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adrid kuvvetleri asilere zehirli gaz saçıyor 
Vrupa vaziyetinin 
dış ve iç yüzü 

Yazan : Guglielmo Ferroro 

• 
ispanyada iki gecede iki bin 

İspanyol genci öldü 
Hayatın ve tarihin ne 
acı bir tecellisidir ki .. 

~ /Al illetler Cemiyetini feda 
Q WU ederek Streza cephesi· 

nin kurtarılacağı umul
~tu . 11 Temmuz Alman - Avus· 
'Ya uzlaşması bu fedakarlığı boşa 
iltdı . Avrupada bu gün ne Stre
Cephesi, ne de faal bir Milletler 
t~i~eti mevcuttur . Hatta bunun da 
.usunden korkulabilir . Yeni bir 
~z İttifakın teşekkülü . 

Azami on güne kadar mesele asilerin lehine halledilecekmiş· 
İhtilal ordusu modern harp levazimile techiz edilmiş bulunuyor., 

Daha dün bize hiyanet edenler bugün 
uğradıkları felaketlerle baş başa bir

birlerini itham eyliyerek geçmişi 
telehhüfle anıyorlar 

Eski ümidler gibi bu endişeler 
dhayalidir . Almanya ile ltalya ara

Madridden şark sahillerine, trenler her gün binlerce 
insan taşıyor. Boğuşma bütün f ecaatile devamda ! .. 

d~ bir ittifak yoktur ve olamaz . ;---·---·--------... -:·---.. ; 
ıselari anlamaya çalışalım . Ankara: (A. A.) - Asi kuv· 

1
1882 de sırf kendi menfaatleri için vetler karargahının iddiasına göre, 
Yayı Avusturya - Almanya ittifa· hükumet kuvvetleri son günlerde 
a sokmuş ve 32 sene müddetle bu· bazı mıntıkalarda zehirli gazlar 

1 ınilletine empoze etmiş olan dinas· kullanmıştır. 
1
1alya' da hala hüküm sürmektedir . 

r 1 de , bu dinasti otuz iki senelik Hükumet kuvvetleri bazı nok· 
l"ıttifaktan sonra , sekiz ay içinde talarla mevzii muvaffakiytler elde 
k•hkasını değiştirmiş ve 1915 de ı etmişlerdir. 
.{; müttefiklerine taarruz etmiştir : ı ~--.. ___........---~ ............. .__ 
kuııa'da henüz ittifakların ciddi le- Ankara : 18 (A.A) _ ispanya· 

1 edıldiği devirde bu ani dönek· 
- /apılabiliyordu . Bu geçmiş göz daki dahili harp etrafında alınan ha· 

1 
nde tutulunca , 1936 da , dağılış berler her iki taraf arasında şiddet· 

/nde bulunan ve bütün andlaşma- li ve kanlı çarpışmaların devam et· 
ın Paçavra te!Akki edildiği bir Av- mekte olduğunu bildirmektedir . 
t~'da faşist lıalya ile bir ittifakın Hükumet kıtaatının bazı mınta-
~ anına inanılabilmesi için Almanya· kalarda ve Madridin şimalinde Gu 
aklını kaybetmiş olması icab eder. adrarraına de ikrlemektedirler . 

'r 11 Temmuz uzlaşması, bir ittifakı 
Çekleştirmek şöyle dursun , ltalya Asi kıtaatın eline geçmiş olan 
l\lalnıanya arasında bir mücadelenin Badajoz da ele geçirilmiş olan hü· 

r· ngıcıdır • Bu uzlaşmanın ltalya kiimet taraftarları Faslı askerler ta. 
rn11ndan işlenmiş bir şey gibi gös- rafından öldürülmektedir . 
ı 1 ltıesine rağmen, bu, Almanya ta- Diine kadar kurşuna dizilenlerin 
~~dan ltalyaya empoze edilmiş bir 1500 ü geçtiği haber veriliyor . 

Usun başlangıcıdır. f 
e Bu andlaşma, Nazisi Almanyaya, Paris : 18 (A.A) - spanya iş· 
evŞtu Yoldan Avusturya üzerinde bir !erine karışılmaması için yapılan tek· 
ı ı nüfuz temin etmektedir. Bu nü- lifler esas itibarile kabul edilmiştir. 
uıı ltalyanın nüfuzife birlikle devam Londra : 18 ( A. A. ) - lspan-

r tıniyeceği aşikardır; bunlardan biri yol asileri Godarama dağlarında 
~eç ötekine üstün gelecek ve onu süratle ilerlemektedirler. 
\re edecektir. 

İt" Dış tesirler araya girmediği tak- Londra : 18 ( A. A. ) - Gelen 
'-'e Al haberlere göre : es· man nüfuzunun üstün gel-

Vuı ıı-ecikmiyecektir . Ve ltalyayı İspanyol ihtilalcilerinde mühim 
•ıı sturya üzerindeki nufuzunu Al- miktarda ve en modern harp it va· 
tıı/a ile paylaşmayı kabule mecbur zımı ve mühimmat vardır. 
u.;: olacak sebep gitgideı artan bir Madrid: 18 (A. A.) - Hükumet 
tb ~tle tesirini gösterecektir. Bu se- kuvvetleri şimalde ilerlemektedirler. 

e dir? 
Vruliab, eş harbi yüzünden ltalyanın Madrid: 13 (A. A.) - Havas 

ıı d muhabirinin bildirdiğine göre: t;: ~a:~im:~~~;1~~i~0~:r~~a~:~; lspanyol asileriyle hükumet kuv· 

llaraıorluk ilan edilmiştir; fakat yeni 
a k r

1
atorluk Süveyş kanalının insafı. 

İt da Ilı ıştır. Akdenizde daha kuvvetli 
arat evlet Süveyşi kapadığı gün im· 
ılac 0~1uk yirmi dört saat içinde yı· 
k ı: lır, Bu demektir ki imparator
~ü ~1Yanın Akdenizde '.deniz üstün-

lııu_ elde etmesini icap ettirir, bu 
rannıı-ııtere ile daimi bir ihtilaf ve 
lu,,8a ile ciddi güçlükler çıkarmış 

~d Bn!Yorum ki ltalyan filosunu ve 
enızdek' k · · k · · oııı , ı uvvetını arttırma ıçın 

• 

Hrırselnndu, ti.<i ale_ılıdarı l:ir tüccarın {'ııli l'lln:ııırr(ınıl"ıı ıa1/anıı11 

harabeye 

vetleri arasında müdhiş bir çarpış
ma olmuş ve asiler püskürtülmüştür. 

Barselon: 18 (A. A.) Havas 
muhabiri; hükumet kuvvetlerinin bir 
çok mevziler elde ettiklerini bildir· 
mektedir. 

Londra: 18 (A. A.) - Söyle· 
nildiğine göre, 10 güne kadar ka
rışıklık ve çapışmalar asilerin lehine 
nihayet bulacaktır. 

Madrid: 13 (A. A.) - Her gün 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Bürücek 

Adanalılar için lıir çak bakımdan 
en elrerİ§lı yaylci, hiç şüplıe.<iz Bürü
cekıir. 

aır: da muazzam projeler hazırlan· 
ı,tıı başlanmıştır. Esasen başka türlü 
reıı~Zdı, Fakat ayni zamanda nasıl 
lya er hattını muhafaza etmeli ? 
ıra Akdenizde lngiltere ile Fran· 

a ave Orta Avrupa'da da Almanya-

Başbakan muavini mühim bir beyanatta bulundu 

Bir kerrr, ,serin havası, bol suyu, 
kesif çam re l.acran ormanları ı·ar. 

So11ra, gidış geliş va•ıtaları mülc· 
neı vı rn urguıı oldııftundan bu
gün kalabalık bir ynyliicı kesa· 
f~tıyle riıleıa küçük hır kasaba halin· 
dedir: Uırli rnr, kıraathanesi t•ar, çar· 
şıst ı·nr~ hülôsa t1aroğlu t 1ar. ırn · trcih ı zamanda karşı koyamaz . 

Uz etnıesi lazımdır , ve 11 Tem· 
eril Uzlaşmasiyle Almanyanın önünde 

ıı-:ll\ekte bu tercihi yapmıştır . Ve 
1uııabtı'i;Yişin devam edeceği tahmin 

o~~0fn~nda yeni bir üçüz ittifak 
lurd 1 seydi . Avrupa için çok iyi 
~tiku · Bu ittifak bir başka iftifakı 
ııı k eder, ve Avrupa hu iki ittifa
e ~uİt-Şılaşmasında biraz muvazene 

A. un bulabilirdi . 
tıı ik~r_u~ayı 1914 de aralarında bö
tıı'cek ıt~ıfak sistemi harbla netice· 
•tıı v ll\ış, ona yirmi beş senelik ni· 
~lllı~ Sulh da temin etmiştir. Bu 
'dır tarihinin en muhteşem dev· 

._ Gerisi ikinci sahifede -

Ankara : 18 (A.A.) - Yunan 
hükümeti sosyal yardım için geniş bir 
program hazırlamıştır. 

