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FİLİSTİNİN BİR ÇOK YERLERİNDE YENİDEN KAN DÖKÜLDÜ 
A. vrupa üzerinde 
dolaşan tehlike 

Yezan : Pierre Domiııique 

~
tı spanyayı ikiye ayıran kuvvet 

gurupları denkleştiği, ve şi

malde, işçi milislerin mukave
b· metiyle olduğu yere mıhlanan 
ır türlü gelemiyen General Fran

Yu bekliyerek General Molanın sa
asızJ.andığı bir sırada, acele Tetua-
1ıtonderilen on beş kadar Alman 

'il talyan tayyaresi, bu gün Fasa ha-
Folan eski Kanarya adaları valisi-

~
;li a~ lejyonlarından mürekkep kuv
k• hır kıtayı boğazdan geçirmek 
anını vermiştir . 
Şitndiden binlerce asker geçmiş

".e bu ilk geçenlerin ardından da 
v~e kıtaları gelmektedir . 

t ır. kolon Malagayı tehdit edi
. Bır diğeri dün Sevilden hareket 

erek Gordoee ve Toledo istikame
e ıritıniştir . 

~
1 ~u neticeler hükümet donanma
. Otnbardıman ederek asi gemi
: geçmesine imkan vermiş olan 

_, nan ve İtalyan tayyareleri tarafın-
_,, kazanılmıştır. 

'b; Demek oluyor ki, dünyanın burnu 
ta~de, Roma ve Berlin hükumetleri 
arcı ından General Frango'ya yapılan 
d~tnlar harbın ve ispanyanın mu

Pa ctatını t•yin edebilecektir . Ve 
l kYanın Faşist olması veya Bolşe
nq alınası bütün Avrupalılar tara
ti :~ takip guruplardan birinin za

~an 'Ye telakki edileceği için , Al-
Pa - ltalyan müdahalesinin Av
he~'n. talii üzerinde alabileceği 
dit ınıyeti aşikar olarak görünmek-

list Bu hadiseye işaret eden Komü
kıyl:artisi lideri Thorez , geçen gün 

" haykırıyordu : 
~İti 'fesanüd kararları kafi değildir. 

ar e~ ve Musolini konuşmıyorlar . 
e ete geçiyorlar . ,. 

Ota~horez de bilse gerektir ki bu , 
it ıtaire rejimlerin bir hususiyeti-

. Bu r .. 1 ''ilin· eıım e serbest münakaşa re-
Urat~ kaldırmış olduklarından, azamı 
İlli e hareket etmek ve yaptıklarını 
senlutnıak hassasına maliktirler. E

e*ilct·bu, yalnız faşist rejimlere has 
·ı ır M ı % • ve oskovanın en kuvvetli 

1 atından birini teşkil eder. 

' t ••• 
~Gkil n Vahim olan, Berlin ve Roma 

1 
l'lbık ~etlerinin bu işi - belki de mu-

n •atı . alarak, - yaparken kendi men
erıne h' 
t• ızmet etmiş olmalıdır. 
"an · p gı menfaat ? 

a~la '.ansa'yı bundan böyle Pirene 
Ut e~'Yle Rif'i hesaba katmaya mec
tans llıck mi ? Bir Avrupa harbında 
'l'da~nın fspanyol demiryollarından 

c.. anmasına mani olarak mı? 
'llç .. 

a bu ş~Phesiz. Fakat aynı zaman-
i~ıne ~kı devletin, kendilerini bolşe-
ek. arşı nizamın müdafii göster-

. arz ı •lıın u. ar.nını da hesaba katmak 
tsas değıl midir ? 
itle-~n bunu icad eden ben değilim. 

"n eçeıı 
9 

Sağ. kolu olan Rudolff Hess 
'%r hazıranda Grefeld'de söyle-

l\ı~· 
lıııakı 1

' bu bir Fransız aleyhtarı jest 
an · &!tir zıyade bir sovyet aleyhtarı 

il; Nb':. de olsa Fransız hükümeti bir -
ır t h . ' 

ek v a kikatla darbeyi tesbit et-
eıeri ela b.ununla iktif ederek görüş
eı et . cıl etmekle çok doğru hare-

ı I:. llııştir 
' v ~er '1 lr e lng" su h kurulursa, bu, Fransa 

1 

''Yesi~~terenin müştererek faaliyeti 
/ lk; e olacaktır. 

5 ltı ko,~evlet için , ve Üzerlerine har-
eyle 

8 
unç yüzünün eğildiğini endi

/ ~er için eyreden bütün küçük devlet
i 'l'betııı en mühim olan şey , vakıt 

;.: Şiınct .e.ınektir . 
~ ~~kı 1 daı:k Almanya ve İtalya kaça
/trıı Utıler tanıyorlar. Saatlar geçiyor. 

at Ya geçıyor . Ve silah ve mühim
tdınıı teşkilatlanıyor . Yalnız 

• • 
ispanyada hükumet mo- Gümüşhanede 

Seller bir kadını ve bir 
erkeği götürdü 

ı Mısır - lngiliz anlaşması 
ratoryom ilan etti 

Ankara : 17 (A.A} - Son gün
lerde Gümüşhane merkez ve kaza
larına günün muayyen saat!arında 

yağmakta olan yağmur ve dolu mah· ı 
sulatı zarara uğratmıştır . Çifçi mah· 
sulü kaldırmadığından endişede \ 

Muahedeyi Londrada imza etmek için 
Mısır heyeti İskenderiyeden hareket etti, 

Nahas paşa da Londraya gidecek 
---········----

Hüviyeti meçhul tayyareler İspanyaya git 
mişler. Asiler yeni bir şehir daha aldılar 
ve bir kısım memurları kurşuna dizdiler dir cümüşhanede seller bir kadın- / Mısırda kapitülasyonların kalkması 

İspanyaya silah satmamak için bir 
~~ bir erkeği götür1'.,1üştür ._iki gün dolayısiyle halk 
once Bayburda yagan yagmurdan bayram yapıyor 
dere şehirde 97 evi su altında bı· 

kısım devletler sözleştiler rakmıştır . 
Bir kadın çocuğu ile boğulmuş

Ankara : 17 (A.A) - lngiltere 
hükumeti ispanya işlerine karışma
ması hakkındaki teklife İştirak etti
ğini Fransız hükumetine bildirmiş
tir . 

Aakara : 17 (A.A) - lşpanya
daki dahili muharebeye aid günün 
haberleri her iki taraf arasında kan
lı çarpışmalar olduğunu bildirmek
tedir . 

Badajosu işgal eden asi kuvvet
lerin ele geçirdikleri 550 kadar si
vilin kurşuna dizildikleri haber veril
mektedir. 

Bir Madrid telgrafı da Cordoba 
yakınında şiddetli muharebeler ol
duğunu, hükumet kuvvetlerinin Gra · 
natadan 15 kilometre mesafede bu· 
lunduklarını bildiriyor . 

Londra : 17 (Radyo) - Mala· 
ga civarında asi kuvvetlerle hüku
met kuvvetleri arasında mühim mü
sademeler olmuştur . 

Her iki taraftaa da mühim za
yiat vardır . 

Madrid : 17 (Radyo) - Reisi 
Cumhur; dahili ihtilalin başlangıcın
dan itibaren bütün ispanyada mo· 
ratoryom ilan edeceğini bildirmiş

tir . 
Londra : 17 (Radyo) - Hüvi

yetleri meçhul dört büyük tayyare 
İspanyaya "varmıştır . 

Bunların Hollanda devletine 
mensup tayyareler olup içlerinde 
silah götürdüklerine kuvvetle ihti
mal verilmektedir . 

Madrid : 17 (Radyo} Bir kısım 
tayyareler buraya varmışlardır . 

Romadan barsilona geldikleri 
anlaşılan İtalyan tayyarelerinin de 
bu günlerde buraya gelmeleri bek· 
lenmektedir . 

lşbilye: 17 (Radyo) - Gene-

bir taraf için mi ? Yoksa her iki taraf 
için mi ? Sağcı matbuatımızın bazı 

organları çekinmeden vatanlarını it
ham ediyorlar . Fakat onlara soruyo
rum : Söylediklerini isbat edecek de
lilleri nerede ? 

