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OTAMI UZE iNE 

Hataydaki komisyon Cenevre ile 
temas için intihabı dün tatil etti 

Paristeki bütün gazeteler hükumeti ikaz ediyor: 
~~~~~~~~-

''Ankara hüküm eti ile asla 
bozuşma m~ .... ıy_ız_;_d __ iy_o_r_la_r .... ,, 

Antakya: 24 (Havas ajansı veri
yor)- Türkiyenin Milletler cemiyeti
ne verdiği son nota üzerine Antakya
da bulunan milletler cemiyeti seçim 
kontrol heyeti, Cenevre ile temasa 
geçmek üzere tescil muamelesinı bu- ı 

gün tatil etmiştir. 
Cenevre: 24 (Radyo) Türkiye ile 

komisyon azası:arasında Sancakta çıkan 
ihtilaftan bahseden Marsel Rey, Eksel
siyor gazetesinde ezcümle şöyle di
yor: 

- Ankara ile anlaşmak elzemdir. 
Bu anlaşma mullak vuku bulmalıdır 
Çünkü Ankara ile bozuşmak asla doğ 
ru olamaz. 

Republigue gazeteside hu gün
kü baş makalesinde şöyle demekte
dir: 

- «Türkiyeyi kayıp etmek istemi
yoruz. Türkiye iltı anlaşmakla beraber 
Süriye ile Türkiye arasındaki ihtiliilı 
katiyen hal etmelidir. Ve Suriye bu 
anlaşmadan hiç bir şey kayıp etmi
yecektir. 
-- Antakya: 24 (Hususi)- Dün sabah 
Mıshano köyündeki büronun önünde 
Mehmet Akfeli isminde ve Türk list~
sine yazılan bir adam Usbeciler tara 
fından kurşunla başından ağır surette 
yaralanmıştır. 

Hadise üzerine mahalline gönderi
len Çerkez müfrezesi faaliyete 'geçe. 
rek vaka mahalline gelen Türk köylü 
!erinin de yardımile carihi yakalıya

raı< merkeze getirmiştir. 
Bu vak'a üzerine civardaki Türk 

köylüleride haklı bir galeyan ve asa 
biyer b1şlamış fakat, köy ağalarının 
seri bir müdahelesile feci bir vaziye 
tin önü alınmıştır. 

Diğer taraftan Babut run köyünde 
evvelki ırün, Türk listesine yazılmak isti 
yenlerle Arap listesine yazılmak istiyen 
ler arasın:la bir hadise olmuş ve iki taraf 
arasında birkaç kurşun teati edilmiştir. 

Fakat bu kurşun teatisine rağmen hiç 
kimse yaralanmamış ve mahallinde 
bulunan zabıta kuvvetleri derhal va
ziyete l.ftkim olarak asayişi iade eyle
mişlerdir. 

Fekat büro şefi derhal tescil işini 

"asayiş yok, bahaneeıle terk ederek 
şehre donmüştür. Dün sabahta h"y
retle öğreniyoruzki seçim komisyonu 
dünden itibaren ve hiçbir sebep yok· 
ken bütün yerlerdeki foalıyetini bılıi 
miiddet tatil etmiştir. 

Şehrimizde Turk ve Fransız aske
ri heyetleri arasında yapılmakta oiun 

Memleketimi -
ze gelecek Ya 
hudi profesör 

Ankara: 24 ( f'elefonla) - Viya i 
n~ üniversite .indeki Yahudi profe- 1 

s?rle_rden bazılarının lstan~ul üniver- i 
sıtesı ve Ankarada açılacak tıb fa 
kültesinde vazife almaları hususunda ' 

hükumetimizle alakadarlar aı asında 
Y•pıl,.n temasların rr.üsbet şı kilde 

ncticelendiğinden bahsedilmektedir. 

Kızılhaç konferansından dönü~ le 
sıhhi;e müsteşarı Asım Viyanaya 

uğrıyacak vs son bir görüşme yapa· 
taktır. 

müzakerat çok iyi bir hava içinde de 
vam etmektedir. 

Generallar ve maiyetlerindeki ze 
vattan müteşekkil heyetler dünde top 
la?mış ~e konuşmuşlardır. Öğrendiği -ı 
mıze gore dostane ve samimi biz ha 
va içinde cereyan eden bu müzakere 1 

!er son safhasına gelmiştir. 1 

idarede de61•1kllkler · 
Kırıkhan sulh hakimi adık Mar

dini azledilmiştir. Yerine Belandan 
Fevzi 'urtarel tayin edilmiştir. 

2 - Kırıkhan sulh hakimi katibi 
Haleµli Hasan Hüsnü azledilmiştir. 

Yerine Relanlı evkaf katibi Müf
tü zade Kadri tayin edilmiştir. 

3 - Münhal olan Antakya Bida
yet azalıg-ına Şemsettin zade Rasim 
tayin edilmiştir. 

4 - Antakya Mvstantıki Can 
Marin Kırıkhana :naklc.l;Jr.l;ştir. 

5 - Kırıkhanda bulunan Sulh 
hakimi Aleksi Abdulhalik Antakyaya 
nakledilerek Antakya Adliyesi emri
ne verilmiştir. 

6 - Komiser lsmailden inhilal 
etmiş olan lskenderun polis komiser
liğine Yusuf Akçay tayin edilmiştir. 

7 - Yirmi iki jandarma muhte
lif mıntakalardan intihap edilerek tes
bit edilmiş ve yarından itibaren işe 
başla ttırılacaklardır. 

Eski Suriye Cumhur 
reisi ile bir mülakat 

Suphi Berekat, otomobilde bana, köy
lerde halka neler söyledi? 

Kuseyirden dönerken: 

' 

"Gözlerinizle gördünüz! ki bunlar birer koyun sürüsünden farksızdır. 

Dün bizden evvel bu köye gelen bir gurup bunları llyle zehirlemiş ki.,, 

·-·-·-·-·-\,.-·-·-·-·-·-·-·. ! 
1 
1 
1 

Yukıirıda: 1 ürksllzü muh r· 

rirl, eski Suriye müttehit 
1 

devletleri Cumhur reisi Sup 1 
hi Berekıitla Anlskya Halk j 
evir.de bır mülıikat esnasında. ! 

• 
1 
1 
1 

Yanda: Arkadaşımız Tangü j 
ner Antakyanın yukarı Ku t 

seyir nahiyesinin Betatin 1 

köyünde bir arap genci ile t 
1 

konuşuyor. • • . 
1 

·-·-·-·-···-···-·-·-···-~ 

Bütün 
etiket 

eşyalara 
konacak 

Pazarlığın 
kalkması 
meselesi! 
Maktu fiat 
Ankara : 24 (Hususi) - Alışvr

rişte pazarlıg-ın kalkması hakkındaki 

cereyan ve teşebbüsler artık fili bir 
safhaya girmiş bulunmaktadır: 1 

Maktu fiat üzerine satış mecbu- j 
riyetine dair olan kanun projesi, Ka
mutay encümenlerinden geçerek ruz- 1 
nameye alınmıştır, 1 

Encümenler, proje üzerinde esas
lı tadiller yapmışlardır. Projenin ilk 1 

maddesine göre, bu kanun hükümle
rinin tatbik edildiği yerlerde veya bu 
kanuna tabi tutulan maddeler hakkın· 
da perakende ticarette pazarlıksız sa- 1 

tış mecburi olmaktadır. 1 
Perakende surette satış yapılan 

dükkanlar, ve mağazalarla sair satış 1 
yırlerinde satılan maddeler üzerine j 
bunların fiatlarını ve ayrıca vasıflarını 
gösteren bir etiket veya başka birer 
işaret konacaktır. Malın mahiyeti, e
tiket veya işaret koymıya müsait ol
mıyan hallerde, halkın görebileceği 
bir listP asmak suretiyle de o malın 
mahiyeti ve fiatı halkın ıttılaına aızo 1ı lunacaktır. 

Pazarlıksız fiat veya ayrıca vasıf-! 
)ardan biri veya ikisini gisteren eti-

1 
ket yahud işaret konması mecburiye
tinin en evvel hangi yerlerde, hangi 
ticaret şubelerinde, hangi maddeler 
hakkında ne suretle tatbik edileceği, 
iktisat Ve~,~.letinin teklıfi üzerine Ba-

~akİır. Bir ııiiİı~ tayiii'edili~lş rliıYrn= 
dan aşağı veya yukarı satılması ya-
sak olacak fır. 1 

Pazarlıksız satış mecburiyetir.e ti'ı
b' olan hakiki şahıslar kendilerinin 1 

veya ilgili teşekküllerin memu~, müs~ ı 
tahdem ve hissedarlaı ının nısbetını 
evvelden belediyeye bildirmek şartiy
le, maddeler üzerine koydukları fiat
tan tenzilat yapmagla seı best hıılun
makt• dırlar. 

Mahiyeti itibariyle veya kan~nen 
pazarlıksız bir fiata tabi tutulması 
mümkün olmıyan satışlar hakkında 
bu kanun hükümleri tatbik olunmıya. 
caktır. ı 

Belediyelet bu kanun hükümlerinin 
tatbik ve tatbi~ iyle aliikalı işleri gör
mekle mükellef tululmaktadıalar. lk
tisad Vekaleti, bu işleri kontrol ede
bileceği gıbi, lüzum gördüğü yerlerde 
doğrudan doğruya tatbik için memur
lar kullanabilecektir. 

Ceza hllkUmlerl 

Etiket k.ı}mıy a n veya fia!ı b !di
ren başka bir şey asmaya riayet et
miyenlerden yirmi liraya kadar para 
cezası ı.Jınacak tır. 

E.tıket koyduğu ve lis!c aslı~ı 

halde bunlardd yazılı m.kdaılardan 

aşağı ve yukarı fiatla satanlardan 
beş liradan yirmi liraya kadar hafif 
para cezası alınacaktır. 

