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O· 

• 
Bir lngiliz gazetesi Entelijens 

servisi itham ediyor 
Bu gazete diyor ki : " En büyük tehlike , bize karşı 
fırıldak çevrilen Suriyeden gelir. Entelijens servisi, gö

• • zünü ıyı açmazsa 
değil, 

Arap aleminde yalnız mağlup 
yok olacağız . ,, 

Bir lngiliz gazetesinden : 
Habeş davasında lngiltere im

Paratorluğunun uğradığı hüsranın 
~bepk.rini araştıran müdekkikler 
.Unda, Habeş ordusu ve içtimai va

Zıyeti hakkında yanlış malumat ve· 
teıı Entelijens servis dairesine bü· 
Yiik bir mesuliyet payı ayınyorlar . 

Artık kimsenin eli uzayamıyan 
bu mukaddes kandile dil uzatmak 
tamanı gelmiştir . 

duğumuzu söylüyorlar . Halef olan 
H. K. Edmonse bunlar, Araplann 
bizlere değil de Latin Avrupalılara 
daha düşman olduklarını ve men
faatları icabı Cebelüttarıktan Hin
distana kadar hakimiyeti sağlam o· 
lan lngilizlerle iyi geçindiklerini unu· 
tuyorlar . 

tar hareketlerin önüne geçmedi . 

Uzun senelerdenberi efkarı umu· 
llıiyemiz, bu dairemizin dünyada is· 

ını t d 
e İğini yaptırır bir hakim olduğu· 

Entelijens servisi vaziyete bu ka 
dar hakim ise Filistindeki bu ihtilal 
ne, orada lngiliz kışlalarını basıp ln
giliz askerlerini öldüredler Faysalın, 
lbnissuudun ve Maveray ardında bi· 
zim yapmamız olan Emir Abdulla
hın milleti değil mi ? işte Suriyeli
ler, Filistin ihtilalcilerine silah yetiş
tiriyorlar . Fransızların da buna göz 
yummakta oldukları ihtimali de u
zak değil . 

Filistin Araplan bize bir çok def
alar dileklerini bildirdiler. Aldırma· 
dık çünkü Yahudi tesiri altında ka· 
lan entelijen servisimiz, Arap hare. 
katının kulah kapmak iste ,en bir 
kaç Arap beyinin işi olduğunu iddia 
ediyordu. Allenbinin mayetinde bu· 
lunduğumuzda bizde o memleketi 
ipeyce tanıdık. Beylerin halk üzerin
de Kurunuvustaca nufusları olduğu 
yanlış değildir. Fakat gelen haber· 
ler o vaziyetin değişmiş olduğunu 
gösteriyor. Ajanslarımız, Yahudile
re alet olacaklarına Arap köylüsü, 
esnafı ve işcisi ile konuşsalardı im
paratorluğun menafiine daha iyi hiz
met etmiş olurlardı. Krallar yanın· 
da müsteşarlanmız bulunduğu doğ
ru. Fakat bu Krallar zaten lngiltere 
ile iyi geçinmeyi menfaatleri icabı 
bulurlar. En büyük tehlike bize kar· 
şı fırıldaklar çevirilen Suriyeden ge
liyor. Entelijen servisi gözünü iyi 
açmazsa Arap aleminde yalnız mağ

lup değil, yok olacağız . 

t 

tİJ'" 

30 

d 

ııu zannedip duruyor . 
lavrensin, Hicaz ve Suriyede 

~aPtığı cür'etkarane işlerden bahse
b ~n .. garip hikayelerin belki bunda 

U)'tik bir tesiri olmuştur . 
I . Bazı kimseler, Arap aleminin 
ll&Jltereye taraftarlığını Entelijens 
~.tvisin ardındaki Jon kulübüne , 
l(ıddedeki Mister Filibisine, Irak 
talı Gaziye müsteşar olan ve daha 

~VVel Faysalın samimi bir dostu bu 
uıı~n Mister Kornolise • m1'dyun ol· 

En zengin petrol hazinelerimiz 
bulunan 1 rak ta Iran ve Tür ki yenin 
hücumlarına karşı emniyette oluşu
nu bize medyun olduğu halde Filis
tin lehinde kımıldamağa yelteniyor. 
Biraz da Yahudi tesiri altına giren 
Entelijens servisi neden bize alı:yh-

Arap çölünde Lavrensin 
ruhunu taşıyan şefler 

İngiliz Major C. Y. Külüp , Mister Fili , 
Bertramtomas , H. K. C. Edmonds ve K. 
S. Carfs Arap illerinde lngiliz hakimi-

Yeti lehine mühim rol oynuyorlarmış . 
-----·------

s Bir İngiliz gazetesinde tanınmış 
ııeY}'ahlardan Anfos Köbel şu yazıyı 
eşretmiştir : 1 

La 1 
t vrens öldü ise de onun rühunu ·ı 
.~1 ıyıp çığırında yürüyenler yok de· 
ıtıd' tr . Bunlar arasında az tanınan 

1 

~e ~azetelerde henüz resmi çıkmıyan 
1 
aıor C. Y. Külüp vardır . Gazete 

er 
son zamanlarda krallık Asya ce· 

tııi}'etinin Lavrens namına bastırdığı 
~~ın madalyalardan ilkini Mister 

Ulüp'e verdiğini yazdılar . 1 

d 
39 yaşında olan bu adam bir be· 

ev' Ilı 1 Yaşayışı geçirmekte ve onların 
S uharebelerinde bulunmaktadır . \ 

_on zamanlarda 60 bin silahlı bede· ı 
Vı . 
il} tıııı Filistin Araplarına yardım et· 

elerinin önüne bu adamın nufuzu 
ll'eçmiştir . Mumaileyhin en büyük 
eırı ı· M \; e ı averayı Erden Araplarının 
Ilı ababilerin istilasına uğramalarına \ 

eydan vermemektir . Bunların akın-
~~arı bir kaç defa jon Külüp'ü öl· 1 

v u;ıneğe teşbbüs ettilerse de mu- J 

la fak olamamışlardır . Külüp, Arap

:r.ııı hakimi deg· il , ana ve babasıdır. 
UIJ"' •uıı davaları kendisi tatlılıkla hal· 

!eder . 
Bundan başka Ciddede ikamet 

eden mister Milbi vardır. Bu adam 
Arap hükümdarlarının en kuvvetlisi
nin gizli müstaşarıdır. 

Harpten evvel Hindistan idare. 
sinin sivil bir memuru idi. Büyük 
harpte lngiliz ordusu Bağdada iler • 
!erken' Araplarda sükuneti temine 
memur edildi. Ozaman küçük bir ka· 

bile reisi olan lbnissuut ile birleşti. 
Onunlk yanyana harbetti: Siyah bir 
sakal taşır. Arapçayı çok güzel ko· 
nuşur hatta Arap ileri gdenlerinden 
biri sayılır. 

Maverayü Erden ile Filistin Arap
larının çok saydıkları bin paşayı, Fil· 
biden bir kaç ay evvel Rabiulhali çö

lünü lngilterenin lraktaki zabitlerin 
den Bertrarn Tomas'ı da zikredelim. 

Yeni Irak kralının müstaşarı H. 
K.C. Omonds ömrünün dördüncü o·: 
nu içindedir. F arisice, Arapça ve 

Kürtçeyi iyi bilir. 14 sene Sina yarım 
adası muhafızlığında kaldıktan sonra 
tekaüt edilen K.S Carfısı da unutma· 
malıdır. 

Hicazda İngiliz 
faaliyeti 

Mekke ile Medine arasında 
mükemmel bir İngiliz 

şehri kuruluyor 

Cidde: 14 [Hususi] - Mekke 
ile Medine arasındaki dağlarda mev· 
cud altun madenini işletme iıntiya. 
zını bir müddet evvel bir lngiliz 
şirketi almıştı. 

Kral lbnissud idaresindeki Arap 
topraklarında petroldan başka • pet· 
rol başka bir lngiliz şirketine veril· 
miştir • Çıkacak bütün madenlerin 
işletilmesi ve her türlü yol inşaatı 
hakkı ayni şirkete verilmişti. 

