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Madrid dlişdii, hiikümet kuvvetleri teslim oldu 
Milliyetperverler nihayet Madridi 

· temamile işğal etti 
Şehirdeki 

. 
resmı binalar berhava edildi . 

Doktor Şahd 
Bu ayın 14 ünde Ankaraya 

geliyor 

1 General F ranko şehir halkına karşı bir beyanname neşretti 

Ankara : 11 ( A.A, ) - Cümhu · 
riyet merkez bankası genel direktö
rürün Berline yaptığı ziyareti iade 
maksadile Alman bankası genel di
rektörü ve Alman milli ekonomi 
bakan vekili doktor Şaht 14 ikinci 
teşrinde tayyare ile şehrimize gele
cek iki üç gün kalacak iki memleket 
arasındaki ticaret münasebetlerinin 
bugünkü hali ve müstakbel inkişafı 

hakkında konuşmalarda bulunacak
tır . 

Şehir meclisinin dünkü 
toplantısı hararetli oldu 

Reisin yıllık raporu ittifakla kabul edildi 
T cnkidlere esaslı cevaplar verildi 

- -
Endüstri mıntıkaları tesbit edildi 

ı~ 

1 
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Madrid : 11 [ Radyo]- Hüku
met müdafaa komitesi Je şehirden 
firar etmiştir. Belediye reisi de kaç
mıştır. 

Paris : 11 [ Radyo ] - Asiler 
Madridi kat'i surette temamen işğal 
etmişlerdir. Resmi binalar kamilen 
berhava edilmiştir. 

Madrit : 11 [ Radyo ] - Gene. 
ral Franko halka hitaben neşretti
ği bir beyannamede: 

- Herkesin evinde sükiinetin 
iadesine intizar etmesini artık fela
ketin bittiğini, genç ve iş bilir adıl 
yeni bir hükumet doğduğunu bil
dirmiştir. 

Paris : 11 [ Radyo ]- lspanya
mn Berlin elçisi buraya gelmiştir. 
Berlinde iken kendisinin ·emniyeti 
temin edilmediğini ve şehri terk et
mek mecburiyetinde kaldığını söy
lemiştir. 

Nihayet Nasyonalistlerin eline geçen Madridden bir köşe 

Bertin : 11 [ Radyo ] - D.N.D. 
ajansı : 

Paristen verilen yanlış haberleri 
tekzib ederiz. 

Madrit hükumetinin Parise ka· 
çan elçisi Alman askerleri tarafın-

d:uı mükemmelen muhafaza edil
mekte idi. 

Ovira, kendisini firar mesuli
yetinden kurtarmak için bu yalanı 
söylemektedir. 

Paris : 11 [ Radyo ]- Ekserisi 
Polonyalı olan 4000 gönüllü 1span
yol hududuna hareket etmişlerdir. 

Madıid : 11 [ Radyo ] - ihti
lalciler Menaj eyalatında ele geçir
mişlerdir. 

Antakya korku içinde 
Antakyanın bütün sokaklarına Türkleri 

tehdit eden afişler asıldı : 
---~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sancak Suriyenin kopmaz bir cü 
züdür . İntihabata iştirak etmeyen 

lerin kafaları kırılacaktır 
..... ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-- -~-- ~~ 

DörtTürksüngülendi? 
Antakya : 10 [ Hususi muhabi

rimizden ] - Dün, hükumet fevkal. 
ade zamanlara mahsus fevkalade 
tedbirler alnuştır , 

Polis ve Fransız askerleri tara
fından her gün bir çok Türk kara
gollara sürüklenmekte orada saat
larca mevkuf bırakıldıktan sonra sa· 
lıverilmektedir . 

Çarşılarda üç kişiden fazla bir 
gurup gezmek ve bir dükkandan 
kalabalık bir halde alış veriş etmek 
yasak edilmiştir . 

Hatta daha garibi jandarma ku· 
mandam sokakta kalabalık gezenlerin 
süngü ile dağıtılmasını emretmiş· 

tir . 
Tazyik günden güne artmakta 

halk cidden bir korku ve heyecan 
içinde yaşamaktadır . 

Bu tazyikin başlıca hedefi San
cak Türklerini korkutarak Suriye in· 
ti ha batına iş1 irak ettirmek ve bir ha-I 
dise çıkararak Sancak münevverle 
rini tevkif ettirmektir . 

Bu sabah Antakyanın bir çok 
semtlerine ve bilhassa Türk mahal
lele~ine zabıta marifetiyle " Sancak 

Ista ıbul: 11 (Radyo) 
- Antakyada Cümhuri
yet bayramının ikinci gü 

nü devriyeler dört Türkü 
dipçikle yaralamışlar -
dır . 

Suriye intihabatına 
Türkler asla iştirak et
miyeceklerdir. 

Suriyenin kopmaz bir cüzidir (1) " 
yazılı afişleri asılmış ve Suriyeden 
mahaza gönderilen bir çok serseri· 
!er açıktan açığa : 

- Biz intihaba iştirak etmiyen
lerin kafalarını kırmaya mecburuz 
demişlerdir . 

Gene Suriyeden gönderilen ve 
bilhassa Şeyh Sait isyani(e alakalı 
oldukları için Türkiye hudutları dı
şına atılan sarıklı yobazlar da köy 

- Geri8i ikinci sahifede -

1 

Madrit' : 11 [ Radyo ] - Her 
yerde, bütün hükumet kuvvetleri 
beyaz bayrakları çekmişlerdir. 

ı-· 
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Nevzad Güven -
Madrid düştükten sonra 

Aylardanberi İspanya arenin
de devam eden kanlı boğa 

güreşi nihayet boğanın zaferile niha
yetlendi . 

Dün gelen Radyo haberleri milli
yetperverlerin Madridi tamamen işgal 
ettiklerini bildirdi . Fakat, bu suretle 
mücadele sona erdi mi ? 

Bunu , bütün dünya ile birlikte 
temenni etmekle beraber, hiç te zan
netmiyoruz . İspanya milletini iki kıs
ma ayıran iki zıd fikir ve imanın 

kavgası her hangi bir harp zaferile 
sona erebilir mi ? Buna yakın bir 
istikbal cevap verecektir . 

Bizim bütün arzumuz , Avrupanın 
bir köşesinde bütün dünyayı ateşle
mek kabiliyetinde olan barut fuçusu
nun etrafında tutuşan bu yangının 
sönmüş olmasıdır . 

Avrupanın komünizm ve façizm 
diye iki safa ayrılmakta olduğu böy
le bir zamanda bu iki ideolojinin top
la , tüfenkle döğüştüğü ispanyada 
sükfuıun avdet etmesi bütün Avrupa 
medeniyeti için her halde çok mesut 
bir hadise olacaktır . 

Çünki inan uğrunda, prensip uğ· 
runda yapılan, beynelmilel kavgaların 
ne müthiş, ne korkunç bir şey oldu
ğunu. geçmiş çağların din muharebe
leri bize çok iyi anlalmakladır. 

Filhakika Madrit kapılarında sona 
ermiş olmasını dilediğimiz bu döğüşte, 
ihracat• mataı olmadığını söyleyen 
façizmin ilk din zaferini görmek la
zımdır. Fakat bu zaferin bizim için 
sevinecek hiç bir tarafı olmadığı gibi 
müteessir olunacak en küçük bir ta
rafı da yoktur . 

Aylardanberi ispanyada harıl harıl 
insan kanının toprağa karışmasına se
bep olan bu iki prensiple de hiç bir 
alakamız yoktur. 

Bizim bu mücadeleden beklediğimiz 
biricik şey onun bir an evvel sona 
ermesi idi, Çünki, bu çarpışma insan
lık için mütemadi bir tehlike halinde 
yaşıyordu. Avrupayı her an ateşe 

vermek istidadında idi . 
Bunun içindir ki, şimdi de muzaf

fer olan İspanyadaki F açizmin, mağ
lüp ettiği kardeş düşmana karşı mü· 
samaha ve aklıselimle hareket etme- ı 

, sini dünya sulhu için çok lüzumlu 

Rusyada yeni bir 
komplo 

Moskova : 11 ( Radyo ) - Rus· 
yada F açist teşki !ati yapmak üzere 
çalışan yeni bir komplo şebekesi 
keşfolunmuştur . 

