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İSPANYA İHTİLALiNDE İTALYA GİZLİ ROL MÜ OYNUYOR? 

Suriyeye bir tahkik he-
y aşar birinci geldi 1 t• • } k • ? 

Olimpiyatlarda lle İspanyol kardeşlerin kanlı boğuşması 
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Asiler zaferden çok emin " Madridin elimize geçmesi bir 
gün meseJesidir ,, Diyorlar. ----·-

liükümet, kuvvetlerinden emin görünüyor. Eski İspanya 
kralı Viyanadaki gazetecilere : -Bir gece ansızın tayyare 
ile ispanyaya gideceğim hakkındaki şayiaları katiyen 

Madrid : 11 ( A.A ) Hükümet 
kuvvetleri dün sabah içinde bir Al
ınan bulunan bir tayyareyi yakala
tııışlar. 

Madrid : 11 (A.A) - Başvekil 
hükümet kuvvetlerinin günden gü
lle faikıyet kazandıklannı bildir 
llıektedir. 

Viyana : 11 ( A.A ) - Eski !s
Panya kralı gazetecilere : 

Bir gece ansızın ispanyaya gide· 
Ceği hakkında çıkan şayiaların kati
Yen yalan olduğunu bildirmiştir . 

Madrid : 11 ( A. A. ) - Asi
lerin elinde bulunan tayyareler dün 
&ece bir kaç kasabayı bombalamış
lardır . 

Londra: 11 ( A. A.) - Lon
~rada, Portekizin arazi temamiye
lini muhafaza hakkınd'lki noktai na
~rların da tamamen sebat gösteri
ecektir . 

f.' Londra : ( A. A. ) - Jeneral 
I ranko dün uzun bir beyanatta bu· 
Unmuş ve galib geldikleri takdirde 
Yapacakları icraattan bahsetmiştir. 

Jeneral F ranko, ordunun lspan· 
}'a üzerindeki harekabndan malu
llıat vermiştir . 

Londra : 1 1 ( A. A. ) - Bura
}'a. gelen haberlere göre : ispanya 
asd.ıleri, Albiveryoyı işgal etmişler

ır 

. Macirid : 11 ( A A. ) - Hari
cı.~e Nazırının bu günkü beyanatına 
&ore : Hükümet kuvvetleri Naviro' 
}'u asilerden geri almışlardır . 

Ankara : 11 ( A. A. ) - lspan
~ad:ki dahili muharebe hakkında 
ugun alınan haberleı asi kuvvetle

rin şimalde hükümet kıtaabna karşı 
tııuvaffakiyet kazandıklarını bildir
tııekte idi . Bir Madrid telgrafı da 

~udarrama cephesindeki hareketin 
. akşlangıcından beri müsbet şekilde 
ın . 

ışaf etmekte olduğunu ve bu ha-
tekabn asi kuvvetleri iki cenahtan 
~eVrilmiş gözettiğini bildirmekte ve 
D u cephede hükümet kuvvetlerinin 
, epineres den har;ıkata geçmiş o
~n Ve yeni hükümet kuvvetlerile te-

d 
as peyda ettiği ilave olunmakta
ır . 

tekzip ederim. Diyor, 
. -=-·· 

"-'oüc.w"'·'"'"-"C,, 
Yuıcur.d.akı resım l§bıiy~ civarında bır ıhtiliilcın;n attığı bomba ile hasara 
utrayan,hükumete sadık kumandanlardan bırisinin t'tomobılıııi göstermel.-trdır 

lşbilye : 11 (Radyo) - Asi ku
vvetlerin kumandanı genaral F ran
ko; beyanatta bulunarak ihtilalcı 
kuvvetlerin her tarafta hükümet 
kuvvetlerinin galebe çaldığını ve 
Madridin sukutunun birgün mesele
si olduğunu, ihtilal kuvvetlerinin is
panyadaki ecnebilerin mal ve canla
rına asla dokunmadıklarını dokun
mayacaklarını söylemiştir. 

Lizbun : 11 11 (Radyo) - Por
tekiz hükümeti; ispanyadaki taba
sının canı ve mallanna dokunulma
dığı takdirde ispanyanın dahili va
ziyetine dokunulmamasını karar al
tına almış ve bu kararını devletlere 
bildirmiştir. 

Roma : 11 ( Radyo ) -- Harici 
nezareti, ispanyanın dahili durumu 
hakkındaki Fransanın isteyine karşı 
cevabını vermiştir. Cevap müsait-
ur: 

Paris : 11 (Radyo) - Almanla
rın, ispanyaya yirmi tayyare gönder
dikleri tahakkuk etmektedir. Bu tay
yareler asilere gönderilimiştir. 

Madrıd.Je halk , heyecan ıçınde harp 
tebliifı beklıyor 

Londra : 11 (Radyo) - Hükü- lecek olan vaporlarla memleketle . 
mete sadık tayyareler, lşbilye civa- rine gönderileceklerdir. 
rında toplanmış olan asi kuvvetlerin 
üzerine mütaaddit bombaiar atarak Londra : 11 ( Radyo ) - Vadii 
haylı telefat verdirmişlerdir. Rumnandan harb bütün şiddetle de-

Vaşington: 11 (Radyo) - Is- va'm ediyor. iki tarafında zayiatı faz
ladır . panyadaki Amerikan sefiri;vaziyetin 

günden güne fena bir şekil almasını Asi kuvuetler kumandanı Jene
gözönünde tutarak bütün Amerikan ral F ranko, Madrid halkını açlıkla 

y Ankara : 11 ( A. A. ) - lspan- tabaşının ispanyayı terk etmelerini il tehdid etmekte ve halkın bir an ön 
t~ hükumeti Tanca beynelmilel mın bildirmiştir. Bunlar, Amerikadan ge- ce teslim olmasını istemektedir . 
h ası sulannda bulunmakta olan ~--===....,--=....,=-=---=------------
t'~tb gemilerinin beynelmilel bir ih-
! 1 

ate sebeb vermemek maksadile 

.,.sPanya limanlanna çekmeye karar 
rerıniş ve bu karar tatbik edilmiş
i~· B.ir ispanya! narb gemisi bugün 

Cezıreyi yeniden bombardıman 
etıııiştir . 

D Berlin : 11 ( Radyo ) - D. N. 
"· Alman istihbarat şelıekesi, ls
.. any ·ı Jl a ı e Almanya arasında işleyen 
Jı ~~ta tayyarelerine tecavüzler ya-

1 ığıoı beyan etmektedir . 

Vehip Paşayı Dil kurultayımıza 

Yunanlılar hudut harici 1 Sdvyetlerden de profesör-
. d' l 1 

mı e ıyor ar J ler iştirak ediyorlar 
Elkabes gazetesi yazıyor : 
Yunanistanda bulunan Vehip 

Paşaya hudutdan dışarı çıkması lü
zumu Yunan hükümeti tarafından 

tebliğ edilmiştir . 
Mumaileyh .Mısıra gidecektir . 

Moskova : 11 (A.A.) - Sovyet

ler birliği ilim enstitüsüne merbut a-

kademi azasından Siyoniç ,e iki ar 

kadaşı, lstanbulda toplanacak Türk 
dil kurultayına iştirak edeceklerdir. 

Berline: 11 (AA.) - Olimpiyat· I ye ı mı ge ece mış • 
ta yapılan güreş müsabakalarında 1 

61 kiloda Yaşar birinci olmuştur. • • , , f' . . d k' 
Berlin : 11 (Radyo) - Bugün 

1 Şam Arapları, lngılızlerın ılıstın e ı 
yapılan.1.00. ~~trelik y~z'."e.~~~şıa- Müslümanlara tatbik ettig" i şiddet siya-
rında bırıncılıgı Japon, ıkıncılıgı Al-

ın~ ye üç~cülüğü ispanya yüzücü- setine karşılık lngilz mallarına 
len kazanmıştır . 

