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KAMUTAY DÜN FEVKALADt TOPLANTISINI YAPTI 
lediyemizin de -

erli bir teşebbüsü 
Kamutay toplandı Mareşal F:__Ç~mak 1 Suriye - Fransa muahe-

çanak~:;:::~~orduyu desi henüz askıda 
eni bir teşebbüsten haberdar İlk içtimadan önce Parti gurupu top-

~ltkle:aıe: 31 {AA) -Genel ;~~i~, v1d:e:~n~:k~m~~e~;: lanarak bazı kararlar verdi 
U bir broşür hazırlatmış ve tabına • 

kanı mareşal Fevzi Çak. 
ve bugün, yamnda ordu ve F avkalade komiser Kont dö Martel'in 

yakında P C4risten Ankaraya uğrıyarak 
Suriyeye döneceği etrafında 

şayialar dolaşıyor 

başlatmış . 
Biz bu teşebbüse sevinditimizi 

le.dik. Çünkü Adana, değil yalnız 
ve- rkıyede, hatta bizzat Adananın bu-

• 53 ll~u nesli tarafından da layikile bi
ıtııyen • adeti bütün hüviyeti yan 
r~nhk içinde kalmıı bir yurd kö-
1 halindedir . 
Belediyemizin , bu hakikati bile
onu aydınlatmak lüzümunu tak-

t edişi, şüpheRiz ki ancak sevinile
bir Mdisedir . 

Filhakika Adana , bugün toprak
ın feyzi , ikliminin müsaadesi , 

~at • sanat ve ticaret bakımından 
•Ai • ahalisinin inkılip ve terakki 

llndaki üstün hamlesi , medeniyet 
Uınran eserleri iribariyle yurdda 
safı işgal edebilecek kabiliyette 
~u • münevver gençierinin çokluğu 
1 nıatntaz hususiyetleri ile bütün 
ede sayılı merkezlerimizden biri-

~ · Sonra Adana , Cumhuriyetin 
a~cı ruhundan en çok ilham ala-

m· arnle yapmış , eser vücude ge
~ i tabiatın bol bol verditi ha

e eti imkan derecesinde istismare 
~affak olmuş, uyanık .,_raydın , yi
ınaanıarla dolu bir yurd parçası-

Fakat uzun yıllann ihmali, Ada
hl. bu hüviyetini muhite tarutma
f•l!ldiye kadar mani olmuştur . 
~ ıl\danaftm dlnki balW tea• 

11 
~ei icabedince ve dünü bu 
ıl ıle lllukayese eylemek lüzumu 
ha olunca., maatteessüf, yaşayanla

tıra ve hafızasmdan başka işe 
r b· ır vesika yoktur . Geçen ne-

nt ' relecek nesillere bu sahada 
e ~.hiç bir şey bırakmamışlardır. 

f'ediyemiz bu yoklutu gözönü
~ •raıt Cumhuriyetten önceki Ada-
~· Cumhuriyetten sonraki Adana 

fı ın ~azhar olduğu ümran ve in
b' hasat ve objektif bir görüıle 
d_ıt. etmiş ve böylece vücude gef esen, yarınki nesle hır bırih 
e ~ olmasa bile, bir muhtıra ha

ırakmak istemiştir . 
Ya8el~iyeııin bu broşüründe, Ki

nın. umumi cografya ve tarihine 

1 : . '~aret edildikten sonra, Ada
ba e rırun tarihine temas edilmiş ve 
rı:et bu~<ıan 30-35 yıl önceki A

td fehrınin kuşbakışı bir krokisi 
e~ek halkın yaşayış tarzı, itiyat-

;i ı~afetleri, şehircilik bakımından 
inY~tı, •· bütün bunlar müşahedeye 

.
8 en teabıt edilmiş ve Cum- 1 
ıyet d . . . .evnne kadar Adana şehn-

Y / ~lrdıti detişiklikler ve tarekki-0 C Ylece işaret olunduktan sonra
~ tı UIJl~riyetin Adanaya kazandır
V e Yenılikler, medeniyet ve ile

b~e. ea.eı:leri ve nihayet bugünkü 
~1 Çtzılmiştir. 
te~re aid bir çok fotografilerle 
~liyl rek tabedilmekte olan bu 

e ~elediyemiz, Adanayı tanıt
; ta~~t eserlerle dolu Kilikyanm 

rL. ı e~· itibariyle ehemrhiyetini teba
üc •~ek ve bu günü yanna bir 
ın a ıle devretmek gibi mühim bir 
F.. et Yapmak istemiştir. 
b~Sali arasında cidden mütema
ır · ı · 

. . 
ı 

• 
1 erı faaliyet aosteren ve bu er . • 

et ını Yaşayan eserleriyle tevsik 
t e muvaffak olan bele~iyemizi 

d. eşebbüsOnden dolayı da aynca 
ıre -muatahak görüyQruz . .. 
---------·----------
Göring'in evinde 

yangın çıktı 

Berlin ; 31 (Radyo) - Alman 
\'a l:lazı Göri" " da n ng ın sarayın yan. 
çıJan.şbr. itfaiye ku~tleri yan-
~ çalqnıaktadu-. 

Ankara : 31 (A.A) - F evkeli
de toplanhya çatnJIDlf olan kamu
tay dün Abdulhalik Rendarun baş
kanlığında toplanmaı ve yeni boğaz
lar mukavelenameli tasdik edilmek 
üzere milli müdafaa ve hariciye en
cümenlerine tetkik edecek ve tasdik 
edilmek üzere bugün kamutayın ya
pacağı umumi toplantıya yetiştire 

cektir. 
Ankara : 31 (AA) - Bugün 

meclis saat 14 te toplanacak ve baş- ' 
bakan ismet lnönü bir nutuk vere
cektir. 

Nutuk Radyo ile neşredilecektir. 
(Bu nutku Radyodan almak im-

kinım, parazit yüzünden, bulamadı
ıuruz gib,i, tel&raf haberi olarak ta 
ıece ymsma kada alamadık.) 

Ankara : 31 (µ) - C. H. P 
Kamutay gurubu dün kamutay 1 
umumi heyeti içtimaından sonra Ha. 
san Sakanm başkanlıtmda toplandL 

Boğazlar rejimi hakkında Mont· 
röde imza edilen mukavelenameye 
dair başbakan ısmet lnönü ve dışiş
leri bakanı Dr. Tevfik Jijftü Aru 
tarafından verilen izahıt,t dinlendi. 
MontriS'den alınan muviffakiyetli • 
ticeler sürekli alkışlarla tekclr ve hii· 
kümetin takip ettiği ıiyuet tasvip 
olundu. 

ıonaı111114 erkim olduğu halde Çanak
kale botazmın her iki sahilinde as
keri lafiab teftiş etmiştir. 
~ 31 {A.A.)- Mareşal Fevzi 

ç.km• Çanakkale Valisi Nizamed
din olclup halde bu gün Bozca ada
ya riderek lataab teftiş etmiştir . 

Ye i bir anlaşma Türkiye - Suriye hudud komisyonu 
Lo.Wra : 31 < Radyo > - Sov-

1 Adanada toplanacakmış 
yet ve İıtgiliz hükUmetleri arasın4a 
bir anlatma yapılmıştır. Bu antanta r-·-·-·-·-·-·-·-···-···-·-t ahede son şeklini almış Fransa hü-
~aran ~~-Ruıya.ln~lte~eye 10 Türkiye_ Suriye ! kumeti tarafından Suriye he ,etinin 
mılyoo ~ız bralık bır 11panş ya- • t kabul veya reddine arzedilmiştir. 
pacakb;:-Vaınız bu siparişler arum- hudud komısyonu ! Diğer haberlere göre de: Lüb-
da harp malzemesine ait birtey bu· ! nandan alınarak Suriyeye verilmesi 
lwımi~r. Antakyada çıkan Yeni Gün gau- ı istenen dört kaza baklanda Suriye 

l!!!!l!!!!!!!m!!!!~-----!!!!!!l!'-~-!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!l!!mll!ll!l!!!!~!!!!!!!!!!--ıe=--!1!1111'------.-.~--------- · ı,sı yaz,yor: • heyeti talebinin Fransa hükümeti 

l İspanya ihtil A vrupayı 
tehdit ediyor 

Türkiye - Suriye diirnilıudud tarafından kati surette reddedildiği 
komisyonu 5 ağustosta Ad .. 'da ve bu suretle mibakerelerin son saf. 
toplanacakbr. hasına gelindiği ve Suriye heyeti 

için müşekkel bir vaziyet hasıl oldu-

lngiliz kralı 

Akdenizde bir aylık bir 
seyahata çıkıyor 

Londra : 31 ( Radyo ) - Kral 
sekizinci Edvard, Ragos'a hareket 
edecektir. Kral bu seyahatinde Alma 
w f&l'ki Aluleaizi clol .. aelllabr • .S.. 
yahat dört hafta sürecek ve tekiıinci 
Edvard, sahilde bir çok yerlere ut· 
nyacaktır. 