Bu geniş imtiyazla işe başlıyan 
lngiliz şirketi az zaman içinde büyük 
faaliyetler gösterdi. 

Mekke ile Medine arasındaki al. 
tun madeni bulunduğu rivayet 
edilen dağlar civarında ve lgilizler 
tarafından mükemel bir şehir kurul· 
maktadır. 

Hicazda fngiliz faaliyetinin bu 
suretle inkişafı, bilhassa ciddede ik. 
tisadi kımıldanışlarla da duyuluyor. 

Yeni kurulan şehre, Ciddeden 
fasılasız nakliyat yapılıyor. 

Yemende isyan 
genişlemekte 

Hüdeyde: 14 [Hususi] - lstih. 
baratına göre, ldrisler mıntaa 
kasınd isyan büyümekte. şekavet 
artmaktadır. 

iaşe müşkülatı gibi esbabdan 
mütevellid birkaç muvaffakiyctsiz· 
lik askerin kuvvei maneviyesini kır 
mıştır. 

iktisat vikilimiz 
. .... ,..,......._...._.. .. ,._ .... ____ ... _~ _ ___.,. --··----------·--·· ... 
t t 

Tetkiklerine devam ediyor .. 
Ankara : 19 (A.A.) - Kotra ile 

Ayvalığa giden ekonomi bakanı Ce- j 
lal Bayar yağcılık, sabunculuk işle· 
rıle diğer iktisadi meseleler üzerinde 
tetkıkatta bulunmuştur. 

Refik Saydam 

Tetkik seyahatine devam 
ediyor 

Ankara: 19 ( A A.) - Tetkik 
seyahatlerine devam eden Saglık 

bakanı Refik Saydam Konyaya gel· 
miş ve Okcu köyündeki göçmen ev
lerini görmüş ve göçmenlerin bir an 
müstahsil bir hale getirilmeleri için 
lüzumlu vasıtalarının temini ıçın 

tedbirler almıştır . 

Fuat Bulca 

Moskovaya vardı 
Ankara : 19 (A.A.) - Hava ku· 

rumu başkanı Fuat Bulca dün Mos 
kovaya varmıştır. 

İngiliz kralı 

Yunan sularında dolaşıyor 
Atina : 19 ( Radyo ) - lngiliz 

kralı >ekizinci Edvann Yunan sahil 
şehirlerini ziyareti halkı son derece 
sevindirmiştir . Kral ; her uğradığı 
yerde büyük tezahuratla karşılan· 
maktadır . Kralla görüşmek üzere 
yatta bulunmakta olan Y uoan kralı 
Corcun hemşireleri Katerin ve irin 
Eylülün ilk haftasında Atinaya dö· 
neceklerdir . 

Patras'da 

Şiddetli zelzele oldu 
Atina: 19 ( Radyo) - Patras

da ~iddetli bir zelzele olmuştur . Nu· 
fusca zayiat yoktur . 

Rusyadaki komplo 
Maznunların muhakemesi bitti ve hepsi 

idama mahkum oldu 

Moskova : 19 ( Radyo ) - Sovyet Rusya Büyükle
rine suikast yapmağa teşebbüsten suçlu ve mevkuf Zey 
noviyef ve Kamanef ile on dört arkadaşının ev bunların 
ele başları olup İsveçde bulunmakta olan eski Harbiye 
Komiseri T oroçkinin muhakemelerine bugün devam 
olunmuştur . 

Suikastcilerin Rusya ya Alman tab' ası sıfatiyle ve Al
man pasaportlariyle girdikleri sabit olmuş ve mahke-

t_~:::_:!~~~!~ ~e -~~~:-~~:_~~~~:~~.:._ ___ _ 

Mısır heyeti yolda 
Yarın Londrada imzalanacak olan İngi
liz - Mısır muahedesi şerefine ziyafetler 

verilecek 

Roma : 19 (Radyo) - Mısır - j 
lngiliz muahedesini imzalamak üzere 
Londraya gitmekte olan heyet bu- 1 
raya gelmiş ve Parise hareket et- 1 

miştir. 

Londra : 19 ( Radyo ) - lngiliz 
- Mısır muahedesi Ağustosun 26 
ıncı günü hariciye nazaretinde im
zalanacaktır . 

Ogün akşam üzeri hariciye na· 
zırı tarafından muahedenin imzası 
şerefine Mısır ve lngiliz heyetleri şe· 
refine büyük bir ziyafet verilecektir. 

Ertesi gün akşam üzeri de Mısır 
sefarethanesinde ayni heyetler şe· 

refine bir ziyafet verilecehirl Bu zi 

yafette Başvekil , nazırlar , Lordlar 
ve Avam Kamalaları başkanlan, ve 
bazı azalar bulunacaklardır . 

Londra : 19 ( Radyo ) - Mısır, 

heyeti cuma günü buraya varacak. 
lardır. 

Kahire : 19 ( Radyo )- Mısır
lngiliz muahedesini imzalamak üzere 
Londraya gitmekte olan Başvekil 

Nahas paşa ; Niyabet meclisi reisi 
Mehmet Saffet paşaya bir telgraf 
göndererek Kahir<!den aynlacağı sı· 
rada halkın gösterdiği büyük teza· 
hürattan , lskenderyede gerek şe· 
hirde ve gerekse limanda yine hal· 
kın ve ;;;emurl;rın gösterdikleri bü. 
yük tezahürat ve kolaylıklardan do. 
layı derin muhabbet ve teşekkürle· 
rinin kendilerine bildirilmesini rica 
etmiştir. İspanyada hükumet kuv-

1 

ve ti eri muvaffak oluyor i _C_e_z~yil'de 
Bir çok yerlerde asiler hayatlarını 1 Bir müftüye d~ha suikast 

k k • • h ""k,. t k ti 1 yapıldı Urtarma IÇID U ume UVVe e - Polis, Cezayir müftüsünün katille-

rine teslim oluyorlar rini meydana çıkarmak için uğraşır-____ _. ..... _--- ken, meçhul bir adam Kostantinye 

Hükumet kuvvetleri kumandanı, asi ku-
• 

mandana bir tehdit mektubu gönderdi 
Madrid : 19 (Radyo) - Hükü

met kuvvetlerine kumanda eden ge
neral; ası kuvvvetlerin kumandanı 1 

general F rankoya gönderdiği bir ha. 
berde asi donanma, San Sebastiyanı 
topa tuttuğu taktirde elinde mevcut 
asilerden iki bin beşyüzünü kurşuna 
diz.,ceğini bildirmiştir. 

Madrid : 19 (Radyo) - Hükü
met; asiler teslim olmadıkları taktir 
de bunlara karşı zehirli gaz kullan· 
mak mecburiyetinde kalacağını bil
dirmiştir. 

Madrid : 19 (Radyo) - Hükü· 
met kuwetleri; cenubigarbide asileri 
büyük bir hezimete uğratmıştır. A· 
siler büyük zayiat vermişlerdir. 

Yüzer bomba taşıyan iki büyük 

tayyare, bu bombaları temamen asi
lerin üzerine atmıştır. Diğer tayyare·~ 
!erde asileri muhtelif yerlerde kuva
lamakta ve Üzerlerine bomba atmak· 
tadır. 

Merakeşten gelen asiler de bir ı 
çok yerlerde inhizama ~uğramıştır. 

Asiler arasında mühim bir panik, 
başlamıştır. bir çokları hayatlarını 
kurtarmak için hüküınet kuvvetlerine 
teslim olmaktadır. 

lşbilye : 19 (Radyo) - Burada
ki telsiz istasyonu asiler tarafından 
temamile tahrip edilmiş olduğundan 
her tarafla mııhaberat kesilmiştir. 

lngiliz konsoloshanesine de bir 
bomba isabet etmiş ise de o kadar 
zayiat vermemiştir. 

müftüsünü çölde giderken kurşunla 
öldürmek istemiş ve sıkılan kurşun· 
lardan biri müftüyü ağır surette ya. 
ralamıştır. 

