
• 
ı 

i 

Ferid Gnven !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~, 
SAHiP v! BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 SONKANUN - 1924 
-- -- Cumartesi 

15 Ağustos 936 
Onikinci Yıl - Sayı : 3604 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

5 Kuruş ı~ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~---

ATATÜRK, ORDUYA SEVGİSİNİ VE TAKDİRİNİ BİLDİRDİ 

-ATATÜRK: Ordunun sevgi ile 
gözlerinden öperim. dedi 

Büyük şef Atatürk, Or general F ahreddine çektiği bir 
telgrafta manevraların muvaffakiyetle yapılması ve 

bitmesi münasebetile memnuniyetini bildirdi 

''Atatürk, manevra münasebetile Or general Fahrettin'e çektiği bir telgrafta : 
. Manevraların cereyanını bana gayet muntazam bir tarzda bildirmek suretile ayni hayatı şevkle yaşamamı te

~ırı buyurdunuz. Sizin ve bütün ordumuzun ~evgi ile gözlerinden öperim. Yarın, yorulmak bilmemiş ve bilmeyecek 
0 

ln şanlı ordumuzun geçit resmini gözlerimin önünde canlandırarak mesut olacağım . -.... ........ -.. ...... ._...._...__..,.....,_.,__.,..-..,._...._.._..._..... ........ ..__.,. ...... .._.....~.~ 

Ankara : 14 (A.A.) - Ordumuz 

ıün süren manevralanndan son

dün genel kurmay başkanı Mara

F evzi Çakmak ve ordu müfettiş
tiyle diğer generalların ve Trakya 

~uın müfettişi Kazım Dirik ile bü-

. nıülki erkanının önünde Hasköy 

"1nda büyük bir geçit resmi ya-

İngiliz mallarına 

Boykot işi kararlaştı 

Şam : 12 {Hususi ) - Filistinde 
lngilizlerin Araplara karşı yaptıkları 
mezalime karşılık olmak üzere, lngi· 
liz mallarına boykut meselesi takar 
rur etmiştir. 

Tüccarlar cemiyeti tarafından ve 
rilen bu karar üzerine bütün Suriye 
şehirlerinde birer komisyon teşkil 
edilecek ve halkın lngiliz malı satın 
almaması için propagandaya başla
nacaktır. 

Tüccarların da lngiltereden mal 
satin almamaları için teşebbüsata 

geçilmiştir. 
~u harekete Lübnan tücarlarile 

halkını iştirak ettirmek • için bir he
yet Beruta giderek temaslaıa başla
yacaktiır. 

• 

·Pamuklarımızın bu yılki 
piyasa vaziyeti 

Yeni mahsul pamuğun borsaya gelme 
si yaklaştığı için alıcılar ar.asında 

faali yet hazırlığı bc.şladı 

Piyasamızda stok pamuk kalmamıştır 

Mıntıkamızın pamuk vaziyeti 
hakkında salahiyettar makamlardan 
ldığımız malumata göre: son hafta 
içinde borsamıza yeni mahsulden 8 
kilo iane ve 25 kilo ekspres pamu. 
ğu getirilmiştir ; 

Milli Mensucat fabrikası müstah- ı 

sillerimizi sevindirmek emelile 33 ki
loluk bu pamukların kilosunu 260 
kuruştan satın almıştır , 

Artık önümüzdeki haftalarda 
ekspres ve iane cinsi pamukların dev
şirilmesine başlanacaktır . 

- : Gerisi üçüncü sahifede -

ispanyada kardeş boğazlaşması 
alabildiğine devam ediyor !rrıtştır. Ordumuzun geçit resmini 

Orrrıek için Trakyamn her tarafın
binlerce halk gelmiştir. Asker 

ıirrıizin bütün bulunanların takdir 

t alkışlarını toplayan geçişleri üç 

t sürmüştür. 

. lhşkan ismet lnönü gönderdiği 
telgrafla ordumuza iltifatta bu

llıııuştur. 

\Hükiimet tarafından 40 asi subay ve er kurşuna dizildi, 
tayyareleri bir İngiliz harp gemisine bomba attı 

" ,. 
ası 

lstanbul: 14 (Radyo ) - O rdu · 

Uzun ınuvaff a'<iyetli manevraları 
olaYısile, Or general F ahrddin; A
~t .. 
.. Urkten Başbakanımız İsmet lnö-

llden milli müdafaa bakanımız 
~rn Ôzalptan teşekkür ve tebrik 
tlRrafları gelmiştir. 

lstanbul : 14 (Radyo) - Bütün 

tanbu1 matbuatı kahraman ordu

UltJn son yaptığı muvaffakiyetli 

evralanndan bahsetmektedirler. 

tarihi 
profesörü 

Neler dedi ? 
l Ankara : 14 ( A.A. ) - lncele
~er Yapmak üzere lzmire gelen 

tarihi profesörü Koji Okubu 
e
1
tceilere : Asya iki sütun üzerine 
muştur . Aksayı şarktaki sütu

ii~Ponya yakın şarktaki sütunu 
Y~dir . Garp asıl ışığını bunlar

. alacaktır . japonyada üç yaşın-
1. ~ocuk bile Atatürkü büyük bir r ıle tanır ve onun memleketine 

ıtın~ru~~lide bir hamle ile kurtar · 

11 
• bılır ; Atatürke olan saygı ve 

~.rniz onun Asyanın doğurduğu 
eırı~Yük dehalarden oluşundandır . 

1Ştir . 

Rus profesörü 

~ kurultayımıza iştiriık için 
oskova' dan hareket etti 

kav ~oskova: 14 (A. A.) - Mos· 

<::iob· rark tarihi profesörlerinden 
~ stan~ıla ~areket etmiştir. 

blllta .. rofesor, Turk dil kurultayıuda 
··•caktı r. 

Büyiik milletin Blıyük Şefi 

Kamil ATATÜRK 

Sıcak dalgası 

Suriye ve Lübnanda umumi 
hayatı durdurmuş -

Dünkü posta ile gelen Suriye ve 
Lübnan gazetelerinden öğrendiğimi 
ze göre, sıcak dalgası bazı yerlerdt> 1 

ve bilhassa Havranda bir felaket 
halini almış ve hararet derecesi göl
ged 55 dereceye kadar yükselmiştir. 

Bu müdhiş sıcak dalgası, esasen 
kuralıktan müteessir olan bu mınta
kadaki yazlık mezruatı da mahvet
miştir. 

Bazı yerlerde sular adeta kayna
makta idi. Sıckatan iki kişi ölmüş
tür, 

Sıcak dalgası Rakada 51, Şam
da da 41 i bulmuş ve bundan isti
fade etmek istiyen buz fabrikaları 

ihtikara başlamışlardır. 
Şamda ve Berutta buz fabrika

larına hükumet el koyarak polisler 
vasıtasıyle halka buz dağıtmıştır. 

Cuma günü akşamı Ltibnanda 
sıcakla beraber kesif bir sis her ta· 

\ 
rafı kaplamış ve üç metre ötesini 
görmek imkanı kalmamıştır. 

1 
1 Bu yüzden Berutla Lübnan ara· 

sında otomobil seferlerinin tatiline 
1 mecburiyet hasıl olmuştur. 

Gürültü 

Gürültii. ile mücadde i§ini her ·yer· 
<k belediyeler üzerine almıştır. Ve bu, 
kanun iktizasırıdllndır da .. Lakin ne 
tuhaftır ki, şelırirııizde en yersiz gürül- 1 
tü ve halkı rrı çok rahatsız ederı §a· 1 

mata, yine bel.edi)e tarafından t'flpıl

maktadır. mı.'Wl mi istıyorsımuz; anlatıı
lrm : 

JJelediynıın temizlik işlerin<k kul
/arl(/.ığı arulmlrır, gt>cerı irı erı tleri bir 
saatinde toplandı/darı yerden lı t>p bır
cierı lı11rekrte lıa§lıyorı'ar ı·e bu am
lıaları idart• rdnı ıımdeler de, udeta 
bir rıiimavİ§P. gidı) ormuşcası na. arala
rında alabildiğine giirii.ltü koparı)01-
lar . 

