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FİLİSTİNDE İNGİLİZLER CEZRİ BİR KARAR ARİFESİNDE 
' 

ispanya işleri her zaman-
ki seyrinde deyam ediyor 

Suriyenin 
İç işlerinde dedikodu 

Boğazlardan sona Tuna Alman 
Donanma kumandanı 

Hitlerle görüştü 

c 

Madrid hükumeti Başvekili, bir Sovyet 
gazetecisine, Sovyet Rusyanın göster

Elkabes gazetesinden : 
Selimiye kazasındaki lsm3ililer , 

namaz kılan şeyhlerin camilerini taş
lamışlar. Bunu geçen nüshalarımızda 
yazdık ve hükumetin nazarı dikka
tini celbettki. Bize bu hadiseyi tel
grafla bildiren Selimiyeli vatandaşı, 
oradaki Fransız istihbarat zabiti ça 
ğırmış ve kendisini teb'id edeceğin
den hazırlıkta bulunmasını söylemiş. 

Romanya; (Tuna komisyonu) 
kaldırılmasını istiyor. 
------·------

nun Berlin: 22 ( A. A. ) - Alm>n 
donanmasi Başkumandanı, Hitlerle 
görüşmek üzere tayyare ile hare
ket etmiştir . 

Sporcnlarıınız geldi 

diği dostluktan dolayı teşekkür etti 

Bükreş : 20 ( Hususi muhabiri
mizden)- Romanya hariciye vekili J 

Titulesku daha düne kadar revizino· 
niz'min en ateşli aleyhtarlarından i 
ken şimdi birdenbire ( Mutedil Re
viziyon) taraftan oldu. Mumaileyh 
Londra, Paris ve Romada faaliyete 
geçerek bugünkü vaziyetin Roman· 
yanın suverenitesi ile kabili telif ol
madığını ileri sürmüş ve Tuna man
sabındaki beynelmilel kontrolu kal
dırmak istemiştır. 

Almanya Versay muahedesi ile ko
misyondan çıkarıldığı için komisyon 
bugün yalnız lngiltere, Fransa, İta! 
ya ve Romanya' dan mürekkeptir. 

Tuna üzerindeki bütün hakları na· 

İstanbu' : 22 ( A. A. ) - Berlin 
~ tadyumuna giden sporcularımız bu
günkü ekispresle şehrimize gelmiş
lerdir 

" 
Asiler, yeni alacakları 25 bin kişilik 1 

Geçenlerde Şamda bir manastırın 
kapısını meçhul kimseler yakmak 
istediler, ortalığı velvele aldı . Pa 
riste murahhaslarımız muahede mü· 
zakerelerini yaparlarken ekalliyet
lere böyle bir tecavüz bir inkıtaa 
sebep olabilir miş . 

zari itibara almadan teşkil edilmiş 
olan bu komisyon hakkında bazı 
yeni kararlar vermiş olan 1921 ni· 
zamnamesi de meselenin esasını de
ğiştirememişt·r. 

------. ------
bir kuvvetle Madride yürüyecklermiş 
k londra: 22 [Radyo] - ispanya 
A~ra sulanndan geçmekte olan iki 

tııan ticaret gemisi hükumet kuv
vetlen tarafından tevkif olunmuştur. 
Ilı" lspanyol hükumeti Almanyanın 
~racaatına rağmen tekif olunan 

1 ktııan tayyaresinin iadesi talebini 
e tar reddetmiştir. 
k· Barselon: 22 [Radyo) - Hü
h~~etin neşrettigi bir tebliğe göre, 
e~ ~illet kuvvetleri Kurdo'yu zabt-

llıiştir. 

Çok ~adrid: 22 [Radyo]- Yapılan 
d şıddetli bir süngü muharebesin
~n Sonra hükumet kuvvetleri asileri 

rda ınuvaffak olmuştur. 
n londra: 22 [Radyo] - Asilerin 
ı; eşrettiği bir tebliğde asi kuvvetle
b 1 l<nrrl~'yu tekrar i•a~ı ,.H;l,la.; 

1 dirilınektedir. 
Madrid: 22 [Radyo) - isyan 

~" hadiseleri 

beşinçi haftasının sonundaki vaziyet 
şudur: 

Şimalde muhasım kuvvetler mü
temadiyen sperler kazmakta ve bü
yük harekata hazırlanmaktadır. 

Cenubda hükumet kuvvetleri 
Kro~ad' a doğru ilerlemektedir. 1 

Asiler yakında alacakları yirmi 1 
bin kişilik bi takviye kuvvetiyle Mad· 
ride büyük bir taarruz yapacaklarını 
ilan etmektedirler. 

Paris : 22 (A.A) - Fransanın 
ispanya .işlerini tanzim edici bir 
konferans toplanması için teşebbüs 
ettirilmekte ise de hükumet mahfel
leri bunu tekzip edıyorlar , 

Madrid : 22 (A.A) - ispanya 
B~şvekili Rus gazetecilerinden biri-

~Ü~t~~·dol~y;Sovy~İ: · R~syaya te· 

ş~kkür etmişler .. 

Anlaşmaya doğru bir 
hareket başlıyor 

İngiliz müstemlekeler nazırı Emir Ab
dullah ile yakında bir konuşma yapacak 

-----·~4·-----

:Anarşiye son vermek . içi? İ?gi~izler 
ıki yol tutacaklar: ya cıddı hır şıddet 

veya sulh .. 

k K~düs : 22 (A,A) - ln~iliz as- I 
etlen sahil mıntakasında hır tara- \ 

tııa Yapmaktadırlar . 
Dün Arap çetelerile yapılan çar

Pı~ınada Araplar mühim telefat ver· 
tııışlerdir . 

verayı Erdene gidip Emir Abdullah 
ile de görüşeceği söylenmektedır . 

Atiııadan Mısıra yol alan lngiliz 
harbiye nazın da Filistin~. uğraya· 

k ve bu suretje iki lngılız nazırı ca . 
Filistin vaziyetini ve davasını yenn· 

Biz, yazdığımız bir makalede mü· 
zakereleri bir manastırda olduğu 
gibi bir camide veya her hangi bir 
yapıda olması mümkün olan bir 
yangın yüzünden inkıtaa uğraya • 
mıyacağını yazdık, bizi mahkemeye 
verdiler, on lira cezaya mahkum et
tiler. Şimdi yine yazıyoruz. Bu sefer 
de Sünnilerin bir camii hakaret 
gördü diyoruz . 
Aldıran olmuyor. Galiba Selimiye· 

deki lsmailili kaymakam Mirza ile 
istihbarat zabiti, Cumhur Reisi Meh· 
met lElelabit ile başvezir Ataeley· 
yubiden daha kuvvetlidirler . Biz , 
unsurları bırakalım da bitarafane dü· 
şünelim . Camide namaz kılan şu 
siinnilPr mP.vh~n.PrlP ir.-.n ~ı..ı:A- ...... 
kumetin müdahale etmesi icap et· 
m~z mi idi ? Biz , hükum~tten. bir 
kaymakamın halk üzerindeki zalıma· 
ne idaresine ve Pariste dostluk ve 
hürriyet muahedesi hazırlanırken ge
çen devirlerin müstebidane sürgün 
hareketlerini yaşatmağa yeltenen Se 
limiye istihbarat zabitinin ~e'.f! ~a
reketlerine nihayet vermesını ıstıyo
ruz. 

------·------

Buz 
• • 
ışı 

Şu sıcak günlerde buzun ~" mub
rem bir ıhtıynç olduğunu so)lemeğe 
bittabi hacet yok . Bununla berabnr, 
beledi)enın bütün sıki kayıdlarına ve 
kontr~liirıe rogmen bazı buz satıcıları, 
bilhassa günün nıueyyen saaılerıııde 

Beynelmilel Tuna Komisyonu 
1931 senesinde ilk yüz yaşını bitirmiş 
olan (Ren' de Seyri Sefaini Tanzim) 
komisyonundan sonra Avrupa nehir
lerini kontrol eden komisyonların en 
eskilerindendir, Bu komisyon 80 se· 
nedenberi (Seret) mansabındaki (Ga- \ 
lafz) da icrayı faaliyet etmektedir. 
Fakat bu komisyondan başka sulh 
muahedeleri ile Viyana'da kurulan i
kinci bir komisyon daha vardır. Bi
rinci Tuna komisyonu 1926 Paris 
muahedesi ile kurulmuş olup düveli 
muazzamanın icabında gene Roman 
ya üzerinde siyasi ve iktisadi bir 
tazvik vaoabilmelerini temin için dü · 
se bunu kabule mecourau. 

