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ATAYIN HER NOKTASINA TURKAS· 

Hatay da 
Tttrk 
Askeri 

Türk - Fransız 
dostluğu 

KERLERi YERLESTi 
..!ZI 

Bütün 
nuniyet 

Avrupa bu hadiseyi mem· 
ve ehemmiyetle karşıladı 

Hataylllardan BOyDk şefe • şükran 
NEVZAD GÜVEN 1 

I /J ntakya : 6 (Türksüzü muhabi-
:rinden ) Antakya çılgın bir sevinç 

içinde yüıüyor. Kahraman mehmet 
çikler tesbit enilcn mmtakalara yer• 
llcştiler. şimdi bütün Hatayın her 

afay onsekiz senedenberi, 
muthiş bir kabus içind~ 

hep tunç bir çehrenin rU· 
1 ve Hatay .oıemaınnda yanyana 

d 11f Ayla Yıldızın hayalini görU· 1 resmi noktasında Türk askeri hakim· 
il. 

Aıehmetçigin ayagı Hatay top· 
"•na hnstı. Hatnyın rUyası ger· 
ti • . Onsekiz _yıllık ızbrabı 

llletçiğin gözlerindeki Arslan ba-
b da bir anda eriten HAtay neş'e 
•sram içinde •. 

ı.~na vatandakilcrin sevinci de 1 la· 
.....-ınkinden bir zerre geri değil· 1 
Seviniyoruz çUnku: Biz geniş ge· 

1 
~fes ahrken , . .v•m başımızda on 
. yıl hurriyetsizlikten bunalan , 
1 tıkanan yUz binlerce [ bizim· ı 
l Ana.vatanın havasına kavuştu. 
~viniyoruz, çunku: Ataturk mem·' 

Yeni bir zafer daha kazandı . 
'-fer bizim için harp meydanında 
lıkla kazanabileceğimiz bir za· 

daba çok degerlidir . Bu za· 
' l'tırlr diplomasisinin , dış politi· 

yıllardanbcri bir anane ha· 
'1nıış olan sulhperverliğimizin ve· 
"~buyuk bir muvaf falöyetidir: 

•tay 1htilifında Turkiye Cum· 
ttiain gösterdiği sabır ve taham · ı 
dıtnya n.lh davasında botun mil
e gösterile-bilecek bir örnek ola-1 

Zora mUracaat ederek kolavlıkla 
tbileceğimiz bu işi yıllnr;a ken· 

~milli bir UzUntU yaparak dai· ' 
fımızdak.ilerle konuşarak an· 
~ tercih edişimiz sulh davasına 

ar derinden baglı olduğumuzu 
'Ya bir kere daha isbat etmiştir. 

dt.\csclenin bu şekilde hallinden 
Eılllunıuz memnuniyetin başka bir 

daha vardır : 

~ 2amanlarda hir havlı sarsılmıs 
Urk • Fransız dostl~gunun ye· , ı 

tesoıusune imkan ha'lıl oluşu. Biz, 
• 1"ransız dostluğunun luzumuna 

lt.. İn4ndık. Akdenizde buyuk ve 
. ek menfaaUarı bulunnn bu iki 

r n dost ynşaınaları bizzat kendi 
'-tları için oludğu kadar Ak 
.J 11\ılhu ve dolavısile dunva sulhu ile ~ ~ 

~ l 0 kadar luzumludur. 
' 1nız bisim istediğimiz bir ~es 
1-'r4nsaız diplomasisinin TUrk 
~nu yepyeni bir formol içinde 
it 1 

Ve kabul etmesidir. (Ananevi) 
il lurk • Fransız dostluğu eski 

lı~ diploma.'lisının bir icadıdır. Bu 
d daima bir tarafa ,·ontulurdu. 
•
1
°'tluk, babı!liden istenilecek ta 
llıf 
t~ ~Yaz, ve menlaatları maskelen 
l ~Çin Osmanlı • Fransız mUna· 
.tr•nin Uzcrine ahlmıı soslu bir 

~er Fransa; Turkiye cumh~ri,\·eti 
~~ .. ~geçinmek istiyorsa, Kedoi"se~· 

• Fransız mUnasebetleri hak.
Prensiplerinde bu delitikliği 

~esi, eski Turk - Fransız 
•btltr~ Osmanlı imparatorluğunun 
tt._ ' altından çıkarmaya teşeb-
. ;ltıesi lazımdır. Ôvle umuvo

l4ft ransa, aramızda~ geçen ;on 
İtia~ sonra bunu anlamıştır. Ha
ıı..:111 bu suretle halli bize bunu 
~ •ktadır. 
~~1 11 Turk ve Fransız askeri 
·~er-· u b\ ' •1atayda mu~terek ve şe· 
· ı .. " taalıhudun ifasına memur e· 

""di ~~ r · Burada Mcmet ile Pie· 
"lıt l!ıası yarınki Turk-Fransu 
~lir~~~ temeli olabilir. Filhakika 

d ranaız dostluk muahedesi 
1

• Fakat biz artık muahede
Ço1'_ realitelere ehemmiyet ve-: 

dir . 
Hataylılar artakyadcın tarihi köp · 

rü ile lıse carldeııi ara~ındaki yola 
" Orgeneral Günılüz ,, caddesi ismi 
ni koydular. 

Vali, parti başkanı, belediye reisi 
Büyük Şefimıze şükran ve tazinlerini 
sundular, 

Paris : 6 ( Radyo ) - Türk -
Fransız dostluk muahedesinin im1ası 

münasebetile bütün Paris g zeteleri 
bıı neticeden sitayişle bahsctrr.ekte 
ve hiikumetin son hareketini iyi kar
şılamaktadırlar . 

Atina : 6 ( Radyo ) - Türk -
Fransız anlaşması dolayuile hemen 
bütün Yunan gazeteleri başmakalele
rini bu hadiseye tahsiııı etmiştir. Ga· 
zeteler ezcümle şunları diyor : 

Dostumuz ve müttefikimiz Tür• 
kiyenin Hatay davasını bu mesut 
sonla bitirmesine çok candan sevi· 
niyoruz. 

Şükran Telgrafları 

BÜYÜKLERiMiZE HATAY ZA· 
FERi MONASEBETILE A'Acll
DAKI ŞÜKRAN TELGRAFLARI 

ÇEKILMl,ITR 

BUyUk Atamız AtatUr k 

lstanbul 

Ba;ratımızdan, istiklilimizden 
uzak düştüğümüzden en karanlık 

günlerimizde kırk asırlık Türk ülke· 

sinin esir olamıyacağını söyleyen ve 

bugün bu sevgili ülkeyi yabancı 
boyunduruğundan kur tararak hepi

mizi çılAın sevinçle büyük bayrama 

kavuşturan siz Büyük Atamıza can

dan mirnet v~ bağlılıklarımızı arz 

eder, ellerinizden öper iz. 

Adanada bulıınan Hataylılar namına: 
Alba)r<ık RızP, Ali Tamal, Mus· 

tafa Melc-k, Y ıısin Konuralp 

riyoruz. Birkaç gUn evvel Ankarada 
im:zalanan bu muahedenin mahiyetini 
l Iata,\'daki Turk-Transı• İf birliği 
tesbi!. t•dccektir. Bu dostluk muahe· 
desinin hakikate ve daha şumullu 
mUnasebetlere inklibını ancak 1 lata.)•· 
daki iş birliğinde Fransız dostlarımı

zın göstereceği iyi niyet temin ede· 
cektir. 

Hatay davasının bir Turk zafe
rile bitişini kutlarken, bizim için en 
bUJ·Uk ehemmiyeti haiz olan bir nok· 
tayı da tcbarUz ettirmek lazımdır. 

onyedi sene evvel Adanada siyah 
tullere burunmuş göz _yaşı döken An
takyalı kadınlara, kırk asırlık yurt
l:ırının esir olama_yacağını söyliyen ve 
vadeılen buyuk şcfimizdi.Ataturk an
cak hakikati söyliyen, ve söylediğini 
muhakkak yapan bir şefti. BugUn 
Hatay Mehmetçiğe kavuştu. Onun 
söyledigi, istediği bir kere daha oldu. 
Binaenaleyh bu yeni zaferden duv· 
duğumuz sevincin en bu.yok amili iş. 
te böyle bir şefe sahip oluşumuzdur. 
Bu, Turk milleti için en buyuk em
niyet \'C istikbal için en buyuk bir 
. Umid menbaıdır. 

Antakyadan bir g8rUnUt 

Kıymetll B a•v• kllimlz Celll 
Beyera 

Ankara 

Hatayımıza sevgili Ordumuz 
girdi. En büyük bayramımızı yaşı· 

yoruz. s~nelcrce inliyerck bekledi
ğimiz bu milli davayı emsalsız bir 

muvaffakiyctle başarmış olan ve bi· 

zi bu mes'ud günlere kawşturan 

kıymttli başvekilimize minnet ve 
şükranlarımızı arzeyleriz. 

