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Oçüncü kurultayımız dün açıldı 
Üçüncü Dil 

Kurultayı 

D " il, milletin kendisidir ., 
diyen Fransız filozofu ebe-
di hakikatlerden birini söy

lemiştir . Dil tıpkı bir sosyete gibi 
~aşama kudretini haiz bir varlıktır . 
hunun için dil, daima hareket haliı:ıde 

ulunan dinamik bir müessesedir . Şu 
fal de bir sosyete içinde yapılan esas
k ve derin inkilab ve anlayış hare-

etlerinin dil üzerinde müessir olma
ınası mümkun değildir . lnkilab fikir 
v~. duygularını padişahlar devrinin 
ddıyle anlatmak belki kabil olmadıj!'ı 
ilbi o zamanın dil hakkındaki düşün
celeriyle şimdiki düşüncelerimiz ara
sında pek büyük fark vardır . 

d .imparatorluk, kudretini halktan 
eğıl sarayın mutlak kudretinden alır

~'·. Saravın kendisini teşkil eden muh
.e~ıf milletlerden mürekkeb saydığı 
:Çın, Türk dili de muhtelif dillerden 

1tşekküJ etmiş bir müessese farz edi
trdi. Geçen asırda Türk gramerini 
r.azınış olan, Cevdet Paşa, Şeyh Yas
~ ıribi zatlar Türk diline Osmanlı dili 
erler ve onu " üç lisandan teşekkül 

~tıniş bir lisanı azbülbeyan ., olarak 
•rıf ederlerdi. Osmanlı dilinin tamtı

;,a~ı~ kelimelerini kullanamıyanlar 
urk ,, diye istihza edilirdi . 

d Vakıa her dil başka dillerden yar
k ıın ırörebilir . Mesela lngilizce de o 
k~dar çok Fransızca kelimeler vardır 
·ı' VoJter bile biraz da alaylı bir dil 
~ c ( lngilizce bozuk Fraıısızcadan 
k:şk~ ?ir şey değildir ) demişti . Fa-
1. t bızım Türkçeye giren yabancı ke-
1llıeler hem kendi kaideleri , ve kı

Yaletleriyle girmiş olduğu için ( os
~~nlı dili de ) osmanlı milleti gibi 
u af bir şey olmuştu . 

1 Üçüncü dil 
bahçe 

kurultayı 
saryında 

dün Dolma 
toplandı 

Atatürk yüksek huzurlariyle Kurultayı onurlandırdılar 

Kurultay bugün öğleden sonra ikinci toplantıyı yapacak 

-

Üçüncü dil kurultayının toplandığı lsıanbuldakı Dolmabahç •arayı 

Üçüncü Dil Kurultayı dün saat Atatürk yüksek huzurlarıyle Ku- ikinci celsede Kurultaya yedi komite 
ikide Dolmbahçe sarayında açılmıştır. rultayı onurlandırmışlardı. Saffet seçilmiştir. Ve bundan sonra lstan 

Geç zamana kadar beklediğimiz Arıkanın açılış nutkundan sonra Ku- bul üniversitesi profesörlerinden Yu-
haide Anadolu ajansı Kurultayın açı- rultay riyaset divanı yapılmış, Reis f z· b' k f l G .. 
1 .. · d · f ·1· · · k" · 1 .1 . . B d su ıya uzun ır on erans a uneş 
ış torenıne aır ta sı at vermemıştır. ve atıp er seçı mıştır. un an son- d'I · . · . h t . t' 

Y 1 .. k"I" 1 1 b'ld'• · · T" k d'l k I G l k . ı nazarıyesını ıza e mış ır. a nız muş u at a a a ı ıgımız ra ur ı uru u ene se reterı 

Radyo neşriyatının hülasasını aşağı· lbrahim Necmi Kurulun bir yıllık 
ya koyuyorzu: mesaisi hakkında izahat vermiş ve 

Kurultay saat ikide Kültür Ba- bilassa Kurultaya iştirak eden ecne-
kanı Saffet Arıkanın bir nutku ile bi alimlere teşekkür etmiştir. / 
açıldı. Saat dörde çeyrek kala başlıyan 1 

ı' usuf Ziyanın nutkunu mütea. 

kip memleketin iç ve dışından Ku · 
rultaya gelen t._brik telgrafları okun

muş ve bugün saat ikide toplanmak 
üzere toplantıya nihayet verilmiştir. 

diger Sovyet şeflerine 
tertip edenler 

Stalin ve 
komplo 

Kurşuna dizilecekler 
-

Bazı mücrimlerin cezalarının hafifle
tilmesi muhtemel görülüyor 

Moskova : 24 (A.A) - Troçki 
ve Zinviyef taraftarı tedhişçilerin 
muhakemeleri devam etmektedir . 

Sovyet ricaline karşı suikasd 
teşebbüsiyle maznun olan bu eşhas 

hakkında müddei umumi idam tale
binde bulunmuştur . 

Maznunlar avukat tutmamışlar 
ve reise son sözlerini söylemek hak

kını muhafarn ettiklerini bildirmiş· 

!erdir . 

1 Moskova : 24 (Radyo) - Sov
yet şeflerine suikasd yapmakla maz

nun olanların hepsi de idama mah
kum edildiler . 

Heyeti hakimenin müzakeresi se· 
kiz saat devam etmiştir . Mahkum
lar kurşuna dizileceklerdir . 

Hakim, hazurun tarafından al
kışlarla karşılanmıştır . 

Maznunların hepsi cürümlerini 
harasen itiraf etmişlerdir , Yegane 
üınidler icra komitesinin temyizin
dedir. 

Çünkü mahkeme maznunların 

haklarında •erilen hükmü icra ko
mitesine temyiz etmelerine müsaade 
etmiştir . 

icra komitesinin temyizinden 
büyük bir şey beklenemiyeceği fikri 
hakimse de Kıremlen'in mahkumlar
dan bazılarının cezalarını hafifletece
ğ~ de umulmaktadır . 

Moskova: 24 ( AA. ) - Mos
kova mahkemesi snikastcıların 16 
sını da kurşuna dizilmeğe mahkum 
etmiştir . 

İspanyadaki ihtilal harbi bütün 
f ecaatiyle devam ediyor 

tı inkılap Türkiyesi bir taraftan da 
lı Pkı tarih araştırmaları gibi çok esas-
k Inetodlarla dil işini de muhtelif ba- ,..,.......,......,.... _____ __,,..... _______ ~---.....,...--------------------...... -

&'.~~~rdan araştırmağa koyulmuştu . 

Madrid gittikçe 
boşalmakta .. 

il u~~k Önderin başkanlı~ı ve büyük 
r !risı altında yürüyen bu hareket hay-
ete şa 1 . yan sonunç ar verıyor . 

t Güneş-Dil nazariyesi tarih araş· 
ı:r'.11alarile meydana çıkan hakikat
d tı ırerçekleştirdiği gibi şimdiye ka
ır ar izahedilemiyen bir çok şeyleri 
tıı~Yet sade ve kolay olarak izahet-

1Ştir . 

oJ Türk dilinin bütün dillere ana 
kıa~ b~yük dillerden biri olduğu hak
ri: .akı fikir artık gerçekleşiyor . Bi
rekı ~e ikinci dil kongreleri dil ha-

etıne güzel bir yöndem vermişti. 
bil Bütiin medeni memleketler dil 
b" ır~nlerinin de iştirakile yapılan bu, 
b~Y~k kongre, dil hareketine daha 
&· Yuk bir hız ve kuvvet vere~ektir . 
k~~· Y_andan Türk dili bir tarih haki
taftını ortaya çıkardığı gibi diğer ta
llı .. an da yabancı dillerin tahakkü
v Unden kurtulmuş her türlü inkişaf 
de ıstikak kabiliyetini haiz ve en mo
li~rn diller kadar zengin bir dil ha-

e ırelecektir . 
ili Kurultayı derin saygılarla kutlar, 
Veın Yollarında yeni ufuklar açmasını 
le ortaya yeni hakikatler serpmesini 
Inennı eyleriz . 

