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Sabri Gül 

fL.Jı er sene Çukurova çifçisini 
lllJ en çok düşündüren ve onu 

bıiyük zorluk ve fedakarlık

lara sürükleyen amele meselesi bu 
yıl her yılkinden daha ezici oldu . 
Heınen bitmiş bilinen bu gürültülü 
'' ç_ifçiye çok pahalıya mal oldu ve 
Çıfçı Şıındiye kadar hiç görülmemiş 

kbır1 Qcrct vermek mechuriyetinde 
adı . 

Fakat ölenlerin sayısı 
740 ı buldu 

Nevyork : 13 ( Radyo ) - Yağ
murlar başlamıştır. 

Cenup ayaletlerinde şiddetli fır· 
1 

imalar bile olmuştur. Bu yağmurlar
dan sonra Amerikayı kasıp kavuran 

sıcak dalgası çekilıneğe başlamıştır. 

Bu sıcaklar, Temmuz başlangı
cından bugüne kadar 7 40 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. 

Konferansın umumi celsesinde Oışba
kanımız Rüştü Aras , İtalyanın konfe
ransa iştirakten imtinaına karşılık olmak 

üzere nasıl bir istekte bulundu ? 
-·······-

b· Türkiyen n en geniş ve verimli 
ır Pamuk mıntakası olan Çukurova 

v~ onun bin bir zorluklar karşısında 
yı mak bilmeyen çifçisi için pamuk 
0 llariylr· mücadele çifçiliğin bütün iş
lrr 

Tokyoda yeniden kurşuna 
dizilenler 

Ankara : 13 (A.A.) - Havas ajansının Montröden 
bildirdiğine göre: Tevfik Rüştü Aras, konferansın umumi 1 

celsesinde İtalyanın konferansa iştirak etmekten imtina 
etmesine karşılık olarak müstakbel mukavelenamenin 
konferansta hazır bulunmayan devletlerin imzasına açık 
bulundurulmasını, konferansta bir anlaşma elde edilince
ye kadar mukavele tatbikatının evrensel olmasını ve 
Türkiyenin müstakbel mukavele prensipleri içinde iste
yeceği memleketlerde mümasil anlaşll'alar akdine sa1a
hiyetdar bulunmasını istemiştir . 

k 1 arasınd~_l _h<ı_şlı başın~ ~hemı':ıyct 
esb~deıı gıırııltulıı bır dıdışnıedır . 

Çukıırnv.ı ''ıfdsi en buhranlı se-
n 1 · ' ' e erındc geı d.se önce ve sonraları 
~.,.okten gelr:n [lfetler gibi, uınuıni 
•1lertler gibi bi· cok zorluklarla kar"-
<ışmıştır . ' ' 

. Yıl' olmuştur kı havalar iyi gitme
m·-• Y~ğmur i'tendigi dadar yağnıa
''lı< ''C t L' J ld 'b' 

k
., a,,ı m.1h.~u umu ugu gı ı 

c;ı rrıam1ştır . 

Yıl olmu~tur : Havalar iyi gitmiş, 
~a~mur bol olımış mahsul umulduğu 
-adar ve daha fazla olmuştur . Buna 
ınukabıl umulduğu değeri bulmamıştır. 
k .. Bu iki nokta önüne geçilmesi müm
.un olmıyan sebeplerden doğduğu 

'.e Çaresi de bulunmadığı için üze-
• tınde çok durmayı icabettiren bir 

mevzu değildir . 
, Bu sene amelesizlik ve daha açık 

fddesiic geç ıı.ş senelere a, çıkartan 
cvkalade yüksek amele ücreti veril
tı;esi külfeti , iki senedenberi yüzü 
b~raz gülıneğe başlayan Çukurova çift 
cı · · _sını oldukça rnrsmıştır. Hakikaten 
Çıfktçi, son yıl!aı da bu yılki gibi yük 
se amele ücr~ti vermem:ştir . 

. Kozanın çekisi beş lira, buğdayın 
kılosu 17 - lB kuruşken bile ot ame
le_~inin haftalık dediğimiz beş bucuk 
ll'unlüğüne bu kadar para vermemiştik. 

Yiyeceği içeceği, şehirden çalışa
ı;ağı tarlaya kadar götürülmesi çiftci 
uzerinde olan ot amelesi ilk haftalığa 

1 
170 kuruş la başladığı halde ertesi 
hafta ve daha sonraları artıra artıra 
nihayet evvelki hafta 7-8,5 liraya ka
dar haftalığı yıikseltmiştir . 

8 
Haftalığın 5,5 giin alınan ücretin 

.5 lıra olduğunu göz önünde lular
sa_I., yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun 
clı kazma tutan amele dedigimiz her 
~rdin günlüğü 150 kuruş demektir. 

'Yecek içecek ve götürme parasını 
da bu yekuna katarsak ücretin ne ka
~ar yüksek bir hadde olduğu göz
erııniziıı önüne çıkar. Şu halde haf-

tada elli amele işleten bir çiftcimizin 
~·~_günde 425 lira verdiğini ve bu ot 
şının vasati olarak beş hafta devam 
~deceğini diişünürsek bir ay sonra 
toplanmasına başlanacak olan pamu
~ln ınüstahsile ne kadar bahalı.y_a_ mal 
acağını kolayca tahmin edebılırız . 

b' Pamuk otlarıyle mücadele, bir gün 
b~le geri bırakılma'i imkanı olmıyan 
ı.'' iştir .. Onun içindir ki amele haft_a-

ğl 1 değıl 8 9 lira daha fazla bıle 
o s 'f ' a Çı lçi, ne yapıp yapıp bu parayı 

Çvc:,rec~k ve mahsulünü kurtacaktır. 
unku: Şimdiye kadar hiç bir çiftçi, 

amele ücretlerinin aj!'ırlığı yüzünden 
~a~u1 ~unu ota boğdurup bırakmış 

e6, dır. 

.. Bu günkü vaziyette, yapılan mas
,:fa ve pamuğun değerine göre çiftçi 
· rardadır. 

1 
Çukurova çiftcisinin eski bir derdi 

o an uı 1 1 . . . rı· ne e mese esı genış ı.ıraat ya-
un mıntıkamızda, üzerinde dikkat 

b~ ehemmiyetle durulması icab eden 
r ıştır. 

111 Hele ziraat vccheınizin aydınlan
ak, aynı zamanda maliyet fiatlarını 

~~altmıık sözü geçliği bu sıralarda bu 
ı1

1~ ne kadar hayati bir ehemmiyeti 
Uğu kendiliğinden meydana çıkar. 

1 . Gelecek yıl için bu hususta ümid
rerırniz kuvvetlidir. Yoksa çiftci za
k.ardan kurtulamaz, yeniden borç yü-

u altın girer ve beklenen gaye bir 
serab olur. 

Tokyo : 13 ( Ra<lyn ) - As

keri mahkeme isyana ıs!irak eden· 

!erden 15 kişiyi daha ıdama mah
kum etmiştir . 

mahkumlar bu sabah kursuna 
dizilmişlerdir . 

Pazar g~inkü Türk -- Yugoslav ınilli ınaçı 0ENIM GÖZÜMLE 

l " Emriv-:ler ,, 
Ve 3 - 3 Beraberlikle bitti 

Bizim takım fena oynamadı. Hakem 
çok idaresizmiş. Galibiyetimize mani 

oldu gibi bir şey L. 

İstanbul : 12 (Stadyumdan Rad- ı 
yo ile).- Stadyum bu gün çok ka-
labalık. 

1 
General , Ali Hikmet:. general 1 

Fahrettin, Vali Muhittin Ustündağ, 1 

Karahan yoldaş ve Rus sefaret er- 1 

kanı hepsi tribündeler, maça intizar 

:ıdiyorlar. Bütün sporcular keza .. 

5tadın her tarafı Türk -Yugos 

lav bayraklarıyle süslenmiş .. 

Bir dakika sonra Türk - Yu

goslav milli maçı .. 

Seremoni yapılıyor. Yugoslavlar 

alkışlar arasında ortaya yörüyorlar. 

Bizimkiler de onları takip ediyorlar. 

Yugoslav ve Türk milli marşla· 

rını takiben general Ali Hikmet bir 

söylevde bulunuyor. Yugoslav kafile 

reisi de buna karşılık verdi. 

Takımlar dizildi. Türk 

ş0) le: Cihal, Hüsnü, Yaşar, 
takımı 

Reşat, 

Hakkı, lbrahim, Fikret, Şeref, gün

düz, Sait, Niyazi. Hakem Macar Pa

rafelli. 

lık dakika : ilk hücum bizden ol

du. Bir avut. Top ortada Fikrette. bir 

taç ve tekrar devam. Top Yugoslav 

nısıf sahasında. 