A danada bulunan Hataylılar namına: 
A li Tansal, Mustafa Melek, Rıza 

Albayrak, Yasin Konuralp 

Veni bir 

Genelkurm ay •••kanı:Fevzl 
Çekmek 

Ankara 

Sevgili Ordumuz Hataya girdi. 

En büyük bayramlar yapıyoruz. Bi
ze hu mes'ud günleri gösteren or

dumuza ve onların başında bulunan 

çok kıymetti Fevzi Çakmak'ımıza 

sonsuz şükı anfarımı11 arzeyleriz. 

A danada bulunan Hataylılar namına: 
Ali Tansal, Mustafa Melek, Al. 

bayrak Rıza, Yasin Konuralp 

mesele 

Fransa 
ı borcunu 

elli milyon 
kime verecek 

1 

ı 
• 

Asileremi ? 
HükOmetemi 'J 

1 

Bugiin Fransız miJ.i bankasından 
hem Valensiya, hem de Burgos hü
kumeti bizim paramızla elli milyon 
Jira J. adar tutar bir para is -
temekledir. 

Büyük bir mali ihtil!f çıkmasına 
sebeb olan bu parayı Fransa bankası 
ispanya dahili harbi çıkmadan evvel, 
ispanya milli bankasına borçluydu. 
Bu para, mali müvaz~neyi temin için 
ihtiyat akı;esi altın olarak 1931 de 1 
Fransaya ödunç verilmişti. 1 

O zaman mukaveleyi ispanya 1 
hükumeti namına, bankanın ikinci mü
dürü olan Don Peılro Gomcz imza· 
Jamıştır. 

1936 da, dtthili harp başlamadan 
bir müddet evvel, Gomez istifa etmiş 
bankanın müdürlüğüne de Con Ni
kalau d'Olver gelmiştir. isyan başla· 
dıktan sonra da Goınez Franko ta· 
rafına geçmiştir ve bu gün Bur gos 
merkez bankasının müdürüdür. 

1936 da, harl.J başladıktan bir 
müddet sonra Fransa bankası, ispan
ya milli bankasına haber göndeı erek 
paranın hazır olduğunu ve aldırma
larını bildiriyor. 

lspanyol hükumeti o sıı ada a· 
cele etmiş ve Fransadan alacağını 
almış olsaydı ortaya bugünkü me
sele çıkmıyacaktı. 

f<1kat general Franko Fransanın 
borcunu Valansiya hiikiimetinc vere
ceA-ini haber alınca derhal Parise 
müracaat ediyor ve bu paraya ken
disinin hakkı olduA-unu ileri suru-

- Geri~i üçüncü sahif tde -

Karataş 

Plajı bu 

Açılıyor 

Roma; Siyahok fırkasını 
lağvetti 

Göniilliiler Jtalyaya dönüyor 
Dün asiler şiddetli 

dımanları 
hava bombar
yaptılar 

Valansiya : 6 ( Radyo )- Bütün 
cephelerde çok şiddetli muharebeler 
cereyan etmektedir . Asiler muhtelif 
mıntı.ıkalarda hava hücumlarına devam 
etmektedirler . 

Dün gece saat 23 de asi tayya
reler Valansiya üzerinde bir uçuş 
y;ıptıktan sonra Cenuba doğnı git. 
mışlcr ve Peyoka şehrini mitr.ılyöz 
ateşine tutmuşlardır . • 

Paris : 6 ( Radyo ) - Buraya 

gelen haberlere gire, ltalyan gönül· 
lülerinden mürekkep Siyahok fırkası 

daA"ıtılmıştır. Fırkanın zabitleri hal
yaya döneceklerdir . Göııüllülerden 

isteyenler Fr~nkocu lspanya ordusun• 
da harbe devam edeceklerdir . 

lt.ılya hükumeti , ispanyadaki gö· 
nüllülerirıi çekmeğe hazırldnmaktadır. 

Siyasi mahfeller halyanın bu ha
reketini çok iyi karşılamal.tadırlar . 

................ .. .... ._ .... ... 
ı J aponyada i 
! seylap ! 
i felaketi ! 
............................ ! 

Yüz 
sular 

bin ev 
altında 

2100 ev Yıklldı 
z.arar 
Ölülerin 

100 milyondur 
adedi şimdilik 131 dir 

a iki a 

Tokyo: 6 (Radyo) - Japonyada 
seylap feliketi vahim bir şekil almış· 
tır. Tam 100,000 ev sular altında 
kalmıştır. 2100 evde lam1tmen harap 
olmuştur. Alman malumata göre şim
dilik ölenler 131 olarak tesbit edil. 
miştir. 300 kişi de kaybolmuştur. Bun-

)arın öldütü sanılmaktadır, Şuşovda 
tiddetli yatmurlar devam etmekte
dir.. F~k~t. b~ra-::fa M arMazinin cotrafi 
vazıyetı ıtıbarıle buyuk b:r zarar 
yoktur. 

En fazln sular altınd ıı kalan mın
takadaki ziyan şimd ,Jik 100 milyon· 
dur. 

Japonlar dün bir şehri 
tamamen harap ettiler 

Bu bombardımanlarda 
halktan yüz kişi can verdi 

Şanghay: 6 (Radyo)- 90,000 nUtu•lu Loyal •ehrinl Japon 
lar bu sabah ••ddatlc bombardıman etmı,ıerdlr. Burada JUZ. 
kl•I ölmU• "• 3 0 0 den fazlada yarah vardır. Loyal ••hrl ide· 
ta bir h•rebeya dönmUf bulunmaktadır. 

Sok ol bayramı 

Prağ: 6 (Radyo) - Sokol bay· 

ramı gençliğin büyük muvaffakiyctini 

bir defa daha göstermistir. Sokol 
bayram memleketin her tarafın· 
da kutlanmış ve bilhaua pratda 
muazzam tezahürat yapdmıştur. 

••nghay: e (Radyo)- DUn 
gecedenberl gerp ve ••m•ll· 

garbi hatlarında ba•layan at•f 
hlll kasllmemı,t1r. Har iki ta
raflnda bUyUk zaylet verdlll 

haber veıllmektedir. Çin kuvvetleri 

müteaddit akınlar yapmışlar ve düı 

manı birkaç 
lerdir. 

mevziden püskürtmüı 

içeride 

Fransa ile lngiltere 
arasında tünel 

• 
Söylemek sanatı 

(HlkAJe) 

• 
Aşı ile gebe kalan 

kadınlar 



~ahife 2 (Türksüôz 

Fransa ile 
arasında 

lngilfere 
tünel Şehüır 

Bu tünele bugün her zaman l 
l kinden fazla ihtiyaç var 

1875 de lngiliz efkarı umumiyesinde husule 

getirilen endişe ilk projeye nasıl mani oldu 

Buğdayın kilosunu 3,80 
ve 4,25 kuruş esası 

üzerinden alacak 

"Dorking muharebe,, si nedir? Adana, Mersin, Tarsus ve Cey. 
handa buğday istihsalatınm bu sene 
fazla olduğundan Ziraat Bankasınca 
satın alınması hakkında Vılayetten 

Ziraat Vekaletine müracaat edilmiş 
ve Vekaletin de bu hususu muvafık 
göreıek buğdayların satın alınması 

hakkında Bankaya t-mir veıildiği 

yazılmıştı . 

Bu, tarihte, lngllterede vukua geımı, bir muharebe zanna· 
dllmesfn .• 

Haklkatta Dorklng muharebesi hiçbir zaman olmamı,tır. 
Bu, dost va mUtteflklmlz inglllzlera hakiki bir hezimetten daha 
fazla kötUıUk yapmıf olan bir yazıclnm adıdır. 

Hlklye anlatılma§a deOer: 
185& yıhnda pek fÖhretl 

olmayan bir mUhendls Manf 
denizi altmdan Fransa ile in· 
glltere arasında yapılacak bir 
IUnalln ilk projesini meydana 
koydu. 

Ve bu projt:yi o zamanki Fran
sız imparatoru Üçüncü Napolyonla 
lngiliz kraliçesi Viktoryaya arzetti. 
Proje her iki hükümdar tarafından 
da memouniyttle karşılandı ve bu 
sahada tetkikler yapılmasını emret 
tiler ve birbirlerile müzakerelere 
girdiler. Fakat bu konuşmalar 1870 
muharebesi yüzünden yarıda kaldı. 
Harp biter bitmez proje tekr. r ele 
alındı. lngiltere hükumeti ile Fran 
sa hükumeti arasında bir de muka 
vele imzalandı. 1875 yılı şubatının 
birinde Fransada projenin f"n hara
retli t<ıraftarlarından biri olan Mi 
şel Şövalie tarafından bir [tüj)el 
sosyetesi] de tf"~kil t dildi. Ve bu 
sosyete Jngiltt reye yapılacak bir de
nizaltı hattı imtiyazını aldı. fngilte· 
rede de hususi bir kanun Fransada 
kine benziyen bir sosyeknin teşrk
külüne müsaade etmişti. 

