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--anlı hadiseler devamda Harp şiddetlendi 

Vaziyetin inkişafından anlaşıldığına 
··re, Araplar Filistinde istiklal istiyor. 

Habeşler cenubta, İtalyanlar 
şimalde muvaffakiyet 

kazandılar 

Fevkalade Komiser ise, İngilterenin 
mandayı bırakmıyacağını söylüyor 

t•~· 

Filistin sahilleri İngiliz harp gemilerile dolu ·· 

Bir haftadanberi Filistinde baş
~y~ kanlı hadiseler gittikçe önem
i bır şekil almaktadır . 

Yahudilerle yerli Araplann bo
Şrnasından doıt.an bu hadiselerin 

ul" g 
asası ve bu hususta en son Rad-

'o haberleri şudur . 

Kudüs - Telip ve diğer şehir
erde kanlı hadiseler devam etmek· 1 
c v b' e ır çok yerlerde kıyamcıların 
l~le~ikl~r~. binalar asker tarafın

sondurulmektedir . 
Filistinde son hayiseler sebebi 

ıakkında doğru haber alan kaynak-; 
ara göre, Filistin yerlileri de Mı
~~l~e . Suriyelilerin yaptığı gibi is
) al ıstemekte ve lngiliz manda-
~~ın Filistinden kaldınlmasını ileri 
Urtncktedir 

riı Arap tal~beler, bütün şehirde 
hettıyanıcıl b . 1 d' I< ann aşına geçmış er ır. 

(af anlı gürültülerin en mühimi 
ada olmaktadır . 
Araplar hu şehirdeki bütün Ya

ıudi ·· 
1..,.ı 1 muesseselerini ateşliyerek yak-
"' ş ardır 

I f~gili; Yüce Komiseri, Radyo 
e Fılistin halkına hitaben bir söy
cv vermiş ve herkesi sükı1na da
~~t. eyledikten . sonra, İngilterenin 

un1 ı:l~st.i~ mandasını terk edemiyece
cuk nı ılan etmiştir . 

Hükumet askeri kuvvetlere her 
türlü nümayişleri en şiddetli vası
taya baş vurarak dağıtması için 
emir vermiştir . 

Ammandan gelen haberlere gö
re Şarkulerden halkı da Filistin A
raplarını takliden çarşıları kapamış
lar ve nümayiş yapmışlardır . 

Filistin hükumeti Filistinde bu
lunan bütün Suriyeli Dürzülerin Fi
listin' hududu dışarısına çıkarılması
nı kararlaştırmış ve bunlar topla -
tılarak Şarkılerdene gönderilmiş
tir . 

Yafadaki avukatlar da grev ya-
parak hükumeti protesto etmişler 

lerdir . 
Bir talebe kolu ellerinde Arap 

bayrakları olduğu halde Nablisten 
Yafaya yürüyüş yaparken askerler 
tarafından karşılanarak dağıtılmış 
ve ellerindeki bayraklar müsadere 
edilmiştir . 

Hükumet her gün iki resmi teb
liğ n~rederek vukua gelen hadi
seleri bildirmektedir . 

Fakat çok muhtasar olan bu teb 
liğlerde en kanlı vak' alar adi bir 
polis vak' ası şeklinde ~gösterilmek
tedir . 

Mübalağalı neşriyat yaptığı ha
- Sonu ikinci sahifede -

a1~~-......~=~~~""""'!!!!!!!~--__,..-=----·~-~~ 

ma~ Politika tarihinin EV 
değer bir 

çok dikkata 
sahnesi 

. Belgrattaki Rus büyük elçisi meşhur 
sı Hartvig'in esrarıengiz ölümü 

rşı~ 
~~~------·------~~~ 

yah~· . Viyana (Hususi) - Dünya tari-
tnın 1914 T .. hi .. 

ult .... ·ı . emuzunun mu m gun-
"tt e ıs . d 
ra _ mı e. tarih~ geçen Avustur-

Macarıstan Imparatorluğunun 
V
0

1° Belgrat sefiri Ceneral Baron 
adi · G· a ÖJd~ır ıesl geçen gün Salszburg-

u. 

tir 1914 de Avusturyanın mueşhur 
~, ıınatomunu Belgrat hükumetine 

e eren "d· 
un ~iel B 0 1 ı. Bu günlerden biraz ev 
ustı~a . elgrattaki Avusturya ,.,efaret
akıJ!li~sı beynelmilel diplomasinin en 
kofııus~ta değer bir sahnesine şahit ol
J - u. 

d ~ işte buna dair aşağıda yazacak-
unı tırnız B G' . 

ıııke .. aron ıeslm daha hayatta 
S n Soy}ed·w. .. l d 
11l~ R ıgı soz er en alınmıştır. 

t us sefarethanesi Belgrat kona-
vuŞ rıın . 
[NC ar Yanı Sırbıstan kralı sarayının 
1 Ştsınd 'd· •n f a ı ı. Çarlar memleketinin 

~ z nu uzlu diplomatlarından olan ve 

e em ~ tutan Herrvon Hartzig 1914 
ra r ~Uzunda işte burada oturuyordu. 
1 ~·e ed Usyanın balkan politikasını ida

"t~ ~ı:ı Yegane adam bu adam idi 
aJl "' ı.\lı .. 

~a.dı- g ın umumi harba kadar oy-
~»··gl.'. roller esrarengiz bir örtü ile 

_.,,_ 'lU ud .. "e ş· ~r, Her yerde, fakat bilhassa 

1dtjti1lit~~1ki Macaristan hariciye vekili 
bı.ıa.t ~n kania'runt o zaman mat 

tnlldürü hııhmduğu Viyanada 
:~ 

Ballhasplatz tat Herr Von Hartvig 
Sirbistanın şeytanı olarak ilan edi-

liyordu. 
Harbı umürninin ortaya çıkması

nın en büyük günahını onun boynuna 
asıyorlardı Çünkü Sarayevo katline 
kadar ilerliyen büyük Sırbistan ide. 
sini besleyip büyüten o idi. 

Halbuki Hartvig'in rolu büsbütün 
başka idi. O hakikaten büyük bir 
Sırb dostu ve Sırb hanedanının ko
ruyucusu idi. Lakin harbin pek çok 1 

aleyhinde olduğundant eger Avustur

ya-Macaristan impar~torluğu. n~:~
sınm Belgrat hükümetıne venldigı 
23 temmuz 1914 günü ölmüş olsaydı 
muhakkak harba mani olmağa teşeb
büs edecek ve muvaffak olacaktı. 

Hartvig ne Rusya ve ne de Sir

bistan için harbi istemiyordu. Çünkü 
onun fikrine göre iki devletten biri 
sinin harba girmesi,İ digeri içinde 

harp 1 demekti. 
Bunun için eger o sağ olsaydı 

muhakkak Belgrat hükümetini ve 
kral Peteri, Avusturya - Macaris
tan ültimatomuna müsait bir cevap 
vermeğe zorlayacak ve Sırbistanın 
şerefini yaralamadan Avusturyayı 

tatmin edecek bir sulh yolu bularak 

- Gerisi ikinri sahifede. -

Londra : 29 (Radyo) -- Adisa
babadan gelen bir habere göre, ce· 
nup cephesinde Habeşlerint İtalyan
ları müteaddit dafalar püskürttükle
ri ve bir çok silah ve mühimmat iğ
tinam ettikleri bildirilmektedir. 

Bu vaziyet karşısında İtalyanla. 
rın cephesini yeniden takviyeye baş
ladıkları anlaşılmaktadır, 

Kudüs: 29 (Radyo) - Roma
dan bildiriliyor: 

İtalyan kuvvetleri iki koldan ileri 
hareketlerine devam etmektedirler. 
Düşmana külliyetli zayiat verdir 

mişler İtalyan kuvvetleri Adisa-
babay ]aşmışlardır. İmparatoriçe 
ve mayeti Adisababayı terketmişler 
dir. şehir boşatılmıştır. Halk dağlara 
iltica etmektedir, 

Lcndra : 28 (A.A) - Bir İtal
yan telgrafı dün Masuadan hareket 
eden iki İtalyan deniz tayyaresinin 
tana gölüne indiğini bildirmektedir. 

Fransız gazeteleri 

Sol cenahın kazanacağını 
yazıyorlar 

Roma: 28 (AA) - Fransız ga 

zeteleri pazar günkü seçimin ilk dev· 
resi neticeleri üzerinde durmakta ve 
önümüzdeki pazar günü alınacak ne
ticenin sol canah lehinde olacağı mu
taleasmdadır. 

Bu gazeteler daha ziyade solda 
mütamayil olacak yeni bir saylavlar 
kurulunu iç siyasada değil fakat dış 
siyasada da bir değişiklik yapacağt 
merkezindedir. 

~~~------·------~~~ 

Benim gözümle 

Sür'at 

V irminci yüz yılın karakteri
stigi sürattir. Bu günün adamı 
süratlı olmağa mecburdur. 

Çünki bu günün hayatı:bütün tef erru-
atında'. baş döndürücü bir süratla ce
reyan etmektedir. 
Yirminci yüz yılın adamı, insan öm-

rünün uzatılmasına çare bulamayınca, 
az zamanda çok yaşamanın yolunu a
ramış ve bunu süratta bulmuştur. 

