
Ferid Gnven ~"!'!!!'!!!~~, 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

•• !
,' Perşembe 

27 Ağustos 936 -- ·-
1 SONKANUN -1924 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;O•n•ik•i•nc•~•y•~•I•u•rs•:•;•••:•3•61•4;;;;;;;;;;;;;;;;;;-

MISIR - İNGİLİZ MUAHEDESİ LONDRADA İMZALANDI 
' 

ispanya boğuşması 
karş1sında 

Madriddeki bazı 
gönderdikleri 
faciaya mani 

elçiler, hükumetlerine 
müstacel telgraflarla bu 

olmalarını rica etmişlerdir 

Londra : 26 ( A. A. ) - Sekiz 
Alınan vapuru Lizbona gelmiş :ve 
llSilerc mühim mikdarda mühimmat 
getirmiştir . 

Londra: 26 ( A A.) - 2 Tay
>are bu sabah yanlışlıkla Portekiz 
10Praklanna inmiş olduğundan Por
~~kiz hükumeti tarafından tevkif e 
ıl'lı~tir . 

Ankara 26 ( A. A ) -
ispanyadaki dahili muharebe et

~afındaki haberler hükumet kuvvet
~tinin vaziyetlerini takviye ettikle
tıııi bildirmektedir . Bazı tanınmış 

lspanyol ricalinin iki taraf arasında 
bir tavassutta bulunacaklan haber 
veriliyor . 

Londra : 26 (Radyo) - Mad
riddeki lngiliz, Fransız, Arjantin ve 
diğer devletlerin sefirleri, hükumet
lerine göndı-rdikleri müstaacel tel
graflarla ispanyada durumun çok fe
na olduğunu, her gün yüzlerce insa
nın yaralanıp öldüğünü, açlığın, se
faletin dayanılamıyacak bir şekil al
dığından bütün devletlerin bu müd
hiş dahili harbin önüne geçilmesi için 
tavassutta bulunulması istenmiştir . 

Şeker Sanayiimiz tam 
bir faaliyet yılına giriyor 

Kurultay 
münasebetile 

Yurdun her tarafında 
tazahurat yapılıyor 
Ankara 26 ( A. A.) - Yurdun 

her tarafında dil kurultayı yıl dönü. 
mü tezahuratla kutlanmaktadır. Ku · 
rultay konuşmalarını her kesin din· 
leyebilmesi için radyo ve hoparlor 
!er vasıtasile tertibat alınmıştır. Bü
tün memlekette halk büyük bir ala
ka ile kurultay konuşmalarını takib 
etmektedir . 

Uşak da 

Bu yıl mahsul fazla 
Ankara : 26 (A.A) - Bu sene 

mahsulün çokluğundan Uşak köylü 
leri harmanları hala kaldıramamış· 

!ardır . 
Dün akşam yağan yağmurlar bir 

çok hasar yapmıştır . 

Boluda zelzele 

Ankara : 26 (A.A) - Dün gece 
Boluda oldukça şiddetli bir yer sar
sıntısı olmuştur . 

İngiliz 

Denız bakanı teftişe çıktı 

Su yıl hermıntakadaki mahsulünfaz
~alığı ve bereketi pancar müstahsille
tınin yüzünü güldürecek mahiyettedir 

I Çalışmalarına başlamış ve baş
ayacak olan Şeker fabrikalarımız 
~ahsul vaziyetinden dolayı mühim 
ır faaliyet yılı geçireceklerdir. 

}il .~:kol tenin fazlalığı ise köylünün 
t' ıunu güldürecektir. Zira hükume
tııı Vermiş olduğu yerinde bir ka 
/tı tatbik edecek olan fabrikalar 
paııa mahsulü de köylüden taahhütlü 
illıcarlar fiatına satın alacaklardır. 

Bu 13, vilayet dahilinde pancar 
ı~tıiYatı ile meşğul olan 80 bin çif
~ınin ve dolayısile yarım milyona ya-I 
~ın f ııı ?u usun korunması ve kuvvetlen-

esı demektir. 

ııı Hükumet şeker müstehliklerinin 
lı enfaatini gözeterek geçen mali yı
l\ başında şeker fiyatını indirmiştir. 

b Ve yeni selahiyetli ağızlar bize 
d ~ndan sonra da imkanları oldukça 
1 ~ha da indirileceğini tebşir etmiştir 
~~n.de bulunduğumuz mali yıl içinde 

1tnkan bulunacak mıdır ? 
• d Bir İç politika mevzuu olan şeker '" .. b k Ustrisi ve ucuz şeker davası her 
lii~··ıın~an tetkik edilecek olursa; gö
l\ b·r ki fabrikalar cephesinden alı
b a ılecek bütün tedbirler alınmış, 
tıı Unların rasyonel bir suretle paylaş
tıı alan temin olunmuş ; şekeri ucuza 

~d~: e.tm.ek gayesi her suretle takip 
l!lıştır. 

lık Devlet cephesinden de fedakar
~t'~~ilerek şekerden alınmakta olan 

1 
lak resmi tenzil edilmiştir. 

laı ~Uğün için şekeri daha da ucuz
bd~bılınek, sadece devletin varide
tıı an yeni fedakariıklara katlan
clı~ını istemek olur ki ; içinde yaşa· 
~d 1 ınız çetin devir buna müsaade 
~kt tni, veyahut da bunu , başında 

Çok masraf ihtiyaııru icap etti-

ren işler bulunan devletten istemek 
doğru gelir mi ? Yurdunu seven her 
Türk bu meseleyi böyle tahlil eder 
ve bulunacak cevapta fikir ayrılığına 
uğramadan herhalde birleşir. 

Esasen memleketimizdeki bugün
kü şeker fiyatı, şeker sanayii bizden 
çok eski olan komşuıarımızın fiyat
larından ucuz olduktan bişka Avus 

turya, Macaristan, f talya, Lehistan, 
Almanya ve Çekoslovakya gibi şe

ker sanayünin ana vatanı sayılan 
memleketlerd.:ki fiyatlardan da u
cuzdur. 

Halkın ucuz şeker tedarik ede
bilmesini temin için ihtiyar edilmiş ve 
ekonamik olduğu kadar sosyal bir 

hareket olan fiyat indirilmesi işi, ilk 
hamlede iyi tesirini göstermiş ve 
yurdun her tarafında şeker istihlaki 
göze çarpacak nisbette artmıştır. 

Şeker endüstrisimizin yakın yarı
nı için ümitli bir işaret olan bu ha
reket, bundan sonra mevcüt fabrika

larımızın normal kapasitlerile çalışa
bileceklerini, pancar ekimi ile meş
gul olan zürraın daha fazla menfaat 1 

bekliyebileceğini göstermektedir. Fil
hakika hazinenin gümrük varidatını 
birden kaybetmemesi için 1935 te 

yapıldığı gibi 1936 yılında da hariç
ten bir miktar şeker getirtirilecek
tir. 

Fakat önümüzdeki yılda fabri
kalarımızdan tam randman alınarak 

yurdun bütün şeker ihtiyacı dahilde 
temin olunacak ve belkı de mütea

kip yıllarda istihlak nisbetinin gös· 
!ereceği tezayüde ğöre yeni fabrika 
lar kurmak mecburiyeti bile hasıl ı 
olacaktır. 

Londra: 26 (Radyo) - Bahri
ye nazırı Samoel Hoar; üssübahrile· 
ri teftiş etmek üzere bugün Paris 
yoluyla ve tayyare ile Parise hare
ket etmiştir. Ve oradan Marsilyaya 
gidecek ve bir lngiliz gemisine bine 
rek Maltaya gidecektir. 

İzmir F uvarı 

lzmirde Eylul başında açılacak 
olan beynelmilel Fuvaıa işrirak için , 
başta Ticaret ve Sanayi odamız oldu
ğu halde , şehrimızıkki baz• milli fır · 
maların da esaslı bir alaka gösterdik· 
leriııi biliyoruz . 

