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luslar kurumu Habeşleri himaye ediyor mu? 
Samuel Hor Akdeniz 
seyahatinden döndü 

azır, Kıbrısın hiç bir siyasi mak
ada mebni üs yapılmadığınılsöyledf; 

.l 

iki 

Yunanistan da 
İlkteşrinde büyük teza· 
hürler yapılacak 

Metaksas bir nutuk 
verecek 

Atina : 23 ( Radyo ) - 2 ilk 
teşrin Cuma günü , Yunanistanın 

her tarafında halk tarafından büyük 
tezahürat yapılacak ve halk , böy
lece , hükumetin siyasetini beğenüp 
benimsediğini , yeni rejime karşı 

olan memnuniyet ve bağlılığını gös
terecektir . 

O gün , bu münasebetle, başba· 
kan Metaksas çok ehemmiyetli bir 
nutuk irad edecek ve nutku Radyo 
ile her tarafa neşrolunacaktır . 

Mısır heyeti 

• 
ihtilalciler Madridin seksen kilo-
metre yakınına kadar geldiler ileri 

hareketlerine devam ediyorlar 

Dün dört Albay idama mahkum edildi . Alkazardaki 
Nasyonalistler çetin bir mukavemet gösteriyorlar . 
Komünistler İtalyan konsolosunun otomobilini tahkir 

maksadiyle durdurdular 

Barselort : 23 ( AA. ) Alkazar- ı 
da dün bir çok bombalar atılmış ve 
yaralananlar olmuştur . 

Bir Albayla bir kumandan diva· 
nıharp tarafından idama mahkum 
edilmişlerdir . 

Madrid : 23 ( A.A ) - _Bakan
lar heyeti bir beyanname neşretmiş 
ve iki Albayın idam kararını tasdik 
etmiştir . 

FRANSA HUDUDU KAPANDI 

Tanca : 23 ( Radyo ) - lspan· 

ya Fransız hududu , her türlü 
ticari seyrüsefere kapatılmıştır . Yal
nız , seyyahlar ve turistler bundan 
istisna edileceklerdir . 

ila° Kıbrısın güzel köşelerinden Lefkoşa 

Londradan döndü 
Londra : 23 ( Radyo )-Londra- 1 

dan dönen Mısır heyeti , lskenderi
yede , niyabet meclis reisi ve a:ıa
lariyle hükumet erkanı ve binlerce 
halk tarafından coşkun tezahuratla 
karşılanmışlar ve pek çok alkışlan· 

mışlardır . 

Filistindeki hadiseler şiddetini muhafaza ediyor 

Bürüksel 23 (Radyo) - Hüku
met , ispanyaya pek büyük mikyas
da yapıldığı iddia olunan silah ka
çakçılığını tetkik ettirmek üzere bir 
askeri komite teşkil etmiştir . 

Roma . 23 ( Radyo ) Barse· 
ıe blondra : 23 (Radyo) - İngilte- 1 kişafı bakımından çok ehemmiyetli 
li ahriye Nazırı Sir Samuel Hor , bir bahri üs olduğunu tasdik etmek 
d:asj mahiyeti haiz bir toplantı- isterim . ,. 

e '< .. tııühim beyanatta bulunararak Sir Samuel Hoar, Akdeniz siya-
eutııle şunları söylemiştir : d " j setine müteallik iğer meseleler ü-

!i ngiltere için; Akdenizdeki va- zerinde de durduktan sonra sözleri-
~eti d • · ·' h MI h 

Leon Blum 

Hayfa limanı bir harp 
sahasını andırıy~r 

!ondan bildirildiğine göre , musallah 
bir komünist grupu ltalyan konsolo
sunun otomobilini durdurmuş ve bu 
suretle konsolosu tahkir etmiştir • 

Konsolos , bu hareketi , hükil
met nezdinde protesto etmiştir . 

ııı egıştırmeK, ya ut a tayı e- ne şunu ilave etmiştir : 
~ eldıı· tabliye etmek mevzubahs de-

ıt " Son on iki ay içinde cereyan 

~ l~~iltere , Akdenizdeki kuvvet· eden değişik hadiselerd°'n çok ehem 
··•ııı Akd miyetli tecrübeler edindim. Son za. ı.ı,.., ve eniz siyasetini muhafa-

'"ecektir . manlarda , Akdeniz filolarımızın er-

Cumartesi g~~ü Ce- 1400 asker daha geldi. Sahilde cep 
nevreye gıdıyor hane sandıkları erzak çuvalları yığılı 

Paris : 23 ( A.A. ) - Alkazar 
sarayında bulunan nasyonali~tler çe
tin bir mukavemet göstermektedir
ler. 

Londra : 23 (Radyo ) - İspan
yada asiler ileri hareketlerine de
vam ediyor . Toledo hücum hare 
ketleri ilerlemiştir . 

~i ~.akat bunu böylece söylemek, kan ve umerasile yaptığım temaslar 
di; it milleti tehdit etmek değil- ve ınüdavelei efkarlar beni vaziyet 

hakkında fevkalade tenvir etmiş-
1\ıbrıs adasının, bizzat adanın İn· tir . ,. 

Paris : 23 ( A. A. ) - Leon 
Blum, Cumartesi günü toplanacak 
nazırlar meclisinde bulunduktan son
ra ayni gün Cenevreye hareket ede· 
cektir. 

Hayfa : 23 (Radyo) - Limana 
yeniden 1400 asker gelmiştir . 

Liman bir harp sahası manzara· 
sını arzetmektedir . 

~aimisin ~e?aze 1 Avusturyada vaziyet ' Dll<B<aıtlew: 
\~"" :e~:::~ı- &b ı--;;~-:;;~~;;m7,ç7~ ~ ! 
Gai a~. Cumhur Reisi Aleksandr l alınmıyacak -Almanya ile münasebatın inkişafı- 1 
"1e tııısın cenazesi bu sabah büyük • • • 
. tasiınJe kaldırılmıştır. Atine gar- yaz mevsımının hesabı ~ 

c· ~01\una mensup bir askeri kıta ce- t · 
Ye~l alayına iştirik etmiştir . Baş· .........__-... --------· ... --·--------.. - .. -...-......_.__..... ·-·...__ J 

~eti ~etaksas • kralın yakın mai- [ Viyana: - 20 Hususi muhabirimizden- ] / 
bir ' hukümet erkanı, rühban büyük 

dit teessürle tabutu takibetmişler- Diğer bütün küçiik ve orta dev- müzdeki sene zarfında hükumetin 1 

<I~~ 8.ütün resmi daireler , matem (etler gibi Avusturya da, kendi nü- varidat kaynaklarının esası değişmi-
)atı etı olmak üzere bayraklarını fusuna göre modern bir ordu kur- yecek ve silahlanma masrafları da 
l~/a kadar çekmişler ve dükkanlar mak u" zeredir . d fi i.b • d ı ~eııekl d d iğer masra ar g· i umumı ev et 

A erini in İrmişler ir. Dr. Von Şuşnig'in bütü"n tehdı"t- d 
""ilk 3 ( A A ) z bü çesinden verilecektir . . 

"ıisiJı .. ~:.a : 2 · - ai lere rağmen silahlanma serbestisini Ancak vil~yetler büdçelerinin 
·~ d' o Umü münasebetile Metaksas ve mecburı· askeri hizmeti ı'la'n ettı·- b 1 ıge y k b umumi silahlanma için muayyen ir 
e..: . r unan büyü !erile üyük- g" ı' gu"ndenberı· bu yolda epeyce ı"şler f 1 k 1 t "tııı~ d 1 fi para verme eri usu Ü onuşu muştur 
eaı·ı d.arasın a taziye te gra arı göru··ımu"ştu"r . 

e f - • ki bunun halkı alakadar eden umu-
' ınıştır. Son zamanlarda Avusturya or-

liit}er Ren' de dusunun yeni derecesini görmek için 

~u~erlin : 23 ( A.A. ) - Hitler 
11 ınanevra sahasına varmıştır . 

