~ok~u noktanın hiç bir ehemmiyeti 

1
•
1 

llr, 
a. 

ya· llıit .._. Biz mi lngiltereyi emelleri
yaP ·ıt 0&-runda kullanıyoruz, yoksa 1n
gi11 t 're rni bizi kullanıyor, Allah bi· 
i( ' diyorlar. 

• * hii 
5 

ı~ 
11 1lierşey sona erecek ve on yedi 

'· 1k b' ( . 
3t il~ . ır gurbetten sonra sersen 
;bı Co~1dı) ltr bir yurt ve mel'ce bu· 
iy1 'M le. a~ mı? Bu suale karşı A
k~ 1 

alemi bağrıyor: 
ri~ •k ..._ Hayır! belki başka bir yerde 

•t F"ı· ~Pr k ı ıstinde değili ecdadımızın 
il :. 1.arı olan bu diyarda ve dai
'n• llıın kalmış olan bu deniz;n 
y1nda değil diyorlar. 

il I< t işte bunun içindir ki, en hüc 
buıu •ap köylerinde silahlar asılı 
tur llduğu yerlerden indiriliyor ve 
'nattaıı Lübnana, Akkadan Ye

işl i h kadar bütün Asya Arap ale. 
d1 ~ ~ecanla kaynaşıyor, yığın yı 

lı • İlisr rap Çeteleri hududu geçorek 
l<ş ıl 1

•
11e Yayılıyor, Avrupada imal 

f11' llıış 1 
~i 0 an bombalar - nasıl gd· 

I Jı U·•·· suale değer bir meseledir -
ı o ~Us" 
tıO 10 lln so'caklarında, Arap mağa-

•ının .... :1 1 ar· •kt onun e, Hami ngilterenin 
•rının dibinde patlıyor. Bu 

Flllstlıı MUftUsU Hacı Afi 

infilaklar Avrupayı biraz beyecana 
düşürmüyor değil. Soruyoruz: Bu 
şarklılar mütemadi taleplerile bizi 
rahat bııakmıyacaklar mı? Paris 
Şamı hatırlıyor .. 

Arapların bu reaksiyonu hakika· 
ten kendiliğinden ve yabancı bir 
tesirin parmağı olmadan mı vukua 
geliyor? 

Kendilerini haksızlı§'a maruz kal -
mış, hakaret görmüş hisseden çö· 
!ün Arabı, bedeviler midir? Bu in
saı.lar (yukarı) dan gelmiş bir te 
sirle ayaklanmıyorlar mı? Bu dağı· 
nık çeteleri ~im sevk ve idare edi. 
yorlar? 

Onlara daima en za}ıf nokta· 
laı a tecavüz edip sonradan dağı
lan ve bu suretle muntazam su 
rette idare edilrn kıtalar hissi ver 
diren amiller nedir? 

*. 
işte herşeyden evvel bu sualle· 

re cevap vermeyi arzu ediyordum. 
Ve kendi kendime: 

Eğer şefler varsa kimlerdir? ve 
nerededirler? Diyordum. 

Hiç şüphe yok ki, (fntelligence 
Servic~) in bu lıuı.usta bir fikri var 
dı. Fakat bu teşkilatın raporlarından 
aldığı neticderi gazete sütunlarında 
neşretmek adeti değildir. Bununla 
beraber, hatta Pariste bile, Filistin 
harbini dokuz kişilik bir yüksek A. 
rap komitesinin idare etmiş olduğu 
kolaylıkla öğrenilebilirdi. Yine bü· 
yük bir güçlükle karşılaşılmadan 

bu komite azalarının adları da öğ 
renilebilirdi. Fakat işte bütün malu· 
mat bLr. da bitiyordu.. Eğer biraz 
daha fazla mütecessis olur da fazla 
bir şey öğrenm~k istenilirse alına 
cak cevap şu oluyordu: 

"Bu komite artık mevcut değil 
dir. lngilizler dağıtmıştır. Azaların· 
dan dördü Hind denizinin ortasında 
bir adaya sürülmüştür. Komitenin 
reisi, Kudüs müftüsü Cemal Hüst • 
yin Suriye hududunu aşmağa mu· 
vaffak olmuş ve şimdi Berutta bir 
villada Fransız hükumetinin aezaıeti 
ve himayesi altında oturmaktadır. 
Diğer azaları ise firar etmiştir .• 

Firar ttmi~lerdir ... Ncıeyc? işte 
kendi ken Jime sorduğum bir sual. 
Ve yine kendi kendime soruyord .m. 

