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1 'SPANY ADA HÜKÜMET KUVVETLERİ MÜHİM ZAFER KAZANMIŞ 

il Kurultayı faaliyetine 
devam ediyor , 

tncümenler harıl harıl çalışıyor .. Bü
hik şef her celseyi dikkatle tekip ve 

yüksek huzurlariyle şereflendiriyor 
~~~~----------~~~-

~Üneş - Dil teorisi üzerinde bir çok 
kişiler tezlerini yürüttüler 

~I Ankara : 27 ( AA ) - Üçüncü 

tii l<urultayı encümenleri evvelki n .. 
I 0 kleden önce yaptıkları toplan· 
.arda muhtelif mevzular üzerinde 
~~Şınelerde bulunmuşlardır . Bu 
~~ısyonların en başta geleni Güneş 
0 

'.e<-risi ve Dil karşılaştırmaları 
~ilıısyonunur ki buna~ Kurultaya 
;ak eden biitün yabancı dil . alim
~e dahil bulunmakta idi. komis· 

Uh U .ilk toplantısında Cevat Emre 
t•k telıf diller arasında etimolojik 

-~·ti.·;. 1 nlıkları gösteren Güneş Dil teo· 
ıne dayanan tezini anlatmıştır . 

~ıı l\~rultay saat 14 de de heyeti 
n! ltııye halinde toplanmıştır . Baş· 
Çİ;k _Yerinde kurultay asbakanlığına 

ıı. :ış .?lan Bayan Afet bulunuyor-
~d taturk, yanında ismet lnönü bu-

ili llğu halde Kurultayın bu ikinci 
ı!~k •~tısı görüşmelerini büyük bir 
l<ıııt ıle takip etmekte idi . Dünkü 

~ili ~tıda il1' olarak söz alan Türk 
~ec _uruınu genel sekreteri lbrahim 
tııtu~ı Dilmen dünya dilciliğinin 
ıord Uşundan beri üzerinde kafa 
lııa hğu bir büyük ana bilmecenin 
~ olarak ileri sürülen ve J 

Türkün yüksek bir buluşu olan Gü
neş Dil teorisinin dayandığı esas· 
!arı izah eylemiş ve sözlerini bitirir
ken Güneş Dil teorisini buradaki yer

li ve yabancı dillerinin önüne koyu 
yur , tenkitlerini ve muahazeleri 
ehemmiyetle bekliyoruz demiştir . 

lbrahim Necmiden sonra Ankara 
tarih ve ooğrafiya fakültesi talebele 
rinden ve Sabiha Kılıcoğlu, Ata keli 
mesinin dünyada yaşamış ve yaşa. 

makta bulunmuş olan bütün diller 
deki müşterek manasına işaret eyle
yerek bu kanunlarına tabi olarak 
yaşamış asıl bir kelime olduğunu is· 
bat eden tezini izah eylemiştir . 

Kırklareli Kültür direktörü 
Kemal Emin de İptidai dillerde talaf
fuzun harf esasına istinat etmediğini 
müşahede ettiklerini anlatmıştir . 

Memleketin içinden ve dışından 
Kurultaya başarılar dileyen bir çok 
telgraflar gelmektedir . Bu arada 

ltalyan üniversiteler arası enstitüsün· 
den kongre çalışmalarını selamlayan 
ve muvaffakiyet temenni eden bir 
telgraf gelmiştir . 

Panya haberleri tekrar 
llıahiyetini değiştiriyor 

difl 
ll sefer de hükumet kuvvetleri 
s~Iere mühim darbeler vurarak ağır 
Yıat verdirmişler ve asilerin birkaç 

tayyaresini tahrip etmişler . 

ar fşbit . 1 ntak Ye · 27 ( Radyo ) - rona 
zd~' i k asında hükümet kuvvetleri , 

ıq uvvetlere karşı büyük bir zafer 
reı°ltıışlardır.:Hükümete sadık tay· 

er ta f d d" ra ın an atılan bombalar-
ktif t'.krtyijz kişi ölmüştür . 

( . ar Serisj r astan gelmiş olan asi· 
Jıııı •jku asında pek çok yaralı vardır . 

da:;t_ kuvvetleri ; bu çarpışma
~sılerden külliyetli mikdarda 

~~t~alyöz ve silah elde etmiştir. 
·~ h rıd : 27 ( Radyo ) - Bura· 

el ersınıf f . 
~nı d tsna ve halkı teşkıl 
ilııı~r. en bir asli mahkeme teşkil 

ıştır B 1 1 · ·ı· h ~ e · un ar e e geçırı ıp ma -
Ç e?te dV~rİJen asileri muhakeme 

e ır 
Ası· . 
ıı , ı .ıtıahkeme , mahkemeye ve. 
bir asılerden dört zabıtı idama 

Ccz~k kimseleri de muhtelif ha· 
A ~ arına mahküm etmiştir . 

·rii ifa ~ a~~ : 28 ( A.A. ) - lspan· 
lrle d ahılı muharebe bütün şidde

evanı eylemektedir , 

Hükümet kıtaatı Seragosa isti· 
kametinde ilerlemektedir . Hükümet 
tayyareleri büyük faaliyet göstermek· 
tedir . Majorok adasındaki deniz ve 

hava üsleri bombardıman edilmiş 
ve asi kuvvetlere ait 3 tayyare tah
rip edilmiştir . 

Japonya 

Çine bir protesto gönderdi 

Nankin : 26 (Radyo) - Nankin 
deki Japon Sefiri; Çinde, Japonlara 

karşı yapılmakta olan mezalimi ve 
Şankantondaki Japon konsolosunun 

öldürülmesini Çin hükümeti nezdin 
de şiddetle protesto etmiş ve müte

cavizlerin bir an Önce yakalanarak 
şiddetle cezalandırılmalarını istemiş
tir . 

' 
Troçkinin 

Norveçteki beyanatı 

nasıl ? 

Oslo : 26 (Radyo) - Norveçte 
bulunan ve Sovyet Rusya hükümeti 
askeri muhakemesi tarafından ida. 
ma mahküm edilen eski harbiye ko
miseri Troçki; beyanatta bulunarak; 
komplo dolayısiyle dün sabah Mos
kovada kurşuna dizilen Zinoviyef, 
Kamenof ve on . dört arkadaşı hak
kında tatbik edilen hükmün çok za
limane olduğunu ve bunun Rus tari
hinde şimdiye kadar görülmemiş bir 
cürüm teşkil ettiğini ve kendisinin 
böyle bir komploda asla alakası 
olmadığını, ve bunun kendisini çe· 
keıniyen düşmanları tarafından bu 
işe adının karıştırıldığını söylemiş· 
tir . 

Japonlar 

Tevkif ettikleri Rus 
gemilerini bırakmadılar 

Moskova : 27 (AA) - 16 A· 
ğustosta Kadero adalannda Japonlar 
tarafından tevkif edilen iki gemi ha
la salınmamıştır . 

Geminin anbarları açılmış ve 
muayene edilmiştir . 

ispanya işlerine 
Ademi müdahele meselesi 

Moskova ; 27 (AA) - Tass 
ajansı bildiriyor : 

ispanya işleri ve buna benzer İş· 
!erde bitaraflık alınmasının dünya 
sulhu ve dostluğu üzerinde büyük 
bir ehemmiyet ve kıymeti vardır . 

Fuad Bulca 
Moskovada tetkikler 

yapıyor 

Moskova : '27 (AA) - Türk 
Hava Kurumu Başkanı Fuad Bulca, 
Tas ajansı muhabirine, Türk havacı· 
lığı ve Sovyct Rusyadaki intibaları 
hakkında beyanatta bulunmuştur . 

