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·MADRİD HABERLERİNE GÖRE ASİLER PANİK HALİNDE 
alya Almanya ve b~şler •ık• 

konferansı ı milli kurumun faydalı! 
bir teşebbüsü 

Kara pınarda 

Dün bir tren kazası oldu 
Yazan : Pierre Brossoleıte 

~ ransa Roma elçisiyle ltal
g-=- yan Dış bakanı arasında çar 

şamba günü yapılmış olan T" k • 'f k ' k 1 
&Örüşme dolayisiyle bir tebliğ neş- 1 ur maorı ve çocu esırgeme urum arı 

Dün Ankaradan şehrimize gel· 
mekte olan posta treninin Karapı· 
narda bir kaza geçirdiğini ve bir kı
sım yolcu arabalarile yük "agonla· 
!arının raydan çıktığını, fakat derhal 
Pozantıdan yetişen imdad treni tara 
fmdan hadisenin bertaraf edildiğini 
ve insanca zayiat olmadığını öğren· 
dik. 

tedi!memiş olmasına rağme~, ·'tal ıhayirkar maksatlarla yüksek ikramiyeli 
}anın, beşler konferansına ıştırake • 

-- :Almanyanın da kabul etmesi 1 bir eşya piyankosu tertip ettiler. 
!artıyle - muvafakat etmiş olduğu· n ... 
a ıntımal verilmektedir . 
. Bununla beraber, bu ancak pren· 
;ıp ınuvafakatidir. Ve ltalya, beş· 
er komitesine iştirakinin katileşme
~ İçin bazı şartlar ileri sürecektir . 
U Şartlardan bazıları bizzat !tal. 

