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Madrid halkı ikiye ayrıldı, boğaz boğaza 
ltalya - Almanya 

konuşmalarından sonra 
- • :9: 

Antakya Kız Lisesi neden kapatıldı? ·ıspanyol kabinesi imdat 
Yüce Komiserliğe Bernard Shavlgny 

" La Trıbune des Natıons ,, darı 
Talebe babaları müracaat ederek , 

IK ont Ciyano, çok nazik bir 
işte, İtalyan - Alman 
müzakerelerinde muvaffak 

Sancak Türklerine hak vadeden Fransanın büyük 
mümessilinden hakka hürmet edi1mesini İstediler 

olmuşa benziyor , 
Bu sütunlarda, bir çok defalar 

Almanya ile İtalyanın Tuna üzerinde 
tabii iki rakip olduğunu söyledik . 
Ve bunu yine de söyliyeceğiz . Çün
ku bu müzakereler ideolojinin birleş
~irdiği, fakat, coğrafyanın ayırdığı 
ıki devlet arasında oldu. Bu iki dev-
let ıçın mesele şu formülle 
ortaya konmuştu : İkimiz için de 
müşterek bir düşman vardır . Ko
münizm . Bu müşterek düşman aley
hinde birleşelim f Geri kalan işlerde 
ise karşılaşacağımız noktalar üzerin
de anlaşalım ! 

İkinci nokta : Bu gün komünizm 
daha fenası, anarşik bir sendikalizm 
Afadridde ve Barslonda hükümüran ol
maktadır . 

Binaenaleyh diplomatik bir cephe 
Yapan bu iki devlet Moskova hüku
metinin teessüsü için bir başlangıç 
"Bayılabilecek Madrid hükumetine kar
tı müştereken hareket edecektir. 

Mamafih Burgosta teşekkül eden 
isi Junta tamnmıyacak yalnız Ispan
Yanın büyük kısmının ve lspanyol
lann ekserisinin bu hükumet otori
tai altında olduğuna işaret edile· 

tektir . 
Almanya ile İtalya niçin Burgosta 

'-ilerin teşkil cttifi Juntayı tanıma
dılar ? 

Çünkti, evveıa : henüz Madrid 
imetile diplomatik münasebetle

J ni kesrnemişlerdir. Ve sonra, belki 
tlg-illcreyi müşkil b!r mevkide bırak-
mak da istememişlerdir. 

Ne olursa olsun şurası muhak
Laktır ki; İtalya ile Almanya lspan
l'<>l işinde mutabık kalmışlardır . Bu 
ile demektir ? 

Kız Lisesinin kapanması Üzerine grev yapan Erkek Liselilerin hareket

leride "Siyaset yapmak ,, telakki ediliyor. Talebe Velilerine 

gönderilen Kagıtlarda şaşılacak bir uslup var ? 

Abide davası 
------·-

Bu ayın 12 sinde Kırık
handa görülecek. 

Antakya: 5 ( Hususi muhabiri- / 
mizden) - Geçen 30 Agustos bayıa
mında Belan abi.ksine çelenk koy
duklarından ı·e milli mar§ söyledık
lt~rirıden dolayı mahkemeye t'erılnıi:J 

olan Belô.nlı ı·e lskerıderunlu genç
[,.rin muhakemesine lskenderun Bi
dayet ct•za mahkemesinde iki celse 
devam edildikten sonra, Sulh mah
kemesine havale edıldığinı bildir
mİı1tİm. 

Sulh ceza mahkemesi Kırıkhan
da bulunduğundan davaya Kırık
handa devam edılecekıir, 

Kırıkhan mah~emesi dara dos
::> asını almıJ re muhakeme tarihi ouı 
rak 12 ikinci tr§rtn Per§embc güniinil 
tesbiı ederek nwznwı gençlere celp 
nırakalorı görıderılmiştir. 

Antakya : 5 [ Hurnsi n uhabiri
mizden J Şehrimiz Tür Kız lisesi

nin kapatıldığını bir kaç gün evvel 
telgrafla bildirmiştim. Hadise tafsi 
!atını bildir.yorum: 

~~ 

bildirilmektedir. ( Siyasi hareket) 
denen şeyin 29 birinci teşrin Cum
huriyet bayramı olduğu anlaşılmak
tadır. 

Kapatılan mektep 4 sınıflı ve 
çıkarılan talebe 55 dir. Kapanma 
kararının ayni mektep dahilindeki 
Arap kısmına şumulu olmadığından 
iki sınıflı ve 1 O talebeli olan bu 

Arap kısmı açık bulunmakta ve 
tedrisata devam edilmektedir. 

Kız lisesinin kapatılması karan 
ayni suretle Türk Erkek lisesinde 
de talebeye tebliğ edilmiş ve kendi-

• 

lerine Maarif reisi tarafından nasi· 
hatte bulunularak bayramlara işti
rak etmekten bir fayda gelmiyeceği 
binaenaleyh bu gibi hareketlerden 
sakınmafan söylenmiştir. 

Kız lisesinden çıkanlan talebe, 
evvelki gün ve dün kendi aralarında 
toplantılar yaparak mekteplerinin 
kapatılması üzerine lazım gelenlerin 
nazan dikkatini celb edici teşeb

büslerde bulunmak kararları almış
lardır. 

Antakya Türk lise~i evvelki sa. 

- <:crı ı 1lrı11cı sahifede -
Bu şu demektir : Akdeniz, Mad· 

tid hükumetinin Sovyet Rusya tara
fından yapılacak yardım için başlıca 
~Oldur. Ve sonra Akdeniz kelimesi 
ttıphesiz Kalalony:l ve Balear ada
~tı demek olacak . 

İtalya ile Almanya Akdeniz işinde 
lttutabıktır demek , bu iki devlet bu 

Kapanma, Muhafızlığın, Delege
nin vizesini taşıyan 3 l birinci teşrin 
tarihli Fransızca bir kararile olmuş 
ve karar 1 ikinci teşrin Pazar günü· 
sabahı ilk defa olarak mektepte kız 

talebeye tebliğ e<lilmiştir. 1 

Kararın tebliğini müteakip der ı 
hal mektebi terke davet edilmiş ve 
haber heman şehirde yayılarak bü
yük ve umumi bir teessür uyandır· 
mıştır. 

Lübnan Fransa 
muahedesi 

·--'"'nizde kendilerinden daha kuvvetli 
~lan Fransa ve lngillere aleyhine bir
t!Şmiş demek değildir . Bu iki dev

ktin bütün gayesi komünist kudreti-
bin Akdenizde yerleşip kalmasına ma
li olmaktır . 

Kendilerinin açıkça söyledi~i gibi 
ICatalonya maskesi altında Akdenizin 

Muhafızhğın bu kararmda tale
benin siyasi hareketlere iştiraki 

kaydolunmakta ve bu sebeble mek
tebin bila müddet tatil olu!lduğu 

Müzakereler ortasında bir çok me
seleler anlaşmayı geciktiriyor 

kenarında bir komünist, veya anarşik ~~'.'!!""""~C --=~- - -~-- ==-r.:·-~- = -·-===zxz. .. __ Berut : 5 ( Hususi muhabirimiz-
bir sendikalist Cumhuriyetin teşekkü- Almanya tuna üzerinde ne isti- den) Lübnan- Fransa muahedesinin 
liinü kabul etmiyeceklerdir . yor? metinlerini münakaşa etmekte olan 

Bu Cumhuriyet Almanya ve İtalya- Anşlus.. Lübnan müzakere heyeti son gün· 
ıun gözünde Sovyet Rusyaya bağlı ltalya ne istiyor? J 1 d 1 · 
41 inci Cumhurı·yetten başka bı·r şey er e üç müteva i ıçtima yapmış , 

Avusturyanın istiklalini muha- f k b 1 d d 
olmıyacaktır . a at u içtima ar a aza arasın a 

İşte Almanya ve ltalya tarafından fazaAvusturya ve biraz daha engin şiddetli bir fikir ayrılığı bulunduğu 
tıkip edilen Antisovyetik politikanın derecede Çekoslovakya ve Macaris· anlaşılmıştır . 
nıuhtelif safhaları bunlardır . tan İtalyanın askeri siperleridir. Lübnan - Fransız muahedesi· 

.... ~. 
Çünkü Suriye intihabatı başlıyaca

ğından 14 teşrinde ali komiser Suri
ye işleriyle meşgul olaca 1~ belki de 
Şama gidecektir . Lübnan müzakere· 
si o tarihten evvel bitmiş olmalıdır. 
Zaten dedikodulara rağmen müza
kt re ahlaksız ilerlemektedir diyor
lar. 