İnönünün tebriki boykot yapacaklar 
Ankara : 11 (A.A.) - Başbakan 

ismet lnönü olimpiyod müsabakala
rında 61 kiloda gelen Y aşarı telgraf
la tebrik etmiştir . ı 

Fransadaki Suriye heyetinin muahedeyi imza sela
hiyeti yokmuş, yalnız müzkeryi intaca memurmuş 

Atatürk Y alovada 
Elkabes gazetesi razı)'Or : mürgeler bakanı tarafından bir pro

Ankara 11 (A.A) - Atatürk 
dün Yalovaya gitmiştir . 

Sıhhat bakanımız 

Yozgat da yeni hastahanenin 
açılış resminde bulundu 

Ankara : 11 (A.A.) - Sağlık ba
kanı Refik Saydam Yozgatta yapılan 
modem hastaneyi açmıştır. 

Bazı makamlardan gel n malü
mata nazaran Suriye heyeti muahe
deyi yalnız hazırlamak salahiyetini 
haizdir. 

Muahede hazırlandıktan sonra 
yapılacak intihaptan çıkacak hükü
met muahedeyi imza edecektir. 

Sıırıye gazetelerinde okııdıı~nıu=a 
göre: 

Kabinenin son toplantısında Sö-

Filistin 
"" . ihtilali alabildi

gidiyor gıne 

Araplar bir İngiliz tayyarecisini yarala- 1 

dılar . Yolcu otomobillerini ateşlediler 

Karışıklık hiç yatışacağa benzemiyor ! 
Kudüs: 11 [Radyo] - Tıberya ı 

civarında ihtilalcı kuvvetlerle lngi
liz müfrezesı arasında şiddetli bir 
müsademe , !muştur. 

Saf et ee Caune 'den yetişen ln
gi liz müfrezeleri de müsademeye 
karışmışlardır. 

Müsademede ihtilalcılardan beş 
kişi ölmüş ve yirmi beş kişi yara
lanmıştır. 

Sıtma 

Çukurovayı kasıp 
kavırıyor 

Şu bir ikı ay içinde Mıılaryu trn
pıkadan öleıı bir çok ) urddaşlardan 
moda eve/ki gün de değerlı bir lıakimı
mi; vazıfe başında ayııi hastalıktan öl
dü. 

lngilizlerden biri ağır olmak 
üzere üç ve bir de Yahudi ağır 
surette yaralanmışlardır. 

lngilizler bu müsademede silah 
ve cephane de ele geçirmişlerdir. 

Kudüs: 11 [Radyo] - Bu sa
sa bah ihtilalcılardan biri, polis ka
ragoluna girerek karagol amiri bu
lunaıı bir lngiliz çavuşunu ağır su
rette yaralamıştır. 

Carih silahıyle yakalanmıştır. 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Bu sa· 
bah bir Yahudi evinde patlatılan bir 
bombadan iki kadın ağır surette ya
ralanmıştır . 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Resül
ayin ile Kefercine istasyonlan ara
sında hatbn ihtilalcılar tarafından 
tahrip ve makinistin bunu görmeme· 
si yüzün~en yük treni yoldan çıkmış. ı 
Arkadaki vagonlardan üçü devril
miş gardöfirenlerden biri ölmüş ve 
biri de ağır surette yaralanmıştır . 
Hattın tamirine çalışılmaktadır . 

Suriyeden giden 
gönüllüler 

" El-Cihat,, gazetesinin verdiği 

je teklif edilmiştir. 
Bu projede Fransız sömürgele

riyle Fransız manda ve himayesi al 
tında bulunan ülkelere bir tahkik 
heyeti gönderilmesi için bir kanun 
çıkarılması istenmektedir. 

Teşkil edilecek olan heyet, sö
ıııürgelerle manda ve himaye altın 

daki ülkeleri dolaşarak halkın dilek
lerini rlinleyecek ve buralardaki ah 
vali tetkik edecektir. 

Kabinenin bu teklife esas itiba. 
- Gerisi ikinci sahifede -

Şamda hır Türk ticaret 
odası kurulacak 

Şam - Verilen bir habere g<ire 
Türkiye cumhuriyeti, Şamla olan tüc
cari bağları kuvvetlendirmek için bu
radabir ticaret odası kurmağa karar 
vermiş ve karannı mandater hükü
mete bildirmiştir. 

Cezair müftüsü bir sui 
kaste uğradı 

Cezair : 11 ( Radyo ) - Dini 
bir törende ·bulunurken yerli bir 
genç tarafından öldürülen Cezair 
müftüsü Şeyh Ali Mabmudun cena
zesi büyük bir törenle kaldırılmışbr. 
Müftünün katili olan gençle katil ha· 
<lisesinde alakadar oldukları zanne
dilen on iki kişi tevkif edilmiştir . 

Fransız gazeteleri 
F ransanın bitaraflığı hak 
kında neler yazıyorlar 

Paris : 11 (A.A) - Sağ cenah 
gazeteleri F ransanın ispanya hadise
lerin" gösterdiği bitaraflığı takdirle 
yazmaktadırlar . 

halyanın muvafık ve matlüp ce
vabı geciktirmesinin gizli bir sebebe 
nıüstenid olduğunu da ilave etmek
tedirler . 

İngiliz kralı yugoslavyada 

Bükreş : 11 (AA) - lngiltere 
kralı bugün Yugoslavyaya gelmiş ve 
hudutta kral tarı.fından karşılanmış
tır. 

Bugü11 ,<ehirde ve kö)'lerde, bütün 
Çukurovada sılmasız ev hemaa heman 
kalmamı§ bır halde. :>okaklarda, doktor 
mııa)ene hane/ermin önünde )ı(!ırı Jı

ğın sıtmalı vatandaş ınleyor. Bu salgın 

afet kar§•sında Sıtma mücadele te§ki
lıitı bütün bır kifayetsizlıkle kıvranıp 
duruyor. Bu salgının sebebi 11e olursa 
olsun, mücadele te,<kilıitı ne derse desın 
ve ııe } apar.•a yapsın realite budur. 

bir habere köre, Şam, Hama ve Hu- ı--------------·
mus cıvarından Filistin ihtilalcılarına 

Koca (,,ukurovada halk böyle sıtmıı 
yüzünden ınu1ı. inim inlerken bunu 
normal ı•asıta ı •e imkanlarla ön/emeğe 

çalışmak. ancak sar/edilen mesainirı ve 
vasıtanın heder olmasile neticelenir . 

Çukurovanın yüksek istihsal t'e ba
,<arma kabiliyetini felce uğratacak ka
dar geni§leıeıı bu felaket kar§ısında 

/ıükıimetin ferka{{ide bir tedbirirıe şid
detle liizıım ı · ardır. Hız l>öyle görüro 
ruz. böyl~ söylü)OrllZ t'e bili}OrtLZ kı 
derdini söylemiyen dermanını bula
maz .. 

yardım için 350 gönüllü Nablus dağ
larına gelmiş ve ihtilalcılara iltihak 
eylemiştir. 

Daha bir çok Suriyeli ğençlerin, 
Gerisi üçüncü sahifede -

Ribbentrop 

Londra büyük elçisi oldu 
Berfin : 11 ( Radyo ) - Geçen

lerde Londrada ölen Alman sefirinin 
yerine Ribbentrop tayin edilmiştir. 

Piyangonun 
Dünkü çekilişinde büyük 
ikramiyeleri kazananlar 

Tayyare piyangosunun dördün
cü keşidesinin dünkü çekilişinde 

13631 numero 35000, 19660 
numero 10000, 1258 numero 3000 

' 19200 numero 3000, 4350 numero 
1000, 27618 numero 1000 lira ik
ramiye kazanmışlardır . 



