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Ruzvelt · altı milyon 
K'.ıymetli yolcumuz Sto- ı Blum kabinesi dü-

d. • d d•J k• ı şüyor mu ? ya ınovıç e ı er ı: 

Sizin her yılınız, başka memleketlerin 
onar yıllık ve hatta yüz yıllık devirlerin

den daha verimlidir 

Dinamik şefinizi gördüm, büyük 
işlerinizi müşahede ettim 

. 
Ankara: 4 ( A. A.) - Yugos

lavya başvekili B. Stodoyadinoviç 
dün Belgrada dönmüştür ve Sirkeci 
istasyonunda merasimle uğurlanmış· 
tır. Stoyadinoviç hareketinden önce 
İstanbul matbuat mümessillerini ka
bul et ' ve dost ve müttefik Tür
kiyenin satvetini ve terakkilerini ya
kından müşahede ettim. Atatürk 
gibi yüce ve dinamik bir varlığın 
sevk ve irşadile az zamanda elde 
edilmiş olan neticelare hayranım. 

Sizin her yılınız başka memle· 

ketlerde onar yıllık ve hatta yüz 
yıllık devirlerden daha verimli ol
muştur. 

Sai, nizam, harp ve sulh yeni 
Türkiye yurtdaşlarının hükmü altın
dadır. Ankaradaki kısa ikametim 
bana milli bünyenizin en sağlam 

temeller üzerinde kurulu sağlam bir 
bünye olduğu kanaatini verdi. Mem
leketimizin yakınlaşmaları ve karşı
lıklı tanışmaları için çok emek sar
fettiniz. Bu yolda devam etmenizi 
rica ederim demi~tir. 

Madrid düşmek •• uzere 
1 

Şehirde panik devam ediyor . Halkta ! 
yerleşen fikir şudur . Hangi taraf ! 
kazanırsa kazansın ... Y eterki ihtilal ... 

1 

!osu buğün yeniden Madridi bon;
bardman etmiş ise de zayiat çok 
hafif olmuştur . 

Blum 

Paris 4 ( Radyo ) - Leon Blum 
komünist partisi liderinin hücumla· 
nna tahriren cevap vermiyecektir. 

Paris : 4 ( Radyo ) - Siyasi 
mahafilde dolaşan rivayete göre : 
Blum kabinesi düştükten sonra ko
münistlerle görüşülerek müşterek 
kabine teşkil edilecektir. 

Türk-İngiliz 
Dostluğunun çok aşikar 

bir nümunesi 

Berut : 4 ( Hususi Muhabiri 
mizden ) - Filistin hadiselerinin ni
hayet bulması münasebetiyle Ku· 
düse gitmiş olan Berut lngiliz kon
solosu. gaybubiyeti müddetince 
konsolosluk işlerinin tedvirine Türk 
konsolosunu tevkil etmiştir. 

Bu hadise, bura siyasi mahafili· 
ne Türk · lngiliz dostlıığunun dere· 
cesi hakkında iyi bir fikir vermiştir. 

Londra : 4 ( Radyo )- Madrit 
Radyosu dün bütün gün halka hi
taplarda bulunarak yardıma koşul

. masını bildir~ tir . 
Londra : 4 (Radyo)- Royter 

muhabiri bildiriyor : 
General F rango kuvvetleri ma 

1 

Antakyada Cumhuriyet bayramı bii-
1 

yük ve heyecanlı tezahuratla kutlandı . niasıı: olarak süratle ilerilemektedir. 
Madridde panik devam ediyor. 

Paris : 4 ( Radyo )- Dün Bar 
seloodaki askeri mahkeme 15 ki
şiyi ölüm cezasına mahkum etmiş 

tir , 
Londra : 4 ( Radyo ) - Roy

ter muhabirinin Madridden bildiril
diğine göre : 

Şehirde harbin artık durdurul· 
ması için gittikçe büyüyen bir te. 
mayül vardır. Halkın, hükumet kuv
vetlerini , Madridin müdafaasından 
menetmeleri ihtimali pek kuvvetli
dir , 

Madrid : 4 ( Radyo ) - Hüku· 
met kuvvetleri Kadriclin cenubunda 
mukabil bir taarruz yapmışlardır . 
Bu taarruzdan evvel hükumet tay
yareleri asi kuvvetleri bombardman 
etmiştir. Bundan başka yine hüku· 
met kuvvetlerine mensup bir kaç 
fılo iki milliyetperver koluna taarruz 
etmiş ve yetmiş kamyondan müte
şekkil olan bu kollardan birine bü 
yük zayiat verdirmişlerdir. 

Madrid : 4 ( Radyo ) - Milli. 
yetperverlere mensup bir hava fi· 

Stoyadinoviç Sofyaya 
uğradı 

Sofya . 4 ( Radyo ) - Stoya
donoviç dün gece Sofya istasyona. 
na gelmiş ve merasimle karşılan
mıştır. Başvekil biraz tevekkuftan 
sonra ayni trenle Yugoslavyaya ha
reket etmiştir. 

Antakya lisesi bayrama iştirak etti 
diye bila müddet kapatıldı 

Antakya : 3 ( Hususi muhabiri
mizden) - Antakyada Cumhuri· 

Eski Nafia Bakanı 

Mebusumuz Hilmi 
şehrimizde 

Say/avımız Hilmi 
Mebusumuz ve eski nafia baka· 

nı Hilmi dün şehrimize gelmiş ve 
matbaamızı da ziyaret etmek iut· 
funda bulunmuşlardır. Değerli me
busumuz bir kaç gün Adananın mi 
safiri olacaklardır. 

yet bayramında büyük törenler ya· 
pıldı ve büyük gün derin bir vekar 
ve sükunet içinde kutlandı . 

inzibat vazifesini Türk gençleri 
Üzerlerine aldıklarından geçen yıllar-, 

da polis müdahalesi yüzünden vuku· 
bulan en küçük bir hadiseye mey
dan verilmemiştir . 

Merasim diğer senelere nisbetl<! 
pek parlak olmuş , Ordu , Kasir , 

Bayer , Bucak , Kırıkhan , Bilan ve 
Reyhaniyeden binlerce Türkler An· 
takyaya gelerek merasime iştirak 
etmişlerdir . Kutlulama töreni bü
yük kahv.,de yapılmış , ondan son

ra kız ve erkek talebe ile köylüler 
bir geçid resmi yapmışlardır. 

Antakya Halkevi gelen misafir

lere bir öğle ziyafeti vermiş, bu es 
nada nutuklar söylenmiş ve marşlar 

çalınarak bu büyük günün hatırası 
taziz edilmiştir . 

Antakya : 4 ( Hususi - tel
grafla ) - Antakya !isesi , Cumhu. 

riyet bayramına iştirak etti diye ka· 
patılmıştır . 

Bütün Antakya , bu kararı pro
testo etmiştir . 

kazandı 
lrıık mektubu 

· Iraktaki hadiseler 
Atatürk 

Bütün yurddaşlara tek
rar teşekkür ediyor 
Ankara : 4 ( A.A ) -Riyaseti 

Cümhur umumi katipliğinden: Cum· 
huriyetin yıl dönümü münasebetile 
memleket dahili ve haricinden Rei· 
si Cümhur Atatürk'e hitap eden 
vatandaş ve ırkdaşlarımızın çok 
heyecanlı duygularını bildiren tel
graflar gelmektedir , Bunlardan 
çok mütehassis olan Atatük teşek
kür ve muhabbetlerinin Anadolu 
ajansı vasıtasiyle tekrar iblağını 

emir buyurmuşlardır . 

