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tan :~.--·-·--·~·--·--·-·--·~~--·-- ... ; Yeni Romanya dış 1 

lngiliz Kralı bugün top- işleri bakanının 1 

or 

taklarımızda bulunacak 
Orgeneral Fahreddin, Kral hazretlerini 

karşılamak üzere Kocatepe ile 
Çanakkaleye geldi 

tdvard Boğaz dışında karşılanıyor 

Romen matbuatına 
mufassal beyanatı 

Bükreş : 3 ( A. A. ) - Matbuat 
erkanını kabul eden yeni dış işleri 
bakanı demiştir ki : 

- Hudutlarımız dahilinde tam 
bir varlık ve tesanüt yaratmak, yeni 
kabinenin yegane emelidir. 

Çanakkale: 3 ( A. A.) - Anadolu Ajansının sureti 
enııı lllahsusada giden muhabiri bildiriyor : 
e Jllİİ" İngiliz Kralı Edvard Hazretleri bu sabah kara su-

Fransa ile tam bir İş birliği temin 
ederek ahenkli bir yürüy(işte bulun
mak ve Balkan antantile dostane 
vaziyetimizi daha sağlamlaştırıp sık
laştırmak, kuvvetleştirmek ve ltalya
Almanya, Sovyetlerle tam bir dost 
hayatı yaşamak yolunda elimiz · 
den gelen her şeyi yapacağız . 

larımıza girmiş bulunacaklardır. 
Orgeneral Fahreddin gece Koca tepe iJe buraya 

k~elmişlerdir . Kral hazretleri biraz sonra Boğaz dışında 
arşılanacaklardır . 

işte bugünkü kabinenin yapmak 
istediği bunlar, Romanyanın da ye
gane ve hayatı arzularıdır. 

cıt ~ • ·-·--·-~-·_. _ __.._·~·---·-~-·-·-·-·-·---·· Türk kültürcüleri 
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Arapların mukavemet ve taarruzları nihayet 
paniği doğuracak mı ? 

800 Yahudi Filistinden 
Avrupaya kaçtı 

---~---·----~--~ 1' ulkerimde Arapların 
parça parça 

devirdiği tren 
oldu 

l\~d .. l . . d h -- . 
Uste yapı an ıçtıma an ayırlı netıceler bekleniyor 

~--·----·--·-·-·-· ~ Bunun üzerine askeri kuvvet ve 
'y Londra : 3 (A.A.) - Filistinde 1 tayyareler yetişmiştir . Çete ile as· 
d ~hudi muhaceretinin tahdidine keri kuvvet arasındaki beş saatlik 
aır Verilmiş bir karar yoktur . 1 çarpışmanın neticesi belli olmamış-
~ ----- _.... ................. .............., tır . 

rıı· Akka : '28 ( Hususi muhabiri· Dün gene Nablusa 21 otomobil 

1 
la:lderı ) - Filistinde vaziyet Arap· asker ile sekiz tank ve on iki ınit-
k ııı lehine dönmeğe başladı . Fa· 1 ralyözlü otomobil gelmiştir . Ve şeh· j 
v:t buna rağmen çarpışmalar de· - Gerisi üçüncü sahifede -

Moskovada nasıl kar
şılandı ? 

Moskova : 3 ( A. A. ) - Türk 
Kültürcüleri Gurubu bugün buraya 
gelmişlerdir . 

Heyet, İstasyonda büyük mera
simle karşılanmışdır . 

Garda, Türk büyük Elçisi, Rus 
Hariciye erkanı, Nazırlar hazır bu· 
lunmuşlardır . 

Sovyet Kültür Komiseri Türk 
kültürcüleri şerefine bir ziyafet 
vermişdir . 

Fransa ve Mısır 
kapitülasyonları 

Paris : 3 ( Radyo ) - Dışişleri 
bakanı Delbo'nun Nahas paşa ve Mı
sır delegasyonuna verdiği bugünkü 
ziyafette kapitülasyonlara dair nok
tai nazar taatisi yapılmıştır . 

Konuşmalar ihzari mahiyette ol
muştur. Ilı. ediyor . 

!(Bu gün grevin 132 inci günüdür. ---=-------------------=----~ 
llDüSDE YAPILAN iÇTiMA Ankara Mektubu 

İd PDün Arap Murahhası ( Nuri Sa. 
tay aşa ) lskenderiyeden bir harp 
tar '!resi ile gelmiş ve binlerce kişi 

a ıııdan karşılanmıştır . 
llıı ~e~e saat dokuzda içtima yapıll-j: ıç~rnada Meclisi lslamiye Reisi 
llıe~ı .rni~ ve Ragıp Neşeşibi,. Ah
lunııı. Hılrnı Paşa, doktor Hüseyın bu 

Şehirlerin bayındırlığı 

Uşlardır 
BıJ içtim;da lngiliz Fevkalade 

i(j 
0~:;rnin Arap talebesi hakkında-

F ıği cevabı konuşmuşlardır •. 
iç .akat şimdiye kadar lngiliz Ali 
duo_rnıserinin verdiği cevabın ne ol
lu gu anlaşılamamıştır . Gizli tutu. 

'/Ot M" k . .. •. &iiyl : uza erenın uzun surecegı 
, enıyor 
"Si( . 

ER iLE ÇETELER ARASINDAKi 
ÇARPIŞMALAR 

~ıı ~ablusta dün gece devriye ge. 
~a ı::ç kişi ansızın çetelerin hücumu-H ruz kalmışlardır . 
flııştı/~aya imdat işaret fişeği atıl. 

teı ~skeri kuvvet derhal yetişmiş ve 
llaa~l~rle .askeri kuvvet arasında üç 
iki t ık bır çarpışma neticesinde her 

Eraftan da çok zayiat olmuştur. 
Otorıı vv~Jki gece yaylaya giden üç 
tııı•t obıl çe1e1et tarafından yakıl· 

yır , 

Adana, Meı sin ve T arsusun yıllardan 
beri süren su derdi . . 

Belediyeler imar ve fen heyetleri iş birliği yaparak 
programları ihzar edecekler 

Ankara : 2 (Hususi muhabiri
miz bildirİ)or) - Geçen sene Ka 
mutayın, Belediyeler kanununa ek 
olmak üzere kabul ettiği bir kanuna 
göre, bugünkü nüfusu binden yuka
rı olan ve belediye kanunu tatbik 
olunan yerlerde yapılacak bayındır 
lıh işlerinin bir program takibetmesi 
lüzumu hukme raptolunmuştu. Bu 
kanunun tatbikatı cümlesinden ola
rak bu gibi yerlerin müstakbel imar 
planları ve içme sularile, spor saha· 
lan ve kadalizasyorı işleri , iç Ba-

- kanın reisliği altında toblanacak o
lan bir imar heyetinin cizdiği prog 

ram dairesinde başlayacağı ve prog. 
ramın çerçevesi dışında kalan imar 
işlerinin belediyeler bankasından 
yardım göremiyeceği esası kabul e
dilmişti. 