3 üncü dakika: Top bizden on

lara onlardan bize geçiyor. Mutedil 

ve tehlikesiz akınlar. 

5 inci dakika ; Fikret ilerileyor. 

Ani bir akın oldu. Top Fikretten 

Şerefe geçti. 16 pas çizgisi içindeler. 

Şerefin bir şutu. gol. Beşinci dakika

nın sonunda vaziyet 1 - O Türk lr- [ 
hinde. 

7 inci dakika : Top santradan fır

ladı. Bizim kaleye seri bir akın var. 

Hüsnü akını kesti. pas, pas Top bizim 

nışıf sahada. Bir karışıklık ve bizim ı 
- Gerisi üçüncü sahifede -

sis~cmi 

Montrö konferansı 

-·· _.. 

fL-JI arp sonu muahedelerin:n 
u-"1J ınuk~dderalını " Emrivaki .. 

politikası idare ediyor. Mu-

tantaıı merasimler ve altın ka.emlerle 
imıalanan bütün muahedelerin akıbe
ti akitlerden her hangi birisinin bir 
taraflı hükmüne, yani keyfine tabidir. 

japonyanın, altında imzası bulu
nan Milletler Sosyetesi paktını nasıl 
tepmeleyip zavallı Çinin gırtlağına sa
rıldığını daha unutmadık . 

İtalya bütün bir insanlık aleminin 
gcizü onünde Habeşistanı siyasi hari
tadan siliverdi~. Bu iki millet de, Mil
letler sosyetesinin azası idi . 

Üstelik aralarında daha çok ya
kın bir zamanda imzalamış olduk
ları bir de uyuşma ve hakcınl! müra· 
caat paktı da vardı . 

Almanya , Vcrsay muahedesini, 
Lokarnoyu b;r " paçavra .. gibi yırttı. 

Alabıldı,rme s.la:ılandı . G ıyrı as
keri Ren havzasını ış:;al ellı . 

Büti n bu hadiseler karşısında , 
bu hiıdıselcrlc bir hayat m 'selesi ka
d-ır aliıkadar olan d~vlelle!r bile ses 
çıkarmadı . Gittikçe tesiri ve muval
fakıyeti. yenı yeni misvllcrle, milletlerin 
kafasına yerleşen bir " emrivaki ., 
sistemi beynelmilel politikaya hakim 
olıııctğa başladı . 

Harp sonunun mukaddes ilahesi, 
mılletler sosyetesinin otoritesi • biz
zat bu mabedin mumlarını yakanlar 
tarafından yıkıldı . 
Şimdi arlık, beynelmilel muahede· 

lerin değeri Bisınarkın imal etliği te
ra~i ile ölçülüyor . 

işte, beynelmilel diplomasi ahliıkı-•• nın bu kadar ı.aifladığı bir zamanda 
Türkiye , emniyet ve istiklalini ya
kından alakzdar eden bir meselenin 
halli için , öledenberi sun sıkı bağlı 
kaldığı sulh ve uzlaşma sistem'ne mü
racaat etti . 

Türkiye kuvvetli idi . Bogaıların 
tahkimi gibi herkesten evvel kendini 
alakadar eden bir hayat ve istiklal 1 

meseles•ni hiç kimseye danışmadan 

kendi kendine halledebilecek bir kud
rette idi . 

Fakat Türkiye dl'nyanın huzuru 
ve eınn'ycti için çok tehlikeli buldu- ı 
~u bu cınri\·[lki si~temine ınüracaatı 
düşünmedi . Bugünkü boğazlar reji- ' 

mini kuran Lozan n1uahedesini imza et· 
miş biiliin devletleri konuşmaya çağırdı. 

Fakat Montrode toplanan konferans 
ba~lar bMlamaz büyük den'z nıillet
krınin asırlık ı ekabet ve anlaşmaı.-

1 lıklarıııın tekrar başladığ'ına şahit olu
. 1 yorıız ve bazı milletler konferansa iş

tirak etmemekle anlaşmaya meni ol
manın yolunu arıyor . 

1 
Boğazların bizim için ne kadar 

büyük bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
anlamış olan bu milletlerin, davamızı 

~.iıcul kımılın . J\.rd /_,ıın ; ıçııı be~ kıırıışlıık drılrık l'er ııııı·ı iyi 
Grı·eıı gün a/Jıklurwıdan babanı ıkı giin lıusıu yııııı 

olsun 

anlaşması 
~----------------

Avrupada bir bomba gibi patladı 
Fransız matbuatı bunun bir Alman - İtalya an

laşması için köprü olacağını söyliyor 
------· 

Bükreş siyasi mahafili telaş içinde 

·fr11.\ft1r)rı1r 11:/a.~11111 rotu ılı• utoıllt'.\t 

nlır11r alnıa!Jrı çn'1§flll 1-111/er 

Ankara : 13 ( A. A. ) - Dün 

Almanya ile Avusturya 'arO ında bir 
anlaşma imzalanmışdır . 

Neşrolunan metnine göre : Bu 

1 anlaşma mucıbınce Alman hükume
ti Avusturyanın tam hakiın)yetini ta
nımakta her iki hükı'.lmet diğer ta

rafta mevcut iç siyasa sıtatüsünü o 

l hüku·ı etin dahili bir işi olarak telak

i ki etmektedir. Ve bu iç siy<>sa!ara ne 
doğrudan doğruya nede bılvasıta 
hiç bir müdahale ve tesirde bıılu'l 
mayacaklardır • 

Avusturya hüküıneli Avuslurya

nın bir Alınan devleti olduğunu ilan 

eJen prensibe uygun olarak mev

cud genel siyasasının bilhassa Al-

i manya muvac hcsindeki istikameti-

1 

ni muhafaza edecektir. Bu vaziyl"t 

Roma protokollarını ve Avusturya 

I nın ltalya Macaristan karşısındaki 

1 
durumunu değiştirmiyecekdir . 

Londra : 13 ( Radyo ) Bura-

daki Avusturya mahafilinin temin et-

i tiğine göre, Avusturya hükumeti Na

zi propağandasına mani olmak için 

şiddetli tedbirler alınağa karar vcr-

r 
ı ıiştir: A,usturya hükfrmetin:n Nazi 
hareketlerile memleketin dahili in

- Gerisi üçüncü sahifede 

İnönü "Türkkuşu,, faaliyetleri başlar 
ken büyük bir tören yapıldı 

Adanalı gençlerimiz de uçuş]ar yaptılar 

Ankara : 13 (A.A) - İnönü 
kampında ucuşlara başlanması nıü
nasebetile dün sabah büyük bir tö

ren yapılmış ve törende İnönü kasa
bası halkı kamilen bulunmuştur. 

Eskişehir hava okulunda tahsil
de bulunan ilk kadın tayyarecimiz 

bayan Sabiha Gökçen tayyare fnö
nü sırtlarında yüksek yelken uçuş
l!arı ve İstanbul, Bursa, zınir, Kayse-

I 
esas ilıbarilc kabul etmiş bıılundukla-ı 
ıı halde, birıbirlErini alakadar eden 
ve biıinı için ikinci derecede ehem
miyeti olan diğer meseleler İ\'in bır 

ani şınnya ınani olına:arı aklısehnlin 
kabul etmiycceıri biı şeydir. 

Tüı kiye Revizyon meselesinde 
t nıintle dah~ müessir ve kandisini~ 
ele yapahilcce~i diğ·er bir usul durur
k ıı, dıgu milletlere örnek olabile
ceJ.., bir ı;zJ, şma ve sulh yolu açmış
tıı . 

Eger T il! kiyeııin bu meşru davası 
b r takım beynelmilel ıhtiraslar yüzün
rl il mrsbe• bir hüküm e halledilemi
} e:el. olur a '<iç şuphe yok ki, 
Türlcivr ta•ih ve İnsanlık ııwıd alnı 
n\·ıl,, 0iarak bu da,ayı başk:ı dl>rk 
halletmeğe mecbur olacaJ..lır. 

ri, Adana ve Ankarada yetişen Türk 
kuşu üyeleri planörlerle sıçrama ha 
reketleri yapmışlardır. 

Köylü ve halka paraşüt tecrü
beleri gösterilmiş. Bayan Yıldız 600 
metreden yirminci atlayışını yap
mıştır. 

Meydanı çevreleyen halk yapı
lan uçuşları görülmemiş bir sevinçle 
alkışlamışlardır. 

