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Yunanistaiıda yeni 
hadiseler 

oınünist 

et Örfi 
grevleri yüzünden 
idare ilan etti ve 

hükii
Parla-

men toyu 

~ . Atina : 5 (Radyo) - Komünist
.. tırı tahrikatına karşı koymak ve bü. 

1~n Yunanistanda asayiş ve intizamı 
eırıin maksadile ve Kralın imzasile 

rur ~ tarafta Örfi idare ilan edilmiş-

11.ı Bu gün çıkan gazeteler; Başvekil 
etaksasın aldığı bu tedbirlerin çok e. 
tınde olduğunu yazmaktadırlar. 

. Atina : 5 (AA) - Komunistle 

1
,n tahrikatına karşı kozmak ve bü' J t~n .Yunanistanda asazış ve intizamı 

J hetııın maksadile ve kralın imzasile 
er tarafta örfi idare ilan edilmiştir. 

tvJ Bugün çıkan gazeteler; ~~şvakil 
etaksasın aldığı bu tedbırın çok 

~etinde olduğoou yazmaktadırlar. 
t Atina : 5 (A.A) -Başvekil Me
/ksas; Yunanistanda sükı1n ve in
ij?-a~ın temini için diktatorluğunu 
ili! etmiştir. 

t Atina : 5 (A.A) - Avrupa ile 
~~efon ve telgraf muhaberesi kesil
"'lŞtir. 

"dağıttı. 

r·· .............................. -t 
Atina : 5 (A.A.) - Muhafa

zakar amelenin bu gece başlıya

cak olan grevlerine muhalifler iş
tirak etmiyeceklerdir . 

Ve bu hususu federasyona teb
liğ etmişlerdir . 

Hükumet, komünistler tarafın
dan organize edilmiş olan bu ha
raket üzerine faaliyete geçmiş ve 
Kral tarafından tasdik edilmiş Ör· 
fi idareyi ilan etmiştir . 

Parlamento da fesh edilmiştir. 

Atina : 5 (A.A) - Bugün Ati 

nada tam bir sükun ve intizam var 

dı . Askeri devriyeler cadde ve ma· 

halleler dolaşmakta, sükun ve inti
zamı temine çalışmaktadır. Otobüs 

ve zeraltı şimendöferleri eskisi gibi 
işlemeğe başlamıştır. 

1 

1 

'Vilayetimizin hububat ve 
Zahire rekoltesi ne kadar 
'ticaret odasının neticelendirdiği tahmin 

1 :taporuna göre elde edilen rakamlar mem
nuniyet uyandıracak bir derecededir . 

-----·~'"~' ----
1 

J Şehrimiz ticaret v~ sanayi oda· 
e 81 

•Vilayetimizin bu yılki hububat 

. nd ~e Zahire rekoltesi hakkında 1 Ağus
Osta neticelendirdiği tahmin rapo· 
turıu . . B .. 

buğday ; 110,215 hekterda 60,700 
ton , arpa ; 80,361 hektarda 50,353 
ton olarak tahmin edilmişti . 

------·------l neşretmıştır . u rapora gore 
ıııı ede edilen rakamlar şudur : 
eli 
üst Çavdar ; 12,265 hektarlık saha-' ;il ekilmiş ve elde edilecek mahsul f 

1; 
198 ton olarak tahmin edilmiştir. 1 i v ,,, 

d ısır ; 3,243 hektardan 2,918 ton, 

uc~f ı:ı~~ ; 4,222 hektardan 3,799 ton 
k tınç ; 2,010 hektardan 6,030 ton, 

ır b~ş Yemi ; 270 hektardan 243 ton, 
b 0 hiilce ; 54 hektardan 43 ton , 

jJj~ f ezelye ; 85 hektardan 68 ton , 

ııl t <ısulya ; 1,252 hektardan l, 126 
s;rı ' ınercirııek ; 1, 7 46 hektardan 

57 
3 ton , bakla ; 114 hektardan 
ton , nohut ; 570 hektardan 345 

torı 

r 

l ' Yer fıstığı ; 373 hektardan a!9 ton ' patates ; 1,050 hektardan 
t O ton , keten tohumu ; 301 hek
ard<ın 181 ton . 

ışı~ y Bıı rakamlar arasında pirinç ve 
:r fıs~ığı , neşvünemasına göre tah· 

ını d' • k 1 · k 'd' • ıger ra anı ar ıse atı ır . 

l Geçen ayın ortalannda intac edi
elıı tahmin raporunda ise , rııalum 

0 du· k l gu Üzere, Çukurova pamuk re-
2~ tesj 197,064 hektar sahada 

ıat 

8,635 balya ( yani 43,727 ton ) , 
susam; 6 631 hektarda 3,315 ton, 
Yıılaf 45,336 hektarda 28,894 ton , 

İzmirliler 
Orduya bir uçak filosu daha 

hediye ettiler 

Ankara : 5 ( A. A. ) -İzmirliler 
dün orduya 8 tayyarelik bir filo 
hediye etmişlerdir . Geçen seneye 
kadar hediye edilen 9 uçakla bera
ber İzmirlilerin Orduya hediye et· 
tikleri tayyare sayısı 17 yi bulmuş · 
tur. 

Buca, Balcova, Narlıdere, lzmir 
işçileri, lzmir balıkçıları, lzmir me· 
murları, lzmir kadınları, lzmir bah
çevanları, İzmir manifaturacıları bu 
güne kadar verdiği tayyarelerle iz. 
mirin hava kuvvetlerimize kattığı 
tayyarelerin sayısı busuretle 17 uça
ğa varmıştır. 

Bulgaristan 
Boğazlar mukavelesini 

tasdik etti 

Sofya : 5 ( A. A. ) - Bulgar 
parlamentosu Boğazlar muahedesini 
ta5dik etmiştir. 

Filistin işleri 
Çarpışma ve kan dökül

mesi devam ediyor 
Kudüs : 5 ( Rdyo) - Yafada 

Menşiye caddesinin muhtelif yerle
rinde dört bomba patlatılmıştır . 
Bombalar hiç bir zarar vermemiş· 
tir . 

Bir kısım ihtilalcılar, polis kara· 
koluna hücum etmişlerdir. Mukabil 
ateşte biri ölmüş ve biri ağır yara· 
lı olarak ele geçirilmiştir. Diğerleri 
kaçmağa muvaffak olmuşlardır . 

Ramallada lngiliz kuvvetlerile 
ihtilalcılar arasında çarpışmalar ol 
muştur . lhtilalcılardan iki kişi öl· ı 
müş ve biri yaralanmıştır. Dört arap 
ele geçirilmiştir . 1 

Derbeziyede vukubulan müsade
mede bir arap yaralı olarak ele ge
çirilmiş, digerleri kaçmağa muvaf
fak olmuşlardır -

Şarki Erden hududunda vuku
bulan müsademede ihtilalcılar mü

- him zaiyat vermek suretile mevzile
rinden püskürtülmüşlerdir . 

Memnu silah taşıyan dört ve teh 
ditci beş arap tevkif edilerek aske
ri mahkemeye verilmişlerdir. Diğer 
yerlerde şimdilik sükunet vardır ; 

Mersinli Ahmet 

Dünya üçüncüsü 
ilan edildi 

Berlin : 5 ( A.A) [ Olimpiyad]
Serbest güreş orta siklet final mü
sabakalarında Mersinli Ahmet üçün
cü gelmiştir. 

Bozkırda 

Mezbaha yaptırılacak 

Halkın sağlığını korumak ve şüp
heli et yedirmemek için bu yıl Boz
kırda da bir mezbaha binası yaptı· 
rılmasına karar verilmiştir. 

Yeniden yaptırılacak olan bu bi
nanın tanzim edilen planı , tasdik 
edilmek üzere Sağlık Bakanlığına 
gönderilmiştir . 

-~----

Havale gişesi 

İhtiyacı karşılayacak halde 
değil .. 

