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1 Hitler bütün 
yüksek 

dünyaya karşı 
sesle haykırdı 

• 
yıne 

İngiliz Ali Komiseri araplara diyor ki 
• 
ınsanileştirmek 

Maurice Donnay --·---
Fransıı Akademi azasından 

• • 

''Biz ecnebi memleketlerde misyonerlikle geçinen insan 
lar değiliz. Biz asla, Avrupayı ikiye bölmek istemiyoruz. 
Gayemiz, bolşevizm şirretini bertaraf etmektir. Hakkın, 

Harp normal dır fakat 
daha uzarsa ! ... 11.-.n arbi hümanize etmek , yani 

u-ıJ daha in.~ani kılmaktan bah. 

tiyeD' 
mürt 

sediliyor. Müstehzi tezad ... 
!iarp insanhgın tabiatında olduğun
dan , daima vahşi , zalim ve imha 
edici olmuştur . 

1 Modern bir harpte, hatta kardeş
. er arasında olan bir harpte [ bütün 
'nsanlar kardeş değil midir ? ] Nasıl 
~lQr da, insanlar ilmin en son icad
.arını kullanmaktan , muhasımlarını 
01dürmek için yeni yeni silahlar yap
llıaktan menedilebilir ? 

Allahın sesiyle yürüyoruz. yaşasın Almanya ! .. ,, 

İmam Yahya, Yemenden Filistin araplarına bir 
çok yardımlar yapıyor. İmamın eslaha gön

derdiği de söyleniyor 

lı 
et) 

abilt 
dl :,; insan, taşı yontmayı öğrenir öğ

;enmez sileks'den ok, hançer ve bal
a Yapmıştır. Yarım asır evvel muhay
~cle~i kuvvetli bir artist olan Albert 
t' Obıda küçük " kara kedi ,, gölge 
hYa~rosu için bir piyes yazmıştı. Mu-

Dün, 
askeri 

kişinin iştirakiyle Alman ordusundan 100,000 
nümayişler yapıldı . Almanya, yaşa Hitler 

Akka : 12 ( Hususi muhabirimiz
den) - Dün gündüz Taberiyedeki . 
Yahudi kolonisinde çiflikte işleyen 
üç Yahudiye çiftliğin yanından ge
çen bir otomobilden ateş edilmiş 

üç yahudiden ikisi ölmüş diğeri ka
çarak polise haber vermiş askeri 
otomobil derhal vak,a mahalline gel
mişsede hiç bir şey yapamamıştır . 

ib 

-ı5 
arrır bu piyesinde Parisi bir hava 

n: llıQ~arebesi esnasında gösteriyor, ve 
ıcyırciler perde üzerinde bomba atan 

50 ~akinadan kuşları gördüklari zaman 
eri ahkahalarla gülüyorlardı . 

Berlin : 15 (A.A) - Bu gün or
duda,n 100,000 kişinin iştirakiyle 
büyük askeri nümayişler yapıldı . 

Bütün Almanya büyük, candan 
gelen bir heyecan içinde yaşıyor . 

Büyük nümayişlerden sonra as
ker, bir murabbaı teşkil etmişti . 

y 1888 de Parisliler hiç düşünmi
ç Otlardı ki, 1914 de kendileri veya 
Ocııkları hiç gülmiyeceklerdir .. 

•• 
& Harbi [ insanileştirme J nin mana-
~ Yoktur. Bu tıbkı onu zararsız kıl-

Eski Prusya bayraklan, haçlı bay 
rakların yanında pek sönük kalı -
yordu. 

Bütün halk koca murabbaın et
rafında toplanmıştı . 

Saat 20 vardı . Her Hitler nut
ka başlıyarak dedi ki : 

- Dünyada hiç bir mil-

ayı tahayyül etmek gibi bir şeydir. 
b· Bu takdirde her memlekette yüz 
n~tılcrce mürşit, ve milyonlarca hüs. 
~ıu niyet sahibi insanın bulunması IA
i~llıdır . Ve söz arasında şunu da 
ta Ve edelim ki enternasyonal'ın bay- - -----------
tının rengi kötü intihap edilmiştir. 

~ Bu bayrağın rengi; kara, beyaz, 
ine sarı olması lazımgelirdi . Çünkü 
ıasan mahlukları içinde kara: beyaz, 

tı üç cins vardır . 

11 ispanya harbi medeniyet dünya
~~ Qzun uzun korku raşeleri veriyor. 
di _at bütün dünya , gazetelerin ver
Yo~; haberler sayesinde , tıpkı lspan-

Lokarno 
Toplanamaz çünkü' 
İtalya - Habeş işi halle

dilmiş değildir ~h·arın huğa güreşlerini seyrettiği 
ı • bu sahneleri temaşa ediyor . 

~y Bu muhteşem fakat yüz kızartıcı ---
• itil 1lnlarda boğa olan asiler , boğa Londra : 15 ( A.A. ) - Siyasi 

r~Ş.ci~er'. de hükümet kuvvetleridir. ve selahiyatdar muhafil ; Lokarno-
~ind Ul~n ınsanlar dehşet ve korku nun ilk teşrin ayının üçüncü hafta-
~ak edırler . Harp devam ediyor . 
lard at :işte tam bu sırada bazı insan- sında toplanoıasına ihtimal verme· 

a harbi insanileştirmeyi düşünüyor. mektedir . 
• * * ltalya - Habeş meselesi halle-

bir ç:~k hassas bir kadın tanıyor ki , dilmedikçe Lokarnonun toplanıp 
kaı itin müthiş bir vaziyet içinde müsbet bir yol bulmasına imkan ve 
hel~ıştır . Dos~la~ınd~n bir kaçını ihtimal yoktur . 
cakt davet etmıştı · Bır kaz doldura- Almanya sulh planının tetkikini 
taı 1 

• Fakat tam o gün de aşcısı has-, kl"f l k' . . . 
anrııı•t B b k . . b"I" I te ı ey eme tedır kı bu da Hitle-di y ı . u ayan azı pışıre ı ır- . . • . . ' . 

, · Fakat kesmeye gelince .. imkanı· rın hakikı hıssıyatı olmaktan bıraz 
'

0k k • k .. ··ı k d" N· an görmeğ"e tahammülü yoktu.. uza goru me te ır . 
tlın ıhayet müstakbel kızartmayı koltu-

• 

sesleriyle çalkandı 

let yoktur ki Almanyanın 
bu günkü vaziyetinde 
bulunsun. 

Biz, ecnebi memleket
lerde misyonerlik yapan, 
misyonerlikle geçinen in
sanlardan değiliz 1 •• 

Alman milleti, demok
ratik otoriteye hahişkar 
değildir. 

Bizim siyasetimiz açık
tır . Bize tecavüz edilme
dikçe asla tecavüz taraf-
t d w ·1· 1 arı egı ız ... 

Biz şuna iyice kaniiz 
ki demokrasiler, devam
lı devletler vücude geti
remez .. 

Avrupa gazetelerin
den birisi, bizim Avrupa
yı ikiye bölmeğe azmet
miş olduğumuzu yazmak
tadır . Biz, kat'iyen, asla 
böyle bir deşünce sahibi 
değiliz .. 

Biz yalnız bolşevizm şir
retini bertaraf etmek is-
tiyoruz .. 

Biz, Hakkın, Allahın 
sesiyle yürüyoruz : 

ispanya vaziyetinde hiç 

Yaşasın Almanya ... 
Yaşasın Alman milleti!.. 

Halk, Hitlerin sözleri biter bit

mez onu, çılgınca, heyecanla uzun 
uzun alkışladılar . 

iKi BOMBA PATLADI 

Dün gece yansı " Hahamail ,. 
Yahudi mahallesinde iki bomba bir
den patlamıştır. Dört yahudi ağır 

Akdenizin aktüel 
meseleleri 

--n ı u gün ispanyadaki kanlı hadiseler, Akdenizin siya•! vaziyetini büs
bütün nazik bir hale koymuştur . Burada çalışan nüfuz ve gayeler 
birbirine aykırı menfaatlerin ifadesi olmak itibarile kolay kolay 

uzlaşamaz görünmektedir . Şimdi kazanılacak ittifakı tayin edecek olan is
panya harbının neticesi dikkatle beklenmektedir . lngiliz - Mısır anlaşma 
ve ittifakından sonra buna benzer bir hareket olan Fransız - Suriye mua
hedesinin nihayet tesbit edilmiş olması Akdenizin siyasi vaziyeti bakımından 
ehemmiyetli bir hadisedir . 

Bu denizde Yunanistanın rolü gibi lngilterenin takibettiği siyaset de zi
hinleri işgal eden meseleler arasındadır . 

Dış gazetelerde ,Akdenizin bu aktuel meseleleri hakkında gördüğümüz 

muhtelif mutaleaları aşağıda hulasa ediyoruz . 

