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ieneral Franko nihayet Madride girdi mi? 
11illi emellerini tahakkuk ettirmek için 

Almanya harp ede-
cekmi etmiye

cek mi? 

ketin müdafaası için hazırladığını 
söyliyor. Almanyanın komşuları da 
Almanyaya karşı itimadsızlıktan si
lahlandıklarını iddia ediyorlar. işte 
bu suretle bir silahlanma yarışıdır. 

Başladı ki bunun nereye varacağını 
kimse kestiremez. 

Liseler 

Önümüzdeki yıl 12 sene 
nluyor 

Kültür Bakanlığı lise ve orta 
okul tedrisatının daha ziyade te· 
kemmülü için muhtelif noktalar üze· 
rinde yaptığı tetkiklere devam et. 
mektedir. 

Bu arada ders , kitap ve tedris 
işlerini incelerken kültiir sahasında 

daha ileri memleketlerin kültür va
ziyetlerini terbiye ve tedris şekille· 
r . .ı i de göz öıünde bulundurmak 'a
dır · 

Kültür Bakanlığı Üniversite hu· 
kuk fakültesinin tahsil müddetini 
dört yıla çıkardıktan sonra bu müd
det içinde mevcut fakülte proğra· 

mını dört yıla taksim işile meşgul 
olmuş ve alakadarlara yeni şekil et· 
rafında talimat vermiştir . 

Şimdi hukuk fakültesine yapılan 
bir yıl ilavesinden sonra Bay Saffet 

- Gerişi üçüncü sahifede -

j Madrid önünde son olacağı muhakkak sayılan 
süngü muharebeleri başladı 

kanlı 
1 

İspanya Başvekili , milliyetperverler Madride girerse 
edeceğini söyledi 

intihar 

~·-

Madrid hükumeti evelki günden
başladı beri Barselona · taşınmağa 

Londra : 7 ( Radyo )- Madrid 
civarında son olacağı kuvvetle tah· 
min olunan şiddetli ve kanlı bir mu
harebe başlamıştır . Yüzlerce tan· 
kın himayesinde taarruza geçen Fas
lı kıtalarla hükumet kuvvetleri ara· 
sında müteaddit süngü muharebeleri 
olmuştur. 

Madrid hükumeti , şehir civa· 
rındaki mıntakaların tahliyesini em· 
retmiştir . 

Madrid : 7 ( Radyo ) - Hüku 
met bugün neşrettiği bir beyanname
de vukua gelen muharebeler netice 
sinde hükümet kuvvetlerinin Kal ve· 
royu zaptetdiğini ve asi kuvvetlerin 
bilhassa cenup cephesinde büyük 
zayiata uğrabldığını bildirmektedir. 

Lizbon 7 ( Radyo ) - Madrid 
hükumeti reisi Kaballero yakınların· 
dan birine vaki olan beyanatında 
asi kuvvetler eğer Madride girerse 
intihar edeceğini , şehri sağ olarak 
terk etmiyeceğini bildirmiştir . 

Lizbon :7 ( Radyo ) - Madrid 
hükumeti Barselona taşınmağa İ>aş· 
lamıştır . 

Londra : 7 (Radyo) - lngiliz 
hükumeti Burgas'da bulunan milli· 
yetperver hükumete müracaat ede· 

rek kadın çocuk ve ihtiyarların bu
lunduğu yerlerin bombardıman edil
mesini şiddetle protesto etmiştir . 

Malum olduğu üzere Cuma gü
nü yapılan bombardımanda "çok faz. 
la çocuk ve kadın telef olmuştur . 

Berlin : 2 - 11 - 936 ( Hususi 
ınuhabirimizden)- Almanya harici 
siyasetinin dileklerini yerine getir
ınek için harp etmeli mi? Avrupada 
bir Alman harbinin gayri kabil icti· 
nap bir şey olduğu kanaati bir çok 
ınemleketlerde kök salmış bir fikir
dir. Bu memleketlerde irgeç mu· 
hakkak bir Alman harbi olacağına 
inanılıyor. 

Hitlerin Almanyanın başına geç· 
tiği gündenberi dahilde görülen 
faaliyete ha•ici s;yaset bakımından 
da manalar veriliyor. Umumi harp
ten evvel Alman militarizminin Av. 
tııpa hakimiyetini elde etmeğe uğ· 
taşbğı iddia ediliyordu. Bu iddia bir 
<;:ok propagandalar neticesi bugün 
de Adolf Hitlerin Almanyanın ba· 
Şı ıa geçtiği günden beri tekrar nıey. 
dana (ı'<mağa b~şladı. F rans:ıda 
ll'eniş halk tabakalarının Almanya 
hakk ı nda ne Jüşündüğü malumdur. 
Orada intikam politikası halkın o 
kadar iliklerine işlemiştirki herkes 
1918 den sonra Almanya için 1870 
te düşünülerılerın aynını düşünmeğe 
başladılar işin acı tarafı şudurki 
fngilterede de ekseriyet Alman· 
Yanın, dış siyasetinın gayelerine va 
tabilmek için .muhakkak harb et. 
nıek mecburiyetinde olduğu kanaa · 
!indedir. Almanyanın milli harp ga
Yeleri hakkındaki bu lngiliz düşün 
celerini İngilternin eski sefaret müs· 
teşarı ve konservatif mebus Vins
ton Chnrchillin damadı Duncan 
Sandys "Europaische Revue. gaze· 
lesinde nl!şrediyor. Sandya lngiliz· 
lerin niçin mütemadiyen Almanya
nın harp edeceği korkusu altında 
Yaşadıklarını şöy)e izah ediyor. ln
giiizlerin fikrine göre Almanya 
lllilli şerefini korumak ve iktisadi 
nıüşkülata galebe etmek için günün 
birinde muhakkak silaha sarılacak
tır. 