Şehrinıız, lıem niifusılnurı kalabo
lıklığı , !ıPm de dığer vilayetlerden 
gelme iş adamlarının çokluğu ile bır 
hususiyet gösterir . Bıııırı rağmen. koca 
şehirde birer tek posırı , telgraf ve pa· 

(r ı havale gişesi vardır . Haydi posta 
ve telgraf gışeLerinin birer tane olma· 
s111a, rlııivaca şöyle böyle yeter olduğu 
rçin itiraz etmiyelrm . Fukat havale 
gişesinin biri alıcı , dığeri venci iki 
memurla idaresine ka/Aışmnk; ŞP/ırimi
zın yukarıda işuret etıiğimiz hıımsiyeti 

karşısında ihtiyaç ve hakikat ile asla 
ı,/if edilemiyen bir harekettir . ı 

Bilha>Sa ay başlarında bu biricik 
gişenin önünde sıra brkleyip şurapı bu
raya para göndermek için gününü de
ği.l ; günlerim öldiireıı yııııdaşl<ırın hali 
güz önüne getirilirse, P. T.T. bnşmii.für
lü(füniin şimdiye kadar hu rk.<iklığe 
niçin bır çare bulmadığıııa hayret eı

rnenıek elden gelnu yor . 
Umarız ki , bu üzücü hale bundan 

•onra ol.<un çare bulmakta gecikılnıez • 

Koca Adananın 
Belediyesi 

Tek doktorla idare edilmekten ne za
man kurtulacak? 

Belediye emrazı zühreviye has· 
tahanesi mütehassıslığına tayin edi
len doktor lbrahim Ethem'in , bu 
vazifeyi kabul etmiyerek istifa ettiği 
dün sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kaletinden vilayete bildirilmiatir . 

Kadrosunda baş hekimle birlik· 
te dört doktor olan belediyemizin , 
bugün aylardanberi tek bir doktorla 
idare edildiğini ve bu doktorun hem 
dispanserde yoksulları muayene ve 
tedavi , hem emr:ızı zühreviyeyi ida· 
re , hem de şehrin diğer sağlık işle-

riyle uğraşmak gibi, her biri ayn ay· 
rı bir doktorun bütün saatlerini iş

gal edecek kadar mühim olan vazife· 
!eri ifa mecburiyetinde kalışı, öy!e'sanı
yoruz ki Adana gibi kalabalık bir 

şehirde belediyeden beklenen sağ· 
lık işlerinin istenen derecede yürü
memesine sebep olmaktadır , 

Binaenaleyh , ne yapıp yapıp 
kadrodaki doktor sayısını tamamla

mak için sıhhiye vekaletinin daha 
alakalı hareket etmesini istiyoruz . 

ispanyada vaziyet hala 
belli değil .. 

Alman ve İtalya hükumetleri Asilere, 
B lçika hükUmeti de İspanya hükume
tine apaçık yardımda bulunuyorlar . 
. 
ln~iliz ve 

ispanya 
Alman harp gemileri 
sahillerino geldiler . 

Londra : 5 ( A. A. ) - B~briye 
dairesi, lspanyol sularında bulunan 
Jngiliz harp gemilerinin , ancak is
panyada bulunan İngiliz tebaasını 
başka tarafa taşımak gayesile bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Madrit : 5 ( A. A. ) - Lijyon 
şehri sababtanberi asi bir krovazör 
tarafından bombardıman edilmek· 
tedir . 

sularında şimdi yedi Alman harp ge· 
misi bulunmaktadır . 

Londra: 5 (A. A.) - Royter 
muhabirinin salahiyettar menbalar
dan öğrendiğine göre, Habeş ku 
mandanlanndan Ras lmro 60 bin ki
şilik bir kuvvet teşkil etmiştir. 

Gerisi ikinci sahifede -

Kültür bakanımız 
Eskişehir de 

Ankara : 5 (A.A) - Kültür ba· 
kanı Saffet Arıkan Eskişehire gel· 

miş, Mahmudıyede açılacak köy mu
allim mektebi hakkında tetkikler 
yapmıştır. 

-------·------
Sovyetlerde beş 

yıllık plan 

Çerçevesi içinde 86 akademi aza· 
sı, 305 ilim doktoru , 355 doktor 

namzedi ve 900 kadar assistan ça. 
lısmakta olan Sovyetler birliği ilim 

akademisi, bu yıl içinde , bilhassa , 
1938-1942 için yapılacak üçüncü 

beş yıllık milli ekonomi planı ile ala
kadar meselelerle bilhassa meşgul 
olacaktır . 

Bu meseleler arasında bilhassa 
şunlar vardır : Sovyetler birliğinde 
müfit fosiller tetkikat ve taharriya· 
bna her taraflı bir surette devam 
edilmesi ve bunların genişletilmesi, 
memleket dahilinde milli ekonomi 

alanında tek ve muttarit bir elektrik 
istihsali sistemi vücuda getirilmesi , 
Sovyetler birliğinde büyük miktarda 

mevcut tabii gazın memleket dahi· 
!inde her türlü gaz işlerinde kulla
nılabilmesinin temini , her türlü ma

den endüstrisinde maden çıkarına 

sistemleri ile kimyevi muamelelerin 
yenileştirilmesi ve rasyond bir hale 

getirilmesi , önümüzdeki yıllar 7 ila 
8 milyar pud mikdannda buğday 
mahsulü alınması için mücadele açıl
ması , telemekanik ve otomatik ma · 

kinelerin fazlalaştırılması, memıeket 
milli ekonomisi muvazenesi üzerinde 
tahliller ve tetkikler yapılması . 

Bütüu bu meselelerin halli, Sov
yetler birliği ilim akademisinin 1936 

yılı çalışma programına dahil bulun· 
maktadır. 

Londra:5( A. A.)-İsveç Sosyalist 
partisi ispanya işçilerine 35,000 lira 
iane toplanmıştır. 

Adis Ababadan gelen 
Ankara : 5 ( A.A. ) - ispanya

daki dahili muharebe hakkında bu
gün alınan haberler hükumet kıtaatı 
nın geçen günlere nazaran ihtilalcı

lara karşı daha iyi bir durumda bu· 
lunduklarını bildirmektedir . 

Asilerin Cordon , Sarragosse , 
Burgosde vaziyetleri ümitsizdir . lh
tilalcılar Tetovancak Yahudi cema 
atini 12,000 lngiliz lirası para ceza
sına mahkum etmişlerdir . 

İspanyaııın dahili işlerine karışıl
maması İçin alakadar devletler ara
sında bir mukavele yapılması husu· 
sundaki Fransız teklifine Jngiliz hü
kumeti ltalyanın iltihakı temin edil
mek şartiyle muvafakat cevabı ver
miştir . 

Zannedildiğine göre böyle bir 
mukaveleye Rusyanın iştiraki ~ar· 
tiyle Almanya da iltihak edecektir. 

Cebelüttarik : 5 ( A.A. ) 
ispanyanın bir zırhlısı bu sabah bu
raya gelerek limanda demirlemiştir. 

Tanca : 5 ( A.A. ) - Ceneral 
Panşonun muavini havas muhabirine 
asi iki h:ırp gemisinin ispanya hü
kumet donanmasının bombardıma · 
nına maruz kaldığını söylemiştir . 

Berlin : 5 ( A.A. ) - ispanya 

haberlere •• gore 

Ras 
fakat 

Seyyum, İtalyanlara iltica etmiş 

Ras Kassa kuvetleri en çetin 
çarpışmalara devam ediyor 

Paris: 5 [Padyo] - · Alınan ha · 
berlcre gşre Danagölü civannda 
Ras'kassanın kuvvetleriyle ltalyan 
kuvvetleri arasında mühim çarpış· 

malar olmuştur. 
Her iki taraftan da yüzlerce ölü 

ve yaralı vardır. 
Habeşistanın eski Paris Sefiri 

olup şimdi Habeş kuuetlerine ku
manda etmekte olan T ekla gondar 
civarında İtalyanlara mühim zaytat 
verdiverdirm t ve içi Zahire, cepha
ne ve silah dolu müteaddid kamyon 
ele geçirmiştir. 

Paris: 5 [Radyo] - Habeşista
da mühim muharebeler devam et· 
mektedir. 

Adis Ababa'nın 30 mil yakının
da bulunan Habeş kuvetleri Cibuti
Adis Ababa şimeııdüfer hattını tah-

rip etmişlerdir. 
ltalyan tayyareleri, Habeşler ü 

zerine müteaddid bombalar atarak 
mühim zayiat verdirmişlerdir. 

