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çyüzbin Türkün mukadderatını başka 
et·~~:.; F~:::.~,:::-: bir idarenin akalliyet usulleri 
,dHakik:t.ve istek ne terk Ve emanet edemeyiz 

~nınsanın İ920 de başlııyııri F* $11riı,e maıı,tlatetl!~i i9~li öa 
kald\rılmış bulunuyor . Man 
\later idarenin hüküm s!irme

. ~şladığı 1920 den beş yıl sonra, 

Dördüncü dil 
bayramımız 

Bugün dii kurultayımızın kurul· 
ma yıl dönümü bayramını kutluyo· 
rot, 

Mahiyeti ve çalışma yolları bakı
mından Türk dil kurultayı ilim dün
yasında , bilik tarihinde eşi geçme
miş ulu bir varlık olmuştur . Ve öy
le olması da gerekti. Çünkü yaptığı 
İş evrenseldi . 

~ • te , bütüh Suriyeyi ihtilal ate· 
aplamış ve o zaman Fransızlar 
~1 bombardıman etmek ıztırarında 
rışlardı . 

• %\e o zamahdan bugüne katlar , 
nsa , Sur iye halkını teskin için 

,~aşını~ , halk ile aıılaşmak için bir 
t Proıeler hazırlamış, bir çok mali 
tl~ıta.tıer göstermiş fakat yine Suri-

erı hoşnut edememişli . 
i~e Yaktakiı Alber Saro kabinesi Su· 

lllandasıııı terke razı oldu, - ki 
b~ıı. bu teşebbüsü Leon Bluın 
:ııC8i kuvveden file çıkarmıştır -

~:ndenberi Suriyeliler, bu günkü 
itli etin rüya~ıl1a tath tatlı dalmış-

ı . 

}ste o rüya ki ~u güıı hakikate 
· lb etmış koca İıır varlık halinde 

eli}'ot .. 
~ak.at; şimdi meserret avazeleri 
~l· elen mesud Suriye bölgesinde, 
Sıır; Ve hayati ehemmiyeti unutulmuş, 
it Ye - Fransa muahedesi yapılır· 
la~ lllukadderatı unutulmuş koca bir 
.,nt e Var l . Ôzü , söıü Türk olan 

~~}'a ve lskenderunlular. ! 
ir ız ı kanı, canı, gidişi düşünüşü 

ıtg'. 111ki gibi olan bu koca Türk züm· 
~tıiıı apaşikAr olan tarihi hak - j 

ti . Uzun boylu teşrih ve müdafaaya 
~G~~eği lüzumsuz görüyoruz .. Çün- 1 
llıa urkJer, hak ve hakikatin her za· 
~o 11 teslim edilebileceğini Lozan ve 
ıııa~trÖde görmüşler , anlamışlar, ve 
llıaı:ealarını kabul ettirmek şerefine 

ar ol muşlardır . 
~il hDii~; i~imizdeki haklı temennile· 
bu akıki ıfadesi olı.n bir cümlemizi 
tada· ki S ıııuk yıne te rar arız : uriyenin 

oıu adderatı tayin olunurken - ki 
ile llıııuştur-Türk Antakya ve İsken-

tuıı şimdiki halinde bırakılamaz J, 
~a ~efküremizi kendilerine melkO.re 
bi;ııııış olan kardeşlerimizin vaziyeti 

1 çok yakından alakadar eder ! 
tııış Milli hudut~ar~.mızm. dışı~.da ~al
ı,0k~lan bu buyuk Turk kutlesınin 

nı teslim etmek lazımdır . 
ili Kardeşlerimizin davası, icabında 

tııudetıer sosyetesinde de cesaretle 
"~d afaa olunabilecek yüksek bir da

ır . 

tak'ıHaki~at ve istek .şudur ki; müs
buı 1 Surıyede muhtar Türk sancağı 

Unınalıdır ! . 

Sıhhiye Vekilimiz 
Ankaraya döndüler 

b Ankara : 25 ( A. A. ) - Sıh
!t:~ Bakanı . Refik Saydam lzmire 
kik erek ye.nı gö~men köylerini ted
ill Ve vazıyetlerı hakkında izahat 
t(i~ıştır. Bakan Ankaraya dönmüş-

Çurçil siyasi bir 
nutuk söyledi 

d Paris : 25 (Radya) - - Bura
n~t Vkrilen .bir ziyafette Çurçil; bir 
t ~ soylıyerek Fransa ile lngilte
enın d · s aıma yanyana bulunmasının 
on de 1 ~ltd rece e zem olduğunu, halı ha-
k a F ransanın ve lngilterenin deniz 1 
ıı Uvvetierinin çok üstün bulunduğu-
k u, Yalnız bu iki devletin tayyare 

1 Uvvetlerini en kısa bir zamanda ar
ııı~nıa~ını~ mühim bir ihtiyaç olduğu
t<1. Çunkı havadan vuku bulacak ani 
k iltruzlara karşı şimdiki tayyare 
leuvye~lerinin kafi gelmiyeceğini söy-

nııştır • 

Yüzbinlerce 
Türk kalbinin 
attığı iki köşe 

Sağda 

Antakya 

Solda l İskenderun l 
..... .._. ..... ._...,.._._,.....,~ 

' 

Başka illerde dil işleri için ku
rulan akademiler yalnız o ilin diliyle 
uğraştı ve bundan ötürü yabancı bil. 
ginlerden kimse onların arasına ka· 
nşmadı . 

Halbuki Türk dili çok geniş ve 
çok eski bir dil olduğu için daha 
ilk açılışta bütün müsteşnkları 

topladı . Dil incelemeleri ilerleyip te 
yeni yeni hakikatler ortaya çıkınca 
bütün dil bilginleri ilgilenmeğe baş. 
!adı . 

Bu gün şehrimizden geçecek olan Suriye 
heyeti Reisi 1 tanbul matbuatına neler dedi? 

Ulu Önder Atatürkün yüce ko
ruma ve irşadı altında Türk dili ça
lışmaları günden güne genişleyen 
yüksek bir faaliyet oldu . 

Ve bu faaliyet medeniyet dünya· 
sının ilim alanlarına dalbudak saldı. 
Bu faaliyet ve bu araştırmalar yal
nız Türk ve çeyi değil, bütün dünya 
dillerini genel dil bilgisini ilgilendiren 
yüksek bir buluşa vardı • 

Haşimül Atasinin dediğine göre : '' Antakya ve İskenderun muhtariyeti 
ayni selahiyetlerle Suriyeye geçecek,, miş ! .. Bu buluş ana dilin ana kökleri

nin bu gün olduğu gibi dilimizin için· 
de bulunmasıdır . Bu ana kökler 
Türkçe sözlerin yapısı içiı>de tabiat 
tan çıktığı gibi, saf, duru ve sapsağ· 
lam duruyor . 

lstanbul : 24 (Hususi muhabiri
mizden) - Fransa - Suriye mua· 
hedesini Pariste imzalayan Suriye 
heyeti dün şehrimi!e gelmiştir . 

Heyet Reisi Haşimle yaptığtmıt 
mülakatı aynen aşağıya sıralıyorum. 

- Türk kardeşlerimizden gör
düğümüz hüsnü kabul ve samimiyet· 
ten çok memnunuz . 

Suriyenin hür ve müstakil oluşu 
bizleri sevindirdiği gibi kardeş Tür
kiyeyi de ayni derecede memnun et. 
miş ve sevindirmiştir • 

Müstakil Suriyenin Türkiyeye 
iyi bir komşu ve dost olacağına emi· 

nim -
Zaten Türklerle Arapların ara

sındaki rabıta 1300 sene evveline 
kadar gider • 

Bu itık!r olunamaz bir hakikat· 
tir . 

Bu dostluk bağı hiç bir zaman 
unutulmuş değildir . Unutulmaz da .. 

lvıÖSTAKiL SURIYENIN iDARESi 1 
Haşimül Attasi yeni deYletin hü· 

kfunet şeklini şöyle izah etmiştir : 
" - Nüfusu hemen hemen iki 

buçuk tnilyon olan Suriye , demok
rasi usulile idare edileeektir . 

