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PARTiGURUBUNDA HAT AYDA VAZiYET 

Baş vekUimizın 
çok mühim beyanat 

hafta içinde Hatay Eğer bu 
meselesi hal edilmezse ! 

FRANSA iLE ARTIK HER CEPHEDEN 
ALAKAMIZI KESiYORUZ 

liükümet meclisten selahiyet olacak 
" Ankara : 22 ( Telefonla ) - Cumhuriyet Halk 
rarr . 
• ısı Kamutay gurubu dün saat 16 da Hasan Saka
"ın . ll rıyaseti altında toplandı, Gurubun bu toplantısında 
k~~VekiJimiz Celal Bayar kürsüde yer almıştır . Başve· 
A 1 nıiz , lstanbuldan dün avdet ettiğini , Bayük Şef 
d_ta.t~rkün gurup azalarına selam ve sevgilerini getir-
t 1~nı ( Sürekli alkışlar ) söyledikten sonra ( Gurup
tan da Şefe m"nnet , şükran sesleri ) memleketimizi 
~!rif eden Romanya Kralı Majeste Karo! ile Atatürkün 

1 
ul~katmdan bahsetmişler ve bunu müteakip ezcümle 
Unları söylemişlerdir : 

~· - Geçen yıldanberi hepimizi alakadar eden Hatay 
d 

1 attık son safhasında bulunmaktadır . Bu hususla 
~ha fazla malumat istenildiği takdirde Hariciye Ve. 
11nıiz Rüştü Aras size izahat verebilir. 

Hatay meselesi e~er bu hafta içinde halledilmezse, 
:~nsa ile aramı1daki muahedeleri fesih v~ her dürlü 

ıtayı kesmek için Meclisten salahiyet istiyece~!Z . 

( Çok musip sesleri - Alkışlar ) 
Cenevre : 22 ( Radyo )- Türkiye hükumeti , Mil

letler Cemiyetine bir nota göndererek, Hataydaki son 
vaziyet üzerine Hataydaki Milletler Cemiyeti Heyetini 
tanımamak mecburiyetinde kaldığını bildirmiştir . 

Cenevrer 22 (Radyo) Türkiye Hükümeti; Millet
ler cemiyetine bir Nota göndererek Antakyada bulu
nan milletler cemiyeti komisyon azalarını derhal geriye 
aldırılmasını istemiştir. 

Kudüs: 22 (Radyo) Antayada• alınan haberlere· 
göre; Antakyada Türkiye - Fransa Askeri heyetleri 
arasındaki müTakerelere Pariste devam olunacağı ve 
burada kati netice alındıptan sonra Türk Ordasunun 
lskendurun ve Antakyada asayişi temin için buraları 
Askeri işgal altına alınacak haber verilmektedir. 

Kahire : 22 (R dt.>) f.i.-'t ı ~ ; Hükümeti Antakya 
ve lskenduı unda asayışı muvafazası için buralarını 
Askeri işgal altına almaka karar vermiştir. 

-KERESTE iHTiKARI r-K~ra~l~K~a~r~o~l -ı 

Bükreşte İki liralık keresteler 450 
hatta 480kuruşa yükseldi 

aıı Son günlerde şehrimizde kereste 
der •rı Şimdiye kadar görülmemiş bir 

1 

en eceye çıkmıştır. Bundan üç dört '. 
iaıı~ evvel beher parçası iki liraya 1 

480 kuruşa kadar yükseldiği hayretle 
görülmektedir. Buna bir de mamul 
yani tahta haline gelmesi için yapıla 
cak masraf ilave edilince beher 

BUkre, : 22 ( Radyo }
Türkiye Reisicumhurunun 
hususi suretle misafiri o. 
lan Romanya Kralı Karo!, 
Karadenlzde ve Bojazlçln
de bir yat gezintisi yaptık. 

tan sonra Köstenceye ve 
oradan BUkre,e geımı,11r. 

an Çam kerestesinin bugün 450- - Gerisi dördüncü sahifede -

ô ---·-Bütün eğlence 
nümüzdeki yılda Adana Türkiyenin yerlerinde 

en güzel ote1lerinden birine sahip olacak ı 
jYüzde altmış ucuz-

-

,/tatürk parkının yanında yapılac·"- b 1 d' 1. . k . c; ~" " e ıye ote ının ma etı 

laceçeknlerde tasdik edildiğini yazdığımız şehr" . d At t" k k d 
a kırk t ki K h l . . ımız e a ur par ın a 

•ar S ya a ı ve onser o proıesıne aid ke 'f d'ğ k'ğ ti eyli A k 1 şı ve ı er a ı ar 
tc r an tarafından hazır anmaktadır. Temmuz · t'd d k 'it 

çıkar ı k ıp ı asın a e sı _ I ı aca tır. 

:~~~~: bir s_enı:_de biteceği tahmin edildiğine göre gelecek Cumhuriyet 
k nıerk r_esmı kuşadın yapılacak• umuluyor. Bu takdirde cenup mınta
~aktır, ezı olan Adanamız modern bir istirahat yerine kavuşmuş 

luk yapılacaktır 

Bu tedbir evvela İs
ta nbulda tatbik son

ra bütün memleket 
de teşmil olunacaktır 

Ankara 22 : Eğlenceyi her ke· 
seye. ve her seviyedeki kazanç salıip
lerının yapalııleceği bir halk itiyadı 
haline getirmek gayesile devletin eğ
lence yerleri, bahçeler ve sinemalar 
da durhuliyelerinin ucuzlatılması hak
kında verdiği karar bütün memleket
le _çok büyük bir şükran ve sevinç 
hıs.ıle karar bütün memlekette çok 

büyük bir şükran ve sevinç hissile 
k.arş~lanmıştır. Deı.:let tedbiri, iç, tu· 
rızmın en hareketlı merkezi olarak 
ilk defa lstanbulda tatbik edileceoktir. 
Alınacak tedbir mahiyetinde olduğun
dah; ucuzlama, mevi! ol mı} acak ve 
bütü memlekete şamil bulunacaktır. 

lstanbul'da yapılan tetkikler şu 
neticeyi vermiştir: Bar, kafeşantan 

ı müzik salonları, bahçeler, sinema 
ze plajlarda halktan a ınan ücretler 

i
l beşte üç nisbetitinde ucuzlatılcaklır. 

Dün, lstanbul vilayetinin bütüa kay
makamları, muavini B. hOdai Karata-

Dün _Antakyada 
Arbedeler oldu 

Hükümet binasına hücum edildi; 
çıkaran üsbecilerdir Karışıklığı 

KO-MiLLETLER CEMiYETi iNTiHAP 
MiSYONU HADDİNi AŞMACA BAŞLADI 

Aleviler nümayişler yaptılar 
Antakya : 22 ( Anadolu ajansının 1 

hususi muhabiri bildiriyor ) - Mev
kuf bulunan Usebecilerden Zeki Ar• 

suzinin kardeşleri Necip ve Edip 
Arsuzi dün harbiyenin her tarafında 
tahrikler yapmışlar ve hugün de et-

raflarına topladıkları çapulcu alayı 

ile Antakya hükumet dairesine yü
rümüşlerdir . Fakat çok geçmeden 
yetişen inzibat kuvvetleri bunları da
~ıtmıştır.Affan mahallesinde de Ale
viler nümayiş yapmışlardır . Asker 
bir kaç el ateş etmek mecburiyetinde 
kalmış ve bir kişi yaralanmıştır . 

,, 

Milletler Cemiyeti Hatay intihap komisyonu 
otellnden çlkarke 

Turlzlm 

( Merdiı-enleri ırtn, rı gus101)olr awdır) 

( Yazısı 

AntakyadakiZümrüdüanka 

CENEVRE SEÇiM 
KOMiSYONU 

Anker beni 
Heyetle 

nasıl atlatmak istedi? 
neler konuştum? 

AVAM KAMARASINDA 

Türk - İngiliz 
ticari anlaşması 

kabul edildi 
Londra: 22 (Radyo}- Avam ka

marası bugün Türk- lngiliz ticaret an 
!aşmasını daha ilk kıraette kabul et
miştir. 

ban'ın reisliğinde toplanarak kendi 
mıntakalarında alınacak tedbirleri 
tetkik ve tesbit etmişlerdir. 

Karar, temmazun başında tatbik 
edilecektir. 

İstanbul valisi 
Atinada çok samimi 
hüsnü kabul görüyor 

Atina : 22 (Radyo) - Bütün ga
zeteler, A tinayı ziyaret eden Is tan bul 
Valisi Bay Mübiddin Üstündağdan 
bahsetmek tcdirler. 