Anlaşma bu su-etle tamamlan
mıştı. Ve her iki tarafta da projenin 
tahakkuku için çalışmalara başlandı. 
Herşey yolunda gidiyora benziyor
du. Bu tünel yüzünden iki memle· 
ket arasındaki ekonomik vaziyetin 
sür atle inkişd rdeceği düşü'lülerek 
seviniliyordu. Diğer taraftan, Paris
ten Londraya, Le r.Jı adan Parise 
toprağı terhtnl<'<len geçmek fikri 
de çok hoşa g·diyordu. 

Bütün bu hislere kraliçe Viktor 
ya şu sözlerle trrcüman olmuştu: 

•f ransız mühendisine deyiniz ki, 
tğer bu projesini ge çekleştire- l 
bilirse kendisini kendi nanııma ve bü. ' 
tün lngiliz kadınları namına ilk dt fa 1 

ben takdis edrceğim . ., 
Fakat 1ngiltrrede efkarı umu· 

nıiye birdenbire hiç beklenilmedik 
bir şekilde heyecana düştü. Birden· 
bire bu projenin lngiliz milletine a
da h~lkı olmanın gruıunu kaybet 
tireceğinin farkına varıldı. Jng liz 
nıi llt'tine her şeyin değişeLilecı ğini 
dün hckikat olan bir Şf"yin 1 u yarı 
lış olabileceğiııi kal ul e~tirmek dai-

günden itibaren efkarı umumiyedeki 
heyecan o kadar Lü) üktü ki, hiıkii
mrt de harekete grçmeğe mecbur 
oldu. 

Şehrimiz Ziraat Bank.ası bu hu 
sustaki hazırlıklarını kısa bir zaman 
içinde ikmal edere"· bu yerlerden 

Yavaş yavaş projenin tahakkuku yüzde 2 den fazla çavdarlı ve yiizde 
için neşre~!ilmiş olan kanunun ilgası ' 2 den fazla ecnebi maddeli olmayan 

1 

çareleri düşüııülm,.ğc başlandı. bil · ve hektolitresi 76 dan yukarı olan 
hassa başlanmış olan işlerin daha buğdayların kilosunu 4,25 ve yüzde 
fazla ilerlPnıesine mani olacak yollar 3 den fazla çavdarlı ve yüzde 3 den 
arttı. Çünkü her iki taraftanda yani 1 fazla ecnebi maddeli olmayan buğ 
lngiliz ve. Fransız sahillerinden dt ı daylaıın kilosunu 3,80 kuruş esası 
kazılmağa başlanan tünel bir haylı üzerincien satın almaya başlıya 
ilerlemişti. 1 kt ca ır. 

Bununla beraber diplomatik se· 1 ı 

beh.ıer ve bir azda mahcubiy~.t :a Pirin"- fiatı ni-
) esınde engeller henuz çok buyuk Y 

1 
görünmeyor lngil.izler bu kanunu lağ ~in yükseldi i 
ve cesaret edemıyarlardı. Y 

lngiliz sosyetesinin reisi olan 
Sir Henri Hatkins rnerjik ve cesur 
bir a::famdı. Bir gün, bir ziyafet esna 
sında tü .• el işlerinin daha ileri götü 
riilnıemesi hakkındaki karar kendi 
sine teblig edildi. Fakat Hatkins 
bu kararın Fatih· gıyomun halt·fi kral 
Harc,ldun bir emrindt>n mülhem ol- ' 
duğunu ileri sürdü. 1 

Geçen sene kilosu 20 kuruştan 
bu yıl da 25 den satılan yerli pirin- I 
cin kilosu 27,5 kuruşa satılrnağa 1 

başlanmıştır. Bu yükselmenin f az!a 
1 

miktarda ihracat yapılmasından 

ileri geldiği söylrniyor . 

Vilayet kültür yasaav 
kurulu 

Vilayet küllür yasaav kurulu 
toplanarak ilk okul öğretmenlerinin 
inzibati duı umlarını incelemiş ve tah' 
kikat evrnkları üzerınde kararlar v~r 1 

Bu emir, kim olursa olsun, ecnebi 
memleketleı le lngiltere arasında irti. 
bat tesis edecek teşebbüslere girenin 
idam edilerek parçalanacağını ve vü 
cudundan korarılacak bir parçanın 
heı lngiliz şehrinin kapu'>una asılaca ' miştir. 
ğını söy:üyordu. Bunun üzerine Hat 1 ---kins şu manidar cevabi vermişti. 1 

"Sa Majestenin bu aciz tabaası 
nın vücudunun küçüklüğüne bakarak 
kanunun hakkındaki şiddetini azalta· 
cağını umar .. " ı 

Hatkins tünel işlerine devam ! 
etti. Çünkü, fogiliz meclisinin 1874 ' 
de çıkardığı kanunun, son Sakson 1 

kralının verdiği emirden dcıha kıymet 
li ve t::heınmiydli olduğunu ileri sürü 
yordu. 1 

Fakat efk~rı umumiyedeki he· ı 
yecan o kadar şidJdlenmiştiki, hü 

kıimet; Hatkinsi bu eski emir mucibin 
ce mahkemeye St!vk etmekle trlıdit 
elti. ve işler yarıda kaldı 

* * 1 
Şiınıli, açıkça ve yüksek sesle 

korıuşalım. Eğer bu tünel açılmış o 
lsaydı 1914 de Jngiltere için ne l.ıü 

yük faydaları olmazdı? Ne güçlük
ler, ne kayı!Jlar, ve ne ziyanlı gecik-

ilk okullardan 

Bu yıl 718 talebe 
mezun oldu 

Şehrimizin beş sınıflı olan stkiz ı 
lıkokulundan bu ders yılı sonunda 1 
425 Erkek ve 251 Kız olmak üzere 
676 taleb~ mezun olmuştur. 1 

Adanaya bağlı ve beş sınıflı 1 

dört köyün okulundan mezun olan· 1 

!ar İse 30 Erkek ve 12 Kız olarak j 
42 dir • 1 

Şehrimiz Orta Okullarma <levanı 
edecekleri tabii olan bu 718 ta!e- 1 
benin ve mülhakattan gelecek ço j 
cuklann açıkta kalmıyarak tamamen 
yerlrştirilmclcri için şimdiden ter 
tibat alınmaya başlanmıştır. 

Ölüme sebebiyet 
vermekten 

Vazifede ihmalden suç
luların duruşması 

Vecibe adında bir kadının ölü
müne sebebiyet vermekten vazifede 
ihmalden suçlu Memleket hastaha
nesi doktorlarından Kemal Arı~soy, 
Üıfi ve Hemşire Nebahat ve Has 
tabakıcı Sadakanın duruşmalarına 
Birinci Asliye Ct za mahkemesinde 
devam olunmuş ve suçlulardan dok 
tor Ürfinin Mtmleket hastahanesin· 
de fahri mi, yoksa muvazzaf Asistan 
olarak çalıştığırıın sorulmasına karar 
verilen·k duruşma 15 Temmuz 938 
tarihine bırakılmıştır. 

Bir düzeltme 
Lise ile Ticatet Okulu son sınıf 

talt:belerinin kampa _çıkacakl~rı gün 
dünkü nushamızda teıtip hatası ola 
rak 11 Tem'lluz yazılacak yerde 
21 Temmuz olarak yazılmıştır. Dü· 
zeltiriz . 

sıkı takibatı 

Eski buğday pazarında Mustah 
Hidayet ve Bekirin doğruluk fırının
da hamur ekmek çıkardıkları görü 

Gök yüzü bulutlu. H,wa rüz 
garlı. En çok sıcak 37 Jerec ... Ge 
celeri en az sıcak 22 derece. 

Dezenfekte 
komisyonu 

Tarsus , Mersin ve Silif
kede tetkikat yapacak 

Zir4'at Vekaleti Mücadele Şubesi 
Müdürü Recep Göı kmen , Müca
dele Baş Teknisiyeri Sadettin, Zi . 
raat Müdürü Nuri, Ziraat Mücadele 
İstasyon Müdürü Haydar , pamuk 
mÜtt'.hassıslım Klark ve Bayo'dan 
müreHep Dezenfekte Komisyonu 
şehrimizdeki çalışmasını bitirmiş ve 
buna ait talimatnameyi hazırlamış 

tır . 
Komisyon; deıenfekte teshin ye." 

ri için dün de yat.dığııttız ütere Zi
raat Bankası 1 mtmarah fabrikası· 
ntn arkasındaki tarla üzerinde mu
tabık kalmışlardır . 

