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Telefon: 17 GONDEUK SiY ASI GAZETE Ulucami yalamnda hususi daire Pk. 44 

üyiik Misafir Sa Majeste Atatürkle Nahlinde 
' 
ispanya hükumeti dün istifa etti . Hasbihaller Yaptılar 

Mutedil Sosyalistler iş başında 
liükfimet kuvvetleri T oledoia' da büyük 1ı bir m'ağlubiyete uğradı , hükumet , son Ankara Halkevi 

Edvard hazretleri dün Boğaziçinde 
gezinti yaparak Floryayı teşrif ettiler 

ltıecalle, son bir müdafaaya hazırlanmakta! lzmire bir heyet 
ı gönderiyor 

\' • k b• k d ... ·ı } 1 • Ankara : 5 (AA) - Ankara 
enı a ıne sonuna a ar ası er e Halkeviııden kalabalık bir heyet 

ınücadele edecek.Hanze şehri yanıyor. ~==~ ğidecek, orada temsiller 

Dün , bütün İstanbul matbuatı , yapraklarını , haşmetli misa
firin hayat ve Türk topraklarını şereflendiren 

gezintilerine hasretti 

Reisicumhur cephede silah başında ! .. I Nahas Paşa 
•••••• 

AslLER HOKOMETÇJLERDEN 4 
TAYYARE, 10 TOP ALDILAR 

esir, 20 mitralyöz· almıtlardır. Hii
ldlmetçi pniler bazı lcasabalan to
pa tutmuşlardır. Semabutien tara· 
fında harp devam ediyor. 
HOKÜMET KUVVETLERi BÜYÜK 

MACl.OBIYETE UCRADI 

Karlsbat'da 
Praı : S (Radyo) - Mısır Baş· 

bakanı Nahas Pafa refakatinde Mr 
sır delegasyonu ve Ahmed Paşa ol
dutu halde Karlsbata vasıl olmuş· 
!ardır. 

Moskovada 

ATATÜRK EDVARD'IN YATINDA 

Ankara : S (A A) - Cumhur 
reill Atatürk, saat 8,30 da rdakat

larınde Batvekil. Hariciye vekili, Ha· 
rİCİ)'e geııeJ sekreteri, Londra büyük 
~ oldutu halde Nalı1in yatma 
fitıaişler ve Majeste Kral tarafmdan 
karfılanınıtlardır. 

ATA TORKLE BAŞBAŞA 

-··--
sekizinci Edvard bu sabah Kapab
çarşıyı Aysofyayı ve bazı camileri 
gezmişlerdir. 

BOCAZ iÇiNDE GEZiNTiDEN 
SONRA FLORYAYA 

Büyüle misafir Edvard Hazretleri 
ölledemora yatlarile Bogaziçiııde 
bir gezinti yaptıktan sonra Florya· 
ya Jitmiflerdir. 

' 
ISTANBUL MATBUATI BOTON 

SAHiFELERiNi EDVARDA 
HASRETTt 

fstanbul : 5 (A.A) - Bütün ls
tanbul Matbuatı, bütün yapraklannı 
bu gün büyük misafir lngiltere Kra
lı Sekizinci Edvardın hayabna ve 
Türle topraklanııda ıeref verici ge
zintilerine bunrtmiştir . 

Bütün başm•kalelerin mevzw 
büyük misafirdir . 

Londra : S (A A) - ispanya
da iailer lnın telırine girmiılerdir. 
Bir kısım bükılmetçiler elinde olan 
lelıir, atCl~r içindedir. Ahaliden 
SOoo lspanyol, F raıısız toprajına il· 
~ etmiftir, Şehirde botufma kat
lianı ınanzaraaı patermektedir. A
liler eair ettikleri bükümetçileri öl. 
~ler, 4 tayyare, 10 top ele ge. 
'ilnııitlerdir. 

Ankara : .S ( A. A. ) - Tole
doia ilerlemekte olan büldlmet kuv· 
vetleri ani ıtır bir nıaj'lübiyete ut
ramqtır' 

Türk kültürcüleri tetkik 
lerine devamdalar 
MOllcova : S (A.A) -· Mosko

Nablinde bir suttan fazla Nmİ· -------------·------
mi bir hava içinde ıöriitiilmiit ve 
°*8~ avdet edilınittir. 

~ER TOP ATEŞi ALTINDA 

Londra : S (A.A) - ispanya 
Reisi Cumhuru dün UllZlll cepheye 
pierek lcıım•ııclal1ra ittiralc etti . vaya fiden Türk lcültür heyeti mek· · EDVARD AYASOFYA, KAPALI· 

tepleri ziyaret ve t~ de- j ÇARŞI VE CAMİLERDE. .. Londra: S (A. A.) - Asiler ce
lllıbcıa Madridden 117 kilometre me
'-fededirler. Saırcfael yakımııda Hü
lıdıı.etciler, Uileri bozarak bir çok 

Hanze s ( R.dyo ) - Şehrin 
muhtelif Oll yerinden alev liibmlan 
yıikv:Jmeldedir. Bütün ova kesif bir 

- Gerlııl lklııci Ahifede -

vamdalar . .BiJik aıiMfirimiz Majeste Kral 

. 
Arap - . lngiliz anlaşması etrafında mutedil cereyan 

'' Irak hükômeti Arab -
lann bütün şartlarını 

tekeffül eder 

Belçika aziz bir ölü 
için yeniden ağladı 

Kraliçe Astrit geçen sene 
zamanlar ölmüştü 

bu 

Irak Haı iciye Nazırı böyle diyor . 
Nuri Siad bu aysonunda Türkiye -
~ak - lran - Afganistan kongre 

Sevgili Astrit sergide bir otomobil beğenmiıti ertesi 
gün kral sevgili kanuna bir aurpriz yapb -

Fakat 

sınde bulunmak üzere Ankaraya geliyor 

bu aynı zamanda taliinde müt
hiş bir sürprizi oldu 

Bürübel : [ HUIUli ] - Geçen 

~---······-·····- • ~ yare ile tekrar v __ ..._., __ relen lralrlı ııene 29 Atustos bütün Belçilca mil· 

1 ~ leti için hakiki ve büyük bir matem 
il:_.· lO ask dah Vezir Komiserle ve Arap miimeaail· ain.i olm• .... • • 
usune ,()()() er Jeri ile müteaddit göriİfmeler , lngi- •- "9•U 

l..oııdra : s ·(AA) _ rılistin liz Hava unum Kumaııdanlıtı mer· Genç Krabn, sevgili kansı ve 
hadiselerini sust'umıak için 1 O 000 kezinden de Irak Krah ile bir ilci Belçikanın ( mdek ) lcraliçesi Alt-
aalcer daha gönderiliyor , Bu ~t defa telsiz muhabereleri vaptıktan ri~ bu ıün nıüdlıit bir karanın lcur 
le ıııevcut 17 000 oluyor . sonra bir müddet için y abudi mu. bam olarak hayatını ve güzelliğinin 

' baceretini durdurmak ve kanun esa·I en tatlı bir çağında güzel ve sihirli 
siyi hazırlayacak bir müessisler mec ga.lerini dünyaya kapamııtı . 