Yanın kendi işlerine aid olacaktır . 
Zecri tedbirlerin kaldırılmasını, Ak· 
~~nizden lngiliz donanmasının çe
l ılınesini ve Akdenizdeki yardım· 
aşına uzlaşmalarının feshedilmesini 
~~~e etmekle iktifa etmiyen, Roma 
ukumeti Habeşistanın ilhakının ta. 

~ılınasını da istiyecektir. Yalnız hu. 
ukan tanıtmasını mı ? Belki de ha· 

Yır. Romada tasarlanan şey, Adis
ababadaki elçiliklerin konsolosluğa 
;e_vrilmesiyle şekil alacak olan bir 
ılı tanıma olduğu düşünülebilir . 

Öte yandan, Roma diplomasisi, 
Prensip itibariyle ancak Almanya
~n da diğer devletlerle eşit tutu· 
tCağı bir konferansa iştirak edebi· 
eceğini ileri sürecektir . 

ltalyaya atfedilen bu maksadla. 
~ tefsir hususunda acele etmiyelim. 
d Unların ne şekilde ve ne kadar şid· 
etıe ortaya konulacağı'fıı ancak za· 
~an gösterebilecektir. Şimdilik söy
erıebilecek olan şey, şahsan ltalya. r alakadar eden noktalarda bir UZ· 

da!ınaya varmanın imkansız olma-
ıgıdır. Diğerlerine gelince, ltalya· 

nın ileri süreceği taleplerin Alman· 
Yanınkileri geçemiyeceği aşikardır . 

h' -~u halde bütün mesele, Berlin 
ukuınetinin, ltalyanın yardımiyle ve

~a bunsuz olarak, isteklerinin neler
en ıbaret olacağını bilmektir. 

Deyli Mey! gazetesine inanılacak 
0
:ursa Almanyanın isteyecekleri az 

o mıyacaktır. 
Almanya, her şeyden önce Lo. 

~rno andlaşmasının askerleştirilme
sınden doğan hadisenin üzerindeı> 
sünger geçirilmesini istiyecektir. 
k ~undan başka, geçen mayısta 

1 
endısine lngilizlerin sormuş olduk
arı can sıkıcı suallerin tekrarlanma· 
llıasını ileri sürecektir. 
b Nihayet, kabulü için, konferansın 
eş garp devletine münhasır kalma· 

~1~ ve b.ışka devletlerin de girmesi 
IÇın ' . bL.ıt b k oır teşe uuste ulunulmaınasını 
ati şart olarak gösterecektir. 

k Eğer vaziyet böyle olursa, beşler 
Otıferansmın toplanması hakikaten 

Çok güçleşecektir. 
. Orta ve şarki Avrupa devletle

tı . 
tıın sulhun düzenlenmesi işinde dı· 

Ş;ıııda bırakılmalarında F ransanın en 
Yakın maddi ve ~manevi n'tenfaatleri 
Vilrdır • 

.. Esasen böyle bir hareketi mazur 
!rosterecek hiç bir şey bulunamaz. 
b !{enin askerleştirilmesi esnasında 
t aşbakan Hitler'in müdafaa ettiği 
h~~ .. bu hadisenin Lokarno anlaşması 
bu· Urnlerine bağlı bir mesele : değil, 
b tıturı Avrupayı ilgileyen ve bu iti· i 
llıatla Avrupa hacminde bir anlaş. 1 

d~~la halli mümkün bir mesele ol· ı 
a !.'Uy<lu. 7. martla doğru olan şey, 
rttk dognJ Qimaktan çıkmış mıdır? ı 

Diier taraftan Almanya, İngil· · 

Piya_nğu hasılatile yoksul çocuklara, tahsil yolundaki 
gençlere ve spor teşekküllerine yardım edilecektir 

Bu sebeple gerek Ankara ve 
gerekse lstanbul trenleri dün akşam 
bir kaç saat teehürle şehrimize gel. 
mişlerdir . 

Şehrimizdeki "çocuk esirgeme. 
ve "Türk maarif,, kurumlarının çok 
güzel bir teşebbüsünden memnuni
yetle haberdar olduk: 

Bu iki milli kurum, elele vererek 
zengin bir eşya piyankosu tertip et· 
ınişler, piyankonun hasıla tiyle de böl 
gemizde kimsesiz, Y.Oksul ve şehit 
yavrularının okumalarını temin, ida· 
me ve himaye etmek. kabiliyetli fa· 
kir t? !ebenin tahsillerinin ikmaline 

yardım eylemek, gençlik ve spor teş
kilatlarının kuvvetlenmesine müzahe
rette bulunmak gibi cidden hayırlı ve 
faydalı bir maksada doğru yörümek 
istemişlerdir. 

tertip edilen bu eşya piyankosu 
önümüzdeki son teşrinin 15 inde bir 
heyet h1;1zurunda ve halkevinde çe
kilecektir. Her bileti bir Türk lirası
na satılan bu eşya piyankosuna te
şebbüs etmekle çocuk esirgeme ve 

Türk maarif kuruıhları' şüphesiz ki 
bu işte halkımızın yüksek hamiyet 
ve alakasından azamı randman elde 
edeceklerine inanmışlardır. Filhakika 
Çukurovaııın hayırRar ve yurdsever 
çocuklarının daima gurur duyduğu
muz ferağatkarlık ve hamiyetkarlık 
şıarları, bu iki milli kurumun inanla· 
rında ne kadar isabet gösterdikleri 
ni çok yakında isbat edecektir. Buna 
asla şüphemiz yoktur. 

Sonra, bir noktayı daha İşaret 
edelim ki, bu piyanko biletlerinden 
satın almak, münhasıran bu hayır 
cemiyetlerine bir iane vermek 
demek de değildir. Çünkü pi
yankonun zengin ikraıniyelı:ri ara· 
sında mesela; Şevrole otomobili, Fi· 
r:jider markalı buz dolabı, son sis· 
tem radyo, salon takımı, ayaklı di· 
kiş makinesi, altı öküzlü köten, yazı 
makinesi, eğer t!lkımı, işlemeli yatak 
takımı, Zenit markalı gümüşten cep 
ve bilek saatları .. gibi eşya da bu
lunmaktadır. 

Ôtedenberi yurdun yoksul ço· 
cuklarına, hamisiz mektep talebele
rine destek olmak ve onları vatana 

tere, Fransa ve Belçikanın, kendisi
ne yapmaya hazırlandıkları davet 
için bazı şartlar koşmaları ihtimaline 
fena halde hiddetlenmiştir. 

Almanyanın böyle bir itirazda 
bulunması ihtima:ine karşılık, Lond· 
rada toplanmış olan üç devlet, Al· 
manyaya bazı peşin şartlar koşma 
ya niyetli oldukları tesirini vermeye 
çalışmışlardır. 

Şimdi bu şartlaı\n Berlin tarafın· 
dan koşulması oldukça garip kaça· 
caktır. 

Kimse Alnıanyaya emretmek 
niyetinde degildir. Fakat kimse de 
onun emirlerine inkiyada hazır de 
ğildir. . · 

faydalı bir uzuv halinde yetiştirmek 
için binbir çeşit yardım ve şefkat 
eserleri gösteren Türk maarif ve ço· 
cuk esirgeme kurumlarını, bu piyan· 

' ko tertibi vesilesile de takdir eder 
ve temiz maksatlarında mutlaka mu· 
vaffak olaçaklarına aid kanaatları. 
mızı burada açıkça tekrarlarız. 

Aydında sıcaklar 

Aydın (Anadolu) - Bir hafta· 
dır. vilayetimizde devam eden boğu 
cu sıcaklar dündenberi biraz azalmış
tır. Dündenberi :deniz esmektedir. 
Deniz yeli bütün mahsullere fayda 
vermiştir. Çiftçi seuin içindedir. 

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

Filistin Yahudileri. 
' 1 

Karışıklığın devamından dolayı bilhassa 

iktisadi ve mali buhran içine düştüler 
----.... ~ ... -

Kudüs - ihtilal dolayısiyle bü
tün işler durmuştur . Bu yüzden bü. 

yük bir sıkıntıya düşen T ı:laviv , Ku
düs ve Yafadaki Yahudi bankaların
dan beşi iflas etmiştir . 

Daha on beş b;ınkanm iflas et 
mek üzere olduğu söylenmektedir . 

ihtilal bir müddet daha devam 
ederse , Yahudilerin ekonomik du· 
rumunun çok berbat bir şekle gire· 
ceği anlaşılıyor . Bunu bilen Arap 
ihtilalcıları , isyanı devam ettirmek 
için her fedakarlığı göze almış gö· 
rünüyorlar . Yahudiler , vaziyetten 
bıkmışlardır . 

Dört aya yakın bir zamandanbe· ] 
ri sürüp giden bu işe bir son veril
mesini istemektedirler . 

Kudüs - Şarkulerden nehrinin 
iki mil garbindeki petrol boruları 
ihtilalcılar tarafından tekrar tahrip 
edilmiş ve patlayan borulardan akan 
gazlar ateşlenmiştir . 

Derhal hadise mahalline yetişen 
lngiliz askerleriyle ihtilalcılar ara· 
sında üç saat süren bir çarpışmada 
her iki taraf ağır zayiata uğramıştır. 

Yangın söndürüldükten sonra 