Komisyon azaları ; tetkikatta 
bulunmak üzer~ bugün Tnrsus,Mer 
sin ve Silifkeyt. gideceklerdir . 

Antep ve Urfa valileri 

7 Temmuz 

Talisiz gazete mÜ\'~ 
Bop Grift zavallı bir gaze 

vezziidir. Geceleri Londrada 
civarında gazete satar, mÜf 
frakh erkekler ve suvare 
kadınlardır. 

Birkaç gün evvel Bop g 
rini satarken yerde parlıyan 
göı ür. Bu Mistres Munster'iıı 
betti~i bir elmas gerdanlıktır. 

Bop doğru komiserliğe gi 
bulduğu gerdanlığı teslim ede 
miser gerdanlığı alır, Bop'ın 
ve adresini de kaydeder, 

iki gün sonra Bop1ın 
yattı~ı fakirler yurduna bir 
gelerek koruiserli~e uğraması 
liğ edet, Milvezzi "acaba pöli! 
df:n ne istiyor?,. diye dü~üne 
ne karaköla ğider. 

Karakolda komiser k 
mü)de verir : 

- Bulduğunuz gerdanlığı 
bine verdik, kadın pek menııı 
du. Ve size bu hizmetiniz i · 
bin frank mükafat verdi. işte 
!ar ... 

Pazar günkü ekspresle şehrimi 

ze geldiklerilıi yazmış olduğumuz An I 
tep valisi Ali Rıza ve Urfa valisi Ka 

1

. 

zım vazifeleri başına dönmüş ve is 
tasyonda valimiz Tevfik Hadi Baysal 
tarafından uğurlanmışlardır.: 

Bop paralarını alır, ş::.şkıO 
kın etrafa bakar, birdenbire 
düşer ve ... 

Ve .. ÖLÜR 1 
' Kuduz nefesle de sı 

yet eder 

Dört talebe Bursaya 
gönderildi 

Şehrimiz kız lisesi yatılı kimsesiz 
talebelerinden dördü kültür bakan 
lığının emri mucihince yaz 
geçirmek üzere dün sabahki 
Bursaya gönuerilmişlerdir. 

tatilini 
trenle 

Ali Rıza Taşkın 

Vilayet veterineri Ali Rıza Taş 
kın seyyar Aşiret hayvanlarında 

hastalık olup olmadığını anlamak 
üıere Bozantıya gitmiştir . 

ZABITADA: 

Çakı ile yaraladığından 
Nesim oğlu Haşimi, Masum ağlu 

Refik çakı ile kolundan yaraladı

ğinden Haşim yakalanmış ve hak 
kında kanuni takibat yapılmıştır. 

Yastığı altından 
çalınan paralar 

Mehmet kızı Hatun, polise mü· 
racaat ederc.-k komşularından Sadul
lah kızı Elmas tarafından yastığı al · 
tında bulunan otuz beş lira parası 
nın çalındığı şikayet etmesi üzerine 
Elmas vakalanmış ve çalınan para· 
lar meydana çıkarılmı~tır. Elmas 
hakkında tutulan tahkikat evrakile 
adliyeye teslim edilm:ştir. 

Paris Tıp Akademisinde 
nadir bir vakanın münakaşa" 
pılmıştır. 

Renlenje ve Bayyi ismin 
doktorun okudukları bir rapor 

lü bir kış günü ormanda 
bir kurtla karşılaşmışlardır. 

köylülere yaklaşmış, hücum 
. istemiş, fakat anlaşılamıyan 

beble kaçıp gitmiştir. Hayv•' 
lüleli ne ısırmış, ne de penÇ 
tir. Ya 1nız köylüler kurdun ~ 
rine çok yaklaştığını, hayvan•" 
nefesini yi zlerinde duyduk!•' 
lemişlcrdir. Köylüler vakad 
kaç gün içerisinde öliip 
lerdir. 

Vakayı tetkik eden do~ 
kuduzun köylülere hangi yol 
çebilec~ğini araştırmışlar, 

muzları ve tavşanlar üzerinde: 
beler yapmışlar ve araştırın' 
neticesinde kuduzun nefesle d 
çebilecf"ğİ kanaatine var mış13 

Hazine bulan köP 
Londra civarında otur•11 

kar ailesinin hir köpeği var· 
zc.-ki olan bu köpek, diğer k .. 
den daha üstün bir koklaf111 

liy('tine malık olduğunu da İS 
mi;;~ir. Gür.ün birindr bu . 
grniş arazinin ıssız bir köşeSI 
delik kazmağa ve neşeli nrf 
)&mağa haşlamıştır. 

ma güçtür.işte o zaman da bu mil ,,------------------------~-------------------------------"' 
Jete, birinci Napolyon zamanında . M t'Selenin karışık bir i., s . . 1 k sa n at 

Köpeğin bu hali kır be:~ 
den birinin nazarı dikkatini 
miş, çukur kazılmış ve içerı 

peyce miktarda elmas ve dİ 
lngiliz milletinin endi~esirıi mucip o· olduğunu iddi edeme ov e rn e 1 
la~ilect·k bu ÇFŞİt bir teşebl füün y.z! Ht'rşe,y açık her. 

Şey sa 1 t. Hlklye Yazan: Zofçenko 
bugün lngiliz imparatorluğunun em· 

111 1
• 

niyeti için çok H.izumlu olduğunu 
Mazmın ~uçunu tamamen itiraf rimde kalakaldım. çe bir dille : 

kabul ettirmek ire daha güç bir· etmişti . Yapılacak başka bir iş olmadığı 
şeydi.' Filhakika o, bilmediği Lir eve için suçluyu gözden geı;irme~e baş . 

işte, 0 zaman bu haleti ruhiye- girerek, evin ihti) ar kadınını boğ- !adım .. Suçlu, hiç kımıldanıadan ye· 
· mağa kalkışmış, iki kostümle daha rinde oturuyor, dalgın dalgın , belli 

nın eseri olan ve [Dorking mııha 
rebesi) adını taşıyan bir yazı bütün bazı şeyler aşırmıştı · olmayan bir iscikamete bakıyordu . 

1 ·ı Dava, esas itibarile çekici bir da Kenc.li kendime, yüksek s··sle söy· 
ngı tereyi heyecan içind: bıraktı. 

Bu yazı, yapılacak bu tünelden ge- va değildi. Bir benzerine her vakit lendim : 
, J k b rastlanıak kaLı"lcıı·. AcaLa herı"fe kaç sene ve ~ ece ir istilayı [Fransız istilası] 1 

- n 

izah ediyor ve haber veriyordu. Mu Mahhme salonundan çıkmağa ı irleı; mt rak ediyorum, doğrusu?. 
harrir tünelden ansızın çıkacak Fran davrandım. Fakat kalabalık fazla Yanımdaki kır saçlı, kır bıyıklı 
sız kıt alarmın Dorking de lngiliz olduğu için bir türlü yol bulup ka- ihtiyar : 

ı. 1 • · 1 • h d b pıya kadar gidemedim. Sonra, ben - Mrrak e t hin şeye bak, diye 
a~K.er erını nası ım a e e ileceğini 0 

anlatıyordu. Buna rağmen, bu mu dışarı çıkmak için kendime yol aç- cevap verdi, verecekleri ceza dört 
hay yelistila endişesi 0 zamanki lngi maya çahşırken yanımdaki kır saçlı senelık nıünferil hapis cezasıdır. 
liz harbiye nazırı Lord Volseleyin ve kır bıyıkJı bir adam da bana - Böyle bir ceza verileceğini 
ayni fikri açıktan açığa ızhar ede- tersters baktı. Doğru ~unu isterseniz neden istidlal ettiniz ? 

· k d bu bakışlardan da biraz Üı ktüm; ye- Kır saçlı, kır bıyık•ı ilıtiyar,sert-Ct-ğı güne a ar biiyük bir muvaf 
fakıyd kannamamııtr. Fakat bu 

-- Ben istidlal falan ettiğim 

yok .. Kanun böyle emrediyor, dedi. 
Biz aramızda böyle konuşurken 

Müddeiumumi ayağa kalktı. 
Büyük bir hararetle iddianame· 

sini söylemeğe başladı . Sözlerinde 
suçluya karşı gayet samimi bir kin 
ve nefret vardı . .Suçluyu, adeta, ye · 
rin dıbine batıyor , onu aramızdan 

hemen sökülüp atılması icabedm 
en iğrenç lıir mahluk olarak tasvir 
ediyordu . 