Moskovada 

~;:,cularımız şerefine bü~ 
ll 1<: bir ziyafet verildi 

~ ~~ti oskova : 23 ( A. A. ) - Sov· 
ı~ et birliği halk Komiserliği Türk 
f,~tcuları şerefine büyük bir ziya· 
ıo ;erıniştir. Parti K o nı i s e r i 
•l0~t 00.:000 Sovyet ordusu namına 
lıt . 1' Urk misafirlerini selamlamış-

ds lvıolotofun sevgi ve selamları 
Otculara tebliğ edilmiştir. 

bir çok fırsatlar zuhur etmişti . 
Geçenlerde yapılan manavralar

da bulunan yabancı askeri mütahas 
sıslar, Avusturya ordusunun silahla 
rının mükemmeliyeti ile talim ve ter· 
biyesini ileri sürerek bu küçük or
dunun ihmal edilecek bir kuvvet ol 
madığını söylediler . 

Milletlerarası münasebetinin bu
lanık ve karışık halini gözönünde tu
tan Avusturya hükumeti, ordunun 
bu kuvvetlenme planını yerine getir
meğe devam edecektir . 

Bu maksad için hükumetin da
hili bir istikraz yapacağı yahut yeni 
vergiler koyacağı şayialarının doğ
ru olmadığı anlaşılmaktadır . 

Resmen ilan edilen 1937 büdçe
si o den de anlaşıldığına göre, önü-

mi bütçe ile hiç bir münasebeti yok
tur. 

Bu, ancak şimdiye kadar geri ka
lan silahlanma işini bir an önce bitir 
mek için büdçenin muhtelif kalem 
!eri arasında yapılacak bir nakilden 1 

ibarettir . 
Hükümet ordusundan başka, bir 

çok devletlerde olduğu gibi, bütün 
halkı memleketin müdafaası işinde 
vazife almağa alıştıracak teşkilat da 
ihmal edilmiyecektir . 

Vatanseverler milisinin başında 
bulunan, Başvekil muavini ( Vize
kanzler ) Baar - Baarenfels son 
beyanatında, orduya yardımcı ola
cak bütün halk kuvvetlerinin bu va-
tanperverler milis teşkilatının çerçe
vesi bağına alınacağını söylemiş • 
tir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ş ehrinıiziıı eıı güzel, en kalaba

lık yolu şüphesi: asfalt caddedir .. 
Şehre geleııler. ş~hırden gidenler 

mutlak buradaıı geçıikleri gibi şehir/i

lerimiz de, bilhassa akşam Üzerleri ve 
geceleri hava almilk ve Atatürk par
kırıa gitmek için bu püzel caddenıiz
derı geçer ve dolaşırlar .. 

Artık vesaiti nakliye yolu halin
den ziyade bir ge=inr.i )erine lciitb o
lan asfaltla; çok üziilüroru: lii, otomo
biller, arabalar, bisiltleıler birer rekorı
rnen. lıızryla mekik dokumaktadırlar . 

1 esaiti nakliye buradan işlemesin 

denilemez ... Çünkü ıkiııci bir yol yok
tur. Fokrıt ıkinci bir yol yapılıncara 
kadar, otomobiller, arabalar, bisikletler; 
buradan, irısan çığ11eınıyecek, tozu du
mana katmıyacak bir hızla geçmelidir
ler ! .. 

Belediyeınizın her sahadaki titizli
ğırıi, buradcı da göstermekten geri kal
mıyocağına şüphesiz bir emniyet bes
liyoru: . 

Ş ehir dışım11 iki ayrı semtirıde de 

iki ayrı derdi var!. 
Bırisi debag zade çifiliği ile Mısis 

arasındaki yedi metreli/" dökme köprü, 
digeri Karataş - Adana arasındaki 

uzun taş köprüdür. 
Bu iki köprünün ikisı de yıkık, 

üzerirıden geçılmez bir vaziyettedir .. 
Bu zıraat bölgesinde, bilhassa 

ınalısulun şehre taşındığı bir mevsimde, 
,·ollardaki köpriilerirı ne kadar ehem
miyetli birer bağlantı olduğu §üphesiz 
takdirden ıtzak kalamaz .. 

kışm da yaklil§tığını göz önünde 
bulundurursak, bu iki meselenin tezce 
ele alınmasırıırı pt!k lüzumlu olduğu 

neticesine ·varırız . 
Alakalı makamlar, şüphesiz bu işi 

bizden evı·el dikkate almıştır sanıyoruz. 

Bir karınca faaliyetile hastahane 

çadırları, cephane sandıkları. erzak 
çuvalları taşınılmaktadır . 

Kudüs : 23 (Radyo) - Dünkü 

- Gerisi ikiuci sahifede -

Makonya - Adele yolu açıktır. 
Paris : 22 ( A.A. ) - ispanya

- Gerisi üçüncü sahifede -

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

l Milletler Cemiyeti Asam 
blesi Habeşistan tarafına 

mütemayil 

Musolini , Asamblenin Habeşistanı hi
maye yollu hareketlerine karşı,hoşnut

suzluğunu resmen izhar etti 

Avrupa gazeteleri Portekiz delegas
yonunu protesto ediyorlar 

Cenevre : 23 ( Radyo ) - Ak 
vam Cemiyeti bu sabah toplantı
sında komiteler seçimile meşgul 
oldu . 

lngiltere, Fransa hariciye bakan
ları İspanya işlerine karışmamayı 
görüştüler . Habeş murahhaslarının 
mecliste hazır olmasına İtalyanın 
muvafakat etmediğini tekrar tekit 
edildi. İş Lahiye havale edilecek gi
bi görünüyor. 

Cenevre : 23 ( A. A. ) - Mil
letler Cemiyeti Asamblesi bu sabah 
muhtelif komitelerin mutad teşek· 
!tülü ile meşgul olmuştur . Murahhas
ların salahiyetnamelerini tetkike me
mur komisyon Habeş delegelerinin 
Asambleye kabul edilip edilmemesi 
meselesini Lahey adalet divanına 
tevdie ittifakla karar vermiştir. 

Cenevre : 23 ( Radyo ) - Ce
miyeti Akvam Asamblesinin, Habe
şistanın Milletler Cemiyeti toplan
masına iştirak edip etmiyeceği me
selesi önünde aldığı vaziyet İtalya 
Başbakanı Musolininin memnuniyet· 
sizliğini mucip olmuştur . Musolini , 
bu husustaki ademi memnuniyetini 

- Gerisi üçüncü sahifede -

,....... __ .......... -------... .... ·-·~ 
YARIN 

1 Güzel Jalin 

( Hikaye ) 

Nakleden : Ni - T11 



:2 Türk sözü 

eh er karşıs nda 
ransa 
- --·..-···----

Oiplomas· ufuk.an gunden güne endişe verici bulutlarla kaplanıyor , 
ve her devlet . A .rupa rnuvazrnesindc kendi mevkiini tayin için 

ınıllet birlil!iyle bi• vaı.ıy l almaka gayret ederken , en yakıh tehlikeler 
karşısında bile Fran ud;:ı dehş ı bir f:kir ve görüş dağınıklığı müşahede 
<·dilıncktec.. y rlun • ür r.-bc g irnııgre<i dolayısiyle , Almanyayı sul
hu bulzndırm ' • h. ın len gorulüı ken , <ite yandan , Alman politi 
kasın•n me<t• Y' 'ı ız 11, " cephesinin hareket tarzma yüklemek 
isteyenler ı c c ı .ıc r Fransa , her zamandan fazla birliksiz görün-
mekle \e dı, po1ı.ı anın ana çızgilcrinde bile uzlaşması imkansız fikir ay
rılıkları müş~hede edilmektedir . 

l Şehrimiz borsa -
sın da 

1 

1 

1 

Hu gıirrı.~tcn l .a lfcııui.!ique ,.:a;L·le· 

sıııdl' l•ıılısedcn l'ıerre IJımıınıque de 
dıyor kı · 

sa , Moskova Fransızı Almanyaya 1 
karşı kullanılacak asker yapmak is- 1 
tediği içindir . 