Dünyanın bir çok yerlerinden bu 
münasebetle lzmir fuvarınrı gelecek 
olan yabancılarn, memleketimizin zirai 
ve sınai sahadaki ilerileme ve inkişa
fını daha yakından ve dahcı cani• bir 
§ekilde göstermek ve onlarda memle
ketimiz ve inkıliibımız /ıakkrnda sar· 
sılmaz teveccüh ve iıimad hasıl etmek 
için en miik•mmel bır fırsat olan bu 
fuvara, hepimizin olanca kudret ve ka· 
biliy~timizle i§tirakimizde , şahsi meıı
faatinıizden başka,büyük milli menfaat 
da vardır . 

Önümüzde çok kıscı bir zaman kal
mıştır . Bu kısa zamanda bile, §ayeı 
§İmdiye kadar bu hususta bir ihmali
nıiz varsa, onu telô.fi inıkdnı nıevcut 
olduğuna göre, biUün aliikah yurtdaş· 
larımızın lzmir beynelmilel fuvarına iş
tirak eınıeleri, onıt görmeleri ve b" ve

sileyle en ııcıız şekilde yurduıı mühim 
bir kısmın• da tanımak firsaıını kaçır
mama/an cidetii milli bır vazife ol
mu.ştıır. 

Devlet demiryollarırıın bu fuvar 
münasebetiyle yaptığ' ıenzilcit da çok 
mühimdir. Meselli, bııgiinkü 15 gülük 
halk ticaret bılctleri üzerinden aynca 
yüzd elli rlaha tenzilıU yapılmıştır, 

Milli sınırlarınıızm dışından biiyük 
bir tahalükle lzmir fuvarına akın akın 
ziyaretci {(elirkerı, bizim bu fırsaııan is· 
t•fade etmeyişinıız, lıer halde su köıü
rü.r bır mazeret ve gnflet olmayacaktır 

sanıyoruz . 

• 
Mısır - lngiliz muahedesi Bigadiçin 

dün Londrada imzalandı Bir köyünde değerli tarih 
eserleri bulundu 

Lord. Eden ile Nahas paşa bu müna
sebetle iradettikleri nutuklarda karşılık
lı dostluk ve samimiyetten bahsettiler 

Kültür Bakanlığının, eski tarih 
eserlerini çıkarmak yolunda, yurd 

içinde yaptığı kazılardan birisi de 
geçenlerde Balıkesir vilayetinde Bi

gadiç kazasına bağlı Baba köyünde 
yapılmıştır . 

Muahedenin imzası Mısırda milli bir 
bayram halinde kutlandı 

Hafriyatı yapan lngiliz arkeolog 
Mr. B. Stevvart'dır. Bu profesörün 

yanına Maarif vekaletimiz de komi

ser olarak, Isparta ilk tedrisat mü

fettişi Zeki Ülkeyi tayin etmiştir . 
Kahire: 26 [Radyo] - Mısır -

lngiliz muahedesi, bugün Hariciye 
nezareti salonunda büyük bir tören
le imza edilmiştir. 

Muahednin imzasını müteakip 
Mısır heyeti Haşvekil Nahas Paşa 
ile fngiliz Hariciye Nazırı Eden birer 
nutuk söylemişler ve bu nutuklar ra
dyo ile lngiiiz, Fransız veAraplisan
lariyle bütün dünyaya yayılmıştır. 

Nahas Paşa, söylediği nutkunda, 
imzalanan bu muahede ile Mısır ta
rıhinde büyük · ve yeni bir devre a
çıldığını, merhum Said Zağliil ve ar· 
kadaşlarının onaltı yıl bu uğurda sar
fettikleri büyük gayretlerden dolayı 
kendilerini rahmet ve hürmetle an 
dığını sgylemiş ve muahedenin esas
larının hazırlannıesı ve imzası husu
sunda bilhassa Hariciye Nazırı Eden 
le Mısırdaki lngiliz fevkalade komi
serinin ve heyet azalarının göster
dikleri kolaylıklara teşekkür etmiştir. 

Hariciye Nazırı Eden de, söyle
diği nutukta, imzalanan ve muahe
de ile Mısır - lngiliz münasebatımn 
eskisinden daha fazla ve daha dos
tane bir şekil almış olduğunu, lngil-

İran -Alman 
Klering mukavelesini 
İran Parlamentosu 

tasdik etti 
Tahran : 26 (A.A) - lran 

Alman Klering mukavelenamesini 
Parlamento bu gün tasdik etmiştir. 

İngiliz Kralı 
Sekizinci Edvard Pirede •. 

Atina : 26 ( Radyo ) - lngilte· 
re Kralının bulunduğu Nahlin yatı 
Pireye gelmiştir. Kral Eduard bu 
radan Atinaya giderek perşembe 
gününe kadar Yunan Kralı Corca 
misafir kalacak ve bu sırada Akro· 
pol harabelerini de ziyaret edecek
tir . 

Atina: 26 ( A. A.) - Yunan 
toprağına ayak basan lngiltere Kralı 
Sekizinci Edvard, halk tarafından 
büyük bir tezahuratla karşılanmış· 
tır. Geçdiği her yerde büyük taza
hurat yapılmışdır . 

Yunan Kralı Corcun büyük mi
safiri; Yunanistanda bulanduğu müd
det zarfında şayanı temaşa mahal
lerini ziyaret edecekdir . 

Hitler 
Yeni bir nutuk söyledi 
Berlin: 26 [Radyo} - Devlet 

Reisi Hitler; beyanatta bulunarak 
son çıkarılan kanunla Alman ordu
sunun muntazam mevcudunun iki 
milyonu bulacağını v~ bunların mem
leketi muhafaza için en yakın bir 

terenin her hususta Misıra yardımda 
bulunacağını, muahedenin esaslarının 
hazırlanması sırasında Mısır heyeti
nin ve bilhassa Nahas Paşanın gös
terdikleri kolaylıklardan dolayı ken
diıerine müteşekkir bulunduğunu 
söyleimştir. 

Kahire: 26 [Radyo} - Mısır -
lngiliz muahedesinin imzalanması 
haberi burada büyük bir sevinç u
yandırmıştır. 

Bütün Mısır, bayrak ve yeşillik
lerle donanmıştır. Halk, bugün en 
büyük bayramını yapmaktadır. 

Kral Faruka her taraftan teb
rikler gelmektedir. 

Kahire: 26 [Radyo] - Yeni 
imzalanan muahedeye göre, lngilte
re hükumeti; Mlsırın mahdut yerlerin
de yalnız on bin askerle şimdiki tay
yare mevcudunun ancak dörtte bi· 
rini bulunduracak ve mütebaki kuv
vetlerini geri alacaktır. 

Şimdiye kadar lııgiltere hüku
metini Mısırda temsil eden fovkala
de komiserlik kaldırılarak bir Sefir· 
lik ihdas olunacaktır. 

Ecnebi imtiyazları tamamen kal
dırılacektır. 

lngiliz arkeologu tetkik seyaha

tine lstanbuldan başlamış, Marmara 

havzasını da dolaştıktan sonra ta 
Balıkesire kadar uzanarak Baba kö

yünde incelemeler yapmıştır. Profe
sör bu esnada buranın prehistoaik 

bir istasyon olduğunu hayretle mü
şahede etmiştir. Bunun üzerine kü

çük l?ir hafriyat yapılmak lüzumu 
hissedildiğinden lüzumu kadar son

dajlar yapılmıştır. Kazı az bir müd
det yapıldığı halde elde edilen so

nuçlar cidden kiymetlidir. Bilhassa 
o devrin seramik mamulatı kayda 
değer eserlerdendir . 

Bulunan muhtelif büyüklükte ça 

naklar, destiler ve ince desenli va· 

zolar lstanbul müzelerine nakledil 
miştir . 

Aynca bir iki balta başı, sa
panlar da bulunmuştur. Bütün bu 

antik eserler lstanbul müzesinin pre 
historik kolleksiyonunu ehemiyetli 
bir surette zenginleştirmiştir . 