Adis Ababa: 5 [Radyo] - Ce
nup kuvetlerinin kumandanı olan 
Ras Seyyum, burayal gelmiş ve 
Genral Grasyani etyani tarafından 
haraetl;ı çok samimi bir tarzda kar· 
şılanmış ve kendisine askei merasim 
yapılmıştır. 

Ras Sayyum; Generalın misfiri 
olarak bulunmatadır. 

Londra: 4 [Radyo] - Gondar 
civaındar civarında muharebe bü 
tün şiddetiyle devam etmektedir. 

Müharbede lnlyanların hizmetin
de bulunan yerli askerlerden üçyüz
den fazlası ölmüştür. 

Yaralıların sayısı ise pek çoktur. 



-11-
- Birinci sahifeden artan-

[ Birinci kısmı dünkü sayımızda çık 
:nı tı • ] 

5osyalist partisinden çıkarıldık
tan oııra, bu zat, ( ihtilal F aşyo ) 
larııu te · s eyledi . 1915 de, partisi
nin, ancak 5,000 a:znsı vardı. Faşyo 
lann maksad ve gayesi; pek basit 
olarak, şöylece hu'asa edilebilirdi: 
( .... bütün vasıtalara baş vurarak 
ltalyayı, itilaf devletleri lehinde, 
harbe sürüklemek \'e sokmak ! .. ) . 
Millici D'Annuziyo ; sendikalist 
Karradoni yanında, sosyalist Musso
lini dehşetli bir mücadele açarak, 
1talyayı, Avusturyaya karşı harb aç · 
mağa teşvik etti. Ve, nihayet, bu 
adamların diledikleri de oldu 1 •• , 

yor ve geriye çekiliyor 1 ... Artık. 
ileri hizmetinde bulunamıyacağı için 
yine gazetesinin başına dönerek her 
nevi bozguncularla müdhiş bir mü
cadeleye girişiyor ... Genel savaşta, 
bir kaç muvaffakiyetsizlik ve boz
gun üzerine , İtalyanları, harpten 
vazgeçerek bir banş yapmağa teş· 
vik edenler çok olmuştu . işte : Fa
şistlerin reisi, bilhassa bu bozguncu 
larla bir yandan uğraşırken; diğer 
faraftan da dağılan Faşyolarını ye
niden toplamağı düşünüyordu .. 

Ras lmro birçok ltalyan mev
kilerini tahrip etmiştir. 

Cebelüttark; 5 [Radyo] - Al
manların Doçland harp gemisi; is
panyadaki Alman tebaasını almak 
üzere ispanya sularına gitmek üze
re buradan geçmiştir. 

bir eksik tamamlandı Yedek sobaylardan 

Makine adamlar, haki 
insanın yerine mi 

geçecek ? 

Memleket hastahanesinin 
röntkeni istifade edilecek 

şekle sokuldu 

Savaşın ilanını; Faşyo lann reisi, 
bir kurtuluş başlanğıcı gibi saydı. 
22, Mayıs, 1915 tarihinde, İtalyan 
ordu5u seferberlik ilan ettiği za
man, - hala sosyalist olduğunu id
dia eden, Musolini - , yazdığı bir 
makale de : ( .... son yıllarda, biz, 
hep istihfaf ve hakaret altındda ya
şadık . 

Bundan çok azap çekmişizdir . 
Herkes italyaya karşı bir acıma his
si besliyordu .. intikam saati şimdi 
gelmiştir 1 .. Vatan için yeni bir 
devre başlıyor .. Bu defa büyük bir 
tecrübe geçireceğiz . Ve ondan son
ra nefsimize itimadı öğreneceğiz J ... 
ki , bu itimadla, istikbal savaşla • 
rına ve mesai rekabetine , di -
ğer uluslarla müsavi şeraitte iştirak 
imkanlarını elde etmiş bulunacak; 
bu meskenet ve mezelletten ilelebet 
kurtulacak ve sıynlacağız 1 ... ) di
yordu . 

1917 yılındayız ... Harp en civ-
civli zamanınında 1 ... Talii harp , 
ltalzanlara güleceğe hiç te benzemi 
yor ! ? ... Udine vilayetinin dağlık 
bir mıntakasında kain Kaporettoda, 
ltalyan ordusu, büyük bir muvaffa- ' 
kiyetsizliğe uğrayarak , yanlıyor ve 
bozuiuyor ... Bu bozgundan sonra , 
bir çok noktalarda dayanmasına 
rağmen, koskoca bir ordu. - ikinci 
ordu -, yıkılıyor ve mahvoluvor; 
üçüncü ordu ise tekmil cephesinde 
rüc'at emrini vt:riyor ... ftalyan or
dusu , yine bu yüzden, Piyave neh
rine kadar çekiliyor ! ... 

Bu hadiseler karşısında manevi
yati hayli sarsılan ve azap içerisinde 
kalan, Faşist şefi, yine de nevnıid 
olmuyor; ve diyor ki: ( .... Dayana-

1 
Iıml... Dayanmalıyız!..ı Dayanacağızl.. 
Çünkü, biz, kazanmak istiyoruz!... 
Kazanmağa mecburuz!... Ve .... kaza
nacagız 1 ... ) Bu mücadele, ve milleti 
dayanmağ teşvik, ta harp sonuna ka
dar devam erliyor; ve 1918 yılının 

1 
24 birinci teşrin ayında umumi taar-

ruza geçen ltalya ordusu, 4 ikinci 
teşrin tarihine kadar süren harplar 
neticesinde. - General Diyaz'ın 
kumandası altında , meşhur Vit
toriyo Veneto zaferini kazanmağa; 

Cebelüttark: 5 [Radyo] - Eski 
ispanya Kana Alfonsun en küçük 
oğlu, lspnyaya gizlice geçmiş ve 
asilere iltihak efmiştir. 

Berlin: 5 (A. A.) - Havas'ın 

haberine göre, Genaral F rango Ce
belüttark boğazını zorlamağa hazır 
!anmaktadır. 1 

Altısı ltalyan, ikisi Alman olmak; 
üzere bir tayaare filosu harekata 
hazırlanmaktadır. 

Bir kısım Alınan harp gemileri 
F rangoya yardımda bulunmak üze
re hareket ctmştir. 

Şüpheli ondüle 
usulleri 

İstanbul berberleri Sıhhiye 
vekaletine başvuruyorlar 

Zehirli bir takım ilaçlarla ondü
lasyon yapılmasını meneden karar 1 
bütün alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Mahiyeti şüpheli görülen usuller, j 
bundan sonra kat'iyen kullanılmıya· 
eaktır. 

lstanbul Berberler Cemiyeti, son 
karar üzerine zehirli ondüıler yupan 
dükkanların Beyoğlu mıntısasında 
daha fazla bulunduğunu tesbit et 
miştir. 

Bunlardan bir çoğu, terkibi meç-
hul ilaçları kullanmaktan vazgeç-

Bir gün sonra, harp ilan edildi
ği zaman : ( .... Ey, ltalya - ana L.. 
Sana korkusuz ve tasasız olarak ha
yatımızı ve ölümümüzü sunuyoruz 1..) 
diye, ve tam bir nasyonalist edasile 
yazılar yazıyordu 1 ... ı 

Savaşta, Bersalyere ( * ) lerin on
başısı olarak çalışan Mussolini, bir 
şarapnel parçası yiyerek yaralanı· 

Avusturya cephesini tamamen yar
mağa muvaffak oluyor ... Bunun ne· 
ticesinde de, muhteşem Avusturya -
Macaristan imparatorluğu parça 
parça olarak tarihe karışıyor 1... 

1 

mişlerdir. 
Ancak, zehirlerin tahribatı yü

zünden zaman zaman birçok şika

ı1 yetle: tevali ~ttiği için, Berb;rl~r 

( • } Berc.alycreler; İtalyan or- · 
du una mahsus, seri, nışancı, ba.~la
rında tfylü şapka bulunan bir nevi 
pıyade n erleridir. Da~ınık nizamda 
harb yapar!, r . Bisikletli kolları da 
'ardır. Ekseriyetle ordunun yanların
da bulunurlar . Kendılerini, General 
Lamarmonn idhas etmiştir . 

işin ikinci safhası da burada bi
tiyor .. Artık, 1918 senesi gelmiş ve 
harp bitmiştir .. 