Diğer taraftan Trablus hadisesi 

istemeğe karar verdi 
Madrid dün nasyonalist tayyareler 

tarafından mütemadiyen bombalandı 

Şehrin cenup kapılarında kanlı çarpışmalar oluyor 

Madrid : 6 (Radyo) - Kabine 
bütün gece müzakerelerde bulunmuş 
ve her taraftan imdat istemeğe ka
rar vermiştir . 

Barslona; 6 (Radyo) - Milli 
kuvvetlere mensup tayyareler Mad
rid şehrini bombardman ederek mü-

him zayiat verdirmişlerdir . 
Barslona : 6 (Radyo) - Mad

ridin cenup kapılan önüne şiddetli 
muharebeler olmaktadır . Hikümet 
kuvvetleri kahir kuvvet karşısında 
büyük bir mukavemet göstermek
tedir . 

Japonyada büyük rejim 
hareketleri var 

Doyçe Algemayne Saytung gazeıesinde,Aleksander 
fon Tayer imzasiyle Japonyadaki rejim hareketleri hak
kında bir yazı çıkmıştır . 

İçin için yanan Çin-Japon meselesinin yeniden alev
lenmiş olduğu bu.son günlerde dünyanın alakası Uzak 
Şark üzerinde toplanmıştır . 

Aşağıdaki yazı, Japonyadaki cereyanları göstermek 
bakımından dikkate değer mahiyettedir : 

Gemimle bir çok Japon liman- ı 
lanna uğradım; hamnlından tutunuz 
da limanda çalışan işçilere kadar 1 

bir çok Japonlar ile tanıştım . Va
purumuüda bir sakatlık olunca dok
lardaki işçilere, makinistlere , elek
trikçilere işimiz düşüyoruz . 

Liman mahallelerindeki politika 
hayatının otel ve elçiliklerdekinden 
bambaşka tezahürleri vardır. 

Limandaki temaslarım neticesinde 
bu insanlann derdlerini ve mücade
lelerini de öğrenmiş oldum : Herbi
rinin zihninde iki fikir çarpışmakta· 
dır. Japon milli şuuru ile Marksizm. 
Bu iki fikrin mümessilleri olan milli 
marksist parti ile Jaron milli Sos
yalizm partisi mücadele halindedir. 

Avrupalılann çoğu tarafından 
milli Marksist denilen partinin adı , 
Shin Mihon Kokumin Domei'dir.Bu 
parti ile, " Saisanto " adını taşıyan 
Japon Radikal Sosyalistleri arasında 
büyük bir aykırılık vardır. 

Japon Radikal Sosyalistleri, tek
mil müstahsil sınıfların devlet hi
mayesinde devlet için el birliğile 
çalışmaları gayetini güdmektedirler. 

" Shin Mihon Kokumin " partisi 
Marksist akideleri kendine mal et 

Jet ve borjuvaya karşı mücadelesin

den başka bir gaye güdemiyorlar 
demektir. Bu partinin mümeyyiz bir 
vasfı vardır. ki o da, Marksizm'in, 
halkı if sad eden Entemasyonalızm 
ile hareket ettiği sahalarda hemen 
Japon Emperiyalizmi tarafında yer 
almasıdır. 

" Shin Mihon Kokumin " parti
sinin lideri eski komünist meb'us 
lto Kazuoki Sazan, imparatorun 
şahsı bahis mevzuu olunca, derhal 
duraklamaktadır. Bu zatın Japon 
radikal nasyonanalistlerile birleştiği 
yegane nokta işte bu noktadır. 

lmperator J'Uhani hatta ilahi 
başkandır. Ordu ve donanma, hü· 
kumet ve bakanların nasyonal • 
marksist yahut ta nasyonalist ol-
malan onun bu sıfatım muhafaza 
etmesine mani olamaz. 

ihtilaller imparatora karşı ya· 
pılmıyor. Eski bir işçi olan lto Ka
zuaki Sazi'nin bilhassa liman ma
hallelerinde yapbğı toplantılar pek 
kalabalık olmaktadır. Bu adamın 
yazdığı yazılan, mühendislerin, güm
rük memurlannın, subaylann oku
duklarına şahid oldum. 

Bu partinin milli vastı insani 
-- __ Berlinde ve Her Hitlerin köşkün- İtiraf etmeli ki, bu noktada ltal- nin Suriye - Fransa muahedesin-

e Fransadan bahsedildi mi ? Bu ya muzaffer olmuştur. d d h 1 1 
ınüzakereler esnasında Fransa , Sov- en a a üstün o amıyacağı an a· 

Lübnan müslümanlarının vaziyeti I miştir. Bu itibarla proletaryanın dev-

Lübnan - Fransa muahedesinin mü- --~-.......,_,. ........ .,....~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!P."'9"!~~'!"'!"!""~~--~~----
- Gerisi dördüncü sahifede-

Yet Rusyanın müttefıki ,Madrid hü- Bu işde bizi çok alakadar eden şılmakla beraber , azadan bir kıs-
kümetinin dostu , Burgas Juntasının nokta vardır. Çünkü, biz Çekosla- mını memlekette bir ekalliyet tanı-
:ıleyhdan , müstakil Barselon Cümhu-

1 

vakya, Avusturya ve Macaristam mamak fikrini ileri sürmekte ve ekal-
. birbirine yaklaştıracak olan bir Tuna 

rıyetinin muhtemel hamisi olarak mı liyet hukukunun memleketin tam is-
ı -ıd" ? kombinezonunu daima iyi bir gözle 

oru u 1 tiklali ile kabili telif olamıyacağını 
Hiç şüphesiz bu hususta tedbir- görmüşüzdür. 

ler alınmıştır. Fakat yine hiç şüphe Yalnız şurasını da ilaye etmek beyan ederek bu noktada ısrar ey· 
yoktur ki, Roma ve Berlin bu işde lazımdırki; İtalya için fevkalade mü- !emektedir . 
Fransanın Sovyet Rusyadan ziyade him olan bu mesele Almanyaya şim- Fakat kendilerinin müzakere he-
r dilik tali derecede bir mesele halin- d f ngiltcreyi takip edeceğini ve elini yeti arasın a temsil ettikleri tai e-
[.) dedir. Bugün Almanyanın ispanya i· inamit sandığına sckmıyacağını da !erin hukukunu müdafaa için bulun· 
b·ı· B d k M D ı şiylc ipnotize olduğuna şüphe yok-

ıyor. un an baş a · e bosun j duklannı ileri sürerek söz almakta 
Meb'usan meclisi hariciye encüme- tur. Çünkü, Almanya spanya işini, 

ndeki sözleri de meydandadır. Sovyet işinin uzamasından başka bir olan diğer bir kısım aza muahedede 
İtalya ve Almanya bu hususta şey telakki etmemektedir. Ve bunun ekalliyetler için sarih kayıdlar bu-

lcdbirlerini alırken, diger taraftan da içindirki, general Franko nun zaferin- lunması ve bu ekalliyetler hukukunun 
l'una üzerinde uyuşmağa çalışılar. de Almanya cermanizm ve aynı za- Fransa tarafından da teahhüt edil. 
Bu kolay bir iş değildi. veyahud da manda façizmin zaferini görmektedir. memesini istemektedirter . 
! tatükonun muhafazasını kabul et- Çünkü; Almanya için Cermanya ile 
tıek lazımdı. Ve en nihayet yapılan façizm tıpkı Rusya ile komuniım ri- Lübnan muahede müzakeratının 

zakeresi esnasında nazarı dikkate 1 ' == s::ıxs 1 

*' a a:s 

alınacak hadiselerdir. , Son da ki ka 
Lübnan müslümanları cemiyetin 

Lübnan müslümanlannın haklarını 
müdafaa eden teşebbüslerinden ev· 
velce bahsetmiştik. Trablus hadise· 
si hakkında yeni alınan haberlere 
göre geçen pazar günü garp trab
lus iskelesinde gençler bir tezahur 
yapmışlardır. Ve halk da buna iş
tirak ederek bu nümayiş genişlemiş· 

tir . 
Nümayişcilerin bir kısmı Türki-

• ye ve Suriye bayrağı taşıyordu . Ve 
bütün nümayişçiler Suriye vahdetini 
alkışlıyordu . 

Nümayişçiler polis karakolunun 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Madrid de halk boğaz boğaza 
Madrid: 6 [Radyo] - Nasyonalistlerin iki Tay

yaresi bu sabah yaptığı bombardmanda bir ban
kayı yakmışlardır. 

Paris : 6 [Radyo ]- Madrid de hükumet taraf
tarlarile aleyhdarliln arasında kanlı sokak kavga
ları yapılmaktadır. 