Aldti : 2 ( Husuıi muhabirimiz. 
detı ) - Filistin ibtililine nihayet 
"""1ck ve Arapların dileklerini ta
~ettirmek için Suudi ve Irak 
... ....,. ile Yemen Emiri emrine ara· 
Ya .riren Irak Hariciye Veziri Nuri 
Said bir gazete muharririne beyanat· 
ta bulunarak bu vazifeye Irak lıü
~ılıııetinin emri ile giriltitini. Filis
tin Araplanna ve bütün Arap mil 
letine karşı mesuliyetli bir işi üzeri 
;;: alını, oldutunu söylemiş, ibtjlili 

dururlana rılistin Araplarının 
tesbit edecelderi ve lngilizlerin ka
bul edebileceti şartlann tatbilciDn 
lrQ; lıükünıetince tekeffül edileceti· 
ili ili~ etmifti • 

F'ılistin fırkaları merkez heyeti· 
•liırciawti iiwıilıe 1~ tay 

lisinin laınıhııum bqlamak prtla. Dün Kral ve bütiin Belçika üze-
rı ile ihtilile nihayet verilebileceti riııden bir yıl geçen bu aa yeniden 
ni tesbit etmiş ve bu neticeyi lngi· bütün tazeliti ile yqadı · Denilebi-
liz Koınilerine bildinııittir . lir ki, her Belçikalı dün sevgili Kra. 

Ve Kom' tr teWıle bıı şartlan müa- L ile beraber aziz bir ölü için yeni-
temlekeler nearetiae arz etmifti • den bol bol göz yaşı döktü . 

Oradan gıheek cevaba göre Yapılan dini merasimdeki mub-
müsbet veya meafl oevap verecelc- lClem lıııtu. ayine iftirak eden ka· 
tir . labalık bu umumi acınm isamiyet ve 

Ntııarelin cevaba aıiisbet geline bilyülcliitümi ispata lcifi idi : Bütün 
Arap fırkalar heyeti, lngiıiz tab - Belçika gazeteleri Kraliçeye aid ha· 
kik heyetinin vazifelİılİ kolaylaftır· 1 bralar ve hayatına, yaptıtı iyililcle· 
mak üzere ibtilile nihayet verildi- re dair makaleler neşretti • Bu ya·· 
tini ilin edecektir , zılardan birili bilhassa feci kazaya 

Irak Hariciye Nazın vazifesini aid ve cwmla müııasebettar batıra-
bitinniı sayarak Lübnana ve ora- lan ihtiva ettiği için aşafıya tercü-
dan latanbula gitmittir . me ediyorum : 

Orada bir iki gün kaldıktan 1011 • Beynelmilel B6riibel 1ergiai-
- Gerili" ilçıiincli aabifede - niD hınca ~ doqı bcıtllchlt bir 

devre idi • Günlerdeııberi devam 
edest resmi aıeruim ve ziyafetlerin 
yorıunlutunıı çıkarmak ve bu müd· 
bit kalabalılı tan kaçmak için Kral 
ve Kraliçe bu hakiki lflk çift pay
tabttan ıınkllf1MI ve Luceme ci
varmda • Halısbokn • vilJuuıa yer· 
lefmitlerdi • Aile mirası olan bu es
ki evde biç bir konfor yoktu . 

Bunun içindir ki, Kral, Kraliçe 
nin arzularına göre pMmnı tidil et• 
titi yeni bir villa yapbrmata karu 
vermişti . Her yıl çoaılrlarile gelip 
bu villada bir kaç hafta geçiımeyi 

- Gerlıi ikinci sahifede -

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

Bahri muhiti aşan 
tayyareciler 

Londrada bulunuyorlar 

Loodra : S ( A. A. ) - Tay
yareci Merill ve Rich-n dün saat 
16,30 da buraya~· Hava 
İJİ oluna a,ai tayyare ile Nevyopa 
döneceklerdir . 

Troçki ne diyor? 
Bu korkunç ihtilalci bugünkü Sovyet 
Rusyayı çok muhafazakar ve milliyet

perver olmakla itham ediyor 

Rusya İspanya için harp etmeli imiş •• 
Soııreı ,ejleriM ıııikıut tertip edenkrin lcurıuna dizilmt!ri , mııaet.yi lıal· 

letrnetıtİf tıe bir sok yük.tek Soııyd ıo.iuiyetleri daha tetlkif olwı_,ıur • .411la-
1ıldılın• güre • tertip edilen bu frolllplo , çok ıumiiUa 11e ehemmiyetli bir hare· 
ket tıe cereyonm ueıi5' . 

Soııyet hü.kılmııtinin , ıuikıudi ll!rtip edenlerin ba,üıda bulundulu 11Jyı.rıe11 
Troçki'yi huduı harici etmesi için Norveç lıükıinıeli ne.ıdinık le~ÜIGlko bu
lundugu ve Nonm; hükUnıelinin bu müracaatı kabul etııiti de malıimdur • 

/Jir gameci , lıariçle te-dan mıın,eıldmiı olan Troçki ile göri4mele -
Nffak olmuı .,. l.endiliyle epeyce ıuun bir müidlcal yapını,ıır • 

7 roçlti bi#alıi uzun , ıı.ııu1 Mo.lc011araın aleyhinde bulundukları ııe bu mi· 
kaadin uydurma bir ,ry oldulunu ,cJyledilaen ıonra nıulıarririn mıılııelif ıual· 
teri.ne de ııı suretle cevap ııenrai§!İr . 

Toınsky ile Sokolonikov'ın inti- 1 termek için böyle bir davadan istifa• 
barları lıidisesi suikast tertip ettik· deyi dütünmüşlerdir . . 
leri iddia ohman insanlar baklanda Y alıuz unutmamahdır ki ; Le-
ki ithamlar için en mükemmel bir ııin sağlıpıda ibtilil [ kamentem ) 
tekziptir . • kadar , idare etmif olan[ Politburo) 

- Sokolonikofun intihar ettiği· şu insanlardan müteşelckildi : 
ni zanneder misiniz ? Lenin , T roçki , Zinoviyef , K.a-

- Bunu yaptJlmı ummuyorum. menef , T oınky 8ikov , Stalin , Bu-
Burıunla beraber onun ölüm haberi karin . Lenin oldu . Stalinden bafb 
Norveç'de Radyo ile netredildi . diter bütün Politburo azalan Sov-
[ Gepeo • rizli polis ] eski basım· yet hükümetine hiyanetle , tedbitci· 
lanna , ya bizzat kendi lcendileri Jilde , batti gizli Alman polisleriyle 
aleyhinde bulunmak suretiyle aiyui ittifakla itham edildiler . 
bir intihar ve yahut da bükılmet ta. Bunlar inanılacak şeyler dejildir. 
rafmdan idam olunmak gibi iki şüp· Billki• Rusyada vukua ıelmekte olan 
he arasında intihap balda verdi . büyük değişikliğe delildir • • 
Onlar da poliain bu tehdidi karp· - Yeni Sovyet kanunu masi• 
anda kendi kendilerini öldürmeyi balcknıda diitüııdütünüzii açallca 
tercih ettiler . söyler miaiııi& ? 

- Sovyet bükümetiııin , yeni - Gerisi üçüncü sahifede -
bir rejim kabul etmeden evvel bir 
• ıniilbil • alaıalc lizım ıclditiııe 
bükmetmit oldutunu zanneder misi· 
niz? 

- • B;itün dünya kapitalist mat· 
buab Sovyet burolı:rasisi'nin muba· 

Almanya ile 
Yugoslavya 

farekir ve milliyetperver meyilleri- Arasında hava münakalatı 
ııin aamimiyctinden liipbe etmekte- d ..1: 
dir . anlaşması imza e il.,.. 

Hiç şüphe yok Stalin ve etrafı Berlin : 5 (A A.) - AlmanJa 
bolfevik pmti1inin ibtiWci anane· de Yugoslavya anısında bava...-.. 
leriııden birdenbn, aynldtpu p- 1 kalitı için bir anlıım1 i"'llle' ·~ı 



Sahife : 2 Türle sözü 

•• 
Uç karısının da s ikas-

dine uğrayan adam 
Amerikada Barber adında bir adam hep 

karılarının elile öldürülmek istendi. 
Fakat üç defasında da kurtuldu 

Hava kurumuna yar- ~Adana e Ceyhan~ köyleri büyük b"r 
dım haftamız hırsız şebekesinden kurtuldu 

Nihayet dördüncü karısı zavallıyı! .. 
kıvrandığı görülüyor. Koşan doktor
lar adamın arsenikle zehirlendiğini 
söylüyorlar. 