patlayan borular tekrar tamir edil· 
miş ve boruların geçtiği mıntıka da· 
ha sıkı bir kontrol albna alınmıştır . 

Diyarbekir' de nihayet 
elektriğe kavuştu 

Belediye tarafından tesis edile fabrika' 

şehre ilk cereyanı verdi • Diyarbekirde 

bir de kız sanat okulu açılacak 
1 --

Diyarbekir - Şehrimizde elekt
rik tesisatının muvafakat kabul mua. 
mele.,ini yapmak üzere belediye ta
rafından davet edilerek bir kaç gün 
önce şehrimize gelen mühendis mek· 
tehi profesörlerinden Burhaneddin 
ile Nafıa Vekaleti elektrik mühen· 
disi Hüs;,yin, işlerini bitirerek ra· 
porlarını vermiş ve Ankaraya hare· 
ket etmişlerdir . 

Tesisatı bütün teferruatına kadar 
incelemek ve iki türbünü kırk sek 
saat fasılasız çalıştırmak suretiyl 
yapılan tetkik neticesinde, tesisatı 
tamamile fenni yapıldığı, yalnız t 
ferruata aid bazı ufak tefek noksan
lar bulunduğu anlaşılmış ve bu su 
retle rapor verilmiştir , 

Heyetin teferruat üzerinde gös· 
terdiği nok~anların ikmaline başlı· 
yacaktır . 

Heyet, kabul muamelesini bitir
dikten sonra, şehre cereyan veril 
miştir. 

Beled~ye elektrik bürosu faaliyete 
geçerek, abonman kaydi başladı . 

iki gecedenberidir ki Diyarbekir 
senelerdenberi mütahassir olduğu 

elektrige kavuştu . 
Diy"rbekir - Geçenlerde şeh· 

rimize gel~ceğinı yazmış olduğumuz 
lstanbul Beyoğlu akşam kız sanat 
okulu Direktörü Bayan Ayşe şehri· 
mize ;gelmiştir . 

Ders senesi başında açılacak o 
lan şehrimiz akşam kız sanat okulu 
binasını teftişe başlamıştır . 

Bu hususta Kültür Direktörlüğüy 
le de temas edeı ek mektebin kuru· 
lu~una aid işlerin hazırlanmasl"için 
uğraşmaktadır . 

Bu kız sanat okulu için Urfa 

İspanyada hükômet kuv-
vetleri vaziyete hakim 
Asiler her tarafta sıkıştırılarak çenber 

içine alınmışlar ve hatta umumi karar

gahları bile hükumet kuvvetleri tarafın-
dan işgal edilmiş 

Madrid : 7 (A.A) - Barselon- ı 
da kısa bir muhakemeden sonra dört j 
kişinin idam edilme haberi burada 
büyük bir heyecan uyandırmıştır . 

Madrid : 7 (A.A.) - Asilerin 
vaziyeti çok fenadır . 

Miralay Malaganın kuvvetleri 
çenber içindedir . 

Hükumet kuvvetlerinin abluka 
ettiği asilerin hiç bir yerden istimdat 
imkanı yoktur . 

Berlin : 7 (A.A.) - Alınan kuv
vetleri iki bölük halinde kruvezörler
le lspanyol sularında Alman milleti· 
ni müdafaa edecektir . 

Madrid : 7 (A.A.) 
berlerde : 

Gelen ha· 

Asilerin umumi karargahlarının 
işgal edildiği bildirilmektedir . 

Madrid : 7 (A.A.) - Asi kuv· 
vetleri şimale doğru çekilmeğe mcc· 
bur edilmişlerdir . 

Hükiimet kuvvetleri her tarafta 
hakimiyeti tamamen ele almıştır . 

Madrid : 7 ( A. A. ) - Madrid 
mezarlığı bekcileri, her gün mezar· 
lığa gelen bir genci takıp etmişler 

• 

ve netice de bu gencin bazı yeni ö
lülere çelenk koyup dua ettiğini gör· 
müşlerdir . 

Berlin : 7 ( A. A. ) - Alman 
Gazetelerinin dört Almanın kısa bir 
mahakemeden sonra Barselonda İ
dam edilmeleri haberini vermeleri 
üzerine Berlinde büyük bir heyecan 
uyanmış ve hükumet, işi ele almış· 
br . 

Paris ; 7 ( A. A. ) - Hemen 
heman bütün devletler, ispanya ha
diselerine karışılmaması hakkında o 
lan Fransa tek'iflerini kabul etmişler· 
dir . 

Bazı mahafil, Fransa Hariciye 
nazırının ,aptığı bu teşebbüsün akim 
kalmasından korkmaktadır . 

Madrid : 7 ( A. A. ) - Hüku· 
met kuvvetleri her iki cephede asi
leri püskürtmüşlerdir. Zayiat henüz 
tesbit edilememiştir . 

Madrid : 7 ( A. A.) - Vali, 
deniz kuvvetlerinin cenuptaki bütün 
asi kuvvetlerini sıkıştırıp bir çokla
rının teslim alındıklarını bugün bil· 
dirmiştir . 

Suriye - Fransa müzake
püf noktası • 

resının 
• 

Müstakbel müstakil Suriyenin gümrük 

hissesi, Lü bnana bırakılan hisse yanında 
devede kulak kabilinden bir şeymiş. 

Suriye gazeteleri bu şerait altında müstakil bir 
Suriyenin yaşamasına imkan görmüyorlar 

Elkabes gazetesi " muahededen 
sonra Suriye ., başlıklı yazısında di· 
yor ki : 

Paristen gelen haberler müzake 
relerin bir müddettenberi mesalihi 
müştereke üzerinde yürüdüğünü gös· 
terınektedir . Gümrüklerden geçen 
malların yüzde sekseni Suriye , Ce
belidürz , Alevi e lskenderun mın
takasında sarfedildiği halde Suriye. 
ye varidatın yüzde 52 si verilmek· 
tedir . Malın ancak yüzde yirmisini 
istihlak eden Lübnan ise yüzde 48 
ini alıyor . 

Irak müstakil olduğu zaman lngi· 
!iz mümessili milletler cemiyetinde 
!rakın , yalnız başına bütçesini 

kapıdaki eski sanat okulu binası ten· 
sip edılıniş ve tamiratı için de idarei 
hususiye tarafından munakasaya çı · 
karılmıştır . 

Bu okul birinci Teşrinin birinci 
günü açılacaktır . 

muvazeneli olarak tutabileceğini, 
ordu besleyeceğini ve ecnebi şirket· 
]erin tazminatını verebileceğini yani 
mandadan çıkan mecburiyetleri kal· 

dırabileceğini temin etmiş ve cemi· 
yet bu teminat üzerine !rakın istik
lal ve cemiyete girmesini muvafık 
bulmuştu . 

Şimdi gümrüklerden ordu geçin· 
direcek ve şirketlerin tazminatını 
verecek kadar varidat verilmeyen 
Suriyeyi Milletler cemiyetinde Fran 
sız mümessili nasıl tezkiye edecek? 

Suriye hazinesinin hissesini sada

- Gerisi üçüncü sahifede -

İngiliz - Mısır 
anlaşması 

Londra : 7 ( A.A ) - lngiliz 
delegeleri kapitalasyonlann ilgasuu 
kabul etmişlerdir . 



İsyan sahasında sekiz • 

kilometre •• yuz 
-·······----

Le Jurnal gazetesi yazıyor: 

Panpelune'den Madrid'in mesafe
si 400 kilometreden azdır. İhtilale 
sabn o!au bu şahade yapılacak bir 
s<·yahat az cazibeli değildi; Bu cazi
beye dayanamıyarak yola çıkiım: 

ilk önce işiler yolunda gitti. Na-
ı 

varre halkı, sekiz gün içinde, heye 1 

can ha!;nden feveran haline geçmiştir, 

E'Jre'e kadar rastladığım ihtiyar
lar, gençler, erkekler, kadınlar veya 
çocuklardan bir tekini görmedim ki 
faşist selamı vermesin. 

Peralta'da feveran son haddini 

bulmuştu . Çok geçmeden savaş 

hattına yaklaştığımızın yanılmaz bir 
işaretıni gördüm. Yüzler daha gergin· ı 
le.şmiş, gözler daha hummalı bir hal 
almış, köylere girmek daha güçleş 
mişti. Her tarafta büyük karakollar 
nöbet bekliyorlardı. 

Yolları ağır saman arabaları ka
pamıştı. Size yol vermeleri için bü
yük bir sabırla müzakerelere giriş- j 
meniz icap ediyordu. 

Rincon, Alfaro, Corella, gerçek- 1 

ten muhasara altında köyler manza
rası veriyorlardı. 

Evlerden bir çoğu terkedilmişe 
benzeyorlardı. Umumi binaların ek
serisinın üzerinde beyaz ba:rrak dal
galanıyordıı. Yolda, göz alabildiğine 
kadar mesafede bir tek canlı görün
miyor, arasıra, gözleri ve elleri tetik
te sivil muhafızlardan mürekkep bir 
kamyon göriinüp kayboluyor. 

Miihim bir vilayet merkezi olmak
la b~raber stratejik ehemmiyeti de 
büyük olan, yedi yolun birleştiğiSo
ria'ya kadar hep bu manzara devam 
etti. işte bu ehemmiyet kasaba hal