!ık işimiz mebusan metlisitd 
seçmek olacaktır . 

Bundan sonra kabine teşekkül 
ederek Reisiı:umhur intihabına geçi
lecektir , 

Reisicumhur beş sene için seçi
lecektir , " 

'' - Pariste imzalanan muahe 
denin esası nedir ? ., 

" F 'I d ' - ransa ı e aramız a ımza 
edilen 111uahede bir dostluk ve be
raberlik muahedesidir . Kurulacak 
meclis ilk olarak bu muahedeyi tas
dik edecektir. Suriye devleti ancak 
bir harp vukuunda Frıınsayla bağ
lanacak ve yardım edecektir . Fransa 
yakında Suriyedeki kuvvetlerini de 

- Gerisi üçüncü sahifede -

çekecektir. İliz de bet müstakil drv- { 
Jet gibi bir ordu kuracak mi.~affa 
tedbirleri alacağız. n 

ANl'AKY A VF. iSKEN DERUN 
TÜRKLERiNiN VAZIYF..TI? 

" - Antakya ve fskenderundaki 
Türklerin vaziyeti ne olacaktır. ? • 

u - Suriyedeki Fransa hükume
tine ait bütün İıak Ye salahiyetler 
iki sene sonra tamamile Suriye hü
kumetine geçecektir . Antakya ve 
lskenderun bugüne kadar Fransız 
mandası altında bir muhta•iyeti ida· ' 
reye sahipti. Suriye hükOmetinin te
şekkülile bunlar F raıtsa mandasın· 
daki ayııi hukuk ve salahiyetlerle 

Vekillerimizin 
seyahati 

Ankara : 25 ( A. A. ) - iktisat 
ve Maliye Bakanları Ege vapurile 
Ordu ve sonra Giresuna gelmişler , 
memleketin ticari iktisadi ve bil 
hassa Fındık mahsulü durumu hak
kında alakadarlardan izahat almışlar 
ve ayni vapurla ayrılmışlardır. 

müstakil Suriyeye geçecektir. Yeni 
devletin hük!lınetinden emin olabi. 
lirsiniz , 

Bizler dost ve kardeş Türkiye
nin terakkisini ve azametini görmek· 
le çok memnun oluyor ve cidden 
iftihar ediyoruz . Büyük Atatürke 
ve Türk milletine derin muhabbet 
ve sevgilerimizi takdim ederim .• 

Suriye heyeti şerefine bugün 
t'ransız sefarethanesinde bir ziyafet 
verilmiştir . 

HEYF..T ŞÜKRÜ SARACOÔLUNU 
ZIY ARET ETTi 

Heyet azalan, dün saat 16,30 da 
- Gerisi ikiuci sahifede -

Başka bir dilde bu hal görü[. 
müyor . 

Bu apaçık hakikat bu gün ( Gü
neş Dil ) teorosile güneş gibi mey
dana çıkmıştır . 

Kurultay ilim uğruna yaptığı bu 
hizmetin yanıbaşında söz klavuzu, 
bilik terimleri ve gramer araştırma -
lan ile de temelli işler görmüştür . 

Bu gün yazı dilimizin dört beş 
yıl öncekinde ne kadar farklı. ne ka· 
dor sade, ne kadar güzel olmağa 

başladığını hepimiz görüyoruz . 

Almanyanın değişmiyen 
siyaseti 

Deyli T elgraf'ın mühim bir makalesi 
Alkazar Madrid kuvvet
leri tarafından alındı Çekler ve Rumenler 

Nürnbergdeki büyük kalabalık 
tören nihayet bulmuş ve eski şehir 
gene normal hayatına dönmüştür. 
Almanya dışındaki dünya, orada Al· 
man liderlerinin ne demek istediği· 
ni anlamıyarak hayrette kaldı. Bu 
sözler arasında bütün milletler gibi 
sulh istenilmiş, sonra demokrasi ve 
komünizm aleyhinde sözler sarfedil. 
miştir. Fakat bütün bu gösterile
rin yanı başında yapılan şey, asker
lik müddetinin arbrılması ve silah
lanma masraftan artırılarak Alman 
milletine yükletilmesi olmuştur. Şu
na şüphe yok ki, Almanların muh
temel bir Rus hücumuna karşı koy
dukları korku hissi, lngiliz müşahit
lerinin tahmin ve tasavvurlarından 
çok fazladır. 

Bu pakt, Almanyanın silahlan· 
masına bahane olmuş, bu yüzden 
Fransa ve Belçıkaya karşı tehdidler 
savrulmuştur, 

Makia mevkiinin Nasyonalistler tara
fından zaptına büyük ehemmiyet 

verilmektedir 
----·· .. ···~--

Partiyi kaybeden henüz belli olmuş değildir 
Ankara : 25 ( A. A. ) lspan. 

yada , ihtilalcilerle hükumet ara
sında olan mücadele devam ediyor. 

Paris : 25 ( A. A. ) - ihtilal
ciler, üç gün içinde 5000 kişi öl
dürmüşlerdir . 

Madrid : 25 ( A. A. ) - ltal
y~n Konsolosluğunun bir ajanı, Go
dıverade tevkif edilmiştir . 

Madrid : 25 ( A. A. ) - Ta
levera cephesinde hükumet kuvvet. 
leri 100 kilometre ilerilemişlerdir. 

Madrid : 25 ( A. A. ) - Söy. 
lenildiğine göre : 

Cebelittank açıklarında bir kü
çük gemi ile dolaşan asi kuvvetler
den bir kısmı boğulmuştur . 

Madrid : 25 ( A. A. ) - Alka· 
zarın hükumet kuvvetleri tarafından 
işgal edildiği bildiriliyor. 

Ankara : 25 ( A. A. ) - Mad
rid yolu üzerindeki Maquea mevki
inin Nasyonalistler tarafından zaptına 
ehemmiyet verilmektedir. Tarrijosun 
işgalinden sonra Toledoya 20 kilo 
metre mesafede bulunuyorlar . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Alman iddialarını red -
dediyorlar 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Çekos
lovakya ve Romanya, Alman erka
nından birinin son zamanlarda ver
diği bir nutku mevzuubahsederek , 
Almanyanın hiç bir esasa dayan
mıyan iddialarına şiddetle cevap 
vermektedirler. Çekoslovakya mat
buatı, Çek hükumetinin Rusya ile , 
Almanya aleyhinde bir anlaşma yap
madığını tebarüz ettirmektedirler . 

Rumenler ise, Sevkilceyşi, ehem· 
miyeti pek büyük bir tren hattının 

inşası haberini yalanlamaktadırlar. 

Titüleskonun 
sıhhati 

Ankara : 25 ( A. A. ) - Titü. 
leskonıın sıhhati düzelmektedir. 

Almanyada neler değişmiş olur. 
sa olsun, bu memleketin dış siyasa
sının esaslan ayni kalmıştr. 

Büyük harbtan önceki senelerde 
Agadir ve Algecires hadiseleri, ln
giliz-Fransız dostluğunu güçleştir· 
mek için yapılmıştı! Şimdi de Rus. 
Fransız anlaşması Almanyanın hu
sumet göstermesine sebeb olmak
tadır. 

Alman diplomasisi yine psikolo
lojik bir hata işlemektedir. Zira, bir 
ittifakı ona dahil milletlerin birer 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bu tehHke, yalnız Rus hududun.. r .. -..--...-.•-··-··-..__...._( 
dan beklenmemekte, bütün Alman 
imparatorluğu içinde vukua gele-

Halkevimizin 

ceğiııben korkulmaktadır. Dil bayramını kutlama 

1 

Nürenberg nutukları, dikkatle o- programı 
kunacak olursa, Almanların Fransız-

1 ;:~;l~r:aktını bozmak istedikleri !.----~:~::.:_ .... 