Alman dış siyasetinin gayelerini 
ve bu gayelerin tahakkuku için ta· 
kibedilen metodları tetkik eden Dun 
can Sandys şöyle diyor : 

Filistin yeniden mi karışıyor? 

Sandy.sin tikirine göre Alman
Yanın yeniden sialhlanmasını yalnız 
nıaddi ve askeri bir hadise olarak 
ll'Örenler temamile yanlış bir netice
Ye varıyorlar. Almanyanın tekrar 
~ilahlanması milli şereflerin yara· 
laııması ile başlar. Bu zaviyeden 
bakıldığı takdirde Almanyanın tek
rar silahlanması, soguk kanlılık ile 
hazırlanmış askeri bir hesap olmak· 
tan çıkar. Bu silahmanma daha zi· 
Yade şerefsiz zincirlerinden bir mil· 
letin kuvvetle kurtulma siyasetinin 
tabii bir neticesidir. lngiliz siyasisi, 
Almanyanın büyük silahlanma ma· 
ltinesini yeni işsizler felaketine uğ
ramamak korkusu ile günü geldi-

ği Zaman bunu durduramıyacağı iddia· 
larına inanmıyor. Almanya günü 
ll"eldiği zaman bu işlerden artacak 
kuvvetleri kullanacak İş ve vasıta 
bulmasını bilecektir. Almanya mu· 
azzam harp kuvvetlerini, memle· 

Almanyanın dış siyaseti, ancak 
Alman milletinin varlığını korumak 
gayesini gütmektedir . 

Alıııanyanın ümidleri ordusunun 
kuvvetinden ziyade, milli cazibesi· 
ne dayanmaktadır . 

Almanyanın revizyon arzulaı ı 

ilk ba!oşt" barı~ ve düzenlıkle hal. 
ledilmiyec~k bir mesele gibi görü · 
nüy ,. rlar . 

Lakin Almanyanın bu d ılekl e ı i 
tek t ;k tetkik eJildiği takdirde, bun
ların hepsinin d~ mııvaffakiyetli bir 
görüşme ve anlaşmaya uyan taraf · ı 
ları olduğu görülür . 

Almanyanın dahıli şer, fini yerine 
gntiren tamirat borçları, tekrar si· 
!ahlanma ve Ren me~elesi gibi üç 
mühim mesele zaten kendiliğinden 
halJoldu . 

Kudüste Mescidiaksii 

Avusturya meselesi şimdiye ka -
dar bütün siyasi spekülasyonların 
mevzuu olmuştu . 

Yeni anlaşma Avrupa haritası
nın bu en tehlikeli işini de ortadan 
kaldırdı . 

Avusturya tehlikı:yi atlattıktan 

sonra bütün nazarlar Çekoslovak· 
yaya çevrildi . 

Burada istenen, büyük bir akal· 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Kudüs : 7 ( Radyo ) - Yüksek 
arap komitesi İngiltere hükumeti ta· 
rafından Filistine gönderilen İmpa 

ratorluk tahkikat komisyonuna boykot 
ilanına karar vermiştir . 

Komite . her türlü anlaşma için 
ilk şart olarak Yahudi muhacereti
nin derhal durdurulmasını ve veri· 
len müsaadelerin derhal geri alınma· 
sını şart göstermektedir . 

Hayfa : 7 (Radyo ) - Hayfaya 

Avam kamarası müzake
releri sona erdi 

Çorçil ve Çemberlayn Edenin nut
kunu tasvip ve teşrih ettiler. 

Londra: 7 [A.A.)- B. Eden'in 
nutkundan sonra Avam kamarasın
da söz alan B. Churchill, Akdeniz 
bahri devletlerinin bir anlaşma im
zalayarak birbirinin deniz münaka
latını rahatsız etmemeği teahhüd 
etmelerini teklif etmiş ve demiştir 
ki : 

" Akdenizde sulhu ve hüriyeti 
temin etmeğe çalışmağı ve Akde
nizin büyük devletleri arasında dost
luk münasebetlerini teşvik etmeli
yiz. Sovyetler birliğine gelinece, 
umumi sulhun idamesinde · rol oynı. 
yabileceği ümidile, bu memleketin 
inkişafını sabırla beklemek lazımdır. 

Fakat, her şeyden üstün olarak, 
kuvvetimizi ve nüfuzumuzu Millet· 
ler crmiyetini islah etmek ve onun 
herhangi bir mutaarıza karşı gele
cek bir kuvvete sahib bulundur
mağı temin etmeğe sarfetmeliyiz. " 

lngiliz bahriyesini mevzuu bah
seden hatip, bilhassa hava tehlikesi 
nazarı itibare alınırsa, saffıharb 
zırhlılarının lngiliz bahriyesinin esaslı 
unsurunu teşkil ettiğini söylemiştir. 
Muhafazakarlardan duşes d'atholl, 
büyük bir Britanyanın karşılıklı yar· 
dım prensibini Avrupada müessir 
kılmağa çalışması icab ettiğini söy 

-Gerisi dördüncü sahifede -

1000 asker ve zabit ve mühimmat 
geldi. 800 nefer de yoldadır . Filis
tine artık lngiltered~n asker gelmi· 
yeceği söyleniyordu.Irak hadisesinin 
bu yeni sevkiyata vesile olduğu zan· 
nolunuyor . 

