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Habeşistanda yeni bir hükümet teşekkül etti 
Yarınki harplerde 

tayyare 

H 3 ütün milletler baş döndürü
cü bir süratle silahlanıyor. 
Bu silahlanma yarışında 

tayyarenin tuttulı'u yer bütün tahmin
lerin üstündedir . Alman harp tayya
rcciJilı'inin yeniden dol!'uşu bu silah
lanma yarışını biraz daha sür'•tlen
dirdi . 

Son Habeş harbında lıalyan tay
Yarelerinin oynadılı'ı büyük rol ve hiz
llletler, tayyarecıliıre ne kadar çok 
~hemmiyet verilse yerinde olacaıı-ını 
ıspaı etti . Bunun içindir ki, bir çok 
lllemJeketler bu sobadaki bütün mal
Zemelerini yenilo:melı'e başladılar . 

Bundan sonra al!'ır bombardmm 
tayy<ıreleri saatte ( 380 ) ve avcı tay
Yareleri ise ( 530 ) kilometre bir sür
at1e hareket edeceklerdir . 

Hatta şimdi bir de ( Ovion -
Robots ] adı verilen ve radyo ile ida
re olunan tayyarelerden bahsedilme
~e bJş landı ki, bu tayyareler filo h ı: 
ınde bıle sevk ve idare edilebilmek
teairler . 

fakat muhtelif memleketlerin as
ker; mahafilini alakadar ve işgal eden 
Şey, sadece teknik terakki delı'ildir . 

Hava kuvvetlerinin teknik kuman
da ve idare teşkilatını yeni başta n 
organize etmek lazımgelmektedir. Bu 
9~hada Japonyanın tahakkuk ettır
:~lı'i tekamül çok dikkate del!'ecek 
ır dereceyi bulmuştur. 

h Japon hava kuvvetleri bir nazarcı 
b alınde idare edilmemekle beraber , 

U memlekette hava kuvvetlerinin 
~efi ordu harekatı harbiyei umumiye 
vaşkanı derecesinde ve ona müsavi 
bir selahiyeti haiz olup dol!'rudan 
doırruya imparatora karşı mesuldür . 
. Büyük Britanyada hava kuvvetle

tıni yeniden organize etmiştir . Yeni 
teşkil edilen üç ( Hareket Kuman
:~nhırı ] ve alınan diger ciddi ted-
ırJer sayesinde lngiltere , hava do

nanmasına salı'lam bir bünye ve ihti· 
~açlarını tatmin edecek malzeme ve 
uvvet teminini düşünmektedir. 

Fakat mütehammil bir harbe ha· 
Zırlanmış olmak için , bu harbin bir 
Çok tayyare ve tayyareciye malola
caırını da düşünmek lazımdır. 

Harbin birinci yılının tuluna dol!'
~ .en aşağı 30 bin tayyare hareket 
b~h~de olacaktır . Bunun içindir ki , 

1 
Utun hava ve maden endüstrisi se
Ctber hale gelmeıre hazırlanmış ol-

~~lıdır . Ve yine bu sebepledir ki , 
~rupa memleketleri hava sanayiine 

lllumkün olduğu kadar sermaye çek
:OeYi , ve büyük mikdarda tayyare 
;ıııalini teşvik etmeyi düşünmektedir· 
d~r · Bundan kaşka , fabrikaları teh
d ıd~ uırrayabilecek hudut yakınların
h akı yerlerden uzaklaştırmak üzere 
ava sanayii süratle desantralizede 

Cdiliyor • 

d ltalyaya Habeşistanda zaferi kazan-
ıran vasıt .. nın her şeyden evvel tay

~are olduğu muhakkaktır • Filhakika, 
kaha evvelden kararlaştırılmış olan , 
liıtala~ın hava yolu ile nakil projesi 
abeşıstanda tahakkuk ettirilemedi . 

t Fakat bugün l~panyol asileri Fas
i a.n Yerli kıtaları ispanyaya nakletmek 
Çın Alman ve ltalyan tayyarelerinden 
Pekaıa istifade etmektedirler • 

l<:ıtaların hava yolu ile nakli me
selesi bir çok devletleri meşgul et
~ektedir . Fransada bir çok . paraşü
ıst mektebi ve cemiyetleri kurulu
~0r .. lngilterede ise bu on seneden-
erı u~raşılan bir meseledir : Son za

iaııJarda japonyada manevra yapıldı. 
k u lllanevranın esasını , hava yolu ile 
l: araya inen düşman kuvvetlerine karşı 

0kyoyu müdafaa teşkil ediyordu • 
. ltalya - Habeş harbi ve lspanyol 
19Yanı hava muharebesi meselesine 
r.ep yeni bir istikamet vermişdir. Sa
th'.Y.etdar lngiliz askeri şahsiyetleri, 
k~ırılız lmpiiratorluırunun Akdenizde-

1 deniz üslerinin temamiyle ltalyan 
~eya Fransız hava tecavüzüne maruz 
Ulunduğunu işaret ediyorlar . 

• 
ispanyadan gelen haber-

Nahas paşa Londra
dan ayrılırken 

• 

ler çok karışık Parisde büyük tezahurat 1 

Başbakan lzmir 
Fuarını açarken: 

Menşei Madrid olan haberler hükumetin, 
Londradan alınanlar da İhtilalcilerin 

muvaffakiyetlerini kaydediyor 

Boğuşma öldüresiye devam ediyor 

- Sergi gerek endüstri geı ek ziraat saha 
' sın da Türkiyeyi tamamile temsil edemiyor 
Var lığımız, bu gördüğümüz eserler 

den fazla, hem çok fazladır. dedi 

Ankara : 2 (A.A) - lzmir Fu
varını dün açan İnönü Fuvarı mu 

1 vaffak bir eser diye tavsif etmekle 
beraber vilayetlerimizin satış ve mik 
dl\rına bakmıyarak sergiye genişçe 

!
iştirakleri gerekirken ve bunları ihmal 

etmelerinden şikayet etmiştir . 

·ı Ba.~vekil demiştir ki : 

raat sahasında Türkiyeyi tamamile 
temsil edemiyor. Varlığımız bu gör
düğümüz eserlerden fazla, hem çok 
fazladır . Gelecek sene lzmir Fuva-
rını daha iyi bir tarzda göreceğimi
ze kuvvetle eminim . 

, 1 
Sergi gerek endüstri, gerek zi-

lncnü Atatürk'ün Fuvara alaka
larını ve lzınirlilere selamlarını al· 
kışlar arasında ralka bildirmiştir . 

ı\ı.ht!.~ f..U§a 

Londra : 2 ( Radyo ) Mısır 
dt legasyonu başkanı Nalıas paşa 

Royter aja•ısına verdiği bir rnüla· 
katta , g3rdüğü sempaii ve dostluk 
tezahürlerinden dolayı lngiliz hükü· 

Gırnatadaki bombardımandan sonra §elıırden bır kö§e 
ı metine ve milletine teşekkür etmiş 

ve demiştir ki : 

ASİLER SANSABESTIEN 
YAKININDA 

Ankara : 2 ( A A. } ispanya 
haberleri karışık ve birbirine zıt ol· 
makta berdevamdır . 

Hükumetciler Katalonya kuvvet 

!erinin Mescsya ilerlediklerini Sara
gos ile Terul arasında irtibatı kes· 
meye muvaffak olduklarını bildiri

yorlar . 