Suikastçı \,adiseyi mütaakip or· 
tadan kaybolmllftur. Bunun Avrupalı 
kiyafetinde } erli Arap olduğu sanı· 
lıyor. 

Haber verildiğine göre Cezayir. 
deki milli kareketlere engel olan bü
tün şahsiyetleri öldürmek üzere bir 
tedhiş komitesi teşekkül etmiştir. 

- Yeni gün -

İngiliz Bahriye Nazırı 
teftişe çıkacak 

Londra : 19 ( Radyo ) - Bah. 
riye Nazırı Sir Samuel Hur, bu ayın 
sonunda Malta ve Cebelittarika gi. 
derek üssübahrileri ve donanma· 
lan gözden geçirecektir . 
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c 
YAPRASI •••• 

Kefen ve mezar tahtası hazırlanıyor! 

H 
ak, gecinden versin; şu ölüm denen nesne hepimizin __ b~şına gel
miye gelecek ama, hastalığa tutulup ölmekten ve oldukten son
ra da arkadan yapılacak çeşitli tevcihattan korkuyor adam . 

Mah'.lmya insanın dostu da bulunur, düşmanı da . Ve sonra, bizim dilimizde 
ölüm mefhumunu anlatmak için o kadar bol kelime vardır ki; maazallah, 
daha toprağınız kurumadan, bu, kolleksiyon teşkil edecek derecede çok o
lan kelimelerin biçimsiz birisi ile anılırsanız, her halde öldüğünüze de öle
ceğinize de pek pişman olursunuz sanırım ! 

Filhakika neden ve başka dillerde de böylemidir bil!J1em; bizde ölü
mü anlatan kelimelerde, ölünün şahsiyeti, hüviyeti, hasenat ve seyyiatı, ka
rek teri, cemiyette kazandığı mevki .. Hulasa o ölünün bütün varlığı hak
kında hüküm ifade eden çok geniş manalar vardır . 

Ben şimdi bu kelimelerden şöyle rastgele bir kaçını buraya yazayım 
da dilimizdeki olüm ·mefhumunu anlatan kelimelerin zenginliğine hayret 
edin siz : 

Merhum oldu, vefat etti, şehit· düştü, dünyasını değiştirdi, hakkın rah
metine ulaştı, kalıbı dinlendirdi, kuyruğu titretti, nallan parlattı, geberdi, 
mürd oldu, tahtalı köye gitti, zıbardı, hendek mekan oldu, çukur doldur
du, allahına kavuştu, mortoyu çekti1 cennet makar oldu ... 

Görüyorsunuz ki bir adama " öldü ,, demek için kullanılan bu, sürüsü
ne bereket kelimelerle o adam hakkındaki saygı ve infialimizi de <tyni za
manda ifade imkanını bulabiliyoruz . Ôyle sanıyorum ki dünyanın hiç bir 
dili bu hususta bu kadar geniş olmasa gerek · .. 
Şimdi, durup dururken niçin bu ölüm bahsi üzerinde konuştuğumun sebe
bini soracaksınız bana değil mi ? Durun onu da anlatayım ; 

Bizim gazetede günlerdenberi bir belediye ilanı çıkıyor . Belki gözünüze 
ilişmemiştir; belediye, şehir halkı için muhtelif ebadda mezar tahtası satın 
alıyor . Geçenlerde de kefenlik bez almıştı .. 

İşte bu misal gözümün önünde iken artık benim ıçın, gunun 
aktüalitesi olarak başka bir mevzu aramağa lüzum kalır mı idi . 

Hemen Rabbım taala, belediyemizin mezar tahtaları ile kefenlik bezine 
mevzu olmaktan bütün kullarını muhafaza buyursun, amin .. 

Akverdi 

Bir sporcunun futbol 1 

• 
uzerıne 
•• düşündükleri 

" Bilemem, eyleyecek hande midir, gırye midir? .. ,, 

Yazan: Ragıp Mağden 

-1-

Son , Türkiye - Norveç milli 
maçı münasebetiyle , Almanyada 
çıkan ve içinde yalnız futbola ait ya 
zılar bulunan Der Kicker adındaki 
futbol dergisinin , son defa , ( Türk 
futbolu ve futbolcuları ) hakkında 
yürüttüğü mütalaalar ; -- niçin sak· 
lamalıyım ki - , en çok beni sevin· 
dirmiştir 1. 

Evet , ben , Türk futbolunun 
eski bir emekdarı bulunan Ragıp; 
( lstanpul ) da yapılan Türkiye -
Yugoslavya maçından sonra , Türk 
spor kurumu ve futbol federasyonu 
ademi iştirak kararını verdikleri sıra· 
larda , öne atılarak 1 bu kararın 
yanlışlığını bağıra bağıra söylemiş ; 
ve ( Türk Sözü) nün doğruyu sever; 
hak · ve kıymet bilir, haksızlığa bo
yun eğmez , temiz sütunlarında , 
3 temmuz 1936 tarihinde: [ Futbol
daki seviyemiz , o kadar düşük sa· 
yılamaz 1. ) başlığı altında bir maka
le yazarak Türk futbolcularının yük
sek kabiliyetlerini nazar !arda teba· 
rüz ettirmiş ; içlerinden yetiştiğim , 
Üzerlerine titrediğim , pek yakından 
tanıdığım , değerlerini iyi bildiğim 
bu , temiz gençlerin muhakkak olim
piyadlara gönderilmesi lüzumunu 
kuvvetle müdafaa eylemiş ; ve ade. 
mi iştirakin [sebebsiz olacağınr ve 
futboldaki seviyemizi , hiç değilse , 
bir on sene gerileteceğini korkmak
sızın haykırmış bulunuyordum . 

Mütalaalanmda yanılmadığımı , 
son gelen dergileri okurken daha 
iyi anladım . ( Berlin ) olimpiyadın· 
da , Norveçlilere karşı , bilhassa 
forvet hattı gayet fena şekilde ter
tip edilmiş bir takım çıkardığımız 
halde , yine de epeyce muvaffak ol
muşuz !. 

Bizim çocuklar , Nörveçlileri 
dehşetli surette sıkıştırmışlar 1. Her
kes, Norveçlilerden beklediği üstün 
oyunu göremezince ' adeta sukutu 
hayale bile uğramış 171. 

Tamam, tamam işte !. hadiseler, 
hep bizim tahmin ve müdafa~ ettiği-

miz şekilde cereyan eylemiş .. Bizler, 
futbolcularımızın , dünyanın her han· 
gi bir futbol takımı karşısında kat
iyen ezilmiyeceklerini ; kim r olursa 
olsun dayanabileceklerini : muvaffa
kiyet göstereceklerıni , takdiri celp 
edeceklerini ; ve hele Garmişdeki 

kış sporlarında olduğu gibi, bednan 
olmayacaklarını söyliyenlerden idik. 

Görülüyor ki : mütalaalarımızda 
ve görüşlerimizde hata yoktur ... 
Almanyada en salahiyetli kalemlerin 
idare eylemekte olduğu Der Kicker 
mecmuasında , bu münasebetle çı
kan yazıda : ( . . . . Norveçlilerin 
uzun paslı, açık oyunlarına karşı ; 
-Türkler- , kendilerinden hiç bek· 
lenilmiyen bir tarzda,birden ve kısa, 
kısa paslarla , çok güzel ve cazip 
bir oyun göstermeğe başlarruşlardıl. 

Sağ ve sol açıklarla, merkez mu
avinin top kontrolleri ve Rebiinin 
akrobatik oyunlan ve çalımları, cid · 
den mükemmekii .. Norveçlilerin en 
tehlikeli oyunculanndan olan sol iç· 
!eri, karşısında Yaşar ismini taşıyan 
bir kayaya çarpıp duruyor ve bir 
türlü onu geçemiyordu ! .. 

Türk haf bekleri , muhacimlerini, 
adım adım takibediyorlardı 1 ••• ) 

denilmektedir .. Bu satırları , Tir
kiyemizde, herkes, ibretle okumalı
dır! .. 

