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iSPANYADA HER GÜN BiNLERCE ADAM ÖLÜYOR 

lu 

giliz-Türk münasebatı 
ileri dostluk safhasında 

Atatürk 

Ankarayı teşrif 
ettiler 

Ankara: 29 ( A.A) - Ata
türk bugün 14 te Ankaraya gel
miştir. Büyük Önderin gelişleri 
münasebetiyle bütün Ankara baş
tan başa donanmıştır. 

İspanya ihtilali en kanlı 
bir safhaya girdi 

Hükumet kuvvetlerinin bazı mıntıkadaki 
muvaffakiyete rağmen ihtilalcılar ilerliyor 

~~~-----·------~~-

Habeşistan 
• • 
ışı 

Ras Kassa kuvvetleri 
faaliyette 

den , Avam kamarasında Türkiye için 
ok sitayişkarane sözler söyleyerek , 

Türk hükumetine teşekkür etti 
·-·· Başbakan ve ha- İspanya ihtilali bir asırdanberi yapılan 

kanlarımız ihtilallerin hemen hemen en çok 

Adisababa: 20 (Radyo) - Res
mi bir tebliğe göre, Ras Kassa kuv· 
vetleri Adisababa telefon ve telgraf 
hat1annı kesmişlerse de, çıkanlan ta
kip kuvvetleri ile Habeş çeteleri ara
sında yapılan şiddetli bir müsade
mede bin kadar Habeşli ölmüş ve 

püskürtülmüştür. 

r Önderdiği telgrafta Montrö muvaf 
i; akıyetimizin dünya sulhunda oyna 
acağı r-0le işaret eden Edene, Rüştü 
ras samimi mukabelede bulundu 

Ankaraya döndüler 

Ankara : 29 ( A. A. ) - Baş
bakan İsmet İnönü beraberinde Dış, 
İç ve Adliye bakanları olduğu halde 
dün lstanbuldan şehrimize gelmişler 
ve istasyonda merasimle karşılan
mışlardır . 

Ankara : 29 ( A.A.) - Avam . 

ktnarasında beynelmilel vaziyet 
q k ::1 

bu .. ın a beyanatta bulunan Eden 
~· ıün beynelmılel siyasette her şe 
rın b· b· 

Il'~ed ır ırın.! baA-lı b;..ılunJ .ığunu kay-
~Jtnderek Londracla üçler konferan
ı~~r a. F ransanın Belçıkanın v..., lngil
. ete~ı_n ~vrupanın garbındaki vazi
abuu~ennde ~üı_nkün olduğu kadar 

t b·ı k Ve yem bır sureti haHe van 
. er~·ınesi_ için müşterek bir arzu gös -
e ıklerıni söylemiş ve Montrö kon 
t<t~ına temas ederek demiştir ki : 
e ontrö konferansı sulhperver 

trıeşru metodlarla bazı muahede-

Teıjik Riiştii Aras 
le· 
tirn Y.eniden nazarı dikkattan geçi-
k lllesı keyfiyeti bahsında Avrupaya 
h\~etli bir misal vermiştir . Türk 
İç~ Urnetine yalnız teminatın e]fazı 
t 

ın değil fakat aym zamanda bu 
em· 

l'tıh ınatın tedvin edilmesini amil olan 
tn :~n dolayı teşekkürlerimi bildir
egı kendime bir vazife addederim. 

,, Şüphe yoktur ki büyük Beritan
ıa h··k 
81 d u ilmeti ile Türk hükumeti ara-
il~ a daha sıkı ve daha samimi bir 
ee ~~t boğazlar konferansının neti

sını teşkil etmiştir . 

lat Ankara : 28 ( A.A. ) - Boğaz
Seb tn~kavelenamesinin imzası müna 
A.. etıyle İngiltere hariciye nazırı 
D~thony Eden , hariciye vekilimiz 
tel· Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki 

g"rafı göndermiştir . 
Pk ~ SPf ans Dr. 'f'evfık Riiştü Aras ; 

1'ürkire hariciye zıekili 

h Montrödeki Türk heyeti murah
~:sası~ın hath hareketinin bu dere
tn g-enış bir ölçüde yardım ettiği 
~ esut bir netice teşkil eyleyen bo-

ın:~ı~r hakkındaki yeni mukavelena
YUkl"lın akdi esnasında hissettiğim bü
d· memnuniyeti ekselansınıza bil-
ırın . k 

ed eYı endime bir vazife telakki 

11./r Ve bu hadisenin memleketleri

~~t~sında yeni bir dostluk ve sı
lt.ış._bitliği de..vr~io.iıı ~başlangı-

J~ılı il 

cını teşkil eyliyeceği hakkında kalbi 
ümitlerimi arz eylerim . 

Hariciye vekilimiz dr. Tevfik 

- Gerisi üçüncü sahifede -

IS\ _,__ 

Mareşal F.Çakmak 

Ça.ca ~~{aleyi te tiş~ git 

Ankara : 29 ( A. A. ) -· Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak 
mak Tinaztepe torpidosile dün Ça- \ 
nakkaleye gitmiştir . 

İtalyanlar Dörtler 
1 

konferansına işti 
rak ediyorlar 
Paris : 20 (A.A.) - İyi haber 

alan mahafillerden sızan malumata 
gore: 

İtalyanlar Dörtler konferansına 
iştirak edecektir . 

Londrada gizli bir plan 

Almanyaya eski müstemlekelerinden bir 
kısmını vermek için böyle bir plan mı 

hazırlanıyor? 

Paris : 29 ( A. A.
1

) - Övr gazetesi bu sabahki nüs
hasında yazıyor : 

Londra Müstemlekeler Nazırı, Almanyaya eski müs
temlekelerinden bir kısmının verilmesi için gizli bir plan 
hazırlamaktadır. 

=··= . AS 

Ekonomi bakanımızl Dnl!<D<atneır : 
1 f ı· l 
1 aa ıyette Seyhan köprüsü 

Kütahyaya geçti 
Ankara: 29 (AA.) - Ekonomi 

Bakanı Celal Bayar Balıkesir, Bo· 
rasit ve balya madenlerinde tetki
katta bulunduktan sonra Kütahyaya 
gelerek büyük elektrifikasyon tesi
satının kurulacağı Seydiomer Likit 
havzasına gitmiştir . 

Çenberlayn hasta 
Londra : 29 ( A A. ) - Çen· 

! . be:dlayn q~m~ qastalığm~an ra~at 
S!Z 1r, . . .. . ' 

Yeniden yapılmakta olan köprü
lerimiz hakkında dün gazeıelerdeki 
tafsitdtı okurkerı yurdun muhtelif yer
lerin de başlamak iizere olan, ba§lıyan 
ve inşaatı biten bu köprülere aid ma· 
Lamat arasında •• Seyhan köp1üsü ,, 
nün de adını beyhude yere aradık .. 

Bıı gürıkü Seyhan köprüsü, iktisa· 
di ehemmiyetindt•n bnşka tarihi bire
serdir de, Söyle böyle 1500 yaşını. dol
duran ve Çııkurovııyı bir yandan bir 
yana bağlıyan bu biricik köprünün 
şimdiki bakımsız ve acıklı hali hakkın· 
da bundan önce de bir kaç kere feryad 

. ederek. alakal.ılann dikka.tini ~kmege 
... . .. . . .... . .. -. 

kan dökülenidir 

Gt>çen ha/İa Sıwıt Sehm.tıendekı lı~rbi arıdırarı erıstantanelerderı : Yukarı
da ; Gönüllü lspanyol kadınları yaralıları kaldırıyor . Aşağıda ; Asi tayyare

lerin bomba savurduğu, bir cadde 

Madrid: 29 (A. ) - Estampana· 
dak.i çarpışmada 600 kişi ölmüş ve 
1200 kişi yaralanmıştır. 

etmek için hükumet kuvvetlerinin 
yakında harekete geçecekleripi bil
dirmektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Avam kamarası 
toplantısında 

1 Eden siyasi vaziyet hakkında 
1 

• h d. ıza at ver ı 

Londra : 29 (A.A) - Dün top· 
lanan · avam kamarasında hariciye 
nazırı Eden dünya siyasi vaziyeti 
hakkın la uzun boylu izahat vermiş-

tir. 

İktisat vek.ileti pamuk ip 
liğı buhranı için te lbir aldı 

Ankar;~'2ğ ( AA ) - iktisat 
