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IVladriddeki sefirler Fransız hududuna geçti 
Dil kurultayımız ikinci 1 

toplantısını da yaptı 
İbı ahim Necmi Dilmen bir buçuk saat sü
ren konferansında Güneş-dil teorisinin ta
bii vesikalarını ve ana vasıflarını izah etti 

---~ .. ~· .. ·----
Dost devletlerin kurultayımıza gön
derdikleri tebrik telgrafları okundu 
\ıe bugün saat 14 te toplanmak üzere 

celseye geç vakıt son verildi 
t Dit kurultayımızın dünkü ikinci 
~~-antısına ait Radyodan alabildi

ız nıalumatı sıralıyoruz . 
~ Dünkü celse , saat 14 te As baş 
nıab·B~yan Afetin, celsenin açıldığı· 

-; a ıldıren bir cümlesiyle başlamıştı. 
buı~ndan sonra ilk toplantının zabıt 
~~ası okunmuş ve muhteviyatı al· 

dili ile halk ve konuşma dili arasın· 
da elden geldiği kadar çok ve ça· 
buk yakınlık ve bağlılık yaratmak 
gibi iki yüksek ödevi Üzerine almış. 
tır . 

Başkan sözlerini bitirirken yerli 
ve ecnebi delegeleri selamlamış ve 
Atatürkün önünde saygı ile eğilmiş· 
tir . 

Zinoviyef ve 
arkadaşları 

Kurşuna dizildiler 
Moskova : 25 (Radyo) - Sov

yet şeflerine karşı suikasd tertibin
den mahkum olanlar hakkında veri
len kararı merkez icra komitesi tas· 
dik ettiği için mahkumların hepsi 
bu gün kurşuna dizilmişlerdir . 

Rif Sultanı 

Abdulkerim kaçtı 
Paris : 25 (Radyo) 1926 dan-

beri Fransa tarafından bir adada 
ikamete mecbur edilen Rif sultanı 
Abdulkerim hapis bulunduğu yer
den kaçmıştır . 

Abdulkerimin nereyı- kaçtığı 
meçhuldur . 

İngiliz Hariciye 
Vekili Eden 

Mısır delegasyonu ile uzun 

ihtilal kuvvetleri Madridin onsekiz 
kilometre uzağında bulunuyorlar! .. 

.. ,\siler hükumetin, Madrid dışındaki kışlalarını ve 
cephaneliklerini yok ettiler. Panik başladı !. . ...... ______ ·-----...--·-------·--------· 

Madridde bulunan ecnebi sefirlerden bir çoğu, asi t Almanyada askerlik 
kuvvetlerin Madridi ele geçirmek üzere bulunduğunu j . -

!.~::~-~~~~~~:-~=~=~:~=-~--w~ İ~:li:~~;~:ad;~~ar~:ı~t-
Londra: 25 [Radyo] - Fransa, 

ltalya ve lngiltere ispanyaya yapı
lacak silah ticareti üzerine ambargo 
konulmasını kabul etmişlerdir. 

Moskova: 25 [Radyo] - M. 
Litvinof Fransız sefirine vuku bulan 
beyanatında ltalya, Almanya ve Por
tekizin kabul etmesi şartiyle Sovyet 
Rusyanın ambargoyu derhal tatbik 
edeceğini bildirmiştir. 

Londra: 25 [Radyo] - Vadii 
Remle' de !11Ühim çarpışmalar devam 

etmektedir. 
Buraya yeni takviye kıtaatı gön

derilmiştir. Hükumet, asileri Madri
de on yıl mesafedebulunan ask eri kış. 
laları ve cebhanlikleri bombardman 
ederek mühim zararlara sebebiyet 
verdiklerini gizliyememektedirler. 

Londra: 25 [Radyo] - Madrid· 
de bulunan ecnebi sefirlerden bir 
çoğu vaziyetin son derece vahamet 
kesbeşmesi üzerine Fransa hududun· 
daki bir kasabaya gitmişlerdir. 

ler neşrettiği bir kararname ile Al
manyada askerlik müddeti iki sene
ye çıkarılmıştır . 

Resmi mahafil bunu, Sovyet 
Rusyanın mütecavizkarane temayül· 
!erine karşı alınmış bir tedbir olarak 
telakki etmektedir . 

Berfin : 25 ( Radyo ) - Asker
lik hizmetinin bir seneden iki sene· 
ye çıkarılması dolryısiyle ordunun 
mevcudu bir milyonu bulmüş olacak 
ve bu şuretıe bütün Alman gençle· 
ri askeri talimlerini mükemmel bir 
surette öğrenmiş olacaklardır . 

arla kabul edilmiştir . 
D·ı - Bunu takiben lbrahim Necmi 

1}.~en söz almış ve Türk dilinin 
ltı~ı Çesini ve diller üzerindeki ehem-

Bundan sonra Türk tarih kurulu 
As başkanı Bayan Afet kurum na 
mına söylediği bir nutukta ku· 
rultay As başkanlığına seçilmiş 
olmasından dolayı teşekkür ede. 

bir mülakat yaptı ----------------...------------------

;e~_ini izah ederek Büyük Önder 
~ atürkün yarattığı büyük Türk dili 
ryarıuı~n bahseylemiştir . 

Ç\ık brahım Necmi Dilmen , bir bu
ncı s~at süren bu konferansta , gü
Sar ~ıl teorisinin ana vasıflarını da 

a aten izah etmiştir . 
u.- '<urultay bugün yine saat 14 te 

•Unc .. 
~e u toplantısını yapmak üzere 

ç Vakıt dağılmıştır . 
l\uR 
DA lJL İYiN iLK TOPLANTISIN-

1<! HAREKETLERiN T AFSILATI 

Dn ~nkara : 25 ( A.A. ) - Üçüncü 
ta~ urultayı dün Dolmabahçe sa-
,ınd t 

lopt a oplanmıştır . Kurultayın bu 
letd a~tısında bir çok ecnebi alim-
1<1 J ıştirak etmekte idi . Saat tam 
ofdu~ Atatürk yanında ismet lnönü 

tıl halde salonda kendilerine 
istikı~;ş olan Locaya girmişler ve 

r ; rnarşı ile karşılanmışlardır . 

başk Undan sonra Türk dili kurumu 
tufta anı Saffet Arikan söylediği , ku· 
"l'urkyı ~?1~ nutkunda Türk tarihi ve 
barek d~lı~ın Atatürk rejimi kültür 
tet detının en başında geldiğini işa-
di •. e 

1
erek demiştir ki milletin mad. 

ı. •ar 1• <a.lk &'lnı canlandıracak ekonomik 
Pisik~~~ ~~nında bilhassa milletin 
1ay

1 
°ıısını yeni bir duyuş ve an· 

Y'I Ha kutublandıracak kültürel sos· 
• Ve "d 

fet A. .1 eal uyanma gerektir . Saf-
Yeh· tıkan yurdumuzda başlayan 

••I Ve o- • 
l\ıa h .,enış sosyal ve ideal uyan· 

(j k Unun bu bakımdan başlıca 
ıııe:k tarih tezile Türk dili teorisine 
l\ıiş v ez~_eş.'."ekte olduğunu ilave et
i.ti k e uçuncü kurultaya düşen ödev 

B aydederek sözlerini bitirmiştir. 
lı~ 1 s:~d~n sonra kurultay başkan· 
~Uh. 1 çınıı yapılmış ve Saffet Arikan 

~ ·4 ta" . "f ki B , a ıttı a a ayrılmıştır . 
·r lukt u llıÜnasebetle söylediği nu-
1 laYı a kendisine verilen onurden do· 
; rutk t~~kkür ederek demiştir ki 

bu\iin .~ılı çalışmalarına bir yandan 
iındi ıhrn dünyasına Türk dilinin 
~k ,,Ye kadar tanınmamış olan yük· 
~b arlığını yalnız Ural - Altay 
~, A lın~n değil lndo - Oropen 
•lına::'ıt.~ .. Semetik adları altında 
kaytı butun kültürel dillerinde ana 
d011 ~ğı olduğunu tanıtmak bir yan· 

a Yllrd içinde yazı ve bilgi 

:rek gerek kendisinin bu maka
- Gerisi ikinci sahifede -

Londra : 25 (A.A) - lngiliz -
Mısır muahedt>sinı imzalamağa gelen 
Mısır delegasyonunu, Dış işleri Ba
kanı Eden bu gün kabul etmiş ve 
kendi !erile uzun bir mülakatta hulun. 
muştur . 