En güzel portakal yetiş
tiren bir kazamız: Kozan 
Bugün susuzluktan çok şikayet eden 
Kozanın daha büyük derdi Orta 

mektebinin olmayışıdır 

Kozan: 25 [Hususi muhabirimiz
den} - Yazın, Kozanı görmek hr
kes için mümkün, lakin Kozanlıları 
görmek hemen hemen imkansız .. 

Yaz mev,iminde sıcaklar burada 
tahammül edilmez bir hale gelir .. 
Bunun için başını a!an Toroslara ala· 
bildiğine gider. 

Soğuk bir su başı, serin bir çam 
gölgesi buldu mu oraya yerleşir, yay
ı· .a yapar. 

Herkesin yaylası ayrı ayrıdır. 
Kozan halkı Toroslara sanki serpil
miştir. 

Kışın Kozanlıları yine kolay ko· 
!ay göremezsiniz. Diğer kasabalarla 
muntazam yolları bulunmadığı için 
münasebet temini zordur. 

Kasaba halkı yalnız sıcaklardan 
yaylalara çıkmazlar. Susuzluk; bu, sı· 
caktan daha yakıcı .. 

Sakalar Kozan çayı ile kasaba 
arasında karınca gibi işlerler. Su 
taşırlar. 

zamanda yetiştirileeeklerini ve bu 
kanunla" hiç bir devlete karşı has
mane bir hattı hareket takib edilme- ı 
diğini söylemiştir. 

Bundan başka Sahrınç suların
dan da istifade edilir. 

"Bağ bakılmazsa dağ olur" diye 
bir söz vardır. Bu sözün muşahhas 
misali Kozandır. 

Belli ki vaktiyle muntazam yapı· 
lar varmış, Üzüm, Badem yetiştiren 
yeşil bağiar mevcudmuş. Küçük su
yu değirmenler çevirirmiş .. 

Bugün bağlarda gövdeleri karar. 
mış kart badem ağaçları, diz boyu 
deve dikenlerinden ve pıtıraklardan, 
dalları yerde sürünen yaşlı incirlerden 
başka birşey yok. 

Değirmen çeviren küçük çayda, 
çalışmaya alışıp da boş kalmış insan
ların sıkıntılı hali var. Ne yapac? · 
ğını şaşırmış, yatağında hazan bir 
göl olup duruyor. Sazan hırçınlaşıp 
süratle akıyor. 

Portakal bahçelerine girerse meyve
ler şerbetle doluyor. Kozanın meşhur 
tatlı portakallarını işte bu hırçın su 
yetiştiriyor. 

Kasabada görülen bütün bu e'~
siklik!ikler halkın kendi eliyle yapıp 
meydana getireceği şeyler. 

- Gerisi üçüncü sahifede -



------·------
" Le Temps gazetesinin baş yazı· 

sından: 

Tamamiyle hazırlanmış ve para · 
fe edilmiş olan lngiliz - Mısır and· 
!aşması, bu ayın sonundan Önce Lon· 
drada imzalanacaktır . Bu, şarki Ak. 
denizde vaziyetin inkişafı bakımından 1 

ehemmiyeti pek büyük olan bir ha· 
disedir . 

Bu kadar kompleks ve nazik bir 
diplomatık eserin bir kaç aylık bir 
görüşmeden sonra iyi bir sona var· 
dırılmış olması , gerek lngilizler ve 
gerekse Mısırlılar tarafından realite 
duygsunun ve günün gerekliklerini 
anlayış hassasının mevcud olduğunu 
isbat eder. 

Londra ve Kahire hükumetleri , 
her iki tarafın esaslı prensiplerini 
masun tutacak bir uzlaşmanın akdi
ni mümkün kılmak için , çok yol al
mak mecburiyetinde kalmışlardır : 

Bu prensipler , Mısırlılar. için 
memleketlerinin istiklali , lngilizler 
için de imparatorluğun emniyeti idi. 
imzalanmak üzere bulunan andlaş
ma ile lngiliz - Mısır münasebetleri 
tarihinde - çok müşkül ve hatta 

trajik günler görmüş olan bu tarihte
yeni bir devre açılacaktır . 

Karşılıklı itimadsızlık ve gücen
melerle dolu bir mazi kapanmış bu
lunuyoı; vahim anlaınaşzlıklar >Orta· 
dan kaldırılmıştır . Ve bu görüşme
ler , memleketin mutlak istiklalini 
istemekte hikmeti vücudunu bulan 
milliyetçi Vefd partisinin en sala· 
hiyetli mümessili Nahas paşa tara- 1 

fından mesut bir neticeye vardırılmış-ı 
tır . 

Ve bu görüşmeler , memleketin 
mutlak istiklalini istemekte hikmeti 
vücudunu bulan milliyetçi V eft par
tisiniç en salahiyetli mümessili Na
has paşa tarafından mesud bir neti
ceye vardırılmıştır . 

lngiltere daima , Nil vadisindeki 
vaziyetinin , imparatorluğunun emni
yeti bakımından tn sağlam sedler· 
den birini teşkil ettiği kanaatinde 
bulunmuştur . 

Bu vaziyeti olduğu gibi muhafa
za et'.11ek arzusu , Londra hükume
t!ni hatta işçiler iktidarda bulunur
ken bile istikbal için sağlam ga· 
rantiler elde etmeden Mısır milliyet· 
çiliğine hiç bir tavizde bulunmama· 
ya sevketmiştir . 

Büyük harbın ertesinde İngiltere 
prensip itibariyle Mısırın istiklalini 
tasvip ettiği zaman , bu taskidi dört 
şarta tabi tuttu ( İngiliz münakalatı 
için emniyet garantisi, her hangi bir 1 

yabancı müdah~lesine karşı Mısırın 

müdafaası , lngiliz - Mısır Sudanın-, 
da İngiliz kontrolu ve yabancıların 

menfaatleriyle azlık haklarının ko ı 
runması ) . Bu şartlar istiklali olduk- I 
ça hayali bir mahiyete koyuyor ve 
buna mahdut ve mürakabe edilen 
bir hakimiyet manzarası veriyordu . 

beraber bugün , bu müzakerelerin , 
beş sene evvel başlanmış olduğu zih
niyet dairesinde sarih neticelere var
miş olduğunu görüyoruz . 

İngiliz - Mısır andlaşmasında üç 
esaslı kısım vardır. Birincisi askeri 
meseleler hakkındadır, ikincisi Suda
nın rejimine taalluk eder, iiçüncüsü 
bütün devletleri alakadar eder. 

Halli en fazla güçlük doğurmuş 
o!an meselenin askeri bahis olduğu 
kolaylıkla anlaşılır. Çünkü burada 
İngilterenin emniyeti, Süveyş kana· 
lının müdafaası ve Şarki Akdenizde 
nizamın muhafazası bahse mevzu 
oluyordu. 

Andlaşına, Kahiredeki lngiliz 
kıt' alarmın tedrici sİsmailiyeye doğ· 
ru çekilmesini göstermete, Mısır hü
kumetinin Süveyş kanalı mıntakasın 
da yerleşmiş olan !ngiliz hava kuv
vetleriyle askeri kıt'alan için kolay
lıklar göstermesi, lskenderiyede Ak
deniz lngiliz deniz kuvvetlerinin ih· 
tiyaçları için muvakkat tedbirler \e 
kanal mıntakasiyle lskenderiye ara
sında münakalenin ıslahı esaslarını 
havi bulunmaktadır. 

Buna karşılık, organizasyonu bir 
lngiliz askeri heyetinin nezareti al 
tında yapılacak olan milll Mısır or
dusu için, büdçe iınkanlürından do
ğanların dışında, hiç bir tahdid ko
nulmamıştır. 

Sudana gelince, Mısır bu mınta. 
kanın müdafaasına tekrar iştirak e
debilecek ve Mısır tebaaları burada 
idari vazifeler alabilecektir. 

Bu taviz mısır milliyetçilerini 
çok memnun etmektedir. 