Atina halkı lstanbul Valisine bü
yük bir sevgi tezahürü göstermekte· 
dir. Bu vaziyet Türk-Yunan dostluğu
nun müeyyedesidir. 

Muhiddin Üstündağ buğün öğle
den evvel, Atina meçhul askerine me 
rasi:nle bir çelenk koymuş ve öğle / 
yemeğini Atina valisinin evinde ye
miştir. 

Türk mümessillerine de tecavüz
ler yapılmıştır . Bu vaziyeti şikayet 

eden Türk mümessillerine Suriyeli 
neferler ancak geri dönmeleri ta vsi
yesinde bulunmuşlar ve başka alaka 
göstermemişlerdir. 

Milletler Cemiyeti Komisyonu in
tihap işlerinde o kadar ağır gidiyor 
ki, komisyonun muameleyi tatil et
mek sevdasında olduiu anlaşılıyor . 

Geçenlerde hudutdaki Kastalka
bala Köyünden 25 Türkün Reyhaniye• 
ye gelerek kendilerini tescil etirdik· 
ten sonra köylerine döndüklerini ve 
bunun üzer:ne Hamam Jandarma ka
rakolundaki Jandarmalar tarafından 
yakalanarak bunlar dan beş kiş'nin tev· 
kif edildiğini, digerlerinin köyü terk
ederek kaçtıklarını yazmıştık.' 

Bu zavallı ve Türk olmaktan baş
ka bir kabahalları olmıyan beş Türk 
Hamam kara~ olunda bir müddet iş
kence g<irerek:dayak yedikden sonra 
Afrine sevkedilmiş ve orada tevkif 
olunmuşlardır. 

Son saatta aldığımız bir habere 
göre dayak yiyenlerden biri ölmüş
tür: 

Hamam Jandarma karakolu bu
nunlada hıncını alamamış olacak ki 
Jandarmalar Pazar gecesi Kastalka
bala köyüne saldırmışlar ve Türk ya
zılanların evlerini yağma ve tarip et
likten sonra karakollarına dönmüş
lerdir. 

çek- Südet 
müzakereleri 
iyi safhada 

Bir anlaşma yolu bu

lunduğu sanılıyor 

Prağ: 22 (Radyo) - Südet Al
manları ile Çeıtoslovaklar arasında 
bir anlaşma yolu bıılunduku zannedi
liyor. 

Başvekil, hükumeti tutan fırkala-
1 rın mümessillerini bir toplantıya ça

kırmışlır. Bu (oplantıda vaziyet ted
kik edilecek tir. 

Bundan sonra Südetlerle müzake• 
raye devam edilecektir. 

Paris : 22 (Radyo) - Fransız 
mahafili Çekoslovakyada bir anlaşma 
oladağını ümid ediyor. 

Gazeteler, Çekoslovak hükumeti
nin kısa bir tereddütten sonra vazi
yeti kavradığını yazıyorlar, Gazeteler, 
Südetlerin bütün <steklerini kabul d
mek mevzuubahsolacakını, ancak bir 
itilafa varmak icabettiğini söylüyor
lar. 
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EVRE SEÇiM 
KOMiSYONU 

,Un ve ekmek fiatları' Muallimin o vuran talebe 
1 . ·-· -- - · -

1 Fiatlar düşdü fırıncılar Müddeiumumi Neiadın malı-
. arasında rekabet başladı k 4 d • d• 

Anker; beni nasıl atlatmak istedi? 
ı um olmasını ıste ı 

1 

Sehrimizde şu bir kaç gün için- . 
de un ve ekmek fiatları bir mıktar 

Heyetle neler konuştum? İ düşmüştür. Un fiatlarınıda buğday fi· 
1 atlarının düşüklüğü ve ekmek fiatla 

Her davamızda • •• .. ••... Yazan ....... •• •• ••... -Peki öyle 1 rında da belediyenin aldığı tertibat 
bel bağladığımız l . .. ı olsun, fakat di- la ikinci nevie ko1 dugu narh ve şir 

milletler cemiyeti- • Nıhad Tanguner t ger azalardayok ketin dağılm:ısile fırıncılar arasında 
nin Hataya gön t * değilya .. Lalet 

1
1 birinci nevi ekmek fiatlarını indirmek 

de;diği hf'yf't men ,_ .............................. tayin birkaçı ile 1 hususundaki rekabetin yegane amil 

fi tesiri.er altında iş görmekte de· 

1 

göriişmmek isti) orum. bulunduğu şüphesizdir. ikinci nevi 
vam edıyor. - Azalar kimse ile konuşmak: 

1 

ekmegin kilosunun narh mucibince 
Bu heyetin gösterdiği hareketler, selahiyetini haiz değillerdir. sekiz kuruştan satıldığı rnalum-

o kadar haksız ki bu vaziyet bütün - Ya .. Fakat ben konuşmak dur. Bir kısım fırıncılarda rekabet 
Hatay Türklüğünü ve türkiyeyi mil- istiyorum. maksadile birinci nevi ekmeğin kilo 
!etler cemiyetinden skğutaca.k vazi. -Daha fazla uzatmak olamazdı. sunu iki gündenberi 9-9,75 kuruş· 
yettedir. Dört Öeş azanm, ali salonun köşe tan satmağa başlamışl.:.rdır. Bunun 

Antakyada bulunuşumt·n ikinci bir odasında oturdıılarım görmüş- daha aşağıya ineceğide söyl~iyor, 
günü. Valiyi ziyaretden sonra, mili- tüm. Hiç bir kayda !uzum görmeden Fmncıların bu hareketi hiç şüphe 
!etler cemiyeti intihap heyetinin ika. yürüdüm. Ve banada mani olan ol sizki halk namına çok şayanı mem 
met etmekte ve vazife görmekte ol mad1. nuniyettir. 
duğu meşhur - Türklüğü komplo Hollanda, lsveç, Yugoslav De· Diğer taraftan un fiatlan da şu 
!ar hazırlamakta meşgul usbeciler legeleriyle tanıştım. odanın bir kö- suretle inmiştir: 
yatağı - Turuzim oteline gittim. şesinde aha iki delege ve bir sek- Cumhuriyet fabarikasınJa satı. 

Eğer yanımdaki Türk halk po reter çalışıyordu. lan bir torba dört yıldız un 800 

Bırinci Orta okul Fizik Öğret 
meni Binzeti öldürmeğe teşebbüsten\ 
suçlu ve mevkuf ayni okul yedinci 
sınıf tal~belerinden Nejat Ceridin 
duruşmasına dün öğleden evvel 
Ağırceza mahkemesinde devam olun 
muştur. 1 

Cumhuriyet Müddeiumumisi Ah· 
met Tevfik Şatır; esas hakkında id
dianamesini yaparak hadiseyi bida
yetinden sonuna kadar anlatmış, 
Nejatın bu fili ne suretle hazırladı
ğını, on altı santim uzunluğunda ve 
dokuz santim eninde bulunan ekmek 
biçağile öğretmenini dershanede iki 
omuzu arasıı.dan bıçaklayıp ikirıci 
hamlesini de yapacağı sırada arka 
daşı Jrfan tarafından bileğinden ne 
suretle yakalandığım, mahkeme es 
nasında dinlenen şahitlerin ifadele· 
riııi anlatarak Nejadın Türk Ceza 
Kanununun 62, 450 inci maddenin 4 

ten dolayı o cürüm meydana gel· 
memiş ise kanunda yazılı olmayan 
yerlnde fiili ölüm eczasını müstel
zim olduğu takdirde müteşebbis hak 
kında yirmi sene, müebbet ağır ha
pis ceza!ını müstelzim olduğu tak· 
dirde on beş seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır hapis ce· 
zası hükmol.ınur . Sair hallerde o 
cürüm için verilecek cezanın altıJa 
birinden üçte birine kadar indirile· 
rek hükmolunur. 

Madde: 450 fıkra 4- Taammü· 1 

den icra olunursa fail ölüm ceza- l 
sına mahkum edilir . 1 

Madde: 55- Fili işlediği zaman 
on bt"Ş yaşını bitirmiş olup da on 1 

sekiz yaşını bitirmemiş olanlar hak 
t ında aşağıda yazılı şekillerde ceza 
tayin o1unur. 