Asilerden bir çok esir alınmış
dır. Asilerin iki taaruzu akim kal
mışdır. Diğer taraftan Madridin asi 

tayyareleri tarafından bombardı
man edildiğini ve mühim hasarat 
yapdıklarını Toleloye doğru muvaf. 
fakiyetle ilerlediklerini ilan ediyor
lar . 

Asiler Sansebastıene 8 kilomet
re mesafede bulunmaktadırlar . 

Madrid : 2 ( A. A. ) - Şimali 
garbide, Asiler ani bir tenkile uğ
raşmışlardır . 

Londra : 2 ( A A ) - Bugün-

ltalya Balear adalarıını işgal et
mek suretiie Cebelüttarıkın rolünü sıfı 
ra indirebilir. Veyahut ayni şekilde 
Fransayı Afrika müstemlekelerinden 
ayırabilir . 

Yeni Stateji, düşmanın mühimm
at ve erzakını temin ettiği yerlerle a-

1 
IAkasını kesmek için tayyareyi en mü
kemmel vasıta olarak kabul ediyor. 
Bizzat lngiltere bile el!'er müttefiksiz 
bir harbe girerse deniz aşırı toprak
larile alakasının kesildilı'ini görmek 
tehlikesine maruzdır. 

General Roven Robinson 1935 de 
neşrettiği [Emniyet ]adındaki eserin
de ayni mevzua temas ederek harp 
zuhurunda hava taarruzları neticesi 
olarak lngilterede açlık , ümitsizlik 
ve bunların neticesi olarak ta büyük 
bir ihtilalin çıkması ihtimali karşısın
da endişelerini ihtar etmektedir. 

içinde bulundul!'umuz Tayyarecilik 
haftasında realitelerin ifadesi olan 
şu birkaç satırı yazmanın faydalı o
lacaıı-ına kaniiz .. Bu birkaç satır bize 
yarınki huzur ve emniyetimiz için 
tayyarccililı'c ne kadar çok ehemmi· 
yet vermemiz lazım geldilı'ini gös
termiş olsa gerektir. 

N. G. 

fren cıvarıuda asiler elde etııkleri 
bir tepeye kerleşiyorlar 

kü çarpışmalarda Asi kuvvetler mü · 
him telefat vermişlerdir . 

Madrid; 2 ( A. A.) - Hükü 
- Gerisi ikinci sahifede -

• iki memleketde bu muahe-

deden rok fayda görecektir • Mua· 
hedenin , Mısırlılar kadar İngilizler 

için de sosyal ve ekonomik bir ehem· 
miyeti vardır . " 

Paris : 2 ( Radyo ) - Nahas 
paşa ve Mısır delegasyonu bugün 
Parise vasıl olmuşladır . Mısır heye· 
ti istasyonda , Mısırın Paris sefiri 
Fahri paşa ve çok kalabalık bir Mı
sırlı talebe kütlesi tarafından karşı
lanmıştır. 

Ellerinde Mısır bayrakları olan 
talebeler Nahas paşayı : 

- " Yaşasın Nahas p~a , yaşa
sın Mısır 1 sesleriyle alkışlamışlardır. 

600,000 Rus genci 

Silah altına çağırıldı 
Moskova: 2 (Radyo) - Yeni 

kanun mucibince bu gün altı yüz 
bin genç silah altına çağrılmıştır . 
Sovyet ordusunun normal effektinfi 
ne nazaran bu mühim bir artıştır . 

FiLiSTiN iŞiNiN HAL ÇARESi ARANIYOR FAKAT 

Araplar başladıkları yo-1 
la devam ediyorlar 

----···~···---

Filistin ihtilalin beşinci ayını yaşıyor. 
Hala sokaklarda kan lekeleri .. Herkes 

göçebe hayatı yaşamakta .. 
Akka : 31 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Filistin, ihtilalin beşinci 
ayını yaşıyor 1. Sokaklarda hala kan 
lekeleri .. Herkes göçebe hayatı ya
şamakta 1. 

Artık burada tabii şerait içine 
katılan ölmek öldürmek , boğuş· 
mak hadiselerini uzun boylu tafsil 
etmeği zait görüyorum . 

Dün yine Safed'de Yahudi ma
halleleri üç defa ihtilalcıların baskı

nına uğramıştır . 
Bomba ve silah sesleri sabaha 

kadar devam etmiş ve şehirde bü· 
yük bir panik doğurmuştur . 

Çeteler sabaha doğru dağlara 

çekilmişlerdir . 
lhtilalcılar Gazze civarında Es

düd köprüsünü de tamamen yak
mışlardır. 

Rayların bombalarla bozulması 
yüzünden Mısır treni de gecikmiştir. 

Gazze istasyonundaki askerler 
bir defa daha gece baskınına uğra
mışlardır . 

- Gerisi ikinci sahifede -

;-~-----·----·-------·-----·-------.-. ..__.._...___... __ ....._..___ __ .... 
Habeşistanda yeni 
hükumet teşekkül 

bir 
etti 

Ankara : 2 ( A. A. ) - Bir Londra haberi garbi Habe 
şistanda Gore şehrinde V olde Sadıkın Reisliğinde bir 
Habeş hükumeti teşekkül ettiğini bildiriyor . 

Loydcorç Hitlerle 
görüşecek 

ftlr;~~
1 

... 

Loydcorç 

İrak hariciye 
nazırı 

Dün şehrimizden 
İstanbula geçti 

Garda karşılandı ve 
uğurlandı 

Irak hariciye nazın Nuri paşa , 
dünkü ekspresle şehrimizden lstan
bula geçmiştir . 

Nuri paşayı, Vilayet namına Vali 
muavini Emin Refik karşılamış ve 
Garda kendisiyle kısa bir mülakat 

yaptıktan sonra teşyi etmiştir . ...... 
İngiliz kralı 

Londra : 2 ( Radyo ) - Loyd
corç , bugün Almanyaya mütevecci-
hen hareket edecektir • Eski başba- Türkiye yolunda .. 
kan , Berlinde Her Hitlerle hususi . . ( AA ) _ 1 ·ı· 
bir mülakatta bulunacak ve Avrupa- Atıne • 2 · ngı ız 
nın bugünkü siyasi vaziyetini gö- Kralı Sekizinci Edvardın yatı bugün 
rüşecektir. 

1 

Siros adalarına doğru hareket et-

Londra ~ 2 ( A.A. )- Loydcorç miştir . 
beraberinde kızı ve oğlu olduğu hal· Kralın yatını bir çok Krovazör· 
de bugün Londradan Berline müte· !er takibetmiş ve selamlamışlardır . 

veccihen hareket etmiştir. Maniçko _ Rvsya 
Yunanistana en 
mükemmel ordu 

Başbakan bunun içın heri 
şeyi söyledi 

Atina : 2 (Radyo) - Bir müla
kat esnasında Başbakan M. Metek
sas, Yunanistana en mükemmel bir 
ordu kazandırmak için elinden ge
len her şeyi yapacağını ve bütün 
Yunan gençliğinin sadece milli his 
ve fikirlerle meşbu olması 13.zımgel
diğini, ordu ve donanmanın muhak
kak tekamül ettirileceğini söylemiş
tir . 

Hudut delegasyonu 25 
Eyli'ılda toplanıyor 
Moskova : 2 (A.A) - Tass a

jansı muhabirinin bildirdiğine göre : 
Mançiko - Rus hudud komis· 

yonu geçen yıl 2 inci Teşrin sonun. 
da bazı sebeplerden dağılmışlardı , 

Sovyet Rusya, bu meselenin hal
li için derhal bir komisyon toplan
masını istemiştir • 

Mançiko hükümeti bu talebe 
bazı kayıdlar ileri sürmüştür . 