Çünkü bu suretle İngiliz • Mısır 
Sudanında müşterek rejim tesis edil
mektedir. 

Kapitülas}onlara gelince, Mısır, 
bütün a!akalıların kapitülasyonların 

ilgasını kabul edecekleri bir millet
lerarası konferans toplamak niyetin
dedir. 

Mutavassıt devre esnasında muh
telit mahkeınaler çaılşmakta devam 
edeceklerdir. 

İngiliz hükumeti, kapitiilasyonla
rın ilgası hususunda, Mısır hükume
tine müzaheret edecektir. Fransa • ve 
daha başka devletler de - bu mese
lede yakından alakadardırlar. 

Kapitülasyonlardan mütevellid 
garantilerin terkinden önce muhte
mel bir hal şekli derinden derine let· 
kik edilmelidir. 

Gerçi, pratik şümulü hakkında 
bir fikir edinmek için andlaşmanın 
metrıini görmeyi beklemek İcab e· 
derdi, fakat malum olan ana hatla
riyle, bu, hem Mısır milletinin istik
liil hissini gözeten, hem de lngiltere· 
ye hayati menfaatlerinin korunması 

hususunda garantiler veren çok ma 
kul bir anloşma şektinde görünmek
tedir. 

,........--..:;--------- ----·---.. -
Dün akşam 

Halkevinde verilen 
konser 

Dün akşam , kurultayın uçuncü 
gün•inü kutlamak için şehrimizde 
bulunan musiki muallim mektebi ta· 
!ebeleri tarafından Halkcvimizde hal· 
ka bir konser verilmiştir . 

Konser ; koro , şan solo , ke· 
man solo, viyolonsel solo.ile trombon 
salo üzerinde verilmiştir . 

Halk türküleri tecrübe mahiye· 
tinde armanize edilmiş eserlerdir . 
Bu konser çok kalabalık bir kütle 
tarafından dinlenmiş ve genç sanat
karlar sürekli surette alkışlanmış
lardir . 

Musiki muallim mektebi talebe
lerinden şehrimizde misafir bulunan 
grupun bu son konseridir . Bir iki 

gün sonra şehrimizden ayrılacak olan 
bu gençlerin bu yaz , muhitimizde 
bıraktıkları güzel intiba , asla unu· 
tulacak değildir . 
Kurultayın çalışacağı dört gün için 

Halkeyince hazırlanan program mu
vaffakiyetle tatbik olunmaktadır . 

- ~ ----~- .. - --- ----·- --·----.....,··~.--~--"'"'"'·-- -,j- • ... • - ·-· 

inhisarlar 
Puro sigarası rçıkardı 

inhisarlar idaresi yerli sigarillos
ların bu gün ihtiyacı karşılıyabi
lecek miktarda imal edilebilmesi 
için Cibali fabrikasında icabeden ter- ı 
tibat 'alınmış olduğundan bundan 
sonra Ava ve Lily gibi ecnebi siga· 
rillosların memlekete idhal edilmesi 
yasak edilmiştir . 

lnhisarların yeni çıkardığı bu si
garalar Avrupa Purolarından farksız 
bir nefasette ve güzel ambalaj için
dedir. 

Her sene bu yüzden Avrupaya 
giden binlerce lira bu suretle mf'm· 
leketimizde kalmış oluyor . 

Daire kadroları 

Vilayet merkezi ve kazalarına 
ait maliye varidat ve muhasebe kad 
rol arı dün Vekaletten Vilayete gel
miştir . 

Askerlik muayeneleri 

332 doğumluların 10 eylülden 
10 teşrinievvele kadar ikinci mua· 
yeneleri yapılacaktır . 

Eski tayaı e pulları 

Evvdce Türk tayyare cemiyetine 
verilmiş ve sonradan Posta, Telgraf 
ve Telefon idaresine iade edilmi§ 
olan pulların saklı tutulmasının ci
han piyasasında Türk pullarına olan 
rağbeti kırmak ve kıymetini düşüre· İ 
rek bir çok kolleksiyoncuların zarar· 
!arını mucib olmak gibi mahzurları 

doğurmakta olduğu anlaşıldığından 
bunu önlemek üzere , kanuni sakla· 

ma müddetleri biten evrak ve zarf- •ı 
!ardaki kullanılmış veya saklanmış 
pulların yok edilmesi ve bundan son
ra bu yolda muamele yapılması ve 
evrak üzerine yapıştırılan pulların 
evvelce olduğu gibi makasla kesile· 
rek kıymetten düşürülmesifusulünün 
tatbiki ıçın Vekiller heyeti bir 
kararname neşretmiştir . 

Hayvan hırsızı 

Misisli Ali oğlu Ali isminde bi
risi Misisten gelirken yanında yanın· 
da yol arkadaşı olarak bulunan 
Mehmed adında birisi hayvan paza· 
rına gelince Alinin çocuğunu kandı
rarak atını alıp kaçmıştır . 

Ali hadiseyi derhal polise haber 
vermiş ve zabıta faaliyete geçmiştir. 

Bugün akşam saat 20 de Hopar 
lörlerle halka , Türk Dilinin güzelli· 
ği üzerinde öğretmen Ömer Sanver 
tarafından bir konferans verilecektir 

Halkevimizim Dil Kurultayı mü
~sebetiyle şehrimizin muhtelif yer· 
!erine koyduğu Hoparlörler arasında 
bilhassa hapishaneye konulanına 
mahpuslar çok alaka göstermişler· 

dir . 

On bir kumarcı yakalandı 
Yeni n<'şriyut : 

Cezası iskat olunanlardan 
harç alınmıyacak 

Harç Tarifesi Kanununun 50 inci 
maddesince mahkumiyeti tazammun 
eden hükümlerden harç alınacağı 
yazılı olmasına göre , Türk ceza ka· 
nunıınun 485 inci maddesi mı·cibln 
ce cezası iskat olunan suçludan harç 
alınmıyacağı temyiz mahkemesi 
umumi heyetinae ekseriyetle takarrür 
etmiştir . 

Mahkemelerde 

İhtilas suçlusu 

ihtilastan suçlu eski Adana müd
dei umumi katibi Celalin duruşması 
dün ağır cezada yapılmış, bazı hu· 
susatın tahkiki için muhakemesi 19 
eylüle kalmıştır . 

İsyan suçluları 

Ağrı isyanından suçlu Ömer pa · 
şa oğlu ve suç ortaklarının mu ha· 
kemesine dün ağır cezada bakılmış· 
tır . Suçlulardan Kerim tarafından 
gösterilen bazı müdafaa şahitlerinin 
dinlenmesi için duruşmaları, 2Eylüle 
bırakılmıştır . 

Dün, Ahmed oğlu Mahmud, Ha· 
lil oğlu lbrahim, Halil oğlu Hasan 
çavuş, Cumali oğlu Remzi, Hasan 
oğlu Mehmed, Salih oğlu Fahred
din, Hasan oğlu Enver, Ahmed oğlu 
Abdo, Mehmed oğlu Sefer, Çıplak 
Ahmed ve Mustafa oğlu Mehmed 
isminde 11 kumarcı, Hüriyet mahal· 
lesinde bir bahçede zarla kumar oy 
narlarken cürmü meşhud halinde 
önlerindeki 972 kuruş para ile ya
kalanmışlardır . 

Yeni bir formül 

Yaş meyve ve sebzeleri 
haftalarca mu haf aza 

" Köylümüzün kalkın-

ması ıçın,, 

Zile kaymakamı Kerim Tümay 
tarafından yukanda yazdığımız adda 
bir risale çıkarılmıştır . Kültürel kal· 
kınına , tarımsal kalkınma diye iki 
kısma ayrılarak yazılan bu eserde 
dikkate değer mütalaalar yürütül· 
mektedir. 

