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Ren bölgesinde büyük hareketler 
İspanya artık bir mezbahaya döndü. 
Hergün 30-40 kişi kurşuna diziliyor 

On bir zabit idam edildi.Asiler daha sekiz müstahkem 1 

nıevkii işgal ettiler. Bir çok Komünist tevkif edildi i 
Londra : 22 (A.A) - iki nas· 

)'onalist uçak Alkazar üzerinde U· 

:Çar.ık müdafile yiyecek atmıştır . 

ASiLER SEKİZ MEVKi DAAA 
iŞGAL ETTiLER 

Daily Herald gazetesinin Fastakı. hususi muhabıri, §U mJ.lumatı v~rıyor : 
" Şimdi General Frankonun idaresı altında bulunan lspanyol Fas. nın her 

tarafında her gün adum öldürmek ve t§kence yapmak •uretıle korkunç bır ted· 
hiş hüküm sürüyor . 

Fa§ıst asilerin gayesine hizmet etmedık/,eri için her gün 30-40 insan 
Paris : 22 (A.A) - Mola kıtaa· 

tı Santandere doğru ilerliyor . 
kur§una di:ılmektcdir . 1 

Brışlıca §ehir olan Tetuanda lıer erkek üniformalıdır .. Evler üzerinde /span· \ 
yol kıalcılarınuı bayrakları uçuşuyor ve pencerelerden, bır zamanlar mesut olan ı 

/spanyolların korku ile sararmış yüzleri göıünüyor • / 
Vazıyete dair bir tek sual soracak veya cevap verecek olanları ölümle ıeh- : 

Sekiz mevki işgal etmişlerdir . 

11 ZABIT İDAMA MAHKÜM 

Londra : 22 (A.A) - Halk mah 
keınesi asilerden on bir zabiti idama 
ınahkum etmiştir . 

dit eden beyannameler sokaklarda asılıdır . 1 

Asilere paraca veya fili yardımda bulunmıyanlara petrolle karışık Hind· 
yağı ıçiriliyor . ,, 

Toledo : 22 (Radyo) - Beyne). 
llıi)e) Salipi ahmer komitesi, Alka. 
zar hastahanelerini müsademelerin 
dehşetli netayicinden kurumuş mev
kiindekl teşebbüslerine devam etmek 
ijzere Barsilona hareket etmiştir • 

Paris : 22 (AA) - Barselon Ji. 
manında bulunan Groy gemisinde. 

ki mahkeme bir albayı idama mah
kum etmiştir . 

Malağa : 22 (AA) - Bir çok J 

' mıntıkzlarda komünistler tevkif edil. 
miştir . 

Grevler yapılmaktadır . 

Stamptondan Filistine mü Hitler 
temadiyen asker geliyor ikinci ord~nun ma

Arapların kongresi menedildi . Çe nek~larınıa r;1?0
• 

telerle İngiliz kuvvetleri arasındaki 
1 

ma huzekre u . a ya 
müsademeler devam ediyor are et ettı 

--------- Berlin : 22 ( A.A. ) -
Hitler , ikinci ordunun 
manevralarında bulun
mak Üzere dün Fulda'ya 
gitmiştir. 

Ankara : 22 (A.A) - Kudüste 
"öl?iyet gerginliğini muhafaza edi· 1 
>'or . 1 

. Kudüs : 19 [ Hususi muhabiri
ilzden J - Hayfa deıniryolu üstün· 
e l<efercens mevkiinde bir yük tre

ıı· 1 }'oldan çıkmıştır . 

Rayların bozulması buna sebep 
blduğu anlaşılmış ve yolun tamirine 
<ışlanmıştır . 
. Yolu bozan çete ile katar bek

çı~:rinin çarpışmasında bir Arap öl· 
rııu.r· v Ur, 

l<evkebinülkeva mevkiinde Irak 
lletroJ boruları tahrip edilmiş ve ta. 
ııı .. 

1 tıııe başlanmıştır . 
1 

b. londradan Filistine beş bin za · 
ıt Ve nefer Sutamtondan da üç bin 

llsker yola çıkmıştır . 
b· Hayfa tren kazası esnasında iki 
•na }'ıkılmış demiryolu üzerinr:le bir 

"°<:uk yaralanmış ve demiryolu et. 
tafında bir kaç ev daha harap ol· 
llıuştur . 

Nablusa tabi Cebelükenan civa
;.•ııda asilerle asker arasında şiddet· 
1 llıüsademeler olmuştur . 

ne arzedilmek üzere lngiltere tahak. 
kuk heyetinin Filistin ahvali hakkın
da cemiyet genel sekreterliğine tev · 

di ettiği raporda mes'uliyetin Arap· 
!ara yükletildiği söyl~niyor . 

Filistinde lngHtere ali komiser. 
!iği Arap liderlerine grevi durdur· 
mak için bir mühlet vermiş ve Örfi 
idare ilan edeceğini bildirmiştir . 

Yeni lngiliz kumandanı General 
Dil işe başlamıştır . 

Londra : 22 (A.A) - Filistinde. 
ki kuvvetlerin artırılması için hazır
lıklar bitmiştir . 

Kudüs : 22 (AA) - lhtilalcile· 
rin reisi nerede devam için Filistin 
Araplarına tavsiyede bulunmustur . 

Hükumette lazımgelen ihtaratı 

yapmıştır. 

Loid Corc'un 
beyanatı 

Londra : 22 (Radyo) - Alman. 
yadaki tedkik , seyahatinden dönen 
meşhur lngiliz diplomatı Loid Corc, 
Royter ajansı muhabirine verdiği 
beyanatta ezcümle ; Almanyanın 
harp etmek istemediğini, fakat son 
zamanlarda bazı milletler arasında 

akdedilen muahedelerden pek ziya. 
de kuşkulandığını ve bütün asabiye· 
tinin bu endişelerden tevellüd ettiğini 
söylemiştir . 

Almanya Rene asker 
teksif ediyor 

\
.. Üç asker ve beş çeteci ölmüş· 
Ut . 

i . Bu müsademeye tayyareler de 
Ştirak etmiştir . 
. l<udüste Filistinin bu günkü va 

~'>'etini müzakere etmek İçin Lüc· 
~CtijJaraiye ile mülhakattan gelecek 
~>'etll!r perşembe günü bir kongre 

I Hitlerin nazareti altında manevralar 
yapılacak 

dedeceklerdir . 
\~ Aden makalesi burada iyi karşı· J 

111lııştır . 
ıı Bu makalede Filistin mandası 

111 da kaldırılması da isteniyordu. 
Bu gün açılan Akvam meclisi· 

Londra : 22 ( A. A. ) - Almanların Ren mıntıka
sının askeri işgali devam ediyor . O mıntıkada tecrübe 
manevraları yapılacaktır. Müstemlekelerin iadesi propa
gandası devam ediyor. Alman müstemlekeler cemiyeti 
beyannameler neşrederek İıalkı cemiyete iltihaka davet 
ediyor. Hitler manevralarda bizzat bulunacak . 