Faşist ihtilalinin mühim safhası, 
asıl bundan sonrJ başlıyacaktır ki, 
yann mütalaaya devam edeceğiz ... 

R. MaAden 

adagaskarlıların esrarı 
---~--···· ... ·----

Afrikanm garbında, Büyük Okyanosun bir kenarında, dünyanın en bil· 
yuk adala ındnn biri ve Fransanın müstemlekesi olan Madagaskar halkının: 
, hlak, adet ve yaşayışlarını anlatan bu}ya:zının ılk kısmını 31 tarihli sayımız
da ncşretmiştik . Bugün de son kısmını alıyoruz : , 
:sema ile su arasında 

Büyük ormanlar içinde uzun bir 
yolculuk esnasında tepelerin dibinde 
veya sathı maillerinde makilerin göl
gesınde i le meşgul yerli halkın bu
lunduğu yerler görülür. 

Sahiller ve bilhassa garp tarafı 
çok merakı çekecek şekildedir. 

Buradan şehirlerin munsaplann· 
da toplanmış bir çok insan kalaba- ' 
lığına rastlanır. 1 

Daha ötede Hindistan cevizi a
ğaçlariyle örtülü sahilden uzakta, 1 
su içinde, 50·30 santimetre büyük- I 
lüğündeki çatal kazıklar üzerine ku- 1 
rulmuş (göl kasabalar) vardır. 1 

Kulübeleri büyük yaprak demet- 1 
ve dallar örter. Sarmaşıklar üzerin
den hurma ağaçlarının elyafı sarkar. 
Bu sarmaşıklar evlere sarılır ve bun- 1 
lar rÜ7'garla inleyen bir ağ teşkil 1 

eder. 

Bir kaplumbağanın 
öldürülmesi 

Uzun (Lakan) ka) ıklan kumlar 

üzerinde çekilmiş duruyorlar. Birkaç 
küçük kayık da dalgalar üzerinde 
sallanıyor. 

Bu küçüklerle yerli toprak, al
tında kaybolan nehirlerin eıı dolam· 
haçlı yerlerine kadar sokulur. 

Gürültüsüz bir sırı!.: yardımiyle 
nehrin kıvrıldığı yerde, bataklık yeri 
geçerek, ansızın önünüze çıkar. Gö
lü çerçcveliyen yeşilimsi yüksek kub
be altında bir köyden diğerine gi
decek kayık, hüzünlü bir şarkı ile 
sallanır, güneşte uyuyan ihtiyar tim
sahlar ona sürünür, geçerler. 

Tesadüfen, bu civarda diğer bir 
göle rastlanırsa daha garip bir man
zara görülür. 

Balık avcılarını yarı dizlere ~adar 
çıkan su içinde hareketsiz, bir har
bon elde, yanlarından geçecek bir 
avı saatlerce beklerler. Birdenbire 
silah şiddetiyle dalga)arm içine da
Jar ve vücuduna harbon batan balık 
sahile çekilir. 

Daha uzakta asılmış büyük ağ
lan açarlar ve boğuk boğuk bağıra
rak balıkları buna doğru kovalarlar. 

Cemiyeti, yemden Sıhhat Vekaletı· 
ne müracaata karar vermiştir. 

Bu müracaatta, kontrolün şid
detlendirilmesi ve gayri sıhhi usul
ri kullanmakta ısrar gösterenlerin 
şiddetle tecziye edilmeleri istene
çektir. 

Kaplumbağa avı da ayni dere
cede caziptir. Yerlilerin sabrı, bu 
esnada, hiç azalmaz. Hususi gözcü
ler bu heyecanlı sporla meşgul olur
lar. 

Bu hayvan, her zaman dışanda 
ayni yere lŞ gün münavebe ile yu
murtalarını bırakır. 

Yum~rtlanan yer işaret edildik
ten sora, gözcü her gün oradan ge
çer ve belinde bulunan bir çok ha
latlardan birine bir düğüm atar! 14 
üncü düğüm onun için hayvanın dö
neceğine alamettir. 

Evde küçük bir balta ile yakın 
bir yerde pusu kurar. Kaplumbağa 
dalgalar arasından çıkınca omm üze
rine atılır, birden sırtüstü çevirir ve 
elindeki silahiyle kabuğunun kamı 
üstüne tt;sadüf eden kısmını yarar, 
eti çok lezzetli olmakla beraber mu 
kaddes bir yemek olduğundan pek 
seyrek yenilir. Fakat dikkatle temiz
lenen kabuğu, kabileler arasında bir 
mübadele vasıtası olur veya Avru
palılara satılırlar. 

ince uzun kayıklan sahilde yarış 
yapmakta da kullanırlar. 

Bir ayı balığının doğuşu 
Her yerd~ olduğu gibi ihtiyar 

kadınlar çocuklara balıkcıların hay2-
1 tına ait 51k sık hikayeler anlatırlar. 

Bunlar arasında en fazla hususiyeti 
olanı ayı balıklarının doğuşuna ait 
hikayedir . işte bu hikayenin hulisa
sı : Bir balıkcının kansı yalnız kari· 
desle yiyordu. : 

Şehrimiz, memleket hastaham·: 
sinde bulunaıı röntkenin, bazı fennı j 
noksanlıklardan dolayı tamamen ka
bili istıfade bir halde bulunmadığı 
malumdur . 

Bu mesele alakadarlarca nazarı 
dikkate alınmış ve makinenin satın 

alındığı şirketle muhabereye girişil
mişti . Muhabere neticesinde, lstan. 
bulda bulunan şirket, iki mühendis 
göndererek makineyi kontrol ettir: 
miş ve zayif olan elektrik kuvvelı 
250 volta çıkarılmıştır . 

Uzun zamandanberi layikiyle is
tifade edilemiyen makine, şimdi mü
kemmel bir şekle sokulmuş ve Ra· 
dioskopi ve Radiografi ve diger elek
trikle tedavi usullerine başlanmış

tır . 

Gelenler 

Saylavımız Damar Arık oğlu 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

*** 
Değerli hemşehrilerimizden Bey

oğlu Müddeiumumi muavini Ahmed 
Remzi Berkmen mezuniyetini ğeçir

mek üzere şehrimize gelmiştir. 

Bir çift kadın iskarpini 

ÜÇ kişi tarafındançalınmış 

Fski istasy.onda, Kurtuluş ma
hallesinde oturan Şef tren Mazhaın 
evine dün geece hırsızlar ğireren or· 
talığı karıştırmışlar ve yalnız bir 
çift iskarpln çalmışlardır. 

Vak'adan :haberdar olan polis 
derhal faaliyete geçmiş ve Vanlı 
Abdul[ah oğlu Mirza. Hasan oğlu 
Hıdır isınind=1ci üç hırsızı evin civa· 
rında, otlar arasında çaldıkları iskar
pini muayene ederlerken cürmümeş
hut halinde yagalamıştır. 

Birgün kadın sahilde ay parçası 
gibi güzel ikiz çocuk doğurdu . Bun
ların başı ve vücudu her çocuğunki 
gibiydi . Fakat birbirlerine yapışmış 
olan bacaklan bir balık kuyruğuna 
benziyordu . 

Doğar doğmaz hemen suya sıç
radı! :1r . Bunlar siyah ırkın hakiki su 
perileri idi . işte bu çocuklar güya 
ayı balığının menşeidir . f nsan cin
sinden meydana gelen bu balıklan 
kabileler uzun zaman yemediler . 

Eğlenceler 
Eskiler , müzikin ve danzın çok 

iptidai bir rolü olan bayramlara kar
şı hiirmet göstermişlerdir . Erkekler 
vücutlan tamamen çıpi:'ık veya ge
niş bir kumaşla örtülü olduğu halde 
önde mızrakla ilerler . 

Kariınlara gelince : başlarını son 
derece süslemişlerdir. Tempo tutar, 
ahenkli monoton bir sesle "Heee .. ee .. 
He 1 " Diye bağırırlar . 

Dansları güreşler takip edf!r . 
Ekseriya güreş hediyesi olarak orta
ya kızlar konur . Birdep hasımlar 
birbirlerinin üstlerine atılırlar ve mü 
cadele dehşetli bir tehevviirle baş
lar . 