Garb hududlarında neler oluyormuş ! .. 

Avrupa bir ehlisalib mi 
hazırlıyor? .. 

Bir Alman gazetesi Sovyetlere: -Alman-
1 
i 

ya Bolşevizmin devamlı tahrikatı , 
Hitlerle hükumeti aleyhindeki küs
tahlıklarını mukabelesiz bırakmamak ı 

azmindedir. Diyor 
Londra: 23 [Hususi] - ispanya 

ihtilali, dünyanın siyasi vaziyetini 
altüst edecek bir safhaya girmiştir. 

Bugün, bu büyük isyanın netice
sidir ki, Almanya ile Sovyet Rusya. 
nın arası müdhiş açılmıştır. 

ltalyanın cevab vermesine rağ
men beynelmilel vaziyet vahametini 
kaybetmemiştir. 

Alman Kamirun vapurunun ta
harrisi yüzünden ortaya çıkan mese
le henüz hallolunmamıştır. 

Diğer taraftan Almanyanın Is 
panyada bulunan tabası ve üçüncü 
Rayihle Moskova radyolarının yap· 

tıklan propagandaya karşı Alman 
hükumetinin Moskova nezdinde yap
tığı protesto Alman matbuatı tara
fından şiddetli neşriyatla tefsir edil· 
mektedir. 

Bir Alman gazetesi "Almanya, 
Yahudi Bolşevizminin devamlı tah· 
riklerini, Hitlerle hükumeti aleyhin
deki mütemadi küstahlıklarını mu· 
kabelesiz bırakmamak azmindedir. 

Madridle Moskova medeni mil· 
!etler gibi bir hattı hareket takibine 
kabiliyetli degillerse Yahudi Bolşe· 

vikler başka türlü ders almalıdırlar., 
diyor. 

Alman matbuatı yakın zamana 
kadar komünist propagandalarına 

mukabele ile iktifa ediyordu. Bugün 
ise gazeteler, Rusyanın garb hudu· 
dunda hararetli bir surette tecavüz 

hazırlıklariyle meşgul olduğunu id· 
dia ediyorlar. 

Bazı Alman gazeteleri Rusyanın 

Şimal Buz denizinden Leningrata ka · 

dar kışlalar inşa ettiğini yazıyorlar. 
Bu gazetelerin bir kısmı Rusyaya 

karşı bir Ehlisalib hazırlamak için 
medeni milletleri birleşmeğe davet 
etmektedirler. 

Fransa hükumetinin ispanyaya 
ademi müdahale anlaşmasını sür' at

le intaç için bir konferansa davet ede· 
ceği haberi ne teyid, ne de tekzib 
ediliyor. 

Paravada başmuharriri, Kold 
Zıv Madridde ispanya Başvekili ta
rafından kabul edilmiştir. 

Başvekil Rusyada ispanyaya karşı 
gösterilen dostluktan dolayı teşek
kür etmiştir. 

İtalya - Hollanda 
1 

Filistinde dünyada görülmemiş hadiseler oluyor 

Ticaret muahedesi 

geri kaldı 
1Halk günün 21 saahnde 

Lahey : 25 (AA) - Hollanda
ltalya arasındaki ticaret muaherlesi
ni müzakere etmekte olan ltalyan 
ve Hollanda delegeleri müzakereyi 
tatil etmişlerdir . 

evde oturmağa mahkum! 

Bu suretle ticaret muahedesinin 
akdi akim kalmıştır . 

Tren işletmeleri durdu Arap ka-

Arjantinde 

Okuma yazma bilmiyen 

ler çokmuş 

dınları süs eşyalarını yardım komite
sine hediye ediyor - Emirler faaliyete 
geçti . Faysalın işe karışacağı doğru ! .. 

----········----
Arjantin : 25 (AA) - Arjantin· 

de okuyup yazma bilmiyenler, bi· 
!enlerden pek çok olduğundan hüku
met halkı okutmak için bir kanun 
projesi yapmıştır . 

Kudüs: 25 (Radyo] - Nuruşe
mis civarında ihtilalcılarla lngiliz 
müfrezeleri arasında çarpışmalar 
olmuştur. iki Arap ağır surette ya· 
ralanmış ve üç Arap silah ve zahi
releriyle birlikte yokalanmıştır. 

Kudüs: 26 (Radyo] - Yafada 1 

bir otomobile gizlice konan bomba 
patlamış ve o sırada oradan geç· 
mekte olan iki kadınla bir çocuk ya 

Cumartesi t'e pazar günleri bır ralanmıştır . 
çok aile babaları, çoluk çocuğunu gör- Badülvadi civarında petrol boru-
rnek için rayla/ara, bazıları da hasret 
oldukları derıiz harasını koklamak ve lan tahrib ediler~k yangın çıkarıl-
bir kaç bıın)o yapmak ıçın Karataş mıştır. Boruları tamir ve yangınları 
plapıia gidip gelmektedirler . söndürmek üzere mahalline amele ı 

/Jafianın bir güniiııii olsun çoluk j ve asker gönderilmiştir. 
çocuğu ya111rıda geçırnıek içiıı buralura / Kudüs : 25 (A.A) - Emir Fay· ı 
giden bıı in.<anlar, dire bıliriz kı bu bir lsal Filistindeki vaziyeti tetkik etmek. 
günün ke)fuıı temin ıçiıı biiyiik bir ıelı· 

d k l üzere buraya gelecektir , likeyi gö=e almak mecbııriyetiıı e ·a ı· 

rorlar . Bıı , korkunç ıehlıke diye tav· Akka : '.22 (Hususi muhabirimiz· 
sıf ettığırnız şey , şöförlerdir !. den ) - Bu gün ihtilalin tam 127 

Makineler istenildığı kadar muare· inci günü .. 
ne edılsirı . frenler ve makine ne kadar Hala Filistinin her köşesinde 
kuvverli olıırsa alsun ıelılikenin önü ta· k asayişsizlik hüküm sürme te .. 
mamiyle nlwrnış olamaz ,. Yahudiler ve lngilizlerle Arap-

Yolcıdarın:Jıayarı yüzde beş makin• 
de i"e , yüzde doksan beş mal.ineyi lar arasında, baskınlar, en modem 
kullaııaııdudır . harp malzamesile çarpışmalar olu-

Buz gibi yaylada ı·e p[{ijda , hare· yor .. 
k'ı zamanlarına kadar müıemadiyerı Bütün ticaret ve sanat müesse· 
alkol alan b.~zı şöforleriıı Çukurovanın seleri durmuş, memleket harabezar 
sıcak yollrırı11a indıkleri zaman 11asıl halindedir . 
bir hal alacakları dılşiinülür ve hayat- Bu vaziyeti ancak lngilterenin 
larııu böyle dıımunlı bır iradenin cılız 
parmaklarıııa ıeslım eden insan kiime· Anglo Siyonist müstemlekeler Na-
ini 11iıı hayatları göz öııüne alınacak zırı tayin edilebilir .. 
olursa , bıı işiıı ne kadar korkunç ve Arap kadını Filistindeki 
ne !.adar ehemmiyetli oldu~u anla5ılır?. kanlı mücadeleye bütün varlığiyle iş-

Yayladaıı ve Plajdan döııiiş zaman-
larında, yol başlarındcı, şöförlmn tiııi tirak etmiştir . 
bir sılılıi muayeneye tiıbi ıuıulnıularının Kadınlardan teberruat toplamak 
pek yeriııde olacağım sarııyoruz . için kurulan komiteye bir çok Arap 

kadınları yüzük, bilezik, küpe gibi 
süs eşyalarını hediye etmişlerdir . 

Kadınların bu yardımları ihti
lal saflarında çalışan çöl adamları
nın gayret ve şevkini artırmıştır . 

Suikasdlar her gün biraz 
daha fazlalaşmaktadır . 

Son hafta zarfında ihtilalciler 
mücadelelerinde çok şiddet kullan
mağa başladılar .. 

ihtilalcilerin vatana hiyanet ma· 
hkemeleri, lngiliz ve Yahudi hesa
bına çalışan ve yurtdaşlarına karşı 
sadık kalmıyan Arapları idama mah
kum ederek birer ikişer ihtilalci fe· 
daileri tarafından öldürülmekte • 
dir. 