SURİYE.DE. FRANSIZ MANDASINlN 
ILGASI 

Le Temps gazetesi, bütün Suriye 
partilerınin mümcssillerinderı mürekkep 
heyetle Fransız delegeleri arasırıda ye· 
dı aJdanberi devam eden müzakerele
rın nihyet bir Fransız Suriye an· 
la5masının metnini tesbitle neticelen· 
miş olmasından memnuniyet beyan 
ederek Fransanın eskidenberı, lrıgilte
renırı lrakdaki hareketine imtisalen Su
riye mandasına nihayet vermek niyetin
de balunmasına ralfmen, Suriy·ede çı
kan karışıklıklar yüzündan bunun şım
diye kadar geri kalmış oldıığunu yeni 
anlaşmanın lngiliz - Irak iıtifak mua
hedesı esaslarına uygun olarak tanzım, 

edilmiş bulunduğunu kaydediyor ve 
hulı1saten diyor kı : 

lngiliz - Irak anlaşmasının esas
larını Suriyelilerin hususiyetleriyle 
telif için çok uğraşmıştır . 

tutulmuştur ve bu hususta Berut hü
kumetile aynı tarzda müzakereler ya
pılacaktır . 

Bu muahede, İngiliz - Irak mua 
hedesinin İngilterenin Iraktaki vazi
yetine halel getirmediği gibi, F ran
sanın Suriyedeki menfaatlerini garan 
ti altında • bulundurmaktadır . 

Muahede projesine göre Suriye
nin dış politikası husunda Şam hü
kumetinin daha evvelce Paris hüku

- Gerisi üçüncü sahifede -

~-~---·----~--

Uzak şark'ta 
Yine karışıklıklar oldu 

katdıın altına aldı , yatak odasına çı
hir 1

.: Baş ucunda bulunan dolabın 
açtı &"02ünü kazın başı girecek kadar 
~ör· Ve hayvanın başını dolabın 
lon une koyarak yüzünü çevirdi . Ve 
~Gıı~a bütün kuvvetiyle dolabın gö-

Q kapadı. 
.' BQ hassas kadın , bu suretle ölü
~t ~sa~ileştirdiğini zannetmişti . Fa
''k du ınsani hareketini anlattığı bir 

bir değişiklik yok Suriyede akalliyetlerin himayesi 
vahim bir mesele halinde ortada dur 

1 maktariır . 

Tanton - Çin : 15 ( A.A) -
Dün gece sahildeki Toylu gemisine 
ateş açılmıştır . Gemi mürettebatın
dan bir kişi ölmüş ve kaptan) yara
lanmıştır. 

3 aşı kendisine şu sözleri söyledi: 
let ; " Böyle yapmakla daha az vah
dece 3P.~ış değilsiniz ; dostlarınıza sa
dah ~ırınç pilavı takdim etseydiniz 
ları ~ ıyi olurdu . Çünkü ihlale kanun-

tck:'. iyi bir şekilde , temizce öldüre
diy0~n .. " demiyor, "öldürmiyeceksin ,, 

1 ------.. ...... 

tak Hariciye Nazırı 
~ 

enevreye hareket etti 
, ~el lstanbu!: 15 (A,A) - Irak Ha

~kııYe Nazırı General Nuri Said dün 
ket anı ki ekspresle Cenevreye hare-

etnıiştir . 

Geleu haberlerin bazısı hükumet ve 
bazısı da asilerin muvaffakiyetlerini 
bildiriyor. Bombardımanlar devamda 

~-~~---·----~~--

Hergün binlerce lspanyol ölmektedir .. 
Paris : 15 ( A.A ) - lspanyol 

hükumeti , asi kuvvetlerin Alkazarı 
bombardıman ettiklerini bildirmek
tedir . 

Paris : 15 ( AA.) - Toledo 
cephesinde hükumet kuvvetlerinin 

ileri hareketlerine muvaffakiyetle 
devam ettikleri bildirilmektedir . 

Yere Delofontera: 15 ( A.A. )
Genç kızların , anneleriyle birlikte 
şehri terk etmeleri asiler tarafından 
bildirilmiştir . 

Paris : 15 ( A.A. ) - Asi Ge
neral Arandal'ın bildirildiğine göre: 

Hükumet kuvvetleri Alkazar ya
kınında büyük bir hezimete uğra- 1 

mışlardır . 

lngiliz - Irak muahedesinde 
sükutla geçiştirilmiş olan bu hususa 
Fransız hükumeti Suriye mandasile 
deruhte etmiş olduğu mes'uliyetler 
dolayısiyle ehemmiyet vermek mec
buriyetindeydi . 

Bu meselenin iyi bir hal şekline 
bağlanmış olduğunu, ekalliyetlerin 
bir türlü hürriyet ve haklardan isti
fade edeceklerini sanıyoruz . 

Kesif bir şekilde bulunan akalli
yetler için mali ve idari bir mahalli 
muhtariyet prensibi gözetilmiştir . 

Bu suretle Suriyenin istiklal ve 
hakimiyeti tahdit edilmeden azlıklar 
tam bir suretle tatmin edilmiş ola
caktır . 

Tabiidir ki Lübnan vaziyeti ayrı 

Bir tabur asker derhal karaya 
çıkarak ateş açanları takibe koyul 
muştur . 

Şehirde karışıklıklar büyümeden 
yatıştırılmıştır . 

lngiliz kralına kom
plo davası 

Bazı hakikatlar anlaşıldı 
Londra : 15 ( A.A. ) - Mark 

Mahon , mahkemede , 935 senesin· 
denberi yabancı bir devlet hesabına 
çalıştığını itirafla beraber , bu dev· 
!etten vadedilen parayı alamadığını 
ilave etmiştir . 

.surette yaralanmış ve bir evinde du
varı yıkılmıştır . Bombaların kimin 
tarafından patlatıldığı anlaşılama

mıştır . 
KUDÜSTE. Y APlLAN İÇTİMA 

Dün öğleden sonra Meclisi lslami 
toplanarak hükumetin verdiği be
yanname hakkında konuşmuşlar, ve 
nihayet beyanı doğru bulamıyarak 
red etmişlerdir . 
T ARŞİHA - NASE.L YA YOLU ÜZE.
RİNDE. KANLI ÇARPIŞMALAR 

Dün gece Akkaya merbut Tar
şiha Naselya yolu üzerinde dört 
saat çete ile askeri kuvvet arasında 
şiddetli çarpışma oldu. Çete iyi ter
tibat aldığı için hiç telefat verme
den tayyarelerin gelmesi üzerine 
rüc'at etmişlerdir . Bu çarpışmada 
6 asker ölmüştür on üç ağır ve ha
fif yaralı vardır. Çeteler yalnız tay
yareden korkuyorlar başka bir şey
den korkdukları yok çünkü kendi
lerinde hafif dağ toplan ile mitral-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kıbrıs Valisi 

lstanbula geldi 
lstanbul : 15 (A.A) - Kıbrıs 

Valisi dün Kıbrıstan şehrimize gel
mıştır . 

Vali, lngiliz sefaret müsteşarı ta
tarafından karşılanmıştır . 

Valiye lngiliz sefarethanesinde 
bir öğle ziyafeti verilmiştir . 

Öğrendiğimize göre : 
Vali, Kıbrısta kurulacak yeni 

üssübahri meselesini istişare için bu 
seyahati yapmaktadır . 

Vali, ayni gün lngiltereye müte
veçcihen şehrimizden ayrılmıştır . 

Fransa' da 

Amele istihlak koopera· 
tifleri teşkilatı yapılıyor 

Paris : 15 ( A.A. ) - Mensucat 
sanayi merkez komitesi dün şimal 
amele başları ile görüşmüştür . 

Umum amele için bir iaşe komis
yonu teşkil edilmesi ve haftalıklar 
dan birer mikdar tevkifat yapılarak 
kooperatifler vücude getirilmesi te
şebbüsünde bulunulmaktadır . 

Son 
dakika 

Londra: 15 (Radyo)
Londra siyasi mahafili : Sov
yetler iıazır, Almanya ayak 
üstünde bulunuyor . Binaen 
aleyh Avrupa müdhiş bir 
harbin arifesindedir. Diyor. 



Sahife : 2 Türk sözü 16 Eylül 1936 

Kan verenler 

Avrupa ve Amerikada kimlere kan 
vermek selahiyeti verilmiştir 

Kan satıcılar - kan istasyonları - bir iğne elli 
şilin - Viyanada kan satan yerler 

Kan , vücuttan mevcut olma
yınca yaşanılması mümkün olmıyan 

has bir usaredir . Bu , bütün canlı 
mahlukların vücutlarında bulunmak
la , onların yaşamasına yardım ettiği 
gibi , vücutlarından başka vücutlara 
intikal etmesiyle de , ayrıca bir ta· 
kını canlı mahlukların yaşamasına 

yardım eder . 
Yukarıda İşaret ettiğimiz kan 

satıcıların . Avrupa ve Amerikanın 

her büyük şehrinde , hastahanelerin 
ve kaza i stasyonlarının emirleri altın· 
da bulunan kan satıcıların .. 

