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·, lngilizlerle Fransızlar Aklı-··-H;b~;ıiı:;--1 ispanyadaki hadiselerin 
1 deniz şarkında nasıl Addis Ababaya ı son safhası çok acıkıl 

Atatürk İstanbulu 
teşrif ettiler 

tutunuyorlar ?. girdiler 

Halepte çıkan biı Arap gazetesi, Filistin 
Y ihtilalini doğrudan doğruya İngilizlerin 1 

körüklediğini iddia ediyor 
1 

Suriye - Fransa muahede müzake
resi adeta yılan hikayesi halini aldı 

Paris : 3 ( Radyo) 
Dessie civarında vukua ge
len şiddetli bir muharebe
de yedi bin ölü ve yaralı 
olduğu bildirilmektedir . 
Paris gazetelerinin Cibuti
de bulunan muhabirlerinin 
verdiği bir habere göre de 
Adisababada da şiddetli bir 
muharebe olmuş ve bir Ha
beş kıt' ası şehre girmiştir. Halepte çıkan " Elahali " gaze· 

tJ lesinde eski maliye veziri Şakir Ni· 
ll'ıet, bir seri makale neşrederek Su· 
tiye, Lübnan ve Filistin vaziyetini 

8 
tahlil etmekt.,dir . Bu makalelerden 
birisinde deniliyor ki : 

" - Filistin hadiseleri ne Y ı.· 
hudiler tarafından yapılmakta , ne de 
0 nlann yüzünden çıkmış bulunmak
tadır. 

lngilizler; siyasi ve askeri mak· 
sattarla bu hadise )eri körüklemekte. 
ditfer . lngilizler , Hindistan yolunu 
ernniyet altında bulundurmak oraya 
asker yığmak ve filoları için kuvvetli 
breş kurmak maksadile Filistin İs· 
Yarımı genişletmişlerdir . 

Zira, Filistin ayaklanması olma. 
saydı ve Araplar Yahudiler aleyhine 

~Yaklanmasaydı, lngilizler için Filis· 
tıne asker yığınağa nasıl bir vesile 
bulunabilirdi ? 

Bunun gibi Fransızlar da , Lüb. 
ııarıı ve sahillerini ellerinde tutmak 
istiyorlar . 

Çünkü, Suriye ile bir muahede 
Yaparak oradan askerini çekmek 
lazırn gelince : menfaatlerini koru
ll'ıak, bu yollarla Akdeniz kıyıla· 
tında filoları için kuvvetli bir üs te· 
ll'ıin etmek lazı mdır . 

Doğu Afrikadan 

3000 İtalyan döndü 

. Roma: 3 ( A A.) - Topçu, 
~Stihkam, piyade efradından mürek

ep 3000 kişi doğu Afrikasından 
avdet etmiştir . 

Suriyede 
Ne kadar Ermeni ve Asuri 

var? 

l Milletler cemiyeti , manda altın· 
~a bulunan memlı:ketlerde ne mikdar 

trneni ve Asuri bulunduğunu ve bu 
ll'ıernleketlerüeki Suphi teşkilatının 
ne halde olduğunu yüce komiserlik 
Vasıtasiyle mahalli hükumetlerden 
80tınuştu . 

Hükumet uzun tetkiklerden son· 
ta bıı süallere cevap vermiştir . Bu· 
na göre Suriyede bulunan Ermeni 
~uhacirlerinin sayısı 80 bine yakın· 
ır · Elcezire livasına iskan edilmiş 

olan A · ·· 11 ·ı · · ·kd . surı mu ecı erının mı arı 

ke 7 bindir . Bunun gelecek Eylüle 
adar 12 bine baliğ olması muhte· 

meldir . 

d Sıhhi teşkilata gelince , Suriye· 
.,,._ e bu i~ için kafi derecede çalışıldı 
61 tesbıt edilmiştir , 

Fakat, lngilizler kendi menfaat· 
!eri namına ve Filistin halkının is
teği hilafına bunları yaparken Fran
sa, Lübnanın rızasile Lübnanı elin· 
den lutmaktadır. 

Binaenaleyh Vatani heyetlerin 
bu vaziyeti görmeleri ve bizim de. 
diğimiz gibi; Lübnanla birlikte b. r 
ittihad devleti şekline henüz vakıt 
varken razı olmaları lazımdır. 

Madem ki Vataniler er geç Jngiliz 
nüfuzu altında geniş bir ittihad fik· 
rile hareket ediyorlar ve Fransızlarla 
Lübnanlılar bu cihetten endişeli bu· 
lunuyorlar; çıkar yol bizim göster 
diğimiz yoldur • 

Şam : (Hususi) - Lübnan cum· 
hur reisi Edde, Lü bnanın müstakbel 
idari şekli hakkında istişarlara devam 
etmektedir. 

Haber aldığıma göre Maroni pat 

1 riki aşağıdaki beş maddelik bir tek
lifte bulunmuştur: 

1 - Cumhur riyaseti müddeti 
nin 7 sene olması. 

2 Bir mebusan bir de ayan 
meclisi teşkili Lebusan adedi 32, a· 
yan adedi 16 olmalı, ayanın sulüsi 
tayin edilmelidir. 

3 - Lübrıanda belediyeler 7 se
- Gerisi ikinci sahifede -

-.....-...--....--.. -------...---..... 

Amerikalı bir seyya
hın başına gelenler 
Bedevinin resmini alayım 

derken!. 
Berut/a çıkarı ·• /',l/ıe l{if! ., l{ıızetı'Sİ 

yazı)Of : 

Dün müe5sif ve fakat tuhaf bir 
vaka olmuştur . Şüheda meydanın
dan geçmekte olan bir Amerikalı 

seyyah , yolda başında bir gülek yo ı 
gurt taşımakta olan bir bedevi gör· I 
müş ve bu memleket halkından "bir 
nümune " diye resmini almak üzere 1 
otomobilden inip bedevinin karşısına 
dikilın!§tir . 

Fakat bu hareketi hakaret sayan 
bedevi başındaki yogLr:u gülle gibi 
yere fırlatarak seyyahın üzerine sal· 
dırmış ve sille , tokat , tekme yum 
ruk baştan aşağı ıslanmı ştır. Yoldan 
geçenler kızgın bedevinin elinden 
seyyahı güç bela kurtarmışlardır . 

İzmirde Sıcaklar 

Ankara : 3 ( A. A. ) - lzmirde 
bunaltıcı sıcaklar devam etmektedir. 

Çukurovanın bir köşesin 
de ihmal edilen bir kasa 

ha: Ayas 
Vaktiyle büyük bir ticari ehemmiyeti 
haiz olan Ayas , bugün bakımsızlığın 

kurbanı halinde çırpınıp duruyor 
---···~-·-

Ayas : 3 (Hususi ) - Eurada köy 
ihtiyar heyetinin yaptığı masrafla 
vücude getirilen plaj ve barakalar, 1 

gerek Adanadan ve gerekse Cey-
1 

han ve Osmaniyeden müşteri ı 
celbetıııeğe başlamıştır . Ayas plajı, 
hakikaten bir çok bakımdan Karataş 
plajından üstündür . Bir kere , deni
zin uzak mesafelere kadar çok sığ 

oluşu , sonra , denizin fevkalade te· 
miz bir kumsal halinde kilometre
lerce uzanışı buraya , belki de dün· • 
yanın en güzel ve en tabii bir plajı 

mahiyetini vermektedir . 

Fakat ne yazık ki plajının güzelli· 
giyle bu kadar ehemmiyetli olan bu 
güzel kasabamız , licari ve iktisadi. 

bakıından bilhassa bu yıl çok sönük l 
denecek bir vaziyete girmiştir . 1 

Ayasın en büyük kazancı iki ! 
n?ktadır : Birisi Çukurovanın büyük 1 

bır mıntıkasının hububat mahsulü l 
nün ihracat iskelesi oluşu, diğeri de, 
daha ziyade Jskenderun körfezinin / 
cenup sahillerine olan balık ihraca-
tıdır . i 

1 Filhakika Ayasa yirmi kilo:net· 
re kadar uzakta ve lskenderun kör· 
fezinin en mahfuz bir limanı olan 
Yumurtalık dalyanında elde edilen 
balıklar için en tabii mahreç bu gün 1 

lskenderun ve havalisidir . Ancak 
bir iki yıldanberi, Suriye hükumeti· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ankara : 3 ( A. A. ) ·- At;ı. 

türk dün akş ı ·n lstanbcıla gitmiştir. 