Mamafi komisyona bu siyasi va
zifeler ile beraber bir çok mühi~ 
teknik vazifeler de verilmiştir kı 
bunlardan başlıcası Tunanın mansa
bınca kati ve emin bir seyri seferi 
temin etmek ve bunun için icabeden 
inşaat ve tanzimatı yapmaktı. işbu 
teknik vazifeler bir çok idari kısım 
!ara ayrılmış bulunuyor. Mesela bey
nelmilel bir yer olarak tanınmış o
lan Sulina'da komisyonun hususi bir 
dairesi (acenti) bulunmaktadırki. bu· 
nun vazifesi o civarda ohıb bıte~ 
hadiseler hakkında hukuki noktayı· 
nazarını bildirmektedir. işbu daire 
gemilerin nizama mugayir hareketle
rini tesbit eder. Bu hususta icab e~en 
·ık kararı komisyon namına verır. 

Komisyonun ikinci bir şubesi de 
lbrail'de Qturur ve Tunanın aşağı 
taraflaı daki bilumum seyri seferi 

Kısmen Romanya ve kısmen Yu
goslavya hududları içerisinde olan 
(Demir Kapı) civarında ve Tunanın 
yukarı taraflarında seyri seferi tan
zim için kurulmuş olup merkezi Vi
yana olup beynelmilel ikinci Tuna 
komisyonun da; Tuna üzerinde sa 
hili bulunan bilUmum devletler tem -
sil edildiği halde ; Galatz'daki ilk 
komisyonda Almanya da dahil ol
mak üzere bütün devletler hariç bı
rakılmıştır. Bu haksızlığı ortadan 
kaldıracak şekilde bır değişiklik ya
pılması hususunda ileriye sürülen 
bütün fikirler ise şimdiye kadar Ro
manyanın sert mukavemeti ile kar 
şılaşmıştır. Şimdi ise Titülesko bu 
komisyonun ilgasını Ramt?nya namı 
J ......... ·-- ~ • 

hükmü kalmadığını ileri sürüyor. Tı-
tuleskonun iddiasına göre komisyon 
Romanya arazı üzerinde kontrol yap
mı.kla devletin suverenitesine dokun· 
maktadır. Halbuki Tunanın mansabı 
demek Romanyanın Karadenize olan 
kapısı demektir ki bu kapıda serbes· 
çe hakimiyet sürmek Romanyanın 
en bariz bir hakkıdır. 

_ Gerisi üçüncü sahifede -

------·-------
Yeni yol vergisi 

kanun projesi 
Şurayı Devlet projeyi 
Bakanlığa iade etti 

1• ··gle zamanı - akla havale 
1 - 1nese a o . · 

\ 

gelmez zorluklar gü•tererek halkıaıı f~z
la para koparmak yolunu ıhma/ eımı
yorlar . Şimdiye kaa_ar b~ hususta bı~ \ 
ze yakıları şikiiyeılerırı hulaşası şudur . \ 

Bıız satıcıları, kilo ile salarken va- \ 
kıa kilosuna iki kuruş alıyorlar, fakat 

kontrol eder. Umumi ve ekonomik 
kriz dolayısiyle Karadenize olan 
seyri sefer azalmış olduğu~.d~n Tuna 
homisyonu son zanlarda buyuk ma-
li sıkıntılara muruz kalmaktadır. Ga- ı 
latz komisyonuna ücret veren ge· 
milerin sayısı günden güne azalmak· 
ta olduğundan ; Sulina kanalının her 
sene temizledilmesi için icab eden 
paranın temini de güçleşmiştir. 

Ankara : 20 ( Hususi muhabiri 
mizden - Devlet Şürası, Bayındır· 
lık Bakanlığının hazırladığı Yeni yol 
kanunu projesi üzerindeki tetkikleri· 
ni bitirerek projeyi Bakanlığa iade 
etmiştir. Şura, projenin bütün esas
larını kabul etmiş, yalnız teferruat
ta bazı değişiklikler yapmıştır. 

kestikleri buz daima eksiktir. . 
Sonra bunlar müşteriye kalıb halın· 

de buz s~•nıoğa yanıı§nııyor/ar. Evvelii, 
'"kalıb bu:unıuz yoktur., dıyorlar: Sonra 

Projenin ana hükümlerinden bi
ri, yol için alınan paran~n yol işl~ri.n
den gayri işlere sarfedılememesıdır. 

Kudüs : 19 ( Hususi ) - Emir 
A.bdullahın , lngiliz tahkik heyetinin 
Vazifesini kolaylaştırmak üzere kuv· 
VetJi ihtilal hareketlerinin durdurul
ması yolundaki teklifi bazı arap çe
teleri tarafından makul görülmeğe 
başlamıştır . 

de tetkik imkanını bulacaklardır . 
Kral lbnissuut , Emir Yahya ve 

Irak kralı Gazze tarafından müşte
rek olarak Filistin lehine müdahale· 
sini rica ederek lngiltere kralın~ 
gönderdikleri mektuba cevap gelmış· 
tir . Kral lbnissuuda gelen bu ceva
bın memnuniyet verecek sekilde ya
zılmış olduğu temin olunmakt~~ı~ · 

Yahudiler • Arap ihtilalının 

da, rica t'P israr karşısında: . 
_ f'ar amrı, bir kalıb buzu 14 kılo 

hesabı ile verebılirız. Dıye 20 kıırıış 
yerine 28 kurıış alıyorlar. 

Böylece kanalı doldurmağa kum 
tarın artması Tuna mensabında eyi 
bir seyri sefer teminini üzerine almış 
olan ı..omisyona dahil devletler ara· 
sında daimi bir münakaşa mevzuu 
ğıkarmaktadır. Malum olduğu üzere 

Her rrıüşıeri, hPr zaman, her buz sa· 
tıcısı öııürıde hir belcdıye zabıta memıı· 
"' bulamaz ki, ona şikayet etsııı. Ve 
işte bır kısıı" satıcılar bunu bildıklerı 1 
içirı alabildiklerıne halka yüksek fıatla ---·-----------
b kt geri durmıyorlar . ' 

uz yuııurnıa an ı d d h l belediwye Jıaher ııerme-

Projeye göre vergi, enaz dört li 
radan başlayacak ve herkesin geli · 
rine göre 6, 8, 1 O, 12, liraya kadar 
yükselecektir. Kanun projesi kam.u
taydan çıktıktan sonr;ı tatbik şekıl.-

. ·· k ·· ·apılac·ık talı· nı gosterme uzere )• ' .. 
matnamede vatandaşın serve.tını ta
yin foı mülü de gösterilecektır. 
Bulgaristandan hayvan 

satın alacağız 
----

lzmirdeki 
Beynelmilel fuvara büyük 

rağbet uyandırdı 

lzmir fuvarı etrafında lstanbul
da büyük bir alaka vardır. 

İstanbulun bütün sanayi firma
ları lzmir fuvarına iştirak etmekte
dirler. Ve lstanbulda fuvar hazırlık
ları bitmek üzeredir. 

Bu sene lzmir fuvarına dost Mısır 
hükumeti de resmen girmektedir. 

Mısır pavyonunu yaptırmak ve 
iç tertibatını düzenlemek üzere Mı· 
sır ticaret ve sanayi nezareti memur· 
larından Ahmed Sadık Afifi ve Mu
hammed Rüştü Tarfa lzmire gelmiş· 
!erdir. 

Bu Pavyon Mısır mimari tarzına 
göre yapılmaktadır. 

1.) Agusrnıa ısıanouıaan nususı 

bir v?tla lzmire hare~et e_den Ce\al 
Celal Bayar lzmırde ıhracat ış-

lerini tetkik edecekler ve fuvar açı
lıncıya kadar Çeşme plajında kala
caklardır. 

Belediye reisimiz Dr. Behcet Uz 
lstanbuldan dömüştür. 

T rakyada ruam 
savaşı 

Trakya mıntakasınd~ e"."~lki mü· 
cadeleler asgari hadde ındırılen ru 
amın tamamen imhası için birinci 
teşrin birinci gününden başlamak 
ve azami şubat sonunda b~tiri.lm_ek 
üzere ruam savaşı ilan edılmıştır · 

Savaş programına göre Çanak
kalenin Gelibolu, ve Eçeabad kazala:

n ile Tekirdağı, Kırklareli, Edirne vı
layelinin bütün hayvanları elden ge
çirmiş olacaktır. Mücadele sahasın
da Tekirdağının 281 köyünd~ ~_2293 
Edirne vilayetinin 263 koyunde 
7044, Kırklarelinin 225 köyünde 
i08 ve Gelibolu Eçeabad kaza 
!arının 17 köyünde 1250 baş mua 
yeneye tabi tutulacak · 

Miicadele cephesinde_n. Trakya 
iki ınıntakaya ayıılmış, bırıncı mm
taka Tekirdağı ve Kırklareii bi~. Sil· 
ha itibariyle Aydın mıntakası muca· 
dele reisi B. Lütfinin teftişi altına 
ve Gelibolu ile Eçeabad kazaları ve 
Edirne vilayeti mücadele sahası o
lan Çanakkall' ve havalisi mi;cadele 
reisisi İsmail Hakkının teftişi altına 
verilmiştir ! . . 