Ayni mecmuanın daha aşağıda
ki satırlarında ise şu cümleler var
dır : 

- ( . . . . Norveçlilerden dana 
iyi oyun bekleyorduk ! ... Mnhacim 
hatlarında anlaşma noksanı var .. 
Haf beklerle anlaşmaları fena 1 ... 

Türkler; daha soguk kanlı de daha 
tecrübeli bir şekilde oynamış olsa
lardı, netice, büsbütün başka bir 
şekilde tecelli edebilirdi ? ... Nor- ı 
veçliler; seri deparlı ve fırsattan a 
zami şekilde istifade etmesini bilir 
oyuncular oldukları içindir ki, ken
dilerinden muhakkak ki daha yük 
sek bir takım malik bulunan Türk
leri yendiler ! ... Ve, fakat, Türkle· 

Geniş mikyasta sesli filim 
alınacak 

İstanbul - İzmir beynelmilelfu
van etrafında temaslarda bulunmak 1 
üzere şehrimize gelen İzmir belediye 
reisi Behcet Uz şunları söylemiştir: [ 

Resmi daireler 
M Üracaatlar neticesini iş 

• sahibine bildirecekler 

- Burada lazım gelen temasla
rımı yaptım. Bu seneki fuar, diğer ı 
senelere nisbetle çor iyi ve üstün o- ! 
lacaktır. 360 bin metre murabbaı ' 
saha üzerinde yapılan tesisat, her 1 
müracaatı tatmin edecek mahiyette. I 
dir. 260 pavyondan iki yüzü şimdi- ı Vekaletlerin teşkilatına sık sık 
den kiralanmış ve bir çoğunun tesi- gönderdikleri bazı tamimler vardır 
satı ikmal edilmiş bulunmaktadır. ki • bunlardan yurddaş)an haberdar 

Yalovaya giderek Atatürke ta- etmek gazetelerimizin başlıca va-
zimatımı arzzettim. Başbakan İsmet ~ zifeleri arasında yer almalıdır · 
İnönünü ziyaret ederek sergiyi açma- 1 Çünkü her sınıf yurddaşı yakm
ğa davet ettim. Kabul ettiler. İstan- 1 dan alakadar eden bu tamimler ala-
bulun iştirak vaziyetinden memnu- kalının kulağına kadar gitmezse ; 
num. Şimendöfer ve vapurlarımızda filan dairenin filan dosyasında toz· 
yüz de 50 tenzilat yakında başlıya- lanmaya ve sararmaya mahkum edi-

caktır. Bundan başka fuara girecek-
ler için de aynca bir vapur tahrik 
edebilecektir. 

Fuarın hususiyetlerinden biri de 
geniş mikyasta sesli film alınmasıdır. 
Bunun için lazım gelen tertibat alın- 1 

mışbr. 

Fuar müddetince büyük ve kü 
çükler için ayrı ayrı eğlenceler ha
zırlamıştır. Avnıpadan getirilen bir 
sirk de bulunacaktır: 

rin de, hu oyundan şerefleriyle çık
dıklan, muhakkakdır ! ! ... ) .. Var 
olun, çocuklar t ... İnsan, bu satır. 
lan okuduğu zaman, derin bir zevk 
ve heyecan içinde kalıyor 1 ••• Hele, 
benim sevincime payan yoktur ... 
Çünkü, her kes onlardan şüphelen
diği sıralarda kendilerini cesaret ve 
kuvvetle müdafa eden; ortada bir 
bir ben ka1mıştım l ... 

Kat'iyetle ve kuvvetle bir defa 
daha ilan ederim ki : Türk futbolu; 
bundan 1 O - 15 sene evvelkine nis
betle, - bilhassa teknik bakımın
dan -, çok ileri gitmiş bulunmak
tadır .. Türk takımının bir iki çü
rük noktası varsa, onlar da ( merkez 
muavinlik ) ve ( sağ iç muhacim
lik ) mevkileridir ... Mamafih, ( Lut. 
fi ) ve ( Hüsnü ) 1 - hatta ( Nuri ) 
-, merkez muavinlik yerini az çok 
doldurabilirler .. V c netekim dol
durmuşlardır da ... Milli futbol takı. 
mımızın diğer yerleri için , hemen 
akla gelen, cok değerli, yüksek ka
biliyetli elemanlar vardır, elimizde ... 

Buna rağmen, biz, onları seçme
sini, onları kullanmasını, onlardan 
azami randmaru almasını bilmiyoruz. 
Rilemiyoruz ... Federasyon mu, an
trenör mü, kimdir, nedir ? Bilmem, 
bir teşekkül veya şahıs ortaya çıkı · 
yor : Vahabı, Şerefi. Faruku;Fuadı, 
- bütün ikazlara ve nasihatJara 
rağmen - , takıma almıyor ... Son· 
ra, bu da yetişmiyormuş gibi Fik-
reti sol içe, Rebiiyi sol açığa, Hak
kı gibi formundan düşmüş bir oyun-, 
cuyu merkez muhacim yerine geçi
riyor ... Daha arkasından, - sanki 
iş olacakmış gibi - , kinci devreye 
çıkılırken takımı bir çorbaya çevi -
rerek Hüsnüyü. merkez muavin ye
rine; derken Fikreti, merkez muavin 
mevkiine geçiriyor; Yaşan, sol açı-
ğa atıyor ... Bir ne bakıyorsunuz : 
Hüsnü, bu defa da, merkez muhacim 
yerine geçirilmiş ... Bu ee kargaşalık · 
bu ne anarşi, bu ne tuhaf iştir böy- · 
le ? .. 

Sonra, neticede buz gibi yeni
liyoruz l ... Eh, böyle çorba haline 
getirilmiş formunda olmıyan oyun
cularla doldurulmuş, müesseriyeti, 
deliciliği yarı yarıya indirilmiş ve 
bilhassa forvet hatti pek fena bir 
şekilde en kuvvetli elemanları feda 
etmek suretile tertip edilmiş bir ta
kımı yenmek elbette o kadar zor bir 
İş olmasa gerektir ., 

Futbolcularımızın kıymetini bile· 
medik . Kuvvetlerini süiistimal et. 
tik . Çok fena bir takım yaparak 
kredilerini de bozduk . Benim de 
asıl yandığım nokta budur 1 ... 

lebilir . 
Netekim tecrübeler bize göster

mistir ki, nice yerinde verilmiş emir
ler ve talimatlar zamanında tatbik 
edilmediğinden bir çok yurddaşlar 

zarar görmüş ve bir çokları da da
ire kapılarında sürünmekten usan· 
mışlardır. 

Memur ve iş sahibi , her ·iki ta· 
raf uyanık ve bilgili hareket ederse 
maksada ermek o derece kolaylaşır. 

Esasen yıllardanberi başlıca şi
kayet mevzuunu teşkil eden kırtas· 

yacıhk , biraz da işleri bilmemekten 
doğan bir mesuliyetten kaçınmak 
için tutulan idarei maslahat siyaseti· 
nin doğurduğu bir bela değil midir. 

Teşkilatı esasiye kanunumuzun 
82 inci maddesinin son bir fıkrası 
vardır ki 1 orada aynen . 

" Şahsa ait olarak vukubulan 
müracaatın neticesi müstediye tah
riren tebliğ olunmak mecburidir ,, 
hükmü mevcuttur . 

Böyle kanuni bir mecburiyet ol
duğu halde , bazı vilayet ve kazalar
da bunun yerine getirilmediğini gö
ren Dahiye Vekaleti rejim ve yurt 
iç.in ehemmiyetli olan bu usulün ta· 
kip edilmesini temin maksadiyle ala
kalılara yeniden emirler vermiştir . 

Bu suretle her hangi bir yurddaş 
yapmış olduğu müracaatın kabul 
edilmiyccek bir müracaat ve şika
yetse yerine getirilmemesinin kanuni 
sebeblerini bilmesi lüzumlu olduğun· 
dan bu husus tahriren kendisine bil
dirilecek , idare heyetlerinden veri
lecek kararların tasdikli suretleri ka
nunen açık olan itiraz temyiz ve şi 
kayet yollarına başvurabilmesi için 
müracaat sahibine tebliğ olunacaktır. 