Necibııli KÜÇÜKA 

---------·--~~~ 
Çankırılılar 

Atatürk gününü 
kutladılar 

1 t Ankara : 24 (A.A) - Çankırı 
~ ~~ bu gün Atatürk'ün Çankırıya 
k e ışlerinin on ikinci yıldönümünü 
Qtiulaınışlardır . 

Üçün .. M'.f · cu umum u ettış 

lJ Ankara : 24 (A.A) - Üçüncü 
tıı nıuıni Müfettiş Tahsin Uzer Erzu

tck ~üınüşhane yolunu tetkik ede-
<!un Gümüşhaneye gelmiştir . 

Fransa - Suriye muahede 
meselesi bir çıkmazda!. 

Kont dö Martel'in Suriyeye dönmiye
ceği katileşiyor . İşleri yüce komiser 

muavini idare edecek 
-----·----

Suriye gazteleri muahedenin 
sını yakın görüyorlar 

• 
ımza-

Şam : 22 ( Hususi muhabirimiz
den ) - Buradaki gazeteler Pariste 

bulunan vatani heyet katibi Naim 

Antakiden: 

Babasına gelen bir mektupda , 
konuşmaların sona ermek üzere 

olduğunu ae bütün esaslı meseleler 
üzerinde tam bir anlaşma hasıl ol· 
duğunu kaydetmiş bulunduğunu bil
dirmektedirler . 

Yine bu mektuba nazaran hey 
et ay sonunda Paristen oyrılacak 

ve şark sürat katarile lstanbula ge
lerek bir gün kaldıktan sonra Anka 

raya uğrayacak ve Ankarada iki gün 
oturacaktır . Heyetin Ankarada , 
Suriye ve Türkiyeyi alakadar eden 

mühim meseleler üzerinde Türkiye 
devlet adamlariyle görüşmesi muh
temeldir. 

Bura gazeteleri vatani heye· 
tin kati muvaffakıyetinden sitayişle 
bahsetmektedirler . 

Fakat bazı mahafilde, Suriye -
Fransa muahedesinin imza meselesi-

nin daha hayli uzayacağını ve an
laşmanın kısa bir zamanda ve ko
layca olamıyacağını bildirmektedir
ler . 

Fransız kabinesinde maarif ba
kanlığı muavini M. Jökey haraya 
gelmiş ve Yüce Komiserliğe konuk 
olmuştur . 

M. Jökeyin şerefine Şam delege
si baron Van tarafından bir şölen 
verilmiştir . Meclis reisi de bir şölen 
verecektir . 

Müşarünileyh , Fransız parla· 
mentosu M. Heryonun samimi dost
larındandır . 

Dö Martel dönmüyor mu? 

iyi haber alan bir kaynaktan 
sızdığına göre , Kont Dö Martelin 

Suriyeye dönmemesi artık bir emri 
vakidir . 

Bunun için Fransa hükumeti , 
Lübnanda teşrii hayatın iadesi işini 
Yüce Komiser vekili vasıtasiyle yap· 
tıracaktır , 

..... .......-......~---~ ...... 
t t 

Bir milyon asker 

Silah altınamı çağırıldı? 
-

BPrlin: 2·l [Radyo] - Rıııların 
Garb cephesinde yeni ısıi/ık(ımlar yap
tıkları ıe son bır ka11unla da bir nııl· 

,ıondaıı fazla kur'a efrad1111 si/{ı/ı al
tına ço/l'ımırısı burada büyük bır hay
ret U}andırn11ştır. 

ICenubdaki asilerin başındaki iki General 
hükumet kuvvetlerinin elinden kurtulmak 

ümidini göremeyince intihar ettiler 

Rusların bu hareketi bilhassa Al· 
maıı)'aya k11rşı lıasmaııe bir hareket 
telôkkı edilnıekıedır. 

• ~- .... ........____ .......... _ ...... _...__.........._... 

Cebelüttaıık : 24 ( Radyo ) -
Dibervcrfon adındaki lngiliz ticaret 
gemisi Cebelüttarıka Melida yolu 
üzerinde lspanyol harb gemiieri ta
rafından tevkif olunmuş ve Malaga
ya götürülınüşti'r . 

Cebelüttarık : 24 ( Radyo ) -

Şehrimiz Ortra tahsil 
kadroları geldi 

Liseler, muallim ve ortamektep öğret
menlerinden bir çoğu zam, gördüler 

Erkek lisesi müdürü İstanbula 
tayin edildi 

Şehrimiz Orta tahsil kadrosun· 
daki öğretmenlerin bir çoğu zam, 
kıdem görmüşler ve tahavl edil
mişlerdir . 

Vekaletten dün gelen listedeki 
isimleri, terfi derecelerile aşağıya 
alıyoruz : 

Orta okul musiki öğretmeni 
Hilmi 2,5 lira zam, Orta okul re 
sim öğretmeni Şemseddin 2 lira 
zam, Erkek Lisesi müdürü Cevdet 

Barlas lstanbul erkek öğretmen oku 
lu öğretmenliğine, Onun yerine ls
tanbul Haydarpaşa Lisesi müdür 
muavini Halid tayin edilmiştir . 

Erkek Lisesi resim muallimi Ke
nana 3 lira zam, Kız lisesi Yurd bil
gisi öğretmeni Hidayete 5 lira zam, 
Erkek lisesi Edebiyat öğretmeni 
Arif Nihad Asyaya 5 lira zam, Er
kek muallim mektebi riyaziye mu 

- Gerisi üçüncü sahifede -

İngiltere hükumetinin neşrettiği res
mi bir tebligde lngiliz ticaret gemi
sinin Melidadan 10 mil mesafede, 
binaenaleyh İspanyol Karako'unun 
haricinde tevkif edilmiş olduğu bil. 
dirilmektedir. Vapurun Kaptanı is
panya! hükumetini resmen protesto 
etmiştir . 

Londra : 24 ( Radyo ) - lspan
yol hükumeti tarafından Diberver
fon un tevkif hadisesi münasebetile 
lngiltere hükumetine tarziye veril
miş ve gemi serbest bırakılmıştır . 
Diberverfon Cebelüttarıka dönmüş
tür . 

Paris : 24 ( Radyo ) - Kardi
nal Paragon ve diğer bir kaç ruhani 
reisi Barselonda Komunistler tara

- Gerisi ikinci sahifede -

Nafia Müsteşarı 

Samsundaki tetkiklerini 
bitirdi 

Ankara : 24 ( A. A.) Tetkik 
gezisi yapmakta olan Ankara Yük
sek Ziraat Enstitüsü talebe ve do
çentlerinden mürekkeb bir grup bu 
gün Samsuna gelmiştir. Samsun ve 
havalisinde su ve köprüler işi üze 
rinde tetkiı...atını bitir~n Bayındırlık 

Vekaleti Müsteşarı bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. 