Sahife : 2 Türk sözü 

Musolini ve Faşizm 
-·. 
-iV-

6 Mart 1919 tarihinde , Fa
şizm Önderi , yeni bir siyasi teşek
kül meydana getireceğini ; ve bura
da biitün gayri memnunların yer ala· 
bileceğini ilan etti .. Bu münasebet 
le , mumaileyhin yazdığı yazılar ve 
söylediği nutuklar çok kuvvetli ol
muştur . O , gazetesinde diyordu ki: 

- ( ... 23 Mart tarihinde "mü- ' 
cadcle Faşyoları ,, tesis edecektir !. 
Bunlar ; yeniden ve yenilikten kor
kan sağ taraf iJe, 11 yıkıcı ,, olmakla 
tanınmış sol partiler tehlikesine kar
şı göğüs gereceklerdir 1. ,, • 

Yine bu tarihte yapılan toplan
tıda , Faşizmin teessiisü ; Musolini j 
tarafından şu yolda verilmiş bir nu-

1 tukla herkese ilan ediliyordu : 
- Toplantımızın: başlangıcın

da : vatanın büyüklüğü ve ciha
nın hüriyet ve selameti uğrunda se
ve , seve canlarını feda etmiş olan 
ölülerle , harp malul ve sakatlarını 
derin saygı ve minnetle analım !. 
Bundan başka , vatanın intikamını 
almağa ve muharipler ittihadı' tara
fmdan teklif edilecek her vazifeyi 
deruhte etmeğe tamamen hazır bu
lunduklarını bildiren eski muharipler
le . eski esirlere sevgi bağlılıklarimı
zı ifade edelim 1. 

nınmasına ; Fiyume ve Dal:naçyanın 
iltihakına liizum vardır !. 

287,000 kilometre murabbalık 
araziye malik bulunuyoruz !. Burada, 
40-45 milyon kişi geçinmek meC· 

buriyetindeyiz . Bir balık kılçığı tar
zında , yarım adamızın tam ortasın· 
dan geçerek bizi ikiye bölen Ape
nin dağları, işlenecek arazimizi azalt
maktadır . 

1 O - 20 Sene sonra nufusumuz 
60.000.000 na çıkacak 1 ... 1.500000 
kilo metro murabalık Kolonimiz 
var 1 ? ... Fakat bunun büyük bir 
kısmı. Çöl ve kumdan ibaret ! ... İn-

giltere, beri yandan' 47.000.000 
nufusilc 55.000.000 kilo metre mu 
rabbaı vasatında bir müstemleke im 
paratorluğuna sahiptir ... 38000000 
jik nufusuna rağmen, F ransanın, bu 
gün, 5.000.000 kilo metre murab · 
balık müstemlekesi var... Holanda, 
Belçika ve Portekizde öyle ... Bu 
miJletler ki, hiç bir zaman o davayı 
halledemiyeceklerdir ? ...... 

Enferlolizm; iktisadi ve zihni birJ 
genişleme tasavvurunda bulunan 
her f1!il!et hayatı içfo, en sarsılmaz . ' 
pek sağlam bir amel hükmünde-
dir 1 ... Enperiyalizmleri, yekdige
rinden tefrika yarayan : vasıtaları
dır .. Bizim hulul için seçeceğimiz 
bu vasıtalar; barbarcasına olmaya
caktır 1 ... 

Generalinden en miitevazi pi ya· 
de neferine ve en zeki ve aydın 
adamdan en cahil ve hiç aydın ol
mıyan adama kadar : biz , ölüleri· 
miz hakkında bir tek sevgi duygu ilave edelim ki : idealistin, ya 
ve düşüncesi besleriz !. Bugün , va· tam, ya noksan olur! ... Rahata ka-
tanın büyüklüğünden ve cihanın se· vuşmuş milletlerin, hoşnutsuzluk İ· 
lametinden bahsedildiği sıralarda , çerisinde milletler hesabına, ideali-
hfünane ve müstehziyane gülüşlerle ' zimden bahse kalkışmaları, doğru 
bizi karşılayacak olanlar vardır .. olam~z .. Biz, dünyada, haklı oldu· 
Çünkü , şimdi , ( harpten davacı ) ğumuz mevkiin bize verilmesini is-
olmak bir moda haline gelmiştir !?!. teyenlerdeniz ... Kuvvetli ve zengin 

Fakat, harbin topdan geldiğini milletlerin oyuncağı olmamak şar-

2 

Topçularımız atış talimleri 
yapacaklaa 

19 Ağustos Çarşamba gunu 
saat altıdan itibaren öğleye kadar 
topçularımız, bölgenin münasip bir 
sahasında atış talimleri yapacaklar
dır. 

Atışların muntazaman ceryanı 

ve her hangi bir kazanın vukuuna 
meydan verilmemesi için bu atış gü
nünde, atışın yapılacağı mıntakada 
hiç bir hayvanın bulunmaması ve 
bu mıntakaya girilmemesi ve atış
tan sonra her hangi patlamamış 

mermiye teoadüf edildiği zaman 
kattiyen el dokunmadan heman as
keri makama haber verilmesi hak· 
kında toğçu alay kumandanlığı la
zım gelen yerlere tebligatta bulun
muş ve vilayette bu hususta ıcap 
eden yerlere emir vermiştir. 

Ticaret odası 

İzmir sergisine yetişmek üze
re bir broşür hazırlıyor 

Adananın zirai, ıktisadi vaziye
tini rakamlara dayanarak izah etmek 
ve vilayetimizin içtimai, sıhhi varlığı 

hakkında, esaslı bilgisi olmıyanları 
aydınlatmak maksadiyle Ticaret oda
mız güzel bir eser hazırlamıştır. 

lzmir beynelmilel sergisine ye
tiştirilmek için tab'ı bitmek üzere 
olan bu eseriyle odamız çok faydalı 
yeni bir İş daha görmüş oluyor. 

öyle karşılnndığını ve yine toplu tiyle, Cemiyeti Akvam ile de be-
olarak, bir kül halinde uzaklaştığını, raber olacağız ... Bu ınilJetler; zen- Dünkü hava vaziyeti 
reddedildiğini niçin unutuyoruz ?. gin ve müeffeh hallerini ve şimdiki 

Eğer , harpten davacı olmak mütehakkim vaziyetlerini bir nevi 
lazım geliyorsa : bunu yapacak olan teminat altına almağı elbetki düşü. 
biziz ; başkaları değildir 1. neceklerdir ... Düşüneceklerdir, am-

Bu kadar büyük bir teşebbüsün ına, buna : edealizm degil, kar ve 
menfi ve müsbet tarafları hesap menfaat namı verilir 1 ... 
olunduğu sıralarda : Yalnız ( kemi 1 Bugünkü toplantılariyle, faşistler 
yet ) değil , ( keyfiyet ) unsuruna da bütün yasıtalara baş vurarak, mute-
yer verilmek iktiza eder · Italya ' dillerin ve bütün diğer partilerin 

Dün, şehrimizdeki hava, geçen 
üç güne nisbetle daha sıcaktı . 

Askeri hava rasad merkezinden 
aldığımız malumata göre: Dün taz
yiki nesi mi 7 56,8 idi . 

En çok sıcak 33, en az sıcak 
23,5 u gösteriyordu . 