vekaletinin verdiği bir emirle piya· 
samn pamuk ipliği ihtiyacım karşıla
mak için Sümer Bank fabrikaları fa
aliyete geçmişlerdir . Bu suretle pi
yasadaki pamuk ipliği sıkıntısı bir 
kaç gün içinde bertaraf edilecektir . 

' Cel :ı l Bayarın madenler 
tize:lndeki tet~Lderi 

Ankara ~ 29 ( A. A ) - Eko 
n')mi Bakanı Celal Bayarda Susur
luk Borasit ve balya simli kurşun 
madenlerinde incelemelerde bulun
muştur . 

Kudüsde 
İngilizler on Arabı 

öldürdüler 

-, 

Kudüs : 29 (Radyo) lngiliz 
tayyare1eri yüz kadar Araptan mü
teşekkil bir çete üzerine mitralyöz
lerle ateş açmış ve on Arap ölmüş
tür. 

ispanya sularındaki Alman deniz 
kuvveti iki zırhlı, bir krovazör ve bir 
torpido fil.. tilasından mürekkep ol
mak üzere altıya iblağ edilmiştir. 

fngiliz milliyetçi konseyi lspan
yol işçilerine yardım için bir beyan
name neşrederek iane açmıştır. 

Ankara: 29 (A. A.) - Royter 
ajansı İspanyada asilerin Madrid 
üzerine yaphkları tehdidi bertaraf 

Filistin kargaşalıkları 
müzmin bir hal aldı 

Çlllı:.nıı§fık. Bir aralık bu mühim ese
rin yıkılmaktan kurtulması için Nafia 
ı-ekriletinin bütçeye k<lfı bir tahsisat 
koyduğu, tamir derecesini tesbit ıçin 

İngiliz tayyareleri Arap ihtilalcilerini bom 
balıyor. Araplar büyük hasarat veriyorlar 

Adarıaya mütehassıs gönderdiğini öğ
renmiş ve hatta hııaii.rı yarm tamir ışi
ne hnşlarımak iizere olduğunu da işit
miştik . /1radan aylar geçti : ' Moafe-

Arab ihtilal şefi, ihtilalcileri topladı 
ve ölülere acısını bildirdi 

sef lıii.ıiin bu kadar ,, oldu olacak ,, Kudüs : 27 ( Hususi ) - İhti-
ııaidh~rine rağmen bu. ihtiyar köprüre lalin başladığı günün yüzüncü günü 
yerıicfPn hayat 11e. kudret verecek reha- olması dolayısiyle Arap fırkası reisi 
kilr lıır el hala uzanmadı . Cemal Hüseyninin evinde büyük bir 

l~fter şimdiki köprü , yıkılıncaya ihtifal yapılmış ve bunda Filistinin 
kadar kerıdi haline terkedilmış deği/$e, ileri gelenleri ve lngiliz büyu"k rüt-
"A afia Vckciletinin l!U işe tezelckn elıem-

h ke beli askeri ve mülki memurlan da miyet t'ermesi çok yertrıde bir ar!! · t 

olaca};tır. Çün~ü St;yhan fr~prü_sü gün ı hazır bulunmuşlardır • 
geçtıkçe harap q/uyor, yaz ktır. - --·· -~mC!l .H.Y~,mL;_. y_üz ~~-

beri bütün Filistinde nahak yere dö 
külen kanlardan dolayı eseflerini 
bildirmiş ve müstemlekeler nazare 
tini şiddetle muahaze etmiştir . 

Yine ihtilalin yüzüncü günü ol
mak münasebetiyle müslümanlar 
camide , Hiristiyanlar kilisede topla· 
narak bu uğlırda ölenler ." için dini 

- Gerili UçünQÜ sahifede -. . 



Sahife : 2 Türk sözü 

• 
ispanyada müstakbel re-

ne olacaktır • 
rım 

Lenin in Peygamberliği 
----· ..... +-••··----

Alphonse Daudet'nun İspanya 
için söyledikleri 

ispanyada şimdi cereyan etmek· 
te olan hadiseler beklenilmeyen şey
ler değildi . Fakat bu, onların ehem 
miyetinden bir şey kaybettiremez. 

Geçen 16 Şubattan yani halk 
cephesi hükumetinin iktidar mevkii. 
ne geçişinden itibaren hasımlarının 
böyle bir darbei hükumete teşeb 
büs edecekleri her gün beklenebi 
lirdi . 

Sollar cephesinin zaferinden ev. 
ve) ispanyayı iki sene müddetle ida
re eden rejim malumdur . 

Radikal hükumetin politikası bil· 
hassa şiddetli bir tenkil politikası 

olmuştu. 

kapitalistler sür'atle öclerini almak· 
ta gecikmediler . 

Kilise ispanyada en büyük ka· 
pitalistlerden birisidir . Ve belki de 
en büyüğüdür denilebilir . 

Asırlardan ve bilhassa on do· 
kuzuncu asırdanberi kilise ispanya
da , daha az müsait zamanların bu
lunabileceğini düşünerek, sayısız ara
zi ve emlak almıştır . 

Halbuki işte, 1931 ihtilali Ciz 
vitlerden başka dini müesseselerin 
hiç birisini ortadan kaldıramamış· 
tır . 

1934 senesinde Osturi maden 
amelesi isyan ettiği zaman Lerrous- 1 
Robles kabinesi buraya, Afrika ala- ' 
yını ve müstemleke kıtalarını ( Kızıl· 
!arı ) süpürmek vazifesile sevket· 1 

mişti . 

Bu hususta aldığı en büyük ted
bir. ancak tedrisatı liiikleştirmek ol
muştur. 

Geçen Şubatta iktidar mevkiine 
gelen halk cephesi hükumeti de da
ha fazla bir şey yapamamıştı . 

Largo kaballeronun mu
vaff akiyet ihtimalleri : Maden amelesinin o zamanki 

mukavemeti de her halde hatırlar
da olsa gerektir . 

Oviedo bir haftadan fazla şid 
detli bir mukavemet göstermiş ve 
nihayet Robles hükumeti asilerin 
mukavemetini kırmak için tayyare fi. 
)olarını ve donanmayı göndermeğe 
mecbur olmuştu . 

O zaman geçen hadiselerle, bu 
gün İspanyayı kana boyayan ihtilal 
arasında garip bir müvazilik var . 

Bu giinkü asi generaller de sol· 
)arın zaferinden doğan hükumeti 
mağlup etmek yine ayni Afrika ala
yını ve müstemleke kıtalarını kul· 
)anmaktadırlar . 

lhtilalcılara karşı döğüşmek üze 
re hükumetin davetine ilk koşan· 
lar da yine Osturi maden amelesi 
koşmuştur . 

Leninin Peygamberliği -
ispanyada geçen hadiselerin Av· 

rupa için çok büyük bir ehemmiye
ti haiz olduğunu bilmeyiz, söylemeğe 
hacet varımdır ? 

Alphonse Daudet bir çok defa
lar, ispanyanın Avrupadan çok Af
rikaya aid olduğunu söylemiştir . 

Bu söz belki d~ bir çok bakım· 
)ardan doğrudur : 

Jeoloji, coğrafya, etnoğrafya ba. i 
kınımdan olduğu gibi .. 

Ve bu hal bizi ispanya büyük 
nüfuzunu kaybedelidenberi Pirene· 
)erin öbür tarafında geçenlere fazla 
bir ehemmiyet vermeğe alıştırmış· 

tır . 
Eyet .. Fakat, Lenin, Rus yadan 

sonra bolşevik olacak ilk memleke· 
tin ispanya olacağını söylemişti . 

Hadiseler bir kere d~i. politi· 
kacıya hak verdirteceğe benziyor . 

Kilise; büyük kapitalist --
1931 de, krallığı memleketten 

koğan ihtilal, hiç bir suretle bir kı
zıl ihtilal olmamıştır . 

Cumhuriyetçiler tarafından ida· 
re edilen bu hareket, liberal bir re
jim kurmuş ve çok hafif bir surette 
sosyalizme kaymıştır . 

Fakat bu rejim de halk kütlesi· 
nin beklediği hal çarelerini vereme· 
miştir . . 

Ve bundan başka sağ eleman
larına bütün es.ki kuvvetlerini hı· 
rakmıştır. 