Sahife : 2 

Altın Arayıcılar 
Amerikalı dilber Girller zenginleri 

nasıl aldatıyorlar ? 

Montekarlodan Amerikaya bir sipariş a=·c=·==~71"' ···=-::::: 
'Gedikli mektebi 

Monte Karlo'nun müdürü Sablon Diye ilave etti. 1 
Menajer Vitreyde bir baskın verdi Amerikan mamulatı dilber Gir!- Orta 
ve ; !er, ve bekarlık ... Aman yarabbi ne 

tahsil derecesine 
çıkarıldı - Bu mevsim için bana sekiz münasebet ? 

Gir! lazımdır 1 Dedi. Mamafih, ben başka bir sual 

Her zaman seyahata hazır bir sordum : • 
halde bulunan Vitreyd : -· En güzel aşk hatıranız han-

- Y es ! D di. gisidir ? 

Ve hemen Nevyork: yolunu tut
tu! 

Üç hafta sonra birinci neviden 
sekiz dilber Gir! ve ... 600 kiloluk 
bagaj ile Monakoda arzıendam ey
ledi: 

• 
* * 

işte Monako'nun " Kışlık Tiyat· 
rosu " nun lüks sahnesinde bu sekiz 
dilber, Amerikan mamulatı U. S. A. 
Madein, Gir! : 

- Ono, Tvo, Tri. bir iki, üç ... 
Diye numaralar yapmağa başladı
lar! 

Amerikan mamulatı dilberler, 
bir köşede bagajlarını açtılar : aman 
yarabbi, ne kadar ipekliler, ne ka
dar çok dantelalar, kurdelalar ve 
şapkalar !.. 

- Fakat bunlar çıplak numara· 
lar yapmıyacaklar mı ? 

Kollarını başları üzerinde birer 
hale haline getirerek dans eden dört 
kız Helen, An, lndüş ve Leonor' dur. 

Beyaz mayosile merdivenden i
nen, bin bir gece saraylarının peri 
kızlarını andıran da Glorya' dır. 

Hemen hepsi birden : 
- Neden ? .. Neden ? .. diye ~or

dular. 
An hiçbirşey anlamamış gibi i 

di. Yalnız Glorya şu cevabı verdi : 
- Aşk hatıraları mı? Fakat 

bunlar o kadar çok ki birisini seç
mek cidden müşkül ! 

Vitreya bana : 
- Biliyor musunuz? Bunlar bi

rer altın arayıcısıdır ! Dedi. 
İzahat istemeğe meydan verme

den sözünü tamamladı : 

- Girller Amerikada talihi en 
yaver olan dilberlerdir. 

Amerikada erkekler hemen ve 
ani afallaşır kalırlar ve " - Ne ka
dar para ister ?,, Diye sorarlar. Bol 
yiyecekler, güzel ve pahalı giyecek
ler, eğlenceler, otolar ve apartman· 
!ar ... Bundan başka bir Amerikalı 
gir! bilirim ki bir zenginile altı ay 

yaşadığı, oto ve apartman sahibi 
olduğu halde kendisini bir defa 
bile kucaklattırmamıştır 1 Amma .. 
bu kadarı da ahmaklıktır. Değil mi? 

Mamafih .. Fransa'da bu cins 

Gedikli' mektepleri orta okul se 
viyesine çıkarılmıştır . 

Bu mekteplere halis köylü ço
cukları alınacaktır . 

Genel Kurmay başkanlığının bu 
husustaki emirleri dün Dahiliye Ve· 
kaletinin bir tahriratına rapten Vi

' !ayete gelmiştir . 

İlk mektep muallimlerinin 
935 kıdem cedvelleri 

Vilayetimiz merkez ve mülhaka 
tı ilk tedrisat öğretmenlerine aid 
kıdem cedvdleri dün Maarif Veka-
!etinden gelmiştir . 

Fakat bu cedvelde iki muallim 
zam görmüş diğerleri hakkında Ve· 
kalet bazı izahatlar istemiştir . 

Bir kısım muallimlerin de ay
lıkları kıdemlerine müsavi olduğun
dan Vekalet tekrar maaşlarına zam 
yapılmasını kabul etmemiştir . 

Zafer ve Tayyare Bayramı 

30 Ağustos pazara tesadüf eden 1 

Zafer ve Tayyare Bayramları için 1 
icabeden hazırlıklara başlanmıştır. 

Kaptanları Maryon da piyanis
tin yanındadır ! 

e. r~ek pek yoktur, buna siz de emin-
1 

sınız. ' 

Şehrimiz Türk hava kurumu Baş
kanlığı da büyük bir program ha
zırlamağa başlamıştır. 

Dünkü hava vaziyetı 
Siyah ipekli pijama giyen kır

mızı saçlı Gir! Barbaradır ; by kız 
sade " memnu ,, numaralar yapar! 

* • * 
Muhitin tanınmışlarından birisi 

bana, kulağıma : 
- Hele sorunuz, bakalım be

karmıdırlar ?. Diye fısıldadı! 

Ve sonra : 
- Hepsi de bilateredüd bekar 

olduklarını söyliyeceklerdir! 

- Amma,: Benim getirdiğim 
girller çok usta mahluklardır, Paris
te bunları otelin asansörüne kadar 
takip edenler oldu. Glorya Savan
sonun sabık kocası, Marlen Ditrihi 
bizim Glorya için terke karar ver-
d·ı ı. 

Doğrusu, büyük gril fabrikatörü 
Earl Karo] be~eriyete büyük hizmet· 
]er ediyor. 1 

Pierre Rocher 

Britanyanın Politikası 
------·-------

Yeni Parlame11ton11n ilk içtima devresinin sona ermek üzere bulunması 
dnlayısıle büyük lngiliz siya.<ilerinden Virısıon Çurçı/'in, ,Yoye Fraıe Presse 
{fazetesinde ıntişar eden elınıımiyetli bir m,1kalesiııi aynen alıyorıız. 

y eni parlamentonun ilk içti-
ma devresi sona ermek Ü

zeredir. Bu munasebetle, acaba bü
yük Britanya tarihin uzun bir faslı 

ela ayni zamanda sona erecek midir? 
Loit Corc koalisyon kabine düş· 

tüğü gündenberi, on üç . yıl durma. 
dan, Baldvin - Makclonald rej!mi a
dını alacak olan bir hükı'.imetin ida· 
resinde yaşadık. Önceleri iki devlet 
adamı kabinede yerlerini değiştirdi
ler ; fakat son beş yıl içinde mem· 
leketi politik bir kardaşlıkla idare 
ettiler. Hemen hemen prensip ve 
menfaatları tamamen birbirlerine zıd 
iki muhtelif partinin mümessilleri 
oldukları halde, başbakanlık makamı 
kuruldu kurulalı herhangi başka iki 
başbakanda görülmemiş derecede 
telakki tarzlarında, mizaç ve metod· 
larında bir birlik gösterdiler. Ken 
dilerine has bir keyfiyet olarak bi
rinin isteğine diğe'ri daima sempati 
göstermiştir 

Makdonald eski teorileri çok iyi 
anlıyordu; bir endüstrisinin gümrük 
himayesini tercih etmesi bir yapa bı. 
rakılacak olursa, Baldvin' de kendi
sini mükemmel btr mutedil sosya
lizm mümessili yapabilecek vasıflar 
vardı. Bilhassa imparatorluk mese· 
lelerinde, Hindistan, Mısır, manda 
sahal•rı ve hele müdafaa işlerinde 

onun duygu ve tabiatı, liberal ve iş· 
çi partileri kırmasının telakkiıerine 
uygundu. 