Titülesko 
Rahatsızlığı, has
talık değil zehir

lenmek miş 

Titülesko 

Londra : 22 ( Hususi ) - Burada 
çıkan Fransızca " lstanbul " gaze. 
tesine gelen bir habere göre , Ro· 
manya kabinesinin son kuruluş es. 
nasında hariçte bırakılan Titülesko. 
nun cınai maksatla zehirlenmiş ol
duğu kendisine Konsilltasyon yapan 
doktorlar tarafından tesbit edilmiş 
tir . 

Titüleskonun kanı tahlil edilmek· 
tedir . 

Verilen zehirin cinsi tayin edile· 
cektir . 

Eden ve Haile Selasiye 
dün Cenevreye geldiler 

Litvinof, Eden ve Delbos Habeş dele
gasyonu reisi ile bir mülakat yaptılar 

Asamblenin bugünkü toplantısında Habeş işinin 
görüşülmesi muhtemel 

Cenevre : 22 ( Radyo ) in· 
giltere hariciye nazırı Eden , Habe· 
şistanın Milletler Cemiyetinde temsil 

edilebilmesi meselesini görüşmek 
üzere , tayyare ile Londradan gel· 

miştir . Fransız hariciye vekili Del· 
bos , Sovyet Rusya hariciye vekili 
Litvinof ve büyük Beritanya harici

ye vekili Eden , Cenevrede bulunan 
Habeş delegasyonu reisi ile bir mü· 
lakat akdetmişler ve uzun uzun gö · 
rüşmüşlerdir . 

Cenevre : 22 ( Radyo ) - Ha· 
beş kralı Haile Selfısiye . bu sabah 

1 

saat 5,30 da buraya gelmiştir . 
Tayyare meydanında 50 polis 

Negüsü karşılamıştır . Habeş kralı , 
doğruca , Cenevredeki büyük otel· 

!erden birine inmiştir . Bugün öğle 
sonu Cemiyeti akvam Asamblesi yi· 
ne bir içtima akdedecektir . Bitiril. 
mesi icap eden diğer bir cihetin 
görüşülmesini müteakib , reis , Ha· 
beşistanın Cemiyeti akvama kabul 
edilip edilmiyeceği meselesini mev· 
zuubahs edecektir . 

Paris : 22 ( A.A ) - Bütün 

Paris gazeteleri Cenevre vaziyetini 
tahlille meşguldürler , 

Habeş - ltalya meselesi ve bil
hassa Habeş delegelerinin konseyde 
bulunması halinde ğerginliğin arta. 
cağından bahsedilmektedir . Ve Ma. 
ten ile Ôvr bu vaziyet k~rşısında 
F ransanın bitaraflığını muhafaza et
mesinin daha muvafık olacağım ila· 
ve etmektedir . 

Ankara' da ve 
Çankrı'da 

Yer sarsıntısı oldu 

Ankara : 22 ( A.A. ) - Bugün 
Ankara'da 13,42 de otuz 14,24 de 
onbeş saniye süren iki yer sarsıntısı 
olmuştur . Aynı saatlerde yer sar 
sıntısı Çankırı'da da duyulmuştur • 

Marsilyada 

Bir otomobil tirenin 
altında ezildi 

UZAK ŞARKTA HARP BAŞLADI 

Çin-Japon kuvvetleri 
çarpışıyorlar 

Üçüncü Japon filosu da Çin istika
metinde hareket emrini aldı 

Tokyo : 22 (Radyo) - Çin 
istikametinde yola çıkan üçüncü 
filo, adedi tesbit olunamıyan bir kı. 
sım kuvveti hamilen hareket etmiş· 
tir . 

Pekin : 22 (Radyo) - Feng
tai hadisesi hakkında Çin kaynak
larından bildirildiğine göre şehirde 
bulunan Japon kuvvetlerine mensup 

bir müfreze Çin mahallesinin etra. 
fında bir çevirme hareketine teşeb. 
büs etmesi üzerine Çinliler muka • 

belede bulunmuşlar ve Japonları 
geri çekilmiye mecbur etmişlerdir . 

Japon topçusu işe karıştığından 
müsademe tekrar başlamıştır . Çin 
kıtaları Pekin kapılarını beklemek· 
tedirler . 

Pekinden 15 kilometre ileride 
bulunan Fengtai istasyonunda Çin 
ve Japon kuvvetleri çarpışmaya baş 
lamışlardır. Tafsilat yoktur . 

Mareşal Çankayşek Kantunda 
Çungye ile bir görüşme yapacaktır. 
Bu konferans Çin milli birliğinin 
gerçekleşmesine ait bir gösteri şek. 
!inde tefsir olunmaktadır. 

Japon kuvvetleri F engtai şeh. 
rinin kontrolunu ele almışlardır.Çin 
kuvvetleri saat 11 de şehirden çe · 
kilmişler ve giderken Japon kuv. 
vetlerini selamlamışlardır. 

Çin kuvvetlerinin kumandanı , 
bir Çin nöbetçisinin bir Japon su· 
bayım tahkir etmiş olmasından do· 
layı tarziye vermiştir. 

----····· .... ·----
Moskovada 

Yapılan iskirim müsaba 
kalarında berabere 

kaldık 

Ankara : 22 (AA) - Dün 
Moskovada yapılan Türk • Sovyet 
iskirim müsabakalarında 8-8 bera
bere kalınmıştır. 

Güreşlerde ekibimiz kazanmış. 
tır . 

Moskovanın kuvvetli takımların 
dan Spartak ile takımımız bu gün 
ikinci maçlarını yapacaklardır . 

Marsilya : 22 (AA) - Marsil. 
yaya gelmekte olan bir otobüs tire
nin altında kalmış ve parça parça 
olmuştur. 

10 ölü, 16 yaralı vardır. · 

Jeplin balonu 

Cenubi Amerika seyaha
tinden döndü 

Berlin : 22 ( AA. ) Jeplin 
balonu Cenubi Amerika uçuşundan 
dönmüştür. 

lsveç kabinesi 

istifa niı ediyor ? 

lstokholm : 22 (Radyo) - lsveç 
hükumeti Başbakanı, lsveç kabine· 
sinin gelecek Çarşamba istifa ede· 
ceğini haber vermiştir • 

Son 
dakika 
Fransada 

Grevler devam ediyor 

Paris : 22 ( A.A ) - F ransada 
deniz ticaret işçileri greve devam 
etmektedir. 



• 

Sahife : 2 

İtalyada tevkiflermi? 
------·------

İta lyan faşist partisi erkanından 
bi r çoğu ltalyan gizli polis teşkil atı 
olan Ovra tarafından tevkif edilmiş 
tir . 

İngil iz birleş ı k b~sın ajansının 
verdiği malümata göre bunlar , Ro
mada bir tak ım karargahlar tesis 
ederek gizliden gizliye komünistlik 
yapmak i thamı attındadırlar . 

