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İSPANYA İŞLERİ HALA KARIŞIKLIGI MUHAFAZA EDİYOR 

Sovyet büyüklerine karşı! 
suikasd 

Alman gizli polis teşkilatı [ Gestapo ] 
mu tertip etti ? 

Maznunlar bunu iddia ettiler 
Moskova: 20 (Radyo) - Zino·Jı 

Yinof ve Kamenofle diğer on dört 
Suikast maznununun muhakemeleri 1 

esnasında maznunlardan birisi Rusya· I 
Ya girmek için pasaportu prağdan 
aldığını ve bunu Alman gizli polis teş· 
kilatı (Gestapo)nun yüksek memurla· 
tından birisinin temin ettiğini söyle
ıniştir. 

Diğer bir mücrim ise, yine Prağ
da bu Alman gizli polisinin kendile· 
tine, Sovyet büyüklerine karşı yapı· 
lacak suikasde ve tedhiş hareketine 
4tirak edeceklerin Almanyada ko 
!aylıkla sıgınak bulabileceklerini te
trıin ettiğini itiraf etmirtir. 

Ayni maznun, yedinci komünist 
kongresine iştirak ettiğini ve o za· 
trıanda Stalin ve diğer Sovyet şefle· 
tine suikast niyetile gelmiş-olduğunu, 
fakat bu zavatın bulunduğu yere 
Yaklaşamadığı için projesini tatbik 
edememiş olduğunu da ilave etmiştir. 

Maznunlardan biri, 1933 yılında 
Troçkinin kendisine ve arkadaşlarına 
külliyetli mikdarda para ve silah ve· 
rerek bu işe memer ettiğini ve fakat 
Rusyada alınan çok sıkı • tedbirler 
dolayısile buna muvaffak olamadık· 
!arını söylemiştir. 

Yine suçlulardan birisi, Rusyaya 
girebilmek için beher pasaportu Al· 
man sefarethanesinden yüzer marka 
tedarik ettiklerini söylemiştir. 

Moskova : 20 (Radyo) - Suikast 
elebaşılerından olup Avrupada bu
lunan ve gıyaben idama mahküm 
ediien eski harbiye komiseri T roç· 
ki ile arkadaşları Rus topraklarında 
ele geçırdikleri takdirde yeniden as
keri mahkemede muhakeme edile
ceklerdir. 

Oslu : 20 (Radyo) - Burada 
bulunmakta olan ve Rusyadaki 
koınplu dolayısile giyaben idama 
mahkum edilmiş olan eski Rus liar
biye komiseri Troçki; polise ver · 
diği ifadede komplocılarla katiyen 
alakası bulunmadığını ve bunun an 
cak bir iftiradan ibaret olduğunu söy-

Moskova : 20 (Radyo) - sui· 
kastci maznunlar, Stalin ve arkadaş· 
larını öldürmek ve hükümeti ele ge
Çirınek için Rusyaya girdiklerini iti· 
raf etmişlerdir. 1 !emiştir. 

Filistinde yine bombalar 
Patladı , kurşunlar atıldı ı 

Ôrfi idare bilhassa bazı mühim şehir
artırdı . İhtilalcilerin lerde şiddetlerini 

öldürücü tecavüzleri devam etti 

f Kudüs : 20 ( Radyo ) - Ya
ada , amele grevi dolayısile akşa

trıın 19 undan sabahın beşine kadar 
~0kağa çıkmak yasağı, amelenin işe 
• aşlaınası ve halkın dükkan ve ma
&azalarını açarak iş ve güclerile 

ttrıeşgul olmaları üzerine kaldırılmış
ır 

T ulkeremde iki Yahudi bir A
rap bekçisini ağır surette yaralan
~şlardır. Polis, mütepıvizleri tevkif 
e erek tahkikata başlamıştır. 

Konestanbel adında bir Yahudi 
ı~rı .. 
t 

&ını meçhul bir şahıs tarafından 
a ıla k I n urşunlarla ağır surette yara-
~hllınıştı . Polis , yaralayan şahısı 

eııımiyetle aramaktadır . 
)\ l<udüs :20 ( Radyo ) - Cebeli 
~trnitten Yafaya yoğurt getirmekte 

~ an bir kafilenin üzerine Yahudiler 
arafından ateş açılmıştır . 

~ Bir kadın ve bir erkek ölmüş, 
e~ kadın, bir erkek ve bir çocuk 
ııerıı . 

ınıyetli surette yaralanmıştır. 

~on~adis~ rerine polis kuvvetleri 
erılmıştır. 

ci Kudüs: 20 (Radyo) - Remle 
~trında, içinde Yahudi yolcuları 

tınan bir otomobile Arap ihtilal-

cıları tarafından ateş edilmiştir. Şo
för ölmüş ve Yahudi yolculardan 
üçü ağır surette yaralanarak hasta
haneye kaldırılmışlardır. 

Kudüs: 20 (Radyo) Yafa istas
yonunda bu sabah bir bomba pat
lamıştır. Bir amele hafif surette 
yaralanmıştır. 

Polis bombayı koyan şahsı ara
maktadır. 

T ulkerimde Clurumun fenalaşma
sı üzerine o akşamın saat 19 undan 
sabahın saat beşin kadar sokağa 
çıkmak vasak edilmiştir. 

Emir hilafına olarak silah taşı· 
yan beş ve asilerle alakadar üç 
Arapla tehdidci bir yahudi yakala
narak askeri mahkemeye verilmiş
lerdir. 

Kudüs: 20 [Radyo J - Elli kişi
lik bir Arap ihtilalcı kuvveti, lngi
liz askerlerinin muhafazası altında 
bulunan yolcu otomollerine hücum 
ederek ateş açmışlardır: 

Yolculardan iki kişi ehemmiyetli 
surette yaralanmıştır. 

lhtilalcılar gördükleri mukabele 
karşısında kaçmışlardır. 

Sağlık _bakanı 

Akşehire gitti 
Konya : 20 ( AA ) - Sağlık 

bakanı bugün ilbaylığı, hastahaneyi, 
partiyi , doğumevini 1 ve bütün ma
kamatı ziyaret etmiş ve inceleme
lerde bulunmuştur . 

!İspanya vaziyeti mübhem 
liğini muhafaza ediyor 

İktisat Vekilimiz 
-----

Fuar komitesine başkan
lık edecek 

Ankara : 20 ( A. A. ) - Tipar 

Bakan , yeni doğum evini çok 
beğenmiştir . 

Refik Saydam , tetkikatını bitir 
dikten sonra Akşehire hareket et· 
mişlerdir . 

Tren 
ladı 

Denizlide 

bir arabayı parça
ve içindekilerden 
bir kişi öldü 

Ankara : 20 ( A.A ) - Denizli 
civarında bir marşandiz katarı bir 
yük arabasına çarpmış ve araba par
ça parça olmuştur . 

Arabacı ezilmiş ve arabadaki bir 
yolcunun kolu kırılmıştır . 

Fransız - İtalyan 
anlaşması 

Paris : 20 (A.A) - Gazeteler, 
Paris ile Roma arasında müzakere
lerin devamı ltalyanm bir anlaşmağa 1 

varmak hususundaki azmini gösterir 
demektedir. 

------·------
Boşa giden bir sağlık 

kaynağımız 

-
Hemen şurada, yanı başımızda 

ve tren boyunda, dünyanın en şifa ve
rici bir kaynağı var : Çiftehan kap
lıcası . 

Torosların ortasında kaynıyan bu 
sağlık yuvasının değerini, bundan 
şöyle böyle 1400 yıl önce yaşamış 

olan meşhur Şarki Roma İmparatoru 
Jüstinyen bile takdir etmiş de; bura
da mühim tesisat vücude getirmiş 
ve her yıl İmparatoriçe ile birlikte o 
zamanın vasaitiyle ta lstanbuldan 
günlerce yolculuk zahmetine katlana
rak buraya gelip banyo yaparmış. 