Filhakika dünkü adamın bir sene
de yaptığını, gördüğünü, bugünün 
adamı emrindeki sayısız sür'at vası

taları sayesinde bir günde yapıyor, 

bir günde görüyor. 
Yirminci asrın inkilaplan bile kla

sik tekamül ve inkişaf prensiplerini 
yıkarak bugünkü hayatın en mühim 
unsuru olan sür'atı emrinde kullan
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Bugünün her çeşit , her sahada 
çalışan adamı çabuk olmağa mec
burdur . 

Bilhassa bünyesinde bir ameliyat 
geçirmeğe mecbur kalmış, yani inkı
lap yapmış memleketlerin adamları .. 

Geri kalmaktan yüreği yanık 
adam yavaş iş görmez .. Bugünü 
yarına emanet edemez .. 

İş için bir taun kadar zararlı 
olan bürokrasi inkılapçının en çok 
düşman olduğu ve korktu~ bir şey
dir . 

Tren, otomobil, tayyare varken 
deveye binmek, telgraf, telefon var
ken tatar kullanmak, kağath muhabe
reyi tercih etmek boş yere harcanan 
bu vakıtlar esnasında ölmek demek
tir . 

Bu ölüm ti.lt:car için de. ı; :f~i için 

Ku - Kluks - Klayn cemiyeti Amerika
ya yine dehşet salmağa başladı 

Meğerse cemiyetin emrinde olan 
polisler de varmış 

Cemiyetin son cinayetleri 

.4.merikadu Ku - Klulıs - Klanı '/ar bir tören sıra5ınd<ı _, 

Ku - Kluks - Klayn adındaki 
gizli cemiyetin , gizli gece 
toplantıları, ö]üm cezalan, ve garip 
kıyafetli geçit resimleriyle birkaç 
sene evvel Amerikayı müthiş bir 
korku içinde . bırkan terörü yeniden 
başlamıştır. 

Y cniden başhyan bu dehşet ha
reketlerine Florida'nın Tampa adın
daki küçük bir şehri sahne olmak
tadır. 

Bu kasabada son günlerde bir 
derede yedi ölü bulunmuş ve üç Sos· 
yalist yine birkaç gün evvel cemi
yetin icra memurları tarafından ölün
ceye kadar dövülmüştür. 

Daha garibi kasabanın polis şefi 
muavini ve bellibaşh memurları da 
bu cinayetlere ortak olmuş ve bu
nun için de adliyeye verilmişlerdir. 

işte bu korkunç hadiselerin bir 
hülasası: 

Geçen sene, [modem demok
ratlar ] partisi yeni bir programı 
münakaşa ve tesbit için hususi bir 
evde toplanmışlardı . 

Toplantıya iştirak edenlerin ek
serisi amele ve Sosyalist müessese
lerine mensup insanlardı. 

J:plantınm ortalarına doğru ka
labalık bir polis grubu ellerinde hiç 
bir tevkif müzekkeresi olmadan evi 
basmışlar ve orada bulunanların 
hepsini karagola götürmüşlerdi . 
Karagolda , komünist hareketl;1i_ 
üzerinde kendilerine muhtelif süal
ler sorulduktan sonra birer birer 
dışarı çıkarılmışlar ve ayrı ayn oto
mobillere yerleştirilmişlerdi . 

Polislerden birisi kendilerine: 

de, kültiir adamı, ve memur için de 
vardır . İşinde yavaş olan bir çıfçi, 
tüccar ne kadar kaybederse, işinde 
yavaş olan bir memur da o kadar 
kaybettirir . 

Sür'at denilen hayat ve muvaf fa
kıyet unsurunu kağat tomarlarının 
içinde boğmak inkilaba karşı işlen
miş en büyük günahtır . 

NEVZAD GÜVEN 

- Sizi evlerinize götüreceğiz . 
Demişti. 

Eakat T ampa , polisin kimler
den mürekkep olduğunu bilen bir 
mevkuf sokağa çıkar çıkmaz ba
ğırmağa ve imdat istemeğe başla
mıştı. Pazar olduğu için sokaklar 
çok kalabalıktı . Otomobillerin et
rafına süratle büyük bir halk birik
mişti . Bunun üzerine polislerden 
birisi: 

Aldırmayın, bu bir delidir. 
Tımarhaneye götürüyoruz .. şeklin
de bir izah şekli buluvermişti .. 

MevkufJar deniz kenarına var-
dıklan zaman başlarına ne gele
ceğini iyiden anlamışlardı . İçlerin
den bazıları kaçmak için mücade
leyi bile tecrübe etmişti. Fakat 
palislerin değnekleri bu hafif mü
cadele kapısını kapamakta gecik
memişti. 

Aralarından üç kişi başka bir 
otomobile nakledilerek kasabanın 
yirmi kilometre uzağındaki ormana 
götürüldüler. Orada çırıl çıplak 
edilen bu adamlar ölünceye kadar 
kırbaçlandılar. Sonra vücudlanna 
katran sürülerek tüy içinde yuvar
fandılar. Bu, cemiyetin klasik bir 
işkence tarzı idi. 

Adamlardan birisi işkenceden 
sonra ölmüştü. Diğer ikisi de or
manda arkadaşları tarafından bulun
duğu zaman bitkin , hemen hemen 
ölü bir halde idiler. 

Ertesi gün bir çok gazeteler 
bu hadiseyi büyük başlıklarla, he
yecanlı makalelerle haber verdi . 

Fakat bu gazetelerden bir çoğu 
ve bilhassa gizli cemiyetlere taraf. 
tar olanlar t meselenin kapatılacağı 
zannında idi. Fakat bu cinayet 
Birleşik Amerika hükumetleri efkarı 
umumiyesinde o kadar büyük bir 
heyecan ve nefret uyandırmeştı ki ; 
Tampa belediye reisi gizli polis şe
fine muhakkak mücrimleri bulması 
için kat"i emir verdi . 

Tahkikat netice vermekte ge.· 

Filistin hadiseleri 

Mücadele hala devam 
ediyor 

Kudüs : 29 (Radyo) - Dün Hayfa 
sokaklarında üç ve yafa sokakların· 
da iki bomba patlamış ise de hiç bir 
zarar olmamıştır. Polis bazı şüpheli 
kimseleri tevkif etmiştir. 

Tel pusunda bir yangın çıkmış 
ise de hemen söndürülmüştür. Bal· 
foryada Araplarla Yahudiler arasın
da hadise çıkmış ve üç Yahudi hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Kudüste Şari beni de çıkan ha· 
disede iki Arap ve bir Yahudi yara
lanmıştır. Yaralılar hastaneye kaldı · 
rılrnış ve bazı .kimseler tevkif edil· 
miştir. diger kasabalarda sükunet 

vardır. 

Almanyaya sorulan 
sualler 

Londra: 29 [ Radyo ] - Al
manya ya sorulmak üzere tanzim 
edilen sualler, önümüzdeki cumar
tesi günü Berline bildirilecektir. 

Yunanistan da 

Kabineye itimat reyi 
verildi 

Atine : 29 ( AA ) - Yunan 
saylavlar kurulu hükümete itimat 

etmiştir . 
Yunan gazeteleri bu neticenin 

bütün siyasi liderlerin Yunanistanın 
dış politikasını tasvip ve bu arada 
Balkan paktım esaslı bir sulh amili 
olarak saydıklarına delil olarak kay
detmektedir. 

Kral Corç 

Yunan donanmasını 
teftiş ediyor 

Atina: 29 [ A. A. ] - deniz 
bakanı Amiral bugün Yunan filo]a 
larını teftiş etti . • 

Donanma, yann da Kral Corç 
tarafından teftiş edilecektir. 

Bütün Mısır 

Matem içinde, cenaze me
rasimi bugün yapılacak 

Kahire : 29 ( Radyo ) - Kra
lın ölümü dolayisiyle bütün Mısır b,al. 
ki büyük bir matem içinde bulun
maktadır. bütün gün sarayda ve ca
milerde hatimler yapılmışbr. Mektep 
talebeleri, binlerce halk saraya gi
den caddenin iki tarafında dizilmiş, 
Krallan için göz yaşı döküyorlardı . 
Yarın yapılacak olan cenaze töre
ninde bulunmak üzere her taraftan 
heyetler gelmektedir . 

Mersin İş bankası drkek

törlüğü 

Mersin : 29 J Özel ] - Şehrimiz 
İş bankası direktörlüğüne tayin edi
lerek işine başladığını yazdığımız 
Mersin İş bankası direktörü Enverin 
yerinn İstanbul iş bankası muhase· 
be şefi Hayri: Mersine gelmiş ve 

işine başlamıştır. 

cikmedi. Tampa polisinden yedi 
kişi töhmet altına girdi . 

Bundan birkaç gün sonra polis 
şefi ve muavini de tevkif olundu . 

.- Sorıu üçüncü sahifcdç ~,, 



• ' . 

Kanlı hadiseler 
devamda 

- Birinci sahifaden artau -

hanesile bir çok Arap gazeteleri 
kapatılmış ve hadiseler hakkında 
hükumetin resmi tebliğinden başka 
haberler neşri yasak edilmiştir . 

