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Milletler Sosyetesi 
~arp ve isyana 
karşı sigorta 

Yazan : Pierre Dominique 

G örüştüğüm bir İtalyan, ha
kiki bir ittifak haline gel
miş olan Fransız - Sov-

r,eı ittifakının, Fransaya, Sovyet ihti
'<lınin bir kolu manzarasını verdigi· 
ni söylüyordu . 

- Hiç olmazsa, diyordu, vatan
daşlarım buna kanidirler , ve Al· 
'11anlar da bu fikri paylaşıyorlar . 

Sonre ilave etti : 
. - 1870 e doğru biz İtalyanların 

bir tek düşmanımıı vardı : Avustur
h - Macaristan . Siz Venedikle 
loıııbardiyayı ondan almıştık, birli
tıınizi onun zararına olarak vücuda 
2etirmiştik ve bizden nefret ediyor
~u .' Eğer Solferino ve Sadova mağ-
bıyetlerinin intikamını bizden almak 

tı· 
~nde olsaydı bunu derhal yapardı. 
p a karşı hem müttefikimiz yoktu : 
tansa mağl6p olmuştu ; Avrupanın 

en büyük askeri devleti olan Alman
raya gelince o da Avusturyayla itti
tak etmek üzereydi . Kendimizi kur· 
t •trnak için bir tek çare vardı: Avus
d~'Ya - Almanya sistemine girmek , 
uşıııanımızın müttefiki olmak ve AJ

'1ıanyanın da dahil olduğu resmi bir 
~Uahede ile Venedik ovasında bir 
'<ıısturya • Macar istilasına mani 

01ınak . Biz de bunu yaptık Sanır 
~•ısınız ki bu Avusturyadan nefret 
:1ıııeınize , Trente ve Tiryesteyi ha
hrl~mamıza bir mani teşkil .etti? ~ü~
Cıız ki hayır fakat bu bıze huyu· 

ııı ' . ek ' kuvvetlenmek ' bir donanma 
ınşa etmek imkanını verdi . Kafi de
b~ede kuvvetleodiğimiz ve büyük 
~ır devlet manzarası aldığımız zaman, 

1 Milletler 
•• gun 

Cemiyeti 
toplanıyor 

bu-

Habeşistanın Asamble'de bulunmak 
hususundaki arzusunu bildiren ka
ğat dün genel sekretere gelmiştir 

Bütün delegeler arasında vaziyet hakkında muh
telif noktai nazarlar hakimdir . Habeşistanın va
ziyetini tedkik etmek üzere Litvinofun riyasetinde 

bir komite toplandı 
-·-·-~_..,...._....._......_...._, ... ___ ._., ______ ... _ ... _______ _ 

Cenevre : 21 ( Radyo ) Ha-
beşistanın Milletler Meclisi Asamble
sinde bulunmak hususundaki dileği 
son dakikada Milletler Cemiyeti 
umumi katipliğine gelmiştir . Bu di
lek , Asamblenin yarınki toplantısın· 
da tetkik olunacaktır. Delegeler ara-

Lıtvıncıf 

tanın vaziyetini tetkik etmek üzere 
Litvinofun riyasetinde bir komite 
teşekkül etmiştir • Bu komitede kü
çük devletler ve Belçika vardır . 

Habeş de !egesi reisi doktor Nav 
ton Cenevreye gelmiştir . Kendisile 
görüşenlere , Habeşistanın Milletler 
Cemiyetine kabul edilip edilmemesi 
meselesinin Lahey beynelmilel diva
nına arzedileceğini söylemiştir . 

Londra : 21 ( A.A ) Burada 
çıkan bir gazete diyor ki : 

- Milletler Cemiyeti paktının 
değişmesi ve binnetice Milletler Ce· 
miyetinin ıslahı bütün devletler üze
rinde itimadi yenileyebilir . 

Ve bilhassa batı devletlerinin 
itimadım kazanmak için başlıca ça 
re de budur . 

• 

Bugün 
İsmet İnönünün 
Londra seyahatı 

yaklaşıyor 

• 

!..met lnönü 

Ankara : 21 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Burada günün en hara· 
retli mevzu, başbakan ismet lnönü· 
nün Londra seyahatıdır. Seyahat bu 
ay zarfında yahut teşrinievvelin ilk 
günlerinde yapılacaktır. 

Londraya gitmiş olan büyük elçi 
Fethi O!<yarın başbakanın Londra 
daki ıkamet günleri proğramıru ihzar 
ile meşgul olduğu haber verilmekte 
dir. 

1 

Toplanıyor 
Boğazlarda memnu mın

tıkalar tesbit edildi 

Hava ve deniz yolile geçiş hususunda ne gibi esaslar 1 
dercedildi ? 

--·-·---·........,._.~ ____ ._........_____.. __ _... ___________ ... _ ... _.. _____ __ 
Ankara : 19 ( Hususi muhabi 

rimizden ) - Karadeniz ve Çanak
kale boğazlarının aşağıya yazılı hu· 
dutlar içinde Askeri memnu mıntıka 
ilan edılmesi ve bu hudutlarla Bo
ğazdan hava ve deniz yolile geçiş 
hususunda aşağıya dercedilen esas· 
lann tayini icra Vekilleri heyetince 
kararlaştırılmıştır. 

1 - ÇANAKKALE BOGAZI 
Anadolu mıntıkası: Karabiga ka- ' 

sabası garbindeki Karaburundan es
ki gayri askeri mıntıka hududundan 
başlıyarak eski hududu takibeder 
ve Bayramıçın 14 kilometre şimali 

garbisindeki Çeltik sırtından sonra 
E.zinenin şarkı ve Ayvacığın garbi 
üzerinden Sivrice burnuna kadar 
uzayan hattının garbi teşkil eden 
( Bu hat dahildir. ) 

Rumeli mıntıkası : Şarköyün 5 
- Gerisi ikiuci sahifede -

Kuvvete karşı sulh 
Tataresko diyor ki: Kavgalar kılıcın 

karaltısında değil , sulh ışığında 
halledilmelidir 

Bükreş : 21 (Hususi) - Evvel· 
ki gün açılan 21 inci beynelmilel ti
caret konferansında baş vekil T ata· 
resko bir nutuk söylemiş ve bu nu· 
tukta ezcümle şöyle demiştir ! 

- Küçük büyük bütün anlaş· 

mazlıklar , eski veya yeni bütün kav· 
galar kılıcın karaltısı altında zorla 
değil fakat sulhun aydınlığı içinde 
uzlaşma yolu ile halledilmelidir . 

Biz öyle zannediyoruz ki , bütün 
- Gerisi ikinci sahifede -

raıısa ve İngiltere ile bildiğiniz uz
I ll\aları yaptık ve büyük harpta on
''•n safında harbettik . Üçüz ittifak, 
~luı sene müddetle , bizim için bir 

sında , vaziyet hakkında muhtelif 
noktai nazarlar hakimdir . Salahiyat
dar mahafil ; Habeşistanın Milletler 
Cemiyetine kabulü Milletler Cemi 
yetinde mevzuubahs edilse bile , 
mezkur memleket mümessillerinin 
içtimada hazır bulunması dileğinin 
bütün delegeler tarafından tasvip 
olunmıyacağını söylüyorlar . 

ispanya cephelerinde 
Suriyeye dönüş ayat sigortası oldu . 

n· Polonyanın siyasetine dikkat edi
p1z • Bu pek basittir . Polonyalılar 
'ansız ittifakını terketmeye asla 
~~n~ınadılar : Fakat buna ilavet~n 
• ınanya ile kendilerine on senelık 
'ilııı. i 1Yet verecek olan bir uzlaşma Milletler cemiyetinde , Habeşis· 
tllızaladılar. Bu basit bir hayat sigor
~~•dır ki yarın , Fransanın , Alman- ---·-----------
anın veya kendi kuvvetlerinin ala- dedim. Yangına karşı sigorta olan 
;a~ Vaziyete göre yenileyecek veya Fransız - Sovyet ittifakını muhafaza 
enılemiyeceklerdir . Sanır mısınız ki etmek Ye bir hayat sigortası olarak 

1 
1ınanya ile yapmış olduğu son an- da İtalyanlar ve Almanlarla anlaşmak. 

naşına ile , Avusturya , hayatını em- Fakat hükumetimizin de bu fikirde 
1ete koymaktan başka bir gaye olmadığını kim iddia eder? B. Leon 
~Udınüştür ? Ve bizzat biz ltalyanlar Blum bir Fransız - Alman ittifakına 
, a • bu anlaşmayı kabul etmek mü- muhalif olmak şöyle dursun geçen 

jı iİakeresini kolaylaştırmakla Almanya sene henüz sosyalist lideri bulunurken 
~ aramızda bir çarpışmay~ mani ol- 1 bile bunu düşünüyordu. 