Malta : 31 ( Radyo) - Kral se

kizinci Edvardm seyahatine kumsi 
bir maksat atfeden şayia katiyetle 
tekzip edilmektedir . Kralm bu se
y ahattan maksadı donanmayı teftiş. 
tir. 

Londra : 31 ( Radyo ) - Kral, 
seyahab esnasında d~vlet işlerile 
meşgul olacaktır. lmzasım icllheden 
evrak torpitolarla krala gönClerile· 
cektir. 

Avrupa devletleı i isyan harekitile bilfiil 
alaka gö ite ba sım 
devletler asilere, bir kısmı da hükumete 

silah ve mühimmat veriyorlar mış 
••••••••• 

Paria : 31 ( Radyo ) - Fnnsa .. 
nm ispanya hükômetine esleha ve 
mühimmat verdiği baklanda deveran 
eden şayia hariciye nazın Delbos ve 
bqvekil Leon Blum tarafından tek
zip edifmittir. Mamafi AlllUlilya ve 
ltalyamn lspanyol isilerine esleha 
ve muhimmat vermesi F ransanm bu 

lwamdan dönmesine sebep olacak
br. 

Harpye nazın Delbos , 
- Ecnebi bazı devletlerin lspm 

yol ihtililcilerine silah vermesinden 
dolayı bu hususta yeni bir karar ve
recektir. 

Demiştir. 

Suriye - Fransa heyeti gelecek ğu anlaşılmaktadır. 
i hafta Adana'ya gidecektir. Suriye gazeteleri: arbk vaziye-
~ .................... ~ .... ., ...... ..a..eı 

Şam: 30 ( Hususi muhabirimiz 
den ] - Geçen mektubumda, F ran. 
sa Suriye anl......-dan bahse 
dellıen, verdiğim ba1*feriı1 heniz 
kuvveden file geçecek bir mahiyette 
olmadığmı ve pyia halinde bulun
duğunu yamuştnn. 

Dün gelen baberlere göre: Mu-

• 

, tin tavazzuh etmiş bulundupnu ve 
binaenaleyh heyetin Pariste fazla 
vakıt geçirmesinde mini olmadığım 
beyan etmektedirler. 

Vatmt 'Parti &c:l~rinden Dok 
tor Kiyali, gazetecilere vaki beya· 
natmda: MüZakereler etrafmda ça· 
kan garazlcir pyialarm ~h olmadı

- Gerisi ikinci sahifede -

Eski ispanya kralı 

On üçüncü Alf ons ihtilal hakkında 
ne düşünüyor ? 

Araplar petrol borularını 
yine tahrip ettiler 

Ankara : 31 (A.A) - ispanyada 
dahili muharebe devam etmektedir. 
Hülcametin geçmek üzere buluduğu 
bildiri!~ k~ti harekit henüz başla
JD811Uf olmakla beraber hükUmet 
kuvvetlerinin bikim vaziyette bulun
duklan bildirilmektedir. 

'' En büyük arzum bir an evvel mem
leketimin kurtulmasıdır. ,, 

--~------------------ Fransız başbakan. ispanya hüku- Kral maruf dansöz Ar1·antina ölümünde 
metine F ransanm silih verc:Jiti bak. t 

Filistin işleri, dinmeyen bir kan dökme 
ve önüne geçilmez bir asayişsizlik 

manzarası göstermektedir 

- Gerisi üçüncü .-..ıe _:_ 
1 

de bir esrarengizlik görüyor. 

Ankara: 31 ( AA) Bir Ku·ı 
düı telgrafı dün Araplar tarafmd~ 
bir kafileye karşı yapdınış olan hu
cumda 22 Arabin öldüğünü bildir· 
mektedir. 

Kudüs : 28 ( Hususi muhabirir 
mizden ) - Filistinin haya,.bnda biç 
bir tebeddül yoktur . isyan aynı sey
ri ıııuhaf aza ederek olanca pddetile 
devamda .. 

Kudüs yolu üzerinde dün sabah 
çetelerle askeri kuvvetler arasında 
wkubulan bir müsademede onbir 
Arap ölmüş , silib ve cephane bıra· 
karak çeteler kaçmqlardır . 

Evvelki gün petrol borulanna 
tekrar hücumlar olmus ve tahribat 
yapalmışbr. 

· .. treni yoldan çakanlllUf 
119•' dol.yı bidisenin vuku 

bulduğu mmtakadaki iki köye para 
cezası verilmiştir . 

Dün bir müsademede iki lngiliz 
askeri atır surette yaralanmış ve 
4 Arap ölmüş ve beş Arap yaralan-

Olimpiyatlara iştirak 
edenler 

Berlin : 31 (AA) - Olimpiyat
lara ittirak eC:lenlerin miktan 4S03 
erkek ile 341 kadmdan ibarettir. 

Gelecek olimpiyat 

mıftlr. Berlin: 31 {Radyo) - 1940 o-
Araplam , grevin 100 üncü gü limpiyatlannuı da Berlinde yapılması 

nü dolayısiyle dün yapbldan tezabur, teklif edilmiftir. Buna bazı devlet· 
İfİD kolayca yabşamıyacapu ve ler itiraz etmişlerdir. 
Araplarm bu işten kolay kolay dön ispanyalılar; bu yüzden olimpi-
miyeceklerini göstermiştir . j yattan çekilmİflerdir: 

Mamafih bu vaziyetin böyle de. • • 
vamma da imkin yoktur • lstanbul gazetelerının 

Bu işe mutlak bk çareihal bulu- mütalaaları hulasası 
nacaktır • Esasen halk arbk bitab 
bir vaziy~e gelmiştir • Fakat bu 
hlldanbk yalruz bir tarafta değil, her 
üç taraftadır : 

Araplarda , Yahudilerde , lngi
lizlerde .. ... 

lstanbul : 31 (AA) - Bu sabah
ki sabah gazeteleri Montrö da ka
ı.andaiaDHZ örneksiz mnvaffalciyeti 
ipret ederek kamutay toplaıabsımn 
--anlatıyor. 

1 
ispanya ihtililiniD büsbütün ge

IÜfleyip ve çok kanb bit mahiyet 
alması üzerine, Fransaz matbuab 
günden güne artan bir alika ile ih
tilili takibe başladı . 

Bu cümleden olmak üzere .. Pa· 
ris soir ,, gazetesi eski ispanya kralı 
on üçüncü Alfonsla mülikat yapmak 
ve ihtiW hakkında fikrini almak üze
re muharrirlerinden birisini memur 
etmiştir . Muharrir bu mülijcab şu 
suretle anlabyor : 

.. - On üçüncü Alfons bulun-
' dutum salona girdi ve dostca elimi 

sakb • Kendisi günfük golf partisini 
yapmak için hareket etmek üzere 
bulunduğu için üzerinde basit bir 
spor elbisesi vardı • Çehresinde oku 
nan derin bir endişenin ifadesine 
rağmen pek sakin görünüyordu . 

- Raris 5- için geliyonaıuz.. 
O ald'e Golf arkadatlanm biru 
beldiyecelderdir. 

Cebinizde ..... gönlüm • 

Bana bunlan tercüme etmek ister· 
misiniz ? 

