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ispanya asileri divayı kazanıyorlar mı? 
Yeni lspanyol 

kabinesi 

F ransada vaziyet 

Ne kadar ihtilaf çıksa 
lngiltere 1· d " k } 

Almanyanın Sovyetaleyh- Spanya a aSI UVVet er 
e buhranın girdi
ği yeni safha 

tarlıfma iştirak etmiyecek tİ • k 
Londra: 14 ( A,A.) - Noren 1 par yı azanı yor 

berg kongresine Alman hariciyesin-

" u Temps ,. dan : 

• 
O 

spanyada, yalnız ukerl bakım-
dan detil ayni zamanda idare 
bakımından da hldiseler sürat-

it birbirini takibecliyor . 

Bütün partiler yine Blum kabinesine 
muzaheret etmekten geri kalmıyacak •. 

Paris: 14 ( AA) Umumi me- l8DID siyueti tavazzuh etmiştir. 
sai konfederaııyomı ilci mesele üze 1 F ransadaki bütün parti liderleri 

1 
rindedir . diyorlar ki : j 

den resmen hiç kimse iştirak etme· 
miftir. 

Taymis gazetesi yazdığı bir ma
kalede diyor ki : 

Almanyanın bu hareketi, komü
nitmi yıkmağ'a matuf ise ve bunda 
lngilterenin de kendisi ile beraber 
olacağını düşünüyorsa Almanya çok 
aldanıyor . 

Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki 
Almanyaıun bu hareketi , Sovyet 

ispanyadan kaçan milliyetcilerden bir kıs 
mı Milanoya çıktılar. Hücum .. uğrayan 
İspanyol şehirlerindeki kadın ve çocuk
ları kurtarmak için teşebbüsler oldu 

General Molanın kıt'aları, kanlı 

ebelerden ıonra lnıııu aldı • 1 

Kollektif mukavelelere riayet Aramızda ne kadar ibtilif çık- · 
edibnemai, gerevler ve bayat paha· sa bütün partiler yine Blum kabi- ~ 
ı.J.tiyle müe1cleleıle lıulnııubnamesıl. < nesine muzaheret etmekten asli geri 1 Toled mmtakuıııda hareket eden 

'ıt kuvvetler, hükümet kuvvetlerine 
~ı mühim zaferler kazandılar . Ve 
~illin edilditine röre asiler timdi, 
~~rldl dotrudan dotruya tehditleri 
"\111118 bulundurabilecek vaziyete rlrmit· 
~r. Ve nihayet, bizzat idare -ke
~e bile M. Girol'un Batkaıılıfıııda ı 
~riai Cumhuriyetçi ve ileri radikal
""'Uen mürekkep olan kabine sahne- ı 
deıı çekilmiı ve yerini ihtilllci lider ı 
::.;:nt teıııayüllerlle tanaııDlf olan j 

u..muyet itiltuiyle artık Fran- kalmayacaktır . ' 

Rusya ve F raıısa anlaşmasına karşı 
yapılan bir harekettir . Ve lngiltere 
hu harekete iştirak edemez . 

Londra : 14 ( A. A. ) - lspan. 
ya hükumet kıaabnın Kordoya doğ
ru ilerledikleri bildirilmektedir. Ta
lavera Tajo cephesinde saat 5 den· 
beri başlayan muharebe devam 
ediyor. Hareket hükiimet taraftar· 
lannın lehinedir . 

• lzmir fuarındaki \ Filiıtindeki boğuşma gittikçe alevleniyor 

büyük kalabalık • •• 
Heriçt .. fl 78120-kip geldi. F evzı Kavukçu mutema-

Fuan 201116 kişi gezdi diyen beyannameler 
Sen Sebastien karadan tamaınile 

çevrilınişdir. Milislilerln teslim ola
cakları sanılıyor . Tayyareler be
yannameler atarak şehrin teslimi i· 
çin pazar sabahına kadar mühlet 
vermişlerdir • 

Kaballero'awa ~a · 
'- ekaerill IWJalİlt ve komilnlatler- 1 

"'- •irekkep yeoi kabineye terk et· 
l1ıittır • 

Bu üç badiııe Pirenelerln öbür 
"1aıında tamaınile yepyeni olan va
~etl karakterile etmektedir • 

ll'lllltlll utler tarafııida Apll iki 
~smberi beki elctıe idi • Fakat 
--.ıara paıaldelci .-a, stl'lrlne 
... yaptıkları bu tiria fdırln kat

" Jılrabldeıı ~ UHI• .,..,.. ... 
Eter ba ....w tıaı.Her tl!ie1)'Üt 
~ , lraaıı utradı&ı lldbet hiç 
~ yok ki, milletinin fellket ve 
:--ııe dolu olan tarilılııiıı llll facialı 
~ aalıifelİlll tlfkil edecektir • Ara
~ en çotu Komünist olan hü
~;-milisleri , terketmeden evvel , 
t~ mahalle, mahalle yakarak alevler 
~e btrakmafı, ve dinamitin tah
-"l'Qr kud~ne m6racaab tercih et
~ir . Sokaklarda devam eden 
~~ ile beraber ' mltematik 
"""llllmWer, eıı vııhfl mukabelei bil· 
~r de alabilditine devam etmek· 

ır • 

111
_ insan dehuının en müthif icadı 

-.ıı, en mükemmel ıillhlarm in.wılık 
~ llledenlyete kBl'fı cinayetin emrine 
~it oldutu bir zamanda, llp8D· 
~ ihtiWiııde, dahili harbin ne de· 
~ek oldutunu bize röıteren korkunç 

ıııiaaJ buluyoruz. 
lrun•un Asiler tarafından zaptı ve 

~t kuvvetlerin Toled mmtakasında 
tı'leyioleri bizzat Madrid'de bile si· 
~.vaziyet üzerinde seri ve mühim 
~r hııaule retirdL 

1-ir : l2 (iliumai ) - lzmir 
F uan lıu yıl bütün ziyaretÇiler üze. 
rinde güzel int>ôe1v lıerakllllfbr • 

Fuar ve 9 !ylGI bayramımız mü
webelillt , ..... büyük bir a. 
labalılt topı.mıtb • Be biat.lak ' 
bayramm reçmesi müueel>etile bi
raz mlımfl' da felırin talıii JÖrü
.- rv,. l ill fMijelilıi f r ............. 

26 Apatostan 9 E)'IGle kadar 
tren , vapur ve otoblille lzmire 
78120 kip ıe'nıiftir. Şehir c:ivıınn· 
dan ve yalan yerlerden gelenler bu 
ııun baricincledir. 

Gw 9 EylGI ıılqarnma kadar 
panaym ziyaret edenlerin sayısı 

201116 kifjdir. 
9 Ey!GI akpnu saat 18 zinden 

saat birine kadar Fuara girenlerin 
dakika itibarile vaaatili 138 kiti zi. 
yaret etlniftir, . 