Aynı membadan gelen haberlere 
göre bi r çok İşçi de tevkif ve hapse· 
dilmiş l erdir . 

Londradaki İ talyan büyük elçi. 
liği dün akşam , bu haberin asılsız 

olduğunu bildirmiş ti r . 
Romada , Milanoda gizli komü· 

nıst neşriyatı bulunduğunu kabul et
mekle beraber , tevkifler yapıldıgını 
yalanlamaktadır . 

Bu resmi yalanlamalara rağmen 
ltalyan payıtahtında bulunan bir in· 
giliz birleşik basın ajansı muhabiri 
şu malumatı vermektedir : 

" Kırmızı bir boyun bağı taşıyan 
bır duvarcı , gizli polis tarafından 
sorg-uya çekilmi şt i r . 

-Bu duvarcı , kı rmızı caket giy· 
melerine müsaade edilen Garibaldi 
cemiyetine mensup olduğu için kır 

mızı boyun bağı taktığını söylemiş· 
tır . 

Yapılan tahkika ta göre Garibal· 
di cemiyeti kendi mensuplarından 
hiç birisinin tevkif .-dildiğine dair 
malümata sahip değildir . 

P,., !isin tazyiki a l tında kalan du
varcı , nihayet kendisinin bir komü
nist grupuna mensup olduğunu itiraf 
etmiş , ve bunla rın faaliyeti hakkın· 
da izahlarda bulun.muştur . 

Bunun üzerine derhal komünist 
merkezlerinde araştırmalar yapılmış 

Deyli Herald'dan i 

büyük mikdarda para ile binlerce 
risaleler toprak altından çıkarılmış· 

tır . 
Teşkilat , bu risalelerden binler

cesini Toskani kasabasında dağıt
mıştır . 

Bu grupun şubeleri Leghorn , 
Grosseto ve ba şka bölgelerde faa. 
liyette bulunmuşlardır . 

Bütün tevkif edilenlerin Roma· 
daki Regina Coeli hapishanesinde 
bulundukları bildirilmektedir . 

Bunlar, derhal muhakeme edile
ceklerdir. Ovra, ltalyanın gizli polis ' 
teşkilatıdır. Rom~da adım başında 
bunun mensuplarına tesadüf edilir. 
Bütün kahveler, bilhassa ecnebi uğ
rağı olanlar, sık sık bunlardan dör· 
dü, beşi tarafından taranır. 

Bu teşkilatın vazifesi faşizm aley
hinde bir hareket uyanmamasını ve 
böyle bir şey görülecek olursa der
hal bastınlmasını temindir . 

Ovraııın başında senatör Boçcini 
bulunmaktadır. Ayni zamanda !tal. 
yanın polis şefi olan bu zat , Ovra 
vasıtasile polis kuvvetini de kontrol 
ettirir . 

Ovra teşkilatının kontrol vazi· 
fesi de Faşist partisi genel sekreteri 
B.Staraceye verilmiştir.Ovranın ay. 
lıklı 30,000 mensubu vardır.Bundan 
başka yaptıkları casusluğun dere· 
cesine göre teşkilattan para alan 
binl ı:rce adam bulunmaktadır. 

ltalyanın eski ailelerine mensup 
bir takım kadınlar da bunların ara
sındadır . 

Ovra teşkilatının bütün ltalyan 
şehir ve köylerinde şubeleri vardır. 
Romadaki merkezi ise Palazzo Ma· 
rignolidedir . 

Emniyeti silahlanmada 
bulan Avrupa 

-·······---
ırııpaclrı '"'e" rmnııet\/:/i/. lıarn.11 lıii türı nıilletlerı ,; ıa.lı lannıaya 

JrrkcJivlJr. Ialla.t ktun~ulrırr silrihlllnan ,fel'lf't/rr. enuuyet/erin ı bir 

l.nr dıılm tı·lılıkedP lııssP'J"p/; si/(ı/ıl11nmrılarına bira: daha lıı: ver· 

ınrLtrdır 111/ııi,/ır kı /ııı rıı;ıyel de uınıınıi silıi/ılanmrı yarışı nı doğuruyor. Sonu 
f,u lıurlıa ı•af!w11ıi;ındaıı bırçuk 11) clırıların ı·ndişe eıtıklerı bu .1ilıilıla11ma yarı

*''" . 1rıııpıır11n 'nıniıer bıılı rarıını/an bahseden bazı yıı zı!a rı aJniJıda lıülasa e· 
f / t \ oru : . 

Noye Zürhe r Say tung yukardaki 
başlık altında neşrettiği bi r başma
kalede, Alınan yanın askerlik hizme 
ti müddetini iki yıla ç ıkarması üze
rine, Fransanın güdmck istediği po· 

litikayı ele alarak demektedir ki , 
" Almanyanın askeri hükümranlığını 
tahdid eden son andlaşmada, bu yıl 
7 martta ortadan kalktıktan sonra 
hukuki esaslara dayanılarak Alman. 
yanın silahlanması enternasyonal bir 
mevzu haline konabi ldiği devir çok· 
tan geçmiştır.,. 

lsviçre gazetesi, Fransız sos ya· 
listlerinin şimdi ~ üküm~tlerini, silah· 
!anmayı tahdid meselesini yeniden 
ortaya atmaya zorlamakta ve bu 

1 
kanaldan geçtikten sonra, Almanya: j 
nın iki yıllık askerlik hizmeti miid
detini milletlerarası bir mevzu hali
ne sokmağa çalışmakta olduklarını 
söylemektedir. 

Yazıda , Fr?ns ız Jış bakanlığı· 
nın, böyle bir teşebbüsün müthiş bir 
muvaffakiyetsizlikle neticeleneceği 
bilmiş olması lazımgeldiğine işaret 

ediierek, H itlerin, böyle bir teklifi 
başlangıçda ulu orta reddetmiyece 
gi, ancak bundan çok daha karışık 
diploma,· i oyunlarının içinden sıyrıl 
masını bi ldiğini, bu defaki tuzağa 
doğrudan doğruya- acemi sosyalist· 
!erin düşeceği kaydedilmiştir. 

Böyle bir inısiyatifin Biiyük Bri
tanya'nın da yardımını göremiyece· 
ğini yazan gazete, Büyük Hritanyarun 

başka, demiryolu istikrazının vadesi 
çoktan gelmiş olan ikinci ve üçüncü 

kısım emis}onları da şimdi tatbik e· 
dilecektir. Babsın mevzuunu F ran 
sız piyasasına çıkarılacak olan 200 
zloti tutarınca obligasiyon teşkil et 
mektedir. 

Bu vaziyete göre, Fransızların 
Lehistana açtıkları kredi, 900 mil
yon zlotiyi bulmaktadır ki, Leh milli 
müdafaa büdçesinin normal olarak 
yıllık tahsisatını 100 milyon zl1Jti 
a şmış olacaktır. Bu kredinin yüksek
liğine, burada, Lehistanın dostluğu. 