* * * 
Tarafgirleri haykırışmalarına terk 

edelim . Evvelcede şimdikinden daha 
az endişeli olmıyan günler yaşadık . 
Küçüklerimize haykıralım : 1914 ün 
misaline bakınız . Avrupanın milletle
rini idare eden adamlar , gecenin ka
ranlığı içinde kalblerinin pek hızlı 
çarptığını hi"setseler gerettir . 

Zarlar bunların sımsıkı kapalı a
vuçlarındadır. Bunları atmamalıdırlar. 

Onlardan bunu isteyen hesabsız insan· 
ların hayatıdır, fakat bilhassa mede
niyettir, kültürdür . 

Bunları yazarken yalnız vatanımı 
düşünmüyorum. Dünyanın güzelliği

ni, hepimizin olan kıymetleri düşünü
yorum . Çılgınlık bir kere daha bizi 
sararsa bu defa herşey yok olacak
tır . 

ral Franko ve Mola kuvvetleri İş· 
bilyeyi ele geçirmişlerdir . 

Hükumet memurları • esir alın
mış ve baziları kurşuna dizilmişler
dir. 

Londra : 17 (Radyo) - lngilte· 
re ve Fransa hükumetleri, İspanya -
ya silah ve mühimmat vermemek 
için aralarında bir ittifakname akd 
etmişlerdir . 

Her iki hükumet, Almanya, İtal
ya, Rusya ve Portekiz ve Hollanda 
devletlerinin de bu ittifaknameye 
dahil olmalarını istemekte ve bunun 
için de sefirleri vasıtasile hükumet
ler nezdinde teşebbüsatta bulunmak
tadırlar . 

tur . 

Muğlada 

Tvlahsul vaziyeti iyi 
Ankara : 17 (AA) - Bu yıl 

Muğlanın çeşitli mahsulleri geçen se- \ 
neye nazaran daha iyidir . J 

Sovyetler 
Ziraat enstitüsü 

Sovyetler Birliği ziraat enstitü
sü, birlikte mevcud fen müessesele 
rinin en büyüklerinden biridir . 

Akademi azasından N. !. Vavi
- Gerisi iiçüncü sahifede -

Yollarımız için yeni bir_ 
kanun hazırlanıyor 

Yeni projeye gore yol vergisi 4 lira
dan başlayıp herkesin mali kudretine 
göre 12 liraya kadar artırılarak c.lınacak 

Plan, sistem ve zaman işi olan 
şehir ciışı yol inşası, modern devlet 
kuruluşunun mahalli idarelere yük
lediği vazifelerin gün geçtikçe ço
ğalıp genişlemesi dolayısile , daha 
müsait imkanlar beklenerek , geri 
bırakılmış, son yıllarda yol vergisi 
gelirinin diğer şehir işlerine sarfı za
ruri hasıl olmuştu . 

Filvaki, memlekette mütemadiyen 
çoğalan okuma arzusu , ilk tahsil 
kadrosunu elinde tutan hususi ida
releri bütçelerinin büyük kısmını 
kültür işlerine tahsis etmek mecbu
riyetinde bırakıyor. 

Muallim maaşları, açılan yeni mek
tepler ve nıasarifin türlü ihtiyaçları, 
yol için vatandaştan alınan paranın 
onun kadar hayati ve ehemmiyetli 
ve fakat nihayet halkın başka hiz
metlerine harcanmasını mucip olu
yordu . 

Elimizdeki rakamlar yol vergisi 
tahsilatının en aşağı yüzde ellisinin 
asıl gayeden uzak ihtiyaçlara sarfe
dildiğini anlatmaktadır. 

Bittabi bu vaziyet , yeni yol inşa
sını esaslı bir sekteye uğratıxor ve 
diğer taraftan yapılmış olan yolların 
tamir görmemesi ve bu yolların kısa 
bir zaman içinde bozulmasile neti
celeniyordu . 

Yurd korunması, ekonomi, İç pa· 
zar mübadeleleri , turizm gibi her 
biri başlı başına bir memleket da
vası olan bir çok meselelerle yakın
dan alakalı yol işinin, bütün bu me-

seleleri bir arada toplıyarak ve hep
sini göz önünde bulundurarak başa
rılmış olması Bayındırlık Bakanlığının 
bilhassa son yıl içinde ana progra
mına girmiş ve devlet şurasında tet
kiki bitirilerek Vekalete iade edilen 
kanun pıojesi bu maksadı temin için 
hazırlanmıştır. 

Bu proje Bayındırlık Bakanlığının 
yollarımız üzerinde aldığı tedbirlerin 
ilki değildir : 

Şehir - dışı yollarının nisbctsiz 
genişliği karşısında bakanlık bu yol 
!arın ( 6 ) metre olmasını emretmiş 
ve 5000 liradan fazla olan yol in· 
şaatının bakanlığın tasvibinden geç
mesini kanunlaştırnııştı . 

Yeni projenin getirdiği hükümler; 
bu alınan ilk tedbirleri çok şümullü 
ve esaslı olarak tamamlamakta; bir 
taraftan yol inşaatını tam bir plaıı 
ve kontrol altına alırken bir yandan 
da vatandaşın mükellefiyetini onun 
servet ve gelirile nisbetli bir hale 
koymaktadır . 

Kanunun ana hükümlerinden bi. 
ri yol için alınan paranın yol işine 
nasıl sarfedilebileceğini ta ı in etme. 
sidir. Vekalet; her hangi bir vilayet 
sınırı içindeki bir yolun ehemiyet ve 
değerinin yalnız o vilayetin rududu 
içinde kalmıyacak, bütün yurdu he 
men hemen aynı ölçüde alakalandır· 
dığını düşünerek şöyle bir tedbir 
almıştır : 

Tahsil edilecek bütün paralardan 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Kahire: 17 (Radyo) -Başvekil 
Nahas paşa : lngiltere hariciye na
zırı Edenin , Mısır - lngi!iz muahe
desini imzalıyacak olan heyetin ba
şında bulunarak muahedeyi imzala
ması teklifini nlemnuniyetle karşıla -
mıştır . Nuhas paşa, yarın Londraya 
hareket edecektir . 

Mısır heyeti , bu sabah Londra
ya hareket etmiş ve istasyonda bin
lerce halk tarafından hararetli bir 
surette uğurlanmışlardır . 

lngilterenin Mısırdaki fevkalade 
komiseri de heyetle birlikte Londra
ya gitmiştir . 

Kahire: 17 (Radyo} - Mısır 
-- lngiliz muahedesinin imzalanmak 
üzere bulunduğunu şu günlerde bil 
hassa kapitülasyonların kaldırılması 

dolayısiyle bütün Mısır halkı büyük 
bir bayram yapmak için hazırlan
maktadır. 

Daha şimdiden Mısırın bütün şe
hirleri bayrak ve. yeşilliklerle donan
mıştır. Halk ; kral Farukun ve Veft 
fırkası binasının önünde hararetli 
tezahurat yapmaktadır . 

Nahas paşanın , yarın Londraya 

hareketi esnasında istasyonda bü
yük tezahurat yapılacaktır . istasyon 
ve caddelerde polis tarafından şim
diden tertibat alınmıştır . 

Londra: 17 [Radyo] - Bütün 
lngiliz gazeteleri bugünkü yazıların
da lngiliz - Mısır muahedesinin 
imzalanması arifesinde bulunldduğu 
şu sırada her iki hükumet ve mille
tin eskisinden daha ziyade dost bir 
surette geçineceklerini ve her husus
ta birbirlerine yardım edceklerini 
ve muahedenin esaslarının tanzimi 
h '.ısumda bilhıssa Edele Mı

sırdaki lngiz fekalade komserinin 
ve Mısır Başvekili ı Nahas Paşanın 

gösterdikleri kolaylıkları büyük bir 
sitayişle yazmaktadırlar. 

