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İZ MİR 

Alman ordusu iki 
misli oldu 

F ransanın endişesi 

" Georges Blun ,, " Jornal " 

fE5} erlin - Almanyanın Sov-
1.g) yet Rusya teslihatına karşı 

açtığı mücadelenin hakiki 
Sebeplerinin üzerinde gerili bulunan 
ilerde nihayet yırtıldı , 

Şansölye - Başkan bu gün neşr
ettiği bir kararname ile askerlik müd
detini 12 aydan 24 aya çıkardı. Bu
nun diğer bir manası da şudur : 

Alman ordusunun hazeri kuvveti 
60 binden bir milyon iki yüz bine 
Çıkacaktır . 

Bu suretle Almanya dünya kuru-
1•lıdanberi hiç bir milletin sahip ol
tııadığı bir orduya malik oluyor de
tııektir . 

Hatta, bu ordu, 1914 de impara
torluk Almanyasının elinde bulunan 

~du mevcudundan 300,000 kişilik faz
bir kuvvete sahip olacakdır . 

Biraz dikkatli olan müş11hidlerce, 
~lınanyanın çoktanberi halı hazır as-
4 eri vaziyetten memnun olmadığı şüp
esizdi . 

Yapılmakta olan kışla ve Aerod-
10ın '!ar, 36 fırkalık bir ordunun ihti-

~cından çok fazla idi. Bu kışlaların 
i bırakılmıyaca~ı ve yapılon bu tny 

lare karargahlarının lüzumlu malze
~e ile daldurulacağına da hiç şüphe 
lokdu . 

Şimdi zarlar atıldı . Ve bizim için 
)~llılacak iş , vakıları ehemmiyetle 
10rınekten başka bir şey değildir . 

.._ İtiraf edeyim ki ; bu hadiselerin 
>1k , müthiş bir ifadesi vardır . 

ti) Bundan sonra , en aşağı sekiz mo-

1 
•lü fırka ve bir kaç bin tayyareden 

l>ekkep bir hava kuvvetiyle l,M0,000 
'tilik bir ordu kapılarımızın önüne 
lığıJmış demektir . 

~ F"ührer'in bu hustaki kararını tef-
1 eden ve Nazi Partisinin resmi or
~nlarından bir isi [ Correpondance 
~\ionalisocialiste ] gazetesi , bütün 
lıahati Sovyetlerle , dünyaya nizam· 
. lık ve ihtilal saçacak olan Yahu
'1ere atmaktanır . Gazete bu maka
r ~ 1~de uzun uzadıye Sovyet Emper-
1,.11_Zıninden ve Moskovanın tesliha
'l(!an bahsetmektedir . 

\ Nazi partisinin naşiri efkarı olan 
g;ızete, artık yeni olmıyan bir 

\\iğe sadık kalarak Almanyanın bu 

1~azzam teslihatını bir sulh eseri 
'8leriyor ve Rusyanın silahlanması
ıse harbcuyane emellere atfediyor. 

A.lmanyanın ordusunu katlamesı
Sebebleri ister şu veya bu olsun, 

nun bizce ehemmiyeti olmak 
~1llıdır. 

\ A.lmanya ordusunu katlamamıştır. 
hazarda 1.200,000 kişiyi silah al

~a bulunduracaktır. Meselenin bütün 
ilııniyeti buradadır. Geriye kalan 

1
' beyhude bir edebiyattan başka 
Şey değildir. 

. Bu takdirde, Ren'in sol sahille
'n yakında , bugünden daha cok 
Vet!i Alman kıtaları tarafından iş
Cdileceğine muhakkak gözile bak

lazımdır . Bunu beklemek la -
'llır.Almanlar eşi olmıyan bir kuv
llıe sahip olmak istediler; bugün ona 
~ 'Jıtirler .. Bunun için Ruslar ta-
1nllan tehdit edilmelerinin ve ya
\ tehdit edildiklerini söylemelerinin 

az ehemmiyeti vardır. 

ı &ugün, vaziyetin vehameti neti
Ctllen anlaşıla bilir. 

'll~Urada Alman meclisinin yakında 
•ntıya çağırılmasını beklemek la- \ 
fı'eldiği de iddia olunmaktadır , 

-- --
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FUARINI BUGÜN BAŞBAKAN İN ÖNÜ AÇIYOR 

Büyük zaferin yıldönü
münü nasıl kutladık ? 

Bütün şehir baştan başa 
ve müessesat 
elektriklerle 

bayraklarla , 
ise yeşil dallar 

süslenmişti 
devair 

ve 
----····-·----

, Ordu 
verildi 

Gece Halkevinde konferans 
Evinde gardenparti 

30 Ağustos Zafer Bayramı şeh
rimizde büyük tezahüratla kutlan-
mıştır. 

Komutanlık tarafından hazırlanan 
büyük program harfi harfine tatbik 
edilmiş ve her şey intizamla yürü
tülmüştür. 

Sabahleyin resmi kabuller icra 
edilmiş ve başta Vali ve Parti Baş
kan vekili ile Belediye reis vı kili ol
duğu halde zabitan ve memurin 
resmi elbiselerile Komutanlığı tebrik 
etmiştir . 

Bundan sonra kıtaların toplan
dığı Atatürk parkı karşısındaki mey
danlığa gidilmiş, genç bir as teğ
menin Baş Komutanlık savaşının ta
nhçesı hakkındaki hitabesinden ve 
Tüm Komutan vekilinin ve Partili 
gençlerinin yine zafere ait söylevle
rinden sonra geçiş resmi başlamış
tır . 

Çok muntazam bir şekilde tören 
geçişi yapan kıtalarımız istasyon 
caddesi, Yeni otel, Abidin paşa cad
desi ile taş köprüye gitmişler ve 
buradan garnizonlarına dağılmışlar
dır . 

Tam öğle zamanı Tümen karar
gahı yanında!ci kumlukta 21 pare 
top atılmış ve bütün gün halk cad
delere dökülmüştür. 

l 
FENER ALAYI 

Gece Ordu bandosunun iştirakile 
büyük bir fener alayı yapılmış ve 
erlerimiz Tümen karargahından ha
reketle kuru köprü, Belediye, ve hü- I 
kumet önünden gı-çerek caddelerde 
marşlarla tezahürler yapmışlardır. 1 

GECE TEZAHÜRA'fl 

Gece hemen her taraf pırıl pırıl 
elektriklerle tenvir edilmiş ve ye
şilliklerle donatılmışb . Yine evleri
miz tarafından Seyhan üstünde de 
süslü kayıklarla geçişler yapılmış , 
sayısız hava fişenkleri ile şenliğe 
bir kat daha coşkunluk katılmıştır . 

GARDENPARTİ 
O • .J.u Cwl L11:tıu.·,..ı.;ın<10 t..Jpdu Ja. ....... 

tarafından verilen gardenparti cid
den emsalsiz olmuştur . 

Gardenparti sabahın 6 sına ka
dar büyük bir neşe içinde geçmiş
tir. Gardenpartide, hususi dans mü
sabakaları tertip edilmiş, bütün da
vetlilerin iştirakile kadriller yapıl-
mıştır. 

HALKEVİNDE 

Yine ayni günün akşamı Halke
vimizde de , büyük günün ehemmi
yeti hakkında arkadaşımız Naci Ak
verdi tarafından bir konferans ve
rilmiş ve buraya da halkımız büyük 
bir alaka ile iştirak etmiştir . 

Eski bir kavga hıncı 
cinayetle neticelendi 

Evvelki akşam bir adam, eskiden kav
galı olduğu Hacı adında birisini 

tabança ile kalbinden vurdu, öldürdü. 
· ·--c>--~ 

Katil yakalandı, ölen gömüldii .. 
Evvelki gün şehrimizde bir cina 

yet olmuş ve Salahaddin adında bi
risi Hacı Mehmet isminde birisini 
tabanca ile kalbinden vurarak öl

dürmüştür . 