Asilerin, Madride 20 kilometre yaklaştık 
larını, hükümet kuvvetleri ise asileri 

püskürttüklerini söylüyorlar. 

Olimpiyaddaki 
müsabakalar 

Güreş ve atlamalar yapıldı 

- ·- -------- - - - Ankara : 3 ( A. A. ) - D:i n 
yapılan Olimpiyad serbest güreşind e 
horuz siklette Almanya Türkiyeye 
hafif siklette Amerika Türkiyeye 
galip gelmiştir. 

. 
ispanyada yurtdaşlar biribirlerini 

hıncla boğazlıyor. 
Berlin : 3 ( A. A. ) - BJgün 

yapılan atla-na m:isab~kalarında 

Almanlar birinciliği ve üçü:ıcülüğü, 
Finlandiya ikinciliği kan'lmışlardır. 

Ankara : 3 (AA) 1- ispanya· 
daki dahili muharebe etrafından alı· 
nan haberler her iki tarafın da vazi. 
yellerini muhafa ettiklerini bildirmek. 

!erine karşı alınawık tedbirler hak· 1 
kındaki mutalaasını sempatı ile kar· 
şılanmıştır. 1 

tedir. I 
lspanyol F asına giderken Fransız 

topraklarına inmeğe mecbur kalan 
ltalyan tayyarelı-ri meselesi siyasi 
ınahafılde alaka ile takip edilmekte. 
dir. Bir Paris telgrafı tayyarelerin 
mecburi suretle inişleri etrafında 
Fransız makamlarınca tahkik edil· 
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Madrid : 3 (Radyo) - Hükümet 
topçularının şiddetli bir bombardı. 

manından sonra asiler çok ümidsiz 
bir vaziyete düşmüşlerdir. Tabet 
düşmek üzeredir. 

lskirimde Belçika beşe on bir 
puvanla Arjantine galip gelmiştir. 

Berlin Olimpiyadında 

Paris : 3 (AA.) Komünist 
partisi, ispanyadaki ihtilal nıünase 
betile dün öğleden sonra bir toplan. 

tı yapınıştır. 1 

Madrid : 3 (A.A.) - lhtilalcılar· 
la cumhuriyet kuvvetleri arasında 
dün gece Madridin şimalinde yine 
çarpışmalar olmuştur . 

İhtilal ilk hızıyle devam etmek. 
tedir. 

Madrid : 3 (AA.) - Bu gün Mad· 
ri.:l te dahı 90 ispanya! kadını hasta. 
haneler için gönüllü yazılmışlardır. 

Londra : 3 AA.) lngiliz hü 
kumeti, Fransanın, ispanya hadise-

Şam sergisinde 
Paviyonumuz büyük bir 
muvaffakiyet kazandı 

Antakyada çıkan " Yeni Gün " 
ar kadaşıınızda okuduğumuza göre : 

/Müsabakalara dün başlandı 

1 Berfin : 3 ( A. A. ) - Berlin Ü· 

limpiyadı dün büyük merasimle açıl. 

mıştır. Bugün müsabakalara başla· 
nacaktır. 

Paris :3 (Radyo) - ispanya da. 
hili işlerine karışmamak hususunda 
yapılan teklif hakkında lngiliz hükü. J 

metindı;n resmi hiç bir cevap gelme· j 
mekle beraber Londranın bu hususta ! 
Fransız hükümetiyle hem fikir oldu· / 
ğu anlaşılmaktadır. 

Cebelüttarik : 3 (Radyo) - Al· 
man b:ıııcıralı krovazör ve üç torpido 
muhribi gelmiştir. 

Aerlin : 3 (Radyo) Ccbelüt-
tarik önünde görüldüğü haber veri· 
len Alman harp gemileri bir krova. 
zör iiç torpido muhribinden ibarettir. 
Alman tabasını himaye için Cebel· 
luttarike gönderilmiştir. 

Lizbon : 3 (Radyo) - lspanyol ! 
olduğu tahmin edilen üç pşi ellerin-! 
de rovelver olduğu halde birdenbire 
Lorina maliye dairesine hücum et· 
mi ş ler. Ve daire müdürü l ' muavini· 
ni öldürdükten sonra bçmışlardır. 

Gerisi ikinci sahifede -

Bir Amerikan y.>lcu tay
yaresinin a kibetinden 

haber alınamıyor 

Nevyork : 3 ( A. A. ) - F ran
sa - Cenubi Amerika servisi ya· 
pan tayyareden iki günden beri bir 
haber alınamamaktadır . 

Şam konsolosumuz 
vazifeye başladı 

Son gelen Beruc gazeteleri , hü· 
kumetimizin Şamdaki Türk konso
losluğunu yeniden açtığını ve F cthi· 
yi bu vazifeye t ayin ettiğini ve F et· 
hinin Beruta gelerek itimad evrakını 
yüce komiserliğe verdiğini yazmakta· 
dırlar. • 

Nahlusda · yedi saatlık 
bir musademe 

Şam sergisinrle yeni baştan ter 
tip ve tanzim edilen Türk pavi yonu 

:,1~~alsiz bir muvaffakiye< kazanmış- ! Arap1ar, ... ~rtık bombaları şimendifer_ yol-
Pavyonu ziyaret edenlerin sayı · )arına degıl, petrol borularına Sarfedıyor-

sı her gün binleri aşmaktadır ı 
Pavyonda bulunan Atatürk. büs- lar. 1500 kişilik bir ngiliz kuvveti ile 

tü binlerce Şamlı tarafından alkış- Ar ) d k 1 b• 
ı~.nmış ve pavyona vaki olan teha· ap ar arasın a an ı ır çarpışma oldu 
cum karşısında intizamı iade için po • -----
!isin müdahalesine lüzum görülmüş· 
tür . 

Sergi idaresi Türk paviyonunun 1 
gördüğü rağbet üzerine sergiyi on 
beş gün daha lemdid etmiştir . , 

Sergide Türk paviyonu Komi· ı 
seri l3aha Erger , Ekonomi Bakan-
lığına şu telğrafı göndermiştir : / 

Paviyonuınuz hükümet reisi ve 
erkanı ile konsoloslar, banka direk· 
törleri ve lüccarlarla diğer bir çok 
davetliler huzurunda parlak törenle 
açıldı . 

Paviyonıın güzelliği, teşhir edi
len eşyanın tenevvüü ve nefaseti ; 
dekorasyon tekniğinin mük.-mmdi· 
yeti tanı b:r muvaffakiyet temin et
miştir. 

Binlerce ziyar<-lçinin tehacümü 
kar~ısında intizam ancak polisin mü· 
dahalesile temin edıl ebilınektedir. 

Alınan neticenm ümidin fevkinde / 
olduğunu arz ederim . 1 

Şamdan Filistine bir Salibiahmer 
heyeti gidiyor 

Kudüs : 1 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Dün Londradan gelen 
bir radyo haberinde : Filistin hadi. 
selerini tetkik edecek ve işe bir ça. 
rei hal arayacak tahkik heyetinin 
seçildiği ve komisyonun Kral tera 
fından tasdik edildiği bildirilmekte. 
dir . 

Tahkik heyeti bir kaç güne ka. 
dar Londradan hareket edecekdir . 

Bugün grevin 103 üncü günüdür. 
Fakat vaziyette hiç bir değişiklik 
yoktur . 

Dün sabah Nahlus yolunda oto· 
mobilli bir polis devriyesine ateş aç
mış ve polis ile Araplar arasında 
devam eden uzunca bir mus'tdeme 
de üç Arap ölmüş ve bir arapda 

yakalanmıştır Çok geçmeden yeti· 
şen askeri kuvvetler ve tayyareler 
çeteleri dağıtmıştır . 

