


Sa~ife : 2 Türk sözü 

Bu senenin ilk yarı ında I . 
Türk - Alman ticareti 
Berlin : 4 [ Hususi muhabirimizden ] - 1933 yılındanberi muntaza. 

man artagelmekte olan Türk - Alman ticareti 1936 yılının ilk yarısın
da yeniden bir müsait inkişafa mazhar olmuştur. Türk - Alman ticare· 
tinin 1933, 1934, 1935 ve 1936 yıllarının ilk yanlanndaki durumumı a. 
şağıdaki istatiı;tik göstermektedir. 

MARK ÜZERiNDEN DECERLER 

Yıllar Türkiyeden Almanyadan 
Türkiyeye 

ihracat 

Genel 
Ticaret 

Türkiye 
için 

sonuç 

ilk mektep muallim-· 
1 

lerinin nakilleri 
V ekiletin bir emri 

Şehrimizdeki Kocaelili 
misafirler 

Sonkanun - Almanyaya 
Haziran ithalat 

1933 .. . 
1934 .. . 
1935 .. . 
1936 .. . 

16.100.000 
19.329.000 
42.917.000 
52.000.000 

18.300.000 
25.594.000 
33.424!000 
36.100.000 

3'4.400.000 - 2.200.000 
44.923.000 - 6.265.000 
76.341.000 + 9.493.000 
88.100.000 .j... 15.900.000 

Kültür Bakanlığı Maarif Müdür· 
lüklerine bir tamim göndermişdir. 
Bunda, ilk mektep muallimleri sı

nıfta yapılan ve yapılacak nakillerinde 

Dün Atatürk heykeline törenle Çelenk 
koydular . Ve Halkevini ziyaret ettiler 

Marklık bir farkla yine Türkiye için şu iki esasın göz önüne alınması Yukardaki istatistikten anlaşıldı 
~ üzere 1935 yılının ilk yansında 
Almanya'nın Türkiye'Clen ithalatı 
42,9 milyon Marktan 1936 yılının 

ilk yansında 52 milyon Marka yük· 

selmiş, yani 9, 1 milyon Mark, yuhut 
o/o21 artmıştır. Almanya'nırrTürki
ye'ye ihracatı ise 1932 yılının ilk ya
nsında 33,4 milyon Marktan 1936 

yılının ilk yansında 36, 1 milyon Mar· 
ka çıkmış, yani 2,7 milyon Mark, 
yahut %8 nisbetinde artmıştır. Bu 
neticelere göre 1936 yılının ilk ya

rısındaki Türk Alman ticareti 15,9 
milyon Marklık bir farkla Türkiye. 
nin lehinde kapanmıştır. Geçen yı
lın ilk yarısındaki fark 9 ,5 milyon 

aktif bulunuyordu. bildirilmektedir . 
Genel tecim, yani ithalat ile ih- 1 - Çocuk Veya kardeşini Or· 

racatın birlikte alınması itibarile ta tedrisat mekteplerinde okutmak 
Türk · Alman ticareti 1935 yılının mecburiyetinde olanlar Orta ve Li-
ilk altı ayında 76,3 milyon Mark se olan yerlere inha edilecektir. 
iken 1936 yılının ilk yansında 88,1 2 - Tedavi edilmek mecburi 

Kültürcü misafirlerimize Belediye ta
rafından dün gece Mezbahada 60 

kişilik bir ziyafet verildi 
milyon Mark yapmıştır. Şu halde yetinde olan ve nakli icra kılınacak 
genel tecim geçen yılın ilk yansına ilk mektr,p muallimleri hastane, 
karşı 11,8 milyon Mark, yahut %15 dispanser ve tedavi evi olan yerlere in. 
nisbetinde yukan bulunmuştur. ha edilecektir . 

iki dost memleket arasındaki 
ticarette sırf fiyat bakımından bazı 
ehemmiyetsiz güçlükler çıkmasına 
rağmen Türk - Alman ticaretinin 
gösterdiği şu yeni inkişaf bütün il· 
gililer için sevinç ve memnuniyete 
değer mahiyettedir. 

Şehrimiz hapisha
nesinde 

Evvelki gece Kocaeli Kültürcü
lerinden mürekkep 40 kişilik bir ka
filenin şehrimize geldiğini ve şehri
miz Kız ve Erkek liselerine misafir 
olduklannı dünkü sayımızda yaz· 
mıştık . 

------------------~""""------------------------------

Kundra imalathanesi 
faaliyete geçti 

Kıymetli misafirlerimiz düıı,güzel 
bir ti:irenle Atatürk parkına giderek 
Atatürk heykeline Çelenk koymuş
lar ve içlerinden bir genç öğretmen 
de güzel bir söylev vermiştir. 

Misafirlerimiz parkta, Atatürk 
heykeli önündeki canlı tezahürlerini 
gösterdikten sonra Halkevini ziya
ret etmişler ve evde tetlciklerde bu
lunmuşlardır. 