Paris: 17 [Radyo] - Bütün F ran 
sız gazeteleri bir Mısır - lngiliz mu
ahedesinin imzalanmasını büyük bir 
memniyetle karışlamaktave bu ımu· 
ahedenin her iki millet için büyük 
bir ehemmiyeti hazz oldğunu ve bu 
suretle her iki ulusun daha fala bir
birlerine bağlandıklarını yazmakta
dırlar. 

Araplar bir Yahudi 
otomobiline ateş açtı 

Yafa, Tulkerim, Telebib ve Gazede kanlı 
müsademeler oldu. Birçok ölü ve yaralı var ·------
Arap ihtilalcılarının tedhişi İngilizleri 

müşkül vaziy~te sokuyor 
Kudüs : 17 ( Radyo } - İhtilal

ciler ; Cenin civarından geçmekte 
olan ve lngiliz askerlerinin muhafa
zası altında bulunan kapalı yolcu 
kamyon ve otomobilleri üzerine ateş 
açmışlardır. Muhafızlar mukabelede 
bulunmuşlardır. İhtilalciler kaçmış
lardır. İki taraftan da zayiat yoktur. 

Kudüs: 17 (Radyo} - Yafa
dan Telabibe gelmekte olan yolcu 
trenine ateş açılmış ve bir bomba 
patlatılmıştır. Bir kadın, bir . çocuk 
ve üç erkek yaralanmıştır . ihtilal · 
ciler muhafızların mukabelesi kar
şısında kaçmağa muvaffak olmuş ve 
tren de yoluna devanı etmiştir. 

Kudüs : 17 ( Radyo ) Tul-
kerim ve Telabipte lngiliz müfre· 
zelerile ihtilalciler arasında mühim 
müsademeler olmuştur . Her iki ta
raftan ölü ve yaralı varsa da mik
tarları belli değildir-

Kudüs : 17 ( Radyo ) - Kasta
liyeden Kudüse gelmekte olan Ya
hudi zenginlerinden Kanstabelin hu
susi otomobiline ihtilalciler tarafın
dan ateş açılmış, kendisi hafif su
rette yaralanmış ve Yahudi şöför 
ölmüştür . 

Hadise yerine müfrezelerle tay
yareler gönderilmiştir. Müsademede 
ihtilalcilerden altı Arap ölmüş ve bir 
çoğu silahlarile yaralı olarak ele ge 
çirilmişlerdir . 

Kudüs : 17 ( Radyo ) - Sa
hatta iki taraf arasında vukubulan 
müsademede Araplardan dört kişi 
ve Ermenilerden bir kişi ölmüştür . 
iki lngiliz askeri hafif surette yara
lanmışlardır . 

ihtilalciler; Gökbelhava cihetle
rinde petrol borularını tahrip ve 
yangınlar çıkarmakta devam edi
yorlar. 

Yafa ve Gazzede silah araştır
ması yapılmış ve bir çok mühim
mat ele geçirilerek bunların sahip 

- Gerisi üçüncü sahifede -

YARIN 

Canlı Yürek 
[ Hikaye J 

Frarısı:cadarı: Ni - Ta. 



Sahife : 2 Türk sözü 

Mussolini ve F açizm 
-V-

li bir tarzda - , yekdiğerinden sor
maktadırlar . 

Faşizm ilan edildiği zaman, bu 
vaziyet karşısında, matbuat, bir tek 
gazete müstesna olmak şartile - , 
temamen bir taş sessizlik ve souklu
ğunu muhafaza eylemişni .. Kongre
den yerlerine avdet eden kongre a
zası, durmadan faaliyete geçmiş bu
lunuyorlardı. 

29 Ağustos 1920 tarihinde , ltal
ya maden amelesi federasyonu ,•1 
fabrikaların işgaline dair bir emir 
vermiştir !. 

Sahtep~ra !Bölge sıhhat teşkilitında 
surerlerken 

Bunlardan her biri, iki üç dost, 

arkadaş, can yoldaşını toplamak su- ı 
retile F aşzoların nüvesini meydana 
getirdi. 

Bu adamlar, ayni zamanda, müt
hiş, hummalı bir propagandaya gi 
riştiler. Bu sırada, İtalyanların milli 
şairi sayılan Gabrizele D'anunzizo 
da F aşizme'i işgal ediverince, faşist
ler, büyük kuvvet ve cesaret kazan
dılar. 

Duçenin gazetesi olan Zl Popolo 
D'ztalia, açık ve kati şekilde işgalin 
lehinde bulunurken, diğer bütün ga
zeteler cesaretsizlik gösteriyor ve 
bir hadise çıkmasından ictinap edi
yorlardı. 

Mussolininin • bu cesaretli hareketi, 
arası çok geçmeden, bütün milli
ğenç malifinin faşist sıralarında top
lanmasına sebebiyet verdi. 

Birinei .. teşrin ayında ilk faşıst 
kongresinin toplandığı sıralarda, te· 
şekkiil etmiş bir halde merkez ile, 
bu merkezlere kaytli olarak 20,395 
aza bulunuyordu. Faşizm; bu netice
ye, altı ay gibi pek kısa bir zamanda 
erişmiş oluyordu. 

O sıralarda, İtalyanların başında
ki hükümetin hataları; fenalıkları, 
muvaffakiyetsizlikleri devam edip 
duruyordu. 

16 ikinci teşrin 1919 tarihinde 
seçim yapıldığı zaman, parlamentoya, 
156 sosyalist, 100 halkçı, 30 radikal 
8 cumhuriyetçi, 200 liberal saylav 
gelmişti. 

Milanoda namzetliğini ilan eyle
yentMussolini, orada kazanamayarak 
mağlüp olmuş ve seçilmemişti !. Vaz
iyet fena gidiyordu: Yakın bir ayında 
(kırmızılar) , iktidar mevkiine geçe
cek gibi görünüyorlardı .. 

3 Birinci kanun .. İtalyada yine 
umumi grev ilan edilmiş .. Sokaklar
da adam öldüren 1.. Haddin varsa 
bir tarafa çık , bakalım I?. Anarşi, 
arbk almış , yörümüş ve haddi kus
vasına varmış 1. ltalya , pek berbad 
ve perişan vaziyette!. Ölen , öldüğü 
ile ; vuran , vurduğu ile kalıyor 1. 
İtalyan ordusu da adeta mahsur gibi 
bir şey !. Bir ordunun sarılı vaziyet
te kalması!. insana garip gelir ama, 
bu böyle 1. Kışlalarında bulunan er
lere taarruz eden edene !. Subaylar; 
sokak ortasında , güpegündüz , hü-

1 
cuma uğramakta, hatta öldürülmek· 
tedirler !. 

Kopan ihtilal fırtınası karşısında, 
nazırlar ; çarei selameti , istifa da 
buluyor ve Ankona ve Livamo , Bo 
bonya , Milano gibi büyük şehirle· 
rinde gayet kanlı çarpışmalar ve 
kargaşalıklar vukubuluyor .. Sokak· 
]ardaki ölü ve yaralılar , artık , on
larla değil yüzlerce ve yüzlerce sayı. 
lıyor 1. 

Kır ve sahralarda vaziyet , · büs
bütün berbad .. ihtilal şefleri, bura
larda , çif çi ve müstahsi1lerin para 
ve yiyeceklerini müsadere ediyor ; 
ve kendilerine para ve malını ver
meyen , kolaylık göstermiyenleri 
dehşetli surette tağdip ediyorlar .. 
Bu zulum yüzünden Romaya yapılan 
bütün şikayetli müracaatlara, mete· 
lik veren bile c lmuyor 1.. 

Çünkü : nazırlar ; işe karışmanın 
aleyhindeler ?L Parlamentoda sade
ce korkuyor ve bol , bol konuşuyor
lar J?. Onlar , böylece , bir yandan 
konuşadtırsunlar ; diğer taraftan pa· 
ra düştükçe düşüyor ; hayat gittik
çe bahalılaşıyor .. Bütün İtalyanlar, 
nereye gidildiğini , şaşkın ve endişe-

30 Ağustos 920 sabahında , er 
kenden , işgal başlıyor ; ve fabrika· 
)arın Paratoner direklerine kırmızı 
bayraklar çekiliyor 1. Grevci amel~; 
- bir rehine makamında - , fab
rika direktör ve mühendisleriyle 
ailelerini haps eylemekten çekinmi
yorlar . 