Gerisi üçüncü sahifede -

Türk sözü 23 Eylül 1936 

Güneşin hararetile 
işliyen makine 

Orta tedrisat öğ 
retmenleri 
arasında 

Ovamızda zirai vaziyet Devri daim makinesini icad t. 
mek üzere harekete geçtn

lere tam akıllı denemez. 

Piyasamız canlı , hava müsait gidiyor 
Buna rağmen son zamanlarda 

hır lngiliz mucidi güneş şuaları ve 
güneşin hararetile dönen bir çark 
keşfetmiştir. 

Vekaletten dün gelen 
tayin ve tahvil listesi 

Şehrimiz orta okul tarih çoğraf. 
ya öğretmenliğine Malatya Lisesi 
ögretmeni Münir Yılmaz, Adana kız 
enstitüsü umumi mesleki ve tezyini 
resim ve kıyafet tarihi öğretmenliği
ne lzmir Cumhuriyet kız enstitüsün· 
den Münire Yalçın, Adana orta mek· 
tep katibi Abdullah Tarsus orta 
mektep katipliğine , kız san 'at ens· 
titüsü müdür muavinliğine Bursa Ne· 
cati bey enstitüsü yar direktörü Ha· 
ver, kız lisesi musiki öğretmen staj-

:yerliğine Şükrüye, kız lisesi edebiyat 
stajyerliğine ,Malatya lisesi edebiyat 
stajyeri Belkis Nedim , Erkek öğ· 
retmen okulu elişleri öğretmenliğine 
Kırşehir orta okul resim öğretmeni 

Rüştü naklen tayin edilmişlerdir . 

• * .. 
Eünkü nushamızda, orta tedrisat 

öğretmenleri arasındaki nakilleri ya· 
zarken şehrimiz erkek lisesi riyaziye 
öğretmeni Muhiddinin ismi de yan· 
lışlıkla zikredilmiştir , Mumaileyhin 
başka bir yere nakli şimdilik mev· 
zubahs değildir . Bu yanlışlığı tashih 
ederiz . 

Akşam arkadaşımız 

lstanbulda çıkan Akşam arka
daşımız 20 eylül nushasile 19 yaşı· 
na girmiştir. 

Uzun yıllardanberi ağır başlı hır 
mesai ile neşriyatına devam eden 
a;kadaşımıza daha çok yıllar temen
ni ederiz . 

Bu yıl mahsulün kemale gelme
si on gün kadar geç kalmış olduğun· 
dan ve yağmur korkularından müs· 
tahsil bütün gayretile çalışmakta ve 
Eylül ayı içinde toplanması gereken 
pamukların devşirilmesine gayret 
etmektedir . 

Bu sebepten pamuk yetiştiren 

mıntakalarda tarla sürümlerinde lü· 
zumu kadar faaliyette bulunulmak
tadır. 

Geçen hafta içinde mıntakamı· 
zın bazı yerlerinde hava bulutlu ve 
kapalı geçmiş ve umumiyet itibarile 
sıcaklar eski şiddetini kaybederek 
hava serinlemiştir , Son üç gün için· 
de ise hareket derecesi daha çok 
düşmüştür . 

Geçen hafta şehrimizde sıcaklık 
derecesi vasati 25 ve Mersinde ise 
14 dür. Ceyhan, Cebelibereket , 

Tarsus , Beyşehir , Niğde ve şehri 
mize mahsulata zaran olmayan ilk 
yağmurlar düşmüştür . 

Niğdeye düşen yağmurlar biraz 
şiddetlice olmuş ve kurtulmak üzere 
serili bulunan üzümleri müteessir 
etmiş isede zarar derecesi çok ehem
miyetsizdir . 

Bu ilk defa düşen yağmur sonu 
alınmak üzere bulunan harman :işle· 
rini bir iki gün kadar teahhüre uğ

ratmış ise de bir taraftan da topra· 
ğı tava getirmiş olduğundan zaten 
çift sürme zamanı olan bu mevsim· 
de çif çi bu fırsattan istifadeye ko
yulmuştur . 

Çukurova iane , yerli ve Klev· 
land pamuklarının devşirimi devam 
etmekte olup Tarsusta iane pamuk· 

• Bina ve arazı 
vergileri tadilatı 

Komisiyonların nasıl teşkil 
edileceği bildirildi 

-·---
2871 numaralı kanunla bina ve 

arazi vergilerile bina buhran vergi · 
sinin hususi idarelere devrinden son
ra 1833 numaralı kanunun 17 ınci 
maddesi mucibince teşkil olunacak 
komisyonların sureti teşekkülü içın 

bazı yerlerde tereddüt edildiği gö· 

rülmüştür. Maliye vekaletinden vila· 
yete gelen bir tamimde arazi vergisi 
kanununun 17 inci maddesine göre 
arazi vergisi tadilat komisyonlarının 
belediye hududu dahilinde bulunan 
arazi ve arsalar için mahallin en 

büyük mal memuru tarafından vari· 
dat tahakkuk memuru unvanını haiz 
olmayan diger varidat memurları ara

sından intihap edilecek bir memu· 
run riyasetinde biri belediye mecli· 

since ve diger ikisi arazi ve arsanın 
bulunduğu mahalle ihtiyar heyetince 
intihap edilecek dört zattan teşekkül 
edecektir . 1 

Köylerde yapılacak tadilat için 
köyün tabi bulunduğu merkezin en 
büyük mal memuru tarafından bu 
şartlar dairesinde intihap edilecek 
memurun riyasetinde köyiôn ihtiyar 
heyeti tarafından köy katkından iki 
aza ile beraber üç zattıın teşekkül 
edecektir. 

Bina ve arazi vergilerinin vilayet 
hususi idarelerine devri hakkındaki 
2871 numaralı kanunun ikinci mad
desinde arazi ile bina arın tahriri 
ve iradlannın tadili ile birinci mad
dede vergilerin tarh, tahakkuk ve 
tahsili muameleleri bu vergilere aıt 

kanunlarla eklerinin hükümleri daire· 
sinde vilayet hususi idareleri tara· 
fından yapılacağı zikredilmekte ol· 
masına göre bu kanun hükümleri 

dairesinde icrası lazım gelen tadilat 
muamelelerini yapacak olan komis· 
yanların da 17 inci maddede göste • 
rildiği şekilde teşkili lazımgelmekte
dir . 

Meşhut cürümler kanunu 
talimatnamesi 

Bir teşrinievvelden itibaren me 
riyet mevkiine girecek olan 17 mad. I 
delik meşhut cürümler kanununun 
tatbikatına ait talimatnameyi hazır· 
)ayan komisyon mesaisini bitinniştir. 
Hazırlanan talinıalna"T e 45 madde
lik tir. Bu talimatnamede cürmü meş
hutta müddeiumumilerle zabıtanın 
biribirlerine karşı münasebetleri tes· 
bit edilmektedir. 