Köylerde bulunan Yahudiler bü
yük şehirlerde toplanmaktadırlar. 

Nümavişlere kadın ve kızlar da 
iştirak etmektedir . 

Nümayişler esnasında yabancı
ya kat'iyen dokunulmamaktadır . 
Bunun canlı bir misali şudur : 

Yafa ile Nablıs arasında Yahu
di otomobilleri zannile tavkif edi-

len otomobillerin içinde .f\ransız sey
yahları bulunduğunu gören nümayiş
çiler bunlardan fevkalade bir neza
ketle ozür dilemişler ve kendilerine 
ikramlarda bulunarak yoilanna de
vama müsade etmişlerdir . 

Yafaya yeniden İngiliz kuvvet 
leri çıkarılmış ve bir çok binalar 
askerlerin ikameti için işgal edil
miştir . 

Suriyeden asker yüklü olarak 
gelmekte olan bir çok kamyonlar, 
vaziyetin karışıklığı dolayısile hudut 
karakolları tarafından geri çevril
miştir. 

Kanşıklıklara ön olduğu iddia
sile yüzlerce Arap ve bir kaç Ya
hudi tevkif edilmiştir . 

Nümayişler esnasında Arapalr, 
" kahrolsun manda, kahrolsun Ya
hudilar ! ., diye bağırmaktadır -
lar . 

Hayfa limanı ile diğer Filistin 
limanlarına bir çok lngiliz harp ge
mileri gelmişlerdir . 

Beruta çıkan bir çok yaban
cı seyyahlar, Kudüsü ziyaret etmek 
istemişlerse de, kanlı hadiseler de
vam ettiği için bu ziyaretten vaz 
geçerek tekrar vapura dönmiisler
dir. 

Bir çok Suriyeli ve Lübnanlı 
müesseseler, son hadiseler üzerine 
Telebip sergisine İştirakten vazgeç
mişlerdir . 

Kudüs - Neşredilen resmi bir 
tebliğde, son hadiseler esnasında 
yaralananlardan büyük bir kısmının 
dün hastahaneleri terk ettikleri ve 
bu hastahanelerde yalnız yaralı 13 
Yahudinin kaldığı bildirilmekte 
dir . 

Hayfa hariç olmak üzere T elebip
de ve diğer şehirlerde örfi idare 
ve buna bağlı olarak alınan bazı 
fevkalade tedbirlerden bir kısmı 
kaldmlmıştır . 

Telebip -- Havas muhabirine gö 
re, Filistin şehirleri arasındaki mü
nakalat yeniden inkitaa uğramıştır. 

Şehirlerde silahlı polisler ve şe
hirler arasında askeri kuvvetler em
niyet ve asayişi temin etmektedir
ler. 

Kudüste halk ile polis ve aske
ri kuvvetler arasında bir çarpışma 
l .. . ·ı ~ ı 1 o muş ve numayışcı er .:Jş ~.r.a as-

kerin üzerine atılrnı~Jardır . 
Asker, nümayişçilerin üzerine 

ateş açarak dağıcmak: wrunda Lal
dığmdan ahaliden bir çok kimseler 
yaralanmıştır . 

Londradan verilen haberlere gö
re, fngi1iz Yüce:Komiseri Sir Ar
tor Vagop: lngiliz hükumeti tara
fından tekaüde [sevkedilecektir . 

Son hadiselerde ölenler için ce
naze töreni yapılmasını lngilizler ya
sak etmişlerdir . 

Berut - Buradaki Müslüman 
gençleri, Filistinde Araplara karşı 
yapılan zulmu ve Yahudilerin teca
vüzünü protesto eden bir telgrafı 
İngiliz Yüce Komiserine çekmiş
lerdir. 

Protestonun birer sureti de Lüb
nan hükumetine ve lngiliz Konso
losuna verilmiştir . 

Bundan sonra; bir nümayiş yap
mak istiyen halk bundan men edil
miş ve İngiliz konsoloshanesi mu
hafaza altına alınmıştır . • 

Belgrattaki Rus elçi-; 
• • • 

sının esrarıengız 

ölümü 
- Birinci sahifeden artan -

dünyayı büyük felaketten korumuş 
olacaktı. 

Halbuki bu ültimatomdan on· gün 
evvel Hartvig Avusturya - Maca 
ristan sefaretinde misafir bulunduğu 
bir saatta ani olarak ölmüştü. 

O gün sabah saat 11 de, telefon
la Avusturya - Macaristan sefare
tinden, sefir F reiherr V on Fiesl'in 
kendisini o günün akşamı kabul e
dip edemiyeceğini sormuştu. 

Avusturya sefiri bizzat telefona 
gelmiştir. Hartvig telefonda Avus · 
turyalı arkadşlanna söyliyeceği çok 
mühim şeyler olduğunu bildirdi. 

F reiherr V on Giesl kendisini 1 

memnuniyetle kabul edeceğini söyli
yerek akşam yemeğine geleceğini 
söyliyerek yemek davetini kabul e
demiyeceğini, lakin saat sekiz bu
çukta sefiri ziyaret edebileceğini ilave 
etti. 

Daha evvelden telefon ederek 
Rus sefirine babası kral Peterden 
mühim bir haber getireceğini ve da
ha ayni günün akşamında Avusturya 
sefirini ziyareti lazım geldiğini haber 
veren prens Alekander saat yedide 
yalnız başına Rus sefaretine gelmişti. 
Akşam yemeğinden sonra uzun uza
dıya sefirle görüşen veliaht çekilip 
gittikten sonra, saat sekiz buçukta 
Hartvig de Avusturya - Macaris· 
tan sefaretine geldi. 

Sefiri çalışma odasında ziyaret 
eden Hartvig çok telaşlı ve heyecan
lı idi. Kahve getirmek isteyen hiz
metçiyi bir el işaretile geri gönder
mişti. Bundan sonra geçen yirmi sa
at zarfında, Avusturya sefiri Giesl'in 
anlatığına göre, Avusturya sefiri, Rus 
meslekdaşınm sıhhatı hakkında bir 

sual ile söze başlamış, lakin Rus sefiri 
sözü hemen çevirerek, işittiğine göre 
A vusturyada, Avusturya - Maca -
ristan veliahdinin katli günü, Rus se
farethanesinde bayrağın yanya çe
kilmiş olmadığı iddia ediliyormuş. 

Bunun doğru olmadığını ve Rus 
sefaretinde pek tabii olarak yarıya 
çekilen bayrağın çengele takılıp öy

le göründüğünü temin etti. Harti
vvigin maksadı bütün konuşma es
nasındaki vaziyetleri de anlaşıldığı
na göre bir gösteriş yapmaktan baş
ka bir şey değildi. Bu yanın afv di
leme gibi olan başlangıçtan sonra 

Hartvig dedi ki: Size çok daha ciddi 
bir şey soracağım lakin ancak sa
mimiyetle hakikatı söyliyebileceksi
niz, cevab vermenizi rica edeceğim, 
aksi takdirde cevab vermeyiniz, Vi
yana hükumetinin Sırbistanda neler 
yapmağa niyeti vardır ? " 

Avusturya sefiri Avusturya hü
hilmet:nin Sarajevo katlini yapanla
nn anarşist veyahut bu gibi müc · 
rimler olup olmadığını tesbit etmek 
istediğini söyledi. Kraliçe Elizabe 
tin f t<ıfyr.n Luccheni tarafından öl
dürülmesinde olduğu gibi hu katil 
habkatcn siyasi bir sebeble yapılan 
bir katil değilse Avusturya-Maca
ristan hükumeti Luccheni vakasm· 
da f tal ya ve lsviçreyi n;esul tutma· 
dığı gibi Belgrat hükumetini de mes
ul tutmıyacaktır. Lakin veliaht ve 
karısını ölenlerin Sırbistarun siyasi 
teşkilatlarilc rabıtaları olduğu ve ka
til hadisesinin resmi makamlar tara
fından himaya edildiği anlaşılacak 
olursa Belgrat hükumetinin mesele
yi temizlemek için A vusturyanm is
tediği her şeyi yapmak mecburiye
tinde kalacağını ilave etti. Böyle bir 
tedkik esnasında da Sırbistarun is
tiklalme halel gelmiyecektir. Bu ce
vabı alan Hartvig, memnun ve tat
min edilmiş görünüyordu. Bundan 
sonra Hartvig Kral Peter ve veliaht 
Alekander merakla cevabını bekle
dikleri suali sormak üzere idi. Hart
vig bu sualin cevabını daha bu ak
şam krala getirmeği vad etmişti . 

Türksözü 
··-

Bir feryat daha 

Kal ağ oğulları ve Asım f ab
rikalan yanındaki bataklık 

yok edilmelidir 
Aıım ve Kalağ oğulları fabrikala

rının arasında, etrafa pis koku saçan 
bir bataklık var .. Geçenlerde, gaze
temizin " Günün yaprağı,, sütununda 
zararım anlattığımız bu melhus batak
lık hakkında şimdiye kadar hiç bir 
alakalı makamın - maatteessüf um
duğumuz şekilde - meşgul olmayı- 1 

şmı gören bir okurumuz bize şu mek
tubu göndererek, o civarda oturan 
halkın iztıraplarına tercüman olmak
tadır. 