Eline aldığı bütün işlerde plan , 
program dairesinde hareket eden bir 
rejimin, bu sahada elde ettiği neti· 
ceyi bir misalle izah etmek çok ko
lay olacaktır : 

Cenup vilayetleriınizden Adana, 
Mersin ve Tarsusun yıllardanberi 
iıtaç edilenıiyen bir su derdi vardır. 
Buralara içme suyu getirtmek için 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kardeşler harbi çok feci bir kertede 

Revolt bir sandalye 
bir imha harbini 

kavgası değil, 
andırıyor 

......... -.....--...-...---...----__......._.. ____________ .._______._ __ _.... _____ ____...._ ___________ - ---.-.....------, 

1 
İhtil ilciler 30 papaz öldürdüler . Hü1<fımetçiler 40 siyasi mahbusu kurşuna 

dizdiler. Madrid kuvvetleri boğucu gaz kullanıyor 
~----__.. _ _.,..._ ___ _.. _______ ~ ---------------- __ ___.._.... ______ ~ _ _..._._, ________ ___..._ __ _ 
İRUN VE MADRİD BOMBARDMAN 

EDİL Dl 

Londra : 3 ( A. A. ) - ispan
yada Asiler lrun ve Madridi bom
bardman etmişlerdir . 

Bir hükumet tayyaresi de Bur
gosu bombardman etmişdir . 

ATİNA, LONDRA, PANAMA ELÇİ· 
LERI AZLEDİLDi 

Londra : 3 ( A. A. ) - Madrid 
hükumeti, Atina, Londra, Panama 
elçilerini azletınişdir . 

İTALYAN GEMİLERiNiN ROLÜ 

Roma : 3 ( A. A. ) - ltalyan 
gemileri şimdiye kadar ispanyadan 
2500 zü !tal ,an olmak üzere 7600 
kişiyi başka yerlere taşımışdır . 
FRANSIZ TOPRAKLARINA iL TICA 

Londra : 3 ( A. A. ) Dün, 
ihtilalden usanan binlerce kişi F ran
sız to( ·aklarına iltica etmişlerdir . 

PENCERELERDE MAKiNELi TÜ· 
FENKLER 

Paris : 3 ( A. A. ) - ihtilal har
bi bütün şiddetiyle devam etmekte
dir. Tahliye edilen şehirlerdeki boş 
kalan evlerin her penceresine silah
lı, makineli milis kuvvetleri yerleş. 
tirilmektedir . 

Cebelüttarik : 3 ( A. A. ) -
Malagada asi tayyarelerinin attığı 
dört bomba lngiliz ve Alman harb 
gemilerinin çok yakınına düşmüş
dür . 

Londra : 3 ( Radyo ) - lrun ve 
Sen Sebastiyen yolu üzerinde çok 
şiddetli muharebeler cereyan etmek 
tedir. Hükumet kuvvetleri ümitsiz 
ve perişan bir vaziyattedir. Asi kuv
vetler Piedörobi'ye girmişlerdir. Bu-

Bir tavzih 

Türk Sözü gazetesi müdüriyetine : 

Türk Sözü gazetesinin l l!.ylıil 936 1 
tarilılı sayı.<ının birınci sahıfe11nitı 
iiçiincü sütununda [ Dıkkaıler liortla
Jarı Küllı1Lnbe_ylık j başlığı altındakı 
yaıı tetkik edılılı. 

,Jdarıada kiikiindeıı sökülüp atılım 
küiharıbeylığirı )eıııden lıortl,ımasına 

imkiin te ihtimal yoktur. ,Uaktıil Hacı 

. Jhmedı t>tilıdaf ederek yazılmış olması 
liizım gelen bu ) azı yerinde değıldır . 
Çii11kii ilacı Alımedın daha evre/ . l'ı
/(ıyet :ulntası a11or111al lıareketlerwi 

görmüş • takll> etmış ve hakkında ı11ı

t11ğu errakıyle adlıye)e teslim etmi§ 
olduğu kayderı salıittır . 

J ı lô) Pl :=abıta.,·ının hossasiyPfıni 
~aUı bir ifade ile güstermek k1Llıildır. 
985 senesi ukiz ay içensindeki suç 
J J;'S add ık•11 936 senesı sekı: aylık 
suç 2~9 dur. Bıırıdatı daha eı·velk·i se· 
nelenn. rukl.unılurile kıyas edılemıyecek 
şekılde azalmıştır. 

rada da kanlı sokak muharebeleri 
devam ediyor , 

Londra : 3 ( A. A. ) - 40 Si 
yasi mahbus bugün Madridde kur. 
şuna dizi mişdir . 

Londra : 3 ( A. A. ) - Gelen 
haberlere göre: Anarşistler, Dizgi! 
vilayetinde 30 papaz öldürmüşler 
dir . 

Londra : 3 ( Radyo ) - Hükfi. 
met kuvvetleri boğucu gazlar kul-

lanmağa başlamışlardır . 
Madrid : 3 ( A. A. ) - Bugün 

şiddetli muharebeler vukua gelmiş 
dir . 

Hükumet kuvvetleri mukabil taar 
ruza geçerek ihtilalcileri püskürt· 
müş1ürdir . 

Madrid : 3 ( A A ) -· Hüku· 
met, asilere büyük ve son bir taar· 
ruz hazırlamaktadır. Bu taarruz kati 

1 neticeyi elde edecekdir . 

Çukurova Bölgesinde 
Ekim, hava ve ekonomik vaziyet 

ne merkezdedir ? 

Bu hafta içinde şehrimiz borsasında hububat üze
rinde 800.000 kilodan fazla muamele yapıldı 

Son hafta içinde mıntıkamızın 
Çukurova kısmında ve diğer kısım
! ırda hava açık ve normal olarak 
geçmiştir. Suhunet derecesi geçen 
haftaya nisbetle bir mikdar daha 
düşmüştür. 

Havaların yağmursuz geçme 
si Tarsus ve Adana mıntıkalarında 
toplanmasına başlanan iane pamu
ğunun istihsalini teshil ettiği gibi 
mahsulün kalite itibariyle parlak o-

Durmadan 

Amerikadan Lon -
draya ve Londradan 

Amerika ya 
Nevyork : 3 ( Radyo ) - Harri 

Riçman ve refakatinde bir sivil tay· 
yareci olduğu halde bugün lngilte. 
reye müteveccihen hareket etmiştir. 

Tayyareciler Londraya dahil ol
dukları zaman bura<la ancak yeni· 
den benzin alabilecek kadar bir nıüd. 
det kalacaklar ve tekrar hava yolu 
ile Amerikaya döneceklerdir . 

Turhal şeker 
fabrikasına 

İki mütahassıs geldi 
Turhal : 3 (AA) Turhal şe 

ker fabrikasına bir ecnebi profesör 
ve bir mütahassıs gelmiştir . 

Karışıklığılbastırmak için 

Japon filosu hareket 
emrini aldı 

!arak elde edilmesine yardım etmiş· 
tir. 