Zonguldaklılar 

Atatürk'ün ayak basma 
gününü kutladılar 
Ankara : 27 (A.A) - Zongul

daklılar Atatürk'ün Zonguldağa ilk 
ayak bastığı günü büyük tezahürat 
la kutlamışlardır . 

Irak Kralı Irana 
gidiyor 

Bağdat : ( Hususi ) - lran Şa
hinşahı Pehlevinin Irak Kralı Gaziyi 
Tahrana davet ettiği ve Kralın Teş. 
rin bidayetinde Irak başvekili ile 
birlikte Tahranı ziyaret edeceği söy
lenmektedir . 

Alman yanın 
Yeni askerlik nizamnamesi

nin akisleri 
Londra : 27 ( A.A. ) Alman· 

yanın askerlik müddetini iki seneye 
çıkarması lngiliz -Fransız mahafilin
de muhtelif surette tefsir edilmekte· 
dir. 

Çalışma ve sermaye iş 3ankası 
arasında ahenk Kur~l~.şu~u~ 13 üncü yıl-

1 donumunu kutlarken 

istihsal hayatımız için de bir kanun pro
jesi yapılıyor. Ziraat işçisiyle iş veren ara-. 
sındaki münasebetler nizam altına girecek 

Vekaletten vilayete dün bu hususta bir tamim geldi 

Memleketimizde iş mevzuauna 
karşı olan ihtiyacı, yalnız sanat 
sahasında değil, milli istihsal haya 
tının bütün kollarında ayni himaye. 
kar tedbirler .ile karşılamak ve sai 
ile sermaye arasında her sahada bir 
ahenk temin etmek hükümetin ana 
prensipleri icabıdır , . 

ihtiva ettiği istihsal şartlarının ' 
hususiyeti bakımından hemen bütün 
diğer memleketlerde olduğu gibi ay
rı bir kanunla tanzimi muvafık gö 
rülerek 3008 numaralı İş kanunu şu 
mulü haricinrle bırakılmış olan ziraat 

işlerinde, işçi ve iş veren arasındaki 
münasebetlerin nizam altına alınma

sı ve işçi hayatını koruvacak tedbir
lerin ittihazı ehemmiyetle gözönün
de tutulmuş bulunmaktadır . 

Sanayi işlerine nazaran daha ge
niş ve mühim bir işçi kütlesini ala 

kadar edecek olan ziraat işleri ka· 
nun projesi, Ziraat Vekaletince ha
zırlanmaktadır . 

Mezkür projenin, Meclisin önü· 
müzdeki içtima devresine yetiştiril· 

mesine çalışılmaktadır . 

Irak Hariciye Veziri 
ansızın Kudüse geleli 

• 

Vezirin bu seyahati Irak, Hicaz ve 
Yemen krallarının Filistin ahvali hak
kında lngiliz Kralına gönderdikleri 

mektup ile alakadardır 

General 
•• 

ruesası 

Nuri Said, ihtilalci Arap 
ile temaslarda bulundu 

Kudüs : 24 (Hususi) - Irak Ha
riciye Veziri General Nuri Said, hiç ı 
beklenmediği bir sırada Bağdatdan 
buraya gelmiştir . 

General; otelde bir müddet kal
dıktan sonra komiserlik dairesine 
gitmiş ve orada Fevkalade komiser· 
le yalnız olarak üç saat kadar gö 
rüşmüştür . 

General, akşam üzeri şnefine 

verilen ziyafette bulunmuş ve ziya
fette yalnız F' evkalade konıiserle ln
giliz büyükleri bulunmuş, Müslüman 
ve Hıristiyan Araplar davete icabet 
etmemişlerdir . 

General Nuri Said, ertesi günü 
siyasi mahkümların mahpus bulun· 
dukları Sarfende giderek ihtilal ko 
mitesinin elebaşılarından olan Avni 
Abdülhadi ile uzun müddet görüş
müş ve Kudüse dönmüştür . 

bu kanlı çarpışmalara bir nihayet ve
rilmek ve ihtilal komitesi reislerile 
müzakerelerde bulunmak üzere ha
riciye ve müstemlekat nazırlarını 

memur ettiğini bildirmiştir . 

Bu suretle bu günlerde müzake· 
relere başlanılması muhtemel görül
mekle beraber ihtilal komitesi, istek
leri tamamen kabul :Ve Yahudi hic· 
reti durdurulmadığı takdirde sonuna 
kadar mücadelede devam etmeğe 
kat'i surette azmetmiş bulunmak
tadır . 

Her halde F'ilistinde, bu günkü 
vaziyeti bir sürü istifhamları sinesin· 
de taşıyan mühim bir manzara gös
termektedir . 

iş Bankası, 26 Ağustos gunu, 
kuruluşunun 13 üncü Yıldönümünü 
kutladı . 

Doğrudan doğruya halkın sevgi, 
inan ve güvenine dayanarak kurul
muş olan banka, iş hacmini yalnız 
bankacılık sahası içinde bırakma· 
ınış, ekonomik kalkınmanın bir mil
let bankasından beklediği bütün çe· 
tin işlere girişmiş ve hepsinden mu
vaffak olarak çıkmıştır. Beş senelik 
planın, yurdun dört tarafında tüttür

düğü bacalardan iş Bankasının his
sesine düşenler, onun başaııcı hü
viyeti hakkında kati bir fikir vere· 
cek değerdedir . 

Banka bütün bu işleri müsbet 
eserleriyle kazandığı halkın güveni
ne dayanarak başarmıştır: 

924 de 2.4 70.000; lira olan 
mevduat, 926 da iki yıl önceye gö
re yedi misli fazlalıkla 14.247.000 
lira olmuş ve bu yükseliş 936 ya 
kadar şu seri takib etmiştir: 

927 de 23.907.000; 928de 34.589.000, 
929 da 43.840.010; 930 da 42.918.000, 
931 de 39,306.000, 932 de 43.920.000 
933 de 48.996.000; 934 de 51.894.000, 
935 de 59.891.000 lira olmuş ve için· 
de bulunduğ"umuz 936 yı!ı ortaların
da bu mikdaı bir rekor olan aşağı 
yukari 67,000.000, liraya yükselmiştir . 

lşbankasının bu durmadan yük
selen mevduatı, bir yandan memle · 
kette para tehakkümünün açık bir 
ifadesi, diğer taraftan da halpda ta
sarrufun ve para biriktirmenin ba
lak haline gelmesini anlatan mesud 
bir inkişaftır. 

Evlere bir süs olarak girip, ev 
ekonomisinde hatırı sayılır bir var
lık haline gelen şık ve güzel kum
baralar; teşvik için yapılan piyan
golar ve g, niş propaganda ile lşban 
kası bir rejm davası olan "yarınını 

düşün~n nesil. in yaratılmasında 
ehemmiyetli ve müsbet bir rol oyna
maktadır: 

924 de yalnız 12.554 lira olan 
tasarruf tevdiatı; 936 nihayetinde 
binlerce misli fazlasiyle 20.190.000 
liraya yükkselmişti. 

-·······---
Antakyada da !. 

Türkçe ezan okunmağa 
başlanılacak mı ? 

Antakya : ( Hususi ) - Pek ya
kında burada Türkçe ezan okunma· 

ğa başlanılacağını mevsukan haber 
aldım . Bu mesele halk arasında fev· 
kalade memnuniyet uyandırmıştır . 