Her vilayet bir grup halınde vı
layet baytar direktörleri tarafından 
ve umum mücadelede Trakya umum 
müfettişliği baytarı müşaviri. B. Şev 
ki tarafından idare edılecektır. 

Mücadele sahalarına • her kaza 
bir mücadele mıntıkası olarak kabul 
edilmiştir. .. 

Böyle düşünenler lngilizleri bir 
daha tecrübe etmekte bir mahzur 

~tııadığını söylüyorlar . ~u. M_ut~d'.· 
ttamullah mevkiinde gızlı hır ıçtı

trıa Yapmışlar ve kanaatlerini tesbit 
et · 1 tııış erdir . 

Y ann Kudüs Arap fırkalarının 
Yapacakları toplantıda ihtilalin tanın 
trıış idarecileri de bulunacak ve mu
tedil! · · ·· ka a 
d 

erın noktaı nazarı muna ş 
e ·ı 1 ecektir . 
k ~üsteınlekeler nazırının Kudüste 
0tıııseri ziyaret ettikten sonra Ma-

Filistine iki nazırı getirecek tesir Y~?
masına , Arap hükümdarlarının mu
dahalesine çok kızmaktadırlar · Şu 
son günlerde müsb~t veya kati bir _ 
karar alınacaktır . lngiltere ya Yahu 
di muhaceretini durduracak yahut 
ihtilalcıları imha teşebbüsüne giri· 
şecektir ki ikinci yolun lngilterenin 
şark ve islam alemlerindeki nufuzu· 
na fena tesir yapacağı muhakkaktır. 

Nitekim düıı aytıı mııanı. ele • matbaa- \ me erı er a . b . ld Ü· 
. . . de . I ' tılwrsak, herıı onlarıtı u }O a ) 

nııza mensııp buısıııe ) apı mı§ te Y~ ' . l l hem de Beledi-
ıki kalıp buz 14 der kılo hesabıle 56 1 rıımelerıne enge 0 ur, . . k . 

' k b h d. .· yeııin esnaf nrnsırıdakı otorıtesııun ııı-
kııruşa satılmıştır. Anca • ız a ıseyı le hüküm sürmesine yardım rrmış 
derhal Belediyeye haber verdık ve Be- vet 
tediye zabıta memurları bıı sal;cı hak- \ oluruz · . · k bıı· 1 ·ııı· 
kırıda 7004 numaralı zabtı tutarak \ Şurasırıı dıı ışaret edelıbm '• .. , ~/ıh; 

1 

dRl.ı bu halı , buazrta · ıız 11111 e • J 
onıı cezalaııdırdılar . . . . ıuıbık eıt.ı(!ı ıeı·:ı 

Belediyerıiıı narhını hiçe sııyarak dıııırı satıcılara kaqı u ıe r•ık eıınekte-
halkın etı nıühinı ıhtıyacı üzeıırıde fıız·. 1 tarzıııın konıro~suz~e1edi/cmizin dıkliat 
la menfaat teminıne yeltetım bu gıbı dır Bu ~ıhetı e • 
satıcılurı, Ü§enmedetı ve merhamet et· ve takıbıne sunarı. · 

Ziraat Vekaleti Bulgar Ziraat 
Vekaletine müracaatla Bulgaristan· 
dan satın alınacak iki milyon liralık 
inek, öküz ve boğanın memleketimi· 
ze ihracına müsaade edilmesini is· 
!emiştir. Teklifimize müsait cevap 
verilmesi için Bulgar gazeteleri hü
kfıınetlerine tavsiyelerde bulunmak· 
tadır. 

Mücadeleyi yapmak uzere ma-
hallinde bulunan baytarlardan baş
ka diğer vilayetlerimizde~ Edirneye 
4 Kırklareline 4, Tekıtdağına 3, 
Celibolu Şibih Ceziresine bir bay
tarla gene Edirne vilayetine 4 •. Kırk 
lareline 1, Tekirdağına ve Gelıbolu 
ile Eçeabad'a iki kü~ük sıhhiy*' me
muru gönderilecektır. 



Büyük Rus Alimi 
Profesör Samoiloviç 

----........ 
Türk Dili Kurultayına bu yıl , 

evvelki kurultaylardan daha fazla 
yabancı profesörler gelmekte oldu
ğunu gazetelerde okuyoruz · 

Bu profesörler kendi yurdlarımn 
çerçevesi içinde şahlanmış birer şöh· 
ret olmaktan ziyade, dünya ilim adam 
lan arasında yüksek yerleri bulu
nanlardır . 

Bilhassa geçen kurultaya gele
rek değerli bir konferans veren Rus 
ilim akademisi üyesinden ve şark 

enstitüsü Direktörü bulunan Prof~
sör Samoiloviç kendi bıranşına aıd 
( 250 ) den fazla eser yazan Arsıu
lusal bir bilgindir ·· 

Yazan ; Taha Toros 

Her sene onların arasmda!iki ayı
mın nasıl geçtiğini bilmezdim. 

Sonra Volga sahiIJerinde oturan 
bir çok Türk ahbaplanmız vardı . 
Ben adeta onların evinden çıkmaz
dım. Benim onlar arasında bütün 
çocukluğum tatlı bir efsane gibi 
geçti . 

İşte daha pek küçük yaşta kal 
bimi büyük bir cazibeyle okşayan 
bu hadiseler beni şarka ve şark li
sanlarını tedkike sürükledi . Liseyi 
bitirince şark lisanları enstitüsüne 
girdim. Hocalarım meşhur Radlof 
ve Meloranski idi . 

Şark dilleri hakkında daha .d~
rinden araştırma yapabilmek ıçm 
1900 yılında Istanbula geldim. M.e
zun olurken tezim ( Evliya Çelebı ) 
idi . 

Ayrıca ( Türkmen dili ) hakkın-

Sakin Seyahat çaresi 

Y irminci asrın adamı yalnıı 

Devlet llBölgedeki mahsul:va.zi-
Demiryollarında 1· yeti fena değil 

ölüme çare bulamıyor !.~ 
Trende seyahat edenler vagonda 
yalnız kalmak isterler. !!~~kat.en de 
rahat şeydir -· Sekiz kışılık hır ko~ 
partman nasıl işga_l edilir ? ~~r~en~ 
Amerikalı muharnrlerden bmsı ş 

yeni bir tenzilatlı 
tarife yapıldı 

Devlet Dt'miryolları id<ıresi bir 
Eylı11 936 tarihinden itibaren en. aşa
ğı on kişilik ücret vern~ek şartiyle 
ve gidiş _ dönüş suretıyle seyahat 
edecek yolculara seyahat ede.cekle
ri mmtakada umumi münfent yol
cular için cari olan tenzila~ gid~ş 
tarifeleri üzerinde yüzde ellı tenzı-

lat yapacaktır . . . .. 
Bundan başka gurup hıletı uc

retinden gurupta bulunacak her yir
mi kişide bir yolcu ücreti alınmıya
caktır . 

Pul paraları 

Şiddetli sıcaklar pamuklara yüzde l S 
nisbetinde bir zaıar verdi . Çeltikler 

çok güzel 
--r ... • ---.o-ı-----·-

çareyi gösteriyor: 

_ Sabahleyin erkenden vagona Ilı 

girersiniz. Fakat oturmaz, kapısınd3 

durursunuz. Yakanızı kaldırır, şapk et 
nızı kuluklarınıza kadar geçirir, saÇ' ( 
larınızı alnmızdan kaşlarınıza doğ~ es 
indirirsiniz. Budala, sers~m bir ~ıp k 
tavn takınırsınız. Vagona erkek gır 
mek isterse homurdanır, mırıldanır, d 
diş gıcırdatırsınız, kadın girm.e~ ~s~ Ç 

d terse: " Buyur, otur canımın ıçı, ık ~ Hububattan muhammen ran ıman gözüm" dersiniz ... Ne erkek girer du 

k ne kadın, tek başınıza rahat rahat . alınamıyaca seyahat edersinW.. . dı 
Çukurova bölgesinin zirai. va~~

yetini yakından tetkik eden bır mu
tehassısa göre : 

Hububat nasıl? 

pamuk mahsulüne fena vaziyette de Eski Yunan eskrimcilerı da 

E ski Yunan O~impi~atlann~~ sıl 
eskrim muallımlerıle eskrı 

ciler meydana çırılçıplak, anada~ su 

nemez. 

Çeltikler nasıl ? . . 

