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Dersimde medeniyet hareketlerine karşı koymak isteyen isi başlar 

Cumhuriyetin demiryumruğu altında ezildiler 
Ha tayda 
bayrama 

Lübnan Gazeteleri 
VATANiLERE 

Hakli hücumlar yapıyorlar 

l Başvekilin tarihi nutku bize dahili siyasetimizi ye
gane işgal eden hadisenin de kapandığını anlattı 

• 

hazırlık 
Dersimde 18 şehid 18 yarall verdik 

Vataniler hala Alevi 
kardeşlerimizle ara 

lllızı açmak istiyorlar 

zu Antakya : 16 [ TUrk•B· 
k muhabirinden ) - Geri 
"'~lan Hatay altlklAI bayra. 
c nın bu ay içinde yaplla 
ti aıı artık tahakkuk etml•· 

1; • Fakat gUnU henUz ma· 
rn dejlldlr • Hataylllar 

~•Yram için bUyUk hazır
•klar yapmaktadırlar. 

Bugun aidatım haberlere 
~lre; Yatannerln tefYlklyle 

"Vataniler çocuk düşünceleriyle 
bizi yutmak istiyorlar ,, 

Soruyoruz; Cenevre anlaşmasını kabul etmemek 

Suriye meclisinin ve memleketin iktidarı dahilinde-__ _.;;;,__~---::::---------:-----::::----------------
midir? Keza Fransa, Suriye - Fransa muahedesini ' 

tadil etmezse ne olabilir ki f. 

Şam : 16 (Türk Sözü muhabi. 
rinden) - Haber aldığıma göre; 

mak istediklerini ve alınan . tedbir 
ler esnasında 18 şehid ve 18 yara· 
Jı verildiğini ve neticede hükumetin 
artık vaıiyete tamamen hakim ola· 
rak islahat programınının tatbikine 
devam ettiğini bildirmiştir . 

Harekatta kadın tayyarecimiz 
Sabiha gökçenin de kahramanca 
hizmetleri görülmüştür. 

Tunceli vilayetini teşkil eden 
Dersimde hususi islijlat programı 
tatbik etmektedir Program burasım 
medenileştirmek gayesini takibet· 
mektedir. 

lzkıyeden gUya lellerl 
t•rnau eden bir beyet Şa
"'• D•lerek, hUkOmete mU
racaat ebnlf ve TUrk pro
~•ıandaeının durdurularak 
"'•vt c;ocuklannın •am 
"'•Kteplerlne kabutunU rl· 
ca etmı,ıer. Halbukl blll· 
hare ••ilam menbadan •l· 
dıOım bir haber bunu teyld 

· Şamda "Arab propaganda bürosu., 
mecmuası ismile bir mecmua çıka· 
caktır. Bu mecmuanın imtiyaz sa
eibi Fahn Barudi dir. 

tay anlaşmasına karşı şunları de. 
mektedir: - Soruyoruz Cenevre 
anlaşmasını kabul etmemek Suriye 
meclisinin eJindemi dir?. Keza Fran
sa, Suriye • Fransa muahedesini 
tadil etmezsa ne olabilir ki .. Demir ordunun demir erlerl slperlerde 

Program tatbik edilirken nisan 
başında lJazı elebaşılar mukave· 
met teşebbüsünde bulunmuş ve 
askeri tedbirler alınmışbr. 

etmemı,ur. 
llzklyeden şama .. len 

heyet lıevl heyeti d911I, 
kendllerını Aıevl dlJ• tanı
bin Yatanı .. raturlaMdır. 
&ancak•.,........,..... 
beri yeni bir hldl .. yok. 
'YalnıZıYat.nl gazetelerlnln 
Yaygaraları devam ediyor. 

M. T. 

Fahri Barudi Lübnanı Suriyeye 
ilhak etmeye ve bu ittihaddan teşek· 
kül edecek hükumetin başına Ma
runi patriki Antuvan Pyerin geçme. 
5ini teklif etmiştir. 

Trablusşam gazeteleri vatanilere 
ateş püskürmekte ve "' biz vatani 
hülyalanna doyamayız artık bizi 
rahat bırakınız., d~mektedirler. 

Keza Lübnanlılar da "vataniler 
çocuk diipiattJeriyJe bizi )'lltmak 

istiyorlar. Fakat bilaaelidirler ki Lüb 
nan arbk uyanmışbr- ., 

Bir LüJ,nan gazetesi, Suriyenin 
muahettede tadilat isteyişine ve Ha · 

Ege bölgesinde büyük bir 

Hidro Elektrik sanı 
rah kuruluyor 

ELEKTRiK KILOVATI tOO PARA OLACAK 

.. Ankara: 16 [ Türksözü muha
ınndcn ] - Beş yıllık endüstri kal 
ınrna planına göıe muhtelif yerler
yapılacak büyük elektrik santral· 

nndan birisinin de Ege bölgesin· 
c kurulması kararlaşmıştı. Yapala
k bu santral Hidro elektrik santra

l olacaktır. 

Bu mühim iş için müteaddit fen 
cyetleri Gediz, Küçük ve Büyük 
'klderes, Akçay mıntıkalarında tet-
1 ere başlamıştır. 

. Fen heyetlerinin tetkikleri Nazil. 
1 ve Çal havalisine kadar uzatılmış 
~ Çal civarında bir dağda büyük 
r şclar d . 'f d 1 . d" .. üt k c en ıstı ıı e çare en uşu· 
rne ~dir. 

'k Bu şelalenin suyu boldur. Elek 
b 5iiln~ralının kurulması c.İçin ayrı· 

a araı yapılmasına liizum kalma-
n .. cl"I · 

1 
v a enın yambaşında elektrik 

antralı k ld . . . uru uku takdırde baraı 
~l ı;reken büyük masraf tasarruf 

1 rnış olacaktır. 
.Ancak şelalenin yaz mevsimin· 

~kı su mikdarı mahim değildir. Şim 
1 fen heyeti bunu da tesbit edc:c~k 
c netice iyi çıktığı takdirde santral 
u ş~lilenin yanında yapılacakbr. 
. konorni Bakanlığınca memur 

~ı~cn başka bir -heyet Ege bölge., 
ınm elektrik olan c h' 1 . d b .. .. . ,,e u erın e u 

nku elektrık sarfiyatı ile yarınki 
uhtemel. elektrik sarfiyatını tetkik 
lmcktedır. 

Heyetin lzmirde yaptığı tetkikle
re göre lzmiı in şimdiki va~iyette ~e· 
nelik elektrik sarfiyatı 4 mılyon kı-
lovattır. 

Beş on sene sonra bu mikdarın 
bir kaç misli artacağı umulmakta· 
dır. Çünkü elektrik köylere varı?ca· 
ya kadar girecek ve büyük fab~ıka·. 
lar kendi tesisatları ile elde ettıklerı 
elektrik kilovabnı hariçten daha u· 
cuza bulabilecekler ve tabiatiyle elek 
trik cereyanını hariçten alacaklar
dır . 

Hidro-elektrik santralı kurul-
duktan sonra elektrik kilovatının yüz 
paraya kadar ineceği tahmin olun. 

maktadır. 

~---------·------~~-
lngiliz konsolosu 
Bilbaoyu terketti 

Cebhelerde harp durmadı 

Londra : 16 (Radyo ) - Roy· 
ter ajansı bildiriyor : Avam kam~~ 
sının bugünkü toplantı,;ında Hancı· 
ye Vekili Bay eden bazı mebusların 
sorgularına verdiği cevaplar arasında 
1ngiliz konsolosunun Bilbaoyu terk 
etmiş olduğunu ve ispanyada har· 
bin kanlı şeklini muhafaza ettiğini 
ve maallesef yabancı tayyarelerin 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Fetelarap diyor ki: - Suriye
nin, başına geçirilmelr istenen Ma· 
runi Patriği kaderde kiymeti olma
dığını bize alem değil Fahri Barudi 
anlattı. 