Sa!l:fe : 2 

Türk- Yunan d stluğu-
-·······---

n r l'f' tltş lıfılınnların11zı11 Atiun,·ı :r_raretleri ı·e orada Yunan lıükümet TC· ... I 
ısı le J opt,/./nrı l!iiriiımeler dolu_rrnle Yunan gazeteleri ikı mrmleketin' 

rla•tluk u /ıır/ıf:11ıı tebaru= eıtiren J o=ılar ya:mışlardır. Komşu memleketten ge· 1 
len bu do.<t .w.<lerı kısacn rıkurlarımı:n l§İllirmck i.<tİ)Oruz ; 1 

l.e Mr.<•rıı:er trAılıfrıe., tir .\/. Mos· 
l.opıılos ıazııor 

Yunanistanın dostu ve müttefiki 
Türkiyenin dış siyasetini idare eden ı 
muhterem diblomat, Milletler Ce 
miyeti toplantısıııa i tırak etmek ü
zere Cenevreye giderken, maruf ta· 
birile görüş teatisinde bulunmak ve ' 
günün ınilletlerarası meseleleri üze
rinde konuşmak üzere B. Metaksas· 
la temas etmek istemiştir. 

Bu defa, Türkiye dış bakanının 
geçişi, geçen srne Yunan donanma· 
sının İstanbulda Türk filosuna yap· 
tığı ziyareti iade için Türk donan
masının ilk teşrinde Yunan sularına 

geleceği hakkında verilen bir habe
rin ertesinde vukua gelmektedır. 

Bütün müşterek menfaatları dost 
geçinmelı rini İcab ettiren iki mem 
lekeli birbirimizden ayırmış olan u· 
zun bir ihtilaflar devresinden sonra 
harbın ntesinde Türkiye ile Yuna 
nistanın yakınlaşmasının ehemmiye· 
tini tebarüz ettiren, iki memleketi ve 
iki milleti birleştiren samimi müna· 
sebetlerin tabii bir tezahürüdür bu. 

30 ilk teşrin 1930 da aktedilen 
Yunan · Türk muahedesile bunun e 
ki olan deniz silahlarının tahdidi p· 
rotokolu, 9 şubat 1934 Balkan pak· 
tının mesud bir genişlemesini teşkil 
t>den 14 eylul 1933 tarihli Türk · 
Yunan paktı, haklı olarak, harbson
rasının en mühim hadisesi telakki e
dilmişti. 

zumlu olan muvakkat görüşmelerden 
biridir. 

E/rjirrmı ı'ıma"dan • 

Yunan milleti, iki memleket a-~ 
rasındaki dostluğun kuvvetlenmesi
ne yaptığı büyük hizmetler için ken
disini pek sevdiği Türk hükumetinin 
dış bakanını arasında karşılamakla 

bilhassa bahtiyardır, Bu dostluk re· 
jimi günden güne daha sağlamlaş

maktadır. iki milletin hükumetlerini 
maziyi unutmuya ve aralarındaki 

askılı meselelerin hepsini dostça hal-1 
!etmek kararını verdikleri zamandan.l 
beri, b u y e n i p o 1 i t i k a . ; 
!arının aldığı i s t i k a m e t t en 
asla pişmanlık getirmemişlerdir. Bu 

yeni politikanın doğruluğu hususun
da hiçbir zaman bir tereddüd ge
çirmemişlerdir. Her iki hükumet te 
tamamile tabii, asırlar zarfında ol
gunlaşmış, ve nihayet önüne geçil· 
mez olmuş bir iş görmüş oldukları

na kanidirler. 

Hakiki bir ittifak şeklinde inki· 
şaf etmiş olan Türk· Yunan dostluğu 
yedi seneden beri mevcuttur. Fakat 

her sene daha kuvvetli ve daha sağ
lam bir hale gelmektedir. Belki de 
bugün dünya yüzünde iki millet ara· 

sında Türk - Yunan dostluğu kadar 
kuyvetli ve samimi bir siyasi bağ 
mevcud değildir. 

İlk hayretlerinden sonra, yaban. 
cı milletlerin , bugün, ası•larca müd 
det kavga etmiş iki millet arasında 
en takdire layik, en faydalı bir siya
si uzlaşma diye tavsif ettikleri bu 

Bu muahedeler, mazinin hatala. 
r:ıır ve bunların meş'um neticelerini 
tastik etmtk ctsaretini göstermiş o· 
lan milletkr arasındaki samimi an
laşmak arzusunun nelere kadir oldu· 
ğunu göstermek için misal diye zik 
redilınşilerdir. 

1 ~üyük diplomatik esere, onu müm-

1 

kun ve devamlı bir hale getirmek için 
B. Tevfık Rüştü A•as, yalnız, her
kesçe mıısaddak olan müstesna me 

Daha on sekizinci asıın sonların· 
da: her iki millete nımsup münevver 

!er tarafından tahayyül !'dilmiş, yüzse· 
neden fazla bır zamandanberi Türk 
ve Yunan devlet adamları tarafından 
arzu edilmiş olan ve iki milletin ira. 
delerinden müstakil engelleri!' ve

yahud bir kl'nara çekilmesi doğru o 
lacak düşiincelerle karşılaşmış olan 
Türk - Yunan anlaşması altı sene 
denberi milletlerarası diplomasi sa· 
hasında hatırı sayılır vakadır. Bu an 
!aşma cenubu şarki Avrupa köşe· 
sinde ve şarki Akdeniz havzasında 

bir ııizam ve sulh garantisi teşkil 

etmektedir. 

Rüştü Aras'ın ziyareti iki mille· 
ti bağlayan saınimi dostlıığun tabii 
bir tezahürüdür. Bu , dış politikaları 
Lu derece birbirinin ayni olan iki 
memleketin devlet adamları için lü-

haretini değil ayni zamanda bütün 
muhabbetini de getirmiştir. Uzun 
mücadeleler esnasında doğmuş kar

şılıklı, takdir hislerinin tabii bir se· 
meresi d" olsa böyle bir eser, sa· 
mimi bir muhabbet ve bağlılık hissi 
olmadan ayakta duramazdı. 

Türk · Yunan dostluğu, ilk a· 
dımlaı ında kuvvetlenmek için ihliya. 
cı olan teveccüh ve muhabbet his· 
sini, bugünkü misafirimiz kadar dost 
millet hükumetinin şefi ismet lnönü 
ve yüksek reisi Kama! Atatürk'ün 
şahsında bulmuştur. Ayni zamanda 
bu hissi Türk ve Yunan milletlerinde 
de bulmuştur. 

iki milletin duyduğu bu karşı
lıklı takdir hisseleri hükumetlerinin 
de rehbcrliğile karşılıklı bir sempati 
ve itimadla son senel~rde daha da 
inkişaf etmiştir. 

Küçük antant konseyi 

Bratislava'daki içtimaını bitiren 
lİÇ memleketin dış bakanlarından 
mürekkep küçük antant konsçyi, 
1933 senesinde tek bir biiyük dev
let olarak kuruluş şeklinde verdiği 
k<.rarını yeniden pekiştirecek değil
di . 

Antantın Üç cüzü, biribirinden 
yavaş yavaş ayrılır bir vaziyet an
mışlardı. Fakat hadiselerin ilcası ve 
dışarının tazyiki bunları yeniden bir
leşmeğe mecbur etmiştir . 

Çekoslovakya tarafından Ro· 
manyaya bir silah kredisi açıldı; Yu
goslovya ve Romanya, uzun zaman 
süren petrol müşkülatını hallettiler 
ve memleketleri arasındaki ticaret 
ve muvasala münasebetlerini de in. 
kişaf yoluna soktular. Umumiyetle 
iki memleketin askeri hazırlıkları da 
tekemmül etmektedir . 

Taymis'den 

F ransanın bu memleketlere pa
ra ve techizat hususunda yardım et· 
ligi anlaşılmakta, bu sırada Avrupa 
memleketleri de mütecanis olmakla 
beraber birer silah kampı halin~ ge· 
lişi devam etmektedir . 