Bugünkü façist ihtilalinin ehem
miyetini, bilhassa Largo kaballeroye 
iktidar mevkiinin yolunu açmak ih· 
timalinde aramak lazımdır. 

Kaballero sosyalist partisinin sol 
cenah şefidir. 

Bu parti 60 bin ve Kaballero· 
nun reisi bulunduğu sol cenah iki 
milyondan fazla taranara sahip ol· 
masına rağmen Kaballero bizzat 
sosyalist partisinin reisi değildir. 

Bir çok defalar, Kaballero, ta
kip edeceği politikanın komünizm· 

1 
den ayrı bir şey olmıyacağını ve ko· [ 
münizm ile teşriki mesai etmeğe ha
zır olduğunu söylemiştir. 

Üç ihtimal 

Eğer hükumetin vaziyeti vahim· 
leşirse, bundan Largo Kaballeronun 
vaziyeti mühim surette sağlamlaşa· 
caktır. 

Bunun içindir ki muhtemel olan 
şeyler şunlardır : 

1 - Askeri ihtilal muvaffak o
lur ve bu ihtimal çok zaiftir. Çünkü, 
ispanyada halk kütlesi, bir façist 
diktatörlüğüne razı olmakdansa si· 
lahsız olarak çarpışmayı tercih ede· 
cektir. Ve sonra ordunun büyük bir [ 
kışmının bu günkü rejime sadık ka-
lacağına da inanmak lazımdır. 1 

2 Askeri ihtilal hakiki bir kı· 
zıl mukabil ihtilalini celbedecektir. 
Bu taktir de bir diktatörlük kuru· 
lacaktır. 

Yalnız bu ihtimale karşı bir ma· 
ni meydana çıkabilir: 

Anarşist - sandikalistlerin mu
halefeti .. 

Bu sınıfa mensup olanlar - ki 
şubattanberi adetleri çok artmış, he· 
men hemen bir milyon dolmuştur -
ne çeşit ve ne şekilde olursa olsun 
bir temerküz hükümetine muanz 
olup sendikalist guruplar tarafından 
idare edilecek Liberter bir komü. 
nizm istemektedirler. ı 

Elhasıl ne olursa olsun, Azana 'yı ı· 
bu günkü iktidar mevkiinde olanlar 
tutmağa muvaffakta olsalar, ispan
yada sola doğru kuvvetli bir meyil 
olacak ve hükümette müfrit ele
manlar hakim bulunacaktır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcaınü civarında 

Alı Nasibi eczanedir 

İptidai maddeler tenzilat 
cedveli vilayete geldi Köylünün kalkınması için 

2430 Sayılı muamele vergisi ka
nununun 5 inci maddesine göre 936 1 

yılına ait iptidai maddeler tenzilat 1 
cedveli vekaletten yilayete dün gel
miştir, 

Ziraat bankası ikraz şekli şartlarında 
değişiklikler yaptı • 

yıne 

Şehrimiz borsasında 

Şehrimiz Ticaret ve zahire bor. 
sasında son günlerde mevsim dola· 
yısıyle hiç bir satış olmamaktadır. 

Zahire üzerinde, Pazar yerinde 
ufak satışlar yapılmaktağır. 

Şehrimiz sıhhat ve temiz
lik işleri 

• 
Şehrin sıhhat ve tanzifat işlerinin 

vaziyeti ve idare şekli üzerinde tet -
kikat yapmak üzere sıhhat müdürü 
Muhiddin Artuner vilayetce memur 
edilmiştir. 

Doktor Muhiddin dün, belediye· 
de bu işler üzerinde çalışmıştır. 

Tayinler 

Adana Doğumevi stajyer ebesi 
Halise, Elaziz memlekethastahanesi 
hemşireliğine tayin edilmiştir. 

* * " Adana Doğum ve bakım staj 
yer ebeliğine lstanbul ebe mektebi 
bu sene mezunlarından M.,şenef ta· 
yin edilmiştir . 

* * * Adana Doğum ve çocuk bakım 
evi stajyer ebesi Hikmet Diyarbekir 
Numune hastahanesi hemşireliğine 

tayin edilmiştir . 

* * * 
Balıkesir Doğum ve çocuklar evi 

stajyer ebesi Zehra, Adana mem
leket hastahanesi hemşireliğine ta· 
yin edilmiştir . 

İskan memurluğu sıhhat 
müdürlüğü binasına nakl 

edilmiştir 

Vilayet iskan memurluğu sıhhat 
müdürlüğü binasına nakledecek veı 
orada çalışacaktır. 

dairenin nakli için vekaletten tah
sisat -ta gelmiştir. 

Tapu müdürü Samsuna 
tayin edildi 

Şehrimiz Tapu Müdürü Emin 
Güvenç, Samsun Tapu Müdürlüğüne 
tayin edilmiştir . 

Eminin yerine lzmir tapu sicil 
muhafızlarından Fevzi gelecektir. 

Fabrikadan çaldığı bezi 
kaçırırken .. 

Dün , ziraat mensucat fabrikası 
amelelerinden Giridli Mustafa kızı 
Hurşide, fabrikanın bezhanesinden 
çaldığı bezleri dışarı kaçırırken cür· 
mü meşhut halinde yakalanmıştır. 

Zabıta Hurşide hakkında kanuni 
icabı yapmıştır. 

Sopa ile dayak 

Eski istaşyonda dün, İstiklal ma
hallesinden Akif oğlu İlhan ile Şa· 
hap oğlu Behzad arasında bir kav
ga çıkmış ve ilhan Behzadı sopa ile ı 
pek ağır surette döğmüş ve yarala
mı~tır. 

Köylümüzün kalkınması için, zi· 
raat bankası ikraz şekli şartlarında 
mühim değişiklikler yapmıştır. 

Bu şartlar köylünün kalkınması
nı temin maksadile yapılan bir kong· 
rede kararlaştırılmıştır. 

Tatbik mevkiine geçen bu şart 
!ar şunlardır: 

ipotekli, zincirleme kefaletli zir
rai ikrazatın hesabı cariler şeklinde 
olmaması, 1000 liraya kadar ikraza. 
tın peşin alınan faizleriyle 1000 li
radan fazla olan ödünçlemelerden 
yüz de bir nisbetinde alınan komis· 
yonun yıl sonlarında valörlerine na· 
zaran tahakkuk : ettirilerek zam edil
mesi ve kredinin kafi derecede arazi 
karşılığı göstermiyen veya arazisi ol
mayıp ta başkasının arazisinden ken· 
di vesaiti ile ortakcılık eden kimse-

!ere de teşmili suretiledir. Aynı za. 
manda bankaca tefviz edilen temi· 
natın tahmil ettiği borç sonradan Ö· 

denirse çiftcinin arazisiz kalmaması 
ve müstahsil vaziyetinden çıkmaması 
için bunların kendilerine verilmesi 
ve hususi makbuzlar mukabilinde 
tahsildar ve makkiblere paraya el 
koyma ve tahsilat selahiyeti de veril
miştir. 

Bazı şartlar altında hissei şayialı 
gayri menkullerin de karşılık olarak 
kabulu kararlaştırı mıştır. 

Mahsullerini müsait şerait ve fi
at bulunmaması yüzünden satama· 
yan ve hesaplarını ödeyemiyen çift 
cilerin mahsul mukabili ikrazat tali· 
matnamesine uygun olarak mahsulle
rini rehin almak suretiyle kendilerine 
avansta yapılacaktır. 

Bütün köylü çocuklarını 
okutmak için 

Kültür Bakanlığı köy hayatına uygun 
kitaplar hazırlıyor 

Köy öğretmeni 
kurs 

Kültür bakanlığı ilk tahsil çağı · 
na girmiş olan çocukların okutulıııa· 
sı işiyle yakından alakadar olmakta
dır. 

Bakanlığın bu mesele etrafında 
yaptığı tetkiklere göre, ilk tahsil 
çağında 1,850,000 çocuk vardır. 

Bu miktarın yalnız 658,000 ni 
mektebe gitmektedir. 

Okula devam eden talebenin 
31 O bini şehirde, küsuru da köy o· 
kullarında okumaktadırlar. 