Ankara: 16 (Hususi) - ismet 
İnönü Büyiik millet meclisidıae ver 

dikleri tarihi nutukda harici ve 
dahili siyHetimizden uzun uzadıya 

Londranın en güze I 
genç kızı 

NASIL ESRARLI lllR 'EKILDE KAYBOLDU laE, YiNE ESRARUltllZ 
lllR SURETTE MEYDANA ÇIKTI 

Son zamanlarda Avrupada esra· 
rengiz cinayetlerin sayısı konkunç 
bir vekilde çoı)almaı)a başladı . Ke
srf bir esrar perdesine bOrOnen bu 
cinayetlerin failleri ekseriya buluna. 
makta ve Avrupanın en maruf polis 
teşkilatları bile aciz kalmaktadır • 

Geçen hafta da ortadan kaybo-

lan güzel bir Londralı kızın mace
raaı bütün Avrupayı heyecana dO
şOrmOştO . Londranın en güzel kızı 
sayılan Mis Dian bir gün alelacele 
misafir bulunduğu Lady Cenlhyanın 
evinden çıkmış ve ondan sonra bir 
dahada görOnmemişti • Efka.rı umu· 
miyeyi çok heyecana düşüren bu 
hadise karşısında Londra polisi se
ferber edilmiş fakat günlerce de· 
vam eden araştırmalara raamen 
kızcağızın izini bulmak mümkOn 

olamamıştı · Eararh bir ••kllda kaybolup 
Son gelen Fransız g.azetelerin- ve aynı t•kllde meydana çıkan 

de okuduğu~uz~ göre Mıs Dian na· Londrah gUzel kız Mis Olan 
sıl esrarengız bır surette kayboldu 
ise ayni derecede esrarlı bir surette de meydana çıkmıştır . 

[ Paris Soir ]a Londralı biri hAdiseyi şu şekilde anlatmaktadır : 
- Gerisi ikinci sahifede -

Sovyetlere karşı bir 
blok mu doğuyor? 
Alman Erkanı harbiye reisi Parise gidiyor 

FON NOYRAT DA AYIN 23 NDE LOND:XAYA GiDiYOR 

Berlin: 16 (Radyo) - Erkim 
harbiye reisi Paris sergisini ziyaret 
maksadile yakında Parise gidecek 
tir. 

Bu seyahatın askeri müzakere. 
)erle hiç alakası yoktur, Tamamile 
şahsidir. 

Berlin: 16 (Radyo) - Bcrlin ga· 
zcteleri Alman hariciye nazırınm 
Belgrad, Sof ya ve Budapeşte scya. 
hatlarından bahsedilirken F ransamn 

yalnız Belgrat ta değil, Bükreşte de 
mağlup olduğunu işaret ediyorlar. 

Gazetelerin yazdığına göre Ro· 
manya kralı Karola, Polonya ile 
mutabık kalarak, Almanyanın Sov· 
yetlere karşı olan siyasetine iştirake 
karar vermiştir. Diğer taraftan ga. 
zeteler Doviçland kravözörünün 
bom~ardmaru üzerine hasıl olan va. 
ziyetm teskini için milletler arasında 

- Gerisi dördüncü sahifede _ 

bahsetmiştir. 

Yakın uzak bütün dev-
Jetlerle dostane münasabatımızı an· 
latbktan sonra ; dahili siyasete geçe· 
rek Dersim meselesini ele almıştır . 

Dersimde bazı şakilerin terakki 
ve medeniyet hareketlerine karşı koy-

= e::a!US z 

Fakat ~eski devirlerden farklı 
şekilde ciddi bir yol talcib edilmiş· 
tir. 

Yapılan hareket ve alınan ted· 
birler hükumetin kudretli olduğu 
kadar da adaletli ve şefkatli oldu· 
ğunu bu hadisede bir defa daha te· 
barüz ettirmiştir. 

tez 

Slhhat mOdilrOnOn bıçak
lanma hadisesi tahkikatı 
Zabıta bir baba ve oğlunu fail gö
rerek yakaladı veAdliyeyeteslim etti 

TAHKiKAT MÜNASEBETILE ORTAYA MUHIM MESELE DÖKÜLDÜ 

Adliye tahkikat sonunda fabrikatoı la 
oğlunu serbest bıraktı 

Evrak mahkemeye verniyor 
Vilayet Sıhhat müdürü Hüsnü 

Muhiddinin cuma günü öğleden son· 
ra saat kulesi civarındaki kazancılar 
çarşısında meçhul bir adam tarafın
dan bıçaklandığını ve bu hususta 
zabıtanın geceli gündüzlü tahkikatla 
meşgul olduğunu yazmıştık. 

Dün aldığımız malumat üzerine 
Adliyeden yaptığımız tahkikat neti· 
cesi; zabıtaca fabrikator Bahaeddin 
oğlu Mustafa Akdağm bu meselede 

müşevvik ve oğlu Osman Akdağın da 
carih olarak görüldüğü ve bunun 
üzerine tanzim edilen ~vrakı tahki· 
kiye ile dün Cumhuriyet müddei 
umuıniliğine tevdi edildiklerini an· 
ladık . 
Maznunlar Adllye sorgusunda 

Oğlunu Sıhhiye müdürünü vur
mağa teşvikle maznun fabrikator 
Mustafa Ak dağ dün ikinci s~)rgu 

hakimliğinde verdiği ifadesinde de
miş tir ki : 

- Ben oğlum Osmanı Sıhhat 
~.üdürü. Hüsnü ~uhiddini yaralamak 
ıçın katıyen teşvık ve tahrik etme .. 
dim. Bizi ;zabıta tahmine müsteniden 
yakalamış bulunuyor. Fabrikamı iş· 
!etmek üzere vaki müracaatımda 
müsaade alamamak Sıhhiye müdü
rünü yaralatmayı icabettirmez. 

Cerhi• maznun Osman da 
ademi malOmat be~an ediyor 

Sorgu hakimliti Bay Mustafa 

Akdağın ifadesinden sonra zabıtaca 
carih gösterilen, oğlu Osman Akda. 
ğın ifadesine müracaat etmiştir.Suçlu 
Osman da ; kendisinin Hüsnü Mu· 
hiddini asli yaralamadığı , fabrika 
meselesinde ise Sıhhat müdürünün 
katiyen alakası olmadığım söylemiş
tir . 
Maznunlar serbest bırakıldı 

ikinci sorgu hakimliği gerek fab. 
rikator Mustafa Akdağı ve gerekse 
oğlu Osman Akdağı serbest bırak
mıştır. 

Tahklkatm safahatl 

Osman, zabıtaya verdiği ifade· 
- Gerisi ikinci sahifede -

----------~··--------~-
Mardinde 
büyük bir 

infilak 
400 teneke 

benzin yandı 
Bir garaj otel ve üç 

otomobil yandı 
Mardin: 15 [ Türbözü ınuhabi
- Gerisi Gçilncü sahifede -



Sahife 2 

Londranın en güzel 
geiıç kızı 

NASIL ESRARLI BiR ŞEKiLDE KAYBOLDU iSE, YiNE ESRARENGiZ 
BiR SURETTE MEYDANA ÇIKTI 

- Birinci sahifeden artan -

• Lady Cyntha Asquith'in biz· 
metçisi hayret ve korkudan titrer 
bir halde koşarak hanımının yanına 

geldi ve yine titrek bir sesle haber 
verdi : 

- Mis Dian orada .. Aşağıda .. 
Merdivenlerin üzerine uzanmış yatı· 
yor .. Çabık geliniz . Bu haber bir 
barut ateşi gibi Lady As9uithin 
muhteşem evini kapladı . Herkes 
aşağıya koşmağa başladı . 