Diğer taraftan . bütün müdafaa 
tertibatı alınarak , sokaklarda siper
ler ve tel örgülü manialar vücude 

getiriliyor ; her tarafta Sovyet te
şebbüsleri göze çarpıyor .. Bir yan
dan da , bütün silahcı dükkanlanna 
hücum edilerek oralarda silah dahi 
bırakılmıyor .. Bu , artık , amansız 
ye fakat son bir mücadeledir .. 

Yeni istasyonda Mersinin Bahçe 
mahallesinden marangoz Süleyman 
oğlu Mithat ile demirci ibrahim oğ · 
lu Yusuf arilarındaki kimseler yeni 
istasyon kişesinden bilet alırken bir 
tane kalp gümüş lira sürmek iste· 
diklerinden yakalanmışlardır . 

Memuriyet unvanlarının 
değişikliği 

15 Ağustos 936 tarihinde meri 
yete giren 3017 sayılısıhl ıye v: ka le
ti teşkilat ve memurin kanunile un
vanı m~muriyetleri değişen memuri
yetlere ait cetvel, sıhhat ve ictimai 
muavenet vekaletinden vilayete gel
miştir. 

Bir yeni deniz ejderi daha 

1 

Kuin Mari' den sonra 
- - --.... ~···----

KING GEORGE 
Okanaşırı gemiler yapılması üs

tüne 1934 yılında anıklanan iaslakta 
lngiltere hükumeti büyük gemiler 
için 9,500,000 lira ayırmıştı . 

Bu paranın dört buçuk milyonu 
ile Kuin Mari yapıldı. Hükumet şim
di de bunun bir kardeşini denize at· 
mak için kumpanyaya beş buçuk 
milyon lira öndüç verecektir . Yeni 
geminin numarası 552 ve adı King 
George V.(Kral beşinci Corç) olacak· 
tır . Bu geminin Kraliçe Mari gemisi· 
ni yaban kumpanya tarafından yapıl· 
ması için sözleşme işi bitmiştir . 

Geminin kurulmasına pek yakın· 
da başlanacaktır . Zaten Kuin Mari
nin tezgahları hazır olduğundan bu 
gemi de orada kurulacakhr. İşçilerin 
ve yapı kireçlerinin toplanmasına 

başlanıyor . Yeni gemi ötekinden 
iki bin ton büyük yani ( 82, 77 5 )ton 
olacaktı . 

No. 552 nin yaşca büyük karde
şinden daha kuvvetli olması da onay
lanmıştır . Yalnız bu geminin (yaka · 
cağına daha az para gidecektir . 

Geminin kurulmasında doğrudan 
doğruya çalışacak işçiler üç bin kişi· 
dir . Memlekette daha binlerce erkek 
kadın işçiler dolayısiyle aylarca 
bu gemi hesabına çalışacakbr . 

Son yıllarda lngilterede gemici
lik işleriyle çok uğraşılıyor . Hüku
met tecim donanmasını daha güçlü 
yapmağa çalışıyor . 

Tecim donanmasını sayısı pek 
o kadar değilse de kalitesi daha göz 
doyurmuyor . 

Tecim gemilerinin sayılan , yaş· 
lan üstüne bir dergi toplanmış ara -
larında oranlama yapılmıştır . 

iyi yapılmış bir buhar gemisi ya· 
hut motör gemisi vasati eJli sene 
kullanılabilir . Fakat eski gemilerin 
yakacağı daha çok para istiyor . 
Yeni gemilerin mahrukat nisbeti da· 
ha az olduğu için bunların işletmesi 
daha karlı oluyor . 

Yazılan aldığımız kaynakta 1925 
yılından bir mukayese başhyor. Biz 
bunu kısaltahm : 

Bu tarihte f ngiltere bu sene ge
milerinin yüzde 25 i beş yılhk idi. 
Yüzde 44 ü 5 - 15 yaşında idi. ay
ni tarihte cihan vasati gemi yaşı şöy
le idi ; 

Yüzde 20 beş yaşta yüz de 40 
5 - 15 yaşında daha yaşlı gemile
re gelince 25 yaşında gemilerden 
lngilterede yüz de 8 karşılığı ehven 

ortalamasında yüz de 14 vardır. 
Yaşlı gemileri daima elden çıka

np yenisini yapıyorlar yılların oran
' laması böylece gidiyor. 

Bir de son seneye bakalım: 
Beş yaşından aşağı İngiltere yüz

de 9 acun ortalamasında yüz de 7 
dir. 

10-20 yaşlan arasında lngilte
rede yüz de 49,50 acunda yüz de 
34 tür. 

Acun ortalamasında eski gemi
lerin nisbeti azalıyor ise de fngiliz 
gemilerinde bu nisbet iki kat azal
maktadır. 

İngilizler böyle yeni gemiler ya· 
parak eskilerini tekaude sevkederken 
hem sürattan ve mahrukattan kaza
nıyorlar hem de gemi inşaat senayi
ine, dolayisile işsiz ameleye iş bul
muş oluyorlar. 

Buraya geçirdiğimiz iki rakamlık 
mukayeseden bir şey anlaşılmaz fa· 
kat anladığımız şudur: 

lngilizler iktisadi buhranın do
ğurduğu işsizliğe karşı yol, köprü ve 
saire inşası gibi gemi yaptırmayı da 
buldukları kuvvetli tedbirler arasına 
almışlar ve buna büdçeden de yar
dım etmişlerdir . 

Yeni gemilerin keyfiyetçe üs
tünlüğü de ayni kuvvette bir sebep
tir . 

Eski gemil~re gelince bunları u 
cuz fiatla başkalarına sattıkları ma
lumdur. 

Biz bunu kendi durumumuzla 
karşılaştırırsak bir kaç mil aşağı 
yukarı sür'ate önem vermediğimize 

göre ve hem ele kendi kömürümüzü 
yakacak olursak beş on yıllık ge· 
mileri ucuzca satın almakta bir bis 
görmeyiz . Fakat petrol yakanlar 
için tabii mesele nihayet daima ye· 
ni gemi kullanmanın faydaları ulus 
arası tanınmış olduğunu da her za
man gözönünde tutmak gerekliği an-, 

)aşılıyor . • 

1 

Umuıni evlerde kavga 

Pamukpazarında Gilodo fabrika 
sında yağcı Hacı Hüseyin ile aynı 
fabrikada anbar memuru Hüseyin 
adlarındaki adamlar genel evde ara
bacı Kamil işminde birisiyle kavga 
ederlerken kendilerini ayırmağa ge
len polis ve bekçiye hakaret ettikle
rinden yakalanmışlardır . 

Bir çok tabibler 
terfi ve 

ve sıhhat memurları 
zam gördüler 

Dün Vekaletten gelen terfi listesini 
aynen neşrediyoruz 

Ceyhan hükumet tabibi T orgud 
Kaya 40 lira maaşla ikinci sınıfa, Fe· 

• ke hükumet tabibi Doktor Abdul· 
lah Saim 45 lira maaşla birinci sını. 
fc>, Bahçe hükumet tabibi Doktor 
Hamid 45 lira maaşla birinci sınıfa, 
Seyhan hükumet tabiLi Mazhar 45 
lira maaşla birinci sınıfa. Kadirli hü
kumet tabibi Tevfik Ali 45 lira ma
aşla ikinci sınıfa, Kozan hükumet 
tabibi Hayri Gül 45 lira maaşla bi· 
rinci sınıfa. Saimbeğli hükumet ta
bibi Doktor Ahmed Avni 35 !ira 
maaşla 3 üncü sınıfa Karaisalı hüku
met tabibi Mahmud Osman 45 lira 
maaşla 3 üncü sınıfa, Osmaniye hü
kumet Doktoru Hüseyin Asya 40 
lira maaşla ikinci sınıfa terfi etmiş· 
lerdir. 