Bu hadiseler ortalıkta korkunç 
ve esrarlı bir hal doğurmuştur . 

Şehirlere hücum hare
keti yeniden başlamıştır . 

Son zamanlarda dağlarda bulu
nan ihtilalciler artık hücum şekille
rini değiştirmişlerdir . 

Geceleri Yahudi kolonileı ine gi · 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~~~~~---··----~~~-

Sıtma mücadele 
umum :müfettişi 

Rüştü şehrimize geldi 

Sıtma Mücadele Umum Müfettişi 
Rüştü, tedkikatta bulunmak üzere, 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 



İspanyol revoltunda ko
mik ve korkunç vakalar I~~ 

------· ------
l.ıpan)adokı aalıili harp gittıh{e şiddlllrıi aıt11ma!.tadır. Bu ılıtılııt şimdi)e 

kadar güriilmüş dulııli lıarplerın en kor/.ıır;ıudur ı·e bir ne«İ mezhep kaı·gasıd11, 
/ıpıınyn)<ı 1111 nazarı dil.katı ca!ip lıazı 'olınrlerı nkuıucularmııza ar~edıyorırn. 

__ Buz fmesele~! 

Oniki yaşında bir milis; hükume-ı 
te memub bir gCr.iillü .. Ra~geldigi 
yetmişlik bir ıhti}ata hraatlerini an
latıyor ve neticede Lu ihti}aı n kra
liyetçı ve faşist olduğunu anlayırca: 

rak mı, yoksa aksi şekilde mi kurşu- Narhtan fazlaya buz satan 
na dizmek lazımdır ? .. Karar: satıcıya buz verilmiyor 

- Yal ·diyor- sen de mi faşist
sin; şu halde sana ölmek gerektir. 

Ve çocuk belinden eski bir la· 
banca çıkaııyor. Bu tabanca iki asır

lık ve ağzından dolma bir silahtır ; 
bu silahı üç do.kikada dolduruyor ve 
ihtiyarın beynini patlatıyor. 

* * * 
lspanya'da bilhassa hüktimet ta

rafında harp eden kadın ve çocuk 
pek çoktur. 

Bir Fransız seyyahı bu çocuk mi
lislerden birisine soruyor : 

- Kaç yaşındasın ? 
- On üç J 

- Ne için harp ediyarsun ? 
-· Partim ve zevkim namına 1 
- Hangi zevkin namına ? 

- Kibarlara mahsus otel palas-

- Yiizleri askere bakarak kur
şuna dizilmelidir! 

Yedi Sendikalis t bfr duvar ke
narına di7ilir, Bir manga asi asker 
yaylım ateş ederler, Amelenin hep
si de yere kanlar içinde yığılırlar.Fa
kat birisine kurşun isabet etmez. Ze- j 
ki adam ölmüş gibi bir vaziyet alır. 1 

Biraz sonra asilerin reisi teftişe 
gelir, yerde yedi cesedi görünce ye-, 
dili taba~casım çekerek ve cesedle
rc birer birer : 

- Bu da benden caba 1 Diye
rek ateş eder, Sağ ll.alan amele bu 
defa da ucuz kurtulur: Kurşun kula
ğını yaralar, geçer. 

Asilerin reisi gittikten şonra 
herif kalkar ve kaçar. Cesedleri al
mağa gelen asiler yedi yerine altı 