1 Ölüm cezası yerine on beş 
seneden yirmi seneye kadar ağır 

hapis cezası verilir . üncü fıkrası ve 55 inci maddeleri mu- 1 

cibince cezalandırılıRasını istemiştir. 1------................ -.-----
Nejad ; müdafaasını yapmak 

lisi bana burasının Turiz oteli oldu- Onlara ilk sözüm, Türkiyenin kuruştan 750 ve üç yıldız 750 ku-
ğuuu :-öylemesiydi, ben orayı mutlak orun bulunduğu milletler ceıniyetinin, ruştan 700 kuruşa, Salih Bo.:.na, 
kordon altına alın'lıış bir anarşist Hataya gönderdiği heyetdende> iyi dört yıldız un 750 kuruştan 700 
kulübü sanacaktım : kapısında Jan işler beklemek, te olduğunu söyle- kuruşa, ve üç yıldız 600 kuruşa 
darmalar. askerler, polisler. mek oldu. Doğruluk fabrikası dört yıldızı 700 

Kapıdaki gayri Tiirk unsurlardan Bunu müteakip intihabatın ağır ve üç yıldızı indirmek seretile sat. 
seçilmiş polislere jandarmalara bin gitmekte olduğunu söyleyerek bunun mağa başlamışlardır. Buğday dün 
güçlükle istediğimi anlattıktan son- amiJlerini sordum. Onl...r bana müt· kilom 3,50 3,75 kuruştan satıLmıştır. 
ra, binın ait kısmındaki genis antre· tefik bir Jisan(a şunlardan başkasını 
ye girebildim. Salonun bir köşesinde- söylemediler: B } d • t 
ki masada oturan dört kişi, hararetli. - Başka dairelerden geçmesi e e ıye ey yap ıra-
fiskoslar yapıyor . Yamdaki Jazım gelen evraklar kolaylıkla neti- 1 k} İ 
T k 1. · k ı . .,.ld' celenmiyor. Bizı'mde işimiz bu suret- Ca ara arsa Sa 1y0r ür po ısı u ağıma ıgı ı: 

- Bunlar usbecilerin en azılıla-; Je aksayor. Halbuki komisyonumuz 
rından beyim. buraya giri çıkanların muntazaman mesaisine devam et-
hüviyetletini tesbit etmekle meş· mekte ve ,her unsurun her ferdine 
guller. intihap nahiyelerinden gelen siyanen muamele yapmaktadır .. 
çed\ eller evela bunların eline geç- Bana verilen bu sevaplar, pek 
mekte ve bunlar o listelere tür o sudan ve hakıhttan çok uzaktı, di-
larak yazılmışlarsa ( gayri türk un· \ gerleride ayni akibete uğrayacağın-
surlarclan ) vay hallerine. Bu gibi dan fazla sual sormak manasızdı. • 
Türk muhiplerinin isimlerinlerinin i. ı Heyet al.ilan komisyonun mun 
simlerini not ederek bir fırsat kollar- tazam çalıştığından, her unsurun her 
!ar ve Türk listelerine her türlü stı \ ferdine müsavi muameleyi gosterdik-
ikasdı ya parlar" !erinden, işleriııden diger dairelerde 

İçeri girerken, kapının sol tara· geciktiğinden bahsediyorlardı, ki 
fındc.ki masada olurmuş bir inzibat bütün bunlar. hakıkatla ta'">an taba· 

B na zıddı. memuruna hüviyetimi verdim. ay 
Ankeri ziyaret arzusunda bulur.duğu- Bir kere milletler cemiyeti heye-
nu söyledim. ti muntazam çalışmıyor. günde b'\-

F akat Bay Ankeri görmek şe· zan iki ve hatta bir saat çalıştığı 
refinin (1) her kula, kolay kolay na· oloyor. saniyen. her unsurun her fer-
sib olmadığını o .dakikada öğrendim: - Gerisi üçüncü sahifede -

Şehrimizdeki mesken buhranının 
gittikçe artmakta olduğunu göz ö
nünde tutan belediye, emlak ban
kasıııın Adanada bir ajanlık tesis 
etmesinden istifade edecek, halkın 
inşaat i~lerini kolaylaştırmak için 
kendisine aid arsalardan on iki par
çayı müzayedeye çıkarmıştır. Bu ar
salar Yansen planına göre ifraz e
dilmiş bahçeli evler içindir. Bir kıs· 
mı Vali konağı ve bir kısmı da yeni 
yapılacak Halkevi civarındadır. 

Ne kadar aşım yapıldı 

B~ sene şehrimizde Mercimek 
Aygır deposundan getirilf'n Aygır
larla 155 Kısrağa 193 sıfat ( a . 
şım ) yapılmıştır . 

üze-re iddianamenin bır suretinin 
kendisine verilmesini istedi . 

Mahkeme heyeti ; bu isteği ka 
bul ederek müdafaaname yapılmak 
üzere muhakemeyi 1 Temmuz 938 
tarihine bırakmıştır . 

* * * Nüfus kay dine göre 338 doğum-
lu bulunan Nejat; Müddeiumuminin 
iddianamesini bir elinde kurşun kale
mi diğer elinde kağıtlar olduğu halde 
can kulağile dinliyordu. Hiç bir şey 
not etmiyordu • Yalnız maddeler 
söylenince bu üç maddeyi alelacele 
kağıda geçirmeği ihmal etmedi.Her 
halde bu maddeleri daha önceden 
hapishanede Öğrenmiş olm-ılı ki çok 
canı sıkılmıştı. Bu da salondan çı 
karılJığı zaman yüzünü ekşitmesin· 

den , yumruklarını sıkmasından ve 
başını iki tarafa sallamasından belli 
oluyordu . 

* * * Cumhuriyet Müddeiumumisinin 
N~jat hakkında tal bik edilmesini 
istediği Türk Ceza kanununun mad· 
<lelerini aşağıya yazıyoruz : 

1 
Madde: 62 - Bir kimse işle . 

, meğe kasdettiği cürmün icrasına 

1 taalluk eden bütün fiilleri bitirmiş 1 

fakat ihtiyarında olmıyan bir sebep · 

Yeni istasyonda
ki bataklık 

idare getirttiği makine 
ile bura~ını kurutacak 

Devlet demir yollarının Yeni 
istasyondaki atelye ve evlerin,lağım 
!arından çıkan sulardan büyük bir 
bataklık meydana geldiğini,Karaisalı 
ve bağlara gidip geleninin başka 

yolluı dolaşmak mecburiyetinde 
kaldıklarını ve bu bataklık hakkında 
sıhhi bir heyetin tetkikatta buluna
rak bir rapor tanzim ettiği ve bu
nun üzerine be.lediye tarafından bu 
rnnın kurutulması hakkında oraya 
tebligatta l ulunulduğunu yazmıştık. 

Haber ald;ğımız .. göre, atelye 
ve evlerden çı~ an sular kuyulara 
akıtılmakta ise de bunları göz 
önünde tutan devlet demir yol 
lan idaresi bir Santrafoj getirt
mekte olup yakında faaliyde geçe 
rek bu bataklığı bu makine ile ku
rutacak ve bir dah-ı bu gibi batak 
lığın zuhuıuna meydan vermemrğe 
çalışacaktır. 
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POLiTiK Gl\RÜŞLER 

Alınan ya 
asla harp 
edem.ez! 

" Satıwdoy Night ,, 
mecmuası rıda Vilson 
voodoode yazıyor 

B. Hitler ile generalleri aras nda 
yegane ihtilaf noktası da bu mese· 
knin sureti hallidir. Onlar bir gün 
Hitlerin, bu coşkun hareketleriyle 
Almanya daha hazır değilken or:u 
bir harbe sürükliyeceğini zannediyor· 
)ar. Ve btı sebepten nit~kim bazıla-
1r Avusturyanm ilhakına, ~en hav· 
zasmm işgaline, ve İspanya müda 
halesine itiraz etmh,ler ve bu yüzdefl 
de işten el çektirilmişlerdi. Bazl ge: 
ne·rallerin ispanya müdahalesindeki 
fikirleri Almaoyanm boş yere buıad• 
kımatli harp malzemesi israf etme· 
mesi merkezindedir. Bugünkü hakiki 
bark tehlikesi, Almanyanın kasdeo 
büyük bir kitle halinde mutaarnı 
mevkiine geçmesinden ziyade B. 
Hitlerin şiddetle kullandığı ( Kuvvet 
politikasından) doğabilir. 

- Gerisi dördüncü sahifede 

Pamuk· tarlalarında 

Helyotis ve Karaderina 
kurtlarile mücadeleye 

devam olunuyor 

o 
s 

d 
lrmakbaşı , Abdioğlu , Adalı ve 

Bebeli köylerile Ceyhan Lazasınıll Y 
Toptamış köyünde pamuk tarlala· ~ 
rına arız olan He'yotis (Yeşil kurt) 
ve Karaderina ~ urtlarile PülvirizatOI 
Traktörlerile ehemmiyetli bir su· 
rette mücadele yapılmaktadır . E.,,· . a velki gece sabaha kadar bızzat nı 
cadele Baş Teknisiyeri Sadeddinİfl e 
nezareti altında yalnız lrmakba~ b 

b·ı ve Abdioğlunda 2000 dekar ara7J 
, ilaçlanmıştır . 
1 Bağlardaki Mildyo haşeresile de de 
1 mücadeleye aevam olunmaktad~r.' So 

l Uıfadan gelen mücadele Teknısı kı 
Yeri Osman Nuri Merkez , AnteP \ta 

l)j 
Mücadele T~knisiyeri Turan Kozal1ı 
Islahiy~ Mücadele Teknisiyeri dt aa 

d ba Os ·nan iye Mücadelesine memur e 1 

he 
mişlerdir . 