Atine : 18 (A.A. ) - gazetele· 
rin yazdığına göre : 

Hükümet on senelik bir proje 
hazırlamıştır. 

Bu proje sıhhat bakanlığı tara
fından tertip edilmiştir. 

Bu plan 2,000,000,000 drahmilik 
bir masrafa baliğ olmaktadır. 

Bu masrafın şimdilik 5,000,000 
u bulunmuştur. 

Bu muazzam planın ana hatları, 
fakir yavrulara,fakir insanlara, kim· 
sesizlere bakmak, işsizleri korumak 
ve Yunanistanda tam bir rafah yarat
mak için icabedeni yapmaktadır. 

Atine : 18 (A.A.) - Başbakan 

muavini mühim birbeyanatında ez
cümle demiştir ki: 

- Takip ettiğimiz gaye müşte· 
rl!k mesai içinde tam bir refah ne· 
ticesine varmaktır. Ve buna ulaşaca· 
ğız. 

Esnaf kongresi 
Atine : 18 (A.A) - Esnaf kong. 

resi dün açılmış ve mesaisine deva. 
ma başlamıştır. 

-~~~~-------~-~~ 
Habeş bankası hissedar

ları toplandı 

Londra : 18 (A.A.) - Habeş 
bankası hissedarları bugün toplan· 
mışlar ve plançolar üzerinde banka. 
nın mali vaziyetini kontrol etınişlerdir. 

Fahrıt ne krıdur Jazık ki, sakinle
rınir1. Ç()/!tınu; şehnmı=ln htili vaktı 
yarıııde, göıgü/ii, bıl~ilı münevver adam· 
ları teşkıl eden bıı, tabiatın çeşidli gii· 
zellılıleri111 mıı/ıiıinde ıoplıyan yaylada 
lıır şey 10/; Trmdık .. 

fıllıakı/;a. şiiyle azıcık çarşıya 

çıknıı bir adcım. ılükkiinları11 ve meydanın 
miilcıTcs, derbeder, bakımsız ve zavallı 
lıalıni r;rördükcen sonra lıer halde kendi 

ı kendine §ll suali .<ormakıım nefsıııi 

menedcmiyor: 
llıı t<Üze/ım yaylrinın bır muhtarı, 

bir ılıııyar lıeyeci reya her hııngı bır 
rne.s 'tıl §<lhsıyetı -rok ınu? 

Öyle ~uıııyo~uz kı, Biirücekıe bun· 
dan öna bir köy ceşkıliitı .ıopıldı. Kôy 
kanununu tatbik edec.k miintehap biı 

Filistin Yahudi gazeteleri. lngilizlerle Büyük harpta teşrikimesai eden Kral 
Faysal ile babası Şerif Hüseyin, Filistinde Yahudi Yurdu yapılacağı hakkında 
malümatta bulunduğunu, Filistin Araplarının lngilizler lehine bilfiil bir hare· 
ketleri görülmediğinden istiklal istiyemiyecekleri yazılmıştı . Bunlara cevap 
veren Arapça Eldifa gazetesi Filistin Araplarının Büyük harpte Türkler aley· 
hine ve lngilizler lehine çalışdıklarını anlatıyor : 

Türkler kanala İıücum etmeğe ha
zırlanırlarken Almanlarda Bahriah· 
mer yolile Cenubi Mısıra hücum et
mek için Hicaza büyük mikdarda ve 

said göndermeğe teşebbüs etmişler-
' di. Hicazda Şerif Hüseynin isyanı 

mitle yıkılan Yafa şehri için Cemal 
Paşa ( Yafa şehri hep lngilizcidir . 
Bu şehirde taş üstünde taş bırakmı -
yacağım ) demişti. Fakat şehrin ile
ri gelen ailelerini Anadoluya sür· 
mekle iktifa etmişti. içlerinde Ira· 
kın şimdiki Hariciye Nazın Murisaid 
de bulunan yedi kumandan lngiliz· 
lere kaçdıklan zaman aralarında 
Nabluslu Rauf Abdulhadi de vardı. 
Arapların bu hizmetlerinden mahrum 
olmamak için Jeneral ellerini Yahu-

1 

Türk Ordusundan Arap zabitlerinin 
kafile ile /ngilizlere iltihak etmesi, Fi-

' \ !istin halkının Türk malubiyeti için 
I ellerinden geleni yaparak /ngilizlere 

istedikleri malumatı vermesi yüzün
den bu projeler suya düştü . 

Şimdi /ngilizler tarafından dina· 

Filistin hadiseleri : 

- Gerisi ikinci sahifede -

l -
Revolt gittikçe büyüyor 

1 Hükumet, Araplara tam bir şiddet, Yahu
dilere de hudutsuz bir şefkat gösteriyor 

----·-------
Emir Abdullah, işi halle çabalıyor 

Kudüs : 18 (Radyo) - Yafa· 
da üzerinde silahla dolaşmakta olan 
Tulkeremli bir Arap , polisin dur 
emrine itaat etmiyerek polisçe ateş 
açılmış ve gördüğü mukabede ölü 
olarak ele geçirilmiştir . 

Kudüs : 18 ( Radyo ) - Emir 
hilafına muzir beyanname dağıtan 
altı Yahudi , polise tecavüzde bulu
nan iki Arap tevkif edilmiştir . 

Çıkarılan şayialara rağmen şim· 

diye kadar hiç bir kimse kurşuna 
dizilmiş değildir . Yalnız iki ihtilalcı 
Arap müebbet hapse mahkum edil. 
mişlerdir . 

Kudüs : 18 ( Radyo ) - Görü
len lüzum üzerine Yafa ile Telaviv 
arasında yolcu ve yük trenleri mu· 
vakkat bir zaman için işlt>miyecek
tir . 

Tıberiya ve Nablus civarında 

yeniden çarpışmalar olmuştur . 
Akka : 13( Hususı muhabirimiz

den ) - ihtilal hala devam ediyor. 
Revolt başlıyalı bugün 116 ıncı gün
dür . ihtilale karışmayan tek bir 
Arap yoktur . 

Akka hududundan Mısır hududu
na kadar bütün Filistinde bilhassa , 
Nablus , Tulkerem , Kudüs , Halil , 

ilıııyar hcyeıi var. Epiyce tJaridat temin 
edecek menabıa da malık ... O halde; ha· 
yali, ideal bir takım yüksek projeler pe· 
şi11de ( ispanyada köşk yapmakla) tJa· 
kic geçirileceği yerde ilkin şu meydan· 
daki yiiz kızartıcı perişanlık göz önün· 
den kuldırılsa da gidıp gelen ziyaret 
çilert tıksinti ı•erilmese .. Acaba daha 
ıyi olmaz mı r ' 

Sana , Akka ve Bisanda müsellah 
Arap çeteleri olanca güçleriyle faa. 
liyetlerine devam etmektedirler . 

Bu kuvvetler her gün hükumetin 
tayyare , tank , top , ve mitralyöz· 
lü kuvvetleri ile çarpışmalar yap
maktadırlar . Geceli gündüzlü müte 
madi baskınlar olmaktadır . 

lhtilalcılar sık sık Yahudi koloni -
!erine hücum etmekte devam erliyor
lar . Ve oralarda bulunan hükumet 
kuvvetlerine ve silahlandırılmış Ya
hudi gençlerden mürekkep müfreze
lere rağmen büyük zararlar ihdas 
ediyorlar . 

Son günlerde Hayfa liman ame · 
lesi ile demiryolu . Irak petrol şir· 
keti amelt>leri de greve iştirak ettik· 
!erinden işler tamamiyle durmuş 

Gerisi üçüncü sahifede --------·· 
Sovyet - Japon 

meselesi 
Londra : 18 (A.A.) - Alınan ha· 

berlere göre : 
Sovyetlerle Japonlar arasında 

balık ve hudut işleri halledilmezse, 
Japonya, askeri kuvvetini arttırmak 
zorunda kalacakmış. 

Giresonda 
Fındık ihracatına 

başlandı 
Ankara : 18 (A.A) - Gireson 

bu yıl mahsulünden ilk parti fındığı 
dün vapura yüklenmiştir , 



Sahife : 2 

Mussolini ve Faşizm ----····· ...... ----
Yıızıın: Rııgıp Mıığden 

-6-

Bütün bu hadiseler karşısında, 

hükumet, cephe almadı ve harekete 
geçmedi .. 