Eski hükümdar kendisine tercü
me ettipn haberleri büyük bir dik. 
katle dinledi . 

Ve bu müddet zarfında başı ile, 
omutlarile hareketler ve hayret ifade 
eden işaretler yapıyordu . 

Bir aralık ayağa kalktı ve salo
nun içinde bir aşalı bir yukan do· 
laşmağa başladı : 

- .. Madride dönmeyi düşiin
düğümü zanetıneyiniz. Bugün sev
gili lspanyamda cereyan eden fCY 
sadece milli bir barelcettit. 

Hükümdarhlc ve sat cenah par
tileri, memlekette çok fenalık yapan 
sollan k<>tınaktan ba,b birşey dü
şünmüyorlar • 

Mücadelenin sonu ne olursa ol
IUD yegine arzum fspanyanm kur. 
tullDQf olmasıdır. 

- Gerili üçiDcV Mlaifldc -
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• • 
ispanyada ihtılal ve 

karşı ihtilal 
-·-

Le Temp gazı•tesinin baş ya:ısın

dan : 

ispanyada iç savaşın altıncı gü 
nünde vaziyet hala son derece ka 
nşık olmakta devam ediyor . 

Madrid hükumet servislerinden 
Cibraltar yolu ile lngiliz kaynakla. 
rından gelen haberler git iide daha 
sansasyonel ve git gide daha tezadlı 
bir mahiyet almaktadır . 

Emin bir kontrol vasıtası mev· 
cud olmadığı için her iki tarafın id· 
dialarını kaydetmekten ve arasından 
makul bir seçiş yapmak güçleşen 

bu muazzam telgraflar yığınından 
biraz sarahatle çıkan "akıaları tes
bit etmekten başka yapacak bir şey 
yoktur. 

Milletlerarası haberlerin en sür
atle yayılmasını temin için fennin 
başardığı ilerlemelerin müphemliği 

artırmak ve umumi zehin kargaşa· 
lığını vahimleştirmek neticesini ver. 
mesi gerçekten gariptir . 

insan zekasının milletleri aydınlat· 
mak ve birbirlerine yakınlaştırmak için 1 

yarattığı vasıtaları insanlar şahsi ih· 
tirasiarı lehine kullanmakta, onu mü· 
cadel<! silahı haline koymakta keyf· 
!erinin hizmetine almakta gecikmi
yorlar . 

Madridin tebliğleri her an bize, 
evvelce asiler tarafından İşgali bil. 
clirilmemİş merkezlerin hükumet kı· 
taları taşafından geri alındığını öğ· 

retmektedirler . 
ihtilalcilerden çıkan haberler ise, 

bir an elde edilmiş olsalar bile de· 
vamsız olmuş gibi görünen muvaf
fakiyetleri aşikar bir surette müba· 
!ağa etmektedir . 

alelade bir askeri ayaklanma mev· 
zuu bahsolunmasıdır . 

Hareket ordudan çıkmıştır. Fa
kat asi askerler bunun unsurların· 
dan ancak birini teşkil etmektedir· 
!er . 

Hakikatta iki İspanya arasında 
muazzam bir kavga olmaktadır; 

Bir yandan geçen Şubat eçim
lerinin iktidar me"vkiinc getirdiği 

halkçı ihtilal ve bir yandan da reji- l 
me muhalif bütün kuvvetleri bir ara
da toplıyan karsı ihtilal, ki mutedil 
cumhuriyetçilerden eski Karlist'lere 
kadar, monarşistler, ananeperestler, 
faşistler, halkçı katölikler ve bir po
litik partiye mensup olmadıkları hal. 
de tehdit edici komünizme karşı koy
maktan başka bir gayeleri olınıyan · 
lar bunun içinde bulunmaktadır. 

Doğru söylemek lazım gelirse, 
oyıın, ihtilalle karşı ihtilal arasında 
oynamaktakdır. Ve kor~unç karga· 
şalık içinde, sonunda kazanacak ta 
raf herhangisi olursa olsun, son de 
mokratlar tarafından kurulmuş olan 
cumhuriyetçi rejimin, kendini müfrit 
sol veya müfrit sağ tehlikelerine kar. 
şı korunması son derece güçleşecek 
tir. 

• 
Politik ve sosyal bakımd2n, ls-

panyol buhranının trajik manzarası 
buradadır. ispanyanın ya bir prole· 
tarya diktatörlüğüne, ya da askeri 
bir diktatörlüğe kaymasından Avru
pa nizamı bir şey kazarımıyacaktır. 

Garbın moral ve sosyal havası 
bu neticeden çok bulunacaktır. Çün
kü böyle bir ihtimali kimse memnu· 
niyetle karşılamıyacaktır. 

Fakat hadiselerin bugünkü va
ziyetinde , memleket iç.in bu en bü
yük tehlikeyi önlemiye imkan bulu· 

Dünkü hava 
vaziyeti 

Dün şehirde yine terletici bir 
sıcak vardı . 

Hava rasadından aldığımız ma
lumata göre : 

En çok sıcak 33. en az 23 
Tazyiki nesi mi 7 52,5 idi . 

Kıskançlık 
yüzünden 

tü. 

Arkadaşını bıçakladı 
Dün, Hacıbayranı mahallesinde 

Adanalı İbrahim oğlu Melın~ed Alı 
ile Hüseyin oğlu Ömer adındaki eş· 
has arasında kıskançlık yüziinden 
çıkan I::avga sonunda Mehnıed Ali 
Hüseyin Ômeri iyice dogdükten 
sonra elinden de bıçakla yaralamış· 
!ardır , 

Mehmcd Ali ve Hüseyin yaka· 
lanmış ve haklarında kanuni mua 
mele yapılmıştır . 

Üç kişi bir olup 

İki kadını fena · halde 
döğdüler 1 

Haceli oğlu Kasap Kemal ile ar· l 
kadaşları Veli oglu Cabbar ye Ya. 
kup oğlu Ahmed adında üç kişi dün 
bir olup, Hayriye ve Rahime adın· 
da iki umumi ev kadınını fena halde 
dôğınüşlerdir . 

Hayriye ve Rahime muayene et
tirilmişler ve alınan raporla beşer 
günde ancak iyi olacak derecede 
döğüldüğü anlaşılmıştır . 

Suçlular tutulmuş ve haklarında 
kanun! icab yapılmı~tır . 

Kadastro faaliyeti 
ı 
1 

Şehrimiz Kadasto idaresi büyük bir faa- j 

liyet gösteriyor . Tutulan kayıtlar çok ı 
temiz ve muntazamdır 

-···~···----

Üç mahallenin planları ve tasarruf tet
kikleri tamamen bitti . 1757 gayri 
menkulüıı muamelatı ikmal edildi 

Şehrimiz kact.ıstro müdürlüğü 
büyük bir faaliyetle mesaisine de
vam etmektedir . 

Türk ocağı , , Sarı Yakup , Ali
dede mahallelerinin gerek planları 

ve gerekse mahallinde yapılan tasar
ruf tetkikleri tamamen bitmiştir . 1 

1757 gayri menkulün muame· 1 

!atı da tekemmül ettirilmiştir . 1 

Türk ocağı nnhallesinin kanunu 
medeni mucibince ve lsviçreden ı 
alınan numuneleri veçhile yeni sicil 
kütükleri tanzim kılınmış , pek ,. ya
kında senetleri ve çapları tevzi edi· 
lecektir . 

Belediyece şehrimizin imar sa· 1 

sahası olarak ·ayn lan ve Yansen 
planlarının ilk evvel tatbik edileceği 
saha olan Re.şatbey , Çinarlı kurtu
luş ve demir köprü mahallatı kadas· 
troca gerek belediyeye yardım ve 
gerekse halkın tasarruf hukuklarının 
muhafazası için diğer mahallata ter- · 
cihan bu kısımlara başlanması ta· 
karrür ettiğinden işleri biten iki pos· 
tanın bir haftadanberi Reşatbey ma-

Berutda 

1 

hallcsinde mesaha işinelbaşlaaınış ve 1 
200 gayrimenkul ölçülmüştür . 