cesed görünce kasabada taharriyata · 
başlarlar ve 1 

- Bu da benden caba! Diyerek 
sıçrayıp koşan bir deliyi tutup, ol· 1 

duğu yerde, fakat bu defa tam ola- , 
rak öldürdüler 1.. 

~~~----- ·--~~~~~ 1 

ta mükemmel yemek yedim Bu bi
rinci bir zevk, daha birçok milisler 
de benim ile beraber idiler. Bir çift 
kundura verdiler. Ömrümde ilk defa 
olarak ayaklarım kundura gördü. Bu Dil kurultayı 
ikinci zevk... Güzel kızlar bana da 1 } d 

ikinci 
yaptı 1 

bakıyorlar artık .. Bu üçüncü zevk!.. top antısını a 
Harp ederken kızlarla da muaşıka 
ediyorum. Bu da en büyük zevk, ya
şasın harp, yaşasın kızlar !: 

- Pekala.! Ya harpte ölürsen? 
- Ne zararı var. Viva lamörte 

(Yaşasın ölüm!) 

• .. * 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ma ve gerek diğer iki bayanın sek
reterliklere seçilmiş olmasının de-
15.let ettiği manayı kaydeyliyerek 
Türk inkilabının ve Atatürk rejimi
nin kurduğu erkek ve kadın birliği

ni gösteren bir işaret olmuştur . 
Madrid'de bir Fransız miralay, 

mahsur kalan manastır kadınlarını Türk inkilabınm her veçhesinde 
kurtarmak için milisler nezdinde te- nlduğu gibi dil hareketlerinde de 
şebbüsatta bulunuyor! Türk kadınına yer verilmesindeki 

- Olmaz -diyorlar- halk bunları ince dikkat Türk kadınlığının Kurul
taya saygısını bir kat daha yükselt

rahibe elbisesile görürlerse parça-
ıniştir ; Demiştir . 

!arlar 1 
Bu sırada rahibelerden birisi sö- • Bayan Afet sözlerine devam 

t 1 ederek zamanımızda yaramak iste-ze a ı ıyor : . 
K I B' b . yen milletler tarihlerine ve tarıhle-

k 
-. 0 kayı valdr. ız uraya g~r~1r· ı. rini her şeyde yaşatan dillerine sağ- 1 

en gıyme te o ugumuz son sıvı l I I o·ı b'I . . .h. 1 
lb. . ld 'b' ki B I am sarı ır ar . ı ı gısı tarı ın en 

e ıseyı o uğu gı ı sa arız. una- 1 k 1 k k" l · · d 1 
· ı· ı ç k l 'd 1. uza.< en ·aran ı oşe erını ay ın a-

rı gıye ım.. ı a ım gı e ım. t 
M fk 1 

ır. 

- uva 1 
• B Af t T" k t 'h k ayan e ; ur arı urumu-

Ve ... Rahibeler içinde 1, 5, 10, 
20, 40, 50 sene evvel girmiş olanlar 
var. Bunlar bu yaşlanna uymaz ve 
birbirine benzemez elbiselerini giye
rek manastırdan çıkmışlar ve hiçbir 
tarafa uğramamışlardır. Fakat bu da \ 
ispanya dahili lıarLının en komik bir 
sahnesini teşkil etmiştir. 

Sevil, asilerin en koyu bir mer
kezi .. Asi askerlerden biri, sigarası
nı içmekte olan bir genç lspanyol'a 
yaklaşır ve lngilizce : 

- Bana bir sigara veri Der 
Genç bir tane verir. 
Asi asker sigarayı tellendirir, 

fakat, 

- Ne?.. Der. Sen İngiliz tü
tününden mamul sigara mı içiyorsun? 
Neden İspanyol tülünü içmiyorsun? 

Ve, nazik gencin tam alnı orta
sına bir kurşun yapıştırır ; bir taraf
tan gencin tabakasını alırken, diğer 
taraftan da : 

- Yaşasın lspanyol tütünü! di 
ye bağırır! 

* • • 
Siyera'da küçük Franterera ka 

sabası asilerin eline düşer. 
Asilerin reisi : I 
- Sendikalistleri hemen idam 

ediniz 1 Emrini verir 1 1 

Küçük bir müzakere : Yedi Sen
dikalisli ;üzleri duvara dönük ola- • 

nun ikinci kurultaya bu kürsü önün 
de ateş yakılan bir mihraptır .Dedi. 
ğini hatırlatarak demiştir ki : 

Tarih yolculuğunda güneşin il
ham izlerinı> en çok biz Türkler te· 
sadüf ediyoruz . Türk ırkı Kültürü 
öyle bir yerde kurdu ki orada gü
neş ona en verimli oldu . İlk yurd 
dan ayrılmağa mecbur olan Türkler 
başlıca güç yolları için gene güne
şin klavuzluğundan istifade eltiler . 
Doğu ve balı illerine yayıldılar. O 
geniş ülkelerde yüksek varlıklarının 1 

ebedi vesikalarını bıraktılar . 

Güneşin dilimiz üzerindeki tesirlerini 
bu bakımdan izah eden Bay;m Afet 
bugünkü ilim dünyası içinde dili ırk 
için esas kabul etmiyen alimlerin de 
bulunduğunu söyliyen:k bu esas 
belki bazı camialar içn doğru ola
bilir, fakat Türk dili için asla de
miştir. 

Bayan Afetin Türk dili ve Tü, k 
tarihi kurumlarının birbirini tamam
lıyan mesaisini ve müşterek gaye
lerini izah eden ve büyük bir alaka 
ile takib edilen bu nutkunu dil ku
rumu genel sekreteri l brahim Necmi 
Dilmenin, kurumun iki senelik çalış· 
ması etrafındaki izahatı takib etmiş 
ve bundan sonra kurultayın dört tek
nik ve üç idari komisyon azalarının 
seçimi yapılmıştır. 

Gene dünkü toplantıda Yusnf 

Pıızar gililü, gazetemizin birinci 
sahifesinde dikkatler sütununda bir 
buz satıcısının Belediyenin koyduğu 
narha rağmen fırsattan istifade ede 
rek bir kalıp buzu yirmi sekiz kuru~ 
üzerinden sattığından dolayı vuku
bulan şikayet Üzerine zabıta Beledi• 
ye memurları tarafından hakkında 
zabıt tutularak kendisine para ce
~ası verildiğini yazmıştık . 

Haber aldığımız"' göte blı:Z mü
teahhidi Cumali ; karasokuda bulu
nan bu bayie satış için buz verme· 
meğe başlamıştır . 

Bu hareketin diğer buz bayile
rine de bir örnek teşkil edeceğini 
umuyoruz. 

Halkevinde 

Bu gece bir konser veriliyor 

Şehrimizde bıılıınan Ankara mu · 
~iki Muallim mektebi talebeleri ta
rafından bu gece Halkevi bahçesin
de bir konser verilecektir. Bu kon· 
sere bütün halkımız davetlidir. 

Davetiye almağa hacet yoktur. 

Dünkü hava vaziyeti 

Askeri hava rasad merkezinden 
aldığımız malfımata göre: 

Dün en çok sıcak 33, 1 , en az 
sıcak 24,6, rutubet 59, tazyiki nesi
mi 7 55,8 idi. 

Püzgar, batıdan saniyede yedi 
metre sür'atle esiyordu. 

Ordu evinde 

30 Ağostos gecesi bir 
gardenparti verilecek 

Şehri'Tiiz ordu evi 30 Ağustos 

tayyare ve zafer bayramı gecesi için 
ordu evi salonunda verilmek üzere 
bir gardenparti hazırlamaktadır , 

Bu gardenparti , bu yıl içinde 
verilen gardenparlilerden daha çok 
güzel olacaktır . 

Tertip heyeti faaliyete geçmış 
ve hazırlıklara başlamıştır . 

Dil -Kurultayı mü
nasebetiyle 

Halkımız, hoparlörlerle 
verilen nutukları büyük 

bir ilgiyle dinliyor 
--- 1 

Üçüncü Dil kurultayının toplan· 1 

ması dola isiyle evvelki ve dünkü \ 
gece şehrimizde resmi ve hususi mü
esseseler elektiriklerle dcnatılmıştır. 
Halkımız; şehrin muhtelif yerlerine 
konan hoparlörlerle dilimiz hakkın
da Halkevi neşriyat komitesi üyele-
ri tarafındaa söylenen sözleri büyük 
bir ilgi ile dinlemişlerdir . 

Erkek Lisesi yeni mii
dürü geldi 

Şehrimiz Erkek Lisesi müdürlü· 
ğünc tayin edilen, Halid, dün lstan 
buldan şehrimize gelmiştir . 

Ziya Üzerin dil üzerindeki tezini 
okumuştur. 

Kurultayın toplantısı münasebe-
tiyle kurultaya Sovyet ittihadı fen 

akademisiyle Helsingforsdaki F enlan
diya Türkleri birliğinden ve ve lstan
bul üniversitesinden başarı dilekle
rini bildiren telgraflar gelmiştir. 

hk tedrisat '.muallimletil 
tııfi terfi kadroları 

Vilayetimizde zam gören 97 İlk ted~ 
risat nıuallimine ait Vekaletten gelen 

kadroyu aynen neştediyotiiz 

Vilayetimiz merkez ve kazaların
daki İlk tedrisat muallimlerine ait 
tam terfi listesi dün Vekaletten gel
miştir . 