Fakat bugün... Ne yazık ki, bu 
bulunmaz tabiat serveti beceriksizli
ğe, bilgisizliğe ve değer anlamamaz
lığa kurban edilmiş vaziyettedir. Niğ· 
de vilayetine aid olan bu kaplıca, 
Muhasebei hususiyeye beşon kuruş 
varidat getirsin diye en fena şartlarla 
istismar ediliyor . Ve maatteessüf bu 
fena şartlar yüzünden de ne Niğde 
muhasehei hususiyesi , ne müstecir , 
ne de halk; bu mükemmel sağlık kay
nağından , tabiatın bu bulunmaz ser
vetinden hiç te istendi~i kadar fayda
lanamıynr . 

Memleketimizde gerek turizm, ge
rekse bizzat halkımızın sağlığı bakı

mından bu eşsiz kaynağı modern, kon- 1 
forlu tesisatla techiz etmek lazımdır . 
Eğer bunu Ni~de vilayeti yapamıyor
sa ve yapacak kudrette de değilse; 
bari bu , Radyo aktivitesi 13 olan 
kaplıcayı daha yüksek devlet vasıta
siyle istenen hale getirmekte dada J 

faıla gecikmemelidir . , 

Mesela , Devlet demiryolları ida- 'ı 
resi, bir çok bakımdan bu işi gör
meğe en uygun bir devlet müesse
sesidir. 

Yurddaki la bii servel !eri en iyi 
şeraitle ve en modern vesaitle işlet· 
meyi şiar ed:nen hükumetimizin bu 
mühim menuu da ihmal etmiyece- 1 
ğini umuyoruz. Çünkü Çiftehan Kab
lıcaları , uğruna harcanacak parayı 1 
en çabuk itfa edebilecek kabiliyet 
ve evsafdadır . 

Bir rivayete göre hükumet kuvvetleri , 
diğer rivayete göre de asiler büyük 

muvaffakıyet kazanmışlar 

1 Yatı ile Çeşmeye gelen iktisat Ve
kili; önümüzdeki pazartesi günü top 
!anacak olan Fuar komitesine baş• 
kanlık ettikten sonra lstanbula ha
reket edecek ve Fuarın açılma tö
reninde tekrar lzmire dönecektir . 

-----·~···-

Muhakkak olan bir şey varsa, o da 
İspanyolların birbirini merhametsizce 

boğazlamakta devam edişleridir 

Sağlık bakanı Akşehire gitti 

Ankara : 20 (AA.) - Sağlık 
bakanı, bugün son aylarda incele· 
melerde bulunmuş ve sıhhat mües· 
seselerinin çalışmasından memnun 
kalmıştır. 

Göçmenlerin vaziyetini tetkik et
mek üzere Aaşehire hareket etmiş-

Futbolcularımız 

Londra : 20 ( Radyo ) - Sör 
Samoel Hor, söylediği bir nutukta 
lngiliz hükumetinin ispanya işlerine 
katiyen karışmıyacağını söylemiş ve 
lngiliz donanmasının hareketini izah 
için de , bu gemilerin sadece lngiliz 
tebaasını korumak için ispanya sula
rına gönderilmiş olduğunu ilave 
etmiştir . 

şiddetle protesto ederek müsebbip
lerinin cezalandırılmasını ve her han· 
gi bir Alman gemisine ve tebaasına 
karşı yapılacak tecavüzün vahim ne 
ticeler tevlit edeceğini Madrid hü
kumetine bildirmiştir. 

Bundan başka harp gemilerine 
de ispanya sularındaki gemilerin mu
hafazasını ve taarruza maruz kalın
dığı takdirde mukabelede bulunul
ması için emir verilmiştir. 

\ Silezya takımile ~erabere 
kaldılar 

Berlin : 20 ( Radyo ) - içinde 
lspanyol mültecileri bulunan Alman 
bahdıralı bir gemi Cineveye gider- ' 
ken hükumet kuvvetlerine mensup 
lspanyol donanması tarafından bom· 
bardıman edilmiştir , 

Gemiye bir kaç mermi atıldıktan 
sonra lspanyol zabitleri gemide ta
harriyat yapmış ve bilahare St'rbest 
bırakılmıştır . 

Bu hadise Almanyada derin bir 
asabiyet ve heyecan uyandırmıştır . 

Berfin : 20 ( Radyo ) - Alman 
gemisinin bombardım~nı hadisesijbu· 
ra siyasi mahafili nazarında çok cid· 
di ve beynelmilel kanunlara muhalif 
sayılmaktadır. Alman hükumeti tar
ziye ve ağır bir tazminat talep ede· 
cektir . 

Londra : 20 ( Radyo ) - Hüku· 
met kuvvetleri bir mikdar geri in
mişler ve bir mikdar da esir al· 
mışlardır . Esirler kurşuna dizilmiştir. 

Londra : 20 ( Radyo ) - lspan· 
ya sefiri hükumetinden aldığı bir ta 
limat üzerine, hükumet kuvvetlerinin 
zehirli gaz bombaları kullandığı ha· 
berini kati olarak tekzip etmiştir . 

Ankara : 20 ( A.A ) - ispan
yadaki vaziyet etrafında alınan haber 
!er iki taraf arasında dün şiddetli çar· 
pışmalar olduğunu bildirmektedir . 
Vaziyette her iki taraf içinde bir 
inkişaf yoktur . Hükumet tayyarele
ri dün asilere ait bir erzak ve mü
himmat trenini berhava etmişlerdir. 
fngiliz bahriye bakanı bu ayın son
larına doğru Cebelüttarik ve Malta 
deniz üslerini ziyaret edecektir . 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Vadii, 
Rümmanda hükumet kuvvetleri, asi 
kuvvetleri büyükbir hezimete uğ
ranır tır. Asilerden beş yüz kişi te
lef olmuştur. Yüzlerce esir ve altı 
top alınmıştır. 

Madrid : 20 ( Radyo ) - isyana 
iştirak etmiş olan tayyarecilerden 
bir çoğu hükumet kuvvetlerinin her 
yerde kazandıkları zafer karşısında 
daha fazla dayanamıyacaklarını gö
rerek tayyarelerile hükumet kuvvet
lerine teslim olmuşlardır . 

Berlin : 20 ( Radya ) - Alman 
tebaasını getirmekte olan Kameron 
gemisinin ispanya sularında topa tu· 
tulmnsı burada büyük bir infial 

uyandırmıştır . 
Hariciye nazareti ; bu hadiseyi 

Londra : 20 ( Radyo ) - lngil. 
tere hükumeti, ispanyanın dahili du· 
rumuna karışmıyacağını , yalnız is
panyada bulunan ve adetleri binlere 
varan tebaasının can ve mallarını 
korumak için her türlü tedbirleri 
almış bulunduğunu bildirmektedir. 

Londra : 20 ( Radyo ) - Ticaret 
nazareti, ispanyaya silah , cephane 
ve erzak gönderilmesini kati surette 
yasak etmiş ve bu hususta alaka
darlara emir vermiştir . 

lşbilye : 20 ( Radyo ) - Şimal
deki asi kuvvetlerin kumandanı ge
neral Molla; şimal ve cenup kuvvet· 

!erinin her yerde hükumet kuvvet
lerine galebe çalmakta olduğunu ve 
kendilerinin yeni imdat kuvvetlerine 
ihtiyaçları bulunmadığını söylemiş· 

tir . 

Berlin : 20 ( Radyo ) - Alman 
hükumeti Almanyanın ispanya ihti
lal hükumetini tanıyacağı hakkında 
Berlinde ecnebi mahfellerden çıkan 
haberi kati surette tekzip etmiştir . 

------. ------
İngiliz kralı 

Yugoslavyalılara teşek
kür ediyor 

Londra : 20 (Radyo) - Yunan 
sularında bulunmakta olan kral se
kizinci Edvard ; Dalmaçya sahilleri
ni ziyareti esnasında halkın hakkın· 
da göstermiş olduğu tezahurat ve 
hüsnükabülden dolayı kendilerine 
teşekkürlerinin bildirilmesini Yugos 
lavya kral Naibinden rica etmiştir · 

1 

Londra: 20 ( Rarlyo ) - Yunan 
sularında bulunmakta olan kral se 
kizinci Ed vard , Yunan kralı Corc' u, 
yanına kabul ederek görüşecektir . 

Nafia müsteşarı 
gitti 

Trabzona 

Ankara : 20 (A.A. ) - Sivas -
Erzurum, demiryolu inşaatını tetkik 
eden nafia müsteşarı, dün akşam Er. 
zurumdan Günıüşhaneye gelmiş, yol
lar hakkında lazım gelen izahatı al
mış ve T rabzona gitmiştir. 