Çlnarlı mahallesine de 15 güne 
kadar başlanacaktır . 

Bu sahada kadastronun yapaca
ğı harita ve tetkikler yalnız halkın 
tasarruf haklarının teminiyle kalma
yıp , Yanser planlarının tatbikinde 
yeni istikametlere nazaran nereleri 
kesilip ne kadar yola gidecekleri 
kolaylıkla teayyün edeceğinden şeh
rin imarına pek büyük faideler te
min edecektir . 

Dün kadastro müdürlüğüne gi
den bir muharririmiz , çalışkan mü 
dürün lzahatlariyle bu hususta te
nevvür edilmiş ve kadastronun temiz 

ve esaslı muamelatını takdir ve mem· i 
nuniyetleJgörmüştür . 1 

Kadastronun tuttuğu tapu kütük
leri , yeni tapu senetleri cidden bi
rer numunelik eşsiz ese5ferdir . 

Bütün emlak ve arazi bu suretle 
krokilendiği ve bu suretle tapolan
dığı takdirde emlak sahipleri ara
sında bundan böyle en küçk bir ih
tilafın vukuuna imkan yoktur . 

Amik ovasında 

Türk köylüsü eziliyor 

Rerutta Türkçe çıkan "Yıl 
arkadaşımız. Amik çiftçilerinin ac 
vaziyeti hakkında "Türkün bir 
kanı kaldı. onu da alır mısını 

başlıklı bir yazı yazmıştır. 
Yabancı idare altında kalan 

daşlarımızın nasıl aıtır vaziyette 
duklarını anlatan bu yazının bazı 
sımlarınıa şağıya alıyoruz: 

Amik ovasında bulunan Tür 
b 
a 

rin nıahsulatına bekçi koyarak ' 
bakayasını tamamen vermeye ic 
edilmekte olduğunu ve bu istisna v 
yalnız ve yalnız Türklere tatbik b 
mekte bulunduğunu geçen nusb g 
mızda yazmıştık. b 

il Bu hususta ne köylünün fer 
ne de gazetecilerin şikayetleri al t 

kadar makamların taş yüreğini } g 
muşatabildi. t 

Zavallı Türk köylüsü hala çol r 
çocuğuyle, süt emen tüyü bitme 
yavrularıyle açlıktan kıvranıp du 
yor. Biz köylüye, fakir rencb 
merhamet diledikçe sesimiz sa 
mız yükseklere erişemiyor. 

Yaldızlı; kadife koltuklarda ol s 
rup buzlu şerbet içen nefis vi, 
reçelleriyle kahvealtı edeıı hükurJ 
ricali biraz da köylünün mevkiio ği 
oturup onun gibi on iki saat ~ 
ter içinde çift sürünüz, buğday e h 
niz, mahsul biçiniz; harman savu 
nuz. v 

Ondan sonra göreceksiniz ki h 
kan mahsul ancak köylünün ailes ri 
altı ay beslemez .. ci 

Buğday fiatları düşkün, mab- k 
fana.. köylü borçlu .. rencberler . a 
dasızlıktan bir kemik bir deri hal d 
de hayal gibi dolaşıp duruyor. Bı1 t 
bu felaketlerin üzerine zavallı çifti k 

• nin mahsulatını haczetmek rev8 k 
hak mıdır!.. 

Ey ehli vicdan söyleyiniz, ey t h 
rak altında uyuyan ölüler, sesi h 
çıkarıp cevap veriniz. Şimdiye ka 
böyle 15ir muameleye maruz oldu 
mu? 

Türkün kendi ilinde, kendi 
dunda kuru bir ekmek yemeğe h 
kı yok mu?. Neden Suriyenin b 
sancaklarında bu akim ve şedid 

n 

si 

Biraz katiyetle söylenebilecek 
yegane şey, hükumetin !Madridde 
hala vaziyete hakim olduğu, isyanın 
da mühim mıntakalan elinde bulun
durduğu ve buralardan artan kuv
vetler ve ihmal edilmiyecek as!Jri 
vasıtalarla hükumet merkezini tehdi
de devam ettiğidir . 

Her tarafta, bütün dehşetile bu 
neviden buhranları karakterize eden 
şiddetler, katiller ve tahriplerle bir 
iç savaş hüküm sürmektedir ' 

1 namıyacak mıdır . Her taraftan soru· 
lan i~te budur , çünkü' gizlenemez ki 
ispanya hadiselerinin derin milletler 
arası yankıları olabilir . İngilizlerin, 
komşu limanlarda isyanın bastırılma· 
sına iştirak eden İspanyol harp gemi· 
!erine yakacak vermeyi red ederek 
dürüst hareket etmiş oldukları Cib· 
raltar vaziyeti Londrada endişeler 

Umumi ev kadınını \ İki kadın bir Fransız 

!Umumi af mevzuu 
bahsolamaz amele tatbik edilmiyor? e 

Efendiler, Türk sahurdur, müt d 
hammildir, kanudur. Müsalemeti ç 
sever, haluktur, mazlumdur. Fa~ 
zulme karşı da isyankardır. Uyu) 
arslana işkence etmeyiniz. 

uyandırıyor . ,, 

bıçakla rehdit etti l yüzba~ışının evinden yirmi 
Yusuf oğlu Kasap Mustafa adın-ı hın frank aşırmış 

Asilerin hükumet merkezinin şi· 
mal, cenup. şark ve garbinde toplan· 
mış gayretleri fark etmektedir . 

Milletlerarası rejim altında olan 
Tanjede , asi kuvvetlerin yakınlığı 
dolayısiyle vaziyet daha az ehemmi· 
yetli değildir . Nihayet , Fransız 
sınıriyle temasta olan noktalarda vu
kua gelen kanlı çarpışmaiara da la 
kat kalmamız mümkün değildir . 

da birisı, dün, kendisinden son za· Berut : 30 [ Hususi ] Misline 
manlarda yüz çı:-virdi diye Abdul· 1 ender rastlanır mühim bir hırsızlık 
Iah kızı Melahat adındaki umumi ev il hadisesi olmuştur • 

Bazı telgraflara inanılmak la
zımgelirse asiler Madridden ancak 
60 kilometre mesafededirler . 

kadınını bıçakla tehdit ederek üze Failleri henüz yakalanamayan 
rine yürümüştür · İşi haber alan za· bu hırsızlık hadisesini size bildiri. 

Demek oluyor ki nihai savaş. 

hükumet mer~ezine kat'i surette sa
hip olmak için yapılacaktıı:. . 

İki tarafın malik oldukları kuv
vetler nelerdir ? 

Bu hususta doğru bir fikir edin
mek imkansızdır . 

Barselon ve hatta Madridin va 
ziyeti hakkındaki teyidi mümkün 
olmıyan sansasyonel şayiaları şimdi
lik bir yana bırakırsak , artık doğ· 
ruluğu tebeyyün etmiş haberler, her 
iki taraftan milletin bugün canlı k"Uv
vetlerini siirükliyen ve bütün ispan
yaya şumulü olan bir iç savaşın ha
kiki karakterini tesbite kafidir . Bu 

bıta Mustafayı ya ·alamışlır 
• 

Zonguldak - Ereğli 
hattı 

Ele trikle işletilecek şe
kilde hazırlanıyor Muntazam ordudan mühim un

surları elinde bulunduramayan hü
kumet , sadık kalmış olan sivil mu
hafızlar , milis kuvvetleri ve aceley. 
le silahlandırılmış olan ihtilalci tc· 
şekkülleri vasıtasiyle harekette bu· 
lunacaktır . 

' trajik mücadele , neticesi ne olursa 
olsun , yıkılmış maddi harabeler ya-•

1 

1 nında , memlekette , milli hayatı 
uzun zaman zehirliyecek olan kinler 1 

ve garazlar bırakacak ve yarınki 
Madrid hükumeti için müşkül gün
ler hazırlıyacaktır . 