ıl aktan başka bir hedef takıp etmedık. - Şu halde bu yola girişsin , 
1 Almanya , lngiltere ile anlaşma· Fransanın menfaatı bunu emreder. 
e:nı. iınzalarken başka türlü hareket Bir sol adamı, hatta diyebilirsem bir 
hllıış değildir . Rom.anya. da R~s~a- aşkın sol adamı bu hususta daha ko-

karşı aynı siyasetı takıp etmıştır · !aylıkla iş görebilir. Çünkü ideolojik 
i . " Fransız-Sovyet ittifakının sizin sebebler dolayısile hareket etmekle 
~ın faydası Fransayı bir isyandan itham olunmaz. Eğer Sovyet Rusya, 
llı0tuınak olduğunu söylersem saşar Fransız - Sovyet paktını inkar etmek 
~ ısınız ? Delil mi istiyorsunuz ? Ma- niyetinde olmamanıza rağmen, bu 
•s-u · h.d. J · d · · · d b' · b·ı rıazıran a ıse erı esnasın a ve yüzden memleketinız ıçın e ır ısyan 1 ~assa 11 Haziran günü Sovyet el- çıkarırsa isyan gene harbtan ehven-

ılı ~~ın.in rolü ne olmuşt_ur ? El~ilik .. K~- dir. Hatta bir sivil harb şekline girse 
ııı Unıstıere sükıin tavsıye etmış, huku- bile, bir isyan harbtan daha az öldü-
t ~te karşı her hangi hir kuvvet ha- rür ve daha az tahrib eder. 

~ t:n e~ne mani olmaya çalışmıştır. Esa- _ Doğru, dedim, laka! siz ital-
~· k unda muvaffak da olmuştur · yanların harbten önce yaptığınızı yap-

ii· va at madalyanın bir de ters tarafı maya neden muvaffak olamıyalım ? 
ardır: 

Hükıimetlerimizin istikrazsızlığı bu 
1 Siz Avrupada Moskovanın adam- manevraya karşı bir mani teşkil etse 
;rı olarak telakkı· edilı'yorsunuz . Ve ] • bile, bürolarımız bu işi görebilir er. 
~ u Yüzden sizin için bir isyan !ehli- ve esasen bir Fransız - Alman uz-
ı·~' azalmasına mukabil bir harp teh- !aşmasına karşı Fransada isyan çıkar-
ı es; artmaktadır · mak Sovyetlerin menfaaıine midir? 
i . lızlaşınayı imzalamış olduğunuz Çünkü ya bu isyan muvaffak olur ve 
t~ın, Paris barikadlarla kapanmıyacak- o zaman harb başlar, yahud d .. kay-
A~ · Fakat ayni sebebten siz Ren ve heder ve Sovyet - Fransız uzlaş· 
R Plar sınırlarınızı endişeyle süzüyor- ması suya düşer. Siz demin iki sigor
nunuı ve yarın Piren ler arkasına ayni tadan bahsediyordunuz ; biri hayat, ' 
d~zarıa bakacaksınız. Eğer kendisini biri de yangın . Yarın biz bu güzel 
/

1
leseydiniz Makyavel burada size ahengi vücude getirebiliriz, bunun 

Uzel bir nasihatta bulunurdu . için ancak bir devlet ödamının zeka 
~ nasihatı tahmin ediyorum, ve iradesi icabeder. 1 

vaziyet hep ayni 
Kont 

Dün Fransız elçisinin otomobiline yanlışlıkla 
bir tecavüz yapıldı 

dö Martel 
Paristen 

Madrid : 21 (Radyo ) - Hü· 
kumet kuvvetleri , çok çetin bir ceb
ri yürüyüşü müteakip Alkazar ya· 
kınına varmışlardır . Hükumet kuv· 
vetleri henüz Toledonun 14 mil ce· 
nubunda bulunmaktadırlar. Alkazar 
yakınlarında cereyan eden muhare 
belere tayyareler de iştirak etmek
tedir . Hükümetcilerin Alkazara 
yaptıkları taarruzlar ' asi kuvvetle-

Japon-Çin 
Gerginlik , kuvvetlenme 

kabiliyeti gösteriyor 
Tokyo : 21 ( Radyo ) - Ja· 

pon hükumeti , Hankove iki harp 
gemisi ile mikdarı tayin edilemiyen 
bir askeri kuvvet yollamıştır . 

imparatorun emri ile , Çine yeni 
kuvvetler gönde ilecektir . 

Radikaller 

rin yaylım ateşleriyle karşılaşmıştır. 
Paris : 21 ( Radyo ) - Fransa· 

nın İspanya büyük elçisinin otomo
bili yanlışlıkla bir tecavüze uğramış
tır . 

Londra : 21 ( Radyo )- ihtilal 
kuvvetlerinin bütün kolları ileri ha· 
reketlerine devamdadır . 

Mücadelenin seyri , şimdilik ihti· 
lalciltrln lenine inkişat etmektedir . 

_ .. 
Şam : 19 (Hususi) - Fransanın 

Suriye Ali Komiseri Kont dö Mar 1 

tel Eylülün 27 sinde Paristen Beruta 
hareket edecektir. 

Bir kaç gün önce yanlış bir Rad
yo haberine dayanarak (Lasiri) Kont 
dö Martelin tekaüde sevkedilip ye
rine başka geleceğini yazmıştı . Bu 
haber iki gün evvel resmen tekzip 
edilmiştir . 

Filistin - Suriye hududun 
da çarpışmalar oldu 

Hadiseler her 
lıyor • 

yenı 

gün biraz daha çoğa 
tevkifler yapıldı 

-~-·-.... ·-·-
Londra : 21 (Radyo) - Filisti

ne yeniden iki ta bur kuvvet gönde
rilmiştir . 

Bir Arap çetesi tarafından atı· 
lan kurşunla yaralanan bir lngiliz 
tayyaresi yere inmiştir . 

ve Suriye 
dönüyor 

heyeti 

Suriye ve Lübnan gazeteleri Kont 
dö Martelin yıllardanberi bulunduğu 
bu memleket ahvaline başkaların
dan iyi vakıf olduğu ve Parise Su· 
riye heyetini gönderen ve muahe
deyi intaç eden kendisi olduğu için 
muaheJenin tatbikında da onun bu
lunması muvafık olduğunu yazmakta 
ve Lübnan gazeteleri Kont dö Mar
telin icraatını sayarak en nihayet 
Lübnan muahedesini de onun yap
ması icabettiğini söylemektedirler . 

Filhakika son gelen haberler 
Kont dö Martelin bu ay sonunda 
Suriyede yeni mııahedenin tatbiki 
için hazırlıklar yapmağa başlıya
cağı ve muahede Fransa-Suriye 
parlamentoları tarafından tasdik edi
lince hemen icra mevkiine koya. 
cağını bildirmektedir. 

Suriyede şimdi meclis tatil oldu
ğundan ilk yapılacak iş yeni parla
mentonun saylavlarının seçilmesidir. 
Suriye parlamentosu açılıncıya ka-

- Gerisi üçüncü sahifede 
Bolşevizmle mücadeleye 

karar verdiler 
.. -----------·----------

Arap tayyare~i mitralyözü ile 
yaralanmıştır . r- -.., 

Prag: 21 ( A.A. ) - Radi~al 
partısinin Bolşevizme karşı kati mü
cadele kararı aldığı bildiriliyor . 