Romen -Sovyet 

Pakbnın yapılmasına 
çal11ılacak 

Prag : 14 ( A.A. ) - Çek -
Sovyet paktına milşabi~ bir Romen 
Sovyet paktı yapılmasına tqehbüs 
olunacaktır • 

TitüJeskonun çekilmesi müna
sebetiyle bu iş biraz gecikmiştir • 
Fakat unutulmamıştır , 

. Giral Kabineııiııiıı ıukutunu ve ye
l'iııi ııçıkça ihtiWcı ve bilhaua Soa
~İlt - Komünist olan kabineye ye-
i..".'! terketme.i de bu hadlıelerle -
~ etmek llzıaıdır. niatleriıı idareyi eline aldıtı Barselon' 

Şubat intiha~ -lllefru bir ıu- un bqma relen ıeyin yakında Mad-
~ ıaeydm· ,_ ~ yalnıı ıııes'· rid'in de bqma releceti tüpheaizdi . 
~eti Soı ~ Cqııılıuriyet~il~ ile M. Lorgo Gabollero , .bet Soaya• 
(Jı Radikalların yüklendırı ve list iki komünist Bask milliyetper
~erı.te Popular) a meı1111p .diter JU• verl~rinden bir mÜmesail , Katolonya 
~nn deltekl~ltl elkı . kabine, milliye~erleriııdeıı bir mümC1Sil , 
'- iri tefekküllerinin ~1 ~ sol cenah Cumhuriyetçilerinden bir n'! tlere alllh ftl'lllekle İfJedlii 11• j mümeuil , v.e Radikal Cumhuriyetçi 
ra:..' ve IOl)'OI hatayı çok pahalı öde- lttilıedmdan bir mil-ilin iftlrakiyle 
-..,ıır. iktidar ııanldiııi eline aldı . Bütün 
~ Bu hatayı iflemekle kabine binat bunlar ihtiWci temayülleri açık olan 
lı eaıclı.lııi de, top yeten aolyal ilıtllli Sol)'allatlerdlr . Ve bu ıüınrenin mü
~n tahakkuk ettirmek için dahilt meuili de Lcırıo Gabollerodur • 

bi bir fınat uyan nlZ8Dlllzlık ım· Bu kombinezonda ıol cenah Cum· 
llırl.rınm emrine 10kmuttu • hurlyetçilerlnden ve Radikal Cumhu· 
h Bir müddettenberi Cumhurlyetci riyetçl lttlhaddJdarı birer müme.silin 
lik&metin vaziyete hakim olmacbfı bulunmuı { Freııte Popuiet' ) in bu 

L : ilııtiy....uıtında bu- iki burjuva pubuııuıt ~eti so
~utu Popüler kuvvetlerin taziki ti· ıı- lıadar aıapje edilmek iııtemelİn · 
~ buııaldıtı, ve artık bir lıükilıııet deıı ileri rsJi1or , DQMü kabiııenin 
tı rkulutundan bafka bir fey olaıadı· tefi olan M. Giral'in bu yeni kombine
ı.. "~ keadi mukeli arkasında iJıtilt1 zona ~ortfôysüz nazır olarak ahnm111 
;::reıt~ tefekkOJ etmı kte olctot1a lııe dqtnıdan dotruya kendiliııl bir 
"'it alt h' etllliyorda • rehin olanJı: elde buhınduraıak arzu.. 

Bu bal devam edemedi. K.O. Hl f• iılıtka bir fe, dtlikUr • · 

neşrediyor. .•.•.. , 
Vehip Paşa Filistine geldi. Araplar yine 

üç tren devirdiler. 
Alcki : 10 [ ..._. r.ı..hin. 

mizden ] - Dün gece Akkiya ıner· 
bat T.,m. kariyeainde devriye re. 
zen askeri otomobile çeteler hücum 
etmiştir. Her iki taraf birbirlerine 
sıkı ateş açmışlardır. Çetenin çok 
büyük olduğunu gören devriyeler 
güçlükle kaçmqlardu. Gene ayni 
kariyede sabah saat dört buçukta 
Beruttan gelen ve yahudilere me
vadi gıdaiye tqıyan kamyon, çete
nin taarruza uğramış, şöför ve şöför 
muavini arab olduktan için öldürül
memİf yalnız bir daha yahudilere 
yardım etmemeleri için tenbib tdil
miştir. Kamyon mevadı gıdaiye ile 
birlikte yakılmışbr. Bunu haber alan 
askeri kuvvet yetişmiı, askeri kuv. 
vetin gelec:etini anlıyan çete yolun 
kenarlanndaki gizli yerlere saklan
llUf)ar. Üç mitralyözlü otomobil ve 

ilci tank iki kamyon asker dolusun
dan mürekkep askeri kuvvet önle
rinden geçtikten sonra arkadan ~ 
keri kuvvete ıııkı bir atet açmışlar 
yolun ilci tarafı uçurum ve yol da 
dar olduğu için zırhlı otomobiller 
ve kamyonlar geri dönerek çeteler 
üzerine hücum edememiş. Nihayet 

ve oeplıane saldı bahıınesile üç ev · 
lcirnilen yrlalaralı: harap edilmiştir. 
Nıısnadada silib ııaklı zannedilen 
Fahbum ailesinin büyük köşkü ki 
milen yıkılnuftır. 

ÇETECiLERiN REiSiNiN BEYANATI 
Çetecilerin reisi de F evkalide 

Komiser gibi beyannameler neşret· 
ınete ba"amıflı~. Bir beyanname
sinde diyor ki : Bili istisna bütün o
tomobiller greve tibi olarak işlemi· 
yeceklerdir. Eğer işlediklerini görüp 
yakalarsak hem otomobili yakaca
ju, hem de içindekileri öldürec:ejiz. 
Bu beyannameler etraf da korku u · 
yandımuştır. 

Ziver Cerrah 

Araplar milli kongresi 
Kudiil : 14 ( A.A. ) - - Arap· 

!arın milli ve mıntakavi toplanbsı 
Perşembe günü olacaktır . Vaziyet 
katiyetle bu toplantı neticesi belli 
olacaktır . -

Kudüs : 14 ( A.A. ) Filistindeki 
kuvvetlerin kumandanı General Jofi 
den buraya gelmiştir . 

Loııdra : 14 ( Radyo ) - Ge
neral Odifüs yakında bir lrlanda kı· 
tasının ispanyaya giderek Komü
nistlere karşı harp edecelini bildir
mişdir . Bu kita efradı lspanyaya 
sivil ve silahlı olarak ıidecekdir • 
Generala göre, bu, ademi mu
c:labal~ ~ muhalif bir şey 
değildir • 

Melaıika : 14 ( A. A. ) - Mek
sika Dış işleri bakam, 130 Meksi
kalının Alman vapurlan tarafından 
ispanyadan kurtanlması dolayısile, 
Melcsikada bulunan Alman Elçisine 
teşekkürde bulunmuş ve bu teşek
kürlerinin Alman hükiimetine ibla
ğını reC. etıııifdir • 

Sa Majeste Sekizinci 
Edvard 

Viyanadan ayrıldı 
Viyana: 14 (Radyo) - lngi

liz Kralı Sa Majeste Sekizinci Ed. 
vard bu sabah saat 8,35 de trenle 
- [ isim anlaşılaınamışbr ] hareket 
etınişdir. Oradan hususi tayyarelen 
i e Londraya gidecekdir. istasyonda 
çok büyük bir kalabahk, görülme· 
mit bir tazahurat yapnıışbr • 

i Sovyet tayyareci
sinin muvaffakiyeti 

mecburiyetinde kalmışlar. Yanm sa- lmanyanın Tayyareci Moskovada me-
askeri kuvvet otomobillerden inmek 1 A 
at bu şekilde sıkı ateş devam eder- ------ rasimle karşılandı 
ken tayyareler gelerek çateleri ka. İspanyol Fasından istediğine Moslc:ova: 14 (AA) - Tay-
çntmak mecburiyetinde bıralanqtır. dair olan haberler tekzip yareci l.avvenski ile arkadaşı Ka· 
Her ilci taraftan da çok telefat ver· ediliyor nada , Alaska , Moskova turunu 
diği muhakkak, fakat şimdiye kadar muvaffakıyetle başannıı ve 19,000 
aıılaşılam81111fbr. Berlin : 14 ( A. A; ) - Pariste kilometre katetmiştir . 

ÜÇ TREN YAKILDI çıkan La Republique gazetesinde , Kahraman tayyareciler MOlko 
Dün rece Tulkerimde yol üze. lspanyol Fasının Almanyaya devri vada yere inmifler ve bqvekil Mo-

rinde dunn boş vagon yakılmqbr. isteği hakkındaki haberler kati yen lotof , vekiller ve binlerce halle ta· 
Ve gene Lüd civannda ilci vagon asılsızdır. rafından merasimle karşılanlJllflardır. 

yalcılmıştır. Askeri kuvvet derhal a. Berlinde nümayişler 
raştırına yapmışsa da hiç bir ip ucu Berlin: 14 ( Radya) - Bugün 
bulaınamışbr. Almanyanm eski müstemlekelerinin 

VEHIP PAŞA FILISTINE GELDi iadesi için propağanda mahiyetinde 
Filistin gaz.e~erinin yazdıpw muazzam bir miting ve nümayişler 

,,.. yapılmıfbr • 
ıöte evveııQ (Ün Vehip pııfa HM-az Londra •. 14 ( A. A.) _ n __ 
yoluyla Fililtine gehniftir. uazı 

ınahafil, Almanyayı hagün hariçte 
YIKILAN EVLER mevcut zibniyetle muhakemeye im. 