Geçtiği zamanlarda da, fena şe
kilde müdahalelerde bulunarak, me
sela: Cenova, hadisesinde olduğu 
gibi, kendilerini müafaa etmekten 
başka bir şey yapmamış olan kıtaatı 
teeziye eyledi. 

Bunun üzerine Mussolini, artık 
sabnna manasız olduğuna kat'i karar 
vererek harekete geçti ve Faşist ih
tilali patlıyarak, pek kısa bir zaman · 

zarfında, zaferini kazandı. 
O, bu işte, Faşyolarda kayıdlı 

bulunan azası vasıtasırle, sokak ve 
kır muharebeleri yapmağa başladı .. 

Faşistler, ağır istekleriyle her
kesi bizar bırakan ihtilalcılara karşı, 
(Kızıl ihtilal) den çok korkan köylü 
ve çiftçilerden istifade etti. 

Bilahare, ustalıklı bir propagan
da faaliyeti neticesinde, büyük mer
kezlerde bir menfi mukavemet dal
gasını harekete getirmeğe muvaffak 
oldu., 

Komünistler, kendilerine darbe
nin nereden geldiğini anlayarak, Fa· 
şistlere en dehşetli düşman kesildi
ler ve onlara karşı müdafaa tedbir
leri aldılar .. 

Artık, sokaklarda, Karagömlek
lileri, hiç acımıyarak öldürmeğe baş
lamışlardı .. 

Tabii bu hücuma Faşistler de 
mukabele eylediler. 

Öyle ki: 1920 senesinin sonla. 
rına doğru, hemen hemen her hafta 
Faşistlerle ihtilalcılar arasında çar
pışmalar eksik olmuyordu .. 

Bu ölümler, Faşistlerin kuvvet 
ve nüfuzunu artırdı. Az zamanda Fa
şist partisi kalaLalıklaştı. 

Halk; ltalyanın bir Bolşevizm 
ihtilaline kurban gitmemesi emrinde, 
elde kalan biricik tesirli silahın (Fa
şizm) olduğunu anlayınca: Ona büs
bütün ruyü kabul gösterdi ve Faşist 
şubelerine binlerce, yüzbinlerce adam 
yazılmağa başladı. 

Artık, Faşizm; dehşetli bir vüs
at ve ehemmiyet kazanmış oluyordu .. 
Ve Duçe'ye engin bir istikballe şe
ref yolları açılıyordu ... 

ilk zamanlarda, Mussolini ve ar
kadaşları, pek ezici ve yorucu şekil· 
de çalışarak, işi, organize ettiler. 

1 921 nisanında, Emilya mahalli 
kongresinde 20,000 Siyah gömlekli 
şefinin önünden geçti ve onu alkış
ladı .. 

3-4 gün sonra, Ferrara'da, tam 
50,000 köylü, onu tebcil etti ... 

Önderinin milliyet pernsibini her 
şeyin üstünde tutması ve vatansever
liği yüzünden, Faşizm az zamanda 
bir seçkinle hareketi olmaktan çıka 
rak milli bir halk davası haline gel
di ... 

Şimdi, Duçe'ye sesini işittirecek, 
umdelerini anlatmağa yanyacak, 
programını herkese duyuracak bir 
kürsü Iazımgeliyordu. 

Hükumet, kendisine, bu kürsüyü 
parlamento sıralarında temin etti. 

O zamanki ltalyan Başvekili Ci· 
yolitti, yeni seçim yaptırınca, Faşist· 
!er, bu kerre 35 meb'us çıkararak 
parlamentoya girdiler .. 

Geçenki seçimde mağlup olan 
Mussolini, bu defa, Milano ve Bo
lonya seçim dairelerinde kazanmak
la, o dahi parlamentoya girdi; ve 
bu küçük gurubun başkanlığını eline 
aldı. 

O andan itibaren , faşizmin ön
deri , büyük bir parlamento maha- 1 

reti göstererek noktai nazarlarının 
anlaşılmaz ve yutulmaz taraflannı 
mutedil bir şekilde ifade eyledi ; ve 
hiç bir teminat vermeksizin katolik· 
!erle dinsizleri , kralcılarla milli cum
huriyetçi partilerini barıştırmağa ; 

bunların arasını bulmak yolunda ça
reler , vasıtalar icad etti , sanki .. 
Millet Meclisinde , bütün toplantılar, 
yalnız ve sadece vatan namına yapı
lıyor ; ve yakınlaşan tehlike önünde 
herkes ltalya namına feragat ve fa
ziletli bulunmağa davet ediliyordu , 

Aradan az zaman geçince : bir 
kısım Sosyalistler , - şeflerinin hat 
tı hareketinden nevmit olarak - , 
bir zamanlar kendi arkadaşları bu
lunan şimdiki faşizm önderinin can· 
lılık ve enerjisini hatırlamağa ; ve 
Proleterya,nın faşit sınıflarında yer 
alıp alamıyacağını sormağa başladı
lar . Bu ruhi haletin ehemmiyetini 
idrak eyleyen , Mussolini , faşist sı · 
nıflarında onlara da yer verince : 
Faşizmin kuvveti birdenbire iki mis· 
!ine çıktı ; ve hükumet üzerinde Faş· 
yoların bariz surette nufuzu arttı .. 

Bununla da iktifa etmiyerek , 
- bu devlet adamı - , Sosyalist· 
ler ve T. G. C. ile nevama bir sulh 
muahedesi bile imzalamaktan çekin
medi 1. 

Şeflerinin bu hareketinin manası
nı anlamı yan bir çok F aşyolar , mı
rıldanmağa , hatta homurdanmağa; 
yapılan işi beğenmemeğe başladılar. 

Fakat , faşizm şefi , buna zerece 
ehemmiyet vermiyerek noktai naza
rında israr ve onu tasdik ettirdi . 
Bt•nu kütlevi bir hareket ve iltihak 
takip eyledi . o . böylece adeta hü
kumet içinde hükumet teessüs eyle
miş ddu .. 

iş , böylece , büsbütün vüsat 
ve ehemmiyet kazanınca , Epeyce 
basit bir makanizma ile yürüyen mü
cadele F aşyolarını , organize ede
rek bir parti haline getirmek ; ve 
partide bir mertebeler silsilesi yarat
mak mecburiyeti hasıl oldu . Bu 
maksatla . Romada bir kongre top
landı .. 

Artık : Mussolininin diktatörlük 
devrine giriyoruz , demektir !. O ; 
bundan böyle , artık ( eski - Sos 
yalist arkadaş ) veya ( vatandaş ) 
değil , 30,000 azayı sinesinde top
layan tam 2,200 F aşyonun ali reisi
dir 1. Çünkü , bu teşkilata giren bü
tün adamların yaşı , henüz 30 zu 
geçmemekte olduğundan , o ; aynı 
zamanda gençliğin de şefi demektir!. 

Yannki makalelerimizde de fa
şizmin ne demek olduğunu ; hangi 
programla İş başına gelmek istediği
ni ve geldiğini mütalaa edeceğiz . 

vaziyetinin . . . . . Avrupa 
dış ve ıç yuzu 

- Birinci sahifeden artan-

Fakat 4 Temmuz karariyle Mil
letler Cemiyetinin imhasından sonra 
Avrupa öyle bir manzara arzediyor 
ki artık hiç bir ittifak mümkün de
ğildir . 

Bütün büyük devletler ftalya, 
Fransa, lngiltere, Almanya, Rusya 
bu gün infirad halindedirler; hala 
birliğini muhafaza eden bit diploma
tik kombinezon küçük anlaşmadır. 

Bu iptidai hakikat gözönünde 
tutulmadıkça bu gün hazırlanan ha
diseleri anlamak mümkün değildir . 

Fakat bu iptidai hakikatı hare
ket noktası ittihaz ettikten sonra, 
bazı önüne geçilmez netice ve inki
şaf etmek kolaydır . 

Bu infirad halinin herkesten faz· 
la Almanyaya yaradığı aşikardır . 
Çünkü, ekonomik vaziyetin kötülü
ğüne rağmen, Almanya hala Avru· 
panın en kuvvetli dev ]etidir . 

Şimdi, onun aksiyon imkanlarını 
kaybetmiş olan Milletler Cemiyetin
den korkacak bir şeyi kalmamıştır. 