Filhakika Mis Dirn bir et yığını 
halinde bir merdiven basamağına o
turmuş başı bir kolu üzerinde sinir 
buhranına yakalanmışlara mahsus 
hınçkırıklarla ağlıyor bir halde bu-

lunmuştur. Hınçkırıklar arasırda ağızın 
dan dökülen bir ka~ manasız keli· 
meden bir şey anlamanın imkanı bu· 
Junamıyordu. 

Bir kaç dakika sonra Oksford 
da bir delikanlı arkadaşlarının yanı 
na koşa, looşa 2'elerek sevinçle ba 
ğırıyordu: 

- Didi bulundu .. Didi bulundu .. 
Filhakika Didi bulunmuştu. Fa· 

kat onun bu bir haftalık hayatını çe. 
viren esrarın anahtarı bulunama· 
mıştı. 

Tam bir hafta evvel, Londranın 
en güzel kızı olan yirmi bir yaşında. 
ki Mis Dıan yanlarında ikamet etmek 
te olduğu sıkı ahbaplan Kontes Lon 

gun evinden, bir fotoğrafla randevusu 
olduğunu söyliyerek alelacele çıkmıştı. 
hatta genç kızın ayağında çorapları bi 
le yoktu. O andan itibaren bir haf
ta müddetle kendisinden en küçük 
bir haber bile alınamamıştı. Bütün 
bir hafta [ Scotland Yard lngiliz po· 
lis teşkilatı ] elinde Mis dion'un res· 
mi olduğu halde araştırma yapmış 
fakat köşenin başında genç kızın bir 
paket yapılmış iskarpinlerinden baş. 
ka bir şey bulamamıştı. 

Hiç bir suretle izah edilemiyen 
bu haftalık gaybubiyetten son. 
ra Mis Dian'un avdeti de hala 
çözülemiyen bir esrar içinde vukua 
gelmiştir. 

Genç kız bitkin bir halde mer. 
divenin basamağından kaldırılarak 
dt:rhal yukarıya çıkarılmış ve dok
tora haber verilmiştir. 

Her an bayılma istidadı göste
ren Mis Dian durmadan .. ağlıyordu. 

Arasıra ağzından dökülen kelime
lerden bir şey anlaşılamıyordu. 

Dalgın dalgın bir noktaya diki· 
len gözleri etrafında olanları, dola
şanları görüyora benziyordu. 

Tek bir insan onun ağzından 

manalı bir kelime çıkarmaya muvaf. 
fak oldu. lhtiyar Davisi gördüğü za. 
man gözleri parladı ve sönük bir 
sesle mırıldandı : 

·- Nanyyl Nonnyl. 
Bütün bu işler sabahın ilk saatle. 

rinde geçiyordu. 
Doktor uzun bir muayeneden 

sonra alınabilecek tedbirlerden en 
iyisinin: onu istirahata ve uykuya 
terketmek olduğunu kararlaştırdı· 
Iar. 

Onu bugün yeniden muayene 
eden doktorlar sıhhi vaziyetin daha 
iyi olduğunu fakat genç kızın bir 

haftalık kaybubeti esnasında geçirdi· 
ği hayatı kat'iyyen hatırlamadığını 

beyan etmişlerdir. Yalnız hadiseden 
evvelki hayatını mükemmel surette 
hatırlamakta • ve evvelce verilmiş 
randevularını, vadedilmiş ziyaretle
rini birer birer söylemektedit. 

Bununla beraber ustalıklı bir 
surette sorulan süaller, ve hafızasını 

canlandırmak için yapılan yardımlar. 
dan sonra genç kız, o gün Kontes 
Long'un evinden postaya bir mek. 
tup vermek üzere çıktığını ve hatta 
dönerken bir mağazaya girmeyi bi· 
le düşündüğünü ve fakat o andan 
sonra ne olduğunu başına ne geldi-

ğini lıiç bir '>Uretle hatırlamadığını 
söylemektedir. Doktorların iddiala· 
rına göre Mis Dian iyi bir istirahat 
tan sonra yavaş yavaş hafızasını 

tamamile kazanacak -..e kaybettiği 

bu bir hafta zarfındaki hadise'eri de 
birer birer hatırhyacaktır. 

Polis araştırmalarını bırakma· 

mıştır. Genç kızın hir tecavüze uğ· 
radığı muhakkak sayılmaktadır Ma· 
mafih esrarın çözülmesi için onun 
yeniden bütün hafızasına sahih ol 
masını beklemekten başka çare yok. 
tur. 

Sihhat müdürünün biçaklanma 
hadisesi tahkikatı 

- Birinci sahifeden artan -

sinde; vaka günü saat 17 ye kadaz 
kahvede oturduğunu ve hasta bulu
nan babasına doktor götürmek üze· 
re, doktor Bahaeddinin evine gittiği 
ve doktoru alıp evlerine götürdü· 
ğünü ve şu suretle vaka ile asla 
alakası olmadığını beyan etmiş ve 
aynca mekan şahitleri de göstermiş. 
tir. 

Dinlenen bu şahitler arasında 
bazılarının ifadelerindeki mübayenet 
şüpheleri arttırmıştır. · 

ilk olarak zabıtaya geldiğinde 
üzerinde gri elbisesi bulunan Osman 
başka elbisesi olup olmadığı sorul· 
muş ve Osman cevaben, lacivert 
elbisesi de olduğunu söylemiştir. 

Osmanın bu ifadesini mütcakib 
evinden lacivert elbisesi getirtilmiş 
ve bu elbise maznuna geydirilerek 
oradaki teşhis ş<ıhitlerine gösteril. 
miştir. 

Bunlardan bir kısmı, Osmanın 
gördükleri tipe uygun olduğunu, ve 
bazıları da süratle kaçan carihe, 
Osmamn ancak sonradan geydirilen 
elbisesinin benzediğini ve diğer kı· 
sımların ise hafızalarında izi olmadı· 
ğı ve bu itibarla müsbet veya men· 

fi bir kanaat izhar edemiyeceklerini 
söylemişlerdir. 
Zabıtanın fUphelerlnl artıran 

meseleler. 
Bu baba oğul üzerinde zabıta 

nın şüphelerini artırmağa sebeb şu 
me:ıeledir: 

Fabrikatör bay Mustafa AktJağ 
bir müddet evvel Akarcalılar fabri· 
kasını isticar etmiş ve işletmek için 
vilayete ·müı acaat etmiştir. 

Vilayet i~letme talebini havi is· 
lidayı sıhhat müdüriyetine havale 
etmiştir. Sıhhat müdüriyeti de yap· 
tığı tetkik neticesi, sıhhi sebebler· 
den dolayı bu fabrikanın işlemesine 
müsaade etmemiştir. 

Bay Mustafa Akdağ, müsaade 
verilmemesi yüzünden 25000 lira 
kadar bir zarara girdiğini iddia ede. 
rek muhtelif makamlara müracaat 
etmiş ve fakat ) ine fabrikasına iş 
letme müsaadesi alamamıştır. 

Ve nihayet 20 gün evvel bay 
Mustafa Akdağ vilayet vasıtasile 
sıhhat müdrüne son bir müracaat 
yapmıştır. Fabrikatör, . bu ve eski 
müracatlarmda bazan, sıhhat müdü
ründen tazminat talep edeceği yo. 
lunda tehdidlerle müdürü müsaade 
vermeğe icbar edici tavurlar takın· 
mış olmasıdır. 

TGrksözli 

Harmanlar
da kasdi 
yenğınlar 
Bugünlerdeh armanlarda yangın. 

lar olmaktadır. incirlik köyünde, 
çiftçilerimizden Bay Celal güvenin 
buğday harmamyle Bay Abdurrah
manın bir buğday harmanı yan· 
mıştır. 