Salahittin Sepici 

Ceyhan belediye reisi, arkads$1 

~' 
fa~ 
ka 

Milletler cemiyeti heyeti genel 
sl:kreteri Ankeri görmek için, adeta r 
pasapoıt çıkartmak kadar uzun sü 

ir sabah, işinin başına 
gelen müddeiumumi o 
günkü postadan çıkan 
mektupları karıştırırken, 

Müddei 
--,· 

ektup 

mız Salah;ttin Sepici dün Ankar~} 
gitmiştir. Sarnhittin Sepicirıin bu: 
yabatı, Ceyhan lıelediyesine ait b 
işler hakkında alakadarlarla teın9; 
içind;r 

kar 
do~ 
ile 

ren hir muameleyi takilJ etmek za 
rureti vardır. Ve ben bu muameleyi 
yapdırdım. Ama gene Ankerin yük· 
sek huzurvna hirmeğe muvr\ffak o
lamadım. 

İsmim, sanatım, yaşım, nıezhe . 
bim, miliyetim, sebebi, ziyaretim, 
geldiğim yer, doğduğum yer matbu 
bir kağada tesbit edildikten sonra 
bu kağad huzura gitti. Aradan 25 
dakika geçtikten sonra tercüman, e· 
1inde kağatla geri döndü ve: 

- Mösyö Anker dışarı çıkmışlar 
dedi, ben yukarıda sanıyordum. me
ğer orada yokmuş. 

- Ne zaman gelirler? 
- Meçhul.. • 
- Ya .. 

Karşımdaki tercümanın, beni at
lattığını ~annetmemesini ona anJat
ttım : 

- Siz yukarıya çıkılı yarım sa
al oldu değilmi? bu yarım saat son
ra verilecek cevap değildir, dedim 
ve israr ettim, Anker buradadır. Gi 
dip bir daha bakınız. yanılmış ola
caksınız. 

. - Hay.r efendim, çıktılar, 

titrek elden çıkmış bir kadın yazısını 
ta5ıyan kirli bir meklupla karşılaşı· 
laşıyor, Zarfın içinden yine ayni ya 
zmın dört beş satırı taşıyan bir mek· 
tuk çıkarıyor: 

" Bay müddt>iumumi; 
Çoktanberi evimizin bodrumun 

da, kalın zincirlerle bağlı, yatry0rum. 
Her sabah babam elinde bir tahan· 
ca ıle geliyor, beni bayıltıdcaya ka
dar dövüyor. Dayaktan kissiyatımı 
kaybetmiş vaziyetteyim. Beni kurta
rınız!. . 

f pşilando sokak No. 5 
Kula Voziki 

Müddeiumumi derlıal te[efonu 
açıyoı, emiyet müdürünü meseleden 
haberdar ediyor. Bir saat sonra müJ· 
deiumumilik salonunda, üzerinde yır
tık elbi~eler bulunan yirmi yaşların
da bir kız görülüyor. Müddeiumumi 
kendisine soruyor: 

-Kula ozoki siz misiniz? 
- Evet!.. 
- Ne istiyorsunuz? 

umum~ve 

- işkencelere aı tık tahammül 
edemiyorum; beni km tarınız, 

- Meseliyi izah ediniz! 
Genç kız, gözlerinden akan yaş 

ları silerkı:'n, hın~kınklarıı,ı güçlükle 
zaptederek faciayı anlatmağa baş 
lıyor: 

- iki evvel, Kaidis İsminde bir 
bir gençle sevişmiştik. Onu bir deli 
gibi seviyordum. Meğer yanılmışım .. 

Bir giin aşkım halebe edemiyerek 

kendimi ona verdim. Ve işte o gün -
den sonra unutuldum. İhmal edildim. 
Kaidisin bend~n beklediği yalnız bu 
imi~l,Hain Kaidisi mahkemeye ver
dik .. On ay hapse mahkum ettirdik. 

Şimdi hapishanene bulunuyor. 
Asıl korkunç hadiseler bundan I 

.sonra başlıyor. Bizim işlerimizi mah
kemeds takiben komşumuz Paçural, 
davayı kazandıktan sonra evimize 
sık sık gidip gelmeğe başlıyor. Ba
bam, benimle fazla alakadar olan 
bu adamın vaziyetinden şüphelcni· 
yor ve aramızda münasebet bulundu. 

ffll'l'!jP& ; 

ğu zeoabma kapılıyor. 
Beni dövmeğe, sıkışbrmağa baş· 

lıyor. Böyle bir şeyi düşünmiyt c~ği 

mi kc ndisine söylüyorum, dinlemi· 
yor. Nihayet beni ~vin bodrumuna 
kapatıyor, kalın bir zinci.ıe vuruyor. 

Er sabah elinde bir tabanca ve kır-
baçla ziyarete geliyor, bayıltıncıya 

kadar dö\lüyor, ölümle tebdit ediyor 
sonra da çıkıp gidiyor. 

Tanı iki ay, bay müddeimumi, 
iki ay her gün dayak yiyorum, öl. 
miyorum, ölemiyorum. 

Nihayet komşularım feryadımı 

duyarak beni bodromda buluyorlar. 
Size mektubu onlar vasıtasiyle gön
deriyorum! . ., 

Kızın babası da derhal müddiu • 
mumiye celbedili or. Vaziyet kendi. 
sine izah edilince: 

- Evet, diyor. Onu bodrumda 

zincire vurdum, her sabah döudum. 
Hatta öldürmek bile istedim. 

Bea kızımın bir fahişe olmasına 

&@+AŞ > i'* 1 f!!§& 

tahammül edemem. İlk haeise yet· 

miyormuş gibi, evli bir adamla da 
düşiip kalkmağa başlaJı. Söyledim, 

dinlemeei. Elimde mektuplar var 
Daha ne söyliyeyim. Onu bod-

ruma kapadığım gündenberi her za· 

man açık mektuplar alıyorum. kızı 

mı serLest bırakmazsam öldürülf:ce 
ğim yazılıyoı. 

Bm kızımı namuslu, dürüst bir 
kadın görmek isterim .. Böyle olacak 

veya ölecektir. 
Müddeiumumilik, B. Vozikiya 

mektuplaı ı getirmek ve iddialarını 

ispat eimek üzere serbest bırakıyor. 

Vücudu çürük içinde bulunan kızla 

amele kadınlar cemiyetine istiralıata 
gönderiyor. 

Masalların müthiş facialarını ha· 
tırlatan bu hadise, Selanikte heye-

can uyandırmıştır. Halk, mahkeme

nin vereceği kararı büyük bir alaka 
ile beklemektt dir. 

Vilayetimiz asayişi 

Geçen son yirmi dört saat içirı Ola 
de şehir içi ve köylerde hiç bir ı• Pııı1 
bıta vukuatı olmadığı polis ve jıı 11 tonı 
darmanın Vilayete verdikleri rap0 

!ardan anlaşılmıştır . ~li 
tıtı 

Saimbeylide fındık kQfi 

mahsw1lü vaziyeti ~lirn 
~ ~ill\. Bu sene Giresondan yarısı to b ~ıı 

bul ve yarısı sivı i olmak üzere ge k tırıl; 
tirtilen 3500 fmdık fidanı Saimbt t'~tı~ 
kazasının Merkez Kasaba baM ~ e 1 
liklerile Gürleşen köyünün Kar~ i ın ı 
yaka bağ eteklerine mevsimi~ 0rısa~ 
diktirilmişti. Gelen malumata go tıurı 
bunların hepsinin tuttuğu anlaşılıfl 
tır . 

22 Haziran 938 

Ctçj 
~rırn 

aPtı. 
ltıı 
~ \lı 

ur 
Gök yüzü açık. Hava ıüıg9 .~llın 

c/ v ac 
en çok sıcak gölgede 32 dere J\. 
Geceleri en az sıcak 19 derece. ' 
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- Hikaye 

Hayattan şikayet 

a 

il 

r· 

a 
eO 

n 
ıı 

B. 
et 

a 

a 

E vlilik hayatından biç mem 
- nun değilimi 

- Neden? 
- Neden olacak? Ben anlata. 