Bu kan satıcılar , kendilerine 
kan zerki icap eden hastalara kan
larını vermek için çağırılır çağırıl
maz , derhal faaliyete geçmek zaru
retindedirler : 

Eğer rahatsız bulunurlarsa , bu 
faaliyete geçiş vaziyeti mevzuu bah
solmamakla beraber , başka ahval
de , imtihan gösteremezler . Çünkü 
bir kere bu yolu tutmuşlar ve can· 
lan tehlikede olanların canlarını kur
tarmak bakımından hesaba katıl· 
mışlardır . Artık hem maddi , hem 
de manevi taahhütlerini yerine geti · 
receklerdir . 

Üstelik maddi .. ve - neden böy· 
le olmasın ? - manevi , kaıanç elde 
etmek üzere 1 

Şunu bilhassa kaydedelim ki her 
aklına esen , bu kan satmak işine 

girişemez . Avrupa ve Amerikada 
kan satmağa ehli sa yılanlar , şu şart
ları haiz bulunanlardır : 

1 - işsiz olmak , 
2 - Yaşı kırktan fazla olma· 

mak. 
3 - Sıhhati yerinde bulunmak. 
Bu şartlar arasında en ehemmi

yetlisi , kan satanın , sapasağlam 

olmasıdır . Zaten başka türlü bu iş 
mümkün olamaz . Aksi takdirde , 
hem kanı alınan , bu ameliyeye da· 
yanamaz . hem kan alan , bu yüz· 
den faydalanaca~ yerde zarara uğ 
rar . Kanını satan adam , bir kere 
Vasserman tahlilinde menfi netice 
ortaya koyacak , başkaca tahliller 
de de hep iyi neticelerle temize çı· 
kacaktır . Hülasa , kanı tertemiz 
olacak , tahlilde her hangi bir hasta· 
lığın izine rastlanılmıyacaktır . 

Sıhhatlilik esasların , bir vesika 
üzerinde tesbit edilmek , usuldendir. 
Kan ehliyetnamesi denilen bu vesika 
üzerinde , kan satıcının adı , sanı , 

adresi yazılı ve fotografı yapışıktır. 
Bunlardan başka , devre devre 

tekrar eden obligatorik tıbbi mua· 
yenelerin neticeleri , muntazam su· 
rette kaydedilir . Diğer taraftan , 
zaman zaman kimlere ne mikdarda 
kan verdiği de bu vesikada İşaret· 
lidir . 

Yazan : Herbert Truding 

se de , bu oyunu , kumar şekline 
dökemezler. Talih oyunu , kesenkes 
yasaktır . Bu memnuiyet hilafına 
baret edenler , kan satıcılar silkin
den kesin bir kararla tardedilirler . 

Bu hususta titizlikle hükümleri
ne riayet esası gözetilen bu disiplin 
kan satıcıların hiç mi hiç omuz silk
memeleri lazım ğelen bir şeydir . 1 

Zira , dolayısiyle bu sahada fa· 
aliyet göstermekten menedilmek , 
katiyen hoşlarına gitmez . Bunun 
ucu , keselerine dokunur . Yalnız 

bu yolda ve hayli çok para kazan· 
dıklarına göre de .. Tahmin edebi
lirsiniz l. 

Kan satıcılar , bir iğne transfu. 
sionuna mukabil , 50 şilin alırlar . 
Kan verişte , eğer verid açılması 
icap ederse . bunun için daha 20 şi· 
lin ziyade ücret ödenir . 

Kan satıcilar , aşağı yukarı 6 
haftada bir kan transfusionuna tabi 
tutulabilirler . Boşaltılan veridlerin 
tekrar dolması için , aradan bu ka· 
dar zaman geçmesi lazımdır , Ve 1 

bir kan satıcıdan , hepsi , hepsi , ni- ı 
hayet 20 defa kan almağa müsa 
ade edilir . Bundan ziyadesine izin 
yoktur . 

Bundan ziyadesine . en muka· 
vemet gösteremiyeceği noktasından! 
Vücut usaresinin almaması , 20 ra· 
kaıniyle hudutlanmıştır . Bu arada 
şunu da kaydedelim ki , bazı kan 
satıcılar , daha ilk transfusionda 
baygın düşerler . Böyle bir transfu
sionda 500-600 santimetre mik'abı 
kanın gittiğini bir düşününüz . 

Viyanadaki daimi kan satıcıla· 
rın sayısı , 350 dir . Bunların mec· 
muu , senede topluca 1000 defa 
kan vermeğe çağırılırlar . Gece gün
düz emre hazır duran bu kan satı- 1 

cıların , her hangi bir zamanda bir 
hastaya kan vermelerinin , onların 

hayatını kurtarmağa yaradığını ta
savvur edecek olursanız , gördük· 
leri hizmetin ehemmiyeti hakkında 
sarih bir fikir edinebilirsiniz . 

Kan satıcılar , ~imdi sadece bi· 
rer ticaret adamı mahiyetinde görü
nüyor . Ver kanını , al paranı! Hal
buki , eskiden vaziyet başka tür 
lüydü . Eski zamanlarda kan veren· 
ler , birer kahraman gibi hürmetle 
karşılamıyor , sadece bol bol ihsan
lar almakla kalmıyorlar , şerefli bi
rer insan gibi takdir ediliyorlardı 1 

ikramiye veriliyor 
İnhisarlardan tekaüt 

edilenlere paraları 
veriliyor 

Vali ve Parti 
Başkanımız 

Tevfik Hadi Baysal 
dün gddi 

Mezun bulunan Vali ve Parti 
Başkanımız Tevfik Hadi Baysal 
dünkü ekspresle şehrimize gelmişler 
ve öğleden sonra Vilayette meşgul 
olmuşlardır . 

Fabrikaların 
cetvelleri 

• 
iŞ 

Ve sanat tesçili evrakları 
Vekaletten geldi 

Bölgedeki muhtelif fabrikalara 
ait 935 iş cedvelleri iktisat Vekale
tinden dün Vilayete gelmiştir . 

iş cetvelleı i gelen fabrikalar şun-
lardır : ' 

Ceyhan Şarl Dode, ve sanat tes· 
cilleri yapılanlarda,Abdülkadire ait 
( Melek ), Mithat izzete ait deri fab
rikasıdır. 

Şehrimiz sıtma 
Enstitüsünde 

Evvelki günden itibaren 
kurslar başladı 

Şehrimiz Sıtma En 'titüsünde ev. 
velki günden itibaren kurslar baş· 
lamıştır. 

Bu yıl mezunlarından Enstitüye 
66 genç doktor staj için gelmiştir . 
Stajiyerlerin 33 ü askeri ve 33 ü 
de mülki Tıbbiye mezunlarıdır . 

Kupa maçları 

Halkevi bir kupa koydu 

Mevsim sıcakları dolayısile faa
liyetlerine nihayet veren spor kulüp· 
!erimiz havaların güzelleşmesi üze 
rine yeniden faaliyete başlamışlar· 
dır. 

ltkteşrinin birinci haftası pazar 
günü Adana Halkevi tarafından ko 
nulan bir kupa için karşılaşacaklar
dır. 

Bu karşılaşma üç hafta devam 
edecek ve böylelikle üç spor kulü· 
bümüz yekdigerile karşılaşarak Lik 
maçlarında olduğu gibi en fazla pu· 
van alan kulübe kupa verilecektir . 
Ve bu suretle uzun zamandanberi 
maç seyretmekten mahrum kalan 
halkımız da güzel vakıt geçirmiş 
olacaktır. Şimdiden gençlerimize te
miz ve güzel bir oyun oynıyarak 
muvaffakıyet kazanmalarını dileriz . 