Darbei hükumet nasıl oldu - Askeri diktatörlük
Örfi idare-Suriyeye giden Haşimi paşanın beyanatı 

İngiltere lraka asker gönderiyor 
Bağdat : 1 ( Hususi ) - Ajans· 

!arın bildirmiş olacağı üzere frakta 
askeri bir hükumet darbesi oldu . 
Haşim paşa kabinesi Bağdada aske· 
rin girmesini beklemeden istifasını 

verdi. , 
Yeni kabineyi Hikmet Süleyman 

bey teşkil etti . Bu zat Mahmut Şev
ket paşanın kardeşidir . inkılabın 
sebebi Şii kabailin isyanını ba.stır
mak için Bekir Sıtkı paşanın istediği 
askerin verilmemesidir . 

Asker alma kanunu çıktığı halde 
tatbik edilerek kuvvetli bir ordu 
teşkil edilememiş olmasıdır . Y t'ni 
kabinenin ilk i~i bu olacaktır. 

Ba~dat üzerine yürüyen askeri 
kuvvetler Bağdadın şimali şarkisin
de ve yedi mil mesafede iken tay
yareler Bağdat üzerine uçarak Bekir 
Sıtkı paşanın beyannamelerini attı . 
Bu beyannamelerde Haşimi paşa 
kabinesinin idaresizliğinden şikayet 
ediliyordu . 

Ayni zamanda kabine istifaya 
davet edildi ve istifa etti . 

Yeni kabine teşekkül ederek as
ker Bağc\ada girdi ve mühim mev. 
kileri işgal etti . Ve Bekir Sıtkı pa· 
şanın diktatörluğü başladı. 

Hadise esnasında sabık harbiye 
nazırı Cafer askeri paşa bir zabıtın 

kurşunile maktul düştü . Nuri Said 
paşa Suriyeye kaçtı . 

Haşimi paşa ile Reşid Ali Gey· ı 
1 

lani Şam yoluyle Beruta gittiler . 
Haşimi paşa gazetecilere vaka 

ajansların bildirdiği gibi olmuştur . 
Irak bir çok badireler ğeçirmiştir . 
Bunu da atlatır Irak için bir korku 
yoktur . Yeni kabine vaziyete lıa· 

kimdir . Ve yeni kabinenin vatan 
severliği sükuneti temin edeceğini 
umarım dedi . 

Bekir Sıtkı paşa Bağdada girin
ce halka bir beyanname neşretti : 

Sizin evlatlarınızdan mürekkep 

Fevzi Çakmak 

Köstenceye vardı, büyük 
merasimle karşılandı 

Köstence : 4 ( Radyo ) - Tür
kiye Büyük E.rkanı harbiye reisini 
getiren Hamidiye kruvazörü dün sa
at 11 de sahilde demirlemiştir. 

Fevzi Çakmak ve Türk heyeti 
büyük merasimle karşılanmıştır. Bü· 
yük kumandan 12 de merasimle 
nhtıma çıkmışlar ve Bukreş ekspre· 
sile hareket etmişlerdir. 

Türkiyede hayat 
ucuzlayacak 

Layih,a meclise verildi 

lstanbul : 4 ( Radyo ) - Mem
leketimi:Zde bayatı ucuzlatma hak
kındaki yapılan layiha meclise ve· 
rilmiştir. Layiha yakında kamutayca 
müzakere edilecektir. Bu layiha ya. 
pılırken bütün vekaletlerin ayrı ayrı 
fikirleri alınmıştır. 

olan ordunuz çok sabretti . Nihayet 
harekete geçmeğe mecbur oldu . 
Maksadımız lraka ve lra'dılara hiz
mettir . Sizin de orduya muzaharet 
edeceğinizi beklerim . 

Herkes işile gücüyle meşgul ol
malıdır . 

Memurlar da kardeşlerimizdir . 
Vazifelerini vatan yolunda iyi ifaya 
devam etmelidir . 

Yeni kabine de bir beyanname ile 
halkın mzaharetine itimat ettiğini 
bildirdi . 

Bağdatta örfi idare ilan olundu. 
Yüksek mahkeme teşkil edildi . 

Bu mahkeme sabık kabine hak· 
kında tahkikat yapmaktadır . 

Ve bunlan vatana hiyanetle it· 
ham ederek tevkifi erine kaı ar ver
miştir. 

Fakat bir çoklan fraktan zaten 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Ruzvelt kazandı 

Kudüs : 4 ( Radyo ) - Ruzvelt 
altı milyon ekseriyetle kazandı. Bu 
ekseriyet Amerika intihabında bir 
rekordur. 

Kendisini en evvel tebrik eden 
( Landon ) oldu. Ruzveltin kanunu 
esaside tadilat yapmak istiyeceği 

sanılıyor. 
Gazeteciler kralı kanunlara ria

yet şartile kendisine müzaheret 
edeceğini bildirmiştir. Meclislerde 
de ekseriyet demokratlardadır. 

Yurdda büyük bayram nasıl geçti 

Gaziantepde - Borda 

- ~ ------ Ga;iantepdc biiyiik bayramdan ıntibalar --

Borlular bayram günü merasim esnasında 

Gaziantep : ( Hususi muhabiri- Gazi yurdun kahraman evlatlan 
mizden ) - 14 üncü yılına basan Cumhuriyete olan , bağlılıklarını bu 
Cümhuriyetimiz burada eşi görül- vesile bir defa daha ve çok candan 
memiş tezahürata vesile oldu . gösterdiler . 

Şehir sabahtan bayraklarla do- Bor : ( hususi ) - Cümhuriyet 
natılmıştı , Merasime bilumum aske- bayramı burada parlak bir tezahü-
ri kıtalar, mektepliler, teşekküller ratla kutlanmıştır . 
ve yirmi binden fazla halk İştirak Şirin memleketimiz daha bay-
etti . 

ramdan bir gün evvel hummali bir 
Şehrin muhtelif yerlerinde kuru· surette etrafı süslemekle çalışmalan 

lan kürsülerde hatipler söz söyledi. 
Gece şehir ampul ve fenerlerle do. cidden görülmeğe layık bir manza-
natıldı. Fener alayı geç vakte ka- ra arz ediyordu. 
dar devam etti . Cümhuriyetimizin her sene artan 

Saat 21 de Halkevi salonlarında feyizli ve yaratıcı eserlerini şuurla 
vilayetin balosu başladı . Ve saba- idrak eden halkımız bu büyük bayra-
ha kadar sürdü . Bu gece gösteri mı layık olduğu bir neş' e ve sürurla 
kolu devrimsel piyesleri oynıya • kutlamakta olduğu hudutsuz sevinç-
cak . - Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 

Okuyup yazma.'.münakaşaları 

Ekonomi politikin kısa bir tarihi 

Ortaya bir tez attıktan sonra 
1 

- hadisat da onu teyid edip du J 

rurken - artık küflü kitapları ka- ı 
rıştırmaktansa o hadiseleri didik- I 
!emek icabeder. 

insanlığın mukadderatını çevi- i 
ren bu hadiseleri takip etmek zaten 1 

1 
bir gazetecinin vazifesidir. Bugün 
yirminci asır medeniyetinin başına 

gelen belalarda iktisat alimlerinin 
mesuliyet hissesini açıkca ortaya 
koymak ve politik ve sosyal ekono · 
mi alemine verilen yanlış istika
metleri insanların başına, geçen 
umumi harp gibi, bir kıyamet daha 
kopmadan düzeltmeğe önayak ol
mak okur yazar geçinen hepimiz 
için ferdi milli ve insani bir borç
tur. 

Bu İşi sistematik bir şekilde ta· 
kip edebilmek için ekonomi politik 
tarihini bir kaç satırda hulasa etmek
le bir başlangıç yapmak zaruri
dir. 

Ekonomi politik ilminin pırı 
lngiliz ( Adam Simit} dir. Derler. 
Başka milletler arasındada hele~son 
zamanlarda - mesela Almanlar ve 
Ruslar arasında - acuna san sal
mış ekonomistler vardır. Ancak 
memleketimizde en çok Fransızca 
mahezler karıştırıldığı için bu hula
sada da o eksiklik olacaktır. 

