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• İSPANYA BOGUŞMASI NETİCE VERMEDEN_ DEVAM EDİYOR 

spanyadaki kardeşler harbi bütün 
hızıyle devam ediyo~ 

Habeşliler Yahudiler miting yapa
Durmadan çarpışma! rak açız diye bağırdıar 
lara devam ediyor " 

Asiler Var)as geçidinde bir gemiyi batırdılar . General Molla 
kuvvetleri ile hükumet kuvvetleri arasında olan bir çarpış 

mada yüzlerce İspanyol öldü 
• -..,. . ..,.. . . . 

A.lnıanya 
Protesto 

, İspanyadaki Almanlara yapılan 
• • 
ıçın Madrid hükumeti nezdinde 

Madrid : 6 ( A.A. ) - 5000 
tııııntazam asker dün lspanyol Fa 

8 sıııdan gelmiştir. 
h Paris : 6 ( A.A. ) 
aberlere göre : 

Alın2n 

General Molanın kuvvetleri Jev
t~rada hükumet kuvvetlerini mağ
ıı~ etmiştir , 

, Madrid : 6 ( A.A. ) - Dün Je-
~~Vrada yapılan çarpışmada 300 
·ışi ;.;İdürülmüştür . 

Burada bir karışıklık yoktur . 
~adrid tabi! bir hayat yaşamakta
"lr 

Moskova : 6 ( A.A. ) - İspan
~anın iç işlerine ademi müdahale 
eyfiyetine Sovy~t Rusya' da iştirak 

etmiştir . 

Paris : 6 ( A.A. ) - Populer 
~<tıetesi halkcıların bir beyanname-
sın; n . . 

eşretmıştır . 
k Bu beyanname ile: 15 Ağustosa 
kadar ispanyadaki muhtaç ve fela
. etzede ameleye bir milyon franklık 
1~ne toplanması hakkında çok teş· 
"

1kkar hitablarda bulunulmaktadır . 
Madrit : 6 ( A.A.) - Dünkü çar

\:lışrnalarda asiler 3 top ve bir çok 
Silah "h' b k k l ve mu ımmat ıra ıp açmış-
ar<Jır. 

n Cebelüttarik : 6 ( AA. ) -
<>o" 
1 gazda vukubulan hava muharebee . 
a~lnde bombalar ispanyadan gelen 

bulunınuştur 

tecavüzleri 
teşebbüste 

O muhacirin birleştiği mevkiin 200 
illette uzağına dönmüştür . 

Yaralı ve ölü yoktur . 

ispanyadaki hareketlerden iki görünüş : Yukarıda : ,~f!ıdrid istasyonunda 
ispanyayı ıerk eden ecnebılerden vedalı1şanlar . Aşağıda : Lizbonda bir nıaı
baaııın önünde fevkalade tabıları bekleyen gazete müvezzileri . 

Madrit : 6 ( A.A. ) - Yukarı 
~taganaya 15 ispanya! papazı gön 
erılıniştir . 
Barslon : 6 ( A.A. ) Karagos· 

sayı iki asi kolu yeniden işgal et-

meğe kalkışmışlar fakat muvaffak 
olamamışlardır . 

Ankara : 6 (AA) - ispanyadaki da
hili muharebe etrafında alınan ha· 

........____---..,.,.._~~~-~~~~~~.....,,.-~~~~ ...... ~.,.._~~ 

Yunanistanda büyük bir 
tehlikenin önü alındı 

Metaksas bir beyanname neşrederek, 
Say lavlar kurulunun aczini ve muvaffak 
olamayan grevin hakiki manasını anlattı 
M Atine : 6 (A.A.) - Başbabakan. 
y at~ksas dün halka hitaben bir be- ı 
lacnnaıne neşrederek : Muhtelif grup- J 

b tın yardımlarından komünistler I 
1.kşlarını kaldırmış ve büyük bir teh-ı 

~ 1 
e t~şkil etmeğe başlamıştır. 

jiıni devirmek maksadile yapılan u
mum! grevin sosyal mahiyeden 
çok uzak olduğunu ve örfi idare ile 
parlamantoııun feshi hakkındaki ka
rarları, kral tereddütsiiz tasdik et
miştir. 

be Geçenlerde Selanikte dağıtılan 
1

1 

ı .. 
1
Yannamelerden başka, komünizm 

"'lı tii lti _r ocaklarına varıncıya kadar 
tıtııştir. 

Atine : 6 (A.A.) - Yunan hal
kı büyük bir sükun içiııde yaşamak-

1 

tadır. 

Grev tanı bir muvaffakiyetsizliğe 
Metaksas bu işin tehlikesinden 

~tı IJ<:adıya bahsederek, sosyal re 

1 
uğramıştır. 

1 

- Gerısi iıyüncu ;;apifede -

herler, dün hükumet kuvvetlerinin 
asilere karşı muhtelif noktalarda mu
vaffakiyetler kazandığını bildirmek
te idi . 

Bir tanca telgrafı da Fransız ve 
ispanya! mıntakaları arasındaki mu
harebe irtibatının bu sabah birden 
bire inkitaa uğradığını ve bunun de

nizden Centaya karşı yapılması 
muhtemel hareketleri gizli gizli tut-

- Gerisi üçüncü sahifede 

lngilterede 

Bir Maden ocağında büyük 
bir infilak oldu 

I..:ondra : 6 ( A.A. ) - Domley 
madeninde bir infilak olmuş ve 63 
amele topraklar altında kalmıştır . 

Kazazede amelelerin hayatlarını 
kurtarmak için derhal faaliyete ge
çilmştir . 

Çindeki ecnebiler 
çekildiler 

Tontan : 6 ( A.A. ) - Dün 20 
kadar ecnebi ailesi buradan ayrılmış 
ve sahildeki ecnebı vapurlarına ilti
ca etmışlerdir , 

Gıda maddelerinin azlığı yüzünden eski 
ve küflü yiyecek yedikleri için zehir
lenen Filistini Yahu diler lüks gazinolara 

hücum ederek polisle döğüştüler 
_ ... _..., ••.. ___ _ 

Her tarafta baskın, yangın, adam öldür 
me bütün şiddetiyle devam ediyor 

llrlff'} 11ııı•ır11,.;ı;m Aıır•ı:ı~t/t-rı lıir 
bıı uf, ı.·ıf·rr:.'iiuıu, .ı' 

Paris : 6 (Radyo) - Buraya sı
zan malumata göre Dana gölüyle 
Gondar civarında Habeş kuvvetlerile 
ltalyan kuvvetleri arasında çarpışma 
lar drvam etmektedir. 

Roma : 6 (AA.) - H~beşistan

da g<'oiş ltalyan harekatı devam et· 
mekt d::. 

Yağmurlar ileri hareketlerde 
güçlük doğurmaktadır. 

Roma : 6 (Radyo) - Ras lm
ronun mayetindeki altı bin kişi ile 
Adisababanın civarına gelerek İtal
yan kuvvetleriyle harbe tutuştuğu ve 
şehri tehdit ettiği haberi kati surette 
yalanlamaktadır. 

Kudüs: 6 [Radyo] - Kevkevb 
de ihtilalcılarla İngiliz kuvvetleri 
arasında çarpışmalar olmuştur. 

Bir Arap, silahiyle yaralı olarak 
ele geçirilmiştir. 

Geçen yirmi dört saat içinde 
memnu ~ilah taşıyan üç ve tehditçi 
bir arap levkif edilerek askeri mah
kemeye verilmişlerdir. 

Kudiis : [ Hususi J - T elaviv 
şeluinde yiyecek sıkıntısı çok tehli
keli bir şekil almıştır. 

Yiyecek kıtlığı yüzünden eski ve 
küflü şeyler de yenildiğinden Yahu 
diler arasında zehirlenme val<' alan 
çok sıklaşmıştır. 

Çocuk ve kadınlarda'l •nürekkep 
onbin kişilik kalabalık bir halk kit
lesi yollarda, aç olduklarını bağıra
rak miting yapmışlardır. 