Memleketin umumi nüfusuna nil· 
zaran köylü yüzde 70 nisbetiııde ol 
duğuna göre, ilk tahsil çağında bu
lunan köylü cocuklarının ancak yüz· 
de 25 i okuyabilmektedir. 

Öğretmen derdine gelince; köy 
!erde 6900, şehirde 6931 öğretmen 
vardır. 

Köylerin bazılarında birden faz. 
ı la öğretmen bulunmaktadır. 1 

Şu 30,000 köyümüzün yalnız beş
bininde öğretmen ve mektep vardır. 
Geriye kalan 43 biı\i öğretmensiz 
ve mektepsizdir. 

Bugün öğretmen okullarının ver
diği öğretmen sayısıyle bu büyük 
boşluğu kapatmağa imkan yoktur. 

Kültür bakanlığı köylüyü tezel
den okutmak çarelerini aramış bul· 
muştur. 

Mesela, evvelce de yazıldığı gibi, 
buğün orduda okuma yazına bi
lenlerin sayısı , üzde 90 dan fazladır. 
Bilhassa çavuşlar ve küçük zabitler 
köylerine döndükleri zaman, kendi 
başlarına mükemmel surette öğret 
menlik yapabilecek bir kabiliyette. 
dirler. 

Bakanlık bu durumu gözönüne 
alarak bunlardan faydalanmağı dü. 
şünmuş, esaslı bir proje hazırlamıştır. 

yetiştirmek 
açıldı 

• • 
ıçın 

Çalışmalar iki esaslı nokta iize
rinde ilerlemektedir: Biri köylü ço
cuklarına okutulacak şeyler ve diğeri 
köy öğretmeni olanlara verilecek 
veçhe. 

Köy çocuklarına okutulacak ders
lerin en mühimlerini tesbit etmek 
için toplanan komisyon iş'ni bitir 
miş ve raporunu hazırlayarak bakan· 
lığa vermiştir. 

Okutulacak dersler arasında ha
yat bilgisi en başta gelmektedir. 

Talebeye bu dersleri okutacakları 
yetiştirmek için de bir kurs açılmış· 
tır. 

Eski şehirde (Porsuk) çiftliğinde 
açılan bu kursta ziraat vekaleti ile 
öğretmenler köy öğretmeni olacak. 
ları yetiştirmek için büyük bir gay· 
retle çalışmaktadırlar. 

Kurs bittikten sonra bu öğret· 
menlere hayat bilgisi, umumi sıhhat, 
hastalıklardan korunma, modern zi
raat bilgileri gibi dersler de göste
rilecektir. 

Bu köy öğretmenlerinin çalışma
ları sıkı bir kontroldan da geçirile
cektir. 8 1 O köy için ayrıca öğret
men okulundan çıkmış bir öğretmen 
kontrolluk vazifesini yapacaktır. 

Kontrolörler bu köy öğretmen· 
!erinin çalışmalarım tetkik edecek 
ve onların okutamıyacağı dersleri 
konferans şeklinde onlara, halka ve 
talebeye öğretecektir. 

Öğretmenler köy kanununun tat
bik işile d.-., yakından meşgul olacak· 
!ardır. 

Kültür bakanlığının kurduğu ye· 
ni şeklin tatbikine bu ders yılı ba
şından itibaren başlanacaktır. 

30 Temmuz 19 

Haczedilen dişler 

E !bette sökülür, diyece~· 
Sökülür amma, sahibi r~ 

sa, ağırırsa, bozulursa. 

Ya alacaklılar haczettirın 

söktürüp sattırmak isterlerse 
Büffaloda böyle bir dava ' 

dam borçlu. Parası, malı mülkü 
Yalnız iki pırlanta dişi var. Al 
lılar haciz koymuşlar, söktürüp 
mlık istiyorlar . 

Mahkeme razı olmadı. B 
alacaklılara elmas dişlerini göı· 
gülüyor! 

Tatlı ses! 

Roosveltin rakipleri ara' 
en kuvvetlisi Coughlin. Bu 

zedin tam 150 tane katibi var· 
tada 150,000 mektuba cevap 
yorlar . 
yorlar . 

Coughlin'radyo ile propag 
sını yapıyor . Bir radyo stodyo: 
haftada 10 bin dolara kiralı• 
Nevyork filarmonik orkestrası 

ya girdiği için , C.Ougalinin sii 
hazan duyulmuyor. Buna sinirlı 
reisicumhur namzedi , radyo d 
yenlere soruyor : 

- Beni mi dinlemek istersi 
orkestrayı mı ? 

170,000 cevap alıyor . BoP 
dan 185,000 i : 

- Seni dinlemek isteriz ! di 
Aristide Briand'ın keman 

tatlı bir sesi vardı. Acaba Co~. 

nin de sesi o kadar tatlı mı ? .. 

Kim kimden korkaca 

Boynes - Ayreste on yedi 3 

tosun gibi bir çocuk , baM 
oynuyor . Çocuğ"u otların üst"n· 
rakmışlar . Yuvarlanıp duruyor 

Bir aralık karnı üstünde sii 
sürüne bir yılan çocuğa yakin 
Çocuk yılanı yakalıyor , kafasını 
rıyor .. 

Çocuğu hastaneye götürüyo 
Doktorlar kanını muayene ediy 
Hiç bir şey yok . Çocuk aslan ı 
buna mukabil yılan ölüyor . 

Fransız meclisinde 

E dvard Herriot mecliste 
istiyen iki mebusa birden 

verdi. 
Sehmit sol, Gapian sağ nıe 

venden kürsüye geldiler, karŞ1 

tılar . 
İkisi de nazik insanlardı : 
- Affedersir\i z ? ... 
- Ben af di 1erım . 
Arkalarını döndüler , merdi> 

)erden inmeğe hazırlandılar . !3° 
rada Herriot yukardan eğildi : 

- Gapian , Schmit'ten üç S' 

evvel söz istemişti, söz onundu1 

Schmit yerine oturdu. MebU 
Gapiam alkışladılar. Gapian giil 
sedi : ı 

- Acele etmeyiniz, dedi . O 
saze başlamadım ! .. 

Tam Amerikalı 

' A merikada bir zelzeic oldu. • 
sıntı şiddetliydi, Bu sırada İ( 

halinde lıulunan belediye mecli> 
!arı, yer sallanmağa başlayınca 
nu terk ettiler. Vazifesini bilen ı• 

katibi, yerinden kımıldamadı. vt 

zele devam ederken zapta ilave 
Belediye binasının sallaoıl' 

münasebetiyle, bugünkü müza~1 

!er yarıda kalmıştir., 

Hizmetçi aranıyo 
Evde hizmet etmek üzere 

hizmetçi aranıyor . İdarehaneıı11• 
müracaat edilsın . C. 

Kra!cı!a~, katolik!er v.o bı.iy.üi>. 
Zabıta, haklarında tahkikat ya• 

pıyor. 

Bu proje üzerine· yapılan tetkik 
kr ve!ço~malar bir hayli ilerlemiştir .. 

Yeni şekille altı yedi yıl sonra 
köylünün okuma nisbetinin bariz: şe

· kılde ·artmış olacağı ümit edilmek- , 
t.e<lir. · 1----..,.....,--= ___ ,,.,. 



.... 30 Temmuz 1936 Türksözü sahife ~ 3 
-

ispanya ihtilali en 
kanlı bir safhaya 

girdi 

Seyhan defterdarlığından: 

(50) lira ücretli milli emlak ka- 1 BELEDi.YE ı·LA"' NLARI ' 
tipliği açılmıştır. Talipler arasında 
12-8-936 tarihinde müsabaka im- ---tihanı yapılacaktır. Kanuni evsafı =----------

Yazan : Nihad Tangüner 

HASSAS KIZ ! .. 
------·------

- Şerifeyi tanırsın . 
- tanımaz olurmuyum . 

Şu senin meşhur sevgilin .. 
- Ne sevgilisi canın .. bırak şu 

lnidesizi .. 
Fuad , Selimin bu son sözünü 

İ~idince, arkadaşının mutlak acı bir ' 
darbe yediğini anladı ve sözü uzat
ın amak için : 

- Eee ne olmuş .. 
- Sorma Fuad .. Şimdiye kadar haya 

tıında böyle bir şeye rastlamadığım ' 
gibi, anlatacağım hadiseyi şimdiye 
kadarhiç bir erkek, fikrinden bile ge· 
çirmemiştir . 