( Türkaözii > Sahife 3 

Türkiye:-Afganistan 

Dostluk muahadesi 
Milletlercemiyetinde 

temdit edildi 

Ankara: 23 (A. A.)- Kamuta· 
yın dünkü toplantısında Afganistan 
ile olan muhadenet ve teşriki' mesa 
i muahedesinin temdidi meriyeti hak 
kıedaki kanun müzakeresi münasebe 
tile hariciye vekili söylediği nutukta 
Afganistan ile ilk kurtuluş günlerin 
de başlamış olan münasebetlerin 
her gün gittikçe artan samimi teza 
hürlerini memnuniyetle kaydetmiştir. 

Tevfik Rüştü; yine bu vesile ile 
Türkiyenin lran, Irak devletlerile 
olan bağlılıklarını ve bütün Arap 
hükumetlerine karşı olan sempatisi 
ni işaret ederek bu sempatinin Suri 
ye halkı için daha duyulmadığını 
işaret etmiş ve demiştirki: 

Ancok samimi bir dostluğun 

1 
idamesi yalını:ı: bir taraflı olarak 

uzun uzadıya temin edi1mez 
1 K•hire: 23 (~ad ye) - Tüı kiye • 
1 Afg•n arasında 1928 de imza edil. 
1 ıniş olan dJstluk mu1h•desi rü rki 
1 büyük millet meclisi tarafından on 

sen<' müddetle temdit edilmiştir 

iki casus 
yakalandı 

Elli kilo evrakla 
yakalanan casuslar! 

Biarrtz: 23 (A. A.) - Rebalzo 
i;minde bir lspanyol markizi ile ka 
tibi ve rotlier isminde bir Fransız 
casusluk cürmile tevkif edilmişlerd r. 
50 kilo ağırlığınaa evrak müsadere 
edilmiştir. 

Bu iş hakkında büyük bir ketu· 
miyet gösterilmektedir. 

FILIST1NDE 

Auarşistler bir :köprüyü 
bombaladı 

Kudüs : 23 (Radyo) - Filistin· 
de !karışıklıkların arkası hala kesil 
memiş bulunmaktadır. bugün Filis 
tin • Mısır demiryolu üzerindeki bir 
demir köprüyü, tedhişçi Arap çete
leri bombalarla berhava etmişlerdir. 

Pariste G. S. A. R. işi 
Paris: 23 (A. A.) - Müddeiu. 

mumi dün akşam C. S. A. R. işi 
maznunlarını cinayet, suikast ve dev· 
Jete karşı komplo cürümlerile itham 
eden yeni iddiananıeyi imza etmiştir. 

Bu adamlar ayrı ayrı, veya birleşik 
bir surette nıemleketlerinin Yahu 
dilere ve lngiliz imparatorluğuna 
karşı müdafaa eden mukavemet ha 
reketini idarede devam etmiyorlar 
mı? 

Lenin bolşevik hareketini Ce 
nevreden idare etmemiş mi idı? 
T 'lrih bize, g·ayri kanuni komitelerin 
bilhassa menfada daoa büyük, kud
ret aldığını ve kendilerine daha faz 
la itaat edildiğini öğretmemiş mi 
dir? 

Bu adamlar nerede bulunuyor 
!ardı? 