Yaka şudur : 
Bundan belki 20 gün evvel Sa

lahaddin ile, ölen Hacı Mehmedin 
arkadaşı Mehmed arasında bir 
meseleden kırkınlık çıkıyor 
ve Salahaddin bu vakadan üç gün 
sonra Mehmetli 4 yerinden bıçak
'ıyor . 

iş Adliyeye intikal ediyor ve Sa
lahaddin tahtı muhakemeye alınıyor. 

Bu vakalardan on beş gun son· 
ra, ki Evvelki akşam, kunduracı Sa· 
Jahaddin, ortağı lbrahim ve çırak- ı 
!arı Mustafa beraber olduğu halde 

Yeni cami civarında Arık zade ha
nı önünden geçerken Mehmedin ar
kadaşlarından Hacı Mehmedle kar
şılaşılaşıyorlar. Hacı Mehmedin ya
nında, Salahaddinin eskiden yara
ladığı Mehmed ve Arap Sabri de 
olduğu halde sokakta karşılaşınca 
Hacı Mehmed Salahaddine : 

- Arkadaşların biraz çekilsin 
seninle lıir şey konuşacağım. Diyor. 
Hacı Mehmet bunu söylerken, arka
d~ları Arap Sabri ve Mehmed or
tadan kayib oluyorlar . 

Salahaddin bu konuşmanın iyi 
bir tarzda cereyan etmiyeceğini an
layınca tabancayı çekiyor ve her ih
timale karşı bir vaziyet alıyor. Ha
cı Mehmed bu vrziyeti görünce bir-

- Gerisi ikinci sahifede -

Sekizinci Edvard 
memleketimizi 
ziyaret ediyor 

Haberler katileşti 
Ankara : 31 ( A.A. ) - lngil

tere kralının iki üç güne kadar Tür
kiyeye geleceği teeyyüt etmektedir. 
Kral, Çanakkal~ mezarlıklarının ziya
ret edecek, oradan İstanbula geçerek 
Atatürkle görüşecektir . Kral mü
tenelckiren seyahat etmektedir . ls
tanbulda üç gün kalacağı sanılmak
tadır . 

Romen kabinesi 
kuruldu 

Titülesko çekildi 

Ankara: 31 (A. A.) - Roman
yada Başbakan Tataresko yeniden 
kabineyi kurmuştur. 

Eski Hariciye Bakanı Titülesko 
yeni kabinede vazife almamıştır . 

Başbakan Romayanını dış siya
setinde hiç bir değişiklik olmıyaca
ğını bildirmiştir. 

lspaQYan1n 
Bir harp gemisi bir Ame
rikan gemisini ateşe tuttu 

Vasington: 31 (Radyo) - Cum

hur Başkanı Ruzveltin katibi; " Ken " 
adındaki Amerikan torpido nıuhri 
binin lepanyol harp gemileri tara
fından ateşe tutulduğunu bildirmek

tedir . 

------·------
on~~aıtD®ır : 

• • 
lzmir fuarını bugün Is-

• 
met lnönü açıyor 

Her yılkinden çok daha mükemmel bir 
tesisat ve teşkilatla hazırlanan fuar 
herhalde görülmeğe değer' bir eserdir 

lzmir : 29 ( Anadolu ) 
Fuar hazırlıkları tamamlanmıştır. 

inşaat münasebetiyle fuar sahasında 
bulunan molozların temizlettirilme
sine başlanmışbr . Büyük antre ile 
antreden ışık kulesine kadar uzanan 
70 metre uzunluğundaki beton yo
lun inşaatı tamamen bitmiştir. Sov
yet , Mısır ve Yunanistan devlet 
paviyonları ile diğer bir çok pavi
yonların inşaatı tamamlanmış oldu
ğu için bu paviyonlara eşya yerleş
tirilmesine başlanmıştır . Onun için 
fuar sahasında zabıta memurları va
zife görmeğe başlamışlardır . 

Vali Fazlı Güleç, dün akşam fu· 
ar yerine giderek hazırlıkları göz
den geçirmiştir . 

Şimdiden fuar için İzmir' e gelen
iarin miktarı mühim bir yekunu bul-

j~;J~-yerl~~ tÜt~lmuşiur ! • ' -·· 
Fuarın açılma merasimi, 1 Eylul 

salı günii saat 17,30 da yapılacak-

tır. Fuarı, sevimli Başbakanımız is
met lnönü bizzat açacaklardır. Baş 
baka111mız, pazartesi günü lstanbul' 
dan fuar ziyaretçilerini getirmek ü
zere hususi surette tahrik edilecek 
olan Denizyolları işletme idaresinin 
( lzmir ) vapuriyle şehrimize hare 
ket edecek ve salı günü saat 16 da 
lzmirde bulunacaklardır. Refakat
larinde iktisat Vekilim:z Celal Ba
yarın da İzmire gelmeleri çok muh· 
temeldir . 

Başbakanımız parlak bir şekilde 
karşılamak için bütün lzmir'liler 
mühim hazırlıklar aapmaktadırlar . 

Açılma merasiminde bulunacak 
zevata davetiyeler gönderilmiştir . 
Bu zevat için, büyük antre önünde 
merasim esnasında dur:ı.cakları yer
leri gösteren bir de kroki tanzim 
v• .. uıuu<i'-J.l• uu frtt..J.Ul\.l'fC )ı!Ult: lLUJlld• 

ma katiyen meydan verilmiyecek-

tir 1 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Filistindeki karışıklık vehametini muhafaza ediyor 

Yahudiler Emir Abdulla
hı Kral inı yapacaklar? 

H l k"lh "'l"kıGizli maksadlar - dinamitlenen evler 
ort ıyan u anı ı K d.. y h d" D .. 1f.. k - u us a u ı aru ununu şar __ _....,..._~-

Bundan on yıl kadar önce Ada
nada salgın bir halde bir kü!hanbeklik 
cereyanı vardı . O zammı )eni yeti
§en gençlerden bir kısmı; başıııa koyu 
vi*ne renginde kalıps · z bir fPs, bam
ğına parlak satenden bir kara don, aya
ğına yüksek ökçeli bır i.<karpi11 geçi
rip beline de ku.nıa ve tabanca nevi11-
den bir kaç öldürücü nesne takdımı; ar
tık §errine lanet bir arlam olu.r çıktırdı! 
Bunlar bir ara şehrin huzurunu t't' şe

hırlinin nıasnuni) etiııi tehdid edecek 
kadar cızılı bira tthlike olmuşlardı . 

O zama11 bu kütil cereyanla sıkı bir 
mücadele yapıldı; Üç be§ eleba§ı bura· 
dan sürüldü, geri)e kalanlar birer ve
sile ile uslaııdırıldı ve nihrıyet halk bıt 
kuld rım kabadayılarH>ırı §e•r.nden kur
tarıldı idi .. 

Aradan yıllar geçti re bu arada 
ııe oldu bılemıyomz ; son zanwnlcırdu 
hu külhanbeyi rulııınun tekrar horıla
dığını, bır takım rıamuskcir vatanda§· 
/arı tazip etme/te ba§ladığını t'e §ehir 
içiııde nıııhtelıf partıler lıalınde kiiçük 
mikyasta bır terör havası bile yaratma
(Ja u(Jra§lığını görüyoruz . 

Bize kalırsa, bu külharıileri ıanıra· 
cak, ıakib edecek ve zama11 zama11 da 
otorııe gastererek ıslah eyliyecek kuvvet, 
polıslır. Fakat açıkça söyleyelım kı, bu 
hususta polisimizi pek yunıu§ak bulu
yoruz. 

Bir yıırddaş için en baıta gelen 
endi§e , ha}at ve huzur emnı)"etidir . 
Bu emniyeti tahakkuk eltırnu·k ise, po
li:ıirı ılk vazifesi•lır . 