Türk sözü 

Halkımız 

19 Ağustos 1936 

Sıhhiye vekilimi 

Aksaraydan Ereğliy 
gitti 

Şehrimizde mahsul 
alım satımları 

Atlı sporun 
Ceyhan koşusu için 

saade alındı 

.. 
mu-

Ankara : 18 (A.A.) - Sa. 
bakanı Refik Saydam Aksaraı 

kurutulan Karasaz bataklığını 

göçmenler için yapılacak köy Y. 
tetkik etmiş ve 400 göçmen e' 
derhal inşasına başlanmasını em 

İzmir beynelmilel fuarına! miştir. Refik Saydam buradan 

• l"d" ' !iye gitmiştir. 
Şehrimiz borsasında bugünlerde 

pamuk üzerine alım satım yoktur . 
Fabrikalara Karataş ha valisinden 
hususi surette ufak pamuk partiler 
gelmektedir . 

Yeni pamuk mahsulü henüz dev
şirilmektedir ki bir haftaya kadar 
borsaya fazla mikdarda ineceği ve 
hararetli satışlar başlayacağı umul
maktadır. 

Dün buğday 3,25 ile 4,50 ara
sında , arpa 2,00, yutaf da 2,75 ten 
alıınp satılmıştır . Borsa harici pa
zar satışları da hemen aynı pıyasa 

üzerinden olmuştur . 

Pamuk müstahsilleri 
tasfiye heyeti 

Pamuk müstahsilleri satış koo
peratifini teşkil edecek komisyon 
tasfiye heyetine Vilayet Mektupcu. 
su Hilmi Dağcı tayin edilmiştir . 

Kadın yüzünden 

Arkadaşını bıçakladı 
Pamuk pazannda Yortan mahal· 

lesinde oturan köşker Yusuf oğlu 
Rifat, bir kadın yüzünden araların· 
da çıkan münazaa neticesinde Suge
diği mahallesinde oturan Y akup oğ
lu Ahmed adındaki adamı bıçakla

mıştır , Suçlu yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır . 

Hsuusi muhasebe 
müdürü: 

15 gündenberi mezun bulunmak
ta olan şehrimiz hususi muhasebe 
müdürü Hasan Güler'in mezuniyeti 
sona ermiş ve mumaileyh dün· 
den itibaren vazifesine başlamıştır. 

Dünkü hava vaziyeti 

Dün şehrimizdeki h?va yine ol· 
dukça bunaltıcı ve terleticiydi. 

Askeri hava rasad merkezinden 
aldığımız malumata göre: 

Dün, en çok sıcak 35,2. en az 
sıcak 23,5 idi. 

Rutubet 52, tazyiki nesimi 756,7 
milimetreyi göster.yordu. 

Kendisine karşı vücude gelecek bir
leşmelerden de fazla korkacak bir 
şeyi yoktur . Çünkü bu adeta im· 
kansızlaşmıştır . 

Eğer Almanya, basımlarında ne· 
fis müdafaasının aşırı reaksiyonları
nı harekete getirmiyecek surette ih
tiyatlı davranmakta beraber, vazi
yetin fırsatlarından istifade etmesini 
bilirse, orta Avrupa ve Balkanlarda 
nüfuz üstünlüğünü tesisten onu ki 
min menedeceği bilinm-:!z . 

lngiltere ve F ransanın içinde ya
şadıkları infiradın bu iki devlet için 
hiç bir hususi avantajı yoktur, fakat 
bu , yakın bir tehlike de teşkil et· 
mez. Avrupanın dağılışı içinde Fran
sa ve lngiltere , hiç olmazsa yakın 
bir istikbalde tehlikeli taarruzlardan 
korkmıyacak derecede sağlam dev· 
!etlerdir . Bizzat Almanyada ucunda 
bu iki devletle harp ihtimali olan 
bir politikaya yanaşmıyacaktır . Bü· 
yük ve küçük devletlerin ancak gün
delik hadiselerle uğraştıkları bir de
virde bu emniyet iki devlet için kafi 
telakki edilebilir . 

Fakat infirad, !talya için bir fe
laket olacaktır . Coğrafi vaziyeti , 
topraklarının mesahası , nüfusunun 
fazlalığı, ekonomisinin zafı, sıkı po-

Şehrimiz atlı spor kulübünün 
Ceyhanda 27 eylülde bir sonbahar 
at koşusu tertip etmek teşebbüsün 
de olduğunu bir müddet evvel yaz
mıştık . 

Aldığımız malumata göre ; bu 
koşu hakkında ziraat vekaletinden 
dün vilayete gelen bir tahriratta ; 
atlı sporun bu teşebbüsüne müsaacle 
edildiği bildirilmiştir . 

Ticaıet odaları 
Bazıları rapor 
gondermiyormuş 

Ticaret ve sanayi odaları nizam
namesinin 10 uncu maddesi , ticaret 
ve sanayi odalarına istihbarat cebhe· 
sinden muayyen işler yüklemiştir . 

Odaların bu sahadaki çalışmala
rının neticelerini aylık raporlarla tes· 
bit etmeleri usul ittihaz edilmişken 
şon zamanlarda bu cihetin bazı oda
larca ihmal edildiği körülmüştür . 

iktisat vekalotinden gelen bir 
emirde odaların her ay mıntakala
rının iktisadi ..aziyetleri hakkında 

vekalete her ay muntazam rapor 
göndermeğe devam edilmesi ve 
bunlara iktisadi vaziyet ile ihracat 
ve ithalat işleri hakkında da malumat 
derci bildirilmiştir . 

Nüfus istatistikleri 
1935 nüfus sayımından alınan ne

ticelerin tasnifine başlanmıştır . 
Bu tasnifte her vilayet müstaki· 

len işlenmekte olup her biri bir bro
şür halinde neşrolunacaktır . 

Bu cümleden olarak ( genel nü
fus sayımı ) ünvanı altında neşrolu
nan ve bu • eserin bir ve ikinci cilt
lerini teşkil eden kitaplar umumun 
istifadesine arzolunacaktır : 

Eserin birinci cildi nüfus sayı
mında tatbik olunan esasları, ikinci
si de Ankara vilayetinin nüfusunu 
ihtiva etmektedir . 

Tetkik ve tetebbü noktai naza 
rından ehemmiyeti haiz olan !stan
bul, lzmir, ve emsali şehirleri ihtiva 
edecek olan eserler de yakıııda neşr. 
olunacaktır . 

)itik rejimiyle ltalya büyük devlet
lerin en zayıfı, ve içlerinde ittifaka 
en ziyade nıühtaç olanıdır. 

ltalya, Akdenizde lngiltere ve 
Fransaya kafa tutabilmek için, Al
manyanın ittifakına mühtaçtır. Orta 
Avrupada Almanyaya kafa tutabil
mek için de Fransız - lngiliz itti
fakı kendisine lazımdır . 

ftalya, bunların her ikisini de im
kansızlaştırmıştır . Bu demektir ki , 
ltalyan politikası bir felaketle neti
celenebilecek oldn sallanmasına de
vam edecektir . 

Habeş harbinden sonra Avru
pa.'lln vaziyeti esas hatlarile bu mer
kezdedir. Son bahar imparatorluğun 
sukutu Avrupaya pek pahalıya ma
lolmasından korkuyorum . ltalyanın 
Almanyayı şiddetli bir revizyonizm 
taarruza sürüklediğini görürsem hay
ret etmiyeceğim. 

ltalya hükumeti , milletini içine 
atmış olduğu müşkül milletlearası 

vaziyeti ondan gizlemek ihtiyacında
dır. Yakında da , ona , Habeşistanı 
yani kendisine pek pahalıya malo· 
!arak devam edecek olan bir harbi 
unutturmak ihtiyacını hissedecektir. I 

Az çok hayali bir Milletler Ce
miyeti reformu etrafında revizyoncu 1 

gıtme ı ır 

lzmir'de büyük fedakarlıklar kar- Hasankalede 
şılığı olarak açılmakta olan beyne! · / ltıu 
milel Fuar'a Bütün müesseselerimizin Al w l hkÔ bi 
ve tüccarlarımızın iştiraki ulusal bir ı h agırceza ı ma bir 
vazife halindedir. J hapishaneden kaçtı Yay 

Tüccarlarımız Fuarda yalnız gör· H ladı 
mekle kalmıyacaklar, ayni zamanda 1 Ankara : 18 (A.A.) -
büyük ve tanımadıkları dış firm<.lar- le hapishanesinden kaçan ağırc Yor 
la da tanışmış olacaklardır. altı kişinin diğer bazı şerirlerle şu 

1 kil ettikleri çete sıkı bir takib 
Sınai müesseseler rşakiıerden dördü öldürülmüş, ı ıııa 

yaralanmış, diğer üçü de ele 
ve panayır rilmek üzeredir . 