Bu fiıllerin lekr•rlanması halinde 
para cezasiyle beraber dükkan, ma
g-aza veya ticarethanenin bir haftaya 
kadar kapatılmasına da karar verile
cektir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarp
tırılanların isimleri: dükkan, mağaza 
veya ticarethanelerinin halk tarafın
dan kolaylıkla görülebilec•k bir ye
rine asılacak yafta ile ve mahalli ga
zetelerle ilan edilecektir. 

Para cezalarına dair olan cezalar 
kati olarak ve hiç bir meı cie de iti
raz edileıııiyecektir. 

İspanyadaki 
çarpışmalar 
Salamanka : 24 ( Radyo ) -

Moello silsilesi bugün Frankisist kuv 
vetler tarafından işgal edilmiştir. 

Dün' akşam saat 18 de General 

Valera kıtaları Hrryeloya bir tüfek 

menıili kadar yaklaşmışlardır • 

r" ............. ~ ....................................................................................... "'-·~·-·"·-·"'~'"'~'"'~·~··--------... ...., 
< 

Hataylılar Hamidiye 
mektep Gemimizi 

dün ziyaret ettiler 

' 

ı 
* i 
* Hatay kızları Bahriyelilerimize Hatay l 

çiçeklerinden yapılmış buketler verdi * 
Payas : 24 ( TUrksözUnUn hususi telgrafı ) - lskende

run Halkavi ldarecllerlnden Hamdi Selçukun idaresinde 
lskenderun TUrk kızlarından ve delikanlılarından mUte
,ekkll kalabalık bir kaflle bugUn, Payas sularında bulunan 
Hamldlye Mektep Gemimizi ziyaret etmı,ıer , Bahrlyellle
rlmlze beyanı ho,amedi etmlflerdlr. 

* * 
' Hatay kızları Bahriye elbiseleri glymı,u ve ba,ıarın. 

t dakl Bahriye 'apkaiarında " Hamldlye ,, kellmesl yazı. 
* lıydı • 

1 • ' Hataylı talebeler, Hatay çlçeklerlnden yapılmı, iki bU-
yUk buketi Gemi Komutanına takdim etmı,ıerdlr. Talebeler 
Millt Mar,ıarıa Gamlmlzl seıamıamı,ıardır . Gamı Subay
ları ve mUrettebatı talebayl bUyUk tezahUratla kar,ılamıf 

ve alkı,ıamı,ıır. 
* * ı 

1 

Bu sırada Gemi bandosu Mlllt havalar çalmı,, talebeler 
raksetmı,ıerdlr • 

T:!llebeler Gemide 1,5 saat kadar kaldıktan sonra ve
daıa,mı,ıar ve lskenderuna dönmu,ıerdlr. 

• ............................ il ......................... . 
l ....... 

Südet şef /eri ile Çek 
nazırları anlaşıyor 

Südetler eski taleplerini 
tahfif ve tashih ettiler 

Prag:_ 2d (Radyo) .. - Çe~. ~:z~~ I 
toplandılar. Südetler, nazırlara cevap- l 
]arda bulundular ve ilk taleplerini 

1 
tashih elliler. Konferanslara devam 
edilecektir. 

TURiZM 

Bu toplantıyı müteakip Südetler 
narlisi &J)y]e bjr teblik neşretmiştir: 
fınd an verilen muhtıra Çekoslovak 
nazırları tarafından tetkik edilmekte
dir. hükumet te tekliflerini yakında 
bize bildirecektir. 

PLANI 
Beş büyük turistik bölge 

üzerinde tetkikler başladı 
Ankara: 24 (Hususi muhabirimizden) - Turizm meseleslnl 

hUkOmetlmlzln ehemmiyetle ele aldı6ı malQmdur. 
HUkOmelln ana politikasına aldıjiı turizm meselesini, llmt 

esaslara ba61ı bir program ve sıtaemll bir metodla halletmek 
için, iktisat Vekaletlne ba61ı o · 
larak kurduğu turizm pl:!lnı U 
zerinde çatı,mıya ba,ııımı,ıır. 

Bu her köşesinde, Tuıiım için 
b:rer büyük faaliy~t mevzuu olabıle
cek sayısız hurnsiıetler ihtiva eden 
y;ırdumuzun şu bölgeleı ı, bu üç se· 
nelik programın içinde yer almışlar
dır: 

1 - lstanbul, Burso, Kocaeli, 
Trakya, 

2 - İzmir ve hinterlandı, 
3 - Karadeniz sahili, 
4 - Ankara 

iktisat Vekaleti, bu planın hazır· 
)anmasında bütün aliikalı makam, 
müessese ve şahsiyetlerin müta!ea 
ve bilgileriuden istifade etmek için bir 
anket açmıştır. Vekaletin üzerinde 
tetkikler yaptığı mevrnlar şunlardır: 

Bölgenin tabii güzellikleri ve 
husu•iyetleri , tarihi servetleri, sıhhi 
faydaları ve imkanları; otel, lokanta 

' g•ıino, vaziyetleri (Yeni otellerin ne-
relerde ve ne b üyük lükte kurulması 
lazım geleceki, eğlence imkanları ve 
yerleri, ne gibi eğlence yerlerinin 
kurulması lazım geleceği) spor ve av 
imkanları ve tesi>leri (dcniı ve kara 
sporlar>) sıhhi tesisler, yol ihtiyacı, 

münakale ve şartları, el ve ev sanat
ları, mut bak hususiyetleri, yemiş se
zonları, turistik tecessüs ve alakası
nı tahrik ve çekecek diğer hususiyet
leri, bütün turistik şikayetini mııcib 
olan şartlar ve haller (bunların tashi
hi için teklifler) umumiyetle turizm 

Dünya Afyon 
konferansı 

Cenevre : 24 ( Radyo)- Afyoı 

istişari Komisyonu Japonyanın reyi 

hariç olmak üzere bir karar sureti 

hazırlamıştır . Bu karar Çindeki 

Afyon istihlakini kö ünden kuru 

tacak tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Nüfus klavuzu çıkarıldı 
Ankara : 24 ( Telefonla )- Nü 

fus memurlarımızın ellerinde tatbik 

edecekleı i mevzuat ve tebliğatı top 

lıyan bir eser bulunmaması tatbi

katta büyük müşküller ve mahzur 

lar doğuran mühim bir noksan ha. 

!inde tecelli etmiştir . Bu vaziyeti 

göz önüne alan Nüfus Umum Mü· 

dürlüğü, Nüfus mevzuatına ait hü

kümleri Devlet Şurası kararlarını 
ve tamimleri muhtevı olarak lıir 
klavuz hazırlamıştır . 

Bu klavuzdan bütün teşkilata 
kafı miktarda gönderilmiştir. 

planı ve organizasyonu hakkındak 

düşünceler. 

Turizm bürosunun; memleketir 
bütün hususiyetlerini mevzu olarak 
ele alan anketinin, çok büyük bir a 
laka görmesi beklenmektedir. 
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Eski Suriye cumhurreisi 
ile bir mülakat 

~ ...................... , ......................................... .. 
Birinci nevi ekmek SÜMERBANK 

Suphi Berekat, otomobilde bana, 
köylerde halka neler söyledi ? 

Belediye Encümeni kara
riyle kilosu 9 kuruşa 

indirildi 

Un ve ekmek fiatlarının beledi
yece sıkı bir kontrol altına alındığı· 
nı buğday ve un piyasasının günü 
gününe takip edildiğini yazmıştık. 

rimizd yakında bir 
satış mağazası açıyor 

KU EYiR EN 
DÖNERKEN 

" GÖZLERiNİZLE GÖRDÜNÜZ\ Ki ii!UNLAR BiRER KOY~ 
~ üRÔSÜNDEN FARKSIZDıR. DÜN BiZDEN EVVEL BU KÖYE 
GELEN BiR MÜFSiT GURUBU BUNLAR! ÖYLE ZEHiRLEMiŞ Ki!., -

Bugünki Ha
tay davasını iyice 
anlamış bulunan 
eski suriye cum· 

hurreisi - Suriye 

Yazan ;·--.. ---1 -·Zeki Ar· 

suzi ile kar· 
deşini tahliye 
ettiriniz, o za · 
man fikrimizi 

ı Nihad Tangüner t 
........................... il ••••••••••••• •4 

müttehit devletler reisi - Bay j 
Suphi Berekatı Antakyada oldukça 

1 
aradım. 

O, artık Hataydavasına tamamiyle 

kendini vermiş bir halde çalıştığı İ
için Hatayda ve Suriyedeki nahdut 

bir kısım Türk düşmanlarının tama 

miyle nefretini celbetmiş bir vazi

yett~dir. 

Suphi Berekatı düşmanları ta· 
kibediyor. Eski reisicumhur, bunun 
için, hül<iimet yakınında saay cad · 

desinJe, usbeci mahallesinde bulunan 
k~ndi evinde kalamıyor. Kardeşi 
Arif Berekatın, Arif berekat mahal

lesindeki evinde otu rmakta. 
Suııhi Berek.lt Türk hariciyesin

de istişare odası nıuavinliğinde bu· 
lunmuş ve Suad Davazla 1910 da 

lbirlikte çalışmıştır. 

radık, bizi kardeşi Arif Berekatın 

evine gönderdiler. Fakat Bay Suphi 
Berekat evde yoktu: 

- Halk partisindedir, dediler. 

Suphi Berekat her gün sabahtan 
akşama kadar Antakya Halk par. ı 
tisinde intihap bürosu işleriyle meş 

1 gul bulunmaktadır. 

Onu, nihayet halkevinde buldum. 