Sıhhat memurları 

Saimbeğli Sıhhat memuru Rifat 
Boyacı oğlu 20 lira maaşla birinci 
sınıfa, Seyhan sıhhat memuru Ali 
Haydar 20 lira maaşla birinci sınıfa, 
Dörtyol sıhhat memuru Yusuf Ziya 
46 lira maaşla üçüncü sınıfa, Bahçe 

Pratik ebeler 
Mektepli olmayıpta ruhsatnameli 

olan ebelerin ancak nahiye ve köy
lerde veya mektepli ebe mevcut ol
mayan kaza merkezlerinde içrayi
sanat ettirilmesini ve büyük bir ih
tiyaç karşısında kalınmadıkça mek
tepli ebe adedi az olan merkezlerde 
bunlann 'sanaat yapmalarının terviç 
edilmemesi ve bu gibi merkezlerde 
mektepli ebelerin serbest sanat ya
pabilmelerine müsait zaman hazırlan
masını, sıhhat ve ictimai muavenet 1 

vekaleti vilayet sıhhat müdürlükleri- 1 

ne bildirmiştir. 

Odasından tabanca 
çaldılar 

Reşatbey mahallesinde oturan 
tuhafiyeci Abdurrahman oğlu Alinin 
gece evde bulunmadığı bir sırada 

hala penceresinin ince teli sökerek 
odada bulunan müsafiri avukat Ta
haya ait 15 lira kiymetinde bir adet 
Brovniğ tabancası çalınmışbr. 

Zabıta derhal tahkikata başla
mıştır. 

Seyhan parkında sahneye 
söz atmış 

Kasap çırağı Ahmet oğlu Mah -
mut ve arkadaşı, gece Seyhan par· 
kında otururken kendi kendilerine 
yüksek sesle şarkı söylemeğe başla 
mışlar ve bununlada kalmıyarak sah
neden arzu ettikleri bir şarkının söy
lenmesini bağırarak ısmarlamışlardır. 

Zabıta, umumi istirahatı selbeden 
bu iki kişiyi yakalamış ve haklarında 
kanuni ruameleyi yapmıştir. 

Uyurken parasını 
çalmışlar 

Hilal hanında oturan Hamza oğ 
lu Ali isminde bir adamın handa 
yattığı bir sırada çaketinin cebinde 
56 lira parası çalınmıştır. 

Zabıta tahkikat yapıyor. 

sıhhat memuru Tahir 16 lira maaş
la 3 üncü sını?a, Feke sıhhat me
muru İsmail Mustafa 14 lira maaş· 
la 4 üncü sınıfa, Seyhan sıhhat işleri 
katibi Subhi Tökmen 17,5 lira ma · 
aşla ikinci sınıfa, Seyhan sıhhat mü· 
dürlüğü katibi Nureddin 17,5 lira 
maaşla ikinci sımfa, Ceyhan sıhhat 

1 
memurlarından İsmail Hakkı 12 lira
ya, Seyhan sıhhat memurlanndan 
Nureddin 12 liraya, Seyhan sıhhat 
memurlarından Mustafa Mahmud 
liraya, Dörtyol muayene ve tedavi 
evi sıhhat memuru Mehmedin maaşı 
12 liraya, Saimbeğli sıhhat memuru , 
Süleyman Ruhi Öz Kan 12 liraya, 

1 

Kadirli sısat memuru Recep 12 lira· 
ya, Seyhan merkez sıhhat memuru 
Mazhar 14 lira maaşla 4 üncü sını· 
fa, Kozan sıhhat memuru Ömer 14 
lira maaşla 4 üncü sınıfa, Seyhan 
muayene ve tedavievi sıhat memuru 
Ahmet 14 lira maaşla 4 üncü sınıfa, 
Karaisalı sıhhat memuru Yusuf 14 
lira maaşla 4 üncü sınıfa terfi etmiş
lerdir. 

Dünkü hava vaziyeti 
1 
1 
1 

Şehrimiz askeri hava rasad mer· 
1 

kezinden aldığımız maliimata göre: 

Dün saat 14 te tazyiki nesimi 
751,1 milimetre, en çok sıcak 34,1 , 
en az sıct\k 23 santigrat derece idi. 

Ruzgar güneyden saniyede dört 
metre sür:ıtle esmiş, rutübet yüz de 
altmış idi. 

Gece sisli geçmişti. Saat 14 de 
rüyet sahası 20 kilometre kadardı. 

Posta mütaahhitlerine 
kolaylık 

Postaların nakil için münakasala 
ra iştirak eden posla mutaahhitle 
rinden şimdiye kadar idare heyetle
rince biraz fazla idari kefalet dipo-
zitosu alınmakta idi. ı 

Vekalet, bundan böyle ehven ı 

bir kefalet alınmasını vilayete bir ta-1 
mimle bildirmiştir. 

Eski çırağı dükkanını 
soymuş 

Karşıyakada bakkal Ali oğlu Sü
leyman dün polise müracaatle: Dük
kanından bir gün evvel çıkardığı çı
rağı Hasan ve arkadaşı Memo adın· 
daki iki kişi tarafından dükkanı açı
larak çekmecesi kmlmak suretile 
824 kuruş parasının çalındığını iddia 
ettiğinden zabıtaca tahkikata bc.şlan
mış ve kaçan suçlu aranmağa baş
lanmıştır. 

Vergilerin tevhidi 

Kazanç , buhran ve mü vazene 
vergileainin tevhidi hakkında kamu· 
taya verilen tevhit işi hakkında tica
ret odalarından mütalaa istenmiştir. 
Ticaret odaları bu mesele üzerinde 
tetkikat yaparak hazırlıyacaklan ra· 
porları iktisad vekaletine göndere· / 
ceklerdir • 
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Kamerde yaşam 
kabilmi? 

in 
deniz V iyanalı amatör heyetşinas. kiıinc 

isberger, Ayda hayat ın iken 
5 

kündür, yaşana bilir, milyonla h· h 
mahluk Ayda barınıp yaşıyabiJi Y~kt: 
dedi . en fa 

Bu amatör heyetşinasın ort p 
attığı yeni nazariyeye göre bu 
mevcud ilmi heyet esasları yanlı 
Ayda hava tabakalan bulunma bile 
ve sathında hayat mümkün olm1 de b 
cağına dair serdedilen nazari}' liz di 
doğru değildir . bir 

Neisberger diyor ki len ~ 
- Ayın sathında görülen l 

lak noktaların dağ ve siyah n 
ların yaylalar olduğu ve Ayın 
müş volkan ağızlariyle mestur 
lunduğunu söyliyenler de yanılı tilen 
lar. Ayın hakiki sathını henüz ~ki 
kimse görmemiş, görememiştir. da 
kuvvetli teleskoplarla görülebil ik1

1 

Kameri ihata eden tabakai ha\fal 
den başka bir şey değildir. Kaın ~Öte 
üzerindeki noktalar az çok dai111' Gaı ' 
lan hava ceryanlarıdır . sterli 

Diplomasız Doktor Şahsi 
. illi f 

L ahey ağır ceza mahkemesı ş ı 
zuruna bir kadın çıkanldı. 

kadın, her derde deva bir ilaçla 
ta tedavi ediyormuş, hastalar 
ikisi ölmüş . 

Mahkeme kadının ilacını t 

ettirdi ve neticede ilacın kan ol 
ğu anlaşıldı, hem de insan kam · 

- Nerede buluyordun bu 
nı ? .. 

- Kendi kanımdır, her sa 
ilaç yapmak için kendimden bir 
re kan alının . 

Kadın Lahey tıp akademe 
gönderildi. Kanı tahlil edilecek, 
ğer temizse, hastalara kan ver 
üzere hastaneye mal edilecektir · 

Gururlar 

U kraina'ı bir Yahudi, 
gel beş sene evvel 

köyüne gitti ve orada yerleşti. 
gün göğsünü kabartarak : " 20 . 
yon kişilik bir şehrin belediye re 
yim,, diyor . 

Bay Begel arıcılık apıyor. 
rolijonda 2,500 an kovam var. O 
var kovanlarının adedi 20.000 
Bütün Rusyanın balmı orası te 

ediyor . 