Yım da hükmünü sen kendin ver: !ık 
Önce gerek benim gerekse karımın 
ne kadar akrabası varsa bize çullan· 
dılar .. Hepsi de bizi ayrı ayrı sızdır· 
rnağa çalışıyor, Allah ne verdiyse, 
bir şeyler kopıamağa çalışı;or .. Bu 
bir .. Sonra, gP.ne bu yüzden. mahkc· 
lllelere düştük .. Bıkova denilen bir 
kızın yüzünden .. Bu iki .. Baka hm bu 
İşin içinden nasıl çıkacağız? Daha 
Sonra karım, yani Marya lgnatiyevna, 
bütün gün ağlayıp duruyor .. bu üç.. 1 

Bütün bunlar yetişmiyormuş gibi 
~'Çen gece hırsızlar kapımı kırdı. 
akıa bir şey çalamadılar ama ka 

Pıyı kırmakla beni ne de olsa gene 
zarara soktular. Bu yüzden evden dı 
hn çıkamaz oldum ... Boyuna ev bek. ı' 
Çİliği yapıp duruyoruz. Halbuki di
ttr taraftan evin avlusunda bir yığın 
~dun var. Ayrıca onu da beklemek 1 

azırrı .. Çünkü millet hiç durmadan 
0dunlarımı aşırıp duruyor. Gö•üyor
sun ya, dert bir değil.. Ne yapaca· 
ğımı şaşırdım .. 

1 
lıya lvaniç ümitsizlikle elini sal· 

adı. 

- Peki, şimdi de ne yapmağı 
düşünüyorsun, diye sordum: 

Yazan 

Mihail Zoşçenko 1-
________ J 

nımı sıktı. Ona para vererek: 
- Böyle evde oturup ağlaya 

cağına, sinemaya, tiyatroya git, de· 
dim. Biraz açılıısınl Ben evde odun· 
lan bekliyeceğim. 

Vakıt geçirmek için tombala 
o}namağa başladık. Karım gündüz 
leri ağlıyor, gecrleri tombala oynu· 
yordu. Bense, hiç nefes almadan 
odunları gözlüyordum. 

Bir gün evde otururken ", ş bü. 
rosu" nun bir ajanı geldi. Evdeki 
hizmetçi Bıkovanın on sekiz yaşını 
bitiı memiş olmasından ötürü bir za 
bıt tutarak beni ma kemeye verdi. 

lıya lvanoviç elini salladı, kra· 
vatını düzelterek: 

işte böyle azizim, dedi, gördü 
ğün gibi işler çok fen al Ben burada 
seninle beraber içerken aklım fikrim 
hep evde .. Belki hergelenin biri şu 
dakikada odunlarımı aşırmakla meş 
guldür. Belki de hırsızlar gene ka· 
pımı kırmışlardır. Halbuki daha dün 
yeııi bir semaver almıştım. Bilmem. 
ki ne yapayım? Canım hem eve 
gitmek istiyor, hem İs' emiyor. Hem 
nesine gideyim? Karım bir köşede 
ağlıyor. Mahkemeye gitmekten kor
kaıı hizmeçi Bıkova diğer bir köşe· 
de ağlıyor. Karımın kardeşi Mişka 
eve girmek için evin etrafında do 
!aşmakta ve fırsat kallamaktadır. 
Keşki bu piyango bana hiç isabet 
etmeseydi daha iyi olurdu. 

llya lvaııiç bira paralarını verdi. 
Kederli ke.:ferli elimi sıktı .. Ben onu 
teselli edecek birkaç söz söylemek 
üzere iken o kapıdan döndü ve: 

ve - Ne yapacağımı ben de bilmi ' 
nın Yo~um. Adeta kendimi öldüreceğim j 
al~·) r~lıyor. Daha parayı aldığım günden 
url lıbaren bir uğursuzluktur başladı. O 
atiil Rİİne kudar kendi halimde rahat ra- 1 

su· h,t !•aşıyordu:n. Fakat parayı alır al• 
1 

F.vt ~az bütün işler aksi gitmeğe lıa;la. 
t nı 1• l<ucakımda paralar olduğu halde 
inin '~e döndüğüm zaman, uzak yakın 
baŞI ~tün akrabaları, ev le, beni bekler 
raı• ır vaziyette buldum. 

- Piyango biletleri tekrar ne 
zaman ç kilecek? diye sordu. Vazi 

1 
yeti düzeltebilmek için şöyle bin 
rubleye daha ihtiyacım var. 

d Köftehorlar o güne kadar bir 
le dı tfa ol 'Un kapımı çalıp hatırımı bile 
dır · ~rrııamışlardı. O gün ise, uzak, ya· 
nisi ın, İrili ufaklı, ne kadar akrabanı 
nteP v.aı sa çömlekler gibi dizilmişler be· 
ozs1' nı bekliyorlardı O.ladan içeri girince ' 
ri dt ~ğdan sol.:!an tebrikler yağmaya i 
r ed h ~Ş~adı.. Ben de gönülleri olsun diye 1 

~Pııine ikişer ruble verdim. ı 

. 
şt 

~ Akrabalarımın hepsi de bu para. 

1
1 azımsadılar.. Fakat içlerinde en 1 

kazla batta olanı karımın kardeşi Miş 1 

• ~ 01du. Suratını ekşiterek alaycı bir : 
""Sie: ı 
ı, ._ Ayıp yahu, ayıp, diye söy. ı 

ı,n~~ğc başladı. insan dilen<'İye bi· 1 

&•h ışer rubleden fazla sadaka verir.1 
usus bu kadar da paran var.. ı 

ka Bu arada diğer akrabalar da liifa 
do~~tılar. Münakaşa falan derken iş j 
n, U~e vardı .. Önüne gelen birbiri 

1 içirı' Oid Vıtrmağa başladı .. Evin içi altüst 
bir ı' ~ın u. Bu patırdı arasında Mişka ka 
e jzO to ın Y3nımfaki çivide asılı duran pal 
ra llıu sırtladığı gibi a!ıp götürmüş. 

tli fllcyse lafı uzatmayalım. Ben bu 
tın llıdeki para ile bir çok şeyler sa· 

ık k~ı·aldıın. Tencrrc aldım .. iki yıl 
i tıi~!'lecek kadar buğday aldım .. 

_,. ~aıı. e kalan diğeı parayı ne yapa 
ısı tov b ~•rnı d·· .. b 1 d B f" unı uşunmeğe aş a ıın. en 
~re.... k,rı arı fıkrimd n geçiı irken gözüm 
ım"" illa T · b h tile k 1 '.ştı. Zavallı kanm ev işle-

K
a dın cndısini yiyip bitiriyordu. Ka. 
ar• • ııı,dın ı· .. b ·ı d ıosand ama ne ıce ıtı arı e o a 

onun ~· Hem de kanun nazarında 
ari d a _benden hiçbir farkı yoktu. 
Çık :dırrı, eve eli ayağı düzgün, 
, k &oz bir hizmetçi kız getireyim 

""-'-"" Darıın biraz rahat yüzü görsün!.. 
cd· · · tç· k ığımı yaptım eve bir hiz-

11 
1 ız getirdim. Fakat bu hal 

ıııın ·· . 
aMı I . uzerınde aksi bir tcsiı 
111 • şsız kalan karım ölen baba· 

Ve buna b h.. .. ı·· 1 , enzer uzun u şey er 
Unmerre .. d .. k 
~ladı. li ve gozyaşı o meğe 

!\arımın bu hali fena halde ca 

lıya lvaniç kırmızı kıravatını 
düzeltti. Beoi başıyla selamlayarak 
süratli adımlarla birahaneden dışarı 
çıktı. 

Antakyadaki 
zümrüdüanka 

- ikinci sahifeden artsn -

dine müsavi muamele asla yoktur. 
bilhassa Türk olanlara ?. 

işlerin diger dairelerinden geç 
çıktığı da asla doğru değildi. 

Saat 12 olmuştu . Otelin anlı e 
sind:: yürüyorduk. azaların yemege 
gideceklerini hissetdim. 