Çok geçmeden şu hükme var. 
dım: Bu adamlar ne Pariste ne Ce. 
nevrede ve ne de brükselde idi
ler, olsalar, olsalar ancak, Mısırda, 
Suriyede ve Lübnanda bulunabilir
lerdi. Onlarla görüşmek ve Filistin 
dramının anahtaıını bulmak için bu· 
ralara gitmem lazımdı. 

Filhakika da onları burada bul· 
dum. 

Amerikada tutu
lan casuslar 

Federal makamlar san
sasyonel ifşaatta 
bulunacaklardır 

Nevyork: 23 (A. A.) - Nev
york Post gazetesinin bildirdiğine 

göre, hariciye nazırı B. liull, Alman· 
ya bhine faaliyette bulunan 18 ca· 
susun tutulması dolayısile Alman 
hükum ti nezdinde şiddetli diploma. 
si teşebbüslerde bulunmayacağanı 
beyan etmiştir. 

Diğer tarafbn öğrenildiğine gö
re, pek yakında diğer bazı şahıslar 
daha casuslukla itham olunacaktır. 
Sanıldığına göre, federal Jüri, itham 
edilen şahısların kati listesini verir 
vermez, federal makamlar, bu işle 
alakadar olarak, sansasyonel ifşaat· 
ta bulunacaktır. 

Yunan kralı 
Korfoda 

Atina: 23 (A.A) - El•nler kra· 
lı ikinci Jorj, Helli krovazörü ile Kor. 
fo'ya hareket etmiştir. Kral Korfo 
adasında bir müddet i~tirahat eyli· 
yecektir. 

ispanyadaki 
boğuşma 

- Birinci sahifeden artan -

Gennaroya mmtakasında dün zap- 1 
tedilen mevziler tahkim edilmektedir. j 

Diğer cephelerde kayl_le değer ; 
birşey yoktur. 

Burgos: 23 (A. A .) - Kast il' de 
bulunan Frank o kuvveı teri 4 kilom et• 
re ilerliyerek Teruel-Sagonte yolu
nun saıtında mühim bir mevzi işgal 

etmişler ve bu yolu 31 inci kilomet
rede kesmişlerdir. 

Paris: 23 (A. A) - Yabancı 

memleketlerde işaa edilen bazı ha
berler hiliilına olarak, resmi mahfil
ler, Fransız hükümetinin general 
Fran.<.o nezdine bir diplomatik heyet 
göndermeğe karar verdiğini kati su
rette yalanlamaktadır. 

Valansya: 23 (A. A.) - Villareal 
mıntakasında mılisler, mezarhıtı ge
çerek Frankistleri Mizja res nehrine 
doğru püskürtmüşlerdir. 

--------------------~--------------------
Beyaz perdenin en meşhur siması ( EMiL Y ANNINGS ) in yarattığı 

en kudretli eser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şehvet kurbanı - Babaların günahı - Mavi Melek filmlerinden daha 
müessir, daha, üstün, daha kuvvetli bir mevzu. Bütün dünyanın en çok 

beğendi~i eser 

( T raumolous ) 
(Hayal ve Hakikat) 

Bir mektep mualliminin hayatını gösteren bu şaheseri bütün Öğretmen· 
!ere, talebelere , çocuklarını okutan Babalara tavsiye ederiz 

AYRICA : Sergüzeşt, Macera, Şahe.eri ( BUCK JONES ve arkadaş. 
ları tarafından ) 

( Kovboylar Kralı ) 
DiKKAT: Sinema hususi tedabirle Vantilatörler ve çok serin bir hale 

getirilmiştir 

Yaz tarifesi : Balkon: 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş - Loca 1 liradır. 
Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat 

Telefon 

9436 

Londra Planı 
- Birinci sahifeden artan -

250 

Londı a : :t3 (A A.) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Ademi müdahale komitesinde 
dün husule gelen itilaf bülün parti· 
lere mensup gazeteler tarafından 
büyük bir memnuniyetle karşılan. 
maktadır. Bütün alaka bu itilafın 
muhtemel inkişaflarına ve ltalya'nın 
ispanyaya tavassut tekliflerine 
karşı hareketi üzerine temerküz et· 
mektedir. 