Umarız ki, artık bu yüz karası 
bataklığın, şehrin ortasında daha uzun 
müddet kalmasına meydan verilmez. 

Yağmurlar 
iki gündenberi şehrimize ve 

ovaya yağan fasılalı yağmurlar 34 
milimetreyi bulmuştur. 

Antalya anbarında 
İhtilas edilen para 8000 l 

küsur liradır 
Antalya anbarının şehrimiz şu 

besi mutemed ve katibi Ahmedin, 
zimmetine dört bin lira geçirerek 
kaçtığı ve bunun yakalanması için 
gitmesi muhtemel olan yerlere tel
yazılan çekildiğini yazmıştık . 

Suriyeye kaçtığı söylenen bu 
mutemedin hesaplarının tetkikin~e 
zimmetine geçirdiği paranın mikdarı 
sekiz bin küsur lira olarak şubelerin
ce tesbit edilmiştir . 

Ağrı dağ 

Suçlularının muhakemesi 
Ağrı isyanından suçl mev· 

kuf Yusuf ve arkadaşları m mu
hakemesine dün de ağır cezada de
vam edilmiş fakat Van'a yazılan 

talimatlara cevap gelmediğinden 
duruşma 12 mayısa bırakılmıştır. 

Mektep 

Arazi tahriri 

ıçın yapılacak masrafların 
listesi geldi 

1 Haziran 936 tarihinden sonra 
her kazada arazinin tahririne baş-
}anması mukarrer olduğunu yazmış
tık. 

Bu iş için teşekkül edecek olan 
komisyonların bir senelik ücret, yev
miye, ve nakliye masraflanyle bu 
masrafların hesap suretini gösterir 
cedveller diin vekaletten gelmiş ve 
bu işle alakalı dayrelere havale edil
miştir. 

Kültür toplantıları 

Dün , şehrimizdeki bütün ilk 
tedrisat öğretmenleri Gazi okulun
da toplanarak, seri halinde devam 
eden mesleki konferanslarını yap
mışlardır. 

Yakalandı 
Bir kaç gün evvel dört kişi ara

sında çıkan bir kavgada, Konduracı 
Hüseyin isminde birisinin Terzi Ha
lil adındaki adamı bıçaklayıp lrnçtı · 
ğıru yazmıştık takibatta bulunan po
lis, dün Hüseyini yakalamış ve ad
liyeye teslim etmiştir . 

30 Nisan 1936 

ince hesap 

İskoçyalılarda, hasislikte y, 
diler kadar meşhur ve malu 

• lar . Geçenlerde, Iskoçyah ik 
kadaş, küçük bir seyahat ya 
üzere gittikleri Edimburgdan 
leketlerine dönüyorlardı . Hacı 
vut vapuru gibi her istasyona 
rayan bir posta trenine binmi 
di . İlk istasyonda, fskoçyalını 
ri hemen kompartmanmdan 
trenden aşağıya fırladı . ve, tar 
kalkmak üzere iken tekrar y 
döndü . İkinci istasyonda bu a 
yine aynı şeyi yaptı . Ücüncü, 
düncü, beşinci istasyonlarda 
aynı şekilde haraket etti . Nih 
dokuzuncu istasyonda da tre 
rur durmaz tam hareket esna 
yerine döndüğü zaman, yoJcul 
başlangıcındanberi bu harakete 
türlü mana veremeyen arkadaşı 
du: 

- Yahu, ne yapıyorsun 

çin mutlaka her istasyonda bir 
re iniyorsun ? 

Öteki, sükunetle cevap ve 
- Bir kaç gün önce mua 

oldum . Doktor; kalbimin ço 
kat olduğunu, her hangi an bi 
bire öleceğimi söyledi . Seyah 

için bütün bir bilet almadım H 
tasyonda iniyor, gelecek ilk i 
yona kadar yeni bir bilet alıy 
Ne olur, ne olmaz ... 

Gazetenizin geçen cumartesi nus
hasında çıkan S. O. S başlıklı yazıyı 
okudum. Ben de bahsettiğiniz meş
hur gölün yakınında oturan " talisiz
lerden ,, olduğum için bu yazınız, 
alakalı makamların gözüne çarpar 
da bir çaresine bakarlar diye, tabii 
memnun oldum. Hakikat şudurki, 
Kalaklarla Asım fabrikasının arası
na düşen arsa da kocaman bir göl 
pis bir bataklık var. Bu arsa kimin 
bu sular oraya nereden birikiyor ? 
Bunu bilmem .. oralarda oturan halk 
Mütehassısın söylediğine göre sinek 
lerin bile culuk çıkarmadığı bu pis 
suların, içine akıtılan katrana ben
zer çirkefin, etrafına, güya doldur
mak için, haftada bir kaç araba dö 
külen kazojen ziftinin kokusuna bo
guluyor. Benim bildiğim ve gördü· 
güm bu ... inanmazsanız gidip o ci
varda oturanlardan sorun. evlerine 
kurtlar, daha ne bileyim çeşid çeşid 
pis böceklerin yörüyüş yaptığını bu 
halkı dinleyin. Şif kazojenile çalış
tırılan fabrikaların etrafa yaptıkları 
koku, zaten halkın sıhhatı üzerine 
kötü tesirini yapıp dururken, böy· 
le acık bir !ağamdan farkı olmayan 
bataklıklara aynca bir mahalle hal
kına izdirap vermek; öyle sanıyo
rum ki bu halkın sıhhatile alakalan- 1 

malan esas vazifeleri icabından olan 
makamları harekete getirecek çok 
mühim bir hadisedir. Bu bataklığın 
bulunduğu toprak kimindir bilme
yorum. Fakat eger bu toprak bir 
şahsın ise, belediye, mal sahibini bu 
kötüfüğü kaldırmağa icbar etmeli 
eger sahibsiz ise belediye bu işi biz
zat kendi vesaiti ile başanp kendi 
vazifesini yerine getirmelidir . 

Giak haberleri : 
Şahadetname ve vesikala- -----

Bilardonun zulmu 
Dünyanın hemen her tara 

çok nezih, ince, medeni, 

Okurlarınızdan 

Ş. Beriker 

Lakin bu sual hiç bir zaman sorula 
madı . 

Hartvig in ansızın rengi sarar
dı, ve hırıltılarla karışık sesler çıka 
rarak oturduğu koltuktan yere düş
tü. İşte o zaman muhtelif ecn~bi se-ı 
firlerinin ve siyasilerinin Avusturya 
sefirinden dinledikleri bundan iba 
retti. Giesl'in çağırması üzerine hiz
metçi odaya koşmuş ve onun arka
sından da sefirin kansı gelerek has
tanın anlını kolonya ile silmege baş
lamıştı. Civarda oturan bir doktor 

rını kaybedenler 
Memleketlerinin işgal ve istir

dadı dolayısiyle imtihan çezelige ve 
kayıdları:kaybolduğundan dolayı ilk 
okullardan vesika almayanlar için 
kültür bakanlığı yeni bir kararla bu 
gibilere o vakıtki öğretmeniyle iki 
şahidin veya öğretmenle diger öğ· 
retmenlerin şahadet ve tasdiklerinin 
kültür direktörlüklerince dinlenmesi 
üzerine teyid edilecek hale göre ve
sika verileceği hakkında, Kültür ba
kanlığı alakalı makamlara tebligat 
yapmıştır. 

Mutemedin 
muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu To. 
hum islah istasyona mutemedi Ka
şifin duruşması dün ağır c:ezada ya
pılmış, evrak mütalaa için Müddei 
umumiye verilerek muhakeme 12 
mayısa bırakılmıştır. 

Gümrük mu haf aza 
kumandanı 

Gümrük Umum muhafaza ku
mandam Generalj Seyfi dünkü eks
presle şehrimizden Ank~raya geç
mişlerdir. 

Ziraat mütahassısları 
da hemen sefarette aranıldı. Doktor 
daha ilk muayenesinde Hartvig in 
öldüğünü tesbit etti . Amerikalı Harvey , F redrfh ve 

H b Hurşit adındaki üç ziraat mütahas-Biraz sonra artvig in ara ası .. . . . J d. 
boş olarak Rus sefareti sarayına . sısı dun şehrımıze gelmış er ır . 

döndü, Aradan çok geçmeden Hart- ------------
vig in kızı-çünkü karısı Belgratta 
bulu:mıuyordu. ve Rus sefaret baş 
katibi Avusturya sefaretine geldi-
ler. İşte şimdi dramatik bir sahne 
başlamıştı. Sefir vekili Strandman 
soruyordu: Her von Hartvig in bu
rada ne yeyüp içtiğini lütfen söyler 
misiniz ? ,, ,. 

Avusturya sefiri bu tecavuzkar 
suale biraz sinirlenip sarardığı hal
de " hiç bir şey ,, dedi, ve sigara 
tablasının içindeki Rus sefirinin ken 
di cebinden çıkarıp içtiği sigarayı 
gösterdi. Hartvig in kızı Avusturya 
sefirinin kansından babasının anlına 
siirülen kolonya şişesini k ontrol et
mek üzere aldığı zaman sahne daha 
feci bir şekil almıştı . 