Selim, kederini pek aşikar açığa 
Vuran derin bir nefesle göksünü şi
şirdi : 

- Fuad, senden saklım yok, bi 
lirsin ki şerif eyi çok severdim. Kaç 
defa seni bile yanıma katarak , en 
küçük bir ümid peşinde onun arka- 1 

sından kaldırım aşıkları gibi koşmuş
duk. 

Sen İzmire gittikten sora ben 
Yine yalnızca takiplere başladım . 

Her akşam onu muayyen zaman
larda parkta görüyordum . Saatler
ce birbirimize bakışıyor, gülümsü
Yorduk .. Öyle günler geldi ki, ben 
0nu değil, o beni takibetti . Düşün 
bir erkek için bundan büyük ümid, 
bir erkeğe bundan büyük iltifat o

miştik . Gerçi Pratasen, tahsili kısa 
bir çocuk ama bilirsin cana yakın
dır . Bunun için kendisile samimi ol· 
makta bir mahzur götmedim. Ve 
onun amiri bir mühendis olduğumu 

1 
unutmuştum . 

işte bütün acılarımı, hislerimi 
ona döktüm . Bütün emellerimi an
lattım . Ve adeta ondan bu işe bir 
çare bulmasını dileyordum . 

Bir pazar akşamıydı . Onu da 
parka götürdüm . Ve çıldırasıya sev
diğim kızı ona gösterdim . 

Ragıp: 
Selim bey . Diyordu . 

Böyle mesele içinde insan bu 
kadar iizülür mü. Basit bir iş bu.pe
kala konuşa bilirsiniz. 

İçimden Ragıba " Senin için öyle 
basit çocuk,, diyordum. Ogünden 
sonra hep Ragıpla berab~r parka 
gidiyorduk. Bir hafta geçmemişti . 
Bir akşam Ragıp açıkça"Selim bey, 
dedi. Bu kızla bakın ben nasıl ko
nuşacağım. Y almz siz darılmazsınız 

ya". 
Artık bu işe bir netice vermek l 

istiyordum. Daha doğrusu biraz da ı 
bıkmış gibiydim. Peki Ragıp dedim. ; 
istersen senin bile olsun. Yalnız ba· l 
sit insanların hareketini yapma çok 
hassas bir kızdır ,, . 

Aradan iki gün geçmemişti. ne 

- Birinci sahifeden artan -

Londra: 29 (Radyo] - lspan 
yada hükiimet kıt'aları taarruza geç
miştir. 

Bu kıt'alar ihtilalcıların başlıca 
şeflerinden olan General Mola'nın 
karargahına doğru ilerlemektedir. 

Ecnebiler mütemadiyen lspan. 
yadan kaçıyorlar. 

İngiliz harp gemiJerine iltica e· 
den İhgiliz tebasınm mikdarı yüz 
seksen kişiyi bulmuştur. 

Alınan son haoerlere göre, on 
iki bin kişilik hükumet kuvvetleriyle 
General Mola kuvvetleri arasında 
çok şiddetli bir muharebe başla
mıştır. 

Madrid: 29 (A. A.) - Bugün 
isyanın 12 inci günüdür. Şimdiye 
kadar hü1Cı1met kuvvetleri muvaffak 
olmuştur. 

Madrid: 20 (A. A.) - Madridin 
şimalindeki asi guvvetleri hükumet 
kuvvetlerine çok zayiat verdirmiştir. 

Nevyork: 29 (A. A.) - İki A. 
merikan •zırhlısı bugün İspanyaya 
hareket etmiştir. Bu zırhlılar Ame · 
rikan tebasını vikaye eyliyecektir. 

Ankara: 29 (A. A.) - İspanya 
daki dahili muharebe hakkında bu 
gün alınan bir habere göre, hüku. l 
met kuvvetler dün Gulpuzcoa aya- l 
leti dahilinde mühim muvaffakiyetler ı 
elde etmişler ve Saint Sebastien ya. 
kınında kain Loyola mevkiini zabt
etmişlerdir. 

Hükiimet kuvvetleri Oyarzunda 
ve İruna dört kilometre mesafede 
bulunan Vantasda bozguna uğra
mışlardır. 

liaiz bulunanlann evrakı müsbitele· 
rile defterdarlığa müracaatları ilan 
olunur.7146 30 - 1-4 

Seyhan defterdarlığından: 
Vilayet milli emlak idaresinde 

(80} lira ücretli elektrik mütehas· 
sıslığına hükumet konağı daire mü
dürlüğünde yatmak üzere münasibi 
tayın olunacaktır . Talip olanların 
15-8-936 gününe kadar fenni eh
liyetname ve geçmiş hizmetlerine 
ait vesikaJarile birlikte müracaatları 
ilan olunur.7147 30-5 - 11 

Borsa encü
meninden 

Borsa salonunda Tüccarve Sim
sarlar İçin yeniden loçalar yaptırı
lacak ve salonun iç kısmı yağlı boya 
ve dış kısmı da sulu boya badana 
yaptınlacaktır. Yapmağa istekli olan
lar Borsa muhasebesine baş vurarak 
şartnameyi görebilirler. Üç Ağustos 
pazartesi günü Borsada Komisyon 
huzurunda münakasaya konacaktır . 

28-29 - 30 7139 
~ 

Seyhan Posta,telgraf ve 
telefon başmüdürlüğün
den : 

lur mu ? .. 
Fuad, ben buna rağmen yine bü

Yük bir şüphe içindeydim. Bu hare· 
ketleri benim için yapmıyor, aptalca 
Vehn1e kapılıyorum , Kendimi al 

oldu bilir misin Fuad. 
Fuad heyecanla doğruldu : 

Halihazırda asiler Bidsssoaya 
ı doğru ric'at etmektedirler. 

Adana ile istasyon arasındaki 
postaların taşınması bir sene müd. 
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
Eksiltme 5 Ağustos 936 tarihinde 
çarşamba günü saat 16 da Adanada 
posta ve telgraf başmüdüriyeti bi
nasında yapılacaktır . 

Tahmin bedeli aylığı 200 ve te· 
minatı muvakkatesi 180 lira olup 
birinci derecede ipotek olmak sure· 
tile kefaleti bin liradır. 

datıyorum diyordum . 
Ne kadar müstesna ve mağrur 

lavurlarla gezdiğini bilirsin .. Asil 
bir aile kızı .. Hem de çok güzel . 

Ona, sokakta bir söz atmanın 
Vt>yahut mektup yazmanın ne kadar 
bayağı bir hareket olacağını düşü
nüyor ve böyle bir harekette bulun
tnaktan sakınıyordum . 

Haftalar, aylar böyle geçiyor
du . Gecelerim, uykularım hep izti
rap saatlerim olmuşi:u .. 

Akşam Üzerleri saat 17 den 
~~ a kadar parkta geçen bir saatim 
Utün bu acıları unutturuyordu .. 

Selim burada yine kederli bir 
~ ~ . 
(} 0ğüs geçirrli : 

- Fakat ne kadar aldanmışım .. 
Kadın mı ? bütün her güzelJikleri 
ll'ıaske .. 

Fuad sabırsızlanıyordu : 
- Sonra! .. 
- Acı son asıl şimdi ... İş te o 

günlerde idi .. Bizim fen memuru 
R.agıpla samimi bir arkad~ş oluver-

- Ne oldu? 
- Bir öğle üzeriydi Ragıp da-

ireye adeta koşarcasına geldi ve 
" Selim bey iş tamam . istersen 
bu akşam verdiğim randevüyü giz
lice seyret. dedi. O akşam istasyona 
gittiğimde ne görsem beğenirsin 
Fuad .. Ragıpla Şerife garın bir 
köşesindeki kanepeye oturmuşlar 
kırk yıllık sevgili gibi konuşmuyor 
lar mı 1 • 

Fuad, Selime, bir kat daha heye· 
canlı bir ifade ile sordu : 

- · Peki bu hassas kızı nasıl elde 

etmiş .. 
Selim ağlar gibi güldü : 

- Nasıl mı ? .. Dört metre rob
luk ipekli ile . . 

- Nasıl şey bu .. 

- Evet .. Ragıp ona aşk~nı mek-
tupla değil dört metre kumaşla ifade 
etmiş 1. 

- Hassas kız ! . . 

- Bugünün müessir aşk me~ • 
tubu .. 