•• mu-İngiliz - İtalyan 
nasebetlerinin 

zelmesi için 
dii-

Roma : 7 ( Radyo ) -lngiltcre 
ile ltalya arasındaki ticari münase· 
betleri tanzim maksadiyle yapılan 
konuşmalar sona ermiş ve lngiliz 
sefiri ile ltalya Dışişleri kont Giyano 
arasında ihzari bir mukavele akde
dilmiştir . 

Bu mukavelelere nazaran ltalya 
lngiltereye borçlu olduğu iki milyon 
lngiliz liralık harp borcunu derhal 
ödeyecektir . 

Bu mukaveleden sonra İngiliz • 
ltalyan siyasi münasebetlerinin düze. 
leceği ve iyi bir safhaya gireceği 
umulmaktadır . 

Mısır parlcimentosu mua -
hede müzakeresine başladı 

Kahire : 7 ( Radyo ) - Mısır 
parlamentosu Mısır-lngiltere mu
ahedesinin müzakeresine başladı ve 
muahede metni evvel emirde bari· 
ciye encümenine havale etti. Nahas 
paşa meclise gelince encümenle te
mas edecek ve parlamentoya da 
izahat verecektir. 

Akdeniz yolunun hürriyeti için 

İngiltere her şeyi yapacak 
Taymis ve Ta il bu y.:ılda neler diyor? 

Loııdra : 7 (A.A.) - lng-iliz dış 
işleri ilabnı Eden Avam kamara
sında dış siya;a hakkmd<l be) anı;tta 

bulumııuş ve. MıHdler. Cerııiydi oto ·ı' 
rite.>ıııın takvıyesının bır Avrupa nı· 
zaıııı için müzakereler yapılmasının 
lngiliz kuvvetlerinin yeniden techiz 
edilmesinin lngiliz programının esas 
noktaları olduğunu söylemiştir . 

Mussolininin geçenki nutkuna te 
mas ederek Akdenizin Büyük Britanya 

için hayati bir menfaati haiz oldu
ğunu beyan etmiştir . 

* 
lngiliz ve Fransız gazeteleri, M. 

Mussolininin bir kaç gün evvel Mi· 
lanoda söylediği nutukla uzun uza 
dıya meşgul oluyorlar . 

Taymis gazetesi bu münasebet
le yazdığı başmakalede nutkun bil 
hassa Akdenize dair olan kısmından 
bahsediyor . 

Taymis diyor ki : 
Mussolininin Akdenizde vahim 

neticeler doğuracak bir itilaf varmış 
gibi heyecanlı bir lisan konuşması 
herkesin hayretini mucip olmuştur. 

Akdeniz yolunun Britanya lmpa 
ratorluğunun münakalatı İçin çok 
mühim olduğu doğrudur . 

Mussolininin " bu yolu tehdit et· 
mek niyetinde değiliz " sözleri !tal 

yanın lngilterenin bu havalideki me
natiini tanıdığına delil sayılabilir . 

Mussolıni sözlerine devam ede. 
rek Akdeniz İngiltere için sadece 
bir yol, ltalya için bir hayattır, de. 
miştir. 

ltalya bunun tanınmasını istemiş 
ve İtalyayı boğmak teşebbüsünün 
bütün 'ltalyan halkını sanki bir adam 
mış gibi ayaklandıracağını ileri sür
müştür. 

Fakat ltalyan menafiine dokun
mak istiyen kim, ltalyayı boğmak 
istiyen kim ? Her halde lngiltere de 
ğil . lngiliz harici siyasetinin esas 
noktalarından biri de Akdenizi bey
nelmilel münakalata açık bırakmak 
tır . 

Bu prensibi müdafaa etmek ve 
Akdeniz yolunun hürriyetini muha· 
faza eylemek için lngilterenin son 
raddeye kadar gideceği herkesin 
malumudur. Vaziyette hiç bir yeni
lik yoktur , ve hiç bir anlaşma ita!· 
yan menafiinin tanınmasına yardım 
etmiyecektir . 

TEMPS DiYOR Ki .. 
Pariste çıkan Temps gazetesi 

yazdığı baş makalede diyor ki : 
Musolini tarafından Milanoda irad 

edilen nutkun en ehemmiyetli par· 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Son dakika 

Madride girdiler mi ? 

Lizbon : 7 ( Radyo ) - Bir habere göre general 
Franko yarın Madride muzafferen gireceğini söyle
miştir. Bir habere göre de ihtilalcilerden bir kol 
Madride girmiştir. 

Madride girmek son zafer değildir diyorlar. Çün
kü başka yerlerde çarpışmalar oluyor ve cumhu
riyet hükumeti yardım göreceği ümidindedir. 

Bununla beraber Madridin sukutu büyük bir ha
dise olacaktır. 
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MONTE ~~RLODA 
Şans perisine avuç açarlar! . Fakat bunların 
arasında masa başına oturur oturmaz heyecan
dan ölenlerde var .. Kazandıran usulü bulma-

ğa çalışan ihtiyar adam .. 

Avrupanın bir çok şehirlerinde 
büyük kumarhaneler vardır . Burada 
bir çok zenginler bir günde servet
lerini eritirler, arka kapıdan sefil bir 1 

kıyafette çıkıfrlar. 
ilk kumarhane salonuna girdiğim 

zaman aklımda henüz kumar hakkın· 
da edebiyattan başka bir şey yok-
tu. 