Dündenberi karıştırıcılık cürnıi
le beş arap yakalanmış ve tevkif 
edilmiştir . 

lhtılacılar tarafınean petrol bo· 
rularına yapılan hücumlar ve tah· 
ripler devam ediyor. Dördüncü te
cavüz Bisan yanında vukubulmuş ve 
yine bir çok boru çıkarılmıştır. Bu 
yüzden, müthiş bir tazikla fışkıran 
petrolllar civarındaki bütiin araziyi 
istila .. tmiş ve mıntaka ağır bir pet. 
rol kokusu altında kalmıştır . 

Beşinci tecavüz, Ceserülmacami 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 Türk sözü 

• 
spanyol ihtilalinin müd- 1

, 

&& .. ş şiddet ve vahşeti.. 1

"' 

Sırasıyle asilerin ve sonra hükümet
bir ecnebi 

anlatıyor 

çilerin eline düşen 
gördüklerini 
------·------

t?::!, elen /P/11;rnf haberlerinden re lııı haberlerin vndiiti iilü sayuı nın aza. 
~ metınd n f,paııyol ılıtıltilirıin rıe §ıdıleıli re hatta tam -yerinde kullana-

bıl rcı·IJım•z bır kelime ne va/ışı bir §ekıltk dnam elli/tini anlı)oıuz 
!-al ' lı•ç bır,ey, ihtıl·ilın klişe, bur11111d<111 alınmış re nbjektif bır 11;ö:le 11;örüle
rek ta nr edılmış 1.ü üf. detaylar kadar ıarılıın bu nadır ıh rılalin ı ıfade ede
mez /Ju cırısten olan kiiçiik bir reportaii Avrupa ifazrıeleri ııden alarak nakle
dı)orıız. ra:ınııı mevzuu. Sen se/ıa ,rıan'da ilıtılıilcıla rltı hükümet kun·etleri aru
sın:lakı boğıışınaılıı bıılıın nııış l'e bulıınrlutu ntelirı mu lıasa rası ndan yegane salJ 
olarak kıırtulmıış nlan bir ecnebinin beyanatıdır. 

-" Yaya olarak 117 kilometre 
yapmıştım. Artık bitgin bir vaziyet
t~. tamamiyle nevnıiddim. işte böyle 
hir anda idi ki Marie - ehr stine 
otelinin sakinlerinden beni içeriye 
almalarını yalvardım. Bu otelin, asi
lerin umumi karargahı olduğundan 

zerre kadar haberim yoktu. 

Yanımda (Halk cephesi) nin ver
diği bir mürur vesikası vardı. ihtilal· 
cıların bu vesikayı üzerimde gör 
dükleri zaman bana nasıl bir mua
mele yaptıklarını tahmin edersiniz. 
Tokat, yumruk beni asiler gurubu
kumandanına çıkardılar. 

- Kimsin?. 1 panyolca bilmi 
yor musun? Nereden geliyorsun? 
Bilhassa beyninin parçalandığını is
temiyorsun. Yalan uydurma!.,, 

Buradaki asilerin şefi bu sözleri 
söy !erken beni, bir telefon oôasına 
sürükliyordu. Beni burada yalnızca 
isticvap etmek istediğini zannediyor 
dum. 

Söylediğim sözlerin samimiyeti
ne kumandanı ikna eder gibi olmuş
tum. 

Pekala 1 Dedi burada kalabilir
sin .. Fakat kurşuna dizilmek istemi
yorsan, sana şimdi burada söyledik
lerimi erkaruharbiye ve askerlerimin 
önünde de tekrar edeceksin. 

Bilbao' dan ı;elirken yolda imda
dımıza koşan ihtilalcı kuv,vetlerine 
rastgeldik. Yirmi dört saata kadar 
l'saslı takviye kuvvetleri alacağız .. 

-"Fakat kumandanım nasıl olur?. 
-" Eğer canını seviyorsan, söy-

lediklenffl aynen söylersin .. 

halde bizi şehrin belediye dairesine 
götürdüler Ve hapis ettiler . He
pimiz derin ve korku verici bir sü
kutla susuyorduk. Herkes hayatının 
son dakikalarını yaşadığını biliyor
du . Bu müthiş hakikati bütün genç 
zabit ve neferlerin bütün dehşetiyle 
duydukları yüzlerinin ifadesinden 
belli idi . Ölümden kurtulmaları bir 
mucize idi . 

Biraz sonra hükumetciler bulun· 
duğumuz yere geldiler . Muhtasar 
bir seçme ameliyesinden sonra ara
mızdan yüz elli kişiyi ayırdılar . 

Bu yüzelli kişi binayı terk ede· 
li henüz on dakika olmamıştı ki bir 
kaç dakika süren müthi~ bir ateş ol· j 
du . Bu silah eslerinin manasını an
lamak hiç de güç değildi . 150 ihti· ı 
!alcı , cürmünü ödemişti . I 

Kısa bir emir bana derhal bulun· 
duğum yerden ayrılmamı ve lspan· 
yol topraklarını terketmemi tavsiye 
ediyordu . iki saat sonra tekrar gel· ı 
dim _ Bir mürur vesikası istem~k 
için .. Marie - Christine otelinde be· 
raber muhasara edildikten sonra tes· I 
lim olan ihtilalcılardan ancak sekiz, 
oıı tane kalmıştı . 

Her an ölmemi bekleyen bu 
genç İnsanların yüzleri bir mermer 
kadar beyazlanmıştı . Fakat titremi· 
yorlardı . içlerinden birisi : 

- Hepsini kurşuna dizdiler .. 
Dedi ve sonra vahşi bir istihkarla 
ilave etti : 

- Fakat ihtilal devam ediyor . 
Çünkü bizim için mevzuubahs olan 
ölmek değil , kazanmaktır . 

Nihayet kumandanın söyledikle
nnı zabıtleri ve askerleri önünde ay- J 

neıı tekrar_ ettim. İspanyadaki hadise-
Mane,,ıyatları çok bozulmuştu. 

Birkaç saat SOflra hükümet kuvvet- lerin son safhası 
!eri taa rruza geçti. Her şeyi süpür-
mek niyetinde olduğu anlaşılan şid 
detli bir taarruz .. 

lhti la lı zabitler sonuna kadar mu
kavemet v çarpışma emri vermişler
Maııeviyatlan çok bozulmuş olan 
ihtilalcı askerler çok geçmeden za 
bitleri aleyhine ayaklanmak niyetin
de bulundular. Fak at zabitler sonun · 
da neferlerini iknaa 
muşla rd ı. 

muvaffak ol-

Biraz sonra ihtiliil cı neferlerin 
tüfenklcri tekrar patlamağa bdşladı. 

Fakat her şeyi nafile idi . Hühu- j 
met kuvvetleri sayıca da çok fazla 
idiler . Aradan çok geçmeden i!Mi· 
lakılar beyaz bayrak çekmeğe ka
rar verdiler . 

Bir aralık otelin dördüncii katına 
çıktım . Burada tüyler ürkertici, feci 
ve çok vahşi bir sahne vardı . Yer
ele yirmi kadar hükumetçi esir kan
lar içinde debeleniyordu . Canlı 
canlı karınlarının üzerine haç şek

linde yaralar açılmıştı . 

Artık silah sesleri durmuştu . 

- Birinci sahifeden artan -

Ankara : 3 ( A.A. ) - ispanya 
hükumeti kuvvetleriyle lspanyol ~si· 
leri tali bir takım muvaffakıyetler 

kazanmış olduklannı bildirmektedir • 
fer. Fakat her iki tarafın vaziyetin- j 
de esaslı bir değişiklik olmadığı zan
nolunmakta?ır . Asiler Madridiıı, şi· 
malinde kain Torreldones mevkiini 
zaptetmiş olduklarını ve Madride 
20 kilometre mesafode bulunduk la -
rını iddia etmektedirler . Madrid hü
kumeti de hükumet kuvvetlerinin 
vaziyeti her tarafta salah bulmuştur 
iddiasında bulunmakta ve Malaga 
ile Mucileden hareket etmiş olan 
kuvvetlerin halihazırda Grenadea 
bir kaç kilometre olduklarını beyan 
etmektedir . 