Sessizlik içinde yalnız döğüşen· 
]erin solumaları ve son derece geri· 
len adalelerin çatırdamaları duyulur. 

Zafer , hasminin ensesini yere 
getirene aittir . lnaruşlan hazan bize 
çok garip gelen bu halk esrarla do· 
ludur ve bunlar seyyahları fevkala· 
de alakalandınr . 

Kemal Demiray 

Muvazzaf hesap memurv 
yetiştirmek için bir 

mektep açıldı 

Yedek sobaylardan muvzzaf he
sap memuru yetiştirilme üzere bir 
lstanbulda ha .. p akademisi emrinde 
bir mektep aç-lacaktır. 

Bu okl<la muvazzaf hesap me
tişme istiyenlcr ve giriş şartlannı 
öğrenme arzusunda bulunanlar 7 a 
ğustos 936 akşamına kadar mahalli 
şubelere müracaat etmelidirlerlar • 

Mektebin, duhul şartları meya
nında ne zaman açılıp tedrisata baş
lanacağı da bildirilmektedir. 

Osmaniyede 
·------

Makine adamlar gün geçti 
terakki ediyorlar . Şimdiye k 
heıiap yaparlardı. Konuşurlrrdı, 
vare kullanırlardı, şimdi bir h 
daha edindiler: Görüyorlar 1 

Makine adamlara " Robot " 
derler, " Robot " Rusça " çalışa" 
veya " köle ,, demektir . 

Hakikaten, robotlar yirminci 
sır insanının kölesidir. Amerilc 
ve Avrupanın bazı yerlerinde hii 
müesseselerde bir çok işleri bu 
kine adamlar görüyor. Mağaz 

nn kasasında oturup para sa 
apartmanlarda ortalığı süpüren, 
zıhane sahibinin söykdiklerini Y 
makinesiyle yazan hep onlar . 

insanlar, son zamanlarda ro 
!arla tayyare idare etmeğe bile 

te 

Ve 

da 
)adılar. lngilizlerin son deniz ın 
navralarında, bir makina adamın 1 ka 

Bu yılki 

Mahsul rekolteleri 
Alakadarlara gelen malumata göre, 

busencki buğday rekoltesi bir rekor 
rekoltesi olac:ıkhr . Yeni buğday 
mahsulünün üç milyon tonu bul •ca

ğı tahmin edilmektedir . 

dare et1iği tayyare, hava hucum 
karşı koyan topların ateşinden k 

dini kurtararak, bir " düşman " 
misinin Ü'terine gitti bomba attı 1 

Fransızların büyük Transatl 
tikleri Normandiede de itfaiye t 
kilalı tamamen robotlara verilın' 
tir . 

Yangın olursa bir alay 
adam hortumlan alıp. ateş 

1 meğe koşacaklar 1 
j · Bu rabotlar nasıl işliyor ? Ga-

yet basit : içlerinde, hepsini~ yapl' 
cağı işe göre, ayrı ayrı tertıp edil
miş makineler var. Düğmesine bl" 

sıldımı kollar, bacaklar harekete 
geçiyor, robot yürüyor, koşuyor, r 
turuyor, yapacağı işi yapıyor · 

Robotlar gittikçe bütün işleri 
ellerine geçirmektedirler. Kasa 
para saymak, ortalığı süpürmek ar• 

tık pek basit kalmaktadır . Şimdi 
teınamen bir insan gibi " yaşıyan ' 
robotlar var . 

insanın hassaları olan işitme1'ı 
söylemek, görmek gibi şeyler d 
birer birer onlara geçti . 

Mesela, Amerikada söylenilefl 

nu 

Şo 

Üs 

Eğe mıntıkasından verilen malu 
mata göre , buseneki üzüm reko' Le· 
ıniz beş yüz seksen bin çuval kadar

ı dır. ı 
Tülün rekoltesi ise , elli mil)on 

kiloyu bulacaktır . Fındık rekoltesi, 
300,000 çuval , Afyon rek,ıltc si 
400,00C saudık olarak hesaplanmır 

sözü anlı} an ve ona karşılık vereJ1 
robotlar var. Ses, bir telefonla ak: 

seder gibi, robotun kulağından içerı 
giriyor. Bu sesin yaptığı tesirle iç .. 

ı de bir plak dönmeğe başlıyor 'it 
siz sorduğunuza cevap alıyorsunuz...· 

' 1 
tır . ı 

Bekçi köpeklere de artık iş kal· 
· d k' e madı: Amerikada evlerı e ma ın 

adamlar bekliyor. Ayak sesi duydıJ 
mu robot tıpkı bir köpek gibi ba• 
ğırmağa ba"lıyor ve yahutta bir 
düğmeye basarak sahibini uyandı· 

Kuş ) cmlerimize bu sene hariç· ı 
ten çok talip vardır . Mtişterilcrın \ 
başında lngiltere , Almanya ve Bel-

1 

çika gelmektedir . Belçikaya ihra- ı 
cat Takas yollle yapılmaktadır . Ta· 

lcbin fazl:ıl.ığı ve ih~acatın ko.~aylığı 1 rıyor · 
yüzünden fıatler saglam ve yuksek- Robotların artık görmeğe de 
tir . Bu sen°ki kuş yemi rekoltesinin başladıklarını söylemiştik. Bu oa i· 
Üç bin küsur ton olacağı tahmin edil- zahı oldukça kolay bir mesel . Bu· 
mektedir . M<d sulün bir kısmı şimdi- rada gene boş rölü elektrik oynı· 
den alivre olarak satılmıştır · 1 yor. Herhangi bir eşyadan inf ş~r 

1 eden ziya, robotun " hassas " go~ 

--------------~ ' adesesine çarpıyor . Burada has•. 
olan tesir makineyi işlt-tiyor. Maki 

Gazetemiz 

Yalnız Matbaa -
Yıldız mızda ve 

g~zinosu karşısın
da, gazeteler bayii 
Hüseyin Polisçide 
satılmaktadır . 

ne adam size doğru geliyor veya 
gördüğü şey karşısında ne yapması 
lazımsa onu yapıyor . 

Robotlar. bu suretle temkki ede 
ede insanlara yaklaşıyorlar, hatta 

insanları geçiyorlar bi\e. Fakat y~· 
nız bir eksiklikleri var: Yiyip içmı· 
yorlar . Bu da şüphesiz insanların 

lehinedir 1 . . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civatında 

istikamet eczanedir 
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lspanyol ihtilalinden Seyhan milli emliik müdürlüğünden: Adana Borsası muameleleri 

ki ki 
Senelik sabık Eski miistecirin ismi PAMUK ve KOZA mera ) yapra ar Karyesi Mevkii Cinsi dönüm ev icar bedeli 

Lira K. • 
cı 

1-----------=-- K ı lo l<'iyaıı 
Satılan Mikdar C1NS1 Eu az En çol.. 

----·· ..... ····---.-
~ ... -----

ispanyada ~n ç~cin ve ço'c kanlı bir kırdeş bvg-ası oluyor . Ölüm ve 
ateş diyarı halini alan İspanyadaki bu korkunç hadiselerin iç yüzünü öğ
tetınek üzere Avrupa ve bilhassa Fransa gazeteleri büyük fedakarlıklar ya-

Sazak 

" 
" .. 

l Bu gün biz, iki Fransız gazetesinde İspanyaya aid çıkan muhabir mek- " 

~ 
Parak oraya muhabirler göndermiştir . 