Bir miras için .. 
Amerikada Kalifomiyada dün 

yanın hiçbir tarafında misli görül
memiş bir dava cereyan ediyor. Or-

ediyor tada 10 milyon dolarlık bir mira~ı, 
Mehmet Ali , Hüseyin ve 5adık kızını mirastan mahrum etmek için 

isimli üç vatandaş tarafından yerli zürriyet imkanından da mahrum e-
bir maddeden yapılan hususi bir den bir ana. Hem parayı hem d~ 
formül sayesinde yaş sebze ve mey hadınlığını annesi yüzünden kaybc· 
velerin uzun müddet bozulmadan den C:avacı bir kız var. 
saklandığı haber verilmektedir . Amerikalı milyonerin biri iki se·, 

Evvelsi gün iktisat Vekaletinde ne evvel ölüyor. On milyonluk ser 
bunun tecrübesi yapılmrş ve 23 gün- vetini 19 yaşındaki kızına bırakıyor. 
den beri Vekalet mahzeninde bulu- Şu şartla ki kızın çocuğu olmazsa pa-
nan patlıcan ambalajı Türkofiste bir ra anneye kalacak. 
heyet huzurunda açılmıştır. Heyette Kadın on milyona tamah ederek 
Türkofis Reisi Dr. Mecdet Alkin , , mirası ele geçirmeği kuruyor, Kızının 
Türkofis müşavirleri ve kimyagerler anne olmaması için en sağlam tedbir, [ 
bulunmuştur. zürriyet imkanından mahrum bırakıl· 

Neticede patlıcanların hiç bozul- ma5ı l.. 
madığı görülmüştür.Bu formül üzüm, iki doktorla anlaşılıyor, Bunların 
kavun,domates , patlıcan , erik ve iddiasına göre kendilerine diyor ki: 

Kati bir hal şekli , Mısır milli
yetçilerinin çetin mukavemetlerine 
ve İngilizlerin esasen meşru olan 
hiç bir şeyi tesadüfe bırakmamak 

endişelerine maruz kaldığı için , on 
beş seneye yakın bir müddet mu· 
vakkat bir şekil muhafaza edildi . 

Bir yandan lngilterenin politika
sı esaslı noktalarda Mısır milliyet
çiliğinin mukavemetini eskitmeye 
muvaffak o!du, öteyandan da Nahas 
ile Kahire devlet adamlarının azim
karlığı Mısır istiklalinin İngiltereye 
verdiği itimadsızlığı mağlub etmeye 
muvaffak oldu. B 

marulda da ayni müsbet neticeleri "Kızımda 11, 12 yaşında bir çocu-
vermektedir . ğun iradesizliği, buna mukabil fazla 

1 
Bir kadına sarkıntılık etti 

Fakat , bir kaç sene önce , Na-
has paşa , o zamanki işçi kabinesin- Bu defa vaziy-!tin her iki taraf 
de hariciye işleri devlet sekreteri için de çok sarih ve aydınlık bir şe 
olan Henderson'la doğrudan doğru· kil aldığı ve bir İngiliz · Mısır e!bir-
ya müzakerelere giriştiği zaman , !iğinirı artık sağlam temeller üzerine 
iyi bir hal şekline varma işini kolay- kurulabileceği müşahede ediliyor. 

!aştıracak yeni bir fikir belirdi : Kahire ve Londra hükumetlerini, 
Bugünkü rejimin yerine İngiltere her türlü dış tehlikeye karşı kuvvetli 

ile müstakil Mısır arasında bir ittifak I ve sağlam bir müdafaa tesis ede· 

ikame etmek . Bu ittifak lngilterenin cek bir uzlaşmaya varmak için kar· 
hayati menfaatlerini masun bulundu- şılıklı tavizlerde bulunmaya sevke-
racaktır . den amilin Akdeniz ve Şarki Afri-

Görüşm.eler müşkül bir zeminde kadaki yeni hadiseler olduğu tahmin 
inkişaf etti ; bir çok defalar tatile edilebilir. 
uğrıyan müzakereler sonra yeniden ! Habeşistanın fethinden sonra, 
başladı : Mısırda hurnle gelen vahim ı İtalyanın şarki Afrikadaki vaziyeti 
'ç buhn'lar az kalsın Lunları büsbii- fngiliz • Mısır andlaşmasının akdini 
tün akamete uğratacaktı . Bunula muhakkak ki çok hızlandırmıştır. 

Ambalajlar 29 Temmuzda İzmir- bir cinsi hassasiyet var. Bu deliliğin 
Dürı ' sebze pazarında kahveci de yapılmış ve Türkofis tarafından önüne geçmek için zürriyet imkanı· 

Durmuş oğlu Kara Musa adında bi- saklanılmıştı. İkinci tecrübe 30- A- nın ref'edilmesinden başka çere yok. 
risi , sarhoş olduğundan , kahvesi ğustosta gene Türkofiste yapılacak- Kızına da bir apandisit ameliya-
Önünden geçen kadınlara söz atarak tır. Bu çeşit ambalaj yapıldığı ve tına lüzum olduğunu söylüyor! Apan-
sarkıntılık ettiğinden yakalanmış ve tatbik sahasına konulduğu takdirde; disit namı altında ameliyat yapılıyor. 
hakkında kanuni ieab yapılmıştır . yaş sebze ve meyvelerimizin geniş Fakat hakikatta cani annenin mak· 

1
1 ölçüde ihracı imkan altına girmek· saclı yerini buluyor. 

-"' tedir. Çünkü zahmetli ve pahalı olan Şimdi kız annesinden hem vası. 

Hava kuvvetlerini artıran ulus 
HAVA TEHLIKESlni azaltır . 

frigorifikten bu usul hem basit,hem yetname hükmünü cinai bir hareket· 
de onun yirmide biri kadar masraf- le bozmasından, hem de zürriyet im· 
lıdır . kanını cebr1'n ref' ettirmesinden dola-

Bu suretle bir de memlekette ye yı davacı ... 
ni bir iş sahası kurulmuş olacaktır. Anne ortalarda yok .. Fakat bol 

-Türk hava kurumu- tazeliğini muhafaza eden yaş sebze yette .. : Dünyada misli görülmiyen bu 

1 

Bu şekilde ambalaj ile 23 gün para ile tutulmuş awkatlarlar faali-

ve meyvelerimiz en uzalr pazarlara dava çok meraklı ve heyecanlı ola· -.. .... =------• bile sevkedilecektir . cağa benziyor. 
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Adana·da ( TÜRK SÖZÜ) 
l'ahrir Müdilrlügüne 

Muhterem gazetenizin 2 Ağus la 
1936 tarihli nushasını bir gazete . ' darehanesinde mütalaa ederken b .

1 
nokta ehemmiyetle gözüme iliş ,· 
Herkes için belki ayni derecede ııı 
him görülmiyecek olan bu çok içtı 
mai nokta üzerinde bir lahza durııı 
ve size bu yoldaki duygularımı bi v 
dirmek benim için milli ve tatlı la 
vazife oldu ; d 

( BOR ) Kasabasının güzellik tc 

sessizliğinden bahseden bu ya a, 
güzel yurdumuzun bu şirin noktası ta 
da bir genç Türk tarafından seb~ le 
etmiş himmetler ve yurdseverlıf 
bir yer tahsis etmeniz ve lı:ıymet v bi 
meniz beni çok mütehasis etti. 