Adam kurtarılıyor. Ve kansı 

Hava kurıımuna yardım haftası ·ı 
içinde Şehrimiz Türk hava kurumunun 
pul , menfaate, sinema muzik ve sa 1 
tış hasılatı dün sabah 327 küsür lirayı 
lıulmuştur . Haftanın son saatine 
kadar bu mıktar şüphesiz biraz da
ha fazlalaşacakdır . 

Amerikada son derece tuhaf bir 
cinayet olmuştur, Bir adam üç kerre 
ölüm tehlikesi geçirmi}, dördüncü
sünde öldürülmüştür. Son cinayet 
ve diğer cinayet teşebbüsleri adamın 
karıları tarafından yapılmıştır. Fakat 
işin garip tarafı bu cinayet ve cina · 
yet tetebbüsü faaillerinin ayni kadın 
olmamasıdır. Adamın ilk, ikinci, ü
çüncü ve dördüncü karılarının da o 
nu öldürmek istemesidir. 

Barberi kendisinin zehirlediğini 
söylüyor. 

Sebeb : Kocasının 
)erdir. 

ettiği eziyet-

Her şeyde olduğu gibi Adana. 
ı lılanmız, bu işde de göze görüne· 

bilecek yardımlarını esirgemiyecek 
)erdir . 

Barber ismindeki bu adam son 
defa uykusunda öldürülmüştür. Po
lis katilin kim olduğunu aramağa 
kalkmadan adamın karısı karakola 
giderek cürmünü itiraf etmiş ve tev
kif edilmesini istemiştir. 

Barber son karısile bundan dört 
sene evvel tanışmıştır. O zaman 42 
yaşında bulunuyordu. K idın ise 30 
yaşında idi. 

Barber karısına ondan evvel iki 
kerre evlenmiş ve boşanmış olduğu· 
nu söylemiştir. Fakat polisin yaptı 
ğı tahkikattan anlaşıldığına göre 
Barber son karısile evlenmeden ev 
vel üç kerre e-vlenıniştir. 

Barber, ilk karısı Betti ile evve
la çok iyi geçiniyordu. Fakat sonra
dan aralarında geçimsizlik başla· 
mıştı. 

Bir gün Barberin sancılar içinde 

Kadın üç sene hapis cezasına 
çarpılıyor ve kacasından boşanıyor. 

Barber tekrar evlcnyor. Meri 
ismindeki ikinci kansı çok kıskanç 

tır. Bu sebepten aralarında çok geç 
meden kavga çıkıyor ve bir gün 
kadın altı el kurşunla kocasını öi

dürınek istiyor. Fakat kurşunlardan 
yalnız biri isabet ediyor ve Barber 
sol kolundan yaralanıyor. 

Bu da karısından ayrılmak ıçın 
kafi bir sebebtir. 

Barberin üçünü kansı onu bıçak. 
la öldürmek istiyor, yakalanıyor. Ha

pis cezasına mahkum olunca hastala 
nıyor ve ölüyor. 

Dördüncü kadın ise ayni kastın 
peşindedir. Koca bu sefer kurtulamı· 
yor. 

Belki bir tesadüf eseri olarak za· 
vallı adam korkunç karılara düş

müştür. Fakat işin garibi bu aclamın 
tehlikeden korkmamasıdır. 1 

........... :.......,-'--'-'.;......._..,.~........,-=-'-~~~~--'--..-·,_.,.~ .......... ...,,..~I 

Belçika aziz bir ölü için yeniden ağladı 1 

- Birinci sahifeden artan -

düşünüyorlardı . istikbal hakkında 
bir çok projeleri vardı . 

Bununla beraber bu rahatsız ev
de tatil geçiren çocuklar kadar neş
eli ve me-.suddular . 

Sarayın protokolundan kurtul
muşlardı . Zaten evde durmıyorlar. 

Geç vakta kadar süren gezintiler ya· 
pıyor, mağazaların vitrinleri önünde 
duruyor, hazan sigara ve gazete al· 
mak için bir dükkana giriyorlar, ve 
kırlarda akşama kadar köylülerle 
konuşarak, ahbaplık yaparak dola· 
şıyorlardı . 

26 Ağustosta Kral, Bürüksel 
sergisini ziyaret için gelen Fransız 

Cumhur Başkanını kabule mecbur 
olduğundan Bürüksele gitmişti . 

Fakat orada hiç durmadan eler. 
hal Kraliçenin yanına 'dönmüştü . 

2bu basit cümleler Kralın ne şen, ne 
1 asil bir ruhta olduğunu ispat edi. 
1 yordu : 

" Kapının önüne gd .. Seni bir 
sürpriz bekliyor . • 

Kralın bu mektubu gönderdik· 
ten sonra büyük bir yeşillik arkası

na saklanarak Kraliçeyi gözetlemiş ı 
olduğu da söylenmektedir . 

İşte zavallı Kraliçe ölümü Lu çok 
sevdiği otomobilin içinde bulmuştu. 1 

Aradan bir sene geçtiği halde 
hiç bir şey Krala bu derin acıyı u 
nutturmak şöyle dursun, hafiflete. 
memişti bile •. 

Sevgili Astritini kaybettiği bu 
günün yıldönümünde, bütün acısını 
yeni baştan yaşamak ve onun azi:ıı 
habralarile haşhaşa kalmak üzere 
yapyalınız Luceme gitti . 

Ve işte bu dönüşten sonradır ki kral • ------
ve kraliçe dağlık yollarda iki üç gün 

1
. d d • l 

sürecek kısa bir otomobil seyahati Spanya a mute ı ! 
yapmağa karar verdiler. S l• l • 

içinde seyahat yapacakları oto· osya ıst er ış 
mobili iki ay evvel Kraliçe Bürüksel ha d 
sergisinde görmüştü . şın a 

Kraliçe bu otomobilin önünde 
durmuş ve uzun uzun seyretmişti . 
Otomobili o kadar çok beğenmişti 
ki, sanki kendi kendine konuşuyor· 
muş gibi yavaş bir sesle : 

• fRi kişilik bir otomobil.. Bal 
ayı seyahati yapan genç evlilere ya 
kışan bir şey .. Ne güzel hatları. ne 
güzel şekil var .. • 

Demişti . Bu sözleri işiten Kral 
haiifçe tebessüm etmişti . Ertesi gün 
Bürüksel sergisinin bu otomobili Kra 
lın şatosunun önünde durdu . Otomo
bili getiren şöför sarayın kapıcısına 
üzerinde Krallık· armesi ve şu keli
meler yazılı olan bir zarf verdi : 

• Kraliçe için • mektupta basit 
bir iki cümle yazılı idi • Fakat 

- Birinci sahifeden artan--

dumanla örtülmüştür . Şehirde bir 
çok evler bombalarla ateşlenmiştir. 

Hükı'.lmet kuvvetleri şehirden çe
kilirken barut depolarına ateş ver
mişler ve henüz teeyyüd etmiyen bir 
habere nazaran da ellerinde bulu· 
nan asi esirleri yüksek tansiyonlu 
elektirik cereyanı ile öldürmüşlerdir. 
Şehrin büyük bir kısmı ateş içinde· 
dir . 

Sen - Sebastiyon ile telefon ve 
telgraf muhaberab kesilmişdir . 

Asi kuvvetler, şimdi, Sen Se
bastiyon'un cenubunda taplanmak· 
tadır. Yakında bu şehri de zabtla
n bekleniyor • 

Buz buhranı artık 
kalmadı 

Son hafta içinde Şehrimizde 
bunaltıcı sıcaklar kalmamış ve ha
valar gittikçe- bilhassa geceleri
serinlemeğe başladığından buz sar. 
fi ,atı da oldukça düşmüşdür . 