Mahkemelerde 

Katillerin muhakemesi 

Katilden suçlu ve mevkuf Ada
nanın Çinarlı köyünden Durmuş oğ 
lu Hacı ve suç ortakları hakkında 
dün ağır cezada yapılan duruşmada 
Eşme hakimliğine yazılan talimatın 
gelmediği anlaşıldığından tekidi ve 
duruşmanın 2 eylüle bırakılmasına 
karar verilmiştir . 

Üç sahtekarlık suçlusu
nun muhakemesi 

Sahte ilmühaber yapmaktan suç
lu Karaisalı kazasının Çarhpare kö
yünden muhtar Durmuş Mehmet , 
azadan aşık Osman ile Bekir Sıtkı 
ismindeki üç adamın muhakemesine 
dün şehrimiz ağır ceza mahkemesin
de devam edilmiştir . 

Bir karar verilmek üzere evrak 
tedkike almmış ve muhakeme 25 
Ağustosa talik edilmiştir . 

Tekaüde sevk edildi 

Şehrimiz Hususi Muhasebe tah 
silat memuru Şakir Dinçer tekaüde 
sevk edilmiştir . 

Yenice sigarası 
- --------- ---

Paketlere yeni ikramiye 
kuponları kondu 

İnhisarlar İdaresi bir müddetten
beri Yenice sigarası için yapmakta 
olduğu propağandayı yeni bir usul 
ile hızlandırmağa karar vermiştir. 

Bu yolda atılan ilk adım, Yenice 
sigarasının nefasetini koruyacak bir 
tedbir olmuştur. Bugünden itibaren 
Yenice paketleri selefon kılışlar için -
de piyasaya çıkanlmıştır . Bundan 
maksat harmanın güzel kokusunun 

1 
zail olmasına mani olmak ve tütünü 
hava tesirlerine karşı korumakbr. Bu 
tedbir diğer bütün lüks sigaralara 
da teşmil edilmiştir . 

İnhisarlar idaresi halkımızın zev
kine tamamile uygun olduğu yüksek 
satışı ile sabit olan bu nevi herkese 
tanıtmak emelindedir. 

Esasen fiatının nisbi ehvenliği bu 
sigaranın büyük bir kısım halk tara
fından içilebilmesini mümkün kıl
maktadır. Tatbikına başlanılan yeni 
ikramiye usulünün esası şudur : 

Her Yenice paketine bir ikra
miye kuponu konulmuştur. Her 50, 
100, 150, 200 kupona mukabil İn
hisarlar mamulatından hediyeler ve
rilecektir. Bunlarla beraber verilecek 
kur'a numaralarile talihli müşteriler 
yıl başında çekilecek büyük Yenice 
piyangosunda otomobil , Radyo ve 
emsali kıymetli mükafatlar kazana
bileceklerdir . 

Mektep dışındaki 
temsiller yasak 

Bazı lise ve orta okul talebele
rinin okulların açık bulunduğu za
manlarda temsil kollan teşkil ede
rek türlü isimler altında temsil ver· 
dikleri görülmektedir . Bu temsilde 
rol alan talebenin çoğu derslerini 
ihmal etmektedirler . 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren okula devam eden talebe
lerin okullarından ayrı yerlerde tem
sil vermeleri yasak edilecektir . 

Hırsızlıklar 

Eşyaları çalınmış 

Karşıyakada oturan Ramazan 
oğlu Hasan adında birisi polise mü
racaatla , evinin kapısının kilidi açıl
mak suretiyle bir çok eşyalarının ça
lındığını şikayet etmiştir . 

Zabıta işin tahkikine derhal baş
laımştır. 

Elbiseleri çalınmış 
İstiklal mahallesinıie oturan Ma 

latyah Hüseyin oğlu amele Hüseyin 
dün zabıtaya müracaat ederek üç 
gün evvel : bir arada yattıkları Se
yit " ğlu amele Seyfi tarafından bir 
takım elbisesinin çalındığım bildir
miştir. 

Polis işe el koymuştur . 

Boğulan adamın 

Cesedi dün bulundu 
Evvelki gün, Seyhana yıkanmak 

üzere giren, Nümune çifliğinden Ab
dullah oğlu Derviş isminde bir adam 
yüzmek bilmediğinden boğulmuştu. 

Dervişin cesedi dün bulunmuş 
ve otopsi yapılarak gömülmüştür . 

Dervişin nehre yıkanmak arzu-
1 

siyle girdiği ve yüzmek bilmediğin
den boğulduğu Müddei Umuminin 
yaptığı detin tahkikat neticesinde an· 
laşılmıştır . 

Belçikalılar~f abrik ~~,ı~ 
Yi ku 

Bu yıl çalışacak ve kl9 hesiı 
land işliyecek te :)1 

Ziraat vekaletinin, pamuk çır 
lama işleri üzerinde büyük bir al 
gösterdiğini ve bu cumleden ol 
pamuk istihsal edilen bölgele 
Klavland cinslerini çırçırlayabile 
mütakamil fabrikaları tesbit etti 

l 
lar 

' kas; 

ve Çukuı ova bölgesinde bu işi Y 
bilecek kabiliyette fabrikaların i 
)erinin liste halinde gönderdiğini 
müddet evvel yazmış ve bu fahri mü] 
lan saymıştık. b 

suı 

Ve 1 
ken 
hal~ 
hali 

az 
Klavland pamuklarını çırçırla} tıa 

cak olan bu fabrikalar arasında 
di ziraat bc.nkasına geçen eski 
çikalılar fabrikası da dahil oldıl 
halde geçende her nasılsa bu fa 
kanın adı unutulmuştu. 

Belçikalılar farikasının makin 
evsaf itibariyle bilhassa klavl 
pamuklarını çırçırlamakta üstün 
kabiliyçtte olduğu için her halde 
ha fazla rağbet göreceği tahmin 
dilmektedir. 

du 
ka< 
~su 

işi 
seç 
ser 
leri 
terı 

deı 

his 

Dünkü hava vaziye ba 
saı 

Şehrimiz askeri hava rasad 
kezinden aldığımız malumata göre Ve 

Dün tazyiki nesimi 756,71, mı 
le 

. çok .sıcak 3612, en az sıcak 23, 
tubet 47, buhar 20,6 idi . rn 

Rüzgar güney batıdan saniy 
dört metre sür'atle esmekte idi· 

Vilayet idare heyeti 
azalıkları 

la~ 

Vilayetimiz idare heyeti azalı~ sı 
lanna tayin edildiklerini yazdığı 

k Zara Kaymakamı İslam Ferid 
Mülkiye Müfettişlerinden Feyzuil~ 0 

Saidin tayin emirleri dün Vekalet· b 
ten Vilayete gelmiştir . s 

Bu emirde idare heyeti azasııı lı 
dan Necibin de Sivas vilayetine tB~ ~ 
vili teyid edilmektedir . 

Hukuk işleri Müdürü 

Dahiliye Vekaleti mahalfi idare· 
ler Umum Müdürlüğü 4 üncü şubt 
müdürlüğüne tayin edildiğini yazdı· 
ğımız Vilayet Hukuk işleri Müdüt~ 
Dilaverin emri dün '/ ekalelten gel 

miştir . ~ 
Dilaver yeni vazifesine başlan1B 1 

üzere bir kaç güne kadar şehriıniı' 
den ayrılacaktır . 

Doktor Muzaffer Lokma" 

Şehrimiz serbest doktorlannd9~ 
Muzaffer Lokman , yaz tatilini geçi( 
mek üzere dünkü ekspresle İstafl' 
bula gitmiş ve istasyon durağınd~ 
bir çok dostları tarafından uğurlsll 
mıştır . 

Doktor Mahir 
Serbest doktorlardan iç hast8' 

lıkları mütehassısı doktor Mehmet 
Mahir Berkmen , iki ay kadar kal' 
mak üzere dünkü ekspresle lstanbU' 
la gitmiş ve istasyon durağında dost· 
lan tarafından uğurlanmıştır . 