Yurda, bu memleketin mü.şk tc 
ve felaketli günlerinde, kahramanlı ç0 
ve yiğitliği ile, fedakarlık ve vefı 
karlığiyle tınıdığımız genç zabit, g 
muharib Halil Nuri'nin kendisini 
tiştirmiş olan bir memlaket İçin e te 
vermesi, zeka ve enerjisini sarfetııı le 
sini ve oraya kütüphaneler, eserle e 
canlılık ve hayat vermesini b n Ç 

tabii görürüm. Bana fevkal'ade gı k 
gelen nokta, bu himmetin alkışl_s ~ 
ması, takdir edamesi ve erbabi hı~ 
metin teşvik ve takdiridir. 1 

Geçen sene muhterem sefir Hı ~ 
dullnh Subhi ile Bükreşi gezerk1 ta 
caddeleri dolduran sayısız heykeli 
görünce hayrette kalmıştım. Kü. d 
bir milletin kısa bir tarih dev 
bu kadar fazla büyük adam kayd ~· 
mesi elbette mubalağalıdır. Fa~ ; 
bunda başımızı öne eğip düşünül<. k 
cek bir nokta vardır. a 

Yüıo .. selmek istiyen genç mili Yo 
fer, o yükselişe emeği geçmiş in~a 
!arı unutmuyorlar. Onlara ebedı sı 
layemut bir hayat bahşederek g de 
!iği alevliyor, cür'etlendiriyor ve ha 
letiyorlar' ni 

İşte Bükreş sokaklarını doldur ol 
taşıran bir gençlik seli, bu abide! 
önünden geçerken gurur ve cesat' tıı 
kazanı yor. ni 

Biz bu kadar büyük bir milel ve 
duğumuz ve mesala ATA TÜRK 1 ğı 
kilahında harikalar yarattığımız h p 
de bu eserlerin kahramanlarını Ç ha 
Iuk tanımıyoruz. Çünkü gazetele~ d 
yazmıyorlar. . d 

Uzun zama~~ır izi_ni ka~~ett~ ğı 
genç Türk Zabıtı Halı! Nurıyı or 
da ve milli mücadele senelerinde 

1 ~.~ 
d k. k t şun 

nımış olanlar, on a ı taş ın va . 
muhabbeti, emsalsiz Türk cesart' ~dıl 
ve e~siz fedakarlığı önünde hayr, ıf 
1 ·· · 1 d. B h"I. k 'f~ tar· e orpermış er ı.. u a ıs an • 
çocuğunun memleketine yaptığı. ~ar 
yük işlere muhterem gazetenı 

yer verildiğini görünce kendiııı . ber 
mükafat kazaumış kadar sevind Son 
ve bu sevinçle fU mektubumu 13 de 
dime cür'et buldum Sizi bütün ~ buı 1 
miyetimle tebrık ve takdis eder111 ~İrj 

.Milli /11kilap mecnwa,ı btJ§nııı/ıa• lı : 
CEV.JD R//o'.17' lıllile 

len( 
• • le ~ 

En güzel portakal yetJ~ neff 
ren bir kezamız : Koı~ kiin 

ltıet 
- Birinci sahifeden artan ~ ti b 

Tarlada çalışan insan eğer bi' ğ· 
da kasaba içinde çalışsa hepsi ,.

1
n< 

·•ııy 

cak. ,;~ ha_ı, 
Kozanın sudan daha ıııu ' 

bir ihtiyacı var. •Orta mektep. ' 
tane ilk okul var. ilk tahsilini ikıt' edil, 

h ·ı· . Ad odl'.. eden çocuklar orta ta sı ını ıs 

veya diğer yakın vHayetlerde t 
. d d. ela . mek mecburiyetın e ır. Vı 

Bu yüzden; b~dcesi müsaid ~ ~eğ 
mıyan bir çok aıle yavruları Ulı 
bir tahsille burada tor) 
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1
a·Müzmin akciğer 

vereminin dehşeti 
aşı 

p 
---~ .. ····--- -

Şölen 
1- Müzayedeye konulan şey : Haziran 936 dan Mayıs 937 gayesine 

kadar kanaradaki toplanacak olan boy. 
nuzlar . Clıarles A. Clinton 

ul Bir kaç sene evvel, akciğer ve-
g:l temi, yahut ciğer vefiyatı tevarüs 

'den vahim bir hastalık diye başka 
Sebepler varken de bizzarure kabul 

ne 'dilnıişti . 

Çeviren : Nebile Basri 

şifa kuvvetleri olmıyan guaiacol ile 
creosote doktorlar taraşından va· 
si surette kullanıldı . Bu hastalık 
için verilen başlıca ilaçlardan ne de-

- "· 

gazinosunda 

2- ihale : Açık artırma suretile yapılacaktır. 
3- Artırma: 3-Eylul-936 perşembe günü saat 15 de daimi en· 

cümende. 
4- Bedeli muhammini : 140 liradır. 

ğııs l 'I'übeküler ebeveyinlerinin çocuk- . 
ete arı Veremden ölüme mahkGm zan-
n b ;dilnıiş ve bu itikada umum halk de. 
il~ ' ekseri doktorlar tarafından da israr 

e ııı dilınişti . 

mir, ne de arsenik hiç bir faide ver
medi . 

Tuberculin'in daha çok fenalaş

5- Teminat akçesi : Muhammin kıym~tinin yüzde yedi buçuğu hesabile 
6- Şartnamesi : Belediye yazı işleri müdürlüğünde görülebilir . 
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f. içt. Bir aile, hastaya mütahassıs dtık
urııı 0r Çağırdığı vakıt muayenede ciğer 
ı bı "ereminin kurbanını bulunca başını 
lı ~llar, mezara bakar, söylediğine son 
Irk erece müteessir olarak hastanın ve· 
~enı olduğunu ailesine bildirir ve has 

a •elinden geldiği kadar rahat olduk-
t:ı ;a kendini muhafaza ederek iyilik 
e M esellilerile sonunu beklerdi . 

~ ~ b" . Verem eski Yunanlılardanberi 
1 lıııen çok eski bir hastalıktır . 

.. k 1 Yunan hekimlerinden Hippocra 
anlı es, Galen'in bu hastalık hakkında 
vefı <;ok doğru fikirleri vardı . 
, g k Onlar, bir çok sebeplerden, bir 
ni . haç Yüz sene veremi sari, faal bir 
e t a~talık adettiler . Ciğerlerdeki işa· 

etı.... S h k tııır I <> osteren tet oscope, eşf eden-
rlt' er Rence Theodore Hyacynthe, La· 
ç ~ııec'dir. Meşhur Fransız hekimi 
gı k cıınec veremin sari olmadığını, fa· 

şls . ~t. ~ususi bir istidattan ileri geldi
hi~ ~nı ıddia etti . 

1 k Bu izah, yüksek mevki aldı, mes
I-1 ~ daşları ciğer veı t>minin sari ol· 
rk t adığına inandılar ve bu fikir her 
eli arafta yayıldı ; 

Ü~ d . Bir müddet sonra bu hastalığa 
vrif. akı~ Laennec'in 'nazariyesinin biraz 
yd d· 51ni iddia eden Virchov ( 1 ) gel-

'" a~ ,
1
1 

• 'lirchov nescin içinde veremin 
·· 'el'd nu k a e yaralar açtığına inandı, fa· 

yat hala sari olmadığını zannedi· 
Ordu. 

s 1868 de çok meşhur olan Fran
g dıı hekimi Villeınin, hayvanlar üstün. 
ve he Yaptığı tecrübede veremin bir 

n:y~.andan diğerine geçebildiği • 
ur oılostermeğe muvaffak olarak sari 
del Uğunu ispat etti . 

safi lııb 1882 de Robert Koch, Basillus 
ni b:rc~losis'in keşfini ilan etti. Ay 

"[el .. t' ılgın 1889 da vereme şifa kuv· 
YC 1 • b ' Rı ~ aiz olan bir serom hazırladı· 

h Porıı ılerj sürdü . Profesör Koch, ra

ç ha~u tab ettirdiği zaman bunun 
le~ d ında şiddetli sözler söylenme. 

en 
. d' evvel bulduğunu doğru zan. 

ttı ıyord O K h ğı d u . zaman oc , verem sı-
or 1 &er a. Ve insanda, hayvandan insana 
e şij ç;.ıyen iki muhtelif hastalık dü

::: ed~ ~ · Fakat bu nazariye şimdi red 
~ lif h~ış Ve bu izahtan sonra muhte-

~~ tar ~kumetlerin sıhhıye meclisleri 
ı.. l> a ından öküzler çok dikkatli ne· 
,. 'ret it d b 1 iı' a ın a u undurulmuştur . 