kına, perşembe güııü hükümet tay 
yareleri tarafından Lombalanmaya 
malolmuştur. 

Kuma gömülmüş küçük bir ko 
vana bakılırsa bombalu küçük ka 
librelidir. Nafile yere bir çok canlar 
kmlmı~. Kolundan yaralanan bir ka 
dından başka insanca kayıp yok. 

Al-alinden malumat almaya ça
lışarak günümü Soria'da geçirdim. 
Soria, halı ının daha ziyade hasadla 
uğraştığı bir çiftçi kasabasıdır. Doğ
nı haber almak husuşundaki sabırsız 
arzularımı gizlemesini biliyorlar. 

Gerçi radyo var. Fakat bu teh
likeli bir cihazdır. Madrid'i dinlemiş 
olduguna kanaat getirecek bir Soria 
\'atandaşı 5000 pezetalık bir para 1 

cezası vermeye mahkumdur. 

ltalya, burada çok sakin bir şe
kilde 1:ıaşlaıruştır. Srago se askeri 
kumandanının bir gündelik emri ve 
ardından çıkarılan bir beyanname 
bu işi temine kafi gelmiştir. ilk gün
lerde bunlardan başka bir yenilik 
görmemişlerdir. Fakat dünden beri, 
cenuba doğıu, Madride doğru giden 
asker dolu kamyonların geçişi kasa
bada biraz hareket uyandırmaya baş
lamıştır. 

Dürüst ve mütavazi bir terzinin 
sözleri bana bütün kasabanın fikrini 
ifade ediyor gibi göründü. 

"Bu silahlı gönüllüler insana bi
raz endise veriyor. İspanyanın bütün 
mütaaspları şimdi silaha sahiptirler. 
Sollar gibi sağlar da,Bu macera bit
tiği zaman ellerind(·ki silahları onlar
dan kim geri alabilecek. Hem baka
lım bu harp öyle kolaylıkla bitebi
lecek mi ? 

Carli~t gönüllüler, kendilerini büj 
tün menılekete sahip sanıyorlar, fa
kat M~Jridli . sosyalistler de biraz 
miihalnga ecliyorl~r. işçiler şimdi altı 
saati ık bir ıs ıçın <IO frank kazanmak 
istıyorlar. l ,rıanyada kırk frank, mös-i 
yo, bu hır çılginlıktır Fakat b ndan 
hiç babsdınemek daha ivi. Kızıllar
dan korkuyorum, hem sonunda ki- 1 

ınirı laz<ııı:ıcağını .ııereJen kestirmeli. 

Asilerin taktiği 
isyan ordularının uzun yürüyüş

leri muhtelif emirlerle yer değiştir
meleri , yolları ve köprüleri tahrip 
edilmiş buldukları için daha uzun 
başka yollardan gitmeye mecbur 
kalmaları yüzünden ekseriya plan
lar tahakkuk etmemekte , kıtalar , 
kendilerine tayin edilmiş olan yer
lerde bulunmamaktadırlar . 

Fakat buna karşılık da , bazen 
hiç umulmadık yerlerd<! birdenbire 
peyda oluvererek karşılarındakileri 1 
gafil avladıkları da olmaktadır . Bu- 1 
nun içindir ki , cephe , bir kaç saa- ' 
tin içinde yüz kilometrelik bir değiş
me gösterebilmektedir • Her iki ta· 
rafın bu tarzda sürprizler ve baskın
lar yüzünden , fazla yalan söyleme
den , her gün zafer haberleri yağ
dırmaları pek şaşılacak bir şey de-
ğildir . • 

Soria' da sakin bir gün geçirdik
ten sonra sabahla beraber vaziyet 
birdenbire değişti . f.skiden serbest
çe dolaşmama müsaade edilirken ı 
artık benden şüphelenmeye başladı
lar . Bir İmza elde etmek için öteye 
beriye baş vururken her tarafta te
laş hüküm sürdüğünü gördüm . in
sanlar aceleyle girip çıkıyorlar , so
kakta askerler koşuyorlar bir teğ· 
men'in şu emriyle muhafız kışlasına 
gönderildiğini işittim : 

- Gelmek istemiyen hapse tı
kılsın . Bu kargaşalıktan istifade 
ederek kumandanın yanından çekil
dim . Ve kati bir müsaade elde ede
meden Madride doğru tekrar yola 
çıktım. 

Almazan yolu artık tehlikeli ol
duğundan cenubu garbiye doğru 1 
döndüm ve bir hükumet kıtasının 

mevzi almış olduğu söylenen Somo- I 
sierra tepesine ulaşmaya niyet ettim. 
Hedefime varmak için 70 kilometre 
kadar bir mesafe almam gerekiyor
du . İkinci sınıf bir yol 'üzerinde 
otomobilim süratle ilerlerken birden· 
bire silah sesleri işittim . 

• 

Cephede 
Aynı anda , silahlı adamlar kar

şıma çıkarak sinirli bir ifadeyle dur- i 

mamı emrettiler . Beni çevirenlerin 
kollarında işaret olmadığı için be
yazlarla mı karşılaştığımı ilk ham
lede anlıyamadım . Fakat sonradan 
anladım ki henüz şimal ordusu böl
gesinden çıkmamıştım . 

Kfığıdlarımın tetkiki uzuyordu . 
Beni tevkif edeceklerini sanırken 
yolumu değiştirmekle iktifa ettiler . 
Şifahi bir emir kafi gelrniyeceği için, 
iki adam , silahlarını nişan almış va 
ziyette üzerime çevirerek , ta ben 
gösterdikleri istikamette kaybolun
caya kadar bekledilur . Fakat daha 
yolu dönmemiştim ki karşıma , "beti 1 

benzi atmış bir subay çıktı : 
Burada ne arıyorsunuz, diye bay- ı 

kırdı . Sizi tevkif etmemi mi istiyor· 
sunuz . Bilmiyor musunuz ki burası 

tehlikelidir ve etraf ölülerle doludur. 

Biraz ilerde askerler devirdik -
!eri bir kamyonun arkasına siper al 
mışlar , göremedikleri düşmana ge · 
\işi güzel ateş etmekle meşguldüler. 

• 
Benim için , Burgos'a gitmekten 

başka çare kalmamıştı . Madrid' e 
200 kilo metre yaklaşmıştım , fakat 
iyice anladım ki asilerin Madrid'e 
girmeleri söylendiği gibi pek yıkın 
olmasa gerekti . 

Burgos'ta sükunet büküm sürü
yordu . Benimle birlikte Samosier 
radan gelen elli yaralı da şehre giri
yordu . Leon'dan gelen bir lngilizle 
karısına da rastladım . 

Orada bir kaç gun komünist 
maden işçilerinin esiri kalmışlar , 
işçiler , otomobillerini musadere et
tikten sonril onlan salı11ermişler . 

• 

İhracat işlerinde 
kolaylık 

Yabancı ülkele#e sevkedilecek ti
cari mahiyetteki malların menşeini 

tetkik ve tahkikine imkan vermek 
için menşe şahadetnamesi alınması 

evvelce çıkan bir kararname iktiza· 
sından bulunmaktadır . 

iktisat Vekaleti , bazı ticaret ve 
sanayi odalarının bu hükmü muhtelif 
şekillerde tatbik etmekte oldukla
rını gördüğünden, evvelce de tamim 
edildiği veçhile, menşe şahadetna
mesi verilmesi işinin , ticari icap ve 
teamülleri ihlal etmeksizin tatbik 
edilmesini ticaret ve sanayi odala
rına emretmiştir. 

Bu emre göre : 
Tüccar, malın sevkinden evvel 

alakadar ticaret ve sanayi odasına 
müracaat edecek ve malını ht!r han
gi bir ekspertiz için hazır bulundu
racaktır . Gümrük idareleri odanın 
menşe şahadetnamesi verileceğine 
dair olan muvafakat beyanını göre
rek malın ihracına müsaade edecek
tir . 

Ancak tüccarın bu takdirde lü
zum gösterilecek olan vesikaları , 
gümrük ihracat muamelesinin tekem
mül ettiği tarihten itibared on beş 
gün zarfında alakadar odaya tevdi 
etmesi ve şahadetnameyi alması la
zımgelmektedir . 

Dahiliye Vekaletinin 
bir emri 

Dahiliye Vekaleti idare amirle
rine gönderdiği bir tamimde Veka
lete yazılacak evrakın çok zaman 
telgrafla gönderildiğini, halbuki bu 
halin Veka !et bütçesinde fazla mas 
rafı mucip olduğundan ancak çok 
mühim ve bir an evvel Vekalete 
bildirilmesinde büyük fayda olan 
yazıların telgrafla gönderilmesi bil
dirilmiştir . 

Sahipsiz ve kaçak eşya 
hakkında bir karar 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
sahipsiz ve kaçak eşyanın kontenjan 
dışında yurda sokulmasını kararlaş
tırmıştır . 

lngiliz kadını " artık ispanyayı sev· 
miyorum " deyip duruyordu . 