Hartvig in kızı ve Kus sefir ve
kilinin suali aşikar idi : Bunlar söy
lenmeden 1-Iartvig in ölümünü Avus 
turya sefirinden şüphelenmek de
mek idi. Her ikiside sert bir muame 
le ile Avusturya sefarethanesini terk 
ettiler, ve çok geçmeden Hartvig 
in cesedini arattılar . 

Ertesi günün sabahı bütün Bel
gratta Avusturyalılar, Rus sefir ni 
öldürdüler : Şayiası yayılmıştı. Rus 
sefareti bu şayiayı tekzip için hiç 
bir şeye teşebbüs etmedi. Yalnız 
Sırb hükumeti ölüm münasebetile 
neşrettiği bir beyannamenin başına 
büyük haflarla " Avusturya sefare
linde öldü 11 sözünü yazdırmıştı 

İngilizler 
Elbahreyn adalarını deniz 

üssü yapıyorlar ı 

lngilterc hükumeti, Elbahreyn ada 
lannı deniz üssü ittihaz etmiştir . 
Bir çok kışlalarla, büyük miktarda 
harp gemilerini içine alabilecek ge
niş bir harp limanı yapılacaktır . 

Basra hava istasyonu 
20 Nisanda eski Elşaibe istas

yonu yerine Basra istasyonu sivil 
hava münakalatına küşad edilmiş
tir . 

Burada telsiz de vardır . Şat
tülarap ortasındaki ada, deniz tay-
yarelerinin inmesi için müsait hale 
konacaktır . 

Irak demiryollarında 
Irak Demiryollan yeni Umum 

Müdürü Kolonel Vurd memurlann 
tasfiyesine başlamıştır . . 

Fenni işlerde bulunmayan lngiliz 
memurlar işten çıkarılacak yerlerine 
Iraklılar geçecektir . 

Lakaplar ilga olundu 
Irak Mebuslar Meclisi paşa, bey, 

efendi, sir, han, bahadır gibi lakap
tan ilğa eden bir kanunu kabul et
miştir . 

Kanun esbabı mucibesinde, ec
nebi bir dev1e~te Irak tabasma ve
rilecek nişanlann takılabileceği fa
kat lakaplarm ve ünvanların kulla
nılamıyacağı t<:.srih edilmiştir . 

Resmi muhaberatta yahut gaze
telerde bu kanuna muhalefet eden-
1erden iki dinara kadar ceza alına
caktır . 

" asil ,, bir oyun sayılan bil A 

bütün asaletine rağmen zulum 
insafsızlığa sebebiyet veriyorm 
hiç birimizin haberi yokmuş I 
çenlerdc, bilardo müptelaları 
biri, - aynı nisbetde " istatis 
meraklısı da olacak ki ! -
muş derin bir hesaba koyulın 

Son bir asır içinde, iki mi 
bilardo bilyası imal edilmiş . 
bilyalar fil dişinden yapıldığına 
re, acaba kaç çift fildişi sarf 
miş ve binaenaleyh kaç filin 
tına kıyılmış ? İstatistik delisi 
do düşkünü üşenmemiş bunu h 
lamış. 

Bir çift fildiş inden azami 
bilya çıkarılabileceğine göre; 
nezih, medeni ve asil tanınan 
do oyunu için, bir asır içinde · 
bin zavaJlı filik hayatına kıyıl 
tır . 

Güzellik namına n 
zed ! . 

Şu intihap işleri, Avrupa n 
lekctlerinde pek tuhaf Eavaşlar 
bebiyet veriyorlar . Son Fransa 
lav seçimi dolayısile görülen f 
zilerin en hoşu her halde şudur 

Tulan üçüncü intihap daires 
zedleri arasında genç bir kadın 
lunmaktadır . Adı Sinon Geyh 
bu kadın, genç ve aynı zam 
hayli güzeldir . İlhamını, güzeli 
mına saylav seçilen İtalyan 
D. Anonçiodan almaktadır. K 
sini, namzedliği dolayısile zi} 
eden dostlarına : 

" Caninçio, güzellik sayla.., 
çilir de, ben niçin '· güzel1ik ,, 
na namzedliğimi koymam ! d 
tir . 

Haklı ! fakat şu vardır ki, 

1 

Simon mühim bir noktada yan 
du : Ne kendisi, D. Anoncio 

ve birbirlerine sımsıkı bağlanan bir 1 alemşümul bir şair ne de inti~ 
muhalif blok idi . Şimdi muhalefet- k · t d'u · ·· ıı'·k .' · d 

Mu halef et başladı 
Evvelce Yasin Haşimi - Ali 

Geylani - Hikmet Süleyman her 
Irak hükumetine muhalefet eden 

1 

me, ıs e ıgı guze ı · şaırın a 
te Cemi Nedfei vardır. Fakat eski 

dığı " güzellik ,, ti ! Nitekim, 
üç ahbaptan Hikmet Süleyman ay- ı 

eksantrik kadın namzed, ancak 
rılarak yeni Elbeyan gazetesinde 
muhalefete başlamıştır . mikadar rey alabilmiştir . O 

Demiryolları ~_ittifakını tenkit her halde " dost " larıııın rey 
eden ( 20 senelik yeni bir manda ) Hm. A 
başlığı altında çıkan yazısında Baş- f 
vezir 1-laşiminin muhalefette iken 
( otomobillerden gümrüğü kaldıra
lım, yollan iyi yapalım, demiryolu 
ziyan verir İngilizler bize bırakır ) 
derken şimdi neden büyük bir meb-
l&ğ mükab_ili~dc ve ( 20 sendik bir 

müdahale vasıtası ) şeklinde d 
yoUarı aldığını soruyor ve düny 
bu günkü buhranından istifade 
leınediğini yazarak meclisten bt 
miryolu ittifakının red edihr 
istiyor . 



. 
TüılclÖzü 

Dimağımız elektirik 
dalgaları cihazı mı? 

Ku _ Kluks _ Klayn Adana inhisarlar baş Di- Asrı" 
• . rektörlüğünden : ı 

Cemıyetı ~r~~zarlın&Adana-K~ ----~-·--·--------------~ 
zan, Kadirli ve Feke aralarında sevk 29 Nisan çarşamba akşamından itibaren 
ve nakledilecek olan ve 400,000 ı BI h M 
kilo muhammen miktarda bulunan anc e montel-Georges anloy 

Birinci sahifeden artan -

utahassıslar; insanın sadece dimağile 
değil, bütün vücudu ile düşündüğünü 

söylüyorlar 

Bunun üzerine Ku - Kluks - Klayn 
cemiyeti reisı Doktor Hiram bizzat 
T~~a'ya gelerek cemiyet hakkın
dakı ıthamları protesto etti . Fakat 
efkarı umumiyenin bu cinayeti ce
mi.yetin ötedeberi devam ede~elen 
suıkastarından biri daha sayan ka
naatını bozamamıştır. 

mamul tütün , içki, tuz vesair bilu- gibi iki büyük artistin temsili 
mum emval ve eşyanın ücreti nak- E • h 
liyesi açık eksiltmeye konulmuş ise srarengız ane 
de uygun fiatla talip çıkmadığından 
Adanadan Kozana sevkedilecek 
250,000 kilo tuzun ücreti nakliyesi 
aynlmışbr. ihale 28-Nisan - 936 
dan itibaren bir ay zarfında Adana 
inhisarlar başmüdürlüğündeki ko
misyonca pazarlıkla yapılacakbr . 
Adana-Kozan tuz ücreti nakliye
sinin muhammen bedeli beher kilo ı 

Esrar, muamma, aşk , heyecanla dolu bir film 

ilave: ( Pate ) Jurnal en yeni dünya 
havadisi . Çok şayanı dikkat bir ilmin mün· ı 

:Pleri, son günlerde, Nevyork ya-
1 

~ T ~acdopark da toplanmışlar-, 
·. endı nevinde ilk olan bu gong-
l altmış azası, hep "dımağ dal 

a .a~,, mutahassısıdırlar ve, kendi
k 1 ~ıllardanberi, beşer dımağının 
.. tn~~ darbatının tetkikine vermişa 

a gerJı alimlerdir. 
Milyonda bir voltluk elektrik cer-
1~ zapt ~e kaydedebilecek çok 

essas cıhazlar yardımile, onlar, 
rnen he .. . d f e f h r gun ınsan ımağının aa-

1 e 1 ak.kında yeni yeni bilgiler mey
na koyuyorlar. Daha şimdiden : 
Y~n fotuğrafisini almak, müşkil 
ny . . azıyenin halli sırasıtda dıma-
sıncab· h . d i ha . 1 c~v e.~m e geçen elekt-

e dıselen muşahede etmek bir 
ralının b h ' sara u ram esnasında hu-
e g.el~n elektriki borayı kaydet· 

gıbı çok ehemmiyetli neticeler 
e ed"l · b b 1 mış ulunuyor. Mutahassıs-
, d u sahadaki araştırmaJarı sonun 
' ırnağ hastalıklarının teşhisi hu-
unda y · b' k rn· enı ır te nik vücude ge-
ış olacaklardır. 