Tevkif edilen maznunlar arasın
da bir çok Alman , lsveçli vardır . 

Yeni tevkifata intizar olunmak
tadır. 

Küçük sanatlar 
kongrası 

Bugün Celal Bayarın nut
kuyle açılıyor 

---- -~ ---- , I~~ I .ı 
. " 
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lkıisat vekılimiz Celal Bayar 

Ankara : 11 (Hususi·telgrafla)
Yarın küçük sanatlar kongrası açı· 
lıyor . 

iktisat vekili Celal Bayar kong· 
ranın açılışı münasebetile bir nutuk 
söyleyeceklerdir. 

Bütün vilayetlerden murahhaslar 
gelmiştir. Kongramn büyük neticeler 
ve,eceği beklenmektedir. 

Köse lvanof 
Türk - Bulgar dostluğu
nun sarsılmazlığını anlat ' ı 

Sofya : 11 ( Radyo ) - Başba
kan Köse lvanof ; Stadinoyaviç'in 
Kral Boris(e görüşmesi neticelerini 
ve Türk - Bulgar dostluğunun sar 
sılmazlığı hakkında beyanatta bu· 
!unmuş , ezcümle demiştir ki : 

- Yunanistanla aramızda ufak 
bazı meseleler vardır ki onlarıda 
kısa bir zamanda kardeşane hallede
ceğiz . Bütün idealimiz sulhtur . Ve 
Türkiye ile saleılmaz bir dostluğu· 
muz vardır . Bunu söylerken bile 
bahtiyarlık hissediyorum . 

görüyoruz . Aksi takdirde mücadele 
bitmiş olmıyacak. Belki de daha bü
yük ve şümullü bir facia yenilene
cek lir. 

Öyle umarız ki İspanyol Façist
leri Romadaki büyük şeflerinin bir 
sözünü unutmıyacaklardır : 

" Bir düşmanı mağlüp ettikten 
sonra onu fazla ezmeğe kalkışmak 

çok tehlikeli ve akılsızca bir iştir. ,, 

Belediye meclisi dün saat 14 
de Belediye reisi Turhan Cemal 
Berikerin riyasetinde toplandı. 

Eski zabıt hulasası okunarak 
aynen kabul edildikten sonra ruz· 
namenin müzakeresine geçildi. 

Birinci madde şehir planınındaki 
Endüstri mıntıkasının tayim hakkında 
muhtelit encümen raporu idi. Rapor 
okundu. Bu raporda planda ve as
keri fırka yanından geçen yolun 
Vali konagına kadar ve vali kona 
gının önünden geçen yolun sedde 
kadar olan kısmının vesaiti nakliye-

ye tahsisi ve Karataş yolunun kışla 
yoluna bağlanarak ana yol haline 
getirilmasi istenildi. 

Endüstri mıntıkası olarakta şi
malen Şimendöfer hattı, cenuben 
Misis yolu, şarkan Kozan yolu ve 
garbende ziraat mektebine giden 
yolla mahdut sahanın tahsis edil
mesi muvafık görülüyordu. 

Mıntıka heyeti umumiyece mu
vafık görüldüğü için şehir planının 
bu kısımlarının böylece kabulü ka
rar altına alındı. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Kömür Yolumuzu da açıyormuyuz? 
\fnkara: 11 (Hususi -Telgrafla) - Bu ayın 18 

inde Zonguldaktan Ankaraya trenle kömür gele
cektir. Kömür yolumuzun bu açılma gününde büyük 
merasim yapılacaktır . 

K. o. 

1 Lübnan muahedesi hu
imzalanıyor •• gun 

Suriye intihabı bu hafta başlıyor 
------··-----

Berut : 9 ( Hususi )- Lübnan 
Fransa muahede müzakerab ilerli· 
yor . 

Askeri anlaşma hakkında Paris· 
ten beklenen cevap geldi . Lübnan 
ve Fransız heyetleri cuma günü ili 
komiserlik dairesinde toplandı mu· 

Bir okuyucumu:dan aşağıya !.oy· 
dıığumuz şıı mektulm aldık. 

sık ;ık hakkında yazı yazdığımız 

bir derdımize, rıok.oanımıza dokunduğu 

için hiç bir şey itrıvesine lüzum gör
meden aynen koyonız: 

" Onbeş yırmi gün evvel gazele· 
nizir, bir yerinde şehri temiz tutmak 
meselesinden ba.lıs ettiğinizi hatırlı
yorunı. 

Dün şehirde şöyle bır dolaştım. 
Çok çirkin bir manzara nazarı dikka
timi celb elti. Çocuklar hatta yaşını. 
başını almışlar Ja dahil bir çok insan 
kolunun altına bir kamış sıkıştırmış 
elinde koca bir bıçak, kamışı soyuyor 
kabukları.aı ve somurduğu kısmı yer· 
fere fırlatıyordu. Sonra diğer bir kıs
mı da portakal yiyordu _ Bunlar da 
yine hep portakal kabuklarını soka;ta 

atıyordu . Düşündüm, bu suretle lıer 

adamın arkaswa bir temizleyici tak· 
mak icabeılıyordu . 

Bu çirkin ve pis adetin önüne na
sıl geçmeli ? 

Eter buna mani olunursa şehir 

hayli temiz kalacak, tanzifat amelesi 
yalnız araba ha~·vanlamıın gübrele· 
rini toplamakla meşgul oluyor . 

Belediye, gazete ve diğer vasıta

larla bu suretle sokakları kırletenlerin 
cezaya çarpılacağını ilan etse ve pislik
lerinde ısrar edenlerden bir çoğunu 
cezalandırsa öyle zannediyorum ki şeh· 
rin temizliği namı.na hayırlı bir iş gör
müş olur . Bu gibi izarısı: ınsanlara 

sokakta bu kabil şeylerin yenmiyPceği 
Jense bile kabuk ı·e.<airesinın çöplüğe 

atılması icabetıiği de öğreti/mi~ olar.,, 

ahede müsveddesinin maddelerini 
baştan aşağı okuyup bitirdiler. Mü
zakere çarşamba günü tamaınlanı -
yor . Yakında imzalanacaktır . Bu
nun üzerine Lübnan meclisi de fev
kalade içtimaa davet edilerek mua
hede orada da tasdik edilecektir . 

Bu işler ayın on yedisine kadar 
sona erecektir . 

Şamdan gelen haberlere göre 
vatani kütle üyeleri reis Ha~im Ata
sinin de huzuriyle doktor Ihsan Şe · 
rifin evinde toplandılar . Müzakere 
heyeti arkadaşlarına muahede hak
kında izahat verdikten sonra vata· 
nilerin mebus namzet listesini tesbit 
ederek dağıldılar . 

Liste ayın onbeşinden evvel neş· 
rerlilecektir . Listede yalnız Şam 
namzetleri değil bütün Suriye be(. 
deleri vatani namzetleri bulunacak
tır . 

intihap serbest olacağından ay· 
nca serbest listelerde yapılmasına 
mani yoktur . Cebeldürzdan gelen 
haberlere nazaran Abdulgaffar Et
raş paşanın Beruta ayrılık talebi ile 
( yani Cebeldürzün Suriye vahdetin· 
den ayrı idaresi için ) gittiğine dair 
şayia tekzip edilmektedir . 

Cebeldüruzden Şama gelenler 
reis Haşim Atasi ile görüşmüşler 
ve anlaşmışlardır . Listeler asıldık
tan sonra intihap başlangıç olmak 
üzere bir ihtifal yapılarak iki nutuk 
söylenecektir . 

Nutuklardan birini muahede mü
zakere heyetinden Faris Con öteki 
de doktor Münir Aclani söyliyec,,ktir. 

Perşembe günü (bu gün ) yapı 
lacak bu törenin davetiyeleri ve ha· 
zırlıkları beş gün önceden hazırlan
mıştır . Bu ihtifalde Mısır radyosun -
dan istifade edilecektir . 

ihtifal günündn demir gömlek· 
liler geçid resmi yapacaktır . 