Tetkik seyalıatı esnasında Zon· 
guldağa da uğrayarak muhtelif me· 
seleler etrafında araştırmalarına de· 
vaın eden Bayındırlık Bakanımız 

Ali Çrtinkaya , " Zonguldak ,, arka· 1 

daşımıza • u beyanatta bulunmuştur: 1 
Taktik manevranın büY.ük bir 

ehemmiyeti kazandığı arızalı bölge 
!erde uzun soluklu bir savaş mevzuu 
bahsolunca, bu n~viden unsurların / 
kıymetinin ne olduğu sorulabilir . 

Fakat teessüs t etmiş bir hüku- J 

met, büyük kısmı sadık kalmış olan ı 
hava kuvvetlerine sahiptir ve bu, bu 
gün inkişaf eden şekliyle, mücade- 1 

lede en büyük şansını teşkil eder. 
Buna mukabil asiler taşra gar· 

nizonlarmın ekserisini kendi taraf- 1 

Janra kazanmış görünüyorlar ve sağ 1 
partilerin taarruz kıtaları da, yer 
yer onların saflarını artırmaya gel· 
mektedir . · 

Bu şartlar içinde, bitaraf müşa· 
hidi en fazla hayrete düşüren şey, 
ilk günlerde sanıldığı gibi, ispanya· 
da her zaman benzerleri görülen 

Filistin kan içinde 

Emir Abdullah da 
derdinde ? 

para 

" Havza memleketimiz için şüp· 
hesiz ve cumhuriydin inki•afmı bek ' 
!ediği bir servet sahasıdır . Havzanın 
modern esaslarla tt>çlıiz ve inkişafını 
teminedilmesi , bizim için ba lıca 
bir vazife olacaktır . 

Şimen,l.ferin önümüzdeki sene 
Zongulcjağın içine girmesi mut ]aktır. 
Çatalağzı kısmının g'"lecek teşrin· 

lerde işletmeğe açılman nıümkün-

Ammandan gelen habtrlere gö dür . Zonl!"uldaktan sonra, Ereğliye 
re Şarkılerden Emiri Şerif Abdullah kadar hattın devam etınesı,Cümhu
Filistin Fevkalade Komiserliğine mü- riyel hükumetinin. ehemıııiy<'t ver
racaat ederek senelik tahsisatına ı diği bir iştir. Ve ilk fırsatta Ereğ-
iki bin lngiliz lirası ilavesini iste )iye varmak ıniyesser olacaktır. 
miştir. Hat, elektrikle işletilmek üzere 

Komiser, bu müracaatı lngiltere yapılmaktadır. Karabükte demir ve 
hariciye nazaretine bildirmiştir. Emir çelik fabrikaları kurulacağı için hat-
Abdullahın bugünlerde aldığı tah· tın buraya elektrikle bağlanmış ol· 
sisat 14 bin lngiliz lirasıdır. ması bir emrızaruridir . ,, 

yorum: 
Süryani milletine mensup \te bi 

rinin kucağında ufak yaşta bir ço. 
cuk bulunan kıyafotleri bcrbad iki 
kadın. Fransız ordusu, yüzbaşıların
dan R~hilonun evine g-iderek yüzba
şının karısına, aç bulunduklarını ve 
kendılerine sadaka vermesini iste· 
ınişlerdir . M:ıdaın; bunların halle
rine acımış ve kendilerini bir odaya 
alıp önlerine yemek koyarak yukarı 
kattakı odasına çıkmıştır . 

Madam; bu iki kadının evdeki 
mevcudiyetlerini unu ıı .1k banyo 
d<:.:resınc gir~iştir . !3t: ıu fırsat bi
len iki kadın hemen yukarı çıkarak 
yatak odasına girmişle v" açık bu. 
lunan ayna dolabın gözünde bulunan 
mücehverleri alarak savuşmuşlar 
dır. 

Çalınan bu mücehvcrlerin kıy

meti yiııni bin franktır . 
Banyo dairesinden odasına dö· 

nen ıııadaın başına gelen felaketi 
anlıyarak telefonla kocasını haber
dar etmiştir . 

Polis; şimdi madam tarafından 

şekılleri tarif edilıni5 bu cür'etkiir 
hırsız kadınları aramaktadır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Merkez eczanedir 

Montrö zaferi şerefine bir unu. 
mi af yapılması için binlerce ıııahpu· 
sun Adliye vekaletine mektuplar 
göndermiş olduğu haber verilmette
dir' 

Adliye vekili Şükürü 
bu hususta verdiği bir 
şöyle demiştir: 

Saracoğ:u 

beyanatta 

"Binlerce mektup aldığımız lıol: . 
kkındaki haber doğrudur. Fakat af 
ilanı rejimlerin veya kanunların de
ğiştiği zamanlarda varidi hatır olur." 

Adliye vekili sözlerini şöyle l:ıi
tirmiştir: 

" ... Bu vaziyetler haricinde affı 

umumi ilan etmenin iyi neticeler ver· 
ınediği bir çok tecrübelerle sabit ol-
muştur. 

Türk rcncberi zaten ölmüştür· 
nun bir tek canı kaldı .. Onu da 
mi almak istiyorsunuz? 

Fransız muahedeS 
henüz askıda 

- Birinci sahifeden arlan -

ğını ve heyetin bir çok mesaili h 
!etmiş bulunduğunu söylemiştir, 

Dö Martel geliyor 

( 
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"Ve ben, bugün için bir umumi 
af ilan edilıniyeceğine kaniiın. ,, 

B1r Türk 'ficaret I 
Savtülahıar gazetesinin istih 

ratına göre: Kont D,ö Martel rıı 
laka bir haftaya kadar gelecektir· g 

Hatta mezkur gazete, Koııt n 
Komiserlik dairesine bir mekt k Odası tesis ı 

e iliyor gönderdiğini ve bu mektubunda p 
Temmuzda Parİsten hareket e b 
7 Agustozta Berutta bulunacıı~ s 

Suriye gazetelerinde okuduğumuza 
göre Suriye ile Türkiye arasındaki 

1 

ticaret inkişafı için Suriyede bir Türk 
Ticaret Odası teşkil edilecektir . 

! Arabistanda yeniden kan 
mı dökülüyor ? 

bildirmektedir. 
Dö Martel gelirken Ankar8' 

da uğrayıp Türk ricaliyle muah 
etratında ve lskenderun sancağı 
selesi hakkında konuşacakmış. 

Fakat bütün bu haberlere r8. 

men ne Kont Dö Martel'in dönel' 
San'adan gelen haberlere göre, ı ği gün ve dönmek kararı malurıııl' 

Emir ldrisi kabailine mensup bir aşi· ve ne de Paristeki heyetin müs 
ret Yemen hükumetine isyan ederek neticeler aldığı .. 
hükumet kuvvetlerine hücum etmiş- Bütün bu haberler, yine takr1 

tir . Şiddetli bir muharebeden sonra lıyorum, mahalli temennilerde; b 
asiler Yemen arazisinde ilerlemek ka hiç bir şey değildir. 
tedirler . .

1 

Paristen hakiki olarak sızaıı 
Hükumet asileri tenkil etmek için. berler küçük, fakat hakikate uy 

kuvvetler göndermiştir . ' şekildedir. Ve bu haberlere ' 
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1 Ağustos 1936 

Makedonya davası 
r 

ıld 
Geçen yıl: büyük dostumuz ve 

r müttefikimiz Yugoslavyanın kudretli 
µıı Kralı birinci Aleksandrın, - Fransa 

ac 

Hariciye Nazırı Bartu ile birlikte, 
~ 1, (Marsilya) da ne feci şekilde öldürül

diiğü henüz hatırlardadır .. 
; ı 

Bu suikasdı yapanlar arasında, 
bilhassa üç Hırvat ile bir Bulgarın 
adını işittik ... 

Neuilly muhenamesiyle eski A
vusturya - Macaristandan ayrılarak 

bir İslav ırkı olmak dolayısıyle, Yu
ısh &oslavya ile birleşen Hırvatistanda 

bir takım kimselerin, gdiba bir 
ı ilerilik - gerilik idd 'asiyJe -, (Us

al taşj ' (yani asiler) adıyle bir takım 
y &izli teşekkilat kurduklarını; ve bu 

teşkilat vasıtasıyle sağa, sola çata 
rak, katiller, cinayetler, yaptırarak 
bir nevi T errör yaptıklarını bil
ıniyen yoktur .. 