Toplanan pamuklar çırçırlanmak 
üzere bir taraftan fabrikalara nak
ledilmektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

---~~····----

İngiliz Oışişleri ba
kanı Eden 

Kızamık hastalığına 
tutuldu? 

mı 

Londra : 3 ( A.A. ) - Öğrenil
diğine göre : lngiltere hariciye ve· 
kili Edenin rahatsızlığı " kızamık " 
hastalığıdır . 

Londra : 3 ( Radyo ) Dışiş. 
!eri bakanı Eden Varloitden muzta
riptir . Uzunca bir müddet işleriyle 
meşgul olamıyacaktır . Yalnız mil· 
Jetler sosyetesinin gelecek toplan
tısına kadar iyileşeceği ve müzakere· 
lere iştirak edeceği sanılıyor . 

Limon buhranı 
hallediliyor 

İtalyadan 700,0üO kilo 
Limon alacağız 

Ankara : 2 ( Hususi ) - Tür· 
kiye - ltalya ticaret anlaşmasının 
üç ay daha temdidi hakkındaki ka
rarnamenin bugünlerde yüksek tas
dike iktiran edeceği umuluyor . 

lstisnaen ihracına ı:rıüsaade edilen 
ltalya menşeli limonların piyasada 
vücuda getirdiği fiyat tenezzülü üze
rine yerli limoncuların şikayetleri~ik
tisat ınahafilinde iyi bir tesir bırak· 
mamıştır . 

Vıltiyet zabıtası yumuşak de.~ıldır. 
811 yazmırı son fıkrasında yazıldı/fı 
{!ıbi bdrrtlı re kııvrayışlıdır. 'r"alnız 
Türkiye Cümlıuriyetı zubıttısı kadife 
ddive11 ıçensırıde Çelik pençeılir. 

Keyfıyeıın bu şekılde ve ayni su· 
hife ve siit1111du. 11e§ritıi rica ederim. 

Veli Vekili 

Tokyo: 3 (A.A) - 23 Ağus
tosta Tinglonda, Sunide çıkan ha· 
dise dolayısiyle, Japon deniz filosu 

1 hareket emrini almıştır . 

Bu mahafile göre, limon fiyat· 
lan dünyanın hiç bir yerinde görül· 
memiş derecede yükselmiştir . Ha· 
riçten gelecek limonları tahdit hiç 
bir zaman mevzuu bahsolamaz. 

Çünkü yerli limonlar ihtiyacı 
tatmin edememektedir. Yeni anlaş· 
madan sonra memleketimize ltalya· 
dan 700 bin kilo limon gelecektir • 



t==-

V Il I inci Edvardın haya-
tından sahneler 

~~-------·------~~-
Bugün fstanbulu şereflendirecek olan İngiltere Kralı S. M. Edvardın ha
yat ve hususiyetinden bazı safhaları kısaca okuyucularımıza anlatıyoruz . 

M emleketimizi şereflendirecek o
Jan S. M. Edvard VIII in ha- ' 

yatı, dünya kamoyunun ona karşı 

duyduğu sempati ve takdirin ne ka
dar haklı ve y~rinde olduğunu an-
latır. 

S. M. Sekizinci Edvard 23 Hazi
ra n1f~4 ce c'c ~rru~lur. JÇG2 de , 
sekiz yaşında iken tahsil hayatına 
başladı ve 1907 de , denize karşı 
duyduğu büyük ve sönmez sevgi bu 
beş senelik zamanda onu Osborn 
gemisine 2 sene muvaffakıyetle hiz
met görebilecek kadar lıiJgi sahibi 
etmişti : 1911 de Dormut bahriye 
mektebini çok iyi bir derece ile bi
tirdi ve bu tarihte resmen İngiltere 
Veliahdi ilan olunarak Prens Dögal 
unvanını aldı . 

1 LK BE.KAR KRAL 

Kral Edvard l 760 danberi ilk 
defa lngiltere tahtına çıkan bekar 
bir kraldır . 

lngilterede ve lngiliz dominyon
larmda yaşıyan kütleler hiç bir va
kıt bir kimseyi onu sevdikleri ka
dar sevmemişlerdir . işsizler kulübü 
onun eseridir . f şsiz erkek ve kadın· 
laı işsizliğin sefaletinden kurtulmak 
için bu kulübe belirler , yerler , içer
ler , şakalaşırlar ve kendilerini dost 1 
bir muhit içinde bulurlardı . 

Sekizinci Edvard , güler yüzü . 
ile bu kulübleri ziyaret eder , işsiz
lerle görüşür . <amelelerle arkadaş· 
lık eder , maden kuyularına iner , 
fakirlerin sdil evlerini ziyaret eder, 
mevkiinden istifade ederek herkese 
yardımda bulunmağa çalışır . Ken
disini işçiye ve ameleye bu kadar 

Türk sôıü 

tı ı 
• 

~ 
-- W?± 

. ... - ........ _,._ ~ -

Hava Kurumunun 

Hafta içindeki hasılatı 

Şehrimiz Türk Hava Kurumu , 
Hava Kurumuna yardım haftası baş-

Bir adam kardeşini insaf
sızca bıçakladı 

ladığındanberi puldan 200 lira ka- ı Meselede bir kadın parmağı olduğu 
dar bir gelir temin etmiştir . / • • • d hk 

Yardım haftası yann bitecektir. soylenıyor . Suçlu kaçtığın an ta i-
Kalan iki gün içinde de yurtdaş- k d 

larımızın yardımlarını esirgemiye- kat yarım al ı 
ceklerine şüphe yoktur . 

Tüccarlarımıza dağıtılan yardım 
levhalarından alınacak hasılat mik 
dan henuz belli değildir . 

Hollandalı A. ]. 
Ader şehrimizde 

----··· ...... ···--- -
Yaralanan Mustafa : - Bu iş karımın 

teşvikiyle olmuştur?. Diyor 
Evvelki gece şehrimizde yine 

bir bıçaklama hadisesi olmuştur . 
gın kardeş derhal evden dışarı fırla
yarak kaçmıştır . 

Bir müddet Pariste kalarak Fran· 
sızca ve Fransız tarihi ile meşgul 
olan Prens dö Gal memleketine dö
nünce Magdaben Kollejine devam 
etti . 

Prens dö Gal burada talebeliğin 
bütün şartlan içinde yaşadı . Asil 
ve tam bir lngiliz genç sıf atile sev
diği spor eğlencelerine iştirak etti . 
Tatillerini seyahatle geçiriyordu. Bu 
arada Almanya ya, Norveç' e , Dani
markaya gitti . 

sevdiren Sekizinci Edvard hiç şüp- flmi bir etüd seyahatine 
hesiz harb sonu lngilteresinde menfi çıkan bu genç bisikletle 
bir amele hareketinin önüne keçme· lO b" k"l k 
ğe tek başına muvaffak olmuştur . ın ı ometre yapaca 

Dörtyol piyade kıtası erlerinden 
Halil oğlu Mehmet isminde birisi , 
mezuniyet alıp Adanaya gelmiş ve 
mermerli mahallesinde oturan kar
deşi Mustafanın misafiri olmuştur . 

Mustafa verdiği ifadede : 
- Mehmet askerde iken karım· 

la aram açıktı . 
Bu iş mutlak surette karımın teş· 

vikiyle olmuştur . Guya ben kar· 
deşime askerde iken bakmıyor mu· 
şum. 