~~~-~--~~:!"'"""!'--~~~~~~~---=~~~ 

ltıgiliz - Türk müna 
sebatı dostluk 1 

safhasında l 
- Birinci sahifeden artan - 

R.üştü Aras Edene şu suretle cevap 
'Verı • · nıştır . 
1'k l 1 d 1 I • se un s anl ıorı y /~ en : 11gi tere 

llar icıJe rıazırı. Lotıdrn 

Sir Percy Loraine , avdet eder 
t t . 

ınez ekselansınızın çok nazik tel-
~rafını bana bildirdi . Bu nazik dik- ! 
S~t eserinden d erin surette mütehas· ı 
ıs ı t 0 arak ekselansınıza en hararetli 
b~Şekkürleriıni bildirmeyi kendime 
ır Vazife telakki ederim . 

Eski karısını döğdü 
ve yaraladı 

Köprü başında Yamaçlı mahalle · 
sinde lbrahim oğlu Ali isminde bi· 
risi dün, iki senedenberi ayrı yaşa
dıkları karısı Meryeme rastlayarak 
kadını sokak ortasında iyİ<'e döğ
müş ve yaralamıştır. 

Meryemin şikayeti üzerine polis 
Aliyi yakalamış ve hakkında kanun} 
muamele yapmıştır. 

Türkiye - Büyük Beritanya 
siyasetinde açılan yeni devrenin 
bizlerce pek aziz olan sulh eseri için 
çok mesut olacağına kani bulunmak-
tayım . Ekselansmız tarafından bu Montröde birleşik kraliyetin 

~lll!terem delegeleri ile idame et· 

1. e.kle şeref duyduğum çalışma bir-
& ğı ~nemleketlerimiz a!' asında cart 

l derece dostane bir surette izhar edi 
1 len ümit hakkında ekselansınızla ta-

Madrid: 29 (A. A.) - Yüzbaşı 

Puigin kumandası altında bulunan 
hükumet kuvvetleri Madridin şima· 
linde kain Guacerama'da asiJerin bir 
mühimmat deposunu tahrib etmede 1 

muvaffak. olmuşlardır. 
Hükumet isyana nihayel vermek 1 

için yapılması mukarrer olan taar
ruzun başlamış olduğnu bildirmiştir. 

Filistin kargaşalık 
ları müzmin bir 

' hal aldı 
- Birinci sahifeden artan-

ayin yapmışlardtr . 
- Yahudi vatani meclisi , her 

yıl ağlama divannın önünde yapıl· 
makta olan meraşimi , Yahudilerin 
Arapların hücumuna maruz kalml· 1 

malan için bu yıl menetmiştir . 1 
- Filistin hükumeti , Telavivde• ı 

Yahudi mektebine bomba koyrnak 
ve koydurmaktan suçlu olarak yüz 
kişi tevkif edilmiştir . Bunlar Filisti· 
nin uzak bir yerine nefedileceklerdir. 

- lhtilalcılar : Filistin ve şarki 
Erdenden geçmekte olan petrol bo
rularının geçtiği yerlere yakın olan 
köyler halkına ağır cezalar vermek
tedir . 

ihtilalin yüzüncü günü olması 
dolayisile Yafa, Nablus, ve Birülse 
bi de halk ile asker kuvvetleri ara
sında mühim çarpışmalar olmuştur. 
Ölü ve yaralıların sayısı belli rleğil
dir. 

Kudüs : 29 (Radyo}- Nablus cı-
vannda lhtilaJcılarla İngiliz kuvvet
leri arasında mühim çarpışmalar ol~ 
muştur. Buna tayyareler de iştirak 
etmişlerdir. 

İhtilalcılar, müstOthkem mevki
lerde bulunduklarından dört ölü, on 
beş yaralı ve beş esir yermişlerdir. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanun} 
vesikalarının ve muvakkat teminatın 
yatırıldığına dair sandık makbuzunu 
heyete ibraz etmeleri lazımdır.Daha 
ziyade malumat almak ve şartna -
meyi görmek istiyenlerin her gün 
saat 8 den 12 ye ve 14 den 17 ye 
kadar başmüdüriyete müracaat et
meleri ilan olunur . 

21 - 25-30 - 4 7116 

Çukurova harası direk-
törlüğünden' : j 

Ceyhan kazasının Tumlu köyünün 
Kesik köprü mevkiinde binbaşı Meh
met Hulusi zade Mütekait binbaşı 

Ömer Abdülkadir ve kardaşı Ab
dülbeia ait : 

Şarkan şif, gar ben Hasan dede, 
şimalen ke}i, cenuben Mehmet kahya 
hududu ile mahdut 45 dönüm . 

Şarkan şif, garben yol, şimalen 
şif, cenuben şif hududu ile mahdut 
43 dönüm. 