~ayvanlann kafa taslarının için 
Zaıf b· J k . da ır e e tnk cereyanını ilk dafa 
~i E~ çıkaran, 1890 da Alman 

ısehle Von Markovv olmuş· 

uf ·!~kat dalıa evvel, fiziyolojistler, 
l ide u he~ fonksiyonunun bir elekt

iy l ~al')le müterafik olduğunu 
or ardı G" kı .. tı" · oz rptığınız, çenemzı 
gınız, yahut geniş bir nefes aldı

ız laman muhakkak bir el&triki 
an doğup sorımekteclir. 

d Kernbriç üniversitesi profesörle
a den ve Nobel mükafatı namzetle

en profesör doktor Adrio, bu 
hl. Usta çok şayanı dıkkat bir tecrü

Yaptı: 

Bir ked' · b' l'f' t" , ının ayağını ır amp ı ı 
ore e bağladı ve, kedinin mafsal 

~ ~er oynayışında, asaptan bir 
n cereyanının geçtiğini tesbit 

.. r. Princet ·· · u., al 'ki on unıversitesinde Ame
ı ı ' A 

ıl a ha alim, 'V_ e~er. ve Bray, çok 
fak Yret verıcı bır tecrübeye mu
sern~:~ular: Bir tavşanın dımağı
il asabını çıplak bir hale ge
er ve bu iJe _ . nu - Elektrodlar yar-

n k l hır telefona bağladılar. Tav-
ond u ağına mırıldanan sözler, te
B a~ rnükemmel surette eşitildi. 
k ~· ayvanın kulaklarının, seda 
laa annı elektriki dalğalar halınde 

ınıldya kabiliyetli hakiki bir tele-
o u" . 
t gllnu ısbata kafidir. Başka 

tr CCrübe: Bir tavşanın Galvano
lik lceye raptedilen kalbi bu cihaüa 

ern ' 
I rne) surette elektrik cereyanı 
ayordu. 

1929 da y O . . . " 1 . • ena nıversıtesı pro 
r erınd H ın h .en ans Berger; "Test" 

ha u. ~elıf süjelere tatbik etmek 
rıcı c:er 't· d . d . . e etile .... aı 1 aıma egıştirmek 

'ld dımağ dalgalarım metodik 
t e tetkike girişti. Berger bir 

sa, ar:t~~ buldu; bu meyanda bil. 
ih.... kugun sağır ve dilsizlerin tet
·<1: endi· · 
8ağır v sı_nı. tam.am .. en v~ı:miş ve 
dükleri e dıls~zle~ın ellen ıle dü
sı "k " netıcesıne varmış olan 

iıle zı retmek lazımdır. Sağır ve 
, ~ ell~ri ile düşünüyorlar de. 
İyeli ~lıller de dimağın elektiriği 

birl'lln kollarda aynı çeşid 
ij 

8
.. cereyanla eşid yürüdü

di 0 Ylernektir. Şu halde: sa-
Utnu~ağuıuzıa değil, bütün vü 

z a d~ünüyoruz ? Doktor 
'\lal Yapbğı tetkiklerin neticesi 
Dok ınusbet cevap veriyor . 

tor Mak , tecnıbeleı:ınm bı-

rinde, cihazlanna hiç beklenilme· 
dik elektirik dalgalarının geldiğini 
gördü. Mütehayyir; derhal ekutör
lerini sirküviye rabdetti ve kısa dal 
galı sesler zabdetti. Anladı ki; ufki 
şekilde yabrılmış olan Süjesinin vu
cudu bir anten vazifesi görmekte ve 
herç dalgalarını zabdetmekte idi 1 

Doktor Maks, bir çok dafaiar, 
Süjelerinin ruyalarmı şöyle böyle fi
lime almaya muvaffak oldu; bu 
elcrübeler; ruya hayallannın büyük 
bir süratle birbirini takib 
ettiği hususu~da ötedenberi 
ruhiyatcılar tarafından ileri sürül
müş olan nazariyeyi red ve cerh e · 
decek mahiyettedir. Ruhiyatcılar ; 
bir rüyanın uzun zaman devam et
miş görünse de - hakikatte bir 
kaç saniyelik bir müddet içinde cere
yan ettiğini düşünürlerdi. Halbuki 
Maksın, uyuyan ve ruya gören ada
mın asabi cihazına rabdettiği çok 
hassas elektirik aletlerinin meydana 
koydukları gırafikler, bir buçuk, iki 
dakikalık ve hatta daha fazla za 
manlık ruyalar tesbit etmişlerdir . 

Cemiyetin kurbanları öldürül
dükten sonra ekseriya etrafı vahşi bir 
orman ve çalılıkla çevrili olan ba
taklıklara atılmaktadır . 

Ku - Kluks - Klayn'ın Tampa 
şehri üzerindeki hakimiyeti şimiye 
kadar kat'i idi . 

Mesela intihaplarda cemiyet ta
rafından tutulan bir namzetin seçil
mesi muhakkaktı . 

Binaenaley belediye reısının 
~~crimle~i muhakkak yakalamak 
ıç.m verdıgi emrin ne kadar büyük 
b r cesaret eseri olduğunu anJamak 
müşkül değildür. 

----.. ..•.•.. .,.____ 

Teşekkür 

Kain validem Güllü ile çocuk
larım Haydar ve Dursunun hasta-
lıklarım t~his ve tedavi hususunda 
büyük bir maharet ve hazakat gös
termek suretile hayatlannı kurtaran 
Osmaniye ilçesi belediye doktoru 
Bay Esbaha borçlu olduğum teşek
kürlerimi sayın gazetenizle sunarım. 

677 3 Osmaniyede 
AHMET DlNCER 

-------·-----------------Peki ; alimlerin bu kanaatı , yani: 
insan dimağının elektrik dalgalan 
neşreden bir merkez olduğu husu
sundaki fikri, nereden ve ne sebeple 
doğmuştur? 

Diş tabibi Hüsnü l 
Selanik bankası karşısında 1 

Doktor Maks , bu süale cevap 
vermek istemiştir. Bir kerre; dima
ği itişlerin ritmi ve şekli adelelerin
kinden sarahaten farklıdır. 

-- 1 Bulunmuş olduğ'u seyahatten ı 

dönmüş ve hastalannı kabule baş ı 
lamıştır . 6747 5-5 

Sonra; dimağa tatbik edilmiş 

elekterodlar yardımiyle zaptolunan 
cereyanın kuvveti , adelelerinkin- Düzeltme 
den daha çok kuvvetlidir. 1- Gazetenin 29 - 4 - 936 

Profesör Maks, iki nevi di- tarihli nüshasındaki 1 ci icra daire 
mağ dalgası keşfetmiştir: Bir kısmı sinin ilanında dosya No: 936-138 
saniyede takriben 10 rakas yapan dir · 
alfa ritmi , diğeri saniyede 20 ve 2 .. Tapun~n ~96 No.lu gayri 
hatta daha fazla rakas yapan beta menkulun sahıplerı Emir oğulları 
ritmi. bir aynı adamda , ritm esaslı Salih ve oğlu Süleyman ve Emir 

oğlu Kamil bini Bilal . 
değişiklikler göstermez. 

Alman alimi, - dimağın marazi 3- Tapu 67 No.lu gayri men-
hallerini kolayca tesbite medar ola- kul~n sahipleri 3 hisse olacağı yerde 

2 hisse olduğu görüldüğünden ve 
cak - normal ritmi tayine çalış - b. h · B•lA ı ır se mı. ı a oğlu Salih ve Yusuf 
maktadır. ve Vehbı : 

Daha şimiden, sar'a; dimağın 4- Alacaklı Riza yazılmış ise 
neşredeceği anormal dalgalarla teş- , de Rima olduğu tashih olunur. 

. 

60 santim Adana-Kozan , Kadirli \ 
ve Feke aralanndaki mamulat vesair 1 

emvalin ücreti nakliyesinin muham
men bedeli bir kuruş 14 santimdir . 
Tuz nakliyesine talip olanlann 112 
buçuk ve diğer emval nakliyesine 
isteklilerin 128 buçuk lira muvakkat 
teminat paralarile 28-Mayıs-936 
perşembe gününe kadar Adana ve 
Kozan inhisarlar idarelerine müra
caatları. 6 7 80 

1 

Heyecan, dehşet, korku bütün • 

bunlan 1 

Singapur korsanları 1 

isimli müheyyiç filmde buluna

caksınız 
6776 

Tohum islah istasyonu , 
pamuk üretme çifliği di
rektörlüğünden : 

istimlak olunacak saha miktan 
hektar: 402 

Taktir olunan kıymet: Beher 
919 metre murabbaına Lira 16 

istimlak sahasındaki bağ yeri 
ve ev Lira 4000 

istimlaki yapan daire : Pamuk 
islah istasyonu üretme çifliği. 