General Nuri Said; Irak Kralı 

Gazi , Suudi hükümeti Kralı Ah· 
dülaziz Suud, Yemen imamı Yahya 
tarafından lngiliz Kralı sekizinci Ed
varda; F'ilistinde dökülmekte olan 
kanların durdurulması için vukubu
lan müracaatleri bir an önce tahkik 
etmesi için Filistine gelen ve bilhas 
sa ihtilalci reislerle bu maksadla çok 
sıkı temaslarda bulunmağa başla

mıştır . 

KIJdüs : 26 (Radyo) - Bisanda 
ihtilalciler, askeri bir trene ateş aç 

1 
mışlardır . Bunda askerlerden biri öl
müş ve birisi de ağır surette yaralan-/ 
mıştır. -------------

Yine mevsuk bir menbadan ha
ber aldığıma lJÖre , lngiliz Kralı se
kizinci Edvard bu üç Arap kralının ı 
müracaatlerini ehemmiyet gözönün
de tutarak aylardanberi devam eden 

Mukabil ateşte, Araplardan biri 
ölü olarak silahiyle birlikte ele ge· 
çirilmiştir . 

Kaçan mütecavizler takibedil

mektedirler . 

Kudüs : 26 (Rad ya) - · Gazz'. ye 
bağlı Rehama köyünde Yahudilere 
aid portakal bahçelerini tahrip ve 
evlerde yangın çıkarmışlardır . 

Bu yüzden lngiliz müfrezeleri 
ile ihtilalciler arasında müsademe
ler olmuştur . Ôlü ve yaralıların sa-
yısı henüz belli değildir . ı 

Kudüs : 26 (Radyo) - Yafada 

bir bomba daha patlatılmış ve üç 
Yahudi yaralanmıştır . 

Polis, bombayı atanları aramak
tadır . 

Şarki Erden hududunda Şemre 
de ihtilalci kabileler tarafından gasb 
edilen koyun sürülerinden kırk beş 
tanesini, yapılan takibat neticesinde 
ele geçirilmiş ve sahiplerine veril
miştir . 

Kudüs : 27 (A.A) - Filistinde
ki vaziyet vehametini muhafaza et
mekte olduğundan lngiliz kuvvetleri 
yeniden takviye edilmiştir . 



Sahife : 2 

Bizi, Türk milletini ve Atatürk'ü sevmek-!· 
ten hiç kimse menedemez ! .. 

1 
1 

1 

Yaşasın Atatürk!. ı 
·-

Türk sözü 28 Ağustos 19~6 

iktisat vekaleti 

Zat işleri müdürü şehri· 
mize geldi f s 

iktisat vekaleti zat işleri müdürii 
Neşet, dün şehrimize gelmiştir . 

Kudüs gençleri Türk konsolosu 
geçerken böyle bağırdılar 

Kudüs : 23 ( Hususi ) - Geçen 
hafta Hayfa ya giden ve bir kaç gün 1 

sonra buraya avdet eden Türk Kon

solosu, sokaklarda halk tarafından : 

bazı gençleri isticvap etmiştir. Bun
lardan birisi şayanı dikkat olan ifa
desinde demişdir ki : 

Posta nakliyatı 

İstasyonlarda, trenlerde tel
graf ve mektup kabulüne 

başlandı 1 

Adana Halkevinin' 
köycülük kursları 

Şehrimiz Borsasının 
936 bütçesindeki 

münakalat 

Şehrimiz Ticaret ve 1ahire bo~ 1 
sasının 936 senesi bütçesinin sarf~ ka 
yat kısmında [ 1200 ] liralık bı'. hüli 
münakalet yapılmasının muvafık gc Şef 
rüldüğü, dün iktisat Vekaletten ı/ı 
!~yete gelen bir emirde bildirilmiş· 

13 

" Yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye. , 
diye karşılanmışdır, hatta lıazı genç 
ler Konsolosun otomobiline yakla
şarak Bayrağı öpmüşlerdir . 

Hükumet ricali bu numayişe hid
detlenmiş ve tezahuratta bulunan 

Biz senelerce Türk ida
resinde yaşadık. Bu kardeş 
millete muahbbet daimi hak
kımızdır. Bizi Türk milletini 
ve Atatürk'ü sevmekten hiç 
kimse menedemez . 

1 

Suç işliyen çocuklar 

Bunları devlet hapishanelerinde çü
rütmek değil, cemiyete faydalı 
bir şekilde islah etmek lazımdır 

----··~···-

\en• Yorker ga=etes111derı ; ı 

Nevyorkta Manhattanın 22 inci 1 

sokağında kurşuni boyalı büyük bir 
bina " Çocuk Mahkemes; adını taşır. 
Her sene buradan 12.000 den fazla 
çocuk geçer. Bir kısmı mt:'truk, aç 
ve sefil olduklım için başkaları da l 
herhangibir suç işlemiş oldukları i
çin değil , mahkeme, cezalandırmak 
için. Fakat hayata daha faydalı bi
rer unsur halinde yeniden atılmaları 
için onlar:a meşgul olur. 

Amerikada bir kabahat işlemiş 

olan çocuklara hakiki bir mücrim 
muamelesi yapılmamıya ancak 1902 
denberi başlanmıştır. O devirde ilk 
defa olarak Manhattanda bir çocuk 
mahkemesi kurulmuş ve bu mahke
me daha ilk yılında 1870 erkek ve 
149 kız çocuğuııu mahkeme etmiş
tir. Fakat bu sahada terakki çok ya- J 

vaş olmuş ve ancak 1914 dedir ki 
Nevyorkun diğer mahallelerde Man- 1 

hattanın misalini 22 inci sokağın 1 

mahkemesini ziyaret ederek bunun 
çalışmasını tetkik ettim. 

ÜNİFORMA YOK 

Mahkeme yaşı 16 dan aşaği ço
cuklarla meşğul olur. iki turlü hal 
vardır: 

Terkedilmiş çocuklar ve suçlu 
çocuklar. işlenilmiş suç n<' olursa ol
sun, çocuk mahkemeye asla bir 
mahbus gibi sevkedilmez. Adaletin 
eline düştüğü hissi kendisine veril
memiye çalışılır. 

Mahkemenin ne dışında, ne için
de üniformalı polis memuruna ras
lanmaz. Çocuk hakkında bir itham 
iddianamesi de tanzim edilmez. Ço
cuğun akrabaları, muallimi veya o
nunla alakadar olan herhangi bir in
san tarafından yapılmış ol m müra 
caat üzerine vaziyeti tetkik edilir. 
22 inci sokak mahkemesi huzurun
da görülen iki davaya - eğer l:iunlara 
dava demek mümkünse - şahid ol
dum. Bunlardan biri terkedilmiş ço· 
cuğa, diğeri de bir hırsızlık vakası
na aitti, 

ÇOCUKLAR İÇİN TENEFFÜS 
SALONU 

Küçük Miriamı ilk önce dördün
cü kattaki oyun salonunda gördüm. 
Burada hebsi bugün için çağırılmış , 
bazıları beyaz, bazıları da zenci on 
kada kız vardı. Mübaşırdan ziyade 
muallime benziyen bir kadın bir ma
sada oturmuş okuyordu. 

Salonun . ortasında büyük bir 
masa vardı ve birçok küçük kızlar 
burada top oynardı. Daha başk~ o
yunlar da yerlere yayılmıştı. Bir kö. 