Bundan i!ç ay önce Dr. Şaht, 
Belgradda idi. Onun yaptığı ticaret 
görüşmeleri, tahmin edildiğine gö· 
re, Yugoslavya ile Almanya arasın 
da bir dostluk tesisi maksadiyle 
vuku bul- uştur . 

Halbuki Bratislava'daki muha· 
birimizin verdiği haberlere göre, F
ransa Yugoslavya ile gerek politika, 
gerek siyasa hususunda daha mü· 
said münasebetlere girişmek yolun
dadır. Buradaki Fransız nüfuz ve 
tesirinin yeniden artmakta olduğu 
da anlaşılmaktadır . 

Küçük antant devletleri, h arhan· 
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Vali ve Parti 
başkanı 

Tevfik Hadi Baysal dün 
Ankaraya gitti 

Vali ve Parti başkanımız Tevfik 
Hadi Baysal , bazı vilayet işleri için 
yakından temaslar yapmak üzere 
dünkü ekspresle Ankaraya hareket 
etmişlerdir . 

İdmanyurdunun 
gardenpartisi 

3 İlk Teşrin 936 Cumartesi gü
nü akşamı Adana ldmanyurdu çıka
rına verilecek olan gardenparti , 
şehrimizin en güzel bir yeri olan 
nehir kenarında ve her türlü konforu 
haiz ve kapalı olan belediyeye ait 
Seyhan dansiginde olacaktır . Gar· 
denpartiye gelecek olanların iyi ve 
eğlenceli bir gece geçirmeleri için 
her türlü tertibat alınmış ve muhtelif 
eğlenceler tertip olunmuş , zengin 
bir büfe ve piyanko hazırlanmıştır . 

Bu dansig yeri o gece için te· 
mamen ldmanyurduna tahsis edil
miş bulunduğundan yalnız davetli
ler aileleriyle gelebileceklerdir . 

Atlı sporun 

Ceyhan koşusu ya
rın yapılıyor 

Şehrimiz atlı spor kulübünün 
tertip ettiği büyük son bahar at ko 
şusu yarın Ceyhanda yapılacaktır . 

Koşuya iştirak edecekler , lıay. 
tar müdürlüğünce bütün muamelele
rini ikmal ettirmişlerdir . 

Dün d" yazdığımız gibi , yarın 
sabah Ceyhana iki tren kalkacak 
ve akşam koşudan dönenleri getir
mek için Ceyhandan da iki tren hare
ket edecektir . 

Bu trenlere , halkın rahatsız ol
maması için hususi vagonlar ilave 
edilmiştir . 

Bu koşu her halde kaçırrlmıya · 
cak bir fırsat denilecek kadar par· 
lak ve canlı olacaktır . 

Evinden eşyalarını 
çalmışlar 

Adananın Şeyh Mustafa mahal· 
lesinde oturan Yusuf oğlu Süleyman 
polise müracaat ederek bundan bir 
hafta evvel kozaya gittiğinden ve 
dönüşte kapısı açık bulunan evin
den eşyalarının bir şahsı maçhul ta· 
rafından çalındığını iddia ve şikayet 

etmiştir . Polis tahkikata başlamış· 

tır. 

gi bir devlete karşı istıklallerini ko· 
rumak azimindedirler. Dün konse· 
yin neşrettiği bir tebliğde de Lo
kamocular müzakerelerinin yalnız 
garb devletleri için dl'ğil şark 
Avrupası devletleri için de bir em· 
niyet sistemi vücude getirmesi isten· 
mektedir ! 

Cenevre'de her milletin murah· 
hasları, istekleri gibi konuşabilecek· 
ferdir. Yalnız tehlike, bunların bir 
neticeye varamamalarındadır Fa· 
kat bu üç -~evlet, mıntaka paktla· 
rına olan ıtımatlarını bu kere bir 
kat daha kuvvetlendirmişlerdir . 
Garb paktının da bu zihniyeti ka
bul edeceği tahmin olunabilir . 

. Lokarno paktının, esasen, böyle 
bır pakt olduğu söylenebilir. Fakat 
hadiselerin gidişi değişmiş olduğuna 
göre bu mevzu üzerine yeni bir gö· 
rüşme lüzu ınlu bir hal almıştır . 

Halk evimizin bugünkü 
kutlama dil bayramını 

programı 

-----··~· .. ·----
1 - 26 Eylul 936 Cumartesi günü saat 17 de Halkevi bahçesinde 

bando çalmağa başlıyacaktır . 
2 - Saat 18 de Ankara ve lstanbul Radyolarının birleşme~iyle Türk 

dil kurumu adına verilecek olan söylev Radyo ile dinlenecektir . 
3 - Bıı söylev bittikten sonra dil kurultayı marşı çalınarak törene 

başlanacaktır . 
Halkevi üyesinden Bay Arif Nihat Asya tarafından dil devrimimize ait 

bir söylev verilecektir . 
5 - Talebeler tarafından öz Türkçe şiirler okunacaktır . 
6 - Halkevimizde yapılacak bu törende verilecek söylev ve okunacak 

şiirler Halkevinin bahçesine, Belediye önüne ve Atatürk parkına konacak 

hoparlörlerle yayılacaktır . 
7 - Tören Halkevi bandosunun Cumhuriyet marşımızı çalmasile sona 

erecektir. 
8 - Bugün Halkevimizin dil bayramımızı kutlayan rozetleri dağıtıla. 

caktır . 
9 - Bu büyük günün onuruna Halkevimiz , ilim evleri ve dileyen 

müesseseler gündüz bayraklarla , gece elektriklerle donanacak ve o gün 
çıkacak gazeteler dil devrimini yönünden yazılar yazacaktır . 

10 Bu program bütün halkımız için çağın yerinedir . 

Şehrimiz 
öğretmen 

erkek 
okulu 

Bu yıl kaç mezun verdi 
Adana erkek öğretmen okulu 

nu bu yıl bitirenlerin verildil.leri vi· 
!ayetler: 

1 Bir pamuk deposun- , 
da büyük bir yangın 

oldu 
Yangının önü alındı 
Evvelki gece saat 24 te Yarbaşı 

mahallesinde fabrikatör Ali Karabu
caklının fabrikasında fabrika müşte· 
milatında bulunan işlenmemiş pamuk 
depolarının birinde yangın olmuş , ı 
yirmi kilo kadar pamuk yandıktan ı 
sonra yangının önü alınmıştır . De 
podaki lOoO kilo kadar pamuk yan
gını söndürürken sulardan ıslanmış· 1 

mıştır . 1 
Yangının, amelenin gündüz dik· 

katsizlikle bir köşeye attıkları siga
radan ileri geldiği anlaşılmıştır . 

Ter rekoru 

M iyami diye bir plaj vardır. 
moda bir plaj; bu plaj Flo 

dadır. 
Geçen hafta bu plajda şiın 

kadar görülmemiş , duyulmamış 
müsabaka yapıldı : Ter müsabak 
Kim daha fazla ter dökecek ? . 

Müsabakaya otuz kişi gir 
iki saat sürmüş ve müsabakayı 1 
kilo ağırlığında Amerikalı bir •' 
kat kazanmış 1 •. 

Spekülasyon 
Amerika simsarları, iş adarııU 

komisyoncuları, borsacıları türlil 
lü spekülasyon yapmakla meşh 
durlar. Son zamanlarda da yeni 
spekülasyon işi bulmuşlar. 

Amerikada son sistem ae 
namik trenler yolcuların çok rağ 
tini kazandı, herkes bu süratli t 
!erle seyahat etmek istiyor . işte 
adamları daha evvelden bu tre 
için satılacak biletlerin hepsini 
alıyorlar. Sonra -adamına göre 
franktan on franga kadar zam 
istiyen yolculara satıyorlar. 