!Ju arabaların dalw uslu rn duha 
ustaca vazifelerı lırışlarına g itmesi münı· 

kündiir amma lıı r şart/a;bunların amiri 
olan arkada§ırı im uyg unsu z harekete 

1 

fatiyerek engel olması ile . . . Bu temin 
edilirst', lıir /-:ısım §Chir halkı en tatlı 
uykulanrıdarı trdirgın e.dilmemiş olur. 

Öyle umııyorıız ki belediyemizin 
salahiyetli m11komı hu dileğimizin ve-
rine getirilme.ıirıde gecikmez . . 

Lübnandaki ihtiyarlar, şimdiye 
kadar bu derece kesif bir sis görme· 
diklerini söylemektedirler. 

------· ______ ,,_ 

. 
ispanya hükumetinin, el altından bir hükumete müra-
caat ederek asilerle arasını bulmasını istediği söyleniyor. 
Fransa, hükumet için Barselona 16 tayyare gönderdi . 

,1. 

Asi kuvvt!tlerile hükumet kut·ı•etlerinin geçen haftaki çarpışmalarında 
mi/erle harap olan lşbilyeden bir sokak 

mer-

Roma: 14 (A. A) - Son gün 
lerde ispanyadaki mülteciler arasın
da Deuta<ier bulunmaktadır. 

Roma: 14 (A. A) - Dün ispan
yadan Almanyaya 700 muhacir gel 
miştir. 

Bunlann kısmı küllisini Alman 
teşkil etmektedir. 

Londra: 14 (A. A.) - Madrid 
hükumeti dikkat eseri olarak, Barse· 
lon limanındaki lngiliz kravazörünü 
kontrol altına almak istemiştir. 

Madrid: 14 (A. A.) - Dahili
ye Nazırı, hükumet kuvvetlerinin 
çok hakim bir vaziyette olduğnnu 
söylemektedir. 

Madrid : 14 (A A.) - Dahliye 
nazaretinin yaptığı bir beyanatta: 
Asilerin her cephede hükumet kuv
vetlerine mağlup olduğunu ve hüku
met tayyare filolarının bir çok mu· 
vaffakiyetler kazandığım kaydetmek· 
tedir. 

Londra: 14 (A. A) - Gelen 
haberlere göre: 

Sort günlerd~ Madridin büyük 
caddt>lerinin hali 

lhtililcıların Mogla kumandasın. 
daki kuvvetleri ileri hareketlerine 
devam etmektedir. 

Londra: 15 (A. A.) - Dün Is· 
panyada 40 isi zabit ve neferi kur
şuna dizilmiştir. 

Londra: 14 (A A) - Cebelüt-

1 

tarıkdan verilen bir habere göre: 
Gırnatadan Şimale daha bir çok 

kuvvet gelmektedir. 

Ankara : 14 ( A. A. ) - ispan
yadaki dahili muharebeler etrafın
daki haberler, asi kuvvetlerin:n ol 
dukça mühim muvaffakıyetler ka
zandıklannı bu meyanda cenubu gar
bide hareket eden general F rango 
kuvvetlerile şark ve şimali şarkide 

harekatta bttlunmakta olan general 
Mola kuvvetlerinin Neridada birleş
tiklerini haber vermektedir. Hüku
met kuvvetlf'ri de Gırnataya doğru 

ilerlemektedir . 

Barselon : 14 ( A. A ) -Fran· 
sanın gönderdiği 16 tayyare bu sa
bah Barselona gelmiştir. Bu tayya
relerin bedeli albn olarak hükumetçe 
tesviye edilecektir. 

Madrid: 14 ( A. A.) - Hü
kumet mahafili, hükumet kuvvetle. 
rinin, satvetini muhafaza ettiğini ve 
faikıyet gösterdiğini söylemektedir. 

Madrid: 14 ( A. A.) - Asi 
tayyarelerinden atılan bir bomba , 
Malağa açıklarında bulunan bir ln
giliz ' harp gemisinin üzerinde pat
lamıştır . 

Ankara : 14 ( A. A. ) - İspanya 
hül:umet kuvvetleri Guadarama cep
hesinde asi hatlannı şiddetle bom
bardıman etmiştir. Badajozun ihti
lalciler tarafından zaptedildiği sanı -
lıyor. Antequerenzin işgal edilerek 
Malağa üzerine yüründüğü haber de 
teeyyüt etmektedir . 

Ankara: 14 ( A. A) - Emin 
bir menbadan bildirildiğine göre Is 
panya hükumeti bir yabancı devleti 
asilerle meşru hükumet arasında 
tavassutta bulunmağa davet etmiş· 

tir . 



S d :fe : 2 Türk sözü 

İspanya ihtilalinin tüyler 
ürperten safhaları 

Bir Frcınsı:: gazetesinde gördüğümüz aşağıdaki tafsilat , ispanyadaki boğuş
manın ne lı:adar insafsız bir cereyan aldığını iyi anlatmaktadır . 

" 18 Haziranda kopan ihtilal iki 
gün sonra yani 20 haziran için ha
zırlanmıştı . General Sanjurio plan
larını ona göre yapmış ve adamla 
rma ayın 20 sinde hazır olmalarını 
tenbih etmişti . 

Fakat F asta bulunan General 
Franko bu işde geri kalmak isteme
di , isminin birinci planda mevzuu 
bahis olması için , sabredemedi , 
Sanjurjoya tekaddüm etmek istiyor
du . Onun için ayın 18 inde isyan 
bayrağım açtı , . 

İspanyanın Şibiceziresinde isya· 
na ilk iştirak eden şehir. Valladolid 
oldu , Hükümet V alladoJid,in isyan 
edeceğini evvelden duyduğu için ora
daki askerleri silahlarından tecrid 
etmek istedi . Fakat tam o sırada 
zabitlerden bir tanesi : 

- Bizi silahsız bırakacakln .. 
Silahlarınız namusunuzdur . Onları j 

vermeyiniz 1 dedi . j 
Zabiti elli tane sadık asker takip 

etti . Beraberce General Molero'nun f 

oturduğu yere gittiler . Onu yara j 
!adılar , yaverlerinden ikisini yara 
ladılar , 

Hadise bir taraftan buşekilde de
vam ederken diğer taraftan da sur
atle yayılıyor , ve kışlaların içine 
giriyordu . Birdenbire kışlaların ka
pılan arkalarına kadar açıldı , bütün 
askerler dışarı fırladılar . belediyeyi; 

1 
hükumet konağını zaptettiler . Cum
huriyetçi askerlerin bulundukları bü
tün binaları muhasara ettiler . Sos
ya]ist hareketinin başında olan ma
ruf kimseleri derhal kurşuna dizdiler. 

Her kışlanın bahçesine bir baş 
çavuş koyuyorlar . Ve esir ettikleri 
Sosyalistler onun onünden geçiyor 
lardı . Baş çavuş , bunlardan nufus 
kağıllannı istiyor ve : 

- İsmin? 
- Yaşın? 
Diye sorduktan sonra , yaşının 

altına da ölüm tarihlerini atıyor ve 
mevkufları biraz ilerde bir tek kur
şunla diyarı ademe yolJuyorlardı . 

Bu resmi geçit akşama kadar 
devam elti , ve buna iştirak ettiri
lenlerden hiç kimse sağ kalmadı . 

Sendikalar umumi grev ilan et-

- = LE& _z E 

Şam da 
• 

Umumhane sermayeleri 
nümayiş yapacaklarmış ? 

Bilhassa Şamda ve Halebde, gün 
geçzme ki bir grev , bir nümayiş ol
masın . Bu hal, oralardaki hayat 

şartlarının bozuk . düzen gittiğini, 
muhtelif sınıflardan halkın hiç te ho-

. şa gidecek bir geçim vaziyetinde 
olmadığını anlatan canlı bir alamet-
tir . 

1 
Son gelen . Suriye gazetelerinde 

okuduğumuza göre bu defa da Şam-

daki umumhane sermayeleri, başta 
patrobları olduğu halde bir· nüma
yişe teşebbüs etmişler, fakat bu 
sermayeler nümayişit polisin muha
lefeti karşısında derhal dağılmış .. 

Biraz sonra üç patron kadın, bir 
heyet halinde dahiliye vezaretine gi
derek hazırladıkları istidayı vermişler 1 

ve şifahen det işsizlik yüzünden bu 1 
günkü ağır vergileri ödeyemiyecek- · 
(erini ve binaenaleyh kendilerinden 
istenen vergilerin indirilmesini an· 
latmışlardır . 