Rutubet 56 idi . 
bugün , sadec ... Brenner geçidine var- namzedlerini hakemsiz bırakmağı 
dığı ve Almanya sahillerine ulaştığı kabul eylemiştir ... Umumi evlere sataşırken 
için değil , bir müthiş savaşın tec- Ben ; masa ve iskemle harbin-
rübelerini geçirdiğinden dolayı • hiç den hoşlanmam 1.. Bu sene seçim Panıukpazarında Uçak mahalle-
şüphes'z ki ' daha büyüktür· Ôyle yapılacak .. Bunda takip edilecek sinde oturan Kasap Tahsin adında 
bir harp ki : biz ona , zorla sürük-

r 

Olimpiyad müna• · 
kaşası yüzünden 

Birbirlerini yaralayan 
iki adam 

Yarbaşında fcadiyc mahallesin
de inhiaarlar ambar bekçisi Aydın 
oğlu Refik dün zabıtaya müracaat 
etmiş ve: 

Ambar amelesinden Ş~baniye 
mahallesinde oturan Antakyalı Ce
mil oğlu Salihin inhisarlar ambarın· 
da, son Olimpiyad oyunlarından ba
his açarak Türklerin her yerde olduğu 
gibi pehlivanlıkta da yenildiklerini(?) 
ve bu oyunlara iştirAk eden diğer 
hükumetlerin Türklerden kuvvetli 
olduğunu söylemek suretiyle ve kas· 
dı mahsusla istihzada bulunduğunu 
söylemiş ve bunun üzerine Refikle 
aralarında kavga çıktığını ve ellerin· 
deki a.~ahtar ve yumrukla birbirle
rine giriştiklerini ve Refikin kendisi
ni döğdüğünü iddia etmiştir. 

Bu vaziyet üzerine zabıta der
hal kendilerini muayene ettirmiştir. 

Muayene neticesi, birbirleri· 
ni 10 günde iyi olacak derecede 
döğdükleri anlaşılmış olduğundan 
zabıta mesele hakkında tahkikata 
girişmiştir. 

reye tabi arap memleketleri üzerin
de f ngilteredin nüfüzunu idame et
mek. 

İngilizler , dünyayı istedikleri 
şekle koymaya muvaffak olmadık
ları z ıman menfaatlerini müdafaa 
için halin icablarına uyacak şekilde 

kendilerini organize ederler . şimdi, 
İtalya ile gerginleşen vaziyetin endi 
şeler doğurduğu esnada Akdenizde 
ne gördük. O zamana kadar !Malta·' 
da bulunan ldgiliz donanması der j 
hal Cihraltara ve fskenderiyeye gitti. 

Malta , birinci sınıf bir deniz 
üssü olarak muhafaza edilmekle be
raber , imparatorluk yolu bajomın· 
dan stratejik ehemmiyetini mnvakka· 
ten kaybedebileceği hadiselerin zu
huru ihtimalini de göz önünde tut
mak lazımdı . O zaman müdafaa ve 
taarruzun hakiki istinad noktalan 
Akdenizin ucunda olacaktır. 

sistcmi ve intihap tarihini henüz bil- birisi dün, sarhoş olarak umumi ev-
lenmedik .. Ondan kaçınmamız müm- F k Bir harb zamanında ticaret ge· 

1 meyoruz. a at, ne olursa olsun, bu lere gidip küfür ve kavga etmeğe 
kündü .. Fakat ' o harbi , biı; ' biz- sene bı'r ı'ntı'hap mu"cadeles·ıne gı·rı'şe b 1 k h "d~ milerinin bu geniş havzadan emi-

k d 1 
aş ayara umumi istira at ve a <.-

zat en imiz istedik ., Bu yolu geç- y • • h kk k yetle geçemiyekleri bir vaziyet hasıl 
ccgımız mu a a tır. Bu intihapta ha aykırı hareket ettiğinden ya~a -

memizin sebbebi nedir?. Bu yolu geç-' harbın davası yine görülecektir!.. lanmış ve ·hakkında kanuni İcab ya· olursa' lngiliz donanmasının vazife-
memizin se ebi : doğrudan doğruya - Gerisi üçüncü sahı'fede - si düşman gemilerini bu denizden 
k d pılmıştır. 
·anımız a mevcut büyüklüğün un- _ 1 çıkmaktan menetmek , ve katı neti-
surları ve hami releridir 1, Bu yolu , 1 • 1 H • d • ceye kadar oolan her iki taraftan 
bize kendi tarihimiz çizmiştir!. Eğer, I ngı tere - Jll Jstan yo- j. taciz etmekten ibaret olacaktır. 
kanınızda bu unsurlar bulunmasaydı; Bu sartlar içinde , garbta Cib-

bugünkü günde, ( dünyanın sonuncu 1 ı d "" • t• •ı k • ? raltar büyük bir ehemmiyet alacak-
milleti ) olacağımız muhakkaktı 1. u egış ırı ece mı . tır: çünkü bu büyük üs anlantip 

Savaştan istedıklerimizi elde et- filosuna istinad ederek boğazı ge· 
tik : gerek menfi tarafından , gerek M" t kb l C I - • • çilmez bir halde tutabilir . 

us a e enevre top antı- rudur. Şu dakikada vaziyet ne mer-
se müsbet tarafından !. Müsbct men-, lannın neticesi ne olursa kczdedir? asla yanaşnıamışlardır . Akdenizin 
faatlar ve kazançlar arasında : dün· 1 olsun, ltalyanın Habeştanı fethet- Milletler Cemiyeti azalarının şark havzasında mevzuubahsolan 

Lise ve orta 
ökullarda 

Bu sene 350 kadar muallim 
terfi edecek 

Lise ve orta okul öğretmenlerin
den bu yıl terfi edeceklerin listesi 
Kültür Bakanı Saffet Arıkanın baş· 
kanlığı altında toplanan bir komis 
yon tarafından hazırlanmaktadır. 

.Koırıisyon her ökretmen hakkın
da verilen üç yıllık ispekter rapor· 
Iarını gözden geçirmektedir. 

Raporlarda kıdem zammı gör 
meğe hak kazanmış olanlar listeye 
ithal edilmektedir. 

Yeni ders yılı başında zam gö
recek öğretmenlerin sayısı (250) ka· 
dar tahmin edilmektedir. 

Terfi listesi bir haftaya kadar ta
mamlanmış olacaktır. 

Habeşistan da 
İtalyan hizmetine giren 

Suriyeliler memleketleri 
ne dönüyorlar 

Saı:t11lahrar ga zetrsi yazıyor ; 

ltalyanlarla mukavele yaparak 
hizmetine giren suriyeliler Habeş di
yarındaki son mukavemet hareketle . 1 
ri üzerine memleketlerine dönmek 
istediklerini ltalyan makamlanna bil · 
dirmişlerdir . 

Bunların çoğu yola çıkanlmış

lardır . 
Suriyelilerden gelen mektuplar 

Habeş mukavemetinin Danakil mm 

takasını sardığı, ltalyan kuvvetleri· 1 
nin buradan çekildiklerini bildirmek
tedir. 

Yemenden gelen Arap amele
leri de memleketlerine dönmekte· 
dirler . 

. Geçenlerde Harrar şehrinde A
rap dilini öğrenmek için mukavele 
ile İtalyanlann hizmetine giren üç 
suriyeli muallim de ortalığı saran 
korku ve emniyetsizlik üzerine Su. 
riyeye dönmeğe karar vermişler
dir . 

ketmek Malta'dan daha kolay ola 
caktır. 

Bu projeye muhalif olanlar bir 
çok noktalardan itirazlar etmekte· 
dirler: 

Evvela yol uzayak ve İngiliz. de
niz filolannın bu nisbette artması 
icap edecektir. Sonra bütün yol bo
yunca kuvvetli bir müdafaaya malik 
iskeleler vücuda getirmek icap ede· 

cek ve nihayet Hind Atlasiyle At· 
lantik'in cenubunda daima küküm 
süren fırtınaları da heseba katmak 
lazım gelecektir. Fakat bütün bu 
güçlükler. lngiliz hükümetini Kap 

Yazık! 
Borda, Türk mutasa 
larında"- Şair Kuddusin 

mezarı yıktırılmış ! 
Dün, Bordan bir mektup al 

Çok haklı ve bittabi o kadarda 
bir feryat mahiyetinde olan bu 
tubun altında eğer tanıdığımıı 

sözüne ' inandığımız bir arkad 
imzasını görmeseydik, anlatılan 

ciamn vukuuna ihtimal bile ve,mi 
cektik . 