Yeni ipek 
Yeni bir ipek icadedildi . IJı 

ipek dünya piyasalarında ihtilal )1 

pacak mış. 
Antig adalarında yerleşmiş 

bir lngiliz orada ipek gibi parl 
ve yün kadar dayanıklı bir paırıJ 
bulmuş , bu pamuğa kimyevi 11 
madde ile tam ipek şeklini verırıİl 
Bu ipek , bugün piyasada süriilıl 
sun'i ipeklerden çok daha ucııı' 
mal olacak mış . . . 

-~ 

* -

A 
hirde 1 

kanlı J 
nuşma 

len h 
da on 
nu ki 

ilerle 

J 
bi ör 
bir 

Yor 

tkın 
~eli 

Monokollu şoför 
Paris sokaklarında son günle~ ~Uy 

herkesin nazarı dikkatirü celbeÔ Arı 
bir şoför peyda oldu . Volanın • v~r 
de dimdik oturuyor • Müşterile~ 
önünde merasimle eğliyor . Dik );O Yer 
lalı yaka takıyor gözünde de .. 1~ bır 
gözlük var. 

Bu )leni bir fakir veya tebdil di 1 

Celaleddin Mardine, Rıza Rize· 
ye, Mehmed lzzeddin Erzuruma, Is. 
mail Muhlis lspartaya, Mehmed Hay· 
dar Urfaya, Baki Hüseyin Urfaya, 
Zühtü Rizeye, Mehmed Aydına, Ya. 
kup Seyhana, Hamdi Mardine, Ali 
Mardine, Ömer Lutf~Çoruha, Mus 
tafa Kastamonuya, Halit Arslan Ela· 
zize, Osman Bingöle, Mehmed Ni· 
yazi Erzuruma, Ferhat Çoruha, Ah
med Cemil Maraşa, Zekeriya Mar: 
dine, Abdurrahman Muzaffar Rize. 
ye, Mustafa Vana, lsmail Dilek Siir· 
te, Ali Kemal Erzuruma, Mevlüd 
Rizeye Salih, Siirte, Hasan Niğde
ye, Kamil Biti ise, Fethi Hakariye , 
Osman Denizliye, Ahmed, Mehmed 
Ali Hakariye, Ali Saydam Çoruha, 
Hami Rizeye, Mümtaz Elazize, Ka
sım Malatyaya, Hüseyin Fahri Ağ
rıya, Yusuf Kenan lzmire, lbrahim 
Manisaya, Abdurrahman Fethi Kar
sa, Orhan Celaletdin Çoruha, Meh· 
med Selim Siirte, Zeki Gaziantebe, 
Hüsnü !çele, lsmail Ağrıyı, Ahmed 
Erzuruma, Mehmed Seyhana, Hay· 
dar Bitlise, Mecit Malatyaya, Süley
man Memduh Maraşa, Halil Fahri 
İçele, Emil Bileciğe, Mehmed Tarık 
Zonguldaga Ahmed Rizeye, Ethem 
Niğdeye, Mehmed Muşa, Nuh Muşa, 
Mehmed Vefa Aydına, Aasan Hü· 
seyin Siirte, Şevki Erzuruma, Müs· 
lüm Maraşa, Mehmed Çoruha, Ah
med Maraşa, Ahmed Hasip Afyona, 
Muttalip Afyona . 

zen bir prens mi ? .. Bilen yok :.J ttr 
cak otomobili boş kalmıyor , Parı" la 
taşralı , ecnebi kim görse henııl 
onun otomobiline biniyor . Söz ~ti du 
sında , kim olduğunu anlamak için ley 
sualler soran da var. Fakat o c( ırı 
vap vermiyor .. iyi ediyor , mera~11 

D 
.., •\" t\ • kalanlar hep onun otomabiline bi~r 

ogu vı aye erı i yorlar. 

mizde kalkınmalar l __ k _____ ___., 

Dünkü hava vaziyeti 

Şehirde , dün , hava yine olduk· 
ça sıcaktı . 

Hararet derecesi azami 30,3 
santigradı bulmuştur. 

Hizmetçi isteniyor 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor . idare hanemize 
emüracaat edilsin C. 

Umumi Müfettiş Tahsin 
Uzer neler diyor ? 

Erzurum. [Hususimuhabirimizden]-
Müfettişlik Doğu mıntıkasında· 

ki gezisinden dönen üçüncü umumi 
Müfettiş Tahsin Uzer, gezisi hakkın
daki intibamı Anadolu ajansı muha· 
birine şu suretle anlatmıştır ; 

Doğu illerimizde yer yer kalkın· 
ma ve genişleme haraket ve faali· 
yetlerinı: memnuniyetle şahid ol 
dunı . 

Bilhassa yol ve yapı işleri sür
atle ilerlemektedir · 

Transit yolu da bu meyandadır. 
Yeni kurulan Patnus kazası m.,r. 

kezinde hükumet dairesi inşaatı bir 
aya kadar üzeri örtülmüş bir hale 
getirilecektir . 

Burada bir de tayyare şehitleri 
abidesi yapılmaktadır . 

Harap patnus pek yakında kü
çük bir mamure olacaktır . 

Karakösede on beş güne kadar 
elektrik tenviratına başlanacak, Cum· 
huriyet bayramında töreni yapıla· 
caktır. 

Burada da büyük bir Halkevi 
bir orta mektep yapılıyor · 

Cumhuriyetin eseri olan yeni 
mektepte tedrisat ta Cumhuriyet 
bayramında başlanacaktır . 

Burada ayrıca büyük bir un fab 
rikası ile sıhhi ve fenni esasları haiz 
bir hamamın inşaatı bitmek üZere· 
dir. 

Karsda arazi dağıtmak ve tem· 
lik işlerinin arkası alınmıştır . 

s enderun-AntakY 
- Birinci sahifeden artan--

Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü S·1· 

racoğlunu ziyaret etmişlerdir . iJı' 
ziyaretten yarım saat sonra , Şükfli 
Saracoğlu , lskenderun ve Antal;)~ 
mümessillerini kabul etmiş kerıd1 

!eriyle bir saatten fazla gÖrüşırıJf 
tür . 

HEYETTE KİMLER VAR 

Suriye heyeti, dün sabah Sir~(: 
ci istasyonunda vali muavini HJJ3

' 

Karataban ile Suriyeden gelerı h< 
yetler tarafından karşılanmıştır . 

Gelen heyetin reisi Haşim Ü l p.ı 
tasi_dir. Azalar da Cemil Mürdi~' 
Saaullah Caberi, Rarisi Huri, ~ 
!"~? Hamsi, Mustafa Şebabi N3

' 

ımul Alakidir . 
Karşılayan heyetler de şunla' 

dır : 
Şamdan Suphi Abdullah, rvı~hl 

med Grivati, doktor Fehmi F eıııl 
Halebi, Bedrettin Nakşib<!ndi, Ct• 
mil Kassar, Sait Kahhale, Nuri 11~; 
lil, Beruttan Mehmet Refik, Necil 
Seyit, Sadullah Seyit, Baalbebe~ıe 
Sait Haydar, Zeki Rüfaii, Haleptefl. 
Abdussselam, Doktor Ahmet HaP

1 

di, Ahmet Ravas. Abdülcevat L~ 
ben, Ahmet Baki, Muhlıs, Ceırı1 

Ahmet Pazarbaşı, Şarküleden dt 
Abdürrahim Farac, Kamil Abdi~· 
Tevfik Türbedar, Tevfik TahhaP; 
Akka Filistınden Yusuf Hassan 
Hayfadan Münir Habel, Vecihi J--ia' 

beldir . 
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Nakleden : J Ni h a d Ta n g ıı:n e !2.:, 

Güzel Jalin 
Çin - Japon gergin

liği artıyor 

- il - J k l . b. k 
. Genç çobanlar , ona yaklaşmak -Nasıl ? Ha 1 evet !. Evlenmek.. apon as er erı ır ısı~ 
1trıkanını bulam"Yınca karşıdan ko- Yakında. Sevgilim yakında .. He·. Çin topraklarını işgal ettı 
nuşnıağa ve çiçek atmağa teşebbüs nüz genç .. 1 Tokyo: 25 ( Radyo ) - Şang· 

3
, 'diyorlardı . -Evet .. Fakat siz ihtiyarlar gibi haya gönderilen Donaga efradından 

Roc , gözleri kızgın , kolaklarını konuşuyorsunuz 1 birisinin Çinlller tarafından öldürül-
diknıiş korkunç bir şekilde homur- Delikanlı partiyi kaybettiğini mesi burada büyük bir infial uyan-
danıyordu . hissetti . Birden son oyunu oynama .