Pamuk fiyatları vaziye
tini muhafaza ediyor 

Şehrimiz borsasında alı* verİ§ 
ve fiyatlar, memnuniyet verici va. 
ziyetini muhafaza etmektedir. 

Dün , Klevland 47,50 , ikinci 
Klevlant 45, birinci iane 44,50-
45, ekspres 47, ikinci iane 42,75 
den, buğday 4,87 den alınıp satıl
mıştır. Muameleler hararetlidir. 

Tabanca ile 
ateş etti, fakat .. 

Bir adam kardeşini tehdit etti - Bir 
adam bıçaklandı 

silahla tahdit ve takip ettiğinden 
zabıtaca yakalan ış ve suçlunun 
bulunduğu bahçede yapılan aramada 

Ucuz yaşamak 
H ayat pahalılığından şikaye: ~ 

denler yalnız biz değiliz, bu 
dünya, hatta bizim : Ucuz meınlt 
ketler dediğimiz memleketlerin h 
kı da : Hayat pahalıdır 1 diyorlar· t 

işte bir Fransız gazetesi de a) 

şeyi söylüyor : Hayat pahalıdır. 
cuz yaşamak için ne yapmalı} ~ 

Bu sütunlarda okumuşsunuzdur 
mütekait bir fngiliz zabiti, bir "1 

purda kamara kiraladı, ömrünü dr 
niz üstünde geçiriyor. Bu zat: 

Ucuz yaşamak istiyenler, berıİ 1 

' gibi karayı> ayak basmasınlar. "'· ı 
purda hayat çok ucuz, sudan ucuı k 
diyormuş ... 

' bir Alman filintası ve iki ruhsatsız 1 

iyi amma , onun yaptığını yar· 
mak da kolay değil 1.. 

Bize göre bir , iki , üç numaralı 
düşman yoktur . Bir vakıa vardır : 1 

Almanya Sovyetler Birliğine karşı 
bir hareket hazırlıyor gibi görünüyor. 
Alman - Rus harbı patlak verirse 
buna karışmamalıyız. Hepsi bundan 
ibaret . 

Bolşevizmin memleketimizdeki j 
alakasını kestiğimiz gün , Stalinin I 
Dimit•ov'un ve komintem'in ajanla
rını altınlannı , zehirlerini ve sirayet 
metodlannı beraber alarak yolu tut· 
maya mecbur ettiğimiz gün , harp 
ihtimali yüzde seksen azalacak , 

Hıımıınıte ~a~etPsiııde komünist lı
tlen JfarcPI Caclıuı , Almanya'ya lıü
nını ediror : 

, Fransızlar kendi aralarında tama
miyle dostça münasebetlere yeniden 
doğacaktır . 

Sıcaklar geri döndü
1 

Seyhan mahallesinden Sait oğlu 
Rahim adında birisi ile Garip oğlu 
Habip arasında kağat oynamak yü. 
zünden bir kavga çıkmış ve Rahim 
Habibe tabancasını çekerek ateş 
etmiştir. F akıt Habibe kurşun İsa· 
bet etmemiştir. Rahimin yeğeni Ne
cip tabancayı kaçırmak istemişse de 
bu esnada yetişen zabıta üçünü de 
cürmü meşhut halinde yakalıyarak 
tahkikata başlamıştır . 

av tüfeogi bulunarak rnusadere edil-

miştir. ı 
*** 

işsizlik neler yaratıyor? 
Londrada birçok işsiz operatıll 

ile birçok i~siz ihtiyar kadın ve IJ 
var. 

Görülmemiş bir küstahlıkla tah
rik edildiği esnada bile , Sovyetler 1 

Birliği harbcı tahriklere sulh teklif· ı 
teriyle cevap veren , kendine hakim 
ve soğuk kanlı bir millet manzarası 
göstermiyor mu ? Senelerdenberi 
Mançuride bu aynı soğuk kanlılığı 
göstermiş değil midir ? 

Bu hakikatleri inkar edebilecek 
bir tek kişi yoktur . 

Soruyoruz : Harba sürükliyen· 
!er nerededir ? Sovyetler Birliginde 
mi , yoksa Nürnberg'de mi ? 

Onun İçindir ki Nürnberg kon
gresinde Hitlerin ve Göbbels'in nu 
tukları, Trade Union'da Valter Cirt. 
rine,in beyanatı , ltalyanın , milli 
ispanyanın , lsviçrenin , Portekizin 
bolşevizme mukavemeti , nihayet 
Avrupada Sovyet diktatörlüğüne 
karşı git gide sıklaşan bütün bu ira· 
deler şebekesi nihai zafer için lıize 
hayırlı bir alamet gibi görünüyor. 
Düşmanı ezmek lazımdır . Buna ka
naat getirmek için F ransanın sona 
kalması ne yazık . 

Komünistlik ve yahudilik düş· 
B. de Kerilıs . bnlşevizme karşı 

nıanlığını vesile ederek • Hitler • bü- nefretini SÖ) ledikten sonra · Eclıo de 
tün dünyaya , sakin bir memleketin Parıs'de §öyle yazıyor : 
topraklarını gasbetrnek niyetinde 1 Avrupa taçlaruıın müdafii olan 
olduğunu itiraf ediyor Kayser nasıl Leni'ni Rusyaya zırhlı 

Bölünmez sulh için yapılan bu bir tren içinde sokduysa , manevi 
tehdit karşısında takib edilecek po nizamın müdafii olan Hitler de , 
litika hangisidir . 1 Fransa da ihtilal çıkarmak vazifesiy· 

Bu politika sulhu bulandırıcı mü· ı le en korkulu tethişçileri aramıza 
tecavize karşı yardımlaşma ve kol· yallarnaktadır . Çünkü mücadele et-
lektif emniyet politıkasından başka ı rnek ister gibi göründüğü dünya 
ne olabilir ? işte Sovyetler Birliği ihtilali , Fransayı çiğnemek ve Av-
bu politikayı takib ediyor . rupada hakimiyetini tesis etmek için 

Halk cephesiııin politikası da en iyi yardımcısı olacaktır . 
ludur ! Bütün d"in, :ı sı.:lhçuhrınm Hitler bilmelidir ki Fransız nas· 
politikası da budur ! yanalistleri bu tuzaklara düşmezler. 

Saifrı ur1tadf//,, I?• ın · • ıwn '"" Dün B. Charles Maurras , Action 
drırı lıa:ıları bolwı ı.nı m at11k ilen Fıançaise'de şöyle yazıyordu : 
ele rılmakta ıe .<us.mi ıelıl<le '" " Alnıanyadan gelen haberler 1 

•iirmekıedirler : l•a:ılwı Ja ·llıı'allVa > gcisteriyor ki Action Français'in po-
1 11 ıınıuralı ıc/ı •he giirmPllı· <frı •ım litikası nasıl değişmiyorsa 1 numa-
e1'İY1Jı]ar 

Birinci grupa dahıl olanlar ara· 
sında B. L on Bailhy Le Jour gaze
tesinde şöyle yazıyor : 

Bilha sa ikı sen den be Fransız 
milletini sars:ırı butiın r ı '.! vi ve 
maddi karışıklıklar . ııicadeıeler 
le , halk ccphesının ik ic' rn gclnıe
sı • bir çok .ht al t ş b u ]eri . bü· 
tün bunları Rusyaya borçluyuz . 

Eğer Almanya sesini yükseltiyor 
ve mümkün bir r.arptan bahsediyor 

ralı düşman da öyle değişmemekte. 
dir . 

