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MET AKSAS KABİNEYİ DÜN YENİDEN TEŞKİL ETTİ 
• 
ispanyadaki kanlı Revolt bütün 

şiddetile devam ediyor 
Değerli parti 
başkanları 

Arap - Yahudi - İngiliz boğuşması 

çeteleriyle İngiliz askerleri 

" 
Asi tayyarecilerin aftığı bir bomqadan Arjantin sefirinin karısı 

Münhal valiliklere tayin 
edileceklerdir. 

1 an gazet.esi yazıyor : 

Arap 
arasında yine 

çok Arap 
çarpışmalar oldu. Bir 
öldü ve yaralandı 

yaralandı. Hükümet kuvvetleri muvaffak gibi görünüyor 
~ ..,,._., 

Cenupta çok kanlı çarpışmalar oldu. Herkes canından ve 
malından emin değil. Mağazalar, çarşılar kapandı 

Ankara : 8 (A.A.) - ispanyada 
ki dahili muharebelere dair alman 
haberler her iki tarafın da vaziyetle. 
tini muhafaza ettiklerini bildiri!rrek
tedir 

Bazı yerlerde l.ükümetin oloıi -
lesini kaybettiğini dışarlarda mufrit 
Unsurların taşkın hareketlerde bulun -
dukları haber veriliyor. . i 

Dün bütün lngiliz istasyonları Is 1 ~ 
ranyadaki lngiliz tebaasına hitaben 1 

8Panyayı lerketmek için en yakın · ;'::· 
konsolosluklara müracaat edilıne.;ini ;};. -
fil diren re§riyatf a bulunmuşlardır. 

1 

. ,, ıı..f//fl!'"> 
5Panyadaki dahili vaziyete müdafaa 

edilmemesi hususunda bir mukavele ~ '"-:, 
.Yapılması için Fransa tarafından ya. ' ... - .. """--'::o 

1 '----........... ~ Pı an tekliflere hemen bütün hükü- ·· * - - __ , 
llıetler muvafakat cevabını vermiş
lerdir. 

Cebelüttarik: 8 ( Radyo ) - iki 
asj tayyaresi şehre doğru bombalar 
atmışlardır. Şehir baştan başa ka
P.alı bulunmakta olduğundan yalnız 
t'tıni kişi ölmüş ve elli kişi ağır ve 

1 
afif surette yaralanmışlardır. 

k Hafif yaralılar arasında Arjantin 

1 .ı°ıısolosunun karısı da bulunmakta
'-'lr ı 

1 
.. P~ri~:8 ( A. A. )-Havas ajan"ı, 1 

·UkGmet kuvve! !erinin ka li bir su · 
~ette ilerlemekte olduklarını bildir
ıııekted· ır . 

Cebelüttarık: 8 ( A.A. )- Dünkü 
~arpışmada 20 ölü 14 yaralı var -
bır. Her taraf korku içindedir. Ateş 
ır buçuk saat devam etmiştir. 

b· ~a.lağa : 8 ( A. A. ) - Resmen 
Kldırıldiğine göre hükumet kıtaatı 

~ı... .................. lllllil~~.~~ 
.r•r-!!!""--""-~-~· -~- ~==•--;ı;.•.,·~- ·n.. 4~ 

adıks civarında San Femando ka
sabasını işgal etmiştir. Grenada ci
~~ıında harekatta bulunmakta olan 
. uk.umet kıtaatı da 30 kilometre 
ılerlerniş bulunmaktadırlar. 
h'· Barslon : 8 ( A. A. ) - Kadiksin 
uk.urııet kıtaatı tarafından işgal 

edildiği hakkındaki haber yan res· 
~i olarak teyit edilmektedir. Bars· 
~n hükumet tayyareleri Saragoza 
cıvarındaki asilerin mevzilerini bom. 

lspanya ihtilalinden iki görünüş : Yukarıda asi tayyarecilerin. nıı klan 
bombalarla lıasara uğrıyan Cebeluttarıkdan !J1'.r soka le A§nğ. da : Bar"

loııada bir yangını söndüren lsparıyol itfaiyesı 

bardıman etmiştir. Hükumet kıta 

atının bu mıntıkaya karşı olan ha
rekatı gittikçe inkişaf etmektedir. 

Barselon 8 (A.A.) - Kabine ye. 
niden teşekkül etmiş, bir çok tebed· 
düller olmuştur . 

Madrid : 8 (A.A.) - Arjantin 
Elçisi ihtilal kanşıklığı arasında kal. 

mıştır. Dahiliye nezareti, kendisini 
kurtaracağını vadetmiştir . 

Paris : 8 (A.A.) - Verilen ma
lumata göre : ltalyanlar asilere yar
dım etmiş ve hala da yardım etmek
tedirler . 

P:ıris : 8 ( Radyo ) -· Gelen ha
berlerde Vadi Rümmanda asilerle 

- Gerisi ikinci sahifede -

daha güzelleşen bir lier yıl biraz 

belde: 

Posta havale kişesi 

Urfa 
Belediye iş bilir bir çalışma gösteriyor 

----•-4-+••----

d Üıfa :7 [ Hususi muhabirimiz 
I :n l - Kahraman Urfa. Şarbay 
ıgına Ömer Alayın geçmesinden 
b~nra çok güzelleşmiş ve eski hara· 
ikY.eti yerine pek mamur bir çehre 
lısab etmiştir . 

Ô 933 de Şarbaylığa gelmiş olan 
.rııer Alay , buranın asil ve zen-
~ ail · ·R · esme mensuptur . , iyasetıne 

f~çti.ği 933 te belediye büdçesi 45 
111 hra idi . Ayrıca büdçe nisbetin-

de de borç vardı . Bu hal cesaret ve 
enerjisi olmıyan her hangi bir kim
seyi ürküte bilirdi . Fakat, o, bilakis 
büyük bir acı duyarak işe girişti . 

Büdçe yüz yirmi bin liraya fır
ladıktan başka şehrin bir çok me
deni ihtiyaçları en güzel şekilqe te· 
min edildi . 

Belediye, elektrik şirketine or
tak olarak şehrin bütün sokak ve 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Çok yakında ihtiyaca 
yeter şekle konacak 

Bilhassa ay başlarında posıa ha
vale kişesinin önünde halkın çektiği 
üzüntüye işaret ederek buna bir çare 
bulunması ' hale kında ya.ı:dığtmız yazı
nın P. T. T. Başmüdürlüğünce nazarı 
dikkate alındığını görmekle nıemnım 
olduk . 

Başmüdür vekili. bir tek gönderici 
memurla idare edılen /ıavale işlerinin, 
halkı. sıkıntıdan kurtaracak şekilde dii
zeltileceğini, bize şu mektııbıı ıle müj
delemekıedır • Neşrıyaıı mıza karşı gös
terdikleri alakadan dolayı P. /'. T 
ıdaresirıe teşekkür ederız : 

" Sayın gazetenizin 5/81936 T. 
nushasımn birinci sayfasında posta 

Manisa valisi merhum Bay Mu 
rat Görmenin yerine vali olarak 
Cumhuriyet halk partisi eski İzmir 
Manisa heyeti reisi Yozgat mebusu 
Avni Doğan tayin edilecektir. 

Aldığımız bir habere göre, parti 
başkanlı klan sırasında muvaffaki -
yet göstermiş olan diğer parti re· 
isleri de münhal valiliklere tayin 
edileceklerdir. Bu arada ismi geçen 
mebuslar arasında Doktor Lütfi 
Kırdağ (Kütahya), Hilmi ( Sey· 
han), Doktor Mithat Altıok (Zon
gııldnk) Ja vardır. 

---~_......_...,... -~-

)~·unanistan 

Kudüs: 8 (A. A.) - Dün Nab. 
]usta vukuagelen bir karşılaşmada 

İskoçya askerleri tarafından 18 
Arap öldürülmüştür. 

Kudüs: 8 (A A.) - Dün Nab
lusta İngilizlerle Arap çeteleri ara
sında yapılan bir çarpışmada 18 
Arap ölmüş ve diğerleri kaçmıştır. 