Dahiliy~ vezaretinin bu dileği 
d~ , emsali gibi sudan bir cevapla 
baştan savup savmadığını bilmiyo· 

wz. 

mek teşebbusünde bulundu1ar, fakat I 
asilerin erkanıharbiyesi sokaklara 

Et fiatları 
1 

derhal şu levhaları astırdı : . Dünden itibaren· kiloda 

beşer kuruş arttı 
Şehrimizde satılan etler için be

lediyece bir fiat tesbit edilerek ka-

" Şimdi saat 14 .. işe başlamak 
1 

için bir saat mühlet veriyoruz. Baş· 
lanmadığı takdirde üç saat sonra 
sendika başkanları , idare heyeti 
azaları , ve ameleler kurşuna dizil
miş bulunacaklardır. ,, 

• saplar s ~rhest bırakılmış ve bu ted· 
bir kasaplar arasında rekabet tev· 
lit ettiğinden düne kadar koyun eti 
30 , keçi ve sığır etleri 20 kuruştan 
satılmakta idi . 

Bunun üzerine fa brika1arda işler 
tekrar başladı , dükkanlar açıldı . 
Sanki her şey yolundaymış gibi 
mükemmel ahzü ita da oldu . 

Burgosda ihtilal aşağı yukarı böy
le başladı . Genç bir mi;Jazım mey
danın ortasında gece saat ikide iki 
el silah atarken . Pampelune kuman· 
danı olan General Mola da ayni sa
atte ordusuna şu emri veriyordu : 

- Madrid üzerine marş marş 1 

ihtilal bir kaç aydanberi hazırla· 
nıyordu , muntazam ve askeri bir 
plan dairesinde bitirilmesi tasmim 
edilirken , iş çığırından çıktı . 

On iki yaşındaki yavrular bile 
ellerine IJirer tüf ek aldılar ve önle
rine gelen yere ateş etmeğe başladı-
lar . ı 

Mesele bir kör döğüşü halini aldı. 
General Sanjurjo'nun Cumhuriyet
çiler tarafından tevkif edilmesinden 
sonra çok şeyler kaybetmiştir . 

F ranko , Pirmo de Riveranın 
adamı idi . Mola ise kralcı Don Kar
los'un adamlarından biridir . 

* . 
* * 

Mamafih belediye kasapları dai
ma fiat hususunda göz altında bu
lunduruyordu . 

Bir kaç. gündenberi kasaplar be
]cdiyeye müracaat ederek bu fiatla-
ı ın idare etmediğinden bahisle ko
yun , sığır ve keçi etlerinin kilosuna 
beşer kuruş zam yapacaklarını bil· 
dirmişler ve fakat belediye bu hu
susta tetkikat yapacağını ve istekle· 
rinin varit olup olmadığını araştıra· 

cağını ~ö~leyerek bu isteği terviç 1 

etmemıştı . 
Kasaplarda ağız birliğiyle dün· 

den itibaren etlere beşer kuruş zam 
yaparak belediyeye karşı adeta bır 
emrivaki ihdas eylemişlerdir . 

Bu vaziyet karşısında belediye
nin ne gibi bir karar ittihaz edece. 
ğini bilmiyoruz. 

Bi1diğimiz bir şey varsa et fiat
lannın artışıdır . 

Bugün yapılacak 
tenis maçları 

Bugün ve yarın , Halkevi tenis 
kortunda , Halkevi sporcuları ~tara -

Asilerin en sempatikleri Karlist
lerdir. Don Karlos öldüğündenberi 
onları ortadan kaybolmuş zannedi
yorlardı . Halbuki binlerce delikanlı 
başlarında bask bereleri olduğu 
halde dağlardan aşağılara indiler . 

İhtilali kim kazanacak ? .. Bu 
hala bilinemez . Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa, şimdiki hükumet 

taraftarları kadar ve belki de onlar
dan fazla gayri memnunlar . kralcı
lar , faşistler , liberaller mevcuttur. 
Yarın isyanda muvaffak olurlarsa ' 
onlar da şüphe yok ki birbirini yi
yeceklerdir . Fakat hükumete karşı 
birleşmiş olmaları da bir vakıadır .,, 

fından tenis maçları yapılacaktır . \ 
Maçlara saat 17 de başlanacaktır. · 

Maçları seyretmek için '<imseye da- J 

veliye gönderilmemiştir · . Herkes 1 

1 

seyredebilir . J 

. Trahom hastahanesi j 

ı eczacısı 

1 

Şehri ııiz trahom hastahanesi 
eczacısı İsmail Hakkının istifası ve
k~letçe kabul edilmiştir . 

1 

Bir kısım J 

muallimlerimiz 

Vekalet , Hakkıdan kalan mün
hale münasip bir eczacı tayin ede
edecektir. 

Ziraat mücadele 
memurluğu 

Almanyada tetkik sey
yahatini yapıyorlar 
Berlin : 11 ( Hususi ) -

Yüksek ziraat enstitüsü buseneki 
mezunlarından Bekir . Adana müca
dele işlerinde çalıştırılmak üzere 85 
lira ücretle mücadele memurluğuna 
tayin edilmiştir . 

Almanyada " Deutscher Akade
mischer Austauschdienst ,, adındaki 1 

teşekkül tarafından yapılan davet ü-
zerine Almanya dahilinde bir tetkik i ....,,.,----
seyahatine çıkan Muallimlerimiz Tem si dahi muallimlerimizi bir çay ziya
muz ortalarında Berlin' e varmışlar- ı feti vermek sureti le izaz etmiştir . 

dır. Mualliml~rimiz şerefine Berlin Hemen tekmil ziyafetler de an' 
Türk Kulübü 26 Temmuz 1936 Pa- anevi Türk ve Alman dostluğu hak-
zar günü bir çay ziyafeti tertip et- kında samimi nutuklar söylemiş ve 
miştir. Bu ziyafette muallimlerimiz- Türk muallimlerinin yapbkları sc ya-
den başka Büyük Elçilik ve Konso- hatin iki millet arasındaki dostluk 
Iosluk erkanı, ticaret konseyimiz, kültür bağlarını bir kat daha kuv-
Berlin Türk Talebe Müfettişi ve oda- vetlcştirmesi dileği izhar olunmuş-
mız idare heyeti ile Türk kulübü ve tur · 
Berlin Türk Talebe Cemiyeti bulun- ; Muvalliınlerimiz Berlinden sonra 1 

muşlardır . 1 Hamburga, oradan da Bremen'e 
Bu çaya, başta " Detscher aka- geçmişlerdir. Kendileri gerek Ham· 

demisecher Austauschdienst ,, in I burgda, g~rekse Bremende pek dos 
b k 'd h · 1 b " T k 1 tane bir surette karşılanmışlardır . aş anı ve ı are eyetı i e azı ür 
dostu Almanlar dahi çağrılı bulu- Şereflerine Hamburg ve Bremen be 
nuyorlardı . lediyelerinde kabul merasimi yapıl-

Sporcularımız gibi muallimleri- mıştır . 
miz dahi Almanyada uğradıkları şe Muallimlerimiz yeni Almanyanın 
birlerde büyük bir samimiyetle kar- ilmi ve iktisadi sahal-erında bir çok 
şılanmışlardır. Kendilerine ekseri be- tetkikler yaptıkları gibi, bilhassa 
iediyelar tarafından ziyafetler ve. Hitler reiiminin kurduğu muhtelif 
rilmiştir. Bu arada Berlin belediye- büyük teşekkülleri görmektedirler . 

Bir delikanlı 

Dün seyhan nehrinde 
boğuldu 

Tarsus kapısında Ali l;IStanın lo
kantasında çalışan 19 yaşlarında A
danalı Ömer oğlu Celal isminde bir 
delikanlı, evelki gün saat 17 de sal 
cı:arla demirköprü arasında yıkan
mak üzere nehre girerek boğulmuş 

ve cesedi bir çok aramalara rağmen 
bulunamamıştır. 

Tahkikat ve araştırma devam 
etmektedir. 