Otelin kapısı önünde, ellerini 
sıkarken, beni, aldatılan bir insana 
bakar gibi, müstehzi, süzüyorlardı .. 

x 
Halayda bir zümrüdüanka yuvası 

halinde bulun ı n milletler cemiyeti 
intihap komi~yoııunun ayrılamıyacak 
kadar tuhaf hareketleri vardır. bun 
!ardan birkaçı : 

Komisyon azalarından birisi rey. 
haniyeden iki arap ko:nitecisini ken
di otomobiline Ant•kyaya gelirle· 
rek Türkler aleyhinde propaganda 
yaptırırsa, 

Delege Garonun zamanında, Ga 
ro'nun tertibettiği programla hare· 
ket eden tedhişçilerin korkusundan 
kayd mıntıkasına gel~miyen Türk· 
leri, Türk Alevi sanarak, Türıc mü· 
messillcrine "Tehdit yapıyorsunuz" 
diyen azalar olursa, 

Komisyonun çalıştığı kapının dı. 
şında adeta intibab muamelatını vi
ze eden bir uJbeci çetesi bulu
nursa, 

Artık Hatayda dürüst lıir inti 
hap yapıldığına kim inanabilir ? Fa· 
kat milletler cemiyetinin Turizim o
telindeki komisyonu, inandırdıiJna 

( Türlcsöru ) 

.. 

• 

Sahife 3 

Çin-Japon 
boğuşması 

Tokyo: 22 (Radyo)- Japonlar 
tarafından kurulan şimali Çın hüku · 
meti Nankinde yerleşmiştir . 

Koleye ör 
1 r üsbet 

üzakere
safahadadır 

Çinlilerden alınan haberlere göre 
havaların fena olmasına rağmen Ja 
pon kara, hava ve deniz kuvvetleri 
ilerilemekte devam ediyor. Çinliler 
Hirnisuda ve şimalda birçok baraj
lar vücuda getirır işlerdir. 

Tokyo: 22 (Radyo) - Resmi 
mahafilde kuvvetle deveran eden 
bir şayiaya göre Çin hükumeti 
mu~hedeltre riayet etm~mekte is· 
rar ettiği takdirde Çine resmen ilanı 
harp edilecektir. 

Hatay delegesinin çok nikbin 
yollu bir beyanatı 

"Ben Atatürk cemaatındanım,, 

120 yaşında bir ihtiyarın güzel hareketi! 

Antakya : 22 (Hususi muhabi 
rimizdrn) - Ordunun Kışlak köyün· 
den 120 Yaşında H ısan !sınai( Yağ 
cı adında ~ir lab3yiğit Türk, beş 
saalfik köyünden yaya olarak Or
duya gelmiş ve tescil bürosuna mü. 
racat etmiştir, Bab1yiğit Türk : 

"- Benim ecdadım Türkmen, 
ben de Türk o~lu Türkü'll, Atatürk
iiu cematindeni'll .• 

gibi ,:,ancakta vaziyet iyilige doğru 
gitmektedir. 

Mesuliyeti cüdrük olan ze nasi
hatlerini tatlıika müsaraat eden 
muhtelif cemaatlara mensub mü 
messiller aralarında ı. ünasebatı ha· 
sene tesisine gayret etmektedirler. 
F minim ki bu hareketlerile, birbir
lerile eskiden olduğu gibi yanyana 
olarak yaşayan halka hizmet ediyor 
ki bu muvaffakiyet ciddi ve birtaraf 
bir idarenin sayesinde olduğu da 
aşikardır. 

ispanya sularında 
Frankocular yeniden iki 
lngiliz gemi.sini batırdı 

Valansiya: 22 (Radyo )-Fran
gist tayyareler bugün saat onda 
Valansiyanın 43 mil açıklarında bu· 
lunan lngiliz gemilerinden .:>oynan 
ve F orkines gemilerini bombalı ya 
rak batırmışlardır. Yalnız bir Çinli 
bahriyeli ölmüştür . Diğerleri kur
tulmaya muvaffak olmuşlardır. Yine 
Glaksiyana lngiliz gemisinin de 
bombalanarak batırıldığı şayi ol
mu~sa da bu haber teeyyüt etme. 
miştir: 

Barselon: 22 ( Radyo )- Fran· 
gist tayyareler bugün Valansiyayı 
ve Alikantiyi tekrar bo:n bardman 
etmiş'erdir . Valansiyada sekiz kişi 
ölmüştür . 

Loidcorç 

H\ıkfımete siddetle 
hücıım etti 

Londra: 22 (Radyo) - Loid 
Corc, Avam kamarasında lngiliz 
gemilerinin lspanyol sularında Fran
kist tayyareler tarafından bombala· 
narak batırılmasından dolayı hüku· 
mele şiddetle hücum etmiş ve he
men tedbirler alınmasını istemiştir. 

Almanya casusluk töh-
metini kabul etmiyor 

Berlin : 22 ( Radyo )- Alman 
hükumeti , Amerikada yakalanan 
onsekiz kişiye atfedilen casusluk 
töhmetini kabul etmemektedir . 

Demiş ve kırmızı kartını almış. 
dudaklarına götürerek öpmüştür. 

8J hal müessir bir manzara teşkıl 
etmiştir. 

Bulanık suda balık avlam~k isti 
yenler badema tahriklerine nihayet 
veımelidirler. Bununla brraber bu 
gibiler tahriklerinde devam edecek 
olurlarsa hergangibir partiye m•n· 
sup olsalar tarafımdan menedile· 
ceklerdir. 

!---------------------~------------------~ Hasan lsmail Yağcı, büra reisi· 
nin kaç yaşında olduğu sualine de 
"Ben senin dedenin doğduğu sene· 
)eri bilirim,, Sultan Mecit zamanına 
ilk kura askerliğine çağrıldım" de 
miştir. 

Babayiğit Türk büronun dışında 
halk tarafından alkışlanmıştır. 

Delege Kumandan M. Kale dün 
şu beyanetta bulunmuştur: 

- Herkesin 'gözlerile gördüğü 

Erkanıharp konferanslarına ge
lince sizi temin ederim ki bu konfe. 
ranslar Fransız - Türk dosluğunun 
işuetine tabann karşılık'ı bir anlaş
ma havası içinde devam etmekte · 
dir. 

1 

Ademi müdahale komi- 1 

lesi muvaffak olacak mı 
Gönüllüler işinde dün prensip itiba
rile bir anlaşma olduğu söyleniyor l 

' 

Beyaz perdenin en meşhur siması ( E~IL Y ANNINGS ) in yarattığı 
• en kudretli eser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şehvet kurbanı - Babaların g'jn1hı - Mavi Melek filmlerinden daha 
müessir, daha, üstün, daha kuvvetli bir mevzu. Bütün dünyanın en çok 

beğrndigi eser 

( Traumolous) 
(Hayal ve Hakikat) 

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

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

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

getirilmiştir 
Londra: 22 (Radyo) - Birkaç gUndenberl mUzakerelerda 

bulunan ademi müdahale komitesi, ispanyadaki gönUllUler 
plAnı Uzerlnde fikir mutabakatı temin etmı,ıır. Deniz kontrolU 
Uzerlnde de prensip ıtıbarile bir anlafmaya varılmıftır. 

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

Ya bu hafta, ya önUmUzde 
ki hafta toplanılarak kat•r an 
ıa,ma metni tesblt edllecektlr. 

Tali ademi müdahale komıt~ si 

bugün öğleden sonra toplanarak va· 
ziyeti gözden geçıreceklir. 

Siyasi rnahafilde söylendi~ine gö
re, ganüllüler meselesi bu hafta için
de halledılmiş bulunacağı ve gönül 
lülerin geri çekilmesine başlanocağı 
kuvvetle ümit edılmektedir. 

Harbi insanileştir

mek teşebbüsleri 
Vaşinğton: 22 (Radyo) - Ame 

rika hariciye nazırı bay Hull, siville 
rin hava bomba·dımanlarından ko 
runması ve harbi insanileştirmek için 
bir proğram hazırlamaktadır. 

inanmaktadırki aldanıyor. 
Milletlrr cemiyetinin HatayJaki 

azalan günde 50,75,100 er lngiliz 
lirası alıyor. Memleketlerine dön
dükleri zaman Hatay sörniirgesinden 
oldukça cebi sıcak geldikleri ni, kar 
~ılayanlarıııa şuphesiz müjdeliyecek 
ferdir. ve bunun içindirki, Hatay in· 
tihabını bitirmeğe değil, sallamağa 

çalışıyorlar. 
Nihad TangUner 

İran heyeti 

Kahireden lrana 
hareket ettı 

Kalıire ·: 22 ( Radyo )- Başvekil 
Mahmut Canın Başkanlığınd.t bu 
lunan lran Heyeti, bugün buradan 1 

memlek_etlerine gitmek üzere ayrıl· 1 

mış ve ıstasyonda Heyeti Vükela , 
Ayan ve Meb11san azalan ve birçok 
kimseler tarafın1an hararetle uğur 1 

!anmışlardır . Heyet I~kendcriyede j 
Kral F aruka arzı veda ettikten son· 
ra vapurla Beruta hareket etmiştir. 