İsveç intihabatı 
lstokholm : 21 ( Radyo ~ -

Son seçimde komünistler l:üyük 
bir ekseriyet elde etmişlerdir . 

Kudüs : 19 (Hususi muhabirimiz-! 
den ) Hadiseler gün geçtikçe ço· 
ğalıyor . 

Filistin ihtilali artık bütün aleme 
hezginlik veren ve bu yüzden ehem
miyetini gaybetmiş gibi görünen ta
biileşmiş bır boğuşma oldu. 

259 numaralı resmi tebliği aynen 
yazıyoruz : 

Kudüste bir Yahudi öldürülmüş, 
Kevkebil havada bir çarpışma ol
muştur . 5 Arap ölmüştür . 

Şarkulerden hududunda Filistin 
topraklarına geçmek istiyen bir çe
te üzerine tüfek ateşi açılmış çete· 
!er dönerek kaçmışlardır . 

Gazzede de çarpışmalar olmuş· 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Dil 

26 Eylı1l 

bayramımızın 
programını 

içeride bularaksınız 



Sahife : 2 

Avrupanın bugünkü vazi 
yeti 914 deki gibi değildir 

~ irmi iki senelik bir fasıla- r 
l( dan sonra Alınan istilası 

zamanında geçmiş olan ha-
t 

diselerin hatırası hiiia kalblerimizde 
bütün canlılığını muhafaza etmekte 
ve birçok acıklı vakalar: zihnimizde 
uyandırmaktadır. 

I3u vakaların tekerrürünü gör
mek ldılikesi b ı zi harbtan nefret et· 
tiriyor ve oııu önliyecek bütün çare
leri aralıyor. Ne yazık ki, bizzat mil· 
!etlerin mukı>ddt>r;ıtı ellerine tevdi e
dilmiş olanlar kullanılacak vasıtalar 
hakkında mutabık değildirler. Bun· 
lar 1918 de sulhu sağlam temeller 
üzerinde İnşa ettiklerini sandılar, fa. 
kat yanılmış olmaları pek muhte
meldir. Halbuki 1871 den sonra ya· 

1 

şamak istiyen bir büyük milletin bü· 
tün dayanılmaz kuvvetile yavaş ya· 
vaş yükselmiş olan F ransanın misali 
gözlerinin önündeydi. Almanya için 
de halin böyle olacağını düşünmedi· 
ler. 

Bu iki kalkınma kıyaslanmıya 
değer. Bunlar ayni şartlar İçinde vu. 
kua gelmiş değildir ve bazılarının 
Avrupanın bugün 1914 dekinin ay
ni olduğunu isbata çalıştıkları bir sı
rada bunu söylemek faydalıdır. 

Bu hüküm bir takım zevahire is
tinat etmekte, fakat istiyerek veya 
istemiyerek birinci derecede ehem
miyetli bazı unsurları ihmal etmek
tedir. Gerçi her iki devrede de bir

birine benzeyen bir silahlanma yarı· 
şı görülmektedir. Fakat Almanya 
bu yarışın başında yer almışsa, 22 
yıl önce zayıf bulunan ltalya kuvvet
lenmiş, buna mukabil lngilterenin 
deniz kuvveti azalmıştır, 

Diğer taraftan, eğer Almanya 
eskisi gibi genişleme emelinde ise 
buna mukabil evvelce olduğu gibi 
garba değil, bu defa şarka dönmüş 
ve usulünü değiştirmiştir: Gizli dip
lomasisi ile pancerınanist propagan
dasına daha fazla güvenmekte ve 
silahlanması bilhassa, Fransa ile in· 
gilterenin, yakın bir istikbalde çıka 
racağı bir kavgaya müdahale etme 
!erine mani olmak gayesini taşımak
tadır 

Şüphesiz ki Almanyanın yeniden 
İtalya ile birleşmesi hayret uyandır-

Yazan: Charles Bronne 

mışhr ; fakat bugünün ltalyası eski 
üçüz ittifakın küçük ve mütereddid 
unsuru değildir, bu hakikat, Paris ve 
Londradan ziyade Berlinde daha iyi 
anlaşılmıştır. 

ihmal edilemiyecek bir başka 
nokta daha : Bugün muhtelif devlet
lerin başında hükumetler 1914 ün 
künden çok başka şartlar içindedir. 
!er. 

Almanyada ordu hakiki hakim 
dir ve B. Musolini Romada hüküm. 
randır. Buna karşılık Fransız hüku
metinin elleri serbest değildir ve ln
giliz hükumeti orta kamoy tarafın
dan tawip edilebilmek için çok ih· 

tiyatla hareket etmek mecburiyetin. 
dedir. Nihayet, Rusyanın Avrupada 
bir müdahale yapmasının şartları ta 
mamile değişmiştir. 

Şüphesiz, Avrupa denilen dama 
tahtası üzerinde küçük anlaşmanın, 
Balkan anlaşmasının ve durumu çok 
karışık olan Avusturyanın imkanla. 
rını da tahlil etmek İcab ederdi, 

Fakat 1914 başlangıcındaki va 
ziyete hiç benzemiyen bir nokta, bu 
günkü Avrupanın manevi havasıdır. 
O devirde militarist olan devletler 
Alman ve Avusturya imparatorluk. 

larile Bulgaristan ve Türkiye idi. Di· 
ğer devletler sulhtan başka bir şey 
istemiyorlardı. Ancak inkarı kabil 
olmıyan bir tehlike karşısındadır ki 
"üç sene kanunu. Fransız parlamen

tosu tarafından tasvib edilmişti. Sulh
çu devletlerin sosyalist partileri an ti· 
militarist' diler. Fakat gene milliyet

çı kalıyorlardı. Yani, proleterler a· 
rasında yapılacak evrensel bir uzlaş
ma yol ııyla sulhun teessüs edebile
ceğine inanmakla beraber memle
ketin müdafaası için silaha müraca· 

at esasını kabul ediyorlardı. Harb 
masrafları için alınan sosyalistlerin 
de rey vermelerinden sonra bir çok 
hayaller suya düştü. Sonraları, ko· 
münist propagandası yüzünden mii

cadeleyi terketmek temayülleri F ran
sa ile ltalya kolayca bastırıldı. Fa- 1 

kat, Çarlık ordusunun müşkül vazi- j 
yeti ve rejimin sukutu dolayı sile bol- 1 

şevizm Rusyada 1918 de muzaffer 1 
oldu. ' 

BİR MACAR ALİMiNiN YENİ MüHlM BİR KEŞFİ 

• 

Türk sözü 

Orta tedrisat 
Öğretmenleri arasında 

bazı nakiller 

Şehrimizde bir iş bürosu 
teşekkül ediyor 

Evvelki günkü nushamızda, bu 

yıl ş~h~.i~iz ye ya~ın bölgeler orta ltş kanununa gore iş yerlerini tetkik ve 
tahsıl ogrelmenlerı arasında yapılan 

yeni nakilleri yazmıştık. Bu gün; mÜrakabe etmek Üzere kurulacak olan 
şehrimize veya mıntıkamıza yakın 

yerlere nakilleri yapılmış olan ' büro , 
diğer öğretmenlerin isimler ni yazı-

iş kanunu meriyete • 
gır er • 

gır-

yoruz : 
Şehrimiz Kız Lisesi riyaziye öğ· 

rctmeni Haydar, erkek muallim mek-

mez faaliyete geçecek 
------·------

tebi ögretmenliğine; kız lisesi ede· 
biyat öğretmeni Makbule, İstanbu
la; erkek lisesi lngilizce öğretmeni 
Kemal, kız lisesi öğretmenliğine; er 

100,000 liralık bir 
tesbit edildi 

tahsisat 

kek lisesi riyaziye öğretmeni Muhid· 
din ; Adana Erkek muallim mektebi 
öğretmenlerinden Adil, Kasımpaşa 

orta mektebi öğretmenliğine; Adana 
erkek muallim mektebi muallimlerin 
den Rüştü, Kırşehir orta mektebine; 
AkşehiCden Ahmed Mümtaz, Tar· 
susa; Denizliden Meliha, Mersine ; 
Mersinden Tevfik, Karamana; Niğ· 
deden Leyla, Osmaniyeye: Gazian
tepten Kemal, Osmaniyeye; Niğde 
den Kazım, Diyarbekire nakil ve ta · 
yin edilmişlerdir . · 

İş yerlerini tetkik ve mürakabe 
etmek üzere şehrimizde dahil olmak 
i'zere altı vilayette iş bürosu kurula
caktır. 