Birdenbire otelin kapısı açıldı. Asi
ler teslim oluyordu . 

Fransa , lngiltere hükumetinden 
ispanyadaki hadiselere karışılmaması 
için bir anlaşma imzasını istemiştir. 
Fransa bu talebine anlaşmanın im· 
zasına kadar kendi hattı hareketin· 
de serbestisini muhafaza edeceğini 

1 de ilave eylemektedir . 
Ben en son olarak çıktım . Bu 

defa da lıu kunıet kuvvetlerine , ya· 
ba<lcı ve bitaraf olduğumu anlatınca
ya kadar canım çıktı . iki süngülü 
sıras ı ortasında ve silalıların namlu· 
lan bize doğru çevrilmiş olduğu 

Madrit : 3 ( A. A. ) - Asi tay· 
yareleri Vallag üstünde bu sabah 
bir bombardıman yapmışlardır . 

Mühimmat dolu iki tren bomba
larla hattan çıkartılmıştır. 

Madrit : 3 ( A A. ) - General 

Bir Alman kadın 
tayyareci si 

Dün şehrimize uğradı 

Dün, lstanbuldan 10,50 de uça
rak tek motörlü tayyaresiyle 14,35 
de şehrimize gelen Alman kadın tay
yarecisi Ellibenhan uçak meydanına 
inmiş ve biraz tevakkuftan sonra 
saat 15 de 5uriyeye mütvecihan ha. 
reket etmiştir . 

Sanat mekteplerine alı
nacak yatılı talebe 

Bu yıl Sanat mekteplerine alı
nacak parasız yatılı talebeler için 17 
Ağustos günü maarif müdürlükle
rinde bir imtihan yapılacaktır . 

Bu imtihanın sualleri Vekalet 
tarafından kapalı zarflar içinde yer 
!erine gönderilecektir . 

Coşkun Güven 
Hususi işleri için bir müddetten

beri lstanbulda bulunan Gazetemiz 
Direktörü Coşkun Güven dün gece
ki Ankara postasile lstanbuldan 
avdet etmişlerdir , 

Dünkü hava vaziyetı 

Dünkü hava vaziyeti hakkında 
şehrimiz askeri hava rasat merke
zinden aldığımız malumatı yazıyoruz: 

1 - Zevalden sonra okunan 
tazyik nesimi 756,6 milimetre idi . 
En çok sıcak 34, en az 23,5 santiğ· 
rattı. Rutubet yüzde 54 ve rüzgar 
ekseriya güney batıdan saniyede 
3,5 metre süratle esiyordu . Hava 
ekseriyetle bulutlu geçmiştir. 

Faydalı bir rapor 

Ziraat Vekaleti zirai ekonomi 
şubesi salgın hastalıklar seksiyonu 
Mütahassısı Cevat Ackermanın Fi· 
listindeki tetkikatına istinaden ha· 
zırladığı raporun " hayvancılıga " 
aid kısmı Türkofis tarafından şehri
miz Ticaret {)dasına gönderilmiş
tir . 

isteyenler Ticaret Odamıza mü
racaat ederek bu rapordan faydala
nabilirler .. 

Sustalı çakı ile arkadaşını 
yaraladı 

Hanedan mahallesinden Hoca 
oğlu Mahmut ve arkadaşı Ali.Galip 
oğlu Mehmet ve Bekir oğlu Tahir 
aralarında çıkan kavgada, bunlardan 
Mahmut, Tahiri elinden sustalı çakı 
ile yaralamıştır . 

Polis işe vaziyet etmiş ve Mah
mudu yakalamıştır. 

Lanben Madrit Radyosunun haber
lerini tekzip etmektedir. 

General Lanben Madride taarruz 
f'tmek üzere Endülü5ten yeni kuvvet
ler hareket etmiş olduğunu ilave 
etmektedir. 

Madrit : 3 ( A. A.) - :-tükü· 
metle asilerin vaziyetinde bir deği
şiklik yoktur . 

Asiler Madridin şimalinde kain 
Haney mevkiini zaptetmiş oldukla. 
rını ve Madride 20 kilometre me· 
safede bulunduklarını iddia etmek
tedirler . 

Madrit : 3 ( A. A. ) - Madrit 
kuvvetlerinin her tarafta muvaffa. 
kiyet kazanmış oldukları gelen ha
berlerden anlaşılmaktadır, 

Belediye büdcelerindeki 
sarfiyat fasılları 

Belediye büdcesinden tediye e 
dilen maaş ve ücretler yekGnunun 
senevi varidatın yüzde 30 unu teca· 
vuz etmiyeceği belediye kanununun 
117 inci maddesinin 15 inci fıkrası 
ahkamıncian olduğ'ıı halde bazı yer
lerden bunun hilafına hareket edil
diği görüldüğünden bu hususun has
sasiyetile nazarı dikkate alınması 
V ckA!etten vilayet' ere tamimen bil
dirilmektedir . 

Kaçakçılık vakaları 

Son bir hafta içinde şehrimizde 
dört kaçakçılık vakası olmuş ve fa· 
illeri adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Defterdar Halil 

Vilayetimiz Defterdarı Halile bir 
ay mezuniyet verilmiştir. 

Adana Trahom hastanesi 
J mütehassıslığı 

1 Kilis Trahom mücadele doktoru 
Aziz Alp, 200 lira ücretle Adana 
Trahom hastanesi nıütehassıslığına 

tayin edilmiştir . 

Hırsızlıklar 

Eşyaları çajınmış 
Hurmalı mahallesinden Haydar 

oğlu Hacı Ali polise müracaat ede
rek , şahsı meçhul tarafından evinin 1 

açık bulunan kapısıadan girilerek eş· ı 

yalannın aşırıldığını söylemiş , bu- · 
nun Üzerine polis hemen tahkikata 
girişmiştir . 

Saat ve paraları 
Dün , Reşatbey mah:ıllesinde 

oturan Abdullah oğlu Raşit isminde 
birisinin , evinin odasından , meç
hul bir el tarafından elbiseleri, saati 
ve parası çalınmıştır . 

J Zabita tahkika: yapıyor , 

1 İngilizlerle Fransız
lar Akdeniz şarkın
da nasıl ttuunuyorlc.r 

- Birinci sahifeden artan -

ne müddetle seçilmelidir. 
4 - Lübnanda hükümeti vezir

ler yerine bir ınüstaşarla muavinleri 
tarafından idare edilmelidir. Buna 
Avusturyada olduğu gibi cumhur re· 
isinin müstaşarı adı verilmelidir. 

5 - Muhafızlıklar lagvolunarak j 
yalnız kaymakamlıklar bırakılmalıdır. 

Pariste cereyan etmekte olan 
muahede konuşmaları hakkındaki ha· 
berler hep yekdiğerini ııakzetmekte
dir. 

Bir taraftan heyetin bir ay daha 
Pariste kalacağı haber verilirken, di
ğer taraftan Ağustosun 12 sinde yü· 
ce kon;iser kont Dö Martelle birlikte 
dönecekleri de söylenmektedir. 

Yüce komiserin 12 Ağustosta 
Berute gelmesine muhakkak gözüyle 
bakılmaktadır. Fakat evvelce de yaz. ! 
dığım gibi bütün bu haberleri teyid ' 
edecek en küçük resmi bir haber 
yoktur. 

1 Beruttan buraya gelen haberlere 
göre ıse : Dö Martelin avdeti gün · j 

!erinin yaklaşmış olduğu ve kontun 
Beruta muvasalatında cumhur rt·isile ! 
görüşerek Lübnan kanunu esasisini 
ilan edeceği ve ondan sonra Şama 
gelip yeni bir kabine teşkilini ve in
tihabata başlama emrini vereceğ' 
bildirilmektedir. 