Sureti umumi yede matpuat tan 
anlaşıldığına göre bu meselenin 
münakaşası için İngiltere ltalyadan 
aha müsaid bir vaziyette bulunmak
tadır . 

Times gazetesi muhasematan 
nihayete ermesi için lıalya'<la m~v 
cud olan sebebler arasında hükfıme 
tin iktisadi ve mali hesaplarını aletüs 

eden buğday rekoltesi.?in f~n~lığı~ı 1 
ve liretin kıymetten duşmesı uzerıne, 
halkta için, için kaynoyan memnuni
yetsizlik şayialarını zikretmektedir: 

Bu gazete şunları ilave eylemek 
tedir: 

• itilafın tasdiki lngiltere'nin ma
li bir yardımına imkan verebilecek 
tir. itilaf tasdik edilmediği takdirde 
se böyle bir yardım mevzuu bahso
lunmaz .• 

Asri 

Kasaplar cemiyetinden: 
Biz kasaplar Pazar günü dükkan

larımızın kapalı olması münasebetile 
halkın et ihtiyacını cumartesi günün· 
den temin etmeleri ilan olunur. 1-3 

~443 

Kayseri Cümhuriyet 
Müddei umumisinden: 

Kayseri ceza evinin 1 Tem· 
muz/938 gününden itibaren on bir 
aylık ihtiyacı olan (67000 - 83750) 
kilo tahmin cıdilen ekmek ihtiyacı 
kapalı zaıfla ve on beş gün müdet. 
le eksiltmeğe konulmıışdur. ihale 
1/Temmuz/938 günü saat on altıda 
Kayseri Cumhuriyet Müd -
dei umumilik dairesınde yapıla • 
cağından isteklilerin ihale gününden 
evvel (471) Lira teminat akçasının 

malsandığına teslim ile makbuzunu 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğun 
da dair v-=sikasını ve teklif mektubu 
ile birlikte ihale günü ~aat on beşe 
kadar mahalli müdei umumiliğine 
tevdii ve şartnamesini görmek arzu 
edenl\!rin memuriyetimize ve 
mahalli hapiohane müdürlüğüne 

müracaatları ilan olunur. 9442 

Dörtyol belediyesinden: 

Cumhuriyet tayyareleri mücade
leye iştirak etmektedir. 

Burgos: 2 (A. A.) - !sviçrenin 
umumi ajanı Broye; İsviçre mümessili 
olarak Frrnko hiıkumeti nizdine tayin 
edildiğini mübeyyin itimatnarnesini 
vermiştir. 

" Musolini, itilafın meriy.:te gir 
ınesini Çamböıleyn,den çok istiyor. 

' hakikatta İtalya için iktisadi ve sı · 
yasi bir zaruret mevcuttur. • 

20.6.938 Pazartesi ğünü eksilt· 
mesinin yapılacagı ilan olunan be
lediye binası inşaatına talip çıkma· 
dığından eksiltme 1.7.938 cüma gü 
nü saat 16 ya bırakılmış olduğun 
dan taliplerin Dörtyol belediyesine 

Madrid: 23 ( '· A.) - Dün saat 
17,45 te dört Frankist tayyaresi Ali
kante limanı civarına birkaç bomba 
atmıştır. 6 kişi yr.ralanmış, birkaç 
yerde Y angın çıkmış, bazı binalar da 
hasara uğramıştır. 

Japonya Çine res
men ilanıharp 

edecek mi 
- Birinci sahifeden artan-

Fransız h~k umetirıin vaziyeti, 
1907 anlaşmasına dayanmaktadır. 
Bu anlaşma mucibince Fransa ve 
japonya, kendi idarelerinde bulunan 
mıntakalara yakın bölgelerde e nni· 
yeti ve karşılıklı hükmi vaziyeti te· 
min için birbirlerine yardım mecbu
riyetindedirler· Paris'in fikri, Terken 
körfezine hakim bulunan ve büyük 
bir stratejik ehemmiyeti haiz olan 
halhan adasının işgalinin, Fıansız 
menfaatlerine karşı bir ihlal ha-

:reketi teşkil ediceği merkezindedir. 
Tokyo : 23 (A.A.) - Başvekil; 

Memleket içinde istihlakın tahdidi. 