Jandarmımın yaptığı tahkikat 
neticesi, bu harmanlaaın kaza eseri 
yandığı değil kasden , m~çhul eller 
tarafından yakıldığı anlaşılmıştır. 

Jaadarma bu işi yapanları şid· 
detle takib etmektedir. 

Kadastro 
faaliyeti 

Şehrimiz kadastro teşkilatının 
faaliyetini takip etmekte ve sık sık 
malumat almaktayız . Dün de , teş · 
kilattan aldığımız malumata göre , 
Tepebağ , Kayalı bağ mahalleleri· 
nin kadastro muamelatının tesbitine 
başlanmıştır . Kurtuluş ve Cemal 
Paşa mahallelerinin de yıllardanberi 
eşhas arasındaki ihtilaflı muamelatı, 
harita ve muamelelerinin yapılması 
dolaysiyle ortadan kalkmıştır . 

480 parçadan ibaret olan mülk
lerin hudutları tamamen tayin edil· 
edilmiş bulunmaktadır . 

10 - 15 güne kadar iki mahal· 
lenin plan ve cedvelleri halkın gör· 
mesi için Atatürk parkı civarında 
görülür bir yere asılacaktır . 

Sarı Yakup mahallesinin kayıd· 
!arının yapılmasına başlanmıştır. 
Pek yakında da senetlerin tevziine 
başlanacaktır . 

Bundan sonra Alidede mahalle· ı 
sinin çap ve senetlerinin yapılma. 

sına karar verilmiş bulunuyor . ı 
Reşad bey , Cemalpaşa mahnl · 

lelerinin planlarında belediye yolu 
istikametleri ve Y ansen planının tat· 
biki höze alınarak hareket edilmek· 
te ve çok istifade edilmektedir . 

Şehrimiz pek yakında Polik9na 
istinat eden güzel bir harita kazan· 
mış olacaktır . 

Osman kimdir ? 

Bugün zabıtanın evrakı tahkikiye 
ile adllyeye carih olarak teslim et· 
tiki , Mustafa Akdağın oğlu Osman 
ilk mektep tahsiliyle iktifa etmit , 
ticaret hayatına atılmış ve ewe'la 
Kurttepeli bay Ziyanın mağazasında 
uzun zaman satış işleriyle çalışmış 

ve bilahare Helvacı oğlu bay Akif 
mağaza~ında da emekd:ır olmuş 21 
yaşında bir gençtir . 

Sıhhat mUdUrUyla Osman 
karşı ka rfıya 

Yukaaıdo yazdığımız hadiselerin 
zanları takviyesi üzerine zabıta tara· 
fından suçlu olarak adliyeye teslim 
edilen Osman , Sıhhat müdürü bay 
Hüsnü Muhiddine gösterildiği za 
man , Sıhhat müdürü : 

- Yüzünü tanıyamıyorum. Çün· 
kü hadisede arkama bakmamıştım. 
( cüsse ve giyiniş itibariyle tama· 
men odur ) . tamamen kaçark~n gör· 
düğüm adama benı.iyor . Demiştir. 

Meaaıe ne olacak ? 

Müddei umumiliğin ve ikinci sor. 
gu hakimliğinin bütün bu tahkikat 
safahati üzeriude yaptıklan tedkik 
ve adliyece yapılan sorgu sonunda 
teşvik su~uyle adliyeye mahfuzan 
sevk edilen fabrikatör Mustafa Ak. 
dağ ve cerh suçuyJe yine mahfuzan 
müddei umumiliğe teslim edilen bay 
Mustafanın oğlu Osman Akdağın , ' 
serbest bırakıldıklarını yukarıda kar 

Tarlalarda Heryo 
tislerle mücadele 

fnnaplı, Mihmandar .köylerinde. 
ki pamuk tarlalarına anz olan Her 
yotis kurtlarına karşı ziraat müca
dele teşl<llatmm mücadele açtığını 
yazmıştık. Çalışmalardan sonra mu· 
vaffakiyetli neticeler dde edilmiş 

Kilise bucağında ve diğer ma 
hallerde mücadeleye hala devam 
edilmektedir. 

Pek yakında kazalarda da mü· 
cadele faaliyetine başlanacaktır. 

Kuruköprü - is 
tasyon yolu 

TAMiR lşlNE BAŞLANDI 

Kuruköprüden Eski istasyon po· 
Jis karagoluna kadar giden yolun 
yaya kaldırımlan sökülmüştür. 

Kaldırımlar yeniden güzel bir şe· 
kilde yapılacak ve aynca, belediye 

bu mıntıkanın yalnız yaya kaldırımlarını 
değil yolunu da timir ettirmekte· 
dir, 

Orman teşkilatı 
Müntesiplerinin maaşları 

Orman · umum müdürlüğünce 

gönderilecek kadrolara müsteniden, 
orman memarlarmm Haziran, Tem 
\muz 937 maaş ve .ücretlerinin orman 
idareleri muhufaza teşkilatına men· 
sup zabit, küçük zabit ve erlerin 
maaşlannm bordroları tabur ku
mandanlığınca tanzim kılınacaktır. 

1 Ağustos 937 tarihinden itiba-
en orman dairelerinin mal sandık· 

Jarma 1 guna tediyat yapmıyacak· 
lar , mahsulat ve mamulata ait be· 
delatın doğrudan doğruya Orman 
umum müdiirlüğü hesabına ziraat 
bankasına yatırılacaktır. 

ı 

Gelenler, gidenler 

Kocaili saylavı Bay f brabim An. 
karadan şehrimize gelmiştir, 

* 
Adana saylavı Esma Nayman 

Ankaradbn şehrimize gelmiş ve Be · 
ruta gitmiştir. 

• 
Antep saylavı Bay Ömer Asım 

Aksoy AnlCaradan şehrimize gelmiş 
ve G. Antebe gitmiştir.' 

" 
Malatya saylavı Bay Osman An· 

karadan şehı imize gelmiştir. 

* 
Hariciye Vekaleti memurların 

dan Bay Saip Ankaradan, şehrimize 
gelmiştir. 

* 
Birinci.umumi müf«tişlik müşa. 

viri muavinı Bay Mustafa lstanbul· 
dan şehrimize gelmiş, Oiyarbekire 
gitmiştir. 

Hudut komisyonu 
MÜZAKERELERiNE DON DE 

DEVAM ETTi ... 

~hrimizde toplanaıtım yazdıtı· 
mız Türkiye - Suriye hudut komis· 
yonu dün d~ öğleden evvel saat 9 
do toplanarak müzakerelerine de· 
vam etmiştir • 

Komisyon müzakereleri saat 13e 
kadar sürmüştür . 

Öğleden sonra saat 16 da da 
komisyonun tedkik ve tahrir heyet· 
leri ayrıca bir toplantı yapmışlardır. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Haziran ayııun birinden onuncu 
günü akşamına kadar belediye zabı· 
tasınca ruhsatsız inşaat ~yapan 19, 
caddeyi işgal eden 15, sıhhi muaye
neye gclmiyen 7, ehliyetsiz araba 
süren 5, sokağa pis su çıkaran 5, 
başıboş hayvan bırakan 4, Açıkta 
gıda maddesi satan 4, bozuk gıda 
maddesi satan 3, noksan tartıda ek 
mek satan 3, dükkanını pis tutan 2, 
arabasına fazla yük yükleyen 2, ta· 
rifeye riayet etmiyen 11, diğer muh
telif suçlan işliyen 25 ki ceman 105 
suçluya zabıt yapılarak muhtelif ce
zalarla tecziye edilmiılerdir. 

Bir asker karısını 
kaçırmak istediler 

Ali oğlu elçi Hüseyin isminde 
bir adam yanma topladığı bir kaç 
arkadaşile sözleşerek l' unus oğlun
dan Nazım isminde bir askerin evi· 
ni müsallih olarak basmışlar ve Na· 
zımın genç karısını zorla kaçırmak 
istemişlerdir. 