Antakya halkevi başkanının odasın
da idi Biraz geç kalsıydım, Suphi 

Berekatı göremiyecektim: Yukarı 
Kuseyir nahiyesi ve köyleıine, erte· 

si gün başlayacak İntihap işlerini 
tetkik etmek üzere hareket halinde 
imişler. 

Parti Başkanı Abdulgani Türk
men, Suphi Berekat, Mustafa kusey 

ri, Adalı Me hmed ve 1 artinin birkaç 
elemanı, otomobillere yerleştik. Bi· 
zim otomobilin kadrosu şuydu: Bay 
Suphi beı ekiit, Bay Mustafa Kuseyri 
emekli binbaşıbrdan Mt>stafa ve 
ben. 

Antaky adan Ces ri cedid mm 

size söyleriz. 
Ne Suphi Berekatın, Ne Kusey

ri mustalanın, Ne Adalı Mehmedin 
sözleri onların kulaklarını doldurmu. 

yordu. Nihayet Suphi Berekat, cami 
içinde bulunan küçük köy halkına 
- Bu köy halkı intihaba iştirak 
etmek istemiyordu - sunları soy· 

ledi: 
- Tahliyesini istediğiniz Zeki 

Arsuzi kim? Biliyormusunuz? o mem 
leketi satmak ist~yen bir adam .. Pa. 
ra için kendini satmış bir sersen. 
Yarın bu mıntıkada tescil başlaya· 
cak. iyi düşünün ve makul hareket 

edin, hiç kimsenin sözüne inanma· 
yın . Size Hatay Türklüğü ilk ve son 

olmak üzre elini uzatıyo refahı 
saadeti hep o "elde görerecaksiniz. 

ilah... ı 
Öğleden sora saat on dörde ka

kadar bu mm takada daha bir kaç 

köy dolaşmıştık. 

Dönüşte, Suphi Berakat sık sık 

göğüs geçirerek bana şöyle diyor. 
du: 

Gözlerinizlr, gürdünüz, ki bun
lar birer koyun sürüsüdür. Dün biz· 

den evvel gelen bir müfsid gurubu 
bunları öyl~ zehirlemişki .. Bunlar, ki · 
me? neye? ne için? ne diye çalış

tıklarını, ne olmak istediklerini bil· 
meyen zavallılar ... 

x 
Antakya halkpartisi önünde o 

tomobilden indiğimiz zaman Suphi 

Berekat, beni akşam yemeğine da
davet ediyordu. Onun bu misafir· 
perverliııine teşekkür ve memnu ı· 
luklarımı bildirerek ilave ettim: 

- Davetinize icabet bir şeıef
tir, ama işlerim .. Bu ziyareti İsken
derun dönüşüme bırakmama müsa· 
ade edermisiniz? Gö ·ülecek işlerim 

Belediye Encümeni yaptırdığı tet
kikat neticesinde birinci nevi ekmek 

kilosunun otuz para tenzil ile 9 ku · 
ruştan .•atılmasına karar vermiştir. 

Şehrimizde birinci nevi ekmek 
kilosu 9 ve ikinci nevi ekmeğin ki· 
losu 8 kuruştan satılmaktadır. 

Diğer taraftan mefsuh ekmekçi 
)er şirketinin eski reisi Safvet Eras. 
lan bir muharririmize ekmek fiatla
rının yakında daha bir miktar düşü· 
rüleceğini ve halka ucuz ve temiz 
ekmek yedirilmesine çalışılacağını 

söylemiştir. 

Kaçak ipekliler 

Bir kadının evinde otuz 
altı metre kaçak ipekli 

kumaş bulundu 

Ddbağhane mahallesinde oturan 

Mehmet kızı Naimenin evinde kaçak 

kumaş bulunduğu zabıtaca tesbit 
edilmiş ve yapılan araştırmada do. 
kuz parçada otuz altı metre ipekli 

kaçak kumaş bulunarak alınmış ve 
yakalanan Naime hakkında tutu 

lan tahkikat evrakile Adliyeye ve
rilmiştir . 

Kim çaldığı belli 
değil 

Koyunevi köyünde oturan Ali 
oğlu Mahmudun evine geceleyin 
uyuduğu bir sırada pencl'\reden kim 
olduğu anlaşılmayan birisinin gire

rek üç çuval ev eşyasile yirmi üç 
lira parasının çalındığı şikayet edil· 

miş ve failin meydana çıkarılması 
için jandarma tarafından tahkikat 
ve takibata başlanmıştır . 

o kadar çok ki .. 

- Evet, dedi, doğru. O işlerde 
bizim işlerimiz. 

Biran daldıktan sonra devam 
etti: 

Sümerbank; fabrikalarında çıkan 
Yerli mallarını satmak üzere şeh
rimizde bir şube açmağa karar ver· 
miş ve bunun için de Osmanlı Ban
kasının altındaki Lüks Bakkaliye 
ıııağazasının yerini tutmuştur. 

ilk defa olarak Cektuz fabrika 
sında yapılmakta olan kundura ve 
buna mümasil eşyalar getirilecek ve 

Yılanlı mezraasın
da bir hadise 

Direğe asılan kılınç 
acaba bir tehoitten 

mi ibaretti ? 

Saathathane civarında bakkal 
Kadirin evvelki gece yılanlı nıezre· 
asındaki bağında garip bir hadise 
olmuştur. Bu hadise hakkında bak· 
kal Kadir bize şunları anlattı: 

- Erzurumlu Şamlı oğlu Halis 
adında birisi bir aydanberi bağımda 
bekçi olarak çalışmaktadır. Bundan 
birkaç gün önce bir jandarma dük· 
kana gelerek bunun asker olduğunu 
ve teslim edilmesini istedi. Akşam 

bağa döndüğümde kendisine me

seleyi söyledim ve ertesi gün sa· 

baııleyin erkenden Halisi beraber 
alarak şehre girdim ve jandarmaya 
'eslim ettim. Gece saat onda dük. 
Kamını KapayaraK oaga gıttım, oag· 
da delikanlı üç oğlum ve damadım 
ve diğer aile efradını yatıyorlardı. 

Ben de yemeğimi yedim ve yattım. 
Buııdan sonrasını da eşim bana 
şöyle anlattı. 

"Gece saat on iki vardı. Hasta 
torunumu salıncakla sallıyordum. 

Evin altında bir hı~ırtı duydum. kö
pek zannederek aldırış etmedim. 
Fakat patırtı fazlalaşınca kısık lam· 

bayı açmamla aşağıya doğru tut· 
marn bir oldu. Bir gün evveline ka
dar bağımızda bekçi olarak çalışan 

Halisin bir el nde kalın bekçi sopası 
ve diğer elinde kınsız kalın bir kı· 
lınç bulunuyordu. Herhangi bir vu· 
kuata meydan vermemek için sizi 
uyandırmadım. Yalnız hoşt! demekle 
iktifa eltim. Halis görüldüğünü his 

- Türk matbuatı, dedi, bu da. 
vada onun büyük şeref payı var. 

Nihad -ı:angUner 

j !sedince sopayı yere bıraktı ve kılıcı 
ı da direğ~ a_sarak hızlı adımlarla sa· 
vuşup gıttı .• 

1 Ben eşimden bu lafları işidince 
1 sabahleyin şehre gelerek jandarm1 

takasına kadar olan yol asfalttı. Ün· r--~--------------------------------

dan sonraki yolumuz gayet arızalı rigoryeviç ç1zmesini çıkara-
ve yokuştu. • ~ rak ayağını bana göteadi. 

· Suphi Berekat sağlı sollu bem.,n lık bakışta ayağında dikka 
i NkiLAPÇI 

bütün tepeler hakkınJa bana izahat ti çekeıı her hangi bir şey Hikaye _____ _ 
veriyordu. Yıllarca evvel askeri lıa· yoktıı. Fakat dikkatliçe bakınca, i. i 
yatta geçen faaliyelit in mevkilerini lemiş bazı yara bere iüleri görme· liğimden ötürü d~ğil de, şerait icbı 
b mek miimkün değı"ldı'. k ) d k ld H d ana gösteriyor, hadiseleri anktı amyonun a tın a a ım. em e 
yordu. Yetim Grigoryeviç zaraları İşa· ne zaman biliyor musunuz?. Tam 

Ö ret ederek : k l• d k ğle güneşi Amik ovasını kavu in ı ap a ikasında ... Hatta tam in· 
ruyor, ekili tarlalardan yükselen - Yedi senedir. iutabildim. Fa· kılap anında .. Siz sabık kont Oreşi· 
buharlar, ovada göl göl seraplar kat nihayet iyileşiyorlar. Elden bir nı bilir misiniz?. 
teşkil ediyordu. şey gelmez ki ... dedi . _ Hayır .. 

Yolumuz bir buçuk saat kadar Sôrdum. f - şte ben bu kontun yaııında 
devam ettikten sonra nihayet yukarı - Peki nudir, bunlar ?. hizmet ediyordum .. Konağında tah. 
kuseyir nahiyesinin Betatin köyüne - Eunlar mı?. Ben bunları inkı- ta falan siler ve onları cila!ardım. 
geldik. Burası küçük bir arap ko"yu· lap zamanında kazandim. C · d anım ıstesc e istemese de günde 
idi. Köylü bizi karşıladı. Betatin ca- goryeviç, cakalı bir tavırla ~a- iki defa tahtaları silmek ve parlat-

miinde toplandık. na baktı. Ayağını saran çaputları mak mecburiyetinde idim. Bir defa 
Bu köye bizden birgün evvel bağlam.ğa çalışaıak sözüne devam d ·ı·ı H lb k a eı a arım. a u i bana kalan 

Usl,eciler gelerek bu küçük köyün ett : bu kadar sık silmekte hiç bir mana 