Bu yılki Dil Kurultayında .da bu
lunmak ,için memleketimize gelen 
bu Profesörle geçen kurultayda ta
nıştım, eserlerinin sayısını ve adla~ı
nı ezbere söyliyemiyen bu al mm 
Türk lisanı ve edebiyatı hakkındaki 
bilgisi herkesi hayran bıra.k~ıştı .. 

Türk Dili ve Türk devnmı hak 
kında derin bir sempati ve Türk u
lusu için içten gelen yüce dilek!eri
le ( Samoiloviç ) in kurultay aza~arı 
üzerinde yarattığı tesir, ifade edıle
miyecek kadar dostanedir .. 

da yazdığım bir eser için de altın ı ~. • k l t 
madalya aldım . Halk degıl , şır .et er ara- i 

Babur şahın divanı hakkında yaz- f ından verılecek 

Hasar ve harman mevsiminde 
yağan yağmurlardan hububat mah
sulü çok mutazarrır olmuştur . Bu 
suretle, evvelce tahmin edilen hu .. 
bubat mahsulü bu yıl elde edilemı
yecektir. Mamafih çifçimiz çok bü
yük bir fark ve zarar karşısında de. 
ğildir . 

Çukurova bölgesinin Çeltık ekılen 
hemen bütün mıntıkalarında Çeltiğin 
durumunun umumiyetle iyi ve şa· 

yanı memnuniyet olduğu görülmüş
tür. 

doğma çıkarlarmış 1.. llı.(i 

Acaba neden böyleymiş diye df 
şünüyorsunuz değil mi ? Bakınız a ~~ 
latalım : it 

dığım mühim eserden sonra Rus ilim Amme hizmeti eda eden elektrik, 

akademisine üye oldum · hava gazı şirketlerinden bazıları-
Profesöre kaç eseri olduğunu :~n· halktan yaptıkları tahsilata. mu- Ol. . t 3 bit Eski Yunanistan ımpıya 5 

P orta kail arımız : • 

* * * 
ikinci Türk Dili kurultayının ha

raretli bir günüydü 1 Samoiloviç te
zini alkışlar arasında bitirmişti.. Top 
Jantı arasında bir muharrir arkada
şım beni yanına götürerek tanıştır 
dı .. 

Samoiloviç ile daha uzun konu
abilmek ve onun eserleıi hakkında 1ıı;.tUlır.ı;.ır ;;ıı;;ınırmı• ı< ıf'ın hı7"' h•r ,...,.,... 

Önce Samoiloviç hakkında bir 
çok makaleler karıştırdıktan sonra 
muayyen saatte üstsadla konuşmağa 
gitmiştim . 

Kendisine o yıl çıkan bir kita
bımı armağan ettim . Mukabele ol
sun diye yanında eseri bulunmadığı 
için çok değerli bir fotoğrafını bana 
hediye olarak imzalıyarak uzattı . 
Derin tevazuu, bu ilim adamına insanı 
daha hayran bırakıyordu .. 

Üç gün evvel İstanbula gelen 
bu alimin hayatı, eserleri ve Türki
ye hakkındaki fikirlerini . o zamanki 
hatıralarımı kurcalıyarak ( Türk Sö
zü) okuyuçuJarına anlatmağı büyük 
bir vazife bildim . 

* * * 
Profesör Samoiloviç küçük yaş

tanberi Türklere ve Türk tarihile 
edebiyatına hayran bir dosttur . 

Kendisini buna sürükliyen sebep
leri sorduğum zaman gülerek : 

-Bunun bir kaç sebebi var;dedi. 

sorunca adeta mahcup oldum. Zira kabil verdikleri makbuz ve saıreye 
eserleri o kadar çoktu ki oda ad- yapıştırılan pul be~.elJ~~in.~ abonele-
larını bilmiyordu. Mamafih süalimi rinden aldıkları görulmuştur . 

şöyle cevapladı : Bunun için nafia vekaletinin na-
- 250 kadar vardır · Hala da zan dikkati celbedilmişti . . . 

eser hazırlamakla meşgulüm. Tü.rk- Çünkü damğa kanununu~ 7 ıncı 
::nen tarihi ve dilı, Altın ordu ede maddesinin ikinci fıkrasına gore: pul 
biyatı ve dili, Yakut Folk~o~u, Kara bedelidin makbuz veya fatorayı im-
kalpak ve Türkmen tarıhı , Ana- za eden şirket tarafından tesviye 
dolu Türkiyesinin mazlsi,Husrev ve ı edilmesi icap etmektedir . . 
şirin romanı bunlar arasındadır:~~ım Vekaletten vilayete gelen bır ta-
sivesinin gramerile Türk dalının ı -· _ı _ L.11 - ------ ~~ı, .. ım .. ., ....... 

gören müesseselerin bu yolda muahimleridir. Hatta son eserim Avrupa 
ilim hayatında mühim bir cereyana 1 me]e yapmalarının temini bi1diril
da sebep oldu. Ve benim t aksimim j miştir · 

Avrupa lisaniyatçıları tarafından da Gelenler - Gidenler 
kabul edildi. 

Bu eserim ilk defa Hollandada 
şarka ait bir ensiklopedide intişar 
etti. Türk dili ve yazıları hakkın
daki eserim Polonyada çıkan ve 
şarka ait bulunan Kotviç tarafından 
1913 de neşredildi. 

Bir çok Türk masallarını ve efsa
nelerini, türkülerini , bilmecelerini de 
toplıyaralr Fransızca neşrettim. 

* * * 
SamoiJoviç' e,bugünkü Türk ede-

biyatını nasıl bulduğunu sormuştum. 
Ben, dedi bugünkü edebiyatçılarınız 
içerisinde F a1ih Rıfkı ve Y akup 
Kadriyi seviyorum. Haydar Rifatm 
tercüme ettiği Rusyaya ait eserleri 
de okudum. Şimdi ( Devlet ve ihti
lal ) ile ( Lenin ) i okuyorum. Bunu 
ikmalden sonra ben de içtima! ve 
tenkidi bir eser yazacağım . 

* * * 

Van Valisi Zahid dün şehrimize 
gelmiş ve lstanbul postasi!e İstanbu
la hareket etmiştir . 

* 
Hekimhan Kaymakamı Hüsnü 

İstanbuldan şehrimize gelmiş ve dün 
Hekimhana hareket etmiştir. 

-------·--------------
tı tazyik altında idi . Ve her türlü 
inkişaf ve ilerlemeden mahrum hıra· 
kılmıştı. Halbuki bugün gürcü, azerl 
edebiyatı inkılaptan evvelkinden çok 
verimlidir . 

* * * 
Profesörle konuşmamız Türk -

Rus dostluğuna girmişti . Sempatik 
çehresindeki hatlar silindi ve bu sı· 
cak mevzuu şöyle anlatmağa başladı: 

- Ruslar Türkleri çok severler. 
Bu sevgi yalnız resmi mahafilde de
ğildir . Evvela annem edebiyatçı,babam da 

filoloğdur. İkinci ve mühim sebebe 
gelince : Ben ( Niji Noğorot ) da 
doğdum. Bu şehrin yeni ismi(Gorki) 
dir. Tarihi bir şehir olan Gorkinin 
yanından ( Oka ) nehri geçer. 

Sahillerinin şirin manzaralari olan 
bu nehir ( Volga ) ya dökülür . Bu 
iki nehrin birleştiği yerde her sene 
muayyen ve mutad bir zamanda iki 
ay devam eden bir paQayır kurulur. 

Edebiyatta kollektivizme akan 
bir sele benzeyen Rus edebiyatının 
vaziyetini de şöyle anlattı ; 

-Bu sorgunuz çok mühimdir. Bu
nu izah etmeden evvel cihandaki son 
cereyanlan gözden geçirmek icap 
eder . Eskiden her edebiyat adamı 
ayrı ayrı sahada ve yalnız başına 
çalışıyordu . 

Bütün Rus halkı kalblerinde 
Türklere karşı büyük bir hayranlık 
ve dostluk taşımaktadırlar. Bilhassa 
sizin dünya tarihinde eşi bulunma
yan Atanız ve onun geniş ufukları 
gören gözleri var 1 Onun dil ve ta
rih sahasında aktif otarak gösterdiği 
alakayı şimdiye kadar tarihler kay· 

detmedi . Ve mazideki meşhur sima
lar bunu yapamadı. Napolyon, belki 
yalnız mahir bir askerdi , Fakat Ata
türk, her sahada yürüten ve yarata
rak yaşatan bir dahidir l. 

Bu panayır adeta ArsıulusaJdrr . 
İrandan, Türküstandan, Çinden ve 
şarkın bütün memleketlerinden bir 
çok tüccar bu panayıra gelir. * * * Bunları söylerken SamoiJoviç çok 

Pamuklar: 

Bölgedeki ( bilhassa Kozanda ) 
Narenciye ( Limon portakal ) bah
çelerindeki ağaçlarda Kızanfarüs ha
şeresi bulunduğu görülmüştür. 