Yeşil çuhalı bir masa etrafında 
toplanmış , Dostoyevski' nin roman. 
larındaki kahramanlarla karşılaşaca

ğımı zannediyordum . Halbuki , ilk 
girdiğim salonda bir fabrika kala 
balığı gördüm . içerisi karmakarı
şıkb • Bir alay insanlar gidip ge)i. 
yordu . Masalar insan kalabalığı ara· 
sında kaybolmuştu . Yalnız , bir ta 
kım sesler , takırdılar tokurdular , 
para sesleri geliyordu: 

Ruletin döndüğünü , paraların 
elden ele geçtiğini anladım. 

ikinci bir salonda daha başka bir 
şeyle karşılaşbm ; 

Orada derin bir sessizlik vardı . 
Yalnız kağıt hışırblan , ve arada bir 
de biraz yüksek perdeden sesler işi· 
tiliyordu. 

O zamana kadar kumarhane
leri geceleri ziyaret etmiştim . Bu· 
ralarda sabaha kadar vakit geçiril· 
diğini biliyordum . Fakat . ben saat 
üçte ·veya dörtte gittiğim zaman , 
diğerlerinin de arkamdan çıktıklan. 
nı zannediyordum . Halbuki , bura. 
)arda , kumar durmadan devam edi. 
yormuş . Hele sabahın saat 9 zunda 
kumar oynanacağını hiç aklıma ge· 
tirmemiştim . Çünkü , bence bura· 
daki insanlar geceleri vakit geçirmek 
için geliyorlardı ve gündüz herhalde 
işleri güçleri vardı. 

Bir sabah , şehirde dolaşmağa 
çıkmıştım . Rastladığım bir arka. 

daş: 

- Hadi gel gazinoya gidelim , 
dedi. 

Yazan: XXX 

buk ! ,, diye bağırırlar . Halbuki siz 
hiç acele etmiyorsunuz . Kumarha. 
neye gitmediğiniz belli ... Bundan 
başka , elleriniz titremiyor ... Heye. 
canlı değilsiniz ... Bı:nzin almadan 
evvel para çıkarmadınız ... 

Adam doğru söylüyordu . T ah· 
nıininden dolayı tebrik ettim. Tam 
otomobili işleteceğim sırada , bir 
başka otomobil geldi. İçindeki adam 
daha uzaktan bağırıyordu ; 

- Elli litre benzin 1 Çabuk ! El. 
li litre ! 

Benzin alır almaz bir avuç para 
çıkardı ve fırlattığı gibi otomobili 
son süratle sürdü ... 

Bende arkasından yola koyul· 
dum. , 

KAZANDlRA N USULÜ BULMAGA 
ÇALIŞAN ADAM 

Monte Karloda tanıdığım adam
laaın en dikkate değeri ihtiyar bir 
miralay tekaüdü idi . Altmış yaşın. , 
da olan bu adam şimdiye kadar ku
mar nedir bilmediğini , hatta iskam
bil bile oynamadığını söylüyor 
du. 

Bir gün , alay olsun diye , kumar 
masasının başına geçmiş ve tesadü. 
fen kazanmış . O zaman , kendi 
kendine bir usul keşfettiğini zannet· 
miş ve daima kazanacağını düşüne· 
rek devam etmiş .. 

Ondan sonraki oyunların çoğun 
da kaybetmiş . Fakat , hala o ilk 
oyundaki usulü ( 1 ) bulacağını ümit 
ederek oynuyormuş .. , 

Bu adamı Monte Karloda bir iki 
gün daha gördüm , Ondan sonra 
görmez oldum. Fakat ortadan kay. 
bolduğunu farketmemiştim. 

On beş gün sonra Monte Karlo 
dan ayrılırken aklıma o miralay gel · 
di . Tanıyanlara sordum : 

- Öldü, dediler . 
- Ne zeman? . 
- On gün kadar oluyor . Bir 

gün otelinin odasında , masasının 
başına oturmuş , elinde kağıt kalem 

Türk sözü 

Amerikada 
Denizcilerin grevi şid -

detle devam ediyor 
·-

Nevyork : 7 ( A. A. ) - De 
nizciler grevi devam etmektedir . 
Vaziyet, endişe uyandırmaya başla· 
mıştır. Söylendiğine göre,San Fran· 
sisco grevcileri, sebze ve taze meyve 
münakalatırıa mani olmamağa karar 
vermişlerdir . Nev Orleanda 56 
grevci yakalanmıştır . Galvestonda 
karışıklıklar olmuş ve 18 kişi yaka· 
lanmıştır . 

Baston, grevcilerinin şefi yaka 
lanmıştır. Havadan Amerika memur. , 
!arına gelen bir telgrafta bildiri!· 
diğine göre, deniz grevi havay ada· 
!arın ı da tehdit etmektedir . Çünkü 
bu adaların gerek ticareti , gerekse 
iaşesi doğrudan doğru ya gemi faa· 
liyetine bağlı bulunmaktadır . 

Türk tarih <urumu aza -
\arının tetki ·leri 

Ankara : 7 ( A. A. ) - T Ü r k 
T. K. üyeleri dün Bir heyet ha. 

!inde İstıgrafya m ü z e s i n e gı
derek mu akkaten teşhir edilen C'er.: 
!eri g"" ı ·· erdir. 1 

Denizlide ku vvetli bir 
hareketiarz oldu 

Ankara ; 7 ( A. A ) - Deniz
lide kuvvetli bir yer sarsıntısı ol · 
muştur. Yıkıntı yoktur . 