Yitik evraklar 

934 Senesi Gevhar askerlik şübe 
sinden aldığım terhis taskeremi ni.ı- ! 
fus cüzdanımı ve çavuş kursundan 
almış olduğum evrakları kaybettim. ' 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük 1 

mü yoktur. 
Niğdeli Hacı oğlu Halit 

9445 

Kiralık içme yurdu 

1 
1 

1 
Misisin Suluca va Acıdere köyün : 

de bulunan ve vekaletten gelen ra· j 
por üzerine diğer mcnba sularından 1 
üstün bir su olduğu anlaşılan bu su 
kiralık. istekliler 10 gün içinde Acı 
dtre köyü muhtarlığına muracaatla · 
rı ilan olunur. 

9444 1-3 

muracaatları. 9447 

Bütün Sinema meraklıları, bü
tün güzel film seyretmek i3teyen
ler 

Bu Akşam 

yazlık Sinemada 

Ya gidiniz ve büyük bir Sinema 
müsameresi halinde takdim edi
lecek olan yeni ve çok sevimli 

Çift Artistist 

Ruby Kler 
VE 

Dick Povvell 
Tarafından bir Gençlik ve Aşk 

filmi olHak yaratılan ı 

Donanma Geliyor 
Şahaserler şaheserini görünüz 
Orjinal bir mevzuda ve bam 

başka bir tarzda temsil edilmiş 
nin ve vzun bir harb., uygun düşe· müstesna bir filmdir 
cek surette Ekonomi ve maliyenin lıaveten: 
tedricen yükseltilmesini gözeten bir oOt MIKI MA VS -Ot 
kanunun meclise tevdi edileceğini 1 f ------- 9446 

söylemiştir. -----------·----· 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ----------- Kil o Fiati 

CiN.si En az Satılan miktar 
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l<apımaiı pamuk 

En çok 
Jı.. s. Kilo 

--- ========= 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane l 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

-24,50-- t 
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Dünyaca tanınmış 

ADLER 
(Tanzifat ve Tanvirat Vergi Mükelleflerinin) 

Dikkatine 

1 YAPACI 

ı~-~7.~~~-Y~:-h~z~=~~~~~~~~~=----------1------1--------

VE 

Singer 

1 - 938 Senesi Tanzifat ve Tenvirat Verği ve resimlerine ait tahak· 
kuk müfredat cetvellerinden (Çınarlı) Asfalt cadde üzerinde Kerem Ali· 
nin kahvesine (Kayalıbağ) itfaiye dairesine (Ulucami) Çukur kahveye 
(Türk ocağı) Şafak kahvesi duvanna (Mestan zade) Mestan zade camiine 
(Hüriyet) Eski bayram yeri Hüriyet ocağına (Sarıyakup) Alemdar mesci· 
dine (Alidede) Hasan ağa camiine (Sucuzade) Sucu zade ocak binasına 
(Karasoku) Cumhuriyet otelinin altına (Karacavezir) hayvan ve sebze pa· 
zarı tahsilat evine (Tepebağ) Hasanın oğlu Sadullabın dükkan na (Kuru· 
köprü) şerbetçi Mahmet Alinin dükkanına (Hanedan) Hacı Bayram kuyu· 
su meydanhğına (lstiklal) Eski istasiyon Polis karakolunun karşısına (Dö· 
şeme) Doğum evi civarına (Reşatbey) Yarbaşı Polis karakolu civarına 
(Cemalpaşa) sudeposu karşısındaki meydanlıga (Kurtuluş) Atatürk parkı 
civarına (Cumhuriyet) Cumhuriyet mahallesinde Halil lbrahimin dükkanı 
na (Kar~ıyaka) kar şıyaka ocağına (Mirzaçelebi) Kamil kara zincir masa· 
rasma (Seyhan) Süleymanın dükkanı civarına (Mıdık) Hazım Alinin dük· 
kanına (Akkapı) bakkal Alinin dükkanına (Köprülü mahallesi) köprülü 
mahallesi ocak binasına asılmıştır : 