Ankara : 20 (AA) - Olimpi
yatlara iştirak eden Türk futbol ta
kımı; Silezye muhteliti ile Beuthende 
2 - 2 berabere neticelenen bir maç. 
yapmıştır. 

Takım cumartesi Sirkeciye va
racaktır 

Budapeşte hayvanat bah
çesinin bir kuşu Bursaya 

geldi 

Bursa : 20 ( A.A ) - Ayağın· 

daki halkada [ 102 ; Budapeşt ] ya
zılı atmaca cinsinden bir kuş bir va· 
tandaşın bahçesine konduğu sırada 

tutulmuştur . 
Kuşun Budapeşte hayvanat hah 

çesine ait olduğu anlaşılmıştır . 

Y unanistanda 

Sıhhi program tatbikatından 

Atina: 20 (Radyo) - Hükumet; 
halkın sıhhi durumlarıyle daha fazla 
alakadar olmaktadır. 

Yeni hastahaneler, dispanserler 
açılmak ve bedava ilaçlar verilerek 
tedavi edilmek için büdçeye yirmi 
milyon drahmi fazla tahsisat konul
muştur. 

Mısır heyeti Londra yolunda 

Cenevre: 20 [Radyo) - Mısır he
yeti, buraya gelmiş ve Parise hare· 
ket etmiştir. Oradan doğruca Lond
raya gideceklerdir. 

Londra: 20 [Radyo) - lngiltere 
Hariciye nazareti; Mısır heyetinin 
bulunacağı günler zarfında yapılacak 
kabul resimleri, verilecek ziyafetler 
ve yapılacak resmi v~ hususi ziya
retler hakkında bir progı am neşret

miştir. 

İtalya hükumeti 

Hazırlık yaptığını itiraf 
ediyor 

Roma: 20 (A. A)- Talahiyet
tar mahafili ltalya aleyhinde çıkarı 
lan haberleri kat'! snrette yalanlar 
ve ve filvaki falya hazırlıklarda bu
,unuyor fakat bunu her ihtimale 

karşı yapmaktadır. 



Sahife : 2 Türk sözü 21 Ağustos 1936 

Etnogr11fy11 köşesi 

Bozantı 20.8.936 

Bir sazın tercümei hali 
Ve 

Demirci 

13-8-936 günü Bozantiden göç· 
mekte olan " ~ptal demirci obası • 
na rastladım . 

Bu oba, (1875 ) ,Rus döğüşünde 
Tuna boyundan hicret ederek Tür
kiyeye gelmiş ve Çukurovayı kendine 
yurd edinmiştir . Ceçen seneye ka
dar hiç bir köye mal :olmamış olan 
bu aptal obası son günlerde Cey· 
hanın Karamat oğlu köyü nüfuzuna 
geçmiş bulunuyor . { • J 

Bu oymakta Mustafa oğlu usta 
Hasan adında bir çalgıcı vardır . 
Usta Hasanın çaldığı saz santurdur. 
Bu santuru tercümei hali oldukça 
garip ve hem de entresandır . 

Telleri gerile, gerile iki büklüm 
olan bu santurun göğsü kırılmış ve 
onun yerini şimdi bir mukava par 
çası tutmuştur . 

Mandalları kopmuş yerini ipler 
tutmuş, kiriş telleri kalmamış onla· 
rm yerini de bakır ve çelik teller 
almışbr . Hulasa : Bu santur bu gün 
bir sazdan ziyade bir tarih olmuş
tur . 

Usta Hasan ( 1875 ) tarihinde 
yirmi iki, yirmi üç yaşında iken bu 
sazı on iki mecdiyeye lzmirde yap
brmış ve o günden itibaren Mavra 
Ali adlı bir santurcudan para muka
bilinde ders almış hatta bu uğurda 
ustasından pek çok ta dayak yemiş 
olduğunu söylemektedir . 

Bu gün usta Hasanın ayaklan 
tutmaz, gözleri görmez bir hale gel· 
miştir . Tam altmış bir sene Hasan 
bu sazı ( göçebe olduğu için ) bir 
eşeğin sırtında yazın yaylalarda, kı
şın Çukurovada b.:raber gezdirmiş 
ve bir çok gönülleri sazının nağme· 
!erine uydurmağa çalışmışbr . 

Şimdi altmış bir yaşındaki sa
zın seksen üç yaşındaki usta Hasan 
ile görüşmeğe başlıyoruz . 

- Usta; biw bir türkü okuyup 
çalmaz mısın ? .. 

aptalları 

Y11z11n : YALMAN YAL31N 

Nüfuzun geçiyor, dagıla taıa 
• 

Saraylar yaptırdım hurma 
dalından 

lçiııi döşedim Aceırı şalından 
Nakışlar furdurdum düşman 

kaninden 
Yaşa Kemal paşa, sen binler 

yaşa 

Nüfuzun geçiyor, dagıla taşa 1 

Asırlık ihtiyar, yarım asırdan 
fazla berabere yaşadığı santuruna 
bu şarkıyı (Sivastopol önünde atılır 
toplar) bestesiyle söyletiyor ve eski 
bir tarihi yeni bir tarihle karıştırıyor
du. 

ihtiyarlıktan inleyen; çalmağa ve 
söylemeğe mecali kalmıyan, Usta 
Hasandan halkın kulaklarında yer 
tutmak meşhur (Uraz) türküsünün 
de söylenmesini istedik, çar naçar 
yeniden sazını kucağına çekti. 

Horazımın bıış pençesi 
Tavukların eğlencesi 
Obaların güvencesi 
Hani benim çil Horazım 
Gah bili, bili giih, giih, giih 

• • * 
Horazımın adı Turna 
Saat beşte çalar zurna 
Sabah oldu uyan durma 
Hani benim çil Horazım 
Gah biti, bili gah, gah, gıth 

* •• 
Horazımı ıaşırdılar 

Damdan dama aşırdılar 
Suyuna çorba piıirdiler 
Hani benim çil Horazım 
t;;iih bili, bili giih, giih, giih 

Bu türkülerden sonra ihtiyarla 
santur hakkında konuşmağa başla
dık. Ben soruyorum, o da bildikleri. 
ni söylüyordu. 

Liselerde 

Talebe kaydine başlandı 

-·-
Şehrimiz Kız ve Erkek Lisele

rinde dünden itibaren talebe kay
dine ve veli kayitlerinin yeniden tan. 
zimine başlanmıştır. 

Halkevi Tenis 
müsabakaları 

Adana Halkevinin yeni Tenis sa. 
hasında bir haftadanberi devam 
eden yeni heveskar genç Tenisçiler 
arasındaki Tenis müsabakalarına gü
zel bir şekilde devam edilmiş ve 
muvaffakıyetle neticelenmiştir . Bu 
müsabakalar genç Tenisçilerimiz 
arasında büyük bir alaka ve heves 
uyandırmış ve çok kalabalık bir se· 
yirci kütlesi önünde muntazaman 
maçlar yapılmıştır. 

Tek erkekler arasında final maçı 
Hasan ile Hüseyin arasında yapılmış 
ve müsabaka çok heyecanlı olmuş· 
tur. Çetin bir çıkışmadan sonra Hü. 
seyin Hasana 6 3 - 316 - 316 ga
lip gelmek suretile birinci olmuş ve 
seyirciler tarafından şiddetle alkış
lanmıştır . 

Çift erkekler arasında final maçı 
[ Hasan ve Hüseyin ] [ Saim ve 
Mustafa J arasında yapılmış bu mü
sabakada da çok zevkli oyunlar çık
tıktan başka her iki tarafı tutan ka
labalık seyirciler tarafından sık sık 
alkıslar arasında oyuncular teşvik 
edilmiştir.Neticede { Hasan ve Hü
seyin J çifti [ Saim ve Mustafa J 
çiftine 6/4 - 1. 6 - 3/6 galip ge
lerek çiftlerin birincisi oldular . 

Halkevi Tenis müsabakalarında 
kazanan gençleri tebrik eder ve ge
lecek turnuvayada daha iyi neticeler 
elde etmelerini bekleriz. 