YaıWea Na bJ u ı ta silib kin yoktur. diyor. 

Öldürülen Japon Subay 
ve askerleri 
-- ·---

Tokyo : 14 ( Radyo ) - Man-
çurinin farkında Koralı baydudla· 
nn taarnızuna utrayan bir Japon 
lcıtasından 35 zabit ve nefer Hay· 
dutlar tarafından atdiiriilmiiş ve 50 
kişide~. 

MADRID HOKÜMETI KIRALIK 
ZABIT MI KULLANIYOR ? 

Londra: 14 ( A. A. ) - Kam
yonlar Bilbaoya insan taşıyorlar, 

Cenevrede 3, şimal cephesinde 7 
hükilmet uçağı yere düşürülmüştür • 

Madrid hava kuvvetleri 50 ya
bancı pilotun gelmesile takviye e 
dilmişdir . 

Ankara : 14 ( A. A ) - ispan
yadaki dahili muharebeler hakkm· 
da Alman telgraflar biikıiınet Jcuy. 
vetlerinin muhtelif mıntakalarda he
zimete uğradıklarını bildirmektedir • 
Mıdriddeki sefirlerin en kıdemlilİ 

bulunan Şili büyük elçisi Toledoda 
elkazarda bulıman kadın ve çocııkla
nn kurtanlmaaı için sefirler beye. 

tinin tava&SUdunu istemiş ve bükU· 
met lıu teklifi kabul etıniplir, Hilki· 
met kuvvetlerin mensup tayyareler 
dün Oviedoya 200 bomba atmış
lardır . 

Milano : 14 ( A. A. ) - Alman 
ve ltalyan olmak üzere bin kadar 
ınilliyetci buraya gelmişdir • 

Başka bir vapurda ispanyadan 
doksan milliyetci papas getinnişdir. 

Hitler 
Yeni beyanatta bulundu 

1 Ankara i 14 (A.A) - Reuter 
ajansı muhabirinin yapbğı bir gö-

l rüşmede Hitler demiştir ki : 
Açıkça söyliyeyim, bizim korku· 

muz Almanyanın etrafında bııhınan 
memleketlerin bolşevik zihniyetinin 
tesiri albnda bolşevikliğe siiriiklen
meleridir . Böyle bir vaziyete ııeyir
ci kalamayız • Biz ve ltalya, diğer 
memleketlerin milliyetperverlerini 
severiz . Çünki biz ancak milli bir 
esasa dayanan memleketlerle müna
sebette bulwıabiliriz • 

Varşovada · 

Spor yüzünden nümayişler 

Varşova : 14 ( A. A. ) - Leh 
ve Alman talcımlan arasında maç 
yapıhrken oyımdaki bazı ibtiliflar
dan dolayı ahali ilci kısma ayrılarak 
nümayişler yapmata batlamıllardır. 

iki takım da 1-1 berabere bir 
vaziyette oyunu bırakmıflardır. 

Makmahon 
----

lthamlatı in~ ir ediyor 
Londra : 14 ( A. A. ) - lnıiliz 

Fransa suikast teşebbüsü ile maz 
ııun Salmıahon bugün ıııahkeme bu· 
zunma çıkmıştır • Maznun , itham· 
lan inkir etmektedir. 
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Okuma - yazma aleyhinde •• soz 

söylenebilir mi ? 

Avrupa üniversitelerinin hastalıkları 

-Ill 

Çok nazik bir bahse giriyoruz . 1 Münevver gençlerin memleket 1 
Yanlış anlaşılmak tehlikesi vardır . mukadderatile ilgili olmalanna esas iti· 
Bunun için söze başlarken ilmin özü j barile bir şey denemez . Fakat oku 1 

ve bilgi yurdunun benliği önünde masını bırakıp her işe parmağını sok. 
saygı ile eğilerek ve kendini ilim tah- ~ mak ta doğru değildir . Şüphesiz is. 

Şehrimizde 

siline vakfeden gençleri takdir ile ana- , tikbal onlarındır . 

Roma devrine aid bir 
kuyu bulundu 

rak dedikodulann şekle ve tatbika- Ve vazifeleri bu istikbale iyi ha· 
Ağ Mehmed mahallesinde 19 

numaralı sokakta Şeyh oğlu camii 
yanında çifçilerden Ali Riza ve Av· 
ni kardeşlerin yaptırmakta oldukları 
evin önünde bir )ağam kuyusu kaz· 
mak istenirken 1,40 metre derinliğe 
gidilince toprakta koca bir küp ağ· 
zı görülmüştür. 

ta aid ve muhitlerin tesirlerine kur- zırlanmaktır . 
ban olduğunu hatırlamak icabediyor. Memleketlerin atisi, insanlığın 

Cihan ekonomik krizinden beri 
Avrupalıların darülfünunlarından şi
kayeti artmıştır . 

Bu şikayetler başlıca şahsi, içti· 
mai, ahlaki, ilmi, siyasi ve iktisadi, 
bakımlardandır . 

Bir çok kitaplar ve mecmualar
dan başka gündelik gazetelerde de 
aylarca süren makalelerin bir sütun· 
da kısatılmak imkanı yoktur . 

Konunun belgelerinden biri ol 
duğu için en önemli milli noktalanna 
dokunup geçeceğiz . 

O gibi yazıları okumuş olan Av
rupa tahsili görmüş gençlerimiz bu. 
nu daha büyük salahiyetle tahlil 
eder. 

Her ilde her okulda her zaman 
olduğu gibi üniversitelerden de her 
türlü talebe çıkar . 

Fakat harp sonu talebesinden 
ve yüksek mekteplerin son yıllarda 
talebe yetiştirmesi durumundan, ya· 
pılan bu j?Ünkü şikayetler bu günkü 
Avrupa medeniyetinin hastalığında 
mühim amillerden biri gibi gösteri· 
liyor . 

Gençlik seciyesi değişti • 

Okullarda eski disiplin kalmadı, 
diyorlar, adı üstünde delikanlılık ça· 
ğında tahsilin en güç devresine gi· 
ren talebeden çoğu kendini muhitin 
eğlencelerine ICaptırıyor . 

Bunun ahlaki zararlarını bir tara· 
fa bırakalım . Çünkü yirminci asnn 
ahlak telakkisi değişmiştir . F alcat 
tahsil de eksik oluyor • Yarım a. 
!imler yetişiyor . Yanın alim cahil. 
den zararlıdır • 

Ve bunlar liselerde dolan kafa. 
!arla şimdi çok genişleyen bilgi der
yası içinde bocalarken ~adeta tbuna 
lıp kalıyorlar . Türkçesi çokları -
ta bir mazur görülsün Kafadan sak at 
çıkıyor . Dimağ yorgunluğu ile be
den sıhhatıda bozulunca cemiyet içi· 
ne maddi manevi malul bir takım 
elemanlar kanşmış oluyor . 

Bu elemanlar dünyanın mukad· 
deratına hakim olacak insanlar o
lunca meselenin ehemmiyeti derhal 
meydana çıkar . 

Gerçekten bu doktorlardan ço · 
ğu tahsiline mağrur ve başı gökte 
kendinden evvelkileri istihfaf eder 

ve uzun yılların tecrübelerini sırtında 
taşıyan hükumet ricalini - haklı 
haksız - tenkid ederek kendini en 
!ardan değerli ve becerikli sayarlar. 

Bu gibi gençleri körükliyecek 
avlayacak ve istismar edecek kurum· 

!ar da bu işi biraz daha vahim leş tirmiş. 
tir . 