Öldürülmüş dört şakinin c Yor 
dün Erzurumda teşhir edilmiştir Vekaletin yerinde 

bir emri Ilı s 

Bazı müesseseler, panayıra işti- ı hep 
rakin faydalarını takdir ettikleri hal. r--,.::-:o~-----'"""'.~<1 bu 
de bundan her nedense çekinmek
tedirler . 

lktisad Vekaleti bunu nazarı iti· 
bara alarak alakadarlara şöyle bir 
tamim göndermiştir : 

" Beynelmilel ehemmiyeti haiz 
olan lzmir fuarına, bütün alaka ve 
tamimlerimize rağmen, sınai mües· 
seselerden bir çoğunun iştirak etme
meleri Vekaletimizce teessürle kar
şılanmıştır . 

Gerek dahili ve gerekse bey
nelmilel iktisadi münasebetlerin in· ' 
kişaf bakımından büyük bir ehem
miyeti atfettiğimiz fzmir fuarına şim
diye kadar iştirak etmemiş bulunan 
müesseselerin de behemehal iştirak· 
!eri şahsi bir menfaat ve milli bir 
propaganda borcudur . 

'/ e hükumetçe mültezimdir . Bu i 
hususun büyük bir alaka ile takibi 
ve iştirak eden müesseselerin bir !is· 

1 

tesinin gönderilmesi " denmektedir. 

Yeni nrşriyat 

Ülkü 
Ankarada Halkevleri adına çık2n 

"Ülkü. dergisinin 42 inci sayısı da 
olgun ve dolgun bir şekilde çıktı. 

Bu sayıda N. A. Küçüka, Fuad 
Köprülü, Nusret Köymen, Adnan 
Saygın Gerngross, A. Cafer oğlu, 
Ziyaeddin Fahri'nin yazılarıyle not
lar, iktibaslar ve Bibliyografya var· 
dır. 

Tavsiye ederiz. • 

Hayatın ve tarihn ne 
ac1 bir tecellisidir ki .. 

- Birinci sahifeden artan -

di yurdu işini 1920 ye kadar ilan 
etmemişlerdi. Filistin halkının lngi 
!izlere faidesi olmamış ise Jeneral 
neden bu tedbire müracaat etmişti. 

Türk aleyhdarı unsurların yanı Yahu
di, Ermeni ve Arapların elbirliği 

yapması için Mister Seyksin idare
sinde yapılacak kongraya Şerif Hü
seyin icabet etmemişti. " Yahudi 
yurdu işinden Şerif Hüseynin malu 
matı vardı ., şeklindeki Yahudi dua
sı eger bu kongraya davetten çıkdı 
ise cevap olarak derizki Yahudiler 
le elbirliği yapmak işini başka Ya
hudilere bir arap ülkesinde milli 
yurd kurmak işi başkadır. Hasımla
rımızın iddialarını ne kadar çürük 
temele kurdukları meydana çıktı . 

bir taarruz bir değişiklik olabilir . 
Fakat bütün devletlerin infirad 

halinde bulundukları bir Avrupada 
Almanyanın idare edeceği revizyoncu 
bir taarruz, lngilterenin konferans. 
!ardan beklediğinden bambaşka ne 
ticelere de götürebilir . 

tı n 

ler . 
Evlenme komisyoncul Yorl 

ti . 

T okyoda otomatik telefon Ier 
keti, hem telefon muha be ! · 

Şe 
rini arttırmak ve hem de nüfuso 

tab 
yadeleştirerek evlenmeyi çoğalt b· 
için yeni bir usul bulmuştur. Bu o ~~! 
şudur : ta 

Telefon makinesinin yanınd t 
bir delikten ufak bir para atıyo · avr 
nuz. öbür taraftan bekar kızları~ 

suv 
reslerini yazan bir kağıt çıkı) 
Siz bunlardan münasib gördüğii 
bir tanesine telefon ederek, iş' ltıek 
gelirse hayatınızı bağlıyorsunuz • ~ay 

lüsi 

Casusluğa karşı ltıek 

ı ngiltere Malezyasında bir ka 
gapur vardır. lngiltereııin e~ 

yük üssübahrilerinden biridir . 
Son günlerde hükumet casu 

ra ve casusluğa karşı yeni tedbİ 
aldı ve bir de kanun çıkardı: • 
gapur ve civarında oturan kadın 
erkeklerin saçlarını boyamaları, 
ruka takmaları yasak. Bu ya 
muhalif hareket edenler casU· 
cürmü ile divanı harbe verilecek 

Peruka neyse, fakat saç 
manın yasak edilmesine kadı 
memnun olmasalar gerektir ! .. 

Polka dansı 

Ç ok gençler bilmezler aına• 
yaşındakiler hatırlarlar. 

zamanın rumbası bir polka va~ 
Tiyatroda bu dansın yüzüncü Y1 

nümü kutlulanıyor. Polka . ı 1836 
bir köylü icad etti. bu dansın 01 

kisini da Neurda adında bir ınu3 

yaptı. ismini Esmoralda koydu · 
Büyük şehirlerde polka oyo~' 

kalmadı ama, Bohemya köylerırt 
halkın en sevdiği dans hala pOl' 
dır . 

Kanatlı kütüphane 
B ahrimuhiti atlasi üstünde ııl 

bir kütüphane var . 
Polonezyanın iki küçük a 

Vak ile Midruy yolcu ve posta ti 
yarelerinin istasyondur. Bu ista!l 
bekçilerinden biri bir gün taYY 
cilerinden birinden bir kitap jsl 
Bunun üzerine öteki bekçiler de 

tediler Bugün Nevyorktan kalka0 

yareler, 25 cild de kitap alıyor 
Adalardaki bekçilere veriyorlar 
onlann okuduklarını alıp diğef 
tasyonlara bırakıyorlar, dönüş!' 
rakdıklarını toplayıp, bir evvel!C 
tasyonlarla değiştiriyorlar ve b~: 
retle dünyanın öbür ucunda~1 

' yarlarda tek başına yaşayanlııf. 
kitlerini okumakla, hem de yefll 
serler okumakla geçiriyorlar ... 

dan 
bakı 
tıştı 
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Nihad Tangüner 

lığını 
··y y 

t:· CANLI YÜREK 
• 

~an F ' kik tt'•· 
den çıktıktan sonra evine 
gitmek üzere yola koyul· 

ilıuştu . Fakat her akşamki gi-f 
ransuva, çıra ı e ıgı yer 

kÔ b'. bu gün de yolu üzerindeki 
1 bır mağazanın önünde durdu .. Ve 

çtı Yaya kaldırımlarda dolaşmağa baş
ladı .. 

Orada Lüsi'nin çıkmasını bekli
Yordu .. Her akşam bu iki genç kom· 
şu beraber eve giderlerdi . Lüsi bu 
ll"ıağazada satış memuru idi . 

Vakıt gelmişti .. Herkes çıktı . 
Garsonlar kepenekleri bile indiri
Yorlardı fakat Lüsi yoktu 1 .. 

F ransuva bu işe şaşalamıştı .. Ca
nı sıkıldı .. Müdhiş bir yese düştü !. 

Nasıl olurdu ? 1 .. Senelerce 
hep ayni bir intizamla devam eden 
bu küçük yolculukları, arkadaşlıkla
rı nasıl sekteye uğrardı 1 .. 

I Fakir mahallesind.: komşu idi-
l er .. ikisi de beşinci katta oturu

U Yor!ardı . Apartmanları da bitişik
;i · Ta çocukluktan beri beraberdit .. Bir gün bile ayrılmıyorlardı . 
Şe giderken de gelirken de hep be
~~berlerdi .. Fransuvanın mahçup 

'.~ tavrı vardı .. Lüsi ise şen, şakrak, 
~iler yüzlü ve sokulgandı 1 .. Hat

nd ta Lüsi, F ransuvanın bu çekingen 
lavrile alay bile ederdi .. 

Lüsi 16 yaşında vardı . Fran
Suva da ancak 17 sinde .. 

Fransuva, Lüsi'nin hoşuna git
ilıek, ona kendini sevdirebilmek için 
ı~Y~t nazik ve kibar davranıyordu., 
usı de ona ayni muameleyi göster 

llıekten geri kalmıyordu . 
k Lüsi, onunla konuştuğu gibi, baş

eıı a delikanlılarla da konuşurdu . 

I F ransuva, bu hareketlerinden do
ı?ı Lüsi'ye kızıyordu . Onu, o ka

bi ar kıskanıyordu ki 1 .. Genç kız bu 
\r • • ' .5 f.ıazıyetın farkına varmıyor değildi.. 

p atta bu huyundan dolayı Fransu 
"a ile arasıra istihza bile ediyordu .. 