1 Çukurovanın bir kö
şesinde ihdal. edilen 
bir kasaba: Ayas 

- Birinci sahifeden artan - 1 

nin yardımiyle balıkçılık işi Türk sa-. 
hillerinden gitikçe uzaklaşmakta ve 1 

böylece milli bir servet kaynağımız 
yabancı topraklara intikal etmekte· 
dir . 

Bu günkü mektubumun en mü
him mevzuunu Ayasın, tarihi eser 
!eri ve sahillerinin bulunmasına mü
saadesi itibarile Akdeniz sahilinde 
yurdumuzun adeta değerli bir incisi 
olmak hususundaki kabiliyetine rağ· 
men bu bakımsız yurd parçasında 
bu gün adeta yürekler parçalayıcı 
likaydinin hakim olduğunu işaret et· 
mekte<lir. 

Ezcümle kasabaya çok yakın 
mesafeye kadar getirilen içme su
yunun, bir türlü kasabaya sokulama 
ınıısı ve Ceyhan ile yegane irtibat 
vasıtıısı tılan yolun çıık fena bir hal
de bulunması ve bütün bunlardan 
başka liman ve gümrük işlerinin de 
istenen nizam ve intizamda devam 
ettirilememesi bu müstaid kasabanın 
gün geçtikçe ehemmiyetini kaybet
mesine sebep olmaktadır . 

Bir taraftan Yumıırtulık Dalya
nının cidden ehemmiyetli olan değe
ri, diğer taraftan Yumurtalık ile A
yas arasındaki yirmi kilometrelik 
8ahil kışmının binlerce tarihi abide
lerle bezenmiş oluşu ve sonra , Çu· 
kurovanın çok eski zamanlardanberi 
ehemmiyetli bir ihraç iskelesinin bu
rada teessüs etmiş bulunuşu, bu ba· 
kımsız kasabanın daha çok itinaya 
müstahak olduğunu isbat eden en 
bariz misallerdir. 

Öyle umuyoruz ki, vatanın ser
vet ve kabiliyetlerini en müsait ve 
en verimli şekilde istismar etmeyi 
kendine şiar idinen Cumhuriyet hü -
meti, günden güne sönmekte olan 
ve likendcrunun tam karşısında, o· 
nun gece elektriklerini seyretmeğe 
mahkum bir halde kalan talisiz Aya
sa da rehakar elini uzatır ve bu 
müsteid vatan köşesini layık olduğu 
refaha kavııştnrmak imkanını hazır

lamakta gecimez. 

Karaisalı orman 
mühendisliği 

Karaisalı orman n•Ühendisi Esa· 
dm lstanbulda vefatı dolayısile ye
rine , Adana ikinci sınıf orman mü
hendislerinden Muzaffer tayin edil 
miştir. 

Sandalya sandalyaya 
geldiler 

Yeni handa oturan Kayserili Ne
bi oğlu Hacı Ahmet ve Mehmet oğ
lu Mustafa ila artist !sınai] , serhoş 
olduklarından, bir kıskançlık yüzün
den kavgaya başlamışlar ve otelde 
eline geçirdikleri sandalyaları savur. 
mağa başlamışlardır. 

Hadiseye polis yetişmiş ve hak
larında kanuni iş yapmıştır. 

Gece bekçisi 
aranıyor 

Okur, yazar bir gece bekçisi 

arayoruz. Matbaamıza müracaat . 

4 Ağustos 19:36 

Sakat insan imali 

I• spanyada kör, topal, çolak di 
lençi pek çoktur . 
Tabii diyeceksiniz . Yüz sen 

de yüz kere ihtilal geçiren bir m1 
lekette elbette sakatlar çok olur ,J 

Fakat işin iç yüzü hiç te böy 
değil 1 .. 

lı 
Yakında, Madridde bir mara 

goz yakalandı . Bu adam : ği 
Bir ayağı veya bir kolu kayış 

büküp bağlamak suretiyle sağlarıı· ğı 
!arı topal ve çolak, göz kapağıoıll 
içine yumurta kabuğu koyarak köı' nıı 
yapıyormuş ! .. k 

Eşkali uzviye ima!ethanesi de 
ğilmi ? .. 

74392 iğne 

E cnebi gazeteleri okurken, io· 
san öyle tuhaf hakikatlara ra> 

lıyor ki, bu hadiseler karşısında. Ilı 
vak'anın kahr•ms.nları için ya " ak' 
lı kıt " veyahutda " tok işsizler • 
diyor . Bakınız : n 

Bir Macar üşenmemiş Drta boY d 
bir erkek elbisesini dikmek için 7 4~ 
92 iğne batınldığlııı ve bu iğneler' 
den 36000 inin el ile batırıldığını t 

.aymış . Ne dersiniz ? .. 

Para bolluğunda n 

G eçenlerde bir Amerikalı Bug
ingans sarayı civarında Şatoııt 

su bir köşk kiralamış , Köşkte bir 
de bilyük havuz varmış . Amerikalı 
köşke yerleşir yerleşmez büyük bir 
eğlence tertip etmiş ve Londranııı 
en mümtaz simalarını davet etmiş· 
tir . 

Amerikalının, bu eğlenceler içil! 
16,000 şişe eviyan suyu ısmarladı · 
ğını haber alanlar kendisine hayret· 
le sormuşlar : 

- Davetlileı iniz bu kadar çok 
mu susayacaklar ? . 

- Hayır . Demiş • Kral dave
time lutfen gelirse, havuzun suyunıı 
tazeliyeceğim 1 .. 
Beyaz insanların gölgesi 

A merikadaki insanların tuhaf· 
lıklarına karşılık Asyada ya· 

şayanların da hayret uyandıracak 
türlü türlü itikatları vardır . 

Londrrda Mysore mihracesi var. 
Bu mihrace dünyanın en zengin ve 
en mutaassıp adamlarından biri • 
dir . 

Hizmetçileri, uşakları aşçıları d:ı 
ayni otdde bulunuyorlar . Ve mih· 
raceye yalnız kendi uşakları hizmet 
eder ve yemeklerini otelin mutfağın· 
da aşçıları pişirmektedir . 

Hindlilerde bir itikat uardır : 
O da, yiyecekleri yemeğe beyaı 
renkli insanların gölgesi vurursa o 
yemeği yemezler . Çüykü beyaz renk 
li insanlar Hint dinine inanmazlor 
da .. 

Bir gün mihracenin aşçıları, pi· 
şirdikleri yemeklere, otel müstah 
demlerinin gölgesi vurduğunu gör
müşler ve eyvah demişler, Mihra
ce ~ç kalacak . 

Düşünmüşler, taşınmışlar ve kii· 
çük mutfaklardan birini kiralamış
lar ve ondan sonra o mutfağa an
cak kendileri girerek, yemeklere ya· 
bancı gölge vurdurmadan rahat ra· 
hat pişirmeğe başlamışlar . 

Sakal bırakmak 

Bizde eskiden sakal bırakmak bir 
azamet ve haşyet takınmak için 

ve daha doğrusu alim ' fazıl görün 
mek için adet olmuştu. Fransada da 
son zamanlara kadar bir sakal nıo· 
dası hüküm sürüyordu . Fakat Fran' 
sacla sakal modası nasıl doğmuş bili• 
yor musunuz ? 

Bir'nci Fransova , bir gün bir 
kavgaya karışmış ve kavgada çene· 
sinden yakalanmış . 