Her iki taraf komisyonları da 25 
Eylülda Mandagoya istasyonunda 
toplanacaklardır • 



Sabile : 2 

Avrupaya bir bakış 
·-

Fransanın bitaraflık teşebbüsü-Silah
lanma yarışı - ispanya ihtilali- İtalya, 
Almanya , Avusturya ve Macaristan 

ispanyadaki kardeş harbi devam 
ediyor. Bu mücadele artık bir ihtilal 
hareketi olmaktan çıktı da iki tara
fın biribirini imha için giriştiği bir 
boğuşma şeklini aldı. 

Asiler, Komünistliği kaldıracağız 
diye ellerine geçen hükumet taraf
tarlannın idam ediyorlar. Hükumet 
tarnftarlan, Faşistliği kökünden ka
zımak için esir ettikleri asileri öldü

rüyorlar. 
Hafta arası, askeri vaziyette bir 

değişiklik olmamıştır. Hükumet kuv
vetleri şimalde Gijin kasabasını iş

gal ettiler. Fakat Ovcdo'yu alama
dılar. Asiler de 5an Sebastien'e gi
remediler. Diger taraftan hükumet 
merkezlerini Burjos'dan Valadolid 
şehrine naklettilı r . Bunun Madrid 
üzerine yapılacak bir taarruz için 
hazırlık olduğu sanılmaktadır. Fakat 
çoktan beri yapılacağı bildirilen bu 
taarruz bir türlü inkişaf edemeJi. 

FRANSANIN BİTARAFLIK 
TEŞEBBÜSÜ 

Revolta karışmamak için Fransa 
tarafından yapılan teşebbüsün ne 
netice verdiği bu dakikaya kadar 
kati olarak malum değildir. Çünkü ı 
her şey ltalyanın ve Almanyanın bu 
teşebbüse karşı alacakları vaziyete 1 

bağlıdır. 

Teşebbüs ileri atıldığı zaman ltal
ya ve Almanya bir takım şartlar 
ileri &Ürmüşlerdi. Almanya, ispanya 
hükumeti tarafından müsadere edi
len bir tayyarenin geri verilmesini 
istemiş. ltalya da hükumet kuvvet
lerine hususi teşekküller tarafından 
da yardım yapılmamasını , gönüllü 
asker gitmemesini ve gazetelerin 
Sosyalistler lehinde yazı yazmama
larını talebetmişti. 

Son haberlere göre ltalya bu şart
lardan vaz geçmiş , yalnız " bilva
sıta müdafaa ., yapılmamasını şart j 
koymuş. Bu " bilvasıta müdafaa .,nın 
ne olduğu helli değil . 

Bir tefsire göre , hükumetler is
panya hükumetine yardım ederlerse, 
bu yardım doğrudan doğruya , hu- 1 

sus! şahıslar veya teşekküller yar- 1 

dım ederse , bu yardım da " bilva
sıta müdahale " olur muş. Eğer bil
vasıta müdahalenin tarifi bu ise, ltal
ya eski şartlannda ısrar ediyor de 
mektir. Almanya da bu bilvasıta 
yardım noktasında ısrar ediyor.Her 
halde ltalya ve Almanyanın ispanya 1 

asilerine yardımları hala devam et
mektedir. 

Yalnız lngiltere bir taraflı ola
rak silah, harb malzemesi ve tayya 
re gönderilmesini yasak etmiştir . 
Diğer taraftan Fransız sosyalistleri 
sabırsızlanmaktadır. ispanyaya yap
tığı bir seyahateen avdet eden işçi
ler federasyonu reisi Jouhauz, Pa. 
ris'te yapılan büyük b:r mitingde ha
raretli bir nutuk söyliyerek Fransa
nın ispanya hükumetine yardım et
mesini taleb etmiştir. Fransa ban: 
kasının yeni idare meclisi azaları a
rasına girerı Jouhauz, bugün en nü
fuzlu Fransız poli tihacılarından bi
ridir. ltalya ve Almanya bu sekiz 
on gün içinde bitaraflık teşebhüsü
nü kabul etmiyecek olursa Blum'un 
vaziyeti çok zorlaşacak ve bitaraf 
kalmaya karar vermiş gibi görünen 
başbakan belki de istifa etmek mec
buriyetinde kalacak . 

ALMANYA, İTALYA, AVUSTURı 
YA, MACARİSTAN 

Dünya efkarı umumiyesi lspan· 
ya hadisesiyle me§gul iken orta Av
rupada da bir şeyler oluyor . iki 
hafta evvel Almanya A vusturyanın 
istiklalini tanıyarak bu küçük dev
leti manen ilhak etti. Geçen hafta 

da Macar Naibi Hortv Avusturyayı 
ziyaret etti . Avusturya Başbakanı 
Şuşnig ile görüştükten sonra Bad 
lschel' dan hududu gececek Berch
tesgeden'de Hitlerle üç saat ğörüş
tü. Avlamak bahanesi , le yapıldığı 
bildirilen bu ziyaretin siyasi ehemi
yeti meydandadır. Macaristan Av
rupanın revizyonist devletlerı ara
sındadır. Bu itibarla ltalyanın dostu 
idi. Fakat ayni gephede bulunan 
Almanyanın, Avusturya yüzünden 
ltalya ile ihtilaf halinde bulunması 
Macaristan için bir kaygı kaynağı 
idi. Hele 1935 senesi lkincikanu
nunda ltalya, Fransa ile mahud an
laşmayı yapıp ta antirevizyonist 
zümreye iltihak eder gibi göründü 
ğu zaman, Macaristan matem yap· 
mıştır . 

1936 Senesi başında matem ya
pan Macaristan, Avusturya üzerin
de Almanya ile ltalyanın anlaşmış 
gibi göründükleri bugün de bayram 
yapmaktadır, Macaristarun takib 
edeceği yolun tayini hayli kolaylaş
tı. Bir Alman, ltalyan, Avusturya 
ve Macaristan cephesi tamamlan
mış demektir. Harbtan evvelki Al· 
manya, Aeusturya - Macaristan it
tifakı müsellesine ne kadar benzeri 

SiLAHLANMA YARIŞI 

Milletlerarası münasebetleri baş
ka bir bakımdan da harpten evelki 
vaziyete benzemektedir. Evelki haf
ta Sovyet Rusya askere alınma ya
şını yirmi birden on dokuza indir
mek suretile sulh zamanındaki mev
cudunu bir miyon üçyüz binden iki 
milyona çıkarmaya karar vermişti. 

Almanya geçen hafta buna, as
kerlik hizmet müddetini iki seneye 
çıkarmakla mukabele etmiştir. Bu 
suretle Almanya da sulh mevcudunu 
bir milyona çıkarmaktadır. 1933 
senesi martında Almanva Versay 
muahedesinin tayin ettiği yüzbin as· 
keri beş sene içinde iki yüz bine 
çıkarmayı teklif ederken ve işin da
ha garibi bu teklif Versıy muahe
desinin hükümlerini bozar diye F ran
sa tarafından reddedilirken üç sene 
İçinde bir milyon askere sahih ol
ması silahlanma yarışının t.ımpoeünu 
göstermeğe kafidir. 