Bu bürolar patronlarla işçi ara· 
sındaki ahengi temin ve işçilerin 
hakkını gözeteceklerdir. 

Şimdilik elde mevcut 100,000 
liralık tahsisat ile İstanbul, lzmir, 
Samsun, Ankara, Afyon ve Adana· 
da birer iş bürosu tesis edilecek ve 
en esaslı teşkilat iş kanunu mevki 

Kız sanat enstitüsünün 
açılacağı katileşti 

Enstitüye tayin edilen öğretmenler
den bazılarının isimleri vekaletten 

dün -geldi 

Şeiırimiz kız sanat enstitüsünün Beyoğlu kız sanat okulu nakış 

açılma meselesi artık tamamen ka· öğretmeni F e-rhunde, 66 lira ücretle 
tileşmiştir. şehrimizde yeni açılacak olan kız 

sanat enstitüsü çamaşır ve nakış Mektebin sıraları için vekaletten 
öğretmenliğine, İstanbul akşam kız tahsisat geldiğini evvelce yazmıştık. ı 
sanat okulu moda stajiyeri Nimet 

Dün, yine vekaletten, bir kaç öğ- 66 lira ücretle ayni okul moda ve 
retmenin tayinine dair gelen emir çıçek öğretmenliğine, İstanbul kız 
artık şüphemizi tamamen bertaraf sanat okulu biçki ve dikiş öğretmeni 
etmiştir. Şehrimiz kız sanat enstitüsü Menıika 66 lira ücretle ayni okul 
bu yıl kati suretle tedrisata başlıya· biçki ve dikiş öğretmenliğine tayin 

1 

meriyete girdikten sonra yapılacak-
tır . 

Şimdilik bu işler şarkta müfettişi 

umumilikler teşkilatı tarafından idare 
edilecektir. 

ı __ _ 

1 

Şehrimiz borsasında 

Hararetli şatışlar 
devam ediyor 

Şehrimiz borsasında son hafta 
!ar zarfında başlıyan hararetli satış· 
lar devam etmektedir . 

Dün, klevland 47, ekspres 46, 
iane 45 üzerinden • alınıp satılmış· 
tır . 

Pamuk alını satımının daha hara
retleneceği de zannolunmaktadır . 

Hububat satışları da olmuş, su. 
sam 16, çiğit 3, yerli buğday 4,75 
kuruş üzerinden gitmiştir . 

Tur han Beriker 
Bir müddettenberi mezun bulu

nan Şehrimiz Belediye Reisi Turhan 
Cemal Beriker dün şehrimize gelmiş
lerdir . 

Kavgayı ayırdı diye 
Polise yumruk çekmiş 
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Boğazlarda memnu 
mıntıkalar tesbit 

edildi 
- Birinci sahifeden artan-

kilometre garbinden , Evreşe şila
linden Yerlisu cenubundan , lbrice 
garbinden Tuzla gölüne kadar imti
dat eden hattın cenubu ( hat dahil
dir ) . 

Marmara mıntıkası : Paşalimanı, 
Ekinlik, Avşar ve civarındaki küçüş 
adalar gurupu ile Bozca ve lmroz 
adaları ve küçük Tavşan adaları gu· 
rupu ve Saroz körfezindeki küçük 
adalar gurupu ( Çanakkale ve Ge- Ilı 
libolu kasabalarındaki sahil sıhhiye ) 
teşkilatına bağlı tahaffuz hanelerin ~ 
kendi hususi iskeleleri ile bu tahaf· 
fuz hanelerin yolları müstesnadır . 

2 - İSTANBUL BüCAZI 

Anadolu mıntıkası : Servibumu 
şimalinden ( yani gaz tanklarının 

bulunduğu yerin şimal kenarından ) 
başlıyan Karakulak şimali - Ali 
Bahadır köyü (dahil) - Karaburun 
(dahil) hattının garbi. 

Rumeli mıntıkası : Yenimahalle o 
nin şimal kenarından Zekeriya köyü ı' 
Kusurkaya hattı. ( Anadolukavağın · 
dan Manastır ağzındaki sahil sıhhiye 
teşkilatına bağlı tahaffuz hanenin ~ 

o 
kendi hususi iskelesi ve yolu müs· 
tesnadır ) . 

GEÇiŞ HUSUSUNDAKi ESASLAR 

1- Boğazlardan geçiş tarzı : 

A) Yabancı harp ge-mileri geçiş 
ve haber verme istasyonlan şunlar· 
dır : 

Çanakkale Boğazından Seddül· 
bahir işaret istasyonu , Karadeniz 
Boğazında Boğazdaki işaret istas· 
yonu. 

B) Gemiler bu istasyonlara 50 
mil kala rapor verecekler ve rüiyet 
mesafesi dahilinde isimlerini çeke· 
ceklerdir. 

C) Mukabil selamlaşma için Ak· 
deniz Boğazında Çimenlik, Karade· 
niz Boğazında Anadolukavağında 
birer batarya bulundurulac;ıktır . 

B) Kılavuz merkezleri, Akdeniz 
Boğazında Çanakkale ; Karadeniz 
Boğazında Elli tabya ve lstanbul
dur. 

2 - Hava yolları seyir hattı 
Midye ve Eneş , Ma•mara Ereğlisi 
Midye hatlarıdır. 

Vitamin '' p ,, ,~_tı_r_·~~~~~~~~·~·~~~~e-d_ı·lm~iş-le-rd.ir_. ______________ __ 

Mustafa oğlu Hakkı adında biri· 
si arabacı Niyazi isminde biriyle 
kavga ederlerken polisin müdahale 
sinden kızan Hakkı zabıta memurla· 
rına yumruk sallamağa başladığın
dan hakkında İcab eden kanuni iş 
yapılmıştır . 

3 - Boğazlar mukavelenamesi 
mucibince sulh zamanında ihtiyari 
olan tahdidi harp ve harp hallerinde 
mecburi addedilecek kı avuzlar içiıı 

şimdiki kılavuz istasyonlan Çanak· 
kale ve lsranbul Elli tabya istasyon· 
]arı faaliyetlerine devam edecekler· 
dir. 

Vitamin " P ,, adı verilen bu vitamin bir çok kan 
ları tedavisine yarıyor 

hastalık 
1 

1 

- ._.._,_ __ 
Vitaııı 'n (C) kaşıfi Macar alim· 

]erinden Profesör Szent - Gyorgyi 
limon usaresinden vitamin (P) yi de 
keşfederek tababet alemine gayet 
biiyük y<'ni hizmet göstermiştir . 

Ayni zamanda Vitamin (P) şim· 
diye kadar tedavisine imkan gör~- 1 
lemiyen bir hastalığın esaslı surette ı 
tedavisine de yaradığını Macar Pro- 1 

fesörü keşfetmiştir . 1 

Viyanalı mütahassıslardan bir ' 
zat bu keşif hakkında şu makaleyi 
yazmıştır : 

" Macar meslekdaşımın keşfet· 
tiği yeni Vitamin kan hastalıklarına 
karşı müessir bir ilaçtır . 

Fakat bundan istidadınezf deni · 
len mühlik irsi hastalığa müptela o 
!anların büyük ümidlere düşerek son
radan inkisarı hayale uğramamaları 
için yeni vitaminin bu hastalığa kar 
şı tesiri olmadığıcı peşin olarak ihtar 
etmeği bir vazife sayarım . 

lstidadınezf kanın kafi derece
de sür'atle damarlarda cereyan et· 
memesinden ileri gelmektedir . 

Buna müptela olanlarda en ufak I 
bir yara husulünde durmaksızın saat· 
!erce kan akar . j 

Yara bir türlü kabuk bağlamaz. ı 
Kanın devamlı surette akması çok 1 
defa ölümü mucip olur . 