şede, bedava yenilen bir yemeğin 

artıkları görülüyordu. On yaşlarında 
zayıf bir kızcağız olan Miriam ol
dukça kirli bir pamuk elbisesiyle 
giydirilmişti. Ayaklarında ayakkabı 
vardı, fakat çorabsızdı. Onu mah
keme salonuna çağırdılar, bana reh
berlik eden Mis Niııa Hassetile bir· 
likte ben de ardından gittim. 

BÜYÜKLERiN GÜRÜLTÜLERİN
DEN ESER YOK 

Mahı,.eme salonu, bir masa ve 
üç iskemlekeden mürekkeb basit bir 
odadır. G~iş pencerelerden içeriye 
boı ışık giriyor. Hakim, masa önün
de oturmuştu. Bir stenograf da ya 
nında yer alını~tı. Bir asistan ken
disine bir dosya uzattı. Miriamın ba 
bası, hakimin karşısında yer almıştı. 

Miriam bu salonda ancak birkaç 
dakika kaldı. Hakime adını söyl di 
ve orada h a z ı r b u 1 u n a n 
a d a m ı n babası olduğunu te
yit etti ve tekrar oyun salonuna gö
türüldü. 

Mis Hasset bana dedi ki : "Ço
cuklar sadece ispatı vücut için ge
lirler ve sonra giderler. Küçüklerin 
mahkemede söylenenleri işitmesini 
istemez. Aileler arasında geçen is
kandalları çocukların ögrenmesine 
lüzum yoktur. ,, 

Sonra bana Miriamın davasını 
izah elti. ilk şikayet alındığı zaman 
meselenin letkiki, ihmal edilmiş ço-

1 çuklarla uğrasan " Ajustment Bure
au ,, ya tevdi edildi. Bu büro "Ter- ı 
biye cemiyeti,, nin bir mümessil suç· 
lulara karşı koruma bürosunun ı 
bir mümessili ve bir sosyal asistan
la~da~ mürekkeptir. BüTO terkı:dil- 1 

mış her çocuğun vaziyetini gözden 1 

geçirir, çocuğun, akrabalarını, kom- ı 
1 

şularını, muallimlerini sorguya çeker 
Ekseriya, işi yoluna koymak için bu 
müdahale kafi gelir. Aksi takdirde 
i;; mahkemeye düşer. 

Mahkeme salonunda hakim, ba
bayı sorguya çekiyordu. Bu celsele
ri hiç bir gazeteci takip edemez; ve 
mahkemenin azaları buraya girebi
lirler. Böylece İş tamamiyle gizli ka
lır. Ve bu suretle çocuğun lekelen
mesine meydan verilmez. 

Çok fakir giyinmiş kırk yaşla
rında bir adam olan bir baba, uzun 
zaman işsiz kalmış olduğunu ve e· 
!inde kalan biraz paranın da pek 
müsrif olan karısı tarafından harcan 
ınış olduğunu anlattı. 

Nihayet işsizlere yardım eden 
" P VV A ,, bürosundan bir iş te· 
min etmiş, fakat karısı aylığına tesa
hüp ederek evi terketmiştir. 

Gerisi üçüncü sahifede -

--
Civarında posta ve tt'lgraf mer

kezi bulunmıyan veya uzak olan is
tasyonlarda ve hareket halinde bu
lunan trenlerde mektup kabulüne 
başlanmıştır. 

1 Pozantı 
tarlar 

ve Kamışlı nahiyelerinde muh
için meslek kursu başladı 

Demiryolları , idaresi bu hususta 
hazırlamış olduğu talimatı alakalı
lara göndermiştir. 

Telgraf ve mektuplar İstasyon

larda istasyon direktörünün mes'u
liyeti altında diger istasyon memur
ları tarafından , hareket halindeki 
trenlerde ise şef dö tren mesuliyeti 
altında kondüktörler tarafından ka
bul edilecektir. 

Erkek lisesi 
direktörü 

Bir kaç gün önce şehrimize gel· 
diğini haber verdiğimiz Erkek Lisesi 
yeni direkt:>rü Halit, burada bir ge· 
ce kalıp vazifesine re>men başladık
tan sonra ertesi günkü trenle şeh
rimizden ayrılmıştır . 

Halit, bir kısım öğretmenlerimizin 
Sovyet Rusyaya yapacakları seya 
hate iştirak edecektir . 

Haber aldığımıza göre bu yıl Er
kek Lisesi muallimlerinden bir kıs· 
mı , Kültür Bakanlığına müracaat 
edere kAda'l~:hn başka bir yere 
nakillerini istemişlerdir. Bu dilekler:ı 
Bakanlıkça henüz müsbet veya 
menfi bir cevap gelmemiştir. 

Pozantı: 26 [Hususi muhabiri 
mizden] - Adana Halkevinin köy· 
cülük komitesi karariyle Yamaçlı 

okulu baş öğretmeni· Zühtç Şahin, 
aldığı vazifeyi ifaya ve dünden itiba· 
ren Pozantı ve Kamışlı muhtarlarına 
mesleki bilgiler üzerinde dersler ver
ıneğe başlamıştır. 

Zühtü Şahinin onbeş gün süre
cek olan nazari ve ameli çalışmasın
da başlıca ana hatlar şunlardır: 

Köy kanununda mecburi ve is
teğe bağlı olan işlerin bir iş progra
mına bağlanma tatbikatı, imeciyle 
köylerde kazanç kaynakları bulma 
yolları, köy sınırı içinde iktisadi ve 
sağlık bakımlarının çalışma usulleri, 
köy yaşayışına ve ilerlemesine en
gel olan fena adet ve itiyadların kal
dırılması ve yerine bu günün dirilti
ci disiplinlerinin ikamesi, köyde fu. 
karalık ve işsizliği kökünden sökmekl 
için alınacak tedbirler bulmak, köy 
kalem işleri ve defterlerinin işlenme 
yollarının kolaylıklarını göstermek, 
köy odasında muhtar ve heyetlerin 
iş bölümleri üzerindeki ameli bilgi
lerin takviyesi, köyde hayır cemiyet
lerinin kurulma ve tutunma yolları 
ile okul, köy işleri, okuma odaları 
ve bu yollarda çalışma tazları gibi 

1 şeylerdir. 

İlk tedrisat müfettişleri 
Bundan böyle maaşlarını Vilayet bütçe
lerinden değil, ummmi muvazeneden 

almaları için proje yapılıyor 
----···· ... ·--- -

Kültür Bakanlığının Lise ve Orta bütçesine almak hususunda çalış. 
okul kadrolarını hazırlamağa baş· ı malara başlanmıştır . 
ladığını yazmıştık. Bu yıl açılan O•ta 1 ilk tedrisat ispekterlerinin bu 
okullar ö.ğ;etmenliğine ~irenlerin 1 derdi halledildikten sonra İlk ted
gerek lahrırı, gerekse ş,fahı kısımla· • risat direktprlüğünde bir ispekterlik 
rında kazananlar tesbit edilmiş ve bürosu teşkil edilecek ve bu büro 
liste Kültür Bakanının tasdikine ve· ile müfettişler,istenilen Vilayde na-
rilıniştir . kil veya tayin edilebileceklerdir . 

Diger taraftan Bakanlık ilk ted- Söylendiğine göre bu yıl ilk ted-
risat işlerile de yakından meşgul risat ispekterleri arasında bazı nakil 
olacaktır . ve tayinler de yapılacaktır. 

ilk tedrisat ispekterlerinin Vila- Şehrimiz ispekterleri arasında da 
yet hususi bütçeleri tarafından ve- dtğişiklikler olacağı söylenmekte-
rilen ınaaşiarını Kültür Bakanlığı dir . 