Türkçesi bu tecrü hesiz geı;ıçler 

işini gücünü bırakıp , - bir < takımı 
da iş bulamadığı için - siyasete 
atılır ve bir takım feylesoflann kafa· 
larında iyice tebellür etmemiş, na· 
zaryelerinin tesiri altında halkı ora· 
ya buraya sürüklemeğe kalkışır ~ 

Genel harp sonu da buna çok 
müsait bir muhit doğurmuştur. Ha
kikaten ortada bir hastalık vardır . 
Fakat bunu hangi doktorlar onara· 
caktır : Mesele buradadır . 

Yalnız doktor olduktan sonra 
değil daha mektep sıralanncfa iken· 
de üniversiteliler - dersini bırakıp
böyle işler yapıyorlar . 

Hükumetler, bunun mahzurlannı 
azaltmak için tedbirler almağa ça. 
!ışıyor • 

atisi kendilerine tevdi edilecek 
gençleri daha küçük yaştan başlıya. 
rak sağlam vücutlu, sağlam kafalı 
yetiştirmelidir . 

Bunun için de proğramlarda 
mesleki, ilmi islahat lazımdır. 

Ekonomik şikayetlere gelince : 
Darülfünuna çok talebe gidiyor ve 
bunlar artık ilim adamı olduğu için 
iş adamı olmağa tenezzül etmiyor
lar . 

iş adamlarına iş bulunamıyan 
kriz devirlerinde bu gençler işsizler 
ordulannı bir kat daha artınyorlar : 
Ve o kadar umut bağladıkları tahsil· 
den sonra bu hale düşünce inkisarı 
hayale uğruyorlar . Memlekette yüz 
binlerce bedbin yetişmiş oluyor . 

Demokrasi nazariyelerine göre 
herkesin yüksek tahsil görmeğe hak· 
kı vardır . Fakat mecburiyeti yok
tur . 

Mesele geçim meseledir . 
Tarlasının başında gül gihi geçin. 

mekte olan dağ gibi bir delikanlıyı 
bedence, kafaca, malul, bedbin, aç 
ve bedbaht ortaya atmakta mana 
yoktur. 

Bunun için yüksek tahsil işini 
planlaştırmalıdır . 

Memlekette yapılacak işlere gö· 
re ne kadar talebe lazım olacağı ön
ceden hesap edilerek "ona göre ve 
muayene ile müsabaka ile talebe. 
almalıdır , 

işte yapılan şikayetleri müsbet 
bir neticeye bağlıyarak bu hulasayı 
burada bitirmiş olduk . 

• A. Baktı 

İz mirde 

Bir balık fabrikası 
kuruluyor 

lzmir : 12 [ Hususi muhabirimiz. 
den] - Büyük işler sırasında olan 
fakat halli şimdiye kadar ihmal edi· 
len büyük bir gelir kaynağı olan 
balık.çılık artık lzmirde ele alınıyor. 

Dört gün evvel Ankaradan şeh
rimize gelen Türkofis umumi mer· 
kezi deniz mahsulatı masası şefi 
Mustafa Halid limanımızda, civarda· 
ki Dalyanlarda ve Cellad gölünde 
tetkikler yapmıştır. Bu tetkikat, de. 
niz ve nehirlerde bulunan muhtelif 
balıklar hakkında yapılmıştır. Tet
kikat Kuşadası sahiline kadar uza· 

iş derhal müzeye haber verilmiş, 
şehrimiz müze Müdürü Yalman Yal 
gın hemen mahalline gitmiştir • 

Ağzı 25 santimetre genişliğinde 
ve; üzerinde müteaddit bilezikler o 
lan bu kuyu ağzı mahfazasının içi 
aşağıya kadar toprak ecre parçalari
le doludur . 

Verilen malumata göre cerelerin 
arasında Roma devrine aid olanları 
ve Müslüman eserleri vardır . 

Müze, bu kuyunun başlangıcının 
800 - 1000 'sene evvel olduğunu 
tahmin etmektedir . 

Hafriyata her gün devam oluna· 
caktır . 

Mektep kitapları 

Türkçeleştiriliyor 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti terim 
kolu üçüncü Dil Kurultayındaki lise 
ve orta mekteplerde okutturulan 
derslerdeki terimlerin bir an evvel 
Türkçeleştirilmesi yolunda izhar edi· 

len temenniyi yerine getirmek üzere 
bundan sonraki çalışmalarına daha 
büyük bir hız verecektir . 

Terim kolu tarafından şimdiye 
kadar öz Türkçeleştirilmiş lise ve 
orta mektep terimlerinin sayısı 13000 
kadardır. Halbuki bu terimlerin ta· 

manıı 30000 den fazladır. Geriye ka· 
lan kısmııun öz Türkçeleştirilmesi 

işi gelecek ders senesine kadar biti
rilmiş olaeak:tır • 

Terim kolunun tesbit etmiş ol· 
duğiı terimler üçüncü Dil Kurultayı 
bültenlerinde mevcuttur . 

Bıçaklama 

Birisi hastahaneye yatı 
rıldı birisi de hapse tıkıldı 

Tütün fabrikası sevk memuru 
Ahmed oğlu Tahsin adında birisile 
Erzurumlu Hüseyin oğlu amele Ô 
mer arasında kanlarının kavga et· 
meleri yüzünden bir münakaşa çık

mış ve bu büyüyerek kavgaya dön 
mıştır. müştür • 

Limanımızda balıkçılar tarafın· Neticede ikisi de bıçaklanıu çe 
dan tutulmuş olan Köpek balıklan. kerek birbirlerine girmişlerdir . Ô· 
nın en iyi derisi olan Köpek balığı mer bu boğuşmada ağır yaralanarak 
nevinden oldukları yapılan tetkikat· hastahaıteye kaldırılmış ve Tahsin 
tan anlaşılmıştır. Bu köpek balıkla- de yakalanarak hakkında kanuni 
rının tahnit edilmiş iki derisi, balık· iş yapılmıştır . 
çılar tarafından kendisine verilmiş ve ' 
Mustafa Halid, bunları Ankara Tür· "'==,.,....,..,.....,,,,.,.,., ___ ,....,...,., __ ,.,,_,..,_ •=·....,,~---
kofis merkezine gönderilmesi için nun için bir balıkçılık bankası tesis 
şehrimiz Türkofis müdürlüğüne ver- edilecektir. Balıkçılık Bankasının teş-
miştir. Deniz mahsulatı masası şefi kili hakkındaki kanun layihası, ya. 
şehrimizdeki tetkiklerini bitirdikten kında lktisad Vekaletinden Büyük 
sonra Çanakkaleye giderek oradaki Millet Meclisine verilecektir. Ve bu 
balıklar üzerinde tetkiklerde bulu banka, şimdiye kadar bakımsız kal· 
nacaktır . mış olan balıkçılık sanayü işlerini 

ikinci beş yıllık sanayi progra· mürakabe ve tanzim ederek yüksel· 
mında balıkçılanmızın himayesi, tecektir. Memleketimizin muhtemel 
memleketin ihtiyacı olan muhtelif balık mıntıkalarında kurulacak olan 
balık mıntıkalarında balık konserve konserve fabrikalarından birisi de 

fabrikalar, tesis eclilmesi vardır. Bu. lz:mirde kurulacaktır. 

Genç bir kadına sarkın
tılık ve tehdit ! .... 

İki adam , bir bahçede genç bir 
kadına musallat olmuşlar ... 

Yine bir kadına sarkıntılık hadi
sesi oldu. 

Dün, resmi makamdan vakaya ait 
aldığımız malıimatı aynen yazıyoruz: 

Hadise hakkında etraflı tahkikat 
yapmağa lüzum görmedik • Çünkü 
cüretkarlann, hareketlerinin ağırlığı 
aşikardır. 

"Hanedan mahallesinden Abdür. 
rahman oğlu Mahmut ve arkadaşı 
Ali oğlu Durmuş ismindeki adam· 
}arın , Meta Osmanın bahçesinde 
Cafer kızı 23 yaşında Fatma Leman 
adındaki kadını tehdit ettikleri ve 
sarkıntılık yaptıkları iddia olundu· 
ğundan mütecavizler yakalanarak 

Talebe kayitleri 
Bu hafta içinde şehrimizdeki bü· 

tün okullarda hummalı bir faaliyet 
vardır • 

Her gün yüzlerce talebe,kayit için 
vesikalarıaı ikmal ve ı:ııuayene işle· 
rini yaptırmaktadırlar • 

Bu yılki tehacüme göre : Bir çok 
mekteplerde sınıf ilavesi ihtiyacı baş 

gösterecektir. 