: lUplarından ikisini aşağıya alarak okurlarımızı aydınlatmak istiyoruz : P_:ışaköy 

1 Sosyalist organı Le Populairein Beledi temizliğe başlanmıştır; ve Şahin ağa 
tııuhabiri gazetesine şu telgrafı gön- i sokakları taaffünlendiren beygir leş- Şıh Murat 

~ deriyor : leri oldukları yerde yıkılmaktadır . " 

:ao k Bu sabah şafakla beraber hare- 1 iki tanesi müstesna olmak üze- Seyhan mahallesi 
k~t ederek Katolonya üzerinde 160 . re bütün kiliseler yakılmıştır . Hü- Abdi oğlu 

. ~ dornetrelik bir otomobil seyaha- 1 kumet bunun önünü almak için bü · " 
~ı d tınden sonra erkenden Madride var- tün umumi binaların üzerine hüku- " 

'.~~ dık . mete geçtiklerini bildiren beyanna- " 
rı Bu seyahat , bana , köylerde meler yapıştırılmıştır . " 
ro tarn bir sükun hüküm sürdüğünü mü- Masun kalmış binalara işçi orga- " 
talı Şahede etmek imkanım verdi , nizasyonları yerleşmiştir . " 
~;ıı Figueras' da bir sürpriz : Emniyet sandığı hükıiınetiıı em- " 
ıı ı· ~arajları vücude getiren işçi mi- rile fakirlere rehin olarak yatırmış " 

•B• ıslerı değil, fakat mükemmel suret- oldukları eşyaları parasını ödemeden " 
te techiz edilen askerlerdi . geri vermiştir . 1 " 

ol Garnizondaki alay terhis edilmiş Saragossa hü.cum 11 Kara oğlanlı 
~ıı; Ve gönüllü askerler Cumhuriyeti mü· Al' k 1 

d f 1 ·ı · · d .. t · · d ı 1 oca ı ıur a aa vazifesini Üzerlerine almıştır. şçı er yırmı or saat ıçın e " 

r 1 Medina köyünde, üzerinde para zırhlı kamyonlar imal etmişlerdir ve I . l'k 
k b 

. S ı ncır ı 
ıın~ ~çırarak firara teşebbüs eden Ser- bunlardan on eş tanesı aragossa 

1 
" 

en· Vıa Papasının tevkif edilmiş olduğu- taarruz için yürüyen 10,000 kişilik .. 
ııu ög" reniyoruz . iki kolunun başında olarak hareket ' A 

gr ~~ 
Henüz uykuda olan Gerona ka- etmiştir · Bebeli 

tarla 
" 
" 
" 
" .. 
" 

hane 
• 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
• .. 
" 

.. 
" 
" 
• 

sahasının sokaklarından geçerken, Toplarla mücehhez bir üçüncü " 
ııı1 Şosa üzerinde muntazam surette üst kolon da harekete hazırlanmakta - " 

el' Üste yığılmış kırık moblelere rastlı· dır · • 

kaz boğan " 
Malaz " 

" 
if Yoruz . Bu milisler, ancak işçi ve sosya· Adalı sazlık 

b 
Bunun yanındaki binada kızıl list organizasyonda kayıdlı olanlar Bahçe malaz 

nı ayrak dalgalanıyor . arasından toplanmaktadır . Adalı köy önü 
pr· . Kolları ve başları açık bir genç Şehrin üzerinde hakiki hakim, M Bahçe köyü alaz 

ı1şçi, silah omuzda, nöbet bekliyor- antifaşist milislerin seçtikleri yüksek .. 
'8' ar . komitedir . 

Mahallin r"aksiyoner muhitleri Burada herkesin nik hinlikle ta- " 
teınizlenmiştir . kibettiği vaziyet çok ciddidir . 

• Barselon radyosu, bu sabah, Mad .. 
Barikadlar : ridden Sevile hareket eden iki asi " 

.. 

" 

Barselon'a yaklaştığımız bari kolunun mağlfıbiyetini haber verdi. " 
O' kadların çoğalmasından belli . Dün de Saragoss.adan gelmiş olan 

K 
Adalı 

.ı enar mahallelerde her iki yüz bir kolonun ayni akibete uğramış 
" 

rı llıetrede bir, plan dairesinde yapıl- olduğu bildiriliyordu . 
ın &~ a 
1 
arnış olduğu göze çarpan barikad- Bu haberlerden bir faşist taarru- Bebeli 

" 
dağlık 
malaz 

" 
" 
• 
" 
" 

malaz 

" 

" 
" .. 
• 

" 
• 
" .. 
" 
" 
• 

" 
" 
• 
.. 
.. 

r· a.r sıralanıyor . zu başlamış olduğu anlaşılabilir . 
(Ji • Bunlardan birinin üzerine, kurnaz 

" gemi ağzı " 

, ışçiler , uzaktan top namlusunu an· 
~ıran demir borular yerleştirmişler. 

, b a~at bu nevi muzipliklere rağmen, 
e .a.rıkadların ardındaki ;silahlar çok 

Cıddidir . 

Falbonde: 

Paris : - Sor'in hususi olarak 
Navarre eyaletine göndermiş olduğu 
muharrir Bertrand de Jouvenel ora
dan gazdesine yazıyor : 

Gemi sıra " 
Adalı Taş kuyu " 

" kelceyhan " 
Bebeli Malaz " 
İncirlik " 
Havutlu bucağı Bahçe 

123 
85 

210 
200 
160 
195 
109 

80 
15 
20 
2 

218 
50 

300 
109 

95 
25 

192 
70 
95 

100 
271 
200 

21 
15 
90 
40 
16 
36 2 

100 
96 
50 
70 
50 

100 
32 
50 

120 
77 
80 
30 

125 
250 
60 
75 
60 

100 
125 
110 
300 
200 
100 
107 

50 
42 2 

1 

1 

5 

15 

2 

1 
1 

00 
65 
75 
80 
86 
00 
50 

85 
40 
50 

32,50 .. 
• • • 

" 

50 

30 

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

Sazaktan Abdullah 
Kasap Hacı Osman 
Tüccardan Nedim 

" " 

" " 
Mehmet ve saire 
Osman oğlu Mustafa 

" " 
Hulusi oğlu İzzet 
Osman oğlu Ali 
Halil oğlu Aziz 
Muhtar Ahit 
İsmail Sefa 

" " 
" " 
" " 

K. ~. K. S. 

Kapımalı pamuk 
-Pi}-asa par.lağ;=ı== .. "'----1------1------1--

-------·• 
Pizasa temizi ,, 

_:.:::.::::=.~=="----"----1------------ ----------· iane 1. _______ 
1 
_____ 1 _____ 

1 
__________ 

1 
iane:__::2 _______ 

1 
____ _ 

-Ekspres ------
-Klevlant ı ----------• 

YA.PAGl 

1 
Beya __ z ---lı--1 --, ----- Siyah ----- --·--------• 

ı ·--_;;;.o..;;;;... _____ _ı., __ ı.-1 -(""", -1-1 -

- ~·-----------'----...,..--------------
- Ek_:ıpres 1 1 

iane___ I-----· ı ·--------·--
- YerJi " Yemlik 2 , __ 

1 
ı----- ---------

,, " Tohumluk,, ___ ..,..: ____ _. _________ 
1 

HlJHlJUAT 
'~--" " 1 Buğday K-ıbrıs I -5;30 -5,50 

O d k 1 

---.. ---Ye<ı"'i ---- - 4.2s ____ s_,37 ====-ı---------
gaper en metrı1 ,, mentane 

Babikyan hıçır -A,-r-'p-'-a--=-:.c...:.--=---ı----- ---- ----------• 
Bogos veledi Agop ,-F~a-'-su-·ı-y_a ______ ----- ---- ----------

Panos zevcesi Agsa -YÜlaf·-------•-2189_ __ ========- ----------• 
Bedirden metruk ı-~D-el_ic_e _______ , __________ ----------• 
Dikrandan " 1-K~u__,şC-."y_e_m_.ı_· -----ı 

Keten tohumu ------
Avukat Hüsnü ı Mercimek ,------! 

Mehmet oğlu Haydar Sisam ------1 ,----------" " ,_..;....._;_.. _____ _,_ ____ ,ı_. ____ !_ _______ _ 

UN 
Artinden metruk 

" .. 

'
-~ört yıldız Salih _675 ___ 1---------~ı 

~ uç » » 600 1 
Semerci kerimesi Hopi 1 :3 ~ -DörtYıldnDoğruluk 700 ___ ---------=--• 

Halil oğlu Aziz j ~ c _ üç » » _62ç--ı----------I 
Halvacıdan Nuri 0 ~ Simit » eoo 

" Hacı mehmet 
1 ~ ~ Dört -Y,ld ız cumhurryet ___ -700 __ _ 

Hasan oğlu Hüseyin .. " " 
" " " 
" " " 
" " " 

Ali oğlu Kazım 
Ali oğlu Mustafa 

·Habip oğlu Bilal 
Hasan oğlu lbrahim 
Habip " Bilal 
İsmail " Ömer 

" " " 
" " 

Derviş " Ömer 
Kısacık Kadir 

" .. 
1 

Hasan' oğlu Hüseyin 
Torun Mehmet 
Mustafa olu Mehmet 
Ömer oğlu Kuddüs 
Çatal Ahmet 

Rüstem 1 
Vayvay Kigorktan j 
(104) hissede ( 48) hisse 

~ (,)o - üç---; » 62_5 __ ----------

- Simit » İ-800--

Liverpol Telgrafları 1 
5 I 8 I 1936 ""''"" .. , .. , 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmış\ır. 