Beni seçemiyen bozuk gözleri
m kırıştırarak süzdü ve bir of ... Çe. 
kerek: 

Santurcu Hasan tellerin pesten 
tize doğru seslerini ( Do, Re; Mi ) 
diyerek usulü dairesinde sayıyordu. 
Sazının yegane aletleri olan bir anah 
tar ile iki darbe çekiciydi. Anahtarın 
adına (düzen anahtarı) ve çekiçlerin 
adıııa ise (Paketo) adım veriyordu. 

Dünkü hava vaziyeti 

- Benden saz, söz geçti; biz 
ikimiz de; hem ben hem sazım öl 
dük; ama sizin hatırınızı hoş etmek 
borçtur . 

Diyerek akortsuz ve pek garip 
bir kılık alan santuru kucağına çek
ti yarı ölü bir saz ve sesle çalıp O· 

kumağa başladı , 
Saz çalmağa başladığı gün nasıl 

ilk defa ( Sivastapol ) marşını söy
lemişse bu gün de ayni makamla ı 
kendisiniu güftelediği Milli Mücade
le hatıralarından olan şu parçaları 
okumağa koyuldu . 

Aynen zaptedilmiştir . 

analar, bubalar yoldan kur
duk 

Yaşa Kemal paşa, sen' binler 
yaşa 

Nüfuzun geçiyor, dagıla taşıı 

* 
Kıratımı nalla•am yol mu da· 

yanır 

Türkiye askerlerine can mı 
dayanır 

Ya imana gel Yunan, ya ver 
haracı ( haraç ) 

Yaşa Kemal paşa, ıen binler 
Yaşa 

Sazının tellerinin bağ yerleriyle 
onun karşısındaki düzen mandaları

nın adına (Tako) denildiğini ilave 
ediyordu. 

Bu sazın sağ tarafına (baso) sol 
tarafına (ince sesi) denildiğini de 
son söz olarak söyleyen ihtiyar sa
zında arbk hayat eseri kalmadığını 

da itiraf ediyor ve onu altmış bir 
sene çalan seksenüçlük çalgıcı da 
tam manasıyle sazına benziyordu. 

Birkaç güne kadar sahibi top· 
rak olacak olan bu sazın Etnograf· 
ya müzesine girmesi gerektir. Sazı 
müzehane namına satın almağa ka
rar verdim ve pazarlık başladı. 

Birçok ah ve vahtan sonra ih. 
tiyarı yola getirdik ve (200) kuruşa 

mukabil bu aleti Adana müzesi Et· 
noğrafya bölümüne mal ettik. 

ihtiyar parayı aldı ve sazını tes
lim ederken: 

"Ah... ah... Vay gidi santurum 
vay.... diyerek ağladı ve göz yaşı 
dökerek albnış bir senelik arkada
şını müzenin ebedi bir köşesine terk 
etti. 

Y. Y•lgın 

Hararet derecesi 

Dün, şehrimizdeki hava pek sı
caktı .. Askeri hava rasad merke
zinden aldığımız malumata göre : 

Saat 14 de tazyiki nesimi 752, 
en çok sıcak 37,6 ve en az sıcak 23 
santigı at derece idi . 

Rüzgar 14 de güneyden saniye
de beş metre sür'atle esiyordu . 

Rutubet yüzde 30, havada mev
cut su buharının tazyiki 18,4 mili
metre idi . Gece sisli geçmiştir . 

Adliye daireleri 

Şehrimiz Adliye dairelerinin ye· 
ni taşınılan binada bazı şubelerin 
yerleşme işi devam etmekte idi. Yer· 
)eşme işi dün tamamile bitirilmiş ve 
memurlar rahatça mesaiye başla· 
mışlardır . 

Binada ufak tefek tadilatın ikma
li de yakında temin edilecektir. icra 
daireleri için henüz bir bina bulun· 
muş değildir. Mamafi bu daire için· 
d~ ayni mahalde bir bina mutlaka 
temin edilecektir . 

Kaçak keresteler 
yakalandı 

Evvelki gün Akmehmed mahallesin
de oturan Şevkı adındaki adamdan 
8 adet kaçak kereste yakalanarak 
orman idaresine teslim edilmiştir . 

[ • ] Bu. aptalların kendi dilleri 
Rumen diline çok benzemektedir . 
Kendilerinden bir miktar kelimelerin 
hlgatları alınmıştır . Vakti gelince 
neşrolunacaktır , Kelime köklerinde 

(Peçenek ) dili izleri de vardır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

Mustafa Rifat eczanedir Şevki hakkında da kanuni icap 

---------·---.....: yapılmıştır, 

Adana' da sıhhi durum 
Sıhhat müdürlüğünün verdiği malumata 

göre her tarafta vaziyet eyi ... 

Ölümün doğumdan çok fazla olma
sının sebebi ne • • 

ımış .. 
Sıhhat ve içtimai muavenet mü

dürlüğünün haziran ayı içindeki faa· 
liyet raporuna göte: Gerek kaza 
nüfu sunu çokluğu nal ~ e gerekse 
mevsim icabatı olarak taşradan akın 
eden amelenin kesafetine rağmen 

bölgenin sıhhi durumu memnuniyeti 
çekecek bir derecede imiş. 

Adana ve köylerinde mezkur 
ay içinde 259 ölüm ve 144 doğum 
kaydedilmiştir. 

Doğumun ölüme nazaran az ol
ması da, aralıkta diplomasız; do. 
ğum yapan ebelerin çoğalmaması bu 
yüzden hakiki kayıd yapılamama· 
sından ileri gelmektedir. 

1296 mukayyed firengiliden her 
hafta ancak 400 - 500 kadarının 
tedavileri yapılabilmekte ve geriye 
kalanı tedaviye gelememektedir. 

Bu müddet zarfında 186 esnaf 
ve 295 fabrika amelesi muayeneden 
geçirilmiş, kontrol edilen 1514 yer· 
den 78 tanesinin tecziyesi teklif 
edilmiştir. 

Yenilecek ve içileceklerden 667 
si muayene edilmiş, bunlardan 165 
tanesi ekle salih olmadığından sa· 
hibleri hakkında İcab eden kanuni 
iş yapılmıştır. 

Sütler her gün muayeneye tabi 
tutulmuş, muvafık olmıyanlar imha 
edilmiştir! 

Belediyeye müracaat eden 781 
hastadan 548 ine parasız ilaç ve
rilmiş, 233 tanesi de memleket içi 
hastahanelere gönderiilmiştir. 

20 fakir aileye bakılmış, 16 met
ruk çocuğa sütana bulunmuştur. 49 
fakir de memleketlerine gönderil
miştir. 

12 !bulaşık hastalık çıkan evde 
dezenfeksiyon yapılmış ve 2148 par
ça muhtelif eşyanın da etüvize ame. 
)iyeleri de icra edilmiştir. 

Umumi evde 

Belediye sıhhat memurları tar?. 
fından 286 kişiye çiçek aşısı yapıl· 
mış, belediye ebesi 9 dğum yapmış. 
tır. 

140 fakir ölünün techiz tekfinle
ri yapılarak parasız gömülmüştür. 

2169 muhtelif yerde Kara sinek 
mücadelesi yapılmış ve 154 köpek 
ile 224 kedi öldürülmüştür. 

Şehrin muhtelif yerlerinde 3 dük
kan, 700 çirkef çukuru, 500 açık 
mecra kapatılmıştır. 

400 Ahır tesbit edilmiş ve ahır· 
!ardaki gübreler kamilen şehir dışı
na çektirilmiştir. Umumi helaların 
temizliği temin edilmiştir. 

Emrazı zührevi ye hastahana 
sinde 641 camın Gonokok muayenesi 
yapımıştır. 

Mahkumların muayeneleri mun
tazaman yapılmış ve tedavileri te· ı 
min edilmişti .. 

Fabrikalar amelesinin sıhhi va
ziyetleriyle yakından alakadar olun· 
muş ve hususi fabrika doktorlarının 
faaliyeti takib edilmiştir. 

Eczahaneler Mütemadi kontrol 
altında bulundurulmuş ve bir şikaye
te mahal bırakılmamıştır. Şehirdeki 
8 eczahane ihtiyaca kafi gelmemek
tedir. 