)arının yüzde 70 ve yerli nevi pa
mukların da yüzde 20 sinin toplandı
ğı tahmin edilmektedir . şehrimizde 
birinci ağız iane pamuğunun devşi
rimi sona varmak üzeredir . 

Pamuk Çırçır fabrikaları her ta· 
rafta faaliyetle çalışmaktadır . 

• * .. 
Borsada dünkü alım satım: klev· 

Jand 47,50 , ekspres 45,50 , iane 
45 kuruştu, 

Halkevi 
Dil bayramı için zengin 

bir program hazırladı 
Halkevi, 26 eylülda yapılacak 

olan dil bayramı hazırlıklarına hara· 
retle devam etmektedir. 

Halkevi dil bayramı için zengın 
bir program tesbit etmiştir. 

Zabıta bıçak silah ara
ması yaptı 

Evvelki gece şehrin muhtelif yer· 
lerinde şüpheli şahıslar üzerinde si
lah bıçak aramaları yapılmış Meh 
mı:t ve Sabri adındaki iki kişide bı
çak bulunmuştur . 

Nafia fen memurluğu 

Konya yapı işleri 4 üncü sınıf 
fen memurlarından Tugrul 25 lira 
maaşla vilayetimiz yapı işleri fen 
memurluğuna tayin edilmiştir . 

Bir tavzih 
Dünkü nüshanızda otelimizde mi· 

safir kalan Ceyhanlı Hasan Halisin 
yine otel misafirlerimizden Şamlı 
Mehmedin eşyasını çaldığı havadis 
sırasında yazıldığını okudum . Çalın· 

ma hadisesi tamamiyle uydurmadır. 
Hakikat şudur : 

Şamlı Mehmet yatak ücretini 
vermiyecek kadar parasız kaldığı 

için bu ücreti vermemek maksadiy · 
' le bu çalınma hadisesini yaratmış 
ve şikayet etmiştir . Adli tahkikat 
bu meseleyi aydınlatacak ise de ote· 
limizin şerefini ihlal eden bu yanlış 
haberin tavzihini dilerim 

Bağdat ntelı sahibi 
Alınıet oğlu f...erını 

Türk sözü : - gazetemiz ha· 
berlerini daima resmi menbalardan 
alır . Ve nitekim bu haberi de zabı
tadan almıştık . 

Bayan Meliha 

Adana hakim namzedlerinden 
Meliha 30 lira maaşla Adana aza 
muavinliğine tayin edilmiştir. 

Şaka kavgaya 
döküldü 

Sonunda bıçaklandı 

Adanalı bakkal lbrahim oğlu Meh 
met Sabri isminde birisile Mehmet 
oğlu Hacı Ali arasında şakalaşma 

Günün muhtelif saatlarındaki 
hararet farkı dolayııiyle bu çark 
mükemmel işliyormuş. Bu makine 
nevima bir devri daim makinesi gi· 
bi telakki edilebilirmiş . 

İlancılıkta maharet 
ilan yapmakta Mısırlılar hayli i

leri gitmişlerdir. Fransız gazetelerin· 
den biri Mısırlı bir bakkalın evlere 
gönderdiği bir ilanı neşretmektedir. 
Bu ilanda bakınız bakkal neler söy · 
liyor. 

" Bize uğradığınız her gün için 
ömrünüzün sonuna kadar acıyacak· 
sınız. Tezgahtarlarımız müşterilerine 
karşı bir annenin evlenecek kızına 
gösterdiği şefakatı göstermektedir· 
ler. Onlarla konuştuğunuz zaman ko· 
casından şikayet eden bir kadına, 
artık boşandınız diyen hakimin ver
diği sevinci duyarsınız. 

Meyvelerimiz o kadar tazedir ki 
onları yerken gözlerinizin önüne a
ğaçlar gelir, hardallanmız alacaklı· 

!arın en beterinden daha acıdır, Ni · 
hayet siparişlerimiz, mitralyöz: süra· 
tile ifa edilir ..• 

Kızıl saç modası 
Viyana berberleri 1936, 1937 se• 

nesinin saç modellerini tesbit etmek 
üzere aralarında bir içtima yaparak 
şu kararları vermişlerdir : 

Sarı ve açık renk saçların mo
dası geçmiştir. Bu sene kızıl renk 
moda olacaktır. Saçların uzun olma· 
sı ve enseyi kaplaması lazımgelmek· 
tedir. Gece ve gündüz olmak üzere 
tuvaletler iki kısma ayrılmıştır. Ge· 
ce tuvaletinde saç dalgaları daha 
geniş olacaktır. 

Uğur satan adam 
Amerikalılar batıl itikatlara çok 

inanan insanlardır. Mesela at nalının 
uğur getireceğine kanidirler. Bu me· 
rak ve endişeyi iyi bilen bir adam. 
nalbant dükkanlarını dolaşmış, eski. 
işe yaramaz nallan almış ve sırtına 
vurarak uğur satmıya başlamıştır. Fil· 
hakika bu ticaret sayesinde de kısa 
zamanda haylı para yapmıştır. 

Alacak kavgası 

Vücudunu makasla delik 
deşik ettiler 

Köşker Bekir oğlu İbrahim ve 
kardeşi Ahmetle Hasan oğlu Yusuf 
isminde üç kişi arasında dir alacak 
meselesinden kavga çıkmış , ibra· 
himle Ahmet, Yusufu makasla vücu' 
dunun muhtelif yerlerinden yaralıya· 
rak kaçmışlardır . 

Zabıta suçluları takip etmektedir. 

Gidenler 
Rontken mütehassısı doktor E~ 

rem Baltacı onbeş gün için mezunr~ 
dün lstanbula gitmiştir. 

Fazla içmiş 

yüzünden bir kavga çıkmış ve ne· Dün eski istasyonda , Salman· 
ticede, Hacı Ali, Mehmet Sabrinin beyli köyünden Bedri oğlu çitçi Hii' 
parmağını ısırmış ve Mehmet Sabri seyin adında birisi gürültü çıkaracJI~ 
de Hacı Aliyi çııkı ile yaralamış· derecede serhoş olduğu halde Der" 
tır . viş oğlu Salih isminde birisinin eviııe 

Kavgacılar yakalanarak tahkikata taarruz ettiğinden yakalanmış ve 
başlanmıştır . 1 hakkında "gereken İş yapılmıştır . 



• 

Eylül 1936 Türk sözü 

Çurçilin kızi sevdiği 
bir aktöre kaçtı 

• 
ıs Çurçilin cebinde ancak dört 
sterlin vardı. Fakat aşk ona 

bunu düşündürmedi 

Sabık İngiliz bahriye nazırı Çur
kızı Sarah Çurçil bir sene evvel 

dtroya intisap ettikten sonra şim-
. e sevdiği Vik Oliver namındaki 
stle evlenmek için ansızın Lon· 
aıı Nevyorka hareket etmiştir. 