Avrupa harbi nereden vei 
ne şekilde çıkabilir? 

--Şehrimiz hapishanesinde bir müd · 
dettenberi tatili faaliyet eden kon
dura işleri, lstanbul ceza evinden çok 
sanatkar bir kunduracı ustasının gel
mesi ile tekrar faaliyete başlamıştır. Halkevinde hatıra kahnak üzere 

fotoğraflar çekilmiş ve samimi ko
nuşmalar yapılmıştır. 

Deyli Meyl'cJen 

B eynelmild Avrupa muam· 
ması şeklini detiftiriyor. 

Şimdi ispanyada hadis olan müca
deleler, bu değişmeyi çabuklaştır
mıştır. 

A vrupada harp tehlikesi çoğal
mış değildir. Fakat şimdi harp, baş. 
ka bir istikametten karaltısını gös
teriyor. 

Bugüne kadar milletler arasında 
ihtilaf çıkmasını intaç edecek vaka. 
lar milli menfaatlerdi. Sulh muahe
delerinin ters yüz edilmesi, kaybe
dilmiş arazinin yeniden alınması, 

milletlerin hemen silaha sarılmasını 
icap eden vakalar gibi görünüyor
du. Fakat şimdi yeni ve daha geniş 
ölçüde bir mesele Orta Avrupada 
kendiııi gösteriyor. Bu mesele kapi· 
talizm ile komünizmin çarpışması
dır. 

Mazin!n Meme), Avusturya yahut 
Alman ordusunun Versay muahede. 
sinin son bağlanndan kurtulması gi. 
bi muhtemel harp sebepleri şimdi 
muhtelif suretlerde tesirlerini kay· 
bettiler. Ve böylece temizlenm~ o

lan sahaya bugün daha esaslı ve ge 
niş bir mücadele yerleştirmiştir ki bu 
mücadele faşizm ve bolşevizm gibi 
iki muhalif siyasi akide arasında ce· 
reyan etmektedir . 

Uzlaşmasına imkan olmıyan fi· 
kirlerin çarpışması, insanlar arasın· 
da daı a düşmanlık vücuda getire· 
cek münbit bir saha teşkil etmiştir. 

Bugün Avrupa ahvalini gözden 
geçiren adam, milli rekabetlerin yer 
)erini, birbirine meydan okuyan bu 

ilci akideye terketmiş olduğunu gör· 
meden geçemez. Bu iki akidenin 
merkezlerinden biri Berlin, diğeri 
Moskovadır. 

Çekoslovakya Orta Avrupada 
birleşmek hususunda ilk adımı atan 
memlekettir. Rusya ile askeri bir 

ittifak yaparak Almanyanın göbe· 
tinde tutunacak bir yer temin etmiş 
oldu. Rusların Çek arazisinde aylar
clanberi tesis ettikleri askeri tayya· 
re istasyonları, tayyareler ve pilot· 
Jar lıterlia ve Münibten ilci su.ilik bir 

Yazan : Vard Praya 

uçuş mesafeai üzerinde bulunuyor
lar. 

Romanya - ki Küçük Antantın 

Posta ücretleri 
Evvelki günden itibaren 
esaslı surette ucuzladı 

-~--

• 

1 

azasıdır - Kendi arazisi üzerinden Posta ücretlerinde yapılan ten· 
geçen bir tren yolu inşa ediyor ki, zilatlar hakkında bir kaç tlefa yaz-

' bu yol Rusyayı ı..aradan Çekoslo· mıştık. Bir çok yurddaşlanmrzın bu 
1 vakyaya bağlıyacaktır. tenzilat keyfiyetinden haberdar ol-
\ Bu hal ise, Almanlara hasmane l madıklarını öğrendiğımizden tekrar 
gibi görünüyor. Eğer Hitler günün bi-

1 
yazmağı lüzumlu buluyoruz . 

Mümtaz Faik 
" Tan • arkadaşımızın yazı işleri 

müdürü Mümtaz Faik evvelki gün 
şehrimize gelmiş ve dün gazetemizi 
ziyaret etmiştir. 

Genç değerli gazetecimiz ce
nupta tetkikler için urunca bir seya· 
hat yapacaklardır . 

rinde Orta Avrupa devletlerini bir i Yeni ve tenzilatlı posta tarifesinin 
araya çağınp bir Nazi - Bolşevik 1 tatbikine evvelki günden itibaren Adamı döğdü ve tabanca
ihtilafı olduğu zaman hangisinin han· ı· başlanılmıştır. Yeni tarife ile gerek 
gi tarafı tutacağını sorarsa hayret mektup gerek posta ile nakledilen siyle tehdit etti 
etmemelidir . diğer mevad üzerinde esaslı tenzilat Dün, köprü yanında Seyhan ma· 