Hazır [ 7 02 _Liret ------/---·1--
-T-'e-m_m_u_z-. -v-ad_e_l_i --- --6 - 39 Rayşmark 

-- - · · Frank « Fransız » 
Birincileşrin vadeli 6 30 -S -ı· · ·1·----ı--6-3_2_, __ -·----'-'-'----'----'----"--- - - -- ter ın • ıngı ız » 

_H_i_t _h_a_:.zc:.-ır ______ 
1 
__ 5 _,]_2_ Dolar • Amerika » 

Nevyork 11 87 Frank « isviçre " 
-----~..-.~-~-· 

1:-~ --,~-B_-E_L~E-~-İY~E~~I-.L_·-A_A -N_--L_A~R~I~~=ı 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı 
dikkatine 

Eski zamandan kalma çiftlerin 
n Yerini, hükumet tarafından dağıtılan 

So · n ~ıstem mavzerler almıştır . 

1 
Bir çok yerlerde barikadlarm 

~< ~eya kamyonların üzerine mitrayöz

Pampelune'un büyük meydanına 
geldiğimiz zaman şoför ani bir dar- i 
beyle firen yaptı ve bir hayret ni- I 
dası fırlattır. 

Hepsi aynı yüksekffkte olan evler 
mükemmel bir mustatil vücude getiri

Yukarıda mevkilerile dönüm mikdarları yazılı hazineye ait tarlaların iki 
senelik icarları 5/8/936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırma 
yolile müzayedeye çıkarılmıştır· lsteklerin 20 8/936 Perşembe günü saat 
15 te teminat akçalarile birlikte defterdarlık satış komisyonuna müracaatları 

1 

1- Hususi ve gerek piyasa otomobil, kamyon, fayton tek ve çift hay. 
vanlı yük arabalarile deve, m~rkep, beygir yük kira hayvanlarına ait 936 
senesi nakil vasıtaları resmini gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri Oroz-

1 dibak civarında Kolaylık evi yazıhanesi divarına asılmıştır . 
j 2 · Birinci taksit Ağustos, ikinci taksit Teşrin evvel aylarının on be-

• • er yerleştirilmiştir . ilan olunur. 7161 6-11-15-19 
şinci günü olmak üzere iki taksitte alınır . 

Son hünlerde endişe uyandıran 
• tt~vitaman da artık temin edilmiş yor ve uzun taş balkonların hepsi sa 

1 _.....,,.,...-"'°·· ---'~=--==---=--....... ...,...---.~.--...,,,,,,..----- 1 Taksit müddetleri içinde ödenmiyen brı resme yüzde on ceza eklenir. 
1 

~ lt . 

e l Yiyecekle dolu bir sürü araba 
bra rastladık ve pazarlarda her şey 
oldur . 1 

I· 

. Nihayet işte, :içinde bir milyon ı 
ık.i Yüz binin kaynaştığı şehirdeyiz. ' 
. Halk neş'elidir , İşçi mahallele 
tınde dükkanlar açılmış ve hayat 
normalleşmiştir . 

Büyük caddelerde yağma edil· 
~iş olmıyan lüks mağazalar kapalı 
k Utuyor . Tütüncü dükkanları da 
apalıdır . 1 

. Çünkü bütün mevcudları antifa
şıst milislere dağıtılmak üzere mü
sadere edilmiştir . 

Silihlı devriyeler : 
Caddelerde otomobil akını ke· 

~~tir . Fakat istinasız bütün otomo· ı 
ıller, doktorlara aid olanlar müs

tesnı , müsadere edilmiştir ve bütün! 
5Üratiyle giden silahlı devriyeleri ta 1 

şıınaktadır . 
1 

Son traiedilerin vukua gelmiş 
olduğu yerlerde kalabalıklar toplan· 
llııştır 

1
. General Goded'in obüslerle de
kk deşik olmuş sarayı, asilere aid 
ışlanın harabeleri , üzerinde Kris- ı 

~ıf Ko!omb'un heykeli bulunan ve , 
Urşunlarla deliş deşik olan yaldızlı ! 

kürre parmakla gösteriliyor . 1 

rı ve altın rengi bayraklarla donan- ı 
mış. Balkonlarda, saçları uzun siyah 
tüllerle örtülü kadınlar aşağıdaki 

kalabalığı seyrediyorlar. 
Fakat bu, haykırmayan, tepinme-' 

yen, garip bir kalabalıktır. 20,000 
erkek ve kadın diz çökmüş. Hepsi 
meydanın ortasında bulunan bir köş
ke dönmüşler. Bu, eğer lspanyol bay 
rağı renginde kordt:lalarla başta ha 
şa örtülmüş olmasa göze çarpmıya· 
cak kadar mütevazi bir müzik köş· 
küdür. 

Modern bir şehrin göbeğinde 
böyle erkekli kadınlı 20,000 kişinin 
diz çökmesi neden? 

İspanya'nın milli azizi Saint -
Jaques'ın günüdür. Bu kalabalık, bu 
münasebetle yapılan dini ayinde ha
zır bulunmak için yere diz çökmüş
lerdir. 

Kodamanların grubunda kabarık 
çeneli bir yüz var ki derhal dikkatı
mi üzerine çekiyor. Yanımdakine so-
ruyorunı: 

- Kim bul 
- Falconde. 
Üç gündenberi, Falconde'yi gör. 

mek için tayyareyle Seville'e gitme
ği tasarlıyordum. Çünkü o, bugün· 
gü lspanya'nın en alaka uyandırıcı 
adamıdır. isyanı hazırlıyan odur. e· 
ğer bu hareket muvaffak olursa şim· 

diye kad;ır gölgede kalmayı tercih 
etmiş ve hatta mebus bile olmamış 
olan bu adam yeni hükumet üzerinde 
çok müteessir olacaktır. 

isyanın mümkün olması için ordu 
kuvvetleriyle faşist milislere bir ü
çüncü unsurun da katılması lazımdı: 
Carlist millisler. 

muvaffak olduk. İspanyanın yeniden 
fethi için yürüyen 12,000 kızıl bere· 
li. Tabildir ki kuvvetlerimizi gene· 

1 
raller ve faşistlerin kuvvetlerine ek- j 
lenmeden önce onlardan garantiler j 
istedik. Bizim kı.ti talebimiz üzerine 
hareketin hiç bir politik renk taşı- 1 

mıyacağı ve sadece nizamı iade et- 1 

mek için bir askeri direktuarm tees- ; Elli seneden beri Navarre, "Allah 
için, vatan için Kral için., ayaklan· 
maya hazır bulunuyordu. 

, süsüne çalışacağı şart koşulmuştur. 1 

1

, -Nizanı derken meslek ve sosyal 
imtiyazlara hürmeti mi kasdediyor- i 
sunuz ? ı 

Daha bir kaç sene evvel,Navar
re'dan geçerken şöyle denildiğini işit 
miştinı: 

"Burada silahlı ve toplu olarak 
hareket etmeye hazır 35,000 kişi 
vardır. Şimdi evlerinde bir işaret 
beklemektedirler" 

3unlar tahta layık bulunmadık- 1 

lan on üçüncü Alfons'un aleyhindey
diler. Fakat cumhuriyetin de aleyhin-

1 

dedirler. j 
Kudretlileri aşağılatacak bir mut- ' 

lak ~ırallık istemektedirler. 1 

Ayinden sonra F alconde'ye yak 
!aşıyorum : 

İspanyada Carlist'lerin hissesi ne 
olmuştur? diyorum. 

- Senelerdenberi onları bu fe 
dekarlık günü için hazırlıyorduk. Bu 
hazırlık sayesinde daha ilik günlerde 
harp sahasına 12 ,000 kişi atmaya 1 

- Vatan ve dine hürmeti kasd
ediyorum. 