Hali hazırda Belediyenin imal 
ettiği buz şehre kafi gelmektedir . 

Evvelki gün ve dün hiç bir ta· 
rafta buz yokluğu görülmemişdir . 

Dereceli asker malullerin 
vaziyetleri 

Dereceli askeri mahillar her üç 
senede bir askeri sıhhıye heyeti ta
rafından muayene edilerek maluliyet 
derecelerinin yeniden tesbiti lazım. 
dır 1 

Halbuki bir çok yerlerde tekaüt 
kanununun bu maddesinin tatbiki ih 
male uğramaktadır . 

Muayene vesikalarında bir mal
uliyeti sabittir . Veya tekrar muaye
neye tabi değiidir . Kayıdları bulu
nanlar müstesııa, bütün malullerin 
üç se d bir muayeneden geçmesi 
lazımdır. 

Bu hükme riayet etmeyip de üç 
seneyi g çiren maluller bir daha ay
lık almak ve istemek haklarını gayb· 
edecektir . 

936 tarihine kadar müracaat ede
rek muayene edilenler haklarını mu· 
hafaza edeceklerdir . 

Bahçe' de bir dük
kanı soydular 

Bahçe de Çarşamba gecesi Cu
ma Fakılı köyünde bakkal Mehhied 
isminde birinin dükkanı meçhul kim-
seler tarafından soyıılmuşdur . 1 

Hırsızlık diikkanın kapısı kırıl· 1 
mak suretile olmuşdur . 

Müddeiumumilik işe vaziyet et
mişdir . 

Madrid 5 ( Radyo ) - Kabine 
bugiin istifa ve yeni kabine derhal 
teşekkül etmişdir . Bu kabine M. 
Kaballera run başkanlığında mute
dil sosyalistlerden mürekkepdir . 

Yeni kabine sonuna kadar ve 
şiddetli bir surette Asilerle müca· 
deleye karar vermişd·r . 

~vekil Kabollero şiddetli bir 
Krallık düşmanıdır. Kendisi bir za· 
man mahkum edilmişdi . 

Londra : 5 ( A. A. ) - lrun 
yangııu sönmeğe başlamıştır. Vazi
yette deği iklik y ok t u r. 1 r u n 
köprüsü 10 Milis tarafından hala 
müdafaa edilmektedir . 

Londra : 5 ( A. A. ) - Hüku
met kuvvetleri son bir mücadele,son 
bir müdafaaya hazırlanıyor . Asiler 
bütün cephelerde muvaffak oluyor. 

Londra : 5 ( A A. ) - lspan
yol hudut muhafızları Fransaya il-
tica ettiler . ! • 

Aylardanberi Adana ve Ceyhan mın
tıkasında sayısız hırsızlıklar yapmış olan 
kadınlı erkekli 16 kişilik hırsız şebekesi 

nihayet yakayı ele verdi 

Ceyhan : 4 (Hususi) - Adana 
ve Ceyhan köylüklerini aylardanbe· 

ri soydukları halde bir türlü yaka
lanamıyan bir çete efradı bu defa 

Ceyhanın çalışkan Jandarma başça· 
vuşu ve arkadaşları tarafından ta. 

mamen ve çaldıkları eşyalarla bir 
likde yakalandılar. 

Bu çete efradı kadınlı erkekli 
(16) kişiden ibaret ve kıpti aşireretin · 

dendir. Hırsızlığı meslek ittihaz e-

Ücretli vazifelerde 
çalışan tekaüdler 
Muafiyet hükümleri 
hakkındaki izahname 

Eski ve yeni tekaüt kanunu hü· 1 
kümlerine göre kendilerine tekaü~ 
maaşı tahsis edilmiş olanlardan aynı 
zamanda ücretli bir vazifede çalışan· 1 

lar hakkında 1890 numaralı kanun· 
da yazılı muafiyet hükümlerinin yan
lış tatbik edilmekte olduğu Maliye 
Vekaletince yapılan tetkiklerden 
anlaşılmıştır. Bu yanlışlıkların önüne 
geçmek üzere Maliye Vekaletince 
yapılıp vilayetlere tamim edilen İ· 
zahnameye göre : 

1 - Eski tekaüt kanununa göre 
kendilerine maaş bağlanmış olanla
rın ayrıca ücretli bir vazifede isdih
damlan halinde : 

A) Tekaüt maaşı, 1890 numa
ralı kanunun 2 nci maddesinin D fık· 
rasında yazılı muafiyet haddinden 
fazla ise tekaüt maaşının tamamını 

bu kanunun ayni maddesinin A fık
rası mucibince iktisadi buhran ver· 
gisinden istisna edilecek, fakat di
ğer cihetten olan i5tihkakı, muafiyet 
tenzilatına tabi tutulmaksızın kazanç 
vergisi tevdiatmdan bakiye kalan 
mikdarı üzerinden buhran vergisi 
kesilecektir. 

Mesela eski tekaüt kanununa gö
re 45 lira tekaüt maaşı alan ve ayn· 
ca 80 lira ücretle müsdahdem bulu
nan bir mükellefin ( Ankara haricin. 
be) 45 liradan ibaret tekaüt maaşı 
tamamen bu vergiden istisna edile· 
cek ve 80 liralık ücretin kazanç ver 
gisi tevkifatından bakiye kalan mik.· 
darı üznrinden buhran vergisi kesi 
lecektir. 

B) Tekaüt maaşı iktisadi buh· 
ran vergisi kanununda yazıli muafi · 
yet haddinden aşağı olanların ücret· 
li bir vazifede çalışmaları halinde, 
tekaüt maaşı ile diğer cihetten olan 
istihkakları yekunundan 30 liralık 
muafiyet haddı tenzil edildikten soıı· 
ra geri kalan üzerinden buhran 
vergisi kesilecektir. 

Mesela 20 lira tekaüt maaşı ve 
70 lira ücreti olan bir mükellefin 
(Ankara hariç) 20 liradan ibaret te
kaüt maaşı tamamen buhran vergi· 
sinden istinna edıldikten sonra, 30 
liralık muafiyet haddinin bakiyesi o. 
lan 10 lira da, 70 liralık ücretinin, 
kazanç vergisi tevkifatından bakiye 
kalan kısmından tenzil edilecek ve 
geri kalandan buhran vergisi kesile· 

derek yer yer dolaşmakta ve dolaş· 
dıklan yerleri de soyup soğana ce
virmekde idiler. 

Jandannalarımızın takibinden 
kurtulamıyan bu çete efradı tutul· 

dukdan sonra cürümlerini itiraf et. 
misler ve çaldıkları eşyaları neceler· 

den aldıklarını da bir bir göstermiş· 
!er ve kendileri de Adliyeye teslim 
edilmişletdir. 

Selçuk 

Tatil bitti 
Mahkemeler dün çalışmağa 

başladılar 

Senelik tatilini kullanan şehrimiz 
mahkemelerinin bazı kısımlan ev· 
velki gün müddet bitmesi dolayısile 
dün faaliyetlerine yeniden başlamış· 
(ardır. 

Nöbetçi mahkemeler faaliyette 
olduğu için tatil yapan kısımlarda 
fazla bir iş birikmiş değildir . 

Eski ihtisas 
Adana ihtisas reisliğinden açık· 

ta kalan Mehıned Nuri 70 lira 
maaşla Kastamonu Ağır Ceza reis. 
liğine tayin edilmişdir . 

Şehirdeki köpekleri 
tamamen temizlemek için 
yegane çare köylerdedir 

Belediye şehirdeki köpeklerle 
mütemadi mücadele yapmakta ve 
son zamanlarda serseri köpeklere 
umumi caddelerde pek nadir rastge
linmekte ise de iç mahallelerde yine 
sık sık tesadüf edilmektedir. 