Kadınlar, lüks gazinolara gire· 
rek masa ve sandalyaları devirmiş
lerdir. Polisle açlar arasında sopa 
kavgası olmuştur. 

Yahudi zenginler ve ileri gelen-

Esrarengiz adam neler 
anlatıyor? 

Meşhur Lavrensin arkadaşı Mak Vod 
Beruttan Londraya giderken muhtelif 
mevzular hakkında fikirlerini söylemiş 

İyi Türkçe konuşan bu İngiliz, Kürt 
meselesi şimdilik kapanmıştır. dedi 

Irakta ve Arap Yarımadasının muhtelif yerlerinde mühim rol oynayan 
ve meşhur Lavrensi aratnııyacak kabiliyet gösteren Mak Vod İngiltereye 
dönmek üzere bir kaç gün önce Beruta uğ-ramış . Bu esrarengiz adamdan 
bir şeyler dinlemek üzere Berutla çıkan Savtülalırar gazetesi bir muhar
ririni Mak Vod ile görüşmeğe tnemur etmiş ve aşağıdaki mülakatı alıp ııeş
reylemiştir : 

Dün bir muharririmiz Berut li
manında yolcu alacak vapuru bek- 1 
!iyen yolcular arasında Arabistan 1 

Yarımadasında Lavrens kadar fırıl- 1 

dak çeviren Mister Makvodu görmüş 
ve konuşınaga muvaffak olmuştur . 1 

:-ıatırlardadır ki Mister Makvot, 
Şelısait Kürt isyanı ile Ağrıdağ Hasan 
paşa isyanı ve Süleyınaniyede Şeyh 
Mahmud ile Simiko isyanlarının alev
lenmesinde büyiik rol oynamıştır. 

Arap isyanları günlerinde bu 
zat Lavrens ve şimdi Ammanda Be
deviler üzerinde kuvvetli nüfuzu olan 
Jonklüple birlikte çalışmıştır. 

Muharririmiz, Türkçe ve Arap
çayı lngilizce kadar mükemmel ko 
nuşan mıımaileyh ile etraftakiler an-

lamasınlar diye Türkçe konuşmuştur. 
Muharririmizin seyahatinin sebebini 
sorması üzerine Mister Makvod : 

- Iraktaki işimi üç sene evvel 
bıraktım. Bu kere neşredeceğim ha
tıratımda bir noktayı tetkik etmek 
üzere ve hususi şekilde seyahat edi
yorum. Şimdi memleketime dönü
yorum.Hamdolsun şimdi memlekette 
görüyorsunuz ki yeni isyanlar yok. 

-Lavrensin ölümü muhakkak mı? 
- Neden muhakkak olmasın. Ben 

cenazesinde bulundum.lngiltere Arap 
Yarımadasında her hangi bir iş için 
bir çok Lavrens bulabilir. 

- Mister Klüple görüştünüz mü? 
- Bu suali niçin sorduğunuzu bi-

- Gerisi üçüncü sahıfede -

dahili bir harp vukuundan korkmuş
lardır. 

Mitingciler, belediyenin gönder· 
diği bir mümessile dileklerini bildir
mişlerdir. 

Mitingde taşınan iri harflı yazı
larda (yiyecek isteriz, acız .. Malları 
mız yağma edildi, erkeklerimiz öldü
rüldü, nereye gidiyoruz?) Cümleleri 
bulunuyordu. 

* * * 
Yafada maliye memurlarından 

bir Arabın evi geceleyin bütün ev 
halkı yatarken lngiliz askerleri 
tarafından baskına uğramışlardır. 
Kadınlardan bayılan olmuştur. 

Baskının sebebi : evin üst katında 
yatakları almak için yakılan lamba 
nın. Araplar ışıkla çetelere işaret 
veriyorlar şeklinde bir Yahudi tara. 
fından lngilizlere haber verilmiş ol
masıdır. 

* * * 
Musul petrol borularını tecavüz 

sık sık tekerrür ettiğinden Maverayı 
Erden hükümeti mütecavizler hak
kında tatbik edilecek şiddetli kanun· 
lar neşretmiştir. 

Bu kanunlar 936 senesi içindir. 
Yeni kanunlar, (telgraf, telefon 

telleriyle petrol borularını koruma 
kanunu} , ( Cemiyetler kanunu} ad
lan altında neşredilmiştir. 

* * * 
lngiliz komiserliğinin neşrertiği 

son tebliğler Filistinin her köşesin· 
de adam öldürme, ağaç kesme, har
man yakma, baskın gibi tecavüz ha
dislerinin bütün şiddetiyle devam 