Milli azmin inkişafını kuvvetten 
düşürmek ve parlamentoyu da alel
ade ve değersiz münakaşalı.r sevi
yesine indirmek suretile, her iki dev
let adamı da politik meseleleri ehem· 
miyetsiz şeyler haline sokmağa, bü -
yük ölçüde tutulmuş tasavvurları a. 
kamete uğratmağa fevkalade mu· 
vaffak oldular. 

Bu iki devlet adamının hükumet 
ideali, tıpkı Jilbtr ve Sülivan ope 
retindeki asıl lordun idealini andırı
yor. Bu operette lord hakkında, "O, 
hakikatte hiç bir şey yapmadı.Fakat 
bunu çok iyi başardı 1 ,, denilmek· 
tedir . 

Bu itibarla Makdonald ile Bald
vin'in mesut bir armoni kurmuş ol
malarına hiç şaşılmamalıdır. Parla· 
mentoda biribirlerinin karşılarına 

muarız diye çıkacak ·yerde , hüku· 
met sıralarında iki iyi meslekdaş 

gibi yanyana oturdular . 
Bu dikkate değer rejim hakkın

da tarih nasıl bir hüküm yürütecek
tir ? Bu hüküm , her iki devlet ada· 
mının bizleri idare ettikleri bu tarihi 
devrin vazife diye telakki edilen şey· 
!erine bağlıdır . 

Yeni bir doğuşa , bütün sınıfla· 

Şehrimiz Askeri Hava Rasat 
merkezinden aldığımız malumata 
göre : 

Dün saat 14 de tazyiki nesimi 
750,8 en çok sıcak 33,1, en az sıcak 
25,2, hararet 32,4 dü. Rüzgar da· 
ima Lodos esmiş, saniyede altı metre 
sürati vardı. 

Hava çok kapalıydı . Rutubet 59 
du. Bir metre mik'abı havada bu
lunan su buharı miktarı 21,5 gramdı. 

rın devamlı gayretlerine ve devletin 
canlı bir surette harekete geçmesi
ne uygun bir an olmuş muydu ? Ya
hut , Büyük Britanyanın, dünya har
bının yorgunluğu dolayısiyle bir ııy
ku ve istirahat devresine ihtiyacı 

var mıydı ? " 

Dünya harbından ve bu harbın 

bıraktığı tesiderden sonra , eger ln· 
gilizin her şeyden önce yatakta isti. 
rahata ihtiyacı var idise , bu takdir· 
de , karanlıklaştırılmış bir odada 
istirahat temin edilmesini ve tedavi 
altına alınmış olanın fikir uğraşma

larını , yahut şiddetli bir surette asa· 
biyetini mucip olacak şeylerden uzak 
tutmasını bilecek daha iyi hasta ba· 
kıcıları bulunamazdı . 

Bu gibi vazifeler küçük görülme 
melidir . Bilakis , belki de tarih gü· 
nün birinde bunların doğru hareket 
etmiş olduklarını , kanlı felaketten 
sonra izhar ettiği şekilde , Rritanya 
milletinin isteğine olduğu gibi tercü
manlık ettiklerini tesbit edecektir . 

Parti ruhunun eziimesi Turizm 
ile sosyalizmin aynı zamanda geriye 
atılmaları , uzlaşma hükumetlerinin 
kurulması , milletle imparatorluk 
telakkilerinin gevşetilmesi , hasılı 
bütün bunlar , Jon Bul'nn kuvvetli 
ana yasası yanında böyle bir tabii 
tedavi veya nekahet davasını kolay 
!aştıran şeylerdi . 

Şu var ki, eğer adamız bin mil 
Okyanos açıklarında bulunmuş ol -
saydı, bu istirahat deresinin istenil
diği kadar uzatılmaması için ortada 
hiç bir sebep olmazdı . 

*''<!'··· ff 

l pekli kumaşların 
standardizasyonu 

ılık tedrisat muallimlerinin 

Mesken Bedelleri 

Bu husustaki kararna
menin tatbikine başlandı 

ipekli kumaşların standardize 
edilmesi hakkındaki kararname Ve
killer Heyetinden çıkmıştır. Bu yeni 
karaname ile ipekli kumaşların çöz 

gü, atkı, bir santimetre murabbaı
asgari tel adedi, genişlikleri ve as· 
gari sıkletleri tayin ve tesbit edil 
miştir: Kararname hükümlerine gi· 

ren ipekli kumaşlar şunlardır: Krep
döşin, Bursa krepdöşini , krep bir
man, krep jörjet, krep damur· krep 
maruken. krep saten. 

Kumaşlar eğer emprime olursa 
gene ayni şeraite tabi olacaktır. 

Kumaşların her üç metrosunda 
bir müessesenin mühürü ve kuma· 
şın mahiyetine göre (ipek) (sun'i i· 
pek veya (karışık) ibareleri buluna
caktır. 

Fabrikalar bir ay zarfında bu 
şekilde imalata başlayacağı gibi ha-

1 

riçten gelecek kumaşlar da bu şekil· ı 
de olacaktır. Altı ay sanra piyasada 
bu şekilde yapılmamış kumaş kalını· 1 

yacaktır. 

Sıtma Mücadele Tabipliği 

Seyhan Sıtma Mücadelesi Ta· 
bipliğine tayin olunan 936 Tıbbiye 
mezunlarından doktor Şadi Antalya 
Sıtma mücadelesine tayin edilmiştir. 

Parkta sükunu bozanlar 

Yarbaşından Kasım oğlu lbrahim; 
ile Mahmut oğlu Hüseyin adında iki 
amele Seyhan parkında bağıra ba
ğıra müstehcen kelimeler sarfede
rek halkı rahatsız ettiklerinden polis 
tarafından yakalanmışlar ve hakla- 1 

rında kanuni muamele yapılmıştır. 

Büyük Britanyanın seçimlerine iş-1 
tirak edenlerin çoğu şu prensibe ri· 
ayet ediyorlardı : 

Tarihçeleri yazılmıyan milletler , 
mes'uddurlar 1 

Fakat kötü bir tali eseri olarak, 
fırtınanın koptuğu Avrupa kıtasın· 
dan tayyare ile on dakikada varıla 
cak bir mesafedeyiz . 

Uzaktaki hadiselerin kötü akis
leri bu biraz uyuşuk , fakat hiç de 
bedbaht bir manzara arzetmiyen 
sahneye, zorlu bir surette nihayet 
verdı. 

Bundan dört yıl önce, Toyton 
devinin, bir zamanlar hemen hemen 
bütün dünyayı istila etmek üzere 
olduğu silahlarla gizli bir surette I 
silahlanmakta olduğu anlaşıldığı gün 
vaziyet baştan aşağı değişti . 