-;;-;------ _ Ç 1 Ô J T 
Ekspres 1 
iane 1----

1---...-;--y ~-""'"- ·---
erli "Yemlik,, j ı-

Bisikletlerimizi ucuz ve şık 
Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz ,. "Tohumluk,, ------- H tJ B U B A T 
Satış deposu Hükumet ---::B~u~~d~.a-y-=-=K~ıb_rı_s ______ 412,S • 

,, Yerli 3,17 - 3 75 , • 

•• 
" Men tane 

Arpa 
--=F=-a""-sul...,...y_a ______ •---·-- ---- caddesinde o m e r 

ı--.:-:Y,_ul~af _______ 3,25-- ------ ----------
Delice Başeğmez Ticarethanesidir 

2 - Vergi ve resimlerin birinci taksiti Agtıstos, ikinci taksiti Teşrin· 

sani aylarının sonu olmak üzüre iki müsevi taksitte alınır. Taksit müddet· 
feri içinde ödenmeyen vergi ve resimlere 0/0 10 ceza eklenir, 

•-=K~uş-y-em-ı~.----- -----------· 
ı-K;-;-'-:et,..-en""-:-to-;h,..-u_m_u _____ -----ı------~-------

1_ .. ?'oi_le_rc_im_e_k ______ 1 ____ ----1~:-_____ _ 
Susam Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

Bu cedvetler 24/6/938 Cuma günü asılmıştır. 4/7 /938 Pazartt!si gü· 
nü kaldırılacaktır. f tirazları onların bu on gün zarfında istida ile Belediye 
Riyasetine müracaat etmeli ilan olunur. UN 

~ J Dört yıldız Salih --' üç 
" 

,, 
1 ·- ..... Dört yıldız DoR"ruluk .o «J 

51 
1 - 3 - 9450 

-5 ~l 
]~ı 
- > 

üç 
" " Simit 

" Dürt yıldız Cumhuriy.:t 
=ı- 1 · Döşeme mahallesinden Milli Mensucat fabrikası önünden Kara· 

isa!ı yoluna bağfanac:ık olan parkt! yol inş:ıatı kapalı Zarf usulile eksilt· 
ınt .ye konulmuştur. 

~ ::ı 
ı..ı-
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1 
üç r-. " " 
Simit 

" 
Liverpol Telgraftan 

23 I 6 I 1938 

Gayrimenkul mallann 
açık artırma ilanı 

D. No:38/1599 

Adana birinci lcra Memurluğun· 
dan : 

Açık artııma ile parrıya çevıilecek 
gnyri m nku!un ne olduğu 
Seyyit çavuşa borçlu Mustafa oğ!u 
Osmanın mahcuz ve merhun kargir 
dükkan . 

Gayri menkulün \:;ulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Karasoku mahallesinde Siptillli cad· 
desinde Ada 178 Parsel 14 tapunun 
31/178 numaralı - Şark 2/178 
hastane Şimal 151178 dükkan-Garp 
yol Cenup 131178 dükkanla Mahdut 

Takdir olunan kıymet : 
Artırmanın yapılacağı yer,giin,saat: 
25171938 pazartesi günü saat 10-
12 il - 9-8-938 salı 10 da. 

1- İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 23161938 tarihinden itiba 
ren 1599 no. ile Adana icra dai . 
resinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
1599 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
nda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir'ikte memu· 

riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

ı 
1 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu mah1mab almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 1 

ve itibar olunurlar. 

Kambiyo ve Para 
iş bankasından alınmışlır. 