- Gerisi üçüncü sahifede -
1 

~~~~~--·----~~~-

Ammandaki müza 
kereler bir netice 

vermedi 
Kudüs : 6 ( A. A. ) - Yüksek 

Arap komitesi azasına göre : 
Ammanda tertip edilen miiza

kereler hiç bir netice vermemiştir. 

İngiliz - Mısır 

Müzakereleri durdu 

Kahire : 6 [Radyo] - Mısır -
lngiliz müzakereleri imtiyazlar me
selesinden dolayı şimdilik durmuş

tur. 
Buna aid lngilterenin cevabı bek

lenmektedir. 
Cevap müsaid geldiği takdirde 

muahede imzalanacaktır. 



Sahife : 2 

Mussolini ve Faşizm 
-111-

Genel savaş bitince huzura , 
saadete , neşeye , sevince kavuşa
cağını sanan Jtalya , dehşetli bir ha
yal sukutuna uğradı . Arası çok geç
meden aldandığını ve aldabldığını 
nihayet anlayabildi !. Ôtedenberi 
arazisinin darlığından şikayet eden 
bu halkı , iktisadi buhran . çok fena 
vaziyetlere düşürmeğe başladı . Her 
tarafta , artık, yeis , endişe ve kara 
düşünceler hakimdi .'Ağızları bıçak 
açmıyor ; gönüllere , işsizlik bir ka
ra kabus halinde çöküyordu , 

1919 yılında iktisadi buhran şid
detini fena halde arttırdı. Herkesten 
şikayet sesleri yükselmeğe başladı . 
Sovyet inkılabından örnek alan , ve 
o zamanki Orlando hükumetinin 
zafmdan ve umumi hoşnutsuzlukla 

mevcut , normal ve fizyolojik sefa
letten istifadeyi düşünen , sosyalist 
partisi ; halk kütlesini , içtimai ni
zamı bozmağa , grev yapmağa , tah
ribatta bulunrnağa ve gürültü , pa
brtı çıkarm.,ğa durmadan , dinlen
meden davet ediyordu . 

Eski muharipler , diğer yandan, 
tamamen terhis edilmişlerdi . Asker
lik vazifelerini bitirmiş olan- bu in
sanlar , bin müşkilatla , iş bulmağa 
başladılar . Köylü ve çifçi pek pe
rişan! vaziyette .. Bu adamlar , bin 
zorlukla yetiştirdikleri mahsulleri 
satamaz bir hale geldiler . Ve harp
ten evvelki vaziyetlerini yanarak 
aramağa koyuldular . Hükumet , 
kendilerine , arazi ve toprak verme
ğı vadetmişti . Bu reformun dahi 
yapılmadığını gördüler 1. 

Harpten dönen asker , ahmak 
mevkiine konularak aldatıldığına ; 
ve yapmış olduğu harplerin hiç bir 
şeye yaramadığı kanaatine saplandı!. 
Bilhassa eski muharipler , - günün 
idarecilerine ve politika adamlarına 
karşı - , sinsi , sönmez , için için 
kaynayan , amansız bir kin besleme
ğe başladılar . Onlar ; zaferden iyi 
ve verimli neticeler istihs;ıl eyleme 
yen devlet adamlarını telin ediyor· 
!ardı ve dişlerini muttasıl gııcırdatı· 

yorlardı !. Harp günlerinin yüksek ı 
heyecanı ile , 1919 da cereyan eden 
hidiselerin husule getirdiği manevi 1 

yıkılış ve boğuluş ve her gün katla
nılan fedakarlıklar arasında dehşetli 1 

bir fark ve tezad göze batıyordu !. ·ı 
Bu , maddi - manevi yükler altın

da ezilen ltalyan gençliğinin ruhunda 
garip hisler ve reaksiyonlar husule 
gelmeğe başlamıştı!. Bunların . mev· 
cut ahenk ve muvazene bağlarını 

koparıp parçalamaması ; ve böyle
ce arkadan bir ihtilalin patlak ver
memesi için , ortada hemen de se
bep kalmamış gibi idi . 

işçinin, askerlik, muhariplerin, 
çiftçi, köylünün his ve düşüncelerini, 
- faşist şefi - , pekala hissediyor
du .. Yalnız, en şiddetli sosyalist ol
duğu zamanlarda bile millicilik hissi 
hakim vaziyette bulunan Mussolini; 
ne bir komünist; ve ne de bir sosya 

1 
list ihtilali yapmağı; o zamana kadar· 
zihninden bile geçirmemişti ve ge 
ç!rmiyordu .. 

O, Proletaryayı, Buriuvazi aley
hinde isyana teşvik ettiği; kendileri- \ 
ne daha iyi bir hayat standardı vad
eylediği zamanlarda bile, - yani en ı 
kuvvetli bir sosyalist olduğunu san 
dığımız devret zarfında bile -, sos-1 
yalistle yine de ihanet ediyor; ve he 
le bir komünist ihtilalını asla düşün
meyordu ... 

Suratlar asık, gönüller kapalı, 

his ve düşiinceler dumanlı ve karışık 
iktisadi buhran hakim, ruhl.ır bezgin 
iken, kırıltı ve mırıltılar ziyadeleştiği 
sıralarda insan denilen mahluktan 
çok korkulmalıdır !... Buna açlık ta 
inzimam ederse, kütlenin korkunçlaş
tığı ve çığlaştığı; ve önüne çıkanı ez
diği, yaktığı ve yıktığı; mukaddesatı 
ve en şerefli varlıkları çiğnediği gö-
-1.. 1 • ru ur ... · · · • • · 

Onun içindir ki, ltalyan önderi, 
memleketinde bir komünist veya 
sosyalist ihtilalinin çıktığını isteme
yor; Ve böylece patlak verecek bir 
hadiseninin ltalyayı kati ve nihai bir 
felakete sürükleyeceğini kestiriyordu-

1919 sıralarında ltalyada iki gayr-
memnun kütle vardı: 

1 - Eski muharipler kütlesi; 
2 - Halk kütlesi ... 
B11ı iki kütleyi, bir his ve emel 

Uğrunda ve bir gaye peşinde, idare 
etmek; ve bilahare her ikisini birleş 
tirmek lazım geliyordu .. 

işte : 1919 senesi ilk baharında 
B. Mussolini; bilahare idaresini kar
deşi : Arnaldo Mussoliniye tevdi ey
lemiş olduğu bir gazetede : Zl Po
polo D'ztalia gazetesinde bu maksat . 
ve gaye etrafında canla, başla ça
lışmağa koyuldu. Ve meseleyi, sarih 
bir şekilde ortaya atıverdi ve dedi ki: 

- ( ..... Biz,. parti umdeleriyle 
mücehhez bir halk gibi ihtilal yap
mak istemiyoruz ... 

1914 kafasile yaşayan korkak 
insan tipini korkuttuğu gibi, bu ke
lime, bizi telaş ve heyecana düşür
memektedir ! ... Çünkü, biz, ihtilali, 
daha 1915 yılında yapmış bulunu
yoruz 1 ... ) • 

Bu söziyle, ltalyan önderi. genel 
savaşa itilafçılarla birlikte iştirak le 
hinde yapmış olduğu miicadeleye 
telmih ediyor; böylelikle eski muha
riplerin nazarı teveccühünü celbe 
çalışıyor; onların istediği ihtilali yap 
mak lüzumunu anlatmak istiyor; ve 
bütün ltalyanların kalbinde yeni bir 
heyecan ve ümit yaşatmağa yelte
niyordu ... 

işin bu safhasında Mussolini , 
taktik bir manevra yaparak, kendi 
idaresinde bulunan gazetesinin baş
lığını : ( Gündelik sosyalist gazete· 
si ) olmaktan çıkarak : 

( Muhariple ve müstahsiller or· 
ganı ) şekline getirdi .;. Ve , böyle
ce, faşizmin temelini ; müstahsiller 
ve muharipler üzerine dayamak su
retile, çok sağlam bir hale getirme
ğe muvaffak olabildi ... Artık, Fa
şizm; kuvvetle dayanacak, iki sağ
lam ayak bulmuş demekti ... ki Fa· 
şist inkilabı da, işte, asıl bundan 
sonra başlamış; ve asıl bu taktik 
manevra sayesinde kuvvet bulmuş

tur. 

R. Mağden 

------·------
iplik buhranı 

etrafında 

İtalyanlar iplik vererek 
arpa almak istiyorlar 

Sümerbank müesseseleri tarafın
dan piyasaya pamuk ipliği çıkarıl
masına başlanması üzerine trikotaj ve ı 

çorap sanayii müşkül vaziyetten kıs- ı 