Tarihimize, dilimize, ve bu to 
lar üzerinde ezelden ebede ka 
yaşayacak miJli mukaddesa 
aid vesikalar; bir ananın çocu 
gösterdiği titiz ve kıskanç bir 
alikasile; karanlıklardan, yanlış 
kilerden kurtarıp onları ilmin ve 
kikatın apaydın sahasına 
etmeğe uğraştığımız bu 
de , Türk edebiyat tarihine 
geçmiş bir adamın Bordaki m 
yersiz bir vehim yüzünden yok 
miş 1 

Bize bu vakıayı anlatan ark 
şımız, bu, mezan ortadan kaldı 
adamın, 19 uncu asır Türk muta! 
vıflarından meşhur Şair Kuddusi 
duğunu işaret ettikten sonra, bu 
cianın, maatteessüf yüksek ta 
görmüş bir adam tarafından iş 
diğini de kaydediyor . 

Borda, ihtimal ki hala yaşa 
ufak tefek zümre ihtiraslarına, 
benlik yarışlarına bilerek veya 
miyerek alet olduğuna hükm 
bu yüksek tahsil görmüş zatın 
yersiz kararına, Borun münevver 
cuklan mani olmak istemişlerse 
muvaffak olamamışlar . Ne y 

Arkadaşımızın dediği gibi, 
nn neresinden dönülürse kardıri 
naenaleyh henüz taşı, yeri ve ·· 
kemikleri kaybolm~dan; Bor k 
bası için tarihi, ilmi ve edebi 
mazhariyet demek olan bu me 
eski yerinde daha güzel ve dahi 
nalı bir abide halinde yüksel 
lazımdır . 

Borun münevverlerinden, · 
amirlerinden bunu bekleriz . 

Tarih olmuş varlıklara: taş 

topraklara, kemiklere yok edici 
ler sürülmez . 

Suriyeye bir tah 
heyeti mi gelecek 

- Birinci sahifeden artan _. 
riyle muvafakat ettiği sanılmak 

İngiliz mallarına boy 
Şam - Filistinde f ngili 

Araplara, bilhassa müslüm 
karşı tatbik ettiği şiddet siyase. 
karşılık olmak üzere, bütün S 
de İngiliz mallanna boykot 
ması için bir teşebbüs vardır. 

Şam tüccarlan büyük bir 
lantı yaparak bu mesele üze 
uzun uzadıya konuşmuşladır. 

Bu konuşmalarda, boykota 
nan tüccarlarının da iştirakini t 
için Berutla muhabere ve temsi 
pılması kararlaşbnlmış ve teşe 
sata geçilmiştir. 

yaya hükmetmek isteyen, Ha.bsburg J ınesi hadisesi lngilterenin iınpara- muhalefetine rağmen Habeşistanı lngiliz menfaatleri feda edilemiye-
ve Hohenzollerin haneçlanlarınrn ar- torluk stratejisi için derhal halledil- fethetmiş olan ltalya Afrikadaki ül- cek kadar büyüktür . Şu halde bu 
tadan kalkması gelir · Bu : harbi 1 mesi gereken mühim sorul:-.r ihdas kelerinin istikbali kısmen onları ralarının deniz ve hava bakımından 

I y~lunu hazırlamaktan menedemiyecek
tır. 

Pek yakında Lübnan ve SıJ 
tüccarlarının iştirakiyl~ bir k 
akdedilerek bu mf"selenin mü.s 
len ve kat'i surette neticelendirİ 
si muhtemeldir. 

makul göstermeğe yarayacak bir ne· etmektir. Bu ıncselelerile şekli ve müdafaa edecek kuvvetine bağlı nasıl korunabileceğini gözden geçi-
ticedir 1. mümkün olan hal suretleri bu"tu-n relim . 

Harbin menfi neticeleri de var
dır : zira , galip milletlerin hiç biri
sinde reaksiyonların zaferine şahit 
olamıyoruz 1 Onlarda ; büyük ve 

mutlak ekonomik ve politik bir de
mokrasi hakimiyeti göze çarpıyor .. 

23 Martta, burada , toplananlar: 

1 
ltalya aleyhine vaki olacak diğer 
milletler Emperiyalizmine karşıdır- ı 
Jar 1. Bunlar ; ltalyanın , diğer mil· 
Jetler sosyeresinin yüksek fikir ve 
içtihadlarını kabule hazır bulunmak
tadırlar 1. Yalnız . bu eserin tamam
lanabilmesi için , Adriyatik ve Alp· 
]er üzerind ki ltalyan haklarınm ta 

olduğunu düşünmek mecburiyetin 
sömürgeci devletler üzerinde tesir dedir. Londra deniz konferansiyle lngiliz filosunun fskenderiye ve 
yapmaktan geri kalmıyacaktır; çün- bağlanmamış olan ftalya deniz kuv- Hayfada demirlemiş olmasına ve İn-
kü bunlarda, istesinler istemesinler vetlerini istediği gibi inşa etmekte giliz hava kuvvetlerinin Abukir'de 
hesaplarında İtalya tarafından dün serbestir. Fransanın bu vaziyette geniş bir kamp vücude getirmiş ol· 
ya politikasına ithal edilmiş olan reaksiyonu ne olacağını tahmin et- masına rağmen , ne Mısır , ne de 
yeni unsurlara ve Almanyanın ~ö mek vakıtsız olur; fakat herhalde Filistin fngilizlerin kendi toprakla-
mürge taleplerine yer vermek mec· Akdenizde deniz kuvvetlerinin artı- rında askeri istihkam ve üsleı vü-
buriyetindedirler. Sömürgeci dev- 1 şı tasarlanabilir. O zaman fngiltere- cude getirmelerine müsaade etmiye-
letler bugünkü vaziyete alışmışlar I rıin Akdenizde şimdiye kadar sahih ceklerdir . 
ve denizaşırı ülkelerini asgari mas 1 olduğu deniz üstünlüğünü muhafaza lendirmek için lngilizler Kızıldeni-
raflarla muhafaza etmek işini tan- ı edip edemiyeceği sorusu hatıra ge- zin kapısında bulunan Aden'le Pe-
zim etmişlerdi. Bu, Fransa ve lngil- ı lir. Bu üstünlüğün iki manası var- ri'mi tahkim etmektedirler . 
tere için olduğu kadar, lngiliz fil~ 

1 

dır: lngilterenin ~ark · imparatorluğu Şimdiye kadar Malta~a bekliyen 
]osuna bir muvazene unsuru nazarile ile ticari ve stratejik münakalesini filo bundan böyle orada toplanacak· 
bakan küçük devletler için de doğ- temin etmek ve Akdenizde lngilte· br. Uıak şark buradan gemiler sev· 

Esasen bir çok ticari nakliye ge· 
mileri tecrübe maksadiyle mahsus 
bu yoldan sevkedilmiştir. 

ilk iş olarak; bir bey 
neşredilmiş ve bu beyan 
halka fngiliz malı almaması ta 

olunmuştur. 