Sahife 2 Türksözii 

Habeşistan Haritadan nasıl silindi 
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Sen cebinde zeytin dalı olduğu halde: 

yola çıkacaksın 
ilk tedrisat 
Müfettişleri 

Vekaletin vilayet
lere mühim bir 

tamimi 
!kı faslı de Bono şöyle anlatı- ı 

yor: 
" Duçe , icabeden anda tekmil 

ltalyayı arkasında bulacağını bili
yordu . 

Ancak , havada enerjik hareket 
kokan bir şey sezer sezmez : " So
nu nerede biteceği bilinmiyen bir ser 
güzeşte atılmak istemiyor. ,. Yahud 
da " bu oyun bu kadar riske değer 
mi ? Evvela bunu görmek lazım 1 " 
gibi mutad cümleleri kullanan , ne 
güvensizler , ne her vakit rastlanan 
sükun muhtaçlan ve ne de korkak
ların eksik olmadığını gizlemeğe lü
zum yoktur. 

Muhataranın zevkini tatmamış 
olan bu gibi uzun uzadıya hesap e
denler ne kadar tehlikeli kimselerdi 
ve daima da ne derece tehlikeli ola
caklardır l Teşebbüslere körü körü· 
ne atılanlar bu gibi insanlardan bin 
kat daha evladırlar. 

Kendimi metheder gibi olmasın 
ama , yaşıma rağmen , ben ikinci 
katagoriye dahilim . Eğer böyle ol
mamış olsaydı , Duçe beni bir tek
mede başka bir yere gönderir ve bu 
nu yapmakta tamamiyle haklı olur
du. " 

Şüphesiz ki , de Bono , kendisi 
nin askeri faaliyetini pek de tatmin 
etmiyen direktifler aldı. Bu direktif
ler şöyle başlıyor: 

" Sen , cebinde zeytin dalı ol· 
duğu halde yola çıkacaksın , Ual -
Ual hadisesi bakalım neler doğura
cak ? Hakemlerin verecekleri ka
rarlan kabul edebilirsen , üzerine 
aldığın vazifeyi imparatora bildirir , 
suitefehhümleri ortadan kaldırmak 

ve her iki devletin gerek maddi , 
gerekse manevi menfaatleri icabı 
zaruri olan dostça münasebetlere 
girişmek için gönderildiğini kendisi
ne söylersin. 

Bu itibarla , var kuvvetinle ha 
zırlıklarına devam et ,bizim için en 
güç ve elverişli olmıyan halleri de 
daima gözünün önünde tut . Çün
kü , hadise halledilmiyecek olur ya
hud da bizi memnun etmiyecek bir 
surette neticelenirse , işimize devam 
edeceğiz ve sadece kendi görüşümü
ze göre hareket edeceğiz. " 

Okyanosu geçen tayyareciler , 
bundan bir kaç yıl önce Romada 
toplandıkları zaman , Musolini da 
vetlilerin her birini ayrı ayrı Rrıma 
selamile selamlamıştı ; fakat , bütün 
nişanları ile bezenip donanmış gala 
üniformasile duran de Bononun ö
nünden geçerken , onun sivri saka
lını tutarak sallamıştı . 

Bu ayn muameleden sonra , de 
Bono , sulh melaikesi olarak Doğu 
Afrikasına gitmek direktifini aldığı 
zaman başından geçtiği gibi , bir ha
dise geçeceği intibamı hasıl etmiş 
olsa gerc.k : Çünkü , yukarda söy
lenen gizli direktiflerden , her şeyı: 
rağmen , Musolininin harbın önüne 
geçmek ve harp hazırlıklarile sade
ce Negüsün gözünü korkutarak !tal. 
ya ile iş birliğinde bulunmak zorun 
da bırakmak gayesini güttüğü an· 
!aşılıyor. Tabii bu iş birliği de sü
vari ile atın el birliğiyle çalış
masından başl<a bir şey olmıyacak
tı. 

De Bononun noktainazarınca, iş
ler . kendi~i için , bilahare feci bir 
tarzda neticelenmek üzere mesud bir 
safhaya girmiş bulunuyor. 

O, Musolininin kendisine verdi 
ği zeytin dalını ko.ynunda muhafaza 
edebildi ; fakat Habeş esferini tah
rik etmiş ve bütün teferrüatına ka
dar hazırlamış olduğunu sanan ve 

zaferi güven altına aldığı düşünce 
siyle yaşayan de Bono , hiç bekle
mediği bir anda tekrar sakalından 
yakalanarak , birdenbire faaliyeti-

Vekalet yeni ve mühim 
kararlar verdi 

nin sahnesinden geri çekildi. Maarif Vekaleti, ilk tedrisat 
Tahkikat evrakını gecik
tiren memurlar cezalan

dırılacaklar 
Bu itibarla faaliyetinin seyrini müfettişleri kadrosunu takviye etmek 

muzaffer bir asker olarak değil , iler. yolunda mühim kararlar almış· 
de göreceğimiz gibi , kendisininkin · tır. 
den ziyade , Musolininin şöhretine 
hizmet eden bir hatıra müellifi ola- ı 

Son yapılan tetkikler , bir çok 
vilayetlerimizde ilk tedrisat müfet
tişliklerinin boş kaldığı , doluların 
da bazı yerlerde maaşlarının geç 1 
tediye edildiğini ve müfettişlerin bu 
yüzden sıkıntı çektiklerini göstermiş 
tir. 

Memuriyet vazifeleri dolayısiyle 
işlenen suçlardan maznun memur
ların cezai tatbikat karşısındaki 

hukuki vaziyetlerinin en kısa bir 
zamanda teslıiti ve bu suretle mad 
deten ve manen mutazarrır olma-

rak lıitirdi. 

Zeytin dalını vererek de Bonoyu 
Doğu Afrikasına göndermesinin üze 
rinden iki ay bile geçmemişti ki , 
Musolini , sanki baştan aşağı değiş
miş gibi bir vaziyette ortaya çıkıyor. 
Duçe, 26 şubatta de Bonoya şunları 
yazıyor; 

" Bazı alametler ve yakalanan 
haberlerden , Negüsün çarpışmak 
inisiyatifini üzerine almak istemedi
ği anlaşılmaktadır. 

Eğer onun bize taarruz etmeğe 
niyeti yoksa , bizzat kendimizin bu 
inisiyatifi üzerimize almamız lazım
dır . Fakat , sen eylfil sonuna kadar 
zencilerden maada hiç olmazsa , 
kolayca , 200.000 kişiye yüksetile· 
bilecek yüz bin beyaz elinde bulun
duramazsan bunun yapılmasına im
kan kalmaz . Ben sana bu yılın ni
hayetine kadar 200.000 kişi gönder
mek istiyorum. " 

De Bono bu mektubun arkasın · 
dan 8 martta Musoliniden kendi el 
yazısı ile diğer bir mektup alıyor . 
Bu mektupda deniliyor ki: 

" llkteşrin yahud eylfil sonuna 
kadar harekatın inisiyatifini elimize 
almak zorunda isek , senin elinde 
umum kuvvet olarak 300.000 asker 
( bunun 100.000 i zenci ) zaid 300 
ila 500 tayyare , zaid 300 seri tank 
bulunması lazımdır. 

Bu kuvvetler olmadan , Habe · 
şistanın taarruzi bir surette istilası , 
bizim istediğimiz gibi , ~enerjik bir 
tempo ile vukua gelmiyecektir. Sen 
ilk Teşrinin sonuna kadar üç tümen 
istedin ; fakat ben sana on tümen 
göndermek tasavvurundayım ; On 
diye tekrar ediyorum. 

Bunun beşi muntazam ordudan, 
diğer beşi de iyiden iyiye seçilip ye
tiştirilecek olan siyah gömleklilerin 
gönüllü teşkillerinden olacaktır. 

Bu siyah gömleklilerin tümenle
ri , girişilen işin tamamiyle halkın 

tasvibini taşıdığına bir delil teşkil 
edec .. ktir. 