Fransova bu yara izini çabuk 
kapatmak için imkanlar düşünmüş 
fakat bbbi bir çaresini bulamayınca 
nihayet yara izini saklamak İçin sa
kalı koyvermiş ve ondan sonra F ran· 
sada sakal modası almış yürümüş 1. 
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Paris müzakereleri 
* Suriyedeki Türk varlıkları 

Vazan : Nihad TangUner 
di • • 

Suriye - Fransa muahedesi mü· 
zakeresinin devam ettiği şu günler
de lskenderun sancağı Türkleri ile 
Suriyedeki Türk azlıklannın mukad
deratının Pariste mevzuhahsedildiği 
malumdur . Bu müzakf"relerin bu 
mıntaka Türklerinin yarınki siyasi 
hayatlarına yapacağı tesiri gÖ'ı önü
ne alan Halepte münteşir "Vahdet " 
arkadaşımız aşağıdaki baş makale 
ile düşüncelerini anlatıyor : 

GECiKEN HAKiKAT 
- Demek artık heni unutacak

ra ' 1n Öylemi Bercmen ? .. 
. - Evet Suzi ... Çünkü söyledi · 

yışll tırıı gibi .. 
JaJ!l· - Daha fazla mı mesud olaca 

nıı iını, onun seni, henden daha fazla 
kOt llıı ınesud edeceğini sanıyorsun .. 

k Genç adam karşısındaki hoppa 
de adını lakaydane süzdü : 

- Belki 1 .. 
-Yal .. 
- Evet .. in· 

rı> - Buna çok eminmisin .. 
da. - Sana fazla hesap vermeğe 
alc llıecbur olmadığımı bilmelisin Suzi. 

A..raınızda maddi menfaat mukabili, 
er• 

llıiisavi bir sevgi vardı . Ben de bu-
bo) %ıı karşılığını fazlasile ödemiş ol-
74J duğumu sanıyorum. Ne yapayım 
er' 1aliine küs . 

101 Seni hen karım olmağa ne ça 
re ki davet edemem .. 

Genç adam bu cümlelerin sonu-
na sessizce ilave etti : 

g- - Koca bir damgan var .. 
oJ!l . Bercmen evleniyordu . Bunun 
bir Içiıı metresi Suzile aynlmak mechu

~; hiye~inde idi . Ve ona bu gün. bu 
akıkatı söylemişti . 

Köşk komşularının kızı Nevinle 
evlenecekti . 

·ıı Nevinin annesi çok zengin bir ka · 
dı· ~-ındı . Kerim paşa onlara hesapsız 
et· 

1
1r. servet bırakmıştı . Hem servet-
Ctı için değil, Nevin sevilmiyecek 

ok ' bir kız değildi . 
Genç doktor bu 30 senelik köşk 

e- korıışularının bütün hususi hayatla
u tına vakıftı .. Bu temiz aileye kanş

llıak ona bir vazife imiş gibi geliyor
du .. Bercmen , vaziyetin katiliğini 
llıctresine anlatmak için : 

- işte höyle Suzi . Dedi . Suzi, 
k Şeytan bakışlarla genç adamı süzdü: 

- Ya .. Peki .. 

r. 
e 

* * * Bercmen , yaralı bir arslan gibi 
8.0ltıyordu .. iri siyah gözleri , evle
tınden fırlamıştı : 

- Yarabbi .. 

t 
ın· 

J;' Elindeki bir kağadı tekrar açtı. 
•kat okumak istemedi . Hırsla par 
Çaladı ve pencereden savurdu . 

ı 

o 
(ıl; 

r 

r 

e Genç adam sanki çıldıracaktı . 
U ne feci bir darbe idi .. 

. Başını elleri arasında sıkıyor, bey
~1ni yakan düşünceyi sanki kuparıp 
ırlatmak isteyordu : 

- Kardeşim demek benim .. oh .. 
b Genç adam hınçkırmakta çok 
aklıydı. Çünkü bu sabah gelen bir 
~e~tup onu hu hale sokacak kadar 
ecı bir hakikatle doluydu .. 

Düşünüyordu. Mektup bir yazan 
~laınazdı .. imza yoktu. Fakat bir 
aba dostundan geldiği belliydi .. 

k Bercmen, babasının ne kadar çap-1 
11\ olduğunu pek iyi biliyordu .. An

~:si bile kaç dafa ona bahasını şi
ayet etmişti .. 

b .. Evet 20 sene evvel babasının 
0 Ylc bir iş yapması hiç te inanıl

llıayacak bir şey değildi .. 
Gelen mektupta ( bu büyük aile 

81tnnı bir yanlışlığa kurban olmak 
t~blikesinde bulunmasaydınız yine 
~ile hildirmiyecektim. Fakat yaptı
&ırıı İşin bir baba dostunun vazifesi 
01dux. d .. ·· d.. B h k" k .,;unu uşun um. u acı a ı-

at böylece gömülecektir. Bunu, yal-, 
l\ıı s· b b"l -· ız ve en ı ecegım .. 

NP.vinle herhangi bir mazeretle 
tıişanıııı bozar ve asla bu hakikatı 
~ııa ve annesine söylemezsiniz .. ) 

eniliyordu .. 
Genç adam bu zehirli satırları 

~Zberiemişti. ,. sanki bütün sessizlik 
;r onun kulaklarına bu fecaatı fısıl-
1Yorlardı ., 

Şezlııngda baygın gibi dalmıştı. 
Nevin gelmeseydi, belki günlerce 
öylece kalııcaktı. 

- Sevgilim .. Bercmen .. 
Genç kızın bu sevgi dolu sesjne 

nasıl karşılık vereceğini düşünüyordu .. · 
Nevin onun bu sükutunu bir kome 
di sandı ve eğilerek öpmek istedi. 
Fakat iki kol onu menetti: 

Ceçen hafta Paristen gelen ha
lıerler arasında Türkiye Hariciye 
vekili Doktor Rüştü Arasın Paris
ten geçerken Fransa Hariciye Nazı
rı Mösyö Delbus ile görüştüğü ve 
bu esnada Suriye heyeti ile de te· 
mas ederek. Suriyede Türk ırkına 

- Yaklaşma Nevini.. 

*** 
Bercmen, bugün kendini yeni 

, mensup akalliyetler hukukuna riayet 
edilmesi için Suriye - Fransa mua
hedesine hususi bir madde ilavesi 
talebinde bulunduğu bildiriliyordu. 

d cğrruş bir çocuk fanı)ordu .. Bugün 
bütün iztıraplardan, istifhamların gir 
dahından kurtulmuş sakin bir f!kir 
sahibiydi .. Çünkü Nevine ve anne
sine bu izdivacın olmasına imkan gö
remediğini ve bu na sebep olarakta 

1 melun bir hastalığa mübtela olduğu-
nu söylemişti .. • j 

Bundan başka çare yoktu çünkü!.. 1 
Zavallı ana kız onun hu sözlerine 

müthiş bir itirafa inanır gibi kandı
lar .. Çünkü bu sözler 'bir doktorun 
a ğzndan çıkıyordu .. ... 

Tam yirmibeş yıl sonra yağmur
lu, soğuk bir gündü.. Titrek, yaşlı 
bir kadın inleye inleye doktor Bere. 
m'-n'in muayenehanesine girmişti ... 

Ak saçlı doktor, kabinesinde 
peyda olan bu mariz hüviyeti, her 
hastasına gösterdiği şefkatla karşı 
ladı: 

- Hasta mısınız 1.. 
- Hayıt .. 
- Bir şeymi soracaksınız? .. 
- Hayır.. J 

Doktor, ihtiyar kadıııın bu cevap
larından bir şey anlamamıştı. 

Bu tuhaf ziyaretçinin ne demek 
istediğini anlamak için yüzüne bakı

yordu. 
ihtiyar kadın bir acuze gibi sı-

rıttı: 

- Beni tanımadın mı .. 
- Hatırlamıyorum .. 
- Gözlerime iyi bak Ber men .. 

Doktor, meçhul kadının buruşuk. 
iğrenç yüzüne dikkatla eğildi ve bir
den geri çekildi: 

- Suzi!.. 
- Evet.. Nasıl, mesud musun? .. 
ihtiyar doktor, gözlerini yumdu. 

ve mırıldandı: 

- Yirmi beş yıl sonra ... Dert
lerimi deşmeğe, beni kırbaçJamağa 
mı geldin .. Evlenmedim ben .. 

N ? - eye ... 
- Öyle işte mukadderat bu 1 •• 
- Ben sana mesud olamazsın 

demedim mi .. Nasıl 1 .• 
- Bırak yetişir be kadın 1 •• 
ihtiyar kadın, buruşuk, katmerli 

dudakları arasından acı bir kahkaha 

savurdu : 
- Nasıl gördünmü ? 
Bunu söyler söylemez doktoru 

omuzlarından tuttu ve sarstı : 
- Buna, Senin saadetine ben ma· 

ni oldum .. 
- Saçmalama be kadın yeter 

artık .. 
- Hay bedbaht hay .. işte o 

baba dostu benirrı anladınmı .. Ev
lenmenizden bir hafta evvel o mek
tubu sana gönderen bendim anlı· 
yormusun 1 .. 