Bu rahatsızlık bizim zavallı iki 
mükemmel dostumuza dışardan gel
digi zaman, inad ve ısrarla buna 
İnanmak fstemiyorlardı. 

Onlar bu apaçık tehlikeyi teslim 
etmek için o kadar hazırlıksız dav· 
ranmışlardı ki, düz bir sathın bulut· 
!arı arkasında gizlenmeyi tercih 
ettiler ve görmek istemedikleri 
şeylere karşı gözlerini yumdular. 

Yıllar uçar gibi geçti. Avrupa 
sulhunun lağımlarla havalandırılma 
ameliyesi devam etti. Fakat 1934 
den sonra artık Devekuşu politi
kası yürüyıımez oldu. 

Bunun yerine bacakları titreyen 
kararsız bir politika geçti. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kültür Bakanlığı ilkokul öğret· 
menlerinin 1932 senesine ait müte
rakim mesken bedellerinin verilme· 
sini esas olarak kabul etmiştir. 

Bu defa Bakanlık bütün vilayet
lere gönderdiği bir tamimde yeni 
bütcelerden imkan görülürse bu pa
ranın verilmesini , aksi takdirde mes
ken bedelleri tutarının herhalde 937 
bütçelerine konulmasını bildirmiştir. 

Maliye kadrosu 

Seyhan merkez ve mülhakatına 
aid Maliye tahsilat kadrosu dün Ve· 
kaletten gelmiştir. 

iskan işleri kadrosu 

Vilayetimiz iskan kadrosuna 125 
liralık bir memur tahsisatı veril
miştir. 

Bu münhale 
belli değildir. 

tayin edilen henüz 

Gelenler - gidenler_ 
Saylavımız Ali Münif 

zanlıya gitmiştir. 

dün Bo-

*** 
Şehrimizdeki Fransız Kansolosu 

Alber Parise mütaveccihen dün 
şehrimizden ayrılmıştır. 

*** Hicaz Hariciye Nozırı Hamza 
lstanbuldan şehrimize gelmiş ve ak 
şam postasıyle hicaza hareket et· 
miştir. 

Tekaüde sevkedildi 

Şehrimiz Emniyet 
birinci komiserlerinden 
üde sevkedilmiştir. 

[müdürlüğü 
Salim teka-

------·------
Madri gittikçe 

boşalıyor 

- Birinci sahifeden artan -

fından ölciürülmüştür . 

Ankara : 24 ( A. A. ) - ispan
yadaki dahili muhabereler etrafında 
bugün alınan haberler asilere men
sup bir kruvazorun Sensebastiyeni 
bombardıman ettiğini bildirmekte
dir. Hükumet taraftarı kuvvetlerde 
gocazı çetin bir savaştan sonra ele 
gecirmişlerdir. Bu mıntakadaki asi 
kuvvetler kumandanları esir düşme· 
mek için intihar etmişlerdir . 

Berlin : 24 (Radyo) - Alman
ya hükumeti; ispanya hükumeti ta
rafından müsadere erlilen tayyare· 
lerın iadesi takdirinde ispanyaya harp 
malzemesi ve yiyecek göndermt-ğe 
karar vermiş ve bunu alakadar dev 
ldlere bildirmiştir . 

Barselon : 24 (Radyo) - Mad. 
rid civarında ihtilalcılarla hükumet 
kuvvetleri arasında kanlı~ çarpış 

malar devam etmektedir . Her iki 
taraftan da mühim zayiat vardır . 
Hükumet kuvvetleri fazla dayana
mamaktadır . 

Asi kuvvetlerin kumandanı Ge
neral Franko; Madridin üç dört gü
ne kadar "ilerine düşeceğinden ka t'i 
surette ümidvar olduğundan va alı
nan esirlerin ifadelerin~ göre Mad
ridin şimdiden boşaltıldığını söyle. 
miştir . 

Madrid : 24 ( A.A ) - Dün asi 

Yirmi sene devam eden 
gazete tefrikası 

Hırsızların 
. 

grevı 

Olur mu olur .. Nasıl ki Şamda 
olmuş ... Suriye polisinin sıkı tedbir 
!eri hırsızların canım sıkmış , o güne 
kadar istedikleri gibi hareket eden 
serseriler bir araya toplanmışlar ve 
gerev ilan etmişler 1. 

Bundan böyle Şamda soyguocw 
luk , sahtekarlık , hırsızlı}c , haydut· 
luk yapılacak ve bu suretle zabıta 
emrinde kullanılmakta olan bır çok 
meml'rların kullanılmasına ihtiyaç 
kalmıyacak .. işten çıkarılacaklar · 

Bir ay Şamda hiç bir zabıta 
vakası kaydedilmemiş , edilmemiş 
amma : zabıta kadrosu da olduğu 

gibi kalmış . 

Buna hiddetlenen hırsızlar yeni· 
den faaliyete başlamışlardır : 

- işsizlerin adedi arttı , iktisadi 
bakımdan fenaydı bu, yeniden" iş .e 
başladık diyorlarmış .. 

Fransız ordusu 
Fransız ordusu günden güne as· b;) 

rileşiyor diyorlar . 
Bugüne kadar kur'a efradı , her 

memlekette olduğu gibi , kıtalarına 
şimendiferlerle nakledilirdi . Bugüıı 
Fransız ordusu bu usulü değiş tirdi • 
kur'a efradını büyük tayyarelerle nak· 
!ediyor. 

Bavada en az müteessir olanlar 
tayyare kıtalarına ayrılıyorlar . Ş 

Bir avuç büber il 
Meç şehri civarında Aymone'ııin 

büyük bir fabrikası var . Hafta başı 
Aymone fabrikasına amelenin hafta· IJ· 
lıklarını bizzat götürür ve elile da· ~ 
ğıtır . 

• t 
Bu hafta gene öyle yapıyor , pa ·~ 

raları çantasına koyuyor , otomobili· 
ne biniyor , fabrikanın yolunu tutu• 
yor . Konek ormanından geçerkerı 
otomobilin önüne bir adam çıkıyor, 

elinde birzarf var . Aymoneye zarfı 
uzaktan gösteriyor ve durmasını işa• 
ret odiyor . 

Otomobil durunca eli zarflı adafll 
koşarak yaklaşıyor ve fabrıka sahi· 
binin gözlerine bir avuç büber atıyor 
ve kaçıyor . Tabii çantadaki 50,0<JO 
frangı da beraber alıp kaçıyor . 

tayyareler lrun ve civarındaki me"' 
zileri bombardıman elm~lerdir . 

Ankara : 24 ( A .A ) _, 
ihtilalcılar Saragos yakınında kızılla'' 
galip gelmişlerdir . 

Madrid : 24 ( A.A ) - Sevil 
radyosu dün Madriddeki Marksist· 
!erin vaziyetin vahimlt-şmesi takdi· 
rinde Azana ve Caballeronun kaç· ~ 
malarından korktuklarını bildirrnif (\. 
tir . 

Madrid : 24 ( A.A. ) - Valla· 

1 
dol eyaletinde bir mücadelede ihtİ' 

:1alcı general Gracia yaralanmıştır 



25 A~stos 1936 Türk sözü sahife : 3 

Güreşçilerimiz geldiler BELEDİYE İLANLARI 
1 

lstanbul : 22 [ Hususi ] -
Urlc'ün ananevi sporu olan gü
te, bize birincilik ve üçüncülük 
ndıran arslanlar bu gün geldi-

Saat 14 .. Calata nhtımında 
. illi Türk Talebe Birliği, büyük bir 

sporcu kütlesi ve halkın müdhiş 
balığı .. 