Bu silahlanma yarışımda bütün 
mesuliyeti Almanyaya yükletilmez . 
Almanya 1933 senesinde askerlerini 
beş sene içinde iki yüz bine iblağ 

etmeği teklif etti . 
Ertesi sene hava kuvvetini, Fran

sa ve Çekoslovakyanın hava kuvvet 
!erinin yarısı nisbetinde tutmayı tek
lif de reddedildi . Kendişini serbest 
addeden Almanya bundan sonra si
lahlanmaya başladı . Şimdi Avru
pada en kuvvetli askeri devlet ölçü
sünü de kabul etmiyor. Fransa Rus
ya misakından sonra Fransız - Rus 
askeı i kuvvetlerine muadil , kuvvet 
sahibi olmak istiyor . 

Harpten eve] de devletler ara
sında silah yarışı böyle bir seyir ta· 
kib etmiş ve nihayet Aurupayı harba 
sürüklemişti . 

Rusya silahlanır : Almanya si
lahlarını artırır . Fransa haregete 
geçer . Bu Almanyayı tahrik eder . 
Her devlet müdafaa için silahlanır . 
Harpt!ı.n evvelki milletlerarası mü
nasebetlerinin tarihi göstermiştir ki 
silahlanma yarışının doğurduğu me
sele . halli en güç olan ihtilaflardan 
biridir . 

*** 
Bu gece nöbetçi eczane 

Postane civarında 

Yeni eczanedir 

Türk sSzii 

Şehrimizde ha~acı- 1 :: 

lık haftası ı · ~.Şehrimiz borsasında·· 
1 Pamuk satışları çok hararetlendi 

3 Eylul 1936 
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Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

KW'Uf 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

lata 
tra 

bedeli de!fişmez yalnız posta masrefı Bü 
zammedilir . llıaııy 

Dün akşam Seyhan par 
kında faydalı bir konfe 1 

rans verildi 
30 Ağustostanberi devam eden 

havacılık haftasında düne kadar ya 
pılan işleri dünkü nushamızda yaz
mıştık . 

2 - İlanlar için idareye müra· haşbal 
Klevland 45 , Ekspres 42,5 , iane 43 caat edilmelidir . ır~: 

kuruş Üzerinden alım satım yapılıyor ı· d l ~:tar 
Hava Kurumu Şehrimiz şubesi 

dün akşam da Seyhanparkta hava
cılık ve hava tehlikesi hakkında ga
yet istifadeli ve değerli bir konfe
rans tertip etmişti . Saat 21 de par
kı dolduran kesif bir kalabalık ze
hirli gaz kursu görmüş Doktor Ed
hem Necdet tarafından verilen bu 
konferansı tahmin ettiğimiz alaka ve 
merakla dinlemişlerdir . Konferans
ta hava tehlikesinin bilhassa zehirli 
gazlarla ölüm saçma olduğu canlı 
bir surette tebarüz ettirilmiştir . 

*** 
Cumartesi akşamı da Hava Ku

rumu menfaatine güzel bir saz mü
sameresi verilecektir . 

Kültür direktörümüz 
Avrupa seyahatinden 

döndü 
Tatil münasebetiyle bir Alman· 

ya seyahatı tertip eden Türk maa
rifcilerine şehrimiz kültür direktörü 
Yunus Kazım Köni'nin de iştirak 
ettiğini yazmıştık . 

Yunus Kazım Köni evvelki gün 
bu seyahattan dönmüş ve dün va
zifesine başlamıştır . 

Seyyar meşrubat 
satıcıları 

Şehrin hemen her tarafında elle
rinde birer koga ve m~rapa iie do
laşan şurup, meyan ve ayran satıcı
lanna tesadüf edilmektedir . 

Belediyenin bıı gibi satıcıların 
- kullanacakları kaplar hakkındaki
tarifatına zerre kadar uygun olmı
yan , bu gayri sıhhi , şekilde meş· 
rubat satan seyyar satıcılara sık sık 
rast gelinmektedir . 

Bilhassa · bu gibi satıcıların üst 
başlarının ve sıhhi vaziyetlerinin sı
kı bir kontrol altına alınmasını lü
zumlu görmekteyiz . 

Arabacılar 

Tarifeden fazla para almak 
için ne yapıyorlar 

istasyon - şehir arasında işli
yen arabacılar tarifeden fazla para 
koparmak için usuller icad etmekte
dirler . Mesela Adanalı olduğunu 
hissetikleri müşterilerini : 

- Müşterim var . Diyerek sav· 
maktadırlar . Arabacıların bu ceva
bı verdikten biraz sonra trenden 
inen her hangi bir yolcu ile pazarlı
ğa giriştikleri her gün görülmekte
dir. 

Şehrimize gelen yabancılardan 
fazla para alınmasına ve şehirlileri
mizin bu gibi muamelelere maruz kal 
maması için belediyemizin her zaman 

olduğu gibi arabacıları daima takayyu 
dat altına alacağını umuyoruz . 

Terfi etti 

Şehrimiz erkek lisesi Türkçe öğ· 
rı:tmeni lsmail Oğuz terfian Bafra 
orta mektep müdürlüğüne ve Türk· 

çe öğretmenliğine tayin e c'i:n ·; liı . 

Şehrimiz Ticaret ve Zahire bor
sasında umumiyetle satışlar çok ha
raretlenmiştir. 

Bilhassa pamuk alım satımı çok 
memnuniyet verici bir şekilde de
vam etmektedir. 

Dünkü satışlarda, Klavland 44,5-
45, Ekspres 42-42,5, iane de 41-

Beyannameler 
usulünde 

Vergiye tabi olan mües
seseler beyannamelerini 

nasıl yapacaklar ? 
Beyanname usulünde vergiye ta-

bi olan ve ayni zamanda kanunrın seki· 
zinci maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı müesseselere karşı taahhüt iş
lerine girişenlerle pul bayiliği yapan 
mükelleflerin verecelcleri beyanna· 
melerde vergiyi tediye sırasında ke
silmiş olan bu taahhüt bedelleriyle 
bey'iye aidatı ve bunlara müteallik 
masrafları ne surette gösterecekleri 
bazı yerlerde sorulmakta olduğun· 
dan keyfiyet aşağıda izah edilmiştir. 
Kazanç vergisi kanvnunun sekizinci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı 
müesseselere karşı taahhütde bulu
nanların ve keza pul ve kıymetli ev· 
rak bey'iye aidatının mükellefiyet 
şekli ve vergi nisbetleri kanunda hu
susi ve istiseai bir surette tayin e
dilmiş olması itibarile bunların, be
yanname vermeyi istilzam eden di
ğer teşebbüslerden mütehassıl kar
lara karıştırılarak 32 inci maddede 
yazılı nisbetlere göre vergiye tabii
yeti caizdir. 

Diğer taraftan, taahhüt bedelle
ri ve bey'iye aidatı, hiçbir mesraf 
tenzil edilmeksizin tediye sırasında 
vergiye tabi tutulmakta olmasına 
mebni bu işleri beyannameye tabi 
diğer işlerle memzucen yapılması 
halinde umumi masraftan bunlara 
isabet eden mikdarın diğer karlar
dan indirilmesi de kabul ;ıdilmez. 