Hastahanelerde ve kaza istas· 
yonlarmda , mevcut kan satıcıların 
hepsi daima hizmete hazır bulunmak 
vazifesiyle mükellef değildirler . 
Malum olduğu üzere , beş kan gru 
pu mevcuttur . Bu itibarla hastaha
nelerde ve kaza istasyonlarında her 
kan grupundan nöbetleşe ikişer mü 
messil hazır bulunmak mecburiye· 
tindedir . Yani top yekun on mü
messil , daima emre hazır l 

inhisarlar idaresinde 1 Mayıs ve 
1 temmuzda yaşları altmışı geçtiği 
için tekaüde sevkedilen memurlara 
verilecek ikramiye ve tazminatın te
diyesine başlanmışdır. Bunlardan 
mayısta tekaüd edilenlerin tazmina 
tı tamamen verildiği halde temmuz
da tekaüd edilenlerin ikramiyeleri 
hala verilememiştir. Tekaüd edi
len memurlar idareye intisapları ta. 
rihinden beri tekaüd sandığına ver
dikleri hisseden başka kendilerin· 
den kesilmek istenilen yüzde beş te
kaüd hissesi hakkında şurayı dev· 
Jete müracaat etmişlerdi, Şurayi 
devletin vereceği parardan sonra 
memurlar haklı görülürse yüzde 
beş fark inhisarlar müdürlüğü tara· 

Şehrimiz borsasında 

Kan satıcılar , hastahanelerde 
ve kaza istasyonlarındaki nöbetleşe 
bekleme zamanını , nasıl geçir:r , 
can sıkıntılarını nasıl giderirler ? 

Bunlar , kendileri için ayrılmış 
olan yerde , iskambil oynarlar . Baş
lıca meşgaleleri , - yahut da eğlen· 
celeri diyelim - işte budur . 

Ancak . iskambil oynıyabilirler ı fından ödenecektir . 

Pamuk gittikçe yükseliyor 

Şehrimiz borsasında pamuk sa
tışlarına hararetle devam olunmak
tadır . 

Pamuk günbegün yükselmekte 
ve gelen mallar derhal müşteri bul
maktadır . 

Klevland 45 47, ekspres 42-
45, iane 43-44 üzerinden dün alın· 
nıp satılmıştır .. 

Çok fazla talep vardır . 
Hububat satışları artık kayde 

değmiyecek kadar tek tük olmak
tadır . 

T AHM/N RAPORU ÇIKTI 

Mıknatısla temizle 
nen sokaklar 

S u dururken diyeceksiniz 1.. fı· 
kat Amerika bu .. . ; 

-Çukurovanın bu ryılki 
Olan Acayipliklerin yanında bıJ. 

hiç te fevkalade değil ! .. 

pamuk rekoltesi 
Kanadanın Kiveki şı:hri beledi

yesi sokakların temizlenmesi için Y' 
ni bir usul tatbik etmeğe başlaııııl' 
tır . 

Son tahmin raporuna göre, bölge
Kivekide artık sokaklar insaJI' 

lar ve makineler tarafından terrıil' 
lenmemekte ve büyük bir mıknatı! 
bunların vazifesini görmektedir · ' 
Bu cesim mıknatıs Kivekli ile Raf 
ber arasındaki altı mil uzunluğıınd~' 
ki caddede 9 kilo ağırlığında çil'I 
tel gibi maden parçalan toplamış · 
tır . 

mizden bu 
31,912,000 

yıl 1 5 9 , 5 6 O balyada 
kilo pamuk çıkacağı 

bekleniyor 
- -·-·-· ~ 

Bölgede Klevland, İane, Ekspres 
pamuğu toplanmağa başlanmış ve 

çırçır fabrikaları faaliyete geçmiş ve 
borsada pamuk alım satımı hararetle 
devam etmektedir. 

Havalar müsait ve yağmursuz 

gittiğinden bu yılki pamukların rengi 
umumiyet itibarile parlaktır , 

nı fazla ise de bilhassa merkez ka· 
zasırun çökek mıntıkalarında fazla 
yağışlar dolayısile alım işi gecikmiş 

1 
ve bundan dolayı bu mıntıkalarda 1 

pamuklar iyi yetişmemiştir . 
Çukurova mıntıkasının 31 Ağus

tos 936 tarihinde intaç edilen ikinci 
kati pamuk tahmin raporunda gös
terilen rakamları aynen aşağıya alı· 

Diğer bir caddede de topladıf 
madeni şeyler 6 kilodur . · 

Belediye topladığı madeni eş~· 
nın satışı ile şimdilik işlerini tedl'l'f 
etmektedir . 

Boyun eğen patronhıt 
Eğmezler mi ya .. Güzel kadır 

daktilolar karşısında bilhassa 1 .. 

Geçen seneye nazaran ekim ala- yoruz : 
Bir düşünelim . Acaba şimdif1 

kadar dünyada kaç müessese er 
kek daktilo tercih etmiştir . 

Mmtakası 

Adana 
Merkez 

Karaisalı 

Kadirli 
Kozan, 

Ceyhan, 
Osmaniye, 
Bahçe, 
Dörtyol 

Tarsus, 
Mersin 
Silifke ve 
mülhakatı 

Yekiın 

Cinsi 

Yerli 
İane 
Ekspres 
Klevland 

Yerli 
İane 
Ekspres 
Klevland 

Yerli 
iane 
Ekspres 
Klevland 

Yerli 

İane 

ALANI 
Hektar 

50.958 
6.313 

472 
22.345 

14.700 
2.400 

500 
50 

17.051 
3.480 

10.470 
1.700 

50.037 

10.983 

191.459 

Alınacağı tahmin edllen 
Miktarı balya rJ 

Ton Adet 

9.749 
951 
100 

3.534 

2.499 
480 
120 
14 

2.898 
696 

2.084 
400 

6.255 

2.132 

31.912 

-48.745 
4.755 

500 
17.670 

12.495 
2.400 

600 
70 

14.490 
3.480 

10.420 
2.000 

31.275 

10.660 

159.560 

Kadın daktiloların israrları~ 
patronlar tarafından nasıl kabul 
diğini şu aşağıya aldığımız vak'a f 
zel izah eder : . 

Faşistliğin harici tezahürü üOI' 

formadır. 
Triyestede, banka direktörlel 

maiyetlerinde çalışan 200 daktilo~· 
siyah yünlü, uzun kollu elbiseler gı 
melerini emretmişlerdir . 

Bu emir tebliğ edilir edilıııeı 
.daktilolar hiç seslerini çıkarmaJll11 

!ar, fakat ertesi günü işlerinin 
na geleceklerine dört arkadaşla 
direktörlere murahhas yolbyaralc ~ 

( Beher baly~ 200 kilodur ) 

- Renkli elbiseleri giymeııı . 
tense hep işlerini terk edecekleti 
bildirmişler ve karar geri alınmad~' 
ça ,greve nihayet verıniyeceklefl 
bildirmişlerdir . 

Müdürler karan kaldırmışlı1 

daktilolar da gene eskisi gibi şık 
1
' 

zarif olarak işlerine devama bııŞ 1 

mışlardır . 

Bu yılın yağmur miktarı 1 Eylul 
936 tarihine kadar ortalak hesabile 
750 milimdir. Yağmur ilkbahar son· 
larında da sık sık ve fazla yağdığın
dan yeşil kurt hemen her tarafta 
çıkmış ve bilhassa Yüreğir mıntıka· 
~ının kuvvetli topraklarında fazla 
tahribat yapmıştır. 

Bundan dolayıdır ki ilk tahmin 
olan 218,635 balya yerine son kati 
tahmin 59 ,07 5 b a l y e noksanile 

Sarkıntılık 
yapanlar 

Tevkif edildiler 

" Genç bir kadına sarkıntılık " 
başlığı altında dün verdiğimiz ma· 
lumatta Hanedan mahallesinden Ab· 
durrahman oğlu Nahmut ve arka
daşı Ali oğlu Durmuş ismindeki iki 
adamın Fatma Leman isminde bir 
genç kadına sarkıntılık ettiklerini 
yazmıştık . 

Aldığımız malumata göre : Bu 
iki mütecaviz dün adliye tarafından 
tevkif edilmiş ve hapse konulmuş· 
!ardır. 

Şehrimizde hava vaziyeti 

Şehrimizde, artık havalar Çu· 
kurovaya göre kamilen normallaş· 
mıştır. Hararet derecesi her hafta 
birer parça düşmektedir . 

Dün en çok sıcak 28,3 santigrad 
derece idi , 

159560 balye olarak tesbit edilmiş
tir . 

Bu tahmin 31 Ağustos 936 da 
yapılmıştır. 

iane Ekspres ve Klevland pa· 
mukları toplanıncıya kadar yağışsız 
gideceğe ve son zamanlarda ken. 
dini gösteren penbe kurt hasadı , 
geçe kalan pamuv !arda fazla tahri 
bat yapmıyacağına göre hesaplan
mıştır . 