Köylerde: Seyyar sıhhat memur
ları 46 köyün tefti~ini yapmışlar, 102 
şahsa birinci ve ikinci tifo aşısı tat 
bik edilmiştir. 

Çiçek aşısı: Şehirde yapılan 
çiçek aşısı mikdarı 682 dir. 

Tif O aştsı: 501 birinci ve843ikin· 
ci olmak üzere 134 tifo aşısı yapıl· 

mıştır. 

Bilmeden rekordmeıı 

Berlinde arbk kapılarını ka 
bulunan olimpiyad yarışla 

insanlığın en son kudret ve gı en 
göstererek rekor kırmak , mad bir 
kazanmak isteyen sporcuların e h 
!erine hazan acımamak elden hes 
mez . Tabiatin bütün iyilik ve k 

ı-e 
lük garibelerinin toplandığı şu 
yada , icabında bütün ömrün 
gelmediği muvaffakiyetler bazaO 
di kendine insanın ayaklarının 
ve düştüğü de vaki .. 

Şu vaka bize hak veriyor : 
drada bir müessesede muhasibr 
pan bir genç , yaz tatilini geç' 

" et bir sırada bir kano ( motörlü " la 
yapmak arzusuna düşmüş ve b bo 
la Manş denizini geçmek ist ku 
Dover'den bir iki kilometro ayrı b 
tan sonra Calais taraflarında 

şu 
mur bulutlarının yükseldiğini 
müş . Bu vaziyet karşısında dö~ ca 
veya yola devam etmek kara 
arasında epeyce bucaladıktan 
büyiik bir enerji ile bulutlar İS 
metine yönelmiş ; ve bir mü 
sonra kendini Kale önlerinde bu 

Bu habersiz Kano,nun geldiği~ 
ren sporcular ve kalabalık 
halk lcütlesi hayretler içinde 
mışlar ve bu cesaretli gencin O 
den hareketini ve Kaleye varış · 
tini tesbit edince şaşkınlık bir 
daha artmış . 

Çünkü .... Bu genç ve adsıt 
piyon Manş'ı 5 saat ve 50 dald 
geçerek bilmeden , düşünmede! 
aklından böyle bir şey geçrıı 
dünya rekorunu kırmış !. 

420,000,000 çift çorB 

Amerika, hepimizin gözleri 
de acaibler ülkesi gibi cani 
Orada cereyan eden bazı şeyler 
hafımıza gider . Mamaafih garİ 
diyarı olmakla bereber bu di• 
parçasının sakinleri aynı zaın 
çok hesapcıdırlar da .. 

ki 
lu 
o 
d 
h 

h 

Onların senede yedikleri Y 
!erin cinsleri, mikdarı , içtiklt 
kilosu bile meçhul değildir, giydı 
çoraplar bile rakamla ifade edil 
mektedir . 

ıı 
d 

t 

Fazla para istiyorlar diye 
kadınları döğdüler 

İftira ve resmi mer
cileri iğfal 

Amelelerden Ahmed oğlu Ah- 1 

med ve Kardeşi Hacı isminde iki ki
şi dün Karakola müracaat etmişler 

ve : Arap Cumali isminde birisinin 
kahvede öldürmek maksadile ken
dilerine tabanca teşhir ettiğini söy 
!emişlerdir . 

Halihazırda birleşik Amert 
yılda 420,000,000 çift ipek Ç' 

satılmaktadır . iktisadi buhranı~ 
küm sürdüğü ~ıllarda bile bu. 
kam yükselmekte devam etırı•: 
ipek fiatları 5 dolardan 1,5 d 
kadar düşmüştür . Amerikada 
biri beşer bin amele işleten oıı 
essese bütün ipek çorap imali 
yüzde yirmisini teşkil etmekt 
1935 yılında bu müessese! 

ı kazancı da 213,000,000 d 
çıkmıştır . 

Umumi ev patronalarından biri
sinin hikayetine göre: evvelki gece, 
Makinest Duran ve Basri adında iki 
kişi taşçıkandaki umumi evlerden 
birine gitmişler ve çıkarken kendi
lerinden 110 kuruş istenildiğine kı· 
zarak umumi kadınlardan Malatyalı 
Zahide v-:: patron Müzeyyeni döğ
ınüşlerdir . 

Zabıta işin hakikatini tahkik et. 
mektedir . 

Polisin yaptığı tahkikat netice
sinde, böyle bir şeyin vaki olmadı· 
ğı, Ahmedle Hacınn Cumaliye ifti· 
ra ettiği anlaşılmıştır . 

ikisi hakkında da kanuni taki-
bat yapılmıştır . 

,----------.,ı Dikiş makinesini çalan 
hırsız yakalaı:>dı 

1 Vatandaş! 

Günlerini avucunun içinde tut
mıyan ulusların halini görüyoruz . 
Uçak filolarının bir insan ağırlı 
ğındaki bombalarile dünyanın en 
vuruşkan yiğitleri bile başa çıka· 
mıyor . 

-Türk hava kurumu-

Bundan bir hafta evvel, Cumhu· 
riyet mahallesinden Mustafa oğlu 
Selim isminde birisinin evinin kapı· 

sının kilidini kırarak bir dikiş maki
nesini ve bazı eşyalarım aşıran Ali 

, oğlu !sa adındaki adam dün çaldığı 
makine ile yakalanmış ve hakkında 
icabeden kanuni muamele yapılmış· 
tır. 

Bundan anlaşılıyor ki : 12~ 
yontuk nufuslu birleşik Amerı~· 
kadın erkek üst üste yılda 3,5 
ipek çorap sarfetmektedir 1 

Bundan asıl kazanan Japoıı1 • 
Çünkü Amerika ipek çorap fal 
!arının ilk maddesi olan ip~k ]3 

yadan çıkıyor . 

Gazetemi 

Yalnız Matba8 
Yıld1 mızda ve 

gazinosu karşısı 

da , gazeteler b~J 
Hüseyin P olisçı 
satılmaktadır . 
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Türkiye'nin ağacı ve ormanı bol memleketler ara;ıında yer alması cumuriyeıin 

•ıı büyük davalarından biridır. Asırlarca devam eden bir ·yok etme ı·e sömüımrnin 
birçok kısımlarını çöle çevirdiği bu ıopraklakda, bol nufuslu şen ve ileri 1'ürkı)·e 
Yı kuımak )Olunda olan cumurı)et bozkırı yeşile çevirdiği gün kurtuluşun bir cep
~sıni gerçekleştümış olacııktır. 

Bu yazı inkılabtan eve/ki vaııyeıle, cumuriyetıen b11giine kadar yapılanları 

ile bundan sonra )apılacak olanları anlatmaktadır. 

Türkiye'nin ağacı ve ormanı bol 
ınemleketler arasında yer alması 

Cumhuriyetin en büyük davalarından 
biridır. 

Asırlarca devam eden bir yok 
etme ve sömürmenin bir çok kısım
larını çöle çevirdiği bu topraklarda, 
bol nüfuslu şen ve ileri Türkiyeyi 
kurtarmak yolunda olan Cumhuriyet 
bozkırı yeşile çevirdiği gün kurtulu
şun cephesini gerçekleştirmiş ola· 
caktir. 

Ormanlarımızın inkılaptan evvel
ki vaziyetini anlatan birinci kısmını 
dün koyduğumuz bu yazı, bu sahada 
Cumhuriyetten bugüne kadar yapı· 
!anları ve bundan sonra yapılacak 
olanları anlatmaktadır. 

Cumhuriyetin eline aldığı 
ormanlar 

Cumhuriyetin ilam tarihinde Tür· 
kiye topraklarında bir de orman bu. 
lunduğu-biliniyordu. Fakat öyle bir 
Orman ve öyle bir mevzu ki ne hu
dudu, ne n~releri işağal ettiği ve ni· 
hayet ne kıymetleri bellidir. 

Alınabilen malumat mevzii seya • 
hat hatıralariyle ve türlü vasıta ile, 
tabii hepsi de iptidai olarak işlenen 
Orman parçaları üzerindeki tüccar· 
ların istihsallerinden mana almağa 
ıııuhtaç bir haldedir. 

Her şeyden evvel umumi vaziyete 
hakim olmaı.. lüzumlu idi Ve bu öz 
lllillet malı tabiat servetinin nereler
de ne cinslerle ne kıymette ve vasıf
ta yer tuttuğunu anlaşılması lazım 
geldi. 