Son çare başka adamdan kan j 
nakletmektir. 

Bu hastalık irsidir . Yalnız erkek 
!erde olur . 1 

Sağlam anneler irsi olan bu has
talığı oğullarına naklederler . 1 
Ölen çar ikinci Nikolanın oğlu bu 1 

hastalığa müptela idi . An • 1 

nesi Çariçenin keşiş Raspotine bağ
lanmış olması bundan ileri gelmişti. 
Papaz nüfuzu azaldıkça çocuğu bir 
suretle yaralar ve bütün saray hal
kını korkutur ve nihayet kendisine 
mahsus bir usul ile kanı durdu -
rurdu. 

Çareviçin bu hastalığı nihayet 
Romanof hanedanına ve çarlığa fe 
laket getirmiştir . 

Macar aliminin yeni bulduğu 
- Gerisi üçüncü sahifede -

1 Orta tahsil öğret -
menleri kadrosu 

Umumi evlerde bir 1 

birlerine girdiler !Bu yıl ders taksimini mek· 

On dört adam 

--Neticede birisinin kafası 
kanlar içinde kaldı 
lsmail oğlu Mehmed, lsmail oğ· 

lu Süleyman, lsmail oğlu Salih, Meh
med oğlu Salih, Mehmed oğlu Mus
tafa, Ali oğlu Suphi, Mustafa oğlu 

1 
Aziz, llırahim oğlu Ali, Selim oğlu 
Mehmed, Mehnıcd oğlu Ahmed, Şük
rü oğlu Reşad, Cabbar oğlu Celal 1 

Ali oğlu Salahaddin, Gazyağcının l 
oglu Melımed adlarında on beş kişi 
arasında evvelki gece umumi evler
de bir kavga çıkmıştır . 

Küçük bir münakaşa, daha doğ
rusu kıskançlık yüzünden aralarında 
çıkan bir kavgada, isimleri yukarı j 
da yazılı olan 14 kişi yumruk ve so· 
pa ile birbirlerine girmişler bunlar- 1 

ıfan Mehmedin başı ~işe ile yara 
lanarak kanlar içinde kalmıştır . 

Bu on dört kavgacı zabıtaca ya· 
kalanarak haklarında kanuni takibat 
yapılmıştır . 

tep idareleri yapacak 

Haber aldığımıza göre , Kültür 
Bakaniığı Orta öğretim genel direk. 

törlüğü bu yıl da, geçen yıl olduğu 
gibi, Orta tahsil mekteplerine yeni 
kadro gönderıııiyccektir . Mektep 
i~areleri ne : 

Yeni tayin veya nakillerin niha· 
yet Eyliil 25 e kadar haber verile· 

ceti, bu tarihe kadar nakil emri gel· 
memiş olan öğretmenlerin yerlerinde 
kabcakları ve mektep idarelerinin 
kaci-olarını buna göre ve ders vazi
yefoe nazaran hazırlamaları lazım· 
geleceği bildirilmiştir . 

Belediye Ebesi 

Bi~ müddettenberi mezun bulu
nan belediye Ebesi Dürrüsaf mezu
niyetin bitirerek şehrimize dönmüş 
ve vazi1esine başlamıştır . 

Oteldeki müşterinin 
eşyalarını çalmış 

Yeni Bağdat otelinde yatan Cey
hanlı Yusuf oğlu Hasan Halis adında 
birisinin aynı otelde Şamlı Kamil 
oğlu Mehmedin eşyalarını çaldığı 
polise iddia edilmesi üzerine zabıta 
derhal tahkikata başlamıştır . 

Umumi evlere bıçakla 
girmek istemiş .. 

Köşker İrfan adında birisi umu
mi evlere gizlice küçük bir kama 
biçağını geçirirken yakalanmıştır. 

Sahnedeki oyuna iştirak 
eden seyirci 

Adanalı Bayram oğlu Ali adın 
da birisi Seyhan parkında seyirciler 
arasından ani sahneye çıkarak , oy
nayanların oyununa İştirak etmiştir . 
Ali bu hareketiyle sükiineti bozdu
ğundan hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

4 Çanakkalede Truva hara· 
beleri için ziyaret imkanını temiıı 
edecek olan yol bugünkü Çanakkıı · 
le - Sarı çal - T ruva yolu olup 
ziyaretler gündüzün ve yoldan yapı· 
lacaktır. 

5 - Mezarlıklara gerek memur' 
ların girebilmesi ve gerekse münfe· 
rit veya toplu şekilde ziyaretlerin 
icrası için icabeden yol ve iskeleler 
elyevm kullanımakta olduğu gibi. 
Seddülbahir mezarlıklan için Sed· 
dülbahir iskelesi, Anafarta ve Arı' 
bumu mezarlıkları için Kilye iske' 
lesi ve Gelibolu mezarlıkları içiıı 
Gelibolu iskelesi ile bu iskelelerde!l 
mezarlıklara giden yollardır. 

Gözü kararmış 

Sabıkalılardan güdük Halil adııı' 
da birisi 16 yaşında - ismini yaı· 
mağa lüzum görmüyoruz - bir ço' 
cuğu tehdit ederek livataya teşeb' 
büs ettiği , tecavüze uğrayan çocıı~ 
tarafından polise şikayet edildiğ'İ!l' 
den suçlu derhal yakalanarak hak' 

ı kında kanuni gerek yapılmıştır . 
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imali Amerika kraliçesi Bir M~car aliminin 
yenı bir keşfi 

Madam Ruzvelt'in hususi hayatı 
Her gün yüzlerce mektup alan Kraliçe manevi j 

1kıntıya düşmüş kadınlara nasihat verdiği kadar 
aşk ıztırabına sürüklenmiş gençlere de teselli ve 

öğüt vermekle tanınmıştır. 

I<imdir diyeceksiniz? Sizi üzme-
n söyliyelim. Amerika rumur haş

atlı Ruzvelt'in kansı Bayan Eley
r Ruzvelt. 

ta O, Amerikanın resmen en müm
l kadını sıfatını haizdir. Fakat çok 

liıutevazi bir kadındır. Kocasının 
'eıneğini kendisi hazırlar; yorulmak 
lınez. 

to Sabahleyin saat yedide Vaşing· 
b·nun Potomgk parkında onu ata 
ınerken görürsünüz . 

. Yahut ta mevsimine göre Va· 
~n<»o d k" "B E . . l' . ~· n a ı eyaz v. ısım ı rıya-

~.ti cumur sarayında yapılnuş büyük 

tl'iiııne havuzunda kocasile yüzmek· 
edir 

saçları o kadar ince tuvalete tabi 
tutulmaz, fakat parlaktır. 

Giyinmek hususunda pek ileri 
' gitmez. Senede iki takım gece tuva· 

!eti satın alır. Kendine has bir açık 
rengi vardır ki şimdi ona " Eleynor " 
mavisi diyorlar. Kadife en sevdiği 
kumaştır. 

Sade mavi elbisesi ve krem ren· 
gindeki kenarı işlemeli yakası kendi. 
sine adeta bir mektep hocası man 
zarası vermektedir. 

Takındığı yegane ziynet eşyası 
sade bir izdivaç yüzüğüdür, Bundan 
başka nişanlandıkları zaman bundan 

otuz sene kadar evvel Ruzvelt tara 
fından verilen safir yüzük parma
ğında görülmektedir. 

Çocuklarına, pek az değil, pek 

- İkinci sahifeden artatı 

vintaminin bu hastalığa karşı tesiri 
yoktur , 

Yeni vintaminin şifa tesiri kan 
hastalığının büsbütün başkabir şek
line aiddir 1 

KAN BENEKLERi ESRARI 
Bir çok adamların, zahiri bir se· 

hep yokken , ciğerlerinde kan be
nekleri peyda olur . 

Bu benekler toplanarak mor le
keler hasıl eder . Bu hastalığa uğ
yanların kanı muayene edildıği za· 
man bir gayri tabiilik görülmekte
dir. 

Bunlarda kan deveranı tamami· 
le normal olup gecikm!!mektedir . 