Ruzveltin reyleri 25,865,000 i buldu 

jşde bu oldu. bi bir küldür. bu hafta içinde bitmesi bekleniyor . 
--------~~~~~--------~~~~~--~------__:_----~~--~~--------~--~~~----~-----------~~-------------

Nevyork : 6 ( Radyo ) - Ruzveltin bugüne kadar 
aldığı rey 25,860,000 ve Landonun 15582746 dır. 



Sahife 2 

Bir milletin 8 milyon as
ker çıkarması kabil midir 
ltalya, çıkaracağını söylüyor fakat, orduların mev
cudu ölçülürken yalnız insanca kabarık . rakkamlar 

zikri, o kadar büyük mana ifade etmez!.. 

Yazan : • • • 

Son bir kaç yıl içinde ftalyan yüzde 7,6 tahmin edilmekte ve bu 
hükümet reisinin öylediği hiç bir nu- suretle sınıflardan her biri 322,000, 
tuk yoktur ki, İçinde İtalyanın çıka· altı sınıf birden 1,920,000 hesap 
racağı sekiz milyonluk ordudan ba- olunmaktadır. 

his olunmasın. Dünyaya sulh teklif ikinci grupta 26 • 32 yaş ara. 
ederken ve elinde zeytin dalı ortaya sında bulunanlar vardır. Bunlarda 
çıktığını saylerken bile, bu zeytin silag altına alınmamak nisbeti yüz· 
dalını sekiz milyonluk süngü orma- de 20 tahmin olunmaktadır. Beher 
nından getirdiğini hatırlatıyor. Bu sınıf 280,000 den bu grupa dahil 
kadar muazzam mevcudu nasıl he- efrad miktarı 1,680,000 hesap o-
sap ediyor ? Bunu anlamak şüphe- lunmaktadır. Üçüncü grup 33 • 28 
siz hayli meraklıdır. ' yaşları arasındaki sınıflardır. Bun-

Şimdiye kadar bilinen şey, mem· )arda silah altına alınmamak nisbe-
leketlerin seferber ettikleri ordular ti yüzde otuz, beher sınıfının mik-
mevcudünun yuvarlak hesap umumi tarı 245,000, alb sıuıfın birden 
nüfusnn onda birine vardığı idi. Bü- 1,470,000 hesap olunmaktadır. 1 

yük harp~ ordu mev:>utları hazan Dördüneü grup 39 - 55 yaş ara-
bu nisbeti geçmişti. Fakat si ah sındaki en yaşlı sınıflardır. Bunlarda ! 
altında iş görenler gene aşağı yu- silah altına a1ınamıyacaklarm nis- j 
kan bu hnd dahilinde kalıyordu. beti yüzde kırk hesap ediliyer. H 
Halbuki ş!mdi ltalyan hükumeti re halde beher sınıf 210,000 on yedi 
isinin ortaya attığı miktar umumi sınıf birden 3,750,000 hesap olun-
nufusun takriben yüzde yirmisine, maktadır. Bu suretle esnan dahilin-
yani teamül olan miktarın bir misli de bulunan bu 35 sınıfın yekunu 
fazlasına ulaşıyor. Herkesin bu me- 8,640,000 kişi ediyor. Kesir de atı· 1 

rakını tatmin için olacak ki, " Po· hnca 8 milyon kalıyor. : 

polo d'ltalya ,, gazetesi bunu izah Bu hesap kağıt üzerinde kalmak ~ 
ve tefsir ediyor. şartile hiç de fena değildir, Fakat 

Gazetenin fikrine göre milletin muharebe meydanındaki mezahime 
yüzde 25 şi dahi edilip ordu hiz· katlanma bakımından kırk yaşindan 
metine konulabilir. Halbuki 8 mil- yukarıdaki insanın gösterdiği kabili-
yon asker demek ltalya için yüıde yeti çok iyi anlamış olan bizim nes-
18 · 19 kadar bir şeydir. ltalyan limiz için dötdi.i.ncü grupu teşkil 1 

askerlik mükellefiyeti kanunu harp- eden üç buçuk milyonun ne dere 1 
te 18 yaşından 55 yaşına kadar celerde işe yarayacağını düşünmek I 
olan erkeklerin silah altına almabi lazım gelir. Bu zaştaki insan da harp 
Jcceğini amirdir. Bu böyle olmakla etmez ve bilhassa gerilerde işe yara. 
beraber asıl silğh kullanacaklar 21- maz demek degildir. Fakat eğer ! 
55 yaş arasmdakilerdir, yani 35 kafa ile değil de vücutce çalışmak I 
sınıf. ftalyada bir sınıf asker vasati mecburiyetinde ise, ki harpte en 1 

olarak 350,000 dir. Bu hesaba göre ziyade vücudle çalışılır, randmanı •

1 

nazari olarak 12 milyondan fazla çok noksan olur, o derecede ki, ba-
asker toplamak lazımgelir. Halbuki zarı bunları mevcutten hariç saymak, 
sınıflar yaşlandıkça ordu safı hari- bilhassa memleketin cephe gerisin· 
cinde kalacak mıktar da artmakta deki işler için daha faydalı netice 
ve aşağıda verilen hesaba göre se verir. O halde askerlik bakımından 
kiz milyontlan biraz fazla miktarı bu hesabın ancak 5 - 5,5 milyonu 
bulmaktadır. cephede iş görecek kabiliyeti haiz· 

Sağlam rakkamlar elde edilmek 1 dir. Bu suretle de bizim bildiğimiz 
için bu 35 sınıf dört grupa ayrılmak- nisbet aşağı yukarı baki kalıyor 

Türksörli 

İlk mekteplerde 
tarih dersleri 

Yeni usulda tedrisata 
başlan.ıyor 

Bu seneden itibaren İlk mektep· 
lerde okutulacak tarih kitabında , 
tarih tedrisatı itibarile yeni bir usul 
takibcdildiğini yazmışttk . 

Yeni tatbik edilen metodlar ço· 
cuğa evvela şahsının, sonra ailesinin 
daha sonr~ da köy ve şehrinin ta
rihini öğretecek , bu surelle tarih 
mefhumunu iyice kavradıktan sonra 
çocuğa evvela milli tarih öğretile
ceklir. 

Takibedilec"!k usulün tam bir 
semere vermesi için uzak devirlerin 
tarihinden evvel daha yakın hadise
lerle talebenin alakası celbedilecek
tir. Bunun için ilkönce , son 50 se
nelik tarihimizden 1 aşlıyarak , Türk 
inkilabı , istiklal mücadeleleri ve 
Cümhuriyet Türkiyesi okudulduk 
tan sonra Türk tarihinin ilk kaynak
ları gösterilecektir. 

Bu hususta llkmektep hocaları 
tenvir edilmiştir . 

Öğretmenlerin kıdem 
zamlclrı 

Maarif vekaleti. ilk mektep mu
allimlerinin kıdem zamları verilmesi 
hakkında alakalılara yazdığı halde 
bazı yerlerce hala bu zamların ve
rilmediği görülmektedir . 

Bakanlık bu hususta alakalılara 

kati bir emir tebliğ etmiştir . 

İpliklerin gümrük resim
leri indiriliyor 

f plik fabrikalarının doğurduğu 
pamuk ipliği buhranını nazarı itiba-
ra alan vekalet derhal hareket lü· 
zumunu hissetmiştir . 

ı Şehrimizde bir köy mual 
lim kursu ·açılıyor 

Kültür Bakanlığı Ziraat Bakanhğile anlaştı; dersler 
daha ziyade köylüyü alakadar eden mevzular 

Üzerinde verilecek 

Ankara : 6 ( Hususi muhabiri
mizden ) - İlk tedrisat işleri üze
rinde , Kültür Bakanlığı esaslı su
rette islahat yapmağa karar vermiş 
ve lfazırlıklara başlanmıştır. 

Bu yeni islahatın ilk hedefi köy 
o'rnllarıdır. Köylerde yeni okullar 
açmadan önce bu okullara öğretmen 
yetiştirmek meselesi göz önünde 
bulundurulmuş ve bu hususta Es
kişehirde açılan köy öğretmeni ye
tiştirme kursundan istifade edilmesi 
düşünülmüştür . 

Bu hususta hazırlanan plana göre 
bir yıllık tedrisat sonunda kurstan 
diploma almağa ,.muvaffak o 1 a n 
gençler köylere gönderilecek ve nü
fusu 400 zü geçmiyen hususi köy 
okullarına dağıtılacaklardır. Ayrıca 
köy öğretmenlerini köylerde daimi 
surette iskan edilmesi de temin edi
lecP.ktir . 