Şehrimizde hava vaziyeti 

Şehrimizde, havalar , artık gün
den güne serinlemektedir. 

Bo ~cu ve terletici sıcaklardan 

eser kalmamış,yalnız şehirde detil, 
bütün Çukurovada , hararet normala 
dönmüştür. 

Dün en çok sıcak 28. 7 santigrat 
derece idi. 

Hava yirmi dört saat, hep hafif 
f rüzgarlı ve kısmen bulutlu geçmiş· 

tir . 
Evvelki akşam gece yarısı çok 

kısa süren bir yağmur yağmış ve 
ancak damda, açıkta yatanları ha· 
fifçe rahatsız etmiştir. 

İstasyon Büfesinde 

Kumar 
oynayorlar mış 

Yeni istasyon büfesini işleten 
Ömer adında birisi, garson Reşid, 
garson Mustafa ve Mehmed ile ar. 
pacı Hasan ve Ali adında beş kişi· 
ye büfesinde yer göstererek kumar 
oynattığı tesbit edilmiş ve suçhılar · 
önlerindeki 50 kuruş ve bir deste 
iskambil kağıdı ile cürmümeşhud 
halinde yakalanıruşlardır . 

haklannda kanuni muamele yapıl
mıştır " 

Türksözü- Ay değil , hafta 
geçmiyor ki , kadınlara sarkıntılık 
hadisesi olmasın 1 •• 

Bu nedir? .. 
Bu, bu çirkin hareketleri yapan· 

ların, gözünde namus mefhumunun 
şahsi karakterlerine göre kıymet
lenişidir ki, bu gibilrr bu muamele. 
leri rastgele her kadında tecrübe 
etmekten geri durmıyorlar 1... , 

Bunun önüne geçmek için ae yap· 
malı ? .. Nasıl etmeli ? .. 

Bunu bizde sonıp düşünüyo
ruz . 

ilk mektep muallim 
lerinin nakilleri 
Vekaletin bir emri 
Kültür Balr.anlıtı Maarif mü· 

dürlüklerine bir tiıniıa göndermiş· 

tir . 
auoda, ilk mektep mualliınleri 

sınıfta yapılacak nakillerinde fU iki 
esasın göz önüne alınmaaını bildir
mekte4lir. 

1 - Ç-ocuk v~a kardeşini orta 
tedrisat mekte~riade okutnuık 
mecburiyetiode olanlar orta ve lise 
olan yerlere inha edilecektir . 

2 - Tedavi edilmek mecburi· 
yetin de alan ve nakli icra kılınacak 
ilk mektep muallimleri hutalıane, 
dispanser ve tedavi evi olan yrrlere 
inha edilecektir , 

Şarap fiyatları 

Gelecek ay yüzde otuz 
ucuzlatılacak 

inhisarlar umum müdürlüğü şa· 
rap sürümünü artırmak için fiatlar· 
da tenzilat yapmağı kararlaştırmış 
ve bunu bir rapor halinde vekalete 
bildirmişdir . 

Vekaletin tasvibinden sonra şa· 
rap fiatlan ~de otuz kadar ucuz· 
latıl:ıcaktır. Bunun gelecek ay ba. 
şından itibaren tatbik edileceği u· 
mulmaktadır . 

Bundan başka inhisarlar idaresi 
piyasaya bazı yeni likör çeşidleri 
çıkarmak için tecrüheler yapmakta. 
dırlar 

Bayrağımız 

Avrupa muvaz 
nesinde Polony 

nın rolü 
Yazan: George Soloytlch 

Son zamanlarda, Hitler plinl 
nın tehdidi altında bulUDM meın 
ketleri ziyaret etmek fırsatım 
dum ve lsveçlilerle Danimarkalı! 
önümüzdeki harbe kendilerinin 
girmek mecburiyetinde kalacakl 
nı nasıl ittifakla tasdik ettilerini 
rerek hayrete kaldım. 125 sene 
detle sulhtan istifade etmiş olan 
veç artık silahlanmaktan başka 
şey düşünnüy•>r. Milli müdafaa 
selesi burada aktüalite halind 
lsveçlilere kime karşı silahland 
sorulduğu zaman, Milletler Cemi 
ti paktından doğan teahhüdlerini · 
ra edecek vaziyette olmak ve a . 
zamanda icabında Alman tehlikeli 
ne karşı koymak istediklerini ıöY 
yarlar. 

Danimarka'nın da Almanya 
korkmak için daha ciddi sebebi 
vardır. Hiç bir Alınan h .. 
Slesvig · Holstein'in Danima~a 
rafından ilhakını tasdik etmiş d 
dir. Hitler iktidara geleliden 
Slesvig'de birçok Almanlar f 
Hollandalıların topraldanıu satııı 

, 

)arak cenubi Daııinıarkada 
hakimiyetini temi• 

çalışıyorlar. Bir harp halinde D 
marka, Almanya tarafından · 
maddeler kaynağı, ayni :ıam 
dem ve hava üssü olaıalc kul 
mak üzere işgal edilmekten 
etmektedir. Baltık devletleri de 
ku içindedirler. 

Polonyalılar da, Hitler'in ke 
leri için beslediti hakiki hisler )ı 
sunda hiç bir hayale kapılmaılat· 
kat Alman destluğuDU kabul e 
te menfaatleri vardı. Hitler 15 
müddetle Daniig ve Koridor • 
deki hakkından vazgeçmeyi 
ederken Polooyanın bu fırsatı ki 
maııı delilik olurdu. Enilıde s 
bu uzlatınadan yalnız L.ehlilcr İl 
de ettiler. Bir yandan · 
Almanyasınm kabule hiç yana 
mış olduğu istatükoyu Hitler 
manyası tasvip etmiş ve bir y 
da Polonya bu sayede Fransız # 
yetinden kurtularak bu mühim A' " 
rupa memleketine layık bir m" 
siyaset edinnüştir. Leh devlet 
lan Alman tehlikesine karşı ıöıl 
ni hiç bir zaman yummuş dejİ 
ler ve pekala biliyorlardı ki Fr 
ile yeni bir yakınlaşma saatı er 
gelecektir. Şimdilik Hitler ser 
şehrin fethine girişmi y1>r, fakat 
hangi bir andı> buna karar ve 
lir. 

Polonya için mağlub bir Al 
yanın yanında yürümekte bir fa) 
yoksa, muzaffer bir Almanyadall 
mulacak birşey bulunmaması 

tabiidir. Diğer taraftan bugün P d 
yada ordu hükıimeti eline ahım 
Ve Leh ordusu daima Fransız d 

·ıtı 
kalmıştır. Gerçi Fransız Le~.:~ 
fakına bazı maniler de yok def"""-' 
Bunlar arasında Fransız - Soff. 
pakb zikredilebilir. Bİı nıcaelolel' 
yati bir ehemmiyeti haiz ol 
rağmen, general Rydz • SrniglY 

Uyurken 

bu hususta tatnün edici bir hal 
bulacağı şüphc~dir, Saha 
llllfbr ve netice beklenebilir. 

Hakkında yeDİ bir formül ı--·------~ 
tesbit ediliyor 1-rı 

J-ıc 
ltı Para çantasını çalmışlar 

Amelelerden lslahiydi Mahmud 
oğlu Mehmed adında birisi polise 
müracaat ederek : 

Gündüz mezarlıklar arasında u
yumakta iken, boynunda asılı bulu
nan para çantasının kayışının kesi
lerek meçhul şalus tarafından para. 
lannın aşırıldığııu iddia ve fiÜyet 
etmektedir . 