. Sevinç dolu gözler sola çevril· 
. ş boğaz tarafından gelecek beyaz 
t Romen vapurunu bekliyor .. • 

Bir taraftan akın halinde halk ka
Yararak rıhtıma dalmakta ber

_vaın .. Bir ihtiyar içeri girmekte 
kilat çekiyor . Yaşlı adamı bir 
halka takdim ediyor : 
" Yol verin Mustafarun babası!" .. 

' "k mektepliler kalabalığı artı
or .. 
Onlar da Yaşarın küçük karde

Saimle alakadar .. Birisi diyor 
ki : 

" Nah, işte Yaşann kardeşi I·,, 
Ôbürü isyankar ve fakat mer

llıetli bir eda ile : 
" Evet .. Diyor; ağabeyisi dün-

- birincisi; kardeşinin ayağında kun 
ta Yok . " 

, ~eşhur olmak iyi :olduğu kadar 
0

t.u şeymiş te .. insanın bütün hu
ıııyetiyle herkes alakadar oluyor .. 

Ult \' elkovan dairenin etrafında dön
Çe saatin nabzı vuruyor . Saatler 

Ctde oyuncak gibi . Vakit geçtiği 
d~ uzakta vapur görünmüyor .. 
l>ııniz sabırsızlanıyoruz .. 
Saat 16 .. Halk bir sel gibi so

' ~'Yor . Anlaşılan mutlu vapur 
°'Ündü . Hakikaten süslü bir va
t tıhtıma öfkeyle geliyor . Buket
Yukan kaldırıldı .. 
Bando, terennüme başladı .. Va. 
denizin göğsünü yara yara bi

O Y~klaştı . Bandonun iştirakile 8 -
-kıbın kişi " Korkma sönmez bu şa· 
~rda yüzen al sancak 1 " Diye 

rıyor .. 
Bu arada Y aşann babası [ Ali ] 

Vaya kaldırıldı • Halk : 
. Varol Yaşar 1 Yaşa Mersinli ! 
Ye bağırıyor .: 

<';oban bir halatın üstüne otur
fi düşünüyor! Yaşarın elinde me· 
. ıdanı bulunan saksı var . Saim, 
~tirdiği Yaşarla göğsü kabank 
, 1 selamlıyor . Bütün güreşçiler 
eJ· 1 • 

Nedense Büyük Mustafa mey-
danda yok .. Benim gibi herkes me
raktadır . Ben Mustafayı hala göre
medim .. 

Yaşara, Ahmede ve güreş takı
mımıza muteaddit buketler verildi . 
Spor kurulu. Milli Türk Talebe Bir
liği, F enerbahçe kulübü, buketleri 
bunlar arasındadır . 

Toros Gençler Birliği de Mer
sinli Ahmede ayn bir buket verdi .. 

Yavaş yavaş güreşçiler çıkacak. 
Mersinli Ahmed önde birden fırladı 
bir alkış tufanı koptu . Ve Ahmedi 

omuzladılar götürüyorlar . Arkadan 
Yaşar fırladı . Onu da Mülayim peh 
livan ellerinin üzerinde havaya kal· 
dırdı . 

Kalabalığı yararak götürüyor . 
Diğer güreşçilerimiz de ağır ağır 

çıktılaı: . 

Bir gazeteci: 

"Çobanı da kaldırın" diye bağır· 
dı. Üç dört kişi sınadılar. Fakat ko· 
lay kolay kalkar mıl. 

Şimdi halk muayene salonlarım 
(kırfacana] vererek dışarı saldınyor. 
Burada süslenmiş kurbanlık koyun
lar ezilmek tehlikesi geçirdiler. 

Yaşarın mahallelisi kurban kese
cekmiş.. dışarı çıktık.. Dimdik bir 
irade ve yaylım ateşi bir azimle bizi 

sevindiren aslanlar güç bela otomo
bile konuldular. Fakat ne mümkün? 
Halk otomobili tutmuş bırakmıyor. 

işte burada Türkün temiz gücü, ma· 
kine kuvvetini yeniyor.. 1 

Filistin hadiseleri seyrini 
muhafaza ediyor 

Çarpışmalar - Arap , Yahudi , İngiliz 
ölüleri - Petrol borularına hücum-

y angın tevkifler ! .. 
----·······----

Emir Faysal Filistine 
halledecek miş 

gidip işi 

' • • • 

Kudüs ; 24 ( Radyo ) - Nablu- · 
sun şimalinde ihtilalcilerle İngiliz 
kuvvetleri arasında mühim çarpış
malar olmuştur . Buna tayyareler 
de iştirak etmiştir. ihtilalciler · ara
sında epiy telefat vardır. 

Nablusta bir evden çıkan yangın 
etrafına da sirayet etmiş ve altı ev 
tamamen yandıktan sonra yangın 

söndürülebilmiştir. Yangının ihtilal
ciler tarafından çıkarıldığı tahakkuk 
etmiştir. Polis , yangını çıkaranları 
aramaktadır . 

Kudüs : 24 ( Radyo ) - Bieris
sebi civarında ihtilalcilerle fngiliz 
kuvvetleri arasında müsademeler ol-

muş ve bir zabit ile altı nefer ya
ralanmışlardır . Hadise mahalline 
müfrezeler ve tayyareler gönderil- ı 
miştir. ihtilalciler kaçmağa muvaffak I 
olmuşlardır . 

Kefersaba civannda bir Arap ağır 
yaralı olarak bulunmuştur . Bunun 
kimin tarafından yaralanarak buraya 
bırakıldığı tahkik edilmektedir . 

Kudüs: 24 ( Radyo ) - ihtilal· 
ciler; yeniden bazı yerlerde petrol 
borularını tahrip ederek yangın çı- , , 
karmışlardır . Mahalline amele ve 
asker gönderilerek bunların tami- 1 

rine başlanmıştır. 

5on yirmi dört saat içinde teh
didten altı, katle iştirakten üç silah 
taşımaktan iki arap ve polis tehdi-

1 

dinden iki Yahudi tevkif edilerek 
askeri mahkemelere verilmişlerdir! 

Kudüs : 24 ( Radyo ) - lbni· 1 

suudun oğlu ve veliahdı Emir Fay· , 
sal; son hadiselere bir son vermek 
ve Arap kabileleri reisleri arasında 
tavassutta bulunmak üzere yakında 
buraya gelecektir . 

Ve nihayet kahramanları çılgınca · 
alkışlıyarak bıraktılar.. Mahşeri kala- 1 

balık da heyecanını tuamıyc-rak yü- 1 

rüyor. ""!l!!l!_,...,... __ .,..,,. _____ !:!!!1!!11~---~=~=--=-======--= 
Bu karşılamada diğer güreşçiler ' 

1- Müzayedeye konulan şey : Haziran 936 dan Mayıs 937 gayesine 
kadar kanaradaki toplanacak olan boy
nuzlar . 

2- ihale : Açık arbrma suretile yapılacaktır . 
3- Artırma: 3-Eyliil-936 perşembe günü saat 15 de daimi en· 

cümende. 
4- Bedeli muhammini : 140 liradır . 
5- Teminat akçesi : Muhammin kıymc!tinin yüzde yedi buçuğu hesabile 
6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir . 