men kurtulmuştur. Mamafih henüz 
piyasadaki mı.im bütün ihtiyacı kar- \ 
şılamadığı söyleniyor. J 

Alakalı fabrikatörler sanayi bir
liğine de baş vurarak iplik fabrikala
rını şikayet etmişlerdir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize gö
re, ltalyanlar bu ay zarfında memle
ketimizden almak istedikleri 8000 
ton arpa ve yulafa mukabil mensu
cat ve pamuk ipliği göndermeği tek
lif etmişlerdir. 

Bu teklifin, yeni ticaret anlaşma 
sında nazarı dikkate alınacağı ve ni 
hayet ayın onbeşine kadar mukave
lenin imzalanacağı temin ediliyor. 

Atatürk köprüsü 

lstanbulda Atatürk köprüsünün 
temel atma merasimi 20 Ağ·ıstosta 
yapılacaktrr. Hazırlıklar devam edi

. yor . 

Türk sözü 

Valimiz mezun Mektep kitapları Dünkü hava vaziyeti 
Vali ve Parti başkanımız Tevfik 

Hadi Baysal , bir müddet evvel ve
kaletten aldığı mezuniyetini bu gün
den itibaren istimale başlamıştır . 

Köy okulu öğretnıeni 

olmak isteyen çavuşlar 

Artık bir elden 
satılmıyacak 

Kültür !~akanlığının her köyde 
mektep açmak teşebbüsü ve bu köy tir. 
okullarına terhisden sonra çavuşların,, 
öğretmen olabilecekleri ve 'f ürk 
köylüsünü behemehal okutmak sis- , 
temi hakkında tedbirleri 30 Tem- \I 
muz tarihli nushamızda yazmıştık. 

1 
Bundan bir kaç yıl evvel ve bu 

yıl içinde terhis edilmiş bir kaç ça
vuş ve Gedikli çavuş. Eskişehirde 
de açılmış olan bu kursa devam 
için ne yapmak icabettiğini, idare
hanemize gelip sormuşlardır . 

Mektep kitaplarının bir elden 
satışı hakkında üç yıl kültür bakan
lığı lstanbulda bir müessese arasın
da aktedilen umumi satıcılık muka
velesi 25 Temmuz 1936 da bitmiş-

Bakanlı~. gerek mektep kitap
larının ve gerek neşrettiği başka ilim 
kitaplarının bundan böyle bir elden 
değil, doğrudan doğruya memleke
timizin her tarafındaki kitap satıcı 
!arı vasıtasiyle sotılınasını daha uy
gun görmüş ve bu maksatla bir ta 
limat hazırlamıştır. 

Bu hususta Kültür Direktörlü· 
ğünden mufassal malumat almak 
için giden bir arkadaşımız, Kültür 
Direktörlüğüne de bu hususta he 
nüz bir malumat gelmediğini öğ

renmiştir . 

Şehrimizdeki alakadarlara ge
len bu talimatta, satışların ne şekil
de yapılacağı ve fiatların ne suretle 
kontrol edileceği bakında izahat ve
rilmektedir. 

Bu talimat sayesinde mektep ki
tapları vaktında memleketin her t;ıı 
rafında bulundun:lacak ve kolaylık
la satılacaktır. 

Dün şehirde yine ter döktürücü 
bir hava vardı . 

Saat 14 de tazyiki ne~imi 752,4 
milimetre ve çok sıcak 33,4 santi
graddı. 

Rutubet yüzde 58 i gösteriyor
du. 

Rüzgar batı güneyden saniyede 
ı üç metre sürat!e esiyordu . Ufuklar 

kesifçe dumanlı, ruiyet sahası 20 ki· 
lo metre idi . 

En az sıcak 22,8 santigrat olmuş 
ve saat 11 den 14 kadar muntaza-

• man birer milimetre yükselmiştir . 

Mezuniyetler 

Osmaniye Memleket hastahanesi 
operatörü Nevzad Ôzbayar bir ay, 
Adana deri ve tenasül dispanseri 
memuru Kemal Akünal'a 10 gün 
ıııezuniyet verilmiştir. 

Tayinler - değişiklikler 

Her halde köy öğretmeni olmak 
istiyenlerin bir istida ile doğrudan 
doğruya Kültür Bakanlığına müra
caatları ve musaddak tercüme! hal 
ve evrakı müsbite suretlerini de gön
dermeleri isteklerinin yerine getiril
mesi için en kıs;ı ve doğru yol ol

Kül tür direktörleriyle ilk tedrisat ı 
müfettişleri, satış işleriyle alakadar 
olacaklardır. 

Vilayet mektubi kalemi baş ka
tipliğine , katip Hilmi Arı terfian 
tayin edilmiştir . .. 

* * 
Vilayet evrak kalemi katiplerin-

duğunu sanıyoruz . 

Hem suçlu hem 
güçlü 

Kültür Bakanlığı müracaat eden Ü k b b · b } · 
bu gibilerin vesaik suretlerini tetkik l Ç umar az lf e <:Cl -

ederek, evsaflarını kabul şartlarına \ nın parmağını burkdular 
uygun gördüğü takdirde kısa bir za
manda kendilerine cevap vereceğine 
şüphe yoktur . 

Köprü başında, Cumhuriyet ma
hallesinden bekci 5aid oğlu Abdo, 
Meşur oğlu Abdullah ve burunsuz 

den Duran Ôz paıııukçu , hususi 
muhasebe memurluğuna terfian ta
yin edilmiştir . 

• * • 
Vilayet mektubi kaleıııi katipli-

ğine namzet olarak Süreyya tayin 
edilmiştir . .. 

.. * 
Vilayet mektubi kalemi baş 

katibi Ahsen Cemal , vilayet hususi 
muhasebe memurluğuna t 1yin edil
miştir . 

Sıhhiye memurlarına 
verilecek izin 

Süleyman adında üç kişi dün iskanı---------------

• 

Azil ve tayinleri Sıhhiye Veka
letine aid olan belediyedeki sıhhat 
memurlarına bir haftayı tecavüz et
memek üzere ancak Sıhhiye Vekaleti 
ve bir ayda Üç günden fazla olma
mak üzere de belediye reisi izin ve
rebilecektir. 

Sıhhiye Vekaleti şehirlerin sıh
habnı muhafaza eden bu gibi me
murlar için bu kararın ehemmiyetle 
tatbikini bir tamimle alakadarlara 
bildirmiştir. 

Vakıf mütevellilerinin verdik
leri beyannameler 

Yeni vakıflar kanunu mubince 
bütün mütevelliler gibi a 1«11iyetlere 
aid vakıf mütevellilerinin de evkaf 
müdürlüğüne bir beyanname vererek 
idare ettikleri vakıfların muamelat 
ye hesaplarını bildirmek mecburiye
tindedirler. 

Verilen beyannamelerde bazı 
noksanlar görüldüğünden bunlar ta
mamlanmadan muamele yapıla
mıyacaktır. 

Kumar oynarlarken 

Yaınaclı mahallesinden Hacı Sü- I 
leyman oğlu Hamza, Süleyman oğ
lu Hakkı, Hacı Mehmed oğlu Ali ı 
isminde Ü·; kişi dün, kamışla çevrili 
bir bahçe içinde zarla kumar oy
narlarken bekçi Recep ve Salih ta
rafından b~sılmışlar ve bekcileri gö
rür görmez paralarını toplayarak 
kaçmışlardır . 

bil kağıdlariyle kumar oy!1arlarken j 
suç üstü yakalanmışlar. içlerinden 
Abdo ismindeki kumarcı kendilerini 
yakalayan bekci Salibin üzerine atıl-

mış ve sol elinin ba"ş parmağını 
incitmişl!r . 

Ücü hakkında ela kanuni mua
mele yapılmıştır 

Aşk rekabeti yüzünden 
Amerikada büyük bir casus şebekesi 

nasıl yakalandı ? 
----·--

Amerikada, son günlerde çok 
geniş bir casus şebekesi meydana 
çıka:ılmıştırl Bu casus şebekesinin 
çıkarılmasına iki kadın arasındaki 
aşkıane zıddıyet ve rekabet sebep 
olmuştur. Mesele şudur : 

Bundan bir ay evvel üniversite 
talebesi olduğunu iddia eden genç 
ve güzel lskoçyalı bir kız, Miibaya 
gid cek bir tayyareye lıineceği sı
rada ağır başlı ve vakur bir zat, 
kendisine yaklaşarak pasaport kon
trol dairesine kadar ken·disine refa
kat etmesini rica etmiştir. Genç kız 
bu davete nazikane bir surette red 
cavabi vererek : 

Görüyorsunuz, tayyare kalkmak 
üzeri', Boş yere kaybedecek bir da