Dünkü. ha va vaziyeti 

Şehrimizde dünkü hava, evelki 
günkünden farksızdı. ruzgar müte
madiyen cenuptan saniyede 4,5 met 
re sür:ıtle esmiştir. Askeri hava ra
sat merkezinden aldığımız malfimata 
göre: 

Dün saat 14 te tazyiki nesimi 
753 milimetn: ve hararet derecesi 
34 idi. En az sıcakta 21,6 santigrattı 

Rutubet 45, Rüiyet sahası 20 
kilometre kadardı. 

Hava tazyiki saat 11 den 14 e 
kadar 21 milimetre düşmüştü. 

Merhum hakim edip 

Bir kaç gün evvel vefatını yazdı
ğımız değerli hakimlerimizden Edi
bin ölümi! sıhhi mahafi1de de derin 
bir alaka uyandırmıştır. 

Doktorlar, Edibin, son dakikala
rında hastahanede yaptıkları muaye
ne ve teşhisler üzerinde sonradan 
derin bir inceleme yapmışlar ve E- j 
dibin tropikadan ölmediği neticesine 
varmışlardır. 

Mezuniyetler 

Memleket hastahanesi eczacısı 
Şerefeddin'in aldığı bir höftalık me 
zuniyet, makbul mazeretine binaen 
bir ay daha uzatılmıştır. 

Vilayet sıhhat ve içtimai muave 
net müdürü Hüsnü Muhiddine bir 
ay, Baytar müdürü Adile bir ay ve 

o hususi idare sıhhat memuru Nuriye 
hastalığından dolayı 25 gün ve Na
fıa Fen memurlarından Sadık Bal
kana da bir ay mezuniyet verilmiştir. 

Arkadaşını altı ye
rinden bıçakladı 
Çınarlı mahallesinde oturan köş

ker Mehmet isminde birisini , dün , 
arkadaşlarından Salahaddin bir çakı 
ile altı yerinden yaralamıştır . 

Salahaddin , zabıta tarafından 
bıçağıylc birlikte yakalanmış ve hak
kında kanuni takibat yapılarak adli
yaye teslim edilmiştir . 

yeni bir eser 
"Karacaoğlan,, ın hayat ve eser· 

leri hakkında Üsküdarlı Zihni Ardıç 
arkadaşımız yeni bir kitap yazmıştır. 1 

Evren dilek kitapt kağıd evi tarafın
dan neşredilen bu 72 sahifelik güzel 
eser, iki kısımdan ibarettir. 

Birinci kısımda Karacaoğlanın 
hayatı hususiyetleri; maceraları hi. 
kaye edilmekte ve ikinci kısımda da 
Karacaoğlanın şimdiye kadar neşre
dilmemiş yeni şiirleri 64 parça ha
linde toplanmak tadır. 

Zihni Ardıç'ın bu orijinal eseri 
her halde okunmağa değer bir ki
taptır. 

35 kuruşa Evren Dilek kütüpha
nesinde satılıyor. 

Ceyhan da 

Çeltik komisyonu faali 
yete başladı 

Son bir kaç yıldır, Kadirli ve 
Kozan gibi Ceyhan da çifçilikte bü-

yük bir ehemmiyet kazanmağa baş
lamıştır . 

En ziyade bakırlı ve etrafında 
temerküz eden çeltik zeriyatı işleri, 

son çeltik kanunu mucibince teşekkül 
eden çeltik komisyonu tarafından 
bir kaç gündenberi incelenmeğe baş 
lanmıştır . 

Çeltik işleri bu yıl çok müsaid 
gittiği için bu vaziyet, komisyonun 
mesaisini kolaylaştırmıştır . 

Sanat okullarına 

Talebe alınıyor 

Kültür Bakanlığı bu yıl sanat o
kullarıyle Ankarada bulunan usta 
başı sanat okuluna parasız yatılı ta

. ]ebe almıya karar vermişti. 

Bu karar üzerine hazırlanan ta
mim bütün il Kültür diretörlükleri 
ile sanat okullarına gönderilmiştir. 

Parasız yablı müsabaka imtiha
nına girmek istiyenlerin ilk okul me
zunu ve yaşları 13 den küçük 17 
den büyük olmaması lazımdır. 

Girecekler, bir dilekçe ile bulun
duklan vilayet sanat okullanna baş 
vurarak kaydolacaklardır. 

İmtihanlara 17 ağustostan itiba · 
ren başlanacak Riyaziye, Türkçe, 

resim, elişi ve eşya derslerinden im· 
tihan Kültür Direktörlükleri tara -
fından teşkil edilecek komisyonlar 
tarafından yapılacakbr. 

Sanat mektepleriyle ustabaşı o
kulunun kaydı kabul şartları aynidir. 

BahÇe belediyesi 

Kasabadaki çarşının pazar 
günleri kapanmasına karar 

verdi 

Bahçe : 14 (Husuşi ) -Kasaba
mızın nüfusu on binden aşağı olduğu 
için şimdiye kadar hafta tatili yapıl-

mıyordu. Bir kaç gün önce bilunmm 
esnafların isteği ve belediyenin kara 

rı ile burada da pazar günleri çarşı· 
nın kapanmasına karar verilmiştir. 

ilk tatil önümüzdeki pazar ola
caktır. 

Dörtyollu 

Kara Hasan " paşa ., öldü 

Yurdun ve milietin felakete uğ 
radığı kara günlerde Atatürkün işa 
retile Dörtyolda silaha sarılarak teş· 

kil ettiği 400 kişilik milli müfreze ile 
işgal kuvvetlerine karşı koyan ve 
muhtelif cephelerde düşmanlarla 

kahramancc. çarpışan Dörtyollu Ka
rahasan " Paşa ,, bir kaç gün önce 
gözlerini hayata kapamıştır. j 

Muhitinde cidden sevilen bu kah
raman adamın karısı ile yedi çocu-

ğunu hükümetin ve milletin himaye
sine bırakarak ölümü herk esi müte
essir etmiştir. 

Bilhassa kara günlerde yurd ve 
millet için feragatkarane çalışanları 

takdir ve minnetle anmayı kendine 
şiar edinen gazetemiz. ölüye tanrının 
rahmetini diler ve ailesinin acısına da I 
ortak olur. ı 

Bir alay koca 

M akedonyada dolaşan Yu 
· kralı Edessa köyüne u 

yor. Kendisine çiçekler veriyor 
Kral küçük bir kızı alnından öpti 
Derken, yüzleri .r.eçeli yüzlerce İ 
yar kız kendisine iki yüz imzalı 
istida veriyor ... Edessa kızlarınB 
tık kısmet çıkmıyormuş. Bu istid 
Kraldan koca istiyorlar . 

Kral bu dileklerini nazarı di 
te alıyor ve bu kızları evlendi 
nin güzel bir çaresini buluyor, e 
sa köyüne en yakın şehre bir ıı 

bekar asker gönderiyor . 

Ne hesab ! 

K aç dane ceddimiz var? Bit 
giliz istatistikcisi bulmuş. 

sah etmiş, iki bin seneden beri 1 
435, 917, 489, 534, 976 Ceddi 
varmış . 

İnanmazsanız hesab ediniz ! ' 

Meşhur kadın romafl 

B undan altmış sekiz sene e~1
1 

genç bir kız, Amerika rnı ~ 
nerlerinden birinin yazıhanesine 

diyor : 

- İş istiyorum, diyor . 
Eline bir kağad bir kelem ' 

yorlar : 

- Bir şey yazınız, diyorlar 

Kız düşünüyor, taşınıyor ve 
küçük hikaye yazıyor . Bu hi~ 
milyonerin ı:oşuna gidiyor, kızı 
tip diye angaje ediyor ve çalış 
yor, roman, hikaye yazmıya çal1 

rıyor, teşvik ediyor. onun İlk r 
nma da para verib basbrıyor . 

Bu kız bu gün AmerikanıO 

meşhur romancısı Ba} an L. E. 
hardisdir. 70 Cild romanı vard11 

Gazeteciler patron 

E ski Mısırlıların Karafatma 
natlarına yazı hakkedib gı 

te gihi halka dagıttıklarmı yaı 
tık; amma bu gazetelerin muha 
leri. kimdi ? Bunu bilmiyoruz; e~J 
ki gazetecinin kim olduğu meçJl 
du . 