Tayinler - terfiler 

Adana vilayet jandarma kuman
danlığı ınülhakı Yüzbaşı Raşad, Ada
na merkez jandarma kumandanlığına 
tayin edilmiştir. 

*** 
Feke jandarma kumandanı veka· 

leline Silifke mektebinde As Teğ
men Ziya tayin edilmiştir. 

Merkez Malmüdtirü 

Merkez Malmüdürii Halil Mumcu, 
ayni maaşla Mardin Vilayeti Mu 
hasebe müdürlüğüne naklen tayin 
edilmiştir , ' 

Gazi enstitüsüne 
gidecekler 

Maarif direktörlüğüne 
Müracaat etmelidir 

Gazi terbiye enstitüsüne ait gir
me şartlarını bildiren talimat şeh
rimiz maarif direktörlüğüne gelmiştir. 

imtihanlar Eylı1lün 16 , 17 ve 
18 inde yapılacaktır . 

Su işleri müdürü 

Adana su işleri müdürü Nadir , 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir, 

Pozantının (6) ve Kamışlının (11) 
köyü muhtarına açılmış olan bu 
kursları kontrol ve mıntakasını da 
ayrıca teftiş etmek üzere dün Kara· 
İsalı kaymakamı Hıfzı, yanında Jan
darma kumandanı Bezmiyle birlikte 
devre çıkmıştır. 

Elbirliği eden genç kaymakam 
ile genç muallimin bu hayır işte bü
yük kazanç ve faide temin edecek
leri muhakkaktır. 

Halkevimizin çok iyi düşünülmüş 
bu çalışmsı sonunda köylere veril~
cek teşvik mükafatları da olduğunu 
öğrendik. 

Bu mükafatlar bilhassa şimdiden 
kursa başlıyan muhtarlar arasında 
iyi bir rekabet çığırı açmıştır, De
ğerli sonuçlar bekleriz. 

Y. Y. 

-·---------
Sivas Valisi 

Kayseri Vali ve Belediye reisi iken 
Sivas Valiliğine tayin edilmiş bulu· 
nan Nazmi T oksöz, bir kaç gün için 

~ehrimize uğramış ve dostlarını ziya
ret etmiştir , Adanamızın kurtuluş 

günlerinde Jandarma müfettişi ola
rak şehrimizde vazife ifa etmiş hı•· 
lunan ve iki yıldan fazla süren bu 
vazifesi sırasında da muhitimizde çok 
yüksek bir sevgi ve saygı kazanma
~a muvaffak olan Nazmi Toksöz için 
Adana zaten yabancı değildi . 

ldarehanemizi de ziyaret lutfu~
da bulunan bu değerli asker ve ida -
reciye , şimdiye kadar bulundukları 
vazifelerde olduğu gibi yeni vazife
sinde de başarılar dileriz . 

Arabanın altında 
kalıyordu 

Şerif oğlu Aziz isminde birisi 
dün , arabasiyle asfalt caddede sür· 
atle gitmekte iken önüne Sadık adın
da birisi ani olarak çıkmış ve Aziz 
arabayı durduramıyarak çarpmış ve 
adamı ağır surette yaralamıştır . 

Arabacı Aziz yakalanmıştir . 

Gelenler - gidenler 

lstanbul Liman şirketi hasılat 
müfettişi Kemal, dün ltanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

*** 
Malatya inhisarlar başmüdürü 

Sırrı dünkü trenle şehrimize gelmiş 

ve birkaç saat kaldıktan sonra lstan
Lula hareket etmiştir. 

1 
' 

tır . tiil 

k 
ne 

Karının ocaya ed 

karşı kefaleti ko 

Devlet taahhüdüne iştirak edec. fil 
bir kocanın artırma,ek-iltma ve ih9 b e 
kanunu mucibince vermesi lazıııı· sıa 
gelen teminatı karının namına mo· 
harrer ve kanunen teminat olara~ I 
kabul edileceği gösterilen eshaıı1 ~ tı 
ve tahvil atla karının her hangi bi1 

1 
r 

bankada mevcut hesabı carisio1 k 
istinaden verildiği banka mekto· at 
bunda tasrih edilmiş banka temiııB ~~n 
mektubile veya karıya ait gayr Ilı ı. 
menkulün ipoteği suretile temin et e 

mek istediği takdirde bu teminatla~ · 
karı tarafından koca menfaatine ol ilıe · 
rak iltizam olunduğunun temin~ 
olarak kabulünden evvel kanull' 
medeni mucibince sulh hakimi tar8 

fından tasdik edilmiş olmasına di~ ke 
kat edilmesi ve aksi halde,yani ka 
rının koca menfaatine devlet dairt 
!erine karşı iltizam edeceği bu ne' 
borçların sulh hakimi tarafında '?.el 
tasdik edilmedikçe kabul edilııı1 

mesi alakadarlara bildirilmiştir. 

İpekli eşyaları kaçırırl3 
ken yakalandılar 

ta' }' 
Dün, Birecikli Ali oğlu Şaban ' ~tıı 

Ahmed oğlu Ali adında iki kişi 'f• suy( 
sus kapısında, bir bohça içerisiııd Çar 
26 aded kaçak haleb işi kefiyeyi ( 
türürlerken zabıta tarafından cÜf V 
mümeşhüt halinde yakalanmışlaf l 
dır . 

Ali ve Şaban derhal adliye) 
teslim edilmişlerdir . 

Arkadaşını yaraladı 
Diğer arkadaşını da sof'f 

ile döğdü 

Dün , kömür pazarında berb 
Mehmet , Süleyman ve Sait adıo 
üç kişi arasında münakaşadan çı~ sene 
bir kavgada , Mehmet , Hasan a 

00 
da birisini bıçakla yaralamış ~ ilıı 
Mehmet isminde birisini de sopa '?.eş, 
epeyce döğmüştür . Zabita , so( ilıeç~ 
hakkında kanuni icabı yapmıştır · ~. y 

•-Çeı 

Uyurken parasını k· Bu 
çaldılar 11de 

19 
Hurmalı mahallesinde otor" b;t k 

E · ı· Y k b · · d b" · · dO ada,,. rcış ı a u ısının e ırısı, 
1 

... 

tarlada yatarken yastığının altı~· atta 
• • ıt1 >'ap 1 

bulunan 20 lıra parası ve elbıse· ı c 
" F l çalındığını polise gelerek şi~a\ ki _a 

etmiştir. Zabıta hemen tahkık8 ~'. dı. 
.ıd 

başlamıştır. lığı er 
J·· a< 
Uyor ------------------------- 1-tiı 

Muhterem Bürücek yolcularımıı~ ~::,~g 
~afaa: 

Cumartesi günleri Bürüeel.- treninin ilgası üzerine yolculara kolaylık '' ~eçı; 
mak üzere her cumartesi günü saat ikide Kolaylık Evinden yalnız y~I• k~tei 
almak ve yolcuların her birisinin 20 kilo yüklerini bedava götürmek O~ ~tiçt, 
ihtiyaca göre bir kaç kamyon gidecek,pazar günü orada kalıp, götürd 

1 
l<a 

müşterilerini pazartesi sabahı saat dörtte Bürücekten alarak Adaıı9l Cden 1 
saat sekizde vasıl olacaktır. Gidip gelme 2 liradır .7234 1 ı j 01duğ 

/ı kaıa11 
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• 
ispanyadan tablolar 

rı-

.. _ispanya asilerini idare 
ur11 Franko'ya kardeşi 

eden 
bile kin 

General 
besliyor 

-
1920 de de İspanyol ordusunun 

en genç Generalı oluyordu. 