Mülk sahibinin adı : Hacı Ali 

ı 
1 

köyünde Meto oğullan . \ 
Pamuk Islah istasyonu üretme 

çifliği taraf andan menafii umumiye 1 
istimlak kararnamesinin birinci mad- 1 

desine tevfikan istimlakine lüzum 1 
gösterilen ve Vilayet idare Heye- ı· 
tince de istimlakine karar verilen 
Hacı Ali köyünde Meto oğullarına l 
ait 402 hektar arazi ile aynca bu i 
arada bulunan bağ yeri ve üzerin 
deki. «:~niyelerin yerinde kıymetinin 
tesbıtı ıçin giden heyetin takdir et-
tiği muhammen bedel yukanda gös- 1 
terilmiştir. 1 

istimlak kararnamesinin 8 inci 1 

maddesine tevfikan alikadararun ma- ' 
lumu olmak üzere keyfiyet ilan olu l 
nur. 6782 

Pek yakında: 

Nil 
Ramon Nuvaro 

şarkısı 

1 TAN Sinemasında j 
Buakşam 

6774 

Sayın halkımıza çok güzel ve zengin bir film taktim ediyor 
Filmlerine hasret kaldığınız Ateşin yıldız 

(Bebe Daniels) 
tarafından temsil edilen kısmen renkli çOk güzel Rumba ve F okusturot 
larla süslenmiş nefis Mandolin ve Kitaralann iştirakile vücuda 

getirilmiş bir aşk ve temaşa ziyafeti 

'' o·k · ı sıana ,, 
isimli filmi mutlaka görünüz memnun kalacaksımz 

Pek yakında : 
Mevsimin en korkunç filmi: SINGAPUR KORSANLARI 6775 -----
Alsaray sinemasında 

iki 
bu akşam 8,30 da 

büyük fim birden 

1 

Kız kadın olunca 

( 

Mümessili: Şen ve güzel Yıldız 

Maryon Davis 
2 

Umumi istek 
.. . 
uzenne 

Ateş Kraliçesi) 
Türkçe heyecanlı 

Tenzilatlı matine iki 
film 

film birden 
Gelecek program : 

Silah başına 
6769 

his edilebilecek bir hastalık haline j ~----------
gel~!:~:· buhranında çok kuvvetli ll D M••h ___ d_• ---- Ad El k ~ • k 
elektriki deşarjlar meydana gelmek-

1 r. u en IS Remzı· 1 ana e tri şır e -
tedir. Buhran anında, cereyanın ~ 
kuvveti, normal kuvvetinin üç bin ti d 
misli fazladır. Baygınlık geçirmeler ı N ŞA A T n en : 
bilakis dimağın elektriki faaliyetinin 
bir zayıflamsı neticesidir. S U 1 N Ş A A T I T ransf ormatPr istasyonl~rımızda ya-

Husuıe gelen cereyanın kuvveti 1 L _ ]! L-
keza, süic'nin zekasile de mütena- H E R N E V l pılması gereK~D temizıİtç. işleri do -
sipt~i .. insanın akli melekeleri ne p R o J E 1 layısile ' 3 Mayıs 1936 pazar günü 
kadar kuvvetliyse, o insanın elktiki- Fenni izahat ve hesaplar saat 8 den 13 e kadar tekmı· l elek-
yet husule getime ihtiyacı o kadar İ N Ş A A T 
azdır. Sonra; az ısıtılmış bir oda- Kontrol t • k b k · k •} 
da dimağın -her hangi bir işi başa- Ô L Ç ve idaresi rı şe e esı cereyanının esı eceğini, 
rabilmek için - yapacağı elektriki M E L E R I sayın abonelerimize haber veririz . 
gayret, normal tarzda ısıtıfmış bir Adres: P. K U T U S U 
yerde göstereceği gayretten çok Abidin paşa caddesı· No·. 68 . 6783 
daha fazla olmaktadır. 

Ayni usulle ve ayni cins tecrü- J Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı altında 
beltrle ; bugüne kad~r hemen .. he-

men bir muamma halınde kalan uy- Muharrem Hilmi yazıhanesi ı I BELEDiYE 1 
ku,, nun hakiki mahiyetini tamamen iLANLARI 
meydana çıkarmak da yamda müm- 6457 1-4-8-11-15-18-22-25-30 kün olacaktır. ._ _________________ ._. ______ -' 