Peki, asıl katile, yani Bulgara 
ne oluyor?,. O daha eski teşkilata 
ıneşhur M. 1. R. O. teşkilatına men
suptur!.. Yani: ( Makedonya dahili 
teşkilatına) m'.nsup bulunmaktadır!. .. 
liulasa: Biz Türklerin pek iyi bildi
ğimiz, şu (komiteci) !erden biri!.. 

Tepeden tırnağa kadar silalı bir 
halde bulunan (komiteci) !er. eskiden 
R.umeylide bizi mütamadiyen işğal 
Ve izaç ederlerdi .,. Biraz yaşlıca her
hangi bir subayımızın hatirat defte-

5 rinde, muhakkak, bir - iki komite-

1 
cilik vakası yazılıdır ... Makdonya 
komitesini. 1893 yılında ve Toşef 
adındaki Bulgar öğretmeni, Mak
doiıyayı Türk boyunduruğundan kur· 
tarmak maksadile kurmuştu .. komite 
kurulduktan sonra ta 1913 tarihine 

kadar Makdoyada ne kadar Türk ve 
Makdonyalı kanı akdığını herkes iyi 
hatırlar. Burasını, biz Türkle, Balkan 

~ harbinden sonra kaybetmiştik .. Ge
ıl! net savaştan sonra ise, Makdonyanın 

Yugoslaya ve Yunanistanın ve Bul-
&aristan arasında nihai olarak tak

ıl 
siın edildiğini gördük. .. 

Fakat, dava. bu kadariyle bitti 
l'tı.i? .. Ne gezer 1.. Bu dafa da Bulgar
ların, mütemadiyen Sırplara hücum 
etıneğe başladıkları görüldü .. Mak
donya komitesinde ihtilaf vardır: 

Bir kısım fedaralist aza vardır ki, 
(ınüstakil bir Makdonya) tahayyül 
eder .. Diğer bir kısım aza ise, -
ki bunlara Todorist derler -, (bir 
Bulgar Makdonyası) isterler .. Ki, 
bunlar daha kuvvetlidirler de .. Stam
bı.diski; idare makinesini eline geçir-

' diği ve bir diktatora kurduğu zaman 
Yugoslavlarla bir anlaşma politikası 
takip eylemeğe başlamıştı .. Fakat, 
Ordu ile komiteciler buna isy~n ede
k~~ Stambuliski'yi evinden aldılar; ve 

0ylü şefini teslim alan komiteciler, 
adamcağızın ilk önce burnunu ve 
k.ulakloırını kestiler: mezarını kendi
sıne kazdırdılar; sonra kafasını kese
rek krala yolladılar !. .. 

" ihtiyar .. namiyle maruf Alek
sandrof T odor Bulgar Makedonya· 
sına yerleşti ; Demir ve ateşle düş· 
l'tı.anlarını ortadan kaldırırken , bir 
&iin , kendisi de katlediliverdi 1. Eh, 
ke olacak ?. Su destisi su yolunda 
pırılır. 17.l Onun yerine , komitede . 
b·rotogerof ismindeki, Makedonyalı, 
ır Bulgar Generalı geçti . 4 sene 

~0nra , onun da , 15 kurşun yiyerek 
ofya sokaklarında serildiğini işittik!. 

Bunuu yapan Mikailof lvan öl
ın" 
l ~ştü . Derken, bu adamın taraftar-
<lrı yle , bir evvelkinin taraftarları 
<ırasında bir döğüşme , vuruşma 
"e kırşma başladı ... 

k Makedonya ihtilal komitesinde 
<ıdın aza da vardır 1. Bunlar ara

sında Buneva Mara tezkare değer.. 1 

M .. 
t uzakereler çok bati devam etmek-
~ Ve henüz muahede vücud bulmuş 

0 llıaktan çok uzaktadır. 

* 

Bu kadın , uzun müddet uğraştıktan 
, sonra , bir Sırp hakimini üç kurşunla 

yere serivermişti !. 
Kamisyu Melponennin hikayesi 

de meşhurdur : 
- Bu kadın, meşhur komiteci

lerden , ihanetle itham edilmiş , Pa
niça'yı ta ( Viyana ) ya kadar takip 
ederek dehşetli bir soğuk kanlılık 
göstermiş ; bir gün Grieg'in Per
günd'ü oynanırken tiyatroda bir loca 
kiralıyarak Paniça' yı da , kansiyle 
birlikte , locasına çağırmış ; bir ara
lık ön taraftan kalkarak yerini Pa· 
niça'ya bırakmış ; ve Pergünt'deki 
o , meşhur fırtına sahnesi oynandığı 
bir sırada yedi kurşunu adamın en
se kökünden boşaltarak , onu , can
sız bir hıılde yere sermişti 1. 

Orim , - Makedonya ihtilal 
komitesi demektir - , ile Ustaşılar 
arasında his , kin ve nefret birliği 
olduğu için , asaletlu Aleksandr'ın 
karşısına bir Bulgarla üç Hırvatı 

birlikte çıkarmıştır !.. Ôtedenberi 
nasıl ki bir Bulgar davası varsa , ı 
aynı şekilee bir de Harvat davası 

1 
vardır. Her iki taraf da ( Makedon·! 
ya ) ve ( Hırvatistan ) için istiklal 
istemektedir. Vaktiyle, Radiç Etyen 
merkeziyeti kabul eylediği zaman , 
yine akrabasından olan diğer bir 
Radiçin kurşunlariyle meclis ortasın· 
da yere serilmemiş mi idi ?.. I 

Orim ve Ustaşiler henüz , bir 
hayaliham olan davalarından büsbü- I 
tün vazgeçmemişlerdir . Makedon
yacılar ; hala , bir cihan ve Balkan 
harbı patlayacak olursa , ( müstakil 
Makedonya ) emellerine kavuşacak
lannı sanmaktadırlar. Çok şükür ki, 
( Balkan antantı ) imdada yetişmiş
tir 1. 

Makedonya istiklali olsun,Hırva · 
tistan istiklali olsun , birer hayal 
ham mehiyettedir ! .. Ne birinin , 
ne de diğerinin tutar tarafı kalma
mıştır. 

Milletleri birleştiren ; iktisadi , 
tarihi, an'anevi, ırki bağlar ve men
faatlerdir 1... Zaten bu birleşme ol
masa, küçüklerin yaşamasına pek 
imkan da kalmaz !... Ve, onlar , ik
tisaden esir olmaktan kurtulamaz
lar l? ... 

Macaristanın , Ustaşileri memle
keti dıı)ıilinde silahlandırmağa mü
saade etmesinde büyük bir men· 
faati olamaz .. ltalya, Bulgaristanı, 
Yugoslavya ve Türkiyeye karşı tah
rik eylemekten ve bir alet gibi kul
lanmaktan fazla bir şey kazanacak 
değildir .. Torinoda tutulan Pavleviçi, 
Yugosla:vyaya vermiş , vermemiş ; 
bundan da bir şey çıkmaz l? .. Al
manyanın; Macaristan ve balkanlar
daki politikası; dünya ahvalini ka
rıştırmaktan başka bir şeye yara· 
yamaz. 

Çünkü, bütün dünya milletleri 
artık uyanmış; ve tehlikenin nereden 
geleceğini sezerek ona göre tedbir 
almıştır ... Hatta ; ( Bulgaristan ) da 
bile, işler, yavaş yavaş yoluna gir
meğe ve aklıselim hakim olr.;ağa 
başlamıştır .. Artık, her milletin hu. 
dutları dahilinde sulh ve vifak için
de yaşamasını; ve beynelmilel hadise 
ve ihtilafların Türkiyenin barışçılık 
ve anlaşma metodlarile halledilmesi 
lazımgeleceğini ummanın zamanı 

gelmiştir 1.. Ve bütün cihanın böyle 
bir siyasetin hasretini çekmekte ol
duğu da pek muhakkak bir keyfi
yettir. 