Konferansın muvaffakiyetsizligı 
emrivaki sisteminin b~sbütün inkişafına 
yol açmış olacak ve beynelmilel. pü
rüilü bir davası olan her millet, Türki
yenin ortaya koyduğu sulh ve an· 
laşma sisteminin muvaffakiyetsizliQ"inı 
gördüğü için zoru ve emrivakii tercih 
edecektir. 

Avrupanın bu kadar karışık ol
duğu ve bu kadar pürüzlü davaların 
mevcut bulunduğu bir sırada Türki
yenin gös!erdiği hüsnüniyeti, davıısın
dakihakkı goz önünde tutmadan Mont
ro konferansını muvaffakıyetsizliğe 
sürüklem mesuliyelini hiç bir mille 
tin yüklenmek istem•yeceğinı ı.anned; 
yoruz. 

NEVZAD GÜVEN 



S;ıhife : 2 

Türk inkılabı ve 
genç Araplar 

Şekip Aslan neden Türk düşmanı imiş .. 
- - ·-------

Gı•çeıılerdl!' , J\.ıtdüsıe toplanı:n /s/üm kuııgresıııde yeni Türkiye aleyhırıdr 
rlıııi propai(aııdu yapılmasma karrır ı •r11!diği11ı yazmış ve bu lıu .ıusıakı fıkrı 

mızı dr bır kaç saıırlu ilüı-e etmıştik. Bu yazımız üzerine Berııtıa çikmakıa 

olan ·' Yıldız ,. ga:eıes i muhtelif Arnp malıafılıne mÜ.racaaı ederek fikirlerıni 
-">r11wş 1 e /:öfle /ıır şryiTL olmadığ111ı öğrenmıştır • Hatta bir çok münevver 
Arrııı wnı·lerıle yaptığı konuşmrıları da bır mülakat şeklınde rıeşretmekıedir • 
Biz hu yıı:ılıı11Ja bızi tekzip edecelı kııvveılı lıır delile rrıstgelmemekle beraber 
:llrı\ e , frnp {fen çliğıniıı 7 ürk inkılübı lıakkında/;i düşüncelninı memnuniyetle 
ukııduk . Sıımınııyetinden şüplır etmeğe mahal olnıı yaa bu fıkirler , ıkı komşu 
memleket cntelle!.tüel ı·e mıllıyelperı'Cf genç/ığı arrısındakı ıyi anlaşmayt temuı 

edecek j{,kıöıl•rdrrıılır. " Yıldız ,, ııı mııkale.sinı ayııen U§ağıya koyoruı : 

Mesturenin oluklarını tıkama· 
mış ~di . Artık Yeni Türkiyede ek· 
mek kalmamıştı . 1 

Şekip Arslan Hedivci. itdihatçı, 
Kemalcı gibi üç maske değiştirdik· 
ten sonra nihayet işi Arapçılığa dök 
tü . Bu siyasette de her gün boya 
göstermektedir . 

Türk sözü 

İskan kadrosu 
genişledi 

Vilayet iskan kadrosuna 150 şer 
iiralık iki fen memuru verilmiş ve te· 
diye emri dün sıhhat ve İçtim! ınua· 
venet vekaletinden gelmiştir . 

Sıtmalı ameleler 

Sıtma mücadele teşkilatı tara· 
fından dün ve evvelisi gün yine 40 
amele muayene edilmiş bunlardan 
5 tanesinin sıtmalı olduğu görülmüş
tür . 

Hasta olan amelelerin tedavisine 
bakılmış ve diğerleri memleketlerine 
sevkedilmişlerdir . 

Tayinler 

Kız enstitüsü bu sene 
açılıyor 

Vekaletten emir ve tahsisat geldi . Bu 
enstitüye , asfalt cadde üzerindeki okul 

binası tahsis edilecek 
---~· .. ~t·•-

Binada tadilat için 10,000 
tahsisat ayrılacak 

lira da 

Şehriıniz;n mühim ihtiyaçları sı
rasında bulunan enstitü meselesi de 
halledilmiştir. 

Adanada bir kız enstitüsü açıl

ması için vilayetin yaptığı teşebbüs 
ve teklif vekaletçe kabul edilmıştir. 

için 10,000 lira bir tahsisat konul· 
muştur. 

Bu suretle önümüzdeki ders yı
lında kızlarımız için büyük bir fır 
sat temin edilmiş oluyor . 

Hırsızlıklar 

14 Temmuz 1936 

Adalet şaşırınca 
1 F ransada bir adli h 

tanın kurbanları 
F ransada son zamanlarda feO 

bir adli hata meydana çıkarılmış 1 

iki kişiyi öldürmek töhmetile 15 
ne ağır hapis cezasına mahkum edil 
rek kürek mahkümlarına mahsıı! 
merkeze gönderilen Lartij, reisicurıı· 
hur tarafından, bu adli hata tamir 
edilmek İçin affedilmiştir. 

Lartijin mahkum edildiği bu çiı 
te cinayet 11 şubat 1928 senesind1 

irtikap edilmiştir. O gün Lortij evi· 
nin avlusunda arabasını koşarken, 
vardaki çiftlik uşaklarından Sahr) 
koşarak yanına gelmiş ve : 

- Patronu öldürmüşler diye bı 
ğırmış ve şu tafsilatı da vermiştir : 

- işe başlamak için çiftliğiO~t 
mutfağına girdiğim zaman patronul\a 
Domerki yerde öldürülmüş olarak 
buldum. re 

Lartij bu söz üzerine yanına Sa· 
briyyi de alarak çiftliğe koşmuş ve!o 
Doınerk ile kansını öldürülmüş ola· t 
rak görmüştür. a 

Geçen nüshamızda Adanada çı- ' 
kan " Türksözü " gazetesinden nak· j 
len altı ay evvel Kudüste toplanan 

yüksek İslam meclisinin Türkler aley , 
hinde dini neşriyat yapmağa karar / 
verdiğini yazmıştık. Bu hususta Türk 
efkarı umumiyesini tenvir edebilmek 
için muhtelif Arap tabakalarına mü
racaat ettik . ilkin münevver genç
lerin reyini sorduk. Gençler, bu ha 
berin katiyen aslı ve esası olmadı. 
ğını beyan ettiler. Çünkü böyle bir J 

madde olsaydı , şimdiye kadar bir 
1 

çok gazetelerin saldırmağa başlamış 
olması lazımgelirdi . Suriye Filistin 
Irak gazetelerinde bugüne kadar 
Şekip Arslanın taşkınlıklarından baş

ka bir şeye tesadüf edilememiştir. 
Şekip Aslan ise, Türklerin adam 

edip ortaya attıkları bir şahsiyettir. 
Trablusgarp muharebesine kadar , 
Hidiv sabık Abbas Hilmi paşanın 
etrafında ona Türklerin ihtiyarlamış 
inkısam ve tecziyeye mahkum oldu
ğunu telkin ederek l-u fırsattan isti
fade etmesini ve Hicaz, Suriye, Irak, 
Filistin ölkelerini Mısır Hıdiviliğine 
ilhak eylemesini tavsiye etmekle ge
çinebiliyordu . 

Bidayette bir müddet Ruslardan 
altın olukları bekledi , Ak müba. 
rek ak 1 dedi .. Fakat sihirli çeşme 

akmadı . lngilizlerle barışmak iste
di . lngilizler ona Filistinde kalmağa 
müsaade ettiler ve sözlerine de kan· J 

madılar . Nihayet eski dostu oldu· 
ğunu iddia ettiği Mussoliniye çattı. 

Şekip Arslan Mussolininin dostu ı 
dur . Ayni zamanda da Türk düşma- , 
nıdır. ı 

Koca bir yobaz ruhunu ta~ıdığı 
halde sabah namazının kaç rik'at ol· 1 

Vilayet iskan fen memurluğuna 

lstanbul kadastro ve tapo fen me· 
murlarından Süleyman tayin edilmiş
tir . 

* * * 
lstanbul tapo kadastro fen me· 

murlarından Hüseyin Rahmi 150 
lira ücretle Adana iskan fen me· 
murluğuna tayin edilmiştir . 

Bu enstitü 936 - 937 ders yı· 

lında açılarak tedrisata başlayacak
tır . 

Açılacak olan bu okula asfalt 
cadde üzerindeki mektep binası tah· 
sis edilmiştir . 

Bu yıl bütçesine de , mektep bi
na~ına yapılacak ilave ve tesisat 

Ameleden Elazizli Mustafa oğlu 
Mahmut adında birisi ameleden Ab
dullah oğlu Veysinin çukurhanda bu
lunan savanlarını çalarak kaçarken 1 

yakalanmış ue hakkında kanuni taki · 
bat yapılmıştır. 