1 

dırmıştır , 
Güzel bir eylül sabahı .. ya kararını verdi . Hangyudaki Donaga kuvveti 
Aynı köyün yerlisinden ve şe- Genç kızı belinden kuvvetiyle sa- artırılmıştır . Japon askerleri Çin 

tirde amele olan coşkun bir deli- rarak kendine doğru çekti . Öpmek arazisinden bir kısmını işgal etmiştir. 
anlı Jalin ile kimse görmeden ko· istiyordu !. Lakin kız mecalsız de Hangyudaki Japon mektepleri , 
nuşnıağa karar verdi . Müthiş köpek- olsa , kendini müdafaa ediyordu . bahriye neferinin öldürüldüğünü pro 
len haberi yok muydu ? Ve yahut Tam o zaman çalıların arasından testo maksadiyle kapanmıştır. 
da onu ehemmiyetemi almadı ? Bu- bir fırtına gibi Roc ağzından köpük- Hükumet ; vaziyet daha ziyade 
nu kimse bilmiyardu . ler savurarak çıktı ve gencin üzeri- vehamet kesbettiği takdirde Çine 

Geniş yaylanın çalılıkları arasın· ne atılarak yanağından ısırdı . Kan yeni kuvvetler gönderecektir . 

~a koşuşan koyunların arasında Ja- Jalin'in göz yaşlarına karışarak ak- Denı· z konferansı 
l.i' bni kırmızı ııtkısından derhal tanıyıp mağa başladı . Jalin derhal köpeği 
r, ulacağını biliyordu . defetti .. Ama tatlı hayal artık bo-

e<ı' .
1 

Onu görmek hırsiyle korkusuz zulmuştu !. 
1 erledi , Gencin arzusu sönmüş , yüzü ya· 
b· ..Jalin , kendisini görmüyormuş gi· ralı , rengi atmış mahcup bir vazi. 
b~ orgüsüne devam ediyordu . Roc yette köye indi. Orada herkes onun 
ır kaç adım ileride uyukluyordu . başına geleni keşfetmişti . 

- Ben Rager'im .. Bu hadise öyle dedi kodulaı aç-
- Bonjur 1. Sakın ilerleme .. Kö tı ki .. Kıskançlar işe karışarak 

Pek var ısırır .. bu güzel ve safdil kızın etrafına öy· 
Roger bir kahkaha salıverdi 1 le bir mania yükselttiler ki artık 
- Sizi öpmek isteyeni zannedi- kimse o maniaları aşmağa cesaret 

İl Yor musunuz ki bir köpek korkutur!. edemedi !. 
·ııl - Çok acele ediyorsunuz ! - Jalin'e korte yapmak mı ? 
ıı1' - Şu aptal köpeğe bir dilim Alay mı ediyorsunuz 1 Ya onun kö-

eknıek atayım da bak nasıl yanına peği ? 
~elirim , Eğer köpeğe kendinizi parçalat. 

r~ n" Tuhaf şey Roc uyuyor gibi görü- tırmak teşebbüsünde iseniz o başka!. 
UYordu . Homurdanmıyordu bile 1. Bir gün köpek öldü. Bu ölümün 

A.ncak göz kapaklarında hareket tabii olmadığı , Jalin'in el altından 1 
viltdı l zehirlettiği dillerde dolaşıyordu. Ne 

o Artık Jalin'de köpeğinmevcudi- yazık ki bir defa köpek hikayesi her 
~ ~etini unutmuş ve örgüsünü elinden kesin kafasında, yer yapmış korkunç 

ırakarak genç adama bakıyordu . bir kabus gibi yaşadı !.. Ve Jalin 
d' iki aşık içiu ne güzel bir yer fevkalade güzelliğine rağmen bir 

1 1 Grupla pençeleşen bir sema , aşık bulamadı . 
~traf koyu yeşillik ve beyaz kayalar 
"Çe ·ı· 1 vrı ı . 

* * * Aradan seneler geçtikten sonra 

Pariste toplanacak ? 
Cenevre : 25 ( Radyo ) - Res· 

mi kaynaklardan sızan bir habere 
göre Fransız Hariciye nazırı Delbös, 
Hendersun ölümü üzerine müzake· 
ratı inkitaa uğrayan Deniz konfe· 
ransı azalarını bu meseleleri müza· 
kere etmek üzere top antıya çağı
racaktır . 

Bu toplantının bu sefer Pariste 
olması muhtemeldir . 

Nahas Paşa 
Karlisbaddan Berline 

geldi 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Mısır
İngiltere muahedesini imzala ış olan 
Mısır B;ışvekili Mustafa Nahas paşa, 
beraberle inde bulunanlarla birlikte 
bugün öğleden sonra Karlisbaddan 
buraya gelmiş ve istasyonda Alman 
hariciye nazırı Noyrat , hariciye er- 1 

kanı, Mısır sefiri , Mısır tabaası ve 
bir kısım Alman halkı tarafından 

Çekoslovakyanın 
bir tekzibi 

Berlin : 25 ( Radyo ) - Çekos· 
lovakya hükumeti; Rusya ile bir an. 
!aşma yaptığını, Sovyet askeri tay
yarelerinin Çekoslovak arazisine 
indiklerini ve Romanya mümessili 
de Sov~et Rusya ile Çekoslovakya 
arasında yapılacak olan şümendüfer 

' hattı meselesi üzerinde Romanya 
ile bu iki hükı1met arasında bir an
laşma yapıldığı haberini kati suret. 
te yalanlamışlardır . 

Marid kuvvetleri 
Alkazarı aldılar 
- Birinci sahifeden artan-

Taliltle : 25 ( Radyo ) - Hüku· 
met kuvvetlerile asi kuvvetleri ara· 
sında şiddetli muharebeler devam 
etmektedir . Asiler büyük zayiat 
vermekte ve geriye doğru çekilmek 
tedirler , 

Madrid : 25 ( Radyo ) - Hü 
kı1met kuvvetleri , uzun bir çarpış
madan sonra asilerin elinde bulunan 
Kaledarı ele geçirmişlerdir . 

Madrid : 25 ( Radyo ) - Son 
yağan şiddetli yağmurlardan sonra 
Pov ve Tagos nehirleri taşmıştır . 
Bu nehirleri geçmek istiyen asiler
den binlerce kişi boğulmuştur . Bu 
hal asilerin kuvvei maneviyelerini 
fena halde kırmıştır. Madridin etrafı 

Almanyanın siyaseti kuvvetli istihkam ve tel örgülerile 
çevrilmiştir . 

'-------·-- Birinci sahifeden artan -

1 
birer hücuma uğrıyacağı korkusun- S h K''l .. d• kt"' 
dan ziyade hiç bir şey kuvvetlendi- ey an u tur ıre or-
remez. I lüğünden : 

Fransız ve Sovyet gazetelerinin 1- Adana Kız Lisesinin (110) 
mütelealarına bakılacak olursa Nüren- Erkek lisesinin (30) kalem erzalr 1 bir 

berg tezahürleri, iki memleketi de arada Erkek öğretmen okulunun ( 48) 
Hitler'in sulh istiyen sözlerine karşı kalem erzak ihtiyacı ayrı olmak üze. 
itimatsızlığa düşürmüş ve iki mem-

re (15) gün müddetle eksiltmeye ko· 
leket eskisinden ziyade beraber ha-
reket etmek lüzumunu duymuşlar- nulmuştur. Her üç okula alınacak er. 
dır. Nürenberg'in ilk neticesi bu ol· zakın evsafı aynidir. Erzakın cins ve 
muştur. miktarı okullarda ve kültür dairesin. 