Hadiseyi işiten köylü yetişmiş 
ve kadım mütecavizlerin elinden kur. 
tarmıştır. 

Hüseyin arkadaşlanndan Ah· 
dullah ile birlikte yakalanarak adli· 
yeye teslim edilmişlerdir. 

Diğer suçlular da zabıtaca şid· 
detle aranmaktadır. 

On altı yaşında bir kızı 
kaçırdılar 

lnvan ( Ceyhan ) köyünden muh· 
tar Süleymanm yanında amelelik 
eden Maraşın Çakır oğlu köyünden 
Mehmed kızı 16 yaşlannda Havayı, 
muhtarın oğlu Musa kandırar'\k ka· 
çırmıştır. 

Hadiseyi haber alan jandarma 
takibe koyulmuş ve Musayı yakalı· 
yarak kızı elinden almıştır. 

Delikaf!h hakkında kanuni icap 
yapılmıştır. 

Zabıtada: 

Döğmek ve hakaret 

lcadiye mahaUesinden Osman kı· 
zı Fikriye, Mehmed Oğlu Arslan, 

:z::s::z = 
Halihazırda evrakı tahkikiye müd 

dei umumilikte bulunmaktadır . 
Müddei umumilik , sıhhat mü· 

dürünü tekrkr muayene ettirecek ve 

sıhhi durumunu yeni bir raporla tev· 
sik ve tesbit ettirdikten sonra evra · 
kı mahkemeye tevdi edilecektir • 

• Mehmed kızı Emine, Abdurrahman 
km ismet yüzünöen Ç1kan kavgada 
Cemile ile ismet, Fikriye ve Arslanı 
döğdükleri ve hakaret eyledikleri 
iddia edildiğinden haklarında kanu
ni muamele yapılmıştır. 

Elektrik telini koparmış 
istiklal mahallesinden Ahmed 

oğlu Yusuf adında biri, tütün:fabri· 
kası civarında mezarlık içerisinde bu· 
lunan yabani yemiş ağacını kestiği 
ve liu ağacın da elektrik teli üzeri-
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Geçenlerde Birle.ti~ 
Georgia hüku~ 
şehrinde kadınlar 

linç etmişlerdir . rJtll' 
Kadmlann lincine .. 

Master evlenmek vadile 
dmları iğfal etmek yü 
met memurJannı çok u~ 
adamdı. Uzun zamand 
mek vadile kadınları M-'!ı 
ralarmı alıp geçinen .,_J 
dilli, güzel yüzlü , terbi>"': 
latandı. Aldattıtı kadı~ 
beş değildi. Her kasaDP"" 
birde onunun saadet 
ciini kaptırmış olan bir~ 
vardı. Geçenlerde son 
mış olan genç kadınlarcW. 
deiumumiye müracaat 
yette bulunmuş ve ı,u.
kadın spekülasyoncusu 
miştir. . 

Gazetelerde bu babe11 

yanmış kadınlar,tevkifh • 
toplanarak , sorgu haki 1' 
rülece~i bir anda Master 
saldırmışlardır. Kimi şe 
misi basto.1 ile , l>azıiaJ1 
çanta ile hücum ederek,"" 
dahalesine rağmen, ada~ 
ve ne de göz bırakmıt 
yediği dayaktan ıki 1aat 
tanede ölmüştür . 

İdama mahküoı ~*" 
Bir Londra mahkeJlll"::. 

kadar işitilmemiş , gör& 
bir meseleyi tetkik 
Mesele şu<iur f 

Köpeğin biri ötekiDI 
saldırmak ve bir çok · 
ma\c suçuyle mahkemeye 

Mahkeme heyeti , 
dolayı köpeği idam ce_ ........ -

landırmış ve hüküm Y 
liuceye kadar tevkifhaoed' 
masına karar vermiıtir • 

Bu kararı haber alıP 
nın köpek sahibleri , der İl' 
toda bulunmu,lar , köpet 
ise kararı temyiz etmiştir · 
mahkemesi davayı yenide' 
etmete başhyarak şahi. 
birer dinlemiş fakat 
mübayenet gördüğündell 
bera:ıtine karar vermiştir ' 

Çocuğun yattığı 
giren bir tayY 

Geçenlerde Stubingt°' 
cize kabilinden, hiç bir f 
bebjyet vermiyen büyük 
re kazası olmuştur. 

Stubingtonea oturan 
reci, evine yakın bir ÇS~ 
istemiştir. l 

Pilot evvela kentli e'I 

bir iki tur yaparak kendi 
nun di~ katini celbetmek 
ra da gözüne kestirdiği 
mek dü~üncesile hareket 
Fakat, her nasılsa motör 
durmuş ve tayyare büt~ 
eve çarpmıştır. Şiddetli 
sonunda divar delinmiş "° 
dilotun çocuğunun uyum' 
yatak odasıua girmiştir. 

Bu korkunç kazada ~ 
ve ne de plota hiçbirşe)' 
Korku yanlarına kar kıl 

Tabii, tayyareden de 
madığmı ilaveye hacet 

Çekoslevakya -
ricalinin teın 

Bükreş: 16 (Radyo) 
levakya : başvekili bay 
Tataresko dün iki saat 
mülakat yapmışlardır. _ _. 

Bay Hudza kral Karu" 
kabul edilmişlerdir. Eu 
koslevak - Rumen do 
rinde iyi neticeler d 

detmiştik . 

Ve şu hale göre ; Mustafa Ak. 
dağ ve oğ!u O.smanla, Sıhhat mü
dürü Hüsnü Muhiddinin muhakeme· 
leri yakın bir günde başlıyacak ve 
itham altında bulunan baba ottJlun 
muhakemeleri gaan mevkuf olarak 
görülecektir. 

ne düşeıek telin kopmasına sebep 
bulunduğundan zabıta hakkında k3· 

nuni muamele yapmıştır. le olacakbr. 
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\ HiKAYE ~~ 
Yeni lokanta 

~ tle yemeğini nerede yiye· ( 
~ lim? saat bir olmuştu; va-

racağımız ilk şehre daha j 
80 le ilometre vardı. Halbuki, yolu
ınuz o kadar bozuktu Jci, ancak orta 
bir süratle gidebilirdik. Diğer taraf
tan o şehirde mola vermeği önceden 
lcararlaştırmıştık. 
.. Fakat açbk bu gibi kararları. ~it. 
ust ediyor. Hele açık havada tesırını 
gösterince açlık hiç bir karar dinle
miyor. 

ilci üç mil sonra ufak bir kasa
baya geliniyor. Yolculuğa dair d
deki rehber, on sekiz odaya iki ban· 
Yo düşen küçük bir otelden bahse
diyordu ki bu konfor namına hiç bir 
Şeyin mev~ud 'olmadığına del ilet edi· 
Yordu. Mutbaktan laf geçmiyordu. 
Hasılı otel pek çekici bir mahiyeti 
haiz değildi. 

Şaşılacak şey kasabacığa va.~· 
dığımız zaman karşımıza "Otel Du· 
ran. diye yep yeni bir bina çıktı. 
Kapısının önünde beş altı tane oto
mobil duruyordu. Rehber bu oteli 
henüz tanımıyordu ama, erbabı ve 
atzının tadını biltnler onu tanımışlar, 
Öğrenmişlerdi. Artık uzun uzadıya 
düfijnüp taşanacak bir cihet kalma
mıştı. burada lcalmak İcab ediyordu. 
Otel sahibi olan kadın kapının e~i· 
ğinde bizi bekliyordu. 

- Öğle yemeği yiyebilecek mi. 
yiz? 

- Aman eftndim.. Şüphe mi 
var?! 