Kudret ve knvrayışından emın ol· 
dugunıuz Adana polisin111 , bu hortlı
)WI ruhu , daha fazla inkişafına mey' 

da11 vermeden, sindireceği11i umuyoruz. 

Profesörü öldürüldü - şahsi işleri 
menfaatler boğuşma ve kan 

Kudüs : 28 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Fılistindeki hadiseler o 
kadar mulak ki ... Bin türlü antri 
kalar çevrilen bu beldede, sükunun 
pek kolay avdet edeceği ümid edi
lemez . 

Son günlerde Irak Kralı birinci 
Gazi ile Hicaz ve Necid Kralı İbnis
suud arasında hasıl olan bir anlaş
ma üzerine Irak Hariciye Nazırı Nu 
ri Said Paşa ve Hicaz Hariciye Na
zırı Fuad Hamza, Filistin harekatını 
teskin ve Araplara '8lbik edilen taz
yik usullerine bir nihayet vermek ve 
bu maksadla halkla temas ve mü
zakerede bulunmak için buraya ge
lerek mesailerine başladılar . 

Aldığım mevsuk malumata gö
re, Nuri Sait ve Fuad Hamza Beyin, 
lngilizler nezdinde yapacakları te
şebbüşlere Amman emareti Reisi 
Emir Abdullah engeller çıkaracak 
ve bazı tesvilat edecegi söylenınek
ledir . 

Emir Abdullah Yahudiler tara
fından Filistin krallığına getirilmek 
üzere vaad aldığından onların hesa
bına Filistin Araplarının mağdur edil
melerine göz yummakta ve bu su
retle Filistin Krallığına geleceği 

umulmaktaôır . 

Her ne kadar .. Fuad Hamzanın 

bir lngiliz hadimi oluşu son yapaca 
ğı teşebbüste lngilizler nezdinde mü· 
essir neticeler elde edeceği kanaa
tini veriyorsa da, Emir Abdullahın 
menfi vaziyetleri bu neticeyi akim 
bıraktıracağı zannını daha kuvvetlen

diren bir ihtimaldir . 

DEVRiYELERE KAMYON 
Kırlarda dolaşacak askeri devri

yelere mahsus olmak üzere lngilte
re hükumeti Avrupadan 60 kamyon 
getirtmiştir . Bunlara Arap ve Ya
hudilerden şoför yazılanlar çoktur . 

25 MAHKUMUN AFFI 
Filistin Arapları ileri gelenlerin 

den te'vkif edilerek Sarfanda sürü
len 450 kişiden 25 i hakkına af em
ri çıkmış ve diğerlerinin mahkumi
yet müdaetleri uzatılmıştır . 

NABLUST A Dl NA MiTLER 
Nablusta lngiliz Hakimi, Arap 

fırkaları heyetini çağırarak Nablusta 
bazı evleri dinamitle yıkmak İçin 
emir alındığını, ev içindekilere eşya
larını çekmek için yarım saat mühlet 
verıleceğini bildirmiştir . 

Çok geçmeden tatbikat başla

mış, şehrin ileri gelenlerinden Razi 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahiic : 2 

Tanımadığımız zamane 
Peygamberlerinden : 

Büyük Japon sosyal islahatcısı; (Ka-
1 

Türk 

h .. h t ıB gova) nın ayret verıcı aya 1 ve Dünkü hava vaziyeti ı 
muazzam eserleri 1 . . 1 

sözü 1 Eylul 1936 

Rnsya'ya 

Bir öğretmen kafilesi git 

____ ..... .._. .... ___ _ 
Hiç şüphe yok ki "Toyayahiko Sinkva münzevisi: 

Bir kaç gündenberı şehrın hava-

sında ani bir te~e~dül olmu~tur. 1 Delı"yim dedi ama yakayı kurtaramadı. 
Bunaltıcı sıcaklar bırden geçmış ve 

~ilhassa geceleri l~tif serinlik olma- Nihayet dün 18 seneye mahkum oldu 

Sosyalist Sovyet Cuınhuriytl~ 
Birliği Kültür komiseri Bubno~ ı<;J 
tür Bakanlığından 40 kişilik bır J 
oğrelmen kafileslnlh ~~llt ml'ml ~ 
te bir ilmi tetkik gezısı yapma! 
istmiş, bu dilek Kültür Bakanlığı .:l 
rafından memnuniyetle kabul edı 

1 
rek seyahate iştirak edecek öğr' 

menlerin tes~~ti~e b~lan~ tı. .~ 
Oğzendıgımıze gore, gıdec~_k. 

mesleki tedrisat direktörü Ru';. 
orta tedrisat yardirektörü Hayri, :, 
zurum lisesi müdür muavini Arif.r' 

Kagava., muasır Japonyanın en şayanı 
dikkat simalarından ve şahsiyetle

rinden birisidir . Denilebilir ki , bu 
insan buğünkü dünyada mevcut olan 
endişelerin ve çok karakteristik mü
cadelenin canlı bir sembolüdür . 

Fevkalade zekası, ve nadir rast· 
!anacak darecede kuvvetli hassasiyeti 
ile bir taraftan bayatını kaplayan 
tesadüfler Kagavayı memleketin in
sani ve gayri insani , hayat şartla· 
rını derinden duymağa , öğrenmeğe 
sevk etmiştiı. 

Kendisi eski bir nazırın oğludur. 
Genç yaşından itibaren sosyoloji tah. 
siline koyulmuş, bir taraftan derin 
bilgisi ve diğer taraftan büyük vic
da:1ı sayesinde büyük bir sosyal re
forma tör olmuştur . 

Çok geçmeden kandisine her 
türlü iztirabı tattıran bu evden kaçtı. 
Yaya olarak Tokushima'ya kadar 
gitti . Fakat sefaletten ve yorgun
luktan o kadar çok sarsılmıştı ki , 
gözünde hayatın hiç manası ve tadı 
kalmamıştı . Kendisini öldürmek 
teşebbüsünde bulundu . 

iyi olduğu zaman orada bulunan 
misyonerle tanıştı . 

Bu yeni münasebetleri onda de
rin bir değişiklik vücude getirdi . 

1905 te Hiristiyan oldu . Bir 
Manastra kabul edildi . 

Fevkalade tetabuk kabiliyeti ve 
hudutsuz zekasiyle derhal göze 
çarpmağa başladı . 

Din, fey)esofi, hümanihsm, tarih , 
edebiyat .. Her şeyi büyük ihtirasla 
cnu alakadar ediyordu . Bu genç 
Japonyalı, bütün l.ccalannın ~ayre-

ga başlamıştır . 
Dün hararet derecesi santigrad 

32 yi göstermekte idi . Mamafih 
dünkü hava hiç te şikayet edilecek 
derecede bir sıcak yapmamıştı . 

Tayinler 
Nafıa fen memurlannclan Ekrem, 

maaşile Balıkesir Vilayetine tayin e
dilmiştir . 

*** 
Nafıa fen okulu bu yıl mezunla

rından Fikri Akçalı, lıhami Ema 20 
lira maaşla Vilayetimiz şosalar dör· 
düncü sınıf fen memurlıklarına tarin 
edilmişlerdir • 

Acıklı bir ölüm Sosyalist şefi olan bu bü}ük in· 
san ekseriya ve h.ıkflz yere " adi bir 
komünist kJrıştırıcı~ı " olmakla it
ha'.ll edılmiştir . 

Mwn müddet I.ükılmet kendisi
ni takip etmiştir. Hat• a bugün \::ile 1 
bazı yüksek nıabafıl cna karşı der;n 
b:r nefret ve husumet beslemektedir. 

tini, takdirini kazanmakta gecikmcdi.