Kudüs: 8 (A. A.) - İhtilalcılar 
Şimali Asire civarında İngiliz mu
hafızları ile birlikte Kudüse gelmek
te~ olan yolcu otomobilleri üzerine 
ansızın ateş açmışlardır. 

Hadise üzerine İngiliz müfreze-

hadiseleri 

!eriyle tayyareler yetişmiş ve ihtilal
cıları ateş çemberine almışlardır. 

İhtilalcılardan dört kişi ölmüş 
ve ikisi yaralı olarak ele geçirilmiş
lerdir. 

Akkada iki kişi ölmüş. bazı tev· 
kifat yapılmıştır. 

Fura Halil kasabası civarında 
vukubulan müsademede bir lngiliz 
onbaşısı ölmüş ve bir çavuş ağır 

suretle yaralanmıştır. 
Kudüs: 8 [Radyo] - Fevkalade 

komiser, bir beyanname neşrederek 
verl i g-ıı ~,.t~ ı ,. ,.;n ı:;oi ı: - •=,,~ Y 1 ı..,rı: 

!d.~lt.; lılı.11 uu.uı.u luV.uo, ..... ..... l..d.d l &•Ü-> 

Metaksas yeni kabineyi teşkil etti ve 
hariciye, bahriye, harbiye ve hava neza 

retlerini , uhdesine aldı 

temlekeler nazaretinin emir verdiği 
haberini kat'i surette yalanlamış, 

Kırallık tahkik heyetinin Filistine 
gelerek liizımgelen tahkikati yap
tıktan ve kendisininin de vereceği 
rapordan sonra bu mesele hakkın· 
da bir karar erileceğini bildirmiştir. 

Kudüs: 8 [Radyo] - Hayfaya 
gelmekte olan yolcu treni, asilerin 
hat üzerinde yapbkları tahribattan 
dolayı yoldan çıkmıştır. Yolculara 
bir şey olmamıştır. halk sükuna da , Bir beyanname ile 

! vet ve Aksi halde şiddetli cezalar iş k f b. 'k l 
.1 .., . b d"ld' K l bı'r e er a rı a arımız 

verı ecegı eyan e ı ı . ra 
harp gemisiyle · Korfo'ya gitti Ayın 10 unda faaliyete 

geçiyorlar 
Atine : 8 ( Radyo ) - Kral Corç ı 

l.ıiı bı p g< misile Kcrfo) a hareket 

1 
e: ııı>; tir. Kı al, ayın cıı a l tı sına ka-
dar orada kalacaktır 1 

Başvekil Metaksas; Yunanistanda 
sükun ve asayiş tamamen takarrur 
ettikten sonra Krala iltihak etm.:k 
üzere Korfoya gidecektir. 

Atine : 8 ( Radyo ) - Yeni 
kabine; yine Metaksasın başkanlı

ğında teşekkül etmiştir. 
Metaksas; hariciye, bahriye, har

biye, ve hava nazaretlerini de uh 
desine almıştır. 

Başvekil; kabinenin teşekkülün
den sonra bir beyanname neşrede
rek halkı sükun ve asayişin temi-

Dünkü hava 

Dün, bütün halk ter döktü. Ha
raret derecesi santgrat 42 yi gös· 
termiştir. 

havale kişeleri hakkındaki yazıyı 
gördüm. 

Filhakika havale kişelerimizde 
ay iptidalarmda üç btoş güne inhi· 
sar eden bir izdiham vardır. Pek az 
devam eden pu izdihama da mey 
dan vermemek üzere bu günlerde 
ücüncü bir kişe açılması idarece dü 
şünülmüşse de postahanenin şimdiki 
vaziyeti dolayısiyle buna imkan bu
lunamamıştır . 

Pek yakında nakledeceğimiz ye
ni binada bu ihtiyacın da gözönüne 
alınarak işin fazla olduğu günler hal
ka üçüncü bir kişenin daha açıiması 
hususu temin edilmiştir . Keyfiyetin 
gazetenizde bu suretle tavzih huyu· 
rulmasını rica ederim . " 

Atiııede grevin başlıyacağı gün 
halkla dolu sokaklardan bir köşe 

nine davet etmiş, tahrikatta bulu
nacaklar hakkında şiddetli cezalar 
tatbik edileceğini bildirmiştir . 

Ankara : 8 (AA.) - Memleke
timizde bu yılki pancar rekoltesi çok 
iyidir. Şeker fabrikalarımız 10 ağus · 
tostan itibaren çalışmağa başlıyacak
lardır. 

F abrikalaf çiftçilerin vermeyi ta. 
ahhut ettikleri miktardan fazla olan 
pancıır mahsulerini taahhutlü pancar 
fiatından satın almağa karar vermiş
lerdir. 

İngiltere - Mısır 

Kahire : 8 ( A.A) - Kaptelas
yonlarm ilgası hakkında dün Londra · 
dan vaid alınmıştır. Muhtelit mahke
melerin lağvi hakkında henüz birşey 
yoktur, 

Bütün yurdda mahsul 
vaziyeti çok iyi 

Ziraat Bankası bu yıl çiftçiden buğday 
satın alma işine daha geniş mikyasda 
hazırlanıyor. Mahsullerimiz dışarıda 

müşteri bulabilecek 

Ankara,-Ziraat Vekaletine bu 
seneki buğday rekoltesi hakkında 
tahmin raporları gelmiştir. Bize si· 
yasi ve içtimai bir çok zaferler ge
tiren 036, el·on nmif1" i7ôrı tf'fl'Pli " '" 
belkemiği olan buğday rekoltemiz 
için de en büyük krediyi getirmiş· 
tir: Bu yıl; son beş seneye göre bir 
istihsal bolluğu rekoru kırmıştır . 

Sıcak olan mıntakalarda mahsu. 

lün idraki hemen hemen bitmiş, or -
ta Anadoluda ekine girilmiştir. Yağ
murların muntazam olması, mahsu
lün kalitesi üzerine de tesir yapmış-
t r 1 ., ı iln f,..I , ,~,, ı 

sayı an bir Konya kile~ı bu sene :.ıı O 
kilo gelmektedir . 

Bol mahsul dolayısile istihsal 
fazlasından doğacak fiat düşüklü

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife : 2 Türk sözü 

İspanya ile taban - tabana zıd 

İhtilal yarımadasında 
Portekiz ne vaziyette? 
Fakat Portekizlinin de silahı 
dadır . O da ihtilalcıdır ve 

atmasını o da bilir 

başucun 
bomba 

1. spanya ve Portekiz hükumetle
rini havi olan lberik yarımada· 

sında isyan ve ihtilal volkanı en şid. 
detli bir devrini yeşıyor . 

ispanyadaki müzmin ihtilal ve is
yan en had bir devreye girdi; ölen- 1 

!erin, işkenceye tabi tutulanların had ı 

di hesabı yok 1 ı 
Buna mukabil, Portekiz de, Por 

tekizin paytahtı olan Lizbonda de- 1 
rin bir sükunet var 1 

Halbuki 1908 de kral '/iktor E· 
manoel karabinalarla katedilerek 
Cumhuriyet ilan edildiği günden iti
baren bu memlekette hemen senede 
iki defa isyan çıkmış, bu memleket 
aylarca isyan içinde kalmıştı . 

1908 den sonra bıı memlekette 
86 geniş manalı ve şiddetli isyan ya
pılmıştı ve bu günkü süku • 
net şimdi hayreti mucip olmaktadır. 

ispanya vekayii hasabile Avru 
pa gazetecilerinin en kabiliyetlileri 
Fransız - lspanyol hudutlarına, Liz 
bona Tanca ve Cebelüttarıka koş
muşlardır. 

Bunlardan birisi Lizbondan şu 
malı1matı veriyor : 

ispanyaya yerden ve gökten a
teş yağdığı bir sırada, Lizbona va· 
sıl oldum . 

Ekspresle 20 saatlik seyahatım 
sırasında herkesi iş ve güciyle meş· 
gul gördüm. 

Memuriyetler, vazifeler gene bu 
fırlcanın adamlarına bir mekteldi. 

Memlekette ne idare, ne hüku
met nüfuz ve kudreti, ne maliye ve 
ne de adliye kalmamıştır . 