Her nekadar içeride ve dışarıda dedir · 
Nürenberg nutuklarının "çelik miğ- 2- ihale günü (3) Birind teşrin 
fer,, e dair olan pasajlarına mim cumartesi günü saat ondur . 
yapıştırılmışsa da bu hafta başlamak- 3- Eksiltme Adana kültür di-
ta olan yeni ekonomik kurtuluş prog· rektörlüğünde yapılacaktır . istekli· 
ramını ehemmiyetle ele almamak bir !erin şartnamelerde yazılı kanuni ve. 
cinnet olur. sikalardan başka Ticaret Odasının 

Almanyada ve ltalyada eko- yeni yıl vesikası ve teminat makbuz· 
nomik dört yıllık planın muvaffaki· Jarile beraber ihale için tayin edilen 
yetle tatbiki için sulha kat'i lüzum belli gün ve saatta kültür direktör. 
vardır. d b 1 1 lüğün e hazır u unma an. 

Avrupamn duyacağı haberlerin 4 _ isteklilerden Adanada bu-
en iyisi bu iki memleketin kendi yağ-

lunanlar şartnameleri her gün ait 
larile kavrulabilecek bir hale gele· 
bilmek için var kuvvetlerill" çalışma- olduğu okullarda göre bilecekleri 
ğa azmetmiş olmalarıdır. Bu takdir- dışında bulunan isteklilerin de şart-
de komşulan, dört sene müddetle nameleri tahriren istemeleri ilan olu. 
sulh içinde kalacaklarına emin ola- nur · 7299 19-22-26-29 
bilirler, Ve bu müddet içinde de 
rahat rahat anlaşma esaslarına varı· 

Seyhan vilayeti daimi en
cümeninden : 

Pazarlıkla verilecek olan Feke
Saimbeyli yolu üzerindeki iki köp
rü inşaatına istekli çıkmadığından 
müddeti 13-10 - 936 tarihine ka
dar uzatılmıştır. isteklilerin 936 se· 
nesi Birinci teşrin 13 ncü Salı günü 
saat ( 11 ) re kadar vilayet daimi 
encümenine ve keşfini görmek için
de Nafia müdürlüğüne müracaatla· 
rı ilan olunur . 7319 

Seyhan Vilayeti 
encümeninden : 

daimi 

1- Adana Belediye bahçesinde 
yapılacak kitap evi inşaab ( 4385 ) 
lira ( 05 ) kuruşla açık eksiltmete 
konmuştur . \ 

2- Bu işe ait şartname ve eJ~k 
şunlardır : 

A- Eksiltme şartııamesQ 
B- Mukavelena;;ıe projesi 
C- Hususi şartname 

D- Keşif hülasası \/' 
lstiyenler bu evrakı 22 kuruş lıtu. 

kabilinde Seyhan Nafia müdürlüğün 
den alabilirler . 

3 - Eksiltme 936 senesi birinci 
teşrinin 13 üncü salı günü saat 11 
de Vilayet Daimi encümeninde ya. 
pılacaktır. 

4-Eksiltmeye girmek için (328) 
lira ( 88 ) kuruş teminat vermesi ve 
Nafia müdürlüğünden tasdikli vesi· 
kasile Ticaret Odasının içinde bu
lunduğumuz seneye ait vesikasını 
göstermesi lazımdır. 7320 

26-29-2-6 

Seyhan Tapu Müdürlü
ğünden: 

Vilayet Tapu dairesinde ( 10 ) 
lira maaşlı bir katiplik açıktır. Bu. 
raya daktilo bilmek şartiyle lise ve
ya orta ve orta ticaret mektebi me· 

zunlarından biri müsabaka ile alına
caktır . 

Müsabaka imtihanı 29 9 936 
Salı günü saat ( 15) de Tapu Mü· 
dürlüğünde yapılacaktır . 

rl d" ~abani karanfillerle dolu , bir 

0 I U~luk: soluk sarı renkteki ispanya 
~Yliiklarını toplamak için el uzat · 

bir gün onu tekrar görmek fırsatını 
bulduğum vakıt , hissedeceğim he· 
yecan korkusiyle geri çekildim , 
çünkü , zannedildiğinden ziyade bir· 
birinin amansız hasımları olan ka
dınlar , solmuş ve ihtiyarlamış dahi 
olsalar , aralarından en güzel ve en 
sevilmiş olanları tekrar görmek istt· 

labilir. Seyhan Kültür direktör-
karşılanmıştır · Eğer bu böyle ise Nürenberg d 

Mısır başvekili Nahas paşa ·, bu A 1 d b lügw Ün en : vrupanın yatıştırı ması işin e ir 

Memurin kanununun 4 üncü mad 
desindeki şeraiti haiz olanların imtihan 

gününe kadar vesaik ve istidalarile 
mürocaat eylemeleri ilan olunur . 

7322 -, 
llıak kafi ı 

Safdil Jalin ona sordu : 
- Beni seviyor musunuz ? 

n - Jalin sizi delicesine seviyo· 
•nı !. 

- Ne vakıt evleneceğiz ? ezler ..l?I 1 

......... _ ..... ___________ ~----------------------
Okuma - yazma aleyhinde söz 

söylenebilir mi ? 

-Vl-

Dünyanın başına çöken felaketlerde 
ekonomi politik alimlerinin büyük mes

uliyet hissesi vardır 

h' blınıin, fennin suiistimal edildiği-
••ı .. 
ııı' h Utün zekasile tekniğin insanlığı 
l<I" Vedecek aletler yapmakta kul-
nıldıg" b . . . d . 

tı d ını u yırmıncı me enıyet as 
c ~ a artık bağıra çağıra ortaya ata 
" Zanıan gelmiş geçmiştir . 

tıı·· Bizzat ilmin de fena yapıldığını 
\tnakaşa etmenin sırası gelmiştir . 

k Şu bir kaç makale ile bu iş hak
d:~~a ~~cak salahiyet adamlarının 
li atını celbedebiliriz . Siyasal, iç
il~ai bilgileri ve işlerini takibeden 
k Ilı adamları bunu inceden inceye 
i:tcaJaya bilirler . Ve neticede eğer 
sesanlığa yarar bir semere elde edilir 

eteklerimiz boşa gitmemiş olur . 
d nsan nereye göz gezdirse bu 
hı<lvayı gerçekliyecek belgeler bu. 

Yor. 

u· Londrada çıkan bir gazetede Lo
ıs F'ıscher imzasile y~ılan ( Afri- I 

ka muharebesinin hakiki sebepleri ) 
başlıklı betkeyi kısaltalım : 

"ltalyanın üçüncü şahsiyeti tanı
lan bir zat ile görüştüm. Dünya ye. 
rinde sayıyor sanıyorlar . Ben im
paratorluğa inan getirenlerdenim 
dedi . Ve Afrika ve şark ihtirasla· 
rını saklamadı . 

Daha sarih olan başkaları da Ha
beş , Mısır ve Hindistandan bahset
tiler . ( Yemen ) e gelince bunu es
kiden beri herkes bilir . 
İtalya bir asır önce 16 milyon nüfuslu 

bir memleket iken yine taprakları
nın dar geldiğini söylüyorlardı . 40 
milyon nüfus olduğu zamana kadar 
sömürgesiz geçinebildi ve memleket 
içinde yayılma hareketile bunun iki 
katını daha besliyebilir . Bunu niçin 
yapmıyorlar diye sorunca şu cevabı 
verdiler : 

akşam hariciye nazaretinde Noyratla dönüm noktası telakki olunabilir. Bu· ilkokullar için satın alınacak o-
TÜR.KSÖZÜ~ görüşecek ve yarın öğle üzeri Noy· nun böyle olup olmıyacağı da bun· lan (22) lira muhammen bedelli (22) 

rat tarafından verilecek ziyafette 1 dan sonra alınacak tedbirlerden bel- tane Zonguldak sistemi sıfır numara 
mayeti birlikte bulunacaktır. . li olacaktır. 1 madeni sobanın istekli çıkmadığın-

---------------------------

1 

dan ihalesi, Eylulün (29) zuncu günü 

Gündelik siyasi gazete 

Faşizmin kuvveti henüz politik 
sahadadır . ( iktisadi ve İçtimai sa
hada ) sözleri geçmiyor . Köylüye 
arazi tevzi etmek İşini yapmağa ser· 
mayeden başka ( Aristokrasi ) de 
engeldir, 

Büyük çiflikleri onlardan ne pa. 
ra ile ne de paresız almak imkanı 
yoktur : işlenmemiş toprakları işlet. 
mek te o kadar güçtür . 