Birçok tüccarlar; fngiltereye 
tıklan siparişleri telgrafla d 
muşlardır. ,. 
Evkaf umum müdU 

Fakat şarkta , Mısır , Filistin , 
Maveraişeria ve Irakta lngiliz men· 
faatleri nasıl muhafaza edilecektir ? 
Bazı İngiliz stratejileri , f ngiliz do
nanmasının bu şark ülkelerinin mü· 
dafaası uğruna feda edilmiyeceğini 
söyliyecek kadar ileri gittiler . Şark vilayetlerindeki te 

Fakat lngilterenin bütün akdeniz lerine devam ediyor 
atratejisini değiştirmeyi düşündüğünü Erzurum : 11 (A.A.) 
iddia etmek henüz mevsimsizdir. Bu umum müdürü burada tetld 
radaki menfaatleri feda edilmiyecek yapmaktadır. 
kadar büyüktür. Esasen bir Akdeniz Umum müdür buradan At. 
anlaşmasının aleti suretiyle vaziyetin rafına geçecek ve tetkik sey 
düzelmesi de mümkündür. devam edecektir. 
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MASUM MAHKUM ....... 
Son servetini de son kuruşlanna 

kadar vermişti . Kulübten çıktığı 
opr Zarn:m saa~ ~irmi döıdü vuruyordu. 
ka~ rhır saatının, sabahın soğuk karan

tbı:J'l ı 1A'ında ortahğr çınlatan darbeleri, 
~uğur sanki kafasına inen birer çekiçti .. 
. se~: Soğuğu hissetmiyor gibiydi.. Paltosu
ış tJ. 11Un düğmelerini bile iliklemeğe lü-
1 ve h ~tn görmedi . Diz boyu olmuş kar 

ııı arlll içerisinde evine doğru yürü 
de,· Yordu .. , Bir çok dolambaçlı yollara 

• ll' Saptı 

' Dar sokakların çamurlu kaldı 

üstünde yatan, hüviyeti meçhul ce
sedin malına dokunmuştu .. 

Bunu düşünürken, kulüb arka
daşları Armana bir seans daha tek· 
lif ediyorlardı .. Fakat o red etti : 

- Uykum var 1 .. 
Arbk durmak olamazdı .. Ko

şup, sokak ortasındaki cesedin yanı
na gitmek ve ölüden çaldığı parala
n yerine koymak lazımdı , .. 

Düşündüğü gibi yaptı ve kulüb. 
den fırlayarak koşar gibi yürüdü !.. 
Cesedin yattlğt sokağa yaklaşmıştı .. 
Kalbi çarpıyordu . Sür'atini bir kat 
daha arttırmışb . 

Tam köşeyi dönüyordu . Bir el 
kendisine doğru uzandı : 

Türk sözü 

Musolini ve Faşizm 
- Birinci sahifeden artan-

Biz, Faşistler, harp hakkında mü

nakaşeye hazınz ... Çünkü, onu yap. 
tığımızdan nadim değilizdir!.. Hatta 
daha ilerisine giderek şurasını da 
söyleyeceğiz ki : Eğer, ltalya, günün 
birinde 1915 şeraitinde kalacak olur
sa, yeniden harbi isteyeceği muhak· 
kaktır 1. Son zamanlarda müdaha
leci milletlerden bazıları,bu hususta , 
prensip fedakarlıklarını göstermek
tedirler ... 

Bu ; fiziki bir korkudan ileri ge· 
liyor I?. bu mantıka göre, fıncancı 
katırlarını ürkütmemek için. bizim 
Dalmrçyayı ve daha da diğer yerler 

bırakmaklığımız lazım geli yormuşl?l. I 
Bu hesap, acınacak şekilde iflas et
miştir!. Böyle bir politika sahasında 
İşimiz, ve o meşhur fiziki korku biz-

de yoktur .. hayata hayat, kana kan 
Bankada barikat!.. İcap ederse, se
çim milcadelesine girişeceğiz .. Bu 

mucadelede; sosyalistleri, cumhuri 
yetçileri, İtalyan partisi katoliklerini 

karşımızda bulacağız. Bunlar; mucip 
hicap olan hareketlerini ve vatana 

Filistin ihtilali 
- Birinci sahifeden artan -

Arap kardeşlerine yardım için gele
cekleri haber verilmektedir. 

Kudüs : 11 ( Radyo ) -
Erima yolunda bir kaç ihtilfilcı, gez
mekte olan iki İngiliz tayyarçcisinin 

üzerine ansızın ateş açarak bunları 
yaralayıp kaçmışlardır . Hastahane
ye yabnlan tayyarecilerden birisi 
gece yansı ölmüştür . 

Bu vaziyeti haber alan tayyare
cilerin arkadaş)arı hemen havalana
rak ihtilalcıların üzerine müteaddit 

bombalar atmışlardır . Yedi Arap 
ölmüş ve bir çokları da yaralanmış
tır . 

Petrol borularına ateş 

Erden nehrinin şarkında, sudan 
dört mil uzakta petrol boruları de
linmiş ve akıtılan petrole ateş veril-

miştir. Ateşler Filistinin bazı Yahudi 
kolonilerinden görülmüştür. Askerler 
ve şirket mühendisi ateşin önünü 

\ 

büyük müşkilatla alabilmişlerdir. 

sahife : 3 
-

Adana Çiftlik makinist mektebine 
.girme şartları 

1 - ilk tahsilini bitirmiş olmak. 
2 - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmak. 
3 - Yaşı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 
4 - Göz ve vücut hastahkJanndan salim ve makinistliğe mukavim 

olduğunu doktor raporu ile ispat eylemek. 
5 - Köy çocuğu, çiftçi çocuğu olmak veyahut bir imalathanede ça

lışmış bulunmak. 
6 - Mektebi bitirdikten sonra köyünde, çiftliğinde veya bu gibi yer 

]erde sanatiyle çalışacağını taahhüt eylemek. 

7 - Mektebe girmek isteyenlerin en az Ağustosun sonuna kadar bir 
dilekçe ile ziraat mektebi müdürlüğüne müracaat etmeleri ve yukarıda 
yazdıevrak ve vesaikle birlikte üç fotoğraf vermeleri lazımdır. · 

8 - İsteklilerin sayısı mektebe alınması gereken adedi geçtiği takdir
de seçme sınacı yapılacağından mektebe girmek için müracaat edenlerin 
Ağustosun (25) inci salı günü mektepte bulunmaları. 

7181 12 - 15 - 18 

Ntnlarında bütün ayakları ıslanmıştı .. 
eden sonra lastiklerini kulübde u

~Uuğunu hatırladı .. Fakat artık, 
/~abru, istikbalini yıkan o mahve 

tıta~' ıcı yere dönmek istemiyordu 1 •• 
usi Evine çok kalmamışh .. Geniş 
bu f caddeye döneceği sırada sokağın or-
tah· tasında serili bir cesed gördü .: 

işW Karların beyaz pırılbsı,_hunun bir 

- Durunuz .. 
Arman olduğu yerde donmuş

tu .. Karşısındakinin bir poJis oldu. 
ğunu görünce titredi ... 

Genç adamdan biraz evvel, po
lis devriyesi cesede rastgelmiş ve 
polisler katili aramak için etrafa da
ğılmışlardı ... 

1 karşı cinayetlerini unutturmağa çalı · 
şacaklardır 1.. Biz, faşistler, bu gibi 
insanların pasaportunu tetkik edece
ğiz: 

F aşyoların birinci toplantıs1nda 
ise, subay, Muharrir, talebe, köylü 
olmak üzere, mevcut azaznm sayısı: 
150 yi bile geçmiyordu ... Ve bunla
rın siyasi kanaatleri hiç te yekdiğe· 
rine benzemiyordu .. Fakat, garibi 
şudur ki : Milliyet prensipi altında 
siyasi emel ve kanaatleri pek farklı 
olan bütün bu insanlardan, bilahare. 
o pek meşlıur, kuvvetli faşist maka
nizması kurula bilmiştir.. Bu netice; 
milliyet kelimesinin ve prensipinin 
sihirli kuvvetini bize göstermeğe ya
ramalıdır 1.. 

c.rkek cesedi olduğunu iyice fark et· 
tıriy d ışaY or u ... 