Durup dururken cildin üzerinde 
kan benekleri ve lekeleri peyda ol· 
masının esrarı bir türlü anlaşılamı· 

yordu , 
Gayet ince ve kıl kadar olan 

küçük kan damarları vücudun bütün 
azasını ve tabiatile cildi kaplamış
tır . 

Evdeki meşguliyetinden başka 
~~Umi merasimlerede iştirak ettiği 
0
.ur. Bazan bir heykel açma mera

m· :~i~e davet edilir. Ve bu suretle 
iye rıhı bir hadisenin kendi mevcudi- 1 

çok serbesti vermek taraflısıdır. Ço. 
cukları kendilerine mahsus bir oyun 

odasında yerleştirilmiş değillerdir. 
Aile arasındaki umumi mükalemeye 

Bunlar pek çabuk patlar . En 
ufak bir sebekle ve mesela kan taz
yikinin biraz artmasile patlar, kan 
ensiceye yayılır , 

Bundan gışai muhatide kan leke
leri ve benekleri peyda olur . in ~el tile de daha kıymetlenmeşine sebep 

s· o ur, Ufak bir emme cihazı ile kanın 
bu yayılma kabiliyetini, ölçmek ka
bildir . 

R 

iş 

r· 

I· 
"ı 

a 

iz 
·ı 

tı 

Si 

i 
de 
o 

. Konferanslar verir. "Beyaz Ev. 
llıısafirlerini izaz eder ilah .. 

a· Onunla konuşmak ta zevklidir. 
ır çok mevzularada temas edebile

Cek kabiliyettedir, 

Vi Kadın arkadaşlarını her gün e· 
nde saat beş sularında çay zama

~?da kabul eder. Ve işte o vakit, 
~Yiik kl)ltuğuna oturmaktadır. Ôr

rsiinü eline alır. Bir taraftan işler, 
/ taraftan arkadaşlarile sohbet e
er, onları dinler. 

Her zaman muhakkak bir iş gör. 
llıelidir. 

Yatakta okur, trende yazar ve 
nutuklar dinlerken örgü örer. 

V ~~yan Ruzv~lt uzun boyludur. 

karışmaları hususunda teşvik gör 
müşlerdir, 

Bayan Ruzvelt başkalarının aile· 
sine de yardım etmeği sever . 

Nevyork kadınları cemiyetinin 
reis vekilidir . Bazan küçük mavi 
spor otomobiline atlıyarak fakir aha 

linin yaşadığı semtlere gider , Onla· 
rın ihtiyaçlariyle alakadar olur. 

Her gün kendisine yüzlerce mek· 
tup gelir . Amerikanın her tarafın· 
dan manevi sıkıntıya düşmüş kadın
lar ona yaıar ve ondan nasihat , 
tavsiye isterler . 

Bunlar arasında aşk ıztırabına 
düşmüş ve şaşırmış gençlerin de 
kendisinden öğüt istedikleri görül· 
mektedir . 

Herkesle beraber yaşıyan bir İn· 
san .. 

Macar alimin keşfettiği yeni vi· 
tamin küçük damarlardaki kanın ya. 
yılmasına karşı mukavemetini artır· 
maktadır. 
200 KILô LİMONDAN iKi GRAM 

ViTAMiN 

Yeni vitamin (vitamin P.)adını aldı. 
Bu vitamin limon usaresinden çıka · 
rılmaktadır . 

200 kilo limondan yani 70 kilo 
limon usaresinden gayet karışık kim· 
yevi ameliyatla ancak iki gram vi 
tamin P çıkarılmaktadır . 

Fakat gayet az miktarda çıka
rılan bu vitaminin diğer vitaminler 
gibi şifai hassası çok büyüktür . 

Mesela cildinde kan benekleri 
ve lekeleri olan bir adamı tedavi 
için her gün bir gramın binde biri 
miktarında vitamin P zerketmek ka. 

e ırı kemiklidir. Biraz büyük olan 
•hı ve dolgun dudaklarının manza 
;•sı fevkalade mükemmel olan diş· 
erile telafi edilmiştir. Gümrah kır ..... işte Amerikanın kraliçesi ! 

1 fi gelir . 

Dördüncü Dil Bayramı 
YENi YİT AMiN NASIL KEŞFEDiLDi? 

Macar Profesörü Szent - Gyor. 
gyi gerek paparica meyvesinden ge
rek limondan çıkardığı vitamin C ile 
iskorpit hastalığını tedavi için tec· 
rübeler yapıyordu . 

Bu münasebetle Synthetik vita
min ile tecrübeler yapmıştır . 

Bunun da limondan ve paparİ· 

1 

26 Eylulda yapılacak olan tezahürlere 1 

aid programı aşağıya alıyoruz 
cadan çıkan vitamin gibi iskorpit 

1 hastalığına karşı vafi ve şafi hassası 
bulunduğunu keşfetmiştir. 3 Halkevleri, söylev saatin-

o 
1 

lık Türk Dil Kurultayının top. 
andığı 26 Eylı1lde, bundan önceki 
~.~larda olduğu gibi, Dil bayramı 
. urk Dil Kurumu üyeleri, Halkevle 

l'ı, gazeteler ve yurdun dilseverleri 
<lrasıııda kutlanacaktır . 

1 Fakat sentetik vitaminin limon. 
' . dan çıkarılan vitamin gibi kan leke-

den önce veya sonra, kendi bölge· 
!erir.deki imkana göre dil hakkında 
konferanslar vermek, şiirler okutmak 
ve türlü tezahürlerde bulunmak su
retiyle Dil bayramını kutlıyacaklar 1 

dır , Halkevlerinde verilen konfe· 1 

t 
,, 

2 - 26 Eylı11 1936 Cumartesi 
ltiiııü saat 18 de Ankara -- lstan· 
buı Radyoları birleştirilecek ve Ku-

1 ru adına bir söylev verilecektir. Bu 
s
1
öylev bütün Halkevlerinde Radyo 

ı e dinlenecektir , ,., ________ , 
"I'tİRKSÖZ"Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

ranslar ve okunan şiirlerin birer kop. 
yası Türk Dil Kurumu Genel Sek
reterliğine gnnderilecektir . 

4 - Türkiye gazetderi 26 Ey· 
lı11 1936 sayılarında Dil bayramını 
kutlıyacaklar ve Türkiyede dil ça. 
lışmaları üzerine yazılar yazacak-
lardır . Bu yazıların da birer kop· 
yesi Türk Dil Kurumu Genel Sek· 
reterliğine gönderilecektir . 

5 - Bütün kutlama ve tezahür
lerinde şu noktaların tebarüz ettiril· 
mesine çalışılacaktır . 

a) Ulu Önder Atatürk'ün yüce 
himaye ve irşadı altında Türk Dili 
üzerindeki çalışmaların her gün da· 
ha çok genişliyen yüksek bir faali· 
yet oldığı; 

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

2 - ilanlar için idareye müra· 

b) Ana dilimizin geniş varlıkla
rını bulmaküzere araştırmaların yal· 

1 nız Türkçeyi değil, bütün düya dil. 

~at edilmelidir . 
. !erini ve genel dil bilgisini ilgilendi 

ren yüksek bir buluşa vardığı; 

.J C) Yeni Türk dil tezinin Üçün· 

leri üzerinde müessir olmadığının 

farkına varmıştır . 
Bundan limon usaresinde (vita

min C) den başka ve kan hastalıkla 
rı üzerinde şafi bir hassa bulundu
ğunu anladı . 

Nihayet uzun müddet tecrübe· 
ler )laparak kan damarlarının pat. 
lamasına mani olmağa yarayan vita· 
min (P) yi keşfetmiştir . 

Bu suretle fen ve tababet gayet 
mühim iki madde kazanmıştır . 

cü Türk Dil Kurultayına iştirak eden 
yerli ve yabancı dil bilginleri tara -
fından da iyi karşılanmak suretiyle 
bir kat daha kuvvetlendiği; 

D) Türk Dil Kültürünün en es. 
ki kültür kaynağı olduğu gibi Türk 
dilinin de bütün kültür dillerine ana 
kaynak olduğunun " Güneş Dil .. teo 
risiyle inkar kabul etmez bir şekil· 
de ortaya çıktığı . 