Kırmızı bereli gönüllüler her ta· 
rafta görünüyorlar . Silahlı köyler 
arasından geçerek tekrar Nararre'a 
döndüm. 

Pampelune'de beni bir sürprizle 
karşıladı . Dört sene eve! yerinden_ 
sökülmüş olan general Sanjurjo'nun 
bronz büstü merasimle tekrar yerine 
takılmış . 

Düşman generalların ba
rışması 

Bugün cenubta ihtilalin başında 
bulunan general Cabanello ve gene
ral Lans eskiden general Mola'nın 
can düşmanıydılar . Bugün trajik bir 
teşebbüste birleşmişlerclir . Bu uz
laşmayı şu foı mülle izah etmektedir 
ler . " Marksizme karşı 1 " . 

Asiler sonuna kadar mücadeleye 
devam edeceklerini söylüyorlar . 

ispanyanın geniş bir kısmı elle
rindedir . Marksistlerde mukaveme
te yemin ediyorlar . Onların tarafı 
da çok kuvvetlidir . ' 

Fakat herkes kati taarruza ha
zırlanır , bunu bekler ve umarken , 
ortasından ikiye ayrılan ispanya , 
yavaş yavaş bugünkü elim vaziyetine 
alışmaya başlıyor : adeta bu vaziyet 
her zaman dey ;ım dcet:knıiş gibi . 

\Dünkü hava vaziyeti 
Dün şehirdeki hava yine evvel

ki günkünden fark sızdı . 
Askeri hava rasad merkezinden 

aldığımız malumata göre : 
'[ azyiki nesimi 751,5. rutubet 

yüzde 52, havada mevcut su buha
rının tazyiki 22 milimetre idi . 

Rüzgar ekseriya 3 metre sür'at
le esmiş, ufuklar hep dumanlı geç 
miş, rüiyet 20 kilometre kadardı . 

Hava tazyiki saat 11 den 14 e 
kadar 1,2 milimetre düşmüştür . 

Dün en çok sıcak 35,6 ve en 
az sıcak ta 23,6 santigrad dereceyi 
göstermişti . 

İlkmektep progr~mlan 

Maarif Vekaletinin ilk mektep 
programlarını yapmak üzere Anka
rada topladığı komisyon işini biti- 1 

rerek program taslağını Vekalet ma
kamına vermistir. 

Komisyon azaları, talim ve ter
biye heyeti ayasından Hikmetin re
isliğinde Eskişehire hareket et -
ıtıişlerdir. Orada, köy öğretmenle
rini yetiştirmek üzere açılan kurs 
faaliyetini yakından tetkik edecek
lerdir. 

Mektep kitapları vak -
tında yetişecek 

Maarif Vekaleti, mektep kitapla
rının vaktında yetişmesi için icabe
den esaslı tedbirleri almış bulun
maktadır . Devlet matbaası gece 
gündüz bu kitapları basmakla meş
gul olacaktır. 

Şehitliklerimize konacak 
çelenk 

Kamutayın fevkalade toplantı

sında kabul ettiği bir takrirle , bir 
heyetin Kamutay adına şehitlikleri 
ziyaret ederek bir " Minnet çelengi. 
konulması kararlaşmıştı . Çelengin 
uzun zaman dayanması için tunçtan 
yapılacaktır . 

Memuriyeti tasdik edildi 

Staj müddetini bitiren Kozan 
seyyar sıhhat memuru Ömer Kızıl
toğun asalet memuriyeti Vekaletçe 
tasdik edilmiştir. 

Balıkesirde bir 
aile faciası 

Çirkin bir aile faciasının 
kanlı neticesi 

Balıkesir korucusu köylerinden 
birinde çirkin bir aile faciası olmuş
tur. 

Bu nahiyenin mallıca köyünden 
lsmail oğlu Hasan Hüseyin , karısı 
Ayşeyi diğer bir erkekle evinde ya
kalamıştır. 

Eve girdiği zaman bu hiç bekle
mediği çirkin hadise ile karşılaşan 
Hüseyin birdenbire karisının yanın· 

daki erkeğin hücumuna uğramıştır. 

Bu adam tabanca ile Hüseyine ateş 
açmıştır. Bu anda Hüseyin de kendi 
tabancasını kullanarak hasmına çe
virmi;tır. Bu kar~ılıklı ateş etme es
nasında Hüseyin bacağından al?ır 
oUrette ~·aralandığı gibi karısı Ayşe
de muhtelif yerlerinden yaralanarak 
ölmü~tür. 

Vak'aya Cum)luriyet Genel Sa-

Halkevi 

İdare heyeti dün toplandı 

Halkevi idare heyeti dün öğle
den sonra saat 16,30 da Halkevinde 
toplanmış ve bazı meselelr hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Mahkemelerde davalar 
süratle görülecektir 

Adliye Vekaleti , bütün müddei· 
umumiliklere bir tamim göndermiş 

ve mahkemelerde davaların süratle 

neticelendirilmesini, uzun zaman sü
rüncemede bırakılmamasını istemiş
tir . 

Vazifesine nihayet verildi 

Adana sıtma mücadelesi sıhhat 
memurlarından Halil Doğarın hiz· 
metinden istifade olunamadığından 
vazifesine nihayet verilmiştir . 

Sıtma mücadelesi labora
tuvar şefi 

Şehrimiz sıtma mücadelesi labo
ratuvar şefi doktor Ethem , istifa 
etmiş ve istifası vekaletçe kabul 
edilmiştir 

Doğum 

Şehrimiz Namık Kemal baş öğ
retmeni Ömer Sanver'in dün bir er
kek çocuğu dünyaya gelmiŞtir . 

Yavruya iyi günler diler . ana 
ve babasını kutlarız . 

Koyun hırsızları 

Yarbaşında Mustafa oğlu Os
manın çobanı Nebinin Demirköj)rÜ 
civarında otlatmakta olduğu koyun
larından sekiz tanesi çoban o~ıı:an 

oğlu Yunus tarafından çalınarak 

bunlardan dört koyunun Çarçabu~ 
mahallesinde Ali çavuş isminde 
birisine satıldığı zabıtaya şikaye 

edilmiş ve bunun üzerine polisin yap- ı 
tığı anıştırma ve tahkikatta çalınan 
koyunlardan dört tanesi Ali çavu 
şun evinde bulunmuştur. 

Çoban Yunus ve Ali hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

lzmirde 
Bir paraşüt kulesi 

yapılıyor 

lzmirde Kültürparkta inşasına ka
rar verilen paraşüt kulesinin inşaatı 1 

Türk hava kurumu tarafından 38000 
liraya müteahhide ihale edilmiştir. 

inşaatı müteahhid Ömer Lütfi ve şe 
riki yapacaktır. Paraşüt kulesinin in
şa edileceği yer, belediyece müteah
hide gösterilmiş olduğundan derhal 
inşaata başlanacaktır . 

Paraşüt kulesi, kısa bir zaman
da inşa edilecek ve gençlerimize pa 
raşütle atlama sporu öğretilmeğe 

başlanacaktır. Son zamanlarda pa
raşütle atlama, Avrupa'da ve Ame
rika'da bir spor halinde taammüm 
etmiştir. Türkiye'de ilk paraşüt ku
lesi, lzmirde yapılacaktır . 

( vamanlığınca el kcnmuş, gerek Ay
şenin ölen kocası, gerekse dostu ya
kalanmıştır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Taş lkömür yakan 
vasıtalar ~sergisi 

16 lkinci kanun 1937 de açıla 
cak taşkömür yakan vasıtalar v 
teshin aletleri ve tesisatı beynelrnil 
sergisi hazırlıkları hayli ilerlemiştir 

Bu sergide, şimdiye kadar me 
leketimizde görülmeyen ve belki İ 
tilmiyen taşkömür yakan bir ç 
vasıtalar teşhir edilecektir. 

Bunlar arasında bir lngiliz fi 
masına aid olan taşkömürle işley 
kamyonlar ve cam penceresind 
içerısi görülebilen son sistem fırın! 
da vardır. 

Bu kamyonlar, memleketimizd 
gördüğümüz gazojen tertibatlı oto 
mobillerden çok farklıdır. 

Yakın şarkta ve hatta Balkanlar 
da ilk defa açılan bu sergi kendile 
rine geniş bir pazar temin edeceği 
den ecnebi firmalar sergiyle çol 
alakadar olmalctadırlar. 

Fabrikaların sergiye getirecekle 
nümunelere göre yapacakları satıl 

\ar, alacakları siparişlerin memleke 
k~layca ve çabuk girmesi için lkfr 
sad vekaleti kontenjan harici mü~a s 
adeler verecektir. 

Bu husustaki icra vekilleri beye 
kararı alakadarlara tebliğ edilmiştir 

------. -----~ 
Bir konsolosun ReisicuJll Y 

o 
hurdan yüksek olduğu 

yer .. d 

Sovtulabrar gazetesinde : 
Suriyede şimdiye kadar hariç11 l 

olan işlerde Cumhurreisliğin tasdi~ tı 
kafi görülüyordu. Komiserlik ecnr la 
bi konsoloshanelerine, Cumburrei; d 