ın b 1-fastalığın asıl amili bacillus tu-
ercuı . d nd !o osıs ol uğu keşf edildikten 

ta d ıı.ra Pratik ve kılinikde müşahe-
c ıle mümk" b d . . . s but . . un merte e te avısını 

riP ı,; .~ak ıçın müdhiş bir taharriyata 
~·rışıld· 

ı . 
aı E:k . _ 

il serısı değersiz, bazıları zararlı 
0J leıı~·olan b'.r çok tedavi şekilleri söy

le ı • teklıf edildi . Tuberculin turt· 
~iŞ ıı,;: diğer seromlar, ilaçlar ve te
·ı.$ ku us hepsi tecrübe edilmiş, müm· 

tııe~ı·tııertebe biraz müsekkin ve kıy 
ti b ı olanları alınmış ve değersizle 

. ırak.ılmıştır . 
bı1 o 1 

ğinde n arın arasında bile tıb mesle 
tııı Yer tutmamış, kurtarıp kurtar· 

ii~ ha.(:cag, hakkında tedavi tasııifi 
Yapılmamış olanları vardır . 

!,:~ ed·ı 1-falihazırda umumiyetle tasdik 
I~ 1 erı . 
d odğ nazanye. tohum doğrudan 

1 
,. tuya mahvedilebilir , 

: • ÔI\.:: 
dav· ıs•ınenlerin bir çoğunun te 

d lfe ·ı şekilleri neticede veremin 

b &erli t d · · · · b 1 k uı e avısı ıçın azı şey er 
lor}rııayı bekliy .... n şerefli dok -

ar tarafından tecrübe edildi. Hiç 

tm:lığı biliniyordu . 
Küçük bir dozu bile kullanılınca 

hazan muhtelif neticeler hasıl olu· 1 
yordu. 

ucuz 
Saygı değer çifçilerimize 

• ' llh Hastanın sputumundan yapılan '~ Ziraat Bankası Adana Mensucat fabrikası çırçırhanesile 1. N. lu (Eski 
"ıı////fl 

bir aşı vücude şırınga edilince çok ~ " Satılıyor 1 Şinasiler) ve 2 N. lu ( Eski Belçika ) fabrikaları mevsim için faaliyete ha. 

kere tuberculin t"sirine müşabih bir ANKARA &lRAS\ zırlanmıştır . 
aksitesir husule geliyordu . Ziraat Mensucat ıane ve koza 

Ciğerlerin sukutu söndürülmesi 1 O 1 Numaralı iane ve koza 
pneumothorax denilen ameliyatla Ayakta Bardağı Kuruş ( Mezesiz ) 2 Numaralı yalnız Klevland pamuğu çekeceklerdir . 

şimdi physicienler arasında f çok u- 12 5 1- Toplama mevsiminde çifçiyi sıkıntıdan kurtarmak için para da-
mumi bir iştir . Takim edilmiş ha· Ayakta Dublesi ' " ( " ) ğıtılmaktadır . 
va pleural -oyuklarının içine giriyor [ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 2- Fabrikalarımıza getireceğiniz kütlü ve kozalar için faizsiz avans 

kenarlarından yapılan bu hava taz. Dublesi 15 kuruştur f verilecektir . 
yiki, ciğerlerinsukutuna sebep olu· Fırsattan istifade ediniz 1 • 3- Pamuk ve çiğidini satmak istiyenlere borsa fiatı üzerinden her 
yor . Bu fikir, hasta cigerler için sön· Ankara Bira Fabrikası Öz Türk sermayesilc kurulmuştur . türlü kolaylıklar gösterilir. 
me şartlarının muhafazasile olduk- Herkes gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 4- Klevlandın çekme ücreti diğer fabrikalar fiatından daha ucuzdur. 
ça hakiki bir istirahat verdi ve bu te· Her yerde israrla arayınız · 5- Şimdiden çi ~it almak istiyenlere çiğit verilir . 

davi umumi olmuş, fakat ne fazla, ne [ Adana acentesi : ~.sz;.:ı:}~n SN~; iı>°ssta kutusu Pamuklarınızı huzur ve rahat içinde çektirmek İçin geniş depoları mü· 

de az tekniğe hiç bir tesiri olmamış- Bebekli Kilise sokak N: 11 A. + 11 R. 7230 1 1 k~mmel nıakinaları bulunan ve her türlü sürat ve kolaylığı gösterecek 

tır . -----------·---·--------------.:- o an fabrikalarımıza baş vurmanız menfaatınız iktizasındandır . 
Bu metodun tatbikile çoğalma 1 Müracaat yeri : Ziraat bankası Adana Mensucat fabrikası müdürlü· 

veya azalma başlıyor. Mamafih alat Seyhan Emniyet müdür- Seyhan Milli Emlak mü- ğüdür 7198 27-3 

vr.: edavatın islahatiyle tenkite mu - lüğünden: dürlüğünden : 
kayese ile ameliyat yapılmıştır . Adana şehir bekçileri için mü· 

Bu ameliyat yalnız çok küçük nakasa suretile 77 takım elbise yap-
vakalarda ilerlemenin muayyen de- tırılacaktır. Kumaş ve astar nümu-
recesinde tatbik olunur . Bu vaka neleri dairesindedir. Ve ilan tarihin-
larda hastaya biraz rahatlık verir . den 20 gün sonra 16-9-936 çar. 
Bununla beraber kullanılması hak- şamba günü saat 15 de ihalesi ya-
kında çok tekzipler vardır . Böylece pılacaktır. isteklilerin şeraiti öğren. 
denilebilir ki kan gelmeleri tekrar mek üzere müracaatları ilan olunur. 
!anmadığı zaman iyidir . 7228 

Diger muhtelif cerahi ameliyat· 
!arın, ki hakikat gibi görülenlerinde 
çok veya az şüpheli neticelere va. 
rılmıştır . Akciğer veremi sari bir 
hastalık olduğu son fikirlere göre 
bütün bütün meydana çıkmış, bir 
kimse tohumların fazla olduğu bir 
muhitte bulunursa vücut mukave· 
metinin azaldığı bir zamanda hasta· 
lığın tohumları ciğerlerine giriyor, 
berbad ediyor, kan getiriyor, hasta· 
nın mukavemetini azaltarak çoğal. 
maya başlı} or, galebe etmek, muha· ' 
faza etmek mümkün olmadığı za
man cigerleri temamen kaplıyor. bu 
sebepten bu hastalık bir vakadan 
ziyade sık sık ayni ailede görülür, 
yahud veremli hastalarla görüşen 
çocuklar alabilirler . j 

Sonra insanlar şehirde veya top
lu bir yerde hep beraber yaşayup J 

ayni havayı tenefüs ettiklerinden ve
rem mikroplarını alabilirler. Bu ce
vaptan sonra akciğer vereminin in
kişafını diger sari hastalıklar gibi 
nasıl men edebiliriz? mukavemet ve 
hayat, vucut sıhhati tabii ve hususi 
bir muafiyet bulunabilir . 

Herhangi bir hastalık olduğu za· 
man bi 'e küçük bir korku olmalıdır. 
Bir kimsenin böyle vakalarda veri
len emirlere devamlı riayet etmesi 
lazımdır. Verem tedavi edilir; yalnız 
kafi derecede erken, nesce çok za· 
rar yapmadan, mukavemet bitmeden 

evvel başlanabilirse ... bu sebepten en 
mühim olan şey başlangıçta hasta
l;ğı tanımaktır . 

Bu bazen mümkün olmaz. ilk saf 
halarda alamet çok hafif olur ve 
dikkatten kaçabilir. Bununla bera
ber öksürük asla ihmal edilmemeli
dir. derhal tabii metoda başlamalı
dır. istidadın fazlalığı görülürse 
:ıile muayene yapılmalıdır. Ve· 

remin ilk alem eti ateş, gevşeklik, ça • 
buk yorulmak, kesik öksürük ve ha· 
zan ögleden sonraları yanak kızar· 
masile humalı bir ateştir. Bunlar as 
la ihmal edilmeyecek alametlerdir. 
Verem tedavisinde çok kıymetli o· 
lan tabii metottur . Bunlar şuıılar
dır . 