\:ur çil hareket ederken' tiyatro 
. daşlarından Jeni Nikolsona an-
. e vermek için bir mektup tevdi 
ır 1 ır. Genç kız, bu mektubunda 
Üliver ile evlenmek için bu se

ıa~ı ihtiyar ettiğini annesine bil
ıştir. 

Jenj Nikolson arkadaşının bu 
Cerası hakkında gazetecilere şu 
atı vermiştir : 

':"' Mis Çurçil ile aktör Oliver, 
~ığerini sevdiler . Fakat Çurçil 
51 bu izdivaca muvafakat etme-

di . Diger taraftan aktör Oliver , 
Çurçilin kızı ile evlenemiyeçeğini an. 
lıyordu . 

Aradan zam:ın geçti , derken 
Mis Çurçil dört gün evvel sevgilisin· 
den bir telgraf aldı . Genç kız bu 
telgraf üzerine, dört lngiliz lirasın· 
dan ibaret olan bütün servetini top
ladıktan sonra ailesinin sayfiyedeki 
evini terketti, Sutomptonda kendi· 
sine seyahat bileti veren bir acente 

buldu . Oliverin bir arkadaşı kendi
sini Nevyorkta bekliyecek , oradan 
alıp Şikagoya götürecektir. Evlen. 
me merasimi Şikagoda yapılacaktır. 

Çurçil ile zevcesi , kızlarının bu 
macerasına ses çıkarmamışlar, sade· 
ce saadet temenni etmekle iktifa 
etmişlerdir. 

Okuma - yazma aleyhinde söz 
söylenebilir mi ? 

Cahiller kulübü 
-VI-

, Yine ekonomik krizin azılı gün- 1 
~e idi ki Amerikada bir ( ca- ] 

kulübü ) açıldığını gazeteler-
0kuduk. 

~tııerikada, medeniyetin yani 
ıfin her yerden ziyade yüksel· 
bulunduğu bir yerde, Birleşik 

i Ctika hükumetleri toprağında. 
t ~hiller kulübü açılmasına bir

ite kim hayret etmezdi ? . 
tııı Biiyte lıir kulüp Hotantoda, ba. 

l:ı. 1 da, Aonolulu da açılsa kimse 
'"illıazdı . 

ili Oradaki cahil masum, magdur 
eUcr kendi varlıklarına saldı. an 1 

~Vrupa)ı medeni alimlerin şehrinden 
t\ulınak için böyle bir kurum kur-
§pder geçerlerdi . 

~d akat cah ller kulübü Ameri- 1 

itfa a Ve Amerikanın medeniyetçe 
tur nca en yüksek yerinde kurulmuş· 

ok~ulüb başkanlığının verdiği izahatı I 
lef Yunca bu Amerikalı cahil alim 
dGkn .Pek te haksız olmadığını gör-

lııe iihil alim diyoruz . Çünki A 
da ~ ada kara cahil yoktur . Ora 
~Ilı e~kes ilk tahsil görmüştür ve 
Iİ!tt erıkanın ilk tahsili insanı cahil-

sorusunun en başta geldiğini göste· 
rır . 

On dokuzuncu asırdanberi tecim 
ve endüstri Avrupa ve Amerikada ge 
niş teşkilatlara bağlanmıştır , 

Bunlar ferdlerin yaşamasına ha· 
kim olmuştur . 

Hükumetlere de hakim olmağa 

başlamaları ( kapitalizm sosyalizm) 
davasını çıkarmıştır . 

Burada ( anti kapitalist ) nazar
yelere girmeğe hacet yok . 

Cahiller kulübünün mevzuu bu 
kadar derin bahisleri taşıyamaz . 

Kısaca onlar da ilmin böyle sui
istimal edilmiş olmasından şikayet· 
çi kimselerdir . 

Ve bunu kuvvetli bir tabir ile 
anlatmak içindir ki kulübün adını 

cahiller kulübü koymuşlardır . 
Amadan bir taraftan elden ge· 

lirse alimlere karşı cahilleri koru· 
mağa çalışmak ; bir yandan da or· 
ta lığı karıştırmaktan, insanlığı vah· 
şete sürüklemekten başka bir işe y.a 
ramıyan yirminci asır ilmine bir kaç 
saat olsun kulübün kapılarını kapa
yıp kafa dinlendirmekten ibaret gö-
rünüyor. 

Aradan yıllar geçtiği için esba
bı mucibeyi olduğu gibi hatırlamak 
mümkün değildir . Fakat aşağı yu
karı şu yolda bir içtimai tahlil vardır: 

Emniyeti silahlanma 
da bulan avrupa 

- İkinci sahifeden artan -

na Fransada ne kadar büyük bir e
hemmiyet verilmekte olduğuna ala 
met olarak bırakılmaktadır. 

Polonyada Rydz Smigly'ye 
yapılan karşılama tezahürlerinin ta 
biatile politik sebepleri vardır. 

Bu sebeplerden biri, Rydz.Smyg· 
ly'nin, gitgide, bir ordu kumanda· 
nından ziyade bir devlet reisi rolüne 
doğru götürülmekte olmasıdır. 

Bu inkişaf göz önünde tutulunca, 
uzun zamandanberi ordudan çekil
miş olmasına rağmen, geçenlerde 
parlamentoya seçilmiş ve dolayısile 
yeniden politik bir rolü olan Vilna 
fatihi General Zelikovski'nin gaze· 
telerden birine verdiği mülakat dik· 
kata değer bir mahiyet kazanmak
tadır. Bu mülakatta, Gennal Zeli 
kovski, kuvvetli bir hükumet otori
tesi kurmak için, Pilsudski'nin tasvip 
ettiği yeni anayasanın yetebileceğine, 
ordu başkumandanının otoritesini 
harp zamanına saklaması lazımgel
diğine işaret etmektedir. 

Berliner Tagblat gazetesine Ro· 
ma'dan bildiriliyor : 

ltalya kabinesi, faşist devletinin 
bünyesinde derin tesirler . yapacak 

olan, askeri, sosyal ve ekonomik 1 

tedbirler almıştır. Bu tedbirlerin en 
eh.:mmiyetlilerini, Musolini. Avelino
da söylediği nutkunda tebarüz et· 
tirmiştir. 

Musolini, üç müdafaa bakanlığı 
ile finans bakanlığı tarafından Ağus· 
tos ayı içinde verilmiş olan kararlar 
hakkında kabineyi tenvir etmiştir. 

Hususi mahiyeti olan bu tedbir
lerle, ltalyanın askeri kudretini mil
letlerarası vaziyetin icablarına uy
durmak gayesi güdülmektedir. An· 
cak bu t.:dbirlerin ne tarzda olacak. 
lan anlatılmamıştır. Musolini, yalnız, 
askeri hammadde ihtiyaçlarının te
min ve tedariki hususunun iyi mu· 
vaffakıyetler vadettiğini söylemiştir. 

Askeri malzeme imali umumi 
komiserliği tarafından kontrol edil· 
mekte alan 1000 fabrikanın azami 
bir faaliyetle çalışmakta olduğuna 

işaret edilmektedir. 