Şehri serseri köpeklerden kurtar· 
mak için yapılacak en isabetli faa· 
liyetin köylerden başlamak olduğunu 
sanıyoruz . 

Osmaniye müddei· 
umumiliği 

Açık bulunan Osmaniye Müd
deiumumiliğine Mugla ihtisas sorgu 
hakimliğinden açıkda kalan Meh · 
med Fahrettin tayin edilmişdir . 

cektir. 
2 - Yeni tekaü~ kanununa gö· 

re tahsis edilmiş tekaüt maaşı al· 
makta bulunanların ücretle istihda· 
mı halinde tekaüt maaşı i'e diğer ci 
hetten olan istihkakları yekun edi
l cek ve muafiyet haddi bu yekıin 
üzerinden tenzil edilecektir. 

Mesela 60 lira tekaüt maaşı ve 
80 lira ücreti olan bir mütekaidin 60 
liralık tekaüt maaşından 30 liralık 
buhran muafiyeti tenzil edildikten 
sonra geri kalan tekaüt maaşı üze. 
rinden buhran vergisi kesilecek ve 
80 liralık ücret de muafiyet tenzili· 
tına tabi tutul mıyacaktır. 
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Ordusu on bir kiş' 
olan devlet 

-
O n bir tane askeri olan bir 

Jeti tanırmısınız ? 
Hayır .~ Bu ize muhayyel gelir· 

Fakat var . Hem bu Cumhuriyet~ 
idare olunan devlet Avrupanın içın· 
dedir Ve hali hazırda tam 11 kişili 
bir ordudan fazlasına sahip dcğildit· 

Bir devlet olmak için lazımgele' 
bütün şeraitı haizdir . Müstakildir 
ülkesi, nüfusu, kendine mah~us hl 
kimiyeti parası, ilah. Her şeyı var 

ismini merak ederseniz hel1l~ 
söyleyiverelim : Andorre CumhııO 
yeti . Fransa ile ispanya arasında"1 
isyan dolayısiyle bu devletin raha~ 
kaçmıştır . 11 kişilik ordu ülke~ 
muhafaza etmek için nöbet beki~ 
ye başlamışlardır . Ne e111niye 
tedbir değilmi ? .. 

Camdan sokaklar ,,.1 
Çim nto sokak, asfalt sokalC,t•:r 

sokak, demir sokak olur da , el~ 
sokak neden olmasın l .. 

Çekoslovakyada, sokakları tahtı 
ve t~larclan kurtararak cam yıı~· 
mak sevdasına düşmüşler ve teefll' 
belere de girişmişlerdir. Prağ bele• 
diyesi, camdan imal edilı n caddelt' 
rin taştan ve tahtadan döşenen sO' 
kaklarJan daha ıaglam olduğutl~ 
iddia etmiştir . 

10 seneye mahkulll 
köpek 

Dünyada ne şaşılacak hadiseler · 
ne entressan muhakemeler oluyor 
fşte bir nümunesi daha l . . , 

Amerikada bir mahkeme bir k_O' 
peği on sene hapse mahkum etırı•~ 
tir. Mahkumiyetin sebebi , bir a~3 
mın üzerine hücum ederek havı' 
ması ve o adamın da korlCudan 01-
mesidir . 

Bu türlü bir karar bize acayİP 
görünürse de, kurunu vüstada hal" 
se , idama mahkum ol.an hayvaıillr 
hayli çoktur. Sıçanların, sülüklerin ' 
köpeklerin . . . mahkeme huzuru~ 
çıkarak hüküm aldıkları çok vaki 

dir. d 
1386 da Falaire denilen yer ; 

ufak bir köpek bir çocuğun yüzün•; 
tırrnaladığl i in id~m edilm · ve se 
paya insan elbisesi giydirilerek çr 
karılmıştı . 

Garip bir karar daha 
Mahkeme bır köpeği 10 seneY

1 

k 
,. 

mahkum ederse bundan daha •' 
kuşi bir hükunı olur mu ? . 

Olur - işte: 

Lehistandaki oeza mahkemele; 
rinden biri oldukça garip bir kıır3 

vermiştir. Mesele şudur : Sigara ı( 
ıa· miyenlere mahsus kompartman 

rın birinde bir kadın yaıundaki tf 
keklerin nizam ve usule mugayir ~ 
}arak sigara içtiklerini görmüş, do 

·ne mandan rahatsız olmuş, kendılerı . 
luzım geldiği şekilde ihtar etıııW 
dinletememiş, ısrar e~~iş, kadıd~ 
alay etmişler, bunun uzenne ka .. 
kompartmandaki imdad işaret•~' 

. d'fet çekmiş . Tren durmuş, şımen 1 •
1 kumpanyası, l:ioş yere işaret çek•· 

diği için kadını mahkemeye verıll'~'. 
Mahkeme meselenin icabını do 

şünmüş, kadının böyle vaziyette irtl: 
dat işaretini çekmekte haklı old0

• 

ğunu görm~ ve nakdi cezayı sig3 

ra içene yükletmiştir . ,, 1 
r -

1 Vatandaş! 
pe•" Her şeyi devlete bırakma, ~ 

!et yapsın diye bir yana çekilırıe 
doğru değildir . , 

Devletle ulusun elele vere· e' 
başaracağı işlerin en başında Hıı 
vacılık vardır • 

-Türk hava kurumu

"' 
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• 
ispanyada bir tavassut Gaziantepte 

Öir Fıstık enstitüsü 
açılıyor Yapmak mümkün müdür? 

L'intransigeant'dan -
Muhtelif yol merhalelerinde üze

rime üşüşmüş olan tecsesüsün 
Yerini Fransaya geldiğimdenberi ba
taretle beşeri , şuurlu ve cömerd 
Yeni bir sual alıyor . 

ispanyanın içinde bulunduğu fe
laketin genişliği karşısında artık ki 
llıin galib çıkacağı sorulmuyor ; çe
kilen müthiş ıstırapların ve bunun 
rııuazzam tehlikelerinin harşısında 
teessüslü ve dindar bir endişe ile 
tavassut veya sadece uzlaşmaya da
vet yolu aranıyor . 

Bu asıl endişeye cevab vererek, 
bütün tavassut imkanlarının seri bi
taraf ve objektif bir tetkikini yapa
cağım. Heyhat ki ben buna pek az 
İınkan görmek ve bunların da tesir
lcrirun nisbi ve belirsiz olduğunu 
llıiişabede etmek teessürü içindeyim.! 

Bu ideal uğrunda mücadeleden / 
asla vaz geçmemiş fakat nikbinlik 
•ıfuklarını kapalı değilse bile çok 
kararmış bulan hüsnüniyet sahibi 
bir adamın acı fakat samimi kanaa
tidir . 

Hiç olmazsa , uzaktan gelecek 
llıUcizeli bir akis ümidi var mıdır ? 
Sivil harbın müthiş gürültüsiyle ör
tülen bariş davetli ümidsiz, drama
tik v~ kısırdır . Bu davet kulakları 
lliJr ve ruhları kapalı buluyor . 

