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Madrid yerine Valansiya merkez olacak 
Sollar udurmuş halk imirlerinin hiddetleri 

ransız-Sovyet yar.dım pakhna çöktü Cenevrede bir Ha 
İhtililciler 300,000 kişi 
ile Madride yürüyorlar 

estiya gazetesi: "Barut deposu üzerinde meş'ale,, Başlığı 
tındaki makalede böyle diyor ve şunları ilave ediyor : 

man Faşizminin fikri,müstemlekeden bahsetmekte, 
·ındiden dünyayı İngiltere aleyhine paylaşıiıağı iste
ektedir .İşte dişine kadar silahlanan kam pin projeleri !. 
Ankara : 17 ( A. A. ) - lzves
"Barut deposu üzerinde meş'ale,. J 

la yazısmda : ı 
""" Hitlerin Nurembergdeki nutku 
ında uzun uzadıya tefdratta bu-
kta , ezcümle : ı 

"r~mbergd ~ İki esaslı 
seçilebilir .Memleketin 
kati li pe .t de cazip 
ıya :ı dahili tablodan 

\'İrmek , muazzam tes
tla savaşa hazır bu
uğunu göstermek au-
e yabancı devletleri 
utmak!N~ 
vvür dolu beyecanın

Avrupa kollektif em
elini her ne bahasına 
sa olsun akim bırak-

temayülü vardır. Avrupa efk4numurniyesinde fırtınalar doguran Nazilerin ~fi 
Bitler küçük Hitlercilerle ba§ba§a 

Udurmuş halk amirle-
• 11 hiddetleri f ransız _ Kam pin projeleri bunlar-

et yardım pakbna dır • 
tü , Çekoslovakyayı Bu kamp şimdiden ltal-
bilmek için,tecrid et- ya F aıizimi ile müştere

rövelveri göğsüne ken Cebelüttankı istih-
ayabilmek için Orta daf suretile ispanyada 

~ r u p ad a kuvvetlen- harekete geçmiştir ,, De -
1 •• işte Alman Fa- mektedir.Pravada,Faşist 
inin fikri f • • Almanya bütün dünya 

iistemlekeden bahset· önüne mutaarrız ol;arak 
kte şimdiden dünyayı I çıkn\ışbr. diyor. 
ite l h• } ş l ' lntransigianı gazetesi de diyor ki : re a ey ıne pay a - G"bbel •. :ı.. N be .. Göbbels 
~ . k d• o sın aun urem gde soy-
~·. ısteme te. 1~ • lemiş oldutu nutuktan korunmağa ça· bir devlete bu kadar şiddetle hü-
ışıne kadar sılahlanan bşahm. Bir Avrupalı nazırıQ, ecnebi - Gerisi üçüncü sahifede -

karno ve ltalya
ihtirazı kayıtları 

~dra: 17 (Radyo) 19 Bi-
1' CŞrinde toplanacak olan Lo

ular kongrası için ltalya hü-
. • cevabını vermiş ve yerinde 

• İbtirazi kayitler denneyan et· 

Oskovadaki maç 

\'a.nın bozukluğundan 
dolayı yapılamadı 

Lfoslcova : 17 (A.A) - Türk 
· ler ziyaret tetkiklerine devam 
tedirler. 

'tGrlc - Sovyet sporculan ara
Moakovada yapılacak olan 
havanın fena olması dola-

Y•pdamamış ve geriye:tcalmış· 

Arap ilemi uyanıyor İn
giltere harekette !. 

~---------------------------,------------~ Bir buçuk mil ıon Y ahudinin Filistine yerleşmesi 1 

için Yahudiler hiç bir fedakarlıktan çekinmiyecekler 

Londra : ( Hususi muhabiri- ı lan yatıştırmak makaadiyle lngiitere· 
mizden ) - Arap alemi artık lngil- nin yeni asker lsevkiyab yapmak 
tere için hakiki bir tehlike olmağa mecburiyetinde kaldığını , Londraya 
başladı . gelen son ha~rlere nazaran F'ılis-

Deyli Herald gazetesi , esraren- tindeki l\lgiJİz ili komiserinin , Filis· 
giz bazı tahrikatçdann Afrika ve tindeki vaziyeti elinde tutan Arap 
diğer müstemlekelerde yaşayan müs· yüksek komitesi ile görüşerek , ida
lümanlar arasında dolaşarak isyana rei örfiyenin ilin edilm~i için 
teşvik edici propagandalarda bulun· uzlaşma teklifinde bulundUtu halde, 
duklannı yazdıktan sonra , Musoli· Arapları iknaa muvaffak olamadıiJ· 
ninin henüz Habefistanda muvaffak m, Afrikanın, Tunus, Cezair ve 
olamadap , Filiatüadeki kanşıkhk· - Gerisi üçiiDcü sahifede -

beş delegasyonu 
nun bulunmasını 

istiyorlar 
Paris : 17 (A.A) - Sol cenah 

mabafili, Cenevrede bir Habeş de
legasyonunun bulunmasını istiyor -
lar. 

Bu mahafile göre; ltalyanın, Ha
beş tleleaasyonunun Cenevrede bu· 
lunllllllı hakkındaki isteti şayanı ka
bul rörülemiyecek bir mahiyette· 
dir, 

Viyana' da 

Ço ':<. ehemmiyetli siyasi 
bir toplantı 

Londra : 17 ( Radyo ) - ltalya 
- Awsturya ve Macaristan hari
ciye vekaletleri erkinmın pek yakın· 
da Viyanada hususi bir toplanbya 
büyük ehemmiyet atfolunmaktadır . 

Madrid düşmek üzere olduğundan 
hükumet, merkezini Valansiya'ya 

naklediyor 

Asiler Sensebastiyana temamile yerleşti 
Paris : 17 ( A. A. ) - General I Molanın askerleri dört günlük isti· 

Franko, beyanatta bulunarak: Asi· j rahattan sonra Madrid'e taarruz 
lerden hiç telefat olmadığını ve hü- maksadile Puaderraua sevk edilmiş. 
kümet kuvvetlerinin binlerce ölü lerdir . 
verdiğini bildirmektedir . Parisi : 17 ( A. A. ) - Gene· 

Londra : 17 ( A. A. ) - lhti- ral Franko F asdan mütemadiyen 
lilcılann tayyareleri Madridi tekrar asker atvkine devam ediyor . 
bombaJdıman etmişlerdir . Paris; 17 (AA) - Bilaou'a 

l..ondra : 17 ( A. A. ) - ıspan- lrun ve Sansabestiyan,dan 3600 
yada General Mola kuvvetleri üç mülteci gelmişdir • 
koldan Madrid üzerine yürümekte- Madrid : 17 ( A. A. ) - Mad-
dir • rid hükUıneti Valansiya'da yerleş· 

l..ondra : l 7 ( A A ) - Asiler meğe karar vermiştir • 
Paraubia Rondayı zabdetmişlerdir . Paris : 17 ( A. A. ) - Asilerin 

-------------~ ------- Şimal ve merkezde 300,000 kişilik 
1 kuvvete malik oldukları şöyleniyor • 

Amerika muhtemel bir 
is karşısında mıdır? 