1 
~~~~~!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 Adana hava kurumu baş-

1 kanlığından : 
1 Mayıs Cuma akşamı 

SiLAH BAŞINA 
Al aray Sinema ında 6778 

1 

1 

t 

Kurumumuza ait ( 54) davar, 
(38) Koyun derisi Mayısın yedinci 
perşembe günü saat (15) de satıla
caktır. isteklilerin şubeye gelmeleri. 

6 85 

Kasaplar dük.kam icara veriliyor 
. Kasaplar hali içindeki mevcut 30 dükkan ayn, ayn açık arbrma ile 

hır sene müddetle kiraya verilecektir • 
. İhale 4 - Mayıs 936 pazartesi günü saat on beşte Belediye Encüme 

nı odasında yapılacaktır. istekliler her zaman Belediye hesap işlerinden 
şartnameyi görebilirler . 

istekliler ihale günü teminat akç.:ılarile biılikte Belediye Encümenine 
gelmeleri ılan olunur • 6715 1 9 - 23 - 26 - 30 
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• uame e erı 
PAl!lr v~ rr1~ı 

CINSJ 
Kilo Fi1•11 

Ea as En çoL. 
Sahlan Mikd•r 
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Gayri menkul mallann 
açık arhrma ilanı 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Hususi idareye ait cins ve mevkilerile sair evsafı apğıda yazıb ev , dükkin ve 

Ceyhan icra memurlupndan: pnünden Mayıs 937 sonuna bdar bir senelik kiralan açdc arbrmaya çıkanlmışbr. 
Dosya No: 936-ı88 
Madde: 126 istekli olanlann yüzde 15 pey akçalarile birlikte S S-936 sah günü saat ( 10 ) da Daimi 
Açdc arbrma ile paraya çevri- şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdürlütüne müracaatlan . 

lecek gayri menkulün ne oldup : Sıra Akann Cinsi Mevkii Bedeli sabıkı 
"356 ,. metre murabbaı nısıf arsa No. No. cinsi mevkii Lira 
üzerinde mebni dört göz tahtani ve 1 114 Dükkin Hükümet civan 95 
fevkani oda ile üç göz hayvan aburu 2 ı ı6 ,. • • 60 

Gayri menkulün bulmıdup mev· 3 118 ,. • ,. SO 
ki , mahallesi , sokatı , numarası : 4 ı 22 • ,. • 100 
Ceyhanm Kalkaltaki mahallesinde 5 53 ,. ,. • 30 
ve Osmaniye caddesi üzerinde ve 6 sı • • • 18 
tapunun ı0-931 gün ve 9 numa- 7 49 ., • ,. 26 
rasında byıtL. 8 47 • .. • 26 

Taktir olunan kıymet: 356 metre 9 41 • ., • 1 S 
arsanın nasıf hissesi 186 lira ve dört 10 39 • .. • 30 
göz tahtani ve fevkani oda ile üç ı 1 22 • Yatcami civan 261 
göz hayvan ahurunmı 1500 lira 12 23 ,. ., ,. 260 

Arbrmanın yapılacatı yer, gün , ı3 24 • • • 300 
saat, Ceyhan icra dairesinde 30-S- 14 2S ,. ., • 205 

936 ve cumartesi günü saat' ıo-ı ı de ıs 
1-lşbu gayri menkulün arbrma ı6 

şartname 28-4-936 tarihinden itibaren ı 7 
936-ı88 No.ile Ceyhan icra dairesi- 18 
nin muayyen numarasında herkesin 19 
görebilmesi için açıktır . llinda ya- 20 
zıli olanlardan fazla malumat almak 21 
mak isteyenler işbu şartnameye ve 
936-188 D. No.ile memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya ittirak için yu
kada vazıh kıymetin yüzde yedi bu-
çuk pey veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilecektir • 
ı22 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
diter alikadarlann ve iştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklanm hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı işbu ilin tari· 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3ı 
32 

12 • 
33 • 
34 • 
3S ,. 
36 • 

ı8-19 " 
20-21 ev ve dükkin 

28 mağaza 

13 Dükkin 
ı4 " 

255 " 
ıs 1 Hane 
60 " 
37 Dükkin 
20 5 odah hane 

Siptilli 

" 
• 
" 
• 

Taşçıkan 

• 
Karpyaka 

Kapab çarşı 

" . 
Saatbane 

Karasoku 
lstildil 

Kötlcerler 
Ziraat bankası 

• 
" 
" 
" 
• 
• 
" 
• 
" 
• 
" 
• 
" 

arası 

arkası 
Türbözü matbaası Ulucami civan 

Yorganalar çarpsanda 
Çırak M. belediye karşımda 

so - ı Mataza 
Dükkin 

ı9-22-26-30 6703 

26 
205 
200 
131 
ıoo 
136 
ıs 

ıı7 
24 
ı8 

70 
25 
10 
ı5 

so 
200 

20 
70 

bedeli sabda 9 

" " 

bedeli sabela 

• " 

bedeli cabala 9 
ev 1asım yılalDUŞtır 

bedeli cabala 

muhammen bedeli 

binden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye· 
timire bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde baklan tapu siciliyle sabit ol-

Adana orman muam,lit memurluğundan : 
Karar No: 50 Beher parçasa ve 

kilOIUDa konan 

Seyhan defterdarhtın 
Mahallesi: üki çal'fl Ahi . 

caddesi . ' ınadıkça satış bedelini payf 8MIUm 

-----------------------· dan hariç kalırlar. Adedi 
40 

118 
20 

234 
23 

442 
28 

1651 
351 
194 
58 

7 

Kiloaı Cinai 
muhammen bedeli 

Lira K. 
Mevkii : Çifte dingin Qknml 
Muhammen bedeli : 5500 
Bedel sabala : ıoıso SAYIN HALKIMIZA 

S..yi itlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalanıun son model yapbll bpaL bütün dişliler yat içinde dönen 
saç tablalı BergQzar Iİltemİ ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçalan elifli bçaklar ziraatta kullanılan her cini 
uklar Çayır makimlan Tınmldar o~ preseleri Pul

varizatörler bütin Anadoluda lmlmulan ve çok büyük bir şöhret 

bza•n ve Satlerinizden ea temiz yat çabrcin kullar.ışb ve sağlam 

olan Süt makinalammz çifçilerimizin ~çolctanbe•i beklemekte olduk. 

lan halis çelikten; yapdımf Ot kamıalarıinız son model zarif ve 

pk Dikiş makina,anmız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 
bul etmez derecede ucuzdur . F arsattan istifade ediniz . 

Pek yalanda alb ve dört öküzlü pulluklanmız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası alimda 

Şubeleri Mersin Ceyhan 1 
6S19 3S --------
DİŞ MACUNU 

V-k PIR AN.iZi 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC . -.. '1 ·~ ..,. ... DoGRIJ"'N 
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4 - Gösterilen günde arbrma-
ya iştirak edenler artmna şartna. 
maiui okumut ve lüzumlu malumat 
almış ve bunlan tamamen kabul et. 
mit ad ve itibar olunur. 

S - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul 3 defa batanldıktan 10mB 

en çok arbrana ihale edilir • Ancak 
0; 0 7 / 5 ini bulmaz veya satış isteye
nin alacatana rüçhani olan diter ala· 
cakbler bulunup ta bedel bunlarıu 
o gayri menkul ile temin edilmif 
aJacaklılannın meanwndan fazlaya 
çıkmazsa en çok arbranm tuhlmdii 
baki kalmak izere artırma 15 sün 
daha temdit ve ıs inci günü ayni sa· 
atte yapdacak bu günde '!o 15 ini 
bulmazsa 2280 numarah kanun ab
lcimı tatbik olunacakbr . Artırmada 

590 
45 
ıo 
50 
16 

294 
24 

betyüz dolcsanchr. 

kilo 

çam kerate 
• salma 

" dilme 
" tahta 
Ardıç tahta 

çam btran topak 
• çatal 
,. mertek 
• basla 
saban oku 

mf:fCökçe 
kurulu saban 

kazma ve bel sap 
dirgen 
kürek 
meses 
çıknk 

saban kılma 
ardıç kazık 

t 80 
40 
ıs 

15 
ıs 

90 
60 
16 
10 
so 
35 

1 

2 

s 
5 
ı5 

5 

s 
ı6 

bedeli sabş isteymin alacatına rüç· 
bani olan diğer alacakhlann gayri 103340 r.am odun para 
menkul ile temin edilmif alacaklan r-- 30 

14515 mahlüt odun 30 
mecmuundan fazlaya çıkmak ıartile SO kök odun 20 
an çok artırana ihale edilir. Böyle 1395 mahlüt kömür 02 
bir bedel elde edilmezse ihale ya· 905 çam kömürü 02 
pılmaz ve sabş talebi düşer . 349 • çıra 03 

6 - Gayri menkul kendisine 1 
ihale olunan kimse derhal veya veri-

1 
Devlet ormanından bçak olarak çıkanlmumdan müsadere olunarak 

len mühlet içinde parayı vermezse I idare anhan ile yedi eminlerde mevcut ve 12 mezat kaimesinde dahil yu· 
ihale kararı fesholunarak kendisin- brida cins ve miktan yazıh emval orman ihale komisyonunun 28- 4-
den evvel en çok yüksek teklifte ı 936 gün ve SO sayıh kararla 28-4-936 tarihinden 18-S-936 tarihine 
bulunan kimse arzetmiş oldutu be- kadar. 2ı gün müddetle qatıda yazıh şeraitler dairesinde açık arbrmaya 
delle almata razı olursa ona razı konulmuttur. • . .. . 
olmaz veya bulmımazsa hemen 15 1- Talipler yukanda enva ve miktan yazılı emvala pey surmelen 

.. "dd ti art bnl için evve& emirde bedeli muhammeninin yüzde yedi buçuk kul'Uf pey ak 
gun mu e e ırmaya çı ıp &.--•:- ___ ..J_k ed ._ mak.bu 'bal k · .. 

k arb 'bal edil. ilci 'ha çamıun emaneten u:awu llilllW ere~ zunu ı e omısyonuna got-
en ço rana ı e ır • ı - ..x... L _ _ı__ Aksi hald 1 . kabul edilm 1 ndaki fark günler term .... 5 .... mecuunıur. e pey en ez. 
. e. ar:• ve geçen • 2- Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muay~ ederek ona 
ıçuı Ya S ten hesap olunacak faiz göre pey sürmeleri muktazi bulundutundan bedeli ihale . tlıi6n ve tesellüm 
ve diğer zanrlar aynca ~~.ha- esnasında m8Ln çürük ve ebadmm nobanlıtı baklanda ~lacak iddia 
cet kalmamabızm memunyetimazce ve itnzlan mesmu olmayacakbr 
alıcıdan tahsil olunur· 133 · 3- ihaleyi katiyeli icra lab~cak emvabn taWdowk edecek bedeli, 

7-0creii dellaliye ve tapu mas· 8, gün zarfmda müşteri tarafmdan temamen teslm ve anvahn teldlümü 
raflan ahcıya aittir. Yukarda göste- lllefl'Ultur. Bu müdden zarfında bedel verilmediii takdirde ihale münfesih 
rilen 30·S·936 tarihinde. Cey~ icra 1 ad olunacak teminat akçam irat kayit edilmekle ~ber emval yeniden 
memurlutu odasında ışbu ılin ve müzayedeye konulacak ve takarrür edecek bedel evvelki bedelden dün 
gösterilen artırma şartnamesi daire- oldutu ve fezl•sma talip çalnnadatı takdirde fark bedeli talibi evvelinden 
sinde sablacağı ilin olunu{ .6783 8ımacak ve buna kal'fl talibi evvelin bir ,Una zarar ve ziyan iddiasına bir 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapı civarmda 

M. Rifat eczanedir 

balda olmıyacakbr. 
4- işbu kaimede yazdı emvalaı bulundutu mahalde teslim ve tesel

lümü meşrut olup dellaliye pul tezkere veaire muraflan müşteriye aittir. 
5-ftbu lcaimede miktar ve adetleri yazda emvalm anbara kadar nakli 

için sarfeclilen ı93 lira 96 laırufun da müşteriye ait olup hazineye yabnl· 
maa lbmaeJea anval bodeli ile birlikto ,.._ mrfl'UÖUl'.6781 

Cinsi : 6 bap fevkani ve 
oda .e üç bap uhtmıi oda 
temilit bir bap hane • 

Hududu : Şa. Hacı Ahm 
vereseleri dinkçi ve hazan ta 

_r.rben Kenan Hafız vakfa · 
~lakyan vereaesi Cenuben 

Yukanda mahallesi ve 
ile hudut ve sahip evveli ve 

1 

milib yazıh ve bedel m 
bq bin bq yüz lira olan hane 
bedeli sekiz senede ve sekiz 
taksitte özenmek üzere ve 
mesindeki artlar dairesinde 
arbnna yolile yenidea yirmi 
müddetle müzayedeye çıkan 
isteklilerin şeraitini anlamak 
de yedi buçuk pey akçAlanm 
mak üzere Milli Emlik dair · 
ihale günü olan ı 4- S - 936 
Defterdarlık dairesinde sabş 
yonuna müracaatlan ilin olu 

26-30-5-10 

Seyhan Defterdarlığı 
Seyhan Viliyetinin Kara 

hiyesindeki Karataş Dalyaıu 
nun ve ni:ıamlanna göre 936 
mali yıllarında balık avlamak 
kile bahk resmi iki sene mü 
27 -4-936 tarihinden iti 
pah zarf usulile arbrmata 
IDlfbr. 18 Mayıs 936 tarihine 
elif pazartesi günü soat (15) 
ban Defterdarlıiında ihalesi 
cakbr. iki senelik muhamm 
deli (ı 4315) lira ohip talipl 
de yedi buçuk muvalclcat 
ile teklif mektuplarn 2490 
rah lcanuna tevfibn ihale 
daa bir saat evveline kadar 
Defterdarhtma verilmesi 
Şartnameyi görmek istiyenle 
karada Maliye v ekileti Milli 
müdürlütüne, lstanbulda av 
leri müdürlütüne ve Adana 
terdarhta müracaatlan iliaı 

6779 

Umumi neşriyat mıüdilirll.I 

Celil Bayer 
Adana TiirböıO matt-