Bir Fransızca kitapta ( Politik 
ve sosyal ekonomi ) adını taşıyan 

bu yeni ilim en güç muammaları 
ortaya attı ve daha onları hallede 
medi ) diye başlıyor. 

Asıl politik ekonominin daha 
ciddi müellifleri vardır . Fakat bun· 
lar da bir bazırgan gibi çok hudgam 
ve menefaatperest bir gidiştedir . 

( Çok kazanmağa her şeyi feda 
ederler . ) 

işte insanlık bu iki zıd felsefe 
arasında yolunu şaşırmıştır . ikisinin 
ortasını bulmak lazımdır . 

Fransız müellifleri içinde ( Jean 
Baptiste Say ) ile oğlu ilk tanınmış 
iktisatçılardır . 

Onlardan sonra gelen ( Lovis 
Reyband ) ( modern içtimaiyatçılar 
kitabında mücedditleri ( yenilikleri) 
ve bunların sistemlerini iyice tasvir 
etmiş ve pek güzel kritik etmiş ise 
de kendisi de ortaya bir ( netice ) 
koymamıştır . Bu kitap akademi mü. 
kafatı almıştır . 

Fransız hükümetinin Amerikaya 
tetkikat için gönderdiği Kont Tokvil 
Amerika ekenomisi ve demokrasisini 
yazdığı kitapta izah etmişti .. 

Fransızlar tatbikatta bunu reh
ber yapmak istemediler . 

Amerika ı:konomisinin son ma -
rifeti de ( dünya krıyzi ) olmadı 
mı 1 

Ondan sonra Amerıkaya giden 
( Michel Chevalire ) daha derin in
celemeler yapmış ve kudretli mü
nakaşalarile tanınmıştır . 

Tam bir asır evvel Terakkimec
muası çıkaran ( Louis - Blame ) 
Jan Jak Rusonun ( Contrat Social ) 
ından başlayıp Sensmion prensip· 
leriııe kadar karşılaştırdığı tetkikat. 
la ( saiyin tanzimi ) adlı bir kitap 
yazmıştır . 

Bu müktesib ( insan tabiat en iyi 
doğar. Cemiyet kötüdür ) prensibine 
dayanır ve cemiyeti islah etmek is· 
ter. 

Ve cemiyeti islah edeyim der
ken yine ferdin hüriyetine sataşır , 
Fransızlardr ( Granier) dir ki kitap
ta politik ekonomi ilminin sağlam 

Yalnız halledememekle kalsa da 
yanlış istikametler almasaydı ve bil
giçler riyaziye katiyeti gibi sağlam 
prensipler ortaya koymuşcasına el
alemi arkasından sürükleyip millet
lerin göksünü tecrübe tahtasına 
döndermeselerdi ve nihayet bir 
memleket içinde ideoloji münakaşa· 
!arını kardaş muharebesine çevir 
ıııeselerdi yine iyi idi. 

Gerçekten bu ilim - öyle di· 
yelim - başından büyük işlere gi
rişmiştir. Cemiyet içinde insanın 
mevkii, istihsal, sai, servet, sefalet 
refah, mübadele, milletler arasında 

münasebetler gibi meseleler için 

1 - klasik esaslarını toplamıştır . 

1 
Ve bunları yayın araçlariyle de 

- yarım yamalak incelemelerden 
sonra - kanunlar koymıya başla
mıştır. 

Bu ilimde de felsefe gibi birbi
rine taban tabana w:I teoriler çıka· 
ran alimler türemiştir. 

Yine bir Fransızca kitap aynen 
( Bu nazariyeler fikirlerde ihtiras 
uyandırıyor, kafaları altüst ediyor 
ve tanzim etmek istedikleri cemiye 
tin bilakis nizamını bozuyor ) di
yor. 

müdafaa etmiştir . 
Ondan sonra da ailelerini, mül· 

kiyet hakkını .. Müdafaa edenler 
çok oldu . 

(Le Play) gibi çok gezip çok o- ı 
kuyup mükemmel roportajlar yapan 
ve pratik hizmetleri geçenler de var· 
dır . 

Bu mektep ( içtimai barış bir
liği ) dövizini taşır . Bunlar ( Pat
riarcale ) esaslara dayanmı~tır . ve 
muhafazakardır . 

Eserlerinin tercüme ve hulasası 

mekteplerimizde okunan Şarl Jid 
ve arkadaşları daha yenidir . Bun
ların kitapları klasik ve pratiktir . 
Münakaşa yaparken ••nlarda görü· 
len prensipler esas tutulacaktır . 

A. Bakşı 

• 

Türksözü 

Enstitü 
Açılma töreni Pazartesi 

yapılacak 
Öğrendiğimize göre : Şehrimiz 

kız sanat enstitüsü bu Pazartesi gü. 
nü derslere başlıyacaktır . 

Sanıldığına göre : Açılma töre 
ni de ayni gün olacaktır . 

Şimdiye kadar akşam kız sanat 
kısmın~ ve enstitü kısmına kayid 
edilen talebenin sayısı 200 Ü müte
cavizdir. 

Erkek Lisesinde muallim 
kadrosu tamamlandı 

Erkek Lisesinde açık bulunan 
dersler:n muallimleri tamamlanmış

tır . 
Felsefe dersine abut ve resim 

dersleri:1e de lbrahim bakmaktadır. 

Büyüklerimizden ~Ialke -
·vine gelen tebrik cevapları 

Başvekilimiz lnönünden Halkevi· 
mize gelen tebrik cevabını aşağıya 

alıyoruz . 

Adana 

llalkevı başkanı 
Kasım Ener 

Muhabbetle tebrik ve teşekkür 
I smet / rı önü 

Adana kulübü idare heye
ti bu akşam toplanacak 

Şehrimizdeki bir çok münevver· 
lerin temiz bir toplantı yeri olan 
Adana kulübü idare heyeti seçi
mini bir kaç hafta evvel yapmıştı , 
kulübün idare heyeti bu akşam saat 
20 de toplanacaktır . 

Metruk çocuk 

Dün _gece Nacaran mahallesinde, 
sokak içinde , hüviyeti meçhul 40 
günlük bir çocuk sağ olarak bulun
muş derhal Bakımevine gönderilmiş
tir . 

Çocuğu terkeden kadın zabıta ta· 
rafından aranmaktadır . 

Kadirli tahrir arazi 
komisyon reisliği 

Kadirli tahrir arazi komisyon 
reisi Celal Önal istifa etmiş ve isti
fası kabul ·edilmiştir. 

Mezkür komisyon reisliğine he· 
nüz bir kimse tayin edilmiş değil
dir . 

Bu nazariyeler aileye el atıyor, 
memlekete el atıyor, sai ve amele 
karışıyor, velhasıl ferdi hürriyeti, 
vicdanı, her ;eyi ayaklar altına alı
yor ve insanlığın atisini tehdit edi
yor. ,, 

"Nazariyeciler içinde iki selefin 
den sonra Saint Simon hulyacıların 
başıdır. Cemiyeti yeniden kurmak 
davasile her şeyi yıkmış ve yerine 
bir şey koymamıştır, Bir takımları 
romanlarda bu altun hulyayı tasar· 
lamış, bir takımı müstemlekele~de 
tecrübeye bile kalkışmış ve tabii 
sonu çıkmamıştır. 

Isviçrenin, gidenleri geri 

Alman mektebinden son asırda 
bir ( klavuz ) bayrağı takınan eko· 

nomist dünyanın son büyük deneme· 
!erine ön ayak oldu . Onun prensip
leri tatbik sahasında çok tadilata 
ihtiyaç gösterdi . Fakat nazariyeleri 
kafaları büsbütün sersem etti : 

Çünkii ortada hakikaten makine 
medeniyetinin doğurduğu bir has· 
talık vardır ve o bunlara ılaç bul· 
mağa çalışıyordu . Mevzu cazip idi, 
Uçurum görünmüyordu . 