sakinleıini feııa halde , zehirlemişlerdi. - Evet, bir kamyonun, bir yük yoktu. Lüzumsuz bir masraf., Fakat 

Suphi .Berekatın intihap hakkı~daki 1 kamyo~unun altır.da kaldım, Öyle ne denir?. Herifin keyfi böyle isti-
suallerıne onlAr şu cevabı verıyo. · dıkkatsızliğimden, ve yahut sersem· yor. Sonra şunu da şöylemeliyim ki 

kont çak uengin bir adamdı. 
Bir defasında şöle bir hadıse ol· 

du: Diyelim ki ben onların tahtala· 

rını pazartesi sildim, cumartesi d~ 
inkılap oldu. Yani, Pazertesi tahta. 

)arı sildim. . Cumartesi inkılap ol
du; inkılaptan dört gün evvel, yani 

salı günü bana kontların kapıcısı gel· 
di, ve: 

- Koş seni çağırıyorlar, dedi: 
Kontların evin-len bir şey çalınmış. 
Bütün şüpheler sehin üzerine top· 
laıııyor. Koş) Yoksa ananı ağlatırlar 
senin .. 

Ceketimi omuzladım. Tabaııa 
kuvve,t kontun konagına koştum. 
Gayet tabii bir eda ile, yani zerre 
kadar istifimi bozmayarak odaya 

(pek yakında satışa çıkarılacaktır. 

Bundan sonıa da diğer mamu 
lat getirilip satılmağa_ başlanacaktır. 

Bankanın şehrimizde böyle bir 

mağaza açarak halka ucuz ve da· 
yanıklı mallar satması hususunda 

gösterdiği yüksek alakayı memnu

niyetle karŞılarız. 

Hafta ·tatili 
ruhsatnameleri 

Hafta tatili ruhsatname müddet 
)eri bitmek üzere olduğundan zabıta 
ve belediyece yapılacak kontrolda 

ruhsatnamesiz dükiinlarını açık bu. 
lunduracaklar hakkında takibat 

yapılacaktır. 

İmdadı sıhhi otomobili 

Hasta ve yaralıları hastahanelere 

seri bir surette nakillerini temin için 

belediye tarafından bir imdadı sıhhi 
otomobili alınmasına karar verilmiş 

tir. 

Hayvan sağlık mektebi 

Hayvan sağlık küçük sıhhiye 
memurları mektebine girme şaı t 
namesi vilayetimiz veteriner direk
törlüğüne göndeıilmiştir. F.zla taf
silat almak için oraya müracaat 
etmek lazımdır. 
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Gökyüzü açık. Hava hafif rüz· 
garlı. En çok sıcak gölgede 35 de 
rece. Geceleri en az sıcak 20 dere· 
ce. 

dairesini keyfiyetten haberdar ettim. 
Kılıncı bağdan getirdiler Halisi de 
Cüneynedeki kahvede çay içerken 
yakalattım. 

Mahkemeye gittik. Suçlu sorgu
ya çekildi. Şahit olmaJığından be 
raat etti. 

- -, 
girdim. Odada kontes varrlı. ::!üyük 

bir isteri buhranı içinde bağırık ça
ğırıyor, ayaklarfyle }erlere vuruyar
dn. 

Beni görür görmez; göz yaşları 
arasında: 

- Ah YPfim. Keasi, Komsa, 
benim küçük altın saati çalan siz 
olmayasınız? Hani şu pırlantalı kü
çük saat?. 

- Aman ya Rabbi kontes. de
dim, siz ne diyorsuauz? Kadın sa

atini ben ne yapıyım? Bahusus ben 

erkeğim. Sizın şJp!ı~le ·ioiz cidden 
gülünçtür. 

Kadın çırpınarak ağlıyor ve hıç· 
kırıklar arasında: 

- Hayır. hayır, diyordu, kom · 
sikomsa, bunu sizden başkası çal· 
mamiştır. Muhakkak saatimi siz a
şırdmızL Biz bu münakaşada iken 
i~eriye kont girdi: 

izmarit Kralı 

Pariste bu ismi taşıyan bir ad atı 
var. Bu zat, bütün ömrünce. izmaril 
çilikten başka meslek tutmamıştır 
Çocukluğunda sokaklardan cigar 
ızmariti toplamakla işe başlamış o 
lan ızmarit Kralı şimdi çok zengİ 
bir adamdır. Fakat bugün de çalıl 
makta devam ediyor. Ancak, bu İl 
artık para kazanmak maksadiyl 

diğil, meslek aşkıyla yaptığını sÖ/ 

lüyor. 
Bu adam, cigara ızmaritlerİP1 

ucunda üç küçük çivi bulunan bİ 
kamışla topluyor. Bu suretle eğilme· 
den yerde gürdüğü bir ızmariti ko' 
)aylıkla alabiliyor. Evde ızmaritleı 
açıyor. Çıkan tütünleri temizliyol 
ve tekrar satışa çıkarıyor. 

Kendisiyle görüşen gazeliciye 
"Hayatımın en güzel dakikaları, bı 
tiryakinin masası üzerinde ızmaritlı 
le: dolu cigara tablası gördüğüm P 

manlardır,; demiştir. 

Rene Simon'un 
Talebesi 

Rene Simon Paris konservatu~l 
rı Profesörlerindendir. Talebesi a11 

sında birçcık meşhur sinama yıldı: 
)arı vardır. Bu zatın koııservatuvB' 
daki dershanesi daima dolar• Dini' 
yicilui arasında yalnız talebeleri dr 
ğil, saylavlar, vekiller, diplomatlı 
ve avukatlar da bulunur. Çünkü Rr 
ne Sim~n hitabet hocasdır. 

Geçenlerde bu ı:ata bir se'fY. 
satıcı müracaat etmiş ve meseleğ' 
de:muvaffak olmak için hususi hi~ 
bet dersi almak istediğini söyle~F 
tir. Profesör bu garib isteği yeri· 
getirmiş ve yeni talebesine birk 

ders vermiştir. 

Tahsilini bitiren seyyar satıcı 
portasımn üzüriae kocaman bir lı 
ha asmıştır. Bu levhada şunlar Y 

lı:lır: 'Her çeşit eşya satarım. W 
.:>imon'un talebesiyim. lstiyen seYl 
satıcılara hitabet dersi de verirİP 
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Romada Morosini galerisinde 

ki ve yeni birçok tanınmış rassı 
ların tabloları müzayede ile satı 
Geçenlerde yine bu galeride J 
tablodan terekküp eden meşhur f 
golanm kolleksiyonıı satılıyordu 
kat, tabloların taklid ve imzalar• 
sahte olduğu ihbır edi!diğinden 
zayed<" sırasında hükumet iŞ1 

koymuş ve m VCi.t bütiin tabiO 
hacetmiştir. Yapılan tetkikatt3, I· 

lolardaki bütün imzaların t~kiid 
dilmiş olduku ve tablolara ait vı' 
kaların da sahte bulunduğu anlı: 
mıştır. Bu yüzden birçok kim51 

tevkif edilmiş ve sorguya çekilıt' 
1 ir. 

Kundura boyacılığu1d·1 

pedikürcülüğe 

tun 
aid 

llıan 
eski 
bitş, 
!tin 
llıış 

Honololo civarında Vakiki f 
larında banyo yapan kadınlar, 8). 

tırnaklarını boyat nak ve ci)alalf 
tan hoşlanırlar. Bunu gör~n ıt 
bir kundura boyacısı meslek def 
tirmeye karar vermiş, ve kunJ 

boyamaktansa tırnak boyamayı 
ha karlı görmuştür. Boyacı çoi' 
bu me.lekte rakiplerine korkuOI 

darbe indirmiştir. Çünkü biziJ!I 
ra mızla yirmi para mukabilinde 
nak boyamaktadır. 

0he 
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huıu, 
Pı!rıı, 

rv 
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nın~c · 
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ır 

Mürettipalacab'ı~ araş1ı; 
b a<lresi 

Gazete kı~mında çalıŞ' t(i,lü , 

cak iki mürettip alac; «eıveı 
.... ıı r~deıi 

ğız. idarehanemize "' ı, ap 
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AVUSTURYANIN 
MAZLUMLARI 

Bayan 
nerede 

Şuşning kocasının 
olduğunu bilenıiyor 

Bayan Dolfus kendisinin ve çocuklarınııı Ameri, 
kaya bilet parasını tedarik içn Almanlara müra
caat ederek eşyalarının iadesini rica etmiş .. 

Hatay· intiha 
-....11.:$"~ ... ~..... - . 

yapllacaktır ! 
tı y nid n 

Kasaplar cemiyetinden: 
Biz kas~plar P .tzar günü dükkan· 

larımızın kapalı olması münasebetilc 
halkın et ihtiyacını cnmarttsi günün
den tı min etmeleri ilan olunur. 2-3 

~44.'J 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuat ecza nesidir 

! ~-----------------------------------------·· Gözb görülmeden hakikatına inanılmayacak kadar güzel bir 
Aşk, güzellik, muzik, şiir şaheseri 

Asri Sinemada Şuşni .gin oğlunun Hitlere Seçim bu defa Türk..,fran. 
yaz ığı bir mektup sız ordularının mnşte.. 1 

Bu Akşam 

Parl-S~ar) Gazetesinin Vi-
Yana muhabiri bildlrfyor: j 

1 

adise bundan onbeş 1 

günevvel geçiyor .. Saat 
sabahın Ü\iidür. ı 

onun serbest bırakılacağı fikrin 
dedir. 