Suç işliyen 
çocukler 

- İkinci sahifeden artan -

Kadın birçok defalar gitmek ni· 
yetini, tekrarlamış olduğu için bunu 
ummuyordu. Esasen karısı çocuğu 

sevmiyordu ve bu itibarla ona iyi 
bir terbiye vermesine de imkan yok
tu. 

Zenginlik çaresi 

V ilyam Hesse İsminde bir lngi
liz, garip bir gezinme tarzı 

bulmuştur. Bulduğu şekil şudur : ispanya ihtilaJi yalnız yurtdaşları 1 
~I, kardeşleri de karşı karşıya 1 

ıetırmektedir. 

r Mesela bugün ihtilalcıların ba 

1 llrıda bulunan General Franonun 

Kardeşi ne yapıyor? 1 

Fransisko Franko bu suretle mes-

ÖKSÜZ YURDLARI 

Hakim, raporları okudu ve çocu
ğun bir çacuk yurduna gönderilmesi 
ne karar verdi. 

Bir iki bin, anahtarla kurulan sa
at almış ve saabn bilinmediği bir ye
re giderek vahşilere bu saatleri sat
mış, fakat anahtarlarını teslim etme
miş, müşterilerine de : 

bit ~deşi Ram on F ranko, f spanyada 
g' ukumet hava kuvvetlerinin belli başlı 
Vı Şeflerinden biridir. 

iş· l .~a~on F ranko, 1930 da Kral 
3 uncu Alfonsun memleketten sü

tiilnıesiyle ve Cumhuriyetin ilaniyle 
llcticelenen ispanya ihtiJaJini idare 
edenlerden biridir. 

k Bugün de kardeşi General F ran-
oy a karşıdır. 

f'l Bu suretle lspanyol kavgasının 
h b en olması bile fikren ve netice iti

, ariyle hakikaten bir kardeş kavga
u· 51 olduğu görülür. 

~ I Fakat, bu iki kardeş ayni şerait 
fil ~tında yetiştirilmiştir. F ransisko 
·r /anko (bugünkü General Franko) 
r' kar kanunevvel 1892 de doğmuştu, 

dçşi Ramon da ondan dört sene 
~~nra. Babalan bir bahriye zabiti 

1
• Anneleri de asilzade bir aileye 

llıensuptu. 

Ilı ' F ransisko, 15 yaşında askeri 
ektebe verildi. Biriki sene son

ta da kardeşi ayni mektebe başla
llııştı. 

k ~abiatleri arasındaki aynlık da 

8.Crıdıni gösterıneğe başlamış; Fran
o~sko yapışkan, canlı, iradeli bir genç 
y:uştu. Ramon ise bedhuylu, ha
ı 1Pe~est bir çocuktu. Aklına her 
e enı yapmak istiyordu. 

>'ii ~yalperestliği ona göklerde 
}' ııtıek hevesini verdi ve tayyareci 
Cl~ıJdL 

leğinee ileı lerken Ramon F rako da 
boş durmuyordu. 

1928 de Lindberg ilk defa ola
rak Amerikadan Avrupaya geçtiği 
zaman Ramon Franko buna hasretti. 
Kendisi de Cenup Okyanosunu geç
mek istiyordu. 

1928 senesinde bir sabah Hule
vadan Natal'a geçti. Ve oradan da 
30 saat kadar sonı a Rio de Jonei· 
ro'ya geçmiş bulunuyordu. 

Bu muvaffakiyetinden bütün dün
ya gazeteleri uzun uzun bahsettiler. 

Ramon F ronkonun ~öhreti ağa
beğisininkinden fazla idi. 

Bundan sonra tayyareciyi siya
sete atılmış buluyoruz. 1930 da 13 
üncü Alfons aleyhine açılan cereya
na iştirak ediyor "e mümkün olduğu 
kadar Sosyalist bir Cumhuriyet kur
mağa şalışıyor. 

Bugün 
Bir müddet Frankodan hiç bah

sedilmiyor. O, 13 üncü Alforsun ta
raf tarı dır. Memlekette hükumet de
ğişiyor. Cumurreisi Alkala Zamora 
onu Harbiye Nazırı yapıyor. Fakat 
onun hükumete aleyhtar olduğunu 
herkes biliyor. 

Nitekim, bu sene "halk cephesi,, 
hükümeti ele alınca General F ranko 
Balear adalarına Vali olarak gönde
riliyor. 

Ramon F ranko ise Vaşingtona 
etaşamiliter olmuştur. 

Bundan sonrası malum: 

Terkedilmiş çocuklar için elli 
kadar müessese vardır. Bunların ek-

' serisi dini topluluklar tarafından i - 1 

dare edilir. Tabiidir ki, çocuklar bu 
nevi müesseselere gönderilirken dinı 

1 göz önünde tutulur. Şehir her cocuk 
için günde bir dolar verir, ve eğer 

çocuğun anne ve babası varsa, bun
lar çocuğu istedikleri zaman gelip 
görebilirler. Çocuğuna bakacak va· 
ziyette bulunduğunu ispat ettiği za
man onu geri alabilir. Aksi takdirde 
çocuk tahsiline devam eder. Sonra 
kendisine bir iş temin edilir. Bazan 

• müessese çocuğa hususi şahısların 
yanına pansiyoner verir, ve her ço· 
cuk için günde bir dolar masraf ö
der. 

- Her sabah bana saatlerinizi 
getirin, yiyecek getirin, içecek, kıy
metli eş' alar verin, ben de onlan 
kurarım, demiştir . 

Adamcağızlar, her sabah gelip, 
saatlerini kurduruyorlar ve Vilyam 
da bu sayede zengin oluyormuş . 

Dünyada açıkgöz mu yok ? 

Garip posta 
Dünyanın en garip, en orjinal 

postanesi Arjantininin tam cenubu 
ile Ateş toprak arasındaki Magellan 
boğazındadır . 

Bu postane madeni bir fıçıdır, 
bir zincirle Ateş toprak kayaların
dan birine bağlanmışbr. Her geçen 
vapur bu fıçıya bir sandal gönderir 
ve fıçıya bırakılan mektupları aldı
rır . 

Bu fıçı postane, bütün milletle
rin himayasindedir. Tesis edildi edi 
leli hiç bir suiistimal yapılmamış, 
mektuplara kimse el sürmemiş, açıp 
okumamış ve her vapur mektupları 
alıp adreslerine iriştirmiştir . 

İngiltere bankası 
lngiltere bankası askeri muha

faza altındadır. Avam kamarasında 
Suçlu çocukların davalarına ha 

sosyalist azalardan biri bunun sebe-

Çocuklar aileleri tarafından ek
seriya sefalet yüzüncltn terkedilirler. 
Mahkeme sefalete düşen ailelerin 
vaziyeti hakkında ait makamların dik
katını çeker ve bir yardım vaziyeti 
düzeltir. Bu şekilde hareket edilmek 
sayesinde, geçen sene davalarına ba
kılmiş olan 5000 terkedilmiş çocuk
tan 1172 sinin çocuk yurtlarına gön
derilmesi icabetmiştir. 

SUÇ MAHKEMESi 

. kan mahkeme de halka ve gazete- bini sordu : 

cilere açık değildir. Bununla beraber _ Bu adet nereden kalmadır ? 
salon daha büyüktür ve buradan da- _ 1370 ihtilalinden kalmadır . 
ha fazla bir kalabalıle görülür. Bun- 1370 tenberi lngiltere baııkasını 
lann ekserisi muhtelif sosyal orga-

2 baş çavuş, dört çavuş ve 29 nefer 
nizasyonların mümessilleridir. 