935 Eylulünden itibaren zam gö
ren farklarını bu tarihten itibaren 
alacak olan muallimlerin isim vtı 
zam miktarlarını aşağıyıı. alıyoruz. 

Adana ı 
5 Kanunsani okulu ba~öğrehne

ni Mü<şide Akyf)l 2200 den 2500, 
5 kanunsani okulu öğretmeni Nazım 
Aydın 1600 den 1150, 5 Kanunsani 
okulu öğretmenlerinden Vehbi Ti
mur 2200 den 2500, 5 Kanunsani 
okulu ögretmenleı inden Edibe Altui 
1600 den 1750, 5 Kinunsani okuhı 
retmeni Hasan Aytaç 1600 den 
17 50, Cumhuriyet okulu öğretmeni 
Cevdet Eğemen 1600 den 1750, 
Cumhuriyet okulu öğretmeni Gülsüm 
Tora m an 1750 den 2000. Çı

narlı okulu başögretmeni Fikri Ay
dın 2500 den 3000 , Çınarlı oku-

lu öğretmeni F. Ekebaş 1600 den1750 
Çinarlı okulu öğretmeni Vehbi Şahin 
2000 den 2200, lnkilap okulu başöğ
retmeni Vedad Gücer 2200 den 
2500, lnkilap okulu öğretmeni Emine 
Köklen 1600 den 1750, lnonü okulu 

• başöğretmeni Bekir Akkaya 1750 
den 2000, istiklal okulu başöğret
meni Keme! Altan 1750 den 2000, 
istiklal okulu öğretmeni Abdülkadir 
Ertena 1600 den 17 50, İstiklal o
kulu öğretmeni Sait Toraman 1600 
den 17 50, istiklal okulu öğretmeni 
Afet Akhun 1600 den 1750, lsme
tinönü okulu başöğretmeni Abdur
rahman Tolunay 2000 den 2200, f ş_ 
metinönü okulu öğretmeni Şerife E
sin 1600 den 1750, lsmetinönü o
kulu öğretmeni Lütfiye Akıncı 1750 
den 2000, öğretmeni Samime Önen 
1600 den 1750, öğretmeni Lütfi Ba
~eğmez 1600 den 1750. öğretmeni 
Tahsin Tolay 1750 den 2000, Kur
tuluş okulu başöğretmeni ikbal Na. 
zın 2200 den 2500, Namıkkemal o
kulu öğretmeni Necmi Durukal 2000 
den 2200, öğretmeni Makbule Ay
taş 2000 den 2200, öğretmeni Ziya 
Pamir 2000 den 2200, öğretmeni 
Kevser Gücer 2000 den 2200, öğ
retmeni Leman Çılah 1600 den 1750 
öğretmeni Emine Akverdi 2200 den 
2500, Necatibey okulu başöğretmen 
Tahsin Nahit Tuncel 2200 den 2500 
ağretmen Selamı Aka! 1750 den 
2000, Pilevne okulu başöğretmeni 
Güzide Köksal 2000 den 2200, Sey
han okulu başöğretmeni Rüstem O
kan' 1600 den 1750, Gazi okulu ba
şağretmeni Sedat Altug 2000 den 
2200, öğretmeni Necmi Şenel 1600 
den 1750 öğretmen Hatice Başeğ
mez 1600 den 1750, öğretmen Ke 
mal Önen 1750 den 2000, öğretmen 
Sabiha Çetin 1750 den 2000, öğret
men Esad Köklen 1750 den 2000, 
öğretmen Fahriye Koda! 1600 den 
1750, öğretmen Şahin Arkun 1600 
den 17 50, 29 Teşrinit'vvel okulu ba 
şöğretmeni Saffet Işık 2000 den 
2200, öğretmen Alaeddin Ôzca11 
2200 den 2500, 23 Nisan okulu ba
şöğretmeni Münevver Akverdi 2200 

-
den 2500, Ziyakaşa başöğretmenı 
Şevket Yalaz 2500 den 3000, öğ· 
retmeni Mukaddes Savgat 2000 den 
2200, Giinefli okulu öğretmeni Lüt- ' 
fi Suntıy 2200 den 2500, Bit:·uk 
kö;yil !?ğt•dm@rtl A, C~mll l '150 dell 
2öoô, Kilpruköytl öğ retmerti M. Rı · 
ta Çakı 17 50 den 2000, Şam bayat 
öğretmeni B. Sıikı Gilnsür 1750 t!en 
~000; leyiihli Üğ~eHtıehi M. Asıth 
1750 den 2000, Karataş öğretmeni 
kmet Uğur 2200 den 2500, Misis 
nahivesi başoğretmeni Sadık 1750 
den 2000, Kürkçüler başoğretn;ımi 
Zekeri ye Balamir 17 50 den 2000, 
Tuzla nahiyesi H. Nabi Adalı 1750 
den 2000, 

Ceyhan ı 
Cumhuriyet okulu öğretmeni Şev

ket Temel 1750 den 2000, Öğret
men Ahmet Güçlü 17 50 den 2000, 
Öğretmen Rifat Ünal 1750 den 
2000 , Haliliye köyü öğretmeni 

Gerisi üçüncü sahifede -

İş kanunundan 
kurtulmak isteyen 

müesseseler 
İş kanununun hükümlerinden kur 

tulmak için kaçamak yollara sapan 
müesseseler hakkında iktisat veka
leti tetkikler yaptıracaktır . 

Eğer fabrikalar yeni iş kanunu 
dolayısiyle sebepsiz olarak fabrika 
amelelerini çıkarmak gibi vaziyetler 
gösterirlerse iktisat vekaletinin sa
nayi müfettişlikleri derhal işe el ko· 
yacak ve bu gibi fabrika sahiplerini 
şiddetle tecziye edecektir . 

Eski Erkek Lisesi 
ınüdürü 

Evvelki gün aldığımız maluma
ta göre, İstanbul Erkek öğretmen 
okulu muallimliğine - diye yazdı 
ğımız Eski Erkek lisesi müdürü Cev
det Barlas, mezkur lise muallimli
ğine değil, müdürlüğüne tayin edil
miştir. Bu yanlışlığı, dün Vekalet 
ten gelen sarih emir tashih etmiştir. 

Orta mektep müdürleri 

Maarif vekaleti , orta mektep 
muallimlerinin azlığı karşısında , 
mektep müdürlerinin de aynı zaman
da talebeye ders okutmalarına karar 
vermiştir. 

Orta mektep müdürleri arasında 
değişiklik yapılırken okutacakları 

dersler de tesbit edilmiştir . 

Bir amelenin eşya ve 
paraları çalındı 

Dün, Reşad Bey marallesinde 
oturan, Şimendöfer deposu işçilerin
den Mustafa oğlu Ratib İsminde bir 
adam polise müracaat ederek : 

Gündüz vazifede bulunduğu 
bir sırada evının penceresin

den hırsız girerek bir çok eşyası ile 
beş lirasını aşırmış olduğunu iddia 
ve şikayet etmiştir . 

Polis bu haber üzerine derhal 
faaliyete geçmiştir , 

Bir bayanın iztırabı kal 
lira· ile diner ! • , 

E\ izde tazminat d<1vallın , e.ksr n riya maddi zararhir,tecavüılı' 
neticesi iki kişi arasında olarl talı
hadiseletdir. : f'a~at Avnl!?ad<İ b' 
ıa:yhyet bam başkadır: Bi!kıhız aı: 
latalım . . ev 

Mis Beadrik Taylor isminde b< Yii 
İngiliz daktilo,ata binmeği öğrenfll ge 
için Londranın binicilik mektep! da 
rinden birine müracaat etmiş ve bl at 
şlnr.i ders•e 11ttan dilsereı- ıtök•iİ~ hu 
den yatalartnlışhr , l@r 

Yara tedavi ediİmiş ise de \;o~l 
tınıtı birılz ılşı!Vısırlda ı;:ı raıi olıııl 11! 
lh\Ştlf: ba' 

Bunun üzerine Mis Taylor bifll' kü 
cilik mektebi aleyhinde dava aça bir 
tazminat istemiştir. ka 

Mahkeme Misin Boğazının " tcd 
tındaki yara izi dolayısile akş~' 
toplantılarında dekolte elhise ır1)'1 

nılyE!ce~irıl ve bıı halln keıidisittl 
rten iztirap içinde bıraka<!ağmı h 
sap ederek birticilik meklebinl 651 

lrtgiliz lirası tazminata mahkiim 
miştlr ; . 

Şu hale göre lngiliz hakimlerin' 
dekolte elbise giyememek mane' 
iztirabının değeri 650 liradır . 

Bir mucize 
Beşer üzerinde, hazan öyle ha~ 

~eler oluyor ki1 biltiln ilinı şub~! 
rltıin nı.ahdut rlazariyeleri suya ~ 
şüyor .. Eskiden buna " Allah k 
ruması " denirdi . . 20 inci ası 

dili ise böyle şeylere " mucize 
diyor. 

Pariste 23 aylık bir çocuk aı 
bir çengel iğne yutuyor , Ana 
babası telaş ve korku içinde çocu 
hastaneye götürüyorlar. Röntgen 
muayene ediliyor, midede bir şe~ 

yok .. Çocuk müşahede altına " 
nıyor, iğne kendiliğinden çıkmıyor 

Çocuğu bunun üzerine sıkı 
Röntgen muayenesinden geçirİY 
far ve iğneyi görüyorlar : iğne 
haf bir tesadüfle ciğerlere gitmiş 

Üç ameliyat yapılıyor , iğne al 
mıyor. Fakat çocuk da bundan 
teessir değil , iğne bir rahatsıı 

vermıyor. 

Tabiat iğneyi uzuvlara temas1· 

vikaye ediyor , iğnenin üstünd_ 
parlak tabaka, iğnenin etrafına o~ 
bir hale işlemiş ki, hiç bir nesçe 
mas etmeden olduğu yerde duru 

Bitıl itikatlar 
Batıl itikatları kökünden in1 

etmek kolay iş değil .. En med1 