Sıhhiye Vekilimiz 

----------·---------
Edirneye gitti • Göçmen 
lerin vaziyetini tetkik 

edecek 
F.nfluyon kelimesi, son seneler

de o kadar ıuüstimal edildi ki bütün 
kuvvetini kaybetti. Bununla beraber 
açık bir manası vardır ve sarih bir 
t~eyi temsil eder. Bu tehlike, iş
tira kuvvetinin azalmasına mukabil 
bat gösteren suni eşya fiab yüksek
lili neticesinde Amerikan bankaları· 
na ve Amerikan rayana karşı biri- 1 
timadsazhk uyanmasıdır. Bu işin ta
mamile ve açıktan açığa patlak ve· 
rip meydana çıkacağı henüz belli 
deıiJse de ikinci teşrin seçiminden 
sonra olması ihtimal içindedir. Ha
diseler yürüyüp gittikçe ~ mil
letleri ziyaret etmiş olan iztirablann 
bize de gelip çatmU1 ancak bir u· 
man meselesidir. 

ister botlanahm, ister boşlanmı
yalmı, hakikat, bizim bir nevi enf
lasyon yolunu tutturmUf bulundu. 
ğumuzdur ki bu yalnız kapitalist sı- I 
nıfmı değil, aaatavasaat tabakayı da 1 
sarsacakbr. 

Eski tasamd bugün ortadan 
kalkbtına göı:e bunun yerine mille
tin ekonomik kuvvetinin devrilmesi, 
iş bulmak fırsatlarının azalması ve u· 
mumi bir iztiraba yol açılması mu
kadder olacaktır. 

- Bay Ruzvelt, ufak sermayelerin 
vergilerden istisnası suretile milli 
...-.ftann azaltılmaıa hakkında 
kongre tarafından ileri sürülen tale· 
be kulak asmadı. 

New deal için banka açıklannı 
hazine obli~yonlarile kapatmak 
daha kolay olabilirdi. Bunu banka
lar ne için kabul etti ? diye bir sual 
sorulabilir. Fakat herhangi bir mü
essesenin büyük bir nisbette eshamı 
elinde tutanın arzusunu yerine ~tir· 
memesi güç, hatti imkinsızdır. Bir
çokları, fede"al hükiimetin takriben 
6000 bankada başbca esham hamili 
oldutunu unutuyorlar. Bu, bu şekil· 
de mevcud olan müesseselerin beş
te ikili demektir: 

Yazaft : H. Parker Willl• 

HükUmet bu büyük esham blo
kunu satın alabilmek için bir milyar 
bir çeyrek dolar şarfetmiştir. 

Bütün memleket bankalarının 
mevaıt kapitali 6.000.000.000 do
lardan azdır. Bunun için bunlar hü· 
kümet borçlarının yüzde altmış ka· 

- Gerisi ikiuci sahifede -

. Eski Yunan reisi 
cumhuru 

Zaimis öldü 

Zaim is 

Atina : 17 ( Radyo ) - Eski 
Cumhur reisi Zaimis seksen yaşın· 
da olduğu halde bugün ölmüştür . 

Zaimise büyük bir cenaze töre
ni yapılacaktır . 

Beşler konferansı 
Ne zaman olacak ? 

Ankara : 17 (A.A) - Çanakka. 
lede bzlunan Refik Saydam yanında 
Kazım Dirile oldup halde viliyet 
ve civarında göçmenlerin vaziyetle
rini tetkikle Edimeye hareket etmiş. 
tir . 

214 İngiliz seyyahı 

Truva harabelerini geze 
rek lstanbula geldiler 

Ankara : 17 (A.A) - <;otu ln
giliz olan 214 seyyah gelerek Tro
va harabelerini gezmişler ve latan. 
bula hareket etmişlerdir . 

Filistin Araplan 
Hükumet tedbirlerinden 

memnun değiller 
Kudüs ; 17 (Radyo) - Hükü· 

metin , Araplar tarafından ilerletil
mekte olan grev harekatını men'i , 
Araplar arasında bedbin mülahaza· 
lara yol açmıştır . Bununla beraber, 
hükümet ittihaz ettiği yasak tedbir 
lerine karşı Araplar tarafından ciddi 
ve esasb bir mukavemet gösterilme
mektedir. 

Batan Fransız vapuru 

Kopcnhang : 17 ( Radyo ) Pur
kuvapa ismindegi büyük bir yolcu 
gemisi lsland yalanlarında bitauttır. 
Malca ve nufusça pek çok zayiat 
vardır. 

Fransada 

Radikal sosyalistler bu 
~~ : 17 (A.A) - Siyasal ma- . gün toplanıyorlar 

Beşler konferansmm içtima gü· Paria : 17 (A.A) - Radikal 
nünün tayin edilmesi ifinin geri kal- sosyalist partisi yam bir kongre ya. 
masnu iyi kaqdamamaktadırlar • ' ~ • 



Sahife : 2 Tiirlc sözü 

Yunanistan ve Metaksas 
1 

r·-·-:-·-:-·-·-·-··-·-·-:·-·.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
ı } urıanıstanda /ıulkırı ekserıyelı po/ıııkadan ve bilhassa politikacılardan ı 
j bıkmış ı:e usaııuıış bulıınuror. Fakat bunlar, politikacı mahluklar olduğu içın j 
j l.endilerirıdrn İ.<tikf,,, 1• U hükıimeılni terıkıı etmek lıürriretini alacak bır siste· j 
j me ıızıırı miiddet m ':rdıerf't ~decekleri ~iiphelidır. j 
~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-···-·· 

Taymis'den 

A ğustosun dördünde örfi i- Bina ve arazi 
vergileri 

ı Şehrimiz borsasında piyasa ve boigenin ekonomik vaziyeti 
dare ilan ederek parlamen 

toyu kaldırmış olan Yunan başba 
kanı General Mrtaksas, nihayet ka
fasında bulunan siyasi düşünceler 
hakkında birkaç ~öz söylemiş bulu· 
nu yor. l3ununla beraber kendisinin 
ş imdılik ancak programının anahat· 

!arını hazırlamış olduğu anlaşılmak
tadır. Bu hu:;usta başbakanın Kati· 
merini gazetesi sahibi ile yaptığı 
mülakat, hiç süphe bırakmamakta· 
dır: 

tir. Onun zihninde bir partisiz hüku· 
met tasarladığı görünüyor. Lıikin ge
neral, siyasi partiler sistemini kal- • 
dırmakla beraber kendisinin ne bun· 
!arın değerini, ne de onlara mensup 
ferdleri kaldıracağını söylemek iste
memiş, yeni rejiminde öteki dikta ı 
törlüklerden çok daha ziyade ferd 1 

hürriyeti tanıyacağını anlatmıştır, j 

Bina ve arazi vergilerinin Hazi · 
ran 936 dan itibaren vilayetler hu- ı 

Klevland 4 7 iane 44,5 
------

susı idarelerine devrini mutazam- Dün pamuk satış{arı yine hararetli idi 
mm kanunun üçüncü maddesinin 

Generalin söylediği gibi 4 ağus· 
tos darbesi, önceden hazırlanmamış 
bir taraftan isyan ve umumi grev 
tehditleri, bir taraftan da lidersiz 
kalan partilerin parlamentoda artan 
ihtilafları neticesinde yapılmıştır. 

Millete yaptığı ilk hitapda söy
lediği gibi ispanyadaki anarşi misa. 
li de bu hareketi Generale ilham et
miş olabilir. 

... Kral Yorginin herhangi bir 
partiye değil de, memlekete kral 
olacağını söylemiş olması Yunan 

milletini memnun etmişti. Fakat li 
derleri ölmüş olan partilerin pek a

zan ihtilaflarının tehlikeli manzarası 
Generalin tecrübesini akamete uğ · 
ramaktan korumuştur. 