Bitaraflık imkansızdır 
Halbuki sulh ve tavassut teklifi 

•İvil biı harbe girişmiş olan cenga
Verden daha müsaid bir zemin bul -
llılıtıası icab etmez mi ? Çünkü , 
kendi memleketinin zararına olarak 
kalaıulacak zafer emin olmamakla 
Ve daimi bir takayyüd ve hatta düş
'.11llı unsurların tamamen imhasını 
ıateınekle kalmaz , aynı zamanda , 
böyle bir harptan mağlup çıkmak , 
otıa İştirak eden için en ağır mahkii· 
'.'lireti istilzam eder . Umudsuzluğu 
1 • 
Çınde memnu harp vasıtalarını kul-

lanan ve ona karşı kendini müdafaa 
eden adamlar kendiliklerinden bir 
lllılh teklifi ileri süremezler , hasım· 
!arının böyle bir teşebbüsü bir zaaf 
illaıneti addetmesinden veya kendi 
laralJarınm öunu bir bozguna ala
llıct saymalarından korkarlar . 

lçerd ~ emniyetsizlik 
I Her memlekette olduğu gibi , 
I 'Pılnyanın içinde de bitaraflar bu· 
t1ınası güçtür ve bulunsa bile bun
ha~ susması mecburidir . D_'.ş harb 
b ~lınde günden güne daha guçleşen 
•taraflık , iç harp mevzuu bahsol

dutu zaman tamamen imkansız hale 
re~r , şahısların arzu ve ruhi halet
erj ne olursa olsun bu böyledir . 
b Bunları kendi arzuları bir tarafa 
k ağlanmaya sevketmese bile , baş
~larının kuvveti buna mecbur eder, 
I nlar eğer zayıf ve korkak kimse
~rae kendilerine ilk yaklaşan ve teh-

t eden kıtaya boyun eğeceklerdir. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 

1 - Dış memleketler için Abone 
0Cdeli değişmez yalnız pos.ta masrafı 
211ınnıed·1· ı ır • 

2 - hanlar için idareye müra

Yazan: ZAMORA 
Eskı Jspanyot Cumhur Reisı 

Eğer kuvvetli ve cesur iseler, ilk Ön

ce kendilerini tazyik edene karşı 
ayaklanacaklardır . 

Bütün bunlara rağmen, k~ndinde 
sulh fikrini otoriteyle temsil eden 
bir yüksek şahsiyet ortaya çıksa bu 
cömert hareketi , muhariplerin ma
neviyatını kırmak maksadını günden 
bir harp biyaneti telakki edilmekte 
gecikmez. Ve hatta böyle bir şahsi
yet bütün tehlikeleri göze alarak ve 
vicdanının ~esine uyarak kendini kur-

1 ban etmek bahasına böyle bir te
şebbüse girişse bile , kati bir red 
karşısında bu fedakarlık beyhude 
kalacaktır . 

Bir lspa nyol şimdi kalkıp sulh 
teklifinde bulunsa , şimdiye kadar 
susmuş olması kabahat diye öne sü
rülecektir. Ve geç kaldığı için bü
tün otoritesi inkar edilecektir . Kor
kunç tehlikeyi göstererek zamanında 
ortaya çıkmış olsaydı, hareketi bu 
gün bile iğrenç diye tavsif edile
cekti. Çünkü hadiselerin onun söz
lerini trajik bir surette isbat etmesi 
otoritesini kuvvetlendirmek şöyle 
dursun, muhariplerin izzeti nefisle
rini rencide edecekti . 

Taassupların çarpışması 
Bugün harbedenler üzerinde en 

az otorite sahibi olan ve bunların 
müşterek hücumlarına en fazla ma
ruz kalmış olan lspanyolun kim ol
duğu bana sorulsa , lıunun harbin 
önüne geçmek için en fazla uğraş
mış, ve neticelerini en iyi tahmin et
miş insan olduğunu söylerim . 

Çarpışan her iki tarafın aşkın mü 
teassıpları biribirlerini daha iyi an
larlar. Bunların en tahammül ede
medikleri şey aralarını bulmaya ça
lışan bitarafın hareketidir . Çünkü 
bunların taassupları ideolojilerinden 
ziyade tabiatları yüzündendir . 

Şehire su getirmek için 
Halkevi-Yağmurlar 

Gaziantep : ( Hususi ) - Adına 
Şam Fıstığı denilen , fakat Şamdan 
bir tek ağacı dahı bulunmıyan ve 
burada yetişen kıymetli mahsulümü· 
zün korunmısı için bu yıl şehrimizde 
bir Fıstık enstitüsü açılmasına Ve
kaletçe karar verilmiştir . 
· iki muavini ile birlikte buraya ge
len profesör Vaysberg , enstitü ya
pılacak yeri tayin etmiş ve hazır
lıklara girişilmiştir. 

Bu hafta haşerat mütehassısı 

Haydar da gelerek Zenk hastalığı
nın sebeplerini aramış ve m~hsulün 
her sene alınabilmesi imkanlarım 
gösterir raporunu Bakanlığa vermiş· 

tir. \ 
Üzümlerimizin fenni surette ku-

1 
rutulması için de bu yıl tecrübe ya- ı 
pılacaktır. Şimdiye kadar iyi kuru
tulamadığından fazla istifade bırak ı 
mıyan üzümlerimizin bundan böyle 
tam randıman vereceği şüphesiz gö- ı 
rülmektedir . 

1 
Şarbay şehir suyunun ihal~sin~e ı 

bulunmak üzere Ankaraya gıtmış
tir. Belediyeler bankasından 250 bin 

1 
lira istikraz kararlaştığından para 1 

alınarak ihale yapılacak ve tesisat 1

1 937 zarfında tamamlanmış olacak
tır. Antep bu suretle "n mübrem ve 
önemli bir ihtiy{lcım daka gidermiş 
olacaktır. 

HALKEVINDE 

Halkevimiz çalışmalarına devam 
etmektedir . Sosyal yardım şubesi 
menfaatine tertip edilen piyanko 
çok rağbet görmüştür . Gösterit 1 

şubesi aza sayısı iki yüz on dördü 
bulmuştur . Bu şubenin kütüphanesi 
de zenginleşmektedir . 

Futbolcular Malatyadan buraya 
gelen futbolcularla karşılaşmışlar ve 
üçe karşı altı sayı ile galip gelmiş
lerdir . Yakında bir seyahate çık
maları mukarrerdir . 

Gaziantebin görünüşlerini , sa
nayi ve ticaret merkezlerini , eğlen
ce yerlerini ve sair müesseselerini 
gösterir gayet zengin bir albüm 
hazırlanmaktadır . 

Bir lspanyol tarafından yapılabi
lecek tavassut hususunda ufuk bu 
derece karanlık bulunurken , böyle 
bir teşebbüsün lüzumu gözleri hu
dutların dışına çekiyor . 

İspanyol milli ruhu 
Ve nihayet, sislenmiş , fakat sön· 

memiş , uzak fakat hayal olmıyan , 
en nazik dakikalarda , uçuruma sü
rüklendiği esnada ispanyayı kurtar
mış olan lspanyol uzgörürlüğü var
dır . 

Genişletilen Halkevi bahçesinde 
verilmiş olan gardenparti ve çocuk 

' balosu pek eğlenceli olmuş , epey 
bir varidat temin edilmiştir . 

Eğer bu his ispanyanın selame
tini temin etmiş olan kuvvetini kay
betmemişse, 14 Nisan 1931 muaz· 
zam sayfasını tarihe yazmış olan 
milletin onu mahvetmek ve lrirlet
mek hakkı olmadığını anlıyacaktır . 

Ve , kuvvetleri artırarak , sonra 
bütün kıymetleri tahrip için daha 
büyük bir şiddetle saldırmaya im. 
kan veren muvakkat mütarekeyi 
değil fakat kati sulhu, muztarip ru
hunun bütün beyecanile bekliyen 

1 

adam, bundan başka selamet yolu / 
göremediğini itirafa mecburdur. 

' 
---------- 1 

Ceyhan At koşuları 

Halkevinde mevcut kurslara ila 
veten yeni bir Almanca kursu daha 
açılmıştır . 

Bu kursa da diğerlerinde oldu-
ğu gibi bir çok bayan kaydolunmuş
tur. 