Kuvvetle söylendiğine göre Şüş 
nıngın on iki yaşındaki oğlu - ki, 
annesinin ölüınündnı sonra babasını 
çılgınca sevmeğe başlamıştır biz 
zat Hitlere bir mektup yazarak ba
basını serbe.!ıt bırakmasını rıca 

etmiş ve }'ine tfmin edildiğine göre 
Führer bizzat cevap vermiştir. 

Belveder evi karanlıktır. Evin üç 1 
kapusunda üç nöbetçi ellerinde ta
banca nöbet bekliyor. Birdenbire 
muazzam bir otomobilin fenerlerı 

gecenin karanlığını yırtıyor. Otomo 
bili sımsıkı kapalı durnn sol kapu 
nun önünde duıur. İçinden dört Al BAYAN DOLFUŞ VE ÇOCUK-

llıan polisi <\tlar, fısıldaşırlar. LA iNiN AKIBETI 
Büyük kapı ağır ağır sçılır. içe- " Venkoıf "gazetesinin temin 

tiden orta boylu, biraz beli b:ikük ! ettiğine göre ' Bayan Dolfus gidip 
b' d k · Amerikay1 yerleşmeğe karar ver· 
ır a am çı ar, döıt polis derhal et. 

r f k miştir. Malumdur ki , kendisini ço-
a ını sarara onu otomobile iterler. 

Ot b l b cuklarile beraber Avusturyayı 11 
omo i ütün süratiyle hareket 

eder. Bu esrarengiz heyetin geçtiğ' Martta Alman ordusu Avusturyayı 
Yollar polis tarafından ~ıkı bir tara~ ı işgal et~iği gün . terk etmiş ve Çekos 
sut altına alınmıştır. 1

1 

lovakyaya kaçmıştır . Buradan ltal· 

Yolculuk uzun devam etmez, beş Y~(a. ~eç~ş ve ksonra da lsviçreye 
dakika sonra, otomobil Tunanın ken 1 gı mıştır . merı aya gitmek için 
tındaki Metropol otelinin önünde dua i Vizeyi kendisine lsviçrenin yüksek 
tur. Polisler tekrar otomobilden at- ı şahsiyetlerinden birisi temin et· 
1 l E mıştir. Fakat beş parasız olan Da· 
ar ar. srarengiz mahpusu arabadan yan Dvlfus Amerikaya gitmek için 
aşağıya ve sonradan otelin büyük ka yol parasını temin maksadile , Vi. 
Pısından içeriye iterler. 

K 
yanadaki Alrııan otoritelerine mü· 

. apu, Nazilerin esiri olan B. Şuş k 

tııog'in üzeı ine yavaş y.avaş kapanır raca at ederek zapteciilen eşyalarının 
satmak üzere kendisine verilmesini 

** ric~ etmiştir . Bayan Dolfus İsviç-
B. Şuşningin evinden kaldırılma· s rede Prens Starhernberge rastgd-

ıodan bir gün evvel büyük bir yük 
1 

diği zaman şu sözleri söylemiştir : 
Otomobili kapunun önüne gelmiş ve b· i - " Yalnız kocamı değil , ayni 

ır şeyler yükleyip gitmişti. Herkes 1 d e k zaman a vatanımı da kaybettim . 
s i başvekilin eşyalarının rıakledil d" • Kocamın uğradığı faciayı ve çocuk-
tğini sarımıştı hakikatta götürü· ı I 1 arımın , ve Avustury,mın feci aki ;n şeyler B. ,Şuşning~ ait t vrak Vf'. 1 betini unutmak ıçın belki AmP-ri-
osyalardı. Eski başvt!kil yeni hapi- k d s a a hndime yeni bir hayat yap 
~nesine şahsi hiç bir eşyası olmadan ~ t 

1
. mağa mu\'affak olacağım . ,, 

1 miştir. Hatta oğlunun, karısının 

fotografları bile elinden alınmıştır. --------------
Kendisi çıplak bir odada yaşa· ! 

tnaktadır. Bu odanın yanıbaşına bir r 

tıevi mesai odası tanzim edilmiş ise 
1 

de bu, sadece eski başve-kilin istic 
~<lbına yaramaktadır. Tevkif edile 
t~tnberi dostları, akrabaları ile bü. 
~tı alakası kesilmiş, memleketine 

iltd en küçük bir haber dahi ala· j 
l'tıaınaktadır. Diğer taraftan halk da ı 
~~ki başvekilin akibeti hakkında hiç 
~tşey bilmiyor. Bilhassa B. Şüşnin. 

~ltı i d' ·ı z ıvacı tamamı e meçbul kal-
~ış bir hadise ha !indedir. Yalrnz 
Rtcnmeğe muvaffak olduğum bir 

:~y Varsa, eski Başvekil verdiği sö 
<! u tutmak istemiş ve bir kilisede ; 
i Vlenrnek içiıı Almanlardan müsa:ıde 1 
steın· . F k et ıştı. a at Almanlar müsaade 
h llıerniş, bunun üzerine iki şahidin 
Uztırund d. ~ b. . 

p1 ı a ve ını .ır merasını ya-
•l'tıadan evlenmiştir. 

** tıad Madam Şuşning de şimdi Viya· 
Ar ~ bulunmakta olup kain kardeşi 

tur ş·· . . 'J b llıakt uşnıngın e eraber olur 
tılı ~dır. Çok sadece, hatta sıkın 
ilin bır hayat yaşayan Bayan Şüş 
lar:c·ı 1- lmanlar serbest bırakmış
ilt ır. Fakat zavallı kadın mütemadi 

ilştırrn l k 

Borç alan Be
lediyeJerimiz 

1; Bakanlık muhtelif belediye 
leı in ş ... hir ve kasabalarını imar et
mek hususund ... ki istikraz müracaat 
farını tedkik etmektedır. 

Son iki ay için<le Aydın beledi 
yesinin su proj ı-si için 106 374 lira, 
Mudurnu belediyesinin elektrik pı o 
jesi için 20 160 liralık, Ç3nkırı Be
diyesimrı ekktrik projesi içia 40.000 
liralık, Anteb belediyesinin su pıo 

jesi için 241 583 liralık Konya Be
lediyesinin muhtelif imar işleri ıçın 

90.000 lıralık, Mardin belediyesinin 
elektrik ı . rojesi için 23.000 liralık. 

Nıksar belediyesinın muhtelif imar 
işleri için 12.000 liralir istikraz ta
lebleri İç 8Jkanlıkça kabul edilmiş 
ve bu belediyeler taleb ettikleri 
mikdarda Belediyeler Bankasınd:ın 
istikrazda bulunm~şlardır. Sara Be-
l ~eiyesinin 10.000 liralık su projesi 
icin yapacağı istikraz talebinin ted· 
kiki de bugünlerde iç Bakanlıkça 
tekammiil ettirilecektir. 

-ad . a arına rağmen oca~ının 
resı · H turı~ .~1 • nerede bulunduğur.u bir izmetçi aranıyor 

-----------·-· 
~~. u ~ğrenememiştir. Elinde hiçbir 

Vetı ve g !" · ! d . . k . b. Evde çahştnak üzere bir 
tade . e ırı 0 ma ığı ıçın am 1 kadın aşçı ve bir hizmetçi 
l İr 11 ona daha ucuz ve daha basit aramyor. lstlyenlerln idare 
~U apartman ara.naktadn. hanemize müracaat etmeleri 

ŞNINOlN AKIBETI NE OLACAK C 
Ünıumiyctle, herkes er, geç 

1 

........ -----·--------.....: 

reken temin edeceği 
hDrriyet içinde olaca 

Sayın müşterilerine gözler için bir ihtişam misali teşkil eden 
Tabiatın en güzel maezarasile süslenmiş (Portariko) Adalarında 

geçen heyecaniı, zevkli bir mevzu, herkesi alak'ldar eden bir 
aşk, herkesin seve seve dinliyeceği en güzel muzik şaheserini 

sunmakla şaheserini sunmakla muhitine yeni bir yıldız 
daha tanıtıyor. 

Londra: 24 (Radyo) - Hatay 
meselesinin aldığı son şekil Atatür
kün başkanlığında lstanbulda yapı· 
lan toplartıdrn soııra Türkiyenin 
kati ve son kararlar aldığı anlaşıl· 
mış ve Ankarad1 asabi bir hava 
esml'ğe başlamıştı. 

Buna sebep Ar.takyada Türk 
Fransız askeri h"'yı ti ar~sındaki mü 
zakerelerin iyi g-it .n ıı: , kt • olduğu
O.l dair gelen haherlerdi. 

, Fakat dün müzakerelerin iyi bir 

Radyolar çok 
ueuzlıyacak 

Ankara : 24 (Telefonla) - Eti· 
mesud radyo istasyonunun inşaatına 
faaliyetle Jevam olunmaktadır. inşaat 
evvelce de bildirdiğim gibi, Temmu
zun 22 .sine ka.iar bitirilecek ve is · 
tasyon 22 Temmuzda Natiaca teslim 
alınacaktır. 

Öğrendiğime göre, hükumet, An· 
kaı a radyosunun çalışmağa başla

masını mütrakip radyo fiatlarında 
büyük tenzilatı mucip yeni bir güm
rük tarifesi tesbit edecektir. Alaka
dar daireler bu maksatla şimdiden 
tedkiklere girişmişlerdir. 

Bütün Sinema meraklıları, bü
tün güzel film seyretmek İ:.teyen· 

ler 

Bu Akşam 

yazlık Sinemada 

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

Çift Artistist 

Ruby Kler 
VE 

Dick Povve-ll 
Taıafmdan b.r Gençlik ve Aşk 

ı fılıni ol .. rak yaratılan ı 

Donanma Geliyor 
Şaha setler şaheseı ini gÖt ünüz 

Orjina1 bir m~vzuda ve bam 
başka bir tarzda temsil edilmiş 

müstesna bir filmdir 

ftaveten: 
-0- MIKI MAVS tQa 