1 
Bununla berı.ber zaif ve nahif 

bir bünyesi olan ve sık ıık kan kay
beden_ genç Kagoy~ . ölüme doğ 1 

ıu gi~ıyordu_. !ahsılmı teık ederek'· 
bir koye çekıldı . 

Memleket:mizin yetiştirdiği de· 
ğerli gençlerden, debagat mtıhendisi 
Salih Erzin , kısa bir hastalıktan 
scnra Aııkarada ölmtıştür , Btlyilk 
acı duyarak öğrendiğimiz bu h~dise 
karşısında bizim gibi Salih Erzİni 
tanıyan herkesin de aynı acıyı duy
nııımasına imkan yoktur • 

Bir çok büyükler tarafından ha
karetle göıülcn Kagava, rr.il)onlarca 
Japonyalının taptığı bir insrndır . 
Bütün bir insan kütlesi etrafını al
mış ve onu bir peygamber gibi sev· 
meli.tedir . 

-· J .. •• ••• 

Feylesof , hatip , konferanscı , 

Çekildiği bu yer küçk bir balık· 
cı köyü idi . Çok geçmeden bu saf 
insanrarı etrafına toplamağa muvaf
fak oldu . Ve maruf büyük romanı 
olan [ ölümün sınırı üıerinde Jyi yaz
mağa başladı . 

Bu romanın mevzuu hemen he-
ı ı· 1 • 1 ,..., 1 • • •• 

şair, romancı olan Toyayahiko Kago
va , bugün yalnız Japonyada iki bu- ı 
çuk milyon nushası dolaşan 50 den 
fazla eserin sahibidir . Sekiz mil
yondan fazla basılmış olan bir çok 
broşörleri , etüdleri de hesap hari
cidir . 

kün olmıyan bir hastalığa tutulmu~ 
genç bir adamın henüz görmeğe 
başladığı ve olması icabeden, müm· 
kün olandan bam başka bulnnan ve 
hayata gözlerini kapadığı sıralarda 
duydt•klarının ifadesidir . 

Çok fakir ve kağıt almağa bile 
muktedir olamıyan Kagova roma
nını eski gazetelerin kenarlarına ve 
matbu satırların arasına yazıyordu , 

Eserlerinden bir çoğu , bir çok 
lisanlara tercüme edilmiştir. Bilhas
sa Almanca , lngilizce , Çince ve 
lsveç diline .. 

Romanları arasında " ölümün 
sının üzerinde ., ve "buğday tanesi" 
adındakileri hemen herkes tarafın
dan okunmuştur • 

Bu romanlardan birincisi 200 
defa basılmıştır . • buğday tan~si ., 
ne gelince henüz 250 bin tane satıl
mış ise de , mevzuundan alınan bü
yük film sayesinde yakında daha 
çok meşhur olacağını milyonlarca 
satılacağına hic şüphe yoktur . 

Kagova 1888 de Kobe de doğ
muştur . Kendisi maruf bir devlet 
adamı olan eski bir nazırla bir çay 
salonunda dansöz olan genç bir kı · 
zın gayri meşru çocuğudur . 

Dört yaşında iken iki ay ara ile 
hem anasını , hem babasını kaybet
miştir . Ölmeden evvel babası ken
disini meşru evlat olarak tanımıştı . 

Sıhhati gittikçe fenalaşıyordu . 
Nihayet balıkcı köyünu terk ederek, 
ümitsiı ve bedbin bir halde Kobe'ye ' 
döndü . Buraya döndüğü zaman 
oturmak için şehrin en sefil , ve hır · 
sazların , canilerin , fahişelerin otur
duğu~ Hikavayı mahallesini şeçti . 
Bu insanların arasında ölmek isti
yordu. 

Sonradan şu sözleri söylemiştir: 
" Onların arasına Tanrı aşkını 

aşılamak için gittim. Fakat Tanrı 
aşkının ne olduğunu ben onlardan 
öğrendim" Fakat bir mucize darak 

1 bir sefalet cehennemi olan bu mahal-
lede ikameti esnasında yalnız sıh
hati iyileşmişti . Aynı zamanda 
fikirleri ve düşünceleri de geniş 
tekamüle uğradı ve onun müstakbel 
faaliyeti üzerinde çok müessir oldu. 

Ölümcül adam kalkıyor .. .. 
ve yuruyor : 

Çok kötü bir şöhreti olan Shın· 
kova mahallesinin o zamanlar her 

çeşit .kötülüğü yapmakta olan[20,000] 
sakini vardı . 

Evler ancak ikişer metro murab
baı genişliğinde birer hücreden iba
retti . Bu hücrelerde ekseriya bü
tün bir aile bir arada oturuyordu . 
Evlerin kapılarının bile yoktu . 
işte Kagova, yerleş tiği yer de böy

le bir oda idi . 

Debagat bıhsilini Almanyada 
yaptıktan sonra , bir müddet şehri
mizde de sanayi ve mesai müfettiş
liği vazifesini gören Salih Erzin , 
son zamanlarda Turhal şeker fabri-
... a..!tu,ucr. \,ct:U9luah.~ .... 1"1J:. ÔJUtdU tU .... Ut 

leket için bir kaybolan Salih Erzine 
Tanrının rahmetini dilerken kederli 
ailesine de başınız sağ olsun deriz . 

Bir tıırartan bu sefil halk ~üril
sünü okutmak ve terbiye etmek için 
der~ler, konferanslar; diğer taraftan 
da mitingler tertibine başiadı . 

Alkolizm, fuhuş, ve dilencilik aley-
hine müdhiş bir mücadeleye girişti. 
Bütün bu işler için sarfettiği fev
kalbeşer kuvvet ve enerji, zaten ta
mamile yerine gelmemiş olan sıhha-
tini tekrar allüst etti . Sık sık vukua 
gelen kan kaybından:mütevellit bir
çeşit göz hastalığına yakalandı . 

Rahatça ölümü beklemek üzere 
bir hastahaneye gitmeğe razı oldu . 

Bu istemediği istirahat zamanın
dadır ki; çok derin bir eser olan 
[ sefaletin pisikoloji;J adındaki eser
lerini yazdı . 

İkinci bir mucize ile yeniden iyi
leşen Kagova, başladığı sosyal ese
re bu defa tamamile kendini verdi . 

1914 den 1916 ya kadar süren 
Amerika seyahatinde Kagova , bu 
memleketteki sosyal mücadeleyi çok 
iyi etüd etmişti . 

Bilhassa sendikalar teşkilatını 
büyük bir dikkatle tetkik etmişti . 
Japonyaya döner dönmez ayni sis
temi tatbik etti . 

1921 de nihayet mücadeleyi açık 
ça ilan etti . Ve ilk defa Kobe de
niz işçilerine büyük bir grev yaptır
dı .. 

30 binden fazla insan, hükume
tin müdhiş tenkil hareketine rağmen 
işini terketmişti. Bir çok in~an tev · 
kif edilmiş, öldürülmüş ve sürülmüş· 
tü. Fakat nihayet Kagova ve taraf
tarları zaferi kazazandılar. 

Babası öldüğü zaman övey · an
nesi , yani babasının meşru karısı 
onu yanma almağı kabul etmişti . 
Fakat zavallı çocuk için bu andan 
itibaren müthiş bir cehennem hayatı 
başlamıştı . Ôvey annesi babasının · 
günahını ona ödetdirmek~ için elin 1 
den gelen kötülüğü ve zulmü yap- ı 
maktan çekinmiyordu . Bu müddet 
içinde her tür:ü menfaatten mahrum 1 
kalan küçük Kagova Lütün acıları 
ve h~karetleri tanımıştı . Bun~nla ı 
beraber ilk tahsilini lıitirmeğe mu· 
u1fiak ol nu ı ve b:ı çağdan itibaren 
on:ı derin Lir i.htiras ve aşk sar
mıştı : 

Ekseriya oJasını ken:lisinden 
daha sef.I olan beş altı kadın ve er
kekle paylaştığı çok o!du . 