Diger taraftan köy okulu tedri
satında bilhassa köylünün ihtiyaç
ları dikkate alınacağı için Kültür 
Bakanı Ziraat Bakanlığile anlaşarak 
Eskişehirdeki köy öğretmeni kur
sundan başka; Trakyada, Erzincan
da, Adanada, Diyarbekirdc , ..Erzu
rumda, Giresun veya Samsunda ve 
Ege mıntıkasında olmak üzere (12) 
köy kursu daha açmıya karar ver
miştir. 

Bu kurslarda köy öğretmenlerinin 
bulundukları mıntıkaların Zirai ve 

Zabıtada: 

İktisadi şartlarına uygun dersler 
gösterilecektir . 

Kurslar miimkün olduğu kadar 
devlet müesseselerinde, Ziraat okul
larında veya devlete ait arazi ve bi
nalar içinde kurulacaktır. 

Burada , o mıntıkanın Ziraat ve 
hayvan yetiştirme usulleri gösteri· 
lecek, gençlerin bu sahada malu
mat sahibi olmalarına dikkat edile
cektir. 

Bakanlık bu hususta bütçede bir 
tahsisat ayırmıştır. 

Şimdilik yapılan şekJe göre her 
bir köye yeni öğretmen namzetle 
rinden 3 kişi gönderilecektir. Bunlar 
köylerde İş prensipleri üzerinde 
dersler vereceklerdir. 

Her bir gurubun başında bir sey
yar baş öğretmen bulunacak, bu baş 
öğretmenler de kendi guruplarile 
bilfiil kursta çalışmış olanlardan in
tihap edilecektir. 

Yeni köy öğretmenlerine şimdilik 
ayda 15 lira ücret verilecek , bun
ların ikametleri için de köy ihtiyar 
heyetleri tarafından birer oda tahsis 
edilecektir . 

Kurs müdavimleri Es!..:işehirde ge· 
ne kendileri için iki büyük bina yap
mışlardır. Yeni öğretmenler 15 Mart. 
ta tekrar kursa getirilerek kendile· 
rine İlkbaharda köy ve köycülük 
çalışmaları hakkında dersler verile
cektir . 

Saylavımız Hilmi 
Aldığımız malumata göre : ve· 

kalet ipliklerin gümriik resimlerinde ' Başını taşla yarmış 
büyük tenzilat yapmıştır . Hüriyet mahallesi civarında bir 

Be suretle buhranın önü alınmış bahçede oturan Hasan oğlu İbrahim 

tadır. Bu gruplardan ilk üçü altışar demektir. 
sınıfı, dördüncüsü ise 16 sınıfı ihti· Şunu da hesaba katmak Jazım-
va etmektedir, Birinci grupta 21, dır ki, bugünün harpleri insan mev-

olacaktır . ı adında birisi, Ahmed oğlu Hüseyin 

Sanayi vergisi indirilecek ,
1 

adında birisinin bahçesine girmiş ol
masına kızarak kavgaya başlamış 

1 ve başını taşla yarmıştır . 

Birkaç giindenberi şehrimizde 

bulunan Saylavımız Hilmi ; dünkü 
Eksprc-:slc Ankaraya dönmiiş ve is
tasyonda bir ç.ok dostları tarafından 

uğurlanmıştır. 

Bira fiatları ucuzlaya
cak ını '? 22, 23, 24, 25, 26 yaşlarında bub- cudu kadar ve hatla belki · bundan 

nan ve halen orduda hizmet eden fazla malzemeye, makineye, petroJa 
yahud yakın zamanda terhis ed:lmiş dayanmaktadır. O halde ordulann 
bulunan altı sınıftır. Bu genç sınıf- mevcudu ölçülürken yalnız insanca 
lardan muhtelif sebepler altında kabank rakkamlar zikri, o kadar 
silah altına alınmıyacakların miktarı büyük mana ifade etmez. 

Antakya kız lisesi 
- Birinci sahireden artan -

bah grev yaparak mektebi terk et· 
mişler ve kararlarından mektep 
idaresini <le haberdar eylemişlerdir. 

Talebenin bu grevine sebep 
Türk kız lisesinin kapatılmasıdır. 
Talebe büyüklerinin söylediklerine 
göre, kız lisesi hakkındaki karar 
geri alınıncaya kadar greve devam 
edilecektir. 

Kız talebe velileri evvelki gün 
Yüce komiserliğe bir tel yazısı çe· 
kerek çocuklarının mektepten ko
vulmasını ve mektebin kapatılma 
sını protesto etmişler, Sancak Türk· 
}erine hak vadeden Fransanın mü
messilinden hakka hürmet edilme
sini istemişlerdir. Diger taraftan 
Erkek liseliler grevlerine devam et
mekte ve Kız lisesi kapalı kaldıkça 
mektebe devam etmiyeceklerini bil
dirmektedirler. Talebenin ileri ge. 
lenlerile konu~tum hadise ve grev 
~akkında ~unları söylediler: 

neden kapatıldı? 

" - Kız lisesi talebeleri bizim· 
le ayni safta olarak milli güne işti
rak etmişlerdir. Bu yüzden mektep 

• !erinin kapatılması şeklinde ceza 
görmeleri biz Erkek liselileri elbet
te müteessir ve alakadar etmiştir. 
Bizimle birlik ve bizimle hem fikir 
olarak hareket etmiş olan kız kar 
deşlerimizin haklarını aramak ayni 
zamanda ve herkesten önce bize 
düşen bir vazifodir. Binaenaleyh on
lann mekteplerine döndüklerini gör. 
medikçe bizde mektebimize dön-
miyeceğizl" I 

Grevin ilk günü, sabahı 20, öğ· ~ 
leden sonra da 17 talebe Erkek 
lisesi Türk kısmına devam etmiştir, 
Bunlar Muallim ve memur çocuk· 
landır. Yine ayni günün akşamı 
Maarif reisi Doktor Mithatm b:ış
kanlığında mekt~p muallimleri lise· 
de bir toplantı yaparak talebenin 
grevi etrafında konuşmuşlardır. Bu 
toplantıda neler ~onuşulduğu anla· 

Maliye vekaleti , sanayi malla
rından alı 11 an istihlak vergisinin indi· 
ritme.si hakkında mühim bir layiha 
hazırlamıştır . 

Alfıkadar vekaletlerin de müta· 
laaları alındıktan sonra layiha mec 
lise verilecektir . 

İbrahim zabıta tarafından yaka· 
lanmıştır . 

Kumarcılar yakalandı 
Sabıkalı kuınarcılardan Acar 

Mahmud adında birisi evine topla-
dığı Arif oğlu Selam, Ramazan, Hı 
mık Mahmud, kardeşi Kadir ve Fah-
ri ve Mehmed isminde dört kişi ile 
kumar oynarken görülmüştür : 

yamadımsa da, toplantıdan sonra 
lise ımidür muavini Abdülkerim ile 
konuşlunı ve lise talebesinin grevi· 
nin de ( Siyas t yapmak, siyasetle 
iştiğal etmek ) telakki olunduğunu 
öğrendim. 

Acar Mahmud, Selam ve Rama· 
1 zan yakalanmış digerleri kaçmışlar· 

dır. 

Müdür muavini, aynı zamanda 
Türk kısmı talebesinin mektebe 
devanı etmeyişini de (ferdi) hareket ı 
telakki etmnkle VP. mektebin tedri 
sata devam etmekte bulunduğunu 

söylemektedir. Bay muavine göre, 
lisenin Türk veya Arap diye iki kıs
mı olmayıp artık hepsi birden 
( Antakyt? lisesi ) dir. Ve buna göre 
(Yani Arap talebenin mektebe de
vam etmekte olmasına göre ) mek
tebin vaziyetinJe bir değişiklik yok
tur. 

Erkek liselilerı müdürü dün grev 1 

yapan çocuk velilerine şu mealda 
mektuplar göndermiştir: 

'
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müsadif Pazartesi günü mahdumu
mız .... efendi mektebe gelmemiştir. 

Çocuğunuzun menfaatı ile alakada r 

Zabıta diğerlerinin takibctmek
tedir . 

Bıçakla te:hdi&: 
Adil oğlu Mehmed ve arkadaşı 

Sabri , Mahmud oğlu Nedim ismin
de birisini bir kadına talip oldu di· 
ye bıçakla tehdit ettiklerinden za
lntaca yakalanmışlardır . 

Bisikletlerini çalmışlar 
lbrahim oğlu Muzaffar ve Hti

seyin oğlu Salahaddin adındaki iki ı 
kişinin, dün sokak kenarında bırak· 
tıklan bisikletleri çalınmıştır . 