1 tal yan gazeteleri, F ransanın yeni 
askeri tesisatına da işaret etmekten 
geri kalınıyorlar. Bugünkü kabine 
toplantısında görüşülen en ehemmi
yetli sosyalpolitik kanun, devlet, 

cemaat ve organizasyonu memur ve 
müstahdeminin 1 birinci teşrin tari · 
hinden itibaren maaşlarına yüzde 
sekiz nisbetinde zam yapan kanun
dur. Bu beklenilmiyen kanundan bir 
milyona yakın aile faydalanmakta· 
dır. 

Atlı spor 

Ceyhan koşusu 
en kurtaracak kadar yüksektir . 

b,ı Aınerikadaki cahiller kulü · 
ta.rn~n Amerika iktisad alimleri 
~ya 1ndan yirminci asır halkına he· 
til ~ e~ilen cihan ekonomik krizi 

n erınde açılması bu işle (geçim) 

• insanlar tabiattan ayrıldıkça ı 
daha ziyada bedbaht oluyorlar . Bu 
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Muahbir mektupları : 

Gaziantep su 
• • 

pro1esı 

Birinci Teşrin ayında 

ihale olunacak 

Gaziantep : 22 [ Hususi muhar 
birimizden ] - Su tesisatı için la· 
zımgelen iki yüz elli bin lira Bele· 
diyeler bankasından istikraz olun 
muştur . 

Ankaradan dönen Şarbay Ham· 
di Kutlarla görüştüm . ihalenin bi

rinci Teşrin ayında yapılacağını söyledi 
Su, Antebe Ol' dört kilometre 

mesafedeki menbadan borularla ge
tirilecektir . 

Tesisat 937 yılı zarfında bitecek 
ve Antep temiz suya kavuşacak
tır . 

Havuzlar ve kuyular, sıhhate mu. 
zir olduklarından kaldırılacaktır . 

Şehir imar plamnı on dört bin 
liraya taahhüd eden mimar Yansen 
eserini 937 senesi zarfında vermiş 
bulunacaktır . 

Şehir harici haritası Mösyö Hoz 
!ere yaptırılmıştır . 

Şehir dahili haritayı mühendis 
Cevdet yapmıştır . 

Asri mezarlık sahasının tesviye· 
si bitmiştir . 

Mt!zarlığın etrafı duvarla çev
rilmekte ve medhalde memur ve 
bekçi evleri yapılmaktadır . Şehit
ler abidesi parkı bu mali yıl içinde 
Alleben deresine kadar uzutılacak 
ve abide geceleri projektörle tenvir 
olunacaktır . 

Suburcu caddesine bir zenit aya 
saati dikilmiştir . iş bankamız bele· 
diyeye yeni bir ayar saati hediye et 
meği vaad eylemiştir . 

Asri bir garajla inşaat şirketi 
kurulması mutasavverdir . 

Şirket, planlı ev yaptıracaklara 
yardımda bulunacaktır . 

. 

r 

Belediyemiz bu yıl bağ bekçile· 
rini teşkilata rapt ettiği cihetle say
fiye hayatı diğer senelere nisbetle İ 
daha fazla uyanmıştır . 1 

Geçen sene 150 bin lira olan be· 
tediye büdçesi bu yıl 162 bin liraya 
fırlamıştır ! 

Toksoy 

Hususi elektrik tesi 
1 

satı ve istihlak resmi: 

Umumi tesisat olan mahallerde 
makina ile hususi elektrik istihsal 

eden şahıslar ve müesseselerin bir kıs. 
mının henüz kontör koydurmamış 
olduklarını yapılan teftişlerden ve 
muhaberelerden anlıyan maliye ve· 
kaleti bu kabil mükelleflerin elek 
trik istihlak resimlerinin tahakkuk 
ettirmesini ve devamlı takibat icra
sını vilayetlere bildirmiştir . 

Ancak bazı mahallerde piyasa-
' da kontör bulunmadığı da anlaşıl· 

mış olduğundan kontör konuluncaya 
kadar istihlak resmi şayle tahakkuk 
ettirilecektir : 

Bu mükelleflerin bir ay içinde 

sahife 3 

Adana Borsası muameleleri 
-PAMUK ve KOZA 

K.ılo l:i'ıyaıı 

CİNSİ En En çoL. 
Satılan Mikdu 

az 
it. s. IC. s. gu. 

~apımalı pamuk -
Piyasa parlağı .. 

-Piyasa temizi .. 
iane 1 44,50 45,50--

iane 2 
-Ekspres 44 45,50 --Klevlant 46 1 47,62 --

YAP~GI -Beyaz 

1 ı 1 Si~ah 

çl r. 1 T 
Ekspres 

1 
1 iane 2,37 2,50 

1 
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Fasulya 

viiıaı -3;87 
-Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 

UN 
_ Dört yıldız Salih 750 

1 -
.: - üç " " 675 
.a - - 750 .~ Dört yıldız Doğruluk 
~ ._ .. 

675 :::ı uç • • 
- c 

850 0 
- s· ·t " :-= -; ımı ------ 700 ..><: 1; - Dört yıldız cumhuriyet 

~,<> üç " " 625 
Simit " 800 

Liverpl Telgrafları 

p,., \ 

Kambiyo ve para 
22 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

~nıim 

Hazır 
1 

6 90 Liret 
1 1-

Temmuz vadeli 6 44- Rayşmark 

Frank « Fransız " ----
Birinciteşrin vadeli 6 37 Sterlin « İngiliz " 639 00 
Hit hazır 5 171 Dolar « Amerika " 
Nevyork 11 76 Frank « isviçre " 

lil 

il 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 
dava Janjak Rusoyu temsil eder ı-----------
tabiate en yakın olanlar ise cahiller· 

1 
Bir zamanlar gökten gelen kuv. sarfedecekleri elektrik mikdarı, kul B K d l l -, 

'°l'l:JRKSÖZIT 

dir . O halde cahil kalmak daha iyi· vet buna bir vasıta oldu. Bir zaman-
dir .. , 1 !ar kılıç hakim oldu. Bugün de ha- 1 

Mantıkçılar belki buna bir mu· kim olan şey paradır. 

galata diye bilirler . Fakat dava o Görünürde medeniyet dünyayı , 

u mıntakanın en iyi suyu olan ay~ e en e ve 
(andıkları amele ve günlük mesai 
mikdarına müessesede mevcut elek- Eczacı tarafından yapılır. · · • 
trik lambalarının mikdar ve kuvve-
tine ve mümasil karinelere müste- Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

. 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

~ 1 -Dış memleketler için Abone 
la eli değişmez yalnız posta masrafı 

llıtned·ı· ı ır . 
2 - ilanlar için idareye müra

•t Cdilmelidir . -

kadar önemlidir •ki onu mühtaç ol· Cennete çevirmiştir. Fakat bu Cen / 
duğu kuvvetle ifade edebilmek için net milyonerlerindir.Bu Cenneti yap. 
böyle tenkiJlerden çekinmeğe hiç mak için çalışan iş adamları da ce· 
de lüzum yoktur . hennemde yaşamağa mahkumdur-

Tabiat kendi yavrusu olan in- lar. 
sanlan besliyecek gereçleri - bu 
insanlar isterse bir buçuk milyar ye
rine elli milyar olsun - Meccanen ve 
bol bol vermiştir. 