1914 cihan harbı o zaman 20 
yaşında bulunan Prensin talebelik 
hayatına nihayet verdi . Askerlik va
zifesine Es~ t'te bulunan birinci tabur 
mülazımlığı ile başladı . .5onra Fran· 
sadaki lngiliz kuvvetleri başkuman
danının yaveri oldu . Flandır' da ve 
bir çok harp cephelerinde çalıştı • 
Prens dö Gal bu harp yıllarında tam 
bir asker hüviyeti içinde kendini 
gösterir. 

1916 da Akdeniz sefer heyeti 
kurmayına tayin olunarak Mısıra 
gitti . Dönüşte ltalyaya uğradı ve 
Udui'de umumi karargahı ziyaret 
etti. Buradan Fransaya geçerek İn
giliz kuvvetlerine iltihak etti ve harp 
bitinciye kadar cephelerde dolaştı , 
bir çok harplara girdi. 

HARP SONUNDA 

SEKlZİNCİ EDVARD'IN.HUSUSI HA-1 
YATlNDAN PARÇALAR 

Sekizinci Edvard'ın sesi mikro· 
fona gayet elverişlidir . Konuşurken 
konsonlannı gayet sarih ve tane 
tane telaffuz eder . 1 

Sekizinci Edvard'ın son seyaha
tinden evvel yapılan hesaba göre 1 
bütün seyahatleri 300,000 mil tut· 
maktadır. 

Kraliçe Viktorya , henüz dört 
yaşında iken onu " cici ve dost ta· 
vurlu bir çocuk ,, diye tavsif etmiş
tir . 

Eskiden Lordlar Kamarasında 
üç taht vardı. Bunlardan biri kırala, 
hiri kıraliçeye, biri de Prens dö Gal'e 
aiddi. Şimdi ise tek bir taht vardır. 
Çünkü Sekizinci Edvard bekardır . 

Tarihi ve arkeolojik tetkikatta 
bulunmak üzere Avrupa ve yakın 
şarkta büyük bir seyahata çıkmış o· 
lan Hollandalı B. J. Ader şehrimize 
gelmiştir. 

B. J. Ader seyahatini bisikletle 
yapmaktadır . 

Şimdiye kadar üç bin .kilometre 
yol katetmiş ve bir çok Avrupa mem 
leketlerinde tetkikat yaptıktan son· 
ra Türkiyeye gelmiştir . Bir aydan 
fazla bir zamandanberi memleketi
mizde tetkikatta bulunan genç Hol
landalı buradan Suriye, Filistin ve 
Mısıra gidecek ve oradan vapurla Yu 
nanistana geçerek cenub~ Avrupa 
memleketlerinde etüdlerine devam 
edecektir . 

Memleketine dönünceye kadar 
bisikletle on bin kilometre yol yapa
cak olan M.B. J. Ader avdetinde 
tedkiklerini büyük bir eser halinde 
neşredecektir . 

Bir ay içinde 

Evvelki gece , Mehmet hiç bir 
sebeb yokken kardeşi Mustafaya 
çatmağa ve· ağıza alınmıya -
cak laflar savurmağa başlamıştır. 
Mustafa kendisini teskin etmek iste
mişse de muvaffak olamamış ve ne 
demek istediğini sertçe sormuştur . 

Mehmet bu suale dayanamıya· 
rak bıçağını çekmiş ve kardeşi Mus
tafanın üzerine atılarak elindeki bı
çağı tutturabildiği yerlere saplama· 
ğa başlamışhr . 

Muslafanın feryadı üzerine ya
kayı elevereceğini anlayan gözü kız. 

Osmaniye 
belediyesi 

Mehmet buna kızarak beni bı
çakladı . Demiştir . 

Mustafanm karısı da böyle bir 
şeyin vaki olmadığını meselenin İç 
yüzünden haberi olmadığını söyle· 
miştir. 

Suçlu kardeşin ifadesine müra
caat edilememiştir . 

Zabıta , dörtyol askeri kuman
danlığı vasıtasiyle tahkikatı derinleş
tirecektir . 

Söylendiğine göre meselede bir 
kadın parmağı m'!vcuttur . 

Dünkü hava 
vaziyeti 

Dün Şehrimizdeki ha va evvelki 
günkünden farksızdı. En çok sıcak 
32,5 santigrad derece idi. Günün 
24 saatı daimi rüzgarla, ve hava bu. 
lutsuz geçmişdi . 
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Biletsiz otobüsIJ 

Y irminci asrın adamı, m 
karşısında, hak ve ahlakı 

tur . diyenler yanlış düşünüy~ J 
fngiltere gazetelerinin iddı 

göre, lngilterenin Bumemast şt 
de yapılan bir tecrübede hak 
yan insanlann pek çok olduğu 
şılmıştır . 

Bu tecrübe şöyle yapılmı 
Şehrin içinde kısa mesafe! 

dolaşan otobüslerin göze göriİll 
yerlerine birer renkli kutu ası; 
üzerine de " yolcular Iutfen 1131 

dikkatlerinden kaçırmasınlar " 
resi renkli mürekkeple yazılmış 
biletçileri de kaldırmışlardır : 

Otobüse giren müşteri bu 
lara bilet bedelini atınca kutu 
matik bir şekilde bilet veriyo 

Kutuların bir hafta sonra t 
kinde otobüslere giren yol 
hepsinin bilet bedelini verdik!) 
!aşılmıştır . 

Mesela bu haf ta zarfında 

büse 2, 100 yolcu girmiş bu . ~ 
yolcunun mecmuu bilet bedelı 
sekiz sterlin on altı şilin ve · 
pens tamam olarak kutudan 
tır. 

Nikbinler kulübü 
Bir gün nasıl olsa olacaktı. 

yayı karanlık görenler o kadat 
ğaldı, ki bunun bir aksülameli 
leniyordu . Ve oldu da 1 .. 

Budapeştede bir " Nikbinle~ 
lübü ,, teşekkül etti . Bu kul: 
her azası, ortalığı kötü kötü g 
lerin kuvvei maneviyel~rini yü~ 
cek yakında, pek yakında işle 
zeleceğine dair konferanslar ve 
ler. 

Bu günlük kulübün aza]a~d 
ama yavaş yavaş artacağı ücoı 
liyor. 

Kılıbıklar kulübü 
Bu da oldu 1 .. 
Halifaks civarında bir " kıl 

lar kulübü ,, teşekkül etti . 
Fakat kulübe yazılmak isti} 

rin sayısı o kadar çok, ki idat' 
yeti aza kayıdında müşkülr 

1919 da, harp sonunda İngilte
reye dönüş Prens dö Gal için yeni 
bir çalışma devresinin başlangıcı 
olmuştu. Bütün dünya gibi f ngiltere 
dominyonları da harptan yıpranmış 
olarak çıkmışlardı. Bu büyük imha 
boğuşmasının facialarını , içinde ya· 
şıyarak görmüş olan Prens , ıstırap 
kıvran mal arının başladı ~ı impara
torluğa karşı bağları gerginleşen bu 
dünya parçalarını teker teker do· 
laştı. Kanada'da harp sonunda im
paratorluk sevgi ve bağlılığı dirilt
meğe ve yaşatmaya mvvaffak olan 
onun sevimli tebessümü ve insan 
kalbi olduğunu söylemek hakikatin 
bir ifadesidir . 