Zabıta tahkikat yapıyor . 

olmanız mercudur efendim.,, 
Lisenin grevini teyiden şehri

miz ilk mekteplerinin de hep bir. 
<Jen grev yaparak ınr.kteplerine 
devam etmiyecekleri hakkında dlin 
çıkan bir şayia doğru değildir. ilk 
mektepler talebesi mekteplerine 
devam etmektedirler. 

Boınonti bira fabrikasının imti
yaz mukavelesi miiddetinin yakında 
biteceği ve imtiyazın tekrar uzatıl
mıyarak bu fabrikanın hükumet ta
rafından işletileceği yazılmıştı. 

Alakadarlar nezdinde yaptığımız 
tahkikata göre , memlekette bira 
imal ve satışını inhisar altına almak 
hususunda henüz verilmiş bir karar 
yoktur. 

Bununb beraber alakadar ma
hafiJ şirket imtiyazının teındidine 
şimdiki halde muhalif bulunmakta
dır 1 Bundan başka , bira fiatlarınrn 
pahalılığı üzerinde de durulmakta
dır . Bu hususta yapılmış olan tet
kikat , inhisar ne olursa olsun bira 
fiatlarının çok yüksek olduğu neti
cesini vermiştir . Yakında bira fi· 
atlarının mühim nisbette ucuzlatıl

ması lehinde kararlar alınacağı tah 
min edilmektedir. 

Sekiz teneke peynirini 
dolandırmışlar 

Ali oğlu Ha~m isınind~ birisi dün 
polise müracaat ederek 1 hüviyetini 
bilmediği bir köylü tarafından sekiz 
teneke peynirinin dolandırıldığını 
iddia ve şikayet c·tmiştir. 

Bunun üzerine zabıta tahkikata 
başlamıştır. 
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Irak hadiseleri 
ve İngiltere 

1 ngiliz - Irak muahedesinin 
maddeleri lngilterenin Irak işlerine 
karışmamasını amirse de isyan ha
beri tabiatiyle Londra hükumet ma-
hafilinde alaka uyandırdı . 

Hükumet darbesinin sebepleri 
tam manasile anlaşılamamış olması
na rağmen, daha fazla kuvvet elde 
etmek ümidile bu isyanın ordu tara
fmJan tasadandığına dair kat'i delil 
mevcuttur. 

Bu hareketin umumiyetle siyasi
ler ve bilhassa istifa eden hükumet 
erkanı aleyhine olduğu anlaşılıyor . 

Bu isyan hareketinin Irakta k
rallık aleyhine olduğuna dair bir de
lil yoktur ve bizm anladığımıza göre 

· lngiltereye dostluktan vazgeçildiği
ne dair fngiltere hükuınetino bir işa· 
rette de bulunmamıştır . 

isyanın en esef edilecek tarafı 
müdafaa Nazın ve Irakın sabık Lon· 
dra elçisi Cafer paşanın öldürülme· 
sidir . 

Cafer Paşa ilk defa Lavrens ta
rafından temin edilen Arap isyanı· 
nın liderlerinden biri olarak şöhret 
almı~tır . 

Anlasıldığma göre, Cafer Paşa 
asilerle müzakere etmek üzere Irak 
Kralı Gaziyülevvel tarafından gön· 
derilmiş ve Kürt lideri Bekir Sıtkı
run yanına giderken or .ıda vurulmuş
tur 1 

Bu hadise hükumet erkanı ara· 
sında bir panik doğurmuştur . 

Diğer bir Nazır olan Nuri Said 
Paşa da hayatının tehlikede oldu
ğunu görünce, lngiliz Sefiri Sir A. 
Klarkkerin çatısı altına sığınmıe· 

tır . 
Ancak yeni Başv<tkil Hikmet Sü· 

lt'ymandan kat'i bir himaye vaadi 
"'iİdıktan sonradır ki oradan ayrıl· 
mağa razı olabilmiştir . 

Bunlar istisna edilecek olursa, 
hükumet değişimi sükunetle cereyan 
etmiştir . 

Bununla beraber vaziyet hala 
endişe uyandırmakf a devam etmek· 

tedir . 
Bağdattaki ayaklanma, bütün 

orta şarkta cari olan umumi rahat
sızlığı diğer bir alameti olarak telak· 
ki edilmektedir . 

Rt 11 iig11at 

Abonelerimiz 

Bir çok Abonelerimizin bu ay 
içimli! evlerini değiştirdiklerinden, 
tevziatta bir yanlışlık olmamak 
üzere yeni taşındıkları ev dresle
rini idaremize bitdirmeıeri lazım· 

dır . 

Ticaret odalarının gönde'" 
recekleri rapor 

Ayın 12 sinde Ankarada topla
narak olan küçük San'a~lar kongre
sine , gönderilecek raporların bu 
hafta içinde mutlak surette her ti· 
caret odası tarafından lktisad Yeki· 
letine gönderilmesi lazım gelmekte· 
<lir. 

Şükrü Saib Borhan 

Adanamızın yeti~tirdiği değerh 
gençlerimizden Afyon emniyet mü· 
düıü ve hem~ehrimiz ~ükrü Saib 
Borhan dünkü trenle şehrimize gel
miştir . Adanada ancak bir gün ka
larak bugün memuriyet mahalline 
gidecek olan arkadaşımıza hayırlı 
yolculuklar ve yrni vazifesinde mu· 
vaffakıyetler dileriz . 

Tayin 

Konya Altınçeşme okulu öğret
meni Melahat , Adana orta okul 
riyaziye öğretmenli~ine terfian tayin 
edilmiştir . 
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.. 

Dört mektuptan parçalar Filistin tahkik he
yeti hareket etti 

Sumer bankın 

Birinci parçadan : 
Anne; 
Parmaklarım az kıvrıcık saçları 

tasında, dün ona sordum; l 
N " - Bu gün daha iyisin değilmi 
aıııık . " 

Hayata daima acı ve hasretle ba. 
an erkeğin alnı kırıştı : 

" - Ah .. Dediğin gibi olmayı 
e kadar isterdim Melek 1 ,, 

" Niye, dedim . Bu inziva bu ba-
~it şirin yuvada, bu kışlarında yazı, 
azların da baharı artmıyan yerde 
.Yileşeceğini zannetmiyarmusun ? l ,, 

Biran çocuk kadar çelimsiz kal 1 

ış , vücudunun zaif omuzlarını kal
trdı , başını arkaya çekti :· 

" Belki, dedi . Sen yanımda ol· 
Uktan sonra ... ,, 

" Hayır .. Sen bu gün çok da
a iyisin 1 ,, 

zun yanına yaklaştı ve güllerin arka-
sına saklanmış Melihe soruyor : il 

" Melih ! Yavrum gel 1 ,, 
Melih <•na .koşarken o, hayatı 1 

kadar sevdiği küçiiğünü çekinerek 
kolları arasına alıyor . Bu an onda
ki öpmek, sevmek ihtiyacını düşünü · 
yorum . Yavrusunu tereddütle sı
karken göz pınarlarında iki iri dam- 1 

lanın toplandığını hissettim. Çılgın bir 1 

( Melih 1 bak şu altın balıklara) 
IKüçüğüın , onun kucağından havu 

Lqndra : 6 ( Radyo - Filistin 
hadiselerini yerinde tetkik etmek 
üzre teşekkül eden krallık tahkik 
heyeti, Marsilyaya hareket etmiştir. 
Heyet oradan Portsaide ve buradan 
da hususi bir trenle Kudüse gide
cek ve hadiseleri inceliyerek bir 
rapor hazırlayacaktır. 

Çem berla ynın 
beyanatı 

za sarkarak soruyor: 
( Bunlar ne yiyorlar baba? ! ) Londra: 5 ( Radyo ) - Çem· 

• 
sermayesı 

42,000,000 lira fazlalaştı 
1 lstanbul : 6 ( Radyo ) - Sümer 
Bankın sermayesine, daha 42,000,000 

J lira ilave edilmiştir . Banka r ok bü-
1 yük bir proğramla işler yapacaktır . 

i Alaca Hüyük hafriyatı 
tatil edildi 

lstanbul : 6 ( Radyo ) - Alaca 
Hüyük hafriyatı mevsim sonu dola. 
yısiyle tatil edilmiştir . Hafriyata ilk 
bahara doğru tekrar başlanacaktır . 

Amerika' da (Suyun içinden bulduklarını yi- berlayn; avam kamarasında lrakta-
yorlar yavrum! ) ki son hadiseler hakkında sorulan 1 

Küçügüm cevap almaktan mem· sorulara verdiği cevapta; yeni Irak ı Gemicilerin grevi devam 
nu n cıvıldıyor; hükumetinin ekalliyetlerin hukukunu ı ediyor 

( Peki ama baba ! kışın çok so her suretle muhafaza edeceğini te· Nevyork : 6 ( Radyo ) - Gemi· 

ki d b b l ki b d "I keffül eylediğini ve yine hükumetin J ·ı b u ar a u a ı ar u su a o mez- l 

1 

cı erin grevi ütün şiddetiyle hala 
mi ?? ) 

1 

lngiltere · Irak münasebatının dos devam etmektedir . 