Kozan, Kadirli , Ceyhan pamuk:. 
larında esaslı bir Helyotis zararı go
rülmemiş ise de, Temmuz ve Ağ~s
tos ayları zarfında devalJ!. eden şıd
detli sıcakların pamuk mahsulünü 
yüzde 15-20 nisbetinde mutazarrır 1 

ettiği anlaşılmıştır · 1 
Umumiyet itibarile bölgedeki 

1 Ier ne kadar kanun mucibince 
herkes kendi bağ ve bahçesini te
davi etmeğe mecbur ise de hüku
met de halka bu hususta yardım 
edecektir. Hatta yakında şehrimiz 
Ziraat müdürlüğü Kozan mıntıkasına 
mücadele memurlarile mücadele 
malztmesi gönderecektir . 

hasına kadın giremezdi. Halbu~ b 
meşhur atlet Pisidere'nin annesi ~~ k a 
patura oğlunun muvaffakiyet'.ni go tı~ 
zü ile görmek istiyordu. Eskrım ~lkı 
allimi kıyafetine girdi ve musaba(.:1. y 
meydanına çıktı 

Fakat oğlunun kazandığı mu Vet 
fakiyet onu coşturdu. Kadın old~ ttıcl 
ğunu anladılar, muhakeme ettile! Ot 

mahkum oldu sonra affedildi. 

Ve olim pi yad komitesi kat9~erı 
verdi : Atletler ve muallimler ıııt1ta3 
ı;ahakalara cmJcıplak scirectkler 

Memurların suçları 

Şurayi Devlet 
kararı geldi 

Memurin kanununun 34 üncü 
maddesi hak 1{ında Şurayi Devlet 
Umumi heyetince ittihaz edilen ka
rar vilayetlere gönderilmiştir. 

Bu karara göre, bir memur umu
mi ve hususi kanunlarda takibatı 
müstelzim bir suç işlediği takdirde 
takibata tabi tutulması tabii olmak· 
la beraber memurun suçu memurin 
kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 
33 üncü maddelerinde inzibati ce· 
zalara da temas eylediği halde hak-

Jannd umumi takibatla beraber in
zibati ceza tatbiki İcab edecek ve 
şayed memurun fili kanunen cezayı 
müstelzim bir suç teşkil ettiği hal 
de memurin kanununun inzibati ce

zalar için saydığı fiillerden birine te
mas etmiyorsa bu memur hakkında 
yalnız umumi hükümler dairesinde 
takibat icra olunacaktır. 

Bunun aksi olarak1 memurun fili 
kanunen cezayı istilzam eden bir 
suç teşkil etmediği halde memurin 

kanununun yazdığı inzibati cezalan 
istilzam eylediği takdirde inzibati 
ceza tatbik edilerek cezai takibat 
yapılmıyacaktır. 

Hırsızlıklar 

Yere zarf atarak 
kadını kandırmışlar 

İnhisar memurlarına 

Tahsisatları verilmeğe 
başlanıyor 

60 yaşını doldurduklarından do
layı inhisarlardan çıkarılan memur
ların tazminatları verilmeğe başlan 
mıştır. 

Haziranda işlerinden ayrılanların 
tazminatları henüz verilmemektedir. 

Gediklilerin terfi 
müddetleri 

Beyhude zahmet mi '"l°" 
1 talyanm meşhur bir artisti \~Ilı 

dır : Güzel sesli Tito Schir~ •a 
Meşhur artist Roma civarınd.lca 

büyük bır bahçe içinde nefis bİ~· 
köşk yaptırmış, Akrabalarının bur' 1~ 
ya toplayıp yaz safası sürmekte irı~e 11 

Geçen hafta bir gece gülüp eğ;&n 
lendikten sonra köşkte herkes oda~ 
sına çekilip yatmış ve uxumuşlar .. , ?lt 

Çok geçmeden köşkte feryatJıır 0t I 
başlamış ve herkes kendini bahçeY'l .. 
dar atmıştır. Çünkü kö~kte ani bir.0Yl 
yangın çıkmıştır. 

Uş<!klar, komşular civar halk f~~ 
tişerek yangını söndürmüşler ve et'~Yo 

Cedikli küçük zabitlerın terfileri faiye geldiği zaman yapacak iş btı' 
hakkında bir kanun çıkarılmıştır . lamamış. ttii} 

Gedikliden üst çavuşluğa terfi 
müddeti asgari iki seneye ve üst ça. I 
vuşluktan başçavuşluğa terfi müd- 1 

deti de üç seneye çıkarılmıştır . 

Ziraat Müdürü 
teftişten döndü 

Bir kaçgündenberi, Osmaniye, 
Ceyhan, Kadirli, Kozan kazalarında 
teftişte bulunmakta olan Ziraat Mü
dürümüz Kemal AtiJJa tetkik ve tef
tiş seyahal:inden dönmüş ve dün va
zifesine başlamıstır . 

Doğum 

Fakat beyhude mi zahmet et·
11
.Pa 

mişlerdi ? Hayır.. Jğ1 
Bahçeye piyano çıkarıldı. Keın8iııe 

geldi ve etfaiyenin zahmetini boşa 
çıkarmamak için Tito Schipo onlar l'lij 

bir konser verdi, şarkı şöyledi... ~a 

Sulh lehine toplantı i;~ı 
Paris civarında Saint - CJoud/e 

(:'il'" vardır. Geçenlerde orada sulh lcJ.ir al u 
halk bir toplantı yapmıştır. kh 

Paristen kalkan 32 trene ta11l e 
20000 kişi bindi. Diğer istasyonlar' l 
dan da 10000 kişi aldılar. Dönüşte 
gelenlere 6000 kişi daha iltihak et· ~ ~ 
ti. -bil• 

1 saat 45 dakika zarfında Saint 
- Cloud'dan Parise 36000 kişi~,.-
döndü. ~ tkt 

Şayani dikkat bir rekor... 1181 

işte anlattığım panayır,geniş bir 
meydanda ve bizim evin önünde 
kurulur. Ben çocukken büyük bir 
heyecan ve hasretle panayır ayını 
bekler ve şarktan gelen Türklerin 
konuştukları dili işitmek ve bir ta
rafa not etmek için tatlı bir heyecan 
duyardım . 

Halbuki bugün disiplinle ve mu
ayyen bir gayeye doğru ilmi heyet
lerle çalışılıyor . Dijnyadaki bazı 
devletler bu tarz çalışmağı benim
semektedirler. Mesela bugünkü Rus
yada vaziyet böyledir . Rus edebi
yatı büyük inkılabına makes olabil
mek İçin ilerlemektedir . 

Bugün Rusyada inkılap · tarihi 
yazılmaktadır . Buna işciler de işti
rak etmektedir . Rusyada Çarlık 
devrinde müsait şerait altında yalnız 
bir edebiyat vardı . Halkın edebiya-

heyecanlı idi . ·Gözleri pırıl pırıl ya 
nıyordu . 

Meşhur dil üstadı Samoiloviç 
hakkında bu kadar yazmakla iktifa 
ediyorum . İleride fırsat düştükçe 
Türk dili hakkındaki eser ve fikir
lerinden bahsedeceğim . 

Taha Toros 

Kadirlinin Kesme köyünden Ah 
med kızı Ayşe isminde bır köylü ka
dını dün, şehrimiz Memleket 
Hastahanesi ci\.arında iki kişi tara
fından yere zarf atılmak suretiyle 
(manitacılık) la soyulmuş ve 38 lira 
parası aşırılmıştır. 

MilJi Mensucat fabrikası muha
sibi ve eski Baş mürettibimiz Ham
di Paramyoğun dün bir kız çocuğu 
olmuştur . Yavruya mutlu ve uzun 
bir ömür dilerken, ana ve babasını 
da kutlarız • 

Doğum 

Tarsus Çukurova fabrikası mu
hasebecisi arkadaşımız Muradın bir 
kız çocuğu olmuştur. Yavruya uzun 
ömür diler, ana ve hahasını kutlarız. 