Zabtta tabkikıta pifıaiftir • 

Milli ·Müdafaa Vekaleti askeri 
fors, flama ve bayraklann yeni şektl
lerioin tesbiti ile kuHanılacaklan za. 
manlar hakkında bir talimatname ha· 
mlalDI§ ve bu talimatname Vekiller 
Heyetine kabul olunmuştur . 

Yeni bayrak kanun11DUR tatbik 
fddini gösterecek olan niuınname· 
de Milli Müdafaa, iç ve dış bakan· 
lıklarca resmi daire ve teşekküllerin 
bayrak çel?f ve ind;rif.leri, Türk 
bayrııtın!n ylbang ınıuııltıkaloade 

izmetçi 
..» •t 

Evde çalJfmak üzere hi~;, ~y 
ve başçı aranıyore. idare aneJll" liir 

emüracaat edilsin C. 

~ 
>111ı: 

Çekiliş ve indirilişi ye bayr ~ ııı.J 
gerek teıııail ve gerekse sÜ7 ,J ~ 
için ne zamanlar ve ııaaıl, ~~ it-:.. ı 
çekileçeği ~kıada bükiimler IJll" · "'1C: 

n1eıktır • 
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Königsberg' deki 
Türk paviyonu 

'türkiye standı bütün paviyonlar ara
sında en büyük ve en mükemmeldi 

Benin : [ Huauai muhabirimiz
den ] - Berlin Türk Ticaret Oda- ı 
llıız Almanyanın Königaberg ıehrin
de açılan 24 üncü Arsıulusal pana· 
Yıra Türkiye adına ittirak etmi§
lir • 

Bu serginin ehemmiyeti dolayı -
aile açılma töreninde Berlin Büyük 
Elc;inıiz Hamdi Arpag dahi bulun
llıııştur . 

Sergiye bizden başka Polonya, 
litvanya, Letonya, Finlandiya, Es
tonya, Macaristan , hatta Hindistan 
ve Mançuko ile serbest şehir Dan· 
lig dahi iştirak eylemiştir • 

Momnwıiyetle öğrendijime gö
~. bütün bu devletlerin paviyoııla. 
it arasında en büyüğü ve en mükem 
llıtli Türkiye standı bulunmuştur . 

L~ ~ metre murabbaı kadar bir 
"llYikliiktc olan paviyooumuzda he· 

men bilumum ihracat maddelerimi
zin nümuneleri tcthir .olunmuştur . 

Esas pavyonun her iki tarafında 
her biri 5-5 metre büyüklüğünde 
iki standda ayrıca Türkiyeye aid 
85 parça fota~afi teşhir olunmuş 
tur. 

Paviyonun önünde ise büyük Ôn· 
derimiz Atatürk'ün etrafı çiçeklerle 
süslü güzel bir büstü bulunuyordu . 

Paviyonumuzda bundan başka 
Türk - Alman ticaretinin son yıl
larda memnuniyete değer inkişafını 
gösteren büyük grafikler asılı idi • 

Berlin Türk Ticaret Odamız, 
büyük bir itina ile hazırladığı Türk 
stadında ınaMıllerimiz hakkında 20 
000 den fazla muhtelif propağ'anda 
broşürü dağıtmışbr • 
Pavyonumuz pek bekenilmiş ve 191-
000 ziyaretçi tarafından gezilmiştir. 

' 

Paris'te canavar 
bir adam 

ruhlu 

Ormana götürdüğü iki küçük kızın birisi
ni insafsızca boğazladı, diğerini !.. 

Türk sözü sahife : 3 

Belçikada 
Ehemmiyetli grevler 

başladı 
Ankara: 14(A.A) - Lilde men

sucat sanayii patronları ve işçileri 
arasında çıkan anlaşamamazlık ne
ticesi başlamış olan grevin aldığı 
durum üzerine Fransız Başbakanı 
Blum, hakemlik yapmak için Lile 
gelmiş ve patronların, işçilerin istek-ı 
!erini kabulden imtina etmeleri dola-
yısıyle ihtilafı hükümetin yapacağı 1 

hakemlik ile halletmeye karar ver· 
miştir. 

. Habeş Kraliçesi Marsilya 
yolunda 

Kahire : 14 ( A. A. ) - lngil
tereye gitmekte olan Habeş krali
çesi Marsilyaya gitmek üzere lsken
deryeden hareket etmiştir . 

Norveçte müthiş bir çığ 
kazası oldu 

Oslo: 14 (Radyo) - Berken' 
den haber verildikine göre müthiş 
bir çığ kazasında 50 kişi ölmüş ve 
60 kişi yaralanmışdır . 

Çığdan sonra kaza yerine tay
yare ile doktor ve imdat gön
derilmişdir . 

Oslo: 14 (Radyo) - Son alı
nan bir telgrafa göre Çığ kazasında 
ölenlerin sayısı 90 dır . Bunlardan 
bir çoğu kadm ve çocukdur . 

E 

Fransız 

l~_B_E_L_E~_E __ i_LA_AN_L_A_R_ı __ ~I 
1 - Belediye zabıta memurlan için yaptırılacak otuz çift fotin açık ek

siltmeye konulmuştur .. 
2- ihale, açık eksiltme suretile yapılacaktır • 

Hariciye bakanının sözleri 3- Eksiltme 1-Teşrinievvel-936 perşembe günü saat on beşte Be-
lediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Nuvakkat teminat akçesi on beş liradır. 
Ankara : 14 ( A. A. ) - Dışiş- 5- Şartnamesi Belediye yazı işlerinde görülebilir . 

!eri bakanı Delbos Fransanın dış si· 7285 15- 19-23- 27 
yaseti hakkında söylediği bir nutukta .---------'!' __ , ______________ _ 
silahların fasılasız surette \jrtırılması 
Avrupayı harabeye sürükliyecektir. 
F ransanın a:Cdettiği anlaşmaların 

mahiyeti muslihanedir ve kimseye 
müteveccih değildir . Fransa diger 
memleketlerin içişlerine karışmıyor. 
Buna karşı da kendi dahili işlerine 

de başkalarının karışmasına müsa
ade edemez. 

iki Amerikalı tayyareci
sinin Okyanus seferi 

Ankara : 14 ( A.A ) - Ameri· 
kalı tayyareci Mervil ile Richan At
las Okyanus yolu ile Amerikaya 
dönmek üzere Southport tayyare 
meydanından havalanmışlardır . 

Riçman yine hava yolile 
Nevyork'a hareket etti 

·Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 14-30 

Adana öğretmen okulu direktörlüğün-
den : · 

Açık eksiltmeye konulan işin 
Miktarı 

700 
260 

Cinsi 
metre lacivert kumaş 
takım elbise dikisi 

Dipozitosu 
215 lira 
98 • 

1- Okulumuz talebe ihtiyacı için yukarda gösterilen iş 31-8-936 
' dan itibaren on beş gün müddetle ebiltmeye konulmuşturKati ihale 15-

9-936 salı günü saat 14 de Adana Kültür direktörlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. · 

2- Alınacak 700 metre lacivert kumaş feshane Mensucat fabrikaıı
run okulda nümunesi mevcut 510 numaralı kumaşı olacak ve fabrikaıun 
şahadetnamesile tevsik edilmiş bulunacaktır. 

3- Nümunesine uygun olarak dikilecek 260 takım elbisenin dikimi 
kumaşın okulca tesellümünden sonra şahadetnamesine göre yapılacaktır. 

Londra: 14 (Radyo)- Ame
rikalı tayyareci Hanri Riçman ve 
arkadaşı bugün saat ikide Nevyor
k'a dönmek üzere tayyareleriyle bu-
radan hareket etmişlerdir . J 4- Eksiltmeye girecek olanların Ticaret Odasında kayitli olması ve 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesine göre lazımgelen vesaiki bir
likte getirmesi ; ve şartnameleri görmek istiyenlerin bu müddet zarfında 
Okul direktörlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur . 7247 3-6-11-15 Gaip kız 

Paristen bildirildiğine göre 1935 
"aıeainde yalcaJan.aıı • Alsasb cana
,_ " a ~ diğor bir çocuk düş· 
::.. clUalylkayı ele vermiştir . Bu 
1:ı,;.:.,7~ ~nııaıt olduğu çocuklardan 
,""~ cmedi kanlar içinde Mul-

Çocuk daha yaklaşmadan yere 
yuvarlanıp bayılmıştır • Köylü yara
lı çocuğu kollarına alarak evine gö
türmüt • Polise ue doktora malü
mat vermtştir . 