(Ölürler yavrum : tıpkı bizim gi- :ane ~ir .sur.et~e olmasına çalışaca- Bu gece polis kuvvetleri 56 
bi ölürler .. tıpkı baban gibi onlarda gını bıldır".1ıştır. ı grevciyi tecavüzler yaparken yaka· 

sahife: 3 

• Asri sınema 
7 teşrin sani cumartesi akşamından itibaren 
Fevkalade programlarından birisini daha sunmakla kıvanç duyar 

iki büyük ve emsalsiz film birden 

1 

·( Ana ıztırabı ) 
Sinema perdesi üzerinde şimdiye kadar gösterilen hissi filmlerin en 

güzel ve en acıklısı 

il 
( 17 No: lu Polis otomobili ) 
sergüzeşt ve macera filmleri kahramanı 

( Tim Mggoy ) 
tarafından temsil edilen 

Son derece meraklı ve heyecanlı sergüzeşt filmi 
Pek yakında : 

Bitmemiş Senfoninin büyük yaratıcısı 

Vill F orst ve sahne arkadaşı Dolly Haas 
la beraber bizzat temsil ettiği Almanca sözlü muhteşem film 

Böyle bir kız unutulur mu ? .. 
Bugün gündüz iki buçukta matine iki film birden 

( Şarlo - iki gönül bir olsa ) 
7475 ~ 

" Belki ,, 
Ah .. Anne 1 Niçin o bu kadar 

Utevazi , bu kadar her şeyime "pe· 
i, diyor, redetmek cesaretini gös 

1erenıiyordu . Bense, bütün sıhhati
nin aczine rağmen, hayata karşı bi
taz sert ve biraz da mütehakkim 
0lıııasını ne kadar istiyorum : 

bir gün ölecekleri ı Kostantın ve Olganın ke- lamıştır . 

Küçüğüm bu pek aklının er mikleri Yunanistana Ayrıca 12 grevci daha yakalan- i .·----------·------------------

Fakat .. Ne yazık ki her geçen 
f~nden daha uysal ve hayatına küs
Un ... 

ikinci mektupta 
anne: 
Bu kün Ol'U güneş banyosu yap· 

ilıak için Kameriye yanındaki ra 
~atlığa otururken; yukarıdan '.pence· 
eden seyrettim . Her vakitki gibi 

Yine nıütevazi , başı dar omuzları 
•tasına çekilmiş ve gözleri daima 
düşünüyor hissini veren bu bakışlar 
da süzülü yordu . 

Saçları itinasız taranmış .. Alnı 
derin çizgilerle yine endişeliydi .. 
. Beyaz penbe çizgili pijaması 
1Çinde vücudu o kadar nahif ve ör 
!elenmiş görünüyordu ki .:. 

Rabbıının bana bağışlaması için 
Yalvardığım bu varlığı sevmekte hak· 
lı değilmiyi'ın anne ? Dört buçuk se
n~lik birl~miş hayatımızda aramıza 
Ufak bir gönül kırgınlığı girmeden 
0nun bu kadar kıymetini bildiğimi 
beni bir hayat yoldaşından fazla , 
kendine ikinci bir benlik yaptığını 
düşünüyor kendi kendime : 

mediği cevaptan bir şey anlamıyor, geti ili 
0 

mıştır · 
sevinçle kollariyle babasını sarmak r Y r 
istiyordu. Atina : 6 ( Radyo ) - Başvekil 

Onlar eve doğru ilerliyorlardı . Metaksas; Avrupada ölen eski kral 
Görünmemek için kendimi pencere- Kostantin ile kraliçe Sofya ve Ol· 
den içeriye çektim . içim kanayarak ganın kemiklerinin Yunanistana na · 
yaşlarımı mendilime içirirken , hala kledilerek Atina civarında krallık 
kulaklarımda akis yapan onun se- hanedanının mezarına gömüleceğini 
siydi : bildirmiştir. 

(Ölürler yavrum ! tıpkı bizim gi- Kemiklerin bulunduğu tabutlar 
bi ölürler .. tıpkı baban gibi onlarda Yunan harp gemileri tarafından bu 
bir gün ölecekler! ) ayın on beşinrle Pire limanına geti· 

Ve bunu günlerce kendi kendime rilecek ve büyük merasimle Atinaya 
tekrarladım . . nakledilerek gömülecektir. 

Üçüncü mektuptan : 
Anne; 
Korkulu ve sürekli bir krizden 1 

sonra , o bütün bütün düşmesine 
rağmen , bana iyi , sihatlı hissini 
vermek için israrla bir gölge gibi 
evin içinde dolaşıyor. 

Az evvel onu bir Çocuk gibi gön 
lünü alarak yatırdım • . Eşimi yakında 
kayıp edeceğim ı>ndişesiyle , daha ı 
şefkatla yatırır ve sararken bana 
mahzun teşekkür ediyordu : 

( Bu günkü deniz gezintimizden 
sonra , adeta ferahladım , iyileştim 

Melek!) 

Kırık cevabının ifadesini anlıyo 
rum , anne! fakat tevekkül ! 

Küçük Melih uyuyor . . Baba. 
sından uzun zaman tamamiyle uzak 
kaldıktan sonra , tekrar babasını 
görebildiğinden belli ki küçüğüm 
rahat bir uykuda bu g ce . . Onun 
da babasını çok sevdiği muhakkak .. 
Küçüğüm hafif nefeslerini verirken 
yanaklarına düşen yaşlarımı parmak
larımla alıyor , öpüyorum . ve diyo
rum ki : 

" Rabbim küçüğüme babasını 
bağışlaşal ,, ..... 

Dördüncü mektuptan : 
Anne; 

Suriye intihabatı 
başlıyor 

Birinci derece intihap 
ayın 14 ünde, ikinci de
rece otuzunda yapılacak 

Antakya : 5 ( Hususi m~ıhabiri· 
mizden ) - Suriye mebusaıı intiha· 
batının yapılması tarihleri tesbit 
edilmiş ve bu husustaki kar ;rı bil
diren muhafızlığın bir telgrafı evvel· 
ki sabah kaymakamlıktan gazetelere 
tebliğ olunmuştur , 35- 2002 nu
maralı ve 2· 11-3'6 tarihli telgrafın 
sureli şudur : 

Antakya kaymakamlığına : 
Suriye meclisi mebusanının bi

rinci derece intihabatı teşrinsani 936 
mahının ondördünde ve ikinci dere
ce intihabatı mezkur ayın ol uzunda 
icra edilecektir. Keyfiyetin bilumum 
menatık intihabiyede ilaniyle muk· 
tazi ilanların da hükumet ka pusuna 
taliki, vürudunda ilan mersunıu pos. 
ta ile gönderilecektir . 

Mıılıafız: liüsnii 
Antakya Türklerinin intihaba 

katiyen iştirak etmiyecekleri pek 
tabiidir . 

" Onu sevmekte haklıyım di· 
Yorum 1 

" Evet .. ihtimal onu şimdi ölüm-
le nıücadele ettiği ve mazlum oldu
~u İçin olacak eskisinden daha çok 
Seviyorum . Ona şehirlerden uzak 
bu kırları yaz kış yeşilliklerle dolu 
köyceğizin , bu bahçesi çitle çevril
nıiş ufak, basit evin hulasa:.ını ya· 
Parken demiştim ki : 

Saçlarının yavaş yavaş döküle· 
rek açtığı alnına hafifce dudakları

mı değdirdim; 

ı1 ( Sen her zaman sıhhatından böy 
le güzel konuşsan Namık! ) J 1 

1 Gözleri ısrarla gözlerimi aradai , 

T evekkülünı son alemine erdi 1 

Sana onun artık rabbimin kulu ol
duğunu söylerken ; o kadar sakin 
ve başkalarının hissedemiyeceği ka· 
dar içimden mustaribim ki ... Bahçede 

*** 

" .Bu temiz köyceği~in havası 
Sana çok yarayacak Namık!,, 

" Belki .. ,, 
" Belki değil . Namık l muhak· 

kak .. Yalnız söyle bu gidişimizden 
illemnunmusun . ,, 

Şüphesiz. ,, 
" Tereddütle söylüyorsun . Buna 

ben arzulandığını için rıza gösterme. 
Başka bir yer istiyorsan oraya gide 
tını . " 

" Hayır .. Yalnız sen yanımdan 
ayrılma Melek ! Senin olmak bana 
her şeydir ! ., 

iş ' e bu bana yakın insanı bunun 
İçin çok seviyorum anne 1 Küçük ve 
Şirin köyceğizi eminim ki, sıhhatıma 
l'arayacağından fazla benim arzula· 
illanıdan sever .. Belki yakın, bdki 
lllak bir istikbalde derdi onu haya
ta bütü veda ettireceğini bildiği için 
dir ki - rabbımın müsaadesi kadar 
)'aşarken - yanından ayrılmamamı, 

ii', ·ıJ ~ bırakmamamı istiyor ... 
O, şimdi ra' atlıktan kalktı. Kü

; i; .1 ı ·J-1 ! dir mek için, havu 

gülümsedi: j 
(Mademki istiyorsun! Peki. ) 
Gecenin bu ilerlemiş saatinde

her zamanki gibi- yine pencereden 
uzaklara bakıyor , beni çeken ka-

ı 

ranlığı seyir ediyorum . Yine uzak- i 
!ardan denizin , riizgarın sesi geli
yor .. Ve yine içli bir göz yaşı yağ

muru altında taliimin gelecek kara 
günlerini tahayyül ediyorum. içimde 
garip bir korku yeretıniş . Onu ya
kında kayp edeceğim vehmi .. 