Ben çoktandır bu kadar kuv· 
vetli, bu kadar güzel Lir söz dinle· 
meıııiştim. 

Halk, soluk bile almaksızın 
müddeiumumiin iddiônamesir.i din 

liyordu.. Mahkeme azası da ayni 
dikkatle lıu sözleri dinliyordu. 

Ben suçluya baktım.. Dmacık 

bir alnı, basık bir kafası vardı. Ba 
kışları vahşi bir hayvan bakışlarını 

andırıyordu. Herifin her halin-Jen 
haydutluk akıyordu .. Müddeiumumi 
ye büyük bir korku ile, adeta deh. 
şetle bakıyordu . 

Kendimi tutamadım. ihtiyara 
dönerek : 

- Aşkolsun şu müddeiumumi 
ye, dedim, yaman söz söylüyor val
lahi 1. Herifi sakın öbür dünyaya 
göndermesinler ?. Ha, ne dersiniz? 
Acaba idam falan verirler mi ? 

ihtiyar: 
- Gerisi üçüncü sahifede -

metli taşl<ır bulunmuştur. 

Bu mücevherler, grçc:~ 
mö . .,yö ve madam Farkar. 
k ı alının taç giyme merasif11~ 

lunmak üzere Londraya J" 

vakit çalınmış ve bütün ar 
lara rağmen bulunamamıştı· 
aile bu mücevherleri bu'aıt' 
liralık bir mükafat vaadet!IJ 

Şimdi, halledilecek Lir~ 
le ortaya çıkıyor : 1000 ini':. 
lık mükafat köp<'ğe mi aitl 
sakır bekçisine mi ? 

Bekçinin silahını ç~ 
Durmuşlu köyü be~ç.i~ 

oğlu Hüseyin; Saimbeylı ~' 
rinde davar süruleıi arası 1 
ken silahının meçhul şahıf / 
dan çalındığını şikayet etıl1 
rece tahkikat ve takibat• 

mıştır. 
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Hitler' yeni bir yeni bir mesele Baştan nihayete kadar zevk r.e/e ' müzik kaynağdı bir şaheser Kocasız bir Kadın 
doğurabilir mi? 

Sahife 3 

kitap yazıyor - Birinci sahifeden artan - Asri Sinema a 

Amerikada sun'i telkih iJe ge
be kalan kadınlar çoğalıyor. 

Mücadelem 
lngilizce Deyli Her ld gazetesi 

.ıHitler yeni bir inci! yazıyor• ba~lı
ğı altında neşrettiiti bir haberde şoy
le diyor ı 

Hitler, Nazilerin incill olan *MÜ· 
cadelem• kitabının yerini alacak ye-l:!undan yarım asır kadar evvel tıın eıhği tanıması bir çok şantaj ni bir kitabı bitirmek üzeredir. Bu 

h V ı 1 . • ~ davalarına &ebeb ;te~kil edebilir. kı'tap Almanyada ve bütün Avrup. a-erkes Ju!es eme in rs• r er hı ".e · b' b. ı 
d Bunun için e-rkekle kadının ır ır e da milyonlarca basılarak neşredıle-)'ecania okuyor, fakat bir g:irı enız 

d rini tanımasına mani olmak üzere cektir. altında S~}ahatlerin, sekstn gün e . 
bu''tün tedbirler alınır. Her biri ayrı Bu kitapta Hitler bir nevi. ye.~ı devrialemlerin hakikat olabileceğine d b 
adreste bulunur, veya bastahaneye din ortaya koymaktadır. u ın u-

kat'iyen ihtimal vermiyordu. Halbu I d -· at et tiin şimal ırkı milletlerini ortaya lop· k d ğ . 1 k' ayrı ayrı za'llan ar a muraca b .. 
i fi ııdi stksen güı.de e ı St ·ız !ayacak, bunların da ruhani anısı 

&ünde dünyayı devri tabii addedi: tirilir. • bizzat ı- itler olacaklır. 
Yôruı!. l'..rkeğin ilkah maddesi alelade 1 Kitabın mühim siyasi hedefleri 

Ya Jules Verne sun'i yani baba· İ:ıir frijidetde .talıtessıfir derecede de vardır. Çünkü, Avrupayı ltalya 
· 1 kudretini kaybetmeden günlerce mu 1• 1 ~ Almanya arasında iki nüfuz mın-sız çocuk yaratılabileceğini şi:ıy esey. ~ 

diı okuyucuları ne diyeceklerdi? Bu hafaza edilebilir. 1 takasına ayırmaktadır. 
1 

k 
gün bile bir çoklarıhın inanmayacak. ırınga e ı ecegı g n '1 o 8 Ş d·ı • · u" ~oktor 1 ° 1•1·ıu·n· d'ı"'er Avrupa m. em e e.l· 

kadına böyle suni ilkaha razı oldu !eri biri 18tinlerin, diA-er şımallıl~rın ları bu hal hakikat olmuştur. Anne. k lideri tılan bu iki memlekete tfıbı o-
nin baba ile hiçbir cınsı münase· guna dair bir vesi a imzalattırır! \le lacaklardır. 
bette bulunmadan çocuk doğurması parmağını bastırır. Bu vesika ya nı~ Rusya bir Asya milleti sa~ ıldt~ı 
Amerikada muvaffakıyetle tatbik doktorun bildiği bir kasada hıfzed ı için bu kaidenin haricinde kalmakta-
cdilmeye başlanmıştır, Son beş se lir. Şayet kadın evli ise bu vesi~ayı dır. 
nedenberi N.:vyorklu doktor lronces ayni zamanda kocasıda imza ar. Hiller bu kitabı, Nazi hüküme-s b ÇÜ k.. t ı' I 'd koca kısır oldu tı'nı·n esas aayelerinin, «Mücadelem• eymour ve Alfred Koerner u sa· n u şaye eı ı e 

0 
d 1 d k ı nın kı'tabında söylediği şekilde tahakkuk hada çalışmaktadırlar. 8u iki dok- ğuna air bir rapor a ır a arsı k ğ 

' h h 1 1 b' k doaurdug· unu ileri sürüp lıoşanmak etmiş olduğunu dC~üncre yazma a tor sun i ilk ı la a<ı o an ırço • h k başlamıştır. 
ço~uklar yetişı;rmişlerdir. İsterse kadının sun'i Lir ilka a o· Kitap çıkınca, Alınanyan.ın d'.ş 

Koc larl kısır O~-p çocuk 'ıst'ıyen canın rızası ile maruz kaldığı der· d ,... ,.·
1 
tahmın edı-ıu politikasının e,.ışece,. . . . 

birçok kadınlar bu usulde çocuk hal isbat edilmiş olur. liyor. Onun için kitabın n~şır tarıhı 
doğurmaya tevessül etmektedirler. Sun'i ilkah neticesi hasıl olan ço de dünya meseleleriyle alakadar 0 -

F' ak at bu usul her kadına tatbik e cuk acabı1 kanun nazarında babanın !arak intihap edilecektir. 
dilm~z. Talib olanın kanı inceden İn- hakiki evladı sayılır mı? Şimdiye 
Ceye tahlil edilir, ayni zamanda di kadar böyle bir meselenin davası 
ınağ 1 iyiden iyiye muayeneye tabi görülmemiştir, Fakat yukarda .mev-
tutulur. Şayed talib olan kadında zuubahsolan vesika nazarı ıtıbara 
hemofoli hastalığı tesbit edilirse ta alınırsa çocuğun hakiki bir evlad ad· 
leb derhal re Jdedilir. Hemof li has · 1 dcdildiğini kabul etmek lazımgelir. 
talıgına müptela olanların kanı don Böyle sıın'i bir tarzda hamile k~~an 
nıaz. Ufak bir sıyrık ölünceye ka· kadına karşı zina davası açılabılır 
dar kanar. K~dınlar bu h•stalığı er· ' mi? .. Açılamaz. Çünkü zinayı kanun 
kek evlatlarına naklederler. Her ne. ' şöyle tarif eder: Bir kadınla bir er. ı 
dense kız çocuklarına naklolmaz. kek arasında cinsi münasebet. 