Önümüzdeki birkaç ay, Yunan 
başbakanının girişmiş olduğu yolda 
ne suretle yürüyeceğini gösterecek· 

Başbakan, birçok tasarruflardan 

bahsediyor ki yaradılış itibarile müs- 1 

rif olan vasat sınıftan Yunanlıların 1 

buna taraftar olacakları şüphelidir. 
Fakat bu ta~arruflara karşılık o or· 
duyu, donanmayı, askeri tayyareci· 
liği kuvvetlendireceğini, sivil tayya
reciliği de herkesin alakalanacağı 

bir meslek haline getireceğini vaded · 
miştir. işçiler meselesine gelince, bu· i 
nun en iyi şekilde halledileceğini 1 

söylemekle beraber, bu hal şeklinin 
ne olacağını meydana vurmamıştır. 

Tabii bunlar, anayasadaki re
formları seçmelerine anlatacağı u 
man belli olaeaktır! 

Bugünkü günde halkın ekseri. 
yeti politikadan ve bilhassa politi· 
kacılardan bıkmış, usanmış bulunu· 
yor. Fakat bunlar politikacı mah
luklar " olduğu için kendilerinden 
istikbaldeki hükümleri tenkid etmek 
hüriyetini alacak bir sisteme uzun 
müddet müzaheret edecekleri şüp· 
helidir . 

bina ve arazinin tahrir, tatil işleriy 
le ve vergilere aid kanun nizamna
me ve talimatnameleri ihzar, teftiş 
ve mürakabelerini ifa vazife ve se· 
lıihiyetiııi Maliye Vekaletine ver· 
mektedir , 

Maliye Vekaleti, vilayetlere bir 
tamim göndererek, Maliye müfet· 
tişleri ve varidat kontra örleri tara· 
fından maliye daireleri muamelatı
nın teftişleri sırasında, bina ve arazi 
vergileri ve tahrir muamelatın da 
alakadar hususi idare memurları ve 
tahrir koınis \Onları nezdinde teftiş 
olunacağını bildirmiştir . 

Alfabeler sat;şa 
çıkarılıyor 

Bu sene ilk mekteplerde oku
nacak tek alfabenin matbu numu · 

neleri Marif vekaletine verilmişdir . 
Alfabe yakında köylerde 5 ve 

şehirlerde 12,5 kuruştan satışa çıka
rılacaktır . 

Alkazar sarayında 
geçen facia 

Köyler için hazırlanan alfabenin 
resimleri köy çocuklarını, şehirler i
çin basılan alfabelarin resimleri de 
şehirli çocukları alakalandıracak 
şekildedir :. 

Kültürde 

Sekiz senelik bir müfredat 
programı yapıldı 

105 numaralı batarya saraya ateş 
açtı . Binkişi toprak altında kaldı . 

Kültür Bakanlığı ilk okull • 
!arda müfredat paogramlarını de· 
ğiştirıneğe karar vermiş ve bu işle 
meşgul olmak üzere Ankarada bir 
komisyon toplanmıştır . Bunun 150 si kadın, 250 si çocuktu 

Komisyon sekiz senelik ilk okul 
müfredat proğramı vücuda getir· 
miştir . Bu proğram bütün vilayet 
kültür direktörlerine gönderilmiştir. 

Madrid [ Hususi ] - Ceçen 
gün Toledoya giderken kalben mün

IJşerih idim . 

Çünki, elli günclenl:-eri Alkazar 
da kapalı kalmış o:an kadınlar ve 
çocukların, yar al tında bulunan bu 
cehennemden kurtulacaklarını ve 
mahsur olan askerin de hayata ka
vuşacaklarını diişiinüyordum . Fa· 
kat Aikazar ile karşı karşıya gelin
ce bütün ümitleimin boşa çıktığını 
gördı.iı~ı . 

Alkazar, kaı ;,.nlıklara gömül
müş olan şehrin üstünde bir odun 
yığını g-ibi yanıyordu . 

Topl:ır her iki dakikada bir bu 
yangın üzerine ateş ediyordu . 

Toprak altında hiç bir canlı mah 
lukun, sağ kalmış olmasına imkan 
yoktu . 

Bununla beraber, bu adamlar, 
bu harabe yığını altında yaşıyorlar 
ve teslim olmaktan imtina ediyor· 
!ardı . 

Evvelki gün nevmidane bir hu· 
ruç hareketi yapmağa teşebbüs et· 
mişlerse de muvaffak olamamışlar
dır . Bunun üzerine hükümet kendi 
]erini bir ültimatom tebliğ etmiştir . 
Bunda deniliyor ki : 

" Evvela kadınları ve çocukları 
çıkartınız . Silahsız olarak dışarıya 
çıkarsanız, hayatınıza dokunmıyaca· 
ğını vadederiz . " 

. Fakat bu teslim şartlarını onlara 
kim müzakere edecekti ? Eski bir 
cumhuriyetçi· ve Toledo Harp aka· 1 

demisi muallimlerinden kumandan 
Rojo bu işi deruhte etti. Harp komi· 
tesi , muhasarada bulunanlara tele· 

1 
fon etti . 

Alkazardan gelen bir ses cevap 
verdi : 

- Roje mu? müzakereci olarak 
Rojoyu kabul ediyoruz. Fakat yarın, 
gün ağardıktan sonra .. 

Ertesi günü saat onda her iki ta· 
raftan ateş kesildi. Kumandan Rojo 
hareket etti . iki asi sabit : istihka· 
mm harabeleri üzerinde göründü· 
ler . Bunlar kumandan Rojoya yak 
!aştılar , kendisini selamladıktan 
sonra gözlerini bağladılar . Sonra 
kolundan tutarak harabeleri aşma· 
ğa başladılar . 

Nevzad Güven 
Gazetemiz Yazı işleri müdürü 

Nevzad Güven hususi işleri için An· 
kara yoliyle lstanbula gitmiştir 

Gelenler 
Bingöl Valisi Şefik dün 

den şehrimize gelmiştir 
Bingöl-

emeklerim boşa gitti . Artık hiç bir 
ümidimiz kalmadı . 

Şehir derin bir sükıita gömül· 
müştü. Üç zabitin , harabenin taş
ları Ü7.erirıde çıkardıkları ayak ses- 1 
]erinden başka bir şey eşitilmiyordu. ı Burada hepimiz, silahlarımız eli-

mızd<! olduğu halde ölec~ğimizi biAradan ıki saat geçti. Fakat ku- ' 
d R d M 

1 

liyoruz. Eğer bize iyilik etmek is· nıan an ojo geri gelme i .. ilis· 
Ier hırsızlar eseri gösteriyorlar ve 

1 
terseniz bize iki papas gönderiniz. 

kumandanın öldürüldüğünü söylü- Sizden başka bir şey istemiyoruz. 
yorlardı. Bunlar bellerine fişek ve - Ya çucuklar ve kadınlar ne 
dinamit bağlıyarak hayatlarım feda olacak ? " 

- Onlar da bizimle beraber O· etmek suretile istihkamı uçurmak • 
istiyorlardı. ı lacaklardır. Eğer elimizde olsaydı, 

Biraz sonra kumandan Rojo yine bütün dünyayı da bizimle beraber 
gözleri bağlı olduğu halde , yanın- 1 ölüme sürüklerdik !.. 
daki iki zabitle göründü . Zabitler Kumandan Rojo sözünü bitir 
kumandanın gözlerini açtıktan ve dikten sonra harp komitesi reisi te 
kendisini selamladıktan sonra hara· lefonu eline aldı ve tel~fon etti : 
belerine geldiler . - 105 numaralı batarya l.. iyi .. 