Bu ilk ve büyük zafer komünist
lerin hoşun ı gidecek bir şey deği idi. 

Kagova'nın amele ve halk kütlesi 
üzerinde olan nüfuzunu kırmak için 
ellerinden gelen her şeye müracaat
tan çekinmediler. 

Okı;mak , öğrenmek , ve bilgi 
biriktirmek " 

A"Time sınıfı~m sefaleti karşısında 
hakik i bir koıkuya dü~en Kagova 
çok geçmeden , hndisini sosyal 
bir vazifenin beklediğine kani oldu. 

• 

Müdhiş bir şiddetle vukuagelen 

Karısı Emineyi öldürmekten suç· 
lu Adananın f Ihal mahallesinden • 
Sadullah oğlu Hamal Dervişin şeh
rimiz Ağırceza mahkemesinde yapı
lan duruşması sonunda, Hamal Der
vişin suçu sabit olduğundan, işlediği 
fiilden dolayı Türk ceza kenununun 
449 uncu maddesinin birinci bendi 

Eski bir kavga hıncı 
cinayetle neticelendi 

- Birinci sahifeden artan-

denbire elindeki bastonu Salahaddi
nin kolunıı hızla vurarak elinden ta
bancayı dtlşürmek isliyor. Fakat bir 
tesir yapamıyor. Bunıın ilzerİne Sa
lahaddin ti\bahcasııu çekiyor ve Ha
cı Mehmedin kalbine boşaltıyor , 

Hadi~eyi hıı~r alan Emniyet 
müdürü, Kısmı Adli reisi, Müddei 
Umumi ıııuılvil'İ ~ethai mahalli vaka
ya giderek gece saat 2,5 a kadar 
bu işin tahkikatlle meşgul 'OIUyorlar. 
Salahatltlih bir hayiı arandıktan sdn
ra nihayet böşertıe mahallesindeki 
konduraeı clükk.1nında bulunup tev
kif ediliyor. Salahaddinin üzeri ara-
........ ,.., +.,h"""""~' hul,, ... .,mıvnr, R't· 
nun üzerine zabıta derhal evinde ta· 
hariyat yaparak tabancayı buluyor 
ve dört kurşun atıldığı anlaşılıyor. 

Salahaddin dün Adliyeye teslim 
ve tevkif edilmişdit , 

OH! Hacı Mehınedin gömülme. 
sine de müsaade edilmi~dir : 

Nafıa Müdürü 

Vilayetimiz Nafıa Münürü Muh
tar Çakar'a bir ay mezuniyet veril
miştir . 

Bir hırsız yakalandı 

Ürgüplü Ahmet oğlu Hasan 
adında birisi , Beltdiye bahçesi işçi
lerinden Yasin oğlu Alinin üç çift 
isparpini ile bir masa örtüsünü çala
rak motör dairesine saklamıştır . 

dana lisesi müdürü Halit, lstan. 

mucibince 18 sene müddetlle 
hapsine karar verilmiştir. 

kız öğretmen okulu öğretmenle 
ağır den Bayan Hüliyet , Gaziantı 

Kültür direktördirektörü f-luM 
yin Arif, Kültür Bakanlığı şu~e J 
rektörlerinden Halil Vedat ıle J 
Nahide Halil Vedat vardır. 

Hamal Derviş karısını öldürmez· 
den evvel şuurunda bozukluk oldu
ğunu iddia etmişti. Fakat lstanbul 
tıbbıadlisinden gelen raporda mu
maileyhin şuurunda bir gayritabiilik 
olmadığı bildirilmiştir. 

Kam şİ d 

Kültür ve mektep 

Kafile reisliğini Rüştü yapac 
tır. Oğretmenleri götiltecek 
Sovyet vapuru 29 ağustos cu~a~ 
günü İstanbuldan hareket edecek 

Vapur Odesaya gid.;cek; M 
ttıt!nleHıhiz Odesada bir grın kal 
tan sonra doğru doğru Moskovs. 
geçeceklerdir. 

Sovyet Birliği merkezinde V~ 
- - --- ·- varındaki Kültür müesseseleri go 

Bozantı : 30 ( Hususi muhabiri· . jjjdzkten sonra Leningrada gidileek 
mizden) - Seyhan lıbaylığının_ ~o- Dönüş Kırım üzerinden olaC 
roslar içinde Kamışl.ı yahut ( Y'.rık· ve buranın da Kültür müessestl 
ler ) adınd.aki nahiye merkezınde .

1
. . .••• 

1 
kt·· 

.. • . gezı ıp goru eçe ı. • 
Kültür işlerine ayrılan yer gogiis· I<rim sahillerindeki taleb; sB 
)er kabartaoak dereeede ünlüdür · torydmları. Sovyet Blrliğirli en 

Nahiyede okuma çağında olan yük müessesnlerinden biri olan, 
çocukların bir tane$İ bile mektep tet izci kampiyle diğer spor ırıu 
hariçinde kalmamış ve fazla olarak seseleride ziyaret edilecektir. 
932 de yenidert ikmal edilmlı mek-
teplerini dar gören bu kadirşinas 
halk bu yil beş dershaneli yelli bit 
bina yaprtıağa başlamıştır • 

Ônümiizdeki ders yılında bite
cek olan bu bina dershane ve iki 
bina lst! pansiyonun yatakhane ve 
yemekhane kısmını tesıs edecektir , 

1 

Başda Kaymakam olmak ilzere 
Kamışlı nahiyesi müdürü Şeref'irl 1 

kay işleriılde yilma:i ~ir ~ebııt ve 
çalışma ile vilayetimizin eh hücra 
köşelerinde evvela kültür 
aydıııllklitrıhı kör!İpte alklşlıunıimak 
mümkün değildir . 

1 
Bundan maada Kamışlının Aşçı

b~kir köyü de ( 3 } dershaneli yeni 
bir mektep yııpmağa başlanuşdır , 
Bu mektebin de bu yıl tamamen ik
mal edilmesi için Kaymakam ve Na
hiye mildüi'ii tarafından !izim gelen 
hazırlıklar bitmişdir . 

Her Nahiyemiz bu suretle faide
li işlere sarılır ve zevklerini bu uğur 
da harcarsa bir kaç sene sonra bu 
güzel Yaylaların tabii güzelliklerine, 
medenj dilberliklerin de karışacağı 
şüphesizdir . Hayırlı sonuçlar dile-
nz . 

Filisrindeki karışı 

lık vehametini ı11 
hafaza ediyot 

- Birinci sahifeden artari -" 

lrfanırt evi askerlerle çevrilerek 
tlamitle yıkılmıştır • 

Şehrin içi ve damİarın üstü 
ker mitralyöz ve tanklarla do 
rulırtuşlmuşlur . . 

Arap fırkaları birlik heyet• 
şiddetli tedbirleri protesto el 

tlt 1 • ' 

Tulkerın yolunda gidetı ik• 
hudi kamyonu ihtilalciler tarafıflk 
yakılmışlar, Elhalil yolunda s! 
müfrezeler ile ihtil~lciler ar~s1 • 
iki saat süren şiddetli bir çarP1' 

olmuştur . 
Bir lngiliz tayyaresi bağındı 

züm ve incirleri bekleyen bir A 
kadınına mitralyöz aleşl açnııl 
isabeti., onu öldürmüştür · ol 

Yafada fbtahim Salman . 
Selim bir Jngiliz çavuşu tarafı~ 

1 evinden alınarak karakola götUr6' ---==----...---------------------- müş, fakat yolda ensesinden vu 

:Alinin şikayeti üzerine polis işe el 
koymuş ve eşyaları bularak suçluyu 
yakalamıştır . Hakkında kanuni taki
bat yapılmaktadır . Y. Y. 

bu tecavüzler, ona ziyan verecek 
yerde geniş mikyata hizmet etti. 