Asırlık ağaçlar 

B üyük, kocaman, enli, boylu, 
kur bir çınara bakarsmız d• 

- Acaba kaç senelik ? de 

nız . 
Meşe ağaçlan 2000 sene yaş~ 

Serana ve gene Bursuk ağacı 2 
3000 sene yaşar. Meşe, kestana, 
gürgen altı asır yaşarlar . En u 
ömürlü ağaç servidir : 6000 5 
yaşar, Kalifomiada yetişen gigau 
ağacının 70 -- 80 asırlık ömrü v$ 

dar . 

Yılan ve süt 

B osna dağlarının yamaçla~~ 
uyuyakalan bir çoban , go 

rini açınca, ağzından bir yılan k 
ruğu çıktığını görüyor. Tutup çele Da 
yor , çıkaramıyor , korkuyor , ısd kız 
koparıyor, biraz sonra da sanCJ 

kıvrana kıvrana ölüyor . ti ~ı 
Fransada da yılanı yutan lcr 

kızı hastaneye kaldırdılar. efl "~s 
Yılan sütü çok sever. Çok d I ~ş, 

sütlü inek memes~ni emen_ yılct11 I "el 
görülmüştür. Eskıden de bıze, yıl bit 
yutanm önüne bir çanak süt k01 
malı, yılan çıkar, derlerdi. lı' ~(), 

işte Fransız hastanesinde de ke 
usul tatbik edilmiş , bir çanak ~ 
konmuş. kız ağzını açarak çaPR 
eğilmiş, yılan biraz sonra kızın 1',r ti~ 
nından çıkıp çanağa atlamış ! 
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• 
lngiliz Kralı Sekizinci 

~ Edvardın hususi hayatı 
----·.-.+••·----

lngiltere Kralı 8 inci Edvard Ak 
denizde seyahatta bulunuyor . Se

as kizinci Edvard henüz Prı-ns Dö Cal 
~3 iken seyahatleri ile şöhret kazanmış
T • lı; hemen hemen bir yerd'! durduğu 
1 11 ~oktu . Buna mukabil, İşi en çok, 

1 tn fazla çalışan bir prens idi . 
r Prenslikte günde 16 saat çalı-
u ~rdı . 
ı, 

b 
Seyahatları onu işlerinden biran 

aı ile geri bırakmazdı , Faraza Biariç
'.11· ~e bulunurken kendisine bir va- l 
ıy İz diplomatik evrak gelir . Prens 

1
bir çok tahrirat ve evraka lazımge
en cevapları verirdi . 

ı lngiliz komünistleri Sekizinci Ed-
05 Vard için prens iken " lüzumsuz bir 

Prens derler idi r " . 

1 
. Bir gün prense seyahati için ve-

}~~en masrafa da itiraz ettiler 1 Hal
ı ki Prens Dö Gal seyahat esnasın
"ı ~ka, Londrada bulunduğu nisbetle 

ı 1 • f d v~ 1 ınısli azla çalışır ı . 
Büyük bir lngiliz fabrikatörüne 

·nı ~Öre, Sekizinci Edvard Prens Dö 
Caı iken lngiltere için 800,000,000 
!\erlin fazla ihracat ~temin eden bir 
!ahsiyet idi , Ve tecrübe edil
ilıiştir . 

k Prens Dö Gal'ın gittiği memle
ete lngilterenin ihracatı hemen yüz 

de 40 artmıştır . 
Prens Dö Gal, hemen lngiliz ma

ilıulatını reklam mı ediyordu ? 
Hayır 1 Fakat o kadar kendini 

;evdiriyordu ki herkes lngiliz mal
d•rına rağbet gösteriyor, tüccarlar 
k a lngiliz malı ısmarlamağa mecbur 

bJ alıyorlardı . 

I Co Malumya, sabık Kral Beşinci 
1
. rç, şimdiki Kral ve o zaman Ve

s'rl /a~d bulunan Prens Dö Galden çok 
· akır idi 1 O kadar ki, krallık tahsi-
1 ~tı kesilse, beşinci Corç kendi ira 

t le _geçinmeğe muvaffak olamazdı. 
ilılak olarak yalnız Sandirgam sa

taYına malikti . 

P.ıl 1 k Vindsor, Bukingam sarayları ve 
~~ !' oçyadaki şatolar kralların değil, 

Ogjfiz milletinin malıdır . 

muştur. Mali ve iktisadi haberleri 
dikkatle takibeder, lngiliz harici ti
caretinin inkişafı ile çok alakala
nırdı . 

Bir gün, lngiliz inşaatı bahriye 
tezgahlarının ecnebi rekabetine ma
ruz kaldığı hakkında bir makale oku
muş ve beşinci Corç ile başvekilden 
" işsizlikten en ziyade muztarip " İn· 
şaat tezgahlarına ziyaretine müsaade 
istemişti. Veliahtın böyle ziyaretleri 
hem ameleye şevk ve cesaret verir, 
hem de sermayedar gurupları faa
liyete sevkederdi . 

Prens Dögal , memleketinin ikti
sadi kabiliyeti ve vaziyeti hakkında 
müsbet bir fikir edinmek için pek 
çok defalar Gal kömür madenlerine 
büyük dökümhanelere, büyük men
sucat fabrikalarına gitmiş tetkikatta 
bulunmuştur. 

Prens Dogal'in Arjantin seyahati 
meşhurdur. Bu seyahat , lngil tereye 
bir mil yar franklık yeni spariş temin 
etmiştir. Halbuki bu seyahat lngil
tere hazinesine bir milyona ma· 
!olmuştur.Bir milyona bir milyar .. 
Fena iş değil 1 

Prens bir gün bürosundaki yazı 
makinelerinin yabancı malı olduğunu 
görmüş, ertesi gün hepsinin yerine 
lngiliz mamulatı yazı makineleri koy· 
durmuştur. 

Prens Dögal, bütün masraflarını 
kendisi yapar, kontrol ederdi, cem 
ameliyesini çok büyük muvaffakıyet 
ve l<olaylıkla yapar, fakat tarh ve 
taksimde daima acemilik gösterir 
miş 1 

Avukatlarını , memurlarını , ban
kerlerini daima kendisi seçer , İca
bında kendisi değiştirir ve kurşun 
kalemlerini de kendisi yontar . _ 

• •• 
Sekizinci Edvard adı ile lngiliz 

tahtına geçen bu çalışkan lngiltere 
kralı, bugün de ayni surette çalış. 

maktadır. Yugoslavya seyahati, hiç 
şüphesiz Yugoslavya- lngiltere ti
cari münasebetlerinin genişlemesini 
mucip olacaktır. 

Türksözü sahife ' 

Y olarımız için 
yeni bir kanun 

- Birinci sahifeden artan-

yüzde ellisini vekalet kendi emrine 
alacak, diğer yüzde ellisi mahalli i
darelere bırakılacaktır. Bugün, vila· 
yet hususi idareleri yol parasının 
yüzde ellisini bile yol işine harcıya
madıklarından dolayı bu tedbir vi
layet işi yol inşasını azaltmıyacak; 
tam tersi bu iıışa hareketini organi
ze edecek ve hızlandıracaktır -

Vekalet kendi emrine alacağı 
gelirin yüzde ellisini de; memleketin, 
bütünlüğü, milli ekonomi, yurd ko. 
runması, turizm bakımından büyük 
değer taşı_van ana yolların inşasına 
tahsis edecek ve bu iki çalışma bir
leşince Cumuriyet hükumetinin ya
ratıcı ve yapıcı yol politikası belire· 
cektiı . 

Kanun projesinin ikinci bir ana 
hükmü de; yol vergisi mikdarını va
tandaşın servetine uyğuıı hadlar i
çinde tayin etmesidir _ Bugüne ka· 
dar yol vergisi, umumi meclislerin 
kararile, en az ve en çok hadleri ol
madan tayin ediliyor; serveti ne o· 
!ursa olsun her vatandaş bu mikda
rı vermekle yükümlü tutuluyordu . 
Yeni projeye göre vergi en az dört 
liradan başlıyacak ve herkesin geli
rine uyğun olarak 6, 8, 10, 12 lira· 
ya kadar yükselecektir. Verginin ci
bayet tarzı da islah edilmekte; mü
kellef lehine bir çok hükümler ko 
nulmaktadır . 