Onlar daha ziyade içtimaiyatçı 
dır . Sosyal bilik tabii daha yeni 
dir , 

döndürmiyen bir dağı 
Eiger tepesinde hala oturup duran donmuş iki 

Alman gencinin feci sergüzeşti 

lsviçrenin Grindelvald isimli kü· 
çük bir dağ köyüne dört genç Al
mandan mürekkep bir kafile geldi . 
Dağlardan müdhiş gürültülerle top
rak kaymaları henüz kesilmişti . 

Bunlar, 1935 senesi Ağustosunda 
13,000 kadem İrtifadaki Eiger da
ğında ölen iki kardeş dağcının ce
setlerini almak için gönüllü çıkmış
lardı . 

Beraberlerinde be~ günlük yi 1 
yecek, fazla _plarak elbise, küçük bir 
çadır, ipler, baltalarla o iki genç 
dağcı, Eiger dağının netameli tepe
sine tırmanmağa savaşmışlardı. 

Birinci gün hayli ilerlediler. Ak· 

şanı olduğu vakıt kayalardan bi
rinden bir meş'ale yandı. Bu "Vazi
yetimiz iyidir !. manasına geliyordu. 

Ertesi gi.in şiddetli bir hararet 
oldu. Küçük toprak kaymaları sık 
sık vaki oluyordu. Bazı yerlerde el
lerle değil, ancak parmak uçlarile 
tutunulabiliyordu . 

ikinci gece de başlangıcında fe
na gitmedi. Sonra dağlardan doğru 
bulutlar geçmeğe başladı . Kar dö
küldü. Rüzgar, şimdi ince gelen ça
dırın adeta içinden geçiyordu . iki 
kardeş şiddetli soğuktan titremeğe 
başladılar. 

Uyudular. Her ikisi de birbirine 

1 
Türk Maarif cemiyeti şehrimiz şubesi 

Tekrar faaliyete geçti 
Fakir talebelerimizin bir çoğu medrese köşelerin

den, bakımsızlıktan kurtulacak. 

Şehrimizden bir hayır sahibi 
30 çocuğa bakacak 

• 
zengın 

Şehrimizdeki Türk Maarif ce· 
miyeti teşkilatı çoktanberi faaliyet
ten kalmış vaziyette idi. Ve bu yüz 
den fakir, kimsesiz okuma heves · 
karları, yıkık medrese köşelerinde, 

ba~ımsız, başı boş bir halde mek
tebe devama çabalıyordu. 

Kıymetli kültür direktörümüz 
Yunus Kazım Köni epey bir müd
dettenberi bu işleri düzgün bir yola 
sokmanın çarelerini aramış ve za. 
man zaman teşebbüslerde bulun
muştu. Nihayet bu iş, evvelki gün 
yapılan bir toplantıda temamile hal 
edilmiştir. 

Evvelki gün, şehrimiz Maarif ' 
cemiyeti reisi Nuh Naci, kültür 
müfettişleri ve alakalıların, kültür 
direktörlüğünde yaptığı bir toplan· 
tıda bu pek gözde olan dert teş· 
rih edilmiş ve hal çaresi bulunmuş
tur. Verilen karara göre: Maarif 
cemiyeti tarafından Kuru köprüde 
bir bina kiralanacak ve 30 kişilik 
bir talebe kadrosu burada bakıla· 
caktır. Bu kadronun 24 nu Erkek 
lisesinden ve 4 nu orta mektepten 
alınacak fakir, çalışkan, terbiyeli 
talebeler teşkil edecektir. Bu talebe 
yurduna alınacak talebeleri mektep 
idareleri tavsiye ve tezkiye edecek
tir. 

Yurd yatılı ve yemekli olacak 
ve tam bir disiplin dahilinde yaşa· 
tılacaktır. Yurdun inzibatı idaresine 
de orta mektep muallimlerinden 
Zülfikar seçilmiştir. Buraya girecek 
fakir, çalışkan, temiz çocuklar, ayni 
lise leylileri gibi tam bir intizamla 
mutalaa, uyku, yemek, teneffüs sa
atleri dahilinde hareket edecek
lerdir. 

Yurd ileride kadrosunu çok ge· 
nişletecek ve daha faideli olmağa 
çalışacaktır. 

Bu teşebbüs karşısında Kız 
lisesi müdürlüğü de 30 kadar fakir, 
muhtaç talebeye yardım edilmesini 
talep etmiştir. , Heyet bu meseleyi 
düşünmüş fakat kızlar için ayrı bir 
yurd açılmasına bu sene için maal
esef imkan g-örülememiştir. Fakat 
heyetin hamiyetli başkanı Nuh Naci 
bu 30 kızımızın iaşesini temamile 

açmak istemedikleri korkularla dolu 
idiler. Hayatın sonu geliyordu . Fa· 
kat nihayet cesaretle ve şikayet· 
sizce bu sonu karşıiıyacaktılar . 

işte bundan sonra bir daha on· 
lan sağ gören olmadı . 

Bir pilot, onları bulmak ümidile 
dağın etrafında bir cevelan yapmağa 
talip oldu. Beraberine bir de mü· 
şahit almıştı. Derken birden hay. 
kırdı : 

- işte, işte ! Orada görünüyor· 
!ar 1 

Filhakika , biraz dikkatle ha· 
kınca, iki adamın bir sed üzerinde , 
karla örtülmüş, dim dik ve bembe
yaz oturdukları görülüyordu. Anla
şıldığına göre , iki delikanlı fırtına 
içinde de tırmanmakta devam etmiş 
]er, bitkinliklerini hiçe saymışlardı. 

Derken, ihtimal bunlardan biri, 
- Gerisi dördünçü s-ııhifede-

üzerine almak cömertliğini göster
miştir. 

Naci Yazgan, kız lisesinden se
çilecek muhtacı muavenet 30 kız 
talebenin iaşesini bizzat şahsı yar
dımile temin edecektir. 

TÜRK SÖZÜ : Böyle eyi kalpli 
hemşehrilerimizin mevcut olduğunu 1 

gördükçe göksümüzün kabardığını 1 

söylemekten kendimizi alamıyoruz. 1 

Tayinler 

Şehrimiz erkek öğretmen okulu 
riyaziye öğretmenliğinden Mersin 
orta okul riyaziye öğretmenliğine 
nakledildiğini yazdığımız Ejder Gü
nalın bu defa , ayni okulun müdür 
lüğüne tayin edilmiş olduğunu ha· 
her aldık . Ejder Günalın yeni vazi· 
fesinde başarılar dileriz . 

Adana merkez tapu ikinci ka
tipliğine Urfalı Besim tayin edilmiş
tir . 

* * * Evkaf baş katibi Hamza 
şehir evkaf baş katipliğine 

edilmiştir . 

Zabıtada • 
• -------

Eski
tayin 

Zorla eve girmiş 

Durmuş fakı mahallesinde otu
ran Asım oğlu Mahirin evine, Halil 
oğlu Kazım isminde birisi gelerek, 
bu evin iskan dairesinden kendisine 
tahsis edildiğini söylemiş ve evin 
kapısııu yüklenere.k kırıp içeriye gir· 
miş ve Mahirin eşyalarını sokağa fır 
!atmıştır . Zabıta işe vaziyet ederek 
Kazımı yakalamış ve adliyeye teslim 
etmiştir . 

Barda kavga 

Demir oğlu Hakkı ve Yusuf oğ
lu Abdulkadir isminde iki kişi, Yıl· 
dız barında birbirlerile kavga ede-

1 

rek sükünu bozduklarından hakların. 
da kanuni iş yapılmıştır . 

Çocuğun boynundan 
altınını aşırıyordu 

Mustafa oğlu Cümali isminde 
birisi, Osman kansı Meyremin köş· 1 

ker çarşısından geçerken kucağında
ki çocuğun başından zinet albnııu J 

kapıp kaçarken cürmii methud ha· j 
!inde yakalanmıştır . 