SON YACMURLAR 

Son yağan yağmurlar civar köy
lerden bazılarında oldukç.a mühim 
basarata sebep olmuştur . 

Hasarı daha ziyade, ceviz bü
yüklüğünde yağmış olan dolu vücu
de getirmiştir . 

Dolu ve yağmur kesilmiştir . 

Seyhan Valiliğinden : 
Vilayet Tapu idaresinde onar lira 

aylıklı iki katiplik açıktır. j 
Bu katipliklere 2997 sayılı Tapu : 

ve Kadastro Umum müdürlüğü Teş
kilat Kanununun 7 inci maddesinin 1 

(L) fıkrası mucibince Lise mezunu 
veya Lise mezurıu bulunmadığı veya 
bulunup da müteaddit olduğu tak
dirde ehliyetinin bilimtihan isbat 

Adana Atlıspor Kulübünün ter
tibettiği bu Sonbahar At koşusuna 
mutlak gidiniz. 

-Yirmi yedi Eyliilde Ceyhanda-
ı eylemek şartile Orta mektep mezun

lanndan alınacaktır . 

1=-----·---
1-----------~ 

Bunun için işbu ayın onuncu per· 
şembe günü saat 9 da bir musabaka 
imtihanı açılacaktır. Memurin kanu

1 

1 

Hizmetçi İstenİyor I nunun 4 üncü maddesindeki şeraiti 
haiz olmakla beraber 18 yaşım bi

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve aşçı aranıyor. idare hanemize 
müracaat edilsin . C. caat edilmelidir . 

-.. ...... -.. ... __ ..... _____ .Jl-------------------

tirip de henüz askerlik çağına gel
memiş olanlardan isteği olanlar mek
tep, Askerlik ve hüviyet vesikalarile 
ve istida ile imtihan gününden ev
vel müracaatları lazımdır . 7257 

Tro;:: .. :.,~~or? 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
- •Bu yeni kanunu tsasi mil- !.... _______ ......_ _________________ ,.. 

Jetin siyasi tesir ve nufuzunu sıfıra 1- Taş köprü başındalCi kahvehane ile fırının önlerine yapılacak 568,42 
indirmiştir . Fakat millet Plebisit kuruş bedeli keşifli ve parke ile yaya kaldırımı açık eksiltme suretile yap. 
sayesinde diktatörün leh ve aleyhin- tırılacaktır . 
de gizlice rey vermek hakkına sahip 2 - Bu işe ait keşif şartnameler heyeti fenniyeden parasız olarak alı-
olmuştur . Bu usul Hitler tarafından nabilir . 
Almanyada tecrübe edilmiştir . • 3- Eksiltme 14-Eyhil 936 pazartesi günü saat on beşte belediye 

Ve Troçki hareketi , adı ve- daimi encümeninde yapılacaktır,. 
rilen ve Sovyet Rusyd hudutlarııun 4- Muvakkat teminat kırk üç liradır . 
haricine taşan geniş bir hareket 5- Teminat ihale saatından bi: saat evvel yatırılmak lazımdır. 
mevcut değil midir? 29-2-6-10 

- • Evet doktrinini benim fik-
rimden alan bir hareket hemen he
men her memlekette inkişaf etmek
tedir . 

Benim fikirlerim diyorum . Fa
kat bunlar daha ziyade Marks . En
gels ve Lenin 'in fikirleridir . 

Ben daima bu fikirlerin muhafa
zasını kendim için bir vazife saydım. 
Bu gaye ile yazdığım kitap ve ma
kaleler bir çok memleketlerde çık
mış ve çıkmaktadır . 

Hemen hemen her dile de nakl
edilmektedir . 

ispanya, Yunanistan ve diğer bir 
memleketteki ihtilali benim idare 
ettiğim veyahut benden ilham _almış 
olduklarına hükmetmek abestır . 

· - ispanyadaki dahili harp kar
şısında Rusyada dahil olduğu halde 
devletlerin almış oldukları vaziyet 
hakkındaki fikriniz nedir ? 

- • Mussolini ve Hitlerin ispan
yada mukabil isyan çıkarmak ve bu
na maddeten yardım etmek imkanı 
nı bulduktan sonra kendilerini bita-
raf ilan edebilmesi demokrat hüku · 
metlerin tarihinde en utanç verecek 
bir leke halinde kalacaktır . 

Rusyaya gelince; Sovyet hüku
metinin her zaman olduğu gibi du iş 
karşısındaki vaziyeti de çok milliyet
perverdir, muhafazakar ve mahdud 
olmuştur . 

Sôvyet Rıısya bu vaziyeti muk
tedir göstermek için • bir harbe yol 
açmak istemiyoruz " diyor . Fakat 
böyle hareket ederek bütün Avrupa
nın façişleşme~ine müsaade edi 
yor. Ve düşünmüyor ki, nihayet bu 
günkünden daha çok kz müsait şe
rait içinde büyük bir harbe mecbur 
olacaktır .• 

- ---•4••·----

Arap - İngiliz 
anlaşması 

- Birinci sahifeden artan -

ra ay sonunda Ankarada •toplana
cak olan Türkiye- Irak- lran -
Afkanistan kongresine yetişmek üze
re hareket edecektir . 

Filistin vaziyetinin böylece ko
nuşma ve anlaşma y0luna girmesine 
rağmen ihtilalciler gayretlerini hiç 
bir şekilde azaltmaınışlardır . 

SOCONY-VACUM 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

-
Müstahsil atı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı : Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Adana öğretmen okulu direktörlüğün
den : 

Açık eksiltmeye konulan İşin 
Miktarı Cinsi Dipozitosu 

700 metre lacivert kbmaş 215 lira 
260 takım elbise dikisi 98 • 

1- Okulumuz talebe ihtiyacı için yukarda gösterilen iş 31-8-936 
dan itibaren orı beş gün müddetle ek iltmeye konulmuştur.Kati ihale 15-
9-936 salı günü saat 14 de Adana Kültür direktörlüğünde toplanacak 
komisyonda yapılacakbr. 

2- Alınacak 700 metre lacivert kumaş feshane Mensucat fabrikası
nın okulda nümunesi mevcut 510 numaralı kumaşı olacak ve fabrikanın 
şahadetnamesile tevsik edilmiş bulunacaktır. 

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

4- Eksiltmeye girecek olanlann Ticaret Odasında kayitli olması ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesine göre lizımgelen vesaiki bir
likte getirmesi ; ve şartnameleri görmek istiyenlerin bu müddet zarfında 
Okul direktörlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur . 7247 3-6-11-15 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddetienberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

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

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 9-30 

Mamafih Arap hükümdarlarının rinin ölümünden bihaber araba ile 
tavassutuna ve Londradan gelen pro- köylerinden Yafaya giderken bir Ya. 
pağanda b.,yetinin yaranmağa çalış- hudi kafilesi tarafından şidd?tli ateş 
tığı nikbinlik havasına girmesine rağ- altına alınmışlardır . 

Seyhan Valiliğinden: 

men lngilizler tarafından müsadekar· Arabada bulunan beş kişiden 
lık denecek hiç bir hareket olma 1 ikisi ölmüş, biri ağır surette yara-
mıştır · lanmış, ikisi de gliç hal ile kaçabil-

Askeri kıtaat köyleri basmak, ı 
mişlerdir . 