Manto, pardesü ve şapkalarla 
dolu bir holden geçirdikten sonra, 
kadın bizi üzerinde •ıokarta., diye 
bir yazı b~lunan ikinci bir kapının 
yarundaki camlı bir kapıya kadar 

getirdi. 
_ Size, hususi ve küçük bir sa· 

lan vereceğim. Dört kişinin rahat 
rahat oturahileceği bir salondur. 

içerideki müşterilere bir göz at· 
mak maksadiyle üzerinde "lokanta" 
yazılı olan kapıyı açmak teşebbu 
sünda bulununca, kadın, derhal önüne 
geçerek, 

Çeviren H. T. 

olmadığından sözünü dinledim,İ. Bun· 
dan ba,ka zaten acıkmıştık. 

Ordövr, iştiha açacak bir şt kilde, 
masada yer almıştı. Bunun arkasın· 
dan güzaf b:r omlet ve ondan sonra, 
iyi kızarblmış olduklarına şüphe ol
mayan bir kaç tavuk geldi. Şarap 
çok sertti. Meyva Pariste de ancak 
bu kadar olabilirdi. Kahve ise her 
türlü takdirin üstünde idi. Ma.Iiim va, 
kahve bir lokanta için en ehemmi· 
yetli mihenk taşıdır. 

Kahveden bir yudum • içtikten 
sonra, pardesümün cebinden sigara· 
larımı almak için yerimden kalktım. 
Koridorda az kalsın otel sahibi ile 
çarpışıyorduk. 

Fakat b~n. bu Düran ile tanışr 
yordum. Benim dostlarımın çevre
sindeki yedi sekiz tane Dürandan 
biri de bu idi. Hatta, buradaki ile 
sr.nli benli görüşüyordum. O bana, 
yazdığım eserlerden iki üç sahneyi 
bile nakletmişti. Tabii, aynen de· 
ğil de, mühayyele ve hafızası müsa· 
ade ettiği nisbette .. 

- Burası senin mi? 
- Evet... Takriben iki hafta 

evvel burasını keşfettim. 
Müşterilerin ~aplca ve pardesü· 

leri dolu olan askılara hayretle ba· 
karak, 

- Demek bu kadar kısa bir za· 
man zarfında, böyle mükemmel iş 
yapıyorsun? 

- Evet, işler mükemmel gidi. 
yor diye başını sallacJıktan sonra: 

- Yemek salonuna bir göz nt· 
mak istiyor musun? 

- Kapı kapalıdır sanıyorum. 
- Sen bir istisna teşkil edebi· 

lirsin .. Fakat valnrz sen .... 
Kapıyı açtı. Önünde, müşterisi 

olmayan bir çok masa ile dolu ol 
dukça büyük bir salon göründü. 

- Müşteriler gittiler mi? 
- Müşteri diye hiç bir 'Şey yok-

tu ki ... 
- Ya bu bir sürü pardesii? 
- Ha .. Onlar mı? Önlar, benim 

aile efl.adımındır ... 
- E ... Otel kapısı önündeki oto. 

mob!ller? 
- Şehirde her zaman bir kaç 

tane iJSİZ kalmış otomobili bulunan 
bir garaj var. Bu garajla bir anlaşma 
yaptım. Bu anlaşmaya göre bana 

TüiksôzG 
. 
lnönü vapurunda 
yangın çıktı 

Kaptan yolcuları kurtar
mak için baştankara etti 

Mersin: 16 (Türk Sözü muha· 
birinden) - Bugün aldığım malu
mata göre, Bodrum açıklannda yo· 
luna devam etmekte olan lnönü va
purunda ani bir yangm zuhur etmiş 
ve yolcuların kurtulması için kaptan 
vapuru baştan kara etmiştir. 

13u acı haber Mersin ticaret ma· 
hafilinde çok fena bir tesir yapmış
tır. 

Bilhassa vapurdaki tecime! mal. 
ların sahibleri telaş içindedir. Çün 
kü 100,000 lira tahmin edilen yükün 
hemen yarısından fazlası sigortasız 
dır. 

Emir Abdullah Berutta 
karşılandı ve uğurlandı 

Berut: 16 (Hususi) Şarkulerden 
Emiri Abdullah dün bura} a geldi 
merasimle karşılandı ve Hayfaya 
uğurlandı. 

Sa vtulahrar 3 gün 
kapatıldı 

Berut: 16 ( Hususi ) - Lübnan 
delegesi Lefota hücum1er yapan 
Savtulahrar gazetesı yüce komiser 
likçe üçgün kapatı1lmıştır. 

her gün saat onda altı tane otomo. 
bil gönderiyor; tabii, temizlenmemiş 
bir halde. Bu otomobilll!r, ördek 
avındaki mühre vazifesini görüyor. 
lar. Maksada ne k:.ıdar elverişli gel
diklerine bizzat şahit oldun değil
mi? Onların sayesindedir ki seni de 
çekebildim. Bununla beraber, mü 
kemmel bir aşçım da var. Diğer 
taraftan avlaya bildiklerimi memnun 
etmek iÇin elir,ıden geleni yapmak. 
tan geri kalmıyorum. Böyle olunca, 
onlarda kendi dostlarını bana gön 
dcriyorlar. Faknt bunlan ~ski bir 

dost sanmaklığım itibariyle y:ılnız sana 
anlatıyorum. Arkadaşlarına filan bir" 
şey söyleme. 

Hiç kimseye bir şey söyleme· 
meye söz verdim. Lakin, şimdi artık 
bu sözümü unutmasaın da olabilir. 
Çünkü, üç ay sonra tekrar oradan 
geçtiğim zaman, yemek salonu ağzına 
kadar müşteri ile dolu idi. Otelin 
önünde, namuslucasına çamurlanmış 
bir }ığı otomobil duruyordu. Ve bu 
otomobillerin tozu, garaj tozu değil, 
yol tozu idi. 

Kozan yolunda 
Ziraat mücadele zehirleri 

bir kaza neticesinde 
ırmağa döküldü 

Ceyhan : 16 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Bugün kamyonla on 
iki fıçıda bin iki yüz kilo ziraat mü· 
cadeJesine aid zehir Kozana gitmek 
üzere lnceyer gemisinden geçerken 
geminin yarı yolda devrilmesi yer 
yüzünden kamyon ve zehirler ırmağa 
dökülmüştür . Zehir]erin hemen çı· 
karılması için Adanadan itfaiye isten. 
miş ve halkın ırmaktan su alması 
hayvan sulaması yasak edilmiştir . 

SELÇUK 

Tahran 
parlamentosu 
------

Şehinşahı Iranın heykeli 

Tahran: 15 ( Hususi ) - Me
busan intihabatı bitmiştir . l'arla
mentonun on birinci devresi ayın 
yirmi ikisinde açılacaktır. 

( 1316 ) Iran yılına ait bütçenin 
tanzimi için bir komisyon toplan· 
mıştır. 

Tahran şimdiki istasyonunun 
önünde Şehinşahı lran Rıza Şahın 
heykeli rekzedilerek açılma me
rasimi yapılmıştır . 

Onuncu devre meclisi son 
günlerinde Türkiye-lran muahede· 
lerU,i ta&dik edilmiştir. 

Alman kurmay 
Başkanı 

Beri in: l 6 (A. A.) - Alman ge. 
ne! kurmay Başkanı Paris sergisini 
zi~ar_et maksadiyle bugün Parise git· 
mıştıt. 

Bu seyahin hususi mahiyette 
olduğu. mammafih Fransa genel kur. 
may bakamru da ziya~t edeceği 
J erJinden bildirilmektedir. 

Mardinde büyük 
bir infilak 

- Birinci sayfadan mabad -

rinden ] - Bugün sabah saat 8 de 
şehrimizin sürur oteli altındaki ga· 
rajda bü} ük bir infilak olmuştur . 
Yangının sebebi bir lehemcinin dik· 
katsizl"u r. 