10 Lirasını çalmışlar 

.......... 
Dün, Arap köyünden şehrimize ......._ 

gelen Osman oğlu Hasan adında tı 
bir köylünün yankesicilik~ suretiyle .. iki kişi on lirasını aşırmıştır. 8· 

Köylünün tarifi;üzerine polis, hır lll'ıe 1 

sızlığı yapan Abdülvahab ismindeki O 
hırsızı yak alomıştır, 

Zabıta faillerin peşindedir. 
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Avrupada siyasi vaziyet 

~ ..,_,,,*_...
1

Çekoslovakya ilk kurban 
* 

• 
1 

BELEDİYE İLANLARI 

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

Fran5ızcadan Nihad Tangüner 

KARŞI KOMŞUM 
eııiı 

şu 
n emazu, kapısını itenin ben 
lb olduğumu anlayınca mem-

nuniyetle gülümsedi .. iki 
oıı3 llıizde birbirimizi severdik .. 
ındı O ve masası, kapamakta acele 
pk1 ettiği penceresinin ta karşısında 
aÇ' ( karolenjiyen tarihi ) olan büyük 
ğrU eseri ile uğraşmakta idi .. 
tip Dostumun biirosu evin üçüncü 

gir katında büyük bir avluya bakıyor
nır, du .. 

is· - Üşüyormusun . diye sordum. 
, i~ Çünkü dışarıda suhunet nakıs 23 
irer dü 1 •• 

h31 Lemazu, mırıldanarak cevap ver
di : 

eri - Üşümüyorum . Lakin ora 
d daki, bu ihtiyar böyle bana mutta

n .~ sıt bakıyor ve beni sıkıyor .. 
;• ı Lemazunun şikayet ettiği komşu-

3 sunu bahçenin öte tarafında gör
llıüşt'" eli um . 

e 
3 

b- !amamile açık pencere y_an'.nda 
z b~Ytik bir koltuğa oturmuş ıhtıyar 

b~r adamdı .. Dizleri üzerinde acık 
sa ır gazete vardı . 

u'. b - Eğer bu adamcağızın sana 
· ıJ aktığını sezdi isen, demek ki sen 

' Cnd· go . ın ona bakıyorsun . Eğer o se· 
rıı' 111 sıkıyorsa ıı•; için onun tarafına ba 
3 

1Yorsun .. 

liiddeti artmıştı : 
u ~ Çünkü o benden daha kuv 

etı· l ldu 1 
•• Orada, karşımdaki bu mev· 

ilı\, Udiyet beni kendine doğru çeki
or O b · • · d' ·· em t;ıcız e ıyor . 

3 Bu şahsın her sabah gelip oraya 
ı#ı erteştiğini ve hiç kımıldamadığını 

asavv ı er ur et .. 

ı O, gazetesini okur gibi görünü 
•" Ot f k ' a at hiç te okumuyor .. Orada 
·.' ~llııldaınaksızın cansız gibi duruyor 1 
1 ~.ıı ay Şeytan adam l . Ne düşünüyor 
noo::Cilba ? 
bı . lier ~ün saat 11 de bir ihtiyar 
~~ızınetçi kadın bir tepsi ile geliyor 

1 ~.~ ne olduğunu anlıyamadığım bir 
e~'"llak Y • . b k .d. emegı ona ıra ıp gı ıyor . 
3 O, bunu bir çeyrekte içtikten 

r-
0

11
ra uzun hülyasına tekrar dalı -

tla' r 1 • 

e~ >ö 
1
- Bütün gün ne yapıyor ? Hep 

bi1 Ye mi ? 

'e ":"" Gündüzleri ben kütüphane· 
k) Jii!1

diyorum, çalışıyorum . Döndü. 
el ~yı Zaman adamı yine yerinde bu· 
bo· 0 tum G .. 

t .. 1 
erçi o zaman. onun penceresi 

um"" el· Uştür ama, fakat ne pencere 
za~l.an, ve ne de perdeleri olma

ıııı!11 ıç'.~ onun bütün hareketlerini 
e l!'Orij 

ş3 O yorum .. 
)ar 

11
.. zaman, bana daha uyanık gö 

~Yor .. Odada dolaşıyor ve bir 
ltaanın ~a.nına oturarak bir iş ile 

dh şır gıbı oluyor .. Ne olduğunu 
u ~.11mek istiyorum ve bir gün dür-
t ·ı num .. 
•1 ll U alarak baktım ve ihtiyar bu. 

knııı bir takım muvaffakiyetleri
oı ~şf ettim 1 .• Ne can sıkıcı şeyi.. 
r· emazu hiddetle devam etti : 
tt tıı ...._ 1' aliim yok.. Bu bıktırıcı kom· 
t· b·t.erine güzel bir kadın komşum 

1 ırdi l .. 
'ot 

...._ Onunla ne yapacaktın ? . 
şı lik Nemi ? .. Hiç bir şey !.. Gü· 

as len muhakkak bir şey yapıl
~ mı lazımdır ı .. 
li nun kendisi yeter 1 • 

~ 1 ., Budala komşumun oda. 
t~ .. azan latif bir çehrenin görün-

nu de söylemeliyim : 

e ' Haydi canım 1 •• 
a 11' Evet 1 .• Bazan onu, bir genç 
le !telip ziyaret ettiğini görüyo- l .. 

L !lir " kı ? B" • '? r· l'lle .,. ~nç z mı ır yegen mı 
i tıı bana çok güzel geldi .. 

Oııuııla oturuyor, konuşuyor .. 

Gülüyor .: Pek sevimli bir şey ,. 
Yalnız, asla uzun müddet durmu

yor 1 .. 
- Komşunun adını biliyormu

sun kapıcısına sordunmu ? . 
Lemazu yüzünü buruşturdu : 
- Bekçi ile pek seyrek konu

şurum 1 •• 
- Hizmetçin onun kim olduğu. 

mı bilmeli !.. 
- Hizmetçinin derii kodu etme· 

sinden çekinirim !. 
- O halde onu hiç düşünme 

ve o tarafa hiç bakma 1 •• 

- Söylemesi kolay !. 
Sana tekrarlıyorum ki bu çirkin 

ihtiyar beni ipnotize ediyor 1. 
Ne yaptığını ve daha ziyade ne 

yapmadığını öğrenmekten kendimi 
alamıyorum . 

- O seninle hiç meşgul olmu· 
yor !. 

Kendisinin de , benim ona 
baktığıma nasıl sıkılmadığına akıl 
erdiremiyorum . 

Hatta onun , bana gülümsediği· 
ni bile sezdim sanıyorum !. 

Sen bunu sayar mısın ? 
Bu adam benimle tanışmak ister 

mi?. 
Bir kadının aşıkı ile olduğu gibi 

pencereden muhabere yapılır mı ?. 
Daima gözlerimin önündeki bu 

ihtiyarın varlığı beni zehirliyor !. 
Bu mucizden kurtulmak için 

masamı yatak ôdama taşıyacağım 1. 

* * * 
Dostom Lezuyu bir ay görme

miştim . Tekrar gidişimde onu ya· 
tak odasında çalışır buldum . Daha 
kapısından içeri girerken : 

- Sözünü tuttun . Dedim , 
Orada oluşu seni bu kadar sıkan 

bu ihtiyar komşunun görmesindt>n 
kaçınmak için çalışma odasından 
kaçtın !. 

Lemazu , müteessir bir çehre 
aldı ve : 

- ihtiyar komşum , zavallı dos· 
tum onbeş gün evvel öldü . Dedi . 
Bir türlü kendimi avutamıyorum 1 

- Fakat seni son görüşümde , 
yalnız onun sana bakışı , seni hiddet· ı 
lendirdiğini söylemiştin !. 

- Evet öyle .. Fakat şimdi , 
haksız olduğumu anlıyorum !. Gör· 
düğün gibi artık bu odamda çalış· 
mama devam ettim. Çalışma odamda 
artık acı çekemiyeceğim 1. ı 

Bahçemin karşısında şimdi dai 
ma kapalı olan bu pencere bana bü · 
yük bir kaygu vermeğe sebep olu

yor 1. 
Adamcağızı artık , hiç gazetesi 

üstünde uyukladığını .. Çorba içtiği
ni .. Ve muvaffakıyetler yaptığını 

görmüyorum !. 
O . benim yaşayışım içine gir· 

miş gitmişti !. 
Ve bugün bana , onun eksikliği

ni kimse dolduramıyor. Ondan nef. 
ret ettiğimi sanıyordum .. Fakat ken 
disine bağlı olduğumu gördüm !. 

Bana gösterdiği hafif tebessüm
lere hor baktığıma içleniyorum 1. 

Eğer ona cevap verseydim bel· 
kide onunla dost olurdum . 

Bir vakıt o kadar nefret ettiğim 
bu adamın kim olduğunu biliyor 
musun? 

O , Paul Ornateur imiş !. 
- Jesü cümlei kevkebiyesinde 

yeni bir yıldız keşfeden Paul Oma· 
teur mu?. 

- Ta kendisi .. Meşhur adam .. 
işte böyle bir köşeye çekilmiş, böy
le yaşıyordu .. 

Onun cenaze merasimine bile git· 
tim !. 