Şarkaıı şif, garben şif , şimalen 
Mehmet kahya , cenuben Hüseyin 
tarlasile mahdut 100 döniim. 

Şarkan yol, garben Arap Ali , 
şimal en şif, cenuben Arap Ali tar 
lasile mahdut 50 dönüm ki : Dört 
kıtada ceman 238 dönümden ibaret 
tarla Seyhan Vilayeti idare Heyeti
nin 10- 6- 936 tarih ve 1023 nu
maralı menafii umumiye kararına is
tinaden Çukurova harası müdüriye
tince istimlak edileceği ve Ceyhan 
Belediyesi muhammen heyetinin 12- ı 
7-936 tarihli mazbatası ile de mez-ı' 
kur tarlaların beher dönümüne üçer 
lira kıymet tahmin edilmiş olduğu 1 

ilan olunur.7128 23 25- 28- 30 
---~:""!'!'----.,...,...,.,.., -----·~--..._ __ __ 

gün yine kanlı çrrpışmalar olmustur. 
Tulkerim ye Nabluste yapılan 

müsademelerde ölen Arapların sayısı 
16 dır. 

Ceyhanın Yılan Kale mevkiinde Belediyeye ait : 
Hali dere ve keza dere ve nehir Ceyhan ile mahdut (9) hektar (2) bin 

metre (eski 100 dönüm. ) 
Yine Ceyhanm ayni m~vkiinde şarkan hali ve Kiryan oğlu Cuma tar

lası, garben ve Şim<ılen tarikiam, cenuben dere iJe mahdut (9) hektar (2) 
bin metre ( eski 100 dönüm ) ki "ceman ( 18 } hektar (4) bin metre (eski 
200 donüm ) ve muhammen bedeli ( 1000 ) lira olan iki parça tarla şart
namesi mucibince açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

ihalesi Ağustosnn üçüncü pazartesi günü saat 15 te Belediye EncÜ· 
meninde yapılacaktır. 

Satış bedeli peşindir. Muvakkat teminatı ( 75 l i radır. 
Bu tarlaya alıcı çıkmadığı takdirde ayni günde ve şartnamesi muci

bince iki sene müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli peşindir. Muham · 
men senelik kira bedeli (100) , iki seneliği (200) liradır. 

Muvakkat teminatı (15) liradır . 
Gerek satın almak ve gerek kira ile tutmak istiyenler ihale günü mu 

vakkat teminat akçalarile Adana Belediye Encümenine ve şartnameyi gör
mek istiyenler her gün Adana Belediyesi yazı işleri kalemine ve Ceyhan 
Belediye Reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.7112 18-22-26-30 

936 yılı içinde fakirlere verilecek ilaçların şartnamesi mucıbince açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi Ağustosun onuncu pazartesi günü saat 
on beşte Belediye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası (7 5) liradır. 

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

--------
1 - Adana şehri asfalt yollarının tamirinde kullanılmak üzere Belediye 

ambarında teslim ( 25-50 ) ton souk asfaltın satın alınması açık eksilt

meye konmuştur. 
2 - lstekiiler asfaltın tahlil vasıflarının ve imal tarihini bildirir vesaik 

ibraz edeceklerdir . 
3 - Nakliye, sigorta, gümrük, bilumum vergi ve resim ve diğer mas

raflar müteahhide aittir. 
4 - Yapılacak tekliflerle usulü dairesinde yatınlmış 0/ 0 7 ,5 nisbetind e 

muvakkat teminat akçası makbuzu veya Banka mektubu gönderilmesi la· 
zımdır . 

5 - ihale Ağustosun 10 uncu pazartesi günü saat on beşte Adana 
Belediye encümeninde yapılacaktır . 

6 - Muvakkat teminat ( 275 ) liradır. 7120 22 - 26-30-4 

Yeni mezarlıkta yapılacak olan tulumba dairesi ile temel takviyesi açık 
\ 

olarak eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi Ağustosun 6 ıncı perşembe günü saat on beşte Belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır . 
Muvakkat teminatı yüz on liradır. isteklilerin şartnameyi görmek üzere 

her gün fen işleri müdürlüğüne ve ihale günü de teminatlarile birlikte da-
imi encümene müracaatları ilan olunur. 7121 22-26-30-4 

Evvelce kendisine ihale edilen Kimyager kanuni müddeti zarfında taah
hüdünü ifa etmediğinden Adana Belediyesi tarafından 936 senesi içinde 
yapılması icabedecek bulunan sınai ve gıdai maddelerin tahlil işi şartna· 

mesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur . İhalesi Ağustosun altıncı 
perşembe günü saat on beşte Beledi ye encümeninde yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate akçası 45 liradır . 

Talipler ihale günü teminat akçalarile Belediye encümenine ve şartna · 
meyi görmek istiyenJer her gün Belediye yazı işleri kalemine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 7119 22-26-30 - 4 

, 
1 - Kolordu caddesindeki yaya kaldırımın keşif ve şartname ve proje 

sine göreyapılması açık eksiltmeye konulmuştur . Yapılacak işin keşif 
bedeıi 3045,50 liradır . 

2 - Bu işe ait evrak her gün öğleden sonra Belediye heyeti fenniye· 
sinde görülebilir . 

3 - İhale ağustosun 6 ıncı Perşembe günü saat onbeşte Belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 - Muvakkat teminat : 228,42 liradır . 
7123 23 26 - 30- 4 

Koyun eti 20 kuruşa 

Kasaplar çarşısında halin içerisinde 27 numaralı dükkanda Koyun 
etinin kilosu yirmi kuruş~ satılmağa başlanmıştır. 7141 2- 3 

D.Demiryolları İşletme müdürlüğünden: 
idaremiz için Misis veya Tarsusta vagonda teslim 301000 kilo son-

memiş kireç açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli beher kilo 1 kuruş 75 ~:antim olup eksiltmesi 12-

8 - 936 çarşamba günü saat 10 da Adana fşlct111e müdürlüğünde yapı
lacaktır . 

Şartnamesi bedelsiz olarak işletme kalemınde g9rül~bilir. 
lsteklilerin muhammen bedelin % 7,5 üzerinClt!n 41 lira 63 kuruş mu. 

vakl<at fomınat id'aremii vezne malebuzu ve A. Eksiltme· kanunu mucibinC"e a. rnımi dostluk ve memleketlerimi· 
~1~ sıkı iş birliğinin daimi inkişafı 
·Çın kıymetti ·bil' re~-!ined!-r • 

mamen hemfikir olduğumu beyan eder 
ı ve en samimi hissiyatı vefakiranemi 
1 arz eylerim . 
l Dr. Te.vjık RU§tü Aras 

Kudüs : 29 (Radyo) - Tıberya· 
da, mütaaddit bombalar patlatılmış· 
tır. Üç Yahudi eviyle beş mağaza 
harap olmuştur. Yangın da çıkmış 
ise de askerler yetişerek söndürül 
müştür. Ve ba-zı kimseler tevkif edil-
miştir. ' 

Ku<fiis ::2g (A:A.) ..!:: Dttif<~~ -bu · 

Kudüs : 29 (AA.) - Kudüs ile 
Nablus ve Tulkerim arasında vukua 
gelen müsademede ölen Arapların 
mikdarı on a1tıdır. Bunlardan seki· 
zinin Tull<:erim yalC.ınCla tayy.areler 
tarafıni:tan açıla~ mitralyoz afeşı ile 
tefef edıln\lf öl<1tfk1cfn :ıanneöı1mek· 
t~. lıeı• JGiap te'llaf &lilmi~tir. 1 

ve~aiki lazimeyi hami~~n ek~t.~e gü)lü ~at~ .da. işletme müdürlüğüne 
müracaatl:ı«. ı.7!'317 26-30-5-10 
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Sahife: 4 

Adana Borsası muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 
Kilo .l<'iyatı 

C1NS1 En çok 
Satılan Mikdar 

En az 
K. s. K. s. lillo 

Kapımalı pamu\C . 
Piyasa parlağı 36 . 