Bu gün meydana çıktı. ftal 
gazetecileri dünyanın en eski g 
tecisi şerefine ziyafet verdiler. ~ 
imiş biliyor musunuz ? Jul Seı 

Sezann gazeteciler patron~ 

duğu kimin aklına gelirdi ! ... 

İspanyol Başvekili 

t spanyada hükumetin zorlLl~I 
tiği bir mesele de yaralı 

yardımdır. Bu işle Başvekil b.a)' 
ze Giral bizzat meşgul oluyor, 
larda dolaşıyor . 

Geçen gün sokakta başı s3 

lı bir yaralı görüyor, sarkıyı 
yene ediyor, beyenmıyor ve he 
kollarını sıvayıb sargıyı çözüyO 
pansumanı bizzat yapıp yarayı) 
den sarıyor . 

Coze eskiden eczacı idi. , . 
hlara gösterdiği bu alaka ile ~ 
kendini çok sevdirmiştir . 

Kumar beldesi 

V enedik dünyanın en bi.iytl 
mar merkeziydi. Ridott0 

zinosunda her gece milyonlar d 
ve yabancılar, Venediklilerin P 
sını alırdı; Nası l Yıldıza biı }ıv 
duksa, Venedikliler de Riddo

11 

yutulurlardı. Nihayet 1776 dıJ ~ 
gazinoyu kapattı, kumarı yas<! 

ti . . . . ~ 
Mussolıni Venedıkte yenıde. 

marhaneler açılmasına izin ve'' 
Turizm siyeseti 1 ... 

Ani zamanda da Venedikl1 

1776 dan bu güne kadar kum8' 

namasını öğrenmiş olmaları k8 

de var ... 
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M adam Levasseur gara \ 
pek erken geldiğinin far-

1 kına vardı .. 
Tren, saat on buçukta hareket 

edecekti . 

tanımıyordu bunu l .. 
- Gabriel .... Gabriel ·· 
Birden döndü . Ve sesin tarafına 

baktı .. Bir gişenin yanındaydı ... 13 
numaralı bir gişenin ! .. 

Sıhhiye vekilimiz 

Seyahatına devam ediyor. 

Ankara: 14 (A. A.) - Sağlık 
Bakanı Dr Refik Saydam maiyetiyle 
beraber Kayseri göçmenlerinin de 
durumunu inceledikten sonra Pınar
başı kazasına hareket etmiştir. 

Denizli avcıları 

Fransız meclisi 

Dün bir toplantı yaptı 

Paris: 14 (A. A.) - Ayan ve 
Meb'usan meclisleri son kanun layi
halarını kabul icin bugün öğleden 
sonra toplanacaktır, 

Raris: 14 (A. A.) Bazı ka 
nun layihalarını, müzakere iç n, Meb
ıısan meclisi bugün öğleden.sonra 

toplanmıştır. 

'!'----------------------------~~~------~----:: 

l __ B_E_L_E~_E_- i_LA_,. N_L_A_R_ı ___ I 
Kanara işcileri için yedi takım elbise ile elli adet tutul ve elli adet 

başlık yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. ( Kumaş nümunesi şart
namesine bağlıdır ) . 

ihalesi Ağustosun 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en 
cümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminatı otuz liradır. 

isteklilerin şartnamesini ve kumaş örneğini görmek üzere her gün Be· 
lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri 
ilan olunur. 7178 11-15-19-23 

''NO RGE,, -~ 
Madam Levasseur'un, avdet bi · 

leti vardı . Bilet almak için yorul
llııyacaktı .. 

Levasseur, alışmadığı bu gürül· 
lüferden, gece gezicilerinden biraz 
korkmuştu 1 .. 

Gişenin önünde masaya otur· 
muş, kendisine, gözlerini kırpıştıra -
rak bakan bir adam görüyordu .. Yu
muşak, yeşilimtirak sakallı birisi 1 •• 

Kara ve Baba dağlarına 
çıktılar 

1 lzmire beşyüz sey-
Dünyanın en ınti ·emme! ve ekonomik 

buz dJlabıdır. 

"Norge ni_n r•:ık!i buz doı_aµıarı 
" bırmcılık '" temayu< et

mektedir. Her evde bulunma31 l:ızımgelen 
bir sağlı~ cihazıdır. Garda, duvarların boyunca, ay 

Bi· ışıklarının akislerinde titreş.,n, pırıl· 
uŞ. daşan renkli afişlerin önünde yavaş
i l Ça dolaşmag· a başladı . 
di~ 

ar 

ve 
hik 

r• 

nır 

dır 

ı 
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~ütün bunlar, gördükleri, ona 
Cazip bir büyü vermiyordu .. O, sa
kiıı, münzevi, küçük pavi yonunu, ılık 
Yorganın üzerinde bir çiçek demeti 
gibi uzanmış uyuyan dişi kedisini, 
hatırlıyor, bu sessiz güzellikleı e ka
Vıışmak istiyordu .. 

Paristeki dostuna yaptığı bu haf
talık ziyar<!t ona bir merasim gibi 
geliyor, ve bundan hem de korku· 
Yordu .. 

Muntazam, sakin hayatına alış
llıış, dışarı çıkmaktan hazlanmı -
Yordu . 

Madam Levasseur, bir aynanın 
0ııüııden geçerken, yüzü, bütün dik· 
katini çekti .. Durmuştu . Aynanın 
İçiııdeki acıklı gövdesine bakıyordu .. 
Daha şimdiden ne kanar ihtiyar gö· 
tiiııüyordu . Hakikatte, kırkına da· 
ha yeni basmıştı .. 

Tuvaleti, kimsenin bakmıyaca
ğı bir kadın robu ise tanıamile dul 
bir kadınınkine ne kadar benziyor
du .. 

Bütün bunlara rağmen, Madam 
Levasseur, boşanmıştı :. Ve aradan 
Uzuıı seneler geçmişti ,. izdivaç ha
~atı o kadar kısa sürmüştüki, hazan 
Uııu düşünürken, acaba buhranlı bir 

~ecede tatlı bir rüya mı gördüm ? 
1Yordu .. 

Bir vakitler sevdiği güzel, genç 
Cazip erkek o kadar garip<i ki, Le
Vasseur'ün, sadık, kaynayan aşkına 
~hemmiyet bile vermemiş, önüne ge· 
eıı her kadınla düşüp kalkmış, bü· 

~n kadınlarla ona ihanet etmişti ! .. 
nu yaralamıştı .. 

k Ondan ayrılmak mecburiyetind" 
alııııştı . Çünkü onun için deli ola

~ağını hissediyordu . Geçen akşam-
3tda kül rengindeki donuk lamba. 
~ın Yanında bazı hareketlerini ha -
htlıyor, o zaman konuşulanlarla bu 
areketler ona ılık bir hava veri

Yordu .. Fakat bunlar geçeli yirmi 
sen e vardı l .. 

b F.velleri, uslu, aciz bir şekilde ba
b~sının evinde yaşamış, sonra tatlı 
ır hayatla uyuşmuştu l .. 

Çünkü o , kendisine dokunup 
r~ Çen bu şövaleresk yaşayış 
Çın yaratılmamıştı . Onun na· 
Zarınd b" 1 h ... d. ı a, oy ece er şey ıyı ı ı ... 

.. Madam Levasseur, duvardaki bü. 
Yuk asma saatine baktı .. Hareketi· 
ne daha bir çeyrek saat vardı . 

G .. Vitrinlere lakaydane bakıyordu., 
b·ozleri, bir çiçekçinin sarı renkli 

3 .'.r~.r kelebek gibi duran çiçeklerini 
uzup g t' eç ı .. 

• Bütüıı herkes acele acele dola· 
•

1Yordu 

ç'f Gişe önünde ağız ağıza konuşan 
1 

tler, biraz ötede siyah yığınlara 
has~anınış fakir insanlar vardı .. Şiip 
esız d'l ·ı d k · · b·· ı encı er ora a uyuma ıçın 
Uzülmüşlerdi .. 

tıı Yine odasını tahayyül ediyor, yu· 
t Uşak halısını gözlerinin önüne ge· 
~rıyordu . Fakat uyanmış gibi bir-
eııbire sıçradı .. 

is .~rkasından, bir ses, ona sanki 
trııııı haykırıyordu . Bir ses ki hiç 

Gerilmiş bir fötür şapkası, koca 
iskarpinlerile, şişman bir adam ona 
sırıtıyordu ! .. 