1 Hürmet görmek için 

On bir yaşlarında Emine adın
daki kızım üç gündenberi gaiptir . 
Polis dairesine müracaat etmekle 
beraber kızımın ; yanında olup da 
beni yirmi dört saat içinde haberdar 
etnıiyenler hakkında bilahara ~imin 
yanında bulunursa kendini mahkeme 
huzurunda dava edeceğimi bildiri • 

SOCONY- VACUM 

'-ı.ıa. civ .. nda bir ormanda bıılun· 
~ polis canavarın izi üzerine sev 
elıııiıtir • 

ter Yqi bet ~ında olup Val· 
1-.ı l<ueny ismini tqıyan katil yaka· 
~ dıtı zaman o civarda ikamet eden 

~:.:ç ay evvel ansızın ortadan 
ı..:.:: ÜUıZ Jatlarında bir kıaın 
~tiıi oldutwıu itiraf etmiıtir • 
İti Zahttanm tıılıkikabna ve katilin 
rııı::'lanna göre küçük ]aninin kaçr 

iilıt-~~ ve s:onra ormana götürülerek 
11riilnıesı fU şekilde olmuştur • 

ltlıi Pa~rtesi g~cesi Janin Tallen 
ı.,._;r cıvarındakı ormanda diğer ar
~lan ile oynarken yoldan bisik
~ ~ir adam geçmiş , küçük kız
~ ~orünce bisikletten inerek Jani
~tüncü dükkinının nerede oldu
bi sormuştur . Janin masumane 
Ilır eda ile yabanaya tütüncü dükka
tir~ Yolunu göstermeyi teklif etmiş-

ltıı lıte o dakikadan itibaren küçük 
tVj Ortadan kaybolmut ve bir daha 
~dönmemiştir , Janin gece eve 
Vve e~ce ailesi meraka diif8ıiit 
ı.ın:0lise bat wrmak ıae1eleJi an
~ . '!ır · Polis derhııl tabkikMc 
~nıış , fakat Janin izini buı.-
~ · Arkacfatlan en ııon olal'llk 
•iiyL-~zı biaikletli ile ıör<l'.iklerini 
·~or~ . Bu bisiWetli kimdi ? 

'-rı ll1Jli dört saat o civann çocuk-
1-ıctYllı bisildetinin yedi yqlamıda 
ltı eıı Giradot namında başka bir 
~t ıc._tr.ı biliklete biııdirdipıi haber 
kt "nıİflerdir Jaklenia de ortadan 
!lir~ polisi telifa düşürmüş· 

1-t~ meçlıgl lıiııildetli adıma 
~ ~ . kaçınldıklarına şüphe 
'· Po!ia tahkikata ve araşm
h~evanı ederken ormanlarda 

~e lıi. olan bir köylü kanlar 
-,.Alllıııtaçocıulwt kendine doğru 

~g& ·ıtür. 

Derhal köylünün evine kopıı po. 
)isler, yapılan tedavi sayesinde ken 
dine gelen kızcağızı sorguya çek

mişler ve kaybolan iki kızdan ]ak
len oldut11DU anla~ardır. Kızca· 
ğızın verdiği ctkil üzerine bunun 

Walter Kueny namında biri olduğu 
anlaşılmış ve tevkif edilerek sıkı bir 
IOl'l!'11Y• çekilmif. 

Küçük ]anini kirlettigten sonra 
öldürdütünü Jaklene ayni maksatla 

tecavüz etmek isterken bağırması 
üzerine yaraladığını ve elinden ka 

çırdıkını itiraf etmi§ • ]aninin cese
dini sakladıtı yeri de poli •lere gös
termittir.-

Walter Kuenyni 193S senesinde 
bütün dünyaya delı{.et salan Alsaslı 

canavar namı verilen çocuk katilin· 
den vahşet itibarile daha aşağı kal. 

madığı tahmin ediliyor. Katilin tev
kifi üzerine Mulhous'deki halk o ka

dar heyecana gelmiştir ki hükümet 
katilin linç edilmesine mini olmak 

İçin tedbir almak mecburiyetinde 
kalmışbr . 

T"İ)R..K. 8Ö Z t) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone prtları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 A,lık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dıt 111ı•lelletler için Abone 
bedeli detifmez 'yalnız posta masrah 
zammedilir . 

2 - IJAıılar için idareye müra· 
nı edilmelidir • 

~rasız adamların para için iş 
aradıkları gibi Amerikadaki pa

ralılar da adeta iş arıyorlar . 
Amerika erkekleri iki taraflı ol

dular . Münakaşa mühim : Geceleri 
pijama mı giymeli gecelik mi ? 

Gecelik entarisi taraftarlarının 
şefi doktor Davis bir broşör neşretti. 
Diyor ki 

nm . Hamamkurbu ma· 
ha ilesinde 

7286 OSMAN CUKAY 

Satılık yayla yurdu 
Kendine hürmet ettirmesini 1 

bilen bir erkek pijama giymez , I 
Lincoln , Vashingtan , Napolyon , ı 

Roozvelt gibi büyük adamlar katiyen 
pijama giymemişlerdir . j 

Pijama taraftarları derhal cevap 
verdiler ve Raozveltin pijamalı bir j' 

resmini neşrettiler . 

Bürücek yaylasında Çampalas ya
kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bağı , müteaddit Çam ve 

1 

katran ağaçlarile muhat yurt satı
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-

Doktor Davis de reisin gecelik 
entarisi ile alınmış bir resmini neş· 
retti ve geceliği pijamaya tercih et-
tiğini söyledi . 

Yakında Vaşington da " gecelik 

caat etsinler. 7262 3-1 O 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

konakından geçen caddede iki ta. 
entarisi giyenler • kongresi toplana afı caktır • r yol , iki dönümlük güzel bağ 

Bize kalırsa beyhude zahmet ' ve bahçesiyle dört oda , mutfak , 
ediyorlar 1. hamam ve bir salonu muhtevi 3 

Sahlık tırnaklar ' numaralı hane satılıktır . lsteyenfe-
i rin içerisinde oturanlara müracat

lnsanlar geçinmek için , fena ve , lan . 
iyi her çareye baş wruyorlar . Bun· 2- 8 7283 
lamı içinde kendini bile bile ölüme :ııı....-·----------·• 
atanlar bile var . mu sanıyorsunuz ? 

1 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi tctkilitımızla her za 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

:----------------------------------
Hilaliahmer civarında eski Selanik 

bankası karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü 
Başarır 

Belki bir gün aklın da kilo ile sa
tılığa çıkanldığını söyleyenler olmı· 
yacak mı? 

~~:~iyenler neler icad etmi- Viyana ve Almanyadaki mesleki tet-
yorıar neler 1. k k h 

Çinin 400 milyon nüfusu vardır 
ve bu 400 milyon nüfusun hayatla
rını kazandırmalan pek zordur . Bu· 
na rağmen bazı biç geliri olmıyan 
kimselerin rahat rahat oturup tırnak
larını uzatmantan başka bir şey yap
madıklan görülmüştür . 

Bunlar Çinin mcthur tırnak sa· 
balandır . Çinde uzun tırnak çok 
para etmektedir . Bilhassa anza· 
sızlan avuç dolusu gümüş getirmek
tedir . Çin doktorları bu brnaklar
dan iliç yapmaktadırlar . Rivayet 
edildiğine göre bu brnak ilacı bazı 
boğaz hutalıklama birebirdir . ı 

Sahte Jokond I 
Propaganda llliıalan mahdut 

Loııvre müzesindeki meşhur kız: i at seya atinden avdet etmiş ve 
Jokond. h } } 

Yirmi beş sene evvel bir hava- asta arını kabu e başlamıştır 
dis çıktı, yalnız Fransayı değil , ~ 7268 3-5 
bütün dünya sanat alemini heyecana ı----------·-------..;;.....;:;_ _____ _ı 
getiren bir haber : Jokond çalınmış. 