Terfiler 
Şehrimiz Jandarma bölük J(u• 

mandam Yüzbaşı Ziya ve mülhak 
Reşad kıdemli Yüzbaşılığa terfi et· 
mişlerdir. 

Bu iki değerli zabitimizi tebrik 
ederiz . 
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Cumhuriyetin realizasyoları 

Ormanlarımız için: 
-1-

Türkiyc'nin aga cı ve 01man1 bol mrmleketler ara~mda yer alması cumuriyetin 
t4 büyük dat'alarındarı bilidir. Asırlarca devam ederı bir yok etme ve sömillmenin 
bırçok kısımlawıı çüle çevirdiği bu topraklakda, bol nufuslu §tn ı·e ileri Türkiye· 
>'i kurmak )'Olunda olan cumuri)·et bozkm ye§İle çeı·irdi~<i gün kurtulu§un bir cep· 
lıe&ıni gerçekle§tİrmi~ olacak.lir. 

Bu razı inkı lô.btarı eı·elki vaziyetle, r.umuriyetten bugiiııe kadar yapılanları 
ııe bundan sonra rapı/ocak olanları anlatmaktadır. 

imparatorluk zamanında orman· / 
lar, civannda bulundukları köy ve I 
kasabalara ait olup hükümet hiç bir · 

- Ulus -

Türksözü 

Saygı d " çif çil erimize eger 
Mensucat fabrikası çırçırhanesile 1. N. lu (Eski Ziraat Bankası Adana 

Şinasiler) ve 2 N. lu ( Es ki Belçika ) fabrikaları mevsim için faaliyete ha-
zırlanmıştır . 

Ziraat Mensucat iane ve koza 
1 Numaralı ıane ve koza 
2 Numaralı yalnı z Klevland pamuğu çekeceklerdir . 

de çifçiyi sıkıntıdan kurtarmak 1- Toplama mevsimin için para da-
ğıtılmaktadır . 

etireceğiniz kütlü ve kozalar için 2- Fabrikalarımıza g faizsiz avans 
verilecektir . . 

3- Pamuk ve çiğidin i satmak istiyenlere borsa fiatı üzerinden her 
. 

ücreti diğer fabrikalar fiatından daha ucuzdur. 
türlü kolaylıklar gösterilir 

4- Klevlandın çekme 
5- Şimdiden çi ~it alm 
Pamuklarınızı huzur ve 

ak istiyenlere çiğit verilir . 
rahat içinde çektirmek için geniş depolan mü-
ve her türlü sürat ve kolaylığı gösterecek 

rmanız menfaatımz iktizasındandır . 
kemmel makinalan bulunan 
olan fabrikalarımıza baş vu 

Mü raca at yeri : Ziraat bankası Adana Mensucat fabrikası müdürlü-
ğüdür . 7198 20-23- 26 suretle karışmazdı. Ancak tersane 

\te tophaneye lazım olan büyük çap 
keresteyi bulmak maksadile kısmen 
halk elindeki ormanlardan, kısmen de 
halkın alaka göstermediği "Cibali 
ltıühaha" denen uzak ormanlardan 
batılan koru ağalarının muhafazası
na Verilmişti . 

Her köy ve kasaba kendi hudu 
du İçindeki ormanları; kereste ve ya
kacak ihtiyaCJnı temin etmek, hiç bir 
~SU( ve kaide gözetmemek ve tabii 
~i ve taşınması kolay olan yerleri 
Seçmek suretile istedikleri kadar ke. 
&erler ve hatta bazen seçtikleri yer
leri bir tek ağaç kalmayıncaya kadar 
ternizlerler ve buralara da "Kınntılık" 
derlerdi. 

Kırım harbmm doğurduğu çer
kes göçünün en küvvetli ormanlara 
yakın yerlere sokulması ve zirai ih
tiyacatm temini vesilesiyle verilen 
müsaadeler de az bir menfaatle ge
niş ölçüde ormanlann yokolmasile 
neticelenmiştir . Bu devrelerde or· 
manlann idare usulü ve muhafazası 
hakkında hiç bir tedbir alınmamış
tır . 

ölgede 1 Hatta g 
hara 

derecei 
1856 Tarihine kadar devam e

den bu halin zararlan artık pek gö- ' 
ze çarpmış ve Paris muahedesini ge
riye bırakan yıllarda Avrupa dev
letlerine ıslahat vaidlerinin de yeri
ne getirilmesi zaruret halini almıştı. 
Türkiye Avrupa'dan mütehassıslar 
istemişti. lngiltere ve Fransa'dan ge 
leni er arasında Stheme ve Tas
sı y memleketin ihtiyaçlannı tesbit, 
ıslahları ;hazırlama ve gerekirse yap
mak için kurulan bir komisyonun 
teknik kısmında yabancı delege ola
rak bulundular . 

ret 38-40 

hialç karışıklıklann yarattığı intikam 
leri, çok defa öteki kasaba ve köy 

baitalığım yakmakla en tesirli tatbik 
Bahasını bulurdu. 

isterse 140 olsu 

Kelvinatör bu 

n, 18 ay vade ile, bir tane hakiki 

z dolkbı aldınız mı içinizin ve dı-

şınızın derecesi sı fıra kadar düşer. 

Y eterki emrini zde bir Kelvinatör buz dolabı 

bulunsun • 

Veresiye 
Belediye 

satış 

arşısında k 
7 179 

• 
yerı • 

• 

Yeni mağaza 
7-7 

1 

1 

' iahife : ! 
7 

Adana Borsası muameleleri 
' ' ,_ 

~ AMUK ve KOZA -
Kilo 1''iyım 

CiNSİ Satılan Mikdar 
En ' az En çoL. 

IC. s. IC. s. ı.Uo 

-Kapı malı pamulc: 
- == 

Piyasa parla~ı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 - ' Ekspres 

Klevlant 1 
YAPAGJ ' Beyaz 

1 1 Si~ah 
Ç 1 G l T 

Ekspres 1 iane 

1 
Yerli " Yemlik ,, 

" " TohumlÜk ,, l 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs 3,50 .. Yerli 3,85 - 4,25-
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Liverpol Telgraflan ,J Kambiyo ve para 
19 I 8 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

~1111um 

Köy ormanlannın dışında kal ::ın 
"e kimsenin iasarrufu altmde bulun
~Yan ormanlar Padişah fennanlari
e Veya sipahi, zaim, mütesellim ; 
ltıültezim gibi asker ve idare adam
ları tarafından para mukabilinde hüc
Cct ve temessük ile ötekine verilir 
"e hayvan otlamasına, çayır yetiştir
ltıek, düz olan yerlerinde tarla yap
~ak ve zorba tarafından çiftlik tt" 
saa edilmek üzere ormanların, hudut 
"e sirayeti düşünülmeksizin, yakılma
lllrıa mahzlQ" görülmez idi. 

Ormanlar üzerinde mutlak bir 
serbestliğin hüküm sürmesi, kor
kunç bir kargaşalık ve alabildiğine 
yapılan katiyat ilk dikkati çeken 
mevzulardan biri olmuştu . Derhal 
hususi kanun yapılmak ve tatbikata 
memur yetiştirilmek gerekiyordu . 
Fransız mütehassıslar gösterilen ida· ' 
ri .bir çok güçlüklere rağmen mem · 
leketimizin o zamanki bünyesine u
yacak bir nizamname projesi yap
tılar ve irfan yolunda bir orman 
mektebi de açmak delaletini göster 
diler. f şe başlamak için gereken va
sıtalar bu suretle hazırlanıyordu. Fa 
kat hükumet her türlü yenilikten 
korktuğundan ve lakayıdlığından or
manlarla alakalı islahlan birer vesi
le ile geriletiyordu. Bu sebeblerden 
isabetle başlıyan gayret verimli ol
madı; Avrupalıların anlaşma müd
detleri bitti, gittiler . Şu nokta dik
kate değer ki bugün de mer'iyette , 