Nevyorkta büyük bir 
grev başladı 

Nevyork : 7 ( Radyo) - Neş· 

redilen bir tebliğde deniz amel ele· 
rini temsil eden komitenin Nevyork 
limanında bir grev ilan ettiği bildi· 
rilmektedir . 

Grevciler Avrupaya giden bü
yük bir transatlantik gemiyi hare· 
ketten menetmişlerdir . 

Fransa Parlamentosu 

Paris : 7 (Radyo) - Fransa 
parlamentosu maliye islahat proje· 
sini kabul etti . 

Fransız kabinesine 
itimat 

Paris ; 7 ( Radyo ) - Ayan 
meclisi çok şiddetli münakaşalardan · 
sonra hükumete beyanı itimat et· 
miştir. Münakaşalara ve itimad mese· 
lesinin mevzuubahs olmasına son 
grevlerde vukua gelen hadiseler 
sebep olmuştur . 

Bu grevlerde bir çok grevciler 
tevkif olunmuş ve fakat biraz sonra 
tahliye edilmişlerdi . 

Yapılan münakaşalarda bilhassa 
bu grevcilerin tahliyesi için bir çok 
resmi şahsiyetlerin müessir olduk
ları söylenerek şiddetle tenkid edil. 
miştir . 

İngilterenin Roma sefiri 

Roma : 7 ( Radyo ) - Romaya 
lngiltere sefiri geldi. lngiltere Adi· 
sababadaki efirıni çekecektir. ltalya 
temınat vem iştir . İki ıneırleket 
ara•ınd~ ticaret mualıedesıle başlı. 
yan münasebat sİ) asi sahada da 
salah yoluna girmiş demektir . -
Almanya harp ede
cekmi etmiyecek 

mi? 
- Birinci sahifeden artan -

liyet olan, Çekoslovakyadaki Alman 
ların kendilerine yakışacak adil ve 
şerefli muameleyi görmeleridir . 

Bu sahada devam edip giden 
anlaşamamazlıklar . hiç şüphe yok· 
tur ki bu günkü Avrupa sulhunu 
tehdit eden en mühim bir mesele· 
dir. 

Lakin bunun halli için de barış 

yolu ile bir çare bulmak mümkün 
olacaktır 

Eupen ve Malmedy meseleleri 
büsbütün ayn şeylerdir . Bunlar ta· 
mamile Alman olan iki memlekettir 
ki , Belçikaya harp tazminatı temin 

etmek için Versay muahedesi ile ceb. 
ren Almanyadan alınıp Belçikaya 
verilmişl erdir. 

- Bu vakit gazinoda kim o· 
lur 1 

- Sen gel de gör bak ... 
bir takım kumar hesapları yaparken ~----------....,.,,,.,......,.. 

Bunlar Belçika için birer kuvvet 
değil bel ki bir ağırlık ve memleket 
için birer zafiyet menbaıdırlar. 

Belçika bu memleketleri ancak 
bir milli prestij olarak ve zengin 
madenleri için elinde tutmaktadır . 
Bunlara iktisadi ve mali bir karşı· 

lık bularak bu meseleyi halletmek 
güç bir şey d -ğildir. 

içeri girdik . Salon o geceki gi· 
bi kalabalıktı . Hatta bazıları gece 
bıraktığım yerde idi ve ayni şekilde 
oyun oynuyordu. 

MONTE KARLOY A GiDERKEN. 

Kumarhaneler seyahatimin en 
hoşu Monte Karlo seyahati ol. 
du. 

Otomobilime bindim , Monte 
Karlo yoluna koyuldum . Yolda ben
zinim bitti . Bereket versin huduttan 
biraz ötede idim , Orada bir benzin 
yeri vardı. 

Otomobilime benzin dolduran 
adam beni yukardan aşağı bir süz· 
d"" 1 

u. " Kumara gittiğimi görerek ben· 
den fazla para mı istemeğe hazırla· 
nıyor? ,, diye düşündüm. 

O , ne düşündüğünü söylemekte 
gecikmedi : 

- Bu taraflarda bir seyahate 
çıkmışsınız , galiba ? 

- Hayır , dedim , Monte Kar· 
laya gidiyorum . On beş gün kala
cağım . On beş günde on beş bin 
lira kazanmak niyetindeyim . 

Adam güldü : 
- Şaka etmesini iyi biliyorsu. 

nuz,. dedi . 
- N den? 
- Öyle ya l Sizin kumarhaneye 

kumar oynamağa gitmediğiniz ıçın 
1 bahse tutuşabilirim . 

- Nerden anladınız? 
- Bu yoldan kumarhaneye gi· 

de!lleri az mı gördük 1 Monte Kar· 
laya gidenler burada benzin almak 
için durdukları vakit : "Çabuk ! ça· 

ölü vermiş . Kalp sek esinden öldü. 
ğü anlaşılmış ... 

ihtiyar adam kendisine hayatında 
bir kere kazandıran usulü bulmak 
ıçın çalışırken ömrünü tüketmiş· 
ti ... 

Akdeniz yolunun 
hürriyeti için 

Birinci sahifeden artan -

çası , lngiliz - ltalyan münaseba · 
tına ve bu münasebetlere hakim olan 
Akdeniz meselesine müteallik olanı· 
dır . 

M. Musolini nutkunda Akdenizin 
lngiltere için bir yol alduğu halde 
vaktiyle " Bir Roma denizi olan bu 
denizin ltalya için hayat mesabesinde 
olduğunu ileri sürüyor . Bu mesele· 
nin , samimi bir teşri'<i mesai saye· 
sinde halledilmesi kabild ir . Fakat 
açıkça izah edilmesi lazımdır . 