;a sında iztirabını unutmuş gibi, sokak 
s~ Arman, bu acıklı manzara karşı 

1 ıeclil 0ttasına yıkılmış meçhul adama doğ-
ıhn tıı Yaklaştı .. Ve cesedi kaldırmağa 
,er çalıştı ... Fakat ne mümkün 1 .. Ya. 

rse ~~· soğuktan kazıklaşmış bir ö)üy
yaıı~ il .• 

Arman, son bir ümidle cesedi 
~atsarken, ölünün pal'tosunun cebin
t":n küçük bir portföyün yere düş
~ğijnü gördü .. Ve gayri ihtiyari eli· 

Ji Ilı Portfüre doğru uzath ve aldı .. 
ıeı» . Merun iptilası, bu dakikada onun 
th'1 1 •tısanLk hislerini birden baltalamış 
elııı ~el söndürmüştü .. Ellerini meçhul 

() .. 
llnün omuzlarından çekti ve doğ-

' ids l'\.ılarak heyecanla portföyü açtı 1.. 
Yepyeni iki ellilik ... 
Satine bakb ve mm)dandı : 
- Daha iki seans yapılacak 1 .• 

*** 
t'' Mütemadiyen kazanıyordu . Bü-
\ln verdiklerini geri almıştı . Oyu

ll~ıı son turları idi . Ku jiede de bü· 
~k bir parti kazanarak oyunu bitir· 

~ dı · Paraları masadan aldı ve say· 1 
1 

•• 950 lira kar .. j 
k Avuçladtğı liraları iç cebine so
llı~Yor?~ .. Birdenbire elini ateşe değ-· 

ı.ş g1 hı çekti .. ı 
15etı Ilı Eli, İstikbalini verecek olan ser· 

. a}'ey· k f .. 1 

· Sabaha karşı saat 3 de ayni yer· 
de dolaşan bir adamdan polisin şüp
helenmeğe hakkı vardı : 

- Buyurunuz. dedi. 
*** 

Komiser ona soruyordu : 
- Bay Arman evinize gittiğini

zi ve bu cesedle alakanız olmadığı 
nı söylüyorsunuz . bu portföy ve 
içindeki vesaik suçunuzu itirafa de· 
lil değilmi ? .. 

Arınan susuyordu .. Çünkü ne 
cevap verebilirdi .. Portföyün için· 
deki evrak bu adama aitti . 

Ölünün cüzdanım açınca gözle
ri yalnız paralan görmüştü ... Başka 
hiç bir tarafı karıştırmamıştı .. 

••* 
Tam dört ay sonra mahkeme· 

sinin son celsesi idi . Hakim müda-
faasını sordu, o : 

- Soyliyeceğim yok . Fakat 
masumum. dedi 

Beş seneye mahkum ettiler .. 
Arman için bu da bir ı-;aadetti ... 

Ya tıbbı adli adamın sektei ka)pten 
öldüğii hakkında rapor vermesey
di 1 .. 

Mahkeme, onu , delili mevcut 
bir hırsız, suçu delilsiz bir katil gibi 
vicdam kanaatla mahkum etmişti. ;urı ~urtaran port oyc, karlar 

y•• İT AL YANIN 

Garbi Akdenizdeki 
menfaatleri 

~oıı: 

ıstı }{ Noye Zürher Saytung gazetesine 
ril 0 tna'dan bildinliyor: 

il .
1
.Sörnürge bakanlığına yakından 

k &'t 1 olan mahafillerde, lspanyadaki 
s <ttgaşaLklar yüzünden, milletlerara· 
1 \' • 

tn azıyete sokulmuş olan Tanca 
e •~takasının bir tehlike kaynağı ola
a~na işaret edilmektedir. 

tıı .• u ehemmiyetli Adeniz kapısının 
tn~ernadiyen tedid altında buluna. 
)'ı . acağı kaydedilerek, Tanca dola-
tli~ı~e tekmil Akdeniz muvazenesi· 
tül olayca bozulab,leceği ileri sü

rtıektedir. 
ı.. liele Tanca üzerindeki kontro
'lll nı·· h 
İdcl· un asıran kendilerine verilmesi 
tar 1f 81 Yenin en Britanya ve Fransa 
bu a ındau ortaya atılacak olursa 
l tehlikenin katmer)eşeceği söy· 
enınekt d' e ır. 

F' ransızlcmn Tanca planı, millet. 

lerarası vaziyete sokulmuş olan mın. 
takada Fransa'nın hukümranlığı ve 
serbetçe tahkimat hakkı olmasını 
ve bu suretle de, Cebelüttarık ve 

Lanca gibi iki müstahkem mevki 
ile, Alman donanmasının Akdenize 
girmesine mani olmayı taleb etmek
tedir. 

İtalyanların Tancadaki menfaat
lerine gel!nce, iyma kabitinden ol
mak üzere, 1927 de bir ltaJyan fi
losunun Tanca üerinde gö:eride bu
lunduğu ve bununla da, ltalyamn 
mıntakanın milletJerarası idarsi dı. 
şında bırakılacağı hatırlatımış oldu
ğu kaydedilmektedir. 

İspanyadaki kargaşalıklar ilgili 
olmak üzere Tanca meselesınin ye· l 
niden ortaya çıkması İtalya polltika
sının gözünü tekrar garbi Akdeniz 

Gerek hiddetli mutedillerin, ge· 
rekse harbı, sıkıcı bir angarye olarak 
talakki edenlerin hesaplarını görece
ğiz I.. Bunun İçin de, onlann meclis
lerine gidecek; namıetliklerimizi ko· 
yacak; hulasa mükemmel bir sabutaj 
yapmağa çahşacağız !... 

Musso]ini, işte, bu meşhur nutku
ile (faşist partisi)nin teşekkülünü ilan 
eylemiş; ve ilk teşekkülü anında, par
tisine, ancak 500 kişi girmiştir !... 

Çiftehan 

R. Mağden 

Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma

ğazalan ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 

BELEDİYE İLANLARI 

1 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı, bakkaJiyesi,berb~ri vardır 1 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren· Ücretleri yaryarıya tenzilat/ıdır ......_ _____ _ 1 
Fiyatlar şunlar- Kuruş 

1 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
Birinci baraka 
ikinci ,, 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

1 

ı j 
Yazın Çiftebana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek-

Hususi banyo ! 
Umumi ., 

75 
50 
30 
15 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

havzasına çevirtmektedir. 
Cebellüttarık. Avrupa toprakla 

nnda bulunan yegane şömürge olan 
bir yer olduğu için, İtalya politikası 
yakarıcı bir memleketin Cebellütta
rıkı işgal altında bulundurmasını bir 

. harekeu tellakki eden İspanyol poli· 
tikasının miJli cereyanlanna müzaka 
rrt etmiştir. Bundan başka Madrid'Je 
Roma arasında 1926 bir gizli and· 
laşma yapılmıştı. Bu andlaşmaya gö 
re, İtalya Aalear adalannda ve hu
susiye Minorka adasında üssü1lhare
ke noktaları elde ediyor ve Fransız
Jarın Marsilya - Cezair İnania hat
tına ~arşı bir cenah emniyeti tesis 
maksadile ispanya ile mesai teşri· 
kinde bulunuyordu. 

26 

tırdığı sıralarda bile, İtalya, daima 
ı f spanyol politikasının istiklal iddia

sını tanımış ve hatta takviye etmiş

tir . 

Bu günkü günde vaziyet baştan 
aşağı değişmiştir ; çünkü, İtalyanın 
bu günkü Akdeniz politikası Fran· 

sadan gerekse İngiltereden elini çek
miş olduğu gibi, İtalyanın İspanya· ı 
ya yaklaşması İngilterede hiç bir 1 

tepki olamaz . 