1-~-Hazır 

Temmuz vadeli 
85 Liret 

1 1-'25 Rayşmark 

k .Gerçi kırıntılık denen traşlama 
tsım ile harap edilmiş ormanlardan 
~tın iştiyacının zorlukla temininin 
"tlŞ göstermesi kendi kendine ve 
~ıtf rnevzii olarak bazı tedbirler a
~lllasını gerektirmiş ve bir arada 

efterdarlığından • 
• Seyhan D 

Be her dekarının 
muhammen bedeli 

Mevkii Miktarı Lira Hududu Sahibi 
Yılanlı 1 hektar 3785 12 DoğusQ : dere. Batısı 8 de 3 sehmi 

metre murabbaı Hasan tarlası.Güneyi hazinenin 5 
Hüseyin. Kuzeyi: köş- sehmi Rahime 

ker usta Şaban 

" 2 hektar 2975 12 
" " 

metre murabbaı 

Yukanda mevkilerile miktarlan ve muhammen bedellerile hudutlan ya
zılı iki parça tarlanın tamamının mülkiyeti açık artırma yolu ile 20 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. isteklilerin pey akçasını yatırmak ve 
müzayedeye iştirak etmek üzere ihale giinü olan 9-9 - 936 tarihine mü
sadif çarşamba günü Defterdarlık Milli Emlak sabş komisyonuna müraca · 
atlan ilin olunur.7201 20- 25-29-2 
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Ziraat oankası Adana şubesinden : 
Bankamıza müsabaka ile sitajiyer alınacaktır. Müsabakaya girmek için 

tercihan Lise mezunu olmak veya Orta Ticaret mektebini veya Orta mek· 
tep tahsilini bitirmiş bulunmak ve Lise mezunlan 18 ve Orta mektep me
zunlan 16 dan az, 25 den fazla yaşta olmamak şarttır : 

Müsabaka imtihanı 2-Eylul - 936 tarihinde Şubemizde yapılacak ve 
kazananlar otuz lira aylıkla sitajiyer tayin edileceklerdir. 

Bu sitajiyerler en az altı ay ve en çok bir sene müddetle ŞubemiE 
servislerinde sitaj gördükten sonra mesleki imtihana tabi tutulacaklar ve 
bunda muvaffak olanlar aylıklan altmış liradan az olmamk üzere muhtelif 
yerlerdeki bankalam:nızda münhal olan memurluklara tayin olunacaklardır 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranılacağı Bankamız
dan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 

Şubemize en son müracaat müddeti 29-Ağustos-936 dır . 

r köyün · diğer köy baltalığından 
ağaç kesmesi, traşlama katiyabndan 
~az geçilmesi, yakacak ihtiyaCJmn 

srnen dallardan ve enkazdan alın
llıası gibi beldeayanınm kararına da
~arıan bazı mani tedbirler ile ve "yaş 
ğ esen baş kesen gibidir; buradan a-

,..,. ..... -
bulunan 1285 tarihli orman nizam- -----.......,--~-------......,--.....-~s-,,-.~-=---~--w~ 

1-9-20 7150 

aç kesenler çarpılırlar, şurada da 
~ardır" gibi itikatla alakalı efsaneler
d: ta~r~.plerin önlenmesi istenmiş ise 
d' butün bu tedbirler ancak pek na-
ır olarak bazı köylerin hemen ya

rıınc1i\ mahdut bir mikdarda görülen 
~sırlık ağaçların bırakılmış olmasın
an ileri geçmemiştir. 

Rusyada 

Yeni rekorlar 

k l ernmuz sonlanna doğru Mos

a~:~da tertip edilmiş olan bir ağır 
li .d zrn bayramında, atletAlaksandr 
RrPt evski sol el ile 95 kilo 200 
•ik~rn kaldırmış ve bu suretle ağır 
sis e:te. Yeni bir Sovyet rekoru te-

namesinin ana hatlan Fransız müte-
hassıslannın esendir . 

Fakat, devrin zaruri icablariy
le teknik gelişmeleı e ancak vasıta
Jı olarak çığır açacak olan hu ni
zamnamenin ihmal gören birkaç 
maddesine mukabil bir taraftan da 
teşkilatlandınlan orman idaresinin 
satış maddelerini ele alarak işe baş
laması ormanların gelir kabiliyetini 
şüphesiz bir kat daha artıracaktır . 

Maaşa geçen kadastro 
memurları 

Yini kadastro ve tapu teşkilat 
kanuniyle, tapu ve kadastro memur
lan ücretten maaşa geçmişlerdi. 

Kanun hükmünün tayinleri Adli
yeye ait olan, fakat tapu ve kadast
roda çalışan kadastro hakimlerine 
de şamil olup ol111adığı tetkik edil· 
mektedir. 

l rn~tir. 
fjf aue~ngrad'da yapılan bir haf ha- Ortak aranıyor 
be lue ızm toplantısında atlet Ro· 

r dk p d dl 1 Ceyhanın Mercimek mevkiinde i'u o en a on şampiyon u 
rıu ka 2000 26 ı bir parçada 3600,bir parçada 2000 }'eni . zanmış ve , puvan a 

hır Sovyet rekoru kurmuştur. bir parçada 1000, bir parçada 500 
bij ~ningrad'daki Spartak kulü- ve Mustafabeylide sulanır bir vazi-
rey~ 

5
en koşucu Senkoo t 5 kilom et- 1 yette ve şömendüf er durağına iki 

rekı ı _ d~ika 53 saniyede katede- buçuk kilometre mesafede iki par-
trıi~Beni bır Sovyet rekoru tesis et- çada 3000 dönüm ki 10100 dönüm 

r. tarla toptan veya ayrı ayn ortak· 
l'liy ~ki rekor, 53 dakika 16,8 sa- lama ekilmek isteniyor. Şeraiti öğ 
İdi, e ıle Maksuno'va ait bulunm1da renmek istiyenlerin Matbaamıza bat 

vunnaları . 7192 3-5 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Seyyar Etibba için alınacak olan 
muhammen bedeli 1701 lira 32 ku
ruş bulunan 54 kalem edviyei sıh
hiye 11- 8 - 936 gününden itibaren 
açık eksiltmeye konmuştur . ihalesi 
936 senesi Eylulünün 1 inci salı gü 
nü saat 10 da yapılacağından talip 
olanların vakti mezkurda Vilayet 
encümenine ve edviyenin cins ve 
miktarile şartnamesini görmek isti. 
yenlerin de Vilayet Sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğüne müra
caatlan .7199 20-25-29-2 

Fuat Eczanesi 
Adanada Orozdibak civannda 

eczacı Akkiş Tanrı Vem, sahibi 
olduğu Merkez eczanesini Birinci 

1 
Noterliğin 3362 numarah senedi mu
cibince satın aldım . Bugünden iti-

baren eczanenin ismi [ Fuat 
eczanesidir ] Mezkur 

Seyhan defterdarlığın -
dan: 

Köy : Abdioğlu 
Cinsi : tıtrla 
Dönümü: 192 
Beher dönümünün muhammen be-

deli :- 9 lira 
Hududu : Şarkan : Havaca Selim 

Bedros . Garben : Gemi sıra ydlu 
Şimalen: yol kavuştu. cenuben tari
kiam. 

Sahibi evveli : Nazar evlitlatlan 
Simon ve Leon ve Ağop ve Takohi. 
Ağop ve Viktor. 

Çifte han Kaplıcası 
Açıldı 

[abiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, MeSRne taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit ve 
mes'ut olmuşlardır . 

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berbari vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Yukarıda mevkii,dönümü ile mu
hammen bedeli ve hududu yazılı tar
la ilk müşterisinin taahhüdünü yap
mamasından dolayı ihalesi feshedil
miş olduğundan ihale bedeli sekiz 
sene müddetle ve sekiz müsavi tak- Tren Ücretleri yaryarıya tenzilatlıdır 
sitte ödenmek şartile ve açık artır- . 

ma Y
0 

u ı e gun mu e e yem- oo B" l"k Odalar dört kişiliktir . 1 .1 20 .. _dd ti . Fıyatlar şunlar- Kuruş • l 
den müzayedeye çıkarılmıştır . Ta- 1 dır: 2 ır 

1
godece 1 

1. l · k 1 k ote ası F 1 d f k 1 ıp erın pey a ça arını yatırma ve 
25 

B" l'k az asın an ar a ınır. 
' hal . . Ak k .. "h 1 .. 1 ır gece ı j 1 eye ıştıra etme uzere ı a e gu- od l 
nü olan 9-9-936 tarihine müsa-

75 
~a_ş . : ar 

dif çarşamba günü Defterdarlık Milli 
50 

lkinn~ı araka 
Emlik satış komisyonuna müraca- ncı • ! 
atlan • 7202 20 - 25-29-2 30 Hususi banyo 

15 Umumi ., 
Bir kişi ücreti günde iki 
defaya kadar eczane ile Bay Akkiş Tanriverin 

hiç bir güna alakası kalmamıştır . 