Bir sürü siyaset serserisini ya
şatmak için banknot basan makine . 
ler hiç durmadan işler, dururdu . 

Bu hal, böylece senelerce devam 
etti . Fakat 28 Mayıs 1928 de va
ziyet birdenbire değişti . Mareşal 
Gömez dö Rosta, bir el silah patla
masına meydan vermeden bütün si
yaset maceraperestlerini istifa ettir· 
di, muvakkat bir hükumet teşkil et· 
ti ve ayan ve meb'usana da gayri 
muayyen müddet için bir istırahat 
verdi . 

Yeni muvakkat hükumete en mü· 
tehassıs ve liyakatli adamlar alındı, 
bir hukuk profesörü adliye, bir zira· 
at mühendisi ziraat, maruf bir eko· 
nomist te maliye bakanı oldu . 

" Maliye en nazik nokta idi . Si. 
nel dö Kordes muvaffak olamadı . 
Fakat profesör Alivera Salazar ta
mamen muvaffak oldu . 

Bu adam bu günkü Portekizi 
vücude getirmiştir diyebilirim 1 

Ormanlarımız 

Y anğınlara karşı tedbirler 
alınd1 

Ormanların haritaları 

yapılıyor 

Memleketimizin tabii servetlerin
den olan, güzel manzaralı, sıhhat 
kaynakları ormanlarımızın yaz mev· 
siminde kuraklık dolayısile herhangi 
bir dikkatsızlık yüzüı>den ateş alıp 
hektarlarca ormanın heder olmaması 
için geçen senelere nisbeten daha 
fazla olarak lazım olan tedbirler a 
lınmıştır. 

Bugün Ziraat vekaletinin elinde 
mevcut önleyici vasıtalar orman bek
çileridir. Bunların kabil olduğu kadar 
sayıları artırılmaktadır. 

Bir yangın haberini çabuk ulaş
tırabilmeleri için telefondan azami 
istifade edilmektedir. Bunların daha 
büyük sahaları kontrol edebilmeleri 
için yaya bir halden çıkarılıp atlı bir 
hale koymak düşünülmektedir. 

Bu yangınlar bilhassa çobanların 
dikkatsizliği, batı harman yerlerinin 
ormanlara yakın olması, ve ihmalci 
avcılar yüzünden kazaen çıkmakta· 
dır. 

ilerde tahsisat temin edilerek bu 
yangınların genişlemesine meydan 
vermeden söndürülmesi için arazoz· 
!ar satın alınacaktır. 

Ormanlarımızın yalnız mevcutları 

nı korumak için değil, memlekette 
kesafet peyda etmeleri için de çalı· 
şılmaktadır. Bu da gelişi güzel değil, Sanki yarımadanın diğer kısmın· 

da hiç bir fevkaladelik yok 1 
Portekizliler misafirperverdirler, 

Lizbonun büyük kahvelerinden birine 
oturduktan yarım saat sonra yaşlıca 
bir lspanyol ile dost oldum . 

" Memlekete ecnebi kredisi el· 
de etmek için harb borçlannı cama· 
men ödedi; islahat yaptı, beş frank
tan 60 santime kadar düşen Eskü· 
doya ( Portekiz parası ) nı bir bu· 
çuk franga kadar kıymetlendirdi 1 

" Mareşal Kosta öldüğü vakit 
yerini General Darmona aldı . Ar
tık vaziyet normal hale girmiştir . 

. rejimimizin istediği bir şekilde, yani 
bir muntazam planla yapılmaktadır. 

3ir fırsattan istifade ederek : 
- Size son zamanlarda bir şey· 

ler oldu . Artık silahla oynamaktan 
hoşlanmıyorsunuz 1 dedim . 

Yeni dostum başını salla · 
dı : 

- Her Portekizlinin silahı başı 
ucundadır; fakat kulanmak için ih 
tiyaç görmiyor. Dedi . 

Sonra, uzak mazileri düşünen bir 
tavır la ilave etti ; 

- Biz de, komşularımız lspan· 
yollular gibi bomba atmasını, ihtilal 
çıkarmağı, harikalar kurmasını çok 
iyi biliriz . Hatta lspanyollulardan 
ileri olduğumuzu iddia edebilirim . 
Fakat bunun için bir sebep olmalı .. 

- ihtilal ve isyanlar bu yarım 
adada sebeplerden ziyade fırka, ka 
naat ihtiraslarına, şahsi menfaatlara 
istinad eder . 

- Tabii. Mamafi bir ecnebiye 
bu mühim meseleyi izaha memle
ketim için bir faide telakki ede • 
rım . 

Portekizde bundan 8 10 se-

Cumhur reisi veya diktatör de· 
ğişirken ihtilale lüzum yoktur .• 

Bu portekizli haklı idi . ispanya· 
daki vaziyet te şöyle böyle eski Por : 
tekiz vaziyetidir . 

Yalnız büyük bir fark vardır . 
o da ispanyada buhranın kangıran· 
]aştığıdır 1 Çünkü bu günkü lspan· 1 

yol buhranı Kurunuvüstanın dini i 
harplerini andıran bir kanaat boğuş- , 
masıdır . 

ispanyadaki 
Revolt 

kanlı 

- Birinci sahifeden artan 

hükumet kuvvetleri arasında harp 
bütün şiddetiyle devam etmelhedir . 
iki taraftan da ölü ve yaralıların sa
yısı pek çoktur . 

lşbilyede l 0000 işçi tııplanmıştır. , 
Bunlar Madrid üzerine yürüyecekler· 
dir . 

ne evvel isyanlar ve ihtilaller mem-
leketi idi . Bunlardan başka asilere iltihak 

1908 den itibaren 18 _ . 20 se- eden tayyareciler de burada toplan· 
maktadır. 

nede 36 büyük ihtilal gördük . 
Merakişten gelen 6000 asinin 

Ne venezuella ve ne de Çinde 
Madride girecekleri söylenmektedir . 

bu kadar çok isyan görülmemiştir . 
12000 Merakişli isyancı Cebe· 

Sebebini anlatayım : 
lüttarik civarında bulunmakta ve .şeh-

1 Portekiz mevkii iktidarı yüz kişi 
arasında kapışılan bir şeydi . Üç ri tehdit etmektedir. 1 

Berlin ; 8 ( Radyo) - ispanyada 
mebus bir dördüncünün etrafına top· .. . .. . 1 

1 b. f k t · d'I' d' B üç Almanın olmesı uzerıne spanya 1 
anır ve ır ır a esıs e ı ır ı . una 
f k d , ·ı b" k ·t b' t d sularında bulunmakta olan Alman 
ır ka d ehgı 'd ~r om! 1 e, ır çe e e· ı filosu kumandanı ispanya hükumeti· 

me a a ogru o ur . . . . 
M k .. 'kti'd. ld t k b ne hır nota vererek katıllenn teczi· 
evııı an e e eme u 

fırkaların hiç birisi için mümkün de. 
ğildi . 

Bunun i!(in bir sürü fırka topla
nır, ancak üç ay devam edecek bir 
ekseriyet viıcude getirirlerdi . 

Teşekkül eden hükumet, mutla
ka devrilmeğe mahkumdu . 

yesini istemiştir . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Oruzdibak civarında 

Merkez eczanedir 

Mevcut ormanlarımızın içlerinde 
olan boş mıntıkaları ağaçlandırmak 
birinci plandadır. Sonra çıplak araziyi 
yeşil bir hale getirmek, bu suretle 
de yağmurların sel yaparak mümbit 
kısmı göstermemesi için yeniden fi
danlar dikmek meselesi gelmektedir. 

Şimalda ve cenupta Anadoluyu 
kaplayan ormanlarımız demiryol İn· 
ş<1atının anamalzemesinden olan tra
versleri mükemmelen temin etmek
tedir. 

Egenin altın sarısı üzümleri için 
liizım olan kutuluk kereste de gene 
kendi ormanlarımızın mahsulatından· 
dır. 

Eskisi gibi katiyat gelişi güzel 
değildir. Hatta son zamanlarda göç
menlere lazım olan keresteler bile 
müteahhitler vasılı.sile bir kontrol 1 

altında kestirilmekte ve öylece temin 1 

edilmektedir. ! 
Ormanlarımızın mikdarını sahih 

olarak bilmek te çok mühimdir. BLı 
sebepten genel haritaların sıhatli ol
ması için çalışılıyor. 