Bu düşman ikinci F rederik , ikin
ci Vilhelrn adını taşıdığı gibi bugün 
de Hitler adını taşıyor . Rus ordusu 
bıle , bizim için disiplinle, rnilitarize, 
organiz~ edilmiş ve kuvvetlendiril
miş cerrnen anarşisinden daha az · 
tehlikelidir . Bundan şuphe eden rnu- 1 

hafazakiır varsa , onlara acırım . • ! 
Bu sözleri bütün kuvvetimle al· ı 

kışlıyorurn . J 
f 

------------------------------~----·~----------- ! 
Radyo sergisi 

Londra : 20 (Hususi muhabiri· 
mizden}- lngilterede on beşinci yıllık bir 

1 

radyo sergisi açıldı . ı 

Bu sergide İngiliz radyoculıığu· 1 
nıın son terakkileri gösterileri gös· 
terildi ki altı milyon lngiliz lirası kıy· 
metinde idi . Tüm dalgalı radyola· j 
rın değeri yediden yüz lngiliz lirası- 1 
na kadardır . 

Bir çok yenilikler ve islah ~t var
dır . 

F akal bu sergide asıl dikkat edi· 
1 

lecek şey televizyon cihazları idi ki 1 
bunların içinde bir tanesi artık lab. , 
ratvar aleti olmaktan hakikat har- 1 

cıalem olacak bir tip idi . Londra 
merkezi televizyon servisine bu yıl 
Kiınunevvel ayında başlıyacaktır . 

Sergiyi iki yüz bin gişi gezdi ve 
11 milyon lngiliz liralık alış veriş ol-
muştur. 1 

Filistindeki hadise- 1 

ler şiddetini muha-! 
faza ediyor 1 

- Birinci sahifeden artan -

çarpışmalarda bir Yahudi ölmüş
tür . 

Polis tahkikata başlamıştır . 
Kudüs : 23 (Radyo} - Çarşı 

içinde atılan bir bombada bir Ya. 
hudi yaralanmış bir Yahudi ölmüş
tür. 

Üç Arap şüphe üzerine tevkif 
edilmiştir . 

Kudüs : 23 (Radyo) - Tulke
rimde bir kaç köyde bir takım ev
ler ve Hayfanın bir köyünde bom· 
balarla bir çok evler yıkıldı . 

Kudüs : 25 (Radyo) - Hayfa 
köylerinin bombalanması üzerine 
hükumet kuvvetleri çıkarılmış ve 
Hayfa yakınında üç Arap tevkif 
edilmiştir . 

Şu son hafta zarfında şehrimiz
de sıcaklar tarnamile azalmış ve ha
raret derecesi büyük bir farkla düş· 
müştü . Geceleri soğuk denecek bir 
serinlik başlamıştı . 

Fakat dün, hararet derecesinin 
santigrad 32.7 ye çıktığını gördük . 
Mamafih artık bölgede korkulacak 
sıcaklann mevsimi geçmiş olduğuna 
şüphe yoktur . 

Tütün piyasası ne zaman 
açılıyor ? 

Tütün kanunu meriyet mevkiine 
geçtiğindenberi t ü t ü n piyasasını 
keyfi surette müstahsilin zararına 
olarak vakıtsız açmak da ortadan 
kalktı. Tütün kanunu tütün mahsu· 
!ünün umumi olarak denk haline 
getirilmeden evvel piyasanın açıl. 
rnasını yasak etmektedir. 

Anlaşıldığına göre tütün piya· 
sası yurdumuzda birinci Teşrinin 15 
inden evvel açılrnıyacaktır. Şimdilik 
gerek inhisarlar ve gerek ecnebi 
tütün şirketleri eksperleri köyleri 
dolaşarak bu seneki mahsulün ha
kiki mikdarını tesbit etmekle meş
guldürler. Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de pyasayı inhisarlar ida 
resinin açacağı kuvvetle tahmin edil 
rnektedir. 

Bu suretle inhisarlar piyasada 
hakiki ve yerinde olan nazımlık va· 
zifesini yapacaktır. 

Tayinler --
Münhal bulunan Vilayet evrak 

kalemi katipliğine 1 O lira maaşla 
namzet olarak Mehmet Ôzkan tayin 
edilmiştir . 

*** 
Vilayet :-ıususi Muhasebe memur

larından lbrahirn Ak Doğan Dört· 
yol Hususi Muhasebe memurluğuna 
terfian tayin edilmiştir . 

Seyhanda iki at 
boğuldu 

Oymalı koyünden Adanaya pa
muk getirmekte olan Mehrned oğlu 
Tahir adında birisi dün akşam köp· 
rü başında atlarını sularken, hay· 
vanlar birdenbire Anafora kapılarak 
boğulmuşlardır. Tahir kurtarılmıştır. 

Bisikletini çalmışlar 

Pamuk pazarında simsar Hasan 
adında birisi dün polise müracaat 
ederek' evinin kapısının önüne bı
raktığı bisikletin çalındığını iddia ve 
şikayet etmiştir . 

Dün yakalandı 
Evvelki gün, bir alacak yüzün· 

den köşker Yusuf adında birisini ya 
ralayıp kaçan lbrahim ve kardeşi 
Ahmedi dün zabıta yakalamıştır . 

' 

... 
Seyhan mahallesinden Ahmet oğ- 1 

lu Salih adında birisi babası ile 1 

kavga eden büyük kardeşi Yusufu 

' 
Bosnalı Salih fabrikasında çalışan 

Abdülkerim oğlu Kerim isminde bi· 1 
risile Yunus oğlu Mehmet ara ındıı 

sarkıntılık yüzünden çıkan kavga 
sonunda, Mehmet, Kerimi kamından 
bıçakla yaralamıştır. Suçlu yakalan· 
mıştır . 

1 siz operatörler düşünmü~ler 1 

yeni bir iş bulmuşlar . Operasyoııl' 
ihtiyarları gençleştirmek ve onJarr 
yeniden İş bulmalarını temin etme 

Hemen gazetelere bir ilan. Gii~ 
otuz kadar ihtiyara ameliyat yal' 

1 bl 
------------------------------ mağa başlanıyor ve bunlardan di' 

Avusturyada vaziyet 
- Birinci sahifeden artan - 1 

1 

Bu gün Avusturyada ordudan 
başka müsellah kuvvet ancak bu teş 
kilattan ibarettir . 

Şimdiye kadar mevcut olan di
ğer bir çok fırkaların milisleri artık 
ortadan kaldırılmışlardır . 

Sükıin içinde geçen bir kaç haf· 
talık yaz tatilinden sonra Avustur· 
yada eskisinden daha canlı siyasi 
bir faaliyet başlıyor . 

Hariciye müsteşarı Schamidl'in 
Roma seyahati ile Avusturyanın bu 
günkü siyasi hakimiyetini temsil eden 
yegane fırka oian vatanserverler 
fırkasının gelecek ay yapacağı büyük 
fırka merasimi yeni siyasi faaliyetin 
başlangıcı olacaktır 1 

Avusturya matbuatı bu müna· 
sebetle bütün aksi şayialann zıddına 
Avusturya hükumetinin idare şeklin· 
de hic bir değişiklik olınıyacağını 
ve Avusturya - Almanya anlaşma
sına rağmen hükumetin şimdiye ka
dar yürüdüğü siyasi yolda yürümek· 
te devam edeceğini kaydetmektedir· 
ler. 

Resmi matbuat, sosyalist ve nas 
yonalist gayri kanuni ve gizli gaze
telerinin bunun aksini iddia eden ya-

Yeni neşriyat 

" Marksizmin prensipleri " adlı 

1 
yeni bir kitap çıktı . Engels'den 
çeviren : Fatma Y alçı .. Fiatı 15 
ku·uştur . 

Şehrimizde kırtas·yeci Sabride 
satılmaktadır . 