Akdeniz it ilafı yalnız bir lngiliz 
ltalyan mesele.i değildir . Bu , Ak 
deniıde sahilleri alakadar eden bir 
meseledir. Ve bu meselenin halline 
bütün aliıkıdar devletler iştirak et· 
melidirler • 

Musolininin nutkunda en dikkatli 
münakaşalara sebebiyet verecek 
olan nokta , merkezi Avrupaya te-. 
mas edenidir . Musolini nutkunda 
ltalya- Yugoslavya münasebetle
rinin düzeldiğini kaydederken Ma. 
caristanın arazi müddeayatını da 
müdafaa ediyor. 

Bu sözlerin Macarları teselliye 

Liseler önümüzdeki 
yıl on iki sene oluyor 1 

- Birinci sahifeden artan -

Ar.kanin l d.• . b Almanya büyük bir sabr göste. evve ce ver ıgı eya • rerek , Belçikanın milli hassasiyeti· 
natında bir nebze İşaret ettiği veç· h"" ·· · B ı "k lb 

h·ı ı · ı · l"h · · ·k· 1• k ne urmet gosterırse , e çı a ~ et 
ı e ıse erın ıs a ı ıçın om ı yı a çı a b" .. b l · h ıı· h k 
rılma işi etrafındaki tetkiklere devam .'r gun u mese enın a ı em . en· 
edilmektedir . 1 dı hemde Almanyanın entereselerıne 

Mevsuk bir menbadan aldığımız u~~un olduğu ~~naatini_ hasıl ederek 

h b .. b . l l l 1 muzakerelere gırışecektır. a ere gore u ış e meşgu o an ta· . d 
l. t b" h · ·· ·· .. d k" d Baltık meselesınde e Almanya. 
ım er ıye eyetı onumuz e ı ers . . .. . 

yılı başından itibaren liselere bir nın . dıl~klerı barış ve d~~enlık!e hal-

ı d h · ı · d k 12 1 k ledılemıyecek şeyler degıllerdır. 
yı a a ı ave e ere yı a çı a· M · k k" · · 
racaktır . emel meselesı artı es ı sı gı · 

Lise tahsili on iki yıla ç ıktıktan bi bir milletl erarası mücadele mev 

B k 1 k 1
. • d zuu olmaktan çıkmıştır . Bu mesele· 

sonra a an ı ıse program ını a . h 11 . k k b. 
· · t ·· h I f fi nın a ı artı - anca ı r zaman ıne 

yem. va~ıl:'e e gore mu te ! sı nı ara selesidir. 
taksım ı~ıne baş lıya~ak~ı r · . . . Milletler Cemiyetinin , Meme! 

Terbıye ve ted rıs sıstem len ışı· statukosunun bir işe yaramadığını 
ne gelince : Bakanlık tat;J ay l arında görüp , halkın re,ine müracaat ile 
vilayetlerde ö((retmeıılere kurs- Menıillilerin Al~anyaya avdet ne 

lar açacaktır. Bu kurslarda öğret· müsaade edeceği günln t.zak değil. 
merılere yeni Lı.-rbi}e \e teclıis cere· dır. 
yanları etrafında dl" sler verilecektir. Danzig meselesi is halli en güç 

matuf oldu ,una ve yahut kral Ka. 
rolun Prağı ziyar~tine bır mukabele 
teşkil -ettiğine inanmamak gti~tiir . 
Triyanon muahedesinin nraziye ta
alluk eden hiikiiınlerini Avrupanın 
büyük harp nıalıilü Macaristaııın le· 
hine tadil etmek meselesi ortaya 
atılmış lt r . 

Bu siyaset, İtalyanın Küçük iti 
lafa yaklaşmak siyaseti ile nasıl te 
lif edilebilir ? Prağda , Bükreş ve 
Belgradda vukubulacak aksülamel. 
]erin siddetli olmasından korkula · 
bilir . 

bir n e gibı göriinüyor ı :ı bu· 
nuıı büt '.l Alın :ı dil.-kleıiııJen Av· 
rupa 'ullıunu en az tehdid eden bir 
ıııest::~ olduğuna şüphe yok.ur. 

Alnıaııyanın Danzigi c br ve 
kuvvet ile alacağını zannedt:nler va
ziyetin iktisadi taraflarından haberi 
olmayanlardır. 

Bu büyük ticaret şehrinin bütün 
iktisadi hayati , hatta varlığı Polon 
yanın hüsnüniyetine bağlıdır. Sandys 
in fikrine göre bu meselenin halli 
de , Varşova ve Berlin arasında ya 
pılacak makul ve adil müzakereler 
sayesinde barış ile halledilebilecek· 

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 Forst ve sahne arkadaşı Dolly Haas 

la beraber bizzat temsil ettiği Almanca sözlü muhteşem film 

Böyle bir kız unutulur mu ? • • 
7475 

A saray • 
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 • • 

Pazar 2 Tangolita -Vahşi Ormanlar esrarı son kısım 
7473 

(Müjde) 

1 

Dü,nyanın en büyük Radyo fabrikası olan Philips) 
in 937 modelleri geldi . 

Bu Rady0 1an görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
menfaatınız iktizasındandır . 

Hl'r kiseye göre fiat ve azami teshilat . 
DiKka' : Bu•-n PH.L PS ~.d. 1 ı garar.•ıli olarak verilir. Ve Tiır· 

kıyen.n he ta ınd bulu rı: ; <l ant:ıl rı bozulan bir PHlLiPS RADYO 
sunı; bıla ucret amir m merb dur . 