7219 25-27~29-1 

Türkiye İş Bankası Ada
na Şubesi Müdürlüğün
den: 

26 Ağustos 1936 tarihine müsadif çarşamba günü 
Bankamızın kuruluşunun senei devriyesi olduğun
dan mezkur tarihte Bankamızın kapalı bulunaca
ğını muhterem müşterilerimize ilan ederiz. 7220 

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 Nisaiyt" 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 

7159 11-15 unutulmuş gibiydi .. Yalnız Ahmed 1 Mısır delagasyonu 1 
ve Yaşar alkışlandı diyebilirim. 

Kas tam onililer 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 1 

·-------

tir . 

FalCat diğerlerinin yüzünde de ı Lo~drada tezahüratla 1 
öyle çizgiler belirmişti ki kalabalığa I karşılandı 
neler söylemiyordu: Peki öyle mil I 

Dört sene sonra "Tokyo"dan biz · 

1 
Paris : 24 (Radyo) - Mısır de-de birincilikler getireceğiz. 

lagasyonu bu gün öğleden sonra 
Sporcularımızın temiz şubesinde 

1 
buradan Londraya hareket etmiş

çalışan güreşcilerimizin merdliğine 

Atatürkün Kastamoniye 
ilk geliş gününü 

kutladılar 

Ankara : 24 ( A. A. ) - Ata. 
türkün Kastamoniye gelişinin 11 in· 
ci yıldönümü köylerden ve civardan 
gelen halkında iştirakile büyük te
zahürle kutlanmıştır. Çankırıda 12 

Seyhan Defterdarlığından : 

Mevkii 
Yılanh 1 

Beher dekarının 
muhammen bedeli 

Miktarı Lira 
hektar 3785 12 

Hududu 

metre murabbaı 

Doğusu : dere. Batısı 
Hasan tarlası.Güneyi 
Hüseyin. Kuzeyi: köş-

- ker usta Şaban 

Sahibi 
8 de 3 sehmi 
hazinenin 5 
sehmi Rahime 

inanıyorum .. Ve dört sene sonra bi
ze yeni müjdeler getireceklerine gü · 
venerek şimdid~n seviniyorum .. 

Nahas Paşa ve arkadaşları ak· 
şam üzeri saat yedide Londraya va· 
sıl olmuşlardır . inci yıldörıümünü coşkun tezahürat- metre murabbaı 

la kutlamıştır · Yukanda mevkilerile miktarları ve muhammen bedellerile hudutları ya. 

2 hektar 297 5 12 
" " " 

Gani Bölgen 

.ehrimiz orta tah- / Oritanyanın 
ı) kadroları geldi 

1 
politikası 

istasyonun içini ve dıı;;ını doldu 
ran büyük bir halk kalabalığı Mısır 
heyetini tezahürat ve büyük bir sem 
pati ile karşılamıştır . 

Londra: 24 (Radyo) - Mısır 
Başvekili Nahas paşa ile refikasını 
ve Mısır heyetini getiren hususi tren, 
gara girince şiddetle alkışlanmıştır . 

Lüleburgaz hayvan sergisi zılı iki parça tarlanın tamamının mülkiyeti açık artırma yolu ile 20 gün 

müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. isteklilerin pey akçasını yatırmak ve 
Ankara : 24 (A.A) - Lülebur- müzayedeye iştirak etmek üzere ihale günü olan 9-9- 936 tarihine mü-

gazda açılan hayvan sergisi bu se- 1 sadif çarşamba günü Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna müraca 

- Birinci sahifeden artan-
ı· 
~i Ali Ejdere 5 lira zam, Orta-

tep tarih coğrafya muallimi Ô· 
t l<ernal Ağara 5 lira zam, Er-

lisesi tarih muallimi Azize 5 
~ larn, Erkek lisesi lngilizce mu
'~i I<emala 5 lira zam, Erkek li-

1 
1 
1 

1 Cografya muallimi Mustafa Sah 
~c ~ l:ra zam, Kız lisesi kimya mu -
ltıı Ali Kemala 5 lira zam, Erkek 
. llirn mektebi edebiyat muallimi 

5 lira zam, Kız lisesi coğ· : 
y; ınuallimi Adileye 5 lira zam, j 
y •sesi Türkçe muallimi Memdu- 1 

1• il S lira zam, Kız lisesi tarih mu-
11lt" 

•
1 Düriyeye 5 lira zam, Erkek 

d~ felsefe muallimi Hamdi Ak
~k ıye. 5 lira zam, Erkek muallim 
ı· tebı riyaziye muallimi Hulusiye 
~ita ıam, Ortamektep tarih coğ

Ya muallimi Sadiyeye 5 lira zam, 
i llıektep tabiiye muallimi Nec· 
•eye 5 lira zam, Kız lisesi edebi
ll:ıuallimi Makbuleye 5 lira zam, 
k lisesi tabiiy muallimi Meh -
Emine 5 lira zam vardır . 

l\açakçılar vatan 
hainidir 

- ikinci sahifeden artan -

Avrupava ziyetine dört elle sa
rılmak için hiç bir teşebbüse girişil
medi. 

Bu böyle olduğu gibi, Büyük Biri· 
tanyanın korunması için hiç bir ted
bir de alınmadı. 

Yıl sona ermeden, Makdonald, 
gittikçe ağırlaşan hükumet yükünü 
arkadaşına bıraktı. Baldvin üçüncü 
defa olarak Başbakan oldu. 
O ise, bir yandan biran evvel silah-

lanma lazımgeldiği, öbür yandan da 
o kadar geniş ölçüde silahlanılamı
yacağını bütün memlekete ilan etti. 

Baldvinin, seçimleri şahsiyeti sa· 
yesinde kazanmıştır, telakkisinde ol
ması büyük bir ihtimal içinedir. 

Hakikatte seçimleri Baldvin ka
zandı; kazandı, çünkü Biritanya hal-

kı politika güdümünü Sosyalist fır
kasın bırakmak niyetinde değildi. 

Yeni seçilmiş olan parlamento, 
Vestminster'de çok çetin realiteler
le parşılaştı. Hemen her ay yeni bir 
çekiç darbesi yiyordu. 

Memleket yavaş yavaş fakat apa 
çık olarak, dünya sulhunun tehdid 
edilmekte olduğunu, adalarımızın 

emniyeti güven altında olmadığını 
idrak etmeye başladı. 

Durakta bulunan hariciye nazın 

Eden, hariciye nazareti erkanı kom· 
partmana çıkarak paşaya ve heyet 
azasına ( Hoş geldiniz ) demişlerdir. 
Paşanın refikasına müteaddit buket
ler verilmiştir. 

Londra : 24 ( Radyo ) - Mısır
lngiliz muahedesi , hariciye nazare
tinde Lokarno odasında imzalana
caktır . 

Bütün lngiliz gazetderi , Mısır
lngiliz dostluğunun muahedenin im· 
zasından sonra daha fazla kesbi re
sanet edeceğini yazmaktadırlar. 

Londra: 24 ( A. A. ) - Mısır 
Başvekili, İngiliz - Mısır ittifak mu
ahedenamesini imza etmek üzere 
Londraya varmıştır. 