Avam kamarasında 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat 

250 Asri Telefon 

9436 
"'--------~--------~~·------------------------~ 

\ .... --~--~----------~· 
Sevenlerin, Sevilenlerin, 

Anlıyrn'arın Filmi 
Aşkı 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
Amerikanın CHARLES BOYER 
den sonra Fransadan Koparup al. 

dığı ikinci ve Sempatik 
Jönpromiye 

FERNAND GRAVEY 

in güzel bir mevzu çerçivesi da
hilinde cereyan eden veiçli bir aşk 
güzel musiki parçalanle oüslü 

( Ebedi Senfoni ) 

ucuz EKMEK 

Eski istasyon caddesinde ve A· 
merikan hastanesi yanındaki Dogıu· 
luk Fırınımızda; Birinci nevi undan 
imal etdigimiz Has ekmegin kilosu
nun dokuz kuruşa satJıgımız mulıte· 
r~m halkımıza bildiririz. 

Halk evi 
lığından: 

2 2 9441 

başkan-

İkmal talebelere caba ders 

Hilafet meselesi hakkın
da istizahatta bulunuldu 

1 
ismindeki çok güzel Fransızca 

1 sözlü Gençlık ve Aşk filmini 

Halhevi, orta tedrisatın ikmale 
kalan öğrencilerine tenımuz başından 
Eylul başına kadar iki aylık ikmal 

ı kursları açacakt r. Bu kurslar Riyazi
ye, Fızik, Cebir, Hendrse, Tabiye, 
lngilizce ve Fransızca okutacaktır. 

Londra; 22 (Radyo) - Avam 
kamarasınd~ hilafet meselesi hak· 
kında sorulan bir ~üale Hariciye 
nazırı veki!i bu me~clenin müslüman 
(arı alakadar edcbilecrğini ve lngil 
terenin bu mesele ile alakası bulun
madığını söylemiştir. 

sunuyor 
llayeten: 

Güzel oQt MIKI MAVS oQt -------
PEK YAKINDA : 

Donanma Geliyor 
Harikalar l' ilmi 

9430 

Kız öğrencilerin kursları kız lise· 
sin le, Erkeklerinki Namıkkemal oku 
funda açılacaktır. Bu kurslad a ders 
ler parasızdır. lsteyan öğrenciler Na 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ömer 
Sanvere müracaat ederek açılan def 
tere yazılmalıdıı\ar. 

9431 3-6 
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Sahife: 4 Türksözii 23 Haziran 1938 

Kereste ihdikarı Adana Borsası Muameleleri 
- Birinci sahifeden artan- PAMUK ve KOZA 

metı e mikap kere tenin 55 liraya ka 
dar fırladı~ı anlaşılır. 

Dün bir muharririmizi keresteciler 
çarşısına göndererek bu yükseliş se· 
bebleri hakkında tahkikatta bulundur
duk. Muharririmiıin topladı~ı malüma
ta göre yükseliş sebepleri şunlardır: 

CiNSi 

l<apımalı pamuk 
Piyasa parlaA-ı • 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En 
tr. 

24,50 
23 

Kilo Fiati 

az En çok Satılan miktar 

s. A. ·s. Kilo 

. 
Sekiz on sene evvelisine kadar 

Adana piyasasında otuza yakın serma 
yedar tüccar mevcüt imiş. Bunlar ser 
mayeleri nisbetir.de Toros ormanların 

dan resmini vererek mak'ta alırlar. bir 
işçi zümresini de kendilerine avans 
vermek suretile çalıştırır ve Seyhan 
yolile adana piyasasına indirirlermiş. 
halbuki beş altı sedenberi - yani or 
man kanununun neşrinden evvel ve 
sonra kcçük esnaf ve tüccara mak'ta 
verilmemiş"e nihayet bunlar Mersin ve 
Tarsus piyasalarına hakim bir ik ser 
mayedar tüccarın eciri vaziyetine dü 
şerek tedricen sermayelerini yiyip bi 
tirmişlerdir. Bu esnafın şimdiki hali 
bahsettiğimiz vaziyetin devamıdır. 
Hatta bir kısmı sermayelerini bitirdik· 
!eri için piyasadanda çekilme~e mec

1 YAPAGI 
Beyaz 

1 ı 1 Si~ah 

- Ç!GIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 1 - -
:-ı UBUBAT 

bur olmuşlardır. 
Vaziyet bu şekle girince fırsattan 

istifade eden büyük tüccar yavaş ya 
vaş fiatı yükselterek bugünkü bahalı 
lı~a sebep olmuşlardır. 

Bukday Kılıns 

" Yerli 

" Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

4.12,5 
3,17-- 3,75--

-

3,25 

I 

1 Biz; bu esnaf tarafından fazla ka. 
zanç temini için ihtikar yapılıp yapıl 
madığını öğrenmek isterken muttali 
oldu~umuz hakikatle yukarıda yazdı
ğımız gibi bunların nihayet cüz'i bir 
geçim bahasına çalışmakta oldu~un 

UN 

tamamile öğrendik, 
Bu mutaalamızı teyit için aşağıda 

ki fiatlara bir göz gezdirelim: 
Kuruş 

Bir parça kerestenin «tak· 
riben bir desimetrenin» 
Tarsusta depo fiatı: 

Beher parçanın Adanaya na· 
kil masrafı 
Beher parçanın biçme masrafı 
Beher prrça icin muamele 
vergini 
Tüccarın beher parçadaki karı 
Yude üç hesabile tayyare 
ianesi «ihraç halinde» 

Yekun 

415 

25 
25 

47 
25 

15 

537 
Yukardaki rakamlar 'gösteriyor 

' 

il 

1 Dört yıldız Salih 
.. 1 üç 

" " ·- -" Dört yıldız DokıııJuk .o "' ::: üç -"' " " -2 = Simit o-- "' " ·- > Dört yıldız Cumhuriyet -"' " <'< .,. üç 
" " " Simit 

" 
Liverpol T elgraflan 

22 I 6 I 1938 
Sarulm 

Hazır 

1 
4 

Temmuz vadeli 4 
ı. Teşrin ;, 4 
Hint hazu 3 
Nevyork 8 

1 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Pen.e 

59 LiTeı 

1-5 los 
1 44 Rayişmark 

56 
Frank ( Fransız ) 35 __ 1_ 1 
Sterlin ( İngiliz ) 

IB. 
626 00 

Dolar ( Amerika ) 12 59 
31 Frank ( İsviçre / -

ki, evvela kerl'stder depoda çok 
yüksek fiatla satılıyor. ve izah ettiği· 
nıiz gibi bugün 415 krrnşa Tarsus 
ta satılan lıir çam kerestesi bundan 
bir kaç sene evvel ancak 200 kuruş 
tan ibaretti. Halbuki bugün depo 
fialı yüzde yüzden fazladır. 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Saniyen ; tahta haline getiri· 
len keresteden alınmakta olan mu 
amele vergiside gayet ağırdır. Ve 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etme kted · r. 

mu 

esnafın iddiasına göre gayri kanuni· 
dir. Bu husus için esnaf diyc,r ki: 
T hakkuk dairesi bukadar ağır fiatla 
aldığımız keresteyi yalınız destere 
makinesinde biçmekten ibaret olan 
ameliyeden dolayı yapılan İşi imal 
saymakta ve bizden beher parça 
için 47 kuruş istemektedirr ( Yani 
beher mette mikabı için 470 kuruş) 
biz 25 kuruş gibi cüz'! bir kara kana 
at ettigômiz halde muamele vergisi 
tayyare ianesi, nakliye ve bammaliye 
için verdiğimiz para beher parça 
haşır.da 77,5 kuruştur.' Beher metre 
mikabi için de 775 kuruştur. 

Dok t or 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evı 
E~i civarı 
17-30 

Savatlı 
9358 

Tahakkuk dairesi bu paranın 
verilmesinde musııdır. Piyasada ! ken kereste fiatlarının bu kadar 
hl; n r'fıt 1 ış kişi için grçmiş se 1 yükselmesi ümitlerimizi suya düşür 

neleri de nazarı itibara alarak 70.000 . dü. Bu giJişle Adanada temiz bir 
lira gibi ağır bir vergi istenmPkte· 1 bina yaptırmak galiba pek az tali· 
dirki, eğl'r temyiz ı.omsiyonu nokta·! !iye nasip olacak. Zira inşaat işle 
ı nazarımızı kabul etmezse bütün d ı rile alakadar bazı a am arın verıliği 
sermayenıızı ve alat ve edavetımız malumata göre üstü kiremit çatı ile 
borcumuzu ödemeye kifayet etme· 
yecektir. Bilhassa o:zaman bize de kapanan bir binanın çatı ve doğra 
bu işin artık çıraklığı kalacaktır. işin mı masrafı inşaat masrafının üçte 
garibi şurasıki el hızarı kullanan ş birini teşkil etmektedir. Dört beş 
sahipleri bu vergiye tabi tutulma. nüfuslu' bir ailenin barınabileceği 
maktadır. demek oluyorki: yirminci dört oda, bir mutbak ve bir banyo 
asırda artık makineyi bırakıp geriye ve diğer müştemilat' an ibaret bir 
getmek lazımgeliyor. Buna alaka· evin arsa hariç - 7,000 liraya mal 
dar makamın göz yumacağını asla olduğunu söylersek hiç şüphesiz ki 
düşünmüyoruz. Hiç şüphe yokki hü karilerimizin hayreti artacaktır. Bu 

kumetimiz şu hali göz önünde tutarak 
h kk t 1• d kt" fiat bugün Ankara ve fstanbuldan a ımızı es ım e ece ır,. 