Levasseur Gabriel doğruldu ve 

kekeledi : 

du: 

- Benden ne istiyorsunuz ? .. 
Adam, deli bir kahkaha savur

- Nasıl Gabi ? .. Sen beni ta 
nımıyormusun ? .. Sen küçük kocanı 
tanımıyormusun ? .. Oh 1 •• Anlıyo 
rum ki sözlerim seni hiç alakadar 
etmiyor 1 •. Sana yakışmıyorum de
ğilmi ? Her halde çok acele işin yak 
biray seninle eski zamanlardan ko 
nuşabiliriz değilmi ? ·· 

Madam Levasseur hareketsiz· 
di .. Olduğu yere saplanmış, sanki 
ayakları bir muzaik içinde dondu
rulmuştu 1. Adama bakıyordu ! .. 
Ve onu tanıdığını anlıyordu 1.. 

Geniş ve taze dişli ağzı buruş

muş, beyaz dişleri, yanmış odun gi· 
bi kömürleşmişti .. 

Yağlı fötür'ün altındaki gözleri 
biraz solmuş fakat ayni hareli par· 
lak hüviyetini muhafaza ediyordu . 
Onu, gülüşlerinden, hareketlerinden 
de gittikçe hatırlamağa başlıyordu. 

1 

Karşısındaki adam gözlerini aça-
1 rak devam etti : 

Ankara : 14 ( AA. ) - Denizli 
avcıları Kara ve Baba dağlarında 
Geyik avlamağa gitmişlerdir . Bu 
dağların belli olmıyan irtifaını da 
tesbit edeceklerdir . 

Ankara avcıları 

Bayram yapacaklar 

Ankara: 14 (A. A.) - · Ankara 
avcıları Pazar günü Kayaş'da bay
ramlarını yapacaklardır. 

Avcıları ve ailelerini götürecek 1 

tren saat 9,10 da Ankaradan kalka· 
cak ve Kayaştan 4,55 de dönecektir. 

Avcılar, Ulus meydanına gelerek 
bir de çelenk koyma tiireni yapa
caklardır. 

Sovyet Rusyada 

Tayyare uçuşlarının 
mu v aff a k i yeti 

Moskova: 14 ( A. A.) - Tass 
ajansı bildiriyor : 

Sovyetler birliği icra komitesi, 
Şimal denizindeki tayyare uçuşların 
daki muvaffakiyetten dolayı tebrik -Gabi beni tekrar gördüğünden 

d • ·1 · · ·ı· ? edilmiş ve Halk komiser muavini ve memnun egı mısın sevgı ım . . . • . .. 

G b. ·· 1 b" h t 'o "k diğer bır çok faal şahsıyetlerın ısım· a ı guze ır çe ren var e rı 

d .' . ı I leri Şimaldaki adalara verilmiştir . 
e erım senı . · 1 

Şu küçük hayatını çok iyi tanzim 
edilmiş görüyorum. Zaten taliin hak- ' 

B "k ' içinde omuzlarının titrediğini hissckında hiç endişe etme:niştim. üyu l 
felaketleri, üzerine çekmiyen bir ne- diyordu · 

d · l · · ı 1 O, yine devam etti : vidensin l .. Biraz a semız emışsın ... 

1 
Her halde Gabi bu düşüncelerim Seni, gölgenden tanıdım. Fakat 

d • ·1 · 7 doğru değil mi ? sen ki beni unuttun bile egı mı · · 
k Ben seni korkutuyorum gibi ge-Bir çocuk gibi sallanara ona 

liyor bana l .. Sen zaten hep böyle 
doğru büyük lrunduralarını uzatı değil miydin ! Eşyadan, insanlardan, 
Yordu. Gabi, onun, cebinin bir köşe-

b hayattan, her şeyden korkarsın 1 •. sinden çıkardığı yeşil bir şişenin o- I 
d Senin hayatını kendi kendime soru-ğazını oğuşturduğunu görüyor u .. 

Katiyen söz söylemeğe muktedir de- ' yorum I · · 
Ah .. Maziyi yeniden yaşatmak ğildi -

O, tekrar başladı kabil değil ki 1 .. Bir zaman gdir 
_ Ne yaptığımı mı sormık isti- ki, insan, hatıralarile yaşanıağa de. 

yorsun ? Bu gişe benim odamdır . vam etmelidir!.. Senin malik olduğun 
Hususi odam f .. Tahayyül et ki ne o güzel küçük eve , ne saksıla- 1 

d d h b. k k- · Ve rındakı· çiçeg· e, ne de tere yağlı mut-1 bura a a a ır aç ışı var .. 
hep ayni benim gibi, fakir , zavallı- i fağına gıpta etmiyorum ! .. Belki 
lar felaketzedeler !.. Maceralı hayat- sen, bunlarla memnun olabilirsin ? .. 

' 1 b 1 b d ' Fakat ben bunlarla çok İstihza tan uzak insan ar u unuyor ura a ... 
Kimseden uzak ... Sessiz .. 

Ben 13 numaraya malikim . lşk 
burası benim taliimin bir küflü kö. 

şesidir 1 • • •. 
Dar masası üzerinde, malını gos 

teren bir mal sahibinin memnuniyet 

ve vekarile geriliyordu : 
_ Ah .. Kendi kendine dersin ki, 

hayatta muvaffak olamadı l_ · Fak.at 
sevgilim, çok eğlendim. Sem t~-~'.n 
ederim. Hayatta arzu edilen butun 
mevcudiyetlere ben malik oldum · 
Bütün her sanatta çalıştım ·Fakat 
yalnız zengin olamadım l . -

Buna rağmen çok eğlendim.Fğe 
tekrar yaşamak .. Tekrar yaşamakr 
lazımgelse hayatımı aslaıdeğiştirmek 
istemem anlıyor musun 1 • Her şeyin 
bugünkü , şimdiki gibi olmasını is- 'ı 
terdim 1 •• 

Büyük ağzı haddinden fazla açı· 
lıyor, daha obur görünuyordu. Siyah 
dişleri sırıtmıştı , . 

Madam Levasseur sessiz bir korku 

etrim !.. 
Elindeki şişenin boğazını yokladı, 

başını kaşır gibi hareketler yap
mıştı . Bu sırada koşarak insanlar 
geçiyordu . O , belki daha anlata
caktı! .. 

Madam Levasseur saatına bakı
kıyordu .. Müstehzi adam, onun bu 
harek~tini gözden kaçırmadı : 

- Bonsuvar Gabi, dedi. Git yat 
kı7.ım .. Bilhassa uyumağa çalış ! ... 
Ben işte geceye hazırlanıyorum .. Be. 
ni hiç bir şey sıkmaz. Ben her şeye 
alışığım 1 • 

Madam Levasseur ani bir titreme 
ile kaçtı l .. Kendisini, trenin içe
risine rüzgar gibi attı 1 •• Başı,bey
ni dönüyor .. Her şey gözlerinde 
alt üst oluyordu . 

Biraz sonra , ondan çok uzakta 
olacaktı. F akal Lcvasseur onu tek
rar gördükten, sözlerim tekrar ışit

tikten sonra nerede iyi olabile -
kt. 7 1 cc 1 •.•••• ' 

yah geldi 
Ankara 14 ( AA. ) lznıir lima· 

nına gelen lngiliz bandıralı bir va· 
purla bcşyüz onaltı seyyah gelmiş 

şehrin görülecek yerlerini gezmiştir. 

İngiltere' de 

Yeni bir askeri teşkilat 
yapıldı 

·---

Adana Havalis; safışyeri : Ulu
camı cadde_;ınd~ 

Mehmet Özbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

• •rethanesidir. 
7183 3-15 

Londra: 14 (A. A.) - Yeni bir 
ihtiyat filo vücuda getirilmiştir. 

Bu sınıfa girecek olanların as· 
kerliği bir sene devam edecektir. 

Seyhan milli emlak müdürlüğünden : 

Bu zabitler, unvanlarıyle bila
hare ihtiyata nakledileceklerdir. 

Karyesi Mevkii 
Senelik sabık 

Cinsi dönüm ev icar bedeli 

Sazak tarla 

Pamuklarımızın " " 
" .. 