Sert deniz havasının cigerlerine 
dokunacağından korkmama rağmen 
israrına dayanamadım . Kayıkla de· 
nizde uzun bir gezinti yaptık . Erke· 
ğim , her şeyi görüyor hissediyor
muş gibi . ehemmiyetsiz bir kaya 
parçasına , bir yeşillige dakikalarca 
dalıyordu . ihtimal bu ; bir daha 
dönmiyecek bir anıdır da ... Onun 
bana bütün bütün yaklaşmasını ve 
hayattan uzaklaşmasını bu kadar 
tabii karşılamama hayret ediyorum. 
Bu belki Allahımın - büyük bir 
nimet gibi - bana verdiği sabır ve 
tevekküldendir . 

Zaman zaman doktora hastamı 
sorduğumda o , ufarak mavi gözle 
rini gözleıirnden kaçırmaya çalışa
rak: 

"daha iyidir,, diyor. 

Evet .. Tam on dört gündür onu 
bu garip köyceğizin yakın mezarlı

ğına gömdük .. Kalbim büyük ke
derime , uzun bir buhran demi ge 
çirdikten sonra artık kanıksadı . Gö. 
zümde yaşımda sızmıyor . . Nefesi 

Parti ocak kongreleri 
başladı 

Bahçede parti ocak kongreleri
ne bu ayın iptidasında baş!<. ımıştır. 

nin varlığından haz duyduğum bu 
insani evet anne 1 Tam on dört gün 
dür ki ; bir kaç çamın bekçi olduğu 
kiiçük mezarlıkta onu ebedi uyku· 
siyle yalnız bıraktım . Erkeğim, saa· 
delinıizin ikinci yılından sonra yavaş 
yavaş sıhhatiyle mücadeleye atılır
ken , bana daha ihtiraslı bağlanıyor
du . Tıpkı benim ona bağlılığım gi· 

Parti severler, kongrelere mun
tazaman iştirak etmektedirler . Bu 1 

ay ortasına doğru ocak ve nahiye 1 
kongreleri sona ermiş olacaktır . 

Kaza kongresi kanunuevvelin 1 

_o_n_u_n.c0u0~g~u.·n_ü_y~a~p-ı.Ia_c_a_k_tı_r_._,_,..., __ I 

bi ... 
Mes'ut ömrümüzü kullardan ev

vel rabbımın kıskandığına inanmak 
isterim. 

Şimdi de onun ömrünü tamamla
dığım bu münzevi köycegizden ay· 
rılmıyacağım . Sen o gürültülü şe. 

hirden - faziletlerini sayan insan
lardan kaçanlar gibi - haz edemi
yeceğime hayret ediyorsundur. Fa· 
kat anne ! mademki bu anı , yarını, 
öbür günlerini daima karanlık , ke- 1 
derli saatlarını karşılayacaktır. Niçin 
eller kederimi daha yakından görsün 
ve niçin ben bu toprak olan in
sandan bu kadar uzak kalayım ... 
Burada çok geceler küçüğümle -
O bilmeden - baş başa verecek 
gizli göz yaşı dökeceğim .. 

Yine çok zamanlar onun yadi- 1 

garı küçüğümün babasına benzeyen 1 

taraflarını seve seve görecek , gök
süme saklayacağı altın başını hasret. ' 
ie öpeceğim. 1 

Melihi o felaket gününde evden ı 
uzaklaştırdığım için , onun ölümün- 1 
denberi soruyor: 

"Babam nerede anne? Hani ya 
kında gelecekti ? ,, 

Yüzümü saçlarında saklıyorum: 
" Yakında gelecek yavru n ! ,, 
Çünkü küçüğüm ; Babasının u-

zaklara gittiğini ve yakında Jönece
ğini biliyor. Hemen bir çok akşam. 
)ar , köyün bütün ışıkları yavaş ya
vaş söndüğü ve münzevi ana , evla· 
dı karanlık gece sardığı zamanlar o 
yine sorar: 

" Babam ne vakıt geleçek an
ne?,, 

Küçügümü ondan Lir pa•ça ol
duğu için d~lıa yanarak öpüyo-
rum: 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
Fevkalade programlarından birisini sunuyor 

1 

( T angolita ) 
Oynıyan Kitaalpar 

Çoktanberi hasretini çektiğiniz eşsiz şahesere ilave olarak 

2 
Vahşi Ormanlar esrarı 

Son kısım 

Matineler • • 
Cumartesi 2,30 Marahuana-Vahşi Ormanlar esrarı kısım 2 
Pazar 2 Tangolita - Vahşi Ormanlar esrarı son kısım 

7473 

(Müjde) 

Dünyanın en büyük Radyo fabri~ası olan Philips) 
in 93 7 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinkmeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Her kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
Dikkat : Bütün PHILİPS Radyoları garantili olarak verilir. Ve Tür-

kiyenin her Larafında bulunan resmi acantaları bozulan bir PHILIPS RADYO 
sunu biliı ücret tamir elmeğ'e mecburdur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. o: 20 telefon : No. 117 
18 

------~~----............ ~----............ . 
" Yakında gelecek yavrum 1 ,, 
Ve o, buna inanmış görünmek , 

için , yavaşca başını dizlerine koyu- ı 
yor ve çocuk uykusuna dalıyor .. 

işte biz oraya gelmektense, şim-ı 
di garipleşen münzevi hayatımıza 

seni de ortak yabmak için çağırıyo. 
ruz : 

" Gel 1 ,, 

Artık .. Bedbaht kızın , torunun 
seni bekleyebilir , değilmi anne? 1 1 

Terık Ömer 



Salıife : 4 Türk sözü 7 Teşrinisani 1936 

Lübnan - Fransa 
muahedesi 

!,: ____________________ " Adana Borsası muameleleri 

- Birinci sahifeden artan -

önünden geçerken polis bunları da
ğıtmağa teşebbüs etmiştir . 

Fakat polis kuvveti az olduğun
dan Trablustan yardım istemişlerdir. 

Bu kuvvet gelince sopa, taş der 
ken silah da patlamış asker yetişmiş 
ve nihayet iki taraftan yirmi yaralı 

verilerek çarpışma bitmiş , sükUııet 
iade edilmiştir . 

Trablus garbın Lübnana sonra 
dan ilave edilmiş olduğunu ve bu
nun için Suriye vahdetini istediğini 
burada hatırlatmak icap eder . 

Nümayişçilerden bir kısmının 
Türk bayraklarını bir muhabbet 
eseri olarak taşıdıkları anlaşılıyor . 
Nihayet hükumet tahkikat yapmağa 
lıaşlamış ve bir kaç kişi tevkif et
miştir . 

Trablus ahalisi müslüman oldu
ğundan bunlar da Lübnanın gayri 
müslümlere daha fazla ehemmiyet 
verilmesinden müteşekkidirler . işte 
bu noktada iki şikayet birleşmekte 
dir . 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

--------~~------~P--AM~U~K--ve--K~O~Z--A-·--------------~. 

-Kilo l<'ıv•ıı 
C1NS1 Satılan Mikdar 

=-~==--• 
Aılo s. s. K. 