Amele sınıfı büyük bir sadakatla 
ona bağlı kalıyordu. 

Diğer taraftan Japon hükumeti 
her gün biraz dah vahimleşen sasyala 
meselenin ehemmiytini anlamağa 
başlıyordu. 

Bunun içindir ki birbirini takib 
eden bir çok kabine Kagova'nın tek
nik yardımını temine mecbur oldu
lar. 

Bu andan itibaren Kagova ken 
disini büsbütün harcamağa başladı. 

şayanı hayret bir organizatör 
olduğu için yüz bin insanın ölümüne 
sebeb olan 1923 felaketinde, akıl
lara hayret verecek işler ve yardım 
teşkilatı yaptı. 

iki sen içinde 2 milyar frank 
sarferek binlerce (ucuz ev) yaptırdı. 

Bu suretle yalnız yıkılan yerlerin 
yerinde yepyeni şehirler fışkırıyor. / 
Ayni zamanda kötülük ve fuhş ma
halleleri de ortadan kayboluyor. 
Bütün bu muazzam işlerin başında 

Kagova bulunmaktadır. 
Bu kadar srınsuz bir mesai kar· 

şısında Kagova hükümet kesesinden 
beş para bile kabul etmediği gibi 
kitaplarının kendisine temin ettiği 
yüzbinlerce liranın beşte dördünü de 
bu uğurda sarftmektedir. ı 

Amele sınıfı için mümkün olan 
her şeyin yapılmış olduğuna kanaat 1 
getiren Kagova, şimdi de ziraat 
amelesi ve küçük arazi sahihlerinin 
derdleriyle uğraşmağa ve onların 
refahına çalışmağa başlamıştır. 

Denilebilir ki muasır Japonyanın 
Kagova gibi ikinci bir adam daha 
bulması için uzun müddet beklemesi 
lazımdır. 

Bugün Japonyada, ondan bir 
peygamber gibi bahsepiliyor. Bütün 
Japanya onu sonsuz bir takdirle se
vıyor. 

Japon feodalizminin son ve en 
kuvvetli izlerini de yıkarak yeni bir 

cemiyet yapmağa muvaffak olan Ka· ı 
gova, müstakil bir demokrasinin te. 
mellerini atıyor demektir. 

gu üç kurşunla öldürülmüştür · r 
Halk bu vahşeti paotesto 

miştit. 

Telavivle Eld arasında der 
yolu bozulmuş olduğundan treıı 
daha yoldan çıkmıştır . ~· 

Hattın tamiri ihtilalcilrrin ~ 
altında müşkillerle yapılmıştıt ' 

Elnestar vadisinde lngiliz a ~ 
!eri ile ihtilalciler arasında ~~ 

~' saat ondan, akşam saatyediye 
şiddetli bir çarpışma olmuştur.' 

- Kudüs Yahudi DarülfUfl ~ 
şark işleri Müderrisi Profesör 
yalk, meçhul kimseler tarafında" 
dürülmüştür , 

Hihn!l ~I A•5i 
ııf Nuri Paşanın tavassut 

ıt' Arap komitesi kabul e ~ 
Kudüs : 31 (Radyo) - "\, 

sek Arap komitesi " Irak müırıej 
Nuri Paşanın tavasşutunu kab0 

miştir . i 

Mamafih bir karara varıJıııc'· 
kadar grevde devam edilece~tir 
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1 Eylul 1936 Türk sözli 
sahife : 3 

Fennin yeni bir buluşu 

Elektrik kuvveti 

ı f zmir fuarını 
ismet lnönü 

bugün 
açıyor 

- Birinci sahifedt1n artan-

telsizle naklediliyor Açtlmıı ttıerftsinlirtl!1 mufıkıının 
çalacağı istiklal marşiyle başlanacak 
ve bu~u mü\eakip sevgili Başbaka
nımız lsmef filonü mühim bir nutuk 
irad edeceklerdir. 

Dünyamız pek yakında harikulade bir 
teknik devri eşiğinde bulunuyor 

Bu nutka, Belediye ve Fuar Ko 
mitesi Reisi Dr. Behcet Uz mukabe
le edecektir. Sonra Başbakanımız, 
kendilerine verilecek bir makasla 
Fuar kapısındaki kordelayı kesecek 
ve F uar'ı açıaeaklardır. 

Meşhur kaşiflerden fizik profesö
rü Nikola T eslanın yeni bir keşfi bü
tün dünyayı hayrette bıraktı. 

Edisonun rakibi bulunan ha dahi, 
bir milyon voltluk elektrik kuvveti
ni telsizle lsveçten Avusturalyaya, 
yani dünyanın bir ucundan öteki ucu· 
ne nakletmenin yolunu bulmuştur. 

Maahaza bu keşif, büyük müta. 
hassısları pek şaşırtmamıştır. Çiln
kU tıılsiı ve elektrik llteritıde çalış
makta olan bu mutahassıslar böyle 
bir keşfin bugün yarın bir dahi ta
tka_fından meydana ~etirileceğiile .im-

an görmekte ve bunu beklemekte 
idiler. 

Bunlardan Viyananın meşhur 
radyo mimarı mühendis Sliskoviç 
yeni keşif hakkında şu suretle iza
hat vermiştir: 

"Üstadım Tesla, telsizle elektrik 
kuvvetinin nakline imkan olduJi'unu 
takriben daha yarım asır evvel, 
}'eni 1891 senesinde bile söylüyor. 
du, 

Daha sonr bu sahada mütema
diyen tecrübeler yaptı. 

1896 sen11sinde kıındi laboratu
varından yirmi kilometre uzak me
•<ıfeye telsizle elektrik elektrik kuv
vetini nakletme~e muvaffak oldu. 

Bu tecrübenin verdiği neticeler 
lniiliı:ce Electurical ReuiW mecmu. 
asının :3 temmuz 1897 tarihli nüsha· 
sında mufassalan yazılmıştir. 

Daha o zııman üstad Tesla, elek
tri 'c kuvvetini telsizle çok uıak me
safelere ve hatta dünyanın her ta
rafına nakletmek mümkun olduğu
tıu anlatmıştı. 

Daha o zaman Tesla gerek mur
sile, gerek ahize istasyonlarında şim
di en modem tesiz tekiğinde gördü. 
ğümüz antenlere benziyen şekilde 
antenler kullannuşfı. 

lngillz ihtisas gazetesi Eleetrica
liıt yazdı3ına göre gerek Markonıi 
gerek Branın büsWtün başka usulde 
İşe girişip çalıştıkları halde işe giti
fip çalıştıkları halde nihayetülemir 
1' esfanın yuvarlak telsiz sistemini 
kabul etmişlerdir. 

Meşhur Franız mühendisi Girar
dan Pariste verdiği bir konferansta 
1' eslanııi 1897 aenesindeki ke§fine 
dair aldığı patenteden bahsederken 
bu zatın bulduğu telsizle elektrik 
nakli sayesinde uzaktan elektrik 

kuvvetiyle muayyen bir makineyi 
tahrik etmek mümkün olduktan baş
ka, kolayca anlaşılır ifaretlerin: de 
nakli mümkün olduğunu söylemişti. 

O zamandanberi T eslanın tec
rübeleri bir kat daha ilerlemiştir . 
1898 de bir gemiyi.yahut diger bir 

r·---------
'I'tİR.K SÖZ '(J 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
Zaınmedilir . 

nakil vasıtasım uzaktan telsizle idare 
1
· 

etmek- mümkün olduğunu gösteren 
bir keşfin ihtira beratını amıştır. Hat 1 

ta o zaman,devlet ınemurları böyle 
lıir şeye iınkiin göremediklerinden 
ihtira bürosu tarafından teşkil olu
nan sususi bir komisyon önünde pro
fesör Tesla,bir model gemi üzerinde ' 
keşfini muvaffakıyetle tatbik etmişti. 