Maktul karı kocanın cesetleri a• ~ 
rasında geniş ve uzun yemek masa· 
sı bulunuyordu, Derhal zabıtaya ha· iıı 
ber verilmiş, cesetler morga kaldırı~ tt 
mıştı~ ~ 

Otopsi neticesinde Domerkin et 

sedinde on, karısının vücudunda da •ş , 
yedi bıçak yarası sayılmıştır. 

Çiftlik sahibi Doınerkin kafasın· l 
da çok yakından sıkılmış iki deri" ır 
kurşun yarası da göze çarpıyordu, duğunu bilmez. -----------=-------------·----

Şekip Aslanın Mısırdaki haya
tını oynamak istrdiği rolleri Hidivin 
katibi izzet paşadan dinlemek la
zımdı. 

Şekip Arslan bir mücahit olarak 
Trablusgarbe gittiği zaman Hidiv 
tarafından bir memuriyet hafiye ile, 
yani Türklerin aleyhinde olarak,gön
derilmişti . O zaman Hıdivin katibi 
izzet paşa ile merhum prens Kemal 
Hüseyin Mısır Fevkalade Komiseri 
vasıtasile harbiye nazırı Mahmut 
Şevket paşayı bu gızli işten haber 
dar etmişlerdi . 

Bingaziyi Mısıra ilhak etmek fik. 
1 

rile Trablusgarbe giden Şekip Ars-
lanın bütün işlerinde olduğu gibi 1 

bu meselede de eli boş avdet edince , 
Hıdiv ona tahsis ettiği maaşı kes-
mişti . 1 

O günden itibaren Şekip Arslan 
ittihat ve Terakkiye çattı , mebus 
oldu. Harbi umumide guya bütün 

Müslümanları lngilizler aleyhine ayak
landırmak ve cihadı mukaddes ah· 1 

kamını tatbik etmek için Berlinde 
in'ikad eden Müslüman kongresine 

Suriye Müslümanlarının bir mümessili 
olarak ilhak edildi . 

Şuradan buradan toplanmış der
me çatma serseri şarlatan, dolandı 
rıcı bir halk Hindli Tunusluya iltihak J 

ettı . 

işte ara sıra Arap gazetelerinde 
Atatürk şahsı ve siyaseti hakkında 
atıp tutan bu bir tek kişi : Şekip 
Arslandır. 

Kendilerile görüştüğiimüz Arap 
gençleri bize sureti kafiyede temin 
ettiler . Dediler ki : 

Türk teceddüdü, Türk inkilabı 
bütün şarkın gözünü açtı ve yaşa

mak istiyen milletlere kurtuluş yo 
!unu gösterdi . 

Biz ötedenberi istiklal ve kurtu
luş için evvela dimağlara vazedilen 
paslı zincirleri kırmak ve fikir ve 
zekayı beşeri ilim , fen ve felsefe 

sahasında inkişaf ettirmek icabetti
ğini biliyorduk . Ne çareki halk ca
hil, bazı ülemayı lslam echel oldu

ğundan teceddüdü lafzını bile ağzı
mıza almağa cesaret edemiyorduk. 
Fakat Türk inkilabı elimizde Lrnv 
vetli bir silah oldu . 

imanı sağlam, itikadı metin di
nine şiddetle merbut olan Türk ana
sırı bu yolda yürüdükten sonra artık 

cahil ülemanın ağzına ot tıkandı: Hür, 1 
mütefekkir, asri din ülemasının sesi 

yükselmeğe başladı . Türk inkilabın·ı • 
da dinin cevherine muhalif hiç bir 
nokta olmadığına dair her taraftan 
fetvalar verildi . 

Bu sahada bizim ülüınu asriye 
ve felsefenin tamimine, kadınları esa 
retten kurtarıp onları afiz ve muk
tedir birer ana yapmağa teşebbüs 
ettik. 

Mektep programlarını asrın ih 
tiyacatına göre tertip ettik . 

Şekip Arslan gayet zengin- bır 
adamdır. 

Enver Paşanın dar ve mahdut 
zekasını, büyük ihtiraslarını takdir 
de gecikmedi . Hidiv oynadığı aynı 
rolü daha vasi bir surette Eııver Pa · 
şanın ruh ve hayalini gıcıklıyarak tat
bik etti . Ona. yeşil masa üzerinde 
Mısırı. Trablusu, Tunusu ve Cezayi 
ri Mamaliki Osmaniyeye ortak et
tirdi . 

Bundan sonra ictimal hayatımı· 
zı tanizme , kadına layık olduğu yük

sek mevkii vermeğe te~ebbüs edece· 
ğiz. 

Enver de bu alyaışlere kapıla
rak masarifi mesturenin kasasını onun 
ceplerine boşalttı . Şekıp Arslan, 
Berlinde emlak sahibi oldu . 

istiklal m.;harebesinden sonra 
ekip Arslan Gazi Mustafa Kema

in ruhunu yokladı fakat o ruh, ma
iz hayalr erest, veham değildi . 

Binaenaleyh biz gençler Türk 
teceddürlü aleyhinde yazılacak ya· 
zıları okumak tenezzülünde bulun-
mayız. 

Çünkü teceddüt ve terakkimize 
mani olanlar , istiklalimize, hayatı· 
mıza saadetimize düşmandır . 

Bunlar olsa olsa şarkın cehale
tinden istifade etmek istiyen müs
temlekeci devletlerin uğursuz birer 
siınsanndan ibarettir . 

Arap milleti uyanmıştır . Bun. 
dan sonra köpek havlama.sına kulak 
asmaz. 

Soyadı almıyanlar ceza 
görmiyecek 

Dahiliye Vekaleti 
mühim bir karar 

bu hususta çok 
alarak soyadı 

almıyanların vaziyetini korudu . 
------. ------

811/ı!.esirdc çıka ıı " Türk Dılı ,. 
arkadaşımı z • azıyor : 

Soyadlarının tescili 2 Temmuz· 
da bitmişti . 

rakmamasi ve soyadlarının tescili 
yolundadır . 

Esasen kanunun gayesi de fert· 
!erin zarar görmesi değil, bu işlerin 
yapılması idi . Dahiliye Vekaleti henüz soyadı 

alamamış olanların vaziyetini koru· 
yacak mühim bir karar almış ve ala· 
kadarlara bildirmiştir . 

Bu esasa göre yapılan tamim hiç 
bir vatandaşın tecziyesine mahal bı-

Tatbikat, kanundan memleketin 
her tarafında iyi neticeler alındığını 
ve vataadaşların kanuna umumi bir 
alaka v~ rağbet gösterdiğini meyda-

1 na koymuştur . 

Har·p malullarile 
şehit yetimlerine 

İkramiyeler veriliyor 
1485 numaralı kanun mucibin

ce harp malullarilerile şehit yetim· 
!erine bu sene de tevzi edilece ~ be· 
yiye üçte birlerine aid paralar Ziraat 
Bankası bulunan mahiJlerde Z. B. ı 

şubelerine ve Bank. Ş; bulunmayan 
mahallerde malmüdürlüklerince ema
net hesabına alınarak usulen tevzi 
edilmek üzere mal sandıklarına gön
derilmesi Z. B. U. Müdürlüğüne Ve
kaletçe yazılmı ştır . 

Derecelerine göre nıalull l!re ve 
şehir yetiııılerıne verilmesi lazımge-

1 
len paraların mikdarı alakadarlara 
yazılmıştır ! 

Tevziat bu nisbct dalıiliııde ve 
şimdiye kadar olduğu gibi talimat · 
namesine tevfıkan tevzi komisyonla· 
n marifetiyle yapılacak! ır . 

İlk tedrisat müfettişi 
Cevad 

ilk tedrisat müfettişlerinden Ce
vada işlerini bitirdikten sonra isti • 
mal etmek üzere Vekaletçe bir ay 
mezuniyet verilmiştir. 

iki sarhoş 
Oduncu Bahri adında , birisi 

müthiş svrette sarhoş olduğundan 
caddede , Hacı lbrahim , Arif ve 
Abdullah adındaki adamlara çatmış 
ve tahkire başladığından polisçe ya· 
kalanarak hakkında kanuni İş ya
pılmıştır. 

* * * 
Eşref oğlu Cemal adında birisi , 

fena halde sarhoş olduğundan barda / 
bulunanlardan Mustafa isminde bi
rine çatmış olduğundan kendisi ka 
rakola götürüJ.,rek hakkında kanuni 
icap yapılmiştır . 

Metresini bıçakladı 
Eski istasyonda ameleden Kadir 

oğlu Mehmet adında birisi , metresi 
Ömer kızı Elifeyi kıskançlik neticesi 
olarak bıçakla yaralamıştır . Elife 
hastahaneye sevk edilmiş . Mshmet 
de yakalanmıştır . 

Kendisini doktorum 
diye satmış .. 

Garson Faik adında birisi kendi· 
sine doktor süsü vererek ameleden 
Abdullah oğlu Selim adında birisini 
tedavi edeceğinden bahisle aldanarak 
20 lirasını dolaudırmıştır . 

1 

*** 
Hanedan mahallesinde oturan 

Mehmet kızı Sıdika dün polise mii 
racaat ederek sabahleyin şahsi meç 
hu! tarafından oda kapısı açılarak 
bir çok eşyasının, çamaşırlarının a 
şırıldığını bildirmiştir. Polis derhal 
tahkikata başlamıştır. 

*** 
Sabıkalılardan Hamza oğlu Ali 

adında biri, komşularından Güliza· 
rın, evinde bulunmadığı bir sırada 
oda kapısını bir aletle açarak sandı
ğından bir lirasını aşırmıştır. 

Ali yakalanmış ve hakkında ka
nuni takibat yapılmıştır. 

- -----· ~ ---
Gizli cemiyetin şifre 
ve defterleri Trab

lusda ele geçti 
Berut : 11 ( Hususi ) - Bura· 

da " Elhazzvri Elfusi ,, cemiyeti 
hakkındaki tahkikat devam etmek· 
tedir . Ecnebi mahkeme müstantıkı 

tarafından yapılan tahkikat çok mü· 
hiın ne-iceler vermekte ve yeniden 
bir çok tevkifat yapılmaktadır . 

Cemiyetin parolası ile şifrelerini 
gösteren evrak ve defterler Trab
lusda ele geçirilmıştir . Bu evrakta 
kullanılan şifre rakamlardan müte· 
şekkildir . 

Tevkif edilen cemiyet mensup-
1,arı hapishanc<le açlık grevine baş
lamışlardır . Bunlar bütün mevkufla
rın derhal salıverilmesini istemekte· 
dirler . 

Bez iizerınde fotograf 

Muskova: 10 (Tass) - Lening· 
rad fotograf kağıdı fabrikası, üze· 
rinde fotograf basılabilecek zıyaya 
karşı hassas bez imali hususunaaki 
tecrübelere muvaffakiyetle devam 
etmektedir. 

Son günlerde bu tecrubeler es· 
nasında, hususi bir mustahzar ile 
terbiye edilmiş bir ipekli kumaş ve 
bir kelen kuın,;ış üzerine ilk defa ola 
rak temiz fotograflar tesbit oluna· 
bilmiştir. Fabrikada bu İş üzerinde 
Ç1lışan kknisiyenler, şimicli, bu usulü 
tekemmül ettirmekle meşgüldürler. 

ortalık kanlar içinde yüzüyordu. aıı 
Karı koca mutfakta otunırlark~ 

ani bir hücuma uğrayarak öldürül· r 

düklerine şüphe yoktu. Binanın her le 
tarafı altüst edilmiş, zengin çiftlik i] 
sahibinin daima evinde bulundurduk-, 
!arı paralar ortadan )Ok olmuştur: i~. 
Bu müthiş cinayetin paraya tamaar 
irtikap edildiğine şüphe yoktu. I 

Fransız zabıta ve adliyesi, bu ~ 
müthiş cinayetin failleı ini meydana ıl 
çıkarmak İçin derhal lahkikata baş· r 
!adı. 

Çiftlikte çalışan uşakları ve bü· 
tün işçileri sıkı sorgulara çe.k~i. Do· >k 
merkin kafasından çıkarılan ıkı kur_- . 'il 
şun ve mutfağın kapısında bulunan ık• y 
kurşun kovanı, zabıtanın elinde ka· , 
tili medana çıkaracak yegane delille• · 
ri teşkil ediyrırdu. Bu kurşunlar. u· 
mumi harp zamanında Şarka gönde· 

1 
rilmiş olan Fransız askerlerine ve· 
rilmış ve çoktanberi satıştan kaldı 
rılmış tabanca kurşunları idi. 

Zabıta tahkikat yaparken Lartiı 
jin evinde de araştırma yapmış ve 

' maktülün kafasından çıkarılmış kuı • 
şunlara benzeyen tabanca kurşunları 
bulmuştu. 

Bu, Lartiji itham eden ilk delili 
teşkil ediyordu. Bundan başka, Lar· 
tijin yanında çalışan aptalca bir uşak ag 
da zabıta ve adliyeye efendisini it· ~ 
ham edici ifadeler vermiştir. Zabıta 
maktul ile Lartij arasında .öteden· l<! 
beri geçimsizlik bulunduğunu da na• 
zarı itibara alarak zavallıyı Domerk <! 
ailesini öldürmek suçile yakalıyarak lr 

ağır ceza mahkemesine vermiştir . 1 . 
Suçlu,bu müthiş cinayette asla ıned· 
haldar bulunmadığını iddia etme· 
sine rağmen jüri heyeti tarafından 
on beş sene kürek cezasına mahkum ıJ 

edilmiştir . it 
Aradan sekiz sene geçtikten son· 1 

ra bu zavallının adil bir hata neti · 
cesinde mahkum olduğu anlaşıldı· 
ğından bakiyei mahkumiyeti Fransız 
reisicumhuru tarafından bağış lan· 
ınıştır. 

Lartii Fransaya dönmek için Gii· 
van kürek menfasından hareket et· 
miştir. 

Fakat zavallı, ne zevc~sini ve ne 

de anasını sağ bulamıyacaktır . Zira 
bu bedbaht ana ile zevce , Lartijin 

9 
1 o 

bu ınahkümiyetinden duydukları yeis ~f 
ve kedere dayanamıyarak az bir 

müddet sonra ölmüşlerdir. 
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- Birinci sahifeden artan -
baı 
. aleye sıkı bir şut. Eakat Cihat kur-
.io .rdı. Top, Yugoslav kalesine doğru 
U
f bnekte. Fikret 1 top ayağında 16 
·1as · · ıçınde bir şut fakat avut. 

11 inci dakika : Oyun çok seri 
re se . S 

3• ssız. tadyumda da çıt yok. 

elol 12 ~nci dakika : Top Yugoslav 
· açıgında büyük tehlike var ileri-
cyor Bı' · k'l · · · k . I · zım ı enn yetışmesıne va ıt 
. a nıad b' • li 

1 
1• ır şut ve gol. Vaziyet şim-

a· - 1 berabere oldu. 

· İ 14 üncü dakika : Top blzimkile
rıl· n ayağında pas pas. Niyaziden Fik

ete F'k • 
lij ' ı retten Şerefe, ondan Gün- j 

e ze geçiyor. 
15. . 1 

3 • . ıncı dakika : Oyun çok sert
•Ştı. 

, , dl 7 inci dakika : Bizimkiler hep 
•g an· ı· i ış ıyorlar. sol muaattal gibi 
r Şey .. 

' 21. . an ıncı dakika: Yugoslavlar sol-
eı tehlikeli bir hücum vapıyorlar. 

e hBir korner. Çekti' er fakat Cihat ı 
r ı: al ortaya gönderdi. Büyük fırsat 

il Yazık ortada kimseler yok bizim
le-, er hep bizim nısıf sahada ,. 

34 .. 
: · uncü dakika · 1 - 1 berabere-

ız. Bi. . . 
ı zırnkıler çok sinirli .. 
· 

1
40 ınci dakika: Sağdan bizim 

.a eye . 
l l serı bir akın var. Top, Yu-
1~ avların sağ açığından, 16 pasta 
ır Unan 'içlerine şimşek gibi geçti. 

Şut ve gol .. 

\! aziyet 2 -1 aleyhimizde. 

• ık 42 
inci dakikada : Bizim kale 

. 'n sıkışıyor. Bizimkiler de hiç te iyi 
ı arnıy ı y y or ar. ugoslavlar asıl 

llıetlerin' b .. .. k d' '· ı ugun gostı:rme te ır-

43 Ü .. d k'k d it ncu a ı a a : Onlara bir 
ller Ç k'fd· S · le k · e ı ı. aıt ilerileyor şut 

)n °tner. Bunu Fikı et çekiyor. 
,.. tam kal . b' ·ı .. 
~ili B· enın ır metre ı erısıne 

l<:i~· '.r karışıklık ve gol. Üç mu 1 

ilk~ıız hep birden kalenin içinde I 
ş· er. 

i:ıd ltndi vaziyet 2-2 berabere . 

t :~nıda bütün göğüsler rahat 
4S: es aldılar . 
r • .;.nci dakika : Bizimkiler açıldı
k 0 P Saidde . Şimdi Said kaleci 
arşı k 

~g0 I arşıya . Çok sıkı bir şut . 
Y;ı sav kalecisi fedakarca bir atı· 

Ptı v S e yatarak topu yakaladı . 
on s . 1 iduk anıye er : Top ortada . 

• Biri~ . h 
İ d;ıkik~ aftayında Yugoslavlar 
lr ki kadar o kadar ağır bas
• . " Bunun neticesidir ki 2 - 2 

İk· . 
S •ncı haftaym : 

aat 6 4 •lavı ' 5 · Oyun başladı Yu· 
lr fakr soldan ani bir hücu~ yap. 

4 .. at kurtardık . 
Uııc" d <ıh u akika : Top onların nı· 
asında 16 

NiYaıi p_as~. çok ~akın . 
h~tırlan den Husnuye geçtı . Hüs 
dı. ıyor . Fakat ofsayt ça· 

6 ıncı d k' 
il bir a ıka : Niyaziden Saide 

osıae~ • ~aidin durdurmadan 
ölt bu alesıne güzel bir şutü . 

iak~rcaıı~ da Yugoslav kalecisi 
9 u urtardı . 

1 o ncu dakı'k B' . k'l .. 
Ynaııı a : ızım ı er gu· 

14 üncü dakika : Top Yugoslav 

sağ açığında ilerliyor . 
Fakat ofsayt vaziyetinde yaklaştı 

ve çekti . Gol . Hakem ağzı açık 
bakıyor . Koca ofsaydı göremedi . 

Macar hakemin himmetiyle 3-2 

mağlup vaziyetteyiz .' 
15 inci dakika : Bizimkiler epey

ce sıkıştırıyorlar . Yugoslavlar mü

dafaaya geçtiler. 
17 inci dakika : Nasıl oldu Fik

ret topu şimşek gibi kaptı . Hepsini 
geçti . Bir şut . Kaleci yerlere se
rildi fakat beyhude top ağlarda . 

Çok şükür 3-3 beraberiz . 
Stadyum inliyor . 
19 uncu daki~a : Hakem bize 1 

boyuna favul verıyor . Bu kadar yan- 1 
Jış idare eden bir hakem görülme· ı 
miştir . Fakat ne yaparsın . 

21 inci dakika : Yugoslavlardan 
birisi sakatlandı . Doktorlar hemen 
koştular ve sahadan aldılar . 

Şimdi oyuna 10 kişi ile devam 
ediyorlar. 

22 inci dakika : Sakatlanan 
oyuncuları tekrar girdi . Şimdi tam 
kadrodalar . 

38 inci dakika : Bizimkiler çok 
açıldılar. Yugoslavlar sağdan birden 
bire iniverdiler . Hüsnü akını feda
karca durdurdu . 

Bizim muhacimler hiç te iyi oy· 

namıyorlar doğrusu 1.. 
44 üncü dakika: Niyazi ilerliyor. 

Ceza çizgisinin içinde düşürdüler . 
Hakem her halde penaltı verecelc . 
Fakat hayret Niyaziyi çıkardılar . 
Hakem favul verdi . 

Fikretin güzel bir şutü . Fakat 
ne yazık ki kale direğini sıyırarak 
dışarı!. 

45 inci dakika : 1 O kişilik bir 
kadro ile oynuyoruz . 

Top ortada. Sağdan sola . On
ların nısıf sahasında . Bizirııkiler 
paslaşıyor . Hakemin düdüğü . 

Oyun 3-3 berabere bitti . 

------·------
Dört elli ve dört 
ayaklı bir çocuk 

• 

Ceyhan : 13 ( Hususi ) - Cey· 
hanın Çiflikat köyünde Abdurrah
man kızı Rahime isminde bir kadın 
bir kaç gün evvel bir başlı, dört elli 
ve dört ayaklı anormal bir çocuk 

doğurmuştur . 
Bu acayib teşekkülatlı çocuk 24 

saat yaşayarak şlmüştür . 

Behrend deuizi kıyıların 
da tetkikat 

Moskova: 10 [ Tass J -- Kültür 
Halk komiserliği ve tecrübevi Tıp 
Enstitüsü ile müştereken hareket 
eden Sovyetler Birliği ilim Akade
mi~i. Murınansk kıyılarında büyük 
bir bahri biyolojik tetkikat istasyo· 
nu teaisi işin başlaınıştir. 

Bu ilim istasyonu, eıcak su cere
yanlarının tesiri altıedaki Behmg 
denizinde yaşayan ve gere mikdar 
itibanyle çok zanginiolan su hayva· 
lan üzerind h;ım ilmi hem tıbbi tet-

ııf s<ıh ağa başladılar . Onların 
of~ailsındayız müteaddit şutlar, 

Yt. 
1 tilderd balnnak tır. 

Türksözü sahife 3 

Karışan ve yolunu 
arayan Avrupa 

Milletler Cemiyetinin son karar
larını tahlil eden Jül Zavervayn. Pa
ri Suvar gazetesine Cenevre'den ya
zıyor: 

Dışarıda olanlar 
Gemiciler gibi yapalım ve 1936 

yılı temmuz ayının bn öğle sıcağın
da Avrupa havasına bakalım. 

I Roma'da Nazırlar meclisi Vimi 
nal'da toplanıyor. Eğer bir Fransıl 
veya bir lngiliz diplomatına Musoli
ninin ne düşündüğünü soracak olur
sanız. size şu cevabı verirler: 

"Ani bir tehlike yok. 1 tal ya Ha· 
beş is tanı hazmetmeğe mecburdur. 

Onun için karışık sergüzeştlere 
atılacak zaman değildir. O Avrupa. 
da uyuşmak istiyor, Motıtröye. son
ra da Brüksele gelecektir." 

Bu söleri kabul edelim ve esaen 
ltalyadın Avrupa işlerine dönüşü 
de arzu edilmektedir. Fakat unut
mayalım ki dönecek olan ltalya bir 
müddet Avrupa siyaset işlerinden 
uzak kalmış olan ltalya değildir. O 
bu arada bir imparatorluk zabtet
miş ve elli devleti mağlub etmiştir. 1 

Hem de başta lngiltere olmak üzere. 1 

Onun. lngiltere ve Fransa hari- ı 
ciyelerinin hazırladıkları işi körkörü· 
ne kabul edecek sanmak tehlikeli 1 

hır hayal olur. 1 

ltalya, Avrupa muvazenesi için· ! 
de esaslı bir amil olduğuna kanidir. 
Şark ile Garb arasındaki coğrafi va· 
ziyetine dayanarak, Fransa ve lngi· 
tereyi merkez ve Cenubu şarki Av. 
rupası milletlerine bağlıyan yolları 
elinde tutmaktadır. 

O. Berlinle doğrudan doğruya 
anlaşmak zamirinin tehdidi altında 
sesini yükselterek konuşacaktır. 

Lokamo, Ren üzerinde Fransaya 
verdiği teminatı Brenner üzerinde 
ltalyaya da verecektir. 

Hitlere gelince, lngiltere onun 
vaziyetinin uygun olduğunu söylüyor. 
Führer, ya bir nota veyahut bir nu· 
tukla Lokarnocularla beraber çalış . 
mağa hazır olduğunu bildirecektir 

Esasen o herlıangi bir Garb 
kombinezonunu, ister Şarkta ve ister 
garpta olsun statüko muhafızı de11· 
!etlerin aralarında anlaşmak gayesiy
le yapacakları bir Avrupa toplanlı
sına tercih eder. 

O, yeniden kurulacak bir Avru
pa komisyonunun içtimaa çağırılma
sından daha ziyade ister. 

Brüksel'de 
Ayın onaltısına doğru Brüksel 

de toplanacak olan Lokarnocular, 
eğer daha evelden yapılmamışsa, 
Almanyayı davet edecekler ve işe 
koyulacaklardır; 

Fakat ltalya için olduğu gibi 
Almanya için de. buyük diplomatik 
muvaffakiyetinden sonra, ele avuca 
kolayca girebileceğini ve bizim çer. 
çevemize dahil olacağını sanmakla 
ağır bir hataya düşmüş olur. 

Almanya Brüksele Füdrerin gö
rüşmelerini ye iradesini getirecektir. 