Sovyet Rusya 
Hava kuvvetlerini 

arttırıyor 

Moskova : 24 ( Radyo ) Res· 
mi kaynaklardan alınan haberlere 
göre Rus Sovyet hükumeti , hava 
kuvvetlerinin tezyidine büyük bir 
ehemmiyet vermektedir . Bu yıl , 
geçen yıllara göre tayyare inşaatında 
yüzde yetmiş iki bir fazlalık vardır. 

ne daha canlıdır. lzmir fuvarına gön- 1 atları ilan olunur.72o1 20-25-29-2 
deriknTrak~mah~litı lzmirevap ~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~·-~~~~~~ 
mıştır . Urfa Vilayeti Daimi En-

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Seyyar Etibba için alınacak olan 
muhammen bedeli 1701 lira 52 ku
ruş bulunan 54 kalem edviyei sıh
hiye 11- 8 - 936 gününden itibaren 
açık· eksiltmeye konmuştur . ihalesi 
936 senesi Eylulünün 1 inci salı gü
nü saat 10 da yapılacağından talip 
olanların vakti mezkGrda Vilayet 
encümenine ve edviyenin cins ve 
miktarile şartnamesini görmek isti
ycnlerin de Vilayet Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğüne müra· 
caatları .7199 20-25- 29- 7 

cümeninden : 
( 14,970 ) lira (70) kuruş bedeli 

keşifli Urfa ldarei Hususiyesine ait 
yanık yatı mektebinin tamir ve ta
dilatı 14-8 - 936 gününden itiba
ren bir ay müddeHe ve kapalı zarf 
usulile ve aşağıdaki şartlar dahilinde 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1- Keşifn~me , şartname , plan 
ve sairesini görmek istiyenler Vi
layet daimi encümen kalemine mü· 
racaat edecektir. 

2 - Eksiltme Vilayet daimi en
cümeninde yapılacak ve müddet 
14-Eylul-936 pazartesi günü saat 
on ikide sona erecektir. 

3 - Bedeli muhammenin °/o de 
7,5 muvakkat teminatı olarak Hu
susi Muhasebe namına Urfa Ziraat 

Seyhan Valiliğinden : 

Ceyhan kazasının Muradiye ma
hallesinde kain olup, tapuda madam 
Sipalya namına müseccel iken ölü
mile fabrikatör Şarloya intikal eden 
fabrikaya muttasıl yedi dönüm ve 
bilmesaha 5297 metre murabbaı 
bahçe ile ev vergi borcundan dolayı 
tahsili emval kanununa tevfikan açık 
artırma suretile müzayedeye kon
muştur. Talip olanların birinci ihale 
müddeti olan 31 -8 - 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ikide 
Ceyhan Kaymakamlığına ve satış 
şeraitini anlamak üzere de Hususi 
Muhasebe müdürlüğüne müracaat-
lan ilin olunur . 7212 

22- 25- 27- 20 Devlet Demiryolları 6 ıncı 
ı mıntıka müdürlüğünden: 

Bankasına nakden yatırılacaktır. 2 4 90 ••wım-~--~...,.."""!1"!!!",'11~~----!!!!"!"
sa yılı artırma ve eksiltme kanunu· 
nun bildirdiği banka mektubu ve 

Bürücek yaylasına gidecek yol
culara : 

Bürücek yaylasına gidecek ve bu. 
radan dönecek yolcuların seyahatini 
temin maksadı ile cumartesi günü 
Adanadan ve pazartesi günü Pozan
tıdan kalkan tenezzüh trenleri 25 -
8-936 gününden itibaren lağvedil
diğini sayın halka bildiririz. 7211 

22-25 

tahvilatta kabul olunur . 
4- Talipler inşaat ve tamirat iş· 

!erinde ehliyetli olduğuna dair vesika 
gösterecektir · 

5 - Teklif mektupları 936 yılı 
Eylulunun 14 üncü pazartesi günü 
saat on bire kadar Vilayet Daimi 
Encümeni reisliğine verilmiş olacak · 
tır . 

6- Bu tamirat ve tadilat için ev-

velce getirilmiş olup ldarei Hususiye 
anbarında mevcut bulunan beş bin 
küsur lira kıymetindeki demir, ahşap 
kereste ve çimentolar maliyet fiatı 
üzerinden bedeli ihaleye mahsuben 
nakıt makamında müteahhide devir 
edilecektir . 

7- Her on beş günde bir alına
cak istihkak raporuna g0re bedeli 
ihaleden tediyat yapılır.7221 

25-29- 3-8 
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Türbözü 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 936-855 
Adana ikinci icra memurluğun

dan: 
Arslan oğlu Ahmede ezgayri 

masraf 460 liraya borçlu Karafasıl 
köyünden Süleyman oğlu Hasan Ali
nin Hacı Habip damında vaki 7 -
154 sıra Ağustos 935 tapulu 100 
dönüm tarlanın yarısı : doğusu ma-
laz batısı Paşa höyüğü poyrazı Sü 
leyman kıblesi üaalaz ile mahdut. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 

Takdir olunan kıymet : Hissei 
şayianın beher dönümü dokuz lira. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
29 - 9-936 salı günü saat 10/12 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi 26:8 /936 tarihinden 
itibaren 855 numara ile Adana ikinci 
icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
ilanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler , işbu şartna
mrye ve 855 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin 0/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir .(124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
d:ıir olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyeti-
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde haklan tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malUmatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is
ti yenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bun· 
Jarın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz. 
laya çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 
yani 14-10 - 936 çarşamba günü 
de )'Üzde yetmiş beşini bulmadığı j 
takdirde 2280 No. lu kanuna tevfi
kan satış beş senede ödenmek üzere 
geri bırakılacaktır . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale ohıı}an kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yiiksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al· 
mağa razı olursa ona , razı olmız 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkanlıp en çok 
artırana ihale edilir. iki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal-
maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur . Madde ( 133 ) 

~----------------------------- işbu Gayri menkul yukarıda gösteri-
) len 29 9 936 tarihinJe Adana ikinci 

''NO RGE 
'' 

icra memurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da
iresinde satılacağı ilan olunur .7218 

Seyhan defterdarlığın -
dan: 

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 evlatlatları 
Simon 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-
liplerin pey akçalarını yatırmak ve 
ihaleye iştirak etmek üzere ihale gü
nü olan 9-9-936 tarihine müsa- j 
dif çarşamba günü Defterdarlık Milli 
Emlak satış komisyonuna müraca-
atları .7202 20-25-29-2 Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

"N orge ni.n. re?~ıi buz do~aptarı 

,_, ________________________________ _ 
1 '' bınncılıkle temayuz et-

mektedir. Her evde bulunması Jazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sat!şyeri : Ulu
camı caddesınde 

Mehmet Ôzbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

- rethanesidir. 

7183 7-15 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay=.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 bulunu · .... 

Celal Bayer 1 

T~RKiYE 
• I 

.. ,.. Z:IRAAT 
BA.NKASıl 

F . .d . Soğuk 
rıgı aırehava do 

!ahında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 roD' 

deli yeni bir F ri gi daire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiya 

yanya yakın azaltan Ekovat 

' kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

Frı.gı·daı·re' den daha üstün ve daha idareli soğuk hl 
dolabı yoktur . 

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

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdürii 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matba,,a 