3-3 7189 

Bu gece nöbetçi eczane 
1 Y enicaıni civannda Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağnlardan uyuyamazlar. Kışın ~k· ı 

E~aÇI 
Fuat E.remre 

l ~ _ . Sffyliaiı eczanedir tiğiniz iztirabı unutmayınız . 6979 
28 
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Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden • 

Muhammen kıymeti 

Lira Kuruş 

Miktarı 
Dö. Dekar Matre Cinsi Mülkiyeti 

tamamı 

Mevkii 
lcadiye 

Hududu Sahibi 

Adana Tecim okulunda 
20-8 - 936 dan itibaren taielı< 

kayıt ve kabulüne başlanmıştır. 

7200 20-21-22 
60 metre M 2 220 arsa Şarkan usta Mehmet, garben Tevfik iken komser 

Hamdi arsası ve tarikiam . 
Hazine 

25 00 beher dönümü 32 tarla dörtte ( 2 ) hissesi llyas ağa Ş. yol G. tarikiam; Şi. Karayakup vereseleri C. kiremitçi 
" 

Pamuklarını prese etti
recek olan saygı değe 
çifçi ve tüccarlarımıza: 5 

6 
5 

1 

00 
00 
00 

" 
• 
" 

dekarı 

dönümü 
dekarı 

00 Metre M 2 

50 
50 
40 
40 

• • 
" " 
" .. 
" " 

20 

4 00 Beher dönümü 15 

7 
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30 Metre M 2 
00 dekarı 

00 dönümü 
50 metre M 2 

192 50 hazine hissesi 

60 00 
3 00 dönümü 
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" 
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100 00 Dükkan 
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bağ yeri 
arsa 
tarla 

bağ yeri 
103 arsa 

hane 

81 Kerpiç hane 
tarla 

• 

" 

• 

5562 bağ yeri 

dükkan 

tamamı 

• 
• 

• 

• 
" 
• 
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tamamı 

• 
• 
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Yılanlı 

.. 
" 

Yarbaşı 

Eski hamam 
Döşeme 

• 
• 

Yılanlı 
İcadiye 
Karaenbiya 

Yılanlı 
(40) hissede (14) hissesi Hamamkurbu 

.. • " " 

tamamı " .. 
• incirlik 

(80) hissede (50) hisse 

tamamı 
" 

" 

• Yılanlı 

tamamı Keçeciler 

• ' 

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, bab dere, şi. Arap oğlu Mehmet kıblesi 

bakırcı Karabet. 

" 
" 
• 

Şarkan Kozma veresesi G. Abdülaziz, şi. tarikiam cenuben • 
Belediye mağazaları. 

Kadastronun 80 adanın 5 parsel numarasında ,, 
Doğusu yol, po. Emine ve Ali, batısı müfrez Ali ef. bahçesi • 
Ş. Deruhi, G. Ropsima, şi. ve Cenuben tarikiam Serkis ve Manuk 
Şa. Boğos, Ga. sahibi ferağ , şi. C. yol ., • 
Artin, Ağop, tarikiam ve keza Serkis oğlu Hıçır 
Ebkül veresesi,tari)ciam,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. tarikianı,G. tarikihas, C. Meryem 
Doğusu yol, batısı Avni paşa, poyrazı Şehnaz 

kıblesi 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 lsmail ve 

Emin, kıblesi yol 
Babsı, doğusu,poyrazı Cin oğlu Şükrü kıblesi 

Durmuş oğlu Mehmet ve kısmen emlaki milliye 
47 kapu numaralı dükkan 

• " 
" " 

.. " 

" " . " 

. " 

" 

" . 
• • 

Kuzucu oğlu 

2 Numaralı çırçır fabrikamı 
( Eski Belçika ) presesi bu sene fı 
aliyete geçmek üzere hazırlanmış~ 
Kaba ve preseli balyaları muhafa 
için çok müsait depoları vardır. Pı 
muk prese ettirmek istiyenlerin : 

Ziraat bankası Mensucat fab 
kası müdürlüğüne müracaatları · 

7197 20-23-26 

Ceyhan Belediyesindeıı: 
10 Numaralı Adana caddesinir 

genişletilmesi sebebile doğu ceph' 
üzerinde bulunan ve bu suretle yrt 
!un muaddel güzergahı sahası için' 
kalarak kısmen veya tamamen alı
narak yola çevrilmiş olan arsalar'. 
bu kabil yerler her kime ait ise hı> 
!arı ziyaa uğramamak üzere yazı iJı 
belediye riyasetine müracaat eyk 
meleri. 7196 20-23-27-30 

İkmale kalanlar 
okusun 

Yukarıda cinsi ve mevkilerile 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 akçalarını yatırmnk ve ihaleye iştirak etmek üzere 25-8-936 tarihinde Defterdarlık satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Orta mektep ve Lise sınıflarındı 
Riyaziye, Fen bilgisi, Cebir, :;ende· 
derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 1. 

1 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No·l 

A. + No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

,-"\ 
'1). 

; -· •• 
··;.r··-

F"'",· 

Öz Türlr serrııayesile kurulmuştur 
ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 

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

Alınacak gıdayı 

Herkes gibi siz de 
rasını içiniz. Her yerde 

6984 

.. .. .. 
· • tten 
Tor . yağından 
Ette 

., Balıktan 
adet Yumurtadan 

lemin eder . 
: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi· 

israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

59 

7160 6-11-15-20 T. ve H. B. rumuzlarına müracaat· 
!arı . C. 

-----S-e-yh_a_n __ E_c-za_n_e_s-in_d_e_i-la-ç-la_r ____ lrl--------------Y----1--------' 
Bürücek ay asına 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu•ıu" .... 

Celal Bayer 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo-

deli yeni bir F ri gi daire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

r kompresörü ile mücehhezdir. 

1 

Gidip gelecek yolculara büyük kolaylı 

1 

Her gün sabahları saat 8 de Kalekapısında benzinci Ali Saraçoğlo· 
nuıı dükkanı önünden hareket ve saat 15 de Bürücekten Adanaya avdel· 
yaylı kanapelerle döşenmiş her türlü istirahat esbabı temin edilmiş KapV 
kaçtılar on iki kişiliktir . Hususi otobüs 20, Kaptı Kaçtı 15, bir kişi gitıııe 
bir liradır . 

Eşyaların kilosundan 1 kuruş alınır . 
Tenezzüh otomobili on liradır . 

Yusuf ve Küçük Ali 
7185 5 - 5 

--------------------·------------:! lj F • "d • Soğuk 

• 1 . 
. . 

''NO RGE 
'' Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolapları 
orge,, birincilikle temayüz et· 

• mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana 
Hav~lisi sat!şyeri : Ulu· 
camı caddesınde 

w • • ; Mehmet Ôzbozdoğanlı 
tf. ,.,--·. ve Ömer Başeğme ztica-

---- _ · . • ~rethanesidir. 
7183 5-15 

1 rıgı aırehava do 
!ahında muhafaza edeceğini 

gıdala r ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

Ekovat Kompresörlü Frigidaire 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar . 

sahip olanlar elek 
trik faturası gel-

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

rıgı aıre en •dolabı yoktur . 
Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir· 

dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 31 

Muharrem Hilmi . . . 

6748 66 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

• 

Yin 
Sui 
es 
Ya 
al 
ki 
rı 

ın· 

d 
ti 

f 