Kumandanın yüzü bir ölü çeh· Ben kumandan Barcelo, Alkazar 
resi gibi sapsarı idi . üzerine gece gündüz ateş ediniz . 

Harp komitesinde Rojo gözleri Alkazarı yıkınız, taş taş üstüne 
yaşlı olduğu halde dedi ki : 1 kalmasın . Her bir taşı serçe par-

- Reddettiler .. Kendilerine yal- i mağından daha küçük oluncaya ka. 
vardım, hiç olmazsa , kadınları ve J dar ateş ediniz . 
çocukları kurtarın dedim. Kabul et j Toprak altında 1000 kişi vardı. 
mediler. iki saat mütemadiyen ken· 1 Bunun 150 si kadın ve 250 si ço-
dilerine rica ettim . Fakat bütün cuktu ..... 

Ovamızın zirai, ekonomik vazi· 
yetleri hakkında her günkü edin
diğimiz malumatı veriyor ve pi· 
yasa seyrini takibediyoruz . 

Şehrimiz borsasında dünkü pa
muk satışları yine hararetli idi . 

iane 44-44,5 , klevland 46,5-
47 üzerinden alınıp satılmıştır . 

bu sene arpa üzerine mınta:...a

borsalarında yapılan muameleler Ö· 

nemli ve hararetli olarak geçmiş ve 
fiatlarda dahil piyasalarda geçen 
haftaya nazaran vasati 25 santim 
bir yükseliş kaydedilmiştir . 

Satılan arpalar ziyadesiyle ltal
yaya ihraç yapan tacirlerimiz tara 
fından satın alınmaktadır. 

ltalya anlaşmasının temdidi tas
diki keyfiyeti bu maddemiz ihraca
tını da teshil etmiştir. 

ltalyanlar hususi takasla muba. 

Amerika muhtelel 
bir iflas karşısındamı 

- Birinci sahifeden artan-

darını satın almağa mecbur olmuş· 
!ardır. 

Bankalar, bir kanunla nıevcud 
sermaye ve sermaye fazlalarının yüz
de onundan fazlasını her hangi bir 
istikraz işine yabrınaktan menedil· 
mişlerdir. Bu kanun, bankaların em· 
niyet ve selametini temin etmiş olan 
kanuna münafi durmaktadır. Bu açık 
manasile bir enflasyon değil de ne· 
Jir? 

Bir banka, Birleşik Amerika ha
zinesi tahvillerini alınca hükumete o 
mikdarda kredi açıyor, başka tabir 
kullanalım, bu suretle iştira fiatı için 
bir depozito hesabı tesis ediyor de
me11.tir. Bu böyle olunc-a hükumet, 
böylece yaratılmış meblağ üzerine 
çek keşide edebilir. Bunun hükume· 
tin yeniden kaima çıkarıp piyasaya 
sürmesinden farkı >oktur. Bu böyle 
bir kredidir ki yeni bir rayiç kıyme· 
ti ile karşılanmamaktadır. Bu, ancak 
hükumetin istikbalde bunları ödem'> 
sia'sına istinad etmektedir. New deal ı 
hiyerarşisınin de bu türlü bir tediye· 
yi yapmak için hiç bir niyeti yoktur. 
Hükumetin elinde bulunan bir takım 
nafia teşebbüsler, hükumet borcunu 
çok geçmeden azami hadde yüksel 
tecektir. Bundan başka bankalara 
karşı girişilen teahhüdler yerine ge. 
tirilmediği için fedual tahvillPrİn fi· 
atlarında yükseliş ihtimali ve ümidi ı 
de yoktur, 

Bankaların vaziyetlerini yakından 1 
görenler bu hakikatı anlıyorlarsa da 
kamoy, işinin pek az farkındadır. 
Çiinkü bütün mevdu:ıtı 5000 dolara 
kadar sigorta edilmiştir. Fakat bi
lançoları gözden geçirenler, maale
sef, 340 milyon doların 320 milyo· 
nunun hiikilmet tahvilleri olduğunu 
görmektedirler. 

Bankaları tehlikeden koruma teş
kilatının alacağı bütün tedbirler, 
New dealin bütün öteki para tedbir
leri gibi bir hiç olacaktır. 

Halk, bankalarda bir hissedar 
veyahud mevduat sahibi olmaktan 
çıkarılmıştır. Çünkü bu gün Amerika 
madeni para ile karşılığı olmıyaıı 
kayıdsız bir para sistemi tutturmuş. 
tur. Her dolar ancak kağıddır ve gün 
geçtikçe kağad para değerinin de 
göze çarpr.ıaktadır. Her ay hükumet 
kendi açığını bankalara yüklemekte 
bu yüzden devamlı surette bankala
rın depozito akçesi de azalmaktadır. 

yaa ettikleri Çukurova mahsulü (ta 
biri diğerleri yerli) arpaların 100 ki· 
!osuna Cif 51 liret mikdarında fiat 
vermektedirler . 

ltalya ile ticaret anlaşmasının 
temdidi müzakerelerine başlandığı 
sıralarda verilen fiat 44 liret radde· 
sinde idi . 

Mersin borsası kayıdlarına na 
zaran bu hafta Mersin borsasında 
muamele gören 730 ton arpanın kıs- 1 mı küllisi ltalyaya ihracat için ol· 

1 
muştur . \ 

Şimdiye kadar hususi takas su· 
retiyle Mersinden ltalyaya ihraç edil·' 
mek üzere bulunan arpa mikdarı 490 
tonu mütecavizdir . 

Ayrıca Ağustos ayı zarfında a
yas gümrüğünden 7672 lira kıyme
tinde 250 ton arpa Belçikaya ihraç 
olunmuştur . 

Halk evimiz 
Dil bayramı için hazırlık 

lar yapıyor 
Türk Dili Tetkik Kurulunca ve

rilen bir karara görf", 26 Eylul, her 
sene Dil bayramı olarak kabul edil
miştir. 

Halkevi bu güne hazırlanmakta 
dır 

Evine hırsız girmiş 

Dün Hurmalı mahallesinde Be· 
kir kızı Penpe adında bir kadın po· 
lise müracaatle: kilitsiz bulunan o
da kapusundan girilmek suretiyle 
damadına aid eşya dolu bir bohça· 
nın evinden bir şahsı mechul tara
fından aşırıldığını iddia etmiştir . 

Polis derhal tahkikata başla
mıştır . 

Depozito akçesi rakamları 1933 
yılının ortasında 37.9 milyar, 1934 
yılı ortasında 41. 7, 1935 yılı orta
sında 45.7 ; 1935 yılı sonunda ise 
hayret edilecek bir rakam olan 49 
milyara çıkmıştır. 

Bu "depozıtoların artışı" refaha 
doğru gidişin bir alameti telakki o 
Iunmakta ve bununla iftihar edilmek-

1 tedir. Fakat hakikatte bu vaziy~t. ser· 
vetin artığına değil, üzerinde birer 
mikdar yazan hükumet kağadlarının 
külliyetli surette bankalara yığıldığı· 
na delalet etmektedir. 