kikam bile yok ! 

Ağır başlı adam : 
- Mis!. Ben polis komiseriyim. 

Beni arzunuzla takip etmezseniz, sizi 
wrla götürmeğe mecbur olacağım 
cevabını vt'rmiştir . 

Koıniserlik dairesinc'.e 1 

Genç kadın komiserin emrine i
l rntla kendisini takip etmekten baş
ka kurtulııs çaresi yoktu. Mis Eve
lin ?nd 0

, ko:niser arkad1 komiser
lik dairec:ıw girmişlerdir. Komiser 
derh:ıl koltu~una oturmuş ve cebin
den tevkif m'izekkeresini çıkararak 
genç kadına göstermiştir . Sonra 
genç kıza b'tişik odaya geçmesini 
rica etmiştir . 

Eve:in Hart, bitişik odanın eşi

ğinden geçer geçmez, gördüğü 111an-ı 
zaraclan scndeleıniştir. Karşı ında 

Mis Seymor duruyordu . İki kadın ı 
karşı karşıya gelince, birbirine düş
manca nazarlarını dikmişlerdir. Hat 
ta bir aralık Mis Evelin el çantasını 
ansızın açarak minimini bir tabanca 
çıkarmış ve karşısında duran Mis j 
Seymora ateş etmek istemiştir. Fa- 1 

kat komiser çevik bir haraketlc- genç 1 

kadının elinden tabancayı kapmıştır. 1 
Bu iki kadın arasındaki zıddiyet ve 
düşmanlığın sebebi şu idi : . 

7 Ağustos 19~6 
- - . ·-

yapılmakta olan 
demiryollarımız 

Çok hızlı ilerliyo 
Sivas-Erzurum şömendöfer 

tının inşasına büyük bir hızla 
lıyor . Geçen yıl Sivastan T 
kadar olan 73 kilometrelik 
ray döşenmişti . Bu kısım işle 
açılmıştır . Teçerden ileriye d 
nıncı kilometreye kadar ray dii; 
miştir . Bu kısım yakında işleı 
açılacaktır . 

Şirııcli 112 inci kilometrerle 
tinkaya istasyonuna kadar ray 
şenmektedir . Bu kısım da eylül 
nunda tamamlanacaktır . 

Divrigiden ileriye doğru inŞ 
hızla devam ediliyor . Erzurum 
fından da inşaata başlanmıştır · 

Malatya - Çetinkaya hattı 
rinde de iki kısımda in~aat va 
Bu yıl Çetinkayadan Erzuruma 
ru 20 - 25 kilometrelik kısmıO 

mamlanacağı u'lluluyor . Bir iki 
ne sonra ErzurJma trenle git 
kabil olacaktır . 

Demiryolu ve yakınındaki 
fabrikası Sivasa büyük biı c30 
vermiştir . Her tarafta büyiık ç 
ma vardır . Sivasın yakını.ıdaki 
lıcaya haftada üç defa gidiş 
trenler işlemektekir . Halk bu t 

!ere çok rağbet ediyor . 
KöylerdeJ..i hayv<ın neslini 1' 

için Karscan 80 buğa getirtilnıi 
Bunlar köylere dağıtılmıştır . 
yerlerd~ görülen çekirge ile Jr 
cadele ediliyor . 

Filyos - Zongu1da.k h 
Filyos - Zong•ıldak hattın ıı 

sı bitmek ütcredir . Hıt 30 '.'I 
reliktir . Geçtiği yer arızalı olfll 
beraber büvük bir faaliyetle çıı 
maktadır . Pek yakında hat Çıı 
zına gelecel tir . inşaatı büyt;k 
dikkatle idcıre eden baş müh 
Adnan Ôz bu kısmın inşa:ıt b3' 
dürlüğüne tay~n edilınişt~ 

karşı karşıya getirmış•ir. Anı 
donanmasına aicl bir sırrı öğrcP 
isteyen Mis Eve!in, Sl'yınor na 
da bir Amerikan bahriye zahi 
tanışmış, bu zabiti kendine l}o'.J 
miştir. Bu bahriye zabiti Mis 
morun uzaktan kuzenidir. Bab 
zabiti, Mi~ Seyn,or:a nışarılı ol 
halde Evelinle tanı ·tıklan S 

genç kızı ter1 :etıniş, nişanını da 
mu, hı. H ıı:,uki Mis S"ymor kO 
olan bahriye zabitini çıldırası}• 
viyordu. Nişanlısını kendi diJI 
alaıı Mis Evclin hakkında, el 
dan yaptığı tahkikat h' ç de en1 

bahş değildi. Genç kaclmın ıfl 
çok kar~ıılıktı. Bundan başl:3· 
sık kıyafetini clı-ğiştıriyor ve ı;1 
luk yaptıklarından şüphe edileP 
takım adamlarla Nevyorkıın 

'f 
yerlerinde buluşarak onlara bı 
kını kaö-adlar ,eriyor, talimata 

"' rı tan sonra gene kıyafetini teb' 1 

rek Nevyorkun en büyük cad 
rinden birind .. ki apartımanına 
nüyordu . 

Gizli takinler • 
Mis Evd;n:n casu>luk yar>1 

ve bahriye zabitı Seymora g 
diği alakanın ela Amerikan 
yesinin bazı sırlarını öğrennıt•ğ 
tuf bulunduğuna şüphe yoktıı· 
Seymor, hem sevgilisini kurtar 
hem de Amerikaya b:r hiıJll 
etmek için derhal Amerikan 
bil casus teşk;latına baş vt1 
tahkikat ve ınüşahedelcı ini aııll 
ve ücretsiz ı iz, .ete nazır old~ 
bildirmiştir. Mis Se}ınor.ın b~ 
lifi memnuniyetle kal ul edi\ıll1 

Artık o dakikad-rn ıtib re 
1 

Seym{lr, rakibes -ıi lıir golf 
takipten hali kalmıyordu. B'.r 
Mis E"elin odasına kabul ctl•· 
riye zabitini uyu.arak cebinclj 
takım evrak ç.a!dıktıın sonra Fakat kaçarlarken, cürümlerine 

delil olan zarları unutmuşlardır . 
Üçü hakkında da icablı muame· 

le yapılmıştır . 

Adı Evelin Hart olan genç kız 
bu cevap üzerine sapsan kesilmiş, 
maamafih metanetini bozmamıştır. 

Komiser genç kı~ın vereceği ceva
bı bekleıııecien elindeki küçük valizi 
kapmıştır. Komiser küçuk valizi e
line geçirir geçırmt:z, yüzunde mem
nuniyet alametleri belirmiştir . 

Mis Seymor, Amerika mukabil 
casusluk teşkilatına mensuptur. Mis 
Evelin ise beynelmilel bir casus şe
bekesinin en tehlikt•li azasından bi· 
ridir . 

Genç bahriye zabiti 
Tuhaf lıir tesadüf, bu iki kadını 

1 bir otomobiL allaıııı , Küb~. 
I· r~ket edee.;c[, yolcu tayy.ırc ~ 
ı gahıııa koşınu~tu, Halbuki Mi~ 
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Venston Çurçil dünyanın bu~ün
siyasi durumu karşısında lngil 

terenin halini anlatıyor 

kü 

. Büyük Britanya Parlamentosunun ı 
ılk içtima devresi nihayet buluyor. 

Asrı hazır tarihinin çok uzayan 1 

tehlikeli faslının da nihayet bulması 1 
arzu edilmez bir şey değildir ? ,. 

Loit Corc siyasi halitasının mev- . 
kii iktidardan sukiitundanberi üç se
lle geçmiştir . 

Bu müddet içinde de bir " Bald
\'İn- Makdonald rejimini yaşamakta 
bulunuyoruz 1 1 
. Birbirini İsiihliif etmiş :olan bu j 
iki siyaset adamı; beş senedenberi de 1 

Büyük Britanya hükWııetini, birbiri
ne tamamen muhalif partilerin mü· 
llıessilleri olmalarına rağmen , güzel 
bir ahenk ile ve birlikte idare etmek 
tedirier . 

Garip görünmekle beraber, her 
biri cliğerinin fikir ve akidlerine giz
li ve samimi bir teveccüh beslemek
tedir. 

Ve, eğer Büyük Britanya adası, 
Okyanusların binlerce kilometre u
zakbir yerinde ve münferid bir ada 
olsaydı, bıı rejimin ilanihaye deva
mını istemekten başka yapacak bir 
iş kalmazdı 1 

Fakat maalesef, Büyük Britan 
ya - hava yollarile - merkezi Av· 
rupanın fırtınıılar ve kasırgalar di- J 

yarından ancak on dakika bir uzak
tadır . 

Bu gürültüler boşa giden fakat 
tehlikeli rüyanın sükutunu bozabil
mektedir . 

Ve, bundan dört sene evvel 
• Cerman dev " inin gizliden ve ciha
nı istili için silahlanma cehennem 
!erini faaliyete getirdiği haberi bu rü 
yayı kabuslara çevirmiştir 1 