Bir esrarcı 

San Y akup mahallesinde oturan 
Mchmed oğlu garson Mustafanın ü
zerinde 1 gram 95 santiirarn esrar 
zuhur ettiğinden yakalanarak hak· 
kında takibatı kanuniyeye başlan· 
rnıştır . 

Parasız oturmak 
istemiş 

Nalband Hamid oğlu Mehnıed 

adında biri, belediye bahçesinde pa 
rasız oturmak istediğinden ve garson
larla kavga çıkararak istirahatı umu
miyeyi salbettiğinden yakalanmış ve 
hakkında kanuni icap yapılmıştır • 

zılarını bu suretle tekzib etrneğe ça· 
lışıyorlar . 

Hakikaten bu iddialara esas o
labilecek ciddi hiç bir hakikat yok· 
tur . 

Avusturya hükumet adamları. 
Avusturya - Almanya anlaşması· 
run inkişafına yardım etmek istiyor
lar . 

Lakin bu anlaşma esasının muay· 
yen bir çerçeve dahilinde olmasına 
da pek çok dikkat edilmektedir . 

Avusturya ile Almanya arasın

da gizli bir muahede mevcut olma
dığından devam etmekte olan bu 
müzakerelerin hudutları çizilmiş de
rnektir . 

Bilindiği gibi Berlin ve Viyana· 
da 11 Temmuz anlaşması esasları 

içinde bu anlaşmanın tatbik çarele· 
rini arayan komisyonlar kurulmuş 
tur . 

Avusturya - Almanya iktisadi 
münasebetini canlandıracak olan ilk 
iktisadi kararlar geçenlerde ilan 
edilmişti , 

Bunlardan en mühimi şüphesiz 
ki, vakti le Alman yanın koyduğu 1000 
marklık hudut bağının kaldınlrnası 

1 
dır. 

Mark istemekle Almanya Avus
turyaya Alman turist gelmesi imknn 
tarını ortadan kaldınnış oluyordu . 
Bu 1000 marklık hudut bağının kal
dırılması turist mevsiminin sonuna 
isabet ettiğinden bu senelik bunun 
hiç bir faydası görülrniyecektir . 

Bu sebepten dolayı Almanyanın 
Avusturya gelecek Almanlara vad 
ettiği yekun 2,5 milyon marklık ya· 
ni ( 3,5 } milyon şilinlik döviz mü· 
sadesinin de hiç bir kıymeti olamaz. 
Zaten tatbikatta adam başına 250 
marklık müsade işinin mülakatla te· 
min edildiği de görülmektedir . 

Hudut bağının kaldırıldığı gün· 
denberi Avusturyaya ancak iki gu· 
rup yani 1 O marklık ( 14 şilinlik ) 
rnüsade ile kısa bir zaman için ve 
yahut seyyah gurupları halinde ge· 
!enler görülmüştür . 

Bu suretle Avusturyaya serbest 
seyahatin rnüsadesinden sonra, Al
man turistlerinin birdenbire Avus· 
turyaya akın edeceğini bekliyenler 
büyük bir inkisarı hayal ve hayret 
içinde kalmışlardır : 

Bazı yerlerde gurup halinde Al· 
man seyyahlarının gelmesi Avustur· 

çoğu da hakikaten gençl-:şip ken 
)erine sinemalarda, tiyatrolarda b 
yazıhanelerde daktiloluk buluyorladr 

b 
. 1 

Hatta içlerinden ir tanesı 

koca bulup evleniyor. 

Omuz aynası 
Bilhassa Londra gibi 7 mil"/~ 

luk bir şehirde sokak kazaları ~ 
sene binlerce kişinin hayatına rıı'1. 
)olmaktadır. Bu kazaların önünü ~ 
mak için de tedbirler düşünülıııe 
tedir. 

işte bu meseleyi düşünen bir B. 

na fabrikatörü omuz aynalannı J 
etmiştir. Bu aynalar omuza takıl_ 
ta ve insan kolayca arkasını g~ 
bilmektedir. Bu suretle takılan aY, 

b·ıı(• 
sahipleri arkadan gelen otorno ~ı' 
kolayca hörebilecekleri için ka 
az olacaktır. 

Diğer taraftan da aynanın ~~ 
!aklığı şöförün de nazarı dikkat~ 
celbedecektir. Bu aynalar Londr~ 
pek revaç bulrnağa başlamışlardır 
Gözlüklerini unutmuşP1 

F ransanın La Roşel şehrine Y~1 

!erce lspanyol sığındı. Bunların çor 
ihtiyar ve alil... Hepsine bir yurt J~ 
dular. hepsinin karınlarını doyurdl 
lar, sigaralar ikram ettiler. Buıı I 
sonra ihtiyarlar, memleket hab~~ 
rini okumak için gazete istedı 
Gazeteler de getirildi. Derken i!~ 
yarlar aramağa başladılar ve arıı 
tarını bulamadılar : ~ 

Eyvah, acele ile gözlükleri 

zi unutmuşuz! ... 
Şimdi ne olacak ? Şehrin k011~' 

seri hemen " Bulunmuş Eşya " ~ 
rosuna gitti. Sahibi çıkrnıyan iP 
kadar gözlük varsa hepsini aldı. 'rl 
ti yarlara dağıttı. Hepsi de gözletı ~ 
uygun birer gözlük buldular. Mr111

, 

ket haberlerini okuyabiliyorlar' 
tık ... 

( 

ya nasyonal sosyalistlerinin deııı~. 
trasyon yapmalarına sebep olf!lıı; 
tur . ~~ 

Mesela geçenlerde 300 ki~ J: 
bir seyyah kafilesinin Linzte Ey~~ 
anzler Hitlerin ebeveyninin m~t3 ~ 
rını ziyarete gelmesi , bıı demoı;ı 
rasyonlar muntazam cereyan et ır 
ve polis veya jandarma müda~e ol 
sine lüzunı gösterecek bir şekıl 
rnamıştır . l' 

Bu suretle bu gibi dernonstr~ 
yonlardan korkanların da haksıt 
duğu anlaşıldı . t 

Yalnız Viyanada olirnpiyad ı11 
Gerisi üçüncü sahifede -

t 



24 Eyli.il 1936 

Okuma yazma ale}1hinde söz 
söylenebilir mi ? 

et r 
biitÖ 
ııık 

Cahiller kulübü 
-V-

hııl- Parlamentoları çeviren partiler 1 
ekonomi Krallarının vasıtasından baş· 'ı 
ka nedir ? 

zdur 
T o{I' 

.. dı· 

Onların emelleri bir ilim şekli
ne konmuş ve nihayet bir kanun ha
~ni almışbr . 

( Ekonomi politik ) - adı üs
tünde - bir ilim değil bir politika
<lır • 

Kitapları açınız orada bütün in
sanların saadetini temin edecek bir 
kaideye, bir nazariyeye tesadüf e
ılebiJirmisiniz. O ilmin mevzuu bu-
na tahammül edemez, Çünkü gaye· 
si ( çok kazanmak ) dır. Çok kazan

r 7 lllak demek ise-en hafifi - başka
larını aldatmaktır . 

Bu ( kazanç ) bir de silah ve pa-
ta kuvvetine dayanır, ilim mahsulü 
ıliye iddia edilen kanunlarla sağla· 
•Ursa artık onunla başa çıkılabilir 
illi ? 

Ekonomi politik tatbikatı o ka
~ar tabiattan ayrılmıştır ki kazanç 
tçin artık hakiki istihsale hakiki a
lışverişe bile lüzum görülmiyor . 

Hava oyunları borsalara hakim 
<>ltıyor ve bankaları iş evlerini de
virmek için - bu müesseselere bağ -

rl3f· lanan insanları bir gün içinde müf-

iş 

Şimdi başka bir safhaya geçe 
lim : 

Bu medeni memleketlerden çı· 
kıp Cenubi Amerika çöllerine, Afri 
kanın Asyanın Ucra bucaklarına 
gidelim. Vahşi dediğimiz, Bedevi 
dediğimiz insanların arasına karışa

lım. Yahud buraları gezenleri din
liyelim . 