Bereket versin hırsız çabuk bu· 
lundu ve tablo gene yerine asııdı . 

Bugün bir Belçika ga7etesi bu 
haberi tazeledi . Diyor ki : Louvre 
müzesindeki Jokond sahtedir . Hır 
sız tam yakalanacağı sırada şahe
seri yakb , Fransızlar yeriııe sahte· 
sini astılar . 

Bu haberler doğru olmasa ge
rek , fakat ne de olsa müzede ra· 
me bakanların içinde bir şüphe uya
ıuıoak ya. 

Seyhan Kiiltür Direktör 
lüğünden : 

Yeni açılacak olan Kız Enstitüsü 
için 60 adet talebe sırası yapbrıla -
caktır . ihalesi 26 Eylül cumartesi 
~nü saat 11 de Maarif müdüriye
tinde J~acakbr . ille teminat pa
rası 67,5 lıradır. isteklilerin şartııa. 
'.°e ve resimlerini gelip görmeleri ve 
ıhale gün ve saatında da hazır bu. 
ıunmaları ilan olunur . 7275 

ll-lS-19-23 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

• Adana Cezaevinin yirmi lira 
ücretli iki gardiyanlığı açık oldu
ğundan münasibi seçUmek üzere 
talip olanların Adana Adliye Encü
menine müracaat etmeleri ilan olu-
n~ 7~7 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükümet civarında 

istikamet eczanedir 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA - _:.:~:::.::::.::._L:_::_:..:_::..=:..:._ _______ ~ 

h.ılo r' ıyatı 

' 

Cll'I Si 

-Kapımalı pamuk 
Piyasa parla jj'I --;, 

Piyhsa temizi ,, 

J<:u az En çoL. 
.o:. ~- /{. s. 

~ 

35 

iane 1 42,50 43 

Satılan Mikdar 
ICUo 

. 

iane 2 ]-·----•------'----! 
-Ekspres _!3,50 
Klevl.:..an=t-- --- 44 1 46,25. __ .:....-------·I 

YAPAGI ----------
_::cB~e y .~a_z ______ lı ----1 · 1---------

Siyah 
Ç 1 G 1 T -

Ekspres 
iane ' 
Yerli "Yemlik "--11-----1-----1--------

,, " Tohumluk ,, 

•-~~~----.--H_U_B_U.-B_A_T. _________ 
1 

Buğday Kıbrc::cıs ___ I 
• Yerli 4.so .. 5 

.. mentane 
Arpa 
Fasuly!.;a:.__ _____ 

1 
_____ 

1 
_____ , _________ 

1
1 

---Yüiat • 1 
-Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

UN 
_Dört yıldız Salih _ _,7=50,_ ___ , ________ _ 

... üç " " 675 :ö ~ -'D'.:!o __ r-t _y::.,ıld_ı_z~D;....o_ğ_ru_l-uk,-----ı--7-00 ___ _ 
~~ 625 ::ı • üç " " 
] .§ Simit " 8oo---·-.. ------ 1---------~ ı; -Dört yıldız cumhuriyet 700 
N <> 625 --·!-------·- 1 
~ _::Ü~Ç-="----"------•-:=::.----•----------1--.....:S~i~m~it ___ ...:;."-::----~....;;800.;.;... __ :._ ________ , , 

Liverpl Telgraflan \ Kambiyo ve para 
14 / 9 / 1936 iş bankasından alınmıştır. 

SG,.,,,,. /'ene 

Hazır J 6 07 •---
ı-~~~-1~6~1_i5~,~;Tra,;nız;~i~-ı Temmuz vadeli 1-

Birinciteşrin vadeli 6 55 1-~~...:....::;..::;;;:::...::... __ 1--,,..,+.,. 
1_~H~it~h~a~z~ır _____ 1_~5'-184 Nevyork 12 -,1"5;; _ _;;::.::::,::._:,..:::;..:.:..:=---·l---ı-

1 

1 
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Ankara fıçı birası 
: \. 
'. 
••• . ·•·. 

:; ....... ·-
_-, ..... 

·~ı . ' l /lj, \ Wıı~'/ 
' .. ,,g;l/J rl (ı••L.. 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 
' '<: 

ANKARA &la.AS' 
Ayakta Bardağı 1 Q Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( • ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

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

Her verde israrla arayınız . . 

[ Adana acentesi • Rıza Salih Saray Posta kutus 
• 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 11 R. 7230 17 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır ..•. 

Parfümeri, tuvalet eşyalan eyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu ıu 

Celal Bayer 

1 

Türksörli ıs Eylül ıg56 

T~QKiYE . \ Urfa Belediye Reis· 
liğinden : ..... Z:IRAAT Urfa şehrinin hali hazır haritaJI• 
nın alınması 22-Eylıil-936 tari· 
hinden itibaren bir ay müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

" 
6ANKA51 

1- Şehrin mesahası meskıin kı. 
mı 172 gayri meskun kısmı 182 lo 
cem'an 354 hektar tahmin edilınİ( 
tir • 

. l 

2- 354 hektarlık haritanın be
deli muhammeni • 4854 • liradır• 

3 - Haritalar Belediye yapı 
yollar kanununun birinci mad 
mucibince şehrin hali hazınıu gtıl' 
teren 1-2000 ve 1-500 mile 
sında iki kıta ve 1/1000 miky , 
da tesviyei münhanili bir kıta hııtl 
tası alınacak ve bunlar dört takıl' 
olacaktır. 

4-Muhammen bedelin 0/0 7,5 
olan 364 lira muvakkat teminat ; 
nacaktır . 

5 Şartnameyi görmek istiyeıl' 
!er Urfa Belediye dairesine miit' 
caat edeceklerdir. 

6- ihale Eyliilün 22 inci salı 
nü saat on ikide Urfa Belediye E
cümeninde yapılacaktır. 

7- Taliplerin bu işi başarabi~ 
cek şeraiti haiz bulunduklanna ~ 
Nafia Vekaleti Celilesinden mu5"' 
dak ehliyeti fenniye vesikası i 
etmeleri mecburidir . "668. 

1243 1-s-10-1.S 

Seyhan Valiliğinden: 
Muhammen bedeli Lira : 45~ 
Cinsi : 645 metre 2 arsa üzel'l 

tahtani iki odalı hane • 
Mahallesi : istiklal • 
No: 646 

·DAoA 
ÔiRiKTiREN . 
r?Al-lAT. l;Dt;R 

Tarihi : Ka. Evvel / 929 
Hududu : Dört tarafı yol • 
Hususi idareye ait olup hudut 

miktarile sair evsafı yukanda 
hanenin mülkiyeti peşin para ve 
artırma suretile satlığa çıkarı 
br. istekli olanlann °/0 7 ,5 pey 
çasile birlikte 22-9-936 sah 
saat (10) da daimi encümene 111 

9 caatları. 7256 6-ıo-ıs-1 

.. 

, 

Çiftehaiı Kaplıcası 

Açıldı 
abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesıme 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 yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

1 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka ı 

50 ikinci " 
30 Hususi banyo ) 

15 Umumi " \ 

Odalar dört kişiliktir 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
36 

~---------------------------------------,-------
Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDIYF. KARŞISINDA 15 

- - -

Biçki Yurdu kayıd muamelesi 

Refika Recep Biçki Yurdu kayı~ muam:lesine on beş Eylıilde öl 
Kayit Cumartesi ve pazardan maada her gun sabahlan 9 dan 12 ye , 
leden sonra 13 den 16 ya kadardır.Kayıd şeraiti için Yurt müdürlü 
müracaat edilmelidir . 

Tarsus kapılil : Bebekli Kilise sokağı 

Refika Recep Tümerkall 
r 
~. 

Y. A. 

6748 
· a,4 tjci 

Umumi neşriyat müd' 'kş 
Celal &yer ket 

Adana Tiirk sözü rr..,,, 