Milletlerarası muhtemel anlaş
mazlıklar ( Milletler Cemiyeti ilh. ) 
bakımından da acele etmek iyidir . 
Bin kişiden bile az bir kuvvetin ora
da bulunamaması bize Aduavı kay
bettirdi. 

Ben bu hatayı asla işlemiyece· 
ğim . Ben , ifratla günaha girmek 
istiyorum ; fakat i hmalcilikle as
la. ,. 

Musolini, 18 mayısta yazdığı hır 
mektupta da diyor ki : 

- Sonu Var -

Davet 
Karaisalının Üçürge suyu üzerin 

de Kaşoba mevkiinde yaptırdığımız 
betonarme köprünün resmi küşadı · 
nı 15/ 11 936 Pazar günü saat 10 
da yapacağımızdan muhterem halkı
mızdan arzu edenlerin te~riflerini 
saygılarımla dilerim , 

Karaisalılı lbo 
Osman bekir 

Yakında Meclise verilt>cek olan 
bir kanun projesile bu iş kökünden 
halledilmektedir. 

Proje hazırlanırken münhal mü
fettişlikler için bir devlet imtihanı 
açılması , bu imtihanda muvaffak 
olanların boş müfettişliklere tayisi 
düşünülmüşse de şimdiki kadronun 
hususi bir formülle teftiş görmemek· 
te olan mıntakalarda da tavzih edi
lebileceği an:aşılmıştır. 

Yeni projeye göre, bütün ilk ted
risat müfettişleri , kısaca kaydetti
ğimiz gibi, muvazenei umumiye em
rine verilerek maaşlarını oradan ala
caklar ve ayni zamanda Maarif Ve
kaletine bağlı olacaklardır. 

Bunun için Maarif Vekaletinde 
bir lık tedrisat müfettişleri umum 
müdürlüğü kurulacaktır. Her müfet· 
tiş teftiş ettiği mektebe ait kanaat 
ve görüşlerini mahalli Maarif mü
dürlüklerine bir rapor halinde ı:,;ı 

dirdiği gibi umum müdürlüğe de 
arzedecektir. 

Maarif Vekaleti , her gangi bir 
müfettişi, muvakkat , yahut daimi , 
bir yerden alıp diger bir vilayetin 
teftiş ve mürakabe işlerinde istih· 
dam edebilecektir. 

Müfettişlerin muvazenei umumi
yeye alınmaları üzerinde yapılan 
incelemeler göstermiştir ki, şimdiki 
müfettişlerin maaşları mecmuu tu · 
tarile halen muvazenei umumiyeden 
maaş alan Maarif katiplerinin ma -
aşlrrı, küçük bir farkla , birbirine 
yakındır . Bu itibarla , müfettişler 

muvazenei umumiyeye geçirilirken 
muvazenei umumiye emrindeki Ma
arif katipleri de hususi idarelere 

larına meydan verilmemesi ve ka
nun hükümlerinin derhal tatbiki 
idarenin menfaatinden olduğu ka
dar bu memurların şüpheli vaziyet
lerinden bir an evvel kurtulmaları 
da şahsi haklarından olduğu halde 
geçen senenin çalışma hasılatı tet· 
kik edildiği zaman iyice görülmüş· 
tür ki bu büyük adli gayenin tahak
kukuna bir takım sebebsiz engeller 
çıkarılmıştır. Tutulan rakamlara gö
r~ 15 vilayetten göderilrn tahkikat 
evrakının bozma nisbeti yüzde 25 i 
geçmiştir. 

Bu bozmalar itiraz arzuhali e
rinin kaydına şahidlerin dinlenme· 
sine dair usulen yapılması lazım 
olan formalite noksanlarından ileri 
geldiği gibi ekseriya memu !arın 
müdafaası alınmadan karar veril
mek ve devlet şurasının fesih ve 
iade mazbatalarını dosyada bulun· 
durmak tekemmül eden evrakı uzun 
müddet ait olduğu merciine gön· 
dermemek, mühürsüz evrak gön· 
dermek gibi esaslı noksanlara da 
tesadüf edilmektedir. 

Pek tabiidir ki devlet şurası bu 
nevi eksikliklerin tamamlanması 
için dosyaların geri gönderilmesine 
karar vermektedir. idare heyetleri
nin bu ihmalleri tahkıkat işlerinin 

yersiz uzamasına ve adaletin çabuk 
ve müessir şekilde tecellisine mani 
olmaktadır. 

Diger taraftan işler de haddin· 
den fazla çogala;ak şimdiki kadro 
çerçevesine sıgmaz bir hale gel
mektedir. Başvekalet bu hal üzerin· 
de ehemmiyetle durmuş ve vazi
yetin derhal normal seviyeye geti
rilmesi için vilayetlere bir tamim 
yollanmıştır. Bu tamime göre tah-

devrolunacaktır . 

Kupa maçları 
ı kikat evrakı üzerinde her nevi ih

mal ve dikkatsizliği görülecek ala
kalı memurlar hakkında hemen ce-

Şehrimiz Stadyum komitesi ku- zai muamelenin tatbiki emredilmek-
lüplerimizi teşvik için genç takımlar tedir. 

arasında yeni Kupa maçları tertip Arap harflerini kul: 
etmiştir. 

. ~e.lece~ hafta bu maçların bi- jlananlar hakkında 
rıncısı şehır Stadında yapılacaktır . 

Bir ser hoşu soydular 1 Ceza kanununa bir madde 
. . d H·· · I ekleniyor Yem ıstasyon memurların an ~se . -~ 

yin oğlu Haydar dün gece saat yırmı I harfle-
dörtten sonra serhoş olarak bağlar 

1 

Dahiliye Vekaleti arap 
rini kullananlar hakkında Türk ceza yolunu takiben istasyona gelmek-
kanununun bazı nıaddelerini değiş· te iken hüviyeti bellisiz iki kişi 
tiren 3038 numaralı kanunun 526 tarafından otuz lira parasının zorla 
ıncı maddesinin hükümlerini tatbik cebinden alındığını iddia ve şikayet 

ettiğinden tahkikata başlanmıştır . İçin yeni tedbir almıştır. Kanunun 
bu maddesine göre, Arap harflerini 

İftirası anlaşıldı kullanmak 3 ay hapis cezasını mucip 

Ahmet oğlu Mustafa isminde 
birisi, Ahmet oğlu lbrahim adında 
biri tarafından cebinden zorla 1 
yirmi lira parasının alındığını iddia , 
ve şikayet eylemiş; yapılan in'celeme-' 
de Mtıstafanın başkasına olan bor · 
cunu ödemek maksıırlile paraları lb
rahime verdiği anlaşılmış, cürüm tas· 
ni ve iftirada bulunduğu anlaşılarak 

hakkında kanuni muamele yapıl -
mıştır. 

olmakta ve ayni zamanda suç meş
hut cürümlerin takibi usulüne tabi 
bulunmaktadır . 

Yumrukla yaraladı 

Hüseyin oğlu Arif isminde biri
sile Celal adında birisi arasında 

münazaa çıkmış sonunda Celal Ari
fi tokatla döğüp hafif suretde 
yüzünden yaraladığından hakkında 

kanuni m11amele yapılmıştır. 

Şehir meclisinin 
dünkü toplantısı 

- Birinci sahifeden artan -

Bu ruznamenin iki maddesi riya
setin senelik raporunun müzakeresi 
idi. Rapor esasen meclisin ilk içti
maında okunmuş ve azalara dağı· 
tılmış idi. 