Bu çok ehemmiyetli noksanların 
henüz tamamen arkasını alabilmiş 
değiliz. Ancak bugün ülkemiz or· 
lllanlannın genişlik tutarını, deniz kı· 
Yılarımıza muvazi bir saha işgal et· 
tiklerini, şark ve şimal sınırlarımızda 
da bu şekilde mevki.aldığını, cinsle· 
tini, servetlerini, orta Anadolunun 
Çıplaklık derecesini ve bununla ala
kalı hususatı tesbit edebilmiş bulu· 
nuyoruz. 

Ormanların genişliği : 
Ülkemizde ormanlar 5,357,000 

hektarı koru (tohumdan yetişmiş bü
Yük çap kerestelik ormak) 3,459,299 
hektarı baltalık ( küçük çap kereste, 
odun, odun kömürü veren orman ) 
olmak üzere 8,816,299 hektar geniş
liğindedir. 

Anadolu yarım adasındaki or
manlarımızın tabii yerleşmesi : 

4,300,000 Karadeniz mailesi 
Marmara dahil) 

3.051,000 Akdeniz mailesi 
600,000 Orta Anadolu 
685,299 Şark Anadolusu 

Ve ceman 
8,636,299 hektar olarak teshil 

olunmuştur. 

Amenajman: 

9 milyon hektara yakın takdir 
ettiğimiz ve bizden öncekilerden ve 
tahrip görmüş olarak ele aldığımız 
Ormanlar üzerinde idare usulüne de
laltt edecek hiç bir esasa malik de
ğildi. 

Bu kadar geniş ormanların idari 
&'~yelerini güdecek ve hiç olmazsa 
kesimden müteessir etmiyecek fenni 
bir idare sistemine bağlanması ön 
Planda idi. Ormanlarımızın umumi 
suretteki işgal sahaları üzerinde tak 1 

dır ve tahmine dayalı ilk esaslar 
konmakla beraber memleket ve halk 
İhtiyacının bir taraftan tatmini ve ' 

- Ulus -

yürütülmesı de zaruri idi. Bunun ile 
asıl maksadın telifi üzerindeki güç. 
lüklerin yenilmesinde hayli zahmet 
çekildi ve bulunan neticelere göre 
ormanların bu şekilde idaresi zararın 
devamını kabul demek olduğunu gös- , 
termesile artık işletme işlerininin 
fenni ve ormancılık nazariyelerinin 
koyduğu esaslara bağlanması zaruri 
oldu. 

Bunu temin edebilecek ancak ka 
nunları 504 numsralı orman işletme 
kanunu bu ihtiyacın ifadesi ve karşı -
lığı dır. 

504 numaralı orman işletmesi 1 
kanununun tatbik sahasına konması 
için orman mühendisleri teşkilatı ka.1 
fi gelmedi. Orman mühendisleri ve 
gene ormanlar üzerinde fenni işlerle 
muvazzaf diğer memurları zaten va· 
zife aldıkları çok geniş orman mın
tıkalarında halkın ve ormancılık kü
çük sanatlariyle uğraşmak itiyadın
daki orman köylüsünün vaki taleple. 
rini ancak karşılıyabiliyordu. 

Saltanat iskan siyasetinin, çok 
zaman fakir topraklan işgaJ eden or· 
manlık ve ormanlara hemen civar 
araziye muhacirler kütlesi yerleştir
mesi kısa çalışma neticesinde ehem· 
mizetli kar bırakan ormanlık işlerine 
halkın akın derecesinde rağbet gös 
termesi orman idaresinin fenni esas· 
!ara bağlamak istediği ormanlarımızı 
haraplıktan kurtarmakta kuvvetli bi· 
rer mania amilleri idi: 

Diğer taraftan küçük küçük par· 
çalar halinde ormanların köylü elin
de işlemesi ve ticaretleri daha geliş
memiş mali kudretleri zayıf tüccarla 
ra terkedilmesi idare emellerine ve 
ekonomik mefhumlara da uymuyor- ı 
du. Bu arada zaten daha evvel baş· 
lamış olan ormanların keşfi tetkikleri ı 
!Cısmen tamamlanmamış ve her nevi 
oı man işletmesi işlerinin dayanması 
lazım gelen ana esasların tatbiki 
vakti gelmişti. 

1924 senesini ormancılık fanni
nin ormanlar üzerinde tatbik ve in· 
kişafı senesi olarak habul lazımdır. 
O sene birer reisin kontrol ve neza· 
reti altında olmak üzere yedişer or
man mühendisi mevcutlu iki orman 
amenajman grupu kuruldu . Bu grup· 
!ar , en ziyade işletilmek kabiliyetin
de olan ormanlık bölgeleri üzerinde 
vazife aldılar ve biri cenubi Anado· 
!uda, öteki de şimali Anadoluda or 
man amenaje işlerine başladılar . 

Amenajman grupları çalıştıkları 
ormanların nirengiye dayalı munta· 
zam haritalarını alıyorlar ve bu sa
hayı işgal eden orman servetinin na· 
zari ve fili tecrübelerle ve sıhatle ta· 
yininden sonra alınacak senelik ağaç 
mikdarını gösteriyorlar . 

Bu hasılat , ormancılığın nazari 
gayesi olan " hasılatı nıütemadiye • 
yi meydana çıkarıyor ve ormanların 
idaresini üzerine almış olan devlet 
teşkilatı ormanın ana servetini boz
maksızın bir idare sistemini kurmuş 
bulunuyor. 

Muhafaza teşkilatı : 
Ormanların korunması için şart 

olan muhafaza teşkilatını , bugün 
dahi kuvvetlendirmemiş bulunuyo· 
ruz . 9 milyon hektara yakın geniş· 

lik kazanan ormanlarımız için fili 
kadroya dahil ançak 1,30 l sayı mu· 
hafız kullanılabiliyor . 

Bu sayıdaki muhafız adedi orta 
he.n';Jla b!'ıer ( 7) b.1 h!'.dar or -

Türk sözü sahile : ! 

Dr. Goebbls'in bir kitabi Doktor Operatör 
[Hücum ] Numan Bedri 

. Berlin : 13 ( Hususi muha~i~i- ı 
mızden ) - Son günlerde butun 
Berlin kitabcılarının vitrinlerinde 
" Der Angriff • isimli yeni bir kitab 
göze çarpıyor . Bu kitab bilhassa 
olimpiyat günlerinde pek çok satıl
mış. ismi nasyonal sosyalistlerin en 
mühim çarpışma gazetesinin isminin 
aynidir. Kitabı yazan da, halkı İrşad 
ve propaganda Bakanı Dr. Josef 
Goebbels'dir . 

Nasyonal sosyalistliğin istek ve 
idelerini öğreten ve isbat eden bu 
340 sahifelik kitab, yalnız Adolf 
Hitler hareketinin mazisini yazan bir 
kitab degil, belki fırkanın 1927 -
1930 mücadele senelerinin siyasi 
hadiselerini inceleyen ve o çarpış· 
ma günlerinin sesini aynen aksetti· 
ren dikkate değer bir kitabdır . 

Fırkanın o günkü ses, istek, ve 
prensiplerinin bugün de hiç degiş
memiş olması ve o zaman söylenen
lerin bugün de muteber ve en kü
çuk noktalarına kadar yerine geti· 
rilmiş bulunması, Dr. Goeblıels'in 

Berlin de çıkan " Der Angriff • adlı 
gazetesindeki başmakalelerini top
layan bu kitaba başka bir hususiyet 
vermektedir . 

24 Saatlik ebediyet "Hakikaten 
gazetecilerin ve günlük gazetesi • 
muhabirlerinin yazı'arı pek nadir bu 
" 24 saatlik ebediyet • den daha u· 
zun bir ömre nail olurlar . Bunun 
başlıça sebebi bugünün evetine ek
seri ya yarın hayır denmesi ve bir 
çok siyasi prensiplerin bir gecede 
hatta bazen bir fırkanın iktidar mev 
kiine geldiği gecenin sabahı degiş 
mesidir . 