Anti demokratın bir beşler grubu kurul
du: İtalya - Polonya · Macaristan 

Avusturya - Almanya 

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

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

Polonyalılardan sonra Almanlar 
da, gerçi bilvasıta olarak, yeni Ro
ma imparatorluğunu tanıdılar. Baş· 

ka türlü da olamazdı; ltalyanlar 
memnundurlar, gazeteler Alman fa· 
zileti, bu milletin realitleri anlayış 
kabiliyeti hakkında methiyelerle do· 
ludur. Bu suretle, şimal denizinden 
Akdenize kadar yapılan yeni ittifak 
git gide kuvvetleniyor. Ve bu, garb 
devletlerinin, blokların teşekkülünü 
Avrupa sulhuna zararlı addederek, 
eşit bir vaziyette bir Avrupa elbir
liğine herkesi davet ettikleri hır sı
rada vukua gelmektedir. Fakat Ro· 
mada Berlin gibi, başka türlü düşü
nüyor ve bu blokun teşekkülü, pakt 
!arla kapısı :ıçılmış olan bir müda· 
faa tedbirinden ibaret olduğunu ile. 
ri sürüyor . 

Yeni üçüz ittifak mecuttur ve 
kuvvetlenmektedir. Esasen buna da· 
ha ziyade bir beşiz ittifak demek 
daha doğru olur, çünkü buraya Al
manya, ltalya ve Avusturyadan baş 
ka Macaristan ve Polonya da dahil 
bulunmaktadır. Şimdilik politika sa
hasında hesaba katılmıyan Arnavut· 
!uğun tratejik bakımından bu koa
lisyon için de ehemmiyeti olduğunu 
da unutmamak lazımdır . 

ikinci planda da 5,5 milyon nü· 
fusiyle Bulgaristan bulunmaktadır . 
Bugün Avrupada tekekkül etmiş o
lan bu antidemokratik blok, dişine 
kadar silahlı, daha çocuk yaştan ü
niforma giyen ve milliyetçilik fikriy 
le yetiştirilmiş 160 milyon nufusu 
ihtiva etmektedir. Küçük anlaşma
nın durumu şüphelidir, ve bu taraf· 
ta da sürprizlerle karşılaşmak müm
kündür. Romanyada va~iyet karış
mıştır, bu memlekette nasyonal sos 
yalizm randımanlı bir şekilde çalış 

Boğazlardan 

- Birinci sahifeden arlan--

1856 da Avusturya - Macaris
tan imparatorluğunun Tunç üzerin
deki hakimiyetine karışmağa cesaret 
etmiyen düveli muazzama Roman· 
yanın hakimiyetini tahdit etmekten 
çekin ııemişti. 

Bugün ise vaziyet bambaşkadır. 
Çünkü; Avusturya, Çekoslovakya, 
Macaristan, Yugoslavya ve Roman · 
ya ayni derecede ve ayni haklara 
malik muhtelif Tuna devletleridir. 

Binaenaleyh Romanya için ayrı 
bir rejim tatbik etm;ık haksızlıktır. 

1856 da kurulan kontrol usulü 
vaktiyle Romaı>yanın Osmanlı dev
letine karşı bağlı bulunduğu haraç 
usulü gibi haksız bir usul olup bu 
günkü hukuku düvele uymamakladır. 

Romanya hükumeti komisyonun 
ilgesi hakkındaki isteğini 1921 de 
Viyanada yapılan Tuna nizamname-

Onu görmeğe gelen güzel genç 
kızı da tekrar orada gördüm . O , 
onun yeğeni imiş !. 

O gittiğindenberi apartmanını 
artık bana korkunç görünüyor .. 

Şimdi kendimi yiyorum . 
Ben , Paul Ornateur'un dostu 

olabilirdim!. diye !. 
Kendimi asla avııtamıyacağım .. 

N1ısional Zeıtııng'dıın 

maktadır. Yugoslavyanın dostluğu, 

F ransanııı vermiye amade olduğu 
maddi ve askeri dostluğa bağlıdır. 

Almanya, Macaristan vı- Polonya 
ile çevrili olan Çekoslavakya ilk kur 
ban vaziyette bulnnmaktadır , 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

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

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiy~ 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 

Şüphesiz ki, ne Almanya, ne de 
ltalya bir harb ister görünmiyorlar. 
Bir harb, ister zaferle, ister mağlu
biyetle bitsin, her diktatörlük için 
eninde sonunda bir intihar demek· 
tir. Faşizm ve Hitlerizm ise ebedi
yen yaşıyarak insanlığa hizmet ar
zusundadırlar. Harb is enmiyor, fa
kat depolardaki sayısız toplar ve 
hangarlardaki tayyareler, sadece 
mevcudiyetleriyle de harekete geçe· 
bilirler. Almanya ve ltalya beşler 
konferansına iştirak için, program 
hakkında aydınlatılmalarını istiyor
lar. Sanki her şey önceden açıklan· 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 1 

1 7159 10-15 
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mış değilmiş gibi, Maksad Roma ile , 
Bedin arasında görüş birliğini tesis 
etmek, dara doğrusu, önceden bir 
blokun mevcud olduğunu hissettir 
mektir . 

Roma, imparatorluğun tasdıkini 

ve normal vaziyetin avdeıini sabır 

sızlıkla bekliyor. ltalyan yemişleri 
Londrada ödenecek yerde, bedelle· 1 

ri lngilterenin alacaklı hesabına mah· 
sup edilmekte devam ediyor . i 

Bu yüzden ltalyanın ticaret p'· 
lançosu bir türlü düzelmi ıor. Çün
kü zaferle neticelenen bir harpten 
sonra da paraya ve yabancı para
ya ve 'abancı parasına ihtiyaç var. 
dır, ltalya, bu neviden meseleler hal 
(edilmedikçe Londraya veya Ce
nevreye gitmiyecektir. Ve hal böy· 
le oldukça da ltalya - Avusturya

Saygı değer çifçilerimize 
Ziraat Bankası Adana Mensucat fabrikası çırçırhanesile 1. N. lu (Eski 

Şinasiler) ve 2 N. lu ( Eski Belçika ) fabrikaları mevsim için faaliyete ha
zırlanmıştır . 

Ziraat Mensucat ıane ve koza 
1 Numaralı ıane ve koza 
2 Numaralı yalnız Klevland pamuğu çekeceklerdir . 

1- Toplama mevsiminde çifçiyi sıkıntıdan kurtarmak için para da
ğıtılmaktadır . 

2- Fabrikalarımıza getireceğiniz kütlü ve kozalar için faizsiz avans 
verilecektir . 

3- Pamuk ve çiğidini satmak istiyenlere borsa fiatı üzerinden her 
türlü kolaylıklar gösterilir. 

4- Klevlandın çekme ücreti diğer fabrikalar fiatından daha ucuzdur. 
5- Şimdiden çi ~it almak istiyenlere çiğit verilir . 
Pamuklarınızı huzur ve rahat içinde çektirmek için geniş depoları mü

kemmel makinJları bulunan ve her türlü sürat ve kolaylığı gösterecek 
olan fabrikalarımıza baş vurmanız menfaatınız iktizasındandır . 

Müracaat yeri : Ziraat bankası Adana Mensucat fabrikası müdürlü-
ğüdür . 7198 20-23- 26 

Almanya blokunun yerini, Londrada ------'-----------------------
düşünüldüğü gibi Avrupa el bırak
ması beklenemez . 

sonra Tuna 

sinin yedinci maddesine dayanmak
tadır. 

Bu maddeye göre, Tuna komis-
1 

yonunu teşkil eden (lngiltere, F ran- ' 
sa, ltalya ve Romanya) devletleri; r 

aralarında yeni bir anlaşma yaparak 
ilk Tuna komisyonunu ilga etmek 
hakkına maliktialer. 

Titülesko,nun planına göre, bi
rinci Tuna komisyonu ilga edilecek 
ve hali hazırda Viyana' da mevcud 
olan ikinci Tuna komisyonunun hak j 
ve salahiyelleri tevsi edilerek bütün 
Tuna üzerinde seyri sefeıi tanzim 
vazifesini üstüne alacak; ve bu yeni 
komisyonda Tuna üzerinde sahilleri 
bulunan bilumum cl .. vletler bu cemi
yette müsavi haklara "malik olarak 
tmsil edileceklerdir. 

Romanyanın attığı bu adım, Mon· 
trö konferansında verilen kararların 
tabii bir neticesi olup şaşılacak bir 
şey değildir . 

Ancak nazarı dikkatı celbeden 
bir şey vardır ki o da. Titüleskonun 
planlarında; Tuna meselelerinde hak
kı kelamı olması icabeden ve Tuanın 
menbaına sahip bulunan Almanya. 
dan hiç bahsetmemesidir. 

Bundan başka Titilesko Tuna 
üzerinde 300 kilometrelik bir sahili 
bulunan Bulgaristandan da hiç bah
tetmemiştir. 