Bu gibi müesseselerin bilumum 
hasılat ve masarifi memzuç buluna
caksa da tediye sırasında vergisi ke
silmiş olan taahhüt bedeli ve bey'iye 
aidrtının umumi muamele yekı1nun
dan indirildikten sonra ve bu taah
hüt bedeli veya bey'ıye aidatı ile u
mumı muamele yekunu arasıadaki 

nisbet dairesinde masariften de ten
zilat yapılarak geri kalanın 35 nci 
madde mııcibince vergiye tabiiyeti 
vo bu gibi taahhüt bedelleri ve bey'. 
iye aidatının kontrolu teshil maksa
dile beyannamede ayrıca gösteril 
mesi lazımgelmektedir. Tahhüt ve 
ya bayilik işleri birbirinden ayrı o 
!arak idare edildiğı takdirde bunla
rın hesapları da zaten aynlmış ola
cağından bu husustaki hesapların 
tefrikinde esasen bir güdük yok
tur. Kazanç vergisi hakkındaki 11 
seri No. umumi tebliğ!n dördüncü 
bendinin 3 No. fıkrasının bu esasa 
göre tatbiki ve keyfiyetin merkez 
ve mülhak kazalar Maliye memur 
!arına da tebligi ve mükelleflerin de 
münasip sürette haberdar edilmeleri
ni Maliye Vekaleti bir tamimle bü-
• ~n ,i]a}etlere bildirmiş ·r. 

43 üzerinden gitmiştir . 

Bu işlerle uğraşan bir zattan al-

dığımız malumata göre : 

Pamuk satışlarının daha ziyade 

hararetlenmesi ve fiatların yüksel

mesi muhtemel bulunduğu anla· 
şılmaktadır . 

Sahibi aranan 
hayvan 

Bir köylümüz birbuçuk 
aydanberi bulduğu bir 
mandanın sahibini arıyor 

Dün merkez Jandarmalarımızdan 
Adil matbaamıza gelerek : 

Fakılar köyünde Ali isminde bir 
adamın 4 ayağı sekili . alıu beyaz 
dişi bir manda bulduğunu ve birbu
çuk aydanberi sahibini aradığını 
söylemiştir • 

Böyle bir mandası kaybolan var 
sa gösterdiğimiz yerlere müracaat 
etmelidir . 

Dünkü hava vaziyeti 
Dün şehrimizde, hava sabahtan 

gece yarısına kadar rüzgarlı geç
mişti . 

En çok sıcak santigrad 32,8 de
receyi göstermektedir . 

Bir isim benzerliği 

Evvelki günkü nusbamızın şehir 
haberleri sütununda bir sarhoş· 
luk neticesi Sovyet acentesi tah
sildarı Ali Rıza isminde birisinin 
taşkınlık yaptlğı yazılmıştı . Aynı 
acentenin diğer şubesinde de mu
vakkaten çalıştırılan : " Ali Rıza " 
isminde birisi olduğu ve bu hareke
ti asıl tahsildar Ali Rızanın değil 
onun yaptığı anlaşılmıştır . Tavzih 
ederiz . 

icra muavinliği 

Adana icra memur muavinliğine 
terfian, Gaziantep mahkemesi zabıt 
katibi Sami tayin edilmiştir. 

Filistin 
• 

çaresı 

işinin hal 
aranıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Tulkerim ile Kakun arasında 

demıryolunu bekleyen müfreze ihti- , 
lalcilerin , hücumuna uğramışsa da 
kendilerini yetişen tank ve zırhlı oto. 
mobiller tehlikeden kurtarmışlardır . 

Akka ile Sana arasında ihtilalcı
lar yol yapan nafia amelelerine hü 
cum etmişler ve Yahudi olan bir 
mühendisi yakalayıp dağlara götür
müşler , bir loğ makinesini ve mü
hendisin otomobilini tahrip etmişler. 
Yetişen askeri kuvvetler ıhtilfilcılarla 
çok çetin çarpışmıilardır. lhiilalcılar 
mühendisi bırakarak çekilmişlerdir . 
Mühendis ihtilalcilerin yüzelli kadar 
olduğunu söylemektedir . 

Şos lerde bir kaç defa dinamit 

spanya an ge en i· 
haberler çok 1 

karışık t 

- Birinci sahifeden artan -

met hava kuvvetleri, dün Luse~ 
bombardıman etmişlerdir • 

Barselon : 2 ( A. A ) - Hükı1· 
met kuvvetleri ileri hareketlerirıt 
devam etmektedirler . 

Bu sabahki çarpışmada Asiler· 
den 4 kişi esir alınmışdır • 

iHTiLAL KUWETLERI AGIR 
BASIYOR 

Londra : 2 (A.A) - Dün yapı· 
lan bir çarpışmada ihtilalciler üs· 
tün bir vaziyette bulunmuşlar ve h~· 
kumet kuvvetlerini za'fa uğratınıŞ

lardır . 
Londra : 2 (A.A) - ihtilalcileri~ 

kamyonlan cenup cephesinden müte· 
madiyen mühimmat taşımaktadır . 

ESKi DAHİLiYE VEKiLi TEVKlf 
EDİLDi 

Paris : 2 (A.A) Havasın bil· 
dirdiğine göre : 

Madrid hükıi.meti eski Dahiliye 
V ekilinirı ihtilalle alakasından şÜJ>' 
helenerek k.endisini tevkif etmiş 110 

hapishaneye sokmuştur . 
Paris : 2 (A.A) - FransadaJl 

ispanyaya yapılan mühimmat yar· 
dımları devam etmektedir . 

Dün üç kamyon yol bulamıya• 
rak geri dönmüş ve şark yoluyla gi· 
derele müh'ımmatı teslim etmiştir . 

Marid : 2 (A.A) - Hükumet 
kuvvetleri bütün cephelerde terakki 
etmektedir • 

Asilerin bütiin hareketlerine rd' 
men icat'! surette vaziyete bakim bıl' 
lunmaktadır . 

Lehistanın başku
mc.ndanı 

Fransız hava kuvvetleri" 
nin tezahürünü seyretti 

Paris : 2 (A A) - Pariıte bu· 
lunan Lehisten orduları baş k. gene' 
ral Lidz, Fransız nazın refakatinde 
hava kuvvetlerinin tezahürünü sey· 
retmişlerdir. 

Vatandaş! 
Cöklerini avucunun içinde tut· 

mıyan ulu$ların halini göriiyonıı · 
Uçak fiiolaruun bir insan ağırbğııı' 
daki bombalarile dünyanın en vu· 
ruşkan yiğitleri bile başa çıkamı· 
yor. 

-Ti.irk hava kurumu-

patladığı için kara yoliyle Hanyunt• 
asker getirilmesinden vazgeçilmiştir· 
Teberüssaitle Hanyıın•Jsdan ihti -
lalcıların baskın haberi gelmektedir· 

HÜSNÜ f;, 

Mo 
tilles 
lctıer 
lil iç 
llıuşla 

Le 
f'ly/e 

o 
İndire 
lar bi 
llıak i 
tckct 
tiler 
dile; 
• • 
ni g· 

soy]c 
iki rni 



EylUl 1936 Türk sözü sahife : 3 

Ü 

1 
BELEDİYE İLANLARI ' Devlet Demir-yolları 

lüğünden: 

------------------------------------------------------...! 

Umum müdür-

Yeni Romanya 
başvekili 

Troçki'nin 
Siyasi faaliyetlerine mani 

olmak için !.. 

1- Müzayedeye konulan eşya : Emrazı Zühreviye hastanesinin 936 
yılı ecza, pamuk ve iğne ihtiyacı . 

2- ihale: Açık eksiltme suretile yapılacaktır . 
3- Artırma: 10 -Eylfil-936 perşembe günü saat on beşte daimi en

cümende yapılacakbr . 
4- Muhammen bedeli : İki yi,iz on beş lira otuz üç kuruştur . t atareskoya tebrik tel

ltafları gelmeğe başladı 

Bükreş : 2 ( A. A ) - Yeni Ro
~anya kabinesini teşkil eden , yeni 
aşbakan Tatareskoya tebrik tel 

rt'aflan gelmeğe başlamıştır . 