Kanun projesi Kamutaydan geç
tikten sonra bir de talimatname ha
zırlanacak ve kanunun tatbik şekli 
ile vatandaşın, servetini tayin for
mülü bu talimatnamede gösterile
cektir . ------·------
Araplar bir Yahudi oto

mobiline ateş açtı 
- Birinci sahifeden artan -

!eri tevkif ve askeri mahkemelere 
verilmişlerdir. 

Kudüs: 17 [Hususi] - Şarki 
Erden hududu civarında ihtilalcılarla 
lngiliz müfrezeleri arasında yapılan 
çarpışmada bir Arap ölmüş ve dört 
kişi yaralı olarak ele geçirilmişler
dir. 

Tamamen şirketlere aittir 
BELEDİYE İLANLARI Pul paraları 1 

Amme hizmeti gören elektrik , :-.---------
b k 1 · 1- Adana şehri asfalt yollarının tamirinde konulmak üzere alınacak su , havagazı gi i şir et erın müşte-

rilerden yaptıkları tahsilata mukabil 25-50 ton souk asfaltın ihalesi on gün daha uzatılmıştır . 
verdikleri makbuzlar için pul bedel- 2 Son ihale Ağustosun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte daimi 
!erini abonelerden almakta idiler . encümende yapılacaktır.8193 

Bayındırlık bakanlığı bu durumu 
damga kanununun maddei mahsusa 
sına göre inceliyerek bu hareketin 
doğru olmadığını tesbit etmiş ve hal
kın zararına iş görülmemesi için key
fiyeti vilayete bildirmiştir . 

Zilayet bu emri kazalara şarbay
lığa ; elektrik şirketine ve ilgili di
ğer dairelere tebliğ etmiştir . 

Halkımızın , bundan böyle , bu 
kabil tahsilatta pul ücreti diye bir 
para vermemeleri temin edilmiştir . 

Herkesin buna göre hareket et· 
meleri şüphesiz menfaatleri iktiza· 
şındandır. ------·------
İkmale kalanlar 

okusun 

936 yılı için fakirlere verilecek ilaçların şartnamesi mucibince açık ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi Ağustosun 24 üncü pazartesi günü saat on 
beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası (75) liradır -
Taliplerin ihale günü teminat akçalarile Belediye Encümenine ve şart

nameyi görmek istiyenler her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur.8194 

Yeni mezarlık için gerekli 9600 adedi 88 - 90 santim boyunda ve 2400 
adedi 48-55 santim boyunda olmak ( diğer vasıfları şartnamesinde ya
zılıdır ) üzere ( 12,000 ) adet mezar tahtası açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır . 

ihalesi Ağustssun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı seksen beş liradır. 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de teminatı ile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. 7174 9-13-18-22 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-ıendese 

derslerinden ikmale kalanları ikmal 1 

imtihanına hazırlamak üzere bir ı 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 1. ~-------·--

~·rıv~ H. Be.rumuzlarına müracaat- Hatta gölgede derecei 
Bisand'de de çarpışmalar olmuş 

ise de iki taraftan da zayiat olma- 1 
mıştır. 

Geçen son yirmi dört saat için· 
de Yahudileri tehdit etmekten do
kuz Arap ve Arapları tehdit etmek
ten bir Yahudi, Üzerlerinde memnu 
silah taşıyan ondokuz kişi yakalan
mış ve askeri mahkemeye verilmiş 
!erdir. 

Ahvalin vahameti dolayısıy].., 
Saberyada da akşamın saat 18,20den 
sabahın yedisine kadar hallın sokağa 
çıkması kat'i surette yasak edilmiş
ti. 

Alınan bütün sıkıtedbirlere 
ve ilan edilen örfi idareye rağmen 
ihtilal hareketi günden güne büyü
mekte, ölüm ve tehdit ihtilalcıların 
gözlerini hiç bir suretle yıldrma
maktadır. 

hararet 38-40 
İsterse 140 olsun, 18 ay vade ile, bir tane hakiki 

Kelvinatör buz dolkbı aldınız mı içinizin ve dı-
şınızın derecesi sıfıra kadar düşer. 

Y eterki emrinizde 

bulunsun . 
bir Kelvinatör buz dolabı 

Veresiye satış 

Belediye karşısında 
7179 

• 
yerı : 

Yeni v magaza 
6-7 

Bor Kemerhisar içmesi 
~ 1\ Prens Dö Gal'ın ise lngiltere ve 

"atavare bir çok şahsi emlaki var
"ır ·-------- --

;""" _____________________ , _________________ ___ 
Ôtedenberi muhitimizde faydalarile büyük bir ün almış olan ( Kemer· 

hisar içmesi ) bu yıl da her senekinden daha muntazam olarak açılmıştır. \' Prens Dö Gal iken Sekizinci Ed
~rd arazisinin bütün işlerine kendi-

d 81 
bak A · · · l"h · . 1 ar . razısının ıs a ı ıçın ça-

~Şır, her türlü yenilikleri çifliklerin-
e latbik ettirirdi . 

k Bir gün bir Lordun misafiri iken 
kır çifçi gelerek atının karnının di-

' e:nli tellerle yaralandığından bahs-
a t ~ış: Prens Dö Gal de bu dikenli 
ı de lerın kendi arazisi dahilinde ol-

lik~Unu anlayınca, Kornvaldaki ma
d anasinin tellerini ertesi gün kal
ıtııııştı . 

' k· Bir lngiliz veliahdı bütün hare
llıatında sıkı bir nizam ve etikete 

ecburdur : 

Çık Filanın işinden evvel filanın işi 
d ~ınaz: belediye reisinin kansile iki 
ıııa ka görüşürse bir miktarda reis 
bıı U~vininin karısiyle görüşmek mec· 
k tıyetindedir 1 Yoksa .. Kıyametler 

0Par 1 

Yah R.~nov harp sefinesiyle bir se 
~ad~tınde Panamada bu yüzden bir 

ıse çıkmıştır . 

D" Şerefine verilen bir baloda, Prens 
~ 1 ° Ga!'ın, çok güzel dans eden bir 

z il azarı dikkatini celbetmişti . 
da Prens, bu genç kızı ikinci defa 
lern~a davet edine·~ baloda kıyamet-ı 
va 0Pınuş ve veliahd de yaverleri 

Sıta 'l b k b d !?iş . sı e u ızın ir eczahane e 
veı~cılık yaptığı bildirilmişti . Fakat 
bit~ahd bu kızla ikinci dansım da 

ırııı· 
ış ve sonra yaverlerine : 

y0 ...._ Bu eczahaneyi görmek isti
ketuııı · Mamafih bu genç kız mü

ilıtııe) dans ediyor 1 Demiştir . 
* • 

ij~ ~ekizinci Edvard lngilterenin ik 
dı faaliyeti ile çok alakadar ol-

Sovyetler ziraat 
enstitüsü 

- Birinci sahifeden artan -

!of tarafından idare edilmekte olan 
bu enstitü, halen, hastalıklara karşı 
kuvvetli ve bire beş yüz vermeğe 
kabiliyetli 12 yeni ilkbahar ve kış 
buğdayı tohumu üzerinde tetkikler 
yapmaktır . 

F nstitü, ayni zamanda, turfanda 
yetişir ve soğuğa mukavemet eder 
3 nevi patates te yetiştirmektedir . 

Bu yeni patatesler enstitünün 
Cenubi Amerikadan getirdiği bazı 1 
cins patatesler üzerinde " hybrida
tion " muamelesinin tatbiki ile elde 
edilmektedir . 

Ayni zamanda, yıllık bir kınakı
na fidanının da tecrübeleri yapıl
maktadır. 

Bu suretle bu sıcak iklim ağa
ağacını yıllık fidana tebdil etmek ve 
sulfata istihsal eylemek kabil olabi
lecektir . 