milletler bile buna muvaffak ola11 

dılar . . ~ 
İngiltere hakimlerinden birı , 

muhakeme esnasında şaşırıp kal 
Şahitlerden biri : 

- Çocuk hastaydı.onu bir o 
Fare merhemi ile tedavi ettilıf 
diyor. 

Hakim soruyor : 
- Merhemi sürdüler mi ? 
- Hayır, yedirdiler ! .. iyi ı' 

miş ve iyi salçalanmış Fare etı 

hastalığa iyi gelir miş 1 .. 

İnsanlar memnun olur ~ 
Pariste bir cemiyet vardır: •'fi 

kampları milli cemiyeti " . 
Bu cemi yet her sene çocuk 

1 

toplar, deniz kenarlarına götiif11 
çadırlara yerleştirir, yedirip içİ0 

çocukları denize sokar. 
Bu sene bu cemiyet tam ikİ ~ 

bin çocuğu açık havaya gönder 
Fakat Fransız gazeteleri gent 
memnun değil . 

- Geride daha yüz binle~ 
• 1 

çocuk sıra bekliyorlar , mevsın 
geçiyor 1 diyorlar . 

Herkesi memnun etmek kal•il' 
ğil vesselam 1 .. 

Çünkü kuvvetli 
Olimpiyad güreşlerinde frail' 

S(i 

ili t 
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Kocaeli köylerinden birindeki feci 

cinayetin meraklı hikayesi 

Bir kıza iki kardeş bir
den aşık olursa! .. 

Ziraat bankasının 

Çiftçimizi korumak için 
yaphğı planlar 

Bi.itiin :ı:irai ikrazlarda hesabı 
earl sistemi kab(Jf olunmııttıır. Bu 
tsıtsa göte, hesiıbıiı ilk açılışında 
lntlstiikfitlerdeh bir defaya mahsus 
olmak üzere mÜdcletsız Glata!. bit 
taahhüdname ve buna bağlı bir de 
ipotek cedvel alınacaktır. lzma : { 1-I~su§i ) ~ 01ı beş tlln 

evvel Karasu kazasının Paralı kö- ' 
Yiinde Rifat oğlu Hüseyin isminde 
ıtenç bir delikanlı birdenbire orta
dan kaybolmuştur . Yapılan bütün 
raştırmalar bir netice vermemiş ve 
l ıl }'Uzdeil köyde muMelif rivayı4-
~r ~\kıtıiştlf · 

Plindeki ~o. pıı ile kardeşini cansız ]I 
C"' (")' 1 ş 

yere sermış · 
' 

Katil, bu cinayetin izleri~i kapa. 
Y ıtlnız'. bu taabbünamey~ istina

ae/ı f.: öt llTnlin Ziraat bankasın. • 

1 
dan her para iılıtıışthılil kendi
sinden alınacak senedler noterden 
tasdik ettirilecektir. 

mak istemiş ve kazdığı b:r çukura 
kardeşini atarak .eve sakin sakin 
gelmiş, annesine : 

fi! Rir bakıma göte Htiseyih giırhe; 
b ,Çıkarak kö)'~ . k~bHitlniş tb . b_if 
k~kıma göre de kaybolmÜştur. Çlin 
b ~ genç adam köyün güzel ve şirin 
kır kızını deli gibi sevmekte ve fa. 
at bu sevgisine karşılık görmemek· 

!cdir • 
H" H~yabn garip bir tııcel İsidir ki 
us~rmin büyük katde~i Rifat da 

~nı ~ızı sevınekle ve seviİlhekte~if, 
tt· z . bır gilrt Rifata, kardeşi Hu$eyi· 
dın kendisine kötli bir niyet besle. 

kılfin! ~; biltün ibtarl~rhıa rağmen 
eRdısınden uzaklaşma~ığını, vıık;Hı 

iO' v k' ~ ıtsiz rahatsız etmekte olduğunu 
ne ~Ylemiş, böylece iki kardeş arasın

an kara kedi geçirmiştir . 
Hüseyin, cinayetten bir gün ev

dı he! vefasız sevgilisini bulmuş, onsuz 
3 I l ay atın tııtsızlığını .. anlatmış ve yal• 
~ ~tnııştlr, Buhtln üzetihe iş tekrat 

rpa sarmış, Rifat kardeşine : 

sr 
e 

- Sen, demiş. Bu kıza balta ol 
llıaktan vu geç, Sonu iyi olmaz . 

.. Genç adam erkekliğine bir leke 
~tiilüyor sanmış, ayni hiddet ve ay 
111 tempo ile cevap vermiş : 

- Balta olursam ne olur sanki!. 
Yalda bu şekilde konuşarak a· 

~~z kavgası eden iki sevdalı kardeş, 
~hayet birbirlerinin boğazına sarı

rak boiuşmaya başlamışlar. Rifat 

..; HU.~eyi11 nerede ? Bugün hiç 
gÖfmedinı 1 , 

Demij; Akşam djunca Hüseyi
niH yi!m~k s!iFrasi ba~!tıda ~a btılu.n
maması ev halkını tel~şa tlüş~tmtlş, 
konuya komşuya soruşturmuşlar, bir 
netice vermemiştir . 

Aradan genç adamı aramakla 
geçen 15 glln yıılnız kendi evlerini 
değil, köyu de mateme sııkmtıŞtUt , 
ÇunkU genı, delikanlı sakin, sevimli 
bir çbdıktUr. kövde kendisini sev
miyeH yoktür , 

Bir ak$am çobahlar, koşa k6şa 
köy mılbtarına gelmişler, Hüseyinin 
bir çnkUr içinde öliı bultındu~unu ve 
kokmuş olduğuuu söylemişlerdir . 

Bunun üzerine vaka yerine gi
denleı zavallı genci tanınmaz, feci 
bir şekilde bulmuşlar, Rifat da kar

deşinin. üzerine kapanarak hüngür 1 
hüngür ıığlaınaya bıışlatnışlıt , 

Pföy tmlhtarı çarıklı erk~hı harp
lerdendir. iki kardeş arasındaki giz; 
li maceraya vakıf görünmektedir . 
Ufak bir isticvap hakikati meydana 
çıkarmış, Hüseyinin, kardeşi Rifat 
tarafından dö{rülerek oldürüldüğü 
anlaşılmıştır . 

Kardeş katili derhal tevkif edi. 
lerek hakkında tahkikata başlan-
ınıştır • 

Cevdet Y akup Baykal 

İlk tedrisat muallimlerinin 
terfi kadroları 

-
- İkinci sahifeden artan -

lik anıza Talat 1600 den 1750, Kurt-
ulao.. .. . E E d d ... oğretmenı nver r al 1600 

de~ 1750, Sarıbahçe öğretmeni Ab 
tıı u lah Aksoy 17 50 den 2000, Yu· 
Ç U~alık nahiyesi Başöğretmeni Fikri 
~·~tın 2000 den 2200, F uadiye kö-,u ... 

0 gretmeni Vasıf 1600 den 1750 

Dörtyol: 1 

01Gazj okulu öğretmeni Rah~an 
D .. ~Y 1600 den 1750 , öğretmen 
e ~rıye Atsal 1600 den 1750, O

l~~ köyü Başöğretmeni Kazım 
ret ~en 1750, Erzin nahiyesi öğ-
d nıenı Bekir Kaya Yalçın 1750 ı 

en 2000 
• 

Feke : 
C ~erkez okulu Başöğretmeni K. 
r avıt Aral 1750 den 2()(l0, Hefke. 

1~;rebakan okulu öğretmeni Faik 
O den 1750, 

l<adirli : 
!i·~u.ı_nhuriyet okulu Başöğretmeni 
te~snu Türe 2000 den 2200 , öğ-
1) ;en Ômer Özkan 1600 den 
SaffO • Mehmetli okulu öğretmeni 

et Ôzer 17 50 den 2000 

Karaisalı : ' 
~crkez okulu öğretmeni Hüsnü 

ll~hlivan P ·ı d 1 k · b' 1 
<ıltın 1 oı ve e mem e etme ır 

p ?1adalya kazandırdı. 
tind oılve polistir , olimpiyad zafe· 

Peh~·n sonra Paris polis müdürü 
p ı~anı komiserliğe inha etti . 

~eli oılveye binlerce tebrik mektubu 
v~ Yor. Bunların içinde bir tanesi 
~t k' 

' ı çok güzel.bir çocuk yazıyor. 
Çij ~ .. Sen polis generalı olacaksın. 

ıı u en kuvvetlisi sensin 1 .. 

1600 den 1750, Öğretmen Y. Ziya 
1750 den 2000, Öğretmen Hamit 
1700 den 1750, Çakallı köyü öğ
retmeni A. Hamdi 1600 den 1750, \ 
Kuzgun köyü öğretmeni Vahit Uluğ 
17 50 den 2000 , Kaşoba köyü öğ
retmeni Ali Kemal 2500 den 3000, 1 

Bozantı nahiyesi öğretmeni Dündar 
1600 den 1750, 

Kozan : 
Gazi okulu Başöğretmeni Bekir 

Sıtkı Onat 2500 den 3000, Öğret
men Şiikrü Gük 1700 den 1750, 
Öğretmen A. Sırrı Yurdado~ 1600 
den 17 50, Öğretmen Kamil Erdem 

1600 den 1750, lnkilap okulu Baş 
ö~retmeni 1. Hakkı Lalas 1600 den 

1750, öğretmen M. Celal Tapan 
2500 den 3000, öğretmen Sukiye 
Deniz 1600 den 1750, Ağzı karaca 
köyü öğretmeni Mebmed 1600 den 
1750. 

Saimbeyli: 
Merkez okulu öğretmeni Yaşar 

1600 den 1750, öğretmen Fatma 
Y aşer 17 50 den 2000 . 

Osmaniye: 
7 Kanunsani Baş öğretmeni Ce· 

mal Günden 17 50 den 2000, öğ
retmen Tufan 1600 den 17 50 , 
istiklal okulu öğretmeni ismet Akök 
2200 den 2500, Toprakkale okuulu 
!?ğretmeni Lütfi Özdemir 1600 den 

Adana Kayışlı köyü öğretmeni A. 
Turgul 1600 den 1750, Dörtyol·Er 
zin okulu öğretmeni Şükrü 1750 den 
2000, Karaisalı merkez okulu basöğ
retmeui Orhan Eren 1750dan 2000 