Kolayını el topraklarına göz koy
makta buldular , Tecim ve endüstri 
de öyledir ve corporation o esasa 
göre tanzim edilmiştir . 

Onlar da ışlemek için yine sö· 
mürgeye bakıyorlar. ,, 

lktisad alimleri bu işe başka ça· 
re bulamadılar . 

ltalyaya, mahsus değil ya, öteki sö
mürgeci memleketler de öyledir . 

Onlann iktisad alimleri de bu iş
lere çare bulamazlar ve bunu dü· 
şünmezler bile . 

Çünkü ( ekonomi ) ilmi politik· 
tir ve politika ilmi yanlış yazılan ta
rihin azmış örneklerine uyarak yan. 
lış bir yol tutmuştur . 

Tarih ile ekonomi politik alim
lerinin elele verip bu gün ispanyada 
ideoloji çarpışması uğruna açtığı ka. 
nara bu hastalığı açığa çıkarmıştır . 

Bu gün Habeş işlerini konuşup 
dünyayı düıeltmeği üstüne alan Ce
nevredeki ( cihan alimleri ) nin ne 
büyük imtihana girdiği şimdi anla· 
şılır . Son ajanslarda bildirildiği üze 
re Asamblenin Habeş heyetini ilk 

ı toplantıya kabul etmeğe karar ver
mesi kendini kurtarmak için bir tak· 
tiktir . Bu bir fena buluş değildir . 

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 

~! ................ ~ 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Dünkü gazetede mevzua doku
nur başka bir havadis var . Alman· 
lann büyük mülkiyet . üzerine çıka· 
rılacak bir kanunla büyük çiflik top· 
raklarından bir kısmını köylüye tev· 
zi edilmek üzere hükumetin alması Ş •• I Açıldı 
düşünülüyor . Hamburg kongresin· O en ' 

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

2 - İlanlar için idareye müra-
de partinin sosyal mahiyeti hakkın- 1- 2 7323 caat edilmelidir , 

daki sözler bu suretle tatbik mev· , , ~-----------·' 
kii bulmuş olacağı anlaşılıyor . ill_mıw••----------• ( 

Bunun ltalyada yapılamayışı ita) 
ya Faşistliğinin Aristokrasi ile iyi 
geçinmek mecburiyetinde olmasın· 

dan ileri geldiği zannolunur . 
O halde Hiller kendini Mussoli. 

niden kuvvetli buluyor demek olur. 
Ekonomi politik alimleri bu kuv· 

vetler karşısında bu karışık işleri na· 
sıl düzeltsin ? diyeceksiniz . 

Fakat bu defa biz onların hüs
nü niyetinden emin değiliz . Çünkü 
( ilim ) beynelmileldir . Bütün in 
sanlığın malıdır . ilmin mahiyeti bu 
dur . En evvel kendi milletini düşün· 
melidir. Fakat hem kendi milletine 
hem de bütün dünyaya yarayacak 
prensipler aramalıdır . 

Halbuki bu alimler kendi millet. 
lerini parçalıyacak aykırı prensipler 
icadetmekle meşguldur . 

Şimdi o ilimlerin ve bu alimle
rin aleyhinde söz söylemekten in· 
san nasıl kendini alabilir ? 

A. B•kşı 

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 23-30 

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 • 



Sahife : 4 

bankası 
haralarını 

Türlcsöıü 

Yitik çigit puslaları 
'L:iraat Bankası Adana Mensucat 

fabrikasından almış olduğum 4-14 
numaralı 991 kiloluk, 1-26 numa
ralı 1280 kiloluk ve 3 - 11 numa
ralı 735 kiloluk çiğit puslalarını yi· 
tirdim. Yenilerini alacağımdan yitik 
puslaların hükümleri kalmadığını ilan 
ederim. Ayasın Zeytun beli 

köyünden Ahmet oğlu 
7318 DURAN 

Kiralık ev 

26 Eylül 1936 

SOCONY - V ACUM -
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot t So~orty • Vattım 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

Asfalt yol üzerinde doktor 
Muzaffer muayenehanesi kira~ktır. ı 

Kiralık kahvehane 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkil~bmızla her ıa· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 ı 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 
Abidinpaşa caddesinde Ankara 

oteli altındaki 25-21 numaralı kah- Muharrem Hilmi 1 
ve maa takım peşin olmak şartile 

937 Aazirana kadar icara verilecek- =-----------·-------------'! 
tir . 1 

isteklilerin mezkur kahvede Ô- --,-----------~-----------'! 
mer oğlu imama müracaatları . 1 

TiR 
ASI 

6748 71 ::: 

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 14 

ma-

1321 Çiftehan Kaplıcası 

l ____ s_E_L_E~_E_iL_A_ .. N_L_A_R_ı_-JI 
Süs ve Av köpekleri besleyenlerin nazarı dikkatine 

Süs ve Av köpeği besleyenlere ait 936 senesi köpek resmini gösterir 
tahakkuk müfredat cetvelleri belediye dairesinin albnda tahakkuk şubesi 
divarına asılmışhr . 

Bu resim Eylıil 936 sonuna kadar ödenecektir . Bu müddet zarfında 
ödenmiyen bu resim 0/ 0 10 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 tahakkuk müfredat 
cetvelleri belediye dairesinin methalinde ilan asılma yerine asılmıştır . 

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

Doktor Reşat 

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

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

cü katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar. 
7300 4- 30 G. A. 

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

1 Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay<4delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

' ·ıru 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniı ~i~ 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden ıtıııi 
yüksektir ~an 

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 v 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 

1 

dır: 200 

125 

Bir gecelik 
otel odası 

Bir gecelik · 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 

n 50 ikinci 
30 Hususi banyo / 

Umumi • ~ 15 

Odalar dört kişiliktir · 

Fazlasından fark alınır· 

Bir kişi ücreti günde ikİ 
defaya kadar 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek' 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
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Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 
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1lın v 
Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka ! 1 . 
Kolonya.Losyon, Esans, tuvalet ı;abunları, pudra, krem V. S bulu • ı \ 'iiii. · ı~ 

1 }İitk 
i~ay 
<tk 
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Celal Bayer 11 • '"11
A'f/J ıt.(•••L.. 

-------------! ANKARA e.)lASt 
Satılıyor 1 tça 

t 
4 bo 
tı 

Fatma Dikmen 
Yeni İstasyon caddesinde 

Biçki, dikiş ve şapkacılık yurdu 
İstanbuldan,lzmirden ve Ankaradan almış olduğu 

bir çok yeniliklerle geldi. Yeni sene kayit ve kabul 
muamelesine başladı . 7313 2-6 
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ı Ankara birası 
[ Şölen ) gıızinosundıı 
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Herkes gibi siz de: Bu besleyici sa~lık koruyucu Ankara Birasını ;çiP ~tinı· • 1 
Her yerde israrla arayınız . il' •;tir 

Adana acentesi : Rıza Salih Saray Posta kul " 
95 Telefon No: 265 ~llıas 

7230 25 .../ ,'~ la 
- '~at 
- ··~ Umumi neşriyat müdüru t. en 

C 
•tına 

ela! Bayer 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

Adana Türk sözü matbaası 