Fakat bu haritalar orman işlet

mek bakımından kuvvetli fikirler ver
mediğinden bunun için aynca harita- ! 
!ar yapılmaktadır. Bu çeşit haritaları 
amanajman grupları yapmaktadır. 
Memleketin muhtelif mıntıkalarına 

dağınık bir vaziyette çalışan bu gu
ruplar beş tanedir. 

Fırka kumandanımızın 

ailesi 

Yeni tüm Komutanımız Albay 
Necip Kadrinin rahatsız bulunan ai
leleri, evvelki gece saat 10 da Tro
pikadan kurtulamıyarak vefat etmiş· 
tir . 

Dün yapılan cenaze merasimine 
bütün hükumet erkanı, zabıtan, po· 
lis, jandarma ve bütün dostları işti. 
rak etmişlerdir. 

Merhumeye Tanrının rahmetini 
diler, ve kıymetli kumandana ba~ 
sağlığında bulunarak acılarına iştirak 
ederiz. 

Talebe yazımı 20 Mahkeme bc.ş 
Ağustosta başlıyor katipleri 

Lise ve Orta okullara yeni talebe Kasalarında 50 liradan fazla 
yazımına Kültür Bakanlığının hazır
ladığı programa göre 20 Ağustostan para Bulundurmıyacaklar 
itibaren başlanacaktır . Maliye vekaleti, bazı mahkeme 

Kültür Bakanlığı Orta okul ihti- başkatiplerinin kasalarında 100.000 
yacını karşılamak üzere alakadar- liraya yakın meblağ bulundurmala· 
larla yaptığı temas neticesinde her rını mahzurlu gördüğünden müdciei· 
vilayetin orta okul ihtiyacını bugün umumilil> vasıtasile bütün mahkeme 
tesbit etmiş bulunmaktadır . başkatiplerine kasalarında 50 liradan 

Yeniden önümüzdeki ders yılı ba· fazla bulundurulmaması ve şayet 50 
şında bütün vilaydlerde 35 kadar liradan f?z!a bir meblağ ellnine ge-
yeni orta okul açılacaktır. Bu okul- çerse, derhal t~bi oldukları malınii-
ların vaziyetleri ve açılacak yerleri düdüklerine yatırmalarını bildirmiş. 
vilayet kültür direktörleri tarafın- lir. 
dan tertip edilmiştir . 

Orta okul öğretmen kadroları da 1 Ecnebi mükelhfler hak-
orta tedrisat direktörlüğü tarafından j kında bir tamim 
hazırlanmaktadır . Kadrolarda açık 
bulunan öğretmenliklerin doldurul
ması işile de yakından meşgul olun· 
maktadır . 

Eylulda ikinci bir imtihan daha 
açılması muhtemeldir. Orta tedrisat 
kadroları ay başına kadar tesbit 
edilmiş ve alakadarlarına bildirilmiş 
olacaktır. 

Orta okullarda ikmal imtihanla
rına 2 Eyluldan itibaren başlanacak
tır . 

Yurda girecek am
balaj maddeleri 

ve kaplar 
Muvakkat muafiyet usulünden is 

tifade edilerek 1 temmuz 1936 tari· 
hinden önce yurda sokulmuş olan 
kaplarla ambalaj maddeleri hak -
kında muvakkat mu~fiyet talimat
namesi hükümlerinin tatbik edilip 
edilmiyeceği bazı gümrüklerce so· 
rulmakta olduğundan gümrükler U
mum direktörlüğü bu hususu tavzih 
eden bir tamimi alakalılara bildir
miştir . Umum müdürlük bu tami
miyle 1 temmuz 1936 dan evvel 
yurda sokulmuş ve yurt dışına çı

karılmış kaplara ait muamelelerin 
bu talimatnamenin şümulü dışında 
bulunduğunu, yalnız 1 temmuz 1936 
dan sonra ihraç edilecek kapların 

yüzde doksanla çıkaranların ayni 
şahıs olması aranınıyarak 'talimat· 
name hükümlerine göre yapılacağını 
bildirmekte ve 1 temmuz 936 dan 
evvel kap ve ambalaj maddesi ge· 
tirip bunları başkalarına devretmiş 

olanlar veya bunları devir alanların 
bunları hangi iskeleden ihraç ede
ceklerini idhal yapan gümrüğe bil 
direrek talimatnamenin onuncu mad 
desi hükmü dairesinde izin almaları 
lüzumunu da ayrıca bildirmiştir. 

1 

Kitaplar, Üzerindeki fiat
tan fazla satılmıyacak 

Kültür bakanlığı küitür direktör
lüklerine, gönderdiği bir emirle Dev
let matbaasının neşrettiği bütün ki
taplarla mektep kitaplarının , Tür
kiyenin her tarafında, üzerinde ya
zılı olan fiatla satılacağını ve fazlaya 
satmak istiyenler için de takibat 
yaptırılmasını bildirmiştir. 

Köy alfabeleri beş kuruşa 
I satılacak 

Köy mekteplerine mahsus alfabe 
kitaplarını Maarif Vekaleti 5 ku
ruşa satmağa karar vermiştir. 

Vekalet bütün mektep kitapla
rının esaslı surette ucuzlatılmasını 
prensip itibarile kararlaştırmış ve 
ilk iş olarak kağıt parçasını bile kar 
şılamadığı halde köy alfabe kitapla-

rını beş kuruşa indirmiştir. 

' 

Ecnebi memleketlerdeki müesse· 
selere mensup olup Türkiyede ça· 
lışan ve kendilerine gerek Türki
yede ve gerek Ecnebi memlekette 
ödenen paralar tcsbit edilmiyen mü
kelleflerin gündelik gayri safi ka
zanç üzerinden teklif edilmesi hak
kında Maliye Vekaleti Vilayetlere 
bir tamim yapmıştır . 

Tarla meselesinden 
Bir adamı bıçakladılar 

Üskül köyünde Osman onbaşı oğ
lu Koca Dayı Süleyman ile ayni 
köyden İbrahim oğlu Bekir , oğlu 
Yusuf, Mehmet oğlu Halil v Ali 
oğlu Halil adında beş kişi arasında 
bir tarla meselesinden çıkan kav· 
gada, Süleymanı bıçakla omuzların 
dan yaralamışlardır. 

Failler yakalanmışlar ve evrakla
rile beraber dün adliyeye teslim 
edilmişlerdir . 

Sabri gül 

Hususi işleri için bir müddetten· 
be;-i lstanbulda bulunan Hava kt.ru 
m:.ı Başkanı arkadaşımız Sabri Gul 
dünkü ~kspresle şehrimizt> dönıııü ~lür. 

Gönüllü erbaşı 
okulu 1a girecekler 

Bu sene erbaşı okulunun l:ayd 
ve kabulün~ aid olan degişiklikl e;l;: 

bu okulun ihzari ve orta kısmının 
birinci sm:flann:ı almaca': olan yal
nız k :iy ilk okulu mezıınlann<lan 
istekli varsa bu okulların şartlarını 
öğrenmek ve ona göre müracaatta 
bulunmak üzere Adana askerlik şü
besinebaş vur.nalan lazımdır. 

Tap:ı müdürü 

Samsuna tayin edildiğini yazdı· 
ğımız vilayetimiz tapu müdürü Eı11in, 
ayni maaşı ile Ankara gurubu tapu 
konlr~I memurluğuna tayin edildiği 
dün Vekaktten ikinci defa gelen 
bir telgrafta bildirilmektedir. 

Müze müdürü 

Şehrimiz Müze müdürü Yalman 
Yalgın bır ay mezuniyet almıştır. 

Yalman Yalgın bu mezuniyetini 
Toroslarda tedkikatla geçirecektir. 

İşbankası müdrü 

l~ittiğimize göre; lşbankası Wü
dürlüğüne Antlya İşbankası müdürü 
tayin edimiştir. 