bekler ve buna mukabil banka har 

Trakyada 
Eski eserler aranacak 
Trakyanın bir çok kasaba ve 

köylerinde eski medeniyetlere ait 
kıymetli eserlerin bulunduğu mevcut 
Tumulus ve Höyüklerle bu civarlar· 
da elde edilen eserlerden anlaşıl
makta idi. 

Eski eserler üzesindeki inceleme· 
)ere büyük bir ehemmiyet veren 1 

umumi müfettiş general Kazım Dirik, 
bu gibi Tumulus ve Höyüklerin bu
lunduğu yerlerde hafriyat yapılma

sını maarif vekaletine teklif etmiş 
ve yapılacak bu hafriyatı kendi teş
kilatı altındaki örkeoloğ , mimar 
ve ressamlarlarla idare ve temin 
edeceğini bildirmiştir . 

Mınumi müfettişliğin bu teklifi 
maarif vekaletince muvafık görül-
müş ve tetkikat için İstanbul müze· 
leri genel direktör muavini arkeolog 
Arif Müfid Edirneye gönderilmiştir. 

Arkeolog Arif Müfid umumi 
müfettiş general Kazım Oirikle te
masa gelmiş ve hafriyat yapılacak 
yerlerde tetkikatını yapmak üzere 
yanında Trova hafriyatı eski komi· 
seri ve müfettişlik köy bürosu şefi 
Salahaddin Kandemirle Vize , Has
köy , Lüleburgaz , Babaeski, Alpul
lu taraflarındaki höyüklere gitmiş
tir . 

Arkeolog Arif Müfid , tetkikatı 
neticesinde buralardaki tumuluslarda 
mutlak surette mezarların bulunaca· 

' ğına ve en eski devirlerden Romalı
lara kadar pek zengin tarihi eserle· 
re t'!sadüf edileceğine kuvvetle ihti
mal vermektedir . 

Arkeolog Arif Müfit Eclimeye 
dönmüş ve bu husustaki raporunu 
hazırladıktan sonra Keşan , lpsala , 
Malkara. Tekirdağ , Muradlı civa· 
rındaki höyükleri tetkik için Edime
den ayrılmıştır . 

Arkeolog Arif Müfid tetkikler
den büyük memnuniyet duyduğunu 
ve f stanbula dönüşünde raporunu 
Türk tarih kurumuna arzettikten 
sonra ilk hafriyatı Alpulluda yap
mak üzere pek yakında Edimeye 
tekrar geleceğini söylemiştir . 

sahife : 3 
-- . 

Muazzam bir infilak 
Şimali Uralda korkino maden 

kömürü mıntakasında , otuz altı ma
hale yerleştirilen 1800 tonluk me. 
vaddı infilakiye hep birden tutuşturul
muştur . 

Çeliyabinsk şehri civarında vu
kua gelen bu iştial , muazzam bir 
hadise teşkil etmiştir . iki üç saniye 
zarfında bir milyon metre mik'abın· 
dan fazla toprak berhava edilmiş 
ve toprak sütunları bazı yerlerde 
625 metreye kadar çıkmıştır . Bu in
filak neticesinde, bir kilometre uzun 
luğunda , 85 mette genişliğinde ve 
20 metre derinliğinde muazzam bir 
hendek açılmıştır . 

Mühendislerin bu infilak hakkın
da tanzim ettikleri hesaplar , 
tamamiyle doğru çıkmış ve açılan 
bu hendek zengin kömür madenleri
ni meydana koymuştur . Bu hendek 
eğer ka~ma ameliyesi ile yapılmış ol
saydı , bir buçuk iki yıllık bir çalış

maya tevekkuf edecekti. 
Bu infilak , minyatür halinde 

svn'i bir zelzele hissi vermiştir. 
Sovyetler birliği ilim akademisine 
merbut Sismoloji enstitüeünden 25 
kişilik bir heyet , Uralın bütün mın
takalarında bu infilakın tesirleri hak· 
kında tetkiklerde bulunmuştur . Bu 
infilakın tesirleri Moskovadaki mer
kezi Sismografi istasyonunun hassas 
aletleri ile de kaydedilmiş ve infila· 
kın dalgası Uraldan Moskovaya beş 
dakika kırk saniyede gelmiştir . 

Memurlara hakaret 
etti 

Sugediği mahallesinde oturan 
Sovyet acantası tahsildarı Ali Rıza 
serhoş bir vaziyette dün gece bele· 
diye bahçesind~ki şarkı söyleyen 
kadınlara bağırarak söz attığından 
polis İşe vaziyet etmiştir. Ali Rıza 
gelen polislere de fena kelimeler 
sarfettiğinden yakalanarak bahçe· 
den çıkarılmış ve hakkında kanuni 
iş yapılmıştır . 

Ilı 1925 de, 13 ürcü Alfonsun 
t ~rrılekette General Primo de Rive
~ Ya kurdurduğu direktuar idaresi 
SU ~anı~da Fransisko Fransız, ordu
ç Ye bırleşerek Abdülkerime karşı 
arpışmağa memur edildi. 

18 Temmuzda General Franko, 
Fasta isyan ediyor. Ramon Franko 
ise hadisenin neticesini V aşingtonda 
beklemektedir. Fakat şüphesiz kar
deşine karşı bir kin duyarak ... 

(paris Soir'den) 

Sivil bir polis memuru, biri be- biye nezaretine para verir . 
yaz, biri siyah her ikisi de 11 yaşın- 1 1 
da iki çocuğu içeri aldı. Hakimin ö. 840.000.000 bacak BELEDİYE İLANLARI 
nünde ayakta durdular. Biri kadın ve 
bir memur, bunların vakasını anlattı. Amerikada senede 420 milyon ~-------- --------------------

\' edi sene kürek cezası çektikte~ sonra j 
suçsuz olduğu meydana çıkan 

Şahidler, bu çocukların gece vakti ipek çorap satılıyor. iktisadi buhra· 
ihtiyar bir adamı yere yıkarak ceb- na rağmen 1929 danberi ipek ço· 
lerini boşalttıklarını görmüşlerdi. rap satışı 60 milyon çift arttı . 
Memuru görünce kaçmışlar, fakat er- Fiatler ucuzladı. 1929 da 5 do-
tesi günü onun tarafından yakalan lar eden bir çift çorap bugün 1 do-

llir kürek mahkUmunun 
hazin macerası 

mışlardır. lar 66 dır . 