Ayni zamanda kadının ailevi tarihi 1 Sun'i çocuk doğurtma usulü Nev 
'edkik edilir. irsi hastalıklar olup yorkta son zamanlarda revac bu~-. 
olmadığı araştırılır. Şayed bütün bu muştur. Evlenmiyen fakat çocuk sahıbı 
araştırm81ar iyi bir netice verirse olmak i~teyrn birçok kadınlar bu 
Çocubuz kadına ilkah yapılır. usule rağbet gösterdikleri gibi 

ilkah için lüzümlu maddeyi ve kocasız kalan birçok kadınlar da 1 

ren erkeğin muayenesi kadınınkin- bu suretle evlat sahibi olmıya teves-
c.len daha sılcıdır, Erkek orta yaşlı sül etmektedirler. 1 
lar arasından intihab edilir. Çünkü 

Bir kadına 
yıldırım çarptı 

Sırkantı nahiyesine bağlı Ağzı 

kara köyünden Süleyman oğlu Meh
medin karı 1 F atına; evinde dört 
yaşındaki çocıığile birlikte oturur
ken yıldırım düşmü~ ve F •ima h~
men ölmuştür . 

Balkan Antandı 
Askeri Heyetleri 

Müzakerelere Başlandı 

Ankara : 6 (Hususi) - Balkan 
Antandı Kurmay heyetlnince tesbit 
edilen esaslar dahilinde Balkan 
Anlandı devletlerinin asktri heyet
leri dün şehrimize gelmiş ve garda 
karşılanarak Ankarapalas'ta misa 
fir ve kendilerine mihmandarlar 
tayin edtlmiştir. 

. Heyet, Romen Erkanıharb yar 
bayı Aldea Romulus, Romen ateşe
militeri yarbay Teoderesko Trayan, 
Yuğoslavya erkiinıbarb Binba~ısı 

Lazoiç, Yunaı istan istıhkam albayı 
Yannakopulos Panayuti, denİL alba 
yı Tezepulos Kirkos, istihkam alba
yı Valinius Konstanlin, deniz önyü.z· 
başısı Karnelis Jorj'dan müteşek ıl· 
dir. 

Görüşmelere bugün başlanacak· 
tır, 

"Or . . 
' Diğer taraftanda Valansıya hükü 
meti derhal parayı almak için Parise 
adam göndermek üzeredir. 

Fransa, bu parayı hem Valensiya: 
h m Burgos hükilmetine vermeye 
:cbur olmaktan korkarak, ikisine ;e borcuııu henuz ödiycmiyeceğini 

söylüyor. . 
Cumhuriyetçi hükumet, eskıden 

olduğu gibi şimdi de milli bankanın, 
kendisinr ait olduğunu, binaenaleyh, 
F ransanın borcunu yine kendisine 
vermesi lazımgeldiğini iddia ediyor. 
Bun.lan başka, F ransanın alacakları· 
nı aldırma ı için bankanın cumhuri· 
yet Jıükumdi müdürüne mektup gön
dermiş olması da bu paraya Yalan· 
siya hükumetinin hakkı oldt•ğıına 
bir delil sayılıyor. 

Franko hükumetiyse, bu gün, Is 
panyol milli bankasının şubeler'. 
bulunan şehirlerden çoğunun krndı 

idaresi altında bulunduğunu, binaen. , 
aleyh bankanın Franko hükumetine 
ait sayılması ve Fransanın da parayı 
ona veımesi lazımgeldiğini ileri sü· l 
rüyor. ı 

Bugün Pariste Valansiya ve Bur. 
gos hükumeti mümessilleri, Fransa 

bankasiyla lu ~.urn•ta temasta Lu. 
lunmakta dırlar. Fıansa henüz ka
rarını vt rmir değildir ver~ceğe de. 
benzemiyor. 

Sovyetlerde en
düstri istihsali 
Moskoua : 6 (Tass) - Sovyet· 

ler Birliğinde endüstri istihsalatında 
19.ı8 senesinin iık üç ayı zarfında, 1 

geçen senenin aynı Üç ay.'.n~ ni~b~.tle, 
yüzde 9, 7 bir fazlalık gorulmuştur. i 

Yegan istihsal fazlalığı, ıstıhsal 

aletleri istihsalinde yüzde 9, 1, istih 
lak maddelerindt' yüz le 10,7, çelik 
istihsalinde yüzde 7,3 petrolinde 
yüzde 14,9, mekanik inşaat endüst
risinde yüzde 13, 2, otomobil istihsa
li de dahil olmak üzere yüzde 17,4 
dir. 

Gıdaı Endüstridel.i fazlalık, yüz
de 17,6 bilh~ssa şayanı dikkattir. 

Eleklrik enerjisi irtihsali d~ ge
çen seneye nazaran yüzde 8,4 nisbe
tinde 1 ir fazlalık kaydetmiştir. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı!ımında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Yİrrnj yaşlarında olup gayet sıhhi ve 
normal gözüken bir erkeğin sinir 
ı asta lığına müptela olduğu yaşla· 
llınca anlaşılahilir. Bu nkek bir Ü 

ııiversite mezunu olmılı ayni zaman
da mesleki sahasında sade mali de· 
~il ilmi bir muvaffakıyet kazanmış 
b:ı'unmalı . ı-: i ;bir uzvi hatası olma· 
1llalı, zührevi hastalığı v' ceddiııde 
saralı bulunmamalı. Bu erkeklere 
hiçbir zaman para verilmez. Evli 
Ve çacuksuz olanlar tercih edilir. 
Şiırıdiyc k dar ekserisi bu işi, tec 
tiHıel erle alakadar oldu 1darı için, 
bir ilmi gayP ile yapmışlardır. Evli· 
erkek l ı· rin karılarının bu işi tasvib 
edip et nedikleri sorulur. 

Sovyet 
suları 

maden 
Nefis bir Viyana Opereti 

k Ekseriya çocuksuz bir erkek, 
•rdeşinin ilkahının alınarak kaıısı 

na aşılanma }ın ı ister. Bu suretle ço 
cuiiun kendine berızenıesi ihtimali 
~ardır Fakat böyle talihler reddedi. 
t Çünkü müstakbel annenin enin 

e sorunda çocuğun babasını öğre· 
lleceğj muhakkaktır. Binnet ic~ ko 
Casından sağ .yarak kayınbiraderi 
~-e karşı bir yakınlık hissetmesi ih 
~·lıalı vardır. Ayni zamanda karde· 

~ın Çocuğu severek kendi oğlu oldu-
u ildiasını ilrri sürmesi ihtimalı 

tııevcuJd ur. 

d Herhalde doktor ilkah için mad 
e Veren erkt kle kanuni babanın 

~Şağı Yukarı aynı tipte olmasına dik 
at eder. Çünkü çocuk lıüyüdükçe 

•ıı~e · J b 

haritası 

Moskova : 6 ( T ass) - Sovyet· 
ler Uirliği ilıui araştırmalar ve Jeo· 
lojık totkıkat ınorkoz Enstitüsü. 
Sovyetle• Birliğinde mevcut ınaden 
sularının bir haritasını hazırlamış · 

tır. Bu haritada ınadm sularının cog 
rafi bakımJan inkisamı il.: snların 

kimyevi terkibatı, tıbbi ve rndüstri
el haşsanları hakkında n ufassal ma 
lumat mevcut bulunmaktadır. f 

Yazlık • 
sınama 

Bu Akşam 
En çok beğrnilen, En çok sevilen :deal iki çift 

Henri Garat - Meg Lemonnier 
v~ emsalsiz komik 

RAiMU 
yi i~tira\ usun En güzel vaslarile süslü 

( Namus~u Kadırı ) 
A F 1 F E 

Büyük ve güzel Viyana Operetinde ggrünüz 
Fransızca sözlü, Neş~ ve Zerafet filmi 

Bu Akşam 
• . k .. . Alman film Sanayiinin harikası olan ve Umumı arzu ve ıste uzerıne .... 

görenlerin yerinJe ve ço'.< lıaklı takdirlerini kazaMn meşhur Alman tenoru 
Jos' f Şimitin yarattığı 

( Bir Yıldız Doğuyor ) 
AYRICA: Büyük Sergüzeşt, Mactra ' Heyecan Filmi 

Buck Joees 

(Haydutlara Karşı ) 
Fiyatlar: Balkon 25 kuıuş, duhuliye 15 kuruş, lo.c: bır lıra Zabıtan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzılat 

DIKK.ı\ T: Sinema hJsusi le a ır ve an ı a or er . d L. V t"I" t .. 1 le çok serin bir hale 
getirilm iş tir 

Telefon 
9475 

250 Asri 

Söylemek Sanatı 

_ ikinci sayfadan artan -

_ Geç efendim, geç dedi, ve 
recekleri dört senelik sıkı münferid 
bir hapistir. 

Müddeiumumi sözünü bitirdi. 
yerine oturdu. Ufak bir fasıladan 

sonra su~lunun avukatı ayğa kalktı 
ve suçluyu müdahaya başladı 

Avukat, oldnkça genç bir adam 
dı ... Fakat istıdat lı olduğu her ha 

!inden belli olu•rordu. Her şeyden 
önce harikulade bir hatipti. Sözle· 
rinde derin bir sıcaklık ve samimi
yet vardı. 