liğinin imzasının Fransız konsolo~ t 
hanesince tasdik edilmesi lazım gel· 
diğini bildirmiştir. Bunun için 50 fı bi 
rank rüsum alınac~ktır ! İ~ 

Konsoloshaneye varidat terııİ ~ 
nine kalkışl1Tken memlt!ketin ve yel U 
li idarenin izzeti nefsini de hesabi Çı 
katmak lazım geldiğini zan ediyo· le 
ruz. Bu işin, manda) a nihayet ver~· 
lib istiklal ordusuna girileceği bı~ 
zamanda olması hayretimizi artır 

maktadır . 

ltalyan en 

propagandası tu 

li . 
3erut - Geçenlerde ltalyan h ke. 

kumeti hesabına ltalyada bir geziY1 ı 
çıkan 82 Suriye ve Lübnanlı talebi Bi 
buraya dönmek üzere vapura bio· Şe 
mişlerdir . ta 

934 de Suriye ve Lübnanda~ bu 
ltalyaya giden talebenin sayısı 5bl Şi 
kişi idi . Geçen sene bu miktar 31C (., 
sayısına ve bu sene de 82 ye di.if tııu 
müştür. ~in 

Bunların arasında ancak 1 7 tal<' Yor 
be Suriye ve Lübnanlıdır . 

Bu rakamlarda gösteriyor ~1 Q 

manda altındaki memleketlerde Y3 

pılan ltalyan propagandası, yav•I t 
yavaş sönmektedir . 

Maverayıerden' de 
petrol tazminatı 

tıı<I 
lehi 

~~ 
z~ 

Maverayıerden hükumeti ci'"r lir. 
rında pe rol boruları tahrip edildi!

1 kiı'd 
için Elabsen ahalisine 2000 lngilı 
lirası tazminat tarh etmiştir. bit 

Bizim bildiğimiz Şarkulerdcn'Je 
Filiştindeki fevkalade kanunlar yot~ luı 

Bu sebeple halkımız fakir ola: ~er· 
bir mıntaya bir Arap hükumeti oloı; lı~a 
emaret tarafından bu kadar ağır b~ 
eeza tarh edilmiş olmasına hayret 

ettik . . . . , kıllı 
Avam kamara.ında. Fılıstınd . ~k 

yazılan cezalara hücum ediliıl.cn ~ 
nun daha f :citıun Aıap mıntaka~ıP il\u 

da olnwau hayı tim izi artıı nıştır. t 
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Londra - Mısır kabinesi, yalnız ~--------------------------! 
çıl 
r~ 

il 

zd 
ter 

Türkiye - Norveç 
maçı münasebetiyle: 
·--~===~--.:_:-_:'.'.-.. -::'.'.'---.__., 

noktası siyasi mahkumlara şamil olmak üze 

- Birinci sahifeden artan-

ka verircesine tediye eden ve son 
taksiti , ancak hazinenin belli başlı 
varidatını terhin ettikten sonra öde
yen ınesalihi müştereke ile nasıl müs· 
takil bir Suriye yaşatılabilir ? 

Suriye istihlak ettiği malların 
gümrüğü tamam olarak verilmelidir ki 

müstakil bir devlete düşen taahhüt
leri ifa edebilsin . 

Savtulahrar gazetesi de "müşte
rek mesalihten hissemiz. başlıklı, 
yazısında diyor ki: 

ilk zamanlar Lübnan hazinesi 

re, bu gün umumi bir af ilan etmiş
tir . 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden : 

Sanat ve inşaat usta okullarına 1 
talebe alınıyor. Şeraitinin Kültür 
direktörlüğü kapısında okunulması . 

7167 

ıcra me-

Ceyhanın Yılankale mevkiindeki Belediyemize ait 18 hektar dört bin 
metre tarlanın mülkiyetinin satılması ve iki yıl müddetle icara verilmesi 
evvelce ilan edildiği halde isteklisi çıkmadığından ihale müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

Muvakkat teminatı satış için yetmiş beş ve icar için on beş liradır. 
ihale Ağustosun 17 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü· 

meninde yapılacaktır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı 
işleri kalemine ve ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan 
olunur.7169 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

(ar· 

ile-

Haksız ve yer
siz bir mağlubiyet 

----·······----
• İ~ Türkiyemizin futbol takımı, hiç nun yerine lzmirli Fuadı alalım!.. 

, müşterek mesalihten 2,5 milyon lira 
alırken bu sene bütcesine yalnız 150 
bin lira konmuştur. 

Adana üçüncü 
murluğundan : 

Müflis pamuk ve nebati yağlar 

sanayii T. A. şirketine ait (6) adet 
pamuk balyası taşımaya mahsus el 
arabası ile ( 20 ) ton şif ( 3 ) hurda 
kamyon vesair eşya 10- 8 - 936 
pazartesi günü açık artırma suretile 
paraya çevrileceğinden alıcı olanla
rın muayyen günde Belçikalılar fab. 
rikasında hazır bulunmaları ilan olu-

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye- mütehassıslığında ve doğum evleri 0 haklı ve yerinde olmıyarak feci bir J' 

llıağlubiyete uğradı 1 ... 
le Aylardanberidir ki, Milli futbol 1 

. t k 
t:l ;. ımı hakkında uzun yazılar yazdık. 

. Urk futbolunun noksan ve geri ta
klt raflarını iyice tebarüz ettirdikten 
~3· sonra, ( iyi ve girgin bir Milll -

futbol takımının ) ne suret ve şekil· 
e de 1 l" 1 •· · d l'" yapı ması azımge ecegını e 

Urk Sözü sütunlarında anlattık . 
. Galiba bir vilayet gazetesinde 
1 ntişar etmiş olnuğu için olacak. bu 

ıJ1 Yazılarımıza fazla ehemmiyet veren 
01ınadı . 

d • Fakat, şimdi, yeni yeni, daha 
r.?&rusu iş işten geçtikten sonra, gö· 
n~Yoruz ki, lstanbul gazeteleride ay-. 

1 teraneyi tutturmağa başladılar 1... 
il I Berlin olimpiyadında, futbolcu· 

ilO t1ınız, Norveçlilerin karşısında, -
l 1Pk1 Paris ve Amsterdam olimpiyat

r:' darında olduğu gibi - , kendilerin· 
is 
~ ten beklediğimiz mevcudiyeti gös-

J· 
ereınediler .. 

fı b· lık devreyi O - 1 gibi çok iyi 
• 1 ~~ netice ile bitirmelerine rağmen, 
1~1n · d d k d l ıİ cı evre e , ta ım a yapı an ma 

•er ~asız ve maksadsız tadilat yüzünden 
bl lıç &ol daha yiyerek, bu mühim ma-
0' çl 1 feci şekilde ve fehzmen bitirdi. 

er 
~· .. 
jr b Norveç takımının reisi; Türk fut. 

~lunun 1928 senesine nazaran, bir 
: 

1 ın bile ileri gitmediğini iddia ey
eyormuş ? ... 

1\ Zavallı adam 1 ... Ne bilsin ki : 
e arşısına çıkan takımda Türkiyenin 
t n İyi oyuncularından bir kaçı yok 
Ur J ... 

t. Söyliye, söyliye dilimizde tüy bit 
I• T 

h~ k · ürkiyede Vahaptan iyi mer 
ı :ı muhacimi yoktur 1 diye ... Yine 
e·r~aktan herkesi adeta yıldırdık : 

· Ş ızıın en iyi sol iç muhacimlerimiz ı 
r e~ef ile Fuaddır ; dedik ... Buna 

o bagıııen, son dakikaya kadar, kimse, 
1 Ş~ satırlara dikkat bile etmedi ... 

1 tııd' O ( . 1'.. her şey olup bittikten sonra 
f tıı~h T ~rkiyuee Vahaptan iyi merkez 

!li acım yoktur 1 ... Onu da ren-
i• ~ ndl en dolayı feda etttik 1 ... ) Di· 

or ar ... 

, 'Yani ( Türk Söz ) ünde 
d dan 1 - 2 ay önce mü· 

, t:!ba. edilen fikirlere, bütün Is
•]· ul gazeteleri şimdi geliyorlar !... 
· ıyorlar ama, Badı harabulbasral?I.. 

,.. Zeki gibi çok kuvvetli bir ele
"1an b·ı 
l•h· ı e varken, biz, yine Vahabın 
- llld 

ç~k·l. e bulunurduk ... Zeki ortadan 
(.~k· '~ce , artık, otomatik olarak , 

· li1• ınııı boşalan yeri, Vahaba veri 
i liİd sanmıştık ! ... Meğer, ne feci şe 

~aldanmışız ? ! ... 
hj1 u nıeselede benim içerlediğim 

tıokta daha var : 
1 l~tıı:; Bir mağlubiyet karşısında, 
hr· 1 tekniğinden ve futbolcu de· 
lı~ inden anlamıyan adamların orta· 
6a n 'b ası at venneğe kalkışmalarıll... 

Bu defa da yine öyle aldu, işte: 
kıııı .._ Vahabı muhakkak milli ta
~k a almalıyız!.. diye döğündük' dur· ı 

" aldıran olmadı .. 
rıı~t~ayc<J, rengine düşman olduğu- I 