Avrupa git gid 
harbdan önce 

halini alıyor 
Yazan : Andre 

O n bir temmuz Alman/ 
turya anlaşması Avro 

istikbali için çok mühim had 
Anşlus meseles! artık gcrid 
mıştır. Bugün Alman devini 
uzatan ve kendini " Alman de• 
ilan eden küçük Avusturya 
geç Almanyaya ilhak edilın 
muhtemeldir ve ehemiyeti ol. 
bu nokta değildir . Çüııkü \ 
ile Berlin arasındaki uzlaşma 
vusturyanın değil bütün Avru 
luluğunun mukadderatı tayin 
miştir . 

11 Temmuzdanberi lta!ya 
manya arasında mutabakat 
edilmiştir, çünkü iki ınemleke 
sındaki munasebetleri bula 
yalnız Avusturya meselesiydb 
önüne geçilmiye çok çalışılnııı 

bir hadise kar~ısında bulunul 
Belki de faşizmle nasyonal 
liznıin müşterek cephesi, D11 

Führer'in lam mutabakatlerİ 
yısiyle bunun önüne geçınc' 
imkan yoklu. Bunun neticelef 
hal kendiııi hissettiriyor; !tal)' 
rükselde Lokarno devletlerin 
hakı reddediyor, Almanyanıo 
zari görüşmelerden uzak tul 
sını istemiyor. ltalya, 7 mart 

kuvvet darbesinin üzerinden '' 
geçirmiştir ve daha fazlası, 
tasvib etmekte ve onun " sul• 
nı .. ne taraftarlık etmektedir. 
ka bir tabirle faşist ltalya 19 
muzaffer devletleriyle tesaniid 
zar ak Almanyayı, V ersay ın 

desi hükümlerini tahrib işind1 

vik ediyôr . 
Şu halde Avrupa 1914 d 

ceki manzarasını yeniden al 
Silahlı sulh, silah yarışı, Avr 
ortasında yeni bir üçüz .ttifakı 
manya, Avusturya Macari· 
ltalya ) teşekkülü. Fakat bu ı 
harbtan öncekisinden çok dab· 
lamdır. Çünkü F ransova Joı 
Avusturya - Macaristan iın 

torluğu köhnelemişti ve ltaly~ 
man ikinci planda bir devleti· 
buki bugün birinci safta rol 
mek idJiasında bulunabilir . 

Politik ve sosyal rejim be 
Eklerinin alçılmadığı bu sağlan' 
karşısınd,ı, garbteki F raıısız 
giliz anlaşması, yedinci Ed,•8 
Londrada hüküm sürdüğü zaın 
olduğundan ç.ok daha nahiftir. 
sa ile Sovyetler Birlil\'İ arası 

müdafaa anla,masına gelince 
da, 1914 F r~rısız - Rus ittifa!O 
dar verimli olan az. Çünkü ar 

' manya ile Rusya arasımia mÜŞ 
sınır yoktur ve 1934 den lıef 
lonya Bt>rlin'e yanaşmaktadır · 

Kısacası, Ballıktan ,..ı..dri) 1 

kadar, Avrup:ı dikta :.irlü!: re 
rine sahib devletle r tarafındJ1 

silmiştir: Almanya, Polonya. ~ 
turya, Macaristan, İtal ı a, bu )~ 
garb demokrasisi tek başın'' 
mıştır, bu yıizden küçük anlaş 
ve hususiyle Çekoslovakya'nı 
zi eti tehlikeye girmiş, bu yıı
Almanya ile İtalyanın s;ıkaıı~ 
zerinde müştecek tazyik yapın 
imkanı hasıl olmuştur . 

Vaziyetin bütün vahimliğifl 
lamak için haritaya bir göz ~t 
kafidir. KoUektif emniyet ve 
takavi paktlara mtistenid ff.' 

1 
sulh siste'mi tamamiyle yıkılııı' 
Ve devletler vaktinde keııdıl 
toplıyarak " silahsızlanma 'f 
nı organıze edemezlerse harb 
likesi büyiiyecektır . 

Ayın tarihi 

" Ayın tarihi .. adıyle çıkııı· 

olan aylık siyasal derginin 2• 
sayısı ve birden on ik, nuırı 
kadar olan indekisi ile tıırl 

1 dolgun bir münderecatla çıkıııı: 
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En ucuz et sahnanın çare ·I 
sini aramalı ~--

* BELEDİYE İLANLARI l 
Oscar Vılde'den Çeviren : Selahaddin KurttePeli __ .. --- . - -· --· --- -------

Sırrı olmayan Sfenks 
·- --·······---

Bir gün öğleden sonra (Cafe de 
la Paix) de oturuyo, Paris hayatının 
yüksekliğini ve ayni zamanda bayağılı
ğını seyrediyordum. Masamın üstün
dekiküçük Vermut kadehinden yudum 1 

yudum alıyor, önümden geçen kala· 
balık kütlesinin gurur ve fakrine hay
retle bakıyordum. 

Bu sırada arkamdan birinin beni 
çağırdığını işittim. Etrafıma bakın
dım, (Lorıl Muclison) u gördüm. 

Onu kolejden ayrıldığım on se 
nedenberi ilk defa görüyordum. 
Tekrar karşılaşdığımda çok memnun 
olmuştum. 

Hararetle birbirimizin elini sıktık 
(oxford) da çok iyi arkadaştık. Onu 
çok severdim. Yakışıklı, yüksek ruh
lu, onur sahibi bir arkadaş idi. Onu 
arkadaşların en iyisi diye takdir 
ederdik. 

Bir kusuru vardı, daima doğru
yu söylerdi. Hoş, belki de bu tabi· 
atı için kendisini o kadar çok sevi· 
yorduk. Çok değişmiş buldum. Faz
la telaşlı ve düşünceliydi. Bir şeye 
ınerak ettiği pek aşikardı. Ailevi 
bir sıkıntısı olduğunu zannederek 
ölü. olup olmadığını sordum. 

"Azizim kadınları kafi derecede 
anlayamıyordum.,, Dedi. 

"Dostum kadın yalnız sevilir an
laşılmaz.,, Dedim. 

"Emin olmadan sevemem,, diye 
cevap verdi. 

Ben bağırarak: 
"Burası pek kalabalık. Yok bu 

olmaz! Baska ne renk olursa olsun 
' 

fakat sarı. Bak, burada bir tane ko-
Yu yeşil var. Gel buna binelim.,, 

Birkaç dakika sonra (Madelein)e 
doğru yol alıyorduk. 

"Nereye gidelim,, dedim. 
"Nereye İstersen, beis yok - (Bo. 

İs) deki lokantaya gidelim, orada 
akşam yemeğini yeriz ve bana haya 
tından bahsedersin.,, Dedi. 

"Öncesinden söylemeği istiyor
dum. Ne dersin Borik?,, 

Cebinden Arap usulü bir port
foylu çıkararak bana uzattı. Açtım. 
içinde bir kadın resmi vardı. Kadının 
Uzun boyu, narin vücudu, müphem 
!rÖzleri, az kabarık saçlarıyle pek 
Rarip bir güzelliği vardı. Kürklere 
bürünmüş, (Cloirevoyant) e benzi. 
Yordu. 

".3u yüzü nasıl buluyorsun, iti. 
llıad edilebir mi?. Diye sordu. 

Resme tekrar dikkatla baktım. 
iyice gözden geçirdim. Bana öyle 
Reldi ki bu resmin sahibinin bir sırrı 
Vardı, Fakat bu sırrın iyi mi fena mı 
olduğunu bir türlü bilmiyordum. Gü· 
Ztlliği bir çok muammalarla dolu 
İdi. - Öyle bir güzellik ki; maddi
likten ziyade (sprituel) irli. Duda· 
l:ındaki tebessüm tatlı olmaktan zi. 
Yade şeytani idi. 

Daha çok sabredemiyerek: 

1 "Nasıl buldun söylesene?,, Diye 
ı.ıağırdı. 

"Bana onun kim olduğunu anlat.,, 
" şimdi değil, yemekten sonra.,, 

Diye cevap verdi. Ve başka şeyler· 
d 'n bahsetmeğe başladık. 