Sürur garajındaki bir kamyonette 
yüklü bulunan 400 teneke benzinin 
kontrolünde bir kaç tenekenin ak· 
tığı görülmüş ve bunun üz~rine bir 

Asri sinema 
Vasi ve serin salonunda iki büyük film birden 

-1-
James Cagney - Pat Obiren le beraber ~evirdifi 

Her şey kazananın 
-2 

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ ) 
Üçüncü ve son devre ene heyecanlı kısım 

( Esrarengiz Dağ ) 
Birinci, ikinci devre 

Pek yakında: ı Al .. olsan - u_bi . c:e er 
Caııno de Parıs fılmınde ----------------.:=:::::.. ________________ ...... 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( GiZli Vesika) 
Jean Murat-Komedi Fransezden: Vera Korene· Jea 

nine Crispion-J ean MaX Pierre Alcover-Pierre 
Larquey-Jean Galland 

Tarafından temsil edilen fevkalade meraklı ve heyecanla 

MiLLi MÜDAFAAYA AiT SON DERECE EHEMMIVETU BiR 
ALMAN VESİKASI GENÇ BiR ALMAN POSTACI KIZI, DOROT 
YENiN ve ARNA FLIDERIN YAPTIKLARI BÜYÜK FEDAKARLIK 

Gelecek program : 

(Hint intikamı) 
PEK Y AKlNDA : 

Hayat mücadelesi-Kocam aldatırsa 
8209 

tenekeci çağmlarak sızan tenekele
rin lehimlenmesi söylenmiştir . T e· 
nekeci gösterilsm benzin tenekeJe· 

rini lehimlerken , benzin birdenbire 
tutuşmuş ve derhal diger tenekelere 
sirayet ederek garajın içinden alev· 

ler yükselmiş ve büyük bir infilak 
olmuştur. O anda garajın içinde bu· 
lunan sekiz kamyonetten beş taneşi 
yalazalar içinden kaçırılmış ve diger 
üçü içeride kalmıştır . Tenekeci ve 

garajdakiler canlanm zor kurtaraur 
!ardır.Bu şiddetli infilak bütün tehri 
sarsmış ve halkta büyük bir beJe
can doğurmuştur. Garaj tam•mlle 
yanmış, otelin bir kısmı da harap 
bir hale gdmiştir. 

Yangın Belediye itfaiyesinin ve 
askeri itfaiyenin yardımilc bubnL 
mış ve sirayete meydan verilmemit
tir. Nüfusça zayiat yoksa da zarar 
fazladır . 

- Hayır, hayır, bu kapının ka 
palı kalması lazım. Çok büyük ce 
leyan yapıyor. Bahçe tarafında ki 
kapı açık da onun için ... Dedi. Bir 
ı>atÇa ~ınr gibi oldum; fakat kadı. 
nan söyledikleri inanılmıyacak bir şey 

Bigulo onu ikna etmek için kay. 
bedecek vaktı olmadığını görünce 
k?lundan yakaladı, vagondan indiı· 
dı, ve onu çektiği telgraf üzerine 
orada Şafak gazetecinin kendisini 
bekliyen muhabirine teslim etti. 

937 
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birbiriyle şakalaşarak Parise geldi. lunmak için bir centilmen gibi burr· 

Ve kulağına üç söz fısıldadıktan 
sonra trene atladı ve katilin yatağı 
na yattı. fşte Limase sabahleyin ka 
tilin yorganını açarken altından Bi· 
gulonun karşısına çıktığını böylece 
hayretle gördü. 

- Ondokuzuncu fasıl -

NiHAYET BlaULO PARTiYi 
KAYBEDiYOR 

Tren Lion gaQDa geldiği vakıt 
saat 9 oJmuıtu. :0..adi Limaseyle 
Bigulonun bulundutu kompartıman
dan iki kadavn ç!kardıklarına şaşı 
lır. Çünkü nkip adarnakıllı dö· 
ğüşmüştü. 

Limue, yorgarun albndan, yaka
lad•kt ~,erine Bigulonun çık 
tJtmı görütllf hiddetinden tözleri 
karardı.. Brr defa bu, kendisiyle is· 
tibzanın en büyüğü idi, dehşetli bir 
tahkirdi. Sonra planlarını altüst et· 
miş, lcatilj elinden kaçırmış, gazete· 
sinde okadar emek verdiği en mü· 
him havadisten mahrum etmişti. 

Biıulo ona cimi uzatırken Lima-

se ok gibi ) erin.!cn fırladı \ c Bigu· 
!onun sanki boğ.ızına sarılacaktı. 
Fakat Bigulo da elinde kal:-cak a· 
dam değildi, onaaşüphesiz mukabe· 
le edecekti. ikisi de Lion istasyonu· 
na kadar altalta, Listüste döğüşmek 
fikrini tasarladılar, fakat bu olmadı. 

Limase kendini tuttu ve rakibinin 
boğazın,t sarıta~ak yerde kahkaha 

)arla gillmeğe başladı. . 
Müdafaa vaziyeti a]mış olan Bı. 

gulo da yelkenleri suya indirdi. '! e 
onun gülmesinden cesaret alarak. . 

- Nasıl beğendin mi? Bekçı 
baba .. 

Mü. ,,,... Vallahi diyecek yok .. 
keınmeJ .. Okadar iyi bir oyun yap· 
tin ki ... 

- Öyle amma sen de bize yar. 1 
dım ettin. Caninin eski elbiselerini 
otomobilde bıraktın .. yakanı elimize 
verdin.. ı 

- Öyle oldu.. Ben onu geçer 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

1 9 

keıı dereye atacaktım. Fakat unut 
tuın İşte .. Ne olduysa bizim Fecir 
gazetesine öldu. 

Eh ne yapalım.. Sen katili 
yakalamış, Parise götürüyordun .. 
Orada polise teslim, hemen kalemi· 

ne sarılıp donatacaktm değil mi?, 
Ben de Niste pinekleyip duracaktım. 
Bu benim işime gelmedi. Bıraktığın 

i 1 .srniıı peşıne düşt'iın .. Peıa'da 
l.ıiıfeye İn iğiniz z ·ıman sana yapa. 

ı. cağımı y. ptım. 

iş okadarla da kalmadı. Panaıi· 
Y~ de hal> r verdim. Şimdi katil se. 
nın elinden kt b · d çı ı, enım a amımın 
elindedir. Saat beşte Panari Liyona 
g~lecek, katili onun elinden teslim 
alacak. ik"ı ·aat b" . · .. sonra ıze yetışe . 
.cek .. ozaman da §izin gazete basıl· 
mış bulunacak. havadisi taze taze 
Şafak gazetesinin 3,000,000 okuyu . 
c~su okuyacak .. Nasıl beğendin mi? 
Lı~~sc bu oyunun güzel oynandığı 
nı ıtıraf etmekle beraber kendi k d" en. 
~ne daha son sözün söylenmediği 

~1 ~<: tesadüfün kendine yardı:n ct-
tığını düşündii Fakat bu d"" ·· . . . · uşunct!sı-
nı Bıguloya seidirmedi. Başını sallı 
yarak: 

ler. ya geldin, kin taşımıyorsun. .. 
istasyonda Şafak gazetesi muha· - Tabii geleceğim .. bit rezeteci 

birlerinden biri koşa koşa Bigulonun her işi takib eder. Başladıtımız ta• 
yanına geldi ve ona hir telgraf ge· kibatın neticesini de görmek b-'· 
tirdi. kımdır. Kim bilir ne olur ne olmaz 

Bikulo Lu telgrafı okuduktan biz gazeteciler her şeyi sonuna b· 
sonra gülerek arkatla~ına: dar takib etmedikçe rahat edem~yiz. 