Oralarda böyle muntazam şe· 
birler gök kazıyan apartmanlar, fab
rikalar : hatta mektepler yoktur . 

Fakat medeni memleketlerin 
muthiş muharebeleri, ve Onun ka· 
dar müthiş iktisadi kırizleri de yok
tur . 

Onlar elektiriksiz, topsuz tüfenk· 
siz ve ilimsiz fakat tabiatın vergi· 
sini kardaşca paylaşarak kaygusuz 
bir hayat yaşıyorlardı . 

Sömürgeciler onları kendi hali
ne bıraksalardı . Dünyanın en mes· 
ud insanları olacaklardı . 

Bir memleket tasavvur edin ki 
orada ne fabrikalar ne traktörler, 
ne tayyareler, ne top ne tüfenk, hat
ta ne de böyle yüksek teknik mek· 
tepleri var fakat her kesin bir tar
lası bir bahçesi yahud elinde bir 
tezgahı var serbestce ekip biçiyor 
serbestçe çalışıyor ve geçinip gi· 

Türk sözü sahife : 3 
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CİNSl En az En çol.. 

Ad B l l 

1(, s. K. s. Ailo 

• 800 beygir kuvve-
Kapımalı pamul< 

lzmir Fuarı Piyasa parlağı " 

tinde bir tayyare 
-Piyasa temizi 

" -' 

Törenle kapandı iane 1 44 45 
iane 2 41 42,75--

-Ekspres 46 45,50--
Moskova'da tecrübe uçuş- --

148 lzmir : 2j ( A. A. ) - Fuar ko Klevlant 44,50 

mitesi dün 300 kişilik bir ziyafet ları yapıldı YAPAGI 

1 
vermiştir . Moskova : 23 ( A.A. ) - Sov· Beyaz 

1 1 1 Yemekte Fuarın gelecek yıl daha yeti er Tayyarecilik sanayiinin son Siyah 
parlak bir şekilde olacağı hakkında yaptığı 800 beygirlik dört motorlu ç 1 G 1 T 
Komite azası tarafından sözler söy-

1 
bir tayyarenin tecrübe uçuşlan yapıl- Ekspres 

1 
1 

lenilıniştir. Fuar törenle dün kapan mış , büyük, ve muvaffakıyetli netice iane 

1 1 
-Yerli " Yemlik ,, mıştır . ler elde edilmiştir . 

" Tohumluk ,, 1 1 
Amerikada " 

Orta Anadoluda , 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs f 4,si--' Buğday mahsulü bu yıl Yerli , -4,62 
' " 

Yer sarsıntıları oluyoı: " 
mentane 

Ankara : 23 .(A.A) - Bu gün noksan Arpa 

Londra : 23 ( Radyo ) - Buse · Fasulya 
saat 24 de Çangırıda hafif bir yer 1 -Yulaf 
sarsıntısı olmuştur . 1 

ne Amerikanın buğday mahsulü ge- -Delice 
Ankara : 23 (AA) - Kastamo- çen yıldan yüzde beş noksandır . Kuş yemi -

nuda <iün 13,50 de beş 14,44 te de Keten tohumu 

4 saniye süren şiddetli iki yer sar- 1 Mercimek 

ihtilalciler hare ~ Sisam 1 1 sırıntısı olmuş bazı duvarlar çatla· ileri UN mıştır . 

ketlerine devam _ Dört yıldız Salih _25~--1 Dün gene ayni saatlerde Sın .. ,... üç • » 675 
capta da iki yer sarsıntısı olmuştur. 

ediyorlar 
:ö ] -Dört yıldız Doğruluk 750 

Zarar yoktur . Çankırıda 24 saatte _,. - 67ç--
" üç )t • 

duyulan sarsıntılar altıyı bulmuştur. ı o c s· . -850 
1 

:-:::: ..::: ımıt • _,. .. ------ - ;oo ı ~ - Dört yıldız cumhuriyet 

Petrol kralı 
- Birinci sahifeden artan-

1 c•ı<>-.. 625--
1 t--- uç » )t 

da nasyonalistler Toledo cephesin· -Simit " 800 . 
Cenevreye gitti de Madridden 80 kilometre mesa· Liverpl Telgrafları 

~ .... ' Kambiyo ve para 

fede bulunmaktadırlar Malagada 23 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
Paris : 23 ( Radyo) - Petrol . 

"i'arıhrn 

dı liz, işsiz yapmak için - bir banke
rin bir tek sözü kafi geliyor. insan
ların mukadderatiyle bu kadar oy
tıaınak yazık değilmidir . 

diyor . 
Orada muharebe, kriz: olmak 

ihtimali yoktur. Orada alimler yok. 
tur. Fakat bizim alimlerin yarattı. 

Kralı Duri Londradan buraya gel-
miş ve Cenevreye hareket etmiştir. 

Marksistlerle bahriye askerleri 
kaklarda çarpışmaktadırlar . 

so- Liret 
1 \-Hazır 1-~- 79 

Rayşmark 
Temmuz vadeli 40 

v' 

" 
Ji~ 

1ı 
t· 

" 
I· 

işte ilmin ve alimlerin marifet. 
len, Bu günkü kırizin sebepleri bu 
lllarifetler değil mi ? 

Bütün halka bir gözle bakan bü· 
liin halkın saadetini temin etmek 
ısteyen ( demokrasi ) böyle şeyleri 
nasıl kabul eder . 

.... 

ğı kötülüklerde yoktur . 
Öyle bir yerde yaşamayı ve on 

far gibi cahil olmayı böyle alim ol
mağa tercih ederiz. işte bu kulübü 
onun için açtık . 

A. Bakşı 

Ölüm yolcularının büyük zaferi 

. 

1 

' 

1 

Duri'nin Cenevreye gidişi şahsi 
menfaatlerinin vikayesi hususuna at-
fedilmektedir 

Telavivde ~eşhur bir İngi-
liz hakimi öldü 

Telaviv : 23 ( Radyo) - Meş· 

hur lngiliz hakimi Dizinkof 75 ya· 
.. " .. 

şında olduğu halde burada olmuştur . 

İsveç kabinesi 
istifa etti 

lstokholm : 23 ( A. A. ) - Ka-

! 

Himalayalarda 7816 
metrede i bine istifa etmiştir. 

i 
..... 

1 Dünya gazeteleri Garhwa) · Hi-
1ııalayadaki, Nanda Devi'ye bir A 
tııerikan heyetinin çıktığını yazıyor · 
lar. 

Bu suretle Britanya nüfuzu altın· 
daki en yüksek dağ ve Garhwa) • 
Miınalaya'nın en yüksek ejderi yenil
llliş, şimdiye kadar henüz tek bir in
san ayağı basmamış olan bu dağ 
da insanlara boyun eğmiştir. 

Bu çıkış bütün dünyada büyük 
bir hadise olarak karşılanmıştır. Böy 
le karşılanmasına, Nanda Devi çıkı. 
Şının da Kutup keşifleri ayarında tu· 
tulınasına yerden göğe kadar hak 
Veriyoruz. 

Çıkılan tepe 25, 463 İngiliz kade- 1 
1ııi Yani 7816 metredir. 1931 de Smyt 
Ve Birmi adındaki iki lngilizin çık· 
tıklan Kamet dağı 7755 metre idi. 
Ve insanlar bugüne kadar , lngiliz 
nüfuzu hudutları içinde ikinci bir 
Dev olan Kamet'ten daha yükseğe 
çıkamamışlardı. 

ANGLO • AMERİKAN HEYETİ 

Büyük bir zafere ermiş olan bu 
heyet lngiltere ve Amerikanın maruf 
dağcılarından olmak üzere sekiz ka
şiften mürekkepti. 