Bu, en kötü nevinden bir enf 
lasyondan başka bir şey değildir. Bu 
vaziyet karşısında içerde ve dışar· 
dakiler Amerikan rayicine b:.rşı olan 
itiıııadlarını kaybetmezlerse lıayret 
edilir ve bu gidişle yalnız 1926 yı· 
lındaki duruma değil, büyük harp
tan sonra Almanyada görülen duru
ma kadar bile yarılabilir. 

Bu vaziyet, Amerikada bir pat· 
lak vermeksizin ne zamana kadar 
sürüp gidebilir. Belki de cumur reisi 
seçiminin sonuna kadar, Fakat ondan 
sonrası tufandır. 

Eğer hükumetin paraya ihtiyacı 
varsa bunu, açıktan açığa ve namus· 
lu bir surette istikraz yapmak, yahud 
vergiler koymak suretile, halktan 
almalıdır. Büyük harpta bu usul ile 
iki seneden az bir müddet içinde 
25.000.000.000 dolar temin edilmiş 
ti. Fakat vaziyet New Jeal politika· 
cılarının böyle bir şey yapmağa ni· 
yetleri olmadığını göstermektedir. 

Hazreti Süleyman 
h""k .. 1 u mu. 

A vusturya şehirlerinden biriP 
mahkemesi, geçenlerde Ç 

enteressan ve halli hayli güç bir 
va karşısında kalmıştır ; 

Stantrop adında bir çifçi, nı 
kemeye müracaat ederek , keo 
sile ayni köyde oturan diğer bir . 
çinin büyük, emeklerle yetiştird~ 
güvercinlerinden bazılarını çaldığ 
söylemiş ve çalınan güvercinle 
nadir bulunur bir cinsten olduğ. 
iddia ederek, mahkemenin adalet 
beklediğini bildirmiştir . 

Polis derhal tahkikata girişı 

dava edilen adamın ikametki<hıo 
araştırmalar yapılmış ve hakika1 

orada bir çok güvercinler de 
lunmuştur , Gelgelelim ki bu güV 
cinler; tüyleri yolunmuş, casca 
bir halde idiler ve davacının, bu ~ 
süz hayvanların kendi güverciııl 
olduğunu ispat etmesi imkansııdı 

Bu çetin ve lastikli vaziyet k 
şısında hakim şu tedbiri ileri sürd~ 

Güvercinlerin tekrar tüylen01 

beklenecek : zavallı hayvanlar O( 

bilecek bir hale geldikleri zaıo 

pazar meydanına götürülecek ve 
rada serbest bırakılacaklar . 

Böylece yapıldı . Ve, o gÜO· 
zar yerinde serbest bırakılan giİ' 
cinlerden biri doğruca davacı 
çifliği istikametinde uç.tu, soluğtı 
ki ahbaplarının arasında aldı ı .. 
delil, hakime, dava edilenin mu 
ıniyeti kanaatini verdi ve adanı 
mikdar para cezasına çar~ıldı 1 ~ 

içtimaiyat kitapları; bır ka~ 
maktulün cesedi üzerinden ilk a 
lacak karıncanın gittiği istikanı~ 
arayan Avusturalya yerlilerine ' 
tidai cemi yet adamı ,, diye dursıl 
lar !.. 

Bir gecelik evlenme I · 
Amerikada " Birleşik hava 

lan ,, ismindeki bir tayyare kurıı 
yası " kelepir evlenme ,, işindel 
ni ve tenzilatlı bir tarife neşretrıı 
tedir . 7 5 dolar mukabilinde : 

Tayyarede Renoya kadar 
kişilik bir yer ayrılmakta, nikah 
danı verilmekte , dini merasirrı 
pılmakta , iki kişilik bir akşanı 

meği ve iki kişilik bir otel odası 
min edilmekte , sabah kahvaltı 
müteakip yeni evliler hareket eti 
]eri noktaya yine tayyare ile 
getirilmektedir . 

Bu 7 5 dolara, bahşiş te da 
dir. 

Yalnız, kumpanya, boşanıııa 
vası masrafını taalıhüd etmeme~ 
dir 1 . 

Kaynanuş tırnak 

gargarası! 
Çinin Şuşov kasabasında; f 

çalışmaksızın ve ellerini sıcak S 

soğuk suya değdirmeksizin haf 
bi yaşayan bir kısım kadın vt 
kek varmış . ihtimal , ilk haıııll' 
bunların büyük irad sahibi kifll 
ler olduğunu düşünecek ve b0

, 

hiç çalışmaksızın yaşamalarını g~ 
tabii göreceksiniz . Hayır 1 llO 
irad sahibi değil, meslek erbab

1 

lan insanlar 1 Fakat garabet, nıt 
!erinin nevinde ; Şuşovdaki bO 
san zümresinin mesleği, raha1~1 
hat oturup tırnaklarını uzatın3 

ibaret ! 
Tırnakların boyu 9 santime~ 

buldu mu, kesiyorlar ve eczacı 
satıyorlar . . 

0 
Çinde nice asırlardanberı, ı 

• te' 
tırnaklardan, boğaz ağrılarını 

vide kullanılan bir nevi gar 
yapılmaktadır . 

Fakat bu işde kullanılacak 
nakların mükemmel , lekesiz ve 
niksiz olması lazımdır, ki Şu~0\, 

. . tı'' sabası bu evsafı haız tırnak ıs 
lindb birinciliği kazanmaktadır : 

Güzel bir şey 1. Tevekkelıl' 
ğil : " Tırnağın varsa başını k3 
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Türk sözü 

Spor 

" Şikayetlerimiz ,, 

Yıllarca yol ve avutucu vaadler-

Kudurmuş halk a- , 
mirlerinin hiddetleri 

Nakleden : Nihad Tangüner den başka bir iş göremiyerek mazi- - Birinci sahifeden artan -

Saat 
' ye karışan Türkiye idman cemiyet- cumu belki de ilk defa va~i oluyor. 

leri ittifakının yerine yepyeni bir ni- Almanya, Sovyetlerle siyasi mü· 
zamname ile doğan Türkspor kuru nasebatı kesmek niyetinde olsaydı ' beşte 

------·------ mu· görüyoruz ki eski sosyetenin ta hiç şüphe yok, ki takibedeceği hattı 

J ean Paul Privas saatine 
baktı ve mırıldandı : 

- Daha heni.iz dört 1 .. 
Komodin'in üzerinde as •ıı aynaya 

yaklaştı . Saçlarını taradı, kravatını 
düzeltti ve eline biraz ko!onya dö
kerek avuçlarını oğuşturduktan son
ra piyanoya yaklaşarak kapağını örttü j 
ve dağınık nota defterlerini dü -
zeltti. 

Genç adam etrafını tekrar dik
katle süzdü . Her şey tamamdı. Yi- 1 
ne saatini çıkardı . Daha yarım saat 
vardı ... 

Pencerelere doğru geldi . Yu· 
Varlak masanın intizamını bir daha 
gözden geçirdi .. 

Porto şişesi, iki bardak, bisküvi· 
ler sigaretler ve şık bir vazonun için· 
de ki üç güzel karanfil masaya hoş 
hir manzara vermişti .. Bunlar ken
dine pahalıya mal olmuştu ama 1 .. 

Jean Paul öğle yemeğinde yiye· 
Ceği bifteği düşünmüyordu .. Ma· 
nıafih biraz da acıkmıştı .. 