Ha ha .. inandın ha .. Vah za 
vallı Beı;ı:men .. 

ihtiyar doktor, bütün bu söyle· 
nenlere en ufak bir karşılık bile ver
meğe bu dakikada muktedir de
ğildi .. 

Arapça gazetelerin neşrettiği 
bu haberin sıhhati hakkında henüz 
kati malumata malik değilsekde, 
Suriyede akalliyetler meselesinin 
mevzubahs olduğu şu sırada, Suri
yede bulunan Türk kütlesinin vazi
yetini Ltkik etmek lüzumlu olsa ge 
rektir . 

Suriyede Türk ırkına mensup a-
kalliyetler denilince bunu iki kısma 
ayırmak lazımdır. Birincisi lskende
run sancağındaki Türk kütlesi ki 
buna akalliyet değil, ekseriyet de
mek daha doğrudur. Çünki orada
ki Türkler nufus adedi itibarile di
ğer bütün anasıra tefevvuk etmek
tedir . 

Oradaki Çerkes, Kürt gibi aslen 
Türk ırkından olan veya türk huri
yetile yaşayan unsurlar nüfus defter· 
(erinde ayrı ayrı yazıldığı halde bu 
günkü resmi istatistikler bile sancak 
nufüsünün yüz de kır beşini Türk O· 

larak göstermektedir. 
Antakyadan ayırtılark l..azkiye 

hüküm etine ilhak edilmiş olan ( Ba
ve (Bucak) gibi iki büyük Türk na
hiyesini de hesap ederseniz. isken-
derun sanbağmdakı türk ekseriyeti
nin kahir mevcudiyeti bir kat daha 
tebaruz etmiş olur. 

ikinci kısım, bugünkü Suriye cum
huriyeti hudutları dahilinde dağınık 
olan Türklerle türk ırkına mensup 
unsurlardır. 

Mesela izaz kazası dahilinde bu
lunan !!beyli aşireti halis türkmendir. 
Ondan sonra, Halep, Şam ve mül
hakatında müteferrik surette bulunan 
Türklerle Kürtler ve Çerkesler ge
lir. 

Şanım Kintre, Halebin Menic ka 
zalarında mühim mikdarda Çerkes 
bulunduğu gibi Humusta da bir çok 
Çerkes varrhr. 

Kürtlere gelince, bu günkü Kürt 
dağı ve Cerablus kazaları kamilen 
Kürttür. ı 

Elcezire sancağının ekseriyet sa. , 
kinlerini de Kürtler teşkil ediyor. 
Ve bütün bunların resmi lisanları 
okuyup yazmaları Türkçedir. 

Şu kısa hulasadan anlaşılıyor ki, 
Suriyedeki Türklerin hukuku mevzu
ubahs olunurken, lskenderun sanca
ğındaki Türk ekseriyetinin vaziyeti 
ile Suriyenin diğer taraflarında bu
lunan Türk ırkına mensup akelliyet
lerin v:ıziyetini ayrı ayrı tetkik et
mek lazımdır. 

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa -
Yıldız mızda ve 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 
Hüseyin Polisçide 1 

satılmaktadır ı Gözleri, kapıdan uzaklaşan beli 
bükük acuzeye takılmıştı .. Lanetle
rini haykıramıyordu 1 .. ı .... ~ ....................... ""!". "'!!"~...,.,.-. 1 

Irakta beş yerde 
petrol bulundu 

Irak petrol şirketi tarafından Dir
zor havalisinde yapılan petrol tahar· 
riyatı neticelenmiştir . Bulı..nan pet
rol beş yerdedir . Bunların ikisi Rak
ka kazası dahilinde , üçüncüsü Rak
kanın şimalinde Emir Mücahhanın 
arazisinde , dördüncüsü asfalt made
ninin bulunduğu beşrade , beşincisi 
de Sebhade bulunmaktadır 

Nablusda yedi saat- 1 

lik bir musademe 

- Birinci sahifeden artan-

-

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden : 

1- Feke-Saimbeyli yolunun 18 000-18 503 arasında yapılacak 
yedi metre açıklığında iki adet betonarme köprü 9243 lira 16 kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A) - Eksiltme şartnamesi 

Bj - Mukavelename proıesı 
C) - Hususi şartname 

D) - Keşif hülasası 
E) - Resim 
istenilen bu evrakı (45) kuruş mukabilinde Seyhan Nafia müdürlü 

ğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 936 senesi Ağustosun yir;ni beşinci salı günü saat on 

birde vilayet daimi encümt ninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girmek için -693- lira -24 - kuruş t eminat veril

mesi ve Nafia müdürlüğ:inden tasdikli fenni ehliyet vesikasile Ticaret Oda
sının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermek lazımdır. 

4-9-14-19 7156 
civarinda yapılmırtır. Buradaki bo

ruların altına dinamit konulduğundan :oı--------------------------ı 
tahribat daha büyük ve müdhiş ol- BELEDİYE İLANLARI 
muştur. 

Her taraf petrol bataklığı halin- ~-------------------------= 
dedir. 

Bu hadiseler üzerine Şarki erden 
ve Filistinden bü}ük kuvvetler tah
rik edilmiştir. Drdendeki lngiliu ku
mandanı General Pik bizzat hadise 
mahalline gitmiştir. 

Nablus dağlarında bulunan ihti
lalcıların Nablus şehri üzerine yap
tıkları bir akın neticesinde ceryan 1 

eden muharebeye 1500 lngiliz askeri, 
1 

tank, zırhlı otomobil, tayyare ve 
topçu kuvvetleri de iştirak etmiştir. 

Çarpışma yedi saat sürmüş, her 
iki taraf da ağır zayiat vermişlerdir. 

Buraya gelen haberlere göre, 
Nablus şehri bir harp sahası manza
rasını andırmaktadır. 

*** 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı 
dikkatine 

1- H.ısusi ve gerek piyasa otomobil, kamyon, fayton tek ve çift hay
vanlı yük arahalarile deve, m ~rkep, beygir yük kira hayvanlarına ait 936 
senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri Oroz
dibak civarında Kolaylık evi yazıhanesi divarına asılmıştır . 

2 Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrin evvel aylannın on be 
şinci günü olmak üzere iki taksitte alınır . 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen bu resme yüzde on ceza eklenir . 
Bu cetveller 31-7- 936 cuma gününde a~ılmış ve 10-8-936 pa· 

zartesi günü kaldırılacaktır. 
itirazı olanların on gün zarfında istida ile Belediye Riyasetine müra-

caatları ilan olunur. 7149 31-2-4-6 

1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak üzere Belediye 
ambarında teslim ( 25-50 ) ton souk asfaltın satın alınması açık eksilt-

1 meye konmuştur . 
2 - lstekiiler asfaltın tahlil vasıflarının ve imal tarihini bildirir vesaik 

ihraz edeceklerdir . 
3 - Nakliye, sigorta, gü nrük, bilumu'1l vergi ve resim ve diğer mas

raflar müteahhide aittir. 

Şam: 2 [Hususi] - Buradan Fi
listine gidecek olan Salibiahmer he
yeti bütün hazırlıklarını ikmal etmiş· 
tir. Heyet, lngiliz konsolosundan Vi
ze alır almaz hareket edecektir. 4 - Yapılacak tekliflerle usulü dairesinde yatırılmış O 0 7 ,5 nisbetinde 

1 muvakkat teminat akçası makbuzu veya Banka mektubu gönderilmesi la-

l zımdır . 
1 5 - ihale Ağustosun 10 uncu pazartesi günü saat on beşte Adana 

Sultan suyu harası direk- Belediye encümeninde yapılacaktır . 
törhiğiinden : 6 - Muvakkat teminat ( 275 ) liradır. __ 1_120 22 26-30- 4 

Müessesemizin bir senelik ihti 
yacı olan 90 ile 100 bin kilo yulaf 

şartnamesi veçhile 1-8 -936 gü
nünden itibaren on beş gün müd· 
detle eksiltmeye konulmuş olduğun- , 

dan talip olanların 15-Ağustos-
936 gününe kadar hara merkezinde 
müteşekkil alım satım komisyonuna 
müracaat etmeleri ilan olunur . 