Paris : 2 (A. A.) - Rusyanın 5- Teminat akçesi : On altı lira on beş kuruştur. 
teşebbüsü üzerine Norveç hükumeti 6- Şartname : istekliler her gij.n Belediye yazı işleri müdürlüğünde gö. 

Troçkinin siyasi faaliyetlerine mani rebilirler . 7224 26 · 30-3 -8 

olmak için bazı tedbirler almışdır. i • ira· 

_ ~ Dün Sovyetlerden gelen telgrafa, 
I ataresko samimi mukabelede bu
Unrnuştır. 

Romanya hükfimeti · Devlet Demıryolları umumi mü
dürlüğünden : 

litüleskoya bir 
teklif yapıldı 

Asılsız bir şayiayi tekzip 
ediyor 

.. Monte Karlo : 2 ( A. A. ) - Ti
~leskonun yanında bulunanlar Mil- ! 

. . tler Cemiyetinde Romanyayı tem· 
;tyı sıı ~ için kendisine teklifte bulun- 1 

Bükreş : 2 ( A. A ) - Hüku
met, Ecnebi memleketlerde Roman· 
yayı temsil eden bazı memurlann 
istifa ettikleri hakkındaki, dış gaze
telerin şayialarını katiyen yalanla
maktadır. ·ııuşlardır . 1 

ı: R - t-,. , __ 4 ' ' 1 1 • 

ikil' 
ine ~., 

er· 
Dünya rnüdhiş bir kasırganın arifesinde 

~usyaya bir hücum mu? 
pı· 

üs· hrı· faya~e J?urnal ve Le Jour gazeteleri .Almanyanın silahlanması hakkında çok 
lcr _ 1 dıkkat makaleler neşretmektcdırler . Bunların ehemmiyetli kısımlarını 

ııt cume ederek alıyoruz 

eri~ 

te· 

f 

il· 

r· 

•• 
••• 

et 

/<thı Le lour gazetesi Almanranın si- bulundurulmamış olmasını tenk·t • 
tıııması hakkında ıöyle diyor · d. ı e 

Lı · ıyor . 
il. akikat şu ki Rende ve Behem- AVRUPADAKI MUHTELlF AK1SLER 

t yada hudutlannı kuvvetlendi· 1 Le ]our gazetesi Almarıyadaki ha-
en Almanya, evvelce Şarki Prus- ı disenin bütün Avrııpada muhtelif akis· 
~ ~c SiJezyayı takviye cttiti gibi 1 lcr uyandırdığını İ§areı ediyor. Bu a· 

1ttı>ten ve cenuptan kendini muha- ~ kisler şunlardır : 

:: .Utına alarak, Rusyaya hüeum L ondra hadisenin tesirini azalt-
~! ek ~tiyor . Bizim taraftan da kı- mağa ça1ışıyor ve meseleyi bu-
t~ t~hlıke görürse, şark hududunu nun için vahim görmek istemiyor, 
tit .Y\. :Ye eder~ bi~e hijcum edecek-, Moskovada büyük bir heyecan u· 

yanmıştır. Roma da komünist teh-

Yl.JMR U KLARIMIZ Yf.RiNE JRADE Jikesini görmektedir . Varşovada 
MIZl KALDIRALIM hayret ve endişe vardır. Viyana e· 

fnct le ]ournal l!azetesi, Almanyamn 
&f1 llsunu çoğaltması kaT§lSJnda Fran-

rıırı ~ L ;;: • • /' İ/t va,ı.u ıyı ta ım görmüş ordusu 

3~ l":ukabele edecek vaziyette olduğunu 
Y uyor ve ilave ediyor : 

hemmiyet vermiyormuş gibi görün-
mek istiyor. lstokholm ise "ağır bir 
ihtar 1 ,, diyor . 

~~--------·---------~~ 

F' akat ordumuz ne kadar mükem 
J-· v mel olursa olsun, eğer ruh kuv 
~~ etleri . 1 h. . 1'1' eQ mız o mazsa ıç bır şey eltie 

Tüccar ve fabrikacıları
mıza: 

.el :~ez . Onun için yumruklarımızı 
L:rı~irademizi kaldıracak, Albert 
e t\in tarafından hadiseden bir gün 

""b~;eı söylenen ve hadise ile manası 
Q • kat daha kuvvet bulan nutkun· 
sa •şaret edilen displin ve otoriteye 
aygı gösterecek zaman gelmiştir . 
ALMANYA DÜNYAYI MERAKTA 

BIRAKMAK iSTEMEDİ 
§ı)y[ Le .lournal diğer bir makalesıııde 

e dıyor : 

Q limpiyat'ar biter bitmez Al
İtıd· rnanyanın " Sert bir darbe ,, 
lar 

1~~c.eği haher verilmişti. Alman
tnak :ıı daha fazla merakta bırak
"ek ıstemediler. Çabuk ve seri ha
til et rtiler. Sovyetleri itham et
di:r, 5P.anya harbini vesile göster..... :r, ve parmakla Fransa ist:•,ame-
·•l .. tf'-

llo'• 
1
&ostererek tehlikede olduklarını 

Y ed'I 
l·k· 1 er. Sonra hemen ordularım 

ı rn· ı· 

Çifçilerimizin 4 Temmuz 935 1 

tarihli yüzde üç hava kurumuna yar-
1 dım kararları üç yıl müddetledir . 

Mıntıkamızda bu yıl ve gelecek yıl 1 

bu kararın tatbik edileceği alaka · 
darların bilmeleri için ilan olunur. 

7241 

TÜRK HAVA KU· 
RUMU ADANA 

ŞUBESi 
4 5 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor. idare hanemize 

müracaat edilsin . C. 

Devlet Demiryolları tarafından cer kısmında çalışbrılmak üzere Avru
paya TEKNIKUM tAhsili için gönderilecek (20) talebeye ait musabaka 

şeraiti : 
1 - Türk olmak . 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait bulunduğl)na dair 
Devlet Demiryollarınm (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), (fzmir) ve (A. 
dana) daki sıhhat heyetlerinden veya Devlet Demiryollarına kabul oluna· 
cak memurlarda bulunması lazım gelen sıhhi şartları gösterir matbu sıhhi 
rapor muhteviyatına uygun olarak (tam teşkilatlı bir hastaneden alınmış 
sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Deylet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
istiyenler mektpelerden bir gilna ilişikleri olmadığına dair vesika göste

receklerdir, 
5 - A!'.~erlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığı· 

na dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak. 
6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile lstanbul Mühendis 

mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
7 - fstidaya bağlanması lazımgelen vesaik : 

A) Nufus kağıdı veya musaddak sureti . 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettiren evrakı müsbite. 
C) Hüsnühal varakası (En son mektebinin vereceği hüsnühal vara-~ 

kası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda mahalli polis 

dairesinden alınacaktır. 
D) 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotograf 
E) Aşı şahadetnamesi 
F) 3, 4 ve 6 ıncı maddelerdeki vesaik 
H) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şimdiki, ölmüş ise öl

meden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? ve nerelerde çalışmışbr? Şim
diki ve ölmeden evvelki mesl:k ve memuriyetinden önce daha nerelerde 
ne gibi işlerde ne vakitler bulundu? Bunlan gösterir bir ebeveyn tercü· 

meihal varakası. 
8 - Müsabaka imtihanı 22.9.936 tarihinde saat (9) da lstanbulda 

mühendis mektebinde yapılacaktır. 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hendese, 

cebir, müsellesat kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 
10 - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih e-

dilir. 
11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada Teknikum tahsili gör

meden evvel Devlet demiryolları Eskişehir atelyesinde altı ay staj göre· 

ceklerdir. 
12 - Eskişehir atdyesindeki staj müddeti zarfında stajyerlere iki bu-