Garson kahve ve pirolarımızı 
~etirdiği vakıt arkadaşıma vadını 
hatırlattım. 
. Oturduğu yerden kalktı, odanın 
ıçind~ biriki defa aşağı yakarı yürü
dükt ıı sonra bir koltuğa gömülerek 
t 1 rrın1 anlatmağa başladı. 

yaklaştım, içinde sana bugün iske
leden sonra resmini gösterdiğim ka
dın oturuyordu. Otomobilin küçük 
penceresinden başını çıkarmış, etra
fa bakıyordu. 

Derhal durakladım. Bütün o ge
ce ve ertesi gün hep onu düşündüm. 
Onu ilk gördüğüm yerde dolaşıyor 
ve bütün otomobilimin İçine bakı 
yordum; fakat bir türlü (tanımadı· 
ğım güzelimi) bulamadım, nihayet 
onun bir rüyadan ibaret olduğuna 
kanaat getirmeğe başladım. 

Bundan şöyle böyle bir hafta 
sonra (Malaue de Rastail)e akşam ye
meğine davet edilmiştim. 

Yemek vaktı her ne kadar saat 
sekizde ise de biz, saat sekiz bu
çuk olduğu halde hala misafir oda
sında oturuyorduk; tam bu sırada 
hizmetçi kapıyı açarak ( Lady Ale-
oy) un geldiğini söyledi. 1 

Evet günl~rdenberi aradığım 
kadın bu idi. içeriye gayet yavaş ı 
adıml<1rla girdi .. Asri elbisenin içinde 
ay gibi parlıyordu. Onu gördüğüm· 
den dolayı fevkalade sevinmiştim. 

Yemek odasına kadar pertöerlik et- ı\ 
mem rica edildiği vakıt artık kendi
mi tamamiyle kaybetmiştim. 

Masaya oturalı birkaç dakika 
olmuştu. Kendisini Bonl sokağında 
gördüğümü söyledim. Sapsarı kesildi 

" Rica ederim çok yüksek sesle 
i.konuşmayınız başkaları da işitecek

cekler ,, dedi . Böyle bir başlangıç 
yaptığımdan dolayı fena halde ca 
mm sıkıldı ve birden mevziini değiş
tirerek Fransız tamaşası hakkında 

fikrini sordum . Sesinin tavı gayet 
hafif idi . Çok az ve yavaş konuşu

yordu . Hareketlerinden konuştuğu
nun Laşkaları tarafından işitilmesin

den korktuğu anlaşılıyordu . 
Onu bütün şehevi hislerimle de· 

lice ve abdalca sevmeğe başlamıştım 
Hep hususi halleri benim bütün his· 
!erimi kamçılıyor onu ta kendisini 
pek yakından tanımak ve anlamak 
istiyordum . Yemekten sonra çok 
durmadı . Elimi sıkarken " bir daha 
sizi görebilir miyim ? ,, diye rica 
ettim . Bir an durakladı . Etrafına 
bakındı . Yanımızda kimse olmadı
ğını görünce : 

" Evet yarın saat dört kırk beş· • 
te ,, dedi . 

( Madame de Lastail ) ye onun 
hakkında bütün bildiklerini söyleme
si için adeta yalvardım . Fakat bü
tün öğrendiğim. Onun dul bir kadın 
olduğu ve ( ParX Lane ) de güzel 
bir evde oturduğundan ibaret idi . 

1 

Biraz sonra söz dul kadınlara inti· 
kal etti ve onların tekrar ne şerait 

1 

dahilinde evlenmeleri hakkında ilmi I 
bir çok can sıkıcı fikirler ortaya atıl· j 

1 

dı , aralarında münakaşa etmeğe 
başladılar . Artık büsbütün canım 

1 
sıkıldı müsaade isteyerek evime dön 
düın. 

1 Ertesi gün tam söylenilen saatte 
ParX Lane ) ne gittiğim vakıt bir 
hizmetçi onun dahi hemen dışarı 
çıktığını söyledi . Şaşkı_n ve _g~yet 
muztarip bir halde kulube gıttım . 
Kendi kendime iyice düşündüm ni· 
hayet ona bir mektup yazmağa ka
rar verdim ve müsaade ederse bir 
öğle üzeri kendisini görmeği çok ar
zu ettiğimi söyledim . Bir çok gün
ler mektubuma cevap alamadım . 
En nihayet küçük bir tezkere aldım; 

• kendisini önümüzdeki pazar günü 
görebileceğimi yazıyordu . Mektu
bunun bir köşesinde artık bu adrese "3ir akşam,, diye başladı. "Saat 

beşte (Bonl) sokağından aşağı doğru 
gidiyordum. İki otomobil birbirine 
~arpmış ve bütün vasaiti nakliyeyi 1 

ı:lurclurııı'ağa mecbur etmişti. 
Bilmem nedense kaldırıma olduk

ç~ Yakla~mış küçük, sarı bir otomo
bil nazarı dikkatımı celbetti. Yanın:ı 

hir daha yazıııamamı ve sebebine de 
beni gördüğünde anlatacağını söylü · 
yarde . Pazar günü beni çok iyi ka· 
bul etti . Fevkalade güzel ve cazip 
idi . Ayrılırken bana başka bir ad· 
res verdi . 

- Sonu gelecek nushada -
1 

\ Yeni mezarlık için gerekli 9600 adedi 88 90 santim boyunda ve 2400 
' adedi 48-55 santim boyunda olmak ( diğer vasıfları şartnamesinde ya

Mersinde bazı sebeblerle etin ucuz sa \ zılıdır) üzere ( 12,000) adet mezar tahtası açık eksiltme suretile satın 
ı alınacaktır . 

tılması , halkın mutad istihlakini bir misli \ ihalesi Ağustssun 24 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

artırmıştır \ Muvakkat teminatı seksen beş liradır. 
1 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 
1 ihale günü de teminatı ile birlikte belediye encümenine gelmeleri ilan olu-

-------
Bt'lediyemiz , etin ucuz satılma· 

sını temin edici tedbirler alırsa hal· 
kın daha çok et istihlak edeceğini 
ve bunun umumi sağlık ile alakalı 
bir iş olduğunu , geçenlerde bir ya
zımızda anlatmağa çalışmıştık . 

Mersinde de gerek ihracatın az· 
lığı ve gerekse kasaplar arasındaki 
rekabet sebebiyle bir zamandanberi 
çok ucuza et satılmasının , istihlaki 
bir misli artırdığını görüyoruz . 

Mersinde bu neticenin hangi 
sebeplerle ve nasıl elde edildiğine 
ait " Yeni Mersin ,, arkadaşımızda 
okuduğumuz aşağıdaki izahati dikka. 
te değer bulduk : 

Şehrimizde koyun etinin kilosu 
Belediye narhı hilafına olarak altı 
kuruş noksaniyle 20 kuruştan ve 
bazı günlerde onbeş kuruştan satıl
maktadır. 

Bu ucuzluk dolayısiyle geçen 
ay on senedenberi tutulan istatistik· 
!ere göre Mersinde en fazla et satı
şı yapılmıştır . 

Etin ucuzlamasına başlıca sebep 
bir kaç aydanberi harice ihracat 
yapılmamasıdır . Bundan başka da 
etin ucuzlamasında ne gibi hadise· 
!erin amil olduğunu öğrenmek iste
dik ve bu işle alakadar olanlara 
sorduk , Aldığımız malumat şudur : 

Kasaplar arasınd1 rekabet : 
Etlerin ilk defa ucuzlatılmasına 

amil bir kasabın bir taahhüd işini 

alırken diğer kasabların sığır etinin 
beher kilosunu yedi kuruş yirıni beş 
santime düşürmeleri yüzünden arala· 
rına rekabet girmiş olması ve yine 
bir kasabdan her gün külliyetli mik· 
darda et alan bir müşteriye diğer 
bir kasabın kilo başında beş kuruş 
tenzilat yaparak kendi tarafına al 
masıdır. 