Bir çok fırka programlarının öm 
rünün de hazan böyle bir kaç 24 
saatlik ebediyetten uzun olmadığı 
görülüyor. Muhalif bir fırka hüku
meti ele aldığı zaman, Bakanlık san. 
dalyasına kurulanlar, ekseri . a dün 
muhalif kürsüsünden söylediklerinin 
hatırlanmamasını isterler . 

BunuQ aksi çok a:ı;dır. Hükume
ti elde etmiş politikacıların eski mü· 
cabele zam:ı.nlarında söylediklerini 
hatırlayarak vı- hatırlatarak iş gö
renler enderdir . işte nasyonal sos
yalizm ve onun dili demek oları Dr. 
Josef Goebbels bu cesareti göster· 
miş ve büyük bir kitab halinde 
"Angriff" de 1927 - 1930 za ka
dar yazdıklarını neşretmiştir . 

Bir Vekilin muhalefette bulun· 
duğu zamanlardaki fikirlerini, üç se· 

1 

ne hükümeti elde tuttuktan sonra 
da, canlandırıp ortaya attığı ender
dir. Buna cesaret edebilmek için ge 
rek fırka ve gerek kendisi tuttukları 
yolda, hiç şaşmadan yürümüş ol· 
malıdırlar. Dr. Goebbels'in bahis
lere göre tanzim edilmiş kitabını e
limize aldığımız zaman maziyi kayt 
eden bir yazı okuyoruz zannederiz. 

Çünkü Dr. Goebbels'in maka
lelerindeki fikir ve hakikatlar Al
manyada bugün tatb:k edilen şey
lerin aynıdır. Bundan başka bu ga· 
zete makaleleri pek canlı ve neşeli 
yazılışları ile de insana bu 340 sa
hifelik kitabı edebi bir zevk ile bir 
hamlede okutuyor . 

Bu makalelerde fırkanın, demok 

manı 1 muhafıza terkediyor. Orman ı 
yok etmenin ehemmiyetli bir faktö 
rü de ormanların faydaları ve ağaç ' 
mefhumundaki bilgisizlik ve sevgisiz
lik olmakla beraber ; bı• teşkilatın 
kudretsizliği matlup neticelerin alın
maması yolunda büyük bir amil ol· 
muştu. 

1,285 tarihli olup meriyette tu· 
tulan orman nizamnamesinin tesirli 
hükümler taşımaması ve zamanın 

ihtiyacının hiç bir noktada karşılan· 
ması da bu kuvvetin faaliyetini her 
ce ph ede zayıflatmı ştır .. 

rasiye, kapitalist Yahudilere ve sa
ireye karşı olan mücadelesini tekrar 
yazıyor. insan mücadelenin sesi
ni işitiyor gibi oluyor . 

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

Bu yazılarda nasyonal sosyalist
lik idesi pek açık olarak anlatılıyor. 
Fırkanın dilekleri, o gün ne idise 
bugün de odur . Alman namus ve 
şerefinin tekrar iadesi, her çalışan 
vatandaşa ekmek ve iş bulmak, p · 
!anla çalışan ihtiyaclara uygun bir 
iktisadiyat sistemi kurmak, rüşvet 
ve ihtikarla mücadele etmek, Yahu
di meselesini halletmek, demokrat 
parlamentarizmi ortadan kaldırıp 
yerine otoriter bir Fübrer hükumeti 
kurmak. Bütün bu dilekler 6 Ağos
tos l 928 tarihli bir makalede ya· 
zılmıştı . 

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 Adanayagelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 1 

7159 9-15 '-------
Seyhan tapu müdürlüğün
den: 

Sultan suyu Harasi direk
törlüğünden : 

1-8- 936 tarihinde on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulan yulafa 
talip zuhur etmediğinden münaka
sanın on gün daha temdidine karar 
verilmiş olduğu ilan olunur. 7203 

Zayi şahadetname 
333 senesinde Seydiye mekte· 

binden almış olduğum şahadetna-

Bugün Adolf Hitler'in diğer dev
letlere yaptıgı dostluk tekliflerinin 
esasları, daha o zaman harici siya
sete ait yazılan mücadele makalele
rinde kaydedilmişti . Mesela Dr. 
Goebbels birinci kanun 1929 sonu 
yazdığı " bir zaman programı ,, baş 
lıklı bir makalede, nasyonal sosya
lizm programını anlatırken bugün 
Almanyada hakikat olan şeyleri ye· 
ni bir dünya görüşü diye anlatıyor

du. 
25 Haziran 1928 tarihli bir ma· 

kalede yazılan bu sözler de dikkate 
değer şeylerdir. Biz şimdiye kadar 
ancak birer propagandacı idik, la
kin bugün yerimiz başkadır. Bugün 
bizler birer vaiz, gelecek Alman 
nasyonal sosyalizminin birer mümes
siliyiz. Biz artık yalnız bir fırka de· 
ğil, devletsizlik içinde bir devletiz. 
Bizim bugün yaptıklarımız hakiki 
bir politika ve bu itibarla da müs
takbel bir tarihtir . • O daima, bü 
yük basitleştirici kuvvet • dediği 
Adolf Hitler hakkında da şunları 
yazıyordu . 

Çaputçu köyünden Pancar oğlu 
Hüseyinin ayni köyde vaki ( doğusu 
boş arazi ve Pancar oğlu Mustafa 
batısı Savatlı oğlu Halil poyrazı 
Pancar oğlu Yusuf ve kuddusi kıb· 
lesi boş arazi ile çevrili ) takriben on 1 
bir hektar tarla senetsiz olarak uh 
desinde olduğu ve tapuya bağlan
ması için vaki müracaatları üzerine 
gazete ile ilan tarihinden itibaren 
on beş gün sonra mahallen incelen 
mesine giden memurlarla birlikte 
mezkur tarlada ayni hak iddiasında 
bulunanlar varsa vesaiki resmiyele
rile birlikte hazır bulunmaları ve ya
hut tapu dairesine müracaatları ilan 
olunur . 7205 

' meyi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü kalmadığını ilin 

" Devlet adamının üç sıfatı ol· 
ması lazımdır : Enstinktif bir şekil
de doğruyu görmek, bunu etrafına 
gösterebilmek ve bunu siyasi bir 
kuvvet haline kalb edebilmek . n 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden : 

Çaputçu köyünden Osman oğlu 
Mustafa çavuşun ayni köyde vaki 
( doğusu tarikiam batısı köylü oğlu 
köyü otlakıyesi poyrazı Halil ibra· 

ı him vereseleri kıblesi Hurşit vere-
' seleri ) ile çevrili takriben dokuz 1 

, hektar bin dokuz yüz metre murab-
baı tarla senetsiz olarak uhdesinde 
olduğu ve bu kere tapuya bağlan
ması için vaki müracaatı üzerine ga
zete ile ilan tarihinden itibaren on 

Devlet adamının ayni zamanda iyi beş gün sonra mahallen incele'nmesine 
görücü, hatib ve organizatör olması ı giden memurlarla birlikte mezkur 
şarttır . tarlada ayni hak iddiasında bulunan 

Her iiç kudreti de Hitler de bu· !ar varsa vesikai resmiyelerile bir

labiliriz. Goebbels'in kitabı Alman- : lik~e h~zır ~~lunmalan ~e. yahut tapu 1 
yanın üç mühim senesini o kadar I daıresıne muracaatları ılan olunur. 
açık ve müessir bir şekilde anlatı· 7206 
yorki, bu kitaba nasyonal sosyaliz-
min üç senelik hatıra defteri deni
lebilir . 

Daha son günlere kadar bir çok 
Avrupa kabinelerini yanlış kararla
ra ve yolllara götüren ve biı çok 
kimselere yanliş hükümler verdiren 
belki de nasyonal sosyalizmin esas 
ve mahiyetinin iyce anlaşılmış ol-

1 Seyhan tapu müdürlü- J 

ğünden 
Çaputçu köyünden Resul oğlu j 

Ömer Biçerin ayni köyde vaki ( do
ğusu boş arazi batısı Adana yolu 
poyrazı Halil lbrahim vereseleri tar-

mamasrdır . i 
Lakin bu bilgisizlik yalnız ysban

cı memleketlera mahsus değildir . 1 

Çünkü daha nasyonal sosyalistlerin 
hükümeti ellerine aldığı günlerde 
bile Almanyada da henüz bir çok 
geniş halk kütleleri bu hareketin e
sasını bilmiyorlardı. Onların yegane 
bildikleri şey bu hareketin çok ra· 
dikal olduğu, ve Yahudilere düşman 
olduğu idi . 