6 - Halka hitap eden söylev, 
konferans ve şiirlerde elden geldiği 
kadar herkesin anlıyabileceği açık, 
sade, düzgün, pürüzsüz ve güzel bir 
Türkçe kullanmıya çalışılacaktır. 

Kuvvete karşı sulh 

- Birinci sahifeden artan-

milletler uğrunda mücadele etmeleri 
lazım gelen yegatıe şey bütün dün
yanın vereceği vicdatıi kararla elde 
edilecek hak kın ve adaletin zaferi 
olmalıdır . 

Sulhu tarsin etmek İçin ekonomi 
yi tarsin etmek lazımdır . Her mil· 
Jet şuna kanaat getirmelidir ki , dün 
yanın bu günkü teşkilatında münfe· 
rit bir saat ve refah yoktur , 

Bir milletin ıztırap ve sefaleti 
er geç diğer milletlerin de sefalet 
ve ıztırabını intaç edecektir , 

Her millet şunu müdrik olmalı
dır ki , her milletin kendi iyiliği an· 
cak herkesin mütekabil tavizlerile 
elde edilebilir . Terakki devam edi· 
yor . Ve devletler arasındaki ekono· 
mik münasebetlerde maküs bir iyi· 
lik derpiş edilebilir . 

Filistin - Suriye hu
dudunda çarpışma

lar oldu 
- Birinci sahifeden artan -

tur. 
Bir çok yerlerde Yahudilere aid 

ağaçlardır, Yeni tevl..ifat 15 ten zi· 
yadedir . 

Gisrbenat Yakubda, Filistin asi· 
lerine iltihak etmek üzere hududa I 
doğru gitmekte olan 80 silahlı şa· J 

hısla Suriye jandarması arasında şid
detli bir çarpışma olmuştur . 1 

Suriyeye dönüş 
- Birinci sahifeden artan -

dar muahedenin Fransa parlamen 
tosu tarafından tasdik edılmiş ola
cağı memuldur . 

Diger taraftan Kont dö Martel 1 
Lübnanda da Fransa hariciye nazı. 

rının Lübnan Reisicumhuruna yaz- 1 

dığı mektupta vadetmiş olduğu üzere 
Kont, Lübnan muahedesinin müza
keresi hazırlıklarını yapacaktır . Bu ı 

müzakerenin uzun sürmiyeceği umu • 
luyor. 

Pariste muahedeyi imzalıyan Su
riye heyeti de Suriyeye dönecektir. 
Heyt!ti karşılamak için hazırlıklar 
yapılmaktadır . 

Heyet lsviçreden geçerken Ce· 
nevrede Suriye daimi mümessili Emir 
Arslan Şekip ile görüşeceği gibi 
yolda Türkiye Hariciye Vekili Tev
fik Rüştü Aras ile de görüşecek ve 
Türkiyede iki gün kaldıktan sonra 
Ekspresle Halebe, oradan da Şama 
gelecektir. 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında Çampalas ya. 

kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bağı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-
caat etsinler.7262 5-10 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden : 

ilkokullar için satın alınacak o. 
lan (22) lira muhammen bedelli (22) 
tane Zonguldak sistemi sıfır numarc 
madeni sobanın istekli çıkmadığın· 
dan ihalesi, Eylı1.lün (29) zuncu güni 
saat (10) a kadar uzatılmıştır . 

isteklilerin şartnamesini görmek 
için her gün kültür direktörlüğüne, 
ihale gün ve saatında vilayet daimi 
encümenine başvurmaları ilan olu 
nur.7306 22-24-26 - 27 

sahife : 3 

__ B_E_L_E~,_E_i_LA_,. N_L_A_R_ı __ ı 
Süs ve Av köpekleri besleyenlerin nazarı dikkatine 

Süs ve Av köpeği besleyenlere ait 936 senesi köpek resmini gösterir 
tahakkuk müfredat cetvelleri belediye dairesinin altında tahakkuk şubesi 
divarına asılmıştır , 

Bu resim Eylul 936 sonuna kadar ödenecektir , Bu müddet zarfında 
ödenmiyen bu resim 0/o 1 O cezasile birlikte tahsil edileceği ilan olunur. 

7296 18-22-26 

Emlak ve Akar sahiplerinin nazarı dikkatine 
1003 numaralı kanun mucibince bilumum Emlak ve Akarata takılan 

numaratajlara tarhedilen numara bedellerini gösteren tahaklcuk müfredat 
cetvelleri belediye dairesinin methalinde ilan asılma yerine asılmıştır . 

Bu numara resmini teşrinievvel 936 sonuna kadar ödemeyenlerden 0/0 
10 cezasile birlikte alınacaktır. Cezaya mahal kalmamak üzere bu resmin 
vaktında ödenmesi ilan olunur . 7295 18-22-26 

D. Demiryolları Adana işletmesinden: 
işletmemiz mıntıkasında aşağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balast ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayn ayn olmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 25 Eylı11 936 cuma günü saat 10 da Adanada işletme mü· 
dürlüğünde yapılacaktır . 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara , Haydar
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri yol baş müfettişliklerinden Kon· 
yada Şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 No: lu A Eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve 
şartnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat te. 
minat makbuzu veya örneği şartnamelerde ilişik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahaldeki 
Balasta için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada işletme müdürlüğünı• vermiş olmaları ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatında hazır bulunmaları . 

3 
Mevkü K.M. Beher M. Müddet Miktar Muvakkat 

Muhammen bedel teminat 

Sarayönü 350-359 B. 85 K. 4 ay 5000 318.75 

Hacıkırı 307-311 B. 95 
" 5 

" 
6000 431.25 

Ceyhan 412 120 " 6 
" 

8000 720.00 

5-10-16-22 7254 

Adana elektrik şirketinden : 
Gerek Belediye emrile yıktırılacak evlerin sahip

lerinin ve gerekse sair suretle her hangi inşaat,ila
ve, tamirat gibi, elektrik nakillerinin kaldırılmasını 
ve cereyanın kesilmesini icabettirecek işler yapıl
dığında, şirket tarafından vaktında tedbir alınmak 
Üzere, üç gün evvel haber verilmesi lüzumunu ve 
aksi takdirde mesuliyet kabul edilemiyeceğini sa
yın halkın nazarı dikkatine arzederiz . 

7302 20-22 -24-26 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 
Adananın ilk ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devre 

derslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlar . 
Talebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en son 
Fransız ve Belçika usulleridir. Diplomılar Kültür direktörlüğü tarafından 
tasdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den ak
şam 16 ya kadar devam eder.Fazla malumat almak için Yurda müracaat 
edilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin evine 
nakledilecektir . C. 

Adana Tüm hastanesi Baş 
tabipliğinden : 

Hastanemizde 36 lira ücretle 
ikinci sınıf hasta bakıcı mahalli açık
tır. Talip olacak bay ve bayanların 
şeraiti anlamak için hastaneye mü 
racaat etmeleri ilan olunur.7305 

Hizmetçi • • 
ıstenıyor 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve haşçı aranıyore. idare anemize 

emüracaat edilsin C. 

Yitik tasdikname 
Adana Orta okulundan almış ol· 

duğum tasdiknameyi kaybettim.Ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Reşatbey mahallesinde 
5 numaralı evde Tevfik o. 