R. M. 

Hizmetçi aranıyor 
Evde hizmet etmek üzere bir 

hizmetçi aranıyor . ldarehanemize 
müracaat edilsin . C. 

Türksözü 

• İngiliz kralına 
kasd yapan 

suı 

Mahkeme huzurunda 
Londra : 25 - Kral sekizinci 

Edvarda karşı suikasd teşebbüsünde 
bulunan Mak - Mahon dün ikinci 
dafa olarak mahkemenin huzuruna 
çıkmıştır. 

Hakimler, mahkemeye gelmeden 
dört beş saat evvelden itibaren müt
hiş bir kalabalık toplanmıştı. 

İntizamı muhafaza için polis kuv
vetleri takviye edilmişti. Mahkeme
nin önünde vukua gelen şiddetli itiş 
me ve kakışma üzerine, nihayet polis 
içeriye kimseyi bırakmamağa karar 
vermiştir. 

Mahkemeye Mak - Mahonu tev
kif eden sivil polisin şehadetiyle baş· 
landı. Suikasdcinin rovelveri bir ma· 
sanın üzerine konmuştu. 

Bundan sonra müddeiumumi it
hamnameyi okudu. ithamnamede 
şöyle deniliyordu: 

Georg Andrev Mac - Mahon 

İspanya ihtilali Av
rupayı tehdit ediyor 

- Birinci sahifeden artan-

kındaki haberleri tekzip etmektedir. 

Roma : 31 (A.A.) - İtalyanın 
İspanya asilerine tayyare sattığı hak 
kındaki haberler kat'iyen yalandır . 

Roma : 31 (A.A.) - Salahiyet
li mahfeller üç İtalyan tayyaresinin 
ispanya asilerinın eline düşmüş ol
duğu haberini tekzip etmektedir . 

Paris : 31 (A.A.) - Havas ajan
sı, Sudya mıntakasında hasara uğ
rayan tayyaredeki tayyarecilerin bir 
kısmının kurtulmuş olduğunu bildiri-
yor. 

Ölenlerin cesedleri merasimle 
defnedilmiştir . 

Tayyarelerin her birinde birer 
mitralyöz ve bomba atmağa mahsus 
tertibat ile ayrıca yedek mitralyöz 1 

ve mühimmatı bulunuyordu . 
1 

Şehir planı 
ateşli siluh taşıma memnuiyetine kar- 1 ·- - ---

şı muhalif hareket ve kanuna rağmen İ b } k b k 
bir rovelvere sahip olmak ve insan Sİan U Un UŞ a ı 
hayatını tehlikeye sokmak cürmuyle ı h •t } 
itham olunmaktadır. şı arı ası a ınıyor 

Bundan başka 1843 kanunu mu · ı 
cibince hiyanetle de müttehimdir." · 

Muddeiumumi bundan sonra, bil. 
hassa bu ikinci ittiham üzerinde israr 
etti. Müttehimi, itham eden bu kanun 
yüksek hiyanetle alakadar olmayıp 
hükflmdarın şahsına karşı tali dere 
cede tecavüze mütaalıktır. 

"Mac - Mahon'un itham edildi
ği cürm şunlardır: 

1 - Kral istikametine lıir rovel
ver tevcih etmek 

2 - Kralı te'aşa düşürme mak
sadiyle Sa Majeste cıvarında bir ro
velver teşhir etmek., 

Bundan sonra ilk şahitler dinlen-
di. Fakat yeni hiç bir şey söyleme
diler. 

Eski lspauya kralı 
- Birinci sahifeden artan -

En kuvvetli dileğim, bu cinayet· 
!erin, bu dehşetin ve gündelik vah· 

, Şehir planının tanziminde mühim 
bir rol oynayacak olan İstanbulun 
kuşbakışı fotoğrafının tayyareden 
alınmağa başlandığı yazılmıştı. 

Şimdiye kadar şehrin Beyoğlu, 

Boğaziçi, İstanbul kısmının muhtelif , 
pozlardaki kuşbakışı haritaları alın-
mıştır. 

Yakında da Anadolu sahilinin 
haritası alınacaktır. 

Ancak bu fotogralar muhtelif 
ebat ve irtifada alındığından bunla
rın tevhidi lazımgelmektedir. 

Bunun için on bin lira sarfıyle 
Avrupaya bir alet sipariş edilmiştir. 
Bu alet geldikten sonra bir semtin 
ayrı ayrı haritaları tevhit edilecek 
ve bu fotografların 1 /2000 mikya
sında bir pafta üzerinde tevhidi bir 
müteahhide ihale edilecektir. 

Yaş meyvalar 

şetlerin biran evvel bitmesidir. Hükumet ihracatta bulu-
Memleketimin bu suretle öldü- nacaklara yardım ed k 

ğünü işittikce kalbim parçalanıyor. 1 ece 
Fikrimce, bu sivil harbe ancak B u yıl yaş üzüm ihraç etmek için 

sol cenah partilerinin sukutu nihayet teşebbüslere girişen bazı tacirler 
verecek ve hakiki lspanyolların te- masrafların fazlalığı yüzünden şika-
menni ettiği sulh memlekette teessüs yet etmişler ve işin ancak hükume-

edecektir. . 1 tin yardımiyle başarılabileceğini ileri 
Şuna kaniim ki; ispanyaya mesut sürmüşlerdi . 

hür bir istiklali, bütün orduya daya- J Öğrendiğimize göre , iktisat ve 
nan bir sağ cenah rejimi verebile- J kaleti bu işle ehemmiyetli surette 
cektir. " meşgul olarak alakalılardan dilkkle-

Eski kral şimdi Golf sahasına ri hakkında izahat istemiştir . i 
hareket edecektir . Yolda bize çok Vekalet , yaş meyva ihracatı ya· 
takdir ettiği Arjantinadan bahsedi pacak tacirlere yardım etmeğe ka-
yor. rar vermiştir . 