Eğer F ransuva ifrat nezaketi bı-
~~ksa, rakibini döğmek için fili bir 
Ucum c~sar.,ti gösterse, belki o za

bO llıan, Lüsi onu bir dostluk duygu
dı~ ~~ndan başka, bir aşkla çok seve· 

ılecekti . 

b Bu muhit ki, burada her şey ser. 
est konuşulur ., işte onlar da her 

Şeyi görmeğe, işitmeğe alışmışlar 
a. "ak . , 

tınden evvel ergin olmuşlardı ! ? 1.. 
ar d F ransuva, ümidini kesince ora
yı! ban ayrıldı ve etrafına şaşkın şaşkın 
36 akı~arak insan selinin arasına ka 

tıştı . 
rP 

.. Başı muttasıl etrafa dönüyor, 
!tozleri sevgili Lüsi'sini arıyordu ! :. 

Çılgın cazlı bir müzik halin ya-
nından · d G · 'h · • d geçıyor u ., ayrı ı tıyarı 
Urdu. 

I Masa başında yiyen içenleri, şak. 
aşanları hüsranla seyre başlamıştı .. 

e lal Bu sırada idi . F ransuvanın ma
~b~rd.a do~aşan gözleri, , mıhlanmış 

ı hır noiClada duruverdi .. 
d k Orada, Lüsi, kasabın oğlu ile 
ıı ~arşı karşıya, diz dize gülüşüyor-

~u ı 
5) 

1. Y .!<asabın oğlu iri yarı, 
'ır ;;tı terlemiş mağrur bir 

bıyıkları 
delikanlı 

p d·· F ransuva beyninden vurulmuşa 
J• ond" Od . f' d u .. akıkada kendine malik ,r Cği(di ! .. 

el ba Artık evin yolunu tutmaktan 
e ki~ka çare olamazdı .. Çünkü o da· 

ada on paraya sahip değildi 1 .. 
~· 

~ *** 
, ki ~-~lleye geldi .. Eve pekaz kalmıştı 

nl oşedeki kasap onu çağırdı : 
la - Ne var Fransuva? .: Bu ak. 

tııl yalnızsın 1 .. dedi. 

Kasap ta oğlu gibi iri yarı, kol
ları sıvalı hergül gibi bir adamdı .. 

Bu mahallenin kasabı idi. F ran- 1 
suvalara bıle her zaman veresiye 
verirdi. Fakat son zamanlarda borç
ları çoğalmış olduğundan krediyi 
kesmişti 1. 

F ransuvanın bir hasta annesin
den başka kimsesi yoktu .. Babası 
yıllarca evvel hayata gözlerini yum
muştu 1. ; Fransuvanın kazandığı kü
çük para, kendilerini ancak ölmiye
cek kadar geçindirebiliyordu. 

Kasap, Fransuvadan cevap ala 
mayınca devam etti 1 

- Annenin hasta olduğunu işit
tim. Al bakalım şu paketi. 

.. F ra~suva, k?sabın uzattığı bü
yukçe bır paketı aldı ve hafifçe te-
şekkür ettikten sonra etrafına bakın
madan yürüdü 1.. 

Düşüne düşüne merdivenleri çık
mağa başlamıştı .. 

Her şey sakindi .. Apartmanda 
kimseler yok gibiydi .. Ortalıkta 
ölü bir kasvet vardı .. 

Fransuva biraz sonra nefes almak 
için durdu, elindeki p,ıketi açtı ve 
içindekilere bakmağa başladı .. Tu 
tam tutam maydanoz ve soğanların 
arasında, damarları etrafa kol vermiş, 
iri, yağlı, canlı gibi duran, ortadan 
yarıya bölünmüş kocaman, kanlı bir 
yürek vardı 1. 

Fransuva, yüreğin bu biçilmiş ye
rine teessürle bakıyordu . Gözleri 
dolmuştu .. Bu yüreği kendi kalbine 
benzetiyordu 1. 

Gözlerini bir dehşet bürümüştü! 
Gerginleşen adelelerinin üstünde,kendi 
yüreğinin ortasında çelik bir bıçağın 

1 
saplandığını hissediyordu !. 

Gözleri kararmıştı .. Damarların
dan geçen kanın, akışının gürültüsü, 
kulaklarını çınlatıyordu ., elleri artık 
tutmaz oldu .. Elindeki paket kaydı 
ve parkelere yuvarlandı .. 

Yürek, parkeler üzerinde sanki 
büyük bir gürültü çıkarıp tavanları ı 
çınlatmıştı !.. 
Nefesi kesilmiş bir vaziyette merdi- 1 

ven parmaklıklarında salınmış olan 
F ransuva, bu gürültü ile gözlerini 
açtı ve düşenlere uzun uzun baktı 1. 

Kasabın paket yaptığı kagıdı, 
maydanoz destelerini ve onların yanı 
başında, ortasından yaralı olan kanlı 
yüreği dolu gözlerle süzüyordu !.. 

Etrafı dinledi. Kimseler yoktu .. 
Ondan başka, kimse bunu duyma
mıştı !. 

Ölgün, bitkin gövdesi, yaşlı göz
leriyle yukarı doğru .. hasta annesinin 
yanına koştu 1. ·----------
İspanyada iki gecede 
2000 İspanyol öldü 

- Birinci sahifeden artan -

Madridden Şark sahilerine insan 
dolu trenler hareket etmektedir. 

Madrid: 18 (A. A.) - iki gece 
içinde ölenlerin sayısı 2000 kişidir. 

Barselon : 18 ( A.A ) - Hü
kumet kuvvetleriyle asilerin çarpış· 
masında, dün Tamerya bombard 
man edilmiştir . 

Londra: 18 ( A.A. ) - Dün ya
pılan bir çarpışmada hükumet kuv
vetleri çok zaaf göstermişler ve asi 
kuvvetlerini yerinden oynatmağa bi
le muvaffak olamamışlardır . 

Ankara : 18 ( A. A. ) - İspan
yadaki dahili muhaı ebeler bütün 
şiddetile devam etmektedir . Gua
darrama cephesinde iki taraf ara
sında geçen şiddetli bir topçu dü 
ellosu esnasında hükumet kıtaatının 
göz yaşı döktürücü gaz kullandığı 
ve buradan asilerin gl'ri • çekilmeğe 
mecbur kaldıkları bildirilmektedir. 

Türksözü saİıi#e : , 

İspanyada ölüm ekibi 

Nasıl teşekkül etti ? 
l. __ B_E_L_E~_E_i_LA_ .. N_L_A_R_ı_ ...... I 

Bir papas ve genç bir gurup gizli si
lah taliminde-General Franko'nun uzak

laştırılması ve asıl dava 

Kanara işcileri için yedi takım elbise ile elli adet tutul ve elli adet 
başlık yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. ( Kumaş nüınuncsi şart· 
namesine bağlıdır ) . 

ihalesi Ağustosun 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı otuz liradır . 

isteklilerin şartnamesini ve kumaş örneğini görmek üzere her gün Be· 
lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri 
ilan olunur. 7178 11-15-19-23 

1935 senesinin 16 Kanunu ev
velinde papas Anrikez idaresinde \ 
yirmi dört genç spor yapmak üzere 
kıra çıktılar. Bir ağaç kümesinin giz
lediği bir yerde durdular ve bu ahi
ret adamının idaresi altında silah ta
limine başladılar . Papasın katrani 
libası altında mükemmel ve yepyeni 

lbir mavzer filintası saklı idi. 
Fakat bu talim çok sürmedi,sert 

ve amir bir ses ağaçlar arkasından: 
- Eller yukarı, teslim olunuz 1 

Emrini verdi . 
Evet, bu gizli talim heyeti, halk 

cephesinin hücum kıtalarından biri
nin baskınına uğramıştı ! 

Hadise,tarasada geçiyordu.Gizli 
talimciler, silahlı papaslarla birlikte 
kasabanın idare amirine verildi. Bu 
da vaziyeti 60 kilometre uzakta bu 
lunan Barselondan telefonla direktif 
istedi ve neticede hepsini de Barse· 
lon'a gönderdi. 

Katalonyalılar bu hale gülmekten 
katıldılar : 

Bir papas, gençlere askeri talim 
yaptırıyor 1 Diye ! 

Yani kedilerin sirke içmesi gibi 
bir şey . . Halbuki büyük Napol 
yon'a karşı papasların ispanyadaki 
hareketlerini unutmuş idiler. Ve adli 
tahkikat da bunların bir " Ölüm 
ekibi .. cemiyetine mensup oldukla
rını göstermişti . 