------------------------Hizmetçi aranıyor 
Evde çalıfmek Uzere bir 

kad1n aeçı ve bir hizmetçi 
aramyor. lstlyenlerln idare 
hanemize müracaat etmelerl 

c 

• 

2 - Keşif bedeli 8ts34,69 liradır. 
3 - Muvak~at tcrn;natı 662,60 liradır . :J 
4- ihalesi Temmuzun 11 ınci pazartesi günü saat O:l be~te BtleJiye 

Encümenind~ yap1lacaktır. 
5- Şartname ve sair evri:!kı Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. fs 

tiyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin bu işin ehli olJuklarına dair ihale tarihinden en geç bir 

hafta evveline kadar Belediye Encümenine müracaatla ehliyd vesikası 
almaları lazımdır . 

7- Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat on dörde kadıtr 
Bdediye Reisliğine vermeleri ilan olunur. 9449 24-28-1-5 ___________ ..,. ________ ,_,,, ________________________ , 

11 Sıhhatinizi koruvunuz ! .. 
Nasıl mı 

ayadelen 
Sularını içmekle 

5- Tayin edilen zamanda gayri T~RJC.iYE ; C. ı-.r.-.;ı..a 
menkul üç defa bağnldıktan sonra " Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

en çok artırana ihale edilir . Ancak T A H L 1 L R A P O R U 
artırma bedeli muhammen kıymetin Muzaffer Lokman Görünüş : Berrak \ Kaleviyet: ( 100 sm3 suya sarfolunan N· 1 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is Dr. mikdarı ) 0.2 s 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğ~r ı h } kJ h Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
alacaklılar bulunup ta bedel bun. Ç asta 1 afi ffi Üte aSSISl Koku Kokusuz Uzvi maddeler için sarf olunan müvcllidilhumuı 
ların o gayri menkul ile temin edil· litrede 0.40 rtı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındakı· mu Tadı Latif Sülfat ( so 4 
> " o.oo33 g< miş alacaklarının mecmuundan faz- Teamül : Mutedil Klor ( cı ) ., 0.0074 

laya çıkmazsa en çok artıranı~ ayenehanesinde kabul etmekted=r. Nit rat ( No 3 ) .. o.oo.ıo 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 

15 gün daha temdit ve 15 inci günü ,--------------------------""" Amonyak( NH 3) ,, Yok 
ayni saatta yapılacak artırmada , 1 ennin en son usullerine riayet eder<"k kaynadığı yerinden itibar~ 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına • • • • • 11 istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu 
rüçhani olan diğer alacaklıların 0 U KS o z U vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını ııı0 
gayri menkul ile temin edilmiş ala- hafaza e.Jerek ve hiç bir suretle eld~ğmeden hususi Kimyagerimize ~ 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etlği Sı"hiye Memuru huzurlarında d• 
2280 No.lu K. rnaddci mahsusa 1 1 1 macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldıl 
sına binaen yüzde 75 ini bulmak Matba_a_cıJ_ık_ Gazetecilik rmakta ve ağızları Sıhh:ıt Memuru tarafından mühürlenerek şehriroiı 
şartile, en çok artırana ihale edilir. gelmektedir . 

Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
karan fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ralı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me 
muriy€timizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukarıda gösterilen 

25171938 tarihinde 1 inci icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
ğösterilen artırma şartnamesi daire 
sinde satılacağı ilin oJunur. 9412 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

zelJe:,.tirmek istiyorsa. 

mz kitaplarırnzı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

KİT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözi' rıd ! ya 
pılır. 

Re!mİ eurak, ced. 
vdler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türhözünde ya· 
pılır. 

Türk.sözü matbaa
sı •Türksözü"nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

......... --... ._.----~----,.,,..,_,.,--------------...--...---------

Kayadelen Gazozları 
Kayadekn Gazozları da t' ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, 

f is, temizdir. Daima Kaya delen Oazozlarmı tercih ediniz . 2, 
9375 
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