Reis kürsüden çekilerek yerını 

reis vekili Vehbiye terk etti. Reis 
vekili rapor hakkında mutalaası 

olanların söylemelerini bildirdL 
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Boğazlar 
mukavelesi 

Dün ta111 surette meriyel\ 
mevkiine girdi 

-
Ankara : 11 (A.A) - Boğazlar 

mukavelenamesi dün tam sureti 
meriyet mevkiine girmiş ve Fransı 
dış bakanile Türkiye, lngiltere, So 
yet, Bulgaristan, Romanya, Yuna· . 
nistan ve Yoğuslavya elçileri tastik it 

namelerir.in yatırıldığını tespit edeıı ~o 
vesikayı Fransız dış bakanlığında iııt' ; 
zalamışlardır . 1 1 

ıu ------·------

Riyasetin senelik raporu üze. 
rinde azadan bir çoğu söz :atarak 
tenkid de bulundular. Ve reis Tur
han Cemal Beriker de tenkitlere 
esasa istinad suretile cevablar ver
di. Bu meyanda raporu tenkit ma
hiyetinde azadan Hüseyin Daimin 
ve~diği takrir okundu. Gürültülü 
münakaşalar oldu. 

1 

I E 

Sarhoş öküz 

vet sarhoş öküz 1 •• 
Yalnız insanlar sarhoş ol· 

Neticede riyaset yıllık raporu 
reye konuldu. Ve tam bir ittifakla 
kabul edildi. 

Azalar tarafından verilen tak
rirler sırasile okunarak kısmen ka· 
bul ve ait oldukları mahallere ha
vale edildi. Ve bir kısmı izahat ta
lebine dair olup riyaset tarafında da 
lazım gden izahatlar verildi Ve 
saat tam on dokuzda toplantıya 
nihayet verilerek meclis dağıldı. 

Türk maarif cemi-
yetinin 

Açacağı talebe yurdunun 
eşyaları mubayaa ediliyor 

Şehrimizde, Türk Maarif cemi
yeti tarafından açılacağını yazdığı
mız Talebt- yurdu için, 30 kişilik 

Karyola, Masa, yatak takımları gibi 
bilumum eşyanın mubayaası yapıl
mıştır. Önümüzdeki hafta İçinde 
yurd açılmış o!acaktır. 

Bir araba bir adama çarptı 

Dün Hasan oğlu Muhittin adında 
biri Mahmut oğlu Hüsnü adında bi
rini arabasına çarptırmak suretile 
hafif surette bacağından yaralaı.
masına sebebiyet verdiğinden hak
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Antakya korku 
içinde 

Birinci sahifeden artan 

dolaşarak saf halkı türlü hezeyanlar
la iğfala çalışmakta ve intihaba iş
tirak etmek için nümayişlere sevk
etmektedirler . 

Gene bu sabah çarşılara ve ma· 
hallelere asılan "afişleri yırtan Türk· 
ler karakola [sürüklenmiş ve orada 
jandarma kumandanının ağır haka-

retine uğramışlardır . .. • . . 1 

Türkler vekar ve sukunet ıçı~~e I 
bir hadiseye meydan vermemek ıçın 
sabretmektedirler . 

Yalnız şurasını işaret edeyim ki 
bütün bu tazyikler ,Türklerin kurtu
luş aşkını körüklemekten başka bir 
netice vermemektedir . 

KIZ LiSESi HALA AÇILMADI 

Kız lisesi hala açılmamıştır . 
Lise açılmadığı için diğer Türk 

mektepleri de grev yapmışlardır . 
Fevkalade Komiserlik maarif 

müşavirinin bu gün buraya geleceği 
ve bu hadise ile meşgul olacağı bil
dirilmektedir . 

SÜNGÜLENEN TÜRKLER 
Cümhuriyet bayramından iki gün 

soPra, akşam üzeri sokakta devriye 

maz ya 1. h\ 
Yugoslavyada bir öküzün, sahi de 

binin haberi otmadan bir şarap mah· lÖ 

zenine girdiği bildiriliyor . di 
Orada şarap içmiş, sarhoş olmlll Y 

ve bir türlü dışarı çıkmak isteme· su 
miştir . ği 

Mahzende kimse yokken ökiit b 
İçeri dalmış ve açık bir şarap fıçı· 

sından şapır şakır içmeğe başlamış· 
tır . 

Fıçının yarısına kadar içtikten son 
ra sarhoşluk neş'esile mahzendeki 
diger fıçıları çiftelemi ye ve boynuz· 
larile süsmeğe başlamıştır . 

Bu gürültüyü işiten mal sahibi 
içeri girmiş, hayvanı çıkarmak iste· 
mişse de, keyf olmuş öküz bir türlli 
laf anlamamıştır . 

Altı kişi öküzü zor dışarı atabil· 
mişlerdir . Öküz, ahırına giderken 
ağzile, adeta şarkıya benzeyen bir 
ses te çıkarıyormuş . 

Bunu okuduktan sonra insan 
şöyle düşünmezmi dersiniz : 

- Mezesi ne imiş acaba? Diye· 

Kadınları döğmek için 
Orta zamanda her memleketin 

kanunları karılarını döğmek için 
erkeklere bir hak ve mc:zuniyet ve 
riyordu . Bu resmP.n değil: e de, göı 
yummak suretile 1 .. 

Halbuki fskoçya kanunları, bu 
işde kullanılacak değneğin cins ve 
kalınlığını bile tesbit etmişti . Bu ks· 
nuna göre : Kullanılacak değneğin 
serçe parmaktan kalın olmıyacaktJ. 

Buna göre; asrımız kadınlarının 
bin şükür edip oturm1ları lazım de 
ğil mi ? 

30 seneli!~ cella 
Almanyanın 30 senedenberi res· 

mi cellatlığını yapan Grupler isminde 
ki insan kdsabı artık tekaüt olmak 
istiyormuş. Her idam için 50 lira 
kadar bir para aldığına göre; bu iıı· 
san kasabının hayatı iyi geçmiş ofa· 
cak . 

lpiyce parası olduğu tahmin 
ediliyormuş , 

Ağlamak bir sıhhattır 
Doktorlardan birisinin dediğine 

göre; ağlamak sıhhi bir şeydir. Göı 
yaşları, en kuvvetli bir mikrop düş· 
manı imiş . Mikropları öldürürmüş. 

Şu hale göre; çokça ağlayınız 1 • 
Ne tavsiye .. Ne tavsiye 1 •• 

Dehin 

gezmekte olan askerler hiç kabaha· 
ti olmıyan halkın üzerine hücum el· 
rnişler ve Türklüğe karşı ağır küfür· 
ler savurmuşlar, bir kaç Türk'ü süo
kü ile yaralamışlardır . 

O cıkşam saat dokuz buçukta 
vukuagelen bu hadisede bir kaç 
Türk de dipçik darbesi ile döğül · 
müştür, 

Hadise yerine biraz sonra polis 
memurları yetişmiş ve muhakkak bir 
ölüm tehlıkesi geçiren dört Türk 
kurtarılmıştır . 



r 
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efih büyümüş bir genç kızın hayatı 
ve vahşi cinayeti 

e Hava gazı musluğunda 
ett boğulan iki yavru .. 

ıt 

So 
na· Fransa vilayetlerinin birinde gençl dönüyor . Orada bulunduğu sırada 

stik İt kız Fakat Paris gözünde tütü- nişanlısından bir mektup alıyor . 
eıı Yor. Madam Şano isminde bir ka- Nişanlısı işsiz olduğu için müstak· 
iıır dın da bu kızı mürebbiye gibi yanına 'bel ailesinden yardım istemektedir. 

ılıyor. Mürebbiye üç çocukla meş · Bu suretle bir çok defalar bir hay-
ıul alacak, o da ev işlerile. li paralar sızdırdıktan sonra , günün 

Gözünde Paris tüten Mari Roz- birinde ortadan kayboluyor . 
~n artık önündeki çocuk arabasını ENiŞTE ŞAŞIRIYOR 
hasıl sürdüğünü tasavvur edebilir- Mari Roz fevkalade meyus bir 
Iİniz ? halde Parise dönüyor . Artık her 

VAK'A... gün bir aşık değiştirmek suretiyle 
kendisini teselliye çalışmaktadır . 

Şimdi bu kız meramına kavuş
tııak için ne yapıyor? Par is gazete
lerinin yazdıklarına göre vakayı an
ıatalım: 

ol· " MariRoz, daha şimdiye kadar 
hiç bir evde hizmetçilik yapmış kız 

hi eğildir . Başını bir yere sokup ta 
a~· fiiyle namusumla geçinip gideyim 

diyen kızlardan da değildirl! Küçük 
muı 1 Yaşındanberi Mari Roz'un fenalık ol 
e- sun da, ne olursa olsun, o tarafa se-

iirttiği bilhassa nazan dikkati cel
üt betmiş. (Şimdi yaşı yirmi) . 