Prof. Graham T. Braw'ın bu he
Yete riyaset ediyordu. Prof. Braw 
54 yaşında olmakla beraber bugün 
hile eşi az bulunur. bir dağcıdır. Bu 
Zatın kudretini anlamak için yaptık
larından bazılarım gözden geçire· 
liın: 

Montblanc'a üç defa muvaffak:
)'etle çıkmış olan bu zat Monta Ro-

sa'ya yaptığı çıkışlarla da bıiyük ne· 
ticeler elde etmiştir. Hele Alastada
ki 5242 metrelı Mount Faraker da
ğına 10 Ağustos 934 deki çıkısı a
zametli bir iştir 1.. 

NANDA DEVİ 

1 

Nanda Devi ve havalisi, yıllar
danberidir dağcıları tahrik eden bir 
saha idi, Dağcıların bu alakası, yal
nız dağın fevkalade cazip bir güzel- 1 
likte oluşundan değil, ayni zamanda 1 

lngiliz Hükümdarlığı içindeki en yük· 
sek dağ olarak bulanmasından ile-
rı. 

Birçok kafileler bu dağa yaklaş· 
mayı tecrübeye giriştikleri halde çık
mak kimsı nin aklına gelmiyordu. 
Çünkü 1934 senesinde lngiliz Ship· 
tan ile Tilman dağın ancak eteğine 
kadar varabildiler. Halbuki dağa 
yaklaşmak çıkmaktan çok dağa ko· 
laydı ?! .. 

8888 metre Maunt Evrest,e çık
mak için birç1Jk tehlikeli tecrübeler 
geçirmiş ve buna rağmen 1935 de 
bu tecrübeyi bir daha tekrardan çe
kiıııneıııiş olan Tilma11 ancak edindi

ği yüksek tecrübeler sayesinde, bir 
dağa yaklaşmanın kolayını bulabildi. 
Dağa yaklaşmak çok zor, hele ka
yalıklar arasındaki ııçurumlarda çağ 
layan, Rishi Ganga'yı geçmek adeta 
bir harika olmuş, fakat, bütün ezı
yetlere rağmen dağa ulaşıldıktan son
ra, kaşiflerin gözü önüne, harikulade 
bir manzara dikilmiştir. 

HARiKULADE BiR MANZARA 

Düz, cümudiyeli bir zemin, at 

---~---~-----~ 
nalı şeklinde, hemen hemen 90 de· 
recelik, duvarlarla çerçevelenmiş 1 
Bunlara bakınca, dağa tırmanmak 
ümidi suya düşüyor. Bu kayalık sir· 
kin, bir kenarında irtifalar 5000 den 
başlıyarak 6000 hatta 7000 metre 
yüksekliği buluyor, Nanda Devi'nin 
şark tepesinde, 7 434 metreye çıkan 
irtifa, bu dağın garp yahut anatepe. 
si olan asıl Nanda Devi' de 7816 
metrelik bir ihtişam oluyor: 

Hülasa : Tilman ile Shiptan'ın 
1934 deki muhtelif denemesi bir fay
da vermedi. Asi dağın tepesine şeref 
bayrağını dikmek sonradan başka 
dağcılara nasip oldu , 

Vakıa rekor bakımından 7816 
metrelik irtifa bir şey değildir. Fakat 
dağcılık bakımından Nanda Devi'ye 
çıkmak azametli bir iştir. irtifa re· 
koruna gelince, bu 1933 senesinde 
Evreste çıkmak teşebbü~ünde bulu
nan ve (8600) metreye kadar da çı
kan lngiliz Smythe'dir. 

8400 ile 8500 metre arasındaki 
irtifaa Mollary ile lrvine çıktılar ve 
bir daha geriye dönmediler. 1934 de 

Almanların yolladığı bir kafile 8120 
metreyi buldu. Fakat bütün kafile 
bu uğurda can verdi. 

Paul Bauen ve arkadaşları, dün
yanın üçüncü dağı olan 8579 metre 
lik Kangçendanga'ya çıktılar. 

Ölümler, tehlikeler kaşif ruhlu 
insanları Himalaya'ya saldırmaktan 

bir türlü alıkoyamıyor. Şüphesiz ki 
günün birinde bu dağ bütün mahre
miyetini insanlara açmak mecburi
yetinde kalacaktır. 

Cenevre: 23 ( A.A.) - Por 
tekiz hariciye nazırı Royter muha-
birine : 

Hangi taraf kazansa Portekiz 
için fark yoktur . Çünkü Portekiz 
işlerinde bitaraftır . 

Milletler cemiyeti 
• Habeşıstan tarafına 

mütemayil 
- Birinci sahifeden artan 

açıkça izhardan çekinmemiştir . 
Roma : 23 ( Radyo ) - Sala

hiyettar makamatııı verdiği haber
lere göre; Habeşistan Milletlı-r Ce· 
miyetinden resmen , çıkarılmadıkça 
ltalya hükumeti Milletler Cemiye
tine delege göndermiyecektir. 

1 

1 
1 

ltalya; Lahey yüksek divanının 1 

nihai kararım öğrenmeden evvel Lo
karno konferansına iştir~k etmiye- 1 
ceği gibi garp devletlerı arasında 
yapılacak her hangi bir misaka da 
dahil olmıyacaktır. 

-
33 

Frank « Fransız " 
Birinciteşrin vadeli 6 -Sterlin « ingiliz • 638 50 - 5 167 Hit hazır Dolar • Amerika " 
Nevyork 11 83 Frank • isviçre " 

BELEDİYE İLANLARI 
-

1- Arttırmaya konulan arsa 468 metre, Asfalt caddenin doğusunda 
ve Atatürk parkı karşısında . 

2- ihale : Açık arttırma suretile yapılacaktır. 
3- Tahmin bedeli : 468 liradır. 
4- Arttırma : 8/10/936 perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacakbr . 
5- Muvakkat teminatı : 35,10 liralık makbuz ile birlikte encümene mü· 

racaat olunacaktır. 
6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir . 

7308 24-27-30-3 

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-

Londra : 23 ( Radyo ) -Sabah 
gazeteleri, Cenevredeki ispanya de 
legasyonunun , ispanya hadiseleri 
karşısında Portekizin bitaraflığını 
muhafaza etmeyişini ve asi kuvvet· 
lere yardımda bulunuşunu Milletler 
Cemiyetini nezdinde protesto etmiş· 
tir . 

l yın halkın nazarı dikkatine arzederiz. 
7302 20-22-24-26 

A vusturyadc. 
vaziyet 

- İkinci sahifeden artan 

rasimi arasında yapılan çok gürül
tülü bir nasyonal sosyalist demoı>s
trasyonunda bazı kimseleri tevkif et 
mek mecburiyeti hasıl olmuştu . 

Bu gibi tezahürler tekrarlandığı 

için artık hükumet Almanya - Avus 
turya anlaşması üzerine vadettiği 

5000 kişinin siyasi hapisten affı ka
rarını yakında tatbika koyacaktır . 

Avusturya bu yaz mevsiminde
ki turist ziyaretlerinden cidden mem 
nun olabilir . 

Bu seneki turist ziyareti her tür
lü tahminler fevkinde olmuştur . 

Bilhassa bütün dünyaya misafir· 

-

derverliğini gösteren Salzburg tu 

rist ziyaretlarinde birinci sayılabi- ------------
ı· ~ .ır . 

Nihayet lngiltere Kralının bir 
hafta devam eden Viyana ziyareti j 
bu senenin muvaffakiyetli turist mev· · 
simini tamamlamış oldu . Siyasi 
bakımdan da bu senenin yazı mu
vaffakiyetli olarak geçmiştir . 

Avusturyanın 1936 yazında ya· 
şadığı acı günler hatırlandığı takdir
de memleketin Dr. Şuşnig'in idare· 
sinde arttığı bu günkü sükun ve te
rakki cidden takdire layık görünme
lidir . 