4-8-12-16 7158 

Seyhan Evkaf müdürlü
ğünden : 

Yeni istasyon caddesinde Ka -
ra Mercan zade vakfından 1 ve 
Köprü sokağında Kalaycı zade , 

Tuzsuz zade, ve Hürü oğlu vakıfla
rından 3, Ada rnkağında Darendeli 
oğlu ve Molla lskender vakıflarından 
2, Akkapı mahallesinde yesir oğlu 

lbrahim, Kadı oğlu Molla Salih ve 
Kapucu oğlu vakıflarından 3 , Gü
neşli mahallesinde Deli Ağa Zade 
vakfından 3, ki ceman 12 bahçe 3 

sene müddetle kiraya verileceğinden 
1-8 - 936 tarihinden itibaren on 
gün müddetle müzayedeye çıkarıl
mıştır. ihalesi cuma günü 14-8-
936 da saat 14 de yapılacağından 
taliplerin evkaf idaresine müraca-
atları .7157 4 - 7-12 

------------,--
Bu gece nöbetçi eczane 

Y enicami civarında .t 
Seyhan eczar e iir 1 

Yeni me-zarlıkta yapılacak olan tulumba dairesi ile temel takviyesi açık 
olarak eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi Ağustosun 6 ıncı perşembe günü saat on beşte Belediye daımi 
encümeninde yapılacaktır . 

Muvakkat teminatı yüz on liradır. isteklilerin şartnameyi görmek Üzere 
her gün fen işleri müdürlüğüne ve ihale günü de teminatlarile birlikte da-
imi encümene müracaatları ilan olunur. 7121 22-26-30 - 4 

Evvelce kendisine ihale edilen Kimyager kanuni müddeti zarfında taah
hüdünü ifa etmediğinden Adana Belediyesi tarafından 936 senesi içinde 
yapılması icabedecek bulunan sınai ve gıdai maddelerin tahlil işi şartna
mesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur . ihalesi Ağustosun altıncı 
perşembe günü saat on beşte Belediye enc:imeninde yapılacaktır. 

• Teminatı muvakkate akçası 45 liradır . 

Talipler ihale günü teminat akçalarile Belediye encümenine ve şartna · 
meyi görmek istiyenler her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 7119 22- 26-30 - 4 

1 Kolordu caddesindeki yaya kaldınmın keşif ve şartname ve proje 
sine göreyapılması açık eksiltmeye konulmuştur . Yapılacak işin keşif 
bedeıi 3045,50 liradır . 

2 - Bu işe ait evrak her gün öğleden sonra Belediye heyeti fenniye 

sinde görülebilir . 

3 - ihale ağustosun 6 ıncı Perşembe günü saat onbeşte Belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 - Muvakkat teminat : 228,42 liradır . 
7123 23 26-30- 4 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S l 11 ı 

Celil Bayer 

' .. 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve para 
3 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır . 

'ı u.tılun ,_ "'"e 

Hazır 
1 

Liret 

1 1-Rayşmark Temmuz vadeli - - Frank • Fransız » 
Birincitcşrin vadeli Sterlin « İngiliz ,. - 632 ---
Hit hazır 

114 
Dolar • Amerika ,. 

Nevyork 12 Frank • isviçte ,. 

Adana Ziraat mektebine girme şartları: 
1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak . 

2- Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak . 

3- Çifçi olmak veya arazisi bulunmak veya arazi sahibinin çocuğu 
olmak, ve bunu vesaikle isbat etmek. 

4- Yaşı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 

5- Hastalıksız ve her türlü Ziraat işlerini yapmağa elverişli olduğunu 
hekim raporu ile tevsik eylemek. 

6- Orta mektep şahadetnamesi veya bunun yerine behemehal her 
dersten alınan dereceleri gösteren bir tasdikname ile nüfus ve aşı kağıt
ları, hüsnü hal mazbatası ve üç fotoğraf vermek. 

7- Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil derecesi içinde meşru 

\•e mücbir sebepler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği tak · 
dirde mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair nü· 
munesine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek. 

8- Yukarıda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin en son 
20 Ağus tos 936 tarihine kadar istenen evrak ve vesikalarla birlikte ve bir 

{dilekçe ile Adana Ziraat mektebi direktörlüğüne baş vurmaları lazımdır. 
Müracaat edenler arasında gösterecekleri mektep şahadetnamesinde vey 
tasdik namesindeki derslerden en iyi not alanlar derece sırasile kabul ve 
kayıt olunacaktır.7142 29- 1- 4 • 

6748 56 

j 

Türksözü 

Seyhan Posta,telgraf ve 
telefon başmüdürlüğün
den : 

Adana ile istasyon arasındaki 
postaların taşınması bir sene müd
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
Eksiltme 5 Ağustos 936 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Adanada 
posta ve telgraf başmüdüriyeti bi· 
nasında yapılacaktır . 

Tahmin bedeli aylığı 200 ve te
minatı muvakkatesi 180 lira olup 
birinci derecede ipotek olmak sure
tile kefaleti bin liradır. 

Bu işe girmek istiyenleriıı kanuni 
vesikalarının ve muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair sandık makbuzunu 
heyete ibraz etmeleri lazımdır.Daha 
ziyade malumat almak ve şartna 

meyi görmek istiyenlerin her gün 
saat 8 den 12 ye ve 14 den 17 ye 
kadar başmüdüriyete müracaat et· 
meleri ilan olunur . 

21 - 25-30 - 4 7116 

Seyhan defterdarlığından: 

1 

1 

1 

1 

Karataşın Bahçe köyü önünde 
doğusu Kokar ot,batısı Kısacık Meh. 
met çifliği sınırı, güneyi kum tepe· 
leri, kuzeyi Adana çökünden Ada· 
lıya giden yol ile çevrili 1300 eski 
dönüm miktarındaki sazlık mahal 
mahsulünden huy otlarının iki sene -
lik satışı 20-7- 936 tarihinden iti· 
haren 20 gün müddetle artırmaya 
konulmuş olduğundan isteklilerin ' 
milli emlak dairesine müracaatları 
ilan olunur.7145 30 - 4 

Seyhan defterdarlığından: 
(50) lira ücretli milli emlak ka

tipliği açılmıştır. Talipler arasında 
12-8-936 tarihinde müsabaka İm
tihanı yapılacaktır . Kanuni evsafı 

1 
haiz bulunanların evrakı müsbitele· 

1 

1 

rile defterdarlığa müracaatları ilan 
olunur.7146 30 - 1-4 

İkmale kalanlar 

okusun 

, 

-- ~ 

Orta mektep ve Lise sınıfların· 
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla. 

1 
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü " mat· 
baasında l. T. ve H. B. Rumuzla· 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

rına müracaat etmeleri . C. 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

No. 265 

; "· ' . . . .. 
'• . . . 

Öz Türlr •P•mayesile kurulmuştur 
ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAF! 

Yarım litre 
1 105 Gram 
2 385 

" 3 32 
" 4 82 
" 5 325 
" 6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı 

Ankara Birası 

Ekmekten · 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

·. 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

temin 
: Bu 

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

6984 46 

1 

4 Ağustos 1936 
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F 
• "d • Soğuk 

rıgı aırehava do-

labında mubafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkılcr 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

•' 

-- - -
= · 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

--
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Ekovat Kompresörlü Frigidaire 
sahip olanlar ele· 
trik faturası ge· 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F • ·d • 'den dalıa üstün ve daha idareli soğuk hava 
rıgı aıre dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve k<lnaat getir· 
ikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa ~ddesi Ziraat Bankası karşısında . 18 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