• 
pıyase vaz .. yeti .. " 

" " 
" .. 

- Birinci sahifeden artan -
Paşaköy • 

Eski mahsülden stok kalmamış· " hane 
tır . Şahin ağa " 

Bu hafta küçük tüccarların ev· Şıh Murat " 
velce ve ucuzca topladıkları pamuk· " " 
lardan borsamızda 11,804 kilo pa- Seyhan mahallesi " 
muk muamelesi görülmüştür . , Abdi oğlu " 

Bu pamukların ekserisini milli 1 " " 

fabrikalarımız almışlardır , " • 
Fiyatlar piyasaya arzedilen pa- • " 

nıukların cins. evsaf ve kalitelerine " " 
göre tesbit edilmektedir . " " 

Almanya paumk fiatlarını ihra- " " 
cata müsait olmıyacak bir raddeye " " 
yerlı pamuklarının yüz kilosunu 73 " " 
marka indirilmiş olduğu halde soıı " " , 
günlerde iyi fiatlarla mal almağa " " 
başlamıştır . Kara oğlanlı " 

Son hafta zarfında klevland pa- Ali kocalı " 
muklarına 100 markta talip olmuş· " " 
!ardır. incirlik " 

Polonya ve Macaristandan da ta· • " 
lepler gelmekte ve bu günkü yük· ı " " 
selmiş olan fiatlarımızda alıcı bulun 

1 
Ağzı büyük " 

maktadır . Bebeli " 
Bu vaziyetler piyasaya çıkması- • kaz boğan " 

na sayılı günler kalan yeni pamuk " Malaz • 
mahsulü için şimdiden pek iyi ümit • " " 

fer vermektedir . ı Adalı sazlık " 
Ceyhan, Mersin ve T a~su~~a haf- Bah e malaz " 

ta içinde pamuk üzerine hıç hır mua Ad çl k .. .. .. .. 
a ı ·oy onu 

mele olmamıştır . / B h k .... IVI I 
a çe oyu a az 

Beyaz ekmek 
yemi yelim 

" .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 

Adalı 

" 
Bahçe 
Bebeli 

dağlık 

malaz 
" 
" 
" 
" 
" 

malaz 
" 

" 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Profesör Passeyin yaptığı tec
rübelerden anlaşılmıştır ki alelade 
beyaz ekmekte binde 0,171 ve Av
rupalıların • Eksiksiz ekmek ,, , bi· 
zim de " köy ekmeği " dediğimiz 
ekmekte binde 0,500 miktarında 
manyezyuın vardır. Diğer taraftan 
profesör Delbet şu fikri ileri sür
mektedir : 

" gemi ağzı " 

Manyezyum çok olursa kanser 
az olur, manyezyum az olursa kan· 
ser çok olur . 

Gemi sıra 
Adalı Taş kuyu 

" kelceyhan 
Bebeli Malaz 
incirlik 
Havutlu bucağı 

" 
" 
" 
" 
" 

Bahçe 

123 
85 

210 
200 
160 
195 
109 

80 
15 
20 

2 
218 
50 

300 
109 

95 
25 

192 
70 
95 

100 
271 
200 

21 
15 
90 
40 
16 
36 2 

100 
96 
50 
70 
50 

100 
32 
50 

l?,p 
77 
80 
30 

125 
250 
60 
75 
60 

100 
125 
110 
300 
200 
100 
107 
50 
42 2 

Lira K. 

1 

1 

5 

15 

2 

1 
1 

00 
65 
75 
80 
86 
00 
50 

85 
40 
50 

32,50 
• 
• .. 

50 

30 

25 
80 
60 
50 
40 
67 
40 
70 
40 
65 
50 
65 
30 
40 
40 
40 
65 
60 
40 
00 
00 
30 
30 

" 
" 

Eski müstecirin ismi 

Sazaktan Abdullah 
Kasap Hacı Osman 
Tüccardan Nedim 

" .. 
" " 

Mehmet ve saire 
Osman oğlu Mustafa 

• " 
Hulusi oğlu izzet 
Osman oğlu Ali 
Halil oğlu Aziz 
Muhtar Abit 
İsmail Sefa 
" " 
" " 
" " 
" " 

Ogaperden metrHk 
Babikyan hıçır 

Bogos veledi Agop 
Panos zevcesi Agsa 
Bedirden metruk 
Dikrandan " 
Avukat Hüsnü 

Mehmet oğlu Haydar 

" " 
Artin.:len )netruk 
" .. 

Semerci kerimesi Hopi 
Halil oğlu Aziz 
Halvacıdan Nuri 

" Hacı mehmet 
Hasan oğlu Hüseyin 

" " " 
" " " .. " " 

" " " 
Ali oğlu Kazını 
Ali oğlu Mustafa 
Habip oğlu Bilal 
Hasan oğlu lbrahim 
Habip " Bilal 
İsmail " Ömer 

" • 

" " 
Derviş " Ôn ıı·r 

Kısacık Kadir 

" " 
Hasan oğlu Hüseyin 
Toru·1 Mehmet 
Mustafa olu Mehmet 
Ömer oğlu Ku<ldüs 
Çatal Ahmet 
Rüstem 
Vayvay Kigorktan 
(104) hissede ( 48) hisse 

Fransız hekimlik akademisinin 
son bülteninde bu iki mesele tetkik 
olunarak şu neticeye varılmaktadır. 
Beyaz ekmek yenilmesi moda olduğu 
nıo<lern medeniyette insanlar hyper 
plasie teşevvüşlerine eskisinden çok 

daha fazla maruzdurlar. 

Yukarıda nıevkilerile dönüm mikdarları yazılı hazineye ait tarlaların iki 
senelik icarları 5 8 936 tarihinden itibaren 15 giin müddetle açık artını a 
1oli le müzayedeye çıkarılmıştır· lst klerin 20 H 936 Pt>rşeııı!ıe giinii saat 
15 te teminat al:çalarile birlikte defterdarlık satış komisyoı.una nıür~caatlaıı 
ilan olunur. 7161 6-11-15-19 
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Sahile : 4 Türksözü 15 Ağıutos 19~6 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden • Adana Evkaf müdürlü
ğünden : Muhammen kıymeti 

Lira Kuruş 

Miktarı 
Dö. Dekar 

60 metre M 2 

25 00 beher dönümü 32 

5 
6 
5 

00 
00 
00 

" 
dekarı 6 

" 
dönümü 20 

" 
dekan 12 

1 00 Metre M 2 

50 
50 
40 
40 

tt " 
» " 
» " 
" " 

4 00 Beher dönümü 15 

7 

5 

30 Metre M 2 
00 dekarı 

00 dönümü 
50 metre M 2 

35 

192 50 hazine hissesi ' 

60 00 
3 00 dönümü 1 (l0 

4 00 80 

4 00 
" 

100 

4 00 il 83 

6 00 
" 

100 00 Dükkan 

26 

M&tre Cinsi 
220 arsa 

172 

938 

3050 

120 
230 
115 

80 

tarla 

" 
bağ yeri 

tt 

arsa 

tt 

., 

" 
il 

bağ yeri 
115 arsa 
859 tarla 

bağ yeri 
103 arsa 

hane 

81 Kerpiç hane 
tarla 

" 

" 

5562 bağ yeri 

dükkan 

Mülkiyeti 
tamamı 

dörtte ( 2 ) hissesi 

tamamı 

il 

il 

il 

il 

il 

il 

tamamı 

il 

" 

" 

Mevkii 
İcadiye 

İlyas ağa 

Yılanlı 

" 
" 

Yarbaşı 

Eski hamam 
Döşeme 

,,. 

Yılanlı 

İcadiye 
Karaenbiya 

Yılanlı 

( 40) hissede (14) hissesi Hamamkurbu 

" 
et 

tamamı 

il 

(80) hissede (50) hisse 

tamamı 

" 

il 

tamamı 

" " 

" " 
incirlik 

" 

" 

il 

Yılanlı 

Keçeciler 

Hududu 
Şarkan usta Mehmet, garben Tevfik iken komser 

Hamdi arsası ve tarikiam . 
Ş. yol G. tarikiam; Şi. Karayakup vereseleri C. kiremitçi 

Hanna. 
D. Ali Rıza, B. dere, P. Annuk, K.kalaycı Hamit 
Ş. yol, G. ve şimal Bilal, C. usta Halil ve hazine 
Doğu Hacı Ali, batı dere, şi. Arap oğlu Mehmet kıblesi 

bakırcı Karabet. 