Sekizinci Edvard, hakikati hal· 
de lngiltere tahtına çıkan Edvard· 
lann sekizinci değil, on birincisidir. 
lngilterede kıralhk yapmış üç Ed
vard daha vardır ki bunlarda ( Yaş
lı Edvard ), ( Şehid Edvard ), ( lti
rafcı Edvard ) adlariyle tarihe geç· 
mişlerdir . 

Sekizinci Edvard, henuz çok kü
çük bir yaşta iken, ölen büyük an· 
nesi kıraliçe Viktoryanın ahrette ne 
mevki alacağını mürebbiyesine sor· 
du. Mürebbiyesi : 

Hiç evlenen 
olmamış 

Halden başka hiç bir 
yerde meyve sattırmıyor 

Osmaniye belediyesi, verdiği bir 
kararla, halden başka hiç bir yerde 
meyve sattırmamaktadır . 

Bu karar halkın sıhhati bakımın
dan çok isabetli bir iş olmuştur . 

200 lirasını 
çalmışlar 

davranıyor . 
" Bt":n kanından dayak yJ 

ı demek kafi değil, dayağın vo 
izlerini göstermek şart ,. 

Artık Prens dö Gal'i bütün f n- 1 
giliz dominyonlarma imparatorluğun 
prestijini dağıtan kıymetli bir sey
yah olarak görüyoruz : Yeni. Zelan· 
da , Cenubi Afrikaya , Hindistana 
gitti. Bu seri tamamlandıktan sonra 
bütün dünyayı dolaştı ; Japonyayı , 
Cenup Amerikasını, Birleşik devlet
leri gezdi . 

1928 de Cenub Afrikasında bir 
ay seyahabnde iken babası S. M. 
Beşinci Jorjun hastalanması üzerine 
memleketine döndü . Bu sırada , 35 
yaşında . dünyayı dolaşmış , tecrü· 
be görmüş , insanlığın saadet ve ıs· 
tırablarırun sebeblerini öğrenmiş ol· 
gım ve kamil bir insan olmuştu . 

işte prens dö Gal bu eksiksiz 
ve tam bir 'devlet şefi hüviyetine sa
hih olarak, 21 ikincikanun 936 da 

ve 42 yaşında Sekizinci Edvard adiy 
le Britanya imparatorluğu tahtının 
imparatoru oldu . 

- Meleklerden sonraki merte
bede mevki alacak .. 

Cevabına biraz düşündükten 
sonra şu mukabelede bulundu : 

- Büyük annemin meleklerin 
arkasından gideceğini zannetme
miştim . 

Halk, Sekizinci Edvard'ı Veli
ahtliği zamanında sade, alelade ve 
herkes gibi bir adam olduğu için se 
verdi. Sekizinci Edvard da can sı
kıcı törenlerden hiç hoşlanmaz . 

Sekizinci Edvard'ın kitablarla 
arası pek hoş değildir. bütün bil
diklerini dünya ile doğrudan doğ· 
ruya temasından öğrenmişdir . 

1921 de Y orkşavr sergisini or
ganize edenlere şöyle yazmtşır: " Si
lindir şapka ve merasim istemem, 
taş ve beton görmek istiyorum. fn. 
san görmek istiyorum . 

Kral Sekizinci Edvard'ın dövizi 
eski bir dövizdir: ( Allah ve hak
kım 1 .. ) Fakat kıra), ailesini şu di
ğer dövizini de unutmıyacaktır ( hiz 
met ediyorum ) • 

Hizmetçi isteniyor 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor. idare hanemize 
müracaat edilsin . C. 

Bahçe kazasmda bir ay içinde 
hiç bir tek evlenme vukuatı kayde
dilmemiştir. 

'fÜRKSÔZÜ : Hayret edilecek 
şey,bu işte bir yanlışlık olsa gerek .. 
Hakikat sa cidden teessür duyulacak 
bir mesele 1 .. 

Gazoz şişesile 

Bir adamın 
yardı 

kafasını 

Dün, umumi evler sokağında , 
bakkal çırağı Hasan oğlu Ferhat 
ile Ali oğlu Mahmut isminde iki kişi 
arasında münakaşa yüzünden bir 
kavga çıkmış ve neticede Ferhat, 

elindeki gazoz şişesini Mahmuda 
fırlataı ak, başını hafif surette yara 
lamıştır. Ferhat yakalanmış ve hak· 
kında kanuni iş yapılmıştır . 

Kara isalıda 

Devlet ormanlarında 
bir yangın oldu · 

Kara lsalıda, devlet ormanında 
evvelki gün bir yangın çıkmıştır . 

Osmaniyede 
Bütün köpekler 

zehirlendı 
Osmaniyede kuduz vakalarının 

önünii almak için bila istisna bütün 
köpekler zehirlenmiştir . 

Belediye fen memurlukları 

Şehrimiz belediyesinde açılan iki 
muvakkat fen memurluğuna , 75 şer 
lira ücretle Halit Öz Demir ile Ah
med Muhtar tayin edilmişlerdir . 

Lüzumu muhakeme 
kararı aldı 

Şehrimiz Avukatlarından Cemal, 
Vilayet idare heyetine intikal etmiş 
bir meseleden dolayı lüzumu muha
keme kararı almıştır . 

r--------, 
Vatandaş! 

Uçak, uzman, alan, hangar, benzin 
yağ ... ( Havacılık ) deyip geçme
yiniz . Bunlar her gün binlerce li
rayı emiyor . Yardımın arkasını~ 
kesecek başladığımız işi yarıda bı
rakmış oluruz . Alınan acele tedbirler sayesinde 

yangının büyümesine meydan bıra-

Yangını doğuran sebepler hak-
-Türk hava kurumu-kılmamıştır . • ı 

kında araştırmalar yapılmaktadır . ----··--------

Reşad Bey mahallesinde oturan 
Isa Çavuşun karısı Feride polise mü
racaat ederek : Evinde bir hafta
danberi misafir bulunan lsa oğlu 
Hatem isminde bir adam tarafından 
odasındaki bir sandığın kilidi kırıla· 
rak 200 lira parasının aşırıldığını 
iddia ve şikayet etmişdir . 

Polis bu şikayet üzerine derhal 
tahkikata başlamışdır . 

12 yaşından küçük İlk
mektep mezunları 

Orta tedrisat talimatnamesi mu· 
cibince 12 yaşını bitirmemiş likmek
tep mezunlarının Orta mektebe alın
mamaları icabetmektedir. 

Bununla beraber, Vekalet , sala
hiyetini kullanarak bu yaştan aşağı 
olan llkmektep mezunlannın müra· 
caatlarının kabulünü Maarif Müdür
lüklerine bir tamimle bildirmiştir. 