çuk lira yevmiye verilecektir. 
13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler, Avrupadaki tahsilleri 

nin neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet demiryolları 
idaresinin istiyeceği ş~kilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - TAHSİL PLANI 6 : ay Es1<..işehir atelyesinde staj, bir buçuk sene 
Avrupada idarenin gösteseceği fabrikalarda staj ve lisan öğrenilmesi , ik! 
buçuk sene de idarenin göstereceği teknikumlara beş sömestirlik makine 

şubesi ikmal ve diploma alınmasıdır. 
15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hususut hakkında Devlet 

Demiryolları umum müdürlüğünden ve işletme müdürlüklerinden ve mü · 
hendis mektebi müdürlüğünden istiyenler tafsilatı lazime alabilirler. 
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Doktor Ali Hikmet 
Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

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

ıs ıne çıkardılar . 
}'u Gazeteler Alman gençliğinin 
la;tseverlik hislerine hitap ediyor
tn .. · Almanyanın komüni1me asla 
Veus"aa~e etmiyeceğini söylüyorlar 
D· Bız Almanlar harp istt"meyiz '" 
k~y~· ~e~rar ediyorlar, " Almanya 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 

Urfa Vilayeti Daimi En- , 7227 6·-3o 
---------------------------..;..--~~~~---

n ısını emniyette görmek ister .,, 

ALMANYA IHT AR ETMİŞDİ 
Yet{ Le ~our gazetesi Fransa ile Sotı-

er Bı r~ · d '· &ırat r 1t;I arasın ani misakın akdi 
armda Bitlerin : 

/\ l~anya kendini garpte bolşe 
:tu vıklik tehdidi karşısında gö-

rse em . . . . d la myetım temın e en vasıta 
la;a baş vuracaktı .,, Dediğini hatır 
sı~·~~r, ve o zaman bu ihtarın Fran-

hül«imeti tarafından g-Oı önünde 

c Ü meninden : 

( 14,970 ) lira (70) kuruş bedeli 
keşifli Urfa ldarei Hususiyesine ait 
yanık yatı mektebinin tamir ve ta
dilatı 14-8-936 gününden itiba
ren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile ve aşağıdaki şartlar dahilinde 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1- Keşifname, şartname, plan 
ve sairesini görmek istiyenler Vi
layet daimi encümen kalemine mü
racaat edecektir. 

2 - Eksiltme Vilayet daimi en
cümeninde yapılacak ve müddet 
14-Eyh11-936 pazartesi günü saat 

on ikide sona erecektir. 
3 - Bedeli muhammenin °/0 de 

7 ,5 muvakkat teminatı olarak Hu
susi Muhasebe namına Urfa Ziraat 
Bankasına nakden yatırılacaktır.2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanunu- 1 

nun bildirdiği banka mektubu ve 1 

tahvilatta kabul olunur . 

4- Talipler inşaat ve tAmirat iş
lerinde ehliyetli olduğuna dair vesika 
gösterecektir . j 

5~ - Teklif mektuplan 936 yılı I 
Eylulunun 14 üncü pazartesi günü · 

saat o·nôire kadar Vilayet Daimi \ 

Encümeni reisliğine verilmiş olacak 

tır . 
6- Bu tamirat ve tadilat için ev

velce getirilmiş olup ldarei Hususiye 
anbarında mevcut bulunan beş bin 
küsur lira kıymetindeki demir, ahşap 
kereste ve çimentolar maliyet fiatı 
üzerinden bedeli ihaleye mahsuben 
nakıt makamında müteahhide devir 
edilecektir . 

7- Her on beş günde bir alma· 
cak istihkak raporuna göre bedeli 
ihaleden tediyat yapıhr.7221 

25-29-3-8 

1 

Devlet Demiryolları hesabına cer mühendisi yetiştirmek üzer e 
Avrupaya HOHŞULE tahsiline gönderilecek beş talebeye aid müsabaka 
şartları : 

1 - Türk olmak . 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük olmamak . 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına mem

leketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait bulunduğuna dai~ Dev
let DemiryoUarmın ( Ankara ) , ( Haydarpa?a ) , ( Eskişehir ) , ( lzmir ) , 
( Adana ) daki sıhhat heyetinden veya Devlet Demiryollanna kabul olu
n~cak memurlar~a bulunması lazımgelen sıhhi şartlan gösterir matbu sıh
hı rapor muhtevıyatına uygun olarak ( tam teşkilatlı bir hastahaneden ) 
alınını~ sıhhat raporu ile anlaşılmak . 
. . 4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
ıstıyenler mekteplerinden bir gfina ilişikleri olmadığına dair vesika gös
termek. 

5. - ~skerlik vazi!esinin ~vrupaya tahsile gitmesine mani olmadığı
na daır alakadar askerlık şubesınden vesikayı haiz olmak lazımdır . 

6 - Talipler 19/ 9/936 tarihine kadar istida ile Istanbul Mühendis 
mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir . 

7 - lstidaya bağlanması Jazımgelen vesaik : 
A ) Nüfus kağadı veya musaddak bir sureti . 
B ) Gürdüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite . 

. C ) ~üsnühal varakası ( en son mektebin vereceği hüsnühal varakası 
ıle _o tarıhten sonra çalıştığı yerlerden ve ayni zamanda mahalli polis dai
resmden birer hüsnühal varakası alınacakbr ) 

D ) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf . 
E ) Aşı şahadetnamesi . 
F ) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik . 

.. H ) Babas~m adı nedir ? Nerede olduğu ? Sağ ise şimdiki, ölmüş ise 
ol~ed~n e~~elkı ~eslek veya memuriyeti nedir ? ve nerderde çalışmış
tır · Şımdıkı ve olmeden evvelki meslek veya memuriyetinden önce daha 
nere.~erd~ ne gibi işlerde ve ne vakıtlar bulundu ? Bunları gösterir bir 
tercumeı hal varakası . 

_ 8 -: Müsabaka imtil:ianı 21/9/ 936 tarihinde saat ( 9 ) da lstanbulda 
Muhendıs mektebinde yapılacaktır . 

9 .- Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili maki
ne .. resm~ hatti, fizik, kimya ve Türkçeden olacaktır . Bu derslerin şiimulü 
Muhendıs m~ktebi üçüncü sınıfına kadar olan programlara göredir . 
~? - lmtıhanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih 

edı.ır . 
. 11 ~ Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki tahsilleri

nı~ neti~e~in?e~ sonr~ki ~ecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryolla· 
rı ıdaresının ıstıyeceğı şekılde taahhüdname vereceklerdir 
. 12 - T ~HSIL .. PLANI : Avrupada idarenin gösterec~ği fabrikalarda 

hı~ ~ene staı v~ mud~et zarfında da lisan öğrenilmesi, idarenin tayin ede
cegı Ho~şul~mn makıne şubesinden 8 sömestrlik tahsili ikmal ve altı ay 
zarfında ımtıhan vererek diploma almaktır . 