Kuru bir çörek yakaladı . Yer. 
ken mırıldanıyordu : 

- Bu çörek o kadar tatlı değil, 
donmuş pasta satın almalı idim. E
vet ... ama ... kapandı ... 

Porto şarabını bitirmişti . Boş 
şişeyi görünce düşündü : 

- Cüzdan boş fakat ne kıymeti 
Var . O, bunu biliyor . Kendisinden 
saklamadım ki ! .. 

Bununla beraber randevumu ka
bul etmedi mi ? .. 

Benliğinde bir gurur ezintisi yok. 
tu .. Yalnız büyük bir heyecan 1 •• 

Kilisenin saati beşi vururken tit
redi : 

- O, şimdi gelmek üzere ! .. 
Jean Paul, küçük bekleme oda

sına geçti ve kulak verdi :. 
Bitişik apart manda ki bir di

kiş makinesinin gürültüsü, bahçeye 
bakan bir pencere kanadının gıcır
lıları ! .. 

Saat beşi on geçiyordu .. 
.._ Ne budalayım . Dedi .. Ve: 
Zoraki bir teselli ile ilave etti : 
..._ Güzel b r kadın daima geç 
kalır .. 

Je:m onu, bir konserde tanımıştı. 
Ye ona piyanoda arkadaşlık etmiş· 
li . Genç adam onıın soluk saçlarına 
~eş 1 göz bebeklerine büyük bir 
llıeftuniyetle takılmıştı . 