Bir takım aç gözlüler ilim ve 
fen dedikleri şeytani bilgilere daya
narak tabiatın bu vergilerini ken
dilerine hasretmek istiyorlar ve bunu 
yapmak için dünyayı ateşe yakmak
tan çekinmiyorlar. 

Milyonları kazanmak için fab· 
rikalar işlemelidir . Malları satmak 
için muharebeler yapılmalı ve müs
temlekeler elde edilmelidir . Harp 
yapılmak için silah lazımdır. Bu da 
fabrikacı milyonerlerin arayıp bula 
madığı bir şeydir. 

A. Bak§ı 

-Sonu yarın-

niden o mahalde elektrik mümessil. 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 

!eri mühendislerine bunlar yoksa na· 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulunu• .... 

fia veya belediye mühendis veya fen 
memurlarına hesap ve tesbit ettiri- ı Celal Bayer ı 

lir. !.-------------·-----------..: Bu suretle bunların aylık kilovat 
mikdarı üzerinde; 

A - Bu elektrik tenviratta ve:
ya sair suretle kuvvei muharrike· 
den gayri hususlatda istimal olunu. 
yorsa kanunun birinci maddesinin 
( A ) fıkrasının hükmü dairesinde 
beher kilovat satın o mahaldaki elek
trik satış fiatına göre bulunacak ay
lık tutarının yüzde onu nisbetinde 

verği tahakkuk ettirilip mükellefe 
tebliğ ve her ay kanunun birinci 
maddesinin ( D ) fıkrasına göre tah
sil olunacaktır . 

Bu elektrik , kuvvei muharrike 
olarak kullanılıyorsa bu takdirde de 
birinci maddenin (C) fıkrası hüküm
leri dairesinde vergi tahakkuk etti· 

rilecek ve yukanlci hüküm dairesinde 
·tahsil olunacaktır. 

Bu gibi müesseselerin kontör 
koymalarını teminen mütemadi taki. 
batta bulunularak, piyasada kontür 
mevcut olduğu halde koydurmıyan
lar hakkında 10 uncu madde hükmü 
tatbik edilecektir , 



Sahife : 4 

s CONY- VACUM \ 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaj, fevkalade ev>af , iyi servisi teşkilatımızla her za 
man hizmetinize amadeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

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 20-30 

Türksôzü 

TL::J Q KiYE 

llRAAT 
6ANKA51 

..... · ·~ . !/ 

·-
, 

... 
23 Eylül 1936 

Seyhan Kültcr D:r:!ktôr 
lüğünden : 

SAi 

Yeni açılacak olan Kız Enstitü 
için 60 adet talebe sırası yar h11~ı ....,-...... 
caktır . ihalesi 26 Eylül cumarte 
günü saat 11 de Maarif müdürİY1 

tinde yapılacaktır . ilk teminat P 
rası 67,5 liradır. isteklilerin şarl1 • 1 
me ve resimlerini gelip görnıelerı rıı-
ihale gün ve saatında da hazır b 
lunmaları ilan olunur . 7275 

11-15-19- 23 

s 
Hizmetçi isteniyo azıı 

Evde çalışmak üzere hizmetçı Sada 
1 . e 

ve aşçı aranıyor . dare hanemıı 
emüracaat edilsin C. 

Seyhan defterdarlığındll~ 

Vilayet Muhasebe kaleminde ı.t 
lira maaşla münhal olan bir katipb 
için müsabaka imtihanı açılmıştır·. 
imtihan günü birinci teşrinin beşinO 
pazartesi günü saat 15 tedir . PJ 
kerliğini yapmış ve memurin kail~ 
nunun 4 üncü maddesinde yazılı e~· 
safı haiz olanların 'hüsnühal mazb3' 
tasile mektep şahadetnamesini ve 
nüfus tezkeresini hamilen Defter 

·ı·p darlık makamına müracaatları ı 3 

olunur ,7307 Lon 
1
'. bah • 
11Yası 
d~ nıü 

Bu gece nöbetçi eczane ~ıcunı1 
" ı Hükümet civarında f n 

İstikamet eczanedir ~eti d 

~-------·--,._,-JI ıc ~l\ ta 

- ----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

!l(dir 

1tıı !~~ 
q l\ı ., 

tde 
ı. F' a 

d
1.~ bir 
it 

l<ı 

-------------------------------l ___________________________ I 
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6748 95 

Çiftehan Kaplıcası 

abiatın bu büyük li'itf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

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

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

Gazinosulokantası,fırını,lçasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarıyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar· Kuruş 
200 Bir gecelik J 

otel odası f 
125 Bir gecelik ( 

taş odalar J 
75 Birinci baraka , 
50 ikinci ., 
30 Hususi banyo l 
15 Umumi • ) 

Odalar dört kişiliktir · ı' 
Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek· 
tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 

39 

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

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 11 

\'Ati 

~~an 
1- Belediye zabıta memurları için yaptırılacak otuz çift fotin açık ek' 1 1\ıi 

ltıer siltmeye konulmuştur . . as 
2- ihale, açık eksilt~e. sureti le yapılacaktır . .. .. c·"' ~n 
3- Eksiltme 1-Teşrınıevvel-936 perşembe gunu saat on beşle 0 Ve~ 

lediye daimi encümeninde yapılacaktır. y . ı 
4 - Nuvakkat teminat akçesi on beş liradır. ~tı, 
5- Şartnamesi Belediye yazı işlerinde görülebilir . / te 

7 <ır 
7285 15-19-23-2 a~~ 

Refika Recep Tümerkan 

Biçki Yurdu 
Adananın !ık ve birinci sınıf Biçki Yurdu , bu sene on birinci devre 

derslerine başlıyor. Yurdda dersler Birinci Teşrinin birinci günü başlar· 

iarıy 
~~ile 

A 
'Iıisin 
'e di 
'~ti 
teatı 

Talebeye nazari, ameli ve pratik usullerle ders gösterilir. Metodlar en so0 ~() 
Fransız ve Belçika usulleridir. Diplomalar Kültür direktörlüğü tarafındııO '! 
tasdik edilir. Kayit muamelesi pazardan maada her gün sabah 7 den ak 
şam 16 ya kadar devam eder.Fazla malumat almak için Yurda müraca~t. 
edilir. Yurd bu sene istiklal mektebi karşısında Doktor Bay Mahirin evınt Yetı 
nakledilecektir . C. ı~() 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

r .. t 
İQ 

' tl()s 
lıt 