kuruş maaşa terfi etmiştir. 

Satış senedi kaldırılmıştır. Çift
ı;ilerilnlzlh fazla masraf v fazla 
killfet yaptrıaıiıaİiirf ~ e bıı suretle 
kredilerini miimküh mertebi! U 

m~srafld elttf' etm~İefi Zitaiıt İ:ıati 
kasıl'ın en esaslı prensipieri!itl~n ol. 
duğu için ödünç para almak yolun· 

da köylünün ikmal etmeğe mecbur 
olduğu merasim basitleştirilmiştir. 

aay[ı<de het vadede yeniden ipo 
tek tesisiyle cedvel ve satış senedi 
almak, muamele ve masraf gibi for
!llaİitelef k~Jdırdmıştir. 

Bu suretle mlistılhslHetirtıiz dııha 
pratik bir şekilde ve kolaylıkla Zi. 
taıtl: hankasından istifade edebile
ceklerdir. 

İngilterede merdi-. .. .. 
vensızve asansorsuz ı 

evler 

Tayyareciliğin daha fazla teka· 
miil ederek , insanların sokaklardan 
vıızgeçip havalarda gezmesini bek· 
!erken ki bu tekamül mİmilri de hll
yük bir değişiklik yapacak ve ev le · 
rin kapısı aşağı değil yukarıda ola
caktır . Daha şimdiden bina inşaa
tında çok garip bir icada şahit olu· 
)'ortız : 

Son zamanlarda İngiliz mimar
ları merdivensiz ev yllpmağa teşeb
büs etmektedirler . On oniki kata 
kadar çıkan bu merdivensiz evlerde 
ıısıınsör de bulunmaktadır . 

Bu binalarda merdiven yerine 
otomobillerin çıkabileceği bir yol ya
pılmaktadır . Tıpkı son yapılan bir 
takım büyük otomobil garajlarında 

olduğu gibi : bu , büyük ev sahi· 
bine apartmanının kapısına kadar 
yorulmadan ve otomobilinden inme
den çıkmasını temin edecektir . 

Bu suretle belediyelerin , polis 
müdürlerinin baş belası olan sirkü 
lasyon ve otomobillerin sokaklarda 
durma meselesi de kendiliğinden hal
ledilmiş olacaktır . 

Hiç şüphe yok ki bu merdiven
siz evler oldukça geniş yapılacaktır. 
Ve şurası da muhakaktır ki : otomo· 

billerin inip çıkması ve kapıların önün

de kalması için evlerin dışı içlerin
den daha geniş olması icap edecek
tir . Ve böylelikle herkes kendini 
hakikaten sokak iizerinde otı·ruyor 

sayabilecektir. 

Yalnız gürültü meselesini de hal
letmek icap edecektir . Mamaafib 
mimarlar bu mesele karşısında da 
cesaretlerini kaybetmemişlerdir . 

Otomobil fabrikalariyle temasa geçe
rek gürültüsüz motör yapmak ve bu 

suretle apartmanların sükununu da 
temin etmek yolunu bulmuşlardır . 

Bundan başka apartmanların dı
varları gürültüyü boğacak ve içeri
ye bırakmıyacak şekilde yapılacak

tır . 
Bu ~çeşit yapılacak binalarda 

şüphesiz Estetik bakımından büyük 
fedakarlık yapmak mecburiyeti var
dır . 

Fakat bugün dünyada en çok 
ehemmiyet verilen şey insanların 

konforudur , 

Filistinde görülme- ı BELEDİYE İLANLARI 1 
miş hadiseler oluyor 

=------------~~~~--------------------------------
- Birinci sahifeden artan-

rilmekte şehir ortalarındıı g~"eleri 
baskınlar yapılmaktadır . 

Mavzerler zincirleniyor 
Çilnkil ihtilalcilerden bazıları kı 
vafet değiştiterek nöbetçi lngiliz as
kerletiııe hilctım f'dip silahlarını al· 
maktadırlar . 

Bunun için, ordu kumandanı as
kerlere, mavzerlerini birer zincirle 
k-emetlerine bajlamalarını tamim et-

rııiş~ ;enİere btımba atılrrıak 1 

usulü elan devam ediyor · 1 

Yahudiler de yaman Eld

ber kasabasından Yafaya gi • 
den tren Yahudilerin T elaviv şehrin
den geçmektedir . 

Bura istasyonunda Yahudi yol· 
cular tamlirilil lnlp yıdnız Yafaya 
gidecek Arap yolcular kalınca bir 
Yahudi tarafından Araplarla dolu bir 
vagona yin ·; bir bomba atılmıştır. 

Araplar p:ıtlamadan evvel bom
bayı pencereden aşağı atmak sure-
tiyle tehlikeden kurtulmuşlardır . j 

Bômba aşağıda patlamış, bir Ya. 
hudinln ölilmune ilçunün de ağır i 
surette yaralannıasıııa sr bcbiyet ver· ı 
miştir. 1 

Yirmi Y abudi de hafif yaralar 

almı~lardır . 
lngilizlerden yüz alan Yahudi!e• 

/ı. raplara karşı tecavüzlerini çok ar· 
tırınaia başlamışlardır . 

Son zamanlarda Yahudi koloni
lerine yııkın geçen köylülerini öldür- 1 

ıiıek badis~leri çok sıklaşmıştır · ı 
Arapça gazeteler bu hAdiselerle 

doludur . . 1 

Yafada hükumet bastahanesınde 
basta bakıcılık yapan iki Yahudi ka- ' 
dını yol ortasında meçhul kimseler 
tar fından öldürülmüşlerdir . 

Araplar, bu cinayetin faillerini 
tayin ettiklerini ilan etmişlerdir . 

lııgilizler Yafa şehrinde şiddetli 
tedbirlere başvurmuşlardır . 

HükGmetin neşrettiği bir emir· 
name ile halk, her günün 21 saatini 
evinde geçirmeğe icbar edilmiştir , 
Sabahın saat beşi ile sekizi arasında 

herkes evinin ihtiyaçlarını alıp ka· !' 

panmağa mecburdur . Bu gibi ted· 
birler dünyanın hiç bir tarafında gö-
rülm .. miştir . ! 

Halkın şiddetli şikayetleri üzeri· : 
ne iki gün tatbik olunan bu tedbire 
şehrin Telaviv tarafına bakan üç ' 
mahallesine inbi~ar ettirilmiş, dığer 
mahallelerde yasak akşamın y .. di
sinden sabahın beşine kadar tatbik 
olunmuştur . 

Yahudilerin trenlere şiddetli te
cavüzleri üzerine hükumet Yafa -
Eldber hattı üzerinde şömendöfer 
nakliyatını tatil etmiştir . 

Hüsnü E. 

Fransada 
Deniz görmiyenler 

için kolaylıklar 

Her memlekette olduğu gibi F. 
ransada da denizi görmemiş bir çok 
kimseler vardır. Hele işçi sınıfı ara
sında bunlar pek çoktur . lşcilerin 
denizi görmemelerinin başlıca iki se
bebi vardı. Birincisi senenin 365 gü 
nü çalışmak mecburiyetinde olma· 
lan ve işlerinden ayrılmamaları, ikin 
cisi seyahatin pahalı olması . 

13u sene F ransada kabul edilen 
kanun layihası mücibince her işçi 

senede on beş gün tatil yapacak ve 
bu müddet zarfında gündeliğini ala
cakdır. Bütün müesseseler yeni la
yiha Üzerinde işçilere ikişef hafta 
izin vermeğe başlamışlardır. Bu su· 
retle iki mabsurdan biri ortadan 

1- Müzayedeye konulan eşya : Emrazı Zübreviye hastanesinin 936 
yılı ecza, pamuk ve iine ihtiyacı . 

2- ihale: Açık eksiltıne suretile yapılacaktır . 
3- Artırma: 10-Eylul-936 perşembe günü saat on beşte daimi en· 

cümende yapılacaktır . 
4 - Muhammen bedeli : iki yüz on beş lira otuz üç kuruştur . 
5 - Teminat akçesi : On altı lira on beş kuruştur . 
6 - Şartname : istekliler her gün Belediye yazı işleri müdürlüğünde gö · 

rebilirler . 7224 26 30-3 -8 

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

Şinasiler) ve 2 N. lu ( Eski Belçika ) fabrikaları mevsim için faaliyete ba
ıırlanınıştır . 

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

1- Toplama mevsiminde çifçiyi sıkıntıdan kurtarmak için par;ı 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 makinaları 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 

Adana pamuk müstah- 1 

silleri satış kooperatifi 
tasfiye heyetinden : 

26-6-936 tarihinde fevkalade 
sur"ttc toplanmış olan Adana pa. 
muk müstah illeri satış kooperatifi 
ortakları heyeti umu111iyesi tarafın. 
dan şirketin feshine dair verilen ka
rar Ekonomi Ba'.<anlığınca tasdik 
edilmiştir. Ve icabeden tasfiye mu