Jean Paul, onun Chaminode'dan 
0kuduğu parçadaki muvaffakıyetini 
~~~rik .etmiş ve safdil kadın teşek 
lir ettıkten sonra ona yüksek l.ıir 

~~zaket eseri olarak, ismi · ıi bilir gi· 
1 hareket ederek : 
. - Arkadaşlarım yakında mü

~~kli bir eğlence tertip edecekler si 
~lll İçin de bir bilet alacağım . De· 
llıişti . 

Sözünü tuttu·. iki gün Svnra 
f.'~ll Paul şu puslayı aldı: "Bana ge· j 
1llız beraberce arkada~lara gidelim,, 

b' Jean , onunla müzikli eğlenceye, 
ır kaç gün sonra da başka bir da

Vete gitmişti . 

gitmek isterken , genç kadın ona 
ısrar etmişti : 

- Dans etmeği seviyorsunuz . 
Biraz daha kalınız 1. 

O , buna kibarca cevap ver 
mişti : 

-- Sizinle olduktan sonra .. 
Hay hay 1. 

kibettiği inhisarcılık zihniyetini be. han·ket böyle bir nutuk söylemek 
nimsiyeı ek ayni yolda devam ne ka ola.:aktı . Eskiden bu kadar ağır 
dar şayanı arzudur ki çok kısa olan 

sözler , harbin patlaması için kafi 
beşer hayatı için boş ve hiç bir İş 

idi.Fakat temın edildiğine göre Sav 
görülmeden geçen uzun yılların ver 
diği acı tecrübelerden istifade edil- yet Rusya buna hiç bir cevap ver· 1 
mesi lazımgelirken maatteessüf bu miyecek, bundan evvel söylenen söz-
tec übeler nazarı itibare alınmıyarak 1 lerden nefret ettiği gibi, dün söyle· 
nizamnamemize tamamen aykırı bir nenlerden de n"fret edecektir. 

Genç kadın , ona biraz ileride 
kapının yanında duran dökük kıya- 1 

fetli zaif bir çocuğu göstererek sala· 
na yakışmayan kıyafetiyle orada olu
şunun manasını soruyordu . 1 

yolda gidiliyor. A . 1 • 
Ve bir tarafta öz evhd ve di- lapa eml uyanıyor, 

ğer tarafta övey evlat gibi ınuame· 
le yapılarak Türkspor kurumu bu
maddi ve manevi yardımlarım lzmir, 
Ankara , lstanbul gibi bölgelere in
hisa • ettiriyor . 

- Birinci sahifeden artan-

Fas mıntakalarında yaşamakta olan 
müstemleke , Filistin Araplarından 

cesaret almakta ve ispanya ihtilal 
hareketlerini çok yakından takip et· 
mekte olduklarını yazmaktadır . 

Jean o tarafa bakınca s~rarmıştı. 
Çünkü o çocuk krralık elbisecinin , 
geciktiğinden dolayı kendisini ara 
yan çırağıydı 1. 

Onun , üzerindeki caketi isteme
ğe hazır olduğunu görüyordu . 

Jean derhal kadından ayrılmak 
istedi . Fakat kadın onu yakalamıştı: 

Ne çabuk gidiyor sunuz ? 
Vedalaşıyorlarken kadın , elini 

Jean 'ın avucunda fazlaca bırakmıştı. 
Genç adam bundan cesaret alarak 
ona sormuştu : 

Sizi artık bir daha göremiye· 
cek miyim?. 

O , yavaşça cevap vermişti : 
- Göreceksiniz .. Öbür gün .. 

Bize gelinizde müzik' e çalışalım 1. 
Jean , o geceden sonra onun 

evine üç defa gitmişti . Ve bu gün· 
de genç kadın ona gelecekti .. İşte 
Jean şimdi onu bekliyordu . 

Saat altı buçuk .. 
Saat yedi .. 
Artık saatleri saymadığı gibi 

düşünmüyordu bile !. Son derece 
endişeli idi .. Fakat yine kendisini 
teselli ediyordu . Belki bir pinöma
tik ve yahut yarın bir mektup ala· 
caktı .. 

- ihtimal . Diyordu . Kadınca· 
ğız randevu saatini unuttu .. 

Belkide adresi kaybetti 1. 
Bütün bu ihtimaller arasında ye· 

gane hakikat kilisenin saat sekizi 
vuruşu idi . 

Artık kadın gelıniyecekti . 
Jean Paul merdivenleri dörder 

dörder atlıyarak kapıcının yanına 
indi : . 

- Söyle baoa bir kadın geldi 
mi ? . dedi. 

Kapıcı gazeteden başını kal· 
dırdı : 

- Bir hanım mı ? .. ha .. Evet .. 
Jean'ı müdhiş bir sev:nç yerinde 

sıçratıyordu . Soluyarak arkasını 
sordu : 

- Saat kaçta ? 
- Saat beşe doğru 1 . 
- O halde niçin yukarı çık· 

madı ? . 
Kapıcı omuzlarını silkti : 
- Sizi sormuştu.Ben de altıncı 

katta olduğunuzu söyledim . Bana 
" Asansör var mı ,. diye sordu. Ha
yır. dedim. 

Bütün salon Jean'ın gözlerinde 
alt üst oluyordu . Kapıcıyı omuzla
rından sarstı : 

- Sonra 1? 1 •• 

Sonra, madam hir şey söy· 
lemeden çıkıp gitti . 

'I e nihayet hangi sebepledir ki 1 

bizleri yetim çocuklar gibi sokak or· 
tasında unutulmuş bir vaziyette bı· 
rakıyor . Anlamıyoruz anlamak is 
teyoruz ki Türkspor kurumunun 
teşekkülünden gaye yalnız Ankara, 
lzmir, lstanbul ile alakadar olmaktan 
mı ibaretti ? 

Soruyoruz, neden binlerce lira· 
far verilerek hariçten celbedilen at
letizm , futbol, güreş antrenörleri 
yalnız bu üç mıntakaya inhisar etti· 
riliyor. Ve neder yabancı memle· 
ketlerden getirtilen futbol takımla
rının ziyaretleri yalnız öz evlad böl
geleri için angaje ediliyor . Ve ni· 
çin bu muallimlerden bizler istifade 
edemiyoruz . Ve haklı olarak bilmek 

i istiyoruz ki binlerce liralara satın 
alınarak halledilen " fıtalar " vesair 
spor malzameleri yalnız bu üç mın. 

. taka arasında taksime uğrayor . Ve 
1 hangi sebeplerdir ki tertib.,dilen mü· 
; teaddit Avrupa turnelerine hiç de· 

1 ğilse iki üç genç te bizden iştirak 
ettirilmiyerek yalnız bu bölgenin 
elemanları davet ediliyor . 

Ve niçin yapılan seçme müsa· 
bakalarında bizim gençlerimizin de 
kabiliyet derecelerini tecrübe etmek 
üzere çağırılmıyuruz . Ve şurada sı
rası gelmişken yazalım ki bugün ge 
rek futbolda ve gerekse at·etizmde 
hiç b:r zaman lzmir , Ankaradan 
geri vaziyette değiliz . Ve her za
man için karşılaşmağa hazırız . 

Yalnız anlaınak istiyoruz ki bü. 
tün bu saydığımız nimetlerden 
bizlere düşen hisse gazete sütunla
rında neşredilen beyanatlar , boş 
ve fantazi vaidlerden mi ibaret ka · 
lacaktır ? 

Ve nihayet partimizin yaptığı 

yardımlarda olmasa bizlerin hali ne 
olacakt!r ? 

Ve kaç yıl daha bu övey evlat 
vaziyetinde bir tarafta unutulmuş 
olarak kalacağız . Ve kaç zaman 
daha bugün için erişilemez tatlı bir 
hayalden haşka bir şey olmayan ve 
dimağımızda fiks bir fikir haline ge· 
len boş vaidlerin hayal sahasından 
çıkarak hakikı1t olduğunu görece· 
ğiz . Ve kaç yıl daha bitmek , tü· 
kenmek bilmeyen kalblerimizdeki 
acıları beyaz kağıtlar üzerine resme
der-ek sayıp dökmekle vakıt geçire· , 
ceğiz . Ve nihay~t her yıl başında 1 

kulüplerimizin eşyasını sırtımıza yük· 
leyerek tıpkı göçmenlergibi nereye 
gideceğimizi , ne yapacağımızı bil· 
meden kapı , kapı dolaşacağıt . 

Nih&t Oral 

Deyli Heralda göre : Filistinde· 
ki karışıklıklar Yemen ile Irak üze
rinde de tesirlerini göstermeğe baş· 
mıştır. 

iki gün evvel Santhampten li· 
manından , Filistine gönderilecek 
olan 10,000 kişilik lngiliz fırkasının 
ilk kafilesi olarak 1500 asker gemi 
ye bindirilerek yola çıkarılmıştır . 

Varşovada yaşamakta olan Rivi 
ziyonis siyonistler umum başkanı 

Jabotiviski'nin söylediğine ve sarf 
etmekte olduğu faaliyete bakılırsa, 

Araplara karşı Yahudilerin müca
delesi devam edecek ve bir buçuk 
milyon Yahudinin Filistine yerleşti· 
rilmesi için bütün fedakarlıklardan 
çekinilmiyecektir . Bu Yahudilerin 
yarısı Lehistana sevkedilecek tir . 

Bürücek yaylasında Çampalas ya
kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bağı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı· 
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki
mevi sahibi Bayan Zahideye müra-
caat etsinler.7262 4 -10 

Seyhan Emniyet müdür
lüğünden: 

Adana Emniyet kadrosu bekçi
lerine yaptırılacak 77 çift fotinin 
28-8-936 tarihli Türksözü ga· 
zetesile ilan edilen ve 17-9-936 
perşembe günü saat 15 de ihalesi 
ynpi!acak olan münaka~a haddi la 
yıkiııi tyıfmadığından ihale 11 gün 
mücidetle uzatılarak 28-9-936 
pazartesi günü saat 10 na talik edil
miştir. isteklilerin muayyen günde 
münakasaya iştirak etmek üzere 
şimdiden Emniyet dairesindeki mah
fuz bulunan fotin nümunesini ve 
şartna:neyi görmeleri bir daha ilan 
olunur . 7297 

Yitik mühürler 

sahife : '3 

Adana Tohum Islah istasyonu Mü
dürlüğünden . 

Makinenin nevi Muhammen bedeli 
Besleyici, temizleyici kısımlarile fırçalı tipden 

80 destereli kondansörlü Socin 80 ihtiyat deste· 
resile birlikte 

237 4.90 lira 

Besleyici kısmile kondansörlü bilyeli yataklı 
fırçalı tipten 106 destereli Linter 106 ihtiyat 
desteresile birlikte 

1301.75 

Tek kutulu 27x54 pus eba:lında burgulu Stan. 122;).36 
dard pamuk balya makinesi 

Saatta 1000 kilo pamuk tohumu işliyen tek üs- 1706.88 
tüvaneli ve vantilatörlü bilyalı yataklı pamuk to· 
bumu selektörü 

Nakil boruları, emici Teleskop borusu ve 20 
beygirlik hava tahliye tulumbası ile birlikte küt
lü temizleyici makinesi 

Pamuk tohumu nakline mahsus 
zası içinde 9 pusluk Arşimed vidası 
liradan 34 M. ) 

çelik muhafa
( metresi 28.16 

9 pusluk Arşimed videleri için 3 adet kasnaklı 
başlık kısımlan ( beheri 52 liradan ) 

Besleme ayağı ve 4 kadem nakil kısmile 7 
metre irtifaında tamamen çelikten mamul 9 pus· 

1200.00 

957.44 

156.00 

715.00 

luk pamuk tohumu Elavatörü Yekun 9641.33 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1 - Adana Tohum islah istasyonu pamuk · üretme çifliği için yuka
rıda evsaf ve mikdarları yazılı çırçır makineleri ve tesisati kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana tohum islah istasyonu 
üretme çifliği müdürliığünden alacaklardır . 

3 - Yukarıda yazılı makine ve tesisatın muhammen bedelleri hizala· 
rında gösterilmiştir . 

4 - Muvakkat teminat olarak 723.1 O lira alınacaktır . 
5 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 gününe müsadif Pazartesi günü 

saat 14 de kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkil komisyona 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilind müracaat etmeleri ilan olunur . 

7273 11 - 18-25-2 

•• Adana Tohum Islah istasyonu 
dürlüğünden : 

mu-

Harek , t cihazı, temel saplamaları ve normal 

tesisat için muktazi borularile birlikte amudi çift si
lindirli, 85 90 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400 

Muhammen bedeli 

5000 lira 

den fazla olmamak şartile Volant Endüstrüel Dizel motorü. 
1 - Adana l ohum lslah istasyonu Üretme Çifliği için yukarda evsa

fı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan D;zel motörü kapalı zarf u· 
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum Islah istasyonu 
Üretme Çifliği müdürlüğünden alacaklardır. 

3 - Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaktır. 
4 - isteklilerin 26 Birinciteşrin 936 tarihine müsadif Pazartesi günü 

saat 14 de kadar Adana Ziraat Müdürlüğünde müteş kkil komisyona 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7274 11-18-25-2 

SOCONY - V ACUM 

Gaz 
Benzin 
Mazot 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

Makine yağı: Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her za· 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi I Onunla geçen bütün bu gezinti· 
;rde , genç adam müthiş üzülüyor
h~ · Kendini , ona eski elbisesiyle 
kıç te yakıştıramıyordu . Gerçi ya· 
•şıklı ve güzeldi ama 1.. 

Jean Paul, bem beyaz kesildi . 
Kendi de gidecekti. Lakin kulakla. 
rını şu sesler sarmıştı ! Kontenjan harici idhaLit 

16 Eyliil 936 çarşamba günü 
akşamı caketimin cebinde bulunan 
para kisemle Süleyman Kılınç imza 
ve yalnız Süleyman yazılı mühürle· 
rim bilmediğim bir şahıs tarafından 
çalınmıştır.Bu mühürlerle hiç bir ta· ' 
rafa ve hiç bir şahsa borcum yok- -------------·--··------------
tur. Yenisini ~ azdıracağımdan çalı 

f Bir gün , onun arkadaşları tara
tdall tertip edilen bir festivala , 
eall'da iştirak etmişti . 

Fakat o akşam kendinden daha 
"llıin , hatta mağrurdu bile 1. 
Ilı Çünkü elbisesi gömlf'ği her za
~ "ilkinden daha güzel ütülenmiş ve 
~ili idi . Erkekleri müsavileşti en 
c kıy;ıfet , onun ruhuna daha fazla 
'S<ıret vermişti . 

O gece ·müzik bittiği zaman , 

• 

- " Asansör yok 1 .. Ah .. Ne 
yazık ! ... 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve başçı aranıyore. idare anemize 
emüracaat edilsin C. 

Yurdumuzda bazı milli in~aat 
ve tesisatta kullanılması gerekli bu· · 
lunan malzemenin tedariki mümkün 
olmadığından dolayı bir çok amme 
müesseselerinin veya bunlar nam ve 
hesabına çalışan müteahhidlerin ge
tirecekleri eşyanın bir an evvel geti· 
rilmesini temin maksadiyle lktisad 
vekaletine kontenjan harici ithalata 
izin vermeğe vekiller heyetince ka

---·----------- rar verilmiştir , 

nan bu mühürlerimin hiç bir kıy-
meti olmadığını ilan ederim . 

7294 

Karataş nahiyesinin Hel
vacı köyünde oturan A- , 

buseyif oğullarından j 
SÜLEYMAN KlLINÇ 