TÜRK.SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

Bu gece nöbetçi eczane zammedilir . 
Yağdamii civarında 2 - İlanlar için idareye miira-

Ali Nasibi eczanedir caat edilmelidir . 

__________ ,_,,.-... .-..---i'------------------

1 



Sahife . 4 Türbözü 

Sey an milli emlak müdürlüğünden • • 

Beher dönümünün 
Mıktan muhammen kıymetı 
dönüm Cinsi Lira Kuruş Mevkii Sahibı 

453 Tarla- 140 hısse 36 00 
itibarile Gayri mübadil bonosu 

Hacıhasan Yunan taba. 
köyü asından Mav-

299 

823 

1360 

240 

250 

250 

3000 

125 hissesi kapalı zarf 

.. • 

" " 

" " 

" 

tarlanın nısıf 
hissesinin 140 

36 ()() 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

30 ()() 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

18 00 
Gayri mübadil bonosu 
kapalı zart 

18 ()() 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

6 00 
Türk lirası açık 

sehimde 125 sehmi arttırma 

" .. 6 00 
Türk lirası açık 
arttırma 

Zira yedi odayı 2210 00 

• 

• 

" 

.. 

" 

" 

" 

ro mati ve 
resel eri. 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 

Hududu 

Cenuben azaz 1.ade Hüseyin ef. 
ve Hacı Hasan şimalen lnnaplıdan 
Camiliye giden yol , garben sahibi 
senet şifi ile taş kuyusu, şarkan me· 
zar deresi ile uzun oğlu. 

Şarkan Camiliden lnnaplıya gi· 
den yol ve Kara oğlanlı yolu ve taş 
kuyu cenuben Hacı Hasan ve Hü 
seyin ef. şarkan •ahibi senet şifi ve 
taş kuyu. 

Şimalen lnnaplıdan Camiliye gi
den yol, şarkan Adana Karaoğlanlı 
yolu cenuben Hacı Hasan ve Hü
seyin ef. garben kara çalı ile nıisdili 
ve Hacı Bekir veresesi ve küçük Os. 
nıan. 

Garben Adana tariki , cenuben 
lnnaphdan Camiliye giden yol ile 
keli ve mezar deresi,şarkan sa~ı Ali 
ile lsmailiyeden Camiliye çıkan tarik 
~imalen vakıf sırur taşı ve menna oğ
lu Yusuf ve boyacı oğlu ve AbdUl
baki ve Hasan kerimesi Fatma ayan 
oğlu ve içme deresi . 

Şimalen kariye ve lnnaplı kar -
yesinden hafız Durmuş. Garben in. 
naplı kariyesi sınırındaki boğaz de· 
resi. Cenuben lnnaplı Camili yolu . 
Şarkan sahibi senet. 

Şarkan yol, garben kaı a çalı ve 
Mehmet efendi şimalen Mehmet ef. 
cenuben kara oğlanlı mezarı . 

Şarkan Ahmet tarlası , şimalen 
cebel, cenuben sahibi senet tarlası . 

Şarkan, garben, şimalen cebel . 

Seyhan Kültür direktör
lüğünden : 

ilkokullar için satın alınacak o. 
lan (22) lira muhammen bedelli (22) 
tane Zonguldak sistemi sıfır numara 

' madeni sobanın istekli çıkmadığın· 
dan ihalesi, Eylulün (29) zuncu günü 
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 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

1- Adana ceza evinde yapılacak 
hela hamam, çamaşırhane ve müdü
riyet odası tamiratı (3609) lira (j6) 
kuruş keşif tutarile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihale 936 senesi Eylülün 28 
el patartesi günü saat 15 te Nafia 
dairesinde yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşif hulasası.met
raj, hususi şarbıame (18) kuruş mu· 
kabilinde verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (270) lira 
72 kuruştur. 

5- istekliler ihaleden evvel Ti· 
caret Odasına kayıtlı olduğuna dair 

' Ticaret Odasının ve bu işi yapınağa 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür· 
lüğünden lastikli vesikaları göster
meye mecburdur.7278 

12-16-20-24 

24 Eylül 1936 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizanıeddin , nıuhiddin Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 

• 
nıa· 

l 

şamil çiflik binası- Gayri mübadil bonosu 
nın 88 hissede 81 (hazine hissesinin kıy· 

Cenuben sahibi senet tarlası. 

Kiralık ev 
7182 12 

,~----------------~.;.;...----

1 

hissesi meti) kapalı zarf 
540 Tarla 42 00 Kay arlı 

Gayri mübadil bonosu 
kapalı zarf 

215 
" " 

42 00 
" 

Gari mübadil bonosu 
kapalı zarf 

100 .. 8 00 
" 

Türk lirası açık arttırma 

250 Tarlanın nı h 7 00 " 
·ı ur' !, rası açık arttırma 

Yunan taba-
asından Av. 

raham Avanya 

" 

.. 

" 

Şarkan hergele yolu, garben taş 
kuyu, şimalen tariki.im, cenuben Di· 
mitri Avanya. 

Şarkan Dimitri Avanya garben 
hergele yolu, şimalen tarikiam , ce· 
nuben kasap Mehmet . 

Şarkan Diınitri Avanya, garben 
tarikiam, şimalen Şardikyan Artin 
cenuben tarikiiim. 

Şarkan çiflik ve yol, garben Da
yı Mahmut vereseleri, cenuben ço· 
rak , şimalen hergele yolu . 

Asfalt yol üzerinde doktor 
Muzaffer muayenehanesi kiralıktır. 

1 

ı 

Stadyom komitesi Baş- i 

kanlığından : 1 

Yukard .ı d 'nü y , ı . 1rlar le .nevki ve hudutları ve beher dönümünün gayri mübadil bonosu ve Türk lirası 
rnukabilind~ ıııuham .ı en b~ !erile hazine hissesinin miktarı gösterilmiş olan Yunanlı emvaline ait on bir parça 

Stadyonı büfesi 1 Birinciteşrin 1 

936 dan itibaren bir sene müddetle ! 
kiraya verilecektir . isteklilerin stad .. 
yom Direktörü Bay Cevad Diblene \ 
başvurmaları . / 

7292 17-20 24 : 

tarla ile bır bap Çiihk ve mıi ~teınilatının mülkiyetleri kapalı zarf ve açık arttırma yolu ile gayri mübadil bo
nosu ve Türk lirası mukabilinde ve bı-delleri defaten ve peşinen tediye edilmek şartile 15-9-936 tarihinden 

---~~~~~~~~-- ' 
itiban•n 20 gün ımiddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 5-10-936 tarihine tesadüf eden pazartesi günüdür . Is 

teklılenn şartnınıesini görmek ve yüzde yedi buçuk teminat akçasını yatırmak Üzere Milli emlak dairesine mü· 
racaatları ve ihale günü saat 15 de Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

17 - 20-24-29 7290 

-" , 'I~ 

"· ' . . . . . . . ·. ·. ..... i 

' 

Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

1 

1 

SOCONY-VACUM 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
ı Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

il Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servisi teşkilatımızla 
1 man hizmetinize amadeyiz . 6457 

her za 

Satılıyor 1 

............................. , ..... 
nkara birası 

1 Şölen 1 gazinosunda , ........................................... , .... 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağ'lık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her verde israrla arayınız . 

Adana acentesi 
Bebcklı Kilise okak N: 11 A. 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

7230 24 

ADRES : Abidin paşa caddesı Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başk.a her gün hastalannı 
kabule başlamışbr. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 21-30 

ı 

6748 96 

Doktor Reşat 

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

Birinci sınıf mütehassıs 
Her gün hastalarını iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmanı üçiin · 

cü katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar. 
7300 3- 30 G. A. 

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

' Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S lıulu • ı 

Celal Bayer 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
-= Adana Türk sözü matbaası 