Bugiln de bu keşif sayesinde 
mUrettebııtsız lıarp aemileri idare 
edilmektedir. Teslanin harika sayılan 
geınisi muhtelif ahizelerle teçhiz 
edilmişti. Bunlardan her birinin ıtıuh
teıif işi vardı. Fılkat siihilı:leı! el 'k
trik mevceleri verildiği müddetçe 
bu cihazlar işliyordu . 

Gemi iskele sancak dönüyor ve 
geriye ileriye gidiyordu . Gemide 
mürettebattan kimse bulunmadığın
dan bütün bu hareketler telsizle ve
rilen elektrik kuvveti ile icra ve idare 
olunuyordu, 

1899 da 'resla, şimdi Ametika 
Bitlifi dahilinde ( Kolorado ) dii 
200 kilovatlık bit mlirslle istttsyorıu 
kurmuştu. Daha soma şimali Ame-
rikanın garbinde 1000 kilovatlık çok 
kuvvetli bir istasyon kurmak iste
mişti. Fakat mali müşkil3ttan bu ta

savvurunu fiile çıkaramamıştı . 200 
kilovatlık istasyonu ile mühim tec
rübeler yapmıştı. Bu cümleden suni 
yıldırımlar yapmış ve 50 kilomet
reye kadar elektrik kuvveti nak · 
!etmişti. 12 milyon volta kadar taz-
yiklere muvaffak olmuştu . / 

Tesla,elektriğe ait keşifleri hak- I 
kında şimdiye kadar 135 ihtira be
ratı almıştır. Bugün elektrik saha· 
sında kullanılan ne varsa her şeyi o 
icadetmiştir. 

Mesela elektrik tedavisinde bir 1 
çok icadlara muvaffak olduğu gibi 
yüksek taıyikli cereyanları uzaklara I 
nııkil sıhasında da mühim keşiflerde 
bulunmuştur. Eğer bu keşifler ol- / 
masaydı bugünkü elektrik cereyanı 
tasarrufuna muvaffakıyet hasıl ol
mıyacaktı. 

Bu keşifleri mukabilinde akıl
lara hayret verecek servet kazan
mıştır . Mesela yalnız Westinghause 
kumpanyasından bir kaç icadı için 
dört milyon dolar almıştı . 

Fakat bulduğu bu azim servet-
leri hep laboratuvarlarına sokmuş 
tur . 

Başbonımız. bbtün paAyonları 
birer birer gezeceklerdir. 

lzmir vapuru, Fuar ziyaretçilerini 
lstanbuldan getirdikten sonra lzmir 
Palas önünde demirliyecek ve Fuar 
sonuna kadar orada kalarak ziya
retçilerden istiyenler için seyyar 
bir otel vazifesi görecektir . 

Samsun , lzmir , Bursa , lstanbul 
ve Aydın Ticaret Odalarının pav
yonları çok zengin bir şekilde ha· 
zırlanmıştır. Trakya pavyonu fev
kalade bir şekildedir , Sümer Bank 
ve inhisarlar pavyonları birer şa
heser olarak yükselmektedir . lıımir 
Ticaret Odası pavyonunda yaş mey
veler için çok güzel bir meşher ha 
zırlanmaktadır. Ayni zamanda !ima. 
nımızın ihracat ve ithalatını gösteren 
grafikler de tanzim edilmiştir . Pav- ı 
yonda bunlar da teşhir olunadak 
tır , 

Türk havasını güvene kavuştu 
racak olan hava silahı " TA YY A
RE ., , sade devletin ve devlet mü- 1 

dafaa büdçesinin mevzuu olarak ı 
kalmamış, belki de daha fazla ola· ı 
rak halkın yurd sevgisine ve yurt
daş terbiyesine emanet edilmiş-

tir . 

-Türk hava kurumu-

Sazdaki kadını tehClit 
etmişler 

Seyhan parkında çalışan hanen· 
delerden Hüriyet ismindeki kadın 
dün polise müracaat ederek : Ka
layçı Mustafa ve arkadaşı Mehmed 
isminde iki kişi tarafından. istedik
leri şarkıyı söylemedi diye tehdit 
edildiğini şikayet etmiştir . 

Polis işe el koyarak Kalayçı 
Mustafa ve Mehmedi tutup tahki-
kata başlamıştır . 

bir şey otopi ve hayal meyal sayı
lıyordu . 

Teslanın yeni keşfi doğru ise bü
tün dünyadan elektrik telleri ve 
direkleri kalkacak demektir. Bugün 
nereye baksak hep elektrik teli gö· 
rüyoruz . 

Umumi harpte bütün bu labora
tuvarları kendi elile berhava etmiş. 
tir. Kendisi kozmopolit düşünce sa
hibi olup bütün keşiflerini şu veya 
bu milletin menfaati için inhisar su
retile kullanmış değil, belki bütün 
insanların istifade etmesini istedi
ğinden keşfettiği ölüm şuaının Ame
rikan hükumeti ve dolayısile müt

tefiklerin eline düşmemesi ve başka 
milletlere karşı kullanılmaması için 
yüz milyonlarca dolara mal olan 
laboratuvarını bir gün uçurmuştur." 

Tramvaylar cereyanı telden alı
yorlar. Telefon muhaberesi tel ile 
yapılıyor . Sokakları tenvir eden 
elektrik tel ile geliyor. Telgraf mu
haberesi gene tel iledir . Elektrik 
istihsal fabrikalarından istihlak ma
hallerine elektrik cereyanı gene tel 
ile veriliyor . 

Büyük teknik alimlerinden bir zat Bütün dünya böyle teller ile 
da, Teslanın yeni keşfi hakkında di- adeta örülmüştür. Bu telleri bir ara-

yor ki : ya toplıyacak olsak kürrei arzı hattı 
" ikinci Edison diye meşhur A- üstüvadan binlerce defa saracak 

merikalı fizik profesörü Teslanın tel bulabileceğiz . Elektrik kuvveti 
seksen yaşına girmesini kutlulamak Radyo mevcesi gibi telsiz naklolun· 
için haber verdiği yeni keşif o ka- duğu gün bütün bu teller battal ola -
dar büyük ve mühimdir ki teferru · caktır . 
atı anlaşılmadıkça bazı ihlirazi ka- Bugünkü telli devir yerine telsiz 
yıtlar serdedilmesi zaruridir. devri açılacak, tel ve kablo yerine 

Radyonun keşfindenberi elt:ktrik eter,elektrik için nakil vasıtası ola-
müra-

1 

kuvvetinin telsizle uzaklara nakli caktır . Beşeriyet harikulade yeni 
caat edilmelidir . imkanı zihinlere gelmişti. Fakat şim- bir teknik devrin eşiğinde bulunu-
~'lıııi.:---------.J diki kadar teknik noktadan böyle l yor . n 

2 - ilanlar için idareye 

Urfa Belediye Reis
liğinden · 

Urfa şehrinin hali hazır haritası-
nın alınması 22-f.yliıl-936 tari
hinden itibaren bir ay müddetle 
aÇJk eksilttneytı konulmuştur. 

1- Şehrin mesahası meskun kıs
mı 172 gayri meskün kısmı 182 ki 
cem'an 354 hektar tahmin edilmiş
tir . 

2- 354 hektarlık haritanın be
deli muhammeni " 4854 n liradır . 

3 - Haritalar Belediye yapı ve 
yollar kanununun birinci maddesi 
mucibince şehrin hali hazınnı gös
teren 1-2000 ve 1-500 mikya-

Yazlık Sinemada 

1 Eylul 936 akşamı Türk Hava Kuru
mu menfaatına gösterilecek filmler 

1- Ankarada planör uçuşları 
2- Adana Tıirk Kuşunun açılış 
3- f nsan kaçakçıları 

. . 
merasımı 

Halkımız bu üç güzel filmi seyretmekle Hıva Kurumuna da yardımda 
bulunmuş olacaktır . 7242 

sında iki kıta ve 1/1000 mikyasında -----------------·--·----------ı 

da tesviyei münhanili bir kıta hari BELEDi.YE ı·LA"' NLARI 1 
tası alınacak ve bunlar dört takım 
olacaktır . 