ADANA VE HAV ALiSi RESMİ ACANT ASI 

Belediye caddesinde 

P. • . o: 20 

aşit Ener Ticarethanesi 

telefon : No. 117 
19 

tir. madığı neticesine varıyor. 
lngiliz siyasisi l.ıunları anlattıktan Çünkü Almanya harp ettiği tak· 

sonra Almanyanın dış siyaseti ga· ' dirde barış ve anlaşma ile alabile. 
yelerini yerine getirmek için harp ceklerinclen fazla bir şey almıyacağı 
edip etmiyeceği meselesini mevzuu gibi , boş yere harp zararlarına gır· 

bahsederek , bu ihtimal mevcut ol· miş olacaktır. 



Sahife : 4 Türk sözü 

Avam kamarası mü-.,---------·--------·--------. 
zakereleri sona erdi 

- Birinci sahifeden artan -

!emiştir. 

Bn. da'atholl, Romanya ve Çe· 
koslovakya'mn lngiltere'nin mütte· 
fikı olarak harb ettiğini hatırlatmış 
ve bu memleketler istiklalinin mil
letler cemiyeti tarafınd:ın teahhüd 
edilmiş bulunduğunu söylemiş ve 
şunları ilave etmiştir. 

" Büyük Britanya, bu memle· 
ketleri herhangi bir taarruzun kur· 
bam olmaktan koruyan teahhüdlere 
hürmet etmeğe devam etmelidir. 
Aksi takdirde mesela, 1914 de 
Belçikaya karşı olan teahhüdleri· 
mizi ifa etmemiş olmak ihtimali 
karşısında muahazelere maruz kala 
lacağız. 

Görüşmeleri sona erdiren B. 
Neville Chaınberlain, demiştir ki: 

" Bu görüşmeler, isbat etmiştir 
ki, A\'am kamarasının bütün hizib-
leri B. Eden tarafından çizilmiş 
olan siyasa üzerinde şayanı dikkat 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

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

===================================: ... msıma11111 .. -=•--, .............. bir şekilde anlaşmış bulunmaktadır. 
Milletler cemiyeti çerçevesi içinde 
mıntakvi paktların yapılmasındaki r 
avantajları gösteren B. Chamber 

ÖZ'Ü lain demistir ki: 
" Muhalefet, bir doğu paktına 

iştirak etmemiz mümkün olduğu 

takdirde, Avrupa meseleleri ile ala. 
kadar olmayacağımızı sanıyor gö
rünmektedir. Şunu hatırlatmak is· 
terim ki, B. Eden'in nutkunun ikinci 
kısmı, avrupa meselelerinin umumi 
bir şekilde halli ile alakadarJır. Bir 
garp avrupası paktı kendi başına 

Almanyanın şark hududlarının 
emniyetini temin edemez. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

SAIJ 

Garbi Avrupa paktının esasla· 
rına göre, kurulacak bir şark av
rupası paktının meydana getirilme· 
sini isteriz. Ancak biz, böyle bir 
pakta iştirak edecek değiliz. Fakat 
bu ademi i~tirakimiz, herhangi baş
bir memlekete istediği gibi hareket 
serbestisini vermemiz, veyahu her· 
hangı bir vaziyette müdahale et
mekten uaz geçmemiz dernek olma· 
yacaktır. 

\... ________ _; ı 

Davet 
, . ' 
ı:::.tı 

Bütün ahvalde teahhüdlerimizi 
yalnız hayati menfaatlerimizi ala
kadar eden mıntaka anlaşmalarına 

inhisar ettiriyoruz. Bütün mıntaka 

anlaşmaları milletler cemiyeti nizam
namesine bağlı bulunan teahhüd
lerimize mevzu olmalıdırlar. " 

Yeniden altın esasına rucu me
sele ini mevzuu bahseden B. Cham
berlain, demiştir ki: 

" Bunun için bazı şartların 

ifası lazımdır. Fakat şimdi buna 
imkan göremiyorum.,, 

Müzakereler, reye müracaat 
edilmeden sona ermiştir. 

~---~--~-·-------------

Ceyhan Belediye -
sinden: 1 

Nehir kenarındaki Belediye Bah· 
çesinin aşıntıdan kurtarılması mak
sadile bu yerde şimdilik bir Mah· 
muz inşa edileceğinden on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur . 

Yapılacak mahmuz 225 tekibi 
havi olup keşif tutarı 1041 lira 75 
kuruştur. İhale 20-11-936 cuma 
günü saat 16 da Belediye salonunda 
yapılacaktır . 

isteklilerin evvelce mahmuz yap
tıklarına veya mahmuz İşini yapa
bileceklerine dair Adana Nafia mü· 
dürlüğünden alınmış fenni ehliyet 
vesikası ve 936 senesine ait Ticaret 
Odası kayit makbuzu ve yüzde ye. 
di buçuk ilk teminat paraları Üzer
lerinde olduğu halde ihale gün ve 
saatında Ceyhan Belediye salonunda 
hazır bulunacakla;dır. 

Pro1e ve şartnamelerini görmek 
istiyenler her gün Belediye Fen iş· 
!eri bürosuna müracaat edebilirler . 