Bir dolandırıcı 
Sabıkalılardan Mehmed oğlu 

Kamil isminde birisi Nuri oğlu Bekir 
ve Türk Sözü tahsil memuru Meh
medin imzalarını taklid ederek 25 
lira dolandırdığı anlaşıldığından za · 
bı taca yakalanmıştır . 

Askerlik şubelerine 
alınacaklar 

Askerlik ubekrine tekaüt bin
başı veya yüzbaşılarından müteka
iden istihdam edilmek suretile genç 
ve işe yarayanlarından ve askerlik 
şube reisliğile muamele memurluğu 
vazifesini yapabilecek kudrette olan. 
!ardan alınacaktır . Bu şeraiti haiz 
olanlar, derhal askerlik şubelerine 
müracaat etmdidirier . 

5 Teşriııiıani 19~ 

Toros Türküleri 
SITKI APCI 

Söz şivesi gibi musiki çe · 
nin de mıııtıkay a göre değişeee . 
muhakkaktır. Toros türküleri İP~ 
hamı kulaklardan gayıp etmeıl~ 
iç anadolu türkülerinin gidişi i~ 
aralannda açık bir fadc göriilill 
Ayni konu altında "yl-n söıl 
eger Konya, Niğde, Kayseri gi 
yerlerde de duyulmuş ise, muıı.k' 
kakki duyuklarda bir aynlık 11< 
her ikisinin samimi ve 'ılık olmasııı' e 
ragmen tesirlerde ki başkalık bl' 
rizdir. 

Başlığını yukarıya yazdığıın ııı 
türkü yine Niğde, Bor havalisjniıı' 
dir. Kim bilir kaç yıldır ağız~ 
ağıza dolaşa dolaşa bugüne kadal 
uzayup gelmiş; lakin benliğindell a. 
küçük bir nefes alması kad:ir bifı 
gayıp etmemiş olan bu türküyü ıı" 
sıl ve kimden dinlerseniz doğrusıııı" 
ve ritm itibarile heman birb~ 
ayıunı dinlemiş olursunuz. Zaten 
türkülerinde Saz şairi veya besi' 
kin aramak doğru bir iş olamaz· 

Halk şairlerinde sağlam me'fıa'. 
olmadığı takdirde şiirin kıyıııe~ cı 
sarsılır ol~asına reagmen saz şair 
!erinde de me'haz bulmak imkil1 Y 
haricindedir. Bunda aranılacak ııı'' 
ziyet muzisiyenlerce malum o!Jll 
ve halk tiirkiilerine has ri tındil· 
Esasen bu orjinal eııerler kendile~ 
kolaylıkla not verdirir. işte lıi 
şiirki manası içinde gülüyor. tefi 
ve izahıı hacet yok. 

-1 -
Davran kıratım davran yokuıu davrı>I 
Yoku§un baıında da soyuldu M.r11tJII 
Düşman da galip gelirSI! ne ,·ap$1

1 

$avroP 

füdir kıratım esdir yare gidelim 
doıı dü§mcın içinde de sıl/1 edelim 

-2-
Kıratın üstünde de sırmalı eter 
Atılan kurıunlarda /.ırata d.ejer 
Bineti yititlere ya kimler kıyar 
fadir kıratım esdir yare gidelim 
Dost dii~man içinde de sıl.ô. edelim 

Türkünün okunuşu umumiyt jU' 

barile Türkiyede kabul edilen bO' 
zaktır. Lakin bozak tarzı yer yel 
değişir. Mesela Toros bozaklaril.'. 
Orta anadolu bozakları ahenk iU 
barile farklı olup tarz aynıdır. f'lel 
beyt bozak tarzında okunduktl'i 
sonra sazla mükemmel lıir ar' 

·ı 
nağme yapıhr ondan sonra - mulıl 
icabı • korosu başlar. Bu koro ıııı' 
olmasına ragınen tempolu ve o "". 
dar kıvrakbrki, dinleyenlerin hepiJI 
iştirak etmek mecburiyetinde ıc.Jır 
far. Bir yol kesme fecaabndan s 
ra ifade edilen şu korodaki ayk1~ 
zarafet .. 

.~ynam dli ştü yerlere karı ft• ga::eUtrl, 
Benim bir kuyum vardır bakarım g~ı 

zellel ... 
Onu böyle demealer peynir elımelı rr 

rnezl1' 
Bir ahbabın mrım bir ahbaba deırıt 

iti 

Son mısradaki mananın içtilll,ı 
li!U!O:ı.Ş şayanı dikkat değİlmi? 

Boşanma ve 
evlenme 

Yer yüzünde en kolay boşanıl•~ 
diyar Amerikada Pevo şehridir . 

Barselon bu rekoru kırdı . , 

}' 

c 

\ 

Bu hafta mahkemeye iki kiŞ 1 

-Baba oğul- başvuruyorlar, k•· 
rılarından ayrılmak istediklerini sfı1 
lüyorlar ve derhal ayrılık kararıJ11 lın 
alıyorlar. de 

Bir saat sonra ayni baba oğul 
kollarında birer le.adınla nikah me' ~ 

til murunun önüne çıkıyorlar, nikahlı· 
rını kıydırıyorlar • 

işin garibi, bu baba otula vara~ ıç~ 
kadınlar da ~na ilt ı.ııcır. 'lııiı 



Türk sözü 

• 

l n.zan: N 1 h e d T • n g D n e r 

insanlar .......... 
am on ~ yıl , bu akşam dolu-ı 
yordu . lıbe • küflü odada ge
çen sefil hayat bu gece sona 

-.ecekti. 
Y arm , ak saçlannı havalandıra

cak köy yolunun şarkıh rüzginnı , 
1amk kaval seslerini duyacak davar 

' liirülerini görecekti. 
Yann , onun için hem tatlı 1 hem 

•a bir hakikatb ... Evet hem de çok 
acıl .. 

lihı olmıyan Osman kaçmak ister
ken , Dawt tekrar nişan almıştı fa· 
kat işte tam o dakikada yiğit Ômer . 
onun tetiAi çekmesine meydan bırak- ~ 
mamııtı .• / 

O akşam , oğlu gibi sevdiği Os 
man gerdeğe sirerken yitit Omer 
de elleri kelepçeli şehre ıürükleni· 
yordu .. 

Musolininin nutku 

lngiltere matbuabnda pek 
hoş tefsir edilmiyor 
Londra : 4 ( Radyo ) - Muso

lininin nutkunu teşrih eden Oeyli 
teJgraf diyor ki : 

İngiliz mahafilinin ltalya ile bir 
zıddiyeti mevcut bulunmuş değildir. 
Miısolininin nutkundaki sözlerİllİD 
tatbik sahasında ne dereceye kadar 
muvaffak olabileceği çok şüphelidir. 
İtalyanm hissine tercüman olan bu 
nutuk, açık ve sarih olduğu kadar , 
gizli ve taraflıdır . 

Zindana atıldıjmın 8 inci yılına 
kadar köyde , arkasından göz yaşı 
döken çolup çocuiu birer birer 
la.yata veda etmijlerdi . Kesatlık 
Ytllannda , evi , bajl , tarlası hepsi, 
ÇÖpe varıncaya kadar sablmış· 
b. 

O , Dawdu öldünniiftü • Fakat 
günahsızdı .. iki gencin saadeti için 
onu vurmuştu . Meşru bir müdaafa 
yapmışb • 

·Irak hadisesi hakkında M. 

Şimdi köyde , ne bir dikili ata 
c:a , ne de bir dostu vardı 1 -

Ha)'lr .. .hayır .. yanbf diişünü
)Qrdu .. niçin kimsesi yoktu .. Os

_, ilanla Fatma ne güne duruyorlar 
~da .. 