amelesi hitam bulmuştur. 

Nizamnamenin 69 uncu maddesi 
mucibince heyeti umumiye fevka- 1 

iade olarak 10 Eylill 936 perşembe \ 
günü toplanacağından üyelerin o gün 
saat 3 de şehrimiz Ticaret Odasına 
gelmelerini ehemmiyetle dileriz. 

RUZNAME 

1 - Tasfiye memurlarının raporu
nun tetkiki. 

2 - Bilanço ve hesabı katinin tet
kiki. 

3- Ortaklara tevzi edilecek his
selerin tesbiti. 

4- Kooperatif memurlarına ve
rilecek ~ramiyeniıı tasdiki .7223 

Bu gece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 

kalkmışdır . 
Seyahat masrafına gelince Paris 

Akdeniz şimendifer kumpanyası bu 
masrafı askari bir dareceye indir· 
miştir. Paristen Nise kadar uzun 
bir seyahat ücreti gidip gelmek 175 
frank yani bizim paramızla 14 lira
dır. Eskiden bu ücret bunun üç mis
li idi. Niste ucuz otel ve pavyonlar 
çoktur. Bir işçi günde 100 - 120 
kuruş vererek yemek içmek te da
hil olduğu halde yatacak yer bulu -

yor . 
Bütün bunlar İşçi sınıfı ve orta 

halli kimseleri denizi görmek ve bir 
parça hava almak için sevabate sev 
ketmiştir. Paristen trenler dopdolu 
kalkıyor ve buraya gene doplolu dö
nüyorlar . 

Seyahate çıkanlardan bazısı yal· 
nız başına, bazısı bir kaç arkadaş 
birlikte, bazısı da ailece gidiyorlar . 
Bunlar bir hafta, on gün Niste ka
larak bol lıol denizi seyrediyorlar . 
Bazıları daha ileri giderek denize 
de giriyorlar . 

Seyhan Jandarma Ku -
111andanlığından: 

Jandarma dairesince bir takım ev 
eşyası Adana bağlarında elde edil
miştir. 

Bu grbi eşyaları çalınan şahısların 

Adana Jandarma dairesine gelme
leri ilan olunur . 

Adana 3 Üncü ıcra me
murluğundan : 

Üsküdarda Haticeye borçlu A. 
karcalı Hafız Hasana ait Tapunun 
Şubat 338 tarih ve 80 numarasında 
kayıtlı Akarca köyünde vaki şarkan 
Kütükçüler tarlası garben sahibi se
net tarlası şiınalen Salahaddin his
sesine düşen tarla cenuben eski Mi. 
sis yolu ile mahdut ve bilmesaba 
239 dönüm miktarındaki tarla yeni
den artırmaya konulmuştur. Bu tar· 
lanın beher dönümünün muhammen 

kıymeti yedi lira olup evvelce y<4>ı
lan açık artırma neticesinde 2280 
numaralı kanun hükümlerine tevfi · 
kan salış geri bırakılmışsa da sene 
nihayetinde taksit verilmemesinden 
tecil hakkı düşmüştür . 

28 - 9 -936 tarihinde saat ondan 
saat on bir otuza kadar dairemizde 
yapılacak olan birinci artırmada mu· 
bammen kıymetin yüzde yetmiş be
şini bulmak ve Ziraat Banl<asının 
ipotekli alacağı olan 1003 lirayı 
tecavüz etmek şartile en fazla artı
ranın üzerine bırakılacaktır . Aksi 

halde artırma on beş gün daha uza
tılarak 13 - 10-36 salı günü ayni 
saallarda yapılacak olan ikinci ar
tırmada Bankanın alacağını tecavüz 
etmek şartile en fazla artırana ihale 

olunacak. Böyle bir bedel elde edil
mezse satış geri bırakılacak ve ar
tıranlar da taahhütlerinden kurtula
caklardır.işbu gayri menkul üzerinde 
bir hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
bu iddialarını evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri ica 
heder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmıyan alacaklılarla di
ğt:r alakadarlar satış bedeli paylaş
masından hariç bırakılırlar. Bu bap. 
taki şartname ilan tarihinden itiba. 
ren berkesin görebilmesi için daire
mizde açık bulundurulacağından da
ha fazla malumat almak istiyenlerle 
alıcı olanların memuriyetimize mü
racaat etu.eleri ilan olunur . 7222 
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Adana Borsası muameleleri 
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Liverpol Telgrafları 
25 I 8 I 1936 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No·t 
• 

A. No. 11 B. Telefon 

No. 265 

. 
•• .. . . . 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

-' · 

Öz Türlr •rrrayesile kutulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

1 
2 
3 
4 

105 
385 

32 
82 

Yarım 
Gram 

" 
" 
" 

5 325 " 
6 3,5 adet 

litre 

Alınacak gıdayı temin 

Ankara Birası 

kmekten 
ten 

T c: } ağından 
Ette 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

Herkes gibi siz de : &ı 1 rasını içiniz. Her yerde israrla 

6984 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada loptan sa lış )'eri : 

63 

\ 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Seyhan Eczanesinde Parfümeri, tuvalet eşyaları . 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu u .... 

Celal Bayer 
1 

Türksözü 

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 fabri
kası müdürlüğüne müracaatları . 

7197 20-23-26 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

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

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

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

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

16-21 - 26- 1 

Ceyhan belediye reisli -
ğinden: 

1- Beledi yem izin Ceyhan nehri 
üzerinde işletilmek üzere yeni olarak 
yaptıracağı kayığın muhammen be
deli 632 lira 50 kuruş olup açık pa
zarlıkla ihale edilecektir . 

2- ihale : 1 Eylul 936 salı saat 
16 da belediye salonunda daimi en
cümen tarafından yapılacaktır. 

3- isteklilerin evvelce bu kabil 
kayık yapmış olduklarına dair daimi 
encümeni tatmin edecek vesika ve 
ya delail göstermiş olması meşrut
tur. 

4- isteklilerin Ticaret Odası ka 
yıt makbuzu ile muvakkat teminat 
akçası Üzerlerinde olduğu halde iha
le gün ve saatında belediye salo
nunda hazır bulunmaları lazımdır . 

5- Keşifname ve şartnameleri 
görmek istiyenler her gün belediye 
fen işleri bürosuna müracaat ede· 
bilirler. 7195 19- 22-26-30 

Satılık ev 

Ağca Mesçit mahallesinde iki aile 
oturabilecek taksimatı havi bir ev 
satılıktır. İstiyenler Çinkoğraf Ah
met Rifat atölyesinde Latif Arişe 
baş vursu!'llar . Hane No. 117-119 

7208 4 4 
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İkmale kalanlar 

okusun 

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

isteklilerin " Türksözü ,, nde f. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat· 
lan . C. 

,.~ N 

6748 70 

26 Ağustos 1936 

T~R.KiYE 

ZiRAAT 
BANKASI 
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Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo· 

F 
• 'd • Soğuk 

1 
rıgı aırehava do 

!ahında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatıo1 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

Ek 
.. .. F ~ • d • sahip olanlar ele~ 

ovat Kompresorlu rıgı aıre trik faturası gel· 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F 
• 'd • 'd daha üstün ve daha idareli soğuk ha>'9 

rıgı aıre en dolabı yoktur. . 
b d G l. · ·· .. .. k t etır" Halep orada ise, arşın ura a . . . . e ınız, gorunuz ve anaa g 

dikten sonra satın alınız . 7101 
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