~~~~---~ 9~46 

Kazma ile 
yaralamışlar 

Karşıyakada oturmakta o!up Ca 
mili köyü yolunda çalışm1kta o!.rn 
İskender ve kardaşı H;_jydar bir ka' -
ga neticesinde ayni yolda ç.:ılı~an 
Küşanın Develi mahallesinden M__.lı 

met oğlu Abdu lah ile brJeşi Ah
med kazma ile başından yarala· 
dıklarından yakalanmış ve lıakl 1-

rında kanuni takibat yapılmıştır. 
Yaralı Addullah ile kardeşi Ah 

met şehrimize getirilmiş ve tedavi 
t:dilmek üzere Memleket hastaha 
nesıne yatırılmışlardır , 

1 
cereyan aldığına ve F, ansanın Tüı k 
isteklerini kabule meylettiğine dair 
gden haberler üzerine Ankara ma 
hafilinde nikbin lir hava esmeğe 
başlamıştır. 

Verilen mahJ.m3ta göre, Hataya 
girmek üure hudutlarda bekliyen 
Tüı k kıtaları azami birkaç güne ka 
dar Hatay topraklarına gı>çmek em· 
rini alacaklardır. Türk kıtaları bu 
husustaki bütün hazırlıklarını ikmal 
etmiş bulunmaktadır. 

İnkilapçı 
- lkinci sayfadan artan 
- Ben, dedi, fevkalade zengin 

bir adamım. O itibarla bir altın saat 
kaybobası bana vız gelir. Faknt, 
ben bu işi bir hay.siyet meselesi ola 
rak sayryorum. Şimdi lwn senin pis 
kanına girmek istemem. Fakat bu 
işin sonunu oırakmıyac11ğım . Komsi 
komsa, seni poiise teslim edecc>gim .. 
Haydi şimdi defol, git!.. 