" Bunu düıünürken yine derin de. 
rin içini çekti •• mınldandı : 

- On bet yıldır beni bir defa 
IOrmlyu immlardaa hayırmı o· 
harı .. 

Gözlerinden dökülen iri yaş da
laelerile ıslanan ak ubUUmı avam 
ela •karak ayata kallcb ve içli bir 
llefesten soma ~ söylendi. 

- Belki Yalutlan olmadı .• Bu 
1ae zoraki bir teaaliydi .. 15 senede 
'-aıunamıyan fırsat 1 .. 

Tam on bet )'il evvel bir bahar 
1 ili;rcli .. Bütün köy ayaktaydı .. 
't IJcır bir yanda kadıiılar bir 
~ Oenwna. Fatmanm dütün ge
~ Jall10flardı .. 

6.ft Mllitafamn biricik km ile 
•t .. otluaun düpnüydu bu. 

Jaet yıl evvelin o düjün ge
~fG da orada idi .. aevditi iki 
...... , Mitlumm dütününde o da 
'-dunuyorda .. o zaman elli bet ya

idi - tİllldi tam yqmiş 1 •• 
Elli beıtindaa yebnişine kadar 

~-.15 )'llm stfaleti lfte bu dütün 
-- akıbeti idi .. 

pce köylerinin en kopuk de. 
~ olan Dawt zil zuma bir va· 
· ~ ıelmiı - bu dütün 

ıy..- Fatma benimdir - diye. 
"tlc elindırlci tahancayla -Osmana a· 
~ wraınamııtı • Si· 

.... • 
" Çam Geçit ,, köyünün rüzgir· 

lı ve yağmurlu bir gecesi ... köy so
kaklan bulanık çamurlu bir dereden 
farksız .. 

Sırtında . sırsıklam koca torba 
bir adam , kirli camlanndan ölgiiD 
bir ziya sızan küçük tek pencereli 
bir kulübenin kapuswıu vuruyor
du. 

- Osman Osman 1 ••• 
Esneyen bir ses sordu : 
-Kim o .. 
- Be.im otlum , Ômer ... 
- Hangi ômer . 
- Yiğit Omer canım , benim 

Osman aç .. 
Biraz sonra kapu açıldı . . ev 

sahibi adam çıranın ziyasile , eşikte 
dikilen ibtiyan ancak teşhis edebil· 
di. Hiç bir hayret göstermeden : 

- Senmisin Ömer "&ta.. 
- Benim Osman .. daha bu ak 

şanı çıktım .. 
o..iın, ~ seniltlr yüzünü 

gö~ , ~~t hayat-ve saadeti· 

w.lbSl~~~-·1•Mdaki ihti· 
yua t .Mıkhxlf81.htlde:llten gelen 
bir 'komşusile kartılaşmış gibi likayt
b ... 

- YC:Jlıjiirlsun~ 
- Hiç dinldinMtlt, sabahı bek· ı 

lemeden~dim. 
O. ağa mı Memişin kahvesi

ne d<>tra yürü belt de yatak yorgan 
getireyim .. 

Yijit ônl•, bıi......_n neye uğ'· 
radığmt bı1emetfi .-Hem• kapıdan 
aynlarak boşaanı-p.,.şlannı gös-

1 
termeden kefte .. Mat Memişin kah 

1 
vesine delil • • ı 
~ f •• itıSmlar ! .. 

Di,..ek k~ ~ndan dı
şarı' ... 

Edenin sözleri 

Londra 4 [ Radyo ] - Hariciye 
nazın Mister Eden Irak hadisesin· 
den bahs etti. Irakta Cafer askeri 
paşanın akibetinden müteessir olduk· 
lanm söyledi. Şimdiye kadar Irak 
Yahudileri, Asuriler ve akalliyetleri 
tehdit ile bir şey yoktur. Fakat 
şimdiden sonra ne olacağı bilinmez. 

Bağdat sefirimize talimat veril
miştir. 

Yeni kabine ilede dostane mü
nasebat idame edilecektir. Bir mem· 
Jeketeki kabine detifikliği yaı>ana 
memleketleri alakadar etmez dedi. 

Romanyada müdhiş 
tuğyanlar 

Bükreş : 4 ( Radyo ) - Roman
yaya üç gündenberi sağanak halinde 
yağmurlar yağmaktadır . Binlerce 
hektar arazi sular altında kaJmışbr. 
11 otomobil göl haline gelen ara· 
zinin bir tepesinde mahsur kalmış· 
tır . 

F eyezanlar gittikçe artmaktadır. 
Bir çok köyler harap olmuştur. 

Japonya' da 
Hareketiarzlar oluyor 
Tokyo : 4 ( Radyo )-Tokyoda 

dün 10 defa zelzele olmuştur . 
Kinjona havalisinde ikinci hare· 

ketiarz çok müdhiş olmuştur . Yüz 
binlerce lira zarar vardır . insan za
yiatı henüz tesbit edilememiştir . 

lngiltere - ltalya ticaret 
anlaşmaşı 

Şüşnig kabinesi 
istifa etti 

Asri • 
sınema 

4 ikinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
iki film birden 

1 
Viyana : 4 ( Radyo > - Şüşing Glaudette Golbert-Glark Gable 

bugün kabinenin istifasını batkan 
Miklasa vermiştir. Gibi pek çok sevilen iki büyük artistin en neşeli ve çok eğlenceli 

Fransızca komedisi Eski kabinedeki üç Heymver na-

:~=:ı~~~ıyan üç şahsiyetle (iki gönül bir olunca 1 •. : 
yeni kabinenin teşkiline yine 2 

M.Şüşning memur edilmiştir. Teşek
kül edecek bu kalıinede Her Hitle
rin dostu bir zat da bulunacaktır. 

Madridin çevresinde , 
Kudüs: 4 ( Radyo) - Nasyo· 

nalistler Madride biraz daha yaklaş· 
tılar . Bir taraftan top atışı devam 
ederken bir taraftan da yeni beyan· 
nameler yağdınp boşa mukavemet 
edilmemesini tavsiye ediyorlar . 

Madrid hükumetinin de bazı 
mınbkalarda mukabil hücumlar yap· 
tığı anlaşılıyor . 

Köy muallim kursu faali
yete geçiyor 

lstanbul : 4 (Radyo) - Eski· 
şehirde tesis edilen köy muallim 
kursu 15 ikinci teşrinde faaliyete 
geçecektir . 

Dış illerdeki kardeşlerimiz 

l lstanbul : 4 ( Radyo ) - Dış 
1 

illerdeki Türk kardeşlerimiz 5 sene 
içinde tamamen memleketimize ge· 
lerek yerlqeceklerdir . 

tS,000 kişilik bir kafile gelmek 
üzeredir. · 

------------·-------~~ 

Iraktaki hadiseler 1 
1 

.. . uzenne Umumi istek 

Şarlo - Şehir ışıkları filminde 
Pek yakında : 

( Ak Kartal ) 

Yakında : ( ANA 

• 

Türkçe biiyük 
IZTIRABI ) 

film 

7470 

Alsaray sıneması 
F evkalide zengin iki filmli program serisine devam ediyor 

Bu akşamdan itibaren · 

1 
( Marahvana ) 

Oynıyanlar: Kari Brisson-Viktor Maklaglen 
Büyük revülü fevkalade muhteşem, baştan aşağı müzik ve neşeli 

bu güzel operete ilaveten 

2 
Vahşi Ormanlar esrarı 

Filminin 3 bobinlik ikinci kısmı 

- Birinci sahifeden artan l Gelecek program : 

ayrılmışlardır. 
Yeni kabine azası : 

1 Tangolina-Ve-Vahşi Ormanlar Esrarı son kısım 
7466 

(Müjde) 

Baş vezir ve dahiliye nazıri Hik
met Süleyman , harbiye nazın Ab
dullatif Nuri , münakalat Kamil 
Çadırcı, maarif Yusuf İbrahim paşa 
adliye Salih Cebir , hariciye Naci 
Asildir. 1 

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

Hariciye nazırı yeni hükiimetin 
harici siya.setinde değişiklik olmadı· 
ğını alelusul ilin ettikten sonra Filis-1 
tine ha.ssatan haber göndererek lra
kın Filistin işleriyle eskisi gibi meş· 
gul olacağını vş büyük Arap komi
tesine yardımda devam edeceğini 
bildirmiştir . 