~~~~~~~~~~·---""! ! 
Bu gece nöbetçi eczane 

Orozdibak civarında 

Fuad eczanedir 

Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
7227 16~30 



Sahife : 4 

A dana Borsası muameleleri 

Cll\ b l ~u az 
~ . :iı. 

En çol. 
K. S. 

Satılan Mikdar 
KUo 

~ 
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Be yc:ac::.z ______ , ____ 1----1---------

-Siyah 
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-Ekspres ı ı 
ıane -----ı----------

Türksözü 

Seyhan Valiliğinden: 
Muhammen bedeli Lira : 450 
Cinsi : 645 metre 2 arsa üzerinde 

tahtani iki odalı hane . ı 
Mahallesi : istiklal . 
No: 646 
Tarihi : Ka. Evvel / 929 
Hududu : Dört tarafı yol . 

Hususi idareye ait olup hudut ve 
miktarile sair evsafı yukarıda yazılı 
hanenin mülkiyeti peşin para ve açık 
artırma suretile satlığa çıkarılmış· 

1 tır. istekli olanların °/0 7 ,5 pey ak
ı çasile birlikte 22-9-936 salı günü 

1 
saat (10) da daimi encümene müra· 
caatları. 7256 6-10-15-19 
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,, " Toh'!!!!!uk~ 1 __ .....:.1:::::::::...._ ________ 

1 
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" ----
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- ------.. - -
men tane 
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-·--------·----
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·-----·-· - ·---· - - -------
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- - ---
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,--- ----·-
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Liverpl Telgrafları 1 
17 9 1936 

·nı.. • · 

Kambiyo ve para 
İş bankasından alınmıştır. 

---------,--
~~iT ,_ 6 _96 ~--1 \-6 50 Rayşmark 

Temmuz vadeli [ -Frank « Fransız " 

Liret 

Birinciteşrin vad~l-i --, 6 _ı 41 - Ster!Tıl7ingiliz -,.-- -638 50 

Hit hazır ı-5 1 77 Dolar « Amerika » == 
Nevyork 12 97 •-~F-ra-n~k-«-is-vi-çr-e-,,---..:---...;.-__,,__ 

Ankara fıçı birası 

Ş ö len ., 
' 

gazinosunda 

Çok ucuz 
1 

Sablıyor ! 

a~:ıı=ıı ............................. ...,.. 

Ankara birası 
1 Şölen ] gazinosunda 

im111m:.aııı:m11m:mmıı=ımmıııım ............................... __. 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koıu~ucu Ankara Birasını içiniz. 

Her verde israrla arayınız . 

Adana acentesi : 
Bebekli Kilise sokak N: 11 A. 

Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

7230 20 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu rnıntakanın en iyi suyu olan Kay~delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

! Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 

t
\ rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 

Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu ı u 

, Celfil B~m 

1 

Reşat bey mahallesinde vilayet 
konağından geçen caddede iki ta. 
rafı yol , iki dönümlük güzel bağ 
ve bahçesiyle dört oda , mutfak , 
hamam ve bir salonu muhtevi 3 
numaralı hane satılıktır . isteyenle
rin içerisindeotu ranlara müracat
ları . 

7283 5 - 8 

Seyhan Kültür Direktör 
lüğünden : 

Yeni açılacak olan Kız Enstitüsü 
için 60 adet talebe sırası yaptırıla
caktır . ihalesi 26 Eylill cumartesi 
günü saat 11 de Maarif müdüriye
tinde yapılacaktır . İlk teminat pa
rası 67 ,S liradır. isteklilerin şartna
me ve resimlerini gelip görmel"ri ve : 
ihale gün ve saatında da hazır bu- ,, 
ıunmaları ilan olunur . 7275 

11-15-19-23 1 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

BELEDİYE 
-

.- . ; 

İLANLARI 

Süs ve Av köpekleri besleyenlerin nazarı dikkatine 
Süs ve Av köpeği besleyenlere ait 936 senesi köpek resmini gösterir 

tahakkuk müfredat cetvelleri belediye dairesinin altında tahakkuk şubesi 
divarına asılmıştır . 

Bu resim Eylill 936 sonuna kadar ödenecektir . Bu müddet zarfında 
ödenmiyen bu resim 0/0 10 cezasile birlikte tahsil edileceği ilan olunur. 

7296 18-22-26 
Emlak ve Akar sahiplerinin nazarı dikkatine 

1003 numaralı kanun mucibince bilumum Emlak ve Akarata takılan 
numaratajlara tarhedilen numara bedellerini gösteren tahak1,uk müfredat 
cetvelleri belediye dairesinin methalinde ilan asılma yerine asılmıştır . 

Bu numara resmini teşrinievvel 936 sonuna kadar ödemeyenlerden 0/ 0 
10 cezasile birlikte alınacaktır. Cezaya mahal kalmamak üzere bu resmin 
vakbnda ödenmesi ilan olunur . 7295 18-22-26 
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Satış yerleri : 
Şehrimizdeki Bankalarla Reis oğlu Nizameddin , muhiddin Kanuni ıns· 

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

1Ş son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
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7182 10 ,# ~I~ 

Umumi neşriyat müdürı'i 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 
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