Harici siyasetin bu hiç hoşa git 
meyentakisleri, bu iki dost taraftn -
dan evveli ademi itimatla karşılan· 
mıştır . 

Yunanistanda bü- Yemen ne halde? Esrarengiz adam 
neler anlatıyor? 

Vilayetten : 
Zabıtai Saydiye nizamnamesinin 

36 ıneı maddesi mucibince Viliyet 
idare heyetince avcılık mevsiminin 
başlangıcı Eyliil iptidası ve sonu Ni • 
san on beşi olarak tesbit edilditi 
ilan olunur.7162 

yük bir tehlikenin 
önü alındı 

- Birinci sahifeden artan-

Atinede hayat normal bir şekil· 
dedir. Bütün memlekette ahenkli bir 
sükün vardır. 

Ankara : 6 (AA) - Ateneden ı 
bildirildiğine göre Başbakan Metak· 
sas, örfi idarenin ilanile birlikte bir 
de beyanname neşrederek saylavlar 
kurulunun memlekete bir hükumet 
vermek hU111Sunda aciz kalmış oldu · 
ğunu kaydederek bu vaziyetten isti· 
fade eden komünistlerin baş kaldır
dıklarını ve memleketin sosyal reji- 1 

mini tehdit edici bir ihtilal hazırla
dıklarını ve komünistlerin : b:ı mak
satla orduda, memleketlerde, devlet 
müesseselerinde geniş bir propagan
da yapmış olduklanm bildirmektedir. 

Atine : 6 (Radyo) Me!aksa 
sın aldığı şiddetli tedbirler dolayısile 
bir çok yerlerde sükUnet iade edil· 
miştir. 

ispanyadaki kordeş 
ler harbi 

- Birinci sahifeden artan -
mak için alınmış bir tedbir neticesi 
olması ihtimalini kaydetmektedir . 

Orada tetkikat yapan bir 
Ziraat muhendisinin -Birinci sahifed(D artan --

anlattıkları liyorum. Fakat bir lngiliz, lngiltere 
Yemenin zirai vaziyeti hakkında aleyhinde isyan çıkartmaz. Onun için 

6 ay istihdam edilerek imam Yah- Filistin isyanında Mister Klübün 
yaya bir rapor verip avdet eden dahli yoktur. Başka el arayınız. 
Ziraat mühendisi Vasfi Zekeriya - Bir ecnebi parmağı bulundu-
Şama avdet etmiştir. Mumaileyhten ğunu zannediyor musunuz? 
Elkabes gazetesi ayni ahval hakkın· İ - Beni yakaladığınız gibi mem-
da şu malumatı a,lmıştır : leketinizden geçen her ecnebiyi ya. 

Yemende bugün ikisi San'ada, kalamayı öğrenirseniz o eli de bu-
biri Hudeyde , biri Taazda olmak labilirsiniz · 
üzere dört ltalyan doktor vardır . - Hangi millettendir bu el ? 
Bunlar hükumetten maaş almakta- - Şüphesizdir ki Fransız veya 
dırlar. Bunlardan başka bir Şamlı ) lngiliz değildir . Üst tarafını bilmi· 

doktorla Rus doktoru bir kadın yorum · 
vardır . 1 - Türklerin Kürt isyanlan üze· 

Yemendeki mektepler; ilk mek· rine yaptıkları neşriyattan Zahu,Altın 
teplerle din dersleri okuyan med- köprii ve Musulda reisliğiniz altında 
reselenlen San'aJa zabit çıkaran bir İçtimalar yapıldığını yazıyorlar. 
harbiye mektebi ile bir de Sanayi - Ben o zaman vazife başında 
mektebi vardır. Yemene girmek için bir memurdum. Bir çok Kürt, Asuri 
evvelce müsaade almak lazımdır ki ve Keldani reislerile görüştüm.Fakat 
bu müpadeyi kolay kolay vermi- 1 bu daha ziyade süküneti temin için-
yorlar . di. Hatıralarımda neşredeceğim . 

Böyle bir talepte bulunan hak· - Kürt davasımn nihayet buldu-

" Vilayet daimi 
ninden: 

encuma· 

Muhammen bedeli Lira : 2SO 
Cinsi : 645 metre murabbaı arsa 

üzerinde tahtani iki odalı bir bap 
hane. 

Mahallesi : lstikliil 
Tasarruf senedinin 
No: Tarihi 
646 K.Evvel 929 

Hududu : Dört tarafı yol 
Hudut ve miktarile aair evsafı 

yukanda yazılı tf~susi idareye ait 
bir bap hanenin m~etinin açık 
artırması 18-8-936 sah gününe 
kadar uzatılmıştır . 

istekli olanlann °/o 7 ,S pey ak· 
çalarile birlikte o gün saat 10 da 
Daimi Encümene ve prtnameyi gör
mek istiyenlerin her gün Hususi Mu· 
hasebeye müracaatlan.7164 

kında yapılan tahkikat ekseriya iyi ğunu ve bu milletin Irak , Türkiye 
bir neticeye bağlanmıyor . Yaban· ve lran arasındaki hali hazır vaziye- Seyhan Evkaf müdürlü• 

· k d tine razı olduğunu zannediyor mu· cılann Yemene gırere ora a yer· sunuz ? ğünden : 
leşmelerine karşı çok takayyüdat d k ed' Yem· 

15
• tasyon caddesın' de Ka -- Şim ili zann ıyorum. 

vardır. - Ya istikbalde ? ra Mercan zade vakfından 1 'Ye 
imam Yahya memleketinin hari- Köprü sokağında Kalaya zade , 

ciye işlerini Mehmet Ragıp bey Mis~~; .Makvod Arap birlitinin J \uzsuz zade, ve Hirü oğlu Vakıfla. Ransey Makdonald, bir kıdemli 
ton [ muhafazakar ) kadar icraatta 

dl bulunmuş . , 

Tehlikeyi görmemek için gözle
rini kapattılar, bu suretle aylar ve 
mevsimler birbirini ve sür'atle takib 
edip geçerken, Avrupa sulhunu di
namitleyecek olan mübhem v~ kor. 
kunç hadise ve haıeketlerde sür'at 
ve şiddetini artırmış oldular . 

Lizbon: 6 (A. A.) - Fastan ge
len 3000 kişi, beraberinde mühim· 
mat ve_ silah olduğu halde bugün 
sahile çıkmıştır. 

adında bir Türke tevdi etmiştir • f d J d nndan 3, Ada sokağında D ____ ... _., bütün Araplara ay ası o acağın an arenaaa 
Eskiden mutasarrıflık yapmış olan d ı d · - """lu ve Molla lskender v-L"---dan bahsetmiş ve san a cının avetı uze· "li ıuwHlrlll 
bu zat çok liyakatli bir şahsiyettir. rine bu yıl sonunda tabii hibm bu- 2, Akkapı mahaUeainde yesir oğlu 

h 
Stanley Baldvin de, himayeci bir 

sanayi perv _r olmasına rağmen ame
le partisi erkiinından çok daha gü· 
kel •mutedil· sosyalist. gibi hare

et etmiştir . 

Hind, Mısır, mandalarla aliika
dar işlerde, bilhassa milli müdafaa 
llıeselelerinde • liberal bir işçi " ol. j 
ıııuştur . 

iki siyaset adamı, siyasi hadise j 
"e hareketlerin ifnt ve tefritten kur j 
tulınasına mükemmel surette amil 
<>labilmişlerdir . 

Vakıa hususiyet ve fevkaladelik 
llrzeden bir iş görülmemiştir; fakat, 
~k güzel işler görülmüştür 1 Bunlar, 

arlamento sıralarında birbirlerine 
s" 0z vesaire atmaktan ise, yanyana 
Çad lışnıağı daha muvafık bulmuşlar
ır . 

• • • 
BU hususi idare ve rejim hakkında 

tarih ne diyecektir ? 
bu . Bu suale cevap verebilmek için; 

d 
1darenin hüküm sürdüğü zaman 

a : 

1 1 - lngiltere hükumetinin ve 
llgiltere milletinin kuvvetli idareye 
:e Yapılacak yeni ve büyük işlere, 
'Yahut : 

2 - Büyük harbin hitamından 
~~ra memleketin büyük ve derin 

lınır İstirahat ve sükuna ihtiyacı olup 
0 adığını tayin etmek lazımdır . 
. Eğer ... Con bütün mutlak bir 
18

tirahata ve sükune ihtiyacı kabil 
edilirse, hasta odasında 11yaklarının 
11CUrıa basarak yürümek demek olan 
~ idareden mükemmel ve ihtiyaca 
Utabık bir rejim tabi olamaz 1 

*. 
* 1934 senesi baharında bu vur· 

dum duymazlık g"vşemiş ve endişe, 