ÇJ· Orta boylu, sıhhatli, ince dudaklı. 
ış- dar alınlı bir kızdır... Dudaklarında 

Sanki hiç bir şey yapmamış gibi te
on bessüm dolaşmaktadır. Onu küçük 
ki Yaştan tanıyanlar da lehinde söylü-
z· Yarlar: 

- Dünyada bu kız öyle şey yap
bi tııaz? 
e· Peki bu kız ne yapmış? Bakınız 
lii tıeler yapmış? 

1916 da tam umumi harbin orta 
il· göbeğinde Kastr'da doğmuş. Babası 
n Cenup demiryollarında hayatını an
ir tak kazanan mekanisyerlerden bi-

Eniştesi ne yapacağını şaşırıyor. 
Kız hastalanınca , kendisine iğne 
için diplomalı bir hasta bakıcı lazım 
geliyor . Madam Şano isminde ve 
annesinin tanıdığı ve ahbabı bir ka
dını buluyorlar . 

Madam Şanonun bir mürebbiye· 
ye ihtiyacı varmış . Mari Roz için 
çalışarak hayatını kazanmak için 
bundan ala fırsat olur mu ? Sonra 
yapacağı iş te o kadar bıktıncı şey 

değil 1 
Madam Şano diyor ki : 
- Çocuklanm o kadar usludur 

ki , sana hiç bir rahatsızlık vermez
ler , yavrum . 

ACA YIP BiR MÜREBBiYE 
Mutabık kalıyorlar . Mari Roz 

mürebbiye sıfatiyle Madam Şano
nun evine giriyor . Ayda üç yüz 
frank para alacak , orada yatıp kal
kacak , orada yiyip içecek , çama
şırı orada yıkanacak . Mari Roz da 
gayet namuskarane hareket edece
ğini yeminle vadediyor . 

Türk ıözü 

Doğrudan ile bağlı kamunlar n ocak ve kamun 
kongrelerinin yapılacağı günler ve kongrelere 

gidecek olan üyeler 
Kamun ve ocaklann adı Kongre tarihi Günü 
Tuzla Kamunu 

1-Zeamet ocağı 
2-Yassı ören 
3 Tuzla ocağı 

Tuzla kamun kongresi 

Karataş kamunu 
1-Kadıköyü 
2-Çağşırlı 
3-Çimeli 
4-lskele 

Karataş kamunu 

ocağı 

• 
• 
• 

Karahacılar kamunu 
1-Buruk ocağı 
2-Boynuyoğun 
3-Çiçekli 

Karahacılı kamunu 

Misis kamunu 
1-Kürkçüler ocağı 
2-Abdioğlu • 
3-Misis • 

Misis kamunu 

Aşağı canibişehir kamunu 
1-Yolgeçen ocağı 
2-Gerdan 
3-Camusçu • 
4-Karayusuflu 

Aşağı canibişehir kamunu 

Yukarı canibişehir kamunu 
1-Dikili ocağı 
2-Kurttepe 
3-Şambayadı 

Yukan Canibişehir kamunu 

Yüreğir kamunu 
1 - Mehmandar Ocağı 
2-Zağarlı • 
3 - Havutlu bucağı 
4-Tuzsuzzade 
5-Arapköyü 
6-lnnepli 

Yüreğir kamunu 

25-11-936 
25-11 - 936 
26-11-936 
28-11 936 

16- 11-936 
17-11-936 
18-11 936 
19-11 - 936 
20-11-936 

16 - 11-936 
18-11 - 936 
20-11-936 
22-11-936 

16-11-936 
18-11-936 
20- 11 - 936 
23-11-936 

15-11-936 
17-11-936 
19-11-936 
21-11-936 
25--11 - 936 

20-11-936 
22-11-936 
25-11-936 
26-11-936 

19-11-936 
20-11-936 
21-11-936 
22-11-936 
23-11-936 
24 - 11 - 936 
27-11-936 

Çarşamba 
Çarşamba 
Perşembe 
Cumartesi 

Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

Cuma 

Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazar 

Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 

Pazar 
Salı 
Perşembe 
Cumartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazar 
Çarşamba 
Perşembe 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 

Cuma 

Adana Merkez ilçesi kongresi 16 -12-936 Çarşamba(S.16 
Seyhan il kong•esi 18-12-936 Cuma (S.10 

• Asri sınema 
11 teşrin sani çarşamba akşamından itibaren 

mevsimin müstesna filmi 

Douğlas F airbanks J.R-Loretta Y oung 
gibi iki büyük artist tarafından temsil edilen fevkalade heyecanlı 

(Kaçak) 
Aşk, Kahramanlık, Fedakarlık 

Ayrıca: Büyük ekler Jurnal 
yakında 

Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Villy Forstun bizz at lemsili 

(Böyle bir kız unutulur mu ? .. ) 
7494 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
Bütün Adana Halkının ısran üzerine 

Vahşi Ormanlar Esrarı 
Serisinin 24 kısmını birden sunuyor 

Dikkat : Film uzun olduğundan Sinema 8,15 de başlıyacaktır. 

Gelecek program : 

( Viyana Bülbülü ) 
Marta Egert 

VE 

Çanakkale 
7491 riymiş. Babasının çocuklarına bak· 

0 llıası müşkül 1 Ne yapacak? Mari 
~oz da öteki kardeşleri gibi hayatını 

e. kazansın( koskoca kız, evde ne diye 
oturup duruAor. 

Üç gün sonra çocuklardan en 
büyüğü olan Anna genç mürebbiye
nin parkta kencisine ve kız karde· 
şine ucu yaldızlı sigaralar içirttiğini 1 

söylüyor. 
Madam Şano bittabi mürebbiye·l 

sine çıkışıyor . Fakat bunun gibi ha
diseler eksik olmuyor . Mari Roz 
her gün bir yenisini icad ediyor . 
Mesela çocukları sinemeda bıraka-

Dünkü sayımızda neşrettiğimiz kongre cedvellerinde ı =-======--=================-====ll'=:mm~ 

in Evde oturuyor mu ya? kendisin 
•0 den- biraz daha yaşlı delikanlılarla 

düşüp kalkıyor. On beş yaşında üç 
ı iane sevdalı değiştirmiş. Nihayet bu 

u 

e 

hadiseleri haber alan ve elbette can 
}'Üreğinden vurulan zavallı baba, kı
zına bir iş bulmak çarelerine koyul-

8. tnuş.F akat balolara, lokanta ve bar 
tııasalarına alışan Mari Roz artık işe 
gidermi? 

Yine zavallı baba neyapsın? kı
zını haşlıyor. Pişkin kıza bu haşlama 

:Jıir okşama gibi geliyor. Bır gün evi 
ili, ailesini terkediyor. Nereye gittiği 
belli değil! 

A tı ay sonra, Tur şehrindeki 
Polis müdürlüğünden kızın zavallı 
babasına bir mektup geliyor. Mari 
Roz öteki, berikile temas etmek yü
zünden hastalık kapmış, şimdi has-
tanede tedavi edilmektedir. 

Babası bu mektubu aldıktan sonra 
Pariste oturan posta ve telgraf me· 
tnurlarından Burd ismindeki dama
dına meseleyi yazıyor. Burd kalkup 
Tura geliyor ve işlerini yoluna koy
mak için, iyileşip hastaneden çıktık
tan sonra, Mari Roza diyorki : 

- Artık geliri azim evde otu
rursun. Fakat tabii hayatını değiş

tirmek şartile .. 

y ARIDA KALAN IZDIV AÇ 

Mari Roz, kendisinden ne iste
nilirse hapsini vadediyor. Yalnız Pa· 
rise geldikten on gün sonra, bakkala 
gitme bahanesile evden çıkıyor ve 
Üç saat sonra dönüyor. Niçin geç 
kaldığını öğrenmek için sıkıştıtıyor· 
lar ve öğreniyorlar ki yolda bir bak 
kal çırağına rasgelmiş. Bakkal çıra
ğıda kıza izdivaç vadettmiş ... 