- " O Madride geldiği zaman Kavun ihracı için Trakyadan 
ben daima tiyatroya giderdim. Onun vaki müracaatlar da iyi karşılanmış 
danslarında bütün İspanyol eyalet- ve kolaylık gösterilmesi kararlaştı-
lerini bulurdum . Dünyanın böyle nlmıştır . Kavunlar Almanyaya gön· 
parçalandığı bir sırada vukua gelen derilecektir . 
bu maruf artistin ölümünde bir esra
rıengizlik var gibi geliyor bana .. " 

~~~~~~~~~~~~---

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyazi ye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü mat 
baasında !. T. ve H. B. R~muzla-
rına müracaat etmeleri . C. 

........-...,.,,,.,___.~="""~~==--== 

Adana sulh birinci hu
kuk mahkemesinden : 

198 
inhisarlar idaresi vekili avukat 

Cemal Ergin ile Adananın Misis K. 
den Durmuş oğlu Mehmet arasında 
mütehaddis alacak davasının cari 
duruşması sırasında ilanen vaki teb
liğata rağmen gelmeyen M. aleyh 
Mehmet namına ilanen gıyap kararı 
tebliğine ve duruşmanın 12-9-936 
tarı hine müsadif cumartesi saat 11, 10 
talikına mahkemece karar veril
diği cihetle M. aleyhin mezkur gün 
ve sı.atta mahkemeye gelmediği ve 
ya tarafından bir vekil gönderme
diği takdirde muhakemenin gıya· 

bnıda devam edeceği malumu olmak 
üzere ilan olunur .7152 4 

sahife : 3 

Ziraat dankası Adana şubesinden : 
Bankamıza müsabaka ile sitajiyer alınacaktır. Müsabakaya girmek için 

tercihan Lise mezunu olmak veya Orta Ticaret mektebini veya Orta mek· 
tep tahsilini bitirmiş bulunmak ve Lise l\lezunları 18 ve Orta mektep me
zunları 16 dan az, 25 den fazla yaşta olmamak şarttır : 

Müsabaka imtihanı 2-Eylul-936 tarihinde Şubemizde yapılacak ve 
kazananlar otuz lira aylıkla sitajiyer tayin edileceklerdir. 

Bu sitajiyerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle Şubemiz 
servislerinde sitaj gördükten sonra mt>sleki imtihana tabi tutulacaklar ve 
bunda muvaffak olanlar aylıkları altmış liradan az olmamk üzere muhtelif 
yerlerdeki bankalarımızda münhal olan memurluklara tayin olunacaklardır 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranılacağı Bankamız
dan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 

Şubemize en son müracaat müddeti 29 -Ağustos-936 dır . 
1- 10-20 7150 

Adana Ziraat mektebine girme şartları: 

1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak . 

2- Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak . 

3- Çifçi olmak veya arazisi bulunmak veya arazi sahibinin çocuğu 
olmak, ve bunu vesaikle isbat etmek. 

4- Yaşı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 

5- Hastalıksız ve her türlü Ziraat işlerini yapmağa elverişli olduğunu 
hekim raporu ile tevsik eylemek. 

6- Orta mektep şahadetnamesi veya bunun yerine behemehal her 
dersten alınan dereceleri gösteren bir tasdikname ile nüfus ve aşı kağıt
ları, hüsnü hal mazbatası ve üç fotoğraf vermek 

7- Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil derecesi içinde meşru 
ve mücbir sebepler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği tak

dirde mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair nü
munesine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek. 

8- Yukarıda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin en son 
20 Ağustos 936 tarihine kadar istenen evrak ve vesikalarla birlikte ve bir 

dilekçe ile Adana Ziraat mektebi direktörlüğüne baş vurmaları lazımdır. 
Müracaat edenler arasında gösterecekleri mektep şahadetnamesinde vey 

tasdiknamesindeki derslerden en iyi not alanlar derece sırasile kabul ve 
kayıt olunacaktır.7142 29 - 1-4 

Çiftehan Kaplicası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dün~a kaplıcaların~nkinden 1 
yüksektır 

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 . • 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci 

" 

Odalar dört kişiliktir 

Fazlasından fark alınır. 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi 

" defaya kadar 

1 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 

22 

Adana Ziraat mektebi Adana sulh 1 hukuk mah-
müdürlüğünden : 

27-7-936 tarihine kadar (I 5) 
gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulup Türksözü ve Yeni Adana ga

zetelerile 12,16,21,25 7 936 tarih
lerinde ( 4) defa ilan edilen Adana 
Ziraat mektebinin 937 Mayıs ga 
yesine kadar bir senelik et, ekmek 
ile (23) kalemde muhtelif erzaka ta
lip çıkmadığından (10)gün müddetle 
eksiltmesi uzatılarak 6- 8 - 936 
perşembe günü saat (14,30) da açık 
eksiltme suretile münakasası yapı
lacağından isteklilerin yevmi mez 
kurda vesaik ve teminatlarını ikmal 
ederek Vilayet Ziraat müdürlüğünde 
müteşekkil satın alma komisyonuna 
gelmeleri ve şerait hakkında malu-

kemesinden : 
Adana evkaf idaresi tarafından 

Adana Nacaran mahallesinden Hü
seyin oğlu nalbaF1t Ahmet aleyhine 
50 lira ecrimisil davasının yapılan 
duruşmasında : Müddeaaleyhin ika
mı:tkahı meçhul olduğundan ilanen 
tebligat yapılmasına ve duruşma 
19 - 9-936 tarihine talikına karar 
verilmiş olduğundan mezkur günde 
de mahkemeye gelmediği ve ya bir 
vekili kanuni göndermesi lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 7155 

mat almak istiyenlerin bu müddet 
zarfında mektep müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur.7154 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
.----------------:ıP~AM~U~K~v-e~K~O~Z~A~-------------~ 

Kııo J:<ıyaıı 

CİNSİ En az En çol.. 
Satılan Mikdar 

JC. S. . IC. S. 

" 
mentane 

Arpa 2,37 
Fasulya 
Yulaf~------ı-----ı--_---

-Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

-sTSam 
UN 

KUo 

l_J?ört yıldız Salih 675 1----------ı 
.!:: - uç ,. " 600 
""] -Dörf":yıl"~d-ız-~D-o~ğr-u~Ju""'"k----ı·-7=00~---!----------ı 
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-3 üç " ,. 625 
- c -- - .----l,·----------1 ,g ; Simit ,. 800 
-"' ;; Dört yıldız cumhuriyet ___ 700 __ _ 
C"-1 V' ı "- ---·----~----1·---·-- ı-----------1 " üç ,. ,. 625 

Simit ,. -BÖO-- ----------ı 

Liverpol T elgraflan 
31 / 7 / 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

• __ H_az_ı_r ______ ·_j __ i_ 18 Liret j 1 ·-
6 78 

Rayşma-r'k _____ --- -
Temmuz vadeli 1~,.-"'-:--,.------·;---;-1----------1-- Frank • Fransız ,. 
Birinciteşrin vadeli 6- 52 Sterlin " ingili-z -,.--·ı--6=3r -
Hit hazır 5 1 82 Dolar • Amerika ,. 
Nevyork ll- 09 ı-F"'"r-a-nk;--«-i:-svı...,·-çr-e-,.---ı·---ı--
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Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise so irk No.11 

A. No. 11 B. -Telefon 

No. 265 

Öz Türle sermayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 
1 105 Gram Ekmekten 
2 385 

" Sütten 
3 32 " Tereyağıırdan 
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-

1 
rasını içiniz. Her yerde israrla, arayınız. Ad anada toptan satış yeri : 

6984 44 

,. 

1 

Sahibinin sesi acenteliğinden : 

Yeni mağaza açıldı 
Sahi binin sesi Plak, gramofon hakiki Kelvinator, buz do

lapları, dondurma makinaları, Vitrinler. 
Markonİ Radyo ve Radyo gramofonları , lsparton radyoları , 

12 kat Ceneral kamyon ve otomobil lastikleri , Fok
lender fotoğraf ve malzemesi bulunur. 

Vadeli - satış yeri : 
Belediye karşısında 

5-5 
Ş.Rıza İşcen yeni mağazası 

7138 

\ 

Türksözü 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

28- 7-936 tarihine kadar (15) 
gün müddetle eksiltmeye konulup 
Türksözü ve Yeni Adana gazetele
rile 12,16,21,25 7 936 tarihle
rinde ( 4) defa ilan edilen mektebi 
mizin 937 Mayıs gayesine kadar bir 
sene 45 ton Zonguldak lave kıripik 
maden kömürü ile (3500) kilo meşe 
kömürü ve (6000) kilo çam odu
nuna istekli çıkmadığından (10) gün 
müddetle uzatılarak 7-8-936 cu
ma günü saat (14,30) da açık ek
siltme usulü ile münakasası yapıla· 
cağından isteklilerin yevmi mez
kurda vesaik ve teminatlarını ikmal 
ederek Vilayet Ziraat müdürlüğünde 
müteşekkil satın alma komisyonuna 
gelmeleri ve şerait hakkında malu
mat almak istiyenlerin bu müddet 
zarfında Ziraat mektebi müdürlü
ğüne müracaatları ilan olunur .7153 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kaye>delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet ka_bul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 

Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu .... ! 
1 

Celal Bayer [ / ____________________________ , ___ 

6748 54 

1 

1 Ağustos 1936 
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F • "d • Soğuk 
rıgı aıre: ava do-

labın<)a muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Sılılıatınızı koruyunuz ve 1936 mo· 

deli y ·rı b"r F rigidaire 
alınız . 

Yeni Frigidaire 
soğuk hava do'abı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakııı nzaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhı:-zdir. 

1 

Ekovat Kompr ~·;r!. F rigidaire •ahip olanlar ele
ırik (aturaıı ge· 

diği zaman ne karlı bir iş ya lllll oldııkla ::ı: • larl r. 

Frı.gı" daı"re' den J ha üstün h !aha Jar~li soğuk hava 
Jo1 n yoklar . 

Halep orada ise, arşın bt•rada . •.. G,•J'niz, ı(irünüz ve kanaat gdir-
i kten sonra satın alınız . 1101 

Adres : \l\bidin paşa caJJe Zıraa• Banka. k r<ısıı·da . 

Muharrem Hilmi 
Umu. ıi n~şriyat miidürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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