Yeni yapılacak 
şehir kütüphanesi 

İçin hazırlık yapılıyor 

Ölüm döşeğinde izdiv~ 
Mis Möryel Smit isminde bir j'. 

giliz kızı Londrada bulunan niş~;r' 
sı ile evlenmek üzere Neueastl 
paytahta gelince, nişanlısının Lon~' 
hastahanesinde müthiş bir apaııd . 
krizinden yatmakta olduğunu öğj, 
miş, hastalığın seyrini takip e 
doktorlar hastadan ümitlerini kj 
bulunduklarından nikah yapıl 1~ 

' takdirde, vaziyette bir iyilik ol~ 
ihtimali düşünülmüş, vilayetten' 
nan hususi bir müsaade ile iki gt(ı 

1

1

. evlendirmişler. Tekrar Neucas\, 
dönen genç kız birkaç matlık de 

1 casının ölümü haberini almıştır· tile Belediye bahçesi ile Halkevi ara- • 

sında yapılması mutasavver olan u- · ------ ıi ~e~ 
mumi kütüphanenin inşaatı ve plan- f eııı 
lan için alakalı yerlerce hazırlıklara dare heyeti azası 
devam ediliyor . ~ 01d~ 

işittiğimize göre : Şehrimiz idare heyeti azabğ1.~ liiıı~ 
Önümüzdeki yıl inşaata başlana· ta,in olunan Mülkiye müfettişltıı, Ceb 

caktır . den Feyzullah Sacid ölkeye alı'tlı daki 

Ticaret Odası 

Banka hissesi cedvelleri 

Şehrimiz Ticaret Odasının , ni 
zamname mucibi ayırmak mecbu. 
riyetinde olduğu yüzde 10 banka 
hissesi ve Sümer banka yatırdığı 
meblağ üzerinde iktisat Vekaletinin 
yaptığı tetkikte banka cedvelile 
Odanın cedveli arasında mübayenet 
görüldüğünden tetkik ve izahat ve
rilmesi için hisse mukayese cedvel· 
leri dün Vekaletten gelmiştir. 

sıhhıyesine binaen iki ay izin ~ Ye, I 
miştir !aksi 

leıııe 

Kavgacılar 1 
lııgil i 

tl tı ar; 
Kasap çırağı Yakup oğlu ı-: ~İire 

med ve Milli Mensucat fabrikası,/ hakk 
melelerinden Mahmud oğlu ~a~~ liitııı, 
ve Said oğlu Han adında uv /. 
belediye bahçesinde, bir mürıakf f bilir I 
yüzünden kavgaya başlamışl9r f ~~si 
kat birbirlerine bir şey yapJll' .<\.~d 
meydan kalmadan polis taraf~ 1 ~ 
yakalanarak haklarında kanuııı llııı 
amele yapılmışdır . Ve 



le 

ft 
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Akdenizin aktüel meseleleri 

- Birinci sahifeden artan 

metiyle mutabık kalması şart koşul. · 
muştur . / 

İdare müşavirler munhasıran Fran 
sızlardan olacakbr . 

niz havzasındaki politika inkişafı bü 
yük bir rol oynıyacakbr. 

Gazetenin Londra muhabiri. bu 
inkişahn henüz olgunlaşma devre· 
sinde olduğunu kaydettikten sonra 
dört mesele ele almakta ve demek· 
tedir ki, 

Surire hükumeti nezdinde daimi 
bir Fransız askeri komisyonu bulu. 1 
nacak ve Fransa ile Suriyenin silah· 
n arasında mutlak bir benzerlik mu· 
hafaza edilecektir . 

1 - Mısırla yapılan ittifak, Bri. 
tanya,nın mevkiini kuvvetlendirmiş· 
tir. Tıpkı İngiliz kıtalanıun lrakda 

bulunması gibi, Fransız kıtalan, iç 
inzibat işlerine kanşmamak şartiyle 
Suriyede kalacakbr • 

Fakat yeni Suriye rejiminin kat'i 
şekilde teessüsü İçin daha görüle
cek işler vardır . 

Fransız hükumeti hazırlanmış o

lan projeyi tasvib ettikten sonra Su 
riye delegasyonu Şama dönecek -
tir . ı 

O zaman yeni Suriye Parlamen· 
tosunun nizami seçimlerini yapmak 
ve muahedeyi tasdik edecek olan 
Parlamenter bir hükumet kurmak 
icabedecektir . 

Suriye kendi kendini idare et· 
mek kapasitesini ispat ettiği, idare 
makanizmasını ve milli kuvvetlerini 
hazırladığı zamandır ki - bunun 
İçin üç senelik bir mühlet icabede· 
cektir - bu memleketteki manda· 
ınızla üzerimize almış olduğumuz 
mes,uliyetin Suriye hükumetine dev-
ri ınevzuubahs olacakbr ve Milletler 
Cemiyeti o zaman müstakil Suriye 
nin Cenevre müessesesine kabul edi- ı 
lebilmesi için lizımgelen şartlan haiz 
olup olmadığı hakkında kararını ve
recektir. 

•• BÜYÜK BRITANYA VE AKDE
••lZ MUVAZENESi 

Fiilkişer Beother gazetesine Lond
t 'd a ıın ya<1lan uzun bir yazıda, lspan· i" ihtiU!lı karıısında lngilterenin ta· 
ıııdıgı tavrın bır muamma halini ııl

~lıııa İ§aret edilmekte ve hulasaten 
"""'imektecür J,i : 

Bir taraftan, Madrid'in kızıl hü
~metine karşı yavaş yavaş nefret 
<>eslenmekte, diğer taraftan ise, as· 
~eri faşist grupu~un muvaffakiye
ti~en korkulmaktadır. Hiç şüphesiz 
ki, bu acaip ikilikte iç politika cere
ranıarının da tesir ve rolleri vardır; 
~kat bu halin asıl sebebini dış poli

tika sahasında aramak lazımdır. İs
Pöınya ister kızıl olsun, isterse be
~11l, Londra. İspanyanın bugüne ka-
.•r Akdeniz devletlerine çok elve
~U gelen bitaraflığını kaybedece
g•tıden korkmaktadır. 

.. Bu itibarla, yüzyıllardanberi Bü
~k Britanya imparatorluk binasının 
'1ıa koridorunu teşkil eden Akdeniz 
Yolıı da, gerek askeri ve gereı..se 
r,ıtitik bakımdan üzerinde dü.şünü
llr bir mesele haline girmektedir. 

b. _ lngiltere' de bu mesele etrafında . 
ırı, Kab mektebi öbürü de Akdeniz 

~dıektebi diye iki zihniyet çarpışmak
;ı r. 

d .Kapçılar, Maltayı yalnız hava ve 
r~nız kuvvetlerine üs yapmak sure
~ c, ona ikinci derecede bir rol ver
i ek ve asıl büyük rolü Kap'a yük· 
emek istiyorlar . 

tıld Akdeniz<"iler ise, bu fikrin sapa 
lii Uğunu ileri sürerek, Malta'nın bu 
tc'b: ~adar oynamış olduğu rolün, 
dak. luttank ve Ak denizin şarkın 
y 1 herhangi bir liman (lskenderi
~ ~yfa yahud Kıbns ) arasında 
le sun edilmesi lazımgeldiğini söy-
ltıektedirler. 

in . 1~ugünkü günde bu meseleler, 
tı ıt ız deniz bakanlığının dört duva
~ .. llrasında görüşülmekte olduğuna 
~~ hangi fikrin üstün geleceği 
liitm ında henüz kafi bir hüküm yü. 

eğe imkan yoktur. 

2 - Montrö andlaşması netice
sinde, Akdenizdeki deniz muvazene
si esaslı surette değişmiş ve dolayı. 
sile Türkiye, dost veya düşman, her 
iki vaziyette de ciddi bir surette a· 
ğır basar bir nıevkie geçmiştir. 

3 - ltalya'nın bir deniz ve sö· 
mürge devleti olarak yeniden orta
ya çıkması,Britanya için ağır bir yük 
olmuştur. Tasfiye edilmiş olmasına 
rağmen, iki memleket arasındaki an
anevi dostluğu büyük bir gerginlik 
şekline sokan Habeş anlaşmazlığın· 
dan sonra bu yük daha ziyade ağır· 
)aşmıştır. Bu gerginlik ise, ortadan 
kalkmadığı gibi, öyle kolay kolay 
kalkamıyacaktır da, 

4 - Sovyetler Birliği ve ltalya· 
nın yükselmiş olan sikletleri, lspıtn 
yanın bu iki devletten birine yaslan
ması takdirinde, stratejik durumda 
mutlak bir ehemmiyet kazanmış o· 
lur. Çünkü, ispanya, Koyta ve Elce 
zireden Okyanus geçidine tamamile 
hakim vaziyettedir ; Balear adalan
nı deniz ve hava bakımından tahkim 
etmek suretile de Akdenizin doğu 
havzasını geniş ölçüde kontrolu altı. 
na alabilir. Bu vaziyet göz önünde 
tutulunca, sivil harbın neticesine gö· 
re, Roma veya Moskova, ispanyayı 
hatırı sayılır bir müttefik olarak el
de edeceklerdir. 