Son haberlerde lngilterenin Mı· 
sır ve Filistindeki kuvvetlerinden bir 
kısmına lraka göndereceği bildirili-
yor. 

Roma : 4 ( Radyo ) - Zecri 
tedbirler dolayısile iki memleket 
ticaretine halel gelmiş oldutundan 
ticaret münaaebabmn yeniden tesisi 
için yapılan müzakereler bitmiş ve 
muahede hazırlanmıştır. 

~~~~·~~-·v_a_c_ı_n~~~·ç_ş~!~r~b-~'~rdda~~kb~ 
Don Ju.-nlar arasında iyi kocalar ç~ıştır • 
Fakat kendilerini birer prenses sayan kadınlaT
la , kadınları teshir hülyasına kapılan delikanlı-

]akson Neuimin 
kuyruklu yıldızı 

lar asla iyi bir yuva kuramazlar 

Hayata bedbin bin gözle bakan 
. , eberiya, mes'ut olamamlf evli l 
~ bahsederler. · 

Acaba , evlilik hayatında uygun· 
~uta aelleliycıt veren pylerden 
~ ne kadar kolay olduta 
~Üf ıöüdür? • 

lir eok kimseler , e.ı..e ha. 
Atanın balayından sonra arlık mu 
ltt bir ıekle girditini , ve ber gün 
~11li yekneaakhk içinde oereym et
~söylerler. Fakat insan hayata çok iyi anlıyanlar , bu kanaatte 

iildirler. 
Leli~• tüeJ miikifab 

et ~ • hakiki arkadatlatın ilerle
r ~e elde edilebilir. 

• 'Bir izdivaan .saadet verebilmesi 
~ terek erkek , gerek kadının 
• • • • e.. • muı..ebetini , içti-

Yeun: XXX 

mai bir mukavelenin icrası için fır· 
sat tefikki ebnesi lizımdır. 

Bu içtimai mukavele , ayni za 
manda iki şerikten her birine mane· 
vi bütünlük ve zenginlik reti
rir. 

Muvaffakiyet , tamamen kmpa· 
ti ~ künılmut bir t~ki mesai· 
den doğar. 

Evlilik hayabm bozan , fakat 
kaçınılabilecek sebepler ıöyle bülisa 
edilebilir: 

(1) Evlenmebin manasım bilme· 
mek. 

(2) iki cins al9llnda bilcimiyet 
rekabeti, 

(3) Bir hayat arkadaşile beraber 
yaşamak ve onu seçmek meselesinde 
toy bir hayalperestJik göstermek. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

ram nasıl geçti 
- Birinci sahifeden artan -

Moskova : [ Tus ] - 20 Eylül 
tarihinde, Cenubi Afrikada Johan· 
nesburg şehri rasathanesinde heyet-

lerle karşıladığını anlatmak güç • şinas Jakson, .. Aquarius ... ~ram 
tür . da on iki dereceden yem bır kuy-

Köylü ve şehirli hütün memle- ruklu yıldız keşfetmişti . Gozle gö-
ket halkı merasim yerinde gençlitin rülmeyen bu kuyruklu yıldız cenuba 
kucağında yaratbklan bando ile kut- d<>tru seyretmekte . idi • 
ladılar . j Ertesi gün yani 21 Eylw tari-

Daha erkenden merasim yerini 1 hinde Jakson'un bu keşfinden haber· 
dolduran binlerce halk hep bir ağız· dar olmaksızın, Kanmdaki Polpova 
dan okuduklan istiklal ve Cümhu-. rasathanesinde heyetşinas Neuimin 
rivet marşlarile merasim bqlamış ve de ayni kuyruklu yıldızı görmüştür. 

Pulkovo rasathanesi. son günler-
genç kayınalcaııunJaz halk kü,aüaün- ı b 
de halka karşı irad eylediği ve çok de Almanyada Kiel şehr~n~e ulu· 

nan beynelmilel heyet ıstihbaratı 
alkışlanan nutkile herkesi Cümhuri· komitesi reisi profesör Kobold' dan 
yete ~ğlılığını bir kat daha tekid bir mektup almıştır . 
eyledı ·. Profesör Kobold bu mektubun 

Şehir baştan başa donablmıı ve d J k b i kuyrukluyu 
b 1 b . b'. .. k ki 1 a , a sonun u yen ayram a ayı şe nn utün so a a- b. .. 1 k f tmiş olmasına 

d ld L...-·f bak ır gun evve eşe 
nıu o uran ııo;ıı:aı ta ası arasın- b . ldı j kson Neurim 

k b 1 .• b' rağmen, u yem yı za a 
dan geçere u u u gune aynca ır ki ld · · · verilmesini . . kuyru u yı ız ısınının 
azamet vermışti . . teklif eylemektedir . 

Gece yapılan fener alaylanle Olvia hafriyatı 
halkın kalpten taşan heyecan ve te· B h 
zahüratlarile halk bir türlü bene- Moskova : [ Tass ] - ug ne • 
memittir • ri üzerinde kiin eski Olvia şeh -

Bu Radyolan görmeden ve dinlemeden batlca bir marlca almamamı 
menfaabnız iktizasındandır . 

Her kileye göre fiat ve azami teshilit • 
Dikkat : Bütün PHfLtPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

kiyenin her tarafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHlı1PS RADYO 
sunu bili ücret tamir etmete mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMi ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 
P. K. o: 20 telefon : No. 117 

rinin buhmdutu mahalde hafriyata 
devam olunmaktadır . 

Yapılan taharriyat neticesinde 
miliddan evvel ikinci ve üçüncü yüz 
)'lllara aid bir soku meydana çr 
kanlmış ve Elen devrine aid olan bu 
sokak etrafındaki evlerin harabelerin-
deki Olviab sanatkarlar tarafından 
yapıldığı samlan müteaddit güzel 
fakat ufak heykeller de geçirilmiş· 
tir . 

Bulunan asarı atika Kiev müze· 
sine gönderilmiıtir • 
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Davet 
idman Yurdu Başkanlı
ğından: 

8 Teşrinisani pazar günü saat 
onda yeni idare Heyeti seçilece
ğinden Yurda mensup bütün üye
lerin o saatta Yurt binasında bu
lunmalan rica olunur.7472 2- S 



fsviçrenin, gidenleril.---------.---ımll!'ll----·-----~ 
geri dönmiyen dağı 

- İkinci sayfadan mabad -

" Gel şurada biraz dinlenelim. Far
tına çok sürmeden geçer ,. demiş 
ve öteki de ona uyarak oraya çök
müş, sonra ikisi de donmuşlardır . 

iki kardeşten biri ötekini adeta 
himaye eder gibi bir koliyle sar-
mıştı. Ncaıi bayrağının bir köşesi 
iyiden iyiye görülüyordu. 

Tayyare, onlara bir sr.Jam ve-
rerelc geçtı.Ve vaziyeti haber verdi. 

Şimdi gelelim onların cesetle
rini getirmeğe çıkan diger dört Al
man gencine ! Eiger dağına çakma· 
dan evvel tecrübeli adamlardan bir 
ço~ kendilerine nasihatlar '\ermiş 
ve bu dağa dört kurban daha ver
memelerini müteaddit kereler söy
lemişlerdir . 

Fakat onlar dinlemiyerek bir sa
bah saat üçte dağa hnnanınata 
bqlamışlardır . 

1ıci gün kadar çıkmışlar ve ni
hayet tam terelerinde -Oooakalan 
iki Alman kardeşin cesetlerini görür 
gibi olmuşlardar 

Soma bu dört delikanh<lan bi
rinin ayağı kaymış , ondan sonra 
dördü birden dağın bir kayasından 
öbür kayasına, bir seddinden öte· 