Macaristanın Kral naibi Amiral yapılmış bulunmaktadır . hallesinde oturan Süleyman oğlu Ab· 
Horti, daha geçenlerde Hitlerle gö- Tarifede şehir içi 20 grama kadar dülkerim adında biri ile ayni mahal· 
rüştü. Bu tesadüfi bir ziyaret değil- mektup üç kuruşa indirilmiştir. Ev· leden Şaban oğlu Abid aralannda 
dir. Çünlci Macar naibi on yedi se- velce bu mektuplar 4 kuruşa gitmekte çıkan kavga sonunda, Abdülkerim 
nelik niyabet hayatında ilk defa ola- 1 idi. Kart poııtallann da şimdiye ka· Abidi sopa ile fena halde döğmüş 
rak memleket hududundan dışan çı· dar 4 kuruş . olan şehir içi ve dışı ve öldürmek maksadile tabancaaını 
kıyor. Macaristan böyle bir harp ı fiatlar 3 kuruşa indirilmiştir. Matbu çıkararak tehditde bulunmuştur . 
vukuunda Rusyaya karşı muhakkak kağıtlar, halledilmiş bilmece, tebrik Suçlu yakalanmış, hakkında ka-
Almanya tarafını tutacaktır. kağıtlan beş kelimeye kadar bir ku- nuni takibat yapılmıştır . 

Amiral Hortinin bundan sonra ruştan otuz paı aya indirilmiştir. 
ltalyaya Musoliniyi ziyarete gidece· 1 Ticaret eşyası veya örneklerinden 
gi söyleniyor. Acaba ltalya bolşevik- 50 gram ve kesrinden 1,50, enaz 
lere karşı Almanyadan yana olacak ' ücret 4,50 kuruştur . Posta havale· 
nudır ? Faşizmin müessisi sıfatile !erinden şimdiye kadar lira başına 
bundan başka bir tavır da takına· alınan bir kuruş üç liraya kadar alı· 
maz. nacak ve sonrası için birer kuruş 

Avusturyanın ne gibi bir siyaset alınacaktır . Telgraf havalelerinde 
ittihaz edeceği malumdur! Avustur - telgraf ücretinden başka beş liraya 
yanın herhangi Alman siyaşetini itti· kadar beş kuruş bundan sonrası için 
haz etmek üzere oluşu geçen tem- her 100 ' kuruşa 30 paradır. 
muz ayında iki devlet arasında tes- Abone kutulannın umumiyetle se-
bit edilmişti. neliği 6 lira ve aylığı 60 kuruş ola· 

Lehistan Almanya}'! tercih eder. rak tesbit edilmiştir. Paket nakliya· 
Velhasıl, bir tarafta Almanya, tından da yüzde otuz tenzilat yapıl· 

Avusturya, Macaristan, ltalya ve Le- mıştır . 
histan, öbür tarafta ise Rusya ve 
Çekoslovakya bulunacaktır. 

Bu son kısımdan sonuncusu, yani 
Çekoslovakya, muhasamat başladığı 
zaman haritadan silinir. Çünki ora
sı komşular tarafından çiğnenmiş o· 
lacaktır. Bu komşulardan bir tanesi 
müstesna olmak üzere, hepsinin on· 
dan istedikleri vardır ve ona karşı 
aralannda bir anlaşma mevcuttur. 

lngiltere böyle bir ihtilaftan u
zak durmalıdır. Çünki bu mesele bi
zi doğrudan doğruya alikadar et-

Bağlarda yine 
hırsızlıklar 

Dün, Hacısofu mahallesinde otu. 
ran Ali oğlu Mustafa adında birisi 
polise müracaat ederek : 

Kendisi bağda bulunduğu bir sı
rada ilci gün evvel evinin bodrumun
dan bir manto, av tüfı ngi ve bir çok 
eşyalarının çalındıA-ını iddia etmiftir. 

Polis derhal işi tahkike koyulmu, 
tur . 

Bir esrarcı yakalandı 

Sabıkalılardan ilaveci Mehmet 
adında birilinin esrar sattıtı ve 
evinde esrar bulundurduğu tesbit 
ve zabıta arkalanna düşerek , Meh· 
met otlu Fahri ve Asım oğlu Ali 
adındaki adamlara esrar satarken 
kendilerini cürmü meşhut halinde 
yakalamıştır . 

Mehmedin ayrıca evi de aranmış 
ve bir mikdar daha esrar bulundu· 
ğundan suçlu hakkında kanuni taki 
bat yapılmıştır• . 

İki kişi bir olup 
Bir adamı iyice döğdüler 

Osman oğlu arabacı Abdullah 
ve Hanefi oğlu Cumali ile Duran 
isminde üç kişi bir münakaşa yüzün· 
den kavgaya tutuşarak birbirine gir
mişler ve neticede Abdullah ile Du· 
ran bir olarak Cumaliyi 12 günde 
iyi olacak derecede döpıüşlerdir . 

Suçlu yakalanıİıış haklıinnda 
"-i iş ,apıiıaıştJr . 

Misafirlerimize, Belediyemiz, dün 
gece Mezbahada 60 kişilