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.'ıflSP ANY ADA İSYAN ATEŞİ GÜNDEN GÜNE BACAYI SARIYOR 
a1 
hal 
1:j Roma' dan Berl.tne 
-:~~ Viyana yoluyle .. - -

"Pirre Dominique,. 
" sa' "la tribune des Netion., dan: 

du§i v k 1 h"d" · · rıııl u ua ge en a ısenın netıce· 

_a .
111 

leri çok mühimdir. Avustur-
1~1 ın ya hükumetinin ilk gayesi, 
ıı .J a ernleketin istiklalini temindir. Fakat 
iğiıl' caba yalnız bu gaye mi güdülüyor? 
e k 1 Avusturya hükümeti - Habsburg-

ar!a m t b k · gıY' tist U a ı - bır Avustury - Maca-
ur ol an, hatta Çekoslovakya mağlüp 

c IJ\ak şartiyle bir Avusturya - Ma
~r~stan - Çek birliğini düşünmüyor 

u. 

e~ k l'vlussoliniyle Şuşning,in bunları 
onuşmuş olmaları pek muhtemeldir. 

. ··~kılı l'vlacaristanın, Çekslovakyanın yı· 
Yo c, şında; İtalyanın ise, Yugoslavyanın, 
• ı '<lrvad· 

ı ıv• d ıstanın ve Karniol'un yıkılışın-
nbıı; a büyük bir menfaatı yok mudur? 

1 ,.ıt le Ne olursa olsun Avusturya, hedef
b rıne Varmak için İtalyaya sıkı sıkı 

deÔ ./ğlan'.°aya ve Anşlus'u yapmaktansa 
kalı k~:a. uıerinde , 1914 de olduğu gibi 

t dıs ıne hizmet edecek bir Avus- 1 
U ı·y · dU .~ - Macaristan teşkil etmeyi 

ale ~unecek olan Almanya ile kötii ol-' 
hdJ h afa rnecburdur . Avusturya gibi 

1 va Yanın da yakın ve uzak gayeleri 
ale ardır . 

se dan~ akın gayesi : Brenner üzerinde 
de . aı tehdide maruz kalmak , Ak

!" im nızde kolaylıkla hareket etmek ve 
A 1 

Ve Paratorluğunu faydalı ve meyve 
tar ın recek bir şekle sokmak için za-
D~ a~ kazanmak . . 
arı' nın zak gayeleri ise ötedenberı ta
etlf ~~,nıış olanlardır : Yugoslavyayı za

Y J dir~hnak, hatta mümkiin olduğu tak
. tist e Ortadan kaldırmak için Maca-. 

a ç iiı an ' Arnavutluk ve Bu!gartstan 
riY1 e~nd~ müessir hareket edebilmek. 
y!J di ··ct ugoslavya ortadan kalktığı tak-

11 ı-ı; e Da!maçya ltalyaya , Kamıyol 
ırJ det~tya bir muhtariyet çerçivesi _için

·· çı eskid VUsturyaya dönecek ve Sırbıstan 
u i!I ola ekn olduğu gibi küçük bir devlet 
du~ ca tır 

_ J 'run Dah." umumi bir şekilde İtalya, 
saha havzasını ve Balkanları aksiyon 

at1 telakki etmektedir. 
llı in talya Avusturyanın istik!alini te
IJ\erk e~mekle Almanyayı burada bir 

t. ~ etıne~zı Avrupa imparatorluğu teşkil 
ıS~herab ten menetmiş oluyor. Bununla 

hiif ltini ~~ _bunu daima menedemiyece-
1ı.ı <>luy ılıyor, fakat zaman kazanmış 
ll Or, 
rı~. AI 

Avru rnanyanın gayesi ise yeniden 
tır :anın en kuvvetli devleti olmak
llı~si ~nun için topraklarının genişle-

aıımdır s·· . 
Ve ş u gaye uğrunda garbe, cenuba 

~rka doğru yayılabilir . 
trat a_rbde muazzam müşkilat vardır. 

tıek : 1

1

'.k ve Politik müşkilat .. Çünkü 
a a F · 1 tey; b ransanın arkasında lngi te-

apa ulabiJir. Cenubda ise yolu İtalya 
maktadır. 

tind Şarkta ise Almanya Baltık üze
e hak· · undan . ırnıyeti &!inde bulundurdu-

anct ış daha çok kolaydır. lık za
~anı a 1"-mamiyle işgal edebileceği 
tlektnı b~kleyinceye kadar Danzig· 
nlaşa~~~?etini ıslah için Polonyayla 
cekr · Ve sonra sıra Memele ge

•arbe 
1~~ Ve n~hayet Rusyaya karşı 

~ •l araf k şlıyabılecektir. Eger Polonya 
d <ııizd alırsa bu mulıarebe sadece 
~u ınu~ ve havada vukua gelecektir. 
ıı ~ ticeı arebe Kronştad'ın işgali ile 

Ş enebilir ıni ? 
arkta her şe .. k"" d"' Al Y mum un ur. 

•· manya ·· ·· •ada, L _ gunun birinde , Eston-
b~kirn b_otonyada , ve Finlandiyada 

Balı~ vaziyete girebilir. 
evvel ~ memleketlerinde harpten 
~Ok b·· .. 1 manyanın kültürel nüfuzu 

UYukt ·· Q Csis "d u. bu nüfuzu yeniden 
' ebT eniş]~ ı ır . Sarkta Polonyaya bir 

~ebilir~~ temin ederek Danzigi öde
Alıııan kranyayı kurtarabilir . Bu , 
ın._k ; Yaya Balkan petrollarına yanaş
'1.a.r teçı~ oldukça ehemmiyetli bir pa
' Uöya ~~ edecektir ki, bu vaziyetten 
•c•kt ·5Jedı!ecel. derecede zaif!a-

ır. 

İspanyada hakiki bir 
dahili harb oluyor 

Yalnız Barselonda hükumetle asiler ara
sında geçen bir çarpışmada 500 ölü 

3000 yaralı var 

Komünistler kiliseleri yakıyorlar 
Cebelüttark: 23 [Radyo] - Hü

kumete sadık kalan harp gemileri 
asi tayyarelere ateş açmışlardır. 

Obüslerden birisi Belediye sine 
masına ve diğeri bir meydana düş
müştür. insanca telefat yoktur. 

Madrid: 23 [Radyo] - Hakiki 
bir dahili harp başlamıştır. 

Hükumetin nerettiği resmi bir 
tebliğe göre; Barselon' da asilerle, 
hükumet kuvvetleri arasında çok 
şiddetli bir mücadele olmuş, (500) 
kişi ölmüş ve (3000) kişi yaralan
mıştır. 

Hükumet kuvvetleri asileri da -
ğıtmağa muvaffak olmuştur. 

Royter'in, Barselon' da bulunan 
muhabirinin bildirdiğine göre; bu 
muharebe günlerce devam etmiş ve 
en şiddetli ve kanlı çarpışmalar Pa
zar günü vukua gelmiştir. Yalnız bu
gün de 300 kişi ölmüştür . 

Komünistler kiliselere ateş ver
miştir. 

Ankara: 23 (A. A.) - ispanya 
da kargaşalık devam etmektdir. 

Asilerin lspanyol Fasının her ta
rafında vaziyete hakim bulundukları 
söyleniyor. 

Fransa, hudut boyundaki kuv
vetlerini artırmıştır. 

Tanca'nın bitaraf vaziyetine halel 
getirmemek için hükumet filosunun 
büyük bir kısmı dün akşam bu lima
nı terketmiştir. 

Konsoloshaneler lngiliz, F ran
sız ve f tal yan bahriyelileri tarafın 
dan muhafaza edilmektedir. 

Asi kuvvetler Tanca mıntıka 
hududunda kamp kurmuşlardır. 

Royter ajansı, 3 asi ordunun 
Madrid üzerine yürümekte olduğunu, 
kırkbeş ayaletten, ondan fazlasının 
asiler elinıı geçtiğini bildirmektedir. 

Ankara: 23 (A. A.) - ispanya
da karışıklık devam etmektedir. 

Başbakan Havas ajansına vazi
yetin gitqkçe hükumet lehine salah 
bulmakta oldnğunu söylemiştir. 

• 

Dil kurultayına 

Tez vereceklere mühlet 
verildi 

Ankara : 23 ( AA. )- Üçüncü 
Türk dili kurultayına bir tez verece
ğini bildirmiş fakat tezinin tamamını 
henüz göndermemis olanlar için 31 
temmuz 936 akşamına kadar yeni
den müddet verildiği kurultay genel 
sekreterliğinden bildirilmiştir. 

Avursturyada 10 bin 
mücrim afedildi 

Viyana : 23 ( Radyo ) - Res
men ilan edilen umumi afta Nazi ve 
komünist olmak üzere 10 bin mev
kufa hürriyetleri iade olunmuştur . 

Çanakkale 

Şehitliğine çelenk kondu 

Ankara : 23 (A.A.) - Çanak
kalede elli kişilik bir heyet dün Meh
med Çavuş abidesini ziyaret etmiş 
ve orada toplanan binlerce köylü 
ve bilhassa şehit aileleri huzurile çe
lenkler konmuştur . lngiliz,. Fransız 
harp mezarlıklarına da ayııca çelenk 
konmuştur . 

A vusturyada af 
ilan edildi 

Ankara : 33 (A.A.) - Avus· 
turyada bütün siyasi mahkum ve 
mücrimler af edilmiştir . 

Hükumet, halkçılar cephesi aza
sının bütün memurları memuriyetle
rinden azletmeye karar vermiştir. 

iki küçük kardeş 
Hükumete sadık dört harp ge

misi dün Ceuta'yı bombardman et
miş ve şehrin bataryaları mukabe· 
lede bulunmuştur. 

Bir tayyare şehre bombalar at

mıştır. 

Almanya şark cephesile iyice 
meşgul olabilmek için muvakkaten de 
olsa garp ve cenup cephelerıni ihmal 
edecektir . 

Ren'in işgali sayesinde garpte 
ve Avusturya ile yaptığı anlaşma sa
yesinde cenupta İtalya ile kendi ara
smda bir mania kurmuş olacaktır . 

Awsturya ile yaptığı bu anlaş
manın Ren işgali planında mühim bir 
alakası vardir, Ve Sovyet Rusya için 
yeni. bir tehdit teşkil etmektedir . 

ıtalya biliyor ki, Almanya cenu
ba doğru inmekten vazgeçmemiştir . 
Ve yine çok iyi biliyor ki, Almanya 
bu gün bundan vazgeçmişe benzi
yorsa bu, sadece sırtında i~i ıı_ıuha
sımı birden görmemek endışesınden 
doğmaktadır . 

Fakat yukarıda söylediğim gibi 
İtalya şimdi vakıt kazanmadan başka 
bir şey düşünmüyor. 

Fazla olarak, Almanya, Avustur
yayı dahilen istediği gibi teşkilatlandır
makla serbest bıraktığı için Habsburg· 
!ara da yol açılmış demektir. ltalya 
bunlar sayesinde gelecek bir kaç ay 
içinde muvakkat maniayı kati bir ma
nia haline getirmeyi deniyecektir. 

Bütün bunlar karşısında Avrupa
nın iki safa ayrıldığını sayleyemez mi
yiz. İtalya Almanyayı gözetlemeğe 
devam ediyor. 

Alman nüfuzuna girmiş olmakla 
beraber istediği zaman ondan ayrıla
bilecek olan Polonya da ayni şeyi ya
pıyor. 

Bundan sonra oyunu idare eden 
Almanyadır derulebi!ir. Ve bu oyunu 

Gerisi ikinci ·sahifede - · 

Yalnız başlarına Türkiyeyi dolaşıyorlar 

Tek başlarına büyük bır Türkiyr 
geziline çıkan iki küçük kardeş 

Zekiivetle Yılmaz 

Dün matbaamıza bi,j kız , di
ğeri erkek iki kardeş çocuk geldi . 
bunlardan kız, on iki Erkek 6 yaşla
rında ve kızın adı Zekavet, erkeğin 
adı Yılmazdır . bunlar Ankara
da odun ve kömür tüccarı Hüseyin 
Orak'ın çocukları imiş ve babaları· 
nın tavsiyesi ile yaz tatilinde yal
nız başlarına yurd içinde büyükce 
bir seyahata · ç,ıkmışlar . Zekavet, 

orta mektebin birinci sınıfını , ge
çen imtihan devresinde bitirip ikinci
ye geçmiş . 

Çocukların ellerinde bir hatıra 
defteri vardı . Bunun ilk iki sahife· 
sinde babalarının , kendilerini niçin 
böyle bir seyahate sevk ettiği ve 

buna niçin lüzum gördüğü hakkın
daki düşünceleri yazılı idi . Çok kü
çük denecek bir yaşta , böyle iki 
çocuğunu yalnız başlarına bu uzun 

yolculuğa çıkaran babanın maksadı, 
yavrularının yurdlarını görüp tanı· 
malan ve hayatta desteksiz yaşayıp 
tutunabilmeye şimdiden alışmaları
dır. 

Çocukların ellerinde 5 temmuz
da alınmış ikişer aylık halk ticaret 
biletleri var . Babaları kendilerine 
elli 'lira harçlık ile , uğrayacakları 
şehirlerde tanıdığı ailelere hitaben 
mektuplar vermiş . Ve bu iki küçük 

kardeş , yolculuğa başladıkları 5 
temmuz gününden itibaren Ankara, 
Kırıkkale , Kayseri, Sivas , Tur hal, 
Samsun ve Mersine uğramışlar ve 
dün de Malatya , Elaziz ve Diyarbe

kire gitmek üzere şehrimize gelmiş· 
lerdir . Küçük Zekavetle Yılmaz 
burada tüccardan Ahmet Muhtara 
misafir olmuşlar ve şehrimizin görü
lecek yerlerini Ahmet Muhtarın oğlu 

Kemalin rehberliğiyle gezip görmüş
lerdir . Bugün akşam saat 22 pos
tasiyle Malatyaya gidecekler ve Di
yarbekirden sonra garp vilayetleri-

.;... Gerisi iiçÜncü s~hifede .:.. 

! Boğazlar zaferi • 
uzerıne 
•• 

Bor , Ceyhan ve Bahçede muahedenin 
imza edildiği işitilince yapılan şenlikler 

Ceyhanda: 

Ceyhan : 22 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Monlrö konferansının 
muvaffakıyetle sona ereceğini haber 
alan Ceyhanlılar 20/7 /936 Pazartesi 
gecesi millet bahçesinde toplandılar. 
Halkımızın gece yarılarına kadar 
tebşir telgrafını beklerken kendile
rine Parti ve Belediye tarafından 
parasız muhtelif filimleri gösterildi . 

Muayyen saatler yaklaştıkça he
yecan ve sabırsızlık artıyordu . işte 
bu sırada telgraflar gelmeye baş· 
ladı ve halka okundu . Bu mutlu ha
ber Ceyhanlıları coşturdu . Ataları
na ve büyüklerine tazim ve şükran 

duygularının iblağını istediler . Bu 
istek derhal yerine getirildi . 

Dün Salı günü bütün kasaba bay 
raklaklarla donatılmış büyük bir gün 
yaşıyordu . Ve yine bugün halkın 
toplandığı geniş bir salonda parti 

başkanı tarafından Möntrö konfe
ransının arzu edilen şekilde netice
lenmesinden yurt için çok mühim 
bir emniyet ve kazanç olduğu ve 
bu muvaffakiyetin sırlarını anlatan 

uzun bir hitabesi dinlendi. Bundan 
sonra Osman Akçalı ve Kültür iş
yarı tarafından çok canlı söylevler 
verildi. iki gündenberi halk çok 
duygulu, çok temiz bir tezahürat 
içinde bayram yapıyor. 

Hariciye Vekilimiz 
Bir gazeteciye beyanatta 

bulundu 
Aukara : 23 ( A.A. ) - Dışba

kanımız bir Macar gazetesine şunları 
söylemiştir : 

Türkiye - Macar münasebatı 

çok eyidir . iki memleket arasında
ki dostluk derindir . Türkiye Bulga
ristanla pekala teşriki mesai edebi
lir ve Türkiyeniu dostluk zinciri Bul· 
garistanla zenginleşir . Türkiye 
Bulgar dostluğu yüzünden es -
ki dostluklarından hiç birini feda 

1 etmek mecburiyetinde değildir . 

i Şeker fabrikalarımız 

Yeni çalışma yılına 
giriyorlar 

Aukara : 23 ( A.A. ) - Şeker 

fabrikaları ağustostan itibaren kam
panyalarına başlamak üzere hazır 
lıklarını bitirmişlerdir . Geçen yıl 
mahsulün azlığı dolayısile çalıştırıla
rnıyan Uşşak fabrikası da bu sene 
faaliyete geçecektir. 

Müzakereler bitmek 
üzere imiş 

Ankara : 23 ( AA. ) - lngiliz
Mısır muahedesinin askeri ahkamı 
hakkında bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Heyetimiz Montröden 
ayrıldı 

Ankara : 23 ( A.A. ) - Heyeti 
murahhasımız dün Montİ-öden ayrıl -
ııuşbr . · 

Bahçede : 

Bahçe : 22 (Hususi muhabiri. 
mizden ) - Boğazların tahkimi ve 
askerileştirilmesi için yapılan Mon
trö muahadesinin imzalanışı bu gece 
saat 2 de C. H. P. Genel sekreter· 
liğinden alınan telgraf üzerine parti 
binası önünde toplanan halka teb
şir edilmiş ve büyük tezahurat ya
pılmıştır . Halk sevinç içindedir . 

Bugün saat 16 de cumhuriyet 
meydanında yapılacak olan miting 

1 havanın yağmurlu olmasından ötürü 
parti salonunda yapılmışrır . 

Kaymakam vekili Sabri Baltalı 
Çanakkale harbinden ve müteaki· 
ben parti sekreteri Ömer Pekkan 

, boğazların ehemmiyeti hakkında 
hitabede bulunmuşlardır . Montröde
ki muvaffakıyetimizden ötürü bütün 
yurtdaşların tebrikleşilmiş ve milli 
mevzular etrafında candan konuşma
lar yapılmıştır . Yapılan tezahurlere 
bütün Bahçe halkı heyecanla iştirak 
etmiştir . Ulu Önder Atatürke , Is. 
met lnönüne , parti genel sekreter -
liğine Bahçelilerin şükran ve sempa
tileri telgraflarla bildirilmiştir . 

Bor : 22 [ Hususi ] - Boğaz
lar mukavelesinin imzası burada s-::
vinç ile karşılandı . 

Bu ayın yirminci günü burada 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Irak hariciye nazı 
rının beyanatı 

Irak hariciye nazırı Nurissait 
Berutta çıkan Savtülahrar gazetesi
ne şu beyanatta bulunmuştur : 

Ben , Mekkeye değil , Riyaza 
gideceğim . Kral lbnissuudla yaptı
ğımız muahedenin protokolları üze
rinde anlaşacağız . Yemenin de bu 
ittifaka girmesi için çalışıyoruz . 

Türkiye , lran , Efganistan ile 
Irak arasında cenevrede kararlaştırı
lan şark anlaşması için geçen kış 
Ankarada toplanacaktık . Fakat Ha
beş işinin dünya siyasetini meşgul 
etmesi yüzünden bu İş kaldı . Ge
lecek son baharda bu anlaşmayı 
tahakkuk etti receğiz . Merkezi bir 
mevkii olduğu için bu dört devletin 
hariciye nazırları Bağdatta topla
nacaklardır . 

------·------
Kan ve c.teş 
diyarında .. 

Filistin hadiseleri hakkında Su
riye gazetelerinde gördüğümüz son 
haberleri tercüme ederek aşağı alı
yoruz: 

Cesurane bir yolculuk ! 
Önünde ve arkasında ondan fazla 

zırhlı otomobil, havada da bir tay
yare bulunduğu halde lngiliz komi
seri Nablusu ziyaret etmişlerdir. 

Mücahitler uı:aktan bu mevkibi 
!.'~-

- Gerisi üçüncü sahi!ede -



Sahife : 2 Türle sözü 

Sekizinci Edvardın kı{rtulduğu suikast I Niğde mektubu: 

Ayni zamanda başka bir şehirde kralın küçük 
şi de garip bir hadise ile karşılaştı 

karde N.ğdenin müstakbel ' 
planı yapılıyor ~~~ 

Avrupa matbuatının verdiği tafsilat 
İngiliz. kralı sekizinci Edvarde 

karşı yapılan suikast teşebbüsünü l 
iki gün evvel telgraf haberleri olarak 1 

nın hayatma ziyan vermek" madde
sinden müttehimdir, 

Niğde (Hususi muhabırimizden) 
- Şehirlerimizde muayyen bir plan 
dahilinde inşaat yapmak prensibi ka. 
bul edilmiş olması her bakımdan 
faydalıdır. 

Bir adamı feci surette 
bıçakladılar 

Bu cürümler lngilterede yirmi 
sene hidematı şakKe ile cezalandın-yazmıştık. Bugün gelen Avrupa ga- 1 

zeteleri bu hususta uzun boylu tefsi- lır, 

lat vermektedirler. Mak - Mahon'un (yüksek hiya. 
Bu tafsilatın muhtelif gazeteler

den aldığımız hulaselerini aşağıya . 
koyuyoruz: 

net) maddesile itham edilmesi pek 
az muhtemeldir. 

Gelişi güzel binalar yapmak, so
kaklar, caddeler gözetilmiyerek ima
ra teşebbü etmek. şehrin güzelliği 
bakımından zararlıdır. 

Bu günün ihtiyaçlanndan ~iyade 
yarının ihtiyaçlara nazar dikkata 
alınarak yapılan işler şehri büsbütün 
başka bir şekle sokar. 

Yaralı Ziya, bir kaç ay evvel yine 
bıçaklanmıştı . hadisede yine bir 
kadın pasmağı olduğu anlaşılıyor 

ihtiyar bir babanın 
acısı 

~~~-+4+•·.--~~-

Londra : 17 - Zorla suikast a 
dı verilebilecek bir hadise .. Çünki 

kurşun bile çıkmamıştır. Yalnız bu 
hadisenin büyük bir ifadesi oldu. A
deta kral hakkında bir Plebisit ma
hiyetini aldı. 

Bir çok kasaba ve şehirlerin 
planlarını yapmak için mütahassıslara 
müracaat edildiğini ve onun yaptığı 
planlar mücibince hareket etmeğe 
çalıştığını sevinçle görüyoruz. 

Katil Seyfi kaçtı fakat zabıta peşinde 

Bir kafadan. sakatın basit bir ha. 
reketi sekizinci Edvardın daha şimdi. 

den tabası üzerindeki Prestijini ve 
kendisinin milleti tarafından ne ka
dar sevilediğini isbata kafi geldi. 

Hadise şöyle oldu : 

Kral atının üzerinde çenesi yu
karıya doğru kalkık, gözleri ileriye 
müteveccih yoluna devam ediyordu. 
Halk mütamadiyen alkışhyordu. Bir-

denbire halk kalabalığının teşkil et- ı 
tiği sıraların bir tarafı karıştı. lık gö-
rülen manz~ra şu idi : 1 

Atından sıçrayarak koşan bir po
lis memuru, kalabalığın arasında bir 

Seksan yaşında olan ve yakında ' 
gözlerini kaybetmek üzere bulunan 

ve on senedenberi kendisine bir ke
lime bile yazmadığı babası ve bir de 

Katolik papazı olan kardeşi var -
dır. 

Plas Kovda oturan ihtiyar baba· 
ya oğlunun tevkifi haberi verildiği 

zaman yüzünü ellerinin arasına ala
rak ağlamağa başlamış ve demiştir 
ki ; 

- Çok .. Çok müdhiş .. Her 
halde oğlum çok içtiği için aklım 
kaybetmiştir . Onu bir doktora mua
yene ettirmeli .. 

Londrada Mak - Mahon'ın hiç 
bir gizli cemiyet namına hareket et-] 
mediği sanılmaktadır . 

Müstakbel Niğdenin plamm yap· 
mak üzere profesör Egli davet edil
miştir. Çok yakında profesör gele. 
cek, ctüdlerine başlıyacaktır. Büyük 
bir kiyme ve şöhret sahibi olan Eğli 
nin yapacağı plan, Merkez Y.aylası
mn en serin bir yerinde ' bulunan 
Niğdeyi hakiki bir çehre ile ortaya 
çıkaracaktır. 

Bir mebusun örnek olacak 
hareketi 

iyilik yapmak ve fazilet yolunda 
yürümek bir fazilettir. ASnmızda her 
şeyin maddiyata doğru yürüdüğü bir 
sırada manevi faziletler gösterenler 

Evvelki gece saat 22 de Suge
diği mahallesinde oturan lsmail o~lu 
Ziya isminde birisi bıçakla ağır su
rette yaralanmıştır • 

Ziya, aldıtı yaranın ağırlıkından 
olduğu yere yığılmış ve zabıtaya 
malumat vermeğe imkan bulama
mıştır . 

Zabıta , Ziyayı mecalsız bir va
ziyette sokakta bulmuş ve derhal 
tahkikata geçmiştir : 

Tahkikat neticesinde iş anlaşıl
mış ve Ziyayı vuranınt sabıkalılardan 

Recep oğlu Seyfi isminde birisi ol
duğu anlaşılmışbr . 

Katil Seyfijvak'a anından dün ge
ceye kadar aranmış fakat henüz hu· 
lunamamıştır . 

Zabıta, bu sabıkalının peşinde
dir. 

Yaptığımız hususi tahkikata gö
te ı HAdisenin içinde mutlak bir ka
dın işi, bir kıskançlık meselesi bu
lunmaktadır . 

Bundan bir kaç ay evvel Ziya 
yine başka birisi tarafından vurul
muştu . Ve o hadisenin bir kadın 
yüzünden ileri geldiği anlaşılmış. 

tı. -
Ziya çok ağır yaralı ve katil de 

henüz yakalanmamış olması hasebi· 
le işin iç yüzü henüz layikiyle anla
şılamamışbr . 

Fakat bu vak'anın da yine, ay· 
lardanberi güdülen ayni mesele ile 1 

alakalı bulunduğu kuvvetle sanılmak
tadır. 

boğuşma ve biraz sonra halkın başı 
üzerinde taşınan bir insan vücudü, 
ve yolun üzerinde duran bir rüver-

Bununla beraber polis her mu 
bitte tahkikatına devam etmekte ve 
az muhtemel olmasına rağmen CÜ· 

dahaçok~kd~ kazanıyo~ Nide ~-~~·w~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~m>~s~·~~'~'·~~ 

ver .. biran devam eden bu hadise 
üzerine kral hafifçe başım çevirdi ve 
yoluna devam etti, 

Mak - Mahon'un 
garip şahsiyeti : 

Londra : 17 - Tevkifinden bir 
kaç saat sonra Mak - Mahon, ha
kiki adiyle Jerome Bonmighon adi 
suçlar mahkemesi huzuruna çıkarıldı. 

Onu küçük Bov - Street polis 
karagolunun tahkikata memur haki
mi önünde gördüm. 

Küçük yapılı, hemen hemen daz 1 

kafalı bir adam. Şaşkın bir tavur ve 

gözlerle etrafına bakınıyor, arasıra J 

bir sinir buhranına yakalanmış gibi 

titriyor, bazen gözlerini yere dikiyor 1 
ve sonra birdenbire ürkmüş ve kork 
muş bir hayvan gibi telaşla etrafını 
gözden geçiriyordu. 

- Bütün bunlar, Sir Jon Simon'ın 
kabahatıdır .. diyordu. Kendisine bir 

çok dafalar yazdım, Hatta eserlerim , 
ve haklı taleplerim üzerinde nazar 
dikkatı celp için yapmağa mecbur 

kalacağım, hareketi kendisine ;ınla-

1 
tabilmiş olmak için son mektubumu 
bir matem kağıdı üzerine yazmıştım 

1 
Bu sabah kendisine telefon ettim. 

Bana cevap vermek tenezzülünde bile 

mebusu doktor Abravayan bütün B k' · b' J k b' d 
masraflara kendisine ait olmak üzere eş ışı ır o ara ır a amı 

rüm şerikleri olup olmadığını araş 
tırmaktadır . 

kimsesiz iki çocuğun tahsilini üzerine iyice döğdüler ve 

Kralın gösterdiği 

büyük cesaret 

almtşbr. 

Bu iki Türk yavrusunun seçim Bıçakla yaraladılar 
işi yapılmıştır. Kütltür direktürlüğü D·· y b d Ad lı y h 

k ll. l . d .. un, ar aşın a, ana a · 
orta me tep mua ım erli) en mu ... 

1 
H M hm d H O 

kk b . . 'h h . . kil ya og u acı e e , acı s· 
re ep ır ımti an eyetinı teş et· l E 5 ı·h ... l Ah d · ·· b k · . . .1... . man og u nver, a ı og u me , 
mış ve musa a a şeraıtını ı a., eyıe- R "I H ı· E · "l S b 

Tam suikasd teşebbüsünün geç
tiği yerde bulunmuş olan bir Ame
rikalı seyyah şunlan anlatıyor : 

mışıır. 

Niğde, Nevşehir, Aksaray orta 
mekteplerinden mezun 17 genç mü
sabakaya girmiştir Neticede Niğde 
orta mektebinden iki çocuk kazan-

- Kral Mak - Mohon'm ha 
reketini çok açık olarak gördü . e mışhr. 

Delinin kendisin çevirdiği ta- j Önümüzdeki ders yıJmda bunlar 
bancaya doğru döndü . Ve sonra yi .. 

, doktorun tesbit edeceği bir lisede ne derhal çenesini yukarıya doğru 
okumağa başlayacaklardır. 

kaldırarak dosdoğru önüne bakma- Mebusumuz doktor Abravayan'ın 
ğa ve yoluna devama başladı · bu hareketi çok büyiik bir tesir yap. 

Çehresinde en küçük bir korku mıştır : 

ve telaş izi bile görülmüyordu . Bir çok kimseler her mebusun 

Ben harp yapmış bir adamım böyle iki çocu ğ'un tahsillerini üze 
fakat itiraf ederim ki korktum. Kra- rine alsalar senede en az 800 kim-
la gelince gendisine doğru çevrilen sesiz, fakir çocuk okumuŞ , yüksek 
ölüm karşısında hiç alakası yokmuş tahsile devam etmek imkanını elde 
gibi davrandı . eder diyorlar. Zannedersem bu di

Kralın küçük kardeşinin 
maruz kaldığı hadise 

Plymut 17 - Kralın küçük kar· 
deşi Dük dö Kent dün burayı ziya
ret etti . 

leğe iştirak etmiyecek hiç bir yurttaş 
yoktur. 

Spor işleri 

amazan og u a ıs, mm og u a • 
ri, Emin oğlu Kuddüs isminde altı 1 

kişi arasında bir kavga çıkmış ve 
bunlardan Mehmed, Enver, Ahmed, ' 
Halis ve Sabri bir olarak Kuddüsü 
iyice döğmüşler ve bıçakla da ya
ralamışlardır: . 

Suçlular bıçaklarile beraber yaka· ı 
)anmışlardır . Haklarında kanuni ta 
kibat yapılıyor . 

Büyük bir kaza 

Müthiş bir yangının önü 
alındı 

Dün buğdaypazan civarındaki 
Belediye an barında hava fişekleri · 
nin bulunduğu depoda bir infilak ol· 
muştur. 

Gayri muntazam istifa edilen 
fişekler havasızhktan ve sıcaktan 

' birdenbire infilak etmiş ve . etrafa 
yayılmı.ğa başlamıştır. Fakat der
hal söndürülerek işin önüne geçil
miş ve bir yangın meydana verilme
miştir . 

bulunmadı ·· Bu ziyarette, Kralın Hayt park-
Filhakike Mak - Mahon sene- ta maruz kaldığı suikasd teşebbüsü 1 

Yeni Valimiz Faik Üstün geldi~ 
gündl!n itibaren gençlikle çok ya
kınd~n alakadar: olmağa başladılar. 
Son günlerde kazalara gönderdiği 
bir taminde gençlerin spora ehem· 
miyet vermelerini dilemiş , kayma
kamların, partililerin bu işlerle sıkı 
bir surette alakalanmalannı istemiş · 
tir . 

Zabıta tahkikata devam etmek· 
tedir . 

lerdenberi havai olduğu kadar, mık- ile ayni zamana tesadüf etmek gibi bir ' 
darı da fazla olan bir çok işlerle uğ- garabet gösteren bir hadise olmuş
raşmıştır. 

Bunlardan başlıcası İskÔçyada 
tesis ettiği Humanity adındaki ga
zetedir. Kendisi bazen gazetesile bü-

tün dünya için bekarJığı tavsiye ve 
sonra birbirine zıd ve çok siyasi ve 
içtimai fikirleri müdafaa ediyordu, 

Karısı, zavallı bir kadın, ağlaya
rak mahkemeye gelmiş ve hakime 
kocasının şimdiye kadar ne manasız 

ve anlaşılmaz işler yapmış olduğunu 
söylemiş ve onun bir doktor tara
fından muayene edilmesini yalvar
mıştır. 

Hakim Mak - Mahon'u sekiz 
gün bir hasfahanede müşahade albn· 
da bulundurmağa karar verdi. 

Kendisi şu ana kadar yalnız 
"memnu silah taşın:ıak ve b~şkal~n· 

tur . 

Dük dö Kent askeri bir geçit 
resminde bulunduğu sırada halkın 

teşkil ettiği saf arasından genç bir 
kadın polisleri iterek meydana çık· 

mış ve elinde bir kaz olduğu halde 
Prense doğru koşmağa başlamıştır. 

Genç kadın mütemadiyen 

- Artık bir dakika bile gecik
tirmiyeceğim, bir dakika bile gecik
tirmiyeceğim .. Diye bağırıyordu . 

Dük dö Kent'e öir metre kadar 
• yaklaştığı zaman tevkif edilmiştir. 

Kendisini polis tuttuğu zaman 
Prense doğru dönert-k : 

- Sağ ve salim misiniz . Sağ 
ve salim misiniz .. Diye bağırmış· 

ur ' 

Valinin bu tamimi gençler üze
rinde çok iyi tesir bırakmışbr. Bil· 
hassa tamim gönderdiklerinden ça· 
lışmaları hakkında izahat istemesi 
daha çok memnuniyeti davet etmiş
tir . 

<;iftehan kaplıcası · 

Birkaç gün önce Çiftehan kap
lıcasına gitmiş olan Valimiz, müste
cirin mukaveleye riayet edip etme· 
diği hakkında tetkikatta bulunmuş· 
tur • 

Valimiz, kaplıcada bir çok ek
siklikler görmüş ve Ulukışla kay 
makamlığına gördüğü , noksa,nları 
tamamlaması için sıkı emirler ver- ı 
miştir. 

Kaplıcaya gelenl~rjn lsy ahatla. 

Bu işte bir müsebbip olmadığı 
sö:Y.lenmekte ise de zabıta tahkikab· 
m derinleştirecektir . 

Mahkemeler 
Şehrimiz adliyesi, nöbetçi kısım

lar müstesna olmak üzere üç gün
denberi tatil yapmış bulunmaktadır. 

Nöbetçi hakim, müddeiumumi 
muavinleri, tahkikat hakimleri, icra 
kısmı, katipler mesailerine devam 
etmektedirler. Nöbetçi kısımlar da 
müstacel mesailin hallile uğraşmak
tadırlar. Tatil yapan kısımlarda 5 er 
Iulda tekrar davalara başhyacaklar
dır. 

=== 
rını temin için birkaç pavyon daha 
yapılacak ve bu suretJe gelenlerin 
rahat etmeleri imkanı hasıl olacak
tır. 

Tuğ,ul A~r 

Roma' dan Berline 
Viyana yoluyle 

- Briinci sahifeden artan --

herkesten euvel Sovyet Rusya aley
hine oynanmaktadır. 

Polonya palitikasına çok bağlı 
gibi görünüyor. Bununla berab~r 
F-ransanın Varşovada bir rol oyna
yabilecegi düşünülebilir. 

Ayni şekilde, ftalya Berline ya
naştı. Fakat Romada d~ her şey he 
nüz kaybolmuş demek değildir. 

Unutmıyalım ki, Fransa ve İngil
tere, Habeşistan ve zecri tedbirler 

işinde ltalya aleyhinde oldukça şid 
detli bir mücadeleye girişti. 

Halbuki Almanya bu hususta 
çok ihtiyatlı hareket etti. 

En büyük tehlike Avrupanın iki 
sınıfa ayrılması olacaktır. 

Almanya, İtalya, Avusturya, Ma
caristan, Bulgaristan ve Polonyanın 
[belki de Finlandiya ve Baltık hü -
kumetleri de dahil olduğu halde] 
bir· tarafta, ve bunlların karşısında 
lngiltere, Fransa, Rusya, Çekoslo
vakya, Romanya, Yugoslavya, Tür-

kiye, Belçika ve belki de Yunanis· 
tan, ispanya ve Portekiz bulunmak 
üzere iki hat olduğunu tasavvur ede 
Hm. Bir tarafta diktatörlerin idare-

sinde Façist devletler, diğer tarafta 
ise aşaiı yukarı bütün demokrat 
memleketlerin yanıbaşında dünyanın 
yegane Sosyalist bir devleti.. 

Burada münakaşa ideolojik bir 
şekil alıyor. 

Birbirinin karşısına çıkan filozofi 
!erdir, Bir din harbı şeklini alabile
cek umumi bir karışıklıkla belki de 

mahvolmak tehdidi bulunan Avrupa 
için bundan daha tehlikeli bir şey 
yoktur. 

Henüz bu raddeye gelmedik. Ma
mafih biraz dikkatlı olan her insan 
yukarıda tarif ettiğim, ayni zaman-

da fizik ve ideolojik muvazeneye 
doğru tehlikeli bir surette yaklaştı
ğımızın farkında olabilir. bu güçlük
le muhafaza edilebilecek bir muva· 
~ene olacaktır; 

24 Temmuz 1936 

Lozan günü 

Türk yurdunun her köşesinde 
bugün 13 yıl önce imzalanan Loı' 
muahedesinin yıldönümü kutlulaıt 
yor. 

Lozan t Türkün asırlardanbe" 
elinden alınmağa başlanan haklart 
nın, istiklal ve istikbalinin en büyiiı 
devletler tarafından geri verilm~ 
dir. Bu hakkı alma, ele geçirme 
çetin olmuştur. Türkü haritadan s~ 
meği İstihdaf etmiş olan Sevr .mil)' 

ahe~esinin parçalanması icabetrni~ 
ti . Üç yıldan fazla geniş cephele17 
Türk gençlerinin kanlarını dökırı' 
leri zaruri olmuştu . : ·farikalar y•? 
ratmak, kuvvet önünde kuvvetsiılii 
ten doğan perişanlıktan varlık me ı 

dana getirmek lazımgelmişti. o 
O çalışma, o didinme , Atatür 

gibi eşsiz bir kurtarıcının elinde Ç 

likleşmiş, bizden kat kat üstün ol " 
kuvvetlere karşı durma ve onls 
silip süpürmeye münkalip olmuştıır 

İnönlerinde, Sakaryalarda, Afy~ 
ve Dumlu pınarlarda ortaya kon 
az ve fakat önünde durulmaz Tii~ 
gücü, bütün vatanı düşmanlard I 
temizlemeğe kafi gelmiştir . i 

işte bu kuvvet,bu birlik harek t 
edişidir ki; Sevrin parçalanmasını u 
ortadan yok olmasını mümkün kJl-'l 
mıştır. Lozan tepesine çıkabilı:rıe l' 
ve oradan bütün Türk istiklalini hS a 
kırabilmek için döktüğümüz kanlıtf 
dan , birleşen dimağlardan , birli la 
çarpan kalplerden kuvvet ve cesa~ 
alınmıştır . 

Lozanda, hakkımız , istiklal .. 
hakimiyetimiz zorluklarla, çetin ıcJC> 
nuşmalarla elde edilmiştir. Türk J11 

Jetini ve onun yüksek kudretini bi~ 
den tanımak ve onun hak kını veır• 
mek Avrupanın kurnaz ve desise~e 
diplomatları için kolay olmamıştır a 

Bir çok aylar, çetin konuşmalar td 
tehditlerle geçmiştir . En sonunda 
istediğini bilen ve istediğini alabile.ı,,. 
cek kudreti kendinde gören yeır-t 
Türk devletinin , başlannda zaf -~ 
çelenklerini taşıyan kahraman mu,.,.~ 
hasları önünde boyun eğmek , orı.11• 
dileklerini kabul eylemek mecbtJfl 
yetinde kalmışlardır. ı~ 

S .. 1 .. d·· L h t D~1 
evr o um u, ozan aya 

du . m:yük harbin mağlupları ar1 

sında düşmanlarile müsavi şartl h 
dahilinde sulh masasısına oturS 
Türk milleti olmuştur. Bu onun, İ ~ 
tiklaline karşı beslediği sarsılın\ 
bağlılığı ve elinden bu mukaddt' 
varlığı almağa kalkanlara karşı kiiı 
remiş arslanlar halini almasını if~? 
de eder. -~ 

Lozanda kabul edilmiş elan l:5C'""U 
ğazlar mukavelesinin dört gün öo"0 

isteklerimize uygun bir surette ioıtf'ij 
!anması Türk gücünün yaşadığı~O 
ve günden güne büyüyerek, inkiŞ 
ederek korkulu bir mahiyet aldığı~ 
alamettir. ıt.ı 

Hakka dayanan ve onu kuvvetL. 
besliyen isteğin yerine geleceğiı1f0 

Boğazlar mukavelesi en birinci Ot 
nek olarak gösterilebilir. ~s 

Onüç yıldır yapbğımız inkil9~e 
!ar, başardığımız işler, her sahla'n 
almış olduğumuz hızlar, Türk varl el 
ğının hergün dikkatle ve alaka İ 
takip edilir bir şekilde inkişafını aıı 
terir. ~Pti 

24 temmuz 1923 de imzalarıİ~rd 
Lozan muahedesini bugün kutlulll 
ken, dört gün önce yaptığımız bıı' 
ramın sevincile onu karıştırıyor 'if u~ 
böyle yapmakla da Boğazlar rı1vtös1 
kavelesinin bizim hakimiyetimiz b'Jı' 
kınımdan isteğimize uygun bir # c < 

rette halledilmiş oldu~nu anlatıl1 ·· n 
oluyoruz . · İn 

Atatürk Türkiyesitıin Lozarı caı 
ismet lnönü vasıtasile kazandığı .c. e ) 
siyasi zafer, 13 yıl sonra onun ıd 
resindrki hükumetin kazandığı 
ğazlar zaferi, tarihde, Türk siyas tın1 
tinin yeniden zaferlere lrnştuğUJ t~y, 
delil say;ılsa hiçde hata edilmiş ili< 
maz. 



Nihad TangOner 

Türk bahriyelisi 
Şafa1c söküyordü .. Egenin mavi 1 - Hazınz binb8tmı • 

lcüçülc bir göf deki su ka· Kaptan sol tarafında, arblmda 
duru ve sakin 1. Dalğasız, kö- duran onbaşıya döndir. 

f düpedüz uzanıp gidiyor.. - Arka ve önlerdeki, sağ, sol, 
Ufukıan Setleyen şahlanmış dal kesimden lllatı olan lcapaklan açl 

ıomıaııa. erinıiş gibi r Bu son kelime kaptanın atzm-
~ karanlığa rağmen Umur- dan daha d~ti. Arka sır• 

önünden Lipseki'ye doğru yol dan iki arslan Türk bahriyelisi hrta .. 
kırnuzı bayraklı küçük bir tor- dı ve bir sesle: 

tnı1 .. n savurduğu kara dumanlar _ ()çala ~ #. yök 
uyor.. detiJdir binbqun .. 

Mendrea deltasının önünden, yu Binbap, bu sözlere biraz ppe 
d do1uu, ~oşan büyük bir krava· iatibl etmifti. Ve cevap veı ıllWifjl; 

e seçiliyordu. meydan kalmadan iki bahriy.elinin ... 
- kazan soğuyor mu dedin ? 
- Evet kaptan 
~~tan hıraındm çm~ kilit

.. Ateşli gözlerini blnaranm 
•nnda, yerlerinde DlllMJelerin. 

~ Önündeki aletlerde ce*liriYol"" 
alcat aradJimı balat ''tz; du· 
balcqıaıwt. bellJrli,, 

- Alçaklar. Diye b t•dı, ve 
~etti: 

-:-~ teslim mi olacapn .. 
...... eaiir bekleyen .-.a. 
J,e; _., ,, • dotl1I yürildü : 
-.köf6~kim~ 

nıi ? .. 
~ kiaıse}W~ıı. 

bı.ı~::__ bqı~ fmt efiıtt geminin 
-=~ hamı anladı. Ve 

:::-'• kotup yanacaltbir .,,_ a-

S., .. cavuş. elile güverte)Iİ i.-et d•- rettt : 
...... fi1' ~ babJız ~ 
~~ferçı~ .. 
~~~tetti
~ balctı aa aa güldü ve mı-

Jcnmlara dotru inen mei'diyenlerde 
• •- ...:&.:: ....,_l!-'..1..1......:...: gördO. 
:p.llpa~~ ... 

- Neol 
ikili ele 1İDe hirilen ldikredi: , 
- Ocatm bpallm aç.. 
- Yapma Boa. yapma otas .. 

Bu clünyada fÖriİliD6I KY def(L. 
... L.. •• ......... -.. 
-Çekilö~ 
- Çekilmi~m.. 
~ele yine ~bi bir, .... 

çiJ9 l)ir .... iki-Jl'ltnruk salladtıfr. 
.... .ata.ıc ocak pedalına lua. 

la balta ve ticalm açılan kapapun 
albndati sirft8h küçük bir cchen 
nem atzına dotftı kendini fırlatb. 

Borayı.: bi gö•de daha, takib 
den geçikınedif.. 

Kaptan ve ütfe: Elem, hayret, 
ıakdir, iztırap, göz yaşı v"e talcclisle 
meze olmuş bir düıünce bulutunun 
tablosu içinde, F72 nin söiımüt oca· 
~ ..-layan kadire ihMere ba
k1Jorlaı6. ... 

Lapseki aırtlannda yanm bir ıü· 
neş san yalpanlarını saçarken F72 
nin dört neferi bir Türk bayrağını 
uçlanndan germit bir vaziyette ge
minin başında durmutlardı. 

Biraz sonra. çıplak bir bahriyeli 
elinde ateş olmuş bir kürekle Türk 
gövdesinin Livım getirerek bayraiı-' 
run Ay yıldızı üstüne dciktü ve dört 
bahriyeli, tuttuklan dört um birlq
tirerek doladılar ve bu ferapt çıla· 
ıını Egenin pmlbh mavi sularına sa
lar& emanet ettiler. 

iki küçük kardeş 
- Birinci sahifed,n artan-

mizi ve lstanbulu da gezerek Anka· 
raya döneceklerdir • 

Küçüklerle göriiftiik . Gittikleri 
yerlere ait müsbet intibalattm sor· 
duk ve memnuniyetle anladık ki bu 
zeki Türle yavruları , babalamn 
mak.udına tsmatniyle uygun bir ıe· 
kilde her gittikleri yerin en bariz 
hususiyetlerini öğrenmekte- hiç de 
alakasız kalmamqlar ve sonra , her 
gittikleri yerin en büyükleriyle gö· 
riifiİP onlardan habra defterlerine 
imza almaya da ihmal etmemiıler • 

Yurdu bizzat gezip , prilp tam· 
yarak sevmenin hakiki vaöuıper
verlik için f1111DU bir ölçü oldutunu 
takdir eden Hüseyin Orak gibi m6. 
nevver ve realilt babalar ne kaclat 
tebrike layık ise, bu iki Türk yovru
sunun ~ 1onfcii •tlyahate tele başla
rına atrhn* cesaretini g69tel"mele· 
ri de o derece memnuniyetle karşı· 
)anacak bir harekettir . 

Yavrularımıza iyi ve kendileri 
için istifadeli yolculuklar dijeriz • 

' - Bi~ci sahifeden artan - 1 

ti6fln hükUmet müesseseleri, banka-} 
lar, ilklcinlar ve kahveler, evler bir 
çok bayraklarla donablmışb . 

Şehirci~ fevkalade günlere mah-
a bir tilnltlık göze çarpıyordu . j 

. 

Kan ve ateş 
diyarında .. 

- Blfinci sahifeden artan -

seyretmişler, hüeuma ka1lanalc ist'~ 
mişlene de zabitleri tarafmdan m~ 
neclilmişlerdir • Komiser Telivivi 
de ziyart!t etmiş. Yahudiler tarafın 
dan ~ J Sesleri ile karşı18Dmıştit'. ÇCtin (Düzakerelerden sonra hak· 

lmnıZlll t..-.uasmdan ötürü sevinç 
duy~ bir insan tasavvur olu- Yedi kifiye bir zırhlı 1 

2nahilir mi ? Mecdel ile Allah ar8sıiıda bir 
Mukaveı.a. imzalandı~ dair 1 asbri riıüfreze ile 7 mücahit arU!,n· 

olan ttılgraf ~eç vakıt geldi . da wkubulan çarpışmada askerler 
l:ıdhanla berıMr bükUmet mey- fena vaziyete düştüklerinden işaret 

danlllıllt bu telgrafı gelmesini sa- vererek denizdeki zırhhdan imdat 
band.&la bekleyenltl- , gecenin ka· istemişlermr. 
raııJaMia- ralbıe11 pek' toktu • Zırhlı karaya iki gülle sawnnuş 

Din burmun ~tünü idi . ve yüze yalan bahriyeli efradi ka· 
layJ~ bir ç ~ ve er- 1 raya çılciinuşbr.7 mücahit çekilmiş, 

kik ......... bayrakla ~ asaldı- zırhlı da askerini alarak uzaklaş· 
..... ,~ soruy~. Ken- mııtır • 
dilettifeıiunun sebebi aiNıtı za· 
man duydukları sevinç SGliiııt olu· 
yordu. 

Akıalll ... - 1' de .au. 
met~ l;a~i1fawa .ti'ii1>ir 
künii bndu . Halkevi bandosu da~ 
lcendialne gösterilen yerde mevki 
aldı • Biltüiı halle meydanlığı dol· 
durılftiftd . 

Hücum hazırhtı·· 
lngilizler Tulkeremde büyük bir 

hücum için hazırlaıilnaktadırlar. Bir 
çok tanklv Zlihlı otomobiller ile 
&a)'lllZ ptırb kuwetler getirilmiftir. 
Yalanda Maltadan üç &rica gel~ 
tir. Bugün M111rdan 14 Zll'blı •· 
mobil ile üç vagon asker ~. 

K:aymılbm, Belediye Reis~ Par-
ti, H4'eıri' reisleri ve diter bükü- Arap sofrasında •• 
Met •-Wi U gelnüşlerdi • j Hartül gazetesi Amman mubabi • 

Me\fıMiau~ Halidin de bu se- rinden şu mektup alınmıştır : 
vUP ~ itfirak ettiği görülü - lngiiz komiseri Şarlcılerdeni son 
~ • ziyaretinde Arap şeyhlerini toplamış 

HAlbvi ~ tarafından is· ve ~ fe)'hiain Arap tar-
tildal IDal'fl büyük/ bir muvaffaki· Dnda lofruında 9Dlarla bera• 
yotle çafmdı • y~ ye8f ft sükOnet tavsiye et. 

Bundan ,onra iki genç muallim mittir. ,Ammana 30 tayyare ile yeni 
kürsüye çlk'blar . Botazlar mukave. kuvvetler plıDip:ir. 
lenamealaıi, Türle g\icünün azametini Şatlalerden ordusuna yeni silihlar 
anlattilar • dağıbbiuf, bir topçu fırkası tetkfl 

~rl~lann büyüklerine karp gös. edilmil ve yüzlerce yeni gönüDfi 
terdiklen bağlılığı tebarüt ettirdi- Jraydafilrwittii . Hükilmet ~ Aşiret 
ler • ıeyhlaiılıt, mmbkalannda olaCalc 

Büyüklere çekilecek telgraflar hadiselerden mesul tutulaeakla'tini 
okundu • Alkıılarla kabul ...._ bil~ . 
~ de Halkevi bandosu gii· Arap askerleri telefon hatlan ile 

tel millt havalar ~..- sevinci ar. ~ barola,. beklemektfiıfiıl« • 

•r 

. ·~ - --

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.11 

A + No. 11 B. -Telefon 

No. 265 

Ôz Türlr ..,_yelile lcutulmuftur 
ANKARA BiRASININ YOKSEK EVSAFI : 

Yanm litre Ankara Birası 
ı ı~ Grar Ekmekten 
2 - 38S ,, Sütten 
3. - 32 ,. Tereyatuıdan 
4 - 82 ,. Etten 
S - 32S ,. Balıktan 
6 - 3,S adet \'umurtadan 

Alınacak playı temin eder • 
Herkes ribi sir. de : Bu besleyici aatlık koruyucu Ankara Bi

ramı içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan aatıt yeri ı 

6984 37 

Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal.Anksoy 
Hastalan a.abahlan ( :8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itlbat\9l Kuttıköıirü civannda Müze soka· 
tında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder • 
Kan, idrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kiınyevi tahlilleri yapar .7022 14-14 

brda ·.Saat 20 de Atatürk büstüne Eı.ur AbduU.ıı Fdiijİlt için mmfllca· 
mer~mle çe_lenk kondu · 11nda !evkif ettirditf gençleri tah- ı 
. .Bir muallim ~da deter- liye ettirmiştir • Ammanda rılistin 
li-bır banfe~ans venldi . .. lehinde yapılacak grevi Emir me-

Se ecıartesind ilaçlat 
Bor, Turk varhtının dunyad bir netmiftir. 

daha taniftaq okiaaaıııtlıllı dôhi)ıi se· 
vindi . Yurdun Ju..r köşesinde yap· €e9'~sız k•lan bir sual •• 
lan bu seviııç, T6rkiin yaşadığına ve A~ kamarasında müstemle· 
yqayacağına en güzel bir alimet· keler Nazın Fıliltiiıde seriülharrek~ 
tir • kuvvetlere ıiddetle ihtiyaç bulun· 

Tutrul Atar dupri(lan bir al8y süvari gönderi· 
lecetmi söylemiftir • 

İlk büyük renkli 
film yapıldı 

Bir çok renkli filmler rönlük . 
Fakat bunWm hepsi ya lcü---·-.
çük. eğlence filmlelidir , y·---·
pek fazla karanlık olan &mf-tL 

Renkli filmlerin fazla ~ reik 
li olmUI bu filmleri y~ ~ 
landan kimya usulünden ilerr ~ 
mektedir. luıün renkli ilınde kil· 
lamlan iki usul vardır • Biri 
usulü. yani filmi çektikten -.~· 

~n saliliiyeti hariCiiıcle ifle
re gu'İftİğindm Maıtadm ltalyan 
kültür nıüewsinin kapatıldı~ 
söyleyuıce bir mel>us bu şicfdetll ted 
birİerİıi Fitıatindelö ltalyan tahftka· 
tına tatbik edi&p edilmiyecetini sor
muştur •. Naiır cevap vermemiflir • 

Bu mıntakaıuw en iyi suyu olan Kay:-d~enle ve 
• Eczacı tarafından yapılır •••• 

Parfümeri, tuvalet .a1an Seyhan Eczanesinde 
reboe bDül ebiiiye&le failde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve .... 
Kolonya.Losyon, E..as, tuvalet sabunlan, pıdra. krem V. S bulu :ı -

Annelere öğü 
ÇoCak eurımte kunmlu genel 

merkt;Zi; sıfır yqtan bir 18f1U kadar 
~ lwid balalacafn öğreten 
• Aımelere ötfit'ün ., birinci sayısmı 
yeniden bubrnutbr- Birinci laJI ~ 
birer aylik :palratf 12 tme mektup. 
bar. 

ikinci sayı ötüt : Çocuklann na· 
al bealenecetini ~ mamalannuı na· 
111 ~· ölrebr. 

Her iki öiütleri isteyenlere ku-
rum parasız olarak gönderir. 

Celil Bayer 

Sablık ev 
yeni istasyon ufalt cacldeain 

Vali konatl caddeii d~ 
(2000)arpn murabbuiclalci .. ize· 
rinde Şakir Bozdoğamn baLçeli evi 
sabLltbr. 

Muntazam tqkillth çiçek bah
çaindeld adide fidan ve tezyinat 
a_taçlarmdan batb yetİfmİI yüz 
•taçtan fula portakal ve mandalina 
vardır. 

muhtelif kimya muamelgleriyle bo. 
yamak. diğeri de ayn zıya tertibatı 
ile, doğrudan doğruya renkli olarak 
çekmek. 

Bu son usul en iyi neticeyi ver
mektedir: 

Bu gece ~çi eczane 
OrOZdibik dvannda 
Mer&z~ ( Anbrada ; Çocult esitıeme 

-.....ı1iiiiiiillıil.._lıııiiı'*ıııl[Iİlllll~~-·ı kurumy genel merkezi bafbnhtına) 

Bir bt üzerinde üç odaya tabi. 
mat Holunu,mutbaia, bodrumu,ba· 
yosu ve motorlu su tesi.satile ber 
türlü konförii havi evi ve babçeJi 
görmek İltiyenler her pn ~ 
sonra saat dörttm itibaren ,&elir:s 
lirler. Fiat baklanda Selinik imli. 
sala Bay Murat Oiıensir'e llih8Clllit 

Bu usulde çekilen ve kusunuz 
derecede muvaffak olan ilk büyüle 
filmi son zamanlarda ya.,.. 
um ormandaki kız., filmidti: 

Şimdiye kadar yapılaal"ril..ıııı 
imlerin küç&k ve etlenCeJI 
tafıyan filmler olması da 
tarafına kaçmaktan M

0

ia.wl~ifiilt"':· Onun iÇin tam minisıyle, iyi 
eBn'kü bm sahrie ~.-... bir film yap1lamazdı. 

renkli olarak tesbiti son dhece ormandaki kız,. renksiz 
küldür. '-iliibl"!lin hiç bir IQ#etle afili• ol. 

Kolay filnı . çevirmek isteyenler ımyan,, bilikis en büyük ve güzel 
bu ulinelerd~ lraçanmap kalkar. ftWerden uyalawı.celc bir eserdir. 

pr yazı ile adres bildirmek kifidir. 

Te kür edilmesi .8130 1-10 

Ydbırdanberi çekmekte oldutunı _._. .... --._...__11!*'9' __ 
bir hastalık yüzünden ölüm döte· 
tinde ~ıdaf\ir' sıriaCLl tedavi 
altına ahndığım MemJeket ~
sinde beni mub8klc8k bİr öl6mden 
kurtaran ~ del'trli iç ~ 
lan Uzmanı doktor Osman t.m.ile 

==~:er: 
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Sahife: 4 

1 1 Adana Borsası • 
muame e erı 

PAMUK ve KOZA - -
Kilo Fiy atı 

Cl NSl En En çoL. 
Satılan Mikdar 

az 
A. s. K.. ~-

K.llo 
; - - - - ,_ -

Kapımalı pamuk 
-Piyasa parlağı 

" 
38 

-Pizasa iemizi 
" 

29 
iane--1 • 
iane 2 • 

-Ekspres 
-Klevlant 35 1 47,50 

. / 
YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 -S}yah 

Ç 1 G 1 T 
-Ekspres 

iane 
-Yerli " Yemlik ,, 

1 .. " Tohumilik ,, 
·- -. -- . .. 

HUBlJ BAT 
Buğday Kıbrıs 1 4,25 4~50 

- - --Yerli - 4 4,75 -- . " .. men tane 
1 

Arpa 2,50 --
-- 2,70 __ 

Fasulya 
-Yulaf 
-Delice 
Kuş yemi -Keten tohumu • 
Mercimek 
Si sam 1 

UN / 

--ı ~ört y ıldız Salih 675 ___ , 
. ~ .... uç • » 600 
.D] - Dört yıldız Doğruluk -700 

"" üç " 
,, - 625 

-= c: -800 ___ 
o ..: Simit " :-;::: '1:1 ----------
"" > -Dört yıldız cumhuriyet 700 = 
"" o-

--- 625 .... üç " " - Simit " 
- 800 - -

Liverpol Telgrafları 

, .... 1 
Kambiyo ve para 

23 I 7 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
,,,,ı.ıı ,,. • 1 i 39 

Liret 
1 1-Hazır 

Rayşmark 
Temmuz vadeli - 7 - o.f 

;-6- 65 
Frank « Fransız " 

Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz " 630 """i5 
Hit hazır 5 195 Dolar « Amerika " 
Nevyork 12- 24 Frank « İsviçre " ' 

Eski Selanik bankası karşısında 

• 

Askeri Hastanesi Diştabibi 

Y. Hüsnü Başarır . 
V• d akdedilecek Beynelmilel Diş tabipleri kongresine 
ıyana a iştirak ve merkezi Avrupada mesleki tetkikatta bu-

lunmak üzere ayrılmıştır. 

1 O Eyliilda dönecektir 

7100 5 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hı!'stalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

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

Gazinos ulokantası,fı~ını,kasabı,bakkaliyesi,berb;}ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 
otel odası 

l Odalar dört kişiliktir 
' Fazlasından fark alınır. 

125 Bir gecelik j 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci " 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde iki 
15 Umumi 

" defaya kadar 

1 
Yazın .Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın çek· ı 

l iğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
18 

1 

1 
1 
1 

1 

Türksôzii 

Antalya Valiliğinden : 
1- Vilayet emlakinden Antalya 

iskelesinde günde otuz tonbuğday 
üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz 
yirmi bin lira muhammen bedelle . 
19-8-936 çarşamba gü;;ü saati 
on ikiye kadar kapalı zarf - İi&ııile \ 
artırmaya konulmuştur . - 1 

2- Muvakkat teminat yedi bin 
iki yüz eUi liradır . 

3- ihale bedeli peşin olduğu 
gibi senelik yüzde altı faize tabi ol
mak üzere sekiz senede ve sekiz 
müsavi taksitte de ödenebilir. 

4- Taliplerin teklif mektupla
nnı 2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde o günü saat on bire kadar 
Vilayet makamına vermeleri lazım
dır . 

5 - Taliplere kolaylık olmak 
üzere şartnamenin birer sureti An
kara, lstanbul , lzmir, Adana Vila
yetlerine de gönderilmiştir. 7037 

24-15-24-30 

Seyhan Valiliğinden : 
Muhammen bedeli Lira 700 
Cinsi : Arsa 
Miktarı metre : 108 

Mevkii : Ziraat Bankası karşısı 

I 

• 

Hududu : Şarkan Yol , garben : ,. 
Basmacı oğlu Mardiros ve Dirohi 
Şahbazyan Manok, Şimalen: Yol faz
lası, Cenuben: Kısmen Hacı Yunus 
Z. Ali ve kısmen Basmacı oğlu Mar· 
diros ve Dirohi Şahbazyan Manok 
arsası. 

Tasarruf senedi 
No: Tarihi 

136 '54 Eylul 933 

Hudut ve miktarile sair evsafı yu
karda yazılı Hususi idareye ait Zi- , 
raat Bankası karşısındaki arsanın 
mülkiyeti peşin para ve açık artırma 
suretile satılığa çıkarılmıştır . 

istekli olanların yüzde yedi bu
çuk pey akçalarile birlikte 28-7-
936 salı günü saat onda Daimi En
cümene ye şartnameyi görmek isti
yenlerin her gün Hususi Muhasebeye 
müracaatları . 7111 

18-21-24-26 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

Türksözü gazetesinin 7 -10-14 
ve 17 Temmuz 936 tarihli nüshala
rile iliin edilen şerait dahilinde Ada
na ceza evinin ekmek ihtiyacı ka · 
palı zarf usulile yapılan münakasada 
verilen bedel komisyonca haddi layik 
görülemediğinden kanun mucibince 
bir ay içinde pazarlık suretile ihale
sine karar verilmiş ve pazarlıkla iha
lenin 3-8-936 pazartesi günü 
saat 15 de yapılması mukarrer bu
lunmuş olduğundan talip olanların 
ve yeniden şartnameyi görmek isti
yenlerin Cumhuriyet Müddei umu
miliğine ve ceza evi müdürlüğüne 
müracaatlan ilan olunur.7132 

..:. ._ 
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ikmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü ,. mat 
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzla-
rına müracaat etmeleri . C. 

• 

• 

TiR 
T@AK!~ ;ş BANKA!JI 

6748. 

24 Temmuz 19-3' 

.T~QKiVE 

llRAAT 
BANKASI • 

·i 

-

F • •d • Soğuk 
rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

• 

sı 

1 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 ıııC v 

deli ıeııı ~ F rigidaire ıç 
alınız . 

Yeni 

ı ç 

d 
F rigidaire ri 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatı iy 

yarıya yakın azaltan Ekovat u 
y 

kompresörü ile mücehhezdir. sa 
b 
v 

e 
at 
ş ı) 

F • • d • sahip olanlar el ~·s 
Ekovat Kompresörlü rıgı aıre trik faturası Ye 

ol diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F . 'd • 'den daha üstün ve daha idareli soğuk ha' en 
flgl aıre dolabı yoktur . Ye 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat get ll\i 
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

1 Muharrem Hilmi ...1 b:~ 
:......~~~~----·~--"!!!'~~~~~~--

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adamı Türk sözü matbaası 