yanm tedbirler devri başlamıştır . 

Sırası gelmiş ve fırsat elvermiş 
ken Avrupanın endişr. verici vazi
yetine karşı ciddi ve cesurane bir te• 
şebbüs ve hareket lle hareket edil· 
miştir . • 

O kadar ki Büyük Britanyayı 
sür'atle emniyet altına alacak basit 
tedbirler bile tesbit edilememiştir. 

Bir seneden fazladır ki artık ta
mamen yıpranmış olan Makdonald, 
yardımını gittıkçe kuvvetlenen siya 
set ortağına, M. Baldvine vermiş -
tir . 

Baldvin üçüncü defa olarak baş
vekil oldu ve memlekete silahlan
mak lüzumunu arzetti . 

Vakıa, Baldvinin son arayı umu
miyeye müracaattan muzafferen çık· 
tığını inkar kabil değildir • 

Fakat, bu, lngiliz, milletinin mem 
leket idaresini sosyalistlerin eline 
·vermek istememesinin tabii bir neti· 
cesidir . 

Yeni Parlamento, Veotminister
de hakikatin şiddetli darbeleri al· 
tında toplandı . 

Bundan sonra hemen her ay ye
ni darbeler oldu . 

Yavaş fakat emin surette anla 
şıldı ki, cihan sulhu en c;iddi bir taar 
ruza maruzdur ve lngilterenin ada 
emniyeti de ancak bir masaldan iba 
rettir . 

Bükreş: 6 (A. A.) - ltpanya 
sefiriyle bütün konsoloshane memur
ları bugün istifa etmişler ve vazife 
rini terketmişlerdir. 

Yemende ' diger Arap memleket • lacak olan hatıratından bir taneyi lbrahim, Kadı oğlu Molla Salih ve 
leriıtln gençlerinden istifade et • S I h d 11- · • d d Kapucu """lu vakıflarından 3 , Gü. avtü a rare gön erece5 ını va e e- "li 
mek cereyanı yavaş yavaş kuvvet· rek ayrılmıştır. 1 neşli mahallesinde Deli Ağa Zade 
leıımektedir · vakfından 3, ki ceman 12 bahçe 3 

M d id 6 (A A) Hükumet a r : . . -
kuvvetleri asilere 80 kişi zayiat ver-

iki Lübnan mebusu - Yahudiler miting . sene müddetle kiraya verilecetindm 
j 1-8 - 936 tarihinden itibaren on 

Bugünkü. tarz hakkında yaparak açız diye, gün müddeti~ müza~~ye çı1can1. dirmiştir. • 
Londra: 6 (A. A.) - Asilerin 

umumi karargahından alınan malu
mata göre: General Mola'nın kuvet· 
)eri ileri hareketlerine devam etmek· 
tedir. 

b d ı 1 mıştır. lhalesı cwna gunu 14-8-
atıp tutuyor ağır ı ar 1 936 da saat 14 de yapılaoağından 

Elkabes gazetP.si: 
1 

taliplerin evkaf idaresine · miiraca• 
Lübnan mebuslarından Mişel - Birinci sahifeden artan - atlan.7157 4-7-12 

Madrid: 6 (A. ~.) - · Asiler 
Varlos geçidinde 1500 tonluk bir 
gemiyi bat;rmışlardır. 

Nevyork: 6 (A. A.) - Arjan
tin hükumeti, lspanyol sularına he
men bir geminin hareketini emret
miştir. 

Londra: 6 (A. A.) - Alman
ya, ispanyadaki Almanlara yapılan 
tecavüzleri protesto için Madrid hü· 
kumeti nezdinde teşebbüste bulun -

Zkör şu beyanatta bulunmuştur: 
Biz huriyet istedikçe Lübnanın 

hudut işini bir :.korkuluk gibi kulla
nıyorlar. Kanwıu esasi ve muahedeyi 
ileri sürüyoruz. Bize hudut için tehli
ke bulunduğundan şimdiTik susmamızı 
söylüyorlar. Lübnanlıl:ır komşulan 
Suriyelilerden daha aşağı bir mevki
bufunmak istemezler. 

Suriye mustakbel olupta Lubnan 
bu hakka nail olamazsa sahil halkı· 
nın deniz niyetinin vahdet taraftan 
olmasını mazur görmemiz icap ede- 1 muştur. , ı 

A cektir. Bu suretle hudut korkuluğu 
Cebellüttank : 6 (Radyo) - • Lübnanın kenarına değil tam kalbi

silere iltihak etnıek üzere Merakeş· 
ne çevrilen bir silah oluyor. 

ten 3000 asker gelmiştir. Mebuslardan T~ muahede 
Bu hafta içinde üç bin Merakeşli k F 

1 hakkında mutaleada bulunara , ran· asker daha gelerek spanyaya gide- ı 
saya bazı askeri m ~vkilerin verilme· 

1
' 

cektir. Bunlar asilerle birlikte Mad· 1 
si fakat bunu işgal mahiyetinde o • rid üzerine yürüyecekle~dir. b 

'Cebelüttarık : 6 ( Radyo ) _ ge- mamağı icabettiğidi, yerli Lü nan 
ordusumm da yavaş yavaş yetiştiril-

ettiğini bildirmektedir. 
Geze, Beyrüsseyit ve Nablusta 

Arap çetelerinin lngiliz kıtaatına şid 
detli baskınları devam etmektedir. 

Avam kamarasında Yahudi ta
raftarı meb'usVodgovud müstemle· 
keler nazırından, Filistinde idarei 
örfi yenin neden bugüne kadar ilan 
edilmediğini sormuştur. 

Nazır, lngiliz komiserine verilea 
salihiyetlerin.şimdilik kifi gelmekte 
oldu~ cevabını vermiştir. 

Meb'us, Filistin Araplannm ha· 
rekibnı tanzim eden Arap fırkalan 
birlipn merkez heyetinin neden 

tevkif ve teb'id edilmeclitini IOI'" 

muş. Nazır, böyle bir t~vkife lüzuıa 
olsaydı komiser ihmal etmezdi ce
vabını vermiştir. 

Meb'us, üçüncü bir suil sorarlk, 
tahkik heyetine neden Avam kana· 
rasından kimse alınmadıtım ve be. 
yet reisliğine neden Arap taraftan 
bir ~yetin getirildiğini sonnllf, 

Nazır cevabında, heyet azalanıım 
bitarafhğından ve bundan evvel ~ 
bazı heyetlere Avam kaınara.undu 
kimse alınmamış bulundı+-'• 
bahsetmiştir. 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı len haberlere göre Vadiyi Rumman· mesi ]inm geldiğini" sö)'Rmiştir... il 
da asi kuvvetlerle hükumet kuvvet- ...., 

h Suri.,,.. ile Lübnan arasında gum- • - -k l A tf • • d • ti"f d d" • leri arasinda mü im çarpış· k ı- t t 1 af maarif ve Tabıatın bu huyu u ve nınıetin en ıs a e e ın 
malar olmuştur. Her iki taraftan da ru ' para, pos a ve e gr ' 

Kamatada da çarpışmalar ol· terek bir meclis kurulmalıdır. Fransa Uks kf 
M d 'd h"k" t" ·ı . 1 ile muahede yaparken Suriye ile de Y e ır Vakıa, tarihin büyük harpten 

~rıra lngiliz milleti için de istiraha
ı:ı ınutlak bir ihtiyaç olduğunu ka-

ı • Parlamento, dört sene evvelki 

1 
emin, ı'ahat ve si~~si kol~.Y -~aziye. 
tine rağmen bu gun en buyuk tehlı-

1 kelere maruz bir qıemleketi temsil 

mühim zaı iat vardır , sıhhi karantineler işini halleden miiş-1 Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalanmnkinden 

'muştur. ah rı ~ ~me 1
' ası;n~, 1 bu şartları tesbit eden bir muahede· Romafz na, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

spenyaknın de~:ara ~n ~ ~u~a. ta~- J yi imza etmek lazım gelir. Demiştir. muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

etnıesi doğru ve mümkündür. 
• 
1 

Fırkacılık ruhunun sönmesi, To
rı erle soııfalistler arasında~i aman· 
•ız mücadelenin bir müddet için dur· 
~'.'81• muhtelit bir hükumetin teşek
~ü, elim ve kanlı bir tecrübeden 

ra pek liizımdı . 

~~.........,,..'"""'='=-'=~-~ 
llıor, rakibesinden daha ovvel dav· 
:::ııııış, Mis Evelinin bahriye zabi
i . erı çaldığı evrakla kaçacağını 
,:;;ıe~ine haber vererek onu tevkif 