Hatta nişanlısını kız kardeşine 

ve eniştesine de takdim ediyor . 
Mademki iki gönül birleşmiş . Dü
ğüne karar veriyor . Mari Roz anne· 
sine de müjde vennek için Kastr,a 

Parti tarafından tashihat yapıldığından tadil edilen bu 
cedvelleri yarın tekrar neşredeceğiz . 

rak , tanıştığı birisile çıkıp j!'idiyor. 1 

Her gece evden çıkıyor ve geç va- Fransa kabinesinin 
kit dönüyor . Ekseriya iki kişi eve 1 

gelip kendisini arıyor ve alıp götü- vaziyeti 1 

rüyorlar. 
O zaman Mari Roz'nn kalbinde 

1 S } ? 
çocuklara karşı yavaş yavaş bir kin arsı ıyor mu . 
filizleniyor . Sanki bütün felaketle- Paris : 11 ( Radyo ) - Fransa· 
rinden ( 1 ) onlar mesulmuş gibi 1 da ilk Sosyalist başvekil olan Blu· 

Eğer istediği gibi gezip eğlenemiyorsa mun vaziyeti sarsılmakta siyasi ha. 
kabahat çocuklarınmış 1 Nihayet bu ı vayı siyah bulutlar kaplamaktadır . 
kin filizi büyüdükçe , kökleşiyor ve Son zamanlarda vukua gelen bir 
genç kız çocuklardan intikam alma- çok ehemmiyetli şahsiyetlerin isti· 
ğa karar veriyor . fası çok şayanı dikkat görülmekte · 

Ev<ien kovulacağını anladığı bir dir . M. Blum'un sukutu çok yakın 
gün Anna'ya temiz bir dayak atı. görülmemekle beraber muhakkak 
yor . Fakat kuvvetli vurduğu için , olduğu fikri hakimdir . 
çocuğun sırtında yumruk izleri anne- M. Kerelis' e göre Şotan veya 
sine göstermemek için ne yapmalı? Daladie'nin Blumu istihdaf etmesi 

Mari Roz o zaman şeytani bir muhakkaktır . Bu iki devlet adamın-
şey düşünüyor : Havagazı ! dan her hangi birisinin teş.kil ede· 

Çocukların ikisini de havagazı ceği yeni kabine tamamiyle radikal 
ile boğup öldüniyor . Guya hiç bir ola k ve komünizme karşı amansız 
şeyden haberi yokmuş ve giiya ha· bir mücadeleye girişecektir . 
vagazı musluğunu çocuklar bilmiye· 
rek açmışlar gibi ! 

Bu işte taammüt te var mı , 
yok mu ? Orası malum değil 1 Çün 
kü Mari Roz hala hakime bir tek 
söz söylemiş değildir . 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek· 
triği havi bir hane satlık veya ki
ralıktır . Müessese , otel ve hane 
olarak kullanılabilir. 

isteklilerin matbaamıza müra· 
caatları. 7482 4-10 

Adana ikinci Sulh hukuk 
hakimliğinden : 

Adananın Yortan M. de oturan 
ölü eski orman komseri Halilin bı
raktığı Şükran namındaki kızının 
henüz sinni rüşte vasıl olmamış bu
lunmasına ve ana baba bir kız kar· 
daşı Sarıyakup M. de mukime Mü
nevverin küçüğün her türlü umur 
ve hususa tını tedvir 'e emval ini mu
hafaza etmek ehliyetini haiz bulun 
duğu mahallesi mümessilliğince ve· 
rilen ilmühaber münderecatından an
laşılmasına binaen 10- 11 936 
tarihinden itibaren kabili itiraz ve 
itizar olmak üzere vasi tayinine ka
rar verilmiş olduğu ilan olunur.7502 

7507 

Seyhan posta ve telgraf 
Başmüdürlüğünden : 

1- Mersine sekiz saat mesafe
deki Kepezayi beleni Ormanlanndan 
kesilmek üzere 4350 adet çıralı 

çam direği kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

2 - Muhammen bedeli beher di
rek beş lira ve muvakkat teminatı 
1631 lira 25 kuruştur . 

3 Eksiltme 26-11-936 ta-
rihinde perşembe günü saat 15 de 
Adana posta telgraf , telefon Baş
müdüriyet binasılıda toplanacak ko
misyonda yapılacaktır . 

4- Talipler teminatını vezneye 
teslim edecek alacakları makbuzu 
veya kanuni muteber teminatı ve 
şartnamede yazılı belgelerle teklif 
mektubunu ihtiva edecek olan ikinci 
kapalı ve mühürlü zarflan mezkür 
tarihe müsadif perşembe günü saat 
15 e kadar makbuz mukabilinde ko
misyon riyasetine teslim edecekler 
dir.Postadaki gecikmeler kabul edil
mez . 

5 - Şartnameler Başmüduriyette 
her gün saat 8-12 ve 13-17 ye 
kadar görülebilir. 

6- Fenni şartnamede taf ilat ve 
izahat olmakla beraber bu direk. 
(erin uzunlukları sekiz metre ve dip 
ve devreleri 70, Tepe devreleri 40 
santim olacaktır. 

7- Orman muameleşi t kemmül 
ettikten sonra kesim orman mühen
disile beraber bulunacak olan ida
renin Fen memurunun nazaretinde 
yapılacaktır . Kesim ve soyum işi 

tamamlandıktan sonra Ormanda ida. 
remiz damgalarile damgalanacak ve 

bu damgalı direkler tesellüm mahalli 
olan Mersin istasyonunda damga 
lan görülerek bilii itiraz kabul edi-
lecektir. 7506 12- 15-20 - 25 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamaaıa 
menfaatınız iktizasındandır . 

ADANA VE HAVALISI RESMi ACANTASl : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 

Adana Ziraat mektebi 
Direktörlüğünden : 

19 lC\/936 tarihinden 9 11 936 
tarihine kadar (20) gün müddetle 
açık eksiltme suretile ilanı icra edi· 

len Adana ziraat mektebi makinist 
kismına alınacak (2300) ~lira bedeli 
muhammeli bir adet fireze makine
sine istekli çıkın idığından eksiltme
si (10) gün uzatılarak 20, 11 936 

Cuma günü saat (14) de Adana zi-

22 

Bugece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Fuat Ermemre eczanedir 

raat mekt binile müteşek ·1 satın a -
ma komisyonu tarafından yapıla~ 
ğından isteklilerin bu müddet zar 
fında şartnameyi görmek ve istemek 
üzere mektep müdürlüğüne müra
caatları ilan olunur . 

7511 



'Sahife : 4 Türk sözü 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -
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·-~~-------1------------1--------·-~1 Delice ·-=---.,-------1------ ------1 Kuş yemi 
·-=--......,,-~----ı------ ------·--------Keten tohumu 
1-...-----,-~----ı------ ------ı Mercimek 

14,50--1--
·-~~--~~~~~~~ 

Sisam 

UN 
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~ - üç • • 675 __ _ 
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-"' i; -Dört yıldız cumhliriYe't___ 1orr 
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Liverpl Telgrafları 
11 f 11 / 1936 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

~n.thn 

Adana Ziraat Mektebi direktör
lüğünden: 
Beher takım harici elbisenin yal -

nız dikimi 
Miktarı Tutarı 

Lira 
686 

0/0 7 ,5 depozitosi 
Lira 

7 lira 
Beher takım iş elbisesi dikimi 

kumaşile beraber 
350 lira 

Bir adet Kasket dikimi 
1 ı:ra 

98 

77 

98 

52 

269. 50 21 

98 7.50 

1 - Adana Ziraat ve Makinist mektepleri talebesi için yaptırlacak 
harici elbise ve Kasket dikimi ile dahili iş elbisesi kumaş ve dikimi 
12-11-936 tarihinden itibaren ( 15 ) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 27-11-936 Cuma günü saat ( 14) de vilayet 
ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenler bu müddet zarfında pazardan 
mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler yukarıda yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesaiklerini muayyen 
saatten evvel hazırlamaları ilin olunur. 