1~ - Avrµpadaki tahsil şeraiti veya diğer hususat hakkında Devlet 
Dem~ryollan ~mum Müdürlüğünden ve işletme müdürlüklerind~n ve Mü
hendıs mektebı Müdürlüğünden istiyenler tafsilatı lazime alabiJirler . 
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--~-----...-~-----------------------------
! Adana öğretmen okulu direktörlüğün-
den : 

Aç.ık eksiltmeye konulan işin 
Miktarı 

700 
260 

Cinsi Dipozitosu 
metre lacivert kumaş 215 lira 
takım elbise dikisi 98 

" 
~-. Okulumuz talebe ihtiyacı için yukarda gösterilen iş .g t -8-936 

dan ıtıbaren on beş gün müddetle ehiltmeye konulmuştur.Kati ihale 15 _ 
9-~36 salı günü saat 14 de Adana Kültür direktörlüğünde toplanacak 
komısyonda yapılacaktır. 

2- Alınacak 700 metre lacivert kumaş feshane Me sucat fabrikası
nın okulda nümunesi mevcut 510 numaralı kumaşı olacak ve fabrikanın 
şahadetnamesile tevsik edilmiş bulunacaktır. 

3- Nümunesine uygun olarak dikilecek 260 takım elbisenin dikimi 
kumaşın oku_Ica tesell~münden sonra şahadetnamesine göre yapılacaktır. 

4- Eksıltmeye gırecek olanların Ticaret Odasında kayitli olması ve 
~490 sa~lı k~nunun 2 ve 3 üncü maddesine göre Jazımgelen vesaiki bir· 
Jıkte getırmesı ; ve şartnameleri görmek istiyenlerin bu müddet zarfında 
Okul direktörlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur . 7247 3-7-11-15 

Saygı değer çif çil erimize 

Ş. Z~raa)t Bankası Adana Mensucat fabrikası çırçırbanesite 1. N. lu (Eski 
ınasıler ve 2 N. lu ( Eski Belçika ) fabrikaları mevsim için faaliyete ha. 

zırlanmıştır . 
Ziraat Mensucat ıane ve koza 
1 Numaralı iane ve koza 
2 Numaralı yalnız Klevland pamuğu çekeceklerdir . 

1 - Toplama mevsiminde ç.ifçiyi sıkıntıdan kurf armak için para da-
ğıtılmaktadır . . 

2- Fabrikalarımıza getireceğiniz kütlü ve kozalar için faizsiz avans 
verilecektir . 

3- Pamuk ve çiğidini satmak istiyenlere borsa fiatı üzerinden her 
türlü kolaylıklar gösterilir. 

4- ~levl~ndın .~~me ücreti diğer fabrikalar fiatından daha ucuzdur. 
5- Şımdıden çı~t almak istiyenlere çiğit verilir. 
Pamuklar~ruzı huzur ve rahat içinde çektirmek için geniş depolan mü· 

kemmel ~akınalan bulunan ve her türlü sürat ve kolaylığı gösterecek 
olan fabrıkalarımıza baş :vurmanız menfaatınız iktizasındandır . 

Müracaat yeri : Ziraat bankası Adana Mensucat fabrikası müdürlü-
ğüdür . 7198 27-3 



Sahife : 4 

l l Adana Borsası • muame e erı 
PAMUK ve KOZA 

Kilo :Fiyatı 

CİNSİ Eu En çol. 
Satılan Mikdar 

az 
ı:. s. K. s. ırn. 

Kapımalı pamul< 
Piyasa parlağı 

" Piyasa temizi 
" -

iane 1 42 
iane 2 
Ekspres 42,25 42,50 
Klevlant 44,50 1 45 

. YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah . 

Ç l G l T 
Ekspres 

~· 1 

iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" " Tohumluk ,, 

H U BUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 5,25 

" 
Yerli 4 6 

" 
menlane 

Arpa 3,37 
Fasulya 
Yulaf 3,50 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu . 
Mercimek 
Sisam 1 

. 
UN 

ı ~ört yıldız Salih 675 

1 ·= - uç )t » 600 _,, _ -
-~ Dört yıldız Doğruluk 700 --"' 

..2 ı:: 
üç » " 625 

o - Simit " 
- 800--

:-= ~ - - --"' > _ Dört yıldız cumhuriyet 700 
N B. ..... üç » ,. 625 

Simit ,. 800 

Liverpol Telgrafları 

~ ... ' Kambiyo ve para 
2 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

:St:ıtHİnı 

Hazır 
1 

6 65 Liret 

1 \-Rayşmark 
Temmuz vadeli 6 52 

1 

1 

Frank « Fransız » 
6 15 Birinciteş rin vadeli Sterlin « ingiliz • 634 50 

Hit hazır 5 149 Dolaı « Amerika » 

Nev~ork 11 47 Frank « İsviçre » 

Ankara fıçı birası 
. " _, ,.,_ _. . ··.,,-· ... 

. · .. : 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı 10 Kuruş ( Mezesiz ) 

Ayakta Dublesi 12,S · ( 
" 

) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 
Dublesi ıs kuruştur 1 

Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Öz Türk sermayesile kurulmuştur . 
Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acentesi : Rıza Salih Saray Posta kutusu 
95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. + 11 R. 7230 7 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

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

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul ötmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu · ı u 

Celal Bayer 

1 

1 

Türksözü 

- - - . ...... 

T~RKiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

3 Eyhil 1936 

Sayın Çifçilerimize ı 
Çırçır daireırıiz en yeni tesisa~ 

çalışmağa başlamıştır . Müşterile1 
miz her senekiliden fazla memP~ 
kalacaklardır . Bilyük partiler i~ 
hususi depolarımızı angaje ediniı ;J 
DoGRULUK UN VE ÇIR~i 

FABRiKASI 
72.52 3-5-8 

Kaçakçılar vatan I" 
hainidir 

1 

Zayi mühür J 

Maaş tatbik mührümü zayi etli . 
Yenisini çıkaracağımdan eskisi 
hükmü olmadığını ilan eylerim . 

Sofubahçe mahallesin 
Mustafa kızı 

7248 ÜLVIYE 

Muhasip aranıyor 
Su deposu ve gazozhanemizdeW 

hesapları tutacak bir muhasip af11 
yoruz . Talipler şeraiti öğrenJll , 

üzere süratle ticarethanemize Jll~ 
racaat etsinler. l~ 

' ~ , · .. 

1- 3 KAYADELEN 

72 53 oGULLARI 

İkmale kalanlar 
okusun 

.·DiRA 
BiRiKTiREN 
fJ~~T. {;D[;Q 

Orta mektep ve Lise sınıfları# 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-ıeııd 
derslerinden ikmale kalanları ikJl11' 

imtihanına hazırlamak üzere bit 
kurs açtım . I 

... 

' ''NO RGE 1
1 

'' 1 Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 
buz dolabıdır. 

"N orge nin renkli buz dolapları 
" birincilikle temayüz et

mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

; 1 . Adana Hav?lisi sat~şyeri : Ulu-
r camı caddesınde 

•' 

ı 

~Pi-=tllfP*lllllf ~et~~r ~:ş~;:~::~-
~~!!!!!'!!!!!~!!!!!!!l!! .. !!!!!l rethan esidir. 

7183 11-15 

SOCONY-VACUM 

• 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 
T. ve H. B. rumuzlarına müraca'1 

!arı . C. --- -

Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 6 

~ sz 
~Till 

TtjJ.lKi~ iŞ ~~l<.ASI 

6748 

1\ 

llıış 

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

8:.., 
--------------...... ---------- ~et ~il ADRES : Abidin pil{ôa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

l~ j 