* * * 
Bundan bir kaç gün sonra Barselon 
avukatlarından birisine bir mektup 
geldi. Mektupta eski bir dosta hitap 
ediliyor muş gibi : 

Dostumuz ve dindaşımız , 
Sende bize yakınlık görüyoruz . 

Seni vazifeye davet ediyoruz. Mem· 
leketi kurtaracağız , Allah için ya 
öleceğiz, yahut muzaffer olacağız. 

Hedef; meşru kralımız Don Al
fonzo Karlostur; sırrımızı mezara 
kadar saklamalısın, yoksa seni he
men öldürürüz ! 

On üçüncü Alfons bizim için en 
menfur adamdır. Don Alfonzo Kar
los'a sadakat yemini ettikten sonra 
bütün mevcudiyetinle bizim için ça 
lışacaksın. Biz de İşsiz kaldığın va. 
kıt sana iş bulacağız , hapis edilirsen 
seni kurtaracağız. Paramız çok bol
dur . 

Denilmekte idi . 
Bu mektup, ölüm ekibinin bir tek

lifi idi. Krallık taraftarlığı yapabi
lecek kimselere gönderilmez, muva
fakat edenlere bir kilisede sadakat 
yemini yaptırılırdı. Bu suretle ispan
yada yarı askeri ve gizli tedhişçi bir 
kuvvet vücuda getirilmişti. 

Bu cemiyet, ne sağ cenah, ne de 
sol cenah fırkalarına mensup de
ğilcii. Don Karlosu bu kadar zaman 
tahtından mahrum eden, bütün bu 
fırkalar addediliyordu.Bunların l<ana
atince sağ ve sol cenah rüesası bi
rer birer katledilmeli idi ki ispan
yada hükmedecek sade Don Alfonzo 
Karlos, yani bir asırdan fazla zaman 
evvel tahtından mahrum edilen F erd
nandın kardeşi ve karlistlerin reisi 
Eon Karlosun hafidi tek şey kala
bilsin ! 

ispanyada Cumhuriyetten sonra 
yapılan siyasi cinayetlerin yüzde 
doksanı bu gizli cemiyetin eseridir . 
Bu cemiyete mahut seyyar soğan ve 
sarımsak satıcılığından yarım mil- 1 

yarlık adam olan Coan Marş tara
fından bir kalemde 50,000 peçeta 
verilmiştir . 

Ceneral F ranko, erkanı harbiyei 
umumiye reisi iken bir isyan çıkara
cak vaziyette idi. Fakat bu hissedilir 

gibi olduğundan Kanarya adalarına 
kolordu kumandanı sıfatile Madrid 
den uzaklaştırılmıştı . 

ispanya Cumhuriyetinin yıldö
nümü olan 14 Nisanda Cumhur ve 
kortez meclisi ile kabine reisleri kat. 

Tarsus Amerıcan College 
-

!edilecekti. Fakat yanlış bir hareket 
bu üç Cumhuriyet reisini muhakkak 
bir ölümden kurtarmıştır. Amerikan Erkek Lisesi 

Nihayet general F ranko şimdiki 
isyanı çıkarabilmiştir . Fakat acaba 
muvaffak olacak mı ? 

Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

Cumhuriyetçilerle Komünistlerin 
müdafaası cidden büyüktür . isyan 
hareketi, bu sebeple ilk darbeyi ye
miş bulunmaktadır. Resmi hükumet
lere karşı yapılmak istenen darbei 
hükumetler , ilk hamlede muvaffak 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş tir. 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat 

olmazlarsa, akim kalmış addolunur-
16-19-21-9-11-13-16 7191 

lar. 
Vakıa Nazilerin yakından ve bü-

yük yardımları vardır. Hatta Alman 
Nazi teşkilatının en salahiyettar bir 
mümessili Volkişer Bobahter gaze· 
tesi mümessili sıfatile asiler erkanı 
harbiyesinde çalışmaktadır. 

Seyhan milli emlak müdürlüğünden : 

Karyesi 
Mamafih general Franko, general 

Kabanella ve general Mola muvaf-
fak olsalar bile kendi hesaplarına Sazak 
bir şey kazanamıyacaklardır . Asıl " 
dava, Dük Karlos, karlist davasıdır. " 

ilk fırsatta bunlar da Komünistler " 
gibi sürü-sürü adem diyarına sev- " 
kedileceklerdir . " 

Mevkii Cinsi 

tarla 

" 
" 

Şimdi Kralistler eline esir düşen Paşaköy 

Komünist ve Cumhuriyetçiler ; yalnız " 
mezarlarına işaret edilmek için : ! Şahin ağa 

hane 

- Adınız ne ? ' Şıh Murat 
' - Yaşın kaç.. 1 " 

- Memleketin neresi ? . Seyhan mahallesi 
Suallerinden sonra kurşuna dizil- Abdi oğlu 

mektedirler. Yarın da Primo de Ri- ' " 
vera, general bilmem ne taraftarla
rına sıra gelecektir 1 

Filistin hadiseleri 
- Birinci sahifeden artan -

• 
" 

" 
• 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

ve demiryollarındaki nakliyat tatile " " 
uğramıştır . I • " 
Sıklaşan hücumlar Kara oğlanlı " 

Arap ihtilalcılarının Irak petrol 
1 
Ali kocalı " 

borularına hücumları son günlerde 1 " " 
çok sıklaşmıştır . Filistin ve mave. incirlik " 
rayı Erdendeki tahribatlar , petrol J " • 

şirketine çok bahalıya mal olmuştur. ı " " 
lngilizler Arap büyüklerinin nefi Ağzı büyük " 

!erine devam etmektedir. Zındanlar· Bebeli • 
da artık yer kalmamışır . " kaz boğan " 

Emir Abdullah komiser ve Arap " Malaz • 
fırkalar birliği heyetiyle içtimalar " " " 
yapmakta ve ihtilale bir nihayet ver- Adalı sazlık " 
dirmeğe çalışmaktadır . Fakat bü- B h malaz " 
tün bunlardan hiç bir netice alına· A~ ~e köy önü " 
mamaktadır . Hükumet, Arap istek- a 1 

!erini yerine getirmeğe azmetmiş gi Bahçe köyü Ma!az 
bi görünüyor !. " 

• Hükumet , Araplara bütün şid- " 
detini . Yahudilere de bütün hiıııa· " 
ye ve şefkatini göstermekte devam " 
ediyor . " 

Beruttan Hayfaya giden iki yük- " 
lü kamyon Suriye - Filistin hudu- " 
da geçtikden sonra meçhul kimsele- Adalı 
rin taarruzuna uğramıştır . Şoförler " 
den biri kaçarak Beruta dönebilmiş· Bahçe 
tir . Bu şoför diğer şoförle iki mua- Bebeli 

dağlık 
malaz 

" 
" 
• 
" 
" 

malaz 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
• 

vinin öldüklerini meçhul kimselerin " gemi ağzı • 
kayalıklardan çıkarak iki kamyonu Gemi sıra " 
da yaktıklarını anlatmıştır . Adalı Taş kuyu 

Akkada bulunan ve Berutla H.ıy. • kelceyhan 
fa arasında 25 kamyon işleten Meh- Bebeli Malaz 
met Fıstık ( Filistin gizli fedailer 1 
k · ) I ld ncirlik omıtesi imzasiy e a ığı bir mek· 

Havutlu bucağı 
tupta kamyonlarını işletmekten im· 

• 
• 
• 
" 

Bahçe 

Senelik sabık 
dönüm ev icar bedeli 

Lira K. 

123 
85 

210 
200 
160 
195 
109 

80 
15 
20 

2 
218 
50 

300 
109 

95 
25 

192 
70 
95 

100 
271 
200 

21 
15 
90 
40 
16 
36 2 

100 
96 
50 
70 
50 

100 
32 
50 

120 
77 
80 
30 

125 
250 
60 
75 
60 

100 
125 
110 
300 
200 
100 
107 
50 
42 2 

1 

1 

5 

15 

2 

1 
1 

00 
65 
75 
80 
86 
00 
50 

85 
40 
50 

32,50 

• • • 
" 

50 

30 

25 
80 
60 
50 
40 
67 
40 
70 
40 
65 
50 
65 
30 
40 
40 
40 
65 
60 
40 
00 
00 
30 
30 

Eski müstecirin ismi 

Sazaktan Abdullah 
Kasap Hacı Osman 
Tüccardan Nedim 

" 
• " 

Mehmet ve saire 
Osman oğlu Mustafa 

" 
Hulusi oğlu izzet 
Osman oğlu Ali 
Halil oğlu Aziz 
Muhtar Ahit 
lsmail Sefa 
" 
" " 
• • 
" • 

Ogaperden metrılk 
Babikyan hıçır 
Bogos veledi Agop 
Panos zevcesi Agsa 
Bedirden metruk 
Dikrandan • 
Avukat Hüsnü 

Mehmet oğlu Haydar 
• " 

Artinden metruk 
• • 

Semerci kerimesi Hopi 
Halil oğlu Aziz 
Halvacıdan Nuri 
" Hacı mehmet 

Hasan oğlu Hüseyin 
" " 

" " • 
• " • 
" " 

Ali oğlu Kazım 
Ali oğlu Mustafa 
Habip oğlu Bilal 
Hasan oğlu lbrahim 
Habip " Bilal 
lsmail " Ömer 

• " 
" • 

Derviş • Ömer 
Kısacık Kadir 
• " 
Hasan oğlu Hüseyin 
Torun Mehmet 
Mustafa olu Mehmet 
Ömer oğlu Kuddüs 
Çatal Ahmet 
Rüstem 
Vayvay Kigorktan 
(104) hissede (48) hisse 

tina etmediğı takdirde kendisinin 
öldürüleceği ve kamyonlarının yakı
lacağına dair bir tehdit mektubu al
dığından kamyonlarını işletmekten 
vaz lgeçmiştir . 