İşte Panari katili y.ıkalamış.. Bigulo hala arkadaşının tcsadü. 
Şaat 2,27 treniyle onlar da Parise fün yardımından bir ümid' bekledi. 
geliyorlar. Sen hemen karilerine, ka· ğini görerek içinden güldü. Arlilc 
ti) tutulmuştur. Tafsilat Şafak gaze. onun zaferi kafiydi, Panari lcaitli 
sindedir. Diye yazarsın .. diyerek bu yakalamış .. Şimdi neredeyse beraber 
son alaydan sonra Limasenin elini trenden inecekler .. Bundan sonn ne 
sıktı ve hemen gazete idarehanesine aksilik olabilir? · 

gitci. Katil trenden iner inmez orada 
Limas mağlup olmuştu,. Canı bekliyen polisler tarahncbn ellerioe 

sıklıyordk. Kendisiyle beraber Fecir kelepçe takılacak ve d<>tru mabke-
gaz~te. si_ de rakibi Şafak gazetesine me huzuruna götürülecek ve~ 
yenılmıştı. gazetesinin ikiftcİ basılıfı, cinayet 

Eh.. ne yapalım, dedi k t tafsilibm halka bildirirken Feclr P• 
b.. 1 . . B ' ısme . ·ı d ki d __ La.. . oy e ımış.. aşka bir iş k _ zetesmı a uyu atıp ura~uıt 

. . çı ar, o za ~-
man ıntıkamımı alırım. Tren göründü. Bigulo arbumr• 

B.. l d" nın omuzlarına dokunarak: oy e ıyerek biraz istirahat et· ...lli.. 

mek ve banyo almak için evine gitti. - Canım merak etmi!, ll-
Fakat saat 2,17 deLlon trenini bek· birinde senin de zaferini kutilnl. eli• 

yordu. 
lemek için istasyona dönmeği de rlakikaten Pananyle katil qea-
unutmadı. den indiler ve polüler ptilia etllfm 

BiguJo ondan .evvel gelmişti. Li çevirdiler. 
masenin elini sıkarken: BipJo da odda toplawıo .... 

- Bravo, arkada, ip bayleol• ite bb oalann yanma tokuldu. 
mab 



Sahife : 4 
E -~ 

İngiliz konsolosu 
Bilbaoyu terketti 

- Birinci sahifeden artan -

hala faaliyette bulunduğunu ve harp· 
ferde kullanılan bütün eslahanın ya· 
bancı hükumetlerin olduğunu söyle· 
miş ve İspanya işlerinin düzelmesi 
için lngilterenin büyük mesai sarf 
ederek bir sureti hal aradığını ve te· 
şebbüsler yaptığını ilave etmiştir. 

Londra: 16 (A· A. ) - ispanya 
da Bilbao'da etrafında muharebeler 
devam etmekte ve şehrin asiler eli
ne dü<mesi beklenmektedir. 

Valansiya hükumeti yebancı dev 
!etler nezdindeki sefirlerini davet et· 
mişlerdir. 

Londra: 16 (A. A.) - ispanya 
sefareti bu toplantırunın muhtemel 
bir snlb hazırlı{lı için olmayıp sefir
lerin nezdinde bulundukları devletle
rin harici ve iktisadi siyasetlerinin 
tedkik edileceğini bildirmiştir. 

lngiliz Hariciye nazırı Avam ka 
marasında ltalya ve Almanyanın fa 
aliyetlerine tekrar iştirak etmeyi ka 
bul etmelerinden dolayı memnuniye· 
tini beyan etmiştir. 

lngiliz hükumeti Alman Hariciye 
Nazırını davet etmiştir. 

Nazır bu ayın yirmidokuzunda 
Londraya gidecektir. 

Türksôzü 

ır •• •• •• 
TU RKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llAnlar Rek_lam. hir.~icareth~- 1 
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinı.ı . 

Kl·taplar E.~e-~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene-
cektir. 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defter· r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö

zünden,, başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

TÜRKSÖZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Zayi mühür 

zayi ettim. Bu mühürle hiç bir kim-

1 
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Geldi!.. AN~RA 6)~\.--~ı.17 ,· 
Ankara lbirası 

Her depoda, her yerdelvardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

Ankara Birasııil 

Rıza Salih Saray : (Telefon No: 265) 
( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

8206 ,,,,,,,/ 3-26 

lngiliz gazetelerin daha ziyade 
lspanyol meselelerine taalluk edece· 
ğini ve bununla beraber yeni bir batı 
paktı meselesinin de görüşüleceğini 
yazmaktaddır. 

1 6-937 de tatbik mührümü 1 BELEDI'YE I'LAA NLARI 1 
seye borcum yoktur . Yenisini kaz· 1 
dıracağımdan eskisinin hükmüol· ....._ ___ , _____ Akdenı·z KarataşAltun 
madığını ilan eylerim. 

Eski Hamam mahallesinde Tarife komisyonu tarafından 1-5-937 tarihinden muteber olmak üzere ld 
Sovyetlere karşı 

8215 
oturan ölüEASMli Açavuş karısı dört ay için elektrik şirketince kilovat başına azami 19,20 santim alın kum PlaA J. 1 açı 1 

ması hakkındaki tarife Nafia Vekaletince tasdik •dilmiştir • 
- Birinci sahifeden artan -

yapılan görüşmelerde lngilterenin 
tekrar Almanyaya yaklaşmak için 
Fransadan ay~ıldığını yazıyorlar, 

Berlin: 16 (Radyo) Fon Noy-
rat lngilterenin daveti üzerine bu 
ayın 23 üde Londraya gidecektir. 

Eon Noyratın bu seyahatı Al· 
man - lngiliz işlerinin müzakeresi 
için değil, lspan> a hadiseleri ve 
binnetice dünya siyasetinin durumu. 
nu tetkik ve tedbir ittihazı içindir. 

,.. 
TÜRK8ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

Karataş Altunkum 
Plajı açıldı. 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değ-işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar iÇin idareye müra
caat edilmelidir . 

=---·--------- ~ _J 

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını ancak 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
HAYRET VEREN UCUZLUK 

Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini [yüksek zevkli] 
müşterilerine mağazasında teşhir etmektedir. 

8216 1-15 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen' Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 58 

Keyfiyet sayın halkımıza ilan olunur. 

1- Abidinpaşa caıldesinde belediyeye ait 349,50 metre murabbaın· 
daki arsa açık artırma ile ve peşin para ile satılacaktır. 

2- Muvakkat teminatı ikiyüz liradır . 

3- Şartnamesi belediye yazıişlcri kalemindedir. 

4- ihalesi haziranın 21 inci pazartesi günü saat on beşte belıtdiye en
cümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün teminat makhuzile birlikte be-
lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8176 5-9-13-17 

1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin yıllık ihtiyacı o
lan 12367 kilo odun, 5843 kilo ekmek; 1345 kilo sıtır eti, 1314 kilo ku. 
ru erzak, 3062 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı : Odunun 14 lira, ekmeğin 33 lira, etin 22 fi. 
ra, kuru erzakın 17 lira, yaş sebzenin 7,5 liradır. 

3 - Şartnameler yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebilir
ler . 

4 - ihalesi Haziranı.1 28 inci Pazartesi günü saat on beşte daimi en· 
cümende yapılacaktır . istekliler o gün muayyen saatte teminat makbuz· 
larile birlikle belediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

8205 13-17-22-26 

Kelvinator 
Sağlığın mi

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklannı 

unuttuıur,eviniz 

sıhhat ve neş'e 
verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

1 
7966 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis Y~ ~ 
ve mezeler, her türfij içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hususı 
taklı odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

istirahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. . .. . ,,-ı 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesı gunlerı rf' 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar h• 
ket etmektedir • 8194 H. 6 

YAKINDA~ 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınıı 
6 H. 81~ 

• 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü mat~ 

r 
v 