Hakim, çocuklara eyilikle hitap Çorap fabrikalannda çalışan a-
ederek maceralarını hikaye etmele- mele sayısı 5,000 dir. Fabrikaların 
rini söyledi. Küçük zenci, büyük an- 1935 te kazançları 213 milyon do-
nesi le beraber yaşadığını, fakat ihfr lardı. Amerika, ipeği Japonyadan al-
yar kadının günün birinde adres hı- dığından Japonya da bu işte çok 

rakmadan gitmiş olduğunu anlattı. kar ediyor · 

se la~ig isminde bir adam 1929 
1 

On °~nde bir cinayetten suçlu olar~!, 
Ilı ş sene kürek cezasına çarpıl· 
~ ış, aradan seneler geçmiş, nihayet 
l)ıeç.enlerde adamın suçsuz olduğu 
~eCYdana çıkmıştı. Bu suçsuz adam 

Çen hafta Fransaya dönmüştür . 
kil~ dikkate şayan hadise şu şe· 

e cereyan etmişti : 

O zamandanberi gazete satıyor ve 
ham etti. Son sözlerini geri aldı . evlerin damlarında uyuyordu. Onların yüzünden 

Bu vaziyet karşısında mahkeme Küçük beyaz da ebeveyni ve se-
onun Larlig hakkındaki şahadetin· kiz kardeşiyle beraber yaşıyordu. E-
den de şüphe etmeğe başladı . Bu· vinde karnını doymadığı için, bir o-

nunla beraber, hükmü bozacak bir · ·~ dada sekiz kişiyle yatacağına dam-
delil bulunamadığı için , Lartig va- larda uyumayı tercih ediyardul Soy-
pura bindirildi ve Fransa müstem· dukları ihtiyara gelince, bu bir fınn 
lekelerinden birine gönderildi. sahibi olmasına rağmen çöcukiardan 

bir 
1 ~28 Kanunu sanisinde F ransada 

ad asabada Domerk isminde bir 
'l~rnla. karısı öldürülmüştü. Tahki· 

>'apı~ ~nayetin hırsızlık maksadile 

Fakat, kendisinin masum olduğunu bir l?km~ ekmeği 
1
esirgiyen merha· 

1 bilen ailesi onu müdafaa etmeğe metsız hır adamdı, 
başladılar. Avukat çok takdir edilen ÇOCUKLAR MÜCRİM OLAMAZLAR 1 

lnsbruk şehrinde kediler öyle 
çoğalmış, öyle çoğalmış ki, miyav
lamalarından halk uyuyamaz olmuş 
ve kuşlar eksilmiş, kediler mütema
diyen kuş avladıklarından kuş nesli 
azalmağa , üz tutmuş. · Bunun üzeri
ne belediye kedilere ağır bir vergi 
koymuş. Kedi sahipleri bundan şi
kayet edince belediye reisi : 

- Yapacak başka çarem'z yok 

F dıgı anlaşıldı . 
~ild·ak~t katilin kim olduğu belli de
tid ı. Bır gün bir hizmetçi karakola 
tıtı erek, hu cinayeti yanında çahş
lii" adamın işlemiş olduğunu söy-

.ror. 

ı liiznıet . . b - 1 . .. . 
~rti çının u soz erı uzenne 

müteaddit müdafaalarda bulundu . Hakim onlara, iyi bir yatak, iyi / 

Nihayet Lartig'in suçsuz olduğu arkadaşlar ve iyi yemekler bulacak-
anlaşıldı . ları bir eve gitmek isteyip isteme-

Zavallı adam , yedi senedenberi diklerin sordu. Çocuklar kabul etti-

tu. Kedi sesinden ise kuş sesini din- • 
lemeğı tercih ediyoruz. Kedi bes
liyen ihtiyar kızlar yüzünden rahat-
sız olamayız, demiştir . 

yaşadığı azap dolu hayatla bitkin ler. 
bir halde bulunmaktadır.Fakat bel- Mis Hassett bana dedi ki: "Bu- __ ...,. ... _______ _ 

rada, tahkikat müdddi olan üç gün ır . 
ki sürgünü memleketine tercih ede k ı 1 V d f a acc.klar' sonra akraba arının yanı- ı atan aş . 
cektir. Çünkü, Parise gelir gelmez b na verilecektir. Fakat ir sene müd- 1 

Bir kazaya sebebiyet verilmemesi için BelediyeGe kör ve sağırlara , 

kollarına takmak üzere sarı renkte ve üzerinde siyah üç nokta bulunan 

işaret bezleri dağıtılmıştır. Bilhassa nakliye vasıtası işletenlerin bir kazaya 
meydan vermemeleri için bu ciheti göz önünde · bulundurmaları ilan olu-
nur . 7231 

SOCONY-VACUM 
Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her za-
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADHES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem · Hilmi 

~etJ ~ tutuluyor. Evvela suçunu şid
daf e ınkar etmekte idi . Sonra mü

teç~SJnın boşa çıktığını görünce vaz 

annesiyle karısının, bu haksızlık kar 
şısında duydukları iztıraptan öldük 
lerini haber almıştır. 

detl~, ayda iki defa ( Y · M. C. A. ) Kara ve deniz müdafaamız ka- .-----------------------------------.-.-------
"r 

1
' mahkeme Lartig'i on beş sene 

~eğe \'e on sene de memleketten ite kalmasına mahkum etti . 
Bu gece nöbetçi eczane 

Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

~e ar~r verildikten sonra , şahitlik 
oJd n hizmetçinin aklında kaçıklık 
~l UitJ anlaşıldı.Çok geçmeden baş-1 

•ruıı da harsızlık ve cinayetle itti- ._ ________ , __ .-·-..: 

kütüphanesine giderek mektep not· dar, hava müdafaamızı da az za· 
!arını göstermiye mecbur olacaklar- manda , güven altına almak zaru-
dır. Bir sosyal asistan da her ay ev retini Atatürk bize düstur olarak 
lerint: giderek onların hallerini tet- vermiştir . 
kik edecektir. Bu çocuklar (Y. M, C 
A.) ya veya başka bir çocuk emni· 
yetine kaydedilecekler ve ikisi ara
sındaki arkadaşlığa böylece son ve 
rilecektir. 

-Türk hava kurumu-

Adana • 
yenı kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 1 
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Adana Borsası muameleleri 
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Kambiyo ve para Liverpol Telgrafları 
27 I 8 I 1936 

e. ... I lş bankasından alınmıştır. 
"ıurıtım 

Hazır J_6 _,I!:_ Liret 

ı Rayşmark 
Temmuz vadeli 6 26 

-1-
- 6 20 

Frank « Fransız • 
Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz » 
Hit hazır 5 152 Dolar « Amerika • 
Nevyork 11 43 Frank « İsviçre " 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:-delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır ...• 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyece~ şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulunu .. · .... 

1 Celal Bayer 1 
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Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı } O Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,S " ( 
" 

) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bire Fabrikası Öz Türk sermaycsile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi . 
Bebekli Kilise sohk N: 11 A. 11 R. 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon Na: 265 

7230 2 

Türksözü 

Seyhan Emniyet müdür
lüğünden : 

Adana şehir bekçileri için 77 
çift fotin yaptırılacaktır . K~nıı;;;;;
deri ve kösele nümuneleri dairesin
dedir. Ve ilan tarihinden 20 gün 

sonra 17-9-36 perşembe günü 
saat 15 te de ihalesi yapılacaktır . 
isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
müracaatlan ilan olunur.7235 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden: 

ilk okullar için açık artırma ile 
muhammen bedeli 22 lira olarak 
Zonguldak sistemi sıfır numara so
badan 22 tane satın alınacaktır . 

ihalesi 15 Eylul 936 salı günü saat 
11 de yapılacaktır isteklilerin şart
nameyi görmek için her gün Ma
arif dayresine,ihale gün ve saatında 
da Daimi Encümene başvurmaları 
ilan olunur .7233 28-30-2-5 

Yitik tasdikname 
18-9-934 tarihinde Adana Er

kek Lisesinden aldığım tasdiknameyi 

yitirdim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

5üleyman oğlu 
7236 CAHIT 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 

Riyaziye, Fen bilgisi, Cebir, :-fendese 

derslerinden ikmale kalanları ikmal 

imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde !. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat-
ları . C. 

Satış yerleri : 

·-"::- --

Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 4 

28 Ağustos 1936 
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Doktor Ali Hikmet 

. -J 

Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 
Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 

kabule başlamıştır. 
Adres : Seyhan caddesi 81 nu naralı muayenehane . 

7227 2-30 

6748 72 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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