YUNANISTAN'IN STRATEJiK 
ROLÜ 

Franlcfurur Saytung ga-sinin A· 
ıina muhabiri gazetesine y~"'t• uıun 
bir mektupda, Yunanisıanın Akdeniz· 1 
deki durumunu tahlıl ile, cotrafi vaıi· 
yetı ıtibari/.e, biri strattjık digeri de 
dı§ politika bakımından çift rolü oldu
guna ı1areı etmektedır, 

Çift rolü vardır, diyor. Çünkü, 
Amavudluk, Yugoslavya, Bulgaris· 
tan ve Türkiye ile müşterek sırurla· 
rı olduğundan; bir Balkan devleti· 
dir. Diğer taraftan dar hinterlandlı 
çok uzun sahilleri ve Akdeniz dev· 
!etlerinin hepsinden çok adaları ol
ması yüzünden bir Akdeniz devleti
dir. 

Yazıda, sınırlann değişmez ol
duğunu Balkan paktile kabul ve tes· 
bit edilmiş olması dolayısile, Yuna· 
nistanın Balkan devleti olarak oyna
dığı rolün kolaylaşmış olduğuna i
şaret edilerek, Balkanlardaki sınırla· 
nnın bugünkü günde arbk eskiden 
olduğu gibi, elverişsiz bir durumda 
bulunmadığı kaydedilmektedir. 

Muhabir, Yunanistanın Akdeniz· 
de de böyle emin bir duruma gir· 
mek gayesini güdmekte ve bu hu
susta, üç faktörü göz önünde tutmak. 
ta olduğunu söylemekte ve demek
tedir ki, bu üç faktor ise Büyük Bri· 
tanya, İtalya ve Türkiyedir. 

Bu üç devletle iyi münasebette 
bulunması, Yunanistan'a Akdeniz 
politikasında üç ayrı istikamet ver
mektedir. Yunan halkı, yeni Yunan 
devleti kurulduğu gündenberi Büyük 
Britanyaya bir koruyucu gözüyle 
baktığı için, ona karşı ananevi bir 
sempati b e s 1 e m e k t e d i r . 
B u s e m p a t i i s e 1 n g i
liz donanmasının her yıl Yunanista· 
n'ı ziyaret etmesile tazelenip büyü
mektedir. 

\it -rca_k. şu noktaya işaret edile
~~ ı, ~ıındiki halde Baldvin kabi
A.kd e~kıdenberi güdülmekte olan 

1 enız politikasını güdmektir. 

._. Ne de olsa, İngiliz dışbakanlığı
"crcc:eği kararlar üzerinde, Akde-

Muhakkak olan birşey varsa, o 
da ciddi bir vaziyet takdirinde, Yu
nanistanın, Büyük Britanya donan· 
masına bahri üsleri vereceği de böy· 
le bir vaziyette de, bu üslerin Kıb· 
rıs, Malta ve Cebelüttanktan çok 
daha ehemmiyetli olacaklan mese· 

Türk sözü 

Moskova- V olga 
128 kilometrelik bu muazzam kanalın 

inşaatı artık bitmek üzere 

Rusyadaki son nufus sayımında 1.200.000 sayım me
muru, 120.000 müfettiş, 1.000.000 kilo kağat 

kullanılacak 

Moskova : 15 ( Tass ajansı bil· 
diriyor ) - 128 Kilometrelik mu
azzam Moskova-Volga kanalının 
inşaatı artık bitmek üzeredir. 

Bu kanal üzerinde 450 büyük in
şaat bulunacaktır. Bunların arasında 
11 kapaklı set, 5 muazzam tulumba 
istasyonu, 7 topraktan ve 3 beton
dan baraj mevcuttur. Şimdiki halde 
bu inşaattan 200 tanesi tamamen 
bitmiştir. Ötekiler üzerinde de bü
yük bir faaliyetle çalışılmaktadır. 

zı şimal mıntakalarında sayım şım

diden bitirilmiştir . 
Bu mmhkalarda bini göçebe ol

mak üzere 40 bin nüfus sayılmış· 
tır . 

Sayım için memurlar bit çok 
defa uzun mesafeler katetmek za. 
zuretinde kalmışlardır . 

Bir çok mıntıkalarda ihzarı me
sai esnasında yeni yeni mesklln köy
cükler keşfetmişlerdir . 

Bu seçim sonunda şimal mıntı· 
kalarında ahalinin çok artmış oldu 
ğu tesbit olunmuştur . 

Masela Kareli'de Petrozavodsk 

Yalnız toprak tesviyesi için 125 
milyon metre mik'abı toprak attı
rılmıştır. Aynca 2,5 milyon metre , 
mikabı da beton ve beton arme ko· şt>hrinin ahalisi son on yıl içinde iki 

nulmuştur . • misline çıkarak 60 bini bulmuştur. 

Bugün kanalın kıyılarının dü:z:el
tilmt>si, ağaçlar dikilmesi ve inşaatın 
bediileştirilmesi ile uğraşılmaktadır. 1 

Bu yeni su yolu:uın işletilmesin<:' lü 
zumlu binalar da yapılmaktadır . Ka. 
paklı bendlerin makineleri tamamen 

Saratov mıntıkasında bu müddet' 
zarfında 50 köy, kasaba halini almış 
ve Dniepropetrovsk mınbkasındaj ise 
yeni yeni endUstri kasabaları vücut 
bulmuştur . 

konulmuştur. l ı . . " ,.. . . 
Bu kapaklı bendler vasıtasile, bu 1 ngılız Alı komıserı 

kanalda işliyecek olan gemiler A } d k 
münhat araziden yüksek araziye çı· rap ara iyor i : 
karılacak ve yahut yüksek araziden 
alçak araziye indirilecektir 

Moskova civarında vücuda geti- ) 
rilen sun'i büyük bir göl üzennde 
yolcu ve efya için iki büyük lima
nın inşası bitmiştir. Ayrıca yolcular 
için bir de gar inşa edilmiştir . 

Sovyet milli ekonomisinde mühim 
bir rol oynıyacak olan bu yeni su 
yolunun açılışı yakında yapılacakbr. 

SON NÜFUS SAYIMI 

Moskova : 15 [ Tass ajansı bil. 
diriyor ] - Sovyetler Birliğinde 3 
üncü defa olarak yapılacak olan nü
fus sayımının tarihi, 6 Kinunsani 
1937 olarak tesbit edilmiş bulunmak 
tadır . 

Bu itin azametini tebarüz ettir 
mek için sayım İşinde bir milyon 200 
bin sayıcı ile 120 bin müfettişin kul
lanılacağını, 30 Nisanda basılacak 
sayım kağıtları için bin ton kağıt 
sarfedileceğini kaydetmek kafi olsa 
gerektir. 

Her sahada bu büyük işin iyi 
bir surette bitirilnıesi için istihzara· 
ta şimdiden başlanmışbr . 

Hesap makineleri imal edilmek· 
te bulunmuş ve muhtelif Cumhuri 
yetlerde, mıntıkalarda ve şehirlerde 
hususi bürolar açılarak çalışmaya 
başlamışhr • 

Kışın gidilmesi çok zor olan ba 

lesidir. Yunan donanmasının bugün. 
kü günde var kuvvetle islih edilme. 
si de lngiliz nüfuzunu bariz bir su
rette göstermektedir. Geçen yıl, 
Habeş anlaşmazlığı dolayısile Akde
nizdeki gerginlik büyüyünce, Britan. 
ya donanmasının haftalarca Yunan 
limanlarında kalması gayet tabii 
görülmüştü. 

On yıldanberi hiç te popüler ol
mıyan ve pratik olarak hiç bir ne· 
tice vermemiş bir dostluk andlaşma 
sile bağlı bulunduğu ltalya ile olan 
münasebet, kıy?s kabul etmez de
recede kanşıktır. Vaktile hiç bir se· 1 
bep gösterilmeden. Korfu adasının 
işgali, Arnavudlukta Yunan halkına 
karşı tatbik edilmekte ve ltalyanlar 
tarafından ileri süriildiiğü söylenmek
te olan ekalliyet politikası, ltalyan
ların Yunamstanda yapmakta olduk· 
lan kültür propagandası gibi daha 
birçok Yunan burhanlan, İtalya ile 
münasebetin iyileşmesine engel o· 
lan faktörlerdir. 

- Birinci sahifeden artan -

yözler vardıı . 
Dün gece Mecdel kazasında çe

te tarafından otuz telefon direği 
tahrib edilmiştir. Sabah teslihat yap
ıttağa geletl muhabere alayı otomo· 
bili çetelerin taarruzuna uğrayarak 
geri dönmeğe mecbur olmuştur . 