Hitabet, tabiatın en ğüzcl, en 
kudretli meyhiblerinden biridir .. 

söylediğin sözlerle insanları büyü · 
!emek, onları kendi arzularına ıam 
etmek kadar büyük bir meziyet ola
maz 1.. 

Avukat, lir buçuk saat kadar 
laf söyledi .. 

Mahkeme salonunu dolduran halk 
heyecanı .. dan yerinde duramıyordu ... 
kadınlar derin derin soluyor, he
yecandan terleyen minimini burunla 
rını, sık sık pudralıyorlardı. Yufka 
yürekliler hıçımıyor, burunlarını çe · 
kiyorlardı. Mahkeme reisi bile, par 
maklariyle sinirli sinirli önündeki 
kağıda vuıuyordıı . Suçlu tamamen 
S!rsemlemiş bir halde, ağzı açık o 
larak, kurtarıcısına bakıyordu. 

Avııkat, suçlunun kabahatini ört 
bas etınege hiç de uğraşmıyordu. 
Fakat meseleyi daha yakından, da 
ha derinden tetkik etmek bir zaru· 
ret değilmiydi? Bu gibi işlerde ha
yatın esraıını örten perdeyi tutup 
kaldırıvermek, daha muvafık dtğil 
miydi? Evet, maznun kabhatli idi, 
fakat bir defa olsun bu adamın ma . 
sum ve basit yüzüne bakmak la· 
zımdı. 

Avukatın bu sözleri üzerine ben 
tekrar suçluya baktı:ıı.. H ~kikaten 
de adamın yüzü oldukça basitti Al 
nı da basbayağı herkesin alnı gibi 
idi. Sonra kafası da, göründüğü 
kadar. Basık değildi. Bu kafa, 

basbayağı bir kafa idi. Böyle bir 
kafa ile ihtiyar kac'ı ıı boğmağa 

kalkışmış olmasına inanmak bile ol· 
d ukca guçtü. . 

Gene kendimi tutamacıım. Yan· 
ımdaki kır, saçlı, kır lııyıklı ihtiya 
ra dönerek: 

_ Galiba ddikan'ıyı beraet etti· 
rrcekler, dedim. Avukat çok müthiş 
bir müdafaa yaptı .. .. 

ihtiyar : 

- Geç efendim, geç dedi. Ona 
dört sendik münferid bir hapisten 
aşağı cna veremezler. 

Adana 
isinden: 

• 
ıcra daire-

Konkordato talebi üzerine 
verilen mühletin ilanı 

icra ve iflas kanununun 285 in 
ci maddesine tevfikan konkordato 
projesi ye işbu projeye mufassal plan 
ço ve defterle-rinin vaziyetini gösterir 
cetveli rapten konkordato hükumet
lerinden istifade etmek isteyen borç 
lu Celalettem mezkur kanunun 286 
ıncı maddesi mucibince tetkik merci
ince dinlenerek projenin alacaklıları 
ızrar kasdından ari ve borçlunun 
mevcudile mütenasip ve mevcudu 
borçlarının yüzde otuzunu temine· 
kafi görülmesine mebni talebenin ka 
buliyle kanunu mezkurun 287 inci 
madde ;İne tevfikan borçluya iki ay 
lık mühlet verilmesi~e ve Sami Başcil 
beyin komiser tayinine karar verilmış 
olduğunddn 288 inci madde ınucibin 
ce keyfiytt icra ve tapu dairelerine 
ve sicilli ticarete (liman dairesine) 
tebliğ edilmekle ilan olunur. 

9502 

Seyhan Kültür direktör
lüğnden: 

Hars komitesince liokul binası 
inşa ettirilmek üzere istimlak mua. 
melesi tekemmül eden Adananın 
Karşıyakasındaki Seyhan mahalle· 
sinde Deliağa zade vakfından (5760) 
metre murabbaı bahçenin beher 
metre ınurabbaına takdir edilen ye
di kuruşa itiraz edrn bu vakıf bah. 
çeoin mütevellisi Ahmet Refıkin iti· 
razı Belediye encümenince redde 
dildiğinden 25 Temmuz 938 taıi 
hinde bahçenin alınacağı ilan olu· 
nur. 9500 

ceğini söylüyorlardı. 

Bizim kır saçlı, kır bıyıklı ihtiyar 
ağzındaki pipoyu çekiştirerek: 

- Geç efendim, geç deyip du. 
ruyordu. Dört senelik bir münferid 
hapis cezası al<caktır .• 

Uzun bir beklemeden sonta mah· 
keme azası salona gidi 

Karar okundu. Dört sene sıkı bir 
münferid hapis cezası .. 

Jandarmalar su;;lunun etrafını 
çevirerek onu hemen alıp götürdü 
ler. Halk, ağır ağır dağılmağa baş· 
!adı. 

Gözüm, halkın arasında yürü. 
mekte olan kır saçlı. kır bıyıklı ih· 
tiyara ilişti. Yanındakilere lıir şey · 

ler söylüyodu. Mutlaka: . 
_ Gördünüz mü, ben sızede · 

meıniş miydim? diyordu. 
b' sın en babasın fan ayrı ir ta 

1
1 ~ta tnalık olurs•, arıne babanın göz 
erı tnwj ise ve çocuk kara gozlü 

1917 lnkıla bıııdan evvel. Kafkas· ı 
ya'da 130 maden •uyu menbaı bilin 
mekte idi Halbuki gugün bu maden 
sularıııın ve menba ların adedi, binden 
fazladır. Bütün menıekette 191 Tder' 
evvel malum monba ve maden su. 
!arının umumi yekunu, 385'den iba 
ret bulunuyordu Son yirmi sene 
zarfında yeniden 3.500 maden su : 
yu ke~fedilmiş ve bunlardan büyük 

Müdafaa bitti. Hakimler müza· 
PEK y AKINDA PEK YAKINDA PEK YAKINDA kereye çekildiler. 

ÇALI KUŞU ÇALI KUŞU Halk, avukatın fevkalade parlak 

Bu adam güzül söze hiçte kıymet 
vermiyor, doğrusu .. 

olurs~ b' k . . 
1 ' araya ır soğuklu gırmış o-ur, 

Ayni zamanda ilkalıını veren 
erk •· k egın adını tanıması veya kadı · 

bir kısmının hasşaları, hususi ilim 
heyetleri ta•afından tesbit olunmuş 
tur. 

E AUM N r müdafaası ttrafında mütalaada yürü Baş Rollerde: ~~~U~~::LUF DO~ terek mahkemenin koridorunda do 

!------- 9491 !aşıyordu. Bir çokları suçl~ya . bir _____________ F""_..,.' seneden fazla bir ceza verılemıye· 

Halbuki ben hi.; te bu kanaatte 
değilim.. Ben, bir İnsan hakkında 
t•fsilat verilmesini, onun hayatı hak 
kında bir çok şeyler anlatılmasını 
çok severim. 
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Adana Bo~·sası Muameleleri 
,~~~~~~~~-..P~A~M""""U~K-v-e~K~O~.z;:-~~~~~~~

Kilo Fiati 
CiN.si 

fapımalı pamuk 
Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi " 
iane l 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En az En çok Satılan miktar 

t=='ı:.'"==,~s."=11-'-';," · s. Kilo 

ı-2_4 ___ ,1 __ 24,25- - ---------

-

YAPACI 
----.B~e-ya-z------~ı-- 1 

1 ~s·~. h--- --i-- -·--
ıya 

~----- ____ Ç 1G1 T 
Ekspres 1 1 
iane -- ----
Yerli "Yemlik,, ---- ı 

ı--~.~.T~h=.:.:;.l~k--l-----ı---~ ------" o umu ,, - . 
HU B-U B A T 

Bukday Kıl>ns --,.---------

.. Men tane 

---.. Yerli 2,9:ı:= 3,55 ---"------·----------
Arpa -2,92___ 2,9S 

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

Türksözü 7 Trmmuz 1938 

C. H. P. Seyhan llyönkurul başkanlığından : 1 1 
Adananın Akkapı mahallesinde yeniden yapılacağı ~e 5/Temmuz/1938 BELEDİYE İLANLARI ı 

Salı günü ihale olunacağı ilan edilen (7005 Lira (55) kuruş krşif bedelli 
Mektep binası inşaatına istekli çıkmadığından 6/Temmuzl938 tarihinden '--------------------------
itibart>n bir ay müddetle ve Pazar'ıkla ihalesine karar vermiştir. 1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin bir yıllık ihtiya. 

isteklilerin Evrakı görmek ve Pazarlığa girmek için her gün Parti baş· cı olan 5400-7000 kilo ekmak 1000-1400 kilo sığır eti, 1043 kilo ku· 
hanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. 9499 ru ve 2750 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ekmeğin muvakkat teminatı 52,50, etin 21,60, kuıu sebzenin 
17,60, yaş sebzenin 7,20 liradır. 

r , 

Tan lokantası 
Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 

Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün malzemes'ni yenileştirmişlir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hergün taze o!ar ak h•zırladığı 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 

b' r tarıdadır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ul!uzluk, temizlik, mükemmel servis. 