Her şeye rağmen şu cihet kat'i 
Jikle söylenebilir ki, eğer İspanya
daki sağ hareketi galebe çalacak 
olursa, Cebelüttarık ve Tanca me· 

Belediyeye tahsildar alınacakbr. Memurin kanununda yazılı evsafı haiz 
orta mektep mezunlarından askerlikle alakası olmıyanlarm bu ayın yir
minci gününe kadar evrakı müsbiteleriyle birlikte Belediye Reisliğine mü 
racaat eylemeleri ilan olunr. 12 - 16 7184 

Yeni mezarlık için gerekli 9600 adedi 88 - 90 santim boyunda ve 2400 
adedi 48-55 santim boyunda olmak ( diğer vasıfları şartnamesinde ya
zılıdır ) üzere ( 12,000 ) adet mezar tahtası açık eksiltme suretile sabn 
alınacaktır . 

İhalesi Ağustssun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı seksen beş liradır. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de teminatı ile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
rı ur. 7174 9-13-18- 22 

• • o: 

''NO RGE,, 1 

Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
' buz dolabıdır. 

"N org nin renJdi buz dolapları e,, birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav?lisi sat~şyeri : Ulu
camı caddesınde : ·~ ,i~ ·'~ 

; .:~.'. Mehmet Ôzbozdoğanlı 
: 

1

• ve Ômer Başeğmez tica
• o4rethanesidir. Madridde Britanya insaniyetini 

Fransaya karşı kullandığı ve kendi
sini büyük Britanyanın akışına kap· 

~eJesi yeniden orf aya çıkacak ve Ak. 
denize hasredilmiş olan İtalya, İngil
terenin garbi Akdenizdeki hakim 
vaziyetinin tahdidi için elinden ge
leni yapmak zorunda kalacaktır . 

l - 7183 1-15 
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Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 

C1NS1 Eıı •Z En ~ol.. 
Satılan Mikdar 

K. S. K. S. Atto 

-ı<:apımalı pamuk 
=:=-- ı 

-PJYasa parlağı ,. 
38,75 ~ ~- ~ ·-======• 

-38,75--ı-----

-Piyasa temizi ,. 35 
iaılel 1-------------

iane 2 
-Ekspres -Klevl-an_t ______ -----.·-----

y ı\ p A G l 
Beyaz ı 1 Siyah ı---- ---- -

~~'--~-~~~~~-• 

-Ekspres 1 
iane , ______________ _ 
Yerli " Yemlik _., __ 

1
, _______ _ 

,, "Tohumluk,. -------
~~--'~~~~..:....~~----~~• 

HUBUBAT 
4- -5~50 ---;-----------· Buğday Kıbrıs 

----~· ,. Yerli 

" 
mentane 

Arpa 2,30 -2:s1-- --
-- - ı---------1 Fasulya 

·-~~------1-----1----- --------" Yulaf 
ı-~--------1------1---

Delice 
•-=K=-=-----1------1---- --------• 

uş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek --,-

ı-~S-is_a_m ______ ----:!-----,-------

UN 

1
-?ört yıldız Salih 675 1 

.!:: - uç " » 600 -_ 

.o~ - ·~--------- ·--------· .!> Dört yıldız Doğruluk -700-
]: - üç " » 62ç=- -
,g ~ Simit » 800 ___ -·--------• 

-" i:; -Dö it yıldız cumhüriYe't___ 700 
N °' - .. --
r-. uç " " 625 

-Shnit " l-c8~o~o----ı 

Liverpol Telgrafları 1 
8 / 8 / 1936 'w'""' ı·e" 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

_H_a_zı_r ______ ,_66 - ]267 ·-L=i-re=-t;....-~---"'------:----1-Temmuz vadeli ,- Rayşmark ı 
- 6 19 Frank « Frans_ı_z_"--·l---:1 

Sterlin « İngiliz » 634 25 
5 152 Dolar « Amerika » -' - --

- 12- 02 Frank « İsviçre» 

Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

Nevyork 

Doktor Operatör f 

Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye müteh~sıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

' 

muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 5-15 

-
1 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.1 

A. - No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Öz Türlr •e• mayesile kurulmuştur 
ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 
1 105 Gram kmekten 
2 385 " 

Sütlen 

3 32 " 
Tere; ağından 

4 82 
" 

Etten 
5 325 

" 
Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 
Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi-

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

6984 53 

Türksözü 
-

Sultan suyu harası direk- j 
törhiğünden : ı 

Müesseseınizin bir senelik ihti· 
yacı olan 90 ile 100 bin kilo yulaf 

şartnamesi veçhile 1-8-936 gü
nünden itibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuş olduğun

dan talip olanlarıtı 15-Ağustos-
936 gününe kadar hara merkezinde 
müteşekkil alım satım komisyonuna 
müracaat etmeleri ilan olunur . 
4-8-12-16 7158 

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa· -

mızda ve Yıldız 
gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

.satılmaktadır • 

- ----------......:. 
Seyhan Evkaf müdürlü
ğünden : 

Yeni istasyon caddesinde Ka -
ra Mercan zade vakfından 1 ve 
Köprü sokağında Kalaycı zade , 
Tuzsuz zade, ve Hürü oğlu vakıfla

rından 3, Ada sokağında Darendeli 
oğlu ve Molla İskender vakıflarından 
2, Akkapı mahallesinde yesir oğlu 
İbrahim, Kadı oğlu Molla Salih ve 

Kapucu oğlu vakıflarından 3 , Gü
neşli mahallesinde Deli Ağa Zade 
vakfından 3, ki ceman 12 bahçe 3 
sene müddetle kiraya verileceğinden 
1-8 - 936 tarihinden itibaren on 
gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. İhalesi cuma günü 14-8-
936 da saat 14 de yapılacağından 
taliplerin evkaf idaresine müraca-
at1arı.7157 4-7-12 

1 

1 

Hatta gölgede derecei 
hararet 38-40 

İsterse 140 olsun, 18 ay vade ile, bir tane hakiki 

Kelvinatör buz do\l{bı aldınız mı içinizin ve dı-
şınn:ın derecesi sıfıra k:ıdar düşer. 

Y eterki emrinizde Lir Kelvinatör 

bulunsun . 

buz colabı 

Veresiye satış • 
yerı : 

Belediye karşısında Yeni 
7179 

v magaza 
2-7 

Bor Kemerhisar içmesi 
Ötedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan ( Kemer· 

hisar içmesi ) bu yıl da her serıekinden daha muntazam olarak açılmıştır. 
Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması;temiz hava bpl 

su; içmenin güzelliğini bir kat daha artırmaktadır . 

içme, Sağlık bakımından çok büyük bir rağbet kazanmıştır. Bilhassa: 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yolları , mide , barsak hastalıkları için 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolcuları müşkülatsızca içmeye götürür. 

içmede özel barakalar, lokanta, büfe ve yatak tertibatı muntazam su · 
rette hazırlanmıştır . 

Gerek sayın konuklarımızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göster· 
dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli raporları 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

içmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına şüp· 
hemiz yoktur. 7175 3-8 
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-~ .--- Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 ı1' 

F 
• ·d • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içki!:: 

bozulmadan uzun müddet 

deli yeni bir F ri gi dair 

alınız . 

Yeni Frigidait 

soğuk hava dolabı elektrik sarfö1 

yarıya yakın azaltan Ekov3 

kompresörü ile mücehhezdir. 

kalırlar . 

l 

Ek o vat Kompresörlü F rigidaire 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

sahip olanlıır · 
trik faturası f 

F rı·gidaire' den daha üstün ve daha idareli soğuk b, 
dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat f 
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem· Hilmi 

Umumi neşriyat müdiirV 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

ı ' 
ıı: 