-~~-----·----~~~-

Macar başvekilinin 
istifası 

Budapeşte : 3 ( Radyo )- Daş
bakan M. Gömböş harbiye nazırlı
ğından istifa etmiştir . Başvckaleti 
muhafaza edecektir . Kendisi bir 
Sanatoryoma gitmek üzere Alman 
yaya gidecektir . 

Mamafih yakında başvekaletten 
de istifa edeceği zannolunuyor. 

Bu kulüp azalan karılarınS 

beş kat elbise yaptıktan sonrll 
dilerine karılannın bir kat t 

yapmalannı istiyorlar . 
Üç şapkaya mukabil kadıfl 

casına istediği bir hediyeyi ' 
yor. 

Yollar penbe 
Yolun da penbesi olurmu 

niz ? .. Olur ya olmaz mı .. " lf
sı ., insanın elinde olduktan so~ 

Yol kazalarının önüne g 
için lngiliz mühendisleri yolJ~tl 
renge boyamak lazımgeldiğifll 
şündüler . 

Bunun için de yollardan bİ~ 
renge boyandı . Penbe renk if 
dınlatıyor ve gözleri de yorıfl 
muş. b' 

lngiltere şösalan penbeye. 
nacak ve bir gün her tarafa sı 
edecek, dünya şösaları pembe 
cak; bizimkiler de .. 

" Etrafı pembe görmek ,, 
nikbinlere mahsus bir görüş 
yacak, herkes etrafı pembe ~ 

cek . 

Türkiye -fngi1t 
Klering mukavelesi j~ 

edildi ~ 
Londra : 3 ( A.A. ) - '.fa 

ile lngiltere arasındaki Klerio$' 
kavelesi imza edilmiştir . 
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4 E.ylcıl 1936 Türk sözü sahife : 3 

1 * * Doktor Operatör 
Numan Bedri 

Fransızcadan Nihad TangUner - - --------
PENBE ROP İngiliz Kralı dün gece 

Türkiyeyi şereflendirdi 
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 mütehassıslığında ve doğum evleri 

15) u ne acele Ferans .. Böy. 1 
lg) le koşup gitmenin manası 

ne? .. 
Hector de Nivon'un aşağı yoldan 

bana doğru samimi ve sevinçle gel· 
diğini gördüm • 

Nivon, hoş bir adamdı .. Biraz 
tuhaf 1 .• Onu o kadar seviyordum 
ki 1 .. Ona geçen sene bir apartman
da rastlamışbm . Civar malikane sa 
hiplerinin kaba saba addettikleri bu 
köylü centilmeninde hakiki bir zara
fet keşfedince sevinmiştim .. Filhaki
ka kültürü az .. lakin tatlı bir ince· 
!iği var 1 •• 

- Aziz dostum sizi görmeğe ge
liyordum. 

-- Beni evde bulamazdınız .. 
Grisierrelere gidiyorum gelirmisi. 

niz .. 
Küçük Zou'yu tanırsınız . Zavallı 

çocuğun hasta olduğunu söylüyor
lar 1 •• 

T eşrinevvelin güzel günlerinden 
biriydi .. Hava o kadar akıcı o kadar 
hafif idi ki .. insan kendini adeta boş
lukta yürüyor sanıyordu . 

Parisi terk edeli 24 saat olmuş· 
tu . hala av avlıyordum .. Her ne ka
dat köy biraz uzakça ise de Marki'ye 
arkadaş olmağa karar verdim . 

- Şimdi şefkat ziyareti mi ya· 
pıyorsunuz ? 

- Tamamiyle değil .. Nihayet 
öyle .. 

Grisierre baba vaktiyle bizim 
bahçevandı . Dostumun köye kadar 
gitmesine karar vermesi için bundan 
daha fazla bir şeye lüzum yoktu . 
Fakat kibarlığı da elden bırakmı
Yordu: 

- Bu yavru çok sevimli bir 
Şey .. Güzel değil amma .. Fakat 
ateş parçası .. Çok taşkın .. Şeytani 
bir güzellik var çapkında l. 

Ona , çocuğu , anasının layıkı 
veçhile bakabilecek vaziyette olup 
olmadığını~ sormuştum : 

-Madam Grisierre'in malı var .. 
Zevcinin ölümünden sonra biraz 
sıkınb geçirdi . Fakat şimdi büyük 
oğlu , küçük mülklerini idare ede
cek yaştadır . 

Annesi , onun çalışkan olduğunu 1 

söylüyor. 

Uzakta kırmızı tuğlalı binayı gö 
rüyor musunuz ?. 

Kayın ağaçlarının bulunduğu ye
rin köşesinde l. işte orada l. 

Bir kaç dakika sonra kuru taş
larla çevirili temiz bir çiftlik avlu
suna giriyorduk. Çirkin bir köpek 
Üzerimize atıldı . Marki ona çizme· 
!erini sallıyordu. 

Köp.:klerin havlamaları üzerine , 
ayaklarında takunye, siyahlar giyin
miş bir köylü kadını buğday anba
rından çıkb ve telaşla yürüdü : 

r -, 

TÜRK.SÖZÜ 1 

Gündelik siyasi gazete 

- Mösyö Marki bir şey mi bu
yuruyorlar . 

- Madam Grisierre çocuk nasıl 
oldu? .. 

- Çok iyi değil Mösyö Marki .. 
Hatta doktor, hararet düşmezse ne 
olacağı kati olarak bilinemez diyor!.. 

- Üzülmeyiniz Madam .. Genç 
doktorlar biliyorsunuz ki 1 •• 

Nahlin Yatı ufukta görünür görünmez 
Adatepe ve Kocatepe torpidolc.rımız 

hat nizamında ilerlediler ve .. 

Baş tabip ve kadın hastalıkları müte
hassıslığında çalışmış olup halen serbest çalışmak 
'i~ !r!İ > tifa e:h r!'c A:lmayagelmi ştir. 

Hergün sabahdan akşama kadar Yağ camisi karşısındaki sokakda 

ı
' muayenehanesinde hastalarını kabul ve tedavi eyler. 

Bizi, duvarları bem beyaz bü- , 
yük bir odaya almıştı . Köşede iki ı 
yatak vardı. Marki hemen bunlardan 
birine doğru yürüyordu Grisierre 
atıldı : 

lmroz : 3 ( Kocatepe torpido· 
sunda Anadolu ajansının hususi mu
habiri telsizle bildiriyor )- İngiltere 
kralı Edvardı karşılamağa memur 
orgeneral Kızaldin Altayın bulundu

ğu Adatepe torpidosiyle ona refa
kat eden Fahreddin bu sabah saat 
sekizde lmroz açıklarında bulunu
yorlardı . O dakikada kral hazret
lerinin bulundukları Nahlin yatiyle 
A 89 A 92 muhribleri ufukda gö
rünmüşlerdir . 

- Hayır Mösyö Marki , bu ta
raftan ... Biz onu , daha rahat ol. 
sun diye " Resserre " yabrdık .. 
Marki mırıldandı : 

- Orada çok rahatsız olsa ge
rek 1 • • Havada yok .. Can sıkıntı. 
sından ölmek bir şey değil burada!. 