1- Taze hava 
2 - Güneş ziyası 
3- Hususi yemekler 
4 - Kafi derecede istirıfhat 
5- Muayyen miktarda ekzersiz 
Bunların hepsi birlikte nikbinlikle 

beraber akli ve mantıki tavrı hare· 
ket, yokluk düşüncesizliği; Veremli 
bir hastanın kuvvetini ve sıhhatini 
iade edebilir . 

Taze hava : Günün yirmi dört sa 
atini açık havada geçirmelidir. Ge
celeri bir tarafı açık bir yerde ya
hut porch da, eğer bu mümkün ol· 
mazsa başı pencere tarafında olma· 
dan üstü örtülü olarak tanzim edil· 
miş bir odada uyunabilir . 

Güneş ziyası : Veremde hiç bir 
şey güneş ziyasından ve banyosun
dan daha iyi değildir . 

Yemek : Yemeklerden en iyisi 
taze temiz süttür. Temizliği ve mik· 
ropsuzluğu bilinen çiy süt kullanıla· 
bilir . Bazı kimseler tatlı sütü sev
mezler, yahut fena tesir yapar, uzvi 
razımsızlık, kabiz, isal olabilir. Tatlı 
süt alınamadığı zaman tere yağı yo· 
ğurt istifade için alınabilir. Ekseri 
veremli hastalar muayyen miktarda 
protein isterler. bu zamanda yumur
ta ve heme kadar caizse bir azda 
et verilir. Taze yeşil sebzeler, çiy ve 
pişirilmiş olarak sebze, meyve, sala
talara yumurta da ilave edilebilir . 
Meyve usareleri, büyük mikyasta ye 
şil mahsüller, buğday ekmeği kızar. 
mış da olabilir . 

istirahat : istirahat çok mühim. 
dir. yatağa erken girmeli miimkün 
olduğu kadar çok uyumalıdır. Gün· 
düzde bir iki defa mutlaka yatmalı
dır . 

Eksersiz : Hasta ya takta kalma. 
malı; bazen bir az yürümeli ateş ve 
umumi büyük bir zaiflik olmazsa 
kuvvetli olmaya yarayan eksersizler 
yapmalıdır. Eksersizler yorucu ol· 
mamalı, . çok mutedil olmalıdır. aksi 
takdirde kan gelmeye başlar. Gün
lük kuru mahalli firiksiyon sade ban
yodan şonra umumi masajın ekseri
ya büyük kiymetı vardır , 
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incirlik 

Yukarıda dönüm miktarlarile mev

kileri yazılı 34 parça tarlanın iki 
senelik icarlarının 20-8-936 ta· 

rihinde yapılan müzayedesinde sü
rülen peylerin haddi layik görülme 

diğinden ihalelerinin 31- 8 - 936 
tarihine kadar uzatıldığı ilan olunur. 

7225 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında 
Riyaziye, Fen bilgisi,Cebir, :-Iendese 

derslerinden ikmale kalanları ikmal 
imtihanına hazırlamak üzere bir 
kurs açtım. 

isteklilerin " Türksözü ,, nde 1. 
T. ve H. B. rumuzlarına müracaat· 
lan. C. 

SOCONY- VACUM 

Gaz 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - V acum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Seyhan Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Dönüm Ev Dekar Metre M2 Cinsi Mevkii Mülahazat 
32 tarla 

6172 tarla 
12938 tarla 

3050 arsa 
120 

" 
230 

" 115 
" 

80 
" 

115 
" 26 859 tarla 

80 tarla 

100 tarla 
83 tarla 

lıyasağa dörtte ikisi 
Yılanlı tamamı 

" " 
Yarbaşı 

" 
Alidede 

" 
Döşeme 

" 
" • 
" " 

lcadiye " 
Karaenbiya tamamı 

licirlik 80 hissede 
50 hissesi 

.. tamamı 

• " 
5 8, 936 tarihinde yirmi gün müddetle mülkiyetleri satışa çıkarılan 

ve 25 18 936 tarihinde yapılan ihalesinde yukarıda miktarlarile cins ve 
mevkileri yazılı 13 parça gayri menkule sürülen peyler haddi layık gö
rülmediğinden 4 9 936 tarihine kadar uzatılmıştır . isteklilerin ihale günü 
Milli Emlak satış komisyonuna müracaatleri ilan olunur . 7226 

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 1-30 

' ' 
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Türksözü 

~ . ....,,,. 
Seyhan Valiliğinden : 

• •. ı. --· 

Ceyhan kazasının Muradiye ma
hallesinde kain olup, tapuda madaml 
~ip~tyı:_.ı:a~a müseccel iken ölü-JI 
mile fabrikatör Şarloya intikal eden 
fabrikaya muttasıl yedi dönüm ve 
bilmesaha 5297 metre murabbaı 

bahçe ile ev vergi borcundan dolayı 
tahsili emval kanununa tevfikan açık 
artırma suretile müzayedeye kon -

muştur. Talip olanların birinci ihale 
müddeti olan 31-8 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat ikide 

Ceyhan Kaymakamlığına ve satış 

şeraitini anlamak ü~ere de Hususi 

Muhasebe müdürlüğüne müracaat-
ları ilan olunur 7212 

22- 25- 27- 20 

Ceyhan Belediyesinden: 

10 Numaralı Adana caddesinin 
genişletilmesi sebebile doğu cephe 

üzerinde bulunan ve bu suretle yo
lun muaddel güzergahı sahası içinde 
kalarak kısmen veya tamamen alı. 

narak yola çevrilmiş olan arsalar ve 
bu kabil yerler her kime ait ise hak
lan ziyaa uğramamak üzere yazı ile 

belediye riyasetine müracaat eyle
meleri. 7196 20- 23-27-30 

~ '-" -ü-ç • • ----- 625--
-------ı ~ --------~~~ Simit • - -s-00-- -

Liverpol T elgraflan 1 Kambiyo ve para 
lş bankasından alınmıştır. 
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Hit hazır 5 146 Dolar « Amerika • 
Ne7ork 11 46 Frank « İsviçre • 

635 25 

N 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Türksözü gazetesinin 24 , 15 , 
24, 30 /6-7 /936 sayılı nüshasında 
evsaf ve şeraiti izahedilen 120000 
lira muhammen bedelli Vilayet un 
fabrikası mülkiyetine kapalı zarf 
usulile talip çıkmadığından 18-9-
936 cuma günü saat 12 ye kadar 
pazarlığa konulmuştur . Taliplerin on 
dört bin beş yüz liralık kat'i temi
natla Vilayet Daimi Encümenine 
müracaatları bildirilir. 7229 

27-1-5 - 9 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 
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6748 71 

''NO RGE,, 
Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

"Norge ni.n. re?~li buz do~~pları 
ı ı bırıncılıkle temayuz et-

mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav~lisi sat~şyeri : Ulu-
camı caddesınde 

' ' Mehmet Özbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~,!!!!l ret hanesi d i r. 
7183 8-15 

1 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay.:delenle ve 
Eczacı tarafından yapılır .... 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hemevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lıılu " ı 

J Celal Bayer 

Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Doğum ve Kadın hastalıkları birinci sınıf mütehassısı sabık Tıp fakül
tesi kadın hastalıkları kıliniği muallim muavini. 

Bu zemane kadar Ankara vilayet doğum mütehassıslığı, Denizli 
memleket hastanesi Nisaiye mülehassıslığında ve doğum evleri 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
üzere istifa ed eı ek Adanayagelmiştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

1 
muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

7159 12-15 

1 

Açıldı 
abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade editı 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcalarınınkindeıı 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mide 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirl1 

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

Gazinosulokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vat lşb 
ntak 

d ( . Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuz u ı ku 

Tren ücretleri yaryarıya tenzil atlıdır Gın 
reler 

1 
Fiyatlar şunlar- Kuruş 1 
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