Eğer " Der Angriff - hucum • 
kitabı, buğün bilhassa olimpiyatlar 
vesilesiyle bir çok ecnebilerin Ber
line dolduğu bir zamanda, bu kadar 
çok satılmışsa, bunu beynelmilel u
mumi efkarın, artık Almanya gibi 
muazzam bir devlet ve milletin i
man ettiği bir fikir dünyasına daha 
uzun zaman bigane kalamamasına 

hamletmek lazımdır 

- --·-----·-----
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

lası kıblesi boş arazi ile çevrili ) tak
riben on bir hektar tarla senetsiz 
olarak uhdesinde olduğu ve bu kere 
tapuya bağlanması için vaki müra
caatı üzerine gazete ile ilan tarihin-
den itibaren on beş gün sonra ma· 

hallen incelenmesine giden memurlarla 
birlikte mezkur tarlada ayni hak id 
diasında bulunanlar varsa vesaiki 
resmiyelerile birlikte hazır bulunma 
!arı ve yahut tapu dairesine müra· 
caatları ilan olunur . 7204 

Satılık ev 
Ağca Mesçit mahallesinde iki aile 

oturabilecek taksimatı havi bir ev 
satılıktır. lstiyenler Çinkoğraf Ah. 
met Rifat atölyesinde Latif Arayışa 
baş vursunlar . 7208 1 4 

Zayi nüfus cüzdanı 
Nüfus cüzdanımı zayi ettim . Ye· 

nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

7207 

Hamam kurbu mahalle
sinde 40 numaralı evde 

bekçi 
SELiM 

ederim . Mustafa oğlu 
7210 AHMET 

Zayi tasdikname 
Erkek Lisesinin 6 ıncı sınıfından 

935 senesinde almış olduğum tas
diknameyi zayi ettim . Yenisini ala· 
cağımdan zayi tasdiknamenin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

7209 

Seyhan 
dan: 

San Yakup mahallesinde 
Ömer Lütfi oğlu 

YAHYA 741 

defterdarlığın -

Köy : Abdioğlu 
Cinsi : tarla 
Dönümü: 192 
Beher dönümünün muhammen be

deli : 9 lira 
Hududu : Şarkan : Havaca Selim 

Bedros . Garben : Gemi sıra yolu 
Şimalen: yol kavuştu. cenuben tari
kiam. 

Sahibi evveli : Nazar evlatlatlan 
Siman ve Leon ve Ağop ve Takohi. 
Ağop ve Viktor. 

Yukarıda mevkii,dönümü ile mu· 
hammen bedeli ve hududu yazılı tar· 
la ilk müşterisinin taahhüdünü yap· 
mamasından dolayı ihalesi feshedil· 
miş olduğundan ihale bedeli sekiz 
sene müddetle ve sekiz müsavi tak· 
sitte ödenmek şartile ve açık artır· 
ma yolu ile 20 gün müddetle yeni
den müzayedeye çıkarılmıştır . Ta· 
!iplerin pey akçalarını yatırmak ve 
ihaleye iştirak etmek üzere ihale gü· 
nü olan 9-9-936 tarihine müsa· 
dif çarşamba günü Defterdarlık Milli 
Emlak satış komisyonuna müraca-
atları .7202 20 - 25-29-2 

Vilayet 
ninden: 

daimi encüme-

Seyyar Etibba için alınacak olan 
muhammen bedeli 1701 lira j2 ku
ruş bulunan 54 kalem edviyei sıh· 
hiye 11- 8-936 gününden itibaren 
açık eksiltıneye konmuştur . ihalesi 
936 senesi Eylulünün 1 inci salı gü 
nü saat 10 da yapılacağından talip 
olanların vakti mezkurda Vilayet 
encümenine ve edviyenin cins ve 
miktarile şartnamesini görmek isti. 
yenlerin de Vilayet Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğüne müra· 
caatlan .7199 20-25-29-2 
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Adana Borsası muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo l!'iyatı 

Satılan l\likdar ClNSl En az Eo çoL. 
ıc. s. K. s. Ktlo 

pamuk -~ - -
Kapım ah 
Piyasa parlağı " Piyasa temizi 

" iane 1 41 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
Ç 1 G 1 T 

Ekspres 
iane & 

Yerli " Yemlik ., .. " Tohumluk ., 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 1 .. Yerli 3,90 4,12 

" 
mentane 

Arpa 2,55 2,62 ___ 

Fasulya 
Yulaf 2,55 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 1 1 

UN 

·= _, Dört yıldız Salih 675 

1 üç " " 600 
.D- Dört yıldız Doğruluk 700 "' :ı: 
..>I. üç " " 625 -= c 800 o..:: Simit " :-::co 

- Dört yıldız cumhuriyet 700 ..>I. > 
::ı 

625 N <..> üç " " ,._ 
Simit " 800 

Liverpol Telgrafları 

~ ... I Kambiyo ve para 
20 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

!:ion,lm 

1 
6 75 Liret 

1 I= Hazır 
Rayşmark 

Temmuz vadeli 6 25 
Birinciteşrin vadeli 6 
Hit hazır 5 
Nevyork 11 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No·l 

A. -+ No. 11 B. Telefon 

No. 265 

·-19 
52 
58 

; '· ' . 

Frank « Fransız " 
Sterlin « İngiliz » 

Dolar « Amerika " 
Frank « isviire " 

Öz Türle st'rmayesile kurulmuştur 
ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAF! : 

Yarım litre 
1 105 Gram 
2 385 " 
3 32 " 
4 82 " 
5 325 " 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 

Ankara Birası 

kmekten 
S ten 
Tercyağından 
Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

634 

Herkes gibi siz de : Bu 
rasını içiniz. Her yerde isratla 

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

6984 60 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay<ldelenle 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 1 ~ 

Celal Bayer 

50 

1 

1 

1 

Türksözü 

Adana Tecim okulundan: i 
20-8 - 936 dan itibaren talebe ' 

kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 
7200 20-21-22 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 

1 - Nafia dairesi için bin beş yüz 
lira ile iki buçuk kiloluk yedi yüz 
kazma, bin beş yüz kürek ve bin 
beş yüz kilo 22 milimetrelik mat 
kaplık çelik alınmak üzere açık ek
siltmeye konmuştur. 

1 

1 
1 

2- Hususi şartname ve muka
velename örneği bedelsiz Nafia da
iresinden verilecektir . 

3- Eksiltme 936 senesi Eylillun 
birinci salı günü saat onda hükumet 
konağında Vilayet Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 
-112- yüz on iki lira -50- elli 
kuruş teminat verilecektir. 7188 

16-21-26-1 

Ortak aranıyor 
Ceyhanın Mercimek mevkiinde ı 

bir parçada 3600,bir parçada 2000 
bir parçada 1000, bir parçada 500 
ve Mustafabeylide sulanır bir vazi
yette ve şömendüfer durağına iki 
buçuk kilometre mesafede iki par
çada 3000 dönüm ki 10100 dönüm 
tarla toptan veya ayrı ayrı ortak
lama ekilmek isteniyor. Şeraiti öğ 
renmek istiyenlerin Matbaamıza baş 
vurmaları 7192 4-5 

İkmale kalanlar 

okusun 

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

İsteklilerin " Türksözü .. nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat-
ları . C. 

Tarsus Amerıcan College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

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

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat 

16-19-21-9-11-13- 16 7191 

6748 67 
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F • "d • Soğuk 1 rıgı aırehava do 
!ahında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Yıi cj 

' 1kc 
Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 Jl1 ltıiişı 

deli yeni bir F rigidaire liıas 1 
alınız . 1an111 

Yeni F rigidaire c 
~Viıı 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiya 

yarıya yakın azaltan Ekovat 1•na 

' kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek F • · d • sahip olanlar el 
OVat Kompresörlü rıgı aıre trik fatura~ı g 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

" F • "d · 'den daha üstün ve daha idareli soğuk h3 

rıgı aıre dolabı yoktur . 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat geD 

dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