Kadın omuzlarını kaldırarak : 
- A . . Şimdi . . . diye cevap 

verdi . 
Bu defa Mösyö de Nivon'da kay

gulanmıştı . Lakin bir kelime söy
lemedi . Eski resserre öyle pis bir 
ahırdı ki ... Ziya toprak hizasında 
açılmış küçük bir delikten sızıyor , 
küflü bir rutubet ruhu boğuyordu .. 

Köşede sehpalar üzerinde duran, 
yatağa benzer bir şeyin içinde tir tir 
titreyen bir yavrucuk vardı .. 

Evvela yalnız onun ellerine dikkat 
ettim .. 

Sonu yarın -

800 Yahudi Filistin
den kaçdı 

- Birinci sahifeden artan -

rin muhtelif kısımlarına dağıtılmış
tır . 

YENiDEN HARAP EDİLEN 
PORTAKAL AGAÇLARI 

Dün gece Kefertey Yahudi ma· 
hallelerine hücum eden çete 4200 
portakal ve limon ağacını harap et. 
mişlerdir . 

Gene dün gece Nüllelbes ismin 
deki Yahudi mahallesine bir çete an
sızın hücum etmiş dört çifliği ağaç
ları ile birlikte yakıp İıarap etmiş· 
!erdir . 

ÇETELERİN YAPTIKLARI 
YANGINLAR 

Dün gece Hayfada iki Yahudi 
kereste fabrikası yakılmıştır ve iki 
saat sonra tekrar iki Yahudi ticaret
hanesi yakılmıştır . 

Yakanların kim olduğu belli de
ğildir . 

HiCRET EDEN YAHUDİLER 

Hayfa muhaceret dairesinin bil
dirdiğine göre dört gen içinde 800 
Yahudi Filistinden Avrupaya göç
müşlerdir . 

AKKA YOLUNDA ÇARPIŞMA 

Akkaya merbut Mecdeli Kurun 
civarında devriye gezen iki askeri o
tomobile ansızın büyük bir çete hü. 
cum ederek ateş açmışbr . iki saat 

Nahlin hafif bir seyrile yol al
makta idi . 

Tam saat 8,5 da hat nizamında 
gemilerimiz Nahlin yatının yanına 

gelmişler ve bahriyelilerimiz san
cak tarafında selam alarak uç 

Şehirlerin 
bayındırlığı 

- Birinci sahifeden artan -

vaki olan birçok teşı:bbüşler, muhte
lif sebeplerden, bir netice vermeden 
yarım kalıp gitmiş ve bu üç mühim 
şehrimiz~ eski halinden bir hatve i · 
!eri götürülmemişti . 

Zıllardanberi başarılamıyan bir 
iş, bir buçuk sene gibi çok kısa bir 
zaman içinde, fakat kanuna göre 
plan ve program dairesinde, intaç ve 
765 bin liraya ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Belediyeler Bankası bu 
paranın tediyesini taahhüt etmiştir. 

Belediyeler imar heyeti, daha bir 
çok şehirlerimiz için programlar 
hazirlama1<tadır. Bunların her birile 
binlerce vatandaşı ümitsiz bırakan 
bir derde çare bulunacak ve icap e
den masrafı da Belediyeler Bankası 
memnuniyetle temin edecektir. 

Yukarıda bahsettiğimiz imar ka· 
nunu, belediyeler İmar heyetine yar
dımcı olarak fen heyetinin teşkilinin 

' de lüzum göstermişti. Geçen yıl tah- ı 
sisat meselesi yüzünden heyetin teş· 
kiline imkan bulunamamışsa da be- 1 

ledıyeler Bankasının bu yıl çıkan 3040 
sayılı kanuna göre, her seneki safi 
temettüatından yüzde 40 ını bir ta
rafa koyarak fen heyeti için gereken j 
tahsisatı temin etmiş olması da imar 
heyetinin vazifesini çok kolaylaştır

mış bulunmaktadır. Hazırlanacak o· 
lan programlar, bundan sonra, bu 
işlerle uğraşacak mütehassıs mimar 
ve mühendislerin elinden çıkacaktır. 
Bu heyette daimi vazife almak üze
re Viyanadan iki şehircilik mütehas· 
sısının getirtilmesi d~ düşünülmek
tedir. 

dafa yaşa diye Edvard hazretlerini 
selamlamışlardır. Bu merasimle gemi· 
!erimizin direklerine lngiliz bandıra
ları çekilmiştir . 

Nahlin Yatı önde ve onu taki· 

7159 15-15 

Doktor Ali Hikmet 
ben A 89 ve A 92 Adatepe ve Ko· Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden ayrılmış olan 

Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalarını catepe, kol hat nizamında kıymetli 
büyük misafirin biraz sonra toprak - kabule başlamıştır. 

Adres : Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehaae . 
larımı za ilk defa ayak basacakları 7227 7-30 
Seddülbahire doğru yol almışlardır. ' ------------··--·------------

Ankara ( A. A. ) - Gece yarı
sından sonra : fngiliz Kralı Seddul. 

bahirde karaya çıkışlarında mera. 
simle selamlanmışlar İngiliz ve Türk 
mezarlarını ziyaret etmişlerdir . 

Yarın sabah İstanbula muvasa
latları bekleniyor . 

Çukurova 
bölgesinde 

- Birinci sahifeden artan--

Tars11s fabrikaları 17 /8/936 ta. 
rihinden beri faaliyete geçmiş ve ilk 
mahsül iane pamuğu Tarsus piyasa
sına gelerek satış edilmiştir. Geçen 
defada yazdığımız gibi bir kısım 

mıntıkalarda pamuklara arız olan 
kurtlar daha fazla bir tahribat yap
madan sıcağın tesiriyle gaip olmak
tadır. 

Arpa ve buğday harmanları bir 
kısım yüksek mıntıkalarda devam 
etmektedir. Şark ve Anadolu zahi· 
releri külliyetli mikdarda piyasaya 
dökülmeğe başlamıştır. 

Bu sene pamukların çapalama 
ameliyeleri fazla olduğundan ve işçi 
buhranı duyulduğundan gelecek se
ne pamuk ekilmek için hazırlanma

sı lazımgelen tarlalar mesahası ge
çen senenin bu günlerine nazaran 
daha az bir mikdar göstermektedir, 

Bundan gelecek seneki pamuk 
zeriyatının bu seneye nazaran biraz 
daha az olacağı istidlal oluna bilirse 

de tahmin zamanına kadar daha çok 
vakit olduğundan bunun telafi edile
ceği kuvvetle memuldur. 

Tohumlar ekildikten sonra mez
ru arazi ~abasının ne mikdara baliğ 
olduğunu yazacağız. 