12-15-19-21 7513 
Adana Ziraat mektebi Direktörlüğünden : 
Nevi 

Hereke fabrikası 
mamulatından (5.10) 

mikdarı beher metresine 
metre tahmin edilen 

bedeli 

tutarı 

lira 
dipozito 
mikdar 

kalite lacivert kumas 300 450 K. 1350 102 
iskarpin siyah 98 çift 500 " 490 37 

1- Adana ziraat ve makinist mektepleri talebesi için alınacak lacivert 
kumaş ile siyah renkte iskarpin 10/ 11/936 tarihinden itibaren (15) gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 

Eksiltme 26/11 / 936 Perşenbcı günü saat (14) de Vilayet ziraat mü
dürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır . 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler bu müdet zarfında pazardan ma
da her gün mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir . 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler yukarıca yazılı teminatlarını ve 
2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile muay. 
yen saattan evvel hazırlamaları ilin olunur. 7512 12-15 - 19-21 

BAKTERIYOLoG 

Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise 

11 No: lu eve nakletmiştir . 7 466 9-10 

;...---------------------------------------....: t 

Askerliğini ve Orta tahsilini bitirmiş olanlardan Zabıta memuru alına· 

cakbr. lstiyenlerin bu ayın (21) inci gününe kadar Belediyeye müracaat-
ları ilin olunur. 7510 12-15 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Adana Garının şehir tarafına düşen meydanlığına fenni şartname ve 

mukavele projesinde gösterildiği üzere yapılacak 1550,5 m 2 Beton ve 
2030 m 2 Parke döşeme işi açık eksiltmeye konulmtı,hır . 

Eksiltme 16-11-36 pazartesi günü saat 10 da Adana işletme bina
sında yapılacakbr . 

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde Adana vez. 
nemizden alınabilir. 

Bu işin muhammen bedeli 8516,53 lira muvakkat teminatı 638,74 li· 
radır . 

Talip olanların 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı ve· 
saik, Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu ile saatında eksiltmede hazır bulunmaları 

7458 1-3-7-12 

--------------------~--.... ------~----------------~ 
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Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
açılıdı 

3973 22 1 Bütün konforlarile 
................... 1 ..................... .... 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 
cağını kim iddia edebilir • 7379 23-26 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Muayenehanesini Yeni Otel arkasında 
Adana kulübü olan binaya nakletmiştir. 

'---------------------------------1 
ı 1 Doktor Rıza Tahsin B~ 

Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinleri 

den olup lstanbuldan gelerek hastalarını Hilalia . 
1 

mer karşısında Kulak mütehassısı Bay Ziya AhmediJ 
muayenehanesinin üst katında sabahtan akşama kad3 A 
kabul etmektedir. 7478 3-12 g. a. . 

ı;an 

Adana Sulh 1 inci Huhuk ,----·-----1 
hakimliğinden TÜRK 8 Öz j) 1'.tiıılsh'. 
No. 27 

Adananın saçlı Hamit mahalle· 
sinden Alasonya muhacirlerinden ölü 
Mustafa oğlu Hüseyin ve Mustafa 
karısı Fatma ve Mustafa oğlu Adem 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

ve Mustafa kızlan Şerife ve Hatice Kuruş 
ile borsa simsarlarından Mehmet 12 Aylık 1200 
aralarında Mütehaddis izaleyi şuyuu 6 Aylık 600 
davasının cereyan eden duruşmasın· 3 Aylık 300 
da Saçlı Hamit mahallesinde kain 1 Aylık 100 
ve tapunun kanunuevvel 934 tarih 1 _Dış memleketler için Ab0"1 :.~bı 
ve 6 numarasında kayitli sağı Avad· rafl 'u bedeli değişmez yalnız posta mas 'e~· 
Yisyan Karebet ve kısmen boyacı • d'l' "I zamme ı ır . 
Cemre og' lu Avadisi iken şimdi kıs - a· 

2 - ilanlar için idareye mur r1,ıı men Boşnak Hayriye ve kısmen . . . • 
. Ah h caat edılmelıdır . 

Kıbrıslı Besım ve Hacı met a. l. 
neleri havlu mukaddema Mardikyan __________________ _,,_ tk 
Ağop ve Dikran iken şimdi Alason
yalı Muslu ve Boşnak Hüseyinin ha. 
nesi arkası Köşkeryan takisi ve bira 

~es 
Adana Ziraat bankasıfl' el 

deri Karabet hanesi ve önü Tarikam
ve kısmen Bosnalı lbrahim verese· 
!eri hanesiyle çevrili bir bab hane· 
nin satılmak suretiyle şuyuun izalesi 
ne karar verilmiş ve karar mezkürda 
kesbi kat'iyet etmiş ve mezkür ha· 
nenin bedeli muhammin kıymetinin· 
de 330 lira değerinde olduğundan 
bir ay müddetle müzayedeye vaz 

d n: f 
Türksözü gazetesinin 15-10 .... era 

936 tarih ve (3656) sayılı nüslıaSv llıu 
nın dördüncü sahifesinde Salın~~ khıı 
beyli köyünden Diyap oğlu Bedı~ an 
ait tarlaların satış Hanımızın dördoO 
cü maddesinin tamamen hüküındeO 
kaldırıldığı ilan olunur. 7501 

edilmiş ve açık artırma günü olan Hizmetçi aranıyor 
bir ayın sonu bulunan 11 Kanunuev· 
vel 1936 Cuma günü saat 9 buçuk· ı 
ta başlanarak 11 buçukta ihalei kat'· 
iyesi icra kılınacağından talip olan- j 
!arın yüzde yedi buçuk pey akça· 
siyle birlikde belediye mezat solo
nunda hazır bulunmaları ve fazla ma 
lümat almak istiyenlerin satış me· ı 

murluğuna ihale gününden evvel baş 
vurmalar! ilin olunur. 

7509 

• Seyhan nafia müdürlü-
ğünden: 

1 - Adana ziraat mektebinde 
yapılacak tamirat ( 1792 ) lira (54) 
kuruşla , açık eksiltmeye konulmuş· 
tur . 

2 - ihale 936 senesi 2 nci teş. 
rinin yirmi sekizinci cumartesi günü 

:saat, on birde Nafia dairesinde yapı· 
llacaktır . 

3 - Bu işe ait keşif hülasası, 
lmetraj , hususi şartname (9) kuruşla 

verilecektir . 
,__ 4 - Muvakkat teminat ( 154 ) -lira (44) kuruştur . 

5 - iste 'dil erin Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair ticaret odasın
dan ve işi yapmağa iktidarı olduğu 
na dair Nafia müdürlüğünden tas
tikli vesikalarını göstereceklerdir . 
7504 12-15 -18-21 

Yitik anahtar 
Bir halkaya takılı üç küçük ve 

bir büyük anahtar yitirilmiştir. Bulan 
iderehanemize getirdiğinde kendi-
sine iki lira verilecektir. 7505 1 

iki bek~r .. ar~~da~ız '.Yeme~, '~· °*I 
maşır ve utu bılır bır hıı:metçıye llıi.i 
tiyacımız var. Taliplerin Tütün fab· ha 
rikası Fen memurluğuna müraca3t· 
lan . 7514 12-13-15 

Yitik mühür 
Fatma Samiye adına kazılıtllş 

mühriimü yitirdim. Yenisini yaptırr 
cağımdan yitik mührün hükmü k3 

madığını ilan ederim . 4 
Sugediği mahallesinde 

numaralı evde 

7503 FATMA SAMIYf. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Satılık ev 
Kumlukta 112 inci sekakta 10 

numaralı 3 oda 1 mutbahı meyve 
ağaçlı bahçesi ve su tulumbası, t3" 
van arası ve yazlık tahb bulunan e~ 
satılıktır. Evi görmek istiyenler Ağı 
Mehmet mahallesinde 30 numar3h 
evde Hayriyeye müracaat etsinler. 

7493 2-2 

Uumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 

Ya 
la 
lu 

t 

Sa 