Yukarıda mevkilerile dönüm mikdarlan yazılı hazineye ait tarlaların iki 
senelik icarları 5/8 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma 
yolile müzayedeye çıkarılmıştır· isteklerin 20, 81936 Perşembe günü saat 
15 te teminat akçalarile birlikte defterdarlık satış komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 7161 6-11-15-19 

• 
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Adana Borsası muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 
Kilo l!'iyaıı 

CiNSi En çoL. 
Satılan Mikdar 

En az 
IC. s. K. s. /CUo 

=;-,-
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı 

" 
36 

Piyasa temizi 
" iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 43,5 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Silah 
Ç 1G1 T 

Ekspres 
iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumluk ,, 1 1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs l_?,37 4,20 

Yerli 3,50 -4,67 ·--
" 
" 

men tane 
Arpa 2,50 
Fasulya 
Yulaf 2,50 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 1 1 

UN 
1 ?ört yıldız Salih 675 

.~ .... uç » ,. 600 .o- -
700 -~ Dört yıldız Doğruluk ,. --" üç " " • 625 .a c 

Simit 800 o..::: " == (ti -
~~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
.... üç » " 625 

-Simit " 800 

Liverpol Telgrafları 

f ••• I Kambiyo ve para 
ıs ı s ı 1936 lş bankasından alınmıştır. 

San um 

Hazır 
1 

6 86 Liret 
1 I= Temmuz vadeli 6 32 Rayşmark 

Frank • Fransız " 
6 25 Birinciteşrin vadeli Sterlin • İngiliz " 634 50 

Hit hazır 5 160 Dolar • Amerika " 
Nevyork 11 83 Frank • isviçre " 

Seyhan Evkaf Direktörlüğünden: 
Metre 

C r Ei Vakfı Mevkii Mahallesi murabbaı Hududu 
E'c~çe Hacı E ü~e- Dönük Tekke 29187 Kıblesi han ağası ve 

yin paşa taş Mustafa bey bahçesi 
poyrazı tarikiam gün 
doğusu tarikiam gün 

• batısı nehri carı ve 
çıplak mahallesi. 

" 
Hüsne hatun 

" " 
23365 Kıblesi terzi Osman 

veresesi bahçesi poy-
razı Ermeni kilisesi 
vakfından bahçe gün 
doğusu güllü bahçe 
gün botısı tarikiam. 

" 
Dursun zade Hanım Menekşe 56978 Kıblesi tarikiam poy· 

köprüsü razı Avaniyeye giden 
su harkı gün doğusu 
orta hark gün batısı 
Avaniyeye 
harkı . 

giden su 

" 
Cabbar zade' Şahin Şahin 32165 Kıblesi tarikiam poy-

köyü . köyü razı han ağası ve Ah-
dullah Zabit gün do-
ğusu han ağası ve 
Abdullah Zabit gün 
batısı kuttaş Mustafa. 

Yukarıda yazılı bahçelerin mülkiyeti satılmak üzere 1-8-936 günün· 
den 20-S-936 gününe kadar müzayedeye konulmuş ihalesi 21- · 8 -
936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin Tarsus Evkaf idare· 
sine müracaatlarıilan olunur.7772 8-11-15-19 

Doktor. Operatör 
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 mütehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanayagelini~tir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 8-15 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 
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Türksözü 

Seyhan vilayeti 
encümeninden : 

daimi 

1- Feke-Saimbeyli yolunun 18 000-18 500 arasında yapılacak 
yedi metre açıklığında iki adet betonarme köprü 9243 lira 16 kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A) - Eksiltme şartnamesi 

B) - Mukavelename proıesı 
C) - Hususi şartname 

D) - Keşif hülasası 
E) - Resim 
istenilen bu evrakı (46) kuruş mukabilinde Seyhan Nafia müdürlü

ğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 936 senesi Ağustosun yirmi beşinci salı günü saat on 

birde vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- Eksiltme açık olarak yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girmek için -693- lira -24- kuruş teminat veril

mesi ve Nafia müdürlüğünden tasdikli fenni ehliyet vesikasile Ticaret Oda. 
sının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermek lazımdır. 

4-9-14-19 7156 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu r• u 

Celal Bayer 

Bor Kemerhisar içmesi 

Ôtedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan ( Kemer· 
hisar içmesi ) bu yıl da her senekinden daha muntazam olarak açılmıştır. 

Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol 
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 h€m de sıhhi tertibatını bir defacık ol
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulrnacaklarına şüp· 
hemiz yoktur. 7175 8-8 

; '· ' . 
1 Adana Acentesi : . · · ... 

1 

1 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No·ı 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Ôz Türlr- sı rmayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram kmekten 
2 385 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

6984 

" 
" 
" .. 

adet 
temin 

: Bu 
israrla 

ten 
T,;; ı ağından 

Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

58 

19 Ağustos 1936 

TiR 
TliRKiYIE iŞ BANK.ASI 

6748 65 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo-

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

Pa 
Sc 
b 

b 
la 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını te 

yarıya yakın azaltan Ekovat n 

kompresörü ile mücehhezdir. y 

j f • "d • Soğuk 
' ı rıgı aırehava do 

labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 
sahip olanlar elek 
trik faturası gel· 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F 
• • d • ı d daha üstün ve daha idareli soğuk hava 

rıgı aıre en dolabı yoktur. . 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat gebf' 

dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 30 

Muharrem Hilmi ,; 

-·~----~~~----~:.:....--------------------; 

Ortak aranıyor Ceyhan belediye reisli ' 
i ğinden: 

Ceyhanın Mercimek mevkiinde 1- Belediyemizin Ceyhan neh~ 
bir parçada 3600,bir parçada 2000 üzerinde işletilmek üzere yeni olarS 
bir parçada 1000, bir parçada 500 yaptıracağı kayığın muhammen bt', 

ve Mustafabeylide sulanır bir vazi- deli 632 lira 50 kuruş olup açık P' 
yette ve şömendüfer durağına iki zarlıkla ihale edilecektir . 1 
b k kil t f d 'k' a 2- ihale : 1 Eylul 936 salı sa3 

uçu ome re mesa e e ı ı P r- d d . • eff 
d 3000 d .. .. k' 10100 d"" ·· 16 da belediye salonun a aımı ça a onum ı onum 
1 k cümen tarafından yapılacaktır. , ,1 tar a toptan veya ayrı ayrı orta · I . . l b k pv 

. . . . . .. • 3- steklılerın evve ce u a i 
lama ekılmek ıstenıyor. Şeraıtı og k k ld kl d · daiı~ 

M b b 
ayı yapmış o u arına aır 

renmek istiyenlerin at aamıza aş .. . . d k ika ,~ 
encumenı tatmın e ece ves 

vurmaları . 7192 2-5 ya delail göstermiş olması meşr~t· 

İkmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-ıendese 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat· 
!arı • C. 

tur. il 
4- isteklilerin Ticaret Odası 

1 • 8 
yıt makbuzu ile muvakkat t_temın i 
akçası Üzerlerinde olduğu halde ıh 
le gün ve saatında belediye sala' 
nunda hazır bulunmaları lazımdır. 

5- Keşifname ve şartname!~ 
görmek istiyenler her gün beledıf. 
f . 1 . b" .. t ede'I en ış erı urosuna muracaa 
bilirler. 7195 19 · 22-26-~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

d 
b 

t 

g 

n 

t 
ğ 

v 

d 

eı 

'v 

Cı 

d 
V. 

ı, 

B 