GAZZEDE ÇETE-iLE ASKER 
ARASINDA ÇARPIŞMA 

Dün akşam saat 7,5 da devriye 
gezen askeri otomobil ansızın Çe
tenin taarruzuna uğramış her ilci ta· 
rafda birbirlerine sıkı ateş açmışlar 
askeri kuvvet bitkin bir halde iken 
bir tayyare filosu gelerek çetecile- il 

rin üzerine bomba yağdırmağa baş. 
lamış nihayet lhtililcılar yavaş ya
vaş rüc'at ederek dağlar arasında 
gaib olmuşlar . işittiğime nazaran 
her iki taraftan da yüze yakın mak· ı 
tul vardır . 

iMAM Y AHY ANIN YARDIMI 

Yemenden Filistin Arapları için 
iane olarak çok mikdarda buğday 
ile zeytin gelmiştr. iman Y ah • 
yanın eslaha gönderdiği de sanılı-

' ' 

yor . j 
Greve uymayarak işleyen üç tak

si otomobili dün gece meçhul kim
seler tarafından yakılmışbr . 

INGILIZ KOMiSERiNiN BEY ANA Ti 

lngiliz Fevkalade Komiseri son 
bayannamesinde şunları söylemiştir. 
Şimdiki halde Filistinde normal bir 
muharebe devam ediyor. Eğer bu 
vaziyet böyle uzarsa " ahkamı örfi
ye ,. ilin edeceğim. bildirmiştir . 

Ziver Cerrah 

·. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

Şehrimizde teşekkül ede 
ce 1{ ticaret işleri heyeti 

301 8 numaralı kanunun 11 inci 
maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan 
şehrimizde teşekkül edecek slan he
yet, MNsinin Adanaya olan yakın· 
lığı lktisad Vekaletince gözönüne 
alınarak Mersin Türkofis Direktörü
nün memur edildiği, dün lktisad Ve
kiletinden Vilayete gelen bir yazıda 
bilc:firilm~tir • 

sahi fe : 3 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 
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Hendekli 
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Adalı 
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Bahçe 
Bebeli 

• 
Adalı 

" 
• 
• 

" 
• 

• 
" 
" 
• 
" 
" 
" 

" 
" Bebeli 

" 

Mevkü 
Malaz 
Bahçeyolu 
Malaz 
Bucak 
Köy önü 
Malaz 

n 

Köy önü 
Bucak 
Leylek 
Malaz 
Kız Boğan 
Malaz 
Yan Keli 
Eğri Göl 
Leylek 
Malat 

• 
" 
" Köy civan 

ince bucak 
Persek 
Göl yeri 

Eski köy yeri 
Köy yeri 
ince Bucak 
Sazlık 

• 
• 
• 

E.ki Irmak 

Güğercinlik 

• 
Sazlık 
Malaz 
Mezar civan 
Leylek 
ince Bucak 
Köy civan 
Madama 
Köy yeri 
Köy civarı 
Sazlık 

ince bucak 

ince bucak 

Sazlık 

Eski Irmak 
Dipsiz göl 
Eski köy yeri 
Dipsiz göl 
Madama 
Çatal yatak 
Leylek 
Haylaz 

Cinsi Dö 
Tarla 70 

n 180 

" 
66 

n 150 
n 50 

" 60 

• 60 

• 67 

" 
70 

" 
50 

" 
100 

" 
200 

• 110 

" 
126 

" 90 

• 110 

• 26 

" 
70 

• 100 

" 
70 

• 30 

" 
20 

" 
15(l 

• 132 

• 50 
• 100 
• 100 
• 200 
• 75 
" 70 
• 75 
" 200 
" 60 
" 80 
" 100 
" 120 
• 100 
" 120 
• 100 
" 200 
" 60 
• 40 
• 100 

" 100 
" 200 
• 12 
• 100 
• 75 
• 75 
" 50 
" 100 
" 200 
• 172 
" 200 
• 75 
" 100 
" 75 
• 37 
" 45 
• 36 
" 50 
• 40 

Eski ihale 
Lira K. 

40 
1 40 
o 70 
o 40 
o 60 
o 70 
o 60 
1 00 
o 30 
1 20 
1 00 
1 00 
o 75 
2 30 
1 05 
1 85 
o 80 
o 95 
o 40 
o 40 
o 40 
o 50 
o 25 
1 00 

o 50 
1 05 
o 45 
1 00 
1 00 
o 40 
o 40 
1 00 

o 90 
o 75 
o 50 
1 00 
o 50 
o 75 
o 95 
o 65 
1 05 
o 65 
o 80 
o 31 
o 40 
o 40 
1 50 
o 45 
1 01 
o 80 
o 45 
o 50 

Eski kiracısı 
Bekir oğlu Hüseyin 
Torun oğlu Mehmet 
lsmail oğlu Ömer 
Kısacık Kadir 

• • 
lsmail oğlu Ömer 
Hasan • Hüse.çavuş 

" 
" " Mehmet oğlu Hacı 

Ali oğlu Mustafa 
Musa oğlu Süleyman 
Ali oğlu Mustafa 
Semre zade Emin 

" . 
Ali oğlu Hacı 
Ali • Mustafa 
Habip oğlu Bili! 
Mehmet oğlu Ali 
Mustafa oğlu Yusuf 
Gök Ali oğlu Mustafa 
Hasan o. Hüsey.çawş 
lsmail oğlu Ömer 
Helvacıdan Mehmet o. 
Mehmet. 
Ali oğlu Bekir 
Ahmet oğlu Ramazan 

" " 
lbrahim oğlu Hacı Meh 
Mehmet " Hacı 
Ali oğlu Hacı Mehmet 
Ahmet oğlu Ramazan 
Ali oğlu Ömer 
Hacı Hüseyin o.Yusuf 
Mulla Mustafa 
Fakı Yusuf 
Abdullah oğlu Hasan 
Hacı Yusuf o.Abdullah 
Mulla Mus.o. Hüseyin 
Ahmet oğlu Mustafa 
Hacı Ab<lil 
lsmail oğlu Omer 
Bostan Mustafa 
Sadık oğlu Ömer 
Hasan o.Hüseyin çawş 

• • 
Mehmet oğlu Derviş 

Mehmet oğlu Celil 
Aziz oğlu Rıza 
Hasan oğlu Hüseyin 
Durmuş Ali 
Aziz o. Ali Rıza 
Durmuş Ali 
Osman oğlu Mustafa 
Mehmet o.kolsuz Meh. 
Durmuş oğlu Omer 

" " 
Veli oğlu Gani 
Hacı oğlu Ali 
Kısacık Kadir 
Halil oğlu Ahmet 
Kısacık Kadir 
Hasan o.Hüseyin çavuş 

Yukarıda mevkilerile döniim miktarlan yaıılı Hazineye ait tarlalann 
ikişer senelik icar lan 7 /9,936 tarihinden itibart'n 15 gün müddetle müza· 
yedeye çıkarılmışhr. isteklilerin dipozitolannı yatırmak ve müzayedeye iş· 
tirik etmek üzere 21 19/936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de 
Defterdarlık Milli Emlak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7259 "8-12-16-20 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Demiryolları hesabına cer mührndisi yetişmek üzere Avrupaya 

Hohşule tahsiline gönderilecek beş talebeye ve Teknikum tahsili için gön
derilecek yirmi talebeye ait olup evvelce ilin edilmiş olan müracaa• tari 
hinin eski şerait dahilinde (19) Eyluldan (28) Eylılla ve Hohşule müsaba
ka imtihanının (1) Teşrinievvel 936 ya, Teknikum imtihanı da (5) Teşrini-
evvel 936 tarihine bırakıldığı ilin olunur. 7288 

Tarsus Amerıcan College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayit muamelesi yapılmaktadır 

16-19-21-9-11-13-16 7191 



Sahife : 4 

Adana Bo • m amelel rsası u erı 

-PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

ClNSt Eu En çol.. Satılan Mikdar 
•• ' 

~. s. /(. s. ırn. 1 

l= c - ·= 
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlajiı 

" 35 
Piyasa temizi .. 
iane 1 42,87 44 
iane 2 
Ekspres 45 

Klevlant 46,25 1 47 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

Ç 1G1 T 
Ekspres 

1 1 

iane 
Yerli " Yemlik ,, ' 

" 
" Tohumluk ,, 

1 HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs ' 

" 
Yerli 4,75 5,25 

" 
men tane 

ArEa 
Fasulya 
Yulaf .. 
Delice 
Kuş ~emi 
Keten tohumu 1 
Mercimek -

1 Sisam 15,50 1 1 
UN 

Dört yıldız Salih 750 

1 .. üç " " 675 
:c '.; -Dört yıldız Doğruluk 750 
.><ı -" 1 üç " " 675 
] c s· . 850 -= -ımıt " 
:;;ı .. -

~ Dört yıldız cumhuriyet 700 

~ "' üç 625 " " 
1 Simit " . 800 . 