Avusturya tehlikesi 
Bu sırada Avusturya, Almanya 

1 
ile ltalya arasında bir barış noktası 
olabilecek mi ve Şuşing, Mussolini· 
nin tasvibiyle kabinesine birkaç Na 
zi sokarak bu köprüyü kurabileck 
mi? 

Tehlikenin hakikaten büyüklügü 
boyle hareket etmesini amirdir. 

Çünkü Arşidük Ôjen ve Arşi
dük Otto, Zürihle Bal arasında Vi
yana' dan gelen taraftarları ile sür'at 
kazanmak istiyen ve telafisi kabilsiz 
bir vaziyetle karşılaşmak İstemiyen 
kimseler gibi endişe verici toplantı
lar yapmaktadırlar. 

Diğer taraftan Fransızca Lö Tan 
gazetesi, Havas ajansının Berlin'den 
aldığı şu haberi veriyor : 

lngiliz sualleri yüzünden Alman 
idai mahfillerinde hasıl olan hiddet 
zail olmaktan uzaktır. Ve dünkü cu
ma günü Führer'in Veymar şato· 
sunda söylediği sözler bu suallerin 

, Al"'.1~n .:~r~f. ve haysiyetin_e darb~ 
1 

iııdırıldıgını ışaret eder ınalııyettedır. 

Son ~aftalar içinde lngiliz poli· 
1 

tikasında görülen değişiklik Alman-
yada derin tesirler yapmıştır. 

iyi haber alan Alman muhabir
lerinden Kurt Von Stutterhayn, Lon
radan Berliner Tagblat gazetesine 
bir endişe ve tehlike sesi yükselt
mektedir : 

• lngiltereden soğuk bir hava ıe· 
liyor, diye yazıyor, hükumet içi ve 
hükumet dışı nüfuzlu mahfeller Al
manyayı müstakbel düşman olarak 
İngiltere halkına alıştırma vazifesini 
Üzerlerine almışlardır. Bu propagan 
da, Avrupanın herhanği bir tarafın-

Filistinde Yahudi muha 
ceretinin durdurulacağı 
haberi meğer yalanmış 

• 

Araplar işin sonunu ne bahasına olursa 

olsun almağa azmetmişler 

f ngilizler yeni piyade kuvvetleri getiriyorlar da Almanyanın da bulunacağı bir 
harbta İngiltereyi Almanya aleyhi· 
ne müdahaleye hazırlamı.ktadır . 1,? 

lngiltere, yalnız kendi menfaati 1 

için harb etmekle kalmıyacaktır . 
Avrupanın herhangi noktasında olur
sa olsun harb edecek Alman asker
lerinin karşılarında lngiliz orduları· 
nın bulunması lazımdır . Filhakika 
lngilterenin menfaati Almanyanın 
herhangi hir harb zaferi temin et
mesine mani olmaktır. Çünkü böy-

"\ 
Kudüs: 13 ( A. A. ) - Arap 

ceye kadar biitün Arap ulusunun 
lngiliz mallarına boykot yapması 
kararlaştırılacak. 

le bir zafer neticesi çok kuvvetle
necek olan Almanya arzularını in. 
giltereye dikte edebilecektir. " 

Resmi mahfeller milletlerarası 
vaziyeti bu kadar açık olarak ifade 
etmiyorlar. Bununla beraber gerek 
Montrö ve gerekse Cenevrede dev
letlerin vaziyetlerinin, Almanyanın 
sulh hakkındaki düşüncelerinin zıd
dı bir istikamete doğru tebellür et
tiğini söyliyorlar . 

Alman! - Avustur 
ya anlaşması 

- Birinci sahifeden artan -

ki:;afa mani olunmasına musamaha 
edemiyeceği söylenmel<tedir . 

Londra : 13 ( Radyo ) Avustur· 
ya - Alman muahedesini tefsir e
den siyasi mahafil, Avusturya hüku· 
metinin Nazi propagandasına şiddet· 
le mani olunacağı hakkındaki temi
natına rağmen Nazi hareketin Avus 
turyada büyük bir inkişaf fırsatı ka
zanmış olduğu fikrindedir . 

Londra : 13 ( Radyo ) Avus 
turya - Alman muahedesini büyük 
bir ehemmiyetle karşılayan Fransa 
matbuatı. Bunun Alman - ltalyan 
anlaşması için bir köprü olduğuna 
İşaret etmekte ve yakın bir istikbal
de bir Alman - ltalyan muahede
sinin imza edilip edilmiyeceğini sor· 
maktadır . 

Loııdra : 13 ( Radyo ) - Dip
lomatik muhafil Avusturya - Al
man muahedesini kaydı ihtiyatla tef
sir etmektedir . 

Mtbuat bu hususta ikiyi' ayrıl
mıştır. Bir kısım gazeteler bunu Or
ta Avrupa sulhu için bir tehlike ad
detmektedir . 

• Taymis " Gazetesi; Avusturya 
- Alman muahedesini iyi bir gözle 
görmekte ve • Gayesi ne olursa ol· 
sun Hitler şayanı takdirdir • de-
mektedir . 

/ 
" Nevyork Herald ,. Almanya he 

nüz iyi silahlanmış ve hazır olmadı
ğı için bunu yakın bir tehlike olarak 
görmemektedir . 

rüesasının söylediklerine göre, hali 
Hazırda Araplarla lngilizler arasın
da hiç bir görüşme yapılamamak
tadır. 

Kongrenin toplantı tarihi henüz 
tesbit edilmemiştir. 

Yahudi muhaceretinin hemen 
durdurulacağına daır olan haber
ler tekzib edilmektedir . 

Araplar sonuna kadar mücade 
leye azmetmiş bulunmaktadırlar. 

\ Kivarshane bakır 
imadenlerimize bir 

fen heyeti gitti 
Londra: 13 (A. A.) - Hüku

met, Filistine daha 3 piyade taburu 
gönderecektir. 

Ayrıca Mısırdan da iki piyade 
taburunun hareketine emir verilmiş· 
tir. 

Kudüs : 11 ( Hususi ) - lbti· 
lalcılarla lngiliz kuvvetleri arasında 
çarpışmalar vahim bir şekil almış
tır. Nablus dağlarına yerleşen çete
ler geceleri İngiliz karakollarına ve 
kışlalara hücum ederek ağır telefat 
verdirmektedirler. 

Resmi tebliğlerde ; çetelerden 
ölenlerin sayısı yazılırken , İngiliz· 
!erden ölenlerin sayısı zikredilıne· 

mektedir. 
Hususi kaynakların verdiği ha 

berlere göre, son on gün zarfında 
ölen ve yaralanan lngiliz askerlerinin 

sayısı üç yüzü geçmiştir . : 

İngiliz fırkaları, şimdi Nablus dağ· 1 

farını kuşatmak için harekata geç 
mişlerse de, bu harekatın muvaffak 
olamıyacağına muhakkak gözile ba
kılmaktadır. Verilen bir habere gö
re, dağlara sıkıştırılan iki yüz elli 
kişilik bir lngiliz müfrezesi çeteler 
tarafından esir edilmiştir. 

Yafada ve Kudüste bazı dük
kanlar açmak teşebbüsünde bulun
muşlarsa da, bir saat sonra tekrar 
kapamak zorunda kalmışlardır. Du- , 
ruııı, her an vehameti arttırmakta· 1 

dır. 1 

Filistin müftüsü sahibi Emin Hü
seyni yakın Şarktaki bütün ülkele- f 

rine birer davetname göndererek 
Kahirede toplanacak olan Arap 1 

kongresine birer murahhas gönder- 1 

melerini bildirmişti. 1 

Hemen bütün Arap ülkeleri bu 
daveti kabul ettiklerini bildirmişler
dir. Kongrede Filistin ihtilalı konu
şulacak ve lngiltere hükumeti Filis
tin Araplarının dileğini kabul edin-

Ankara : 13 (A.A.) Eti Bank-
ca işletilmesine karar verılen Kivars
hane bakır madenlerinin işletme ter
tibatını hazırlamak üzere bir fen he
yeti Kivarshaneye gitmiştir . 

Vahşi hayvan avı 
seferleri 

Moskova: 6 (Tass) Moskova hay 
vanat bahçesi, vahşi hayvan ve kuş· 
!arın diri diri avlanması için müte
addit sefer heyetleri tertibetmiştir. 

Bu sefer heyetlerinden birisi, na· 
dir kuşlar yakalamak üzere Hazer 
denizi sahillerine , ikincisi, o mmta
kada bulunan büyük hayvanlar için 
Kazakistana, üçüncüsü de Tacikis· 
tanın dağlık arazisine şimdiden ha
reket etmiştir . 