Sovy.-tler Birliği ziraat enstitü
sü, laboratvarlarında ve tecrübe sa. 
halarında , şimal mıntaka ve kurak 
arazi için, soğuğa dayanıklı ve çabuk 
yetişir neviden yeni hububat tohum
ları ve zerzevat cinsleri vücude ge
tirmektedir . 

Enstitü emrinde Sovyetler Birli· 
ğinin bütün arazisi üzerinde dağıl
mış vaziyette 125 tecrübe sahası ve 
mahalli kır Jabratvarı vardır . Her 
bakımdan gayet iyi bir surette tec· 
hiz edilmiş bulunan bu yerlerde, el-

Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ma· 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 3 

de edilen tohumlar filen tecrüb~ dev 
resini geçirmekte ve muvaffak olup 
olmadığı tesbit olunmaktadır . 

~---------------------------------

1 

Yazın herkesi evlerden kaçıran sineklerin bulunmaması, temiz hava bol 
su; içmenin güzelliğini bir kat daha artırmaktadır . 

içme, Sağlık bakımından çok büyük bir rağbet kazanmıştır. Bilhassa: 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesane yolları , mide , barsak hastalıkları için 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. Tren, Kemerhisar durak yerinde durur . Çok 
ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolcuları müşkülatsızca içmeye götürür. 

içmede özel barakalar, lokanta, büfe ve yatak tertibatı muntazam su· 
rette hazırlanmıştır . 

Gerek sayın konuklarımızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göster· 
dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli raporları 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

içmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık ol
sun görenlerin bu görüşlerimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına şüp-
hemiz yoktur. 7175 7-8 

Adana Çiftlik makinist mektebine 
girme şartları 

1 ilk 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 mukavim 

olduğunu doktor raporu ile ispat eylemek. 
5 - Köy çocuğu, çiftçi çocuğu olmak veyahut bir imalathanede ça

lışmış bulunmak. 

6 - Mektebi bitirdikten sonra köyünde, çiftliğinde veya bu gibi yer 
!erde sanatiyle çalışacağını taahhüt eylemek. 

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

8 - isteklilerin sayısı mektebe alınması gereken adedi geçtiği takdir
_de seçme sınacı yapılacağından mektebe girmek için müracaat edenlerin 
:Ağustosun (25) inci salı günü mektepte bulunmaları. 

7181 12 - 15 - 18 

1 



Sahife : 4 

ı ı • 
Adana Borsası muame e erı 

PAMUK ve KOZA -
Kilo l"iyatı 

CiNSİ En çoL. Satılan Mikdar 
En az 

Ir.. s. Ir.. s. KUo 

1 .,..,Kapımalı pamul< 
Piyasa parlağı 

" 
36 

Piyasa temizi 
" iane 1 

iane 2 
Ekspres . 
Klevlant 43,50 

1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
Ç l G l T 

Ekspres 
iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumluk ,, 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 3 

" 
Yerli 3,50 5,25 

" 
merıtane 

Arpa 2,20 2,52 - -
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
-Si sam 1 1 

UN 
ı !)ört yıldız Salih 675 

1 .!::: - uç ,. ,. 600 
.o- - 700 .!::! Dört yıldız Doğruluk - 625 ,.>: üç " " ..=! c 

Simit 800 o..= • " :: rG 
,.>: ~ Dört yıldız cumhuriyet 700 
""(.)o üç " 625 ..... " 

Simit " 800 

Liverpol Telgrafları 

f •• .I 
Kambiyo ve para 

17 / 8 / 1936 lş bankasından alınmıştır. 
.ı;onılm 

Hazır 
1 

6 75 Liret 
1 l= Rayşmark 

Temmuz vadeli 6 24 
Birinciteşrin vadeli 6 
Hit hazır 5 
Nevyork 11 

Frank • Fransız " 
17 Sterlin « İngiliz " 634 75 

150 Dolar • Amerika " 
71 Frank • İsviçre " 

''NO RGE,, 
Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

• 
Türksözü 

• F uat E e zan es l 
Adanada Orozdibak civa rında 

eczacı Akkaş Tanrı Vem, sa ~ib'. 1 olduğu Merkez eczanesini Bi nncı 
Noterliğin 3362 numaralı sened ı mu-

n iti- 1 cibince sabn aldım . Bugünde 

haren eczanenın ismi [ Fu a t 

e czanesid ir ] Me zkfir 

eczane ile Bay Akkaş Tanri verın 
r . hiç bir güna alakası kalmamıştı 

2-3 718 9 
Eczacı 

Fuat Eremr e 

-
Kaçakçılar v ata n 

hainidi r 

-
Ortak aranıyor 

1 

. d 1 Ceyhanın Mercimek mevki ın e 1 
bir parçada 3600,bir parçada 
bir parçada 1000, bir parçada 
veMustafabeylide sulanır bir 

2000,, 
500 
vazı-

yette ve şömendüfer durağına iki 
par
nüm 
rtak-

buçuk kilometre mesafede iki 
çada 3000 dönüm ki 10100 dö 
tarla toptan veya ayn ayrı o 
lama ekilmek isteniyor. Şerait i öğ 1 
renmek istiyenlerin Matbaamız 

vurmaları 7192 2- 5 
a baş 1 

Gazetemi z 

Yalnız Matba 

mızda Yıl ve 
• 

a -
dız 

gazınosu karşısın-
da , gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılmaktadır 
" Norge nin renkli buz dolapları 

" birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 

bir sağlık cihazıdı r. 

·- ----------- -

1 

Adana 
Hav'.llisi sat~şyeri : Ulu-
camı caddesınde 

' • Mehme t Ôzbozdoğanlı 

, ... rl~:ı~ .,._!!!!!!!!!!l~jlı!'.!!i!.l. ve hôme~d~aşeğme z ti ca-

= .,;;;;;;;;;;;; • 111 r et anesı ır. 
7183 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No. l 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

; "· •• • 
( / 

,.. --· ' 
..... .. -·_; -

Ôz Türlr sermayesile kurulmuştur 

4-15 

~ ... z:ı:wwwa:::;:;:wa 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım litre 

1 105 Gram 
2 385 
3 32 
4 82 
5 325 
6 3,5 

Alınacak • gıdayı 
Herkes gibi siz de 

rasını içiniz. Her yerde 

" 
" 
" 
" adet 
temin 

: Bu 
israrla 

Ankara Birası 
kmekten 

!",üı ten 
Te )ağından 

Ette 
Balıklan 
Yumurtadan 
eder . 

! 

,. --,; 
Bürücek Yaylasına 

Gidip gelecek yolculara büyük kolaylık 

Her gün sabahları saat 8 de Ka lekapıs ı nda benzinci Ali Saraçoğlu· 
nuıı dükkanı önünden hareket ve saat 15 de Bürücekten Adanaya avdet, 
yaylı kanapelerle döşenmiş her türlü istirahat esbabı temin edilmiş Kaptı 
kaçtı lar on iki kişiliktir . Hususi ofobüs 20, Kaptı Kaçtı 15, bir kişi gitme 
bir liradır . 

Eşyaların kilosundan 1 kuruş a lınır . 

1 
Tenezzüh otomobili on liradır . 

Yusuf ve Küçük Ali 

1 7185 4 5 1 
~-------

6984 

besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi- 1 
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

57 . 
6748 64_: 

18 Ağustos 1936 

Tt:.:J R Ki Y/E 

l 1 R~L .. -
BANKA_:j· 

,. . . . 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo-

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

1 
k 

t 

tı 

lı 
~ı 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatın• 

yarıya yakın azaltan Ekovat •r 

" 

F 
• "d • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

~kompresörü ile mücehhezdir. 
ar 
ı\a 

k 
~ 

E k F 
• • d • sahip olanlar ele~ 

O V a t Kompresörlü rıgı aıre trik faturası gel- ~r-
diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. \~ 

F 
• "d • 'd n daha üstün ve daha idareli soğuk hava c 

rıgı aıre e dolabı yoktur. \~ 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir' 'lır 

dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

·~ 29 c 