Kapımalı pamu~ 
Piyasa parlağ,,_ı--""'----l-38 39,75-- -
Piyasa temizi ,, 36 37,50= _·--------• 
iane 1 -46 47 ,50 
iane- 2 39 - 45 ---

-E-kspres 
-Klevl-an_t ______ 43~50 1 47,50 

~--..;.....------------· YAPAGl 

il~-~- ----· ~u 1 J 1 Siyah . . 
Ç 1 G ı T 

Ekspres 1 
•~iane ~•-ı----· 

Yerli " Yemlik ,, 
--.. --·-.•Tôhuml~uko--,,~ı-"'2,57;._ __ ~l...;;3~.0~7~~..:..-----------=,,.-I 

HUıil HAT ---,..----------Bu~day Kıbrıs ----.. Yerli -. .. men tane 
-Arpa 
~,--'---,------- ----- -----ı--------Fasulya 

---- -----·--------Yulaf 
-Delice 
ı-..---...,------ı------1------ı 

Kuş yemi 
ı-..--'-''--,------------ı---·---1--------Keten tohumu 

Gayri müslüm mahafil başta 
patrikleri ve gazetrcileri olduğu hal
de Lübnan müslümanlarının hukuku 
mahfuz olduğunu iddia ediyorlar . 
Ve Suriye ile de aralarında dostluk 
olduğundan bu gibi şikayetlere nü· 
mayişlere hacet olmadığını söylü
yorlar . 

:W.====ıı========================;;;:,;' ___________ ... , ________ _ Mercimek 1 ,-,------:-------

işte bu sebeplerle Lübnan mua· 
hede müzakeratında bu işlerin de 
halledilmiş olması icap etmektedir . 

Japonyada büyük 
rejim hareketleri 

- Birinci sahifeden artan -

ilk anda aldatıyor. Fakat bir ko
münist teşkilatı olan • Rodo Kumiai 
Sarengo. nun tamamile bu nasyo· 
nal marksist partisine geçti5ini du
yunca, insan, fikrini değiştiriyor. 

Komünist partisinin programın· 
daki ilk ve son noktayı sınıf müca· 
del si teşkil etmektedir. Bunların da 
gayderi, sern11yeyi müsadere et
mek, mülk°Jeti kaJ,lırıııak; her işçi 

çiftçiyi d vlet lıizmetine almaktır. 

Parti Sovyet Rusyada olduğu gibi 
organize edilmiştir. 

Bu organizasyon höcrelere, gu· 
ruplara ayrılmıştır; her fabrika, ima
lathane ve harp gemisinin bir höc 
resi vardır. Galebe çaldıkları tak
dirde yedi ki ilik politik bir komi
te hükumeti ele alacaktır. Tabii, 
bunların başında bir de imparatorun 
lıulunacağını kayde lüzum yoktur. 

" Mippon Kokka Shakato ., nun 
da gözünde ayni marksist gayeler 
tütmektedir. Bunların liderleri To
kutato Suyama adında bir adamdır. 
Ancak bunların gayeleri ötekilerden 
daha geniş ve şümullüdür. Çünkü 
bunlar, yalnız Japonya sınırları için
de çalışmakla iktifa etmiyerek fikir
lerini Asyaya ve hatla Asya dışın· 

daki ülkelere de yaymak arzusun 
dadırlar. 

Yabancı milletlerin hususile 
renklilerin, kendilerine hakim olan 
kapitalitt devleti rin ellerinden ya· 
kalarını kurtarması gayesini bir pa· ı 
rola gibi kullarağa çalışmaktır. Bu 
hüküm, Japon emperpalizm bayrağı 
altında marksist akideleri yaymak· 
tan başka bir şey ifade etmez. 

Son zamanlarda bu iki partiye 
karşı yeni bir hareket uyandı : bu 
hareketin adı " Seisanto ,, dur. Ha
diyorum, çünkü Seisanto'nun kayıtlı 
azası, nasyonal marksist partisinde 
kilerden çok değildir; ve bu da tah· 
minen on, on iki milyona yakın ta 
raftara malik bulunmaktadır. 

" Seisanto ,, bazı gayelerile Al· 

Si sam 

Satlık dink 1 1 U N 
Bulgur dink döğecek büyük taş BELEDİYE İLANLARI Dö_!!__yıldız Salih _J25_ ı-_-----I 

her bir teferrüatile satılmaktadır . ~ üç • • 675 :.O ".ii Dört yıldız Do~ruluk 750- --
isteklilerin idarehanemize müracaat. ""!""-------------------------..: ~: üç • • 67ç--
ları . 7474 ,g .:;: Simit • -850 __ _ : ı Açık eksiltmeye konulan iş : Belediye itfaiye amir ve efradına ,,. ·• 

Adana Posta ve Telgraf 
Başmüdürlüğünden: 

Başmüdürlük devairi ilı: Posta ve\ 
Telgraf merkezlerinin bu sene kışlık 
yakacak ihtiyacı olan kuru ve so· 
balık kesilmiş ( 20,000 ) kilo meşe 
odunu ile, keza 1500 kilo kuru, toz, 
toprak ve marsıksız meşeden yakıl· 
mış mangal kömürü 2-11 - 936 
dan itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Kömürün muhammen bedeli 4 • 
ve odunun 2 5 kuruştur. ihale 18 -
11-936 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de P. T. T. Başmü
dürlüğün Jeki komisyon huzurile ya
pılacaktır. Muvakkat teminat mik
tarı (42) liradır. Teminat Başmüdür
lük veznesine yatırılarak makbuzu 
Orman ruhsatiyesi ile birlikte iha
leden evvel komisyon riyasetine ib· \ 
raz edilecektir. 

Talip olanların her gün saat 9 ı 
dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar 
P. T. T. Başmüdüriyetine müracaat-
ları. 7465 3-7-10-14 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk ı 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin j 
Halk Eczanesine. müracaatları. 11 

7424 

Davet 
İdman Yurdu Başkanlı
ğından: 

8 Teşrinisani pazar günü saat 
onda yeni idare Heyeti seçilece· 
ğinden Yurda mensup bütün üye· 
!erin o saatta Yurt binasında bu
lunmaları rica olunur.7472 4 5 

man nasyonal sosyalist hareketine 
benziyor. Ancak, Alman nasyonal 
sosyalizminin doktrin, ırk ve cer· 
menlik taraflarile kıyas edilemiyece· 
ği gibi, bu hareketi ltalyan faşizmi 
ile esaslı surette mukayeseye imkan 
yoktur. 

~ Dört yıldız cumhüriYe°t ___ -700· -- --
yaptırılacak yirmi dört takım elbise ve kasketin kumaşı Belediye tarafın. ~ I"' ü~ • ::_625 =-•-_-_----------
dan verilmek şartile ( nümunesi vcçhile ) yalnız dikilmesi, Simit • 800 

2 Muvakkat teminatı: Yirmi iki liradır. 
3 ihalesinin yapılacağı yer ve tarih : ihale teşrini saninin 12 J 

Liverpl Telgrafları \ Kambiyo ve para 

inci perşembe günü saat on beşte Belediye encümeninde yapılacak 6 11 / 1936 ş bankasından alınmıştır. 
-~"· ··~ tır. Hazır ,_66 94 Liret j 15 J lo 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gu"'n Belediye yazı iş. •--------- ·· - Rayşmark -- 1 97 Birinci kannn vadeli 71 -- - · 
leri kalemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte daimi encümene gel· •--M-t ____ _::..:___ --6- 64 Frank " Fransız • _1?_ _ıo 
melen. ı'la·n olunur. ar " - -· -- Sterlin « İngiliz • 615 

Hit hazır 5 173 Dolar « Amerika • --79- 35 
28-3-7-11 

Doktor Reşat 
Birinci sınıf müte3assıs 

Alman yanın Beri in ve Lapizig Tıp fakültderi kulak , burun , boğaz 
şulıeleriııden mezun 

Hergiin hastalarını iş Bankası arkasında M'islüın bey Apartmanı üçüncü 
katta kabul ve tedavi eyler. icabında ağrısız ameliyatlar yapar . ı 

7300 20-30 G. A. 

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

mukavele proje~inde gösterildiği üzere yapılacak 1550,5 m 2 Beton ve 
2030 m 2 Parke döşeme işi açık eksiltmeye konulmuştur . 

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

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde Adana vez
neınizden a:ınabilir. 

Bu işin muhammen bedeli 8516,33 liıa muvakkat teminatı 638,74 li· 
radır . 

Talip olanların 2490 numaralı ntırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
saik, Nafia ehliyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu ile saatında eksiltmede hazır bulunmaları 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine I.ı:r 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 
cağını kim iddia edebilir . 7379 19-26 
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Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
Bütün konforlarile açılıdı 

3973 18 
98 

Muayenehanesini Abidin Paşa caddesinde Bebekli Kilise sokağında 

11 No: Iu eve nakletmiştir . 7466 5-10 

Umumi neşriyat müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türk sözü matbaası 
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