an dolayı V .ıhabı almusak o· 

Tarzında yazı yazdık ... Bu yazılarımı-
zı okuyan bulunmadı .. . 

Besiıktaşlı Şerefi takımdan çıkar

mıyalım!... O, deplasmanlı oynıyan, 
binaenaleyh Niyaziyi işletecek bir 
oyuncudur!.. Dedik... Onun yerine 
Fikret oynatıldı!.. 

Fikreti sol açık mevkiinden oy
natmak, cinayettir!.. Diye gayet ağır 
şekilde yazdıksa da yine sözlerimize 
metelik veren bulunmadı!.. Onun ye· 
rine de Rebii getirildi!? ... 

Hakkının antremanı yoksa, for. 
münü kaybetmiş bulunuyorsa, onu 
takıma almak caiz olmaz!... Dedik 
se de, bu sözümüz dahi, -- diğerleri 
gibi -, arada kaynadı, gitti!... 

Neticede: çorba gibi bir takım
la Norveçlilerin karşısına çıktı; ve 
sırf müdafaanın kuvveti saöesinde 
ilk devreyi 0-1 ile bitirmekliğimize 
rağmen, maçın sonunda panike uğ· 
rıyarak dışarı çıktı !... 

Bana sorarsanız, hakkalinsaf söy
lemek isterim ki : Bu fena neticeden 
futboleularımız değil, doğrudan 
doğruya idarecilerimiz, ve bilhassa 
bu takımı yapanlar mesuldurlarl... 

20 - 25 Senedir futbol seyr 
eder ve oynarım ... Futbol, dünya
da en çok sevdigim; tekniğine va· 
kıf olduğum; uğrunda emek verdi· 
ğim, hatta kanımı bile dökdüğüml j 
spor şubesidir ... Aşağı yukarı Tür- 1 

kiyenin bütün futbolcu nesillerini 
tanırım .... Ben, F enerbahçede top 
oynadığım zamanlarda, Fikrd, Ni
yazi ve Reşad; henüz dördüncü tıı
kımda oynaQlakta idiler 1? . Bu san- ı 
atlarıma istinaden söylüyorum ki : 
gelmiş, geçmiş Milli futbol takımla· 
rı arasında, bu defa, Berlinde Nor-
v çlilere karşı çıkarılan takım kad;ır 
bozuk, insicamsız, mıymıntı bir ta
kım vücuda getirilmemi§tir !... Seıı; 
Vahabı, Fuadı, Şerefi, Cevadı, En
veri, F aruku, Antalyalı Hüşnüyü, 
hatta Esk;şehirli Fahriyi bir yaua 
bırak da böyle biçimsiı, bu kadar 
manasız ve mantıksız şekikle bir ta
kım yaparak Norveçlilerin kMşısına 
çık ve yenil 1,.. Ondan sonra da 
Türk futbolcularına : vurun abalı
ya !.. şeklinde yüklen !... Yok 1 Bu 
kadarı haksızlık olur !... Ben olsam, 
bu takımı yapanları yakalarından tu. 
tarda yerden yere çarpıveririm !.. .. 

R. Mağden 

Alişar hafriyatı 

Argeoloji krofesörü Fon Üsten 
Amerikadan gelmiş ve Alişar haf· 
riyatında çalışmak üzere Ankaradan 
hareket etmiştir . 

Van gölünden istihsal edile· 
cek soda 

Van gölünden soda istihsal ile 
o civardaki ham ketrollör üzerinde 
tetkikler yapacak olan İktisat Ve
kaleti mütl'hassıslaıı Vana varmış· 
)ar ve tetkiklerine ba~lanıışlardır . 

Bu tahsisatın böyle cılızlaşmasına 

hayret etmiyorlar da bütçeye konul· 
duğu halde hükümetin bu 150 bin 
liradan hala bir santim alamamış ol
duğuna hayret ediyoruz. 

Bu sebebten halk vergi bakaya· 
sini ödemeğe mecbur edilmektedir. 
Nihayet hükumet aczini bildirerek 
bu 150 bin lirayı koparmış ise de 
ko:r.iserlik gelecek sene için müşte
rek mesalihten para veremiyeceğini 
tebliğ etmiştir. 

Şimdiye kadar paranın verilmeme 
sine hayret ediyorduk. Şimdi hayre 
timiz komiserliğin bu menfi tebliğine 
tevcih etmektedir. Bakalım muahede 

. nur .7170 

Sultan suyu harası direk
törlüğünden : 

de bu mesele ne şekil alacak. 1 

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 . Kon yada 

Halkevi bir mecmua 
çıkaracak 

Halkevince "Konya. mecmuası 
için gereken hazırlıklar yapılmakta· 
dır. M. cuma Eylul ayı içerisinde ya-

1 

' 
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Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarında 

Tahsin eczanedir 
yın hayatına atılmış olacaktır. .._ ________ , ___ _. 

Aknehire gelen göçmenler 

Bu güne kadar Akşehire gelen 
göçmen miktarı 396 hanede 1026 
büyük, 610 küçük çocuktur ki bun· 
!ardan 839 erkek, 797 kadındır. 

Satılık ev 

Yeni istasyon asfalt caddenin 
Vali konağl caddesi dönemecinde 

J (2000)arşın murabbaındaki arsa üze· 
1 rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli evi 
1 satılıktır. 

Selanik sergisine iştirak ' Muntazam teşkilatlı çiçek bah· 
çesindeki Nadide fidan ve tezyinat 
ağaçlarından başka yetişmiş yüz 

ediyoruz 

Hükümetimiz 6 - 11 Eyh1lde 
Selanikde açılacak olan beynelmilel 
sergiye İştirake karar vermiştir . 

• 1 

ağaçtan fazla portakal ve mandalına 
vardır. 1 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda l 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler . 

7159 3-15 

Seyhan Evkaf Direktörlüğünden: 

Cinsi Vakfı 

Bahçe Hacı Hüse
yin paşa 

" Hüsne hatun 

• Dursun zade 

" 
Cabbar zade 

Mevkii 
Dönük 

taş 

" 

Hanım 

köprüsü 

Şahin 
köyü 

Metre 
Mahallesi mı,ırabbaı Hududu 
Tekke 29187 Kıblesi han ağası ve 

" 

Menekşe 

Şahin 
köyü 

Mustafa bey bahçesi 
poyrazı tarikiam gün 
doğusıı tarikiam gün 
batısı nehri cari ve 
çıplak mahallesi. 

23365 Kıblesi terzi Osman 

36978 

veresesi bahçesi poy
razı Ermeni kilisesi 
vakfından bahçe gün 
doğusu güllü bahçe 
gün botısı tarikiam. 
Kıblesi tarikiam poy· 
razı Avaniyeye giden 
su barkı gün doğusu 
orta bark gün batısı 

Avaniyeye giden su 
barkı . 

32165 Kıblesi tarikiam poy
razı han ağası ve Ab
dullah Zabit gün do
ğusu han ağası ve 
Abdullah Zabit gün 
batısı kuttaş Mustafa. 

Yukarıda yazılı bahçelerin mülkiyeti satılmak üzere 1-8-936 günün· 
den 20-8-936 gününe kadar müzayedeye konulmuş ihalesi 21- · 8 -
936 cuma giinü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin Tarsus Evkaf idare-
sine müracaatları ilan olunur.7772 8-11-15-19 

Çiftehan Kaplıcası 
iktisat Vekaleti, bunun için icaL 

eden hazırlıkları ikmal etmek üzere
dir. Sergide dağıtılmak üzere bro
şürler bastırılmaktadır. Ayrıca afiş 
ve dövizler hazırlanacaktır . 

Bir kat üzerinde üç odayı taksi
mat Holunu,mutbağı, bodrumu,ban· ı 
yosu ve motorlu su tesisatile her 

türlü konförü havi evi ve bahçeyi , Açıldı 
görmek istiyenler her gün öğleden . • .. .. A • • • • • • 

, 
Şam sergisi bu günlerde bitece

ğinden, bu sergide teşhir edılmekte 
bulunan eşya ve malzeme, oradan 
ve doğrudan doğruya Selaniğe gön· 
derilecektir . 

Baalbekde bir kuşatma 

Suriye ve Lübnan jandarması, 
Baalbek köylerinde Mnallim Kası· 
mm iki oğlunu takip etmekte ve bu 
lunduğu tahmin edilen mıntakada 
kuşatmaktadırlar. 

Babaları Muallim Kasımı, köyün· 
den uzaklaşmaması için kontrol al
tında bulundurulmaktadır. 

Beruta yeniden asker geldi 

" Savtulahrar " gazetesinin ha
ber verdiğine göre, geçen Cumarte
si akşamı Berut limanına beş yüz 
Fransız askeri çıkarılmıştır . 

Bunlar, hiımctleri biten asker
lerin ycrıni alacaklardır . 

sonra saat dörtten itibaren görebi- · Tabıatın bu buyuk lutf ve nımetınden ıstıfade edınız 
lirler. Fiat hakkında Selanik Banka- j 
sında Bay Murat Ülgensir' e müracaat 
edilmesi .8130 6-10 1 

1 

1 
~~~~~~~~~~~ ---' 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