kine yuvarlanarak ve·gittikçe hız
ları artarak düşürmüşlerdir . 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığıwzda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız • 

ı;tie1lk.lar için 
Berlinde yeni bir otel açıldı: Ço

cuklara mahsus otel . 
Seyahate çıkmak istiyenler , ço

cuklannı bu otele bırakacaklar.Ço· 
culclar mütehassıs ellerde, şefkatle 
ve dikkatle bakılacaklar. 

Bu otele kundakta çocuklardan 
13 yaşana kadar olan çocuklar alı
nıyor . 

Bundan sonra bir " Kurtarma 
kafilesi ,, yola çakm'fbr. Fakat 4000 
kadem yukandan dütmüş insanın 1 
nesini kurtanrsamz? 

Şimdi, o iki Alman gencinin , ------------.: 
hala Eiger tepesinde oturup duran 
et:setJerini indirmek için bir başka 
kafile hazır lam yor. Fakat Bern hü
humeti, artık yapacağı işi öğrenmiş 
ve hava güzel olmadıkça her hangi 
kimsenin dağa tırmanmasını menet
miştir . 

Dağa çıkmak havasmı da tayin 
e'den en iyi mütelJassıs1ar1 dağ lda
wzlandır. 

Fakat dağ havasmın maymun 
iştahlılığı, bır karar iizerinde dur
padtğı pek mallı ndur . Kim bilir , 
belkı şimdi hazırlanan kafile de , 
kendilerinden evvel dağın tepe$İne 
hakim olmak eınelile gidenlerin iki. 
betine uğnyacaktır . 

-------. -----~· 

izdivacın ü5 şartı 
Oçıırıcıi ~aYfodan artan -

f v6Ji hem bir vazife , hem bir 
mukav ledir. Onun icrası için uzun 
ve h2ra~tli bir hazırhk ister. 

llCı msan cinaini , yani erkekle 
Wla biribirinden farklı teWcki ed~ 
içtimai sistemlerden evDlik hayatıma 
ınöteessir olması tiabiidir. 

Erk klik ve WnJıık diye iki 

lcuvvet ~ ~-- bi
... daima h~ @Jilriinün 
zaaf Mo ettilfl9 diır..ff talı. 
dır. 

Tabiat karşısında böyle bir 
tefevvuk gözetilemez . Her iki cins 
de , insan arkının hayat vazifelerine 
müsavi surette yardım eder. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Ceyhan Belediyesinden: 
Açık eksiltme ilanı 

26 numaralı istasyon caddesinde 
O 237 - O i 57 arasında Cumhu
riyet okuluna kadar olan 520 met
re uzunlukta 2.50 metıe genişliğinde 
yaptıracağımız beton bordür ve Ar 
navut kaldınınının ; taş malzemesi 
iş yerinde belediye tarafından ihzar 
edilmek üzere keşif tutarı 1257 lira 
98 kuruş olup on beş gün müddet
le mevkii ilina konulmuştur. ihale 
6 11 936 cuma günü saat 16 da 
belediye salonunda yapılacaktır. 

ı;teklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçaları ve 936 
senesine ait ticaret odası kayıd mak· 
buzu ve nafia müdürlüpnden mu 
•ddak fenni ehliyet vesikalarım ha
mil olduklan halde iUle gün ve 
~ Ceyhan Be~ salonun-

1-zır bulanmalan Ja.i.ocLr. Şart
a.aeyı ıÖ(mek ve fıablt a'mak 
~ her ı.-ı belediye Fen İş• 
Jeft bürosuna ...._ eylemele· 
,.. 7418 

22-77-1-5 

geçirmiş ve bunu •• hakiki r.rkek 1 ,, 
tanarun~ bevqile y~ evli insan
lardan bahsederler de bazan , iyi , 
sadık ve izdivaç mukavelesinin mes'. 
uliyetlerini bütün manasile anlıyan 
bir koca olabilir. 
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BAKTERIYOl:.oG --------
D. Kemal Arıksoy 

Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 1 
11 No: lu eve nakletmiştir . 7 466 3 - 1 O 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf mütehassıs 

Almanyanın Berlin ve Lapizig Tıp fakülteleri kulak , burun , botaz 
şubelerinden qıczun 

Hergün hastalamı iş Bankası arkasında Müslüm bey Apartmaru üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağnsaz ameliyatlar yapar . 

7300 19-~ G. A 

CiNSi ... 
it. 9. 

-Kapımah pamük 
Piyua parJatı ., 
Piyasa temizi _,, 
iane 1 
iane 2 

-r:kspres 
Klevlant 

faaulya 
Yulaf 
Delice 
Kut remi 
keten tohumu 
Mercimek' . z' 

Sisam 

Dört yıldız Salih 

Liverpl T clpflan 
4 I 11 I 1936 

Hazır 

Birinci kinnn vadeli 
Mart 
Hit hazır 

Ne ork 

., 

Bir veıirRn bin lamnabilirıiu, birkayhedeıseıı paımı-hıeba 
Hem yüzlerce yurddaşmızı zengin etmiş hem de yurdunun gölde 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de se~ 
cafıru kim iddia edebilir. 137'1 11-18 

Erkeğin kadına hakim bir mev
kide bulunduğunu düşünmek , kadın 
cinsi arasında iki vaziyet dojUrmUf· 
tur: Esaret veya insan. 

Bunlar ve bunlahn mukabil te
sirleri evliJık h~yetını öyle bir riılg 
haline getirir ki , orada , erke-k ve 
Q9_~9 biribirine kaa:ıı Jllllhayyel üs
tiinTüğü kazanma'; için daima çarpış· 
mlktadfr. 

Fakat kt>ndisi bir " prenses ,, 
sanan ve dünyayı ayaklannın ucuna 

ıeti~ni ümit eden bir kızla , 
kadınlan d;1ima teshir edeceği hül· 
yasına kapılan bir delikanlı nadiren 
değişir 1 
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Açıldı 3 -----•Allİİllçı•ld•ı•• r.----..-.&...-.ıq.._...._....__Ba,_n_k_ast....,.iııiııımıl ..... ..-~111!"'. 

Şölen Lokantası 
Bir kadının erlceği : " istediğini 

ele geçiren fırsatcfi bir şahsiyet ,, 
olarak tasavvur etmesi ve bir erkek 
kadını tabaan " sahte ve itinada 
liyakatsiz ,, görmesi . bedbahtlığı 
mucip olur. 

Nihayet evlilik hayabnt bozan 
müşterek sebebe gelelim: 

Hissiyata kapılmak ! 
Bunda da baza va~yetler var· 

dır : Gençlijini " Don Juan ,, gibi 

Ş.. hal& mes'ut bir~ ha
yab k~abil'™* i• ne yapnialı
dır? 

Yukarıda kaydettiğimiz üç bed
bahtlık sebebini tekrar gömen ge
çirelim . Aşka karşı büyük bir gü· 
nah teşkil eden cehalet , rekabet ve 
çocukça hayal düşkünlütijııden ka- · 
çınalam. 

Bu belli başla yanlıtlardan ICüçük 
bir gayret ve hayab hof ı9rmek 

, istiycn bir zihniyetle salarularsa ev-
: liJik cidden bir DWYaffakiyeJ 0-

Jur. 

Bütün konforlarile açılıdı 
7393 17 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kirahkbr. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatlan. 9 

1424 

Kiraiık ev 
Ziraat Bankası arkasında 6 odalı 

ve iki aileye elverişli 1632-9 sa· 
yıla ev kiralıkbr . lstiyeoler Bekçi 
memuru Nahidi görsünler.7425 9 

1 