O zaman kilosu otuz bir kuruşa 
satılan etin bunlar tarafından kilosu 1 

beş kuruşa indirilmiş ve üç gün son- 1 

ra ise et yirmi kuruşa düşürülmüş- I nur. 7174 9-13-18 22 

tür . 
ikinci sebep : 
Mersinde et satan yirmi kasap 

vardır . Bunlardan bir kısmının s~r· 
mayesi çok azdır . Sermayedar ka· 
saplar bunları bir ara ya toplayarak 
kendileri ile beraber çalışmalarını 
ve dükkanlarının onu kapatılarak on 
dükkanla şehir et ihtiyacının temin 
edilmesini teklif etmişlerdir , 

Bu teklifi az sermayeli kasaplar 
kabul etmediklerinden fazla sarma-
yeliler et piyasasını düşürerek ser-
mayesi az olanlari piyasadan çekil· 

Yeni mezarlıkta yaptırılacak tulumba tesisatı ve temel takviyesi İn· 
şaatı evvelce ilan edildiği halde ihale günü isteklisi çıkmadığından ihale 
müddeti on gün uzatılmıştır . 

ihalesi Ağustosun 20 inci perşembe günü saat on beşte Belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı yüz on liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 7173 

meğe icbar etmek yolunu tutmuşlar s h 
ve eti on beş kuruşa satmağa baş· : ey an 
lamışlardır . \ 

vilayeti daimi 
Rekabet bir hafta kadar bu şe· •• • d • 

kilde devam etmiş ve bu sıralarda encumenın en . 
ise Ce~handa b~r çok koyun sürüsü· 1- Feke-Saimbeyli yolunun 18 000-18 500 arasında yapılacak 
ne sahıp olan bır zatın hayvana~ın- yedi metre açıklığında iki adet betonarme köprü 9243 lira 16 kuruşla açık 
da paratfö hastalığı çıkarak küllıyet- ı k ·ıt k 

1 
t 

1 
e sı meye onu muş ur. 

li telefat vermeye başladığından , 2 B · ·t t k şunlardır ·. 1 - u ışe aı şar name ve evra 
hayvan sahibi koyunlarının sağlam· . A) _ Eksiltme şartnamesi 
!arını orada 18 kilolok hayvanları B) M k l 

. . . - u ave ename proıesı 
220 . 225 kuruş gıbı ucuz fiat- C) H • t 

- ususı şar name 
!arla elden çıkarmak mecburiyetinde D) K 'f h··ı· - eşı u asası 
kalmış ve diğer sürü sahipleri de E) R . 

- esım 

hastalık korkusundan ve harice de istenilen bu evrakı ( 46) kuruş mukabilinde Seyhan Nafia müdürlü· 
ihracat yapamadıklarından onlar da •.. d l b'I· 1 

. • b 1 gun en a a ı ır er. 
ucuz fıatla mallarını satmaga aşa· 3 _ Eksiltme 936 senesi Ağustosun yirmi beşinci salı günü saat on 
mışlardır . b. d ·ı· d · • ·· · d 1 kt 

d ··f h · · d k' k ır e vı ayet aımı encumtnın e yapı aca ır. Bu tesa u te şe rımız e ı asap · 
· · 15 20 k t 4- Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 

!arın koyun etını - uruşa sa - . . . · 6
9

3 ı· 24 k · ·ı 
d 1 . d 5 - Eksiltmeye gırmek ıçın - - ıra - - uruş temınat ven -

malarına evam etme erme yar ım d .. d d"kl. f • hl. t ·k ·ı T. t Od · · mesi ve Nafia mü ürlüğun en tas ı ı ennı e ıye vesı ası e ıcare a-
etmıştır . . .k ·· k ı· d 

B l d . ·· · k · l k · sının içinde bulundug· umuz seneye aıt vesı asını gosterıne azım ır. e e ıye encumenı ararıy e esı· 7l
5

6 
len etlerin soğuk hava deposuna 4-9-14-19 
konması mecburiyeti esnasında ka-
sapların propagandası yüzünden gün 

de kesilen 60 · 80 hayvana muka- z -) k 
bil satış 40 . 45 e kadar inmiş idi. iraat oan ası Adana şubesinden : 

Etlerin bu suretle ucuzlamasın· 

dan sonra satış artmış ve Mersin 
mezbahasında kesilen hayvanların 
adedi ( 170 -180 ) e kadar çıkmış· 
tır . 

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 mezunları 18 ve Orta mekteıı me
zunları 16 dan az, 25 den fazla yaşta olmamak şarttır : 

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

Her yıl biraz daha Bütün yurdda mah
güzelleşen'. Urfa 

1

sul vaziyeti çok iyi 

ı3u ~ıtaııyerıer en az aıu ay ve en ço.< uır sene ınm..!Jc:u~ .;>uDcınız 

servislerinde sitaj gördükten sonra m~sleki imtihana tabi tutulacaklar ve 
bunda muvaffak olanlar aylıkları altmış liradan az olmamk üzere muhtelif 
yerlerdeki bankalarımızda münhal olan memurluklara tayin olunacaklardır 

-Birinci sahifedrn · rıan -

mahallelerini nura boğd;ı , 
Temizliğe son derece itina gös· 

terdi . 
Türkiyede "Şine nadir rastlanır 

bir şehir tiyatrosiyle, her türlü kon· 
foru haiz bir otel ve belediye daire· 
si yaptırdı . 

Bunların önünde kurulan asri 
parktaki ağaçlan demir muhafaza 
içine aldı . Ve burada hoparlörlerle 
radyo neşriyatı yaptı . 

Sıhhat Bakanlıgının planına uy· 
gun gayet fenni bir mezbaha ve ka
sap çarşısı yaptı . Aym'zelihayi is
lah ve buradan çıkıp açıktan akmak 
suretile hastalığa sebep olan 34 su 
yerini kapattı , camilerde ,şadravan 
yaptı , bir şehitler abidesi kurdu . 
E~nafı bir araya toplıyarak yardım 
sandıkları tesis etti . Asri mezarlığı 
tamamladı . Büyük bir Atatürk bul
varı ve binlerce metre parke kaldı 
rım yaptı . 

Umumi kadınlar için kırk odalı 
bir ev yaptırarak buna on yataklı 

bir dispanser ilave etti . Ayar saati 
dikildi . Şehir plaııiyle haritası ve 
su tesisatının projesini yaptırdı . Ve 
daha sayılamıyacak kadar çok işler 
yapıldı . 

Ayni zamanda bir çok hayır ce
miyetlerinin Reisi bulunan kıymetli 
Şarbay Ömer Alay, tebrike çok 
şay:ın ve temiz bir vatandaştır . 

- Birinci sahifeden artan-

ğüne mani olmak için ziraat banka· 
sı mübayaat hazırlıklarını bitirmiş

tir. Bankanın tesbit ettiği fiat ge· 
çen seneki fiatten aşağı değildir . 
Banka mıntakavi fiat tesbiti mese
lesini de tetkik etmektedir . 

Buğdaylarımız müşteri 
bulabilecek 

Türkofisin diş kollarından gelen 
haberlere göre, bu sene bilhassa 
orta Avrupada buğday rekoltesi dü 
şük olduğundan buğdaylarımız iyi 
fiatlerle müşteri bulabilecektir. Ye· 
ni müşterilerimiz arasında ispanya 
da vardır. ltalyanın mısır mahsulü 
az olduğundan ve buğday stoku da 
bitmiş bulunduğundan görüşmeleri 
devam eden Türk - ltalyan ticaret 
anlaşması müsaid bir netice verirse 
İtalyaya da buğday ihrac etmemiz 
imkan altına alınmış olacaktır . Zi· 
raat bankası geçen seııe olduğu gi
bi bu sene de Filistine buğday sa-
tabilecektir . I 
Bankanın buğday tevziatı· 

Ziraat bankasının bu yıl müh
taç köylüye dağıttığı 38.000.000 
kilo buğday tamamen ekilmiştir . 
Banka iyi mahsul dolayisile verdiği 
tohumluğunu geri alabilecek ve ge· 
lecek yıl daha geniş ölçüde yardım 
etmeye imkan bulacaktır . 

1 

Nelerden imtihan edileceği, ne gibi vesikalar aranılacağı Bankamız· 

dan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 

Şubemize en son müracaat müddeti 29-Ağustos-936 dır . 
1-9-20 7150 

D.Demiryolları İşletme müdürlüğünden: 

idaremiz için Misis veya Tarsusta vagonda teslim 30,000 kilo sön
memiş kireç açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli beher kilo 1 kuruş 75 tantim olup eksiltmesi 12-
8-936 çarşamba günü saat lOda Adana işletme müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. 