--------~-~-----...: 

ikmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyazi ye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerindf'n ikmale kalmış 
talebderi ikmal imtihanına hayırla
mak üzere bir kurs açtım . 

İı.teklilcrin " Tütk Sözü • mat 
baasında İ. T. ve H. B. Rwnuzla· 
rına müracaat ctmderi . C. 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası.fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;}ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yaryarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş ., 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 

125 Bir gecelik 1 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci 
30 

" 
Hususi banyo İ 

15 Umumi • ) 

Odalar dört kişiliktir . 
Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 
Yazın Çiftehana gelmiyenler !>ışın ağrılardan uyuy;ım ızlar. Kışın çek· 

.
1 

tiğiııiz iztirabı unutmayınıı . 6979 
1 26 



S ahife 4! Türksözü 

• 
rıne : Adana Borsası muameleleri 
Tarsusun sayın çifçile -

C11\SJ 

PAMUK ve KOZA ---------
----

Kılo Fiyatı 

.Eu az En çol 
K. S. 

Satılan Mikdar 

Pamuk ve koza mevsiminin takar- 1 

rübü ha.sebile aşağıdaki hususatın 1 

size bildirilmesini faydalı bulduk : 
K. s. KU. 

Kapımalı = pa;;;;:;k~ =-

-Piyasa parlağı ,, --:w;-25--
Pizasa temizi 

11 
ı-----ı 

iane 1 
1--,---~------ı-----ı-~-------------iane 2 
-Ekspres 
-Klevl-an_t _____ _ 

Bu sene için fabrikamızın çırçır 
ve şifleme daireleri yeni baştan islah 
ve emirlerinize amade bir hale ge
tirilmiştir . 

Gerek kütlü ve gerek kozalann 
peyderpey nakledilerek toptan çe
kilmesini temin için hususi ve yeni 
depolar inşa edildiği gibi hasıl olan 

Beyaz 1 1 pamuklar da emrinize ayrılan ma-
-S!yah _______ ----- ---==== ... -=.:=====::::::::::_-_-_-~: ğazalarda muhafaza edilir Ve hiç 

YAPAGL 

<: ı (, ı T bir ücret aranmaz Ve fabrikamıza 
-Ek 1 1 getirilecek kütlü sahiplerine kütlü-
--~pres --------ı 1 · t · 1 k l k • iane en emınat o ara sayı ara azamı 

-Yerff"Yemlik :-----ı-----ıı 15 gün içinde tediyeli kredi açılır ve 
--·-· __ "_T_o_h_u_m_iiı_"k_- _,, ___ !,,,_ _ _______ ....... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: __ 

1 
bankalar nezdinde yaptırılacak avans 

H U H ll H A T llar için teminat mektubu verilir. Ge-
Buğday Kıbrıs 4 s-;-so -----------• rek arabaların ve gerek hayvanatın 

---.. -Yerli ____ , __ 4_,_so ____ 5,_50 :::::::::::: =~~~----_-_-_-_-_-_-_-_ --ı çekileceği yerler dahi müsaittir. 
mentane 

" - --ı---- - Her sene olduğu gibi bu sene de Arpa 2,50 
-Fasulya -5 ·--- -- ı-------- mallarınızırı sürat ve tam bir emni-
-YÜİaf·------ _2_,7_5 ___ 2,_80:::::::::::: --------• yet altında çekileceğini ve her cihetle 

1 _.,D-~e_lic_e_-,--____ 
1 
____ 

1 
____ ==~~~---_-_-_-_--:_-_-_-__ 

1 
sizi memnun etmek için fabrikamız 1 

Kuş yemi i her türlü tedbirleri almış olduğunu 
Keten tohumu d l b ld h · ----- erin saygı i e i irir ve terci inızi -Mercimek ---- ---- -

U iN ı. bekler; ARSUST A ÇUKUR OVA 

-~, ~?-<-:ö:-r:-t -yı'l-d:-ız_vı_a"'li:-h------,____,6=75=----~1--------1 ÇIRÇIR , iPLiK VE DO-

Si sam 

.::_ uç • • i 600 - 7171 KUMA FABRiKASI 
-"] -DörtYlldlZDoğruluk 700 ___ --------I 
~ "' üç » • 62Ç-- -
o..::: Simit • -800 -- --------ı 
] ~ Dört yıldız cumhüriyet-- - 700 ___ - -------------~ 

tf:! u- -üç-;- ·--~-1_62~--- -
Simit • 1 800 -------

Liverpol Telgrafları 1 
7 I 8 f 1936 ''""'"' p,,,. 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

1 __ H_a_zı_r ______ l_6 _ 99 ~:~~mark 1- r 
Temmuz vadeli 6 42 •~~~-~----·i---;- 1 Frank « Fransız » 
Birinciteşrin vadeli -6 - 33 ----ı 
---~----- Sterlin «İngiliz• 

Hit hazır __ 5_1_7_2 Dolar « Amerika • 
Nevyork -12- 00 ı-..-Fr-a-nk'· -«-1,.-·sv-,i~çr_e_»---ı----ı---1 

-632-

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa -

Yıldız mızda ve 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılmaktadır. 1 

Seyhan lokantası - -----------·! ı 

Ankara Fıçı birasını çok ucuz fiatla 

·, 

7168 Satmağa başlamıştır 1-2 1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

...... 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

1 < l < k li Kilise sokak No. l 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Ôz Türfr •emıayesile kurulmuştur 
ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre 
1 105 Gram 
2 385 

" 3 32 
" 

4 82 
" 5 - . 325 " 6 - 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

I
• rasını içiniz. Her yerde israrla 

. . .. '6984 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
edı:r . 

besleyici sağlık koruyucu An kara Bi
arayınız. Adanada loptan salış yeri : 

50 

--·- ..... __ ... ,.... .. 

1 

1 
1 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

tekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka , 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu .... ! 

Celal Bayer ! 

6748 . 

1 
1 

l 

8 Ağuslos936I 

ı-LJQKiYE 
I ll R.6.AT 

BANKA51 

• 

•' 

~ 
~-~t;;u::~ - .,_ 
~lf.:~B.L9..'L2.6.1 .!3Ji;ı=µı 
~ - ,- Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 nıo 

F 
• 'd • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyaıır 

yanya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir. 

kalırlar . 

1 

Ekovat Kompresörlü F rigidaı' re sahip olanlar el 
lrik faturası 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rigi daire' den daha üstün ve daha idareli soğuk h8' 
dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir' 

~}\!en spnra safın alınız . 7101 
Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısıııda . 

Muharrem Hilmi 

Umumi ne~iyat müdürii 

. Cel~l Bayer 
Adana· Türk sözü matbaası 