lllıştir. F.Jhakika, Mis Evelinin 
~İnde yapılan araştırma uetice· 
t ~e Amerikan bahriyesıne aid bir 
~ rıı vesikalar meydana çıkarıl
r f1t. Bu suretle iki kadının aşk 
~beti, büyük bir casus şebeke
bııı.:_. ?1eydana çıkarılmasını temin 
e·-.,ur ... . . . 

y~tler akzan 
1 ba~I k~a h~~k~rını ek - Maarı" f veka" let"ı nde Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 

zıp etme te ve ı a ıs u umet uv. , I I d 
vetlerinin bwıları kahkari bir bezi· 1 mesut o muş ar ır . 

ettiğini artık anlamış bulunmaktadır. 
Zamanın baştan başa değiştiği, 

bir çok mühim hatalar irtikap edil
diği , büyük bir tehdid karşısında 
bulunulduğu , henüz bu tehlikeye 

mete uğradıldaraıı bildirrp.ektedir . / Spor müsteşarlığı ihdası Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 
!Fransa yabancı devletlere tasavvuru Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur 
ı silah planları vermiş Ankarada bazı mahfeller, Türk 

spor kunımunun, Türk sporcu genç· Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

ed Fransanın hava hücumlanna karşı göre bir faaliyet gösterilm iği ka· 
naati gittikçe kuvvet bulmaktadır. hazırladığı yeni sistem bir topun 

Evet tehlikeli ve fırhnalı deniz· pJojesini Sovyetler Birliğine vcrdi-
lerde cesur ve iradesi kuvvetli , ma ğini ilk yazan Le Jour gazetesi şim· 1 

di de hükümetin ispanyaya 17 tay- 1 bir kaptanlara ihtiyaç vardır . Kıy· 
metli erkanına her ne kadar hoş gö· yare gönderdiğini bildiriyor · 
rünmezse de, Baldvin Makdonald'ın ! Ayni gazeteye göre, Fransa Bah
bu şartları haiz olmadığı muhakkak- i riyesi hava hücumlarına karşı başka 1 

tır . Bu iki zat maziye, artık , terihe : bir topun da planını Sllvyetler Bir· 
mal olmuşlardır 1 i liğine vermeği düşünmektedir. 

liğiııden beklenen hızı vermiyeceği 

ka~aatindedirler. 
Teşkilatın ileri memleketlerde 

olduğu gibi devletleştirilmesi dü~n
cesinde olanlar, gittikçe ekseriyet 
teşkil etmektedirler. 

Spor işlerile alakadar kimseler
den duyduğumuza göre, sporculanmı· 
zın Olimpiyat dönüşünden sonra, teş· 
kilatta e!İaslı bir değişikliğin spor 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 
30 
ıs 

Hususi banyo ~ 

Odalar dört kişiliktir . 
Fazlasından fark alınır. 

Hemen Allah bize büyük Britan- Bu top bugün ancak iki Fransız , ~l rinin Maarif vekaletine merbut bir 
Umumi • ~ 

Bir kişi Ocreti gQnde iki 
defaya kadar 

ya mukadderatının en iyi yolda sevk krovazöründe bulunmaktadır ~·e g izli 
edile::eği zaıııanın.n henüz geç'.Ilemiş . tutulması için, topun parçaları ayrı 
oldu~nu g&teısiıı l _ · ,ayn fabrikalarda yaptırılmıştır . . 

·ı miıst~şarlıkla idaresi şeklinde teulli ' Yaıın Çıftehana gpJmiyenler kıpı a~ uyuyamazlar. Kışın çek-
dc:iceği kıınclle tahmin olunmakta· ; ti~ i ııi' iztirab ı unutıııayıaız • 6979 
dır. .;...-.•---.-ıiıi!·._..., .. 2 .. s .... .._,,,,,, 
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Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.11 
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Öz Tür!.- •ı"mayesile kurulmuştur 
ANKARA B!RASlNIN YÜKSEK EVSAFI 

1 105 
2 385 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak 

Yarım litre 
Gram 

" .. 
" .. 

adet 
gıdayı ,temin 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

·. 

' 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

: Bu 
israrla 

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

6984 49 

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

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu ı .... 

Celal Bayer 

.... - .. -· ., 

Türksözü 
--- ---

221 numaralı Adana şehirı 
Zirai kredi kooperatifi 1 

tasfiye heyetinden : 
1470 numaralı Zirai kredi koo

peratifleri kanununa göre kurulmuş 
olan 221 numaralı Adana şehir Zi -
rai kredi kooperatifi muamelatını 
2836 sayılı kanuna uydurmamağa 
karar vermiş olduğundan tasfiyesine 
başlanmıştır. Kooperatiften alacaklı j 
olanlann bu tarihten itibaren en çok 
bir sene içinde alacak vesikalarını 
ve başka suretle iddia edebilecek 
!eri haklarını heyetimize müracaatla 
kaydettirmeleri, kooperatif merke
zinde bulunmadıkları takdirde ta
ahhütlü birer mektupla heyetimize 
bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 7163 

132 numaralı Yunus oğlu 
Zirai kredi kooperatifi 
tasfiye heyetinden : 

1470 numaralı Zirai kredi koo
peratifleri kanununa göre kurulmuş 
olan 132 numaralı Yunus oğlu Zirai 
kredi kooperatifi muamelatını 2836 
sayılı kanuna uydurmamağa karar 
vermiş olduğundan tasfiyesine baş
lanmıştır . Kooperatiften alacaklı 
olanların bu tarihten iti haren en çok 
bir sene içinde alacaklı vesikalarını 
ve başka suretle iddia edebilecek
leri haklarını heyetimize müracaatla 
kaydettirmeleri , kooperatif merke
zinde bulunmadıkları takdirde taah
hütlü birer mektupla heyetimize 
bildirmeleri lüzumu ilan olunur. 7166 

İkmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü • mat 
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzla-
rına müracaat etmeleri . C. 

------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

,, 

• 

• 

: 

--------------,-----~ 

1 

F 
• 'd • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 
kalır in . 

1 

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. 

' 
Ek F • • d • sahip olanlar elek. 

OVaİ Kompresörlü rıgı aıre trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

Fr.g'daı're'den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
1 1 dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
ikten sonra satın alınız . 7101 ' 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 21 

Muharrem Hilmi 
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Vilayet daimi 
ninden: 

.. 
encume- ___________ ) ır( 

Hususi İdareye ait Çukur mcs
çit mahallesinde Kurtuluş mektebi 
civarında (60) lira muhammen be· 

Bu gece 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 
delli ve (46) belediye numaralı Hur- ------------
malı medresesinin Mayıs 937 sonuna 
kadar kirası pazarlığı 18-8-936 
salı gününe kadar uzatılmıştır. 

istekli olanların o/o 7 .5 pey akça
larile birlikte o giın saat 11 ~e Da- ) 

imi Er.ıi:mne n.~ıH<<t rıı .ı t_ 

Umumi neşriyat müdür~ 

Celal Bayer 

Adana Turk sözü matbaa51 
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