Liverpl T elgraflan 

~ .. .\ 
Kambiyo ve para ı 

15 / 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
SanOm 

Hazır 
1 

7 06 Liret 

1 Temmuz vadeli 6 59 Rayşmark 

Birinciteşrin vadeli 6 50 
ı:'rank « Fransız " 
Sterlin " İngiliz " 639 00 

5 Hit hazır 184 uolar « Amerika " 
Ne~ork 12 05 Frank « isvi~re " 

Ankara fıçı birası 

Şölen 

gazinosunda 
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Danişment 

Abdi oğlu 
Köprü köyü 

" 
Yamaçlı 

" 
• 

Kızıltahta 

• 
Kireç ocağı 

" 
incirlik 
Çotlu 

" 
• 

Türbözü 

Seyhan Milli Emlak Müdürlüğünden • • 

Mevkii 
Kuyu başı 

Leylek 
Gemi ağzı 
Kız boğan 
Bahçe yolu 
Leylek gölü 
Köy önü 
Malaz 

• 

Sarı huhlar 

• 
• 
• 

Malaz 

Ali kocali 
• 

• 
• 

Cinsi 
tarla 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
tarlanın 4 de 3 hissesi 

• " • 
• • • 

Ayvaz oğlu çifliği 

• " 
" • 
• " 

tarla 
tarlanın nısfı 

" " 
• • 
" " 
• • 
• • 
" • 
• " 
• " 
• • 
• • 
• • 

Eski ihale 
Dö. Ev. Lira K. Eski kiracısı 
70 00 30 Kısacık Kadir 

125 00 50 Mehmet oğlu Hasan 
30 00 2 00 Süleyman oğlu Mustafa 

150 00 1 30 Abdullah oğlu Hasan 
44 00 1 55 Süleyman oğlu Mustafa 
40 00 1 50 Ramazan oğlu Bekir 
25 00 O 30 Hasan oğlu Hüseyin 

150 00 O 40 Kısacık Kadir 
200 00 O 40 Kürt Mahmut 
300 00 O 40 Hüseyin oğlu Mehmet 
300 00 O 40 Sisli Hasan 
200 00 O 40 lsmail oğlu Süleyman 
300 00 O 40 Durmuş oğlu Ahmet 
200 00 O 40 Ali oğlu Şevket 
535 00 O 40 Musa oğlu Süleyman 
300 00 O 40 Hasan oğlu Süleyman 

50 00 O 40 Osman oğlu Ali 
300 00 O 40 Acem Abdullah 
287 00 O 60 Halloz Mehmet Hamşo 

1560 00 vekili Hamit 

30 
20 

300 
50 
45 
87 
22 

250 
278 
298 
155 
548 
121 
370 
310 
180 
290 
50 
10 

230 

00 
00 
00 
00 
00 

O 40 Mahmut oğlu Ragıp 

o 40 " • • 
o 40 • • " 
o 40 • • " 
O 40 Bahçe muhtarı Ahmet 
O 60 Kasap Hacı Osman 
O 50 Dayı Mahmudun Ali 
O 52 Mustafa oğlu Süleyman 
o 52 • • • 
O 52 Hasan oğlu Süleyman 
o 52 • • • 
O 47 /50 Cumali ağa 
O 51 Mustafa oğlu Süleyman 
o 55 • • • 

tarlanın 30 hissede 18 zi 300 
tarlanın 30 • 20 sehmi 80 
tarla 50 

2 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

O 30 Hasan oğlu Yakup 
O 20 Dişçi Rifat • 

• . 1 

• 
tarlanın 4 de iki buçuğu 
tarla 

• 
• 
" 
• 
• 
" 
" 
• 
• 
" 

" 
• 

391 
50 

100 
514 
621 
50 
80 
50 

200 
33 
90 
50 
45 
65 
75 

400 
250 

30 

Mahlul 
Maliye hazinesi 
San oğlu Serkis 

" . . 
Maliye hazinesi' 

" • 
• • 

:-ıamit ve Mahmut 

• • 
Maliye hazinesi 

• • 
• • 
• • 
• • 
• .. 

Yukarıda mevkilerile dönüm miktarları yazılı maliye hazinesine ait tarlaların ikişer senelik icarları 10-9-

16 Eylul 1936 

lr ....... -------, 
TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
"600 

300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
aat edilmelidir . ________________; 
Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

1- Adana ceza evinde yapılacak 
heli hamam, çamaşırhane ve müdii• 
riyet odası tamiratı (3609) lira (56) 
kuruş keşif tutarile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - ihale 936 senesi E ylulün 28 
ci pazartesi günü saat 15 te Nafia > 

dairesinde yapılacaktır . 

3- Bu işe ait keşif hulasası,met· 
raj, hususi şartname (18) kuruş mu· 
kabilinde verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (270) lira 

l 
i 

sin 
elti 
bir 

19 
tih 

li f 
lı~ 

72 kuruştur. illa 

5- istekliler ihaleden evvel Ti· tiril 
· bin 

caret Odasına kayıtlı olduğuna daıt bek 
Ticaret Odasının ve bu işi yapmak' baş 
iktidarı olduğuna dair Nafia müdür 
lüğiinden tastikli vesikaları göster· fery 

ışe 

aıe1 

llıetı 
•tıe 
liy) 
luh 
llun 
bir 
kab; 
'ner 
fi \.' 
lef si 

meye mecburdur. 7278 

12-16-20-24 

Satılık ev 
Reşat bey mahallesinde vilayet 

konağından geçen caddede iki ta· 
rafı yol , iki dönümlük güzel bat 
ve bahçesiyle dört oda , mutfak • 
hatnam ve bir salonu muhtevi 3 
numaralı hane satılıktır . isteyenle· 
rin içerisinde oturanlara müracat· 
lan • 

7283 . 3-8 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçı 

ve haşçı aranıyore. idare anemiıt 
emüracaat edilsin C. 

1 
. ' ////, \W.~f/ 
. • 11//;/h 

Çok ucuz 
1 936 tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. isteklilerin dipozitolarını yatırmak ve mü· 

zayedeye iştirak etmek üzere 25-9-936 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Defterdarlık Milli Emlik Kaçakçılar vatan 
hainidir ' " ANKA\RA BllAS' • 

Ayakta Bardağı 1 O Kuruş 

Ayakta Dublesi 12,S . 

Satılıyor 1 

( Mezesiz ) 

( " ) 
[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

Dublesi 15 kuruştur ! 
Fırsattan istifade ediniz 1 
Ankara Bira Fabrikası Ôz Türk sermayesile kurulmuştur . 
Herke' gibi siz de: Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını içiniz. 

Her yerde israrla arayınız . 

[ Adana acent'esı' . Rıza Salih Saray Posta kutus 
• 95 Telefon No: 265 

Bebekli Kilise sokak N: 11 A . ..ı. 11 R. 7230 18 

ı:--·-----------------1 
S~yhan Eczanesinde ilaçlar 

Bu mıntakanın en iyi suyu olan KayCldelenle 
Eczacı tarafından yapılır ...• 

ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul etmiyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 1 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S bulu ı u 1 

Celal Bayer l 

satış komisyonuna müracaatları il.in olunur. 7284 13-ll'> -19-22 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 
işletmemiz mıntıkasında aşağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve 

teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde Balast ihzar ve 
teslimi kapalı zarf usulile ve ayrı ayn olmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 25 Eylül 936 cuma günü saat 10 da Adanada işletme mü· 
dürlüğünde yapılacaktır . 

Şartname ve mukavelename projesi parasız olarak Ankara , Haydar· 
paşa ve Adanada işletme müdürlükleri yol baş müfettişliklerinden Kon· 
yada Şube şefliğinden alınabilir . 

isteklilerin 2490 No: lu A Eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve 
şartnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatırılmış muvakkat te
minat makbuzu veya örneği şartnamelerde ilişik formülde Banka teminat 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahaldeki 
Balasta için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Adanada işletme müdürlüğün" vermiş olmaları ve 
mektup sahiplerinin de eksiltme saatında hazır bulunmaları . 

Mevkii 

.5arayönü 

Hacıkırı 

Ceyhan 

3 
K. M. Beher M. 

Muhammen bedel 

350-359 B. 

307-311 B. 

412 

5-10-16-22 

85 K. 

95 • 
120 • 

Müddet Miktar Muvakkat 
teminat 

4 ay 5000 

• 6000 5 

6 • 8000 

7254 

318.75 

431.25 

720.00 

SOCONY- VACUM 
--

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiı 

Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla her ı' 
man hizmetinize aınBdeyiz . 6457 

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Umumi neşriyat müdiiril 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaJll 