-~ --;; Tan; ab .nelerine yüzde 20 tenzilat 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı alunelerin tvleıiııe arzu edildiği takdirde 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almu. 2 -13 9498 

3 - ihalesi Teınmuzurı 21 inci P orşenbe güne saat onda Belediye eıı 
eümeninde yapılacaktır 

4 - Şartnameler yazı işleri kaleminded:r. isteyenler orada görebilir· 
ler. 

5 - Talihlerin ihale günü muayyrn saatta teminat makbuztaril<' bir
likte Belediye encümenine muıacaatları ilan olunur. 

3-7-10-15 9483 

Oyun alat ve vasıtalarından maliyrce alınm~kta olan resiml haziran 
938 denitibaren 3434 numaralı kanun ile belediyelere devredilmiştir. 

Belediye hududu dahilinde mevcut kulüp, kahvehane, gazinolarla 
kırbahçe sahiplerinin belediyeye müesseselerinde bulundurdukları bilardo 
tavla, domino, dama ve satranç tahtalarının adedini gösterir beyenname 
vermek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameler belediye tahakkuk şübesindedir. Alakalı müessese sa 
bipleri müracaat edeıek makbuz mukabili bu heyennameden alacaklar ve 
daldurarak 15 temmuz 938 akşamına kadar geri vereceklerdir. 

Faııulya 
ı-.,.,Y.-ul.-at~------ ------ ------ --·-------• ' ---------------------------
1-......,,,-------- -----------~---------------

Beyenname vermeyen ve oyun aletlerini bildirmeyenler hakkında ka 
nununun 3 üncü maddesine tevfikan resminin iki kat olarak alınacağı i· 

Delice -------- - - -

-----1------·--------
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1 
Mercimek ---- --------------
.Susam ----!-------

UN 

[ 

Dört yıldız Salih ı 
ı-,:.-----"--='-C:.:... ____________ _ 

ü~ç::;-~":r:::-rf'"~~c-----1 .S .~ -Dörl yıldız Dokru!uk ----1 ____ _ 

~ -:; _ üç " u '-----1 
~ -; Simit ,, l 
.i< ~ Dört yıldız Cumhuriyet ,-----
~ "'I üç .. .. -----

Simit 1 .. 
Liverpol Telgrafları 

6 I 7 I 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
Sandm Penc 

_H_a_zı_r ------\-3- 95 - Liret \ \ 

1 

Temmuz vadeli 4 75 Rayişmark S'J- 60 1 :-=--'-'--'.:.:.:..," _____ - - - 1 

1 T 
· 

4 88 
Frank ( Fransız ) J 51 

. eşrın ,, 
-----''---'-~---- - - ::ıterlin ( İngiliz ) 623 00 

Hint hazır 3- 1 1 _
8 

_ 1
7 
1

2 
üolar ( Amerika ) 28- 84 

Ncvyork Frank ( İsviçre ) 

---------.. ·---
Kumbar&I biri 

~ 

TlıRXIYE 
CUMHV RİY6TI 

ZiRAAT.BANKASI 
Vakıflar idaresindeıı : 

Krşif Bedeli Teminat mevkii Cınsi 

Lira Kr. 
parası 

Lira Kr. 

199 09 15 

314 97 24 

163 90 13 

69 20 5 

1 31 92 10 

210 85 ~o 

00 camiı kebir Hane 
cıvar ı 

00 Mesten ha Dükkan 
mamı kurbinde 

00 pamuk Pazarı • 

20 Küpeli han 
kapısında 

• 

00 Mahmut p•şa " 
hanı sokağı 

31 Eski dabağ Hane 
Hükumet 

carldesi 
1149 93 Yekun ..... 

Numarataj 

147 

795 

86 

47 

6 

6/8 

Vakfı 

Camii kebir mü 
derrisliği 
Mestan zade 

Abdurazzak 
Antaki 
H•cı Omera· 
ğa çeşmesi 

Abduıazzak 

Antakivdkfı 
Cafer paşa 

Vakfa ait yukarıda yazılı akarat 11 / 7 938 günü saat 10 da ihale e 
dilmek üzere vakıflar idaresince mevcut çeşidleri uyarınca tamirleri eksilt
meye ~onmuştur. istekliler o gün saat 1 O da teminat akçaları birlikte va
kıflar ıdareainde bulunmaları. 

1 - 5 - 7 - 9 947 i 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi 

Bay Halil 
Ordu E.i civarı 
evi 27-30 

Savatlı 

9358 

Kimyager alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı

nacaktır. isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler İstida ile müracaat 
ederek şartları öğre ebilirler.9472 1 --3-5- 7-9-l:?-13-15-17-19 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

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

Adana Elektrik Şirke
tir den : 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çel<ildiği , 
son zamanlarda 3ık sık göı ülmektedir. Bu yüzden vukuu muhtemel her 
hangi bir tehlikeden dolayı mesuliyet kabul edemiyeceğimizden antenlerin 
elektrik haiları üzerinden gerilmemesini; bunların sağlam ve muntazam 
yapılmasına itina olunmasını alakadarl•rın nazarı dıkkatine arzederiz. 

9465 29 - 3-7 

--...... ·- ... 

lan 'llunur. 2 - 2 9495 

1 - T~chiz, tekfin için gerekli olan 17000 adet muhtelif boyda me· 
zar tahtası ile 4320 metre kdenlik heze talip çıkmadığından ihale müd
deti uzatılmıştır. 

2 - Talıtamıı muhammen lıedeli 3322,50 lira bezin muhamammen 
beli 1296 liraclır. 

3 - T dht1nırı m'JValdcat teminatı 249, 18 lira l>ezin muvvakkat k · 
minatı 97,20 liradır. 

t - l 111: ;İ • :ıı ıı ı : ıı l J i ı :i ;> ı: ı ·t: ; İ ~ i ı i sa ıt on la Belediye 
encümrrıinde yapılacaktır . 

5 - Şartııam,si Yazı işleri kalemin:ledir. isteyenler orada görebilirkr 
6 - isteklilerin ihale gürıü muvakkat teminatlarile birlikte daimi en 

cümene müracaatları ilan olunur. 9501 

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanın mış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

6-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

İnhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 

Adana inhisarlar Başmüdürlü 
ğü ve Adana Tütün fabrikası ile 
Kozan, Kadirli ve Feke inhisarlar 
idareleri aralarında sevk ve nakle 
dilecek olan ( 150.000) kilo ( şyanın 
18-6 938 günü yapılan eksiltmesill' 
de talip çıkmadığından eksiltmenin 
10 gün uzatılarak 8.7.938 gününe 
bırokıldığı ilan olnur. 

İnhisarlar 
ği1nden: 

2 5 7 9477 

başmüdürlü. 

Adana lohisarlar Başmüdürlü · 

ğünün eski ve yeni istasyonlar , an· 
barlar, idarehane ve gazharıe, imla
hane vebarut drposu arasında sevk 
ve nakledilecek olan ve 5 mil yon 
kilo tahmin edilen eşyanın 27-6 -
938 günü yapılan eksiltmesinde sü
rülen peyin haddi layikte görülme
sinden 2490 No. lu kanunun 43 ün 
cü maddesi mucibince tksiltmenin 
1 O gün uzatılarak 7-7-938 gü· 
nüne bırakıldığı ilan o!unur. 

9476 2-5-7 .. .. ,· 

!Mercimek aygır debostl 
direk törlüğünden 

j 

1 

1 

MP-rcimelr aygır doposunun ih 
tryacı olan yüz bin kiio yulaf ~( 
bin dört yüz lira bedeli muhamıneP' 
ile açik eks!ltmeye vazolunmuştıır· 

ihale 11 temmuz/ 930 tdrilıi111 

te>adüf eden pazartesi günü sı•' 
15 de Ceyhan Belediyesi salonu0

' 
~ da komisyon mahsusunca yaplaca 

tır. 

istekliler in te'minatı m.uvak.~a;: 
olarak bedeli muhammenın yuı 
yodi buçuğunu ihale sagtından e~ 

· vt 
vel mal sandığıua yatırmaları 
ş ırtı . ameyi görmek ve almak is

11
; 

yenlerin h·r gün mercimek ayg~ 
deposu direktörlüğüne müacaatl9

. 

ve şartnamenin bedelsiz olarak ~e 
rileceği ilan olunur' 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası/ 
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