Küçük sanatlar ve ev 
sanatları · 

Kurultay açılınca küçük sanat
larla ev sanatlarının Teşviki Sanayi 
kanunundan istifadderi için bir ka
nun çıkacaktır. Kanun layihası ha· 
zırlanmak üzeredir. 

bahsetmemesi Berlin ve Sofyada fe
na akisler meyana getirmiştir. 

Berfin Almanyanın Tuna mese 
lelerinde de müsavatı hak prensibin
den ferağat etmiyeceğini ileri sür
mektedir. 

Bundan ba~ka aşağı Tuna işle
rine Alm;;nyanın karıştırılmaması 
Alman yanın Tuna ve Karadeııizde. 

ki denizcilik enterdselerine zarar 
Aerdiğindeıı ve binaena(e,( bir hak
sızlık teşkil ettiğinden bahsolunmak. 
tadır. 

Esast'n 15 senedenberi cari olan 
1921 Tuna nizamnamesi: 42 inci 
maddesinde nizamnamenin her beş 
sedede bir (tetkikini = revizisyonu
mı) şart koymaktadır. 

Binaenaleyh Tirüleskonun teşeb
büsü Tuna nizamnamesinin revizis
yondan geçirilmesine bir vesile ol
malıdır. 

Zaten Alnıanya bu sene mayısı-
nın sonlarında Tuna nizamnamesini 
imzalamış olan devletler nezdinde bu 
hususta teşcbbüsatta bulunmuştur. 

Sofyaya gelince onlarda 9ulga· 
rıstanııı iştiraki olmadan Tuna me· 
selelerinin tedkikine imkan olmadığı 
fikrindedirler. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Adana pamuk müstah
silleri satış kooperatifi 
tasfiye heyetinden : 

26 - 6 - 936 tarihinde fevka
lade surette toplanmış olan Adana 
pamuk müstahsilleri satış koopera
tifi ortakları heyeti umumiyesi tara· 
fından şirketin feshine dair verilen 
karar iktisat Vekaletinçe tasdik edil. 
diğinden mezkur kooperatifin 26-
6 -936 tarihinden itibaren münfesih 
olmuş ve tasfiye haline girmiştir . 

İzzet Koçak, Hilmi Dağcı , Cev
d~t Varol müçtemian hareket etmek 
salahiyetile kooperatifin tasfiye me 
murları tayin edilmişlerdir. 

Ticaret kanununun 445 inci mad· 
desine tevfikan şirketin alacaklıları 
alacaklılarını tesbit ettirmek üzere 
Abidin paşa caddesinde Ziraat ban
kası karşısındaki 40 numaralı şirket 
merkezine nihayet bir ay zarfında 
müracaat etmeye davet olunurlar. 

işbu ilan birer hafta fasıla ile üç 
defa neşredilecek ve yakarıda yazılı 
bir ay müddet üçüncü ilan tarihin
den itibaren başlıyacaktır . 

7217 23-30-6 

ı- --·-- __ , ___ _ 
Meğer ben ruhumun hakimini kovı·· 
yor muşum!.. 

Meğer o benim yegane eğlencem 1 
miş ?!?. 

Halbuki Bulgaristenın Roman· 
ya ile olan simal hududunu hemen 
yalnız Tuna teşkil ediyor denilebilir.. 

Titüleskonun bu iki devletten! 

Umumi kanaata göre, gerek Al· 
manya ve gerek Bulgoristanın arzu
larına kafi ehemmıyet vermeden Tu. 
na hakkında yeni bir karar vermek 
mümkü olamıyacaktır. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

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



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 
Kılo 1''ıyaıı 

CiNSİ En En çol.. Satılan Mikdar az 
x.. s. K. s. Ktla 

Kiipımalı pamuk 
-

Piyasa parlaj!'ı 
" Piyasa temizi 
" iane l 37 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40,50 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
-

' Ç 1 G 1 T 
Ekspres 

1 

1 iane 

1 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumliık ,. 1 

HUBUBAT 
Buj!'day Kıbrıs 1 ı-4,52--

" 
Yerli 4·,-27 

" 
mentane 

Arpa 2,65 -2,75 
--Fasulya --Yulaf 2,67 "'2,87--

Delice 
-

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 1 
Sisam 1 

UN 
Dört yıldız Salih 675 

1 
-... üç " " . 600 :.ö..::: 

~ -Dört yıldız Doj!'ruluk 700 
-"' üç " " 625 
.a " Simit 8oo --o..= " == ~ --"' > Dört yıldız cumhuriyet 700 = 
"' ()o üç " 625 ..... " 

Simit " 800 

Liverpol Telgrafları 

P .... I Kambiyo ve para 
22 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

."ıantım 

-

!-~- 74 Liret 

1 I= Hazır 

Temmuz vadeli 26 Rayşmark 

Frank « Fransız " - ,_ 
Birinciteşrin vadeli 6 20 Sterlin « İngiliz " 635 
Hit hazır 5 ·ı2i_ Dolar « Amerika " 
Neyyork 11 53 Frank « İsviçre " 

_______ ................................................................... ~ 
1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan KayQ.delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır •..• 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S buluouı' .... 

' 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

i 

' 

Türksözü 
-

Adana Tarım okulu di-
rektörlüğünden : t:'t~ 

Ziraat Vekaletinin emrile bu yıl 
okulumuza fazla talebe alınacağın - 1 
dan evvelce ilan olunan kayıt ve ka. 
bul tarihi Eylı1lün ( 20 ) sine kadar 
uzatılmıştır. 

Şeraiti haiz Orta Okul mezun· 
larının mezkur tarihe kadar okul di
rektörlüğüne müracaat edebileeek
leri ilan olunur . 7216 23-30 

Ceyhan Belediyesinden: 
10 Numaralı Adana caddesinin 1 

genişletilmesi sebebile doğu cephe J 

üzerinde bulunan ve bu suretle yo- J 

lun muaddel güzergahı sahası içinde 
kalarak kısmen veya tamamen alı
narak yola çevrilmiş olan arsalar ve 
bu kabil yerler her kime ait ise hak
ları ziyaa uğramamak üzere yazı ile 
belediye riyasetine müracaat eyle. 
meleri. 7196 20- 23- 27-30 

Pamuklarını prese etti
recek olan saygı değer 
çifçi ve tüccarlarımıza: 

2 Numaralı çırçır fabrikamızın 

( Eski Belçika ) presesi bu sene fa_ 
aliyete geçmek üzere hazırlanmıştır. 
Kaba ve preseli balyaları muhafaza 
için çok müsait depoları vardır. Pa · 
muk prese ettirmek istiyenlerin : 

Ziraat bankası Mensucat fahri· 
kası müdürlüğüne müracaatları . 

7197 20-23- 26 

Satılık ev 

Ağca Mesçit mahallesinde iki aile 
oturabilecek taksimatı havi bir ev 
satılıktır. lstiyenler Çinkoğraf Ah. 
met Rifat atölyesinde Latif Arişe 
baş vursunlar. Hane No. 117-119 

7208 3-4 

İkmale kalanlar 

okusun 

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

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

Celal Bayer 1 ___________________ __, ,-------------·----------
_)~!~ __... ..... r-n::[ __ , 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No·l 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

: '· ' . • 

r _...,,. • 
1 ;.. •• 1 

,,. ··.; 1 

--·. -.. 

Öz Türlr sermayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

105 
385 
32 
82 

325 

Yarım litre 
Gram 

Ankara Birası 
kmekten 

S ten 

3,5 
Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 

1 
rasını içiniz. Her yerde 

6984 

" .. 
" .. 

adet 

Ter< yaj!'ından 
Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 

temin eder . 
: Bu besleyici saj!'lık koruyucu Ankara Bi

israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

62 
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F 
• 'd • Soğuk 1 rıgı aırehava do 

!ahında muhafaza edeceğim 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo-

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarzya yakın azaltan Ekovat 

' kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat K .. 1.. Frı'gı'daı're sahip olanlar elek 
ompresor u trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rigidaire' den ~~r:b~~t~\~tu;~ daha idareli soğuk hava 

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

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 34 

Muharrem Hilmi 

• 

1 

1 

23 Ağustos 1936 

.. T~RKiYE 

llRAAT 
I , 

'. 

' 
BANKASI 

" ..... .. . .... ..... ~ 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

• 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edin1 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

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

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

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzd~r 

Tren ücretleri yaryarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

I Odalar dört kişiliktir · r, 200 Bir gecelik 
otel odası Fazlasından fark aJırııt-

125 Bir gecelik 

) taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci 

" 
Bir kişi ücreti günde i~1 30 Hususi banyo 

~ 15 Umumi 
" defaya kadar 

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

29 ~ .__ _________________ ..;;;.._,,,. 

Umumi neşriyat müdüriİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

li 

v 
t 

lı 

~ 
k 