' Mıntıkamızın ekonomik durumu 
gittikçe inki;af etmektedir. Arpa ve 
buğday mahsulünü piyasalara gel· 
mesi günden güne tezayüt ve bu 
nisbette Borsadaki muameleler de 

çoğalmaktadır. Talebi karşılıyacak 
derecede mal gelen piyasalarda fi
yatlar istikrarın muhafaza etmekte 

Çiftehan Kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaplıcaiarınınkinden 
yüksektir 

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

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

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

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yaryarıya tenzilatlı dır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 
Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 
1 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

Birinci baraka 75 
50 
30 
15 

ikinci " 
Hususi banyo / 
Umumi .. ) 

Bir kişi ücreti günde iki 

defaya kadar 

Yazın Çiftehana gdmiyenler kış n ağrılardan uyuyamazlar. Kışın 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . 697 9 
32 

SOCONY-VACUM 
-

Gaz 
Benzin 
Mazot 

Müstahsil atı 

: Develi 
: Kanadlı 
: Socony 

atlı 
- Vacum 

·Makine yağı : Ejder1i 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Abone şartları 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, süren sürekli ateşin neticesi anlaşı. 
lamamıştır . 

çen tren devrilmiştir . 
içindeki yolcuları ekserisi Yahu

di olrluğu anlaşılmıştır . 

ise de bir kısım az mahsul gelen , 
pazarlarda mahsus piyasa temev

vucalı görülmektedir. Rapor haftası 
zarfında hububat Üzerine şehrimiz-

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

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

2 - ilanlar için idareye müra-

\..
caat edilmelidir . 1 __________ .J i 

SARAFANDA SÜRÜLENLER 
DÖNÜYOR 

Dün Sarafanda sürülenlerden o
tuz kişi af edilerek geri dönmüşler· 
dir . Ve vatandaşları tarafından kar 
şılanmışlardır . 

DEVRİLEN TREN 

Yeniden Tulkerimden 300 met 
re sonra gelen bir Yahudi köyünün 
önünden geçen tren yolu çeteler ta-

1 rafından harap edilmiş gece hızla ge 

Otuz ağır yaralı vardır . Ölen 
yoktur . 

YAHU Dl OTOBÜSÜNE ATEŞ 

Dün geç vakıtta Yafa - Tela 
viv yolundan geçen Yahudi otobü · 
süne çeteler hücum ederek aleş 
açmışlardır . 

Otobüs lastik !erinin patlamasına 
rağmen kaçmışlardır . 

Ziver Cerrah 

de yapılan muamele mikdarı 800,000 
kiloyu mütecavizdir. 

ihracat firmalarımız mübayaat· 
!arına kermi vererek stoklarını ar· 

!ırmaktadırlar. ltalyan anlaşmasının 
temdidi piyasalarımızda memnuni 
yet uyandırmış ve bu memlekete 
bilhassa hububat ihracatı hazırlıkla
rı başlamıştır. 

Almanyadan şark malı buğday
' !arımıza tohumuna Cif 136 Mark 

Muharrem 

teklif edilmekte olduğundan idare 
bulunamama~ta __ piyasa vaziyetine 

intizar edilmekte ve daha yüksek 
ofreller beklenmektedir. İtalyan hu
susi takasla arpa mübayaa etmek 
istemesi arpa piyasasını birdenbire 
canl;ı.ndırmıştır. 

Hilmi 

Geçen hafta kilosu Mersinde va
gon teslimi 2 - 67,5 kuruş olan 
yerli arpalar bu hafta piyasada 4 
kuruştan alınıp satılmıştır. 

Adana ve Mersin mıntıkası se
nenin en faaliyetli muamele günleri
nin arifesindedir. 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kııo J< ' ıyaıı 

C1NS1 E1ı Eo çoL. Satıla o Mikdar 
az 

K. s. /[. s. KUo 

pamuk 
~ 

Kapımaıı 

Piyasa parlağı 
" Piyasa temizi 
" iane 1 42 42,37 

iane 2 
-Ekspres 42,50 1 
Klevlant 44 1 44,50 - - YAPAGI 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Ç 1 G J T 
Ekspres 1 iane 

1 
Yerli " Yemlik ., 2 2,12 

" " Tohumiük .. 
HUBUHAT 

Buğday Kıbrıs 1 --
" 

Yerli 5/)7 s-;-30 
" 

mentane 
Arpa ----
Fasulya 
Yulaf - ---

----Delice ----
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 13,50 

1 
14 1 

UN 
Dört yıldız Salih _ 675 --1 ... üç " " 600 :o.:: -Dört yıldız Doğruluk 700 "' <;::: 

"" üç " " 625 ..2 c 
Simit -800 o..= " = cı:ı - 700 "" > Dört yıldız cumhuriyet .... 8. .... üç " " 625 
Simit " 800 

Liverpol Telgrafları 

~ ... I Kambiyo ve para 
3 I 9 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 

~anJim 

Hazır 
1 

6 73 Liret 
1 \-Rayşmark 

Temmuz vadeli 6 28 

1 

1 

Frank « Fransız " 
Birinciteşrin vadeli 6 19 Sterlin « İngiliz " 635 50 
Hit hazır 5 53 Dolar « Amerika " 
Ne::lork 11 65 Frank « isviire " 

-"\ 
t '1). Ankara fıçı birası 

; '· '. 

[ 

Ayakta 

Ayakta 

BiRA 

:·~ ~ .. .. ,.._ ,-._,il.~. -

' ' -···- .... . ··, 

' ' 

Bardağı 10 Kuruş 

Dublesi 12,5 " 
MEZESi SANDUVIÇ iLE 

Şölen 

gazinosunda 

Çok ucuz 

Satılıyor 1 

( Mezesiz ) 

( 
" 

) 

OTURARAK l 
Dublesi 15 kuruştur ! 

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

Her yerde israrla arayınız . • 

1 

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

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. -+ 11 R. 7230 8 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

1 

1 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kay .. delenle ve 

Eczacı tarafından yapılır .... 

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

Celal Bayer 

Türksözü 

Muhasip aranıyor 
Su deposu ve gazozhanemizdeki 

hesaplan tutacak bir muhasip arı. 
yoruz . Talipler şeraiti öğrenmek 
üzere süratle ticarethanemize mü· 
racaat etsinler. 

2-3 KAY ADELEN 

7753 oGULLARI 

Tüccar ve fabrikacıları
mıza: 

Çifçilerimizin 4 Temmuz 935 
tarihli yüzde üç hava kurumuna yar
dım kararları üç yıl mücidetledir . 
Mıntıkamızda bu yıl ve gelecek yıl 
bu kararın tatbik edileceği alaka 
darlann bilmeleri için ilan olunur. 

TÜRK HAVA KU
RUMU ADANA 

7241 ŞUBESi 
5 5 

- -----------. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

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. 

Bu gece nöbetçi eczane 
T arsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

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

ğazaları ve zenginlik gişesi . 

15 son Teşrin 936 da çekilecektir. 

Her bilet 1 liradır . 
7182 5 

4 Eylıil 1936 

Tl:.J R KiYE 

llRAAT 
6ANKA51 

•. y , 
.ı 

1 

( 

1 

~ 

-------------------------------------------·-------
Adana yeni kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
7232 BELEDiYE KARŞISINDA 7 

;.....------------~--------------------~--

6748 ~2 

----~~~~----~~~~---~~~--~~~-------

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 

ı 
t 
1 