Pencereaen baktım ve dışarıya 
çıktıın. 

Fena halde canım sıkıımı~ bir 
halde, *!Ve dö.1dü 0 n. Y .. ü:ığı ına yattım 

Fakat bir türlü uyuyamadım, Çünkü 
saati. çalan beo değildı u. iki t.iç gün 
yatakbın hiç çık'lladım. Yemedim· 
ıçimdt'n 1e kesildim. Aklım fikrim 
hep şu mendebur saatte idi. Melun 
saat nereye gidebiJ;rdı? 

Nıhat beşinci günü kafamda bir 
şimşek çaktı: 

-Hay Allah belasını versin, de. 
dim, pudra kutusiyle berab~r bu sa
ati ben kendim, masadaki vazular· 
dan birioin '.içine koymuşhım. Oda· 
!arı lt:nıizler kcn ho:ılıların üzeı inde 
bulmuş, madalyon z:ınn . Jeıek vazo
lardan birinin içine tıkmıştım. 

H.:ınen ceketimi giydim. Yemek 
bile yeme len kendııni sokağa attım, 1 

Sabık kont, Ofıtserokaya caddesin- ı 
d~ oturuyordu. 

1 
Caddeden koşa koşa gidıyordum 

fakat i~im~e'. h:r nedense sebebini j 
ve mahıyelını bılmediğim lıir korku 
vardı. işin tuhafı sokakbki alıalirle 
de bir fevkaladelik, bir aca} iplik 
v.udı. fn:;anlar saf saf olmuşlar. acle 
ta bir şeyden korkar gibi yan yan 
yiirüyorlardı. Aceba bu hal n<'yt> de. 
lalet edebilird?. 

Holivudun güzel, füsunkar sesli yeni yıldızı 

( Zaruh Leander ) 
in yarattığı 

(La Habanera) 
La Halıanera, Porta riko adasının en meşhur ve bütün dünyaca 

ı beğenilen ve söylenen şarkısıdır. ., 
Alman film sanayiinin bir zaferi olan bu misilsız eseri mutlaka görünüz 

Ayrıca: dünya haberleri 
Yaz tarifesi: Balkon 25 kuruş • Duhuliye 15 kuruş . Loce bir liradn 

Zabitan ve öğretmenlere ayrıca tenzilat 
Dikkat: Sinema hususi tedbir ve vsntilatörlerle son dersce serin 

bir halı: getirilmiştir. 

Bu gün gündüz 2,30 matinede 

1 - Hayal ve hakikat (Emil Y annings) 
2- Uçurum. 
Telefon 250 Asri 

9436 
..._.._ ______ ..,... ___________________________________ _: 

Elektrik Şirketinden: 
Şirketimiz tahsildarlarından Bly Tevfık Taşan sıhhi mazeret beyan 

ederek vazifesinden istifa etmiştir. Kendisine, hesabımıza para hhsili hak· 
kınJa verilen salahiyetin 24- 6-1938 tarihinden itibaren hükmü kalma-
dığını sayın abonelerimize arzederiz. 9453 

------------------------------------------------.r 
Yazlık • 

sınama 

Pek yakında 

Venedik Film musabakasrnda en büyük Sanat Mükafatını kazanmış ve 
biltün dünya siııem 1ların.Ja emsalsiz bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

meşhur Rejisör (JULIEN DUVIVIER ) in şaheseri 

( Bir Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal-

Emsalsiz ve harikula le Fransızca sözlü büyük filmi takdim edecektir. Baş 
rollerde': Sinemanın en biiyük sekiz dehakar Artisti 

Pierre 
Villm 

.( Harry Baur) 
Blanchar - Marje Beli - Pierre Richard 

Lois Jouvet - Raimu -
VE 

( Fernandel 

Françoise Rosay 

) 
Dayanamadım. Yolculardan bu Bulunmaktadır 

halin sebebini sordum. Bana: Mevsimin en müstt'sna bir sinema hadisesinin t"şkil edecek olan bu 
- Ulan U) uyor mıısun? dediler içtimai ve bü) ük Aşk fılmini sabırsızlıkla bekleyiniz 

Dün inkilap oldu. lnkilabi teknenin PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
altında mı geçirdin, nedir?.. 1 9452 

Bunu işi c ıinc"" dahi büyiik lıir hız ~------------ -------------

la koşmağa başladım.. ı 
Nıhayet kontun evirıe y:!klaştım 1 

E~in_ erafında bir yığın '.nsan birik· 
mı~tı. Kapının ağzın la lıırde kam}'On 
du uyordu Derhal içiıne bir koı ku 1 

çöktü: "Ulan, dedim, aç gÖlünü kam 1 

yonun altına düşm" •• : Neyse, kafam' 
d ı bu düşünce olduğu halde kapıya 
yaklaştım. Kapıdakilerden birine sor 
dum: j 

-lçerde ne oluyor? dediııı. i 
- Olacak, dediler, içeıde bir 

kont var. om.; alıp g1türlec"ğiz Ma· 

IUın a, aıistokratlaıı topluyoruz. 

1 
Hakikaten bu sırada sabık kon· 

tu kollarından tutmuş getiriyorlardı. 1 

Ht'fl1en halkı yararak bm}ona doğ I 
ru yaklaştım; 

- Sizin saatınız, diye bağırmağa 
başladım, vazonun içindf' ... Şu sizin 
mel'un, namussuz saatiniz!.. Pudra 
kutusiyle her:ıber, vazonun içinde .. 

O hergele benim bu iyiliğimi 1 
anlasa bari!.. Ne gezer. Suratıma ı· 
bile bakmadan kamyona bindi: 

Bende kamyona doğıu atıldım. 

Aksi gibi bu sırada kamyon hareket 
etmez mi? Bana çarptığı gibi bir 
köşeye fırla•tı. 

- işte sana ilk kurban dedim. 
Sözün burasında, jYefim Grigor 

yeviç, tekrar çizmeleıioi çıkardı. Ya -
ra izlerini tekrar gözden geçirdi. Son 
ra gene çiz nelerini giyerek: 

- işte aziz yoldaş, dedi görü· 
>orsuouz ki ben bir inkilap kurban 
yım,. Yine inkilap uğruna benim de 
kanım akmıştır. Bunun aksini kimse 
iddia edemez. Ben do inkilapçıyım 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
- -

Kilo Fiati 
CiN.si En az En çok Satılan miktar 

K s. J.. . s. Kilo 
--- --- -·-~ 

--.Capımalı _eamu_t __ --Piyasa pnrlağı .. 24,50 
Piyasa temizi " 

- 23 
iane 1 
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-~ 

ı Klevlant 
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" "Tohuml.~uk-.. -- ı- --
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H UBUBAT 
Hu~day Kıhns ~412,S------

,, Yerli --- 3,17 - 3,75 - ---------
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" Mentane 
Arpa 
Fa.cıulya 

Yulaf 3;2s ~-~-- ~--------
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Kuş yemi 

--~-·-------·-------·-Keten tohumu t • _ __;_ ____ ___ ---ı----- --- ---- --

1 
Mercimek -----'------ -·-Susam -~I _____ ı __________ 

1 
UN 

1 
~ört yıldız Salih __ t ____ _ 
uç ,, " 1 

:E ~ 1 Dört yıldız Doğruluk ,-- --
~ :.-::: ' üç " .. -,-----
::ı c: -;;.:;:---;-:-~--...:..:.. ___ ___ ------""-• 
] ~ r Simit ,, _I_ 
:;ı ~ Dört yıldız Cumhuriyet ı 

~ ()ol üç ,, ,, --=----- '===~~~~---ı 
1 Simit ,. 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para ı 
24 / 6 / 1938 i ş Bankasından alınmıştır. 

~anıım l'cı · 1 
_H_a_zı_r _ _____ ,_ 4 5-9 ~~:.:..:..;i~e~;i-şm_a_r_k _____ ,_s_ hrs- ; 

Terrimuz vadeli 
1 

_ _ 4 44 -
35 

ı-ı 

1 

Frank ( Fransız ) 
1. Teşrin " 4 56 .Sterlin ( İngiliz ) 626_1_00 ' 
_H_in_t_h_a_zı_r _____ ı _83-ı'83 11 üolar ( Amerika ) 12 _ ,_59 

Nevyork Frank ( bviçre ) 
------..-.-~ 

-
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acarıta sı hükümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticaretbanesidir . 