şehirleri dinamitlemek, para cezası ihtilalciler Yahudilerin Beytifigan I 
tarh etmek vc. balkın ileri gelenle-

kolonisine de baskın yapmışlardır. 
rini sürmektedirler . -

Burayı muhafaza eden askerler 
Onun için fazla nikbin olmak ka'rşılık olarak yakın Arap köyleri-

için ortada kuvvetli sebepler öörül- d 
mektedir . ne yaylım ateş açmışlar ır . 

ihtilalciler dün gece yine Tela- Damda yatan bir Arap köylü· [ 
vi bastılar . Bu seferki hücum Uca sünün ölümüne sebebiyet vermişler-

nehri tarafından yapılmıştır · dir · ı 1 
Nablus şehrine yeniden kül üyetUzun saatler ihtilalcilerle şehri 

li askeri kuvvetler gönderildiğinden I müdafa eden ask~ler arasında top 
ve mitralyöz ateşi devam etmiştir . şehrin şark tarafındaki ovalar hü- ı 

Sabahleyin ihtilalciler çekilince yük bir karargah halini almıştır • 
lhtiliileiler Vaıliültifak tarafın· çarpışma yerinde ihtilalci gençler-

den Yafadan Hüsnü Abdülbadinin dan süzülerek son iki gün zarfında 
ölüsü bulunmuştur . bu askeri kuvvetlere şiddetli bir bas-

Bu vak'anın olduğu günün saba- kıiı ~parak çekilmişlerdir . ! 
hında garip bir tesadüf olarak bu Milton köyünde silah araştırmak 
genç ölünün diğer iki kardeşinden işini bitiren bir askeri müfreze av 
biri Yahudiler tarafından öldürül. det ederken ihtiliilcilerın pususuna 
müş, diğeri de ağır surette yaralan- düşerek beş saat çarpışmağa mecbur 
mıştır . olmuştur . 

Bu iki kardc:ş, üçüncü kardeşle• - BtmiiVyT-~y~sen·7 

Muhammen bedeli Lira : 450 
Cinsi : 645 metre 2 arsa üzerinde 

tahtani iki odalı hane . 
Mahallesi : istiklal 
No: 646 
Tarihi : Ka. Evvel / 929 
Hududu : Dört tarafı yol . 
Hususi idareye ait olup hudut ve 

miktarile sair evsafı yukarıda yazılı 
hanenin mülkiyeti peşin para ve açık 
artırma suretile satlığa çıkarılmış
tır. istekli olanların 0/ 0 7 ,5 pey ak
çasile birlikte 22-9-936 salı günü 
saat (10) da daimi encümene müra-
caatları. 7256 6-10-15-19 

Zayi tezkere 
Adana Jandarma Kumandanlı

ğındım 928 Mayısında almış oldu
ğum terhis tezkeremi kaybettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadı ~nı bildiririm. 

7258 

Adana salcılarda oturan 
Ali oğlu 321 doğumlu 

HASAN 

ihtilalcileri bombalarla dağıtmışlar
dır . 

HOınll E. 
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Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kılo ~'iyah 
Miltdar C1NS1 1 En çoL 

Satılan 
En az 

IC. s. /{, s. IWo 

Kapı malı pamuk 1 
Piyasa parlakı 

" 36 1 

Piyasa temizi 
" iane 1 41,75 42;50--

iane 2 
-Ekspres 42,25 1 
Klevlant -44,25 -- 44,75 1 

YAPAGJ 
Beyaz 

1 1 1 Silah 
ç 1 c 1 T .... ,~ ~ 

1 
iane 2,12 
Yerli " Yemlik ,, 

" " Tohumill~ - _____ .,,_HU HU HAT 1 -
--Bukday Kıbrıs 1 - - --

" 
Yerli 
mentane ' 

" -----Arpa 
Fasulya 
Yulaf 

----
----

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

UN 
Dört yıldız Salih 675 1 

'--- -600 1 ... uç ,. " 
1 :g..: 

-Dört yıldız Dokruluk 700 .. 
:;:: 

~ ı:: üç " " 625 
o- Simit " 

_800 ___ 

::: ôi - Dört yıldız cumhuriyet ___ '700 -" ~ 
N c.> üç " " 625 .... 

Simit " 
-sc50--

Liverpol Telgraflan 

P ••• I Kambiyo ve para 
5 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'iontlttı 

Hazır 1-{- 70 Liret \-,_ 
Rayşmark 

Temmuz vadeli 26 
Frank • Fransız " -, 6 19 Birinciteşrin vadeli Sterlin « ingilit ,. 

Hit hazır 5 154 Uolar « Amerika " 1 
Nevyork 11 64 Frank « isvi~re " 

1 
1 

Türlcsözü 

Adana pamuk müstah
silleri satış kooperatifi 
tasfiye heyetinden : 

26 - 6 - 936 tarihinde fevka. 
iade surette toplanmış olan Adana 
pamuk müstahsilleri sabş koopera· 
tifi ortaklan heyeti umumiyesi tara· 
fından şirketin feshine dair verilen 
karar iktisat Vekaletinçe tasdik edil. 
diğinden mezkur kooperatifin 26-
6-936 tarihinden itibaren münfesih 
olmuş ve tasfiye haline girmiştir . 

izzet Koçak, Hilmi Dağcı , Cev
det Varol müçtemian hareket etmek 
salahiyetile kooperatifin tasfiye me 
murları tayin edilmişlerdir. 

Ticaret kanununun 445 inci mad· 
desine tevfikan şirketin alacaklılan 
alacaklılarını tesbit ettirmek üzere 
Abidin paşa caddesinde Ziraat ban
kası karşısındaki 40 numaralı şirket 
merkezine nihayet bir ay zarfında 
müracaat etmeye davet olunurlar. 

işbu ilan birer hafta fasıla ile üç 
defa neşredilecek ve yokanda yazılı 
bir ay müddet üçüncü ilan tarihin
den itibaren başlıyacaktır . 

7217 23-30-6 

Satılık Bağ 
Adananın Yılanlı mezraasında 

Sevindik oğlu Hızarcı Ziyaya ait al
tı buçuk dönümü bağ ve dört dö
nümü meyve bahçesi, ceman bir par· 
çada on buçuk dönüm bağ mamüş
temilat hanesile beraber satlıktır. 
Taliplerin Adanada kunduracı Bay 
Süleyman Şükrüye muracaatlan ilan 
olunur. 

2- 5 7253 

Muhasip aranıyor 
Su deposu ve gazozhanemizdeki 

6 E yliil 19!16 

Tl:.:J Q K iVE 
l llRAAT • 

BANKASI 
·"" . 

' --. .... D 
"' "\. -

----------·--·-------------- 1 hesaplan tutacak bir muhasip arı
/ ARA _ 
BiRiKTiREN. 
f?Aı-.lAT. l;Dt;Q 

Ankara fıçı birası 

,_ Şöle~ 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

Satılıyor ! 

.. /~ 
'ıı/l!ffi ı/(ı••l., 
' ANK~RA BiR.AS\ 

Ayakta Bardağı 1 Ü Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,5 . ( ) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ) 

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

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi : ~szr:ı:}:n sN~; ~~sta kutusu 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. + 11 R. 7230 10 

r 
Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

l' 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Ec:ıanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu ıu 

Celal Bayer 

yoruz . Talipler şeraiti öğrenmek 
üzere süratle ticarethanemize mü· 
racaat etsinler. 

3-3 KAYADELEN 

7253 oGULLAAI 
, 

---------------------------------·-------------------"-----------------------! Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kirnya muallimi Ahmet Rıza fşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 9 

5 N 

TiR 
TuRKiV! iŞ BANltA!\I 

6748 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade edi 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinderı 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mid~ 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirld 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb.:>ri v 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdtı' 

Tren ücretleri yaryarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş J 

11 

dır : 200 Bir gecelik ' 
otel odası , 

125 Bir gecelik ) 
taş odalar 

75 Birinci baraka 

Odalar dört kişiliktit 

Faz lasın dan fark aiıJllf' 

50 ikinci " • 
30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde jJcl 
15 Umumi 

" def aya kadar 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağnlardan uyuyamazlar. Kışın ~ 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 

33 

Umumi neşriyat müdürİİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matb..,. 