Sahibi 
Hazine 

il 

" 
" 
" 

Şarkan Kozma veresesi G. Abdülaziz, şi. tarikiam cenuben 11 

Belediye mağazaları. 
Kadastronun 80 adanın 5 parsel numarasında 11 

Doğusu yol, po. Emine ve Ali, batısı müfrez Ali ef, bahçesi 11 

Ş. Deruhi, G. Ropsima, şi. ve Cenuben tarikiam Serkis ve Manuk 
Şa. Boğos, Ga. sahibi ferağ , şi. C. yol ,, 11 

Artin, Ağop, tarikiam ve keza Serkis oğlu Hıçır 
Ebkül veresesi,tarikiam,tarikihas,ve Karabet veresesi. Pika ve Ayva 
Şa. Giritli Behlül ve kısmen bekçi Behlül, G.Hüseyin Maliye hazinesi 

ve Mahmut, şi. sülüklü yolu C. Şaban 
Tarik ve kara Ali ve bakkal Sahak 
Arkası filübüs, Yusuf avlusu, tarikiam ve sahibi 

senet avlusu . 
Arkası Kirkor, Agop zevcesi ve kürkçü oğlu hanesi 

yesari filibüs ve tarikiam ve nacar Agop 
Şarkan Sait, Şi. tarikiam,G. tarikihas, C. Meryem 
Doğusu yol, batıst Avni paşa, poyrazı Şehnaz 

kı hl esi Süleyman. 
Doğusu Ferit Celal, B. Avni paşa, poyrazı tren yolu 

kıblesi şosa. 

Doğusu yol, batısı mahye, poyrazı Emin ve İsmail 
kıblesi yol . 

Doğusu Mahi, batısı Münevver, poyrazı İsmail ve 
Emin, kıblesi yol 

Batısı, doğusu,poyrazı Cin oğlu Şükrü kıblesi 
Durmuş oğlu Mehmet ve kısmen emlaki milliye 

47 kapu numaralı dükkan 

il " 
" il 

il il 

. ,, " 
" il 

" il 

il " 

" 

il " 

Kuzucu oğlu 

Artırmaya konulan vakıf bahça· 
ların isteklisi çıkmadığından artırma 
müddeti üç gün daha uzatılmıştır . 
ihale 17 -8-936 pazartesi günü 
saat 14 de Evkaf dairesinde yapı· 
lacağından taliplerin müracaatları. 

7187 

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa -

Yıldız mızda ve 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılmaktadır • _______________________ __, 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

lllı 

bu 
ltıe ______________ __. 8u 

İkmale kalanlar 
okusun 

tal 
~el 

Yukarıda cinsi ve mevkileriJe hudut ve muhammen bedelleri yazılı ğayri menkullerin mülkiyetleri açık artırma yolile 5 - 8- 936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye ko 

nulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçalannı yatırmnk ve ihaleye iştirak etmek üzere 25- 8- 936 tarihinde Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Orta mektep ve Lise sınıflarında ciu 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-Iendese list 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

.. 

Doktor Operatör 
Numan Bedri .. 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı .sabık Tıp fakül .. 
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığmda ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları m~te
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek A danayagelrniştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 1 

7159 7-15 -------

Seyhan Evkaf Direktörlüğünden: 

7160 6-11-15-20 

----------------------------------------------------

F · ·d • Soğuk 
rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğini 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo-

deli yeni bir 

alınız. 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yanya yakın azaltan Ekovat 

kompresörü ile mücehhezdir .. 

l 
1 

isteklilerin " Türksözü 11 nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat· 
ları . C. 

1 Adana Çiftlik makinist mektebine 

!girme şartları 
1 - İlk tahsilini bitirmiş olmak . 
2 - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmak. 
3 - Yaşı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 
4 - Göz ve vücut hastalıklarından salim ve makinistliğe 

olduğunu doktor raporu ile ispat eylemek. 

attı 

mukavi rıl ~afı 

5 - Köy çocuğu, çiftçi çocuğu olmak veyahut bir imalathanede ç.a· 
lışmış bu lunıııak. 

6 - Mektebi bitirdikten sonra köyünde, çiftliğinde veya bu gibi yer 
lerde sanatiyle çalışacağını taalıhiit eylemek. 

7 - Mektebe girmek isteyenlerin en az Ağustosun sonuna kadar bit di 
dilekçe ile ziraat mektebi müdürlüğüne müracaat etmeleri ve yukarıda ?tıa 
yazılıevrak ve vesaikle birlikte üç fotoğraf vermeleri lazımdır. İ 

8 - İsteklilerin sayısı mektebe alınması gereken adedi geçtiği takdir· 
de seçme sınacı yapılacağından mektebe girmek için müracaat edenlerİJl ~atı 
Ağustosun (25) inc1 salı günü mektepte bulunmaları. ÇaJı 

7181 12-15-18 ~(! 

ine 
faaı 
tine 

Cinsi Vakfı Mevkii 

Dönük 
taş 

Metre 
Mahallesi murabbaı Hududu 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . Bor Keme~hisar içmesi~~: 
Bahçe 

0

Hacı Hüse. 
yin paşa 

,, l füsne hatun 

,, Dursun zade 

,, Cabbar zade 

" 

Hanım 
köprüsü 

Şahin 
köyü 

Tekke 29187 Kıblesi han ağası ve 
Mustafa bey bahçesi 
poyrazı tarikiam gün 
doğusu tarikiam gün · 
batısı nehri cari ve 
çıplak mahallesi. 

il 

Menekşe 

Şahin 
köyü 

• 
23365 

56978 

Kıblesi terzi Osman 
veresesi bahçesi poy-
razı Ermeni kilisesi 
vakfından bahçe gün 
doğusu güllü bahçe 
gün botısı tarikiam. 
Kıblesi tarikiam poy
razı Avaniyeye giden 
su harkı gün doğusu 
orta hark gün batısı 
Avaniyeye giden su 
harkı . 

32165 Kıblesi tarikiam poy
razı han ağası ve Ab
dullah Zabit gün do
ğusu han ağası ve 
Abdullah Zabit gün 

. batısı kuttaş Mustafa. 
Yukarıda yazılı bahçelerin mülkiyeti satılmak üzere 1- 8 - 936 günün

den 20-8- 936 gününe kadar müzayedeye konuJmuş ihalesi 21 - - 8 -
936 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. isteklilerin Tarsus Evkaf idare· 
sine mür acaatlarıilan olunur.7772 8-11...-:. 15-19 

Ekovat Kompresörlü F rigidaire sta'hkipfoltanlar elelk 
n a urası ge. 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

f rigidaire' den ~~r:b~~~ktu;~ daha idareli soğuk hava 

Halep orada ise, arşın burada .. . . Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alını z . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 27 

Muharrem Hilmi 

-
Ôtedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan ( Kemer· 

hisar içmesi ) bu yıl da her senekinden daha muntazam olarak açılmıştır· llİrl 
Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol ~af 

su; içmenin güzelliğini bir kat daha artırmaktadır . \eı-
~t 

İçme, Sağlık bakımından çok büyük bir rağbet kazanmıştır. Bilhassı.ı: tUı- . 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yolları , mide , barsak hastalıkları içİ11 kaldl 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok <lk 

1 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolcuları müşkülatsızca içmeye götüri.if· Cti 

İçmede özel barakalar, lokanta, Lüfe ve yatak tertibatı muntazam so ~1tı.a 
------------------------------- rette hazırlanmıştır . 

-----·----------------------------- Gerek sayın konuklarımızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göster' 

1 1 
dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli raporları 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar I yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. . ~ 
1tıe 

İçmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol· İtıi ~ 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay:delenle ve 

Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
. Koionya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S . l ufu ~ ı 

Celal Bayer 

sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına şijp' <ltp 

hemiz yoktur. 7175 6- 8 ~u bu 
l'\ 

bit ih 

..-o!!!!!!"-....----~~-~--=~~=~~~ ....... ~----~-L etleı 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

,tada 
tilaı 

Cı 

\ekil 
'trııış 