Şartnamesi bedelsiz olarak işletme kaleminde görülebilir. 
isteklilerin muhammen bedelin 0/0 7,5 üzerinden 41 lira 63 kuruş mu· 

vakkat teminat id:ı.remiz vezne makbuzu ve A. Eksiltme kanunu mucibince 
vesaiki lazimeyi hamilen eksiltme günü saat 9 da işletme müdürlüğüne 
müracaatları.7137 26-30-5- 9 

Buğday istihsalatının fazla ol
ması Ziraat bankasını şimdiden silo 
ve ambar hazırlığına sevketmekte· 
dir. Yerköy, Polatlı, Afyon siloları 
yapılmaktadır. Ufak yerlerde buğ· 
day saklamaya elverişli olan yerler 
ambar haline konulmaktadır. Buğ· 
day alımı bu yıl daha geniş mınta
kalara teşmil edilecektir. Buğday 

• 

komisyonu hafta içinde toplanacak
tır . 

Buğda v alımına başlama tarihi 
olan 1. 8. 936 dan Haziran 936 ya 
kadar Ziraat Bankası 16.15.3.563 
lira kiymetinde 451.895.233 kilo 
buğday mübayaa etmiştir. Bugün 
Bankanın elindeki buğday on bin 
ton kadardır . 



Sahife 4: 
Ad • B ı ı ana orsası muame e erı 

-PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

ClNSl Eıı En çolo. Satıl on Mikdar 
az 

A. 5. K. s. li.ıto 

~Kapıma!ı palnÜk - - ·~ 

Piyasa parlajiı .. 39,25 
Pizasa temizi " iane 1 
iane 2 
E.kspres • 
Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
<; 1 (, 1 T 

Ekspres 

1 
iane 
Yerli " Yemlik ., 

---ı 1 .. " Tohumluk ., - - . 
HUBUBAT 

Bujiday Kıbrıs 1 4 5,50 -----.. Yerli --.. men tane 
Arpa 2,30 -2~57--

-----Fasulya --· Yulaf . 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu . 
Mercimek 
Si sam 1 1 - UN 

,_ °,ört yıldız cnalih ı_ 675 --1 ·= - uç ,. ,. 600 
.D- - - ---

.~ Dört yıldız Dojiruluk 700 - 625 ---~ .>< üç • • -= c Simit - 800 -- ------o - • =Cö - ------ - 700 -----
..>( > Dört yıldız cumhuriyet ::ı 
N <> --- 625 ___ -- -----..... üç • • 

- Simit 800 
·- - - --• 

Liverpol Telgrafları 

.... 1 

Kambiyo ve para 
8 I 8 I 1936 İş bankasınd an alınmış tı r. 

~"" ""' 

Hazır 1-~ - . 02 Liret 
. -1 1 Rayşmark 

Temmuz vadeli 46 -Frank « Fransı z • 
6 37 1 

Birinciteşrin vadeli Sterlin « İngiliz • 632-'. 

Hit hazır 5-1 72 Dolar « Amerika • --- -
Nevyork 12 02 Frank « İsviçre • 

Seyhan lokantası 

fürkstizii 

Cumhuriyet Müddei U
mumiliğinden : 

On lira maaşla Adana Adliye za
bıt kitabetine memurin kanununun 
dördüncü maddesi mucibince evsaf 

ve şeraiti haiz olanların bilimtihan 
münasibi tayin olunmak üzere talip 
olanların vesaiki lazimelerile imtihan 
günü olan 20 - 8-936 perşembe 
günü saat dokuzda adliye encümeni 1 

başkanlığına müracaatları ilan olu- J 

nur. 7176 

Gazetemiz i 
1 

Yalnız Matbaa - ı 
mızda ve Yıldız J 

gazinosu karşısın
da, gazeteler bayii 

Hüseyin Polisçide 

satılmaktadır • 

-
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. 

Rıza Salih Saray 

9 Ağustos 1936 
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le 

Ankara Fıçı birasını çok ucuz fiatla Komisyon evi 

~ı 

~ 
liiç 

---------------·--------------.,-------------lb,n 
Satmağa başlamıştır 2 - 2 7168 ------·- - -- -[ Bebekli Kilise Sokak N : 1 l A J 

Telefon No . 265 -- Ad«na Posta 
--~---------·---------------- ' kutusu N: 95 Adana Kod: Cogef 

Kaçakçılar vatan 

hainidir 

1 

....,.,.~~-::>iİhJ,,.1-____ < I E..ô.t9.J. P..~'.f3.!;; , 'Zp 
~ ,-- Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

F 
• "d • Soğuk· 

rıgı aırehava do-

labında muhafaza edeceğini 

gıdalar ve her nevi içki! q 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

deli yeni bir F ri gi daire 

alınız. 

Yeni Frigidaire 

soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 

O'!mpresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat Kom resörlü Frı"gı"daı"re sa.hip olanlar elek 
p trık faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

Frigidaire' den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
dolabı yoktur . 

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

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 

1 

Lugagne 1929 Kod: Bcnlccy's 
6991 11 

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise sokak No. 1 

A. No. 11 B. - Telefon 

Ne. 265 

• 

-" , 1}. 

; •. 
•· 

Öz Türlr <l''°'ayesile kunılmuştur 

1 -
2 
3 
4 
5 
6 

ANKARA BIRASININ YÜKSEK EVSAFI 
Yarım 

105 Gram 
385 .. 
32 ,. 
82 .. 

325 .. 
3,5 adet 

litre Ankara Biras ı 

Rk11 ~kten 
Siltteo 
Ttı19ya~ından 
Eııen 

Balı Han 
Yumurtadan 
eder . 

,_ __ _ 

Alınacak gıdayı temin 
Herkes gibi siz de : Bu 

rasını içiniz. Her yerde israrla 
besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi
arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

6984 51 

Boı· (emeı·lıisar 
~i 

!.' Yi~ 

ıçmes ~i~ 
-- ·-·- -· ll\ı 

Ôtec!cnbcri :noı hitimizd ~ fayd ıhrib büyük bir iin almış olan ( Ken11 nı~ 
hi:.:'\r iç.nesi ) bu yıl da her sc· c':bden dah1 ınun t ızam olarak açılmış ~iy 

Yazın herkesi evlerden kaç:ra ı sineklerin bulunmaması, temiz hava /llıa 
su; içmenin güzelliğ i ni bir kat dal: · artırmaktadır . 8~ 

İçme , Sağlık bakımından çok tıüyük bir ~ağbet kazanmıştır. Bilha.' ~ 
Böbrek, Karaciğer, safra, mesan ' vollan , mıde , barsak hastalı~ları ıÇ en 
en tesirli bir şifa kaynağıdır. T re'l, Kemerhisar durak yerinde durur . ~ Coş 

1 ucuz fiatla hazır bulunan arabalar yolcuları müşl<ülatsızca içmeye götu Yıl 
İçmede özel barakalar, lokantJ, büfe ve yatak tertibatı muntazam {' Yat 

ı ı 

rette hazırlanmıştır • 
Gerek say ın konuklarımızdan Ceyhan ve Mersinlilerin içmeye göst 

dikleri rağbet ve gerekse Sağlık ve Sosyal Bakanlığının tahlilli rap0r 
yukarıdaki sözlerimizi bir kat daha kuvvetlendirir. 

İçmenin hem tabii güzelliğini ve hem de sıhhi tertibatını bir defacık, I~ 
sun görenlerin bu görüş l erimizde bizimle bir fikirde bulunacaklarına ş~ ~av 
henıiz yoktur. 7175 1- 8 ~:n 

İıı~i 
bilş 

- ---------- ~~y - ı,t 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 
ket 
ntta 
ha~ 
t 1 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay::delenle ve Qtj 
Eczacı tarafından yapılır. . . . b;t 

'nıqj 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan EczanesinO ~Un 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve ıııı I~~ 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S l. ulıı • 

Celal Bayer 

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

' Umumi neşriyat müdiir~ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