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

5 - Şartnameyi görmek istiyen
ler Urfa Belediye dairesine müra
~at edeceklerdir. 

6- ihale Eylulün 22 inci salı gü
nü saat on ikide Urfa Belediye En 
ciimenlnde yapılacaktır. 

7- 'I'aliplerin bu işi başarabile· 
cek şeraiti haiz bulunduklarına dair 
Nafia Vekaleti Celilesinden musad. 
dak ehliyeti fenniye vesikası ibraz 
etmeleri mecburidir . "668" 

7243 1-5-10-15 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1- Nafia dairesi için bin beş yüz 
lira ile iki buçuk kiloluk yedi yUz 
kazma, bin beş yüz kürek ve bin 
beş yüz kilo 22 milimetrelik mat 
kaplık çelik alınmak üzere açık ek
siltmeye konmuştur. 

--~-----~~~---------------...: 
~- Müzayedeye konulan şey : Haziran 936 dan Mayıs 937 gayesine 

kadar kanaradaki toplanacak olan boy· 
nuzlar . 

2- ihale : Açık artırma suretile yapılacaktır . 
3- Artırma: 3-Eyliil -936 perşembe günü saat 15 de daimi en· 

cümende. 
4 - Bedeli mu ham mini : 140 liradır . 
5 - Teminat akçesi : Muhammin kıym~tinin yüzde yedi buçuğu hesabi! 
6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir . 

' "' • 

7219 25-27-29-1 

''NO RGE,, 
Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolapları orge,, birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 

bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sat~şyeri : Ulu-
camı caddesınde 

Mehmet Ôzbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

• ~rethanesidir. 2- Hususi şartname ve muka
velename örneği bedelsiz Nafia da -
iresinden verilecektir. 'ı 7183 10-15 

3- Eksiltme 936 senesi Eylulun =----------·--·--------------1 
birinci salı günü saat onda hükümet 
konağında Vilayt"t Daimi Encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 
-112- yüz on iki lira -50- elli 
kuruş teminat verilecektir. 7188 

16-21-26-1 

Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Türksözü gazetesinin 24 , 15 , 
24, 30 /6-7 /936 sayılı nüshasında 
evsaf ve şeraiti izahedilen 120000 
lira muhammen bedelli Vilayet un 
fabrikası mülkiyetine kapalı zarf 
usulile talip ÇJkmadığından 18-9-
936 cuma günü saat 12 ye kadar 
pazarlığa konulmuştur. Taliplerin on 
dört bin beş yüz liralık kat'i temi· 
natla Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatları bildirilir. 7229 

27-1-5 - 9 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Seyyar Etibba için alınacak olan 
muhammen bedeli 1701 lira 32 ku
ruş bulunan 54 kalem edviyei sıh· 
hiye 11-8-936 gününden itibaren 
açık eksiltmeye konmuştur . ihalesi 
936 senesi Eylulünün 1 inci salı gü 
nü saat 10 da yapılacağından talip 
olanların vakti mezkurda Vilayet 
encümenine ve edviyenin cins ve 
miktarile şartnamesini görmek isti. 
yenlerin de Vilayet Sıhhat ve içti. 
mai muavenet müdürlüğüne müra· 
caatları .7199 20-25-29-2 

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 5-30 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi 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 

1 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci n 

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 ~·-ı tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
31 
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Adana Borsası muameleleri 
------------~----~P-.A~M~U~K-:-v-e~K~O~Z~A~---------------

Kilo 1'' iyaıı 

C1NS1 En az En çol. Satılan l\1ikdar 

,,..~=;====r=- = J(, S. = K. _ s. _ ·=~=K=l=lo==~~I 
apıma ı pamUk 

Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 41,50 42,12 
iane 2 

42,25 42,50 
44,50--ı 

Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI ---:--------
Beyaz 1 1 ·~-"-.,.------------------· Siyah . _ 

Ç 1 G 1 T 
Ekspres 1 

1 _.,ia_ne,..........,.,.....-,--,,,---ı--2 ____ 1 _____ ~~------
Yerli " Yemlik ,, 

ı--,,--c""TOhumluk ,. 

Buğday Kıbrıs 5,23 
,, Yerli 

mentane 

Fasulya 

Türksözü 

Tüccar ve f abrikacıları- 1 

mıza: 

Çifçilerimizin 4 Temmuz 935 1 

tarihli yüzde üç hava kurumuna yar· j 
dım kararları üç yıl müddetledir . 
Mıntıkamızda bu yıl ve gelecek yıl 
bu kararın tatbik edileceği alaka -
darların bilmeleri için ilan olunur. 

TÜRK HA VA KU
RUMU ADANA 

7241 ŞUBESi 
2 5 

Muhasip aranıyor 
5u deposu ve gazozhanemizdeki 

hesapları tutacak bir muhasip arı 
yoruz . Talipler şeraiti öğrenmek 
üzere ~üratle ticarethanemize mü
racaat etsinler. 

3-4 KAYADELEN 

oGULLARI 

, __ ,......,.. ______ , ____ 1------------· 

Yulaf 3,50 -~----------.ı Delice ı--------ı 

Kuş yemi 
Keten tohumu 

1-..---,--.------1------1----------------1 Mercimek 
Si sam 

UN 
_Dört yıldız Salih 

~ üç ,. » 

:S -g Dört yıldız Doğruluk 3: üç " " 
o.: Simit ,. 
] ~ Dört yıldız cumhuriyet "" '-'" - .. " uç » » 

Simit " 

· --LiverpoC Telgraflar!-. - -, 
31 I 8 I 1936 

loian,Hn fent: 

675 1 
600 --ı_ 
700 -------· 

625 ---soo--1 
700 --625 
800 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

1_H_az_ır ______ / 6 61 Liret ı-_ , 
Temmuz vadeli 6 13 ,_R~a~y~ş_m_ar_k _____ , ____ , 

6 08 ,_F~r_an_k_«_F_ra_n_s_ız_,. ___ , ___ , i 
5 142 

Sterlin « İngiliz " 634 00 

1 
Dolar « Amerika " 

ı--:-11~ 30 Frank « İsviçre " ı 

Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

Nevyorl: 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

------------~------------= 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 

Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-Iendese 

derslerinden ikmale kalanları ikmal 

imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat-
ları. C. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağ.;Jmii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

.------------------------------------------·--------
Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 4 

1-------------------------------------~~~ 

' 

6748 &80 

SOCONY-VACUM 
-

Müstahsilatı 

Gaz : Develi 
Benzin : Kanadlı atlı 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

c;;; Ankara fıçı birası 

; ~. 
' . . 

" .. 
... ..,, 1 

( ... 
·•· ; 

' 
Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı 1 O 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 . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

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

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 11 R. 7230 5 
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BiRiKTiREN. 
, f?~~T· ~Dt;Q 

- - -

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

~aş· 
ın 

tur 
~ın 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakiil· Çık 
~el( 

tesi kadın hastahkları kıliniği muallim muavini. 
Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Deniıl'. hur 

memleket hastanesi Nisaiyf' mütehassıslığında ve doğum evle~ leri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte' :: 
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışm3~ dük 

Gıc 
O}llt 

üzereistifa ederek A l ı ı ı; ı r :! n· ;tir. 
Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki 

'

muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 14-15 

--------~------~------------~--~------------..... 

J 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 1 lirj 
raı 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve mark' l\u 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lıulu "l .... 

Celal Bayer 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