" Pizasa temizi " 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 

Klevlant 1 47,50 
- YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 Silah 

Ç l G 1 T 

_JJ<.o,,~ ı==ı 
ıane 

Yerli " Yemlik ,,__ ı • 
" 

" Tohumluk ,, - - - - .HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 4,25. 4,65 --

" 
Yerli 4,75 5,85 

" 
ınentane 

Arpa 2,37 
Fasulya 
Yulaf 2,87 

-Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
S'isam 1 

UN 
ı ?ört yıldız Salih 675 

1 .?:: - uç ,. » 600 
.a- - 700 .!!! Dört yıldız Doğruluk - 625 ..... üç • " ..::? c 

Simit 800 o.:: " :-;::::: «$ 
-~ört yıldız cu~huriyet ___ -700 ~~ ..... uç » » 625 
-Simit " 

-800--

Liverpol Telgrafları 

t .... 1 

Kambiyo ve para 
29 / 7 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 

'onum 

Hazır 1 ) 41 Liret 
1 1-

Temmuz vadeli 
-

7
- 08- Rayşmark 

- --
2
- Frank « Fransız » 

Birinciteşrin vadeli 6 7 Sterlin « ingiliz » 631 
Hit hazır __ 5_199 Dolar « Amerika » 

Nevyork 12 50 Frank « İsviçre • 
-

Adana Acentesi : 

Rıza Salih Saray 

Bebekli Kilise so irk No.11 

A. No. 11 B. - Telefon 

No. 265 

Öz Türlr ~ermayesile kurulmuştur 
ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 

Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 

" Sütten 
3 32 " Tereyağından 
4 82 " Etten 
5 325 " Balıktan 
6 3,5 adet Yumurtadan 

Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi-

rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan satış yeri : 

1 \ 6984 42 

' ,. 
Sahibinin sesi acenteliğinden : 

Yeni mağaza açıldı 

S h
• b' ' ' Plak, gramofon hakiki Kelvinator, buz do-

a 1 lillil SeSI lapları, dondurma makinaları, Vitrinler. 

Markonı• Radyo ve Radyo gramofonları , lsparton radyoları , 
12 kat Ceneral kamyon ve otomobil lastikleri , Fok-

lender fotoğraf ve malzemesi bulunur. 

Vadeli satış • 
yerı : 

l Belediye karşısında 
1 3-5 . 

Ş.Rıza İşcen yen-i mağazası 
-7138 

~ ... • 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

'• 

1 

1 

Türksözü 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 936-'2000 
Adana birinci icra memurluğun

dan: 
Celalin borcundan dolayı Siroz 

mübadillerinden Hasan oğlu Tay
yarın Yılanlı mevkiindeki 40 dönüm 
tarlası . 

Açık artırma ile paraya çevrile-
cek gayri menkulün ne olduğu : 

No: 102 
Tarihi : T. Evvel 932 
Mevkii : Yılanlı 
Cinsi : Tarla 
Dönümü: 40 
Hududu : Doğusu kısmen dere 

ve kısmen hereke Hüseyin onbaşı 
ve değirmenci vereseleri batısı Arif 
ve Ömer ef. kıblesi yol poyrazı Ala
sonyalı Refet efendi . 

Halihazır hududu : Halihazır , 
hududu tapu kaydine muvafık olup 
ancak mezkur tarlanın içerisinde iki 
zeytun ve bir incir ve bir sakız ve 
bir de fındık ağacı mevcuttur. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne on lira takdir edilmiştir. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana birinci icra memurluğunda 

Birinci artırma 3-9-936 per
şembe günü saat 10-12 de 

ikinci artırma 18-9-936 cu
ma günü saat 10-12 de 

1 - işbu gayri menkulün ar 
tırma şartnamesi tarihinden 
itibaren 2000 numara ile Birinci 
icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır . 
lıanda yazılı olanlardan fazla malu
mat almak istiyenler , işbu şartna
meye ve 2000 dosya numarasile 
meınuriyetimize müracaat etmelidir. 

1 2 - Artırmıya iştirak için yu. 
karıda yazılı kıymetin o/0 7 ,5 nisbe. 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi edi-
lecektir .(124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icabeder . Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler ıırtırma şartname~ini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5-Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya salış is-
ti yenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel bun
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 ci günü ayni 
saatta yapılacak artırmada bedeli 
satış istiyenin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklıların o gayri menkul 

Antalya Valiliğinden : 

1- Vilayet emlakinden Antalya 
iskelesinde günde otuz tonbuğday 
üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz 
yirmi bin lira muhammen bedelle , 
19-8 - 936 çarşamba günü saat 
on ikiye kadar kapalı zarf usulile 
artırmaya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminat yedi bin 
iki yüz elli liradır. 

3- ihale bedeli peşin olduğu 
gibi senelik yüzde altı faize tabi ol
mak üzere sekiz senede ve • sekiz 
müsavi taksitte de ödenebilir. 

4- Taliplerin teklif mektupla
rını 2490 sayılı kanunun tarifi dai
resinde o günü saat on bire kadar 
Vilayet makamına vermeleri Jazım· 
dır . 

5 - Taliplere kolaylık olmak 
üzere şartnamenin birer sureti An
kara, İstanbul , lzmir, Adana Vila
yetlerine de gönderilmiştir. 7037 

24-15-24-30 
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Sıhhntmızı koruyunuz ve 1936 mo 

deli rni l>'r Frigidaire 
ıilJe 
Utu 

alınız . İYet 

Yeni Frigidaire 
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soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatın' 

yarıya yakın azaltan Ekovat \1 

F • •d • Soğuk 
rıgı aırehava do· 

kompresörü ile mücehhezdir. 

~I 
l~ıtc 
SUJiy 
lesai 

M 
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ile temin edilmiş alacakları mecmu
undan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle al
mağa razı olursa ona , razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki ihale arasın
daki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal· 

Seyhan defterdarhğından: I 
Karataşın Bahçe köyü önünde 1 

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

~Yta 
ki 

ını t 
t 

1dık 

. maksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur . . Madde ( .133 ) 

. . .. Gayri :menkul yukanda gösteri
len . tanhın<le AdaQa BWinci 

doğusu Kokar ot,batısı Kısacık Meh- ~ , y 
t ·f1··· .. . k t 1 Ek t Kompresörlü Fr'ıgı'daı're sahip olanlar ele· ""a me çı ıgı sınırı, guneyı um epe- ova trik faturası gei~"'llı 

!eri, kuzeyi Adana çökünden Ada- os 
diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

lıya giden yol ile çevrili 1300 eski ster 
dönüm miktarındaki sazlık mahal frı"g'daı're'den daha üstün ve daha idareli soğuk hav8 ~er 

h 1 k l dolabı yoktur . bli\tı ma sulünden huy ot arının i i sene -
Jik satışı 20-7-936 tarihinden iti- Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir 

dikten sonra satın alınız . 7101 baren 20 gün müddetle artırmaya 
konulmuş olduğundan isteklilerin Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . t 4 

milli emlak dairesine müracaatları 1 Muharrem Hilmi il\~~. 
ilan olunur.7145 30-4 

1 

~---------------a--_______ •_., C) 

Umumi neşriyat müdürü 
.icra menıurluğu odasında işbu ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi da- . , Celal Bayer 
iresinde satılacağı ilan o!ımur .7144 .. · .· . ·. Adan_;ı Tür~ söz11.m;ıtb.uı 