Bu üçüncü heyet; T acikistandan 
büyük parslar, nadir kuşlar, zehirli 
yılanlar ve Orta Asyadan vahşi hay
vanları getirecek. 

Yakında Uzak şarka hareket e
decek olan heyet ise, deniz ayılar!, 
oralarda bulunan kaplanlar ve saire 
hayvanlar avlıyacaktır. 

Sovyet kutup arazisinde kışla
makta olan avcılar ise, Moskova 
hayvanat bahçesine beyaz ayılar ve 
sair kutup hayvanları gönderecektir. 

Elde edilecek olan bu hayvanlar, 
Moskova hayanat bahçesi koleksiyo
nunu tamamlayacağı ve zenginleşti
receği gibi aynı zamanda yabancı 
memleketler hayvanat bahçeleri ile 
yapılacak hayan mübadelesine de 
yardım edecektir. Bilhassa Paris, 
Pra~ ve Londra hayvanat bahçeleri 
ile yapılaı-ak olan bu mübadelelerle 
Moskovanın Sovyetler birliğinde bu. 
lunmıyan hayvanlar koleksiyonu da 
tamamlanacaktır. 

Blıkreş : 13 ( Radyo ) - Alman 

- Avusturya muahedesi siyasi ma- 1 • • "' 1 
hafilde bir bomba gibi patlamıştır. BELED iYE iLANLARI 

Bazı mahafil bir İngiliz - Sov-

yet - Romen muahedesinin lüzu ::-.--------------------------J 
mundan bahsetmektedir . 

Ankara : 13 ( A. A. ) - Alman 
- Avusturya anlaşması Avrupada 
'e Amerikada muhtelif akisler uyan 
dırmıştır. Fransız gazetelC"rine göre 
umumi intiba büyük harblan evv ~ı
ki taazzuvun yani Fransanın karşı 
koyamayacağı bir merkezi Avrupa· 
ııın yeniden teşekkül ettiği merke
zindedir. lngiliz diplomatik mahafili 
bu anlaşma hakkında oldukça ihti
razlı davranmaktadır. Amerika ma· 
hafili ise bu anlaşmanın dünyanın 
en tehlikeli karışıklık elamanların
dan birini ortadan kaldırdığı kanaa
tindedir • 

Borsa karşısındaki arsa satılıktır 

1- Ticaret ve zahire borsası karşısında muvakkaten oyun yerine tah
sisedilmiş olan yemini Kuruköprü mahallesi , yesari ve arlcası Mermerli 
mahallesi, cephesi. Babı Tarsus Sur1arile mahdut Belediyeye ait 1855 met· 
re murabbaı arsa kapalı zarf usulile satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu arsanın beher metre murabbaının muhammen bedeli (6) liradır. 
3- Muvakkat teminat 834 lira 75 kuruştur . 

4- İhale 16-Temmuz-936 perşembe günü saat 15,30 da Belediye 
daimi e~cümeninde yapılacaktır. 

5- isteklilerin ihale günü saat 12 ye kadar teminat mekluplarile bir 
likte tekliflerini Belediye Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

6- Alınak istiyenlcrin daha evvel şartnameyi okumaları ve muayyen 
vakıtta müracaatları ilan olunur. 7063 1- 5-9 14 
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Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı. Pamuk ve her çeşit tiiccaı i eşyanızı 

- Yangına karşı 

Sümer Bank· 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat · Adana'd<1 [ Rıza Salih Saray 1 . 
7078 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

.. 
• • 

ANKARA BİRASININ YÜKSEK EVSAF! 

1 105 
2 3f;5 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak 

Yarım litre 
Gram 

.. .. .. .. 
adet 

gıdayı temin 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 

Yumurtadan 
eder . 
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Her'kes gibi siz de : Bu 
r•sını içiniz. Her yerde israrla 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri 

Adana Acentesi Rıza Salih Saray 

1 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A No. 11 B. - Telefon No. 265 

6984 28 
~--~~~~~----·~----_,;;;,;_ ________ ___: 

Seyhan Curn1ı.uriyet rnüd-' 
dei umumiliğinden: 

1- Adana ceza evinde bulunan 
mahkum ve ınevkuflar için düz kır
ma buğday unundan verilecek on 
aylık ekmek miktarı ( 150000) yüz 
elli bin kilodur. 

2- Bu işe ait yapılmış olan 
şartname parasız olarak ceza evi 
direktörliiğiinden verilecektir . 

3- İşbu eksiltme 7 7-.. 936 
tarihinden itibaren (15) gün müd 
dctle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya çıkarılmış olup 22-7 - 936 
çarşamba giinü saat (15) de Cum
huriyet müddei umumiliği makamın· 
da teşekkül edecek komisyon tara
fından ihale edilecektir . 

4 Sartnamedeki tarifal daire· 
- ' sinde (761) lira 62 kuru; teminatı 

muvakkale alınacaktır . 
5- Kapalı zarf usulile yapıla

cak eksiltme teklif mektupları 22-
7-936 çarşamba günü saat ( 14) 
de kadar Cumhuriyet müddei umu
miliği makamına verilmiş olacaktır. 

7077 7-10-14-17 

Satılık makineler 
Bir ay k~llanılmış komple 5 çir.1 

çir bir Kırma ve bunlara müteallik / 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurttepeliler ve Karşıyakada 
incirlikti Bay Aliye müracaat.7066 
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Dahiliye Vekaletin-1:------·---------- .-------~d: 
den: 1 

Mahalli idareler umum müdürlü
ğünde açık olan 35, 30, 25 lira asli 

maaşlı ınemurıyetlere aşağıda gös- 'ı 
terilen şartları haiz olanlar alınacak-
tır . 1 

İsteklilerin : • 
1- Memurin kanununun 4 Üncı.i 

maddesinde gösterilen vasıflan haiz 
olmaları. 

2- Hesap , Bütçe işlerile ma· 
halli idareler mevzuatına ve mali 
kanunlara vukuflarını açılacak mü
sabaka imtihanını kazanmak suretile 
isbat etmeleri . 

3-Müsabaka 15-Temmuz-936 
tarihinde Ankara , lstanbul , lzmir , 
Konya ve Seyhan Vilayetlerinde ya

pılacaktır . ı 
4 - Müsabaka 15 Temmuz 936 

günü saat sekizde Vilayetle yapı- 1 

lacaktır. 1 

Taliplerin bu tarihten evvel ve
sikaları ve hal trrcümelcri hülasa
larile birlikte bulundukları yerin Va
lilerine müracaatları. 7087 I 

9-11-14 

Seyhaı Vil lyelinden : 1 

Hususi idarl'nin ( 1 G ) lira maaş.! 
lı merkez piyade tahsild~rlığı mün
haldır . 

Orta mektepten mezun ve ka
nuni çvsafı haiz olanlar bu vazifeye 
alınacak ve Temmuzun on beşinci 
günü müsabaka imtihanı açılacak

tır . 
Talip olanların .:vrakı müsbite· 

!erile birlikte Vilayete müracaatlcri. 

7074 4-7-10-14 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanuııi .. ·de lıernevi ve marka 

1 

Kolonya,Losyon, Esaııs, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S. bulunur .... 

Celal Bayer 

......................... ~~------........ ------~----.... ---~ ..... ,,... .... ____ _ 

6748 62 

Yayla otobÜS<ıs 
k.ı 

seferleri ~a 
<a 

Yaylı, döşemeli geniş ve şt 

ratli Otobüsünl her gün sab~lı a 
Adanadan Bürüceğe yolcu ve ı•ek 
taşımaktadır . Hu~usi tutmak 
yenler kolaylık c·\' n·l., Yıısuf~ itti 
racaat etsinler . bti 

Yolcu 75 Kur M 
Eşyanın kilosu 1 .. Y 
Hususi 20 lir~ ~~ı 

7086 4 -4 
lile 
ıu 

~~~---~~---..,..,, k. 

İkmale kalanla~ıu 
okusun 

ta 

- d a 
Orta Mektep ve Lise sınır• 

da riyaziye, cebir, heııdese ' lııd 
bilgisi derslerinden ikmale ~' ı 
talebeleri ikmal imtihanına h~ı 111 

mak üzere bir kurs açtım . it 

isteklilerin " Türk Sözü ' nd 
baasmda !. T. ve H. B. Rumut 
müracaat etmeleri . C. lııa 

Kaçakçılar vat 
hainidir 

Umumi neşriyat mücl~ 

Celal Bayer 
Adana Türksözü 111atb•' 