Telgraf adresi : BA ŞEGMEZ 
9170 52 

Telefon : 168 , ________________________________ ..__ _______ __. 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 

Bay Halil evi 19- 30 9358 

,.. 

TÜRKSÖZÜ 
~;ı BELEDİYE İLANLARI 

---------------------------------------, 

IMatbaacılikl Gazetecilik l 
Mütenevvi renkli 

( Tanzifa(ve Tanvirat Vergi Mükellefleriniı • 
Dikkatine 

1 - 938 Senesi Tanzifat ve Tenvirat Verği ve resimbrine ait 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Tiirksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

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

kuk müfredat cetvellerinden (Çınarlı) Asfalt cadde üzerinde Ker 
nin kahvesine (Kayalıbağ) itfaiye dairesine (Ulucami) Çukur 
(Türk ocağı) Şafak kahvesi duvarına (Mestan zade) Mestan zade 

1 
(Hüriyet) Eski bayram yeri Hüriyet ocağına (Sanyakup) Alemd 
dine (Alidede) Hasan ağa camiine (Sucuzade) Sucu zade ocak 

Res ni eurak, ced. (Karasoku) Gumhuriyet otelinin altına (Karacavezir) hayvan ve s 
veller, defterler, çekler, zarı tahsilat e-vine (Tepebağ) Hasanın oğlu Sadullahın dükkan n• 
karneler, kağıt, zarf, köprü) şerbetçi Mahmet Alinin dükkanına (Hanedan) Hacı Bayra' 
kartvizit ve bilumum su meydanlığma {istiklal) Eski istasiyon Polis karakolunun karşısı/ 

T 
* 

A B 
* 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Ki TAP tab işleriniz, en kısa . şeme) Doğum evi civarına (Reşatbey) Yarbaşı Polis karakolu 
bir zamanda en nefis {Cemalpaşa) sudeposu karşısındaki meydanlıga (Kurtuluş) Atatür~ 
bir şekilde en zarif hu civaı ma (Cumhuriyet) Cumhuriyet mahallesinde Halil lbrahimin 

Kütüphanenizi gü

zelle:ıtirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

C l L D 
rufatla Türk.sözünde ya· 

1 
na {Kar~ıyaka) kt\rşıyaka ocağına {Mirzaçelebi) Kamil kara zincİ 

pılır . rasma (Seyhan) Süleymanın dükkanı civanna (Mıdık) Hazım Ali 

* 
Türk.sözü matbaa- kanına (Akkapı) bakkal Alinin dükkanına (Köptülü mahallesi) 

' mahallesi ocak binasına asılmıştır : 

GAZETE 
sı "Türksözü"nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

2 - Vergi ve resimlerin birinci taksiti Ag•.ıstos, ikinci taksiti 

sani aylarının sonu olmak üzüre iki müsevi taksitte alınır. Taksit 
leri içinde ödenmeyen vergi ve r esimi ere 0/ 0 10 ceza eklenir, h 

Bu cedveller 24/6/938 Cuma günü asılmıştır. 4/7 /938 Paza~ s 
r h 

nü kaldırılacaktır. tirazları onların bu on gün zarfında istida ile rı 
Riyasetine müracaat etmeli ilan olunur. b 

2-3- 94 

1- Techiz tekfin için gerekli 17,000 adet muhtelif boyda me 
tası ile 4320 metre kefenlik bez açık eksiltme suretile satın alı 

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

3- Tahtanın muvakkat temir. atı 249, 18 lira ve bezin muv 

k 
r 

ha 
u 

minatı 97 .20 liradır. ta• 
4- ihalesi Temmuzun 4 üncü pazarte.si günü sacıt on beşte lar 

da Encüm, ninde yapılacaktır. ler 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalem indedir. fstiye-nler orada g"' riq 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile bir tal 

lediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9416 16-71-25 Yaı 

1 - - Belediyeye ait eski adliye binasının tamiri açık eksi)t(J]e 
nulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 3020,20 liraradır. 
3 - Muvakkat teminatı 230 liradır. 

4 - ihalesi Temmuzun 11 inci pazartesi giinü saat on beşte 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye Fen işleri Müdürlüğündedir. iste 
rada görebilirler 

~ e 6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat 
likte Beladiye encümenine müracaatları ilan olunur . 

hu 
da 
Yorı 
de 
Sek 

T.OllKiYE i~ BA.N~i 
24 - 29 - 2 - 6 9-151 

r- , 
Kiralık içme suyu 

Misisin Suluca ve 
Acıdere köyünde bu
lun an ve vekaletten 
gelen rapor Üzerine 
diğer menba suların
dan üstiin bir su ol
duğu anlaşılan bu su 
kiralıktır. İstekliler on 
gün içinde Acıdere 

köyü ınuhtarhğına 

m1ıracaatlari ilan olu-
nur. 1-4 9444 

i\dana ask erlik şub .: si 

re isliğinden : 

Motorlu birliklerde çalıştırılmak 
üzere ücretle orduya makinist alı 

nacaktır. İsteklilerin şübeye müraca
atları ilan olunur 

1 ÇOCUU: HASTALI'~ LA 

MÜTEHASSISI 

Dr.Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

=.K•a•b•u•l •••••••U•a•r•ı•:•H•e•r-ıu] • tıi-18 

Halkevi 
lığından: 

başkan- 1~----------,-..,.,. 
İkma 1 talebelere caba ders 

Halkevi, orta tedrisatın ikmale 
kalan öğrencilerine temmuz başından 
Eylul başına kadar iki aylık ikmal 
kursları açacakt r. Bu kurslar Riyazi. 
yP., Fizik, Cebir, Hendese, Tabiye, 
lngilizce ve Fransızca okutacaktır. 

Kız öğrencilerin kursları kız lise· 
sinde, Erkrklt>rinki Namıkkemal oku 
!unda açılacaktır. Bu kurslada ders 
ler parasızdır. isteyen öğrenciler Na 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ömer 
Sanvere müracaat ederek açılan def 
tere yazıl malıdırlar. 

9431 4 - 6 

Kayseri Cümhuriyet 
M liddei umu misinden: 

Sıhhatinizi koruyunuz ' • .. 
Nasıl 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V t"1'aletinin 672 numaralı r 

Görünüş : Beı r ak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuı 

Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

TAHLiL RAPORU 
1\ Kaleviyct : ( 100 sın3 suya saıfol 
ı nıikda 11 

Mecmu scı tlik dcıcccsi ( Fransız ) 1 5 
Uzvi maddeler için sarfolunan miivC 

litıcde 

Sülfat ( SO 4 ) ,, 
Klor ( CI ) ,, 
Nitrat ( No 3 ) ,, 
Nilrit ( No 2 ) ,. 

Kayseri CPZa evinin 1/Tem· Amonyak ( NH 3 ) .. 

nıuz/938 gününden itibaren on bir ennin en son usullerine riayet edere-k kaynadığı yerin 
aylık ihtiyacı olan (67000 - 83750) istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döş 
kilo tahmin edilen ekmek ihtiyacı vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi e 
kapalı zarfla ve on beş gün müdet- hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimya 
le eksiltmeğe konulmıışdur. İhale Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettği Sıhhiye Memuru huzll 
1 Temmıız/938 günü saat on altıda macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan 5 

Kayseri . Cumhuriyet Müd - rmakfa ve ağızları Sıhh::ıt Memuru tarafın :Jan mühürlenere~ 
dei umumilik dairesınde yapıla - gelmektedir . 
cağından isteklilerin ihale gününden . K d J 
evvel (471) Lira teminat akçasının 1 aya e en Gazozları 
ma lsan<lığına teslim ile makbuzunu 1 ~ 
ve ticaret odasında kayıtlı olduğun 

1 

KayadeJen Gazozları da 1 ayadelan Suları gil>i berr.a. 
da dair v~sikasını ve teklif mektubu~ fis, temizdir. Daima Kayedelen Gazozlarını tercih e 
ile bir l1kte ihale günü ısaat on beşe 9375 
kadar mahalli müd,;-i umumiliğine 
t t'vJii ve şartnamesini görmek arzu 
edenl..:rin mcmuriyetimize: ve 
mahalli hapiobane müdürlütüne 
müracaatları ilin olunur. 9442 

2-4 

Umumi neıriy 
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