Biz şu malumatı aldıktan sonra çok yüksektir. Başlıca sebep de yu 
derin derin düşünmek lüzumunu karıda yazdığımız gibi kereste fia· 
hissettik: tının yüksekliğidir. Genç Ziraat Ve· 

Bir ta•aftan emlik bankasının kilimiz Kurdoğlunun bu mühim me-
Adanada ajanlık tesisi suretile inşa . seleyi amli lıir şekilde hal ede. 
at işlerinin kolaylaşacağına sevinir ceğine kaniiz. 

Mersin Belediyesinden: 

1- Şehir İçnisindo yeniden ya 
pılacak 2751 metre murabbaı parke 
kaldırım ve 1750 metre murabhaı / 
yaya kaldırımı inş~atı ile 411 mdre 
murapbaı yaya kaldırım tamiratı ka 
palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2- Keşif bedeli 13466 lira 79 
kuruştan ibaret bulunan bu irşaat 
24 Haziran 938 cuma günü saat 16 
da .belediye dairesinde ihale edile· ı 
cektır. inşaat şartnamesi 57 kuruş 
bedel mukabilinde belediye fen mü· 
dürlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltmeye iştirak etmek is· 
teyenler şartnamede yazılı vesaik ile 
bera '1er keşif bedelinin yü>de 7,5 
nisbetinde muvalkat teminat mak· 
buzu veya banka mektubunu havi 
teklifoamesini ihale günü saat 15 e· 
kadar belediye Encümenine verme· 
!eri ilan olunur. 11 -15-19-23 

9391 

Alman Ya! asla . 
Harp edemez 

- ikinci sayfadan artan -

Göring ve arkadaşlarının propa· 
gandasını yaptıkları ( Yıldırım harbi) 
yani ka' il olan her türlü siddeti, kor· 1 

ku ve hüner kullanarak bir iki haf- ı 
to zarfında düşmanı panık ve hazi
mete uğratmak - nazariyesinin çü· ı 
rüklüğünü her halde lspanyadadaki . 
hadiselerden öğrenmiş olacaklardır. 1 

Çünkü burada yapılan her türlü şid. 
det ve tazyike rağmen sivil halk da. / 
ima mukavemet göstermektedir. Ya. 
kın zamana kadar gerek Guernica il 

ve gerek Borcelonda takip edilen 
plan da hiç şüpesiz bu (Yıldırım harp 
usulüni idi. Bundan başl<-a gerek 1 

lngilterenin, gerek Fransa ve Çekos 
1

1 
lovakyanın bir ispanya değil, kuv· 
vetli ve mücehhez memleketler oldu 
ğunu unutmamalıdır. 

Almanyanın bu ihtiyaç gösteri· 
le harp malzemelerini bir yıldırım 
süratile temin edileceği de iddia e
dilebilir. Mesela : 

Macaristanı hiç şüphesiz bit 
hamlede istila edebilir ve bu suret 
le gıda ihtiyacını temin etmiş olur: 
Oradan Romanyanın petrol memba
ları da 250 millik bir meseledir. Ve 
lsveçin zengin demir madenleri de 
bin millik bir mesafed olmasına rağ· 
men bunu da Alınan donanması Bal· 
tık denizini kontrol altına almakla 
temin edebilir ve işte o zaman Al
manya büyük bir mücadeleyi başa
racak malzemeyi ve kaynakları elde 
etmiş olur, diyelim. Fakat birde ls
kandinavyadan Kara denize ladar 
müdafaası zaruri olan harp sahasını 
gözümüzün önüne hetir !im. Bunla· 
zamimeten mücadele etmeğe mec 
bur kaldığı Fransız ve Çekolavak 
kuvvetlerinden başka bir de Ro· 
manya ve Yugoslavya askeri kuv· 
vetleri önüne çıkacaktır. ihtimal 
bundan sonra da lngiltere ve İskan· 
dinavyadan da mukabele görecek· 
tir. 

Bunlara birde Rusyayı ilave ede 
cek olursak Almanya karşrnnda 
terazinin diğer gözünde ağır basan 
muhalefeti tamamile görmüş oluruz 

Acaba Almanya kime bel bağlı 

1:-_B_E_L_E~Y_E_iL_A_A N_L_A_R_ı __ ı 
Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade ederek mües· 

seselerini açık bulunduracakların 24/6/938 cuma günü akşamına kadar 
Belediye Riyasetine istida ile müracaat ederek ruhsat almaları, aksi tak. 
dirde ruhsat almadan müesseselerini açanlar hakkında hafta tatili kanu. 
nunun 9 uncu ma1desine t"'vfikan muamele yapılacağı ilan olunur. 9437 

2-2 

1 - Belediyece Seyhan Nehri üzerinde yaptırılan yazlık hamam, ]o. 
kata ve gazinosu bir sene müddetle ve açık artırma suretile icara verile· 
cektir. 

2 - Muhammen yıllık icarı elli liradır. 

3 - Muvakkat teminatı dört liradır. 
4 - ihalesi Haziranın 30 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat ırıakbuzile Belediye 

encümenine müracaaatları rica olunur . 
15 - 19 - 23 - 26 9411 

J.--S-ıh_h_a_t_in_i_z_i __ k_o_ru __ y_u_n_u_z ,------~, 

Nasıl mı 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

: Renksiz 
Kokusuz 

Latif 
: Mutedil 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· 10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 mgr 
Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( CI ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ,, 0.0040 
Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 

il Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 
ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 

istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhh~t Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 

t 
t 
r 

lı 
ti 
c 
~ 

n 

c 
di 
'!' 

d; 
Pa 
b 
lar 
'!'· 
Sô 
Ya 
dö 

yacak? Ben Almanyanın açacağı Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 
herhangi bir harbe ltalyanın İştirak fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 2~ 

dil 
bes 
ı\n 
riy 
Yın 
tav edeceğinden çok şüphe ederim. Bu 9375 

ancak 1914 de olduğu gibi nasıl ev :...---------,,... ______________ _, 
' vela Avusturya-Macaristan impa J 

ratorluğunu bir harbin patlamasına ----------- ___ , ______________ _, 

süriiklemişse ve burıuda bir sebep 1 

telakki ederek harbe kendisi bilahe· 
re girmişse .. ltalyayı da belki yine 
ayni şekilde evvela harbe sevkedile 
rek kendisi bu harbe oııdan sonra 
iştirak etmek suretile girişebilir. Bu 
ihtimal hakibt olsa dahi lıalya de 
mir, kömür ve petrol rna enlerinden 
tamamile mah• umdur. Almanyaya 
göndereceği fazla gıdası olmadığı 
gibi üç senedir bir harp buhranı 

çekmektedir. Bütün bu ha'-:ikatler 
müvacehesinde o halde yaptığı blöf 
dtğ:I de nedir? 

Çekler huna vakıf olduklarından ı 
onların karşısı!'.da cesaretle hiliyorlar 
Eminim ki beııirn l u düşüncelerim il 

nlm1n erkanıharbiyesinin hesapları·: 
na aykı•ı değildir, Çünkii ben gös · 
terdiğim rakamları Alırıan askeri 
m•cmualarından topladım Ve bun 
lar da gösteriyor ki hiç olmazsa bir 
zaman için ha·p imkanı dahilinde de 
ğildir. 

1 ÇOCUK HASTA~~ 
MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 
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GOLEMAN • Liiks lambaları geceyi gündüze çevirir . On ikifsaatts 1 Ma 

S k• •1ded·1 e iZ kuruşluk gaz yakar . llıesinc~ 
·· B ı:liirııi SATIŞ YERi: Hükumet caddesinde Omer aşeğmeı Ctiyeş 

. akirrı. 
Telgraf adresi : BAŞEGMEZ Telefon No: 168 Ticarethanesı 0 . 1 

Je Gı 
Cde V 9170 50----------~--------

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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