Zaferi kazanırsanız ne yapa
caksınız? Kırallığı mı ilan edeceksi-

niz? I 
- Bu meydanda, bu kıralcı h.ılk 

arasından bir tek "yaşasın kral,, ni · i 
dası yükseldiğini işitmediniz. Biz, va·, 
tanın müdafilerini taksime uğratacak 

1

1 

hiç bir mesele çıkarmak istemiyoruz, 
Müşterek hedeflerini soruyonn: 
- Catalıın ve Ras9ue ayrılıkçı 

cereyanlariyle tehlikeye düşen milli 1 
birliği müdafaa etmek. Dini saydır· 1 
mak. lspanyandan marksist zehiri a· 
yıklamak. 

- Biliyorsunuz ki ispanya, A
rapları Avrupadan kovarak hırıstİ· \ 
yanlığı kurtarmıştır. Müslümanları La. 

Bu cetveller 31-7-936 cuma gününde asılmış ve 10-8-936 pa· 
zartesi günü kaldırılacaktır. 

itirazı olanların on gün zarfında istida ile Belediye Riyasetine müra-
caatları ilan olunur. 7149 31-2-4-6 

936 yılı içinde fakirlere verilecek ilaçların şartnamesi mucıbince açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi A ~ustosun onuncu pazartesi günü saat 
on beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası (7 5) liradır. 

Talipler ihale günü teminat akçalarile Belediye encümenine ve şartna
meyi görmek istiyenler, her giin Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur .7140 28-30-2-6 

pante 'de ezerek hırıstıyanlığı ikinci ' ___ ------------
bir defa kurtarmıştır. 

Biz hayatımızı bu tehlikeyle mü
cadele uğruna vakfetmekle taı ihi va 

zifemize sadık kalıyoruz. 
Sesi titriyor: 

- Birkaç gün içinde Navarlı 
gönüllülerin sayısı 20,000 'i bulacak· 1 

tı ·. rv illi hükümetimizin şefi general 
Cabanellas biraz önce bana tek ba
şına Navarre'ın ispanyayı kurtarma 
ya yeteceğin söyledi._ 

Rıza Salih Saray 
-·-------
Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ) 

Telefon No . 265 - Adana Posta 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
l..'ugagne 1929 Kod: Bentccy's 

6991 10 

' 

' 



Sal.ile : 4 

Muhammen kıymeti 

Lira Kuruş 

Miktan 
Dö. Dekar 

60 metre M 2 

25 00 beher dönümü 

5 
6 
5 

00 
00 
00 

.. 
" 
" 

dekarı 
dönümü 
dekarı 

1 00 Metre M 2 

50 
50 
40 
40 

" " 
.. " 
" " 
" " 

32 

20 

4 00 Beher dönümü 15 
30 Metre M 2 

7 00 dekarı 

5 00 dönümü 
50 metre M 2 

192 50 hazine hissesi 

60 00 

35 

3 00 dönümü l (l() 

4 00 
" 

80 

4 00 
" 

100 

" 
83 

6 00 
" 

100 00 Dükkan 

6 

12 

26 

Türksözü 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden • 

Motre 
220 

172 

938 

3050 

120 
230 
115 

80 

Cinsi 
arsa 

tarla 

" 
bağ yeri 

" 

arsa 

" 
" 
" 
" 

bağ yeri 
115 arsa 
859 tarla 

bağ yeri 
103 arsa 

hane 

81 Kerpiç hane 
tarla 

" 

" 

" 

5562 bağ yeri 

dükkan 

Mülkiyeti 
tamamı 

dörtte ( 2 ) hissesi 

tamamı 

• 
" 

• 

• 
• 
• 
• 

tamamı 

" 
" 

" 

Mevkii 
lcadiye 

lıyas ağa 

Yılanlı 

• 
• 

Yarbaşı 

Eski hamam 
Döşeme 

• 
• 

Yılanlı 
lcadiye 
Karaenbiya 

Yılanlı 
(40) hissede (14) hissesi Hamamkurbu 

• " " • 

tamamı • " 
" incirlik 

(80) hissede (50) hisse • 

tamamı • 

• " 

" 
Yılanlı 

tamamı Keçeciler 

Hududu 
Şarkan usta Mehmet, garben Tevfik iken komser 

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

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

bakırcı Karabet. 

Sahibi 
Hazine 

.. 

• 
" 
" 

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,tarikiam,tarikihas,ve Karabet veresesi. Pika ve Ayva 
Şa. Giritli Behlül ve kısmen bekçi Behlül, G.Hüseyin Maliye hazinesi 

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

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

yesari filibüs ve tarikiam ve nacar Agop 
Şarkan Sait, Şi. 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 lsmail 
kıblesi yol . 

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

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

47 kapu numaralı dükkan 

" " 
" " 

. " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" .. 
Kuzucu oğlu 

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. 

7160 6-11-15-20 

6 Ağustos 1936 

İkmale kalanlar 

okusun 

Orta mektep ve Lise sınıfların
da riyaziye, cebir, hendese ve fen 
bilgisi derslerinden ikmale kalmış • 
talebeleri ikmal imtihanına hayırla· 
mak üzere bir kurs açtım . 

isteklilerin " Türk Sözü ,, mat· 
baasında 1. T. ve H. B. Rumuzla· 
rına müracaat etmeleri . C. 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Satılık ev 

Yeni istasyon asfalt caddenin 

k 

Vali konağl caddesi dönemecinde 
(2000)arşın murabbaındaki arsa üze· }:> 

1 
rinde Şakir Bozdoğanın bahçeli evi 

1 satılıktır . 
Muntazam teşkilatlı çiçek bah

çesindeki Nadide fidan ve tezyinat 
ağaçlarından başka yetişmiş yüz 
ağaçtan fazla portakal ve mandalina ~ın 

vardır. 

Bir kat üzerinde üç odayı taksi-
mat Holunu,mutbağı, bodrumu,ban
yosu ve motorlu su tesisatile her 

türlü konförü havi evi ve bahçeyi 
görmek istiyenler her gün öğleden 
sonra saat dörtten itibaren görebi
lirler. Fiat hakkında Selanik Banka-

~o 

111 

Vİ 

ki 

sında Bay Murat Ülgensir'e müracaat M 
edilmesi .8130 5-10 

dıt 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

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

Bu zeınane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye mütehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte

hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ederek Adanaya gelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 2-15 

• 

6748 58 

1 
Adana Acçntesi : 

Rıza Sa.lih Saray 

Bebekli Kilise sokak No.11 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

; ,. 
'. 

-.r-.;-. 
r""''-..!·~ 

Ôz Türlr "'"rnayesile kunılmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

1 
2 
3 
4 

105 
385 
32 
82 

Yarım litre 
Gram .. 

" .. 
5 325 .. 
6 3,5 adet 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasını içiniz. Her yerde israrla 
6984 

• 

Ankara Birası 

Ekmekten 
Sütten 
Tereyağından 

Etten 
Balıktan 
Yumurtadan 
eder . 

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

48 

• 

.J~~ 
, __ ] c. e==v.---~:.c.c 

~:_ ı El.~!.9.}. R.6..1.B..~ ~~ 
ı.= ~ .--- Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

F 
• "d • Soğuk 

rıgı aırehava do-
labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

deli yeni bir F rigidaire 

alınız . 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

kompresC.rü ile mücehhezdir. 

Ek t F • • d • sahip ol:ınln r ele-
OVa Kompresörlü rıgı aıre trik faturası ge· 

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

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· 

ikten sonra satın alınız . 71O1 --------------- ı Adres: AbidM~h=;~e;;aa~il~ıi karşı@nda . 20 1 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar !~---------------

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu .; •..• 

Celal Bayer 

Seyhan defterdarlığından: ait vesikalarile birlikte müracaatları 
ilan olunur.7147 30-5 11 

Vilayet milli emlak idaresinde 
(80) lira ücretli elektrik mütehas
sıslığına hükümet konağı daire mü

dürlüğünde yatmak üzere münasibi 
tayin olunacaktır . Talip olanların 

15-8-936 gününe kadar fenni eh
liyetname ve geçmiş hizmetlerine 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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