7480 8-11 14 17 

İdman Yurdu Ba?kanh
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 5 5 

Sayın müşterilerimize : 
Fabrikamızdaki KLEVLAND çi

ğitlerinin kızmak tehlikesi bulundu
ğundan, müşterilerimizin azami bir 
hafta zarfında çiğitlerini kaldırma· 
!arını rica eder aksi takdirde fab. 
rikamız her hangi bir zarardan do
layı hiç bir mesuliyet kabul etmiye
ceği ilan olunur. 7477 8-10-11 

Pamuk iş Limited Çırçır 
Fabrikası Direktörlüğü 

Satılık ev 
Eski istasyon anbarı karşısında 

on üç odalı ve üç müstakil şekilde 
kullanılabilir bahçesi, suyu ve elek· 

1 

~ 

,T(;llKi~ iŞ BANKA&I 
99 

Doktor Rıza Tahsin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriye eski muallim muavinlerin

den olup bu kere buraya gelerek hastalarını Hilaliah-
mer karşısında Kulak hekimi Bay Ziya Ahmedin mu

ayenehanesinin üst katında sabahtan akşama kadar ka-
bul etmektedir. 7478 1-12 g. a. 

-----------------------------! 

1 --~--ı 
Açıldı Açıldı 

Şölen Lokantası 
triği havi bir hane satlık veya ki- Bütün konforlarile açılıdı 

ralıktır . Müessese , otel ve hane •-----------3,;.9ıiıı73._ __ ••-----ııiliııi9 ___ .; 
olarak kullanılabilir. I •• 

isteklilerin matbaamıza müra· I 
caatları. 7 482 1-1 O 1 J 

Kiralık ev 
Asfalt cadde üzerinde Atatürk 

parkı karşısında Doktor Muzafferin 
oturduğu hane kiralıktır. lstiyenlerin 
Halk Eczanesine müracaatları. 12 

7424 

Soyadı değiştirme 
Evvelce tesçil ettirdiğim Dök 

men Soyadım müddeti kanuniyesi 
zarfında Yarman olarak tebdil etti 
ğimi bildiririm. Dökmeci 

7484 NAMIK-

1 

5 inci mıntaka Etibba O
dası Reisliğinden : 

Beşinci mıntaka Etibba Odasının 
ikinci altı aylık heyeti umumiye top
lantısı 9- 11-936 pazartesi günü 
saat (17,5) ta yapılacaktır. 67v7 

Satılık piyano 
-----------

Gayet güzel Alman markalı pi· 
yano satılıktır . istekliler Belediye 
mezat salonuna müracaat etsin. 

7481 1-3 

Zayi terhis tezkiresi - -------· 
59 uncu alay 9 uncu tapur dör- 1 Yitik vesika 

düncü bölüğünden almış olduğum lnönü mektebinden almış oldu· 
terhis tezkiremi yitirdim . Yenisini ğum Halk mektepleri vesikamı yi-
alacağımdan eskisinin hükmü olma · tirdim. Yenisini alacağımdan yitik 
dığıru ilan eylerim. vesikanın hükmü kalmadığını ilan 

Antebin Karasakal ma· ederim. Reşatbey mahallesinde 
hallesinden Hasan oğlu 7 476 9 numaralı evde 

ABDÜLKADiR NAiME 7483 

8 Te1rinisani 1936 

Adana Borsası muameleleri 

ClNSl En az En çol.. 
Saıılao Mikdar 

ı:. s. ır. s. J<Uo 

apım ı pamuk= =--
-ı>JYasa parlağı ,, ı-38~,7=5,---·ı-~4~1----ı 

Piyasa temizi ,, -35 -38 
iane 1 -46.----ı-----

iane 2 -42,50 
Ekspres 
Klevlant 1 ' 

YAPAC.I 

--,;..;.L.,---ı---------ıı Beyaz ı ı 
Siyah . . ,,, 

Ç 1 G ı T 
Ekspres 

3 
1 

iane ·--·--·---Yerli " Yemlik ,, 
---~ ı----·---------" "Tohumluk .. -2;55 

·-----~--""--------...:.....-'-n u tt ı HAT 
~---~~~~~---~~ 

Buğday Kıbrı.::.s __ _ 
.. Yerli ·-- -------- -~~---~---~-men tane ":...._ _____ _ 

Arpa ---- 1------- --------------ı 

---- ----------Fasulya ·-------Yulaf ---- ------ --------ı 

---------Delice ---- ------ --------1 
Kuş yemi 
Keten tohumu ------
Mercimek 
Sisam ----· ------:--------

UN 

_Dört yıldız Salih _J.25 1-----------~ıı 
.!::: - üç • • 675 
..c 3 -Dört yıldız Dokruluk -750___ -
~ - - üç • • 675-- -·----------
o " s· · -sso ___ -:-: ... ımıt • -"" - ------ ---- --------ı E; Dört yıldız cumhuriyet 700 "" ..,. - ------ ·--------..... , üç • • ,_6_2_5 ____ _ 

Simit " 800 

Liverpl T elgraflan 
7 I 11 I 1936 

'ianllm tJene 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Hazır 1 6 92 Liret 1 15 ı~ 
•----------- - - - Rayşmark 1 97 

Birinci kiinnn vadeli 6 68 ---~-~-----:--17- ..-14 •-==:....::=::..:._.:.=c::.:..:._ ı--- -- Frank " Fransız • 
1 __ M_a_rt ______ ;.:.,, __ 

1 
__ 6_ 64 Sterlin «İngiliz" -•615-

, __ H_it_ha_z_ır _______ , __ 5 __ 173 Dolar« Amerika• --79-~ 
Nevyork 1 11 82 Frank " İsviçre • 

Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıştır. 
Hem yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
kaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya· 
cağını kim iddia edebilir . 7379 20-26 
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11 No: lu eve nakletmiştir . 7 466 6-1 O 
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