7304 KEMAL 

Bu gece nöbetçi eczane 
1 

1 kalekapısı civarında 

ı ı Mustafa Rifat eczanedir 



Sahife : 4 

Köyü 
Bebeli 

" 
" 
" 

Adalı 

Bebeli 

" .. 
lnııaplı 

" 
" 
" .. 
.. 
" 
" .. 
" 
n 

" 
.. 
" 
" 

Zencirli 

n 

" 

" 
Bebeli 
Kayarlı 

Seyhan 

Mevkii 
Kuyu başı 

Leylek 
Gemi ağzı 
Kız boğan 
Bahçe yolu 
Leylek gölü 
Köy önü 
Malaz 

Sarı huhlar 

" 
" 

" 
Malaz 

Milli Emlak Müdürlüğünden • • 
Eski ihale 

Cinsi Dö. Ev. Lira K. 
tarla 70 00 30 

" 125 00 50 
" 3000 200 
• 150 00 1 30 
• 44 00 1 55 
" 4000 150 
" 25 00 o 30 
" 150 ()() o 40 
" 20000 040 
• 300 00 o 40 
" 300 00 o 40 
.. 200 00 o 40 
" 300 00 o 40 
" 200 00 o 40 
" 535 00 o 40 
" 300 00 o 40 
" 50 00 o 40 
" 30000 040 
.. 287 00 o 60 
• 1560 00 

tarlanın 4 de 3 hissesi 30 00 
• " " 20 00 
n n • 300 00 

Ayvaz oğlu çifliği 50 00 o 40 
" n 45 00 o 40 
n n 87 2 o 40 
.. " 22 00 o 40 

tarla 250 00 o 40 
tarlanın nısfı 278 00 o 60 

Eski kiracısı 

Kısacık Kadir 
Mehmet oğlu Hasan 
Süleyman oğlu Mustafa 
Abdullah oğlu Hasan 
Siileyman oğlu Mustafa 
Ramazan oğlu Bekir 
Hasan oğlu Hüseyin 
Kısacık Kadir 
Kürt Mahmut 
Hüseyin oğlu Mehmet 
Sisli Hasan 
smail oğlu Süleyman 
Durmuş oğlu Alımet 
Ali oğlu Şevket 
Musa oğlu Süleyman 
Hasan oğlu Süleyman 
Osman oğlu Ali 
Acem Abdullah 
Halloz Mehmet Hamşo 
vekili Hamit 

Mahmut oğlu Ragıp 

" " " 
" " 

" tt " 

Bahçe muhtarı Ahmet 
Kasap Hacı Osman 

Tüıbözii 

Seyhan Valiliğinden: 
Hususi M•ıhasebeye (40) lira üc

retli bir daktilo ve (30) Ura ~ctetli 
bir \akip ınemuru alınacaktır. Tica
ret ve Orta mektepler mezunu ve 
kanuni evsafı haiz olanların evrakı 
müsbitelerile birlikte vfllyete m·ü
racaatları ve Eylulün 24 üncü per
'efube günü saat 9 da yapılacak 
müsabaka imtihanına girmeleri ilan 
olunur . 7301 20-22 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

konağından geçen caddede iki ta
rafı yol , iki dönümlük güzel bağ 
ve bahçesiyle dört oda , mutfak , 
hamam ve bir salonu muhtevi 3 
numaralı hane satılıktır , lsteytmle
rin içerisindeolllnü\lahi müracat
lan • 

7283 8- 8 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden : 

1- Adana Kız Lisesini!\ (110) 
Erkek liseııinin (30) kalem erzah bir · 
arada Erkek öğtetmen okulunun (48) 
kalem erzak ihtiyacı ayrı olmak llze

22 Eylul 1936 

Ankara fıçı birası 
, - .• .. 

! .... 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Sablıyor 1 

.................................. 

Ankara birası 
[ Şölen ) g•:ıinosund• .......................................... 

Herkes gibi siz de: Bu besleyici sa~lık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 
Her yerde isratla arayınız . 

" " " 298 00 o 50 Dayı Mahmudun Ali 
Mustafa oğlu Süleyman 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
re (15) giln müddetle ekııiltmeye ko- 95 Telefon No: 265 
nulmuştur. Het üç okula alınacak er- Bebekli Kilise sokak N: ıı A. 7230 23 

Adana acentesi : 
" 

" .. 155 00 o 52 

" " " 548 00 o 52 

" " " 121 00 o 52 " " " 
Hasan oğlu Süleyman 

takın evsafı aynidir. Erzalcın cins ve · - ---------·-- - -----------
miktarı okullarda ve kültür dairesin- l !"--·--------------------------ı 

" 
" 
" .. 
.. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

• • 370 00 
" " 310 00 
• " 180 00 
" " 29000 
.. " 50 00 
" " 10 00 
" .. 230 00 

tarlanın 30 hissede 18 zi 300 00 
tarlanın 30 " 20 sehmi 80 00 
tarla 50 00 

.. 
" 
" 

391 00 
50 00 

100 00 
tarlanın 4 de iki buçuğu 514 00 
tarla 621 00 

o 52 
o 47/50 " " 

Cumali ağa " 

o 51 Mustafa oğlu Süleyman 
o 55 n n 

O 30 Hasan oğlu Yakup 
O 20 Dişçi Rifat 

Mahlul 

n 

dedir, 

a- ihale gtlnü (3) Bitil\cl teŞtin 
~unıarteııi günii saat bhrlut , 

3- E.ksilttnı! Adana kültür tli
nıktötlİltfinde yapılacakbr . İstekli-
lerin şartnamelerde yazılı kanuni ve-
sikalardan başka Ticarl!t Odasının 
yeni yıl vesikıtsı ve tl!rtıinat inakbuz
lö.rile ber.lb~r ihale içih tayin edilen 
beİli gün ve saatta kültür direktör
lüğünde hazır bulunmaları . 

4 - isteklilerden Adanada bu
lunanlar Şartnameleri her gün ait 
bİduğu okullarda göre bilecekleri 
dışında bulunan isteklilerin de şart· 

Danişment 

Abdi oğlu 
Köprü köyü " 50 00 

80 00 
50 00 

Maliye hazinesi 
Sarı oğlu &!rki8 ' nameleri tahriren istemeleri ilan olu- j 

nur . 7299 19-22 - 26-29 .. " 
Yamaçlı Ali kocali 

" .. " " .. .. .. 
Kızıl tahta 

" .. n 

Kireç ocağı " 
" 

.. 
incirlik .. 
Çotlu " .. " 

" 

200 00 
~ 00 
90 00 
50 00 
45 00 
6S 00 
75 00 

400 00 
250 00 

30 00 

" " " 
Maliye hazinesi 

" " 
" . 

:-ıamit ve Mahlhut Kiralık ev var 
" " 

Maliye hazinesi 

" " 
" .. 
" 
• • 
• " 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı maliye hazinesine ırit taaların ikişer senelik icarları 10-9-

936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. isteklilerin dipozitolarını yatırmak ve mü- : 

zayedeye iştirak etmek üzere 25 -9-936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Defterdarlık Milli EmlAk 

Türkocağı mahallesinde, Halkevi 
ıfÜneyinde 1 Duktor Osıtııln Hayri 
evinih tloıtıısuhtla, havası güzel;sılyıl 
buh, 3Şağı ve yılİcarı katlarl ikişer 
bdalı, hllitfak ve hafuaırlı ve diger 
parçaları ve Elektrik tesisab mev
cut olan, şimdi içinde oturmakta bu
lunduğum (3) numaralı evimi kiraya 
vereceğim. Kiralamak istiyenler evi 
ırörüp bt!nlmle koouşabtlirler . 

t.H.P. Seyhan lıyön
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur . 7284 13-lo - 19-22- kurul kaletnitıde 

idare Aıtıiri 
HÜSNÜ YU'rÇU 

N 

~ -

94 

Doktor 

7303 
22-25- 1 

Reşat 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , boğaz 
şubelerinden mezun 

Birinci sınıf mütehassıs 
Her gün hastalarını fş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçün

cü katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız amt'liyatlar yapar. 
7300 2- 30 G. A. 

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

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 19~30 

Çiftehan Kaplıcası 

abiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istitade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün di1nya kaplı~alatınınkinden 
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 . 

Gazindsuİdkantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb;)ti vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuıôur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilathdır 

Fiyatlar şunlar- Ktırılş ( 
dır : 200 81t gecıılik 

otel odası 

12.5 Bir gecellk ~ 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci ,, 
30 Hususi banyo ~ 
15 Umumi • ~ 

Odalar dört kişiliktir · ı 
Fazlasından fark alınır . 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehanıı gı:lmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-
tiğiniz iztirnbı unutmayınız . 697 9 

38 

SOCONY - V ACUM 
-

Gaz 
Benzin 

Müstahsil atı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesı Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdürü _ _ 

Celal Bayer 
Adana Türk sezü matbaası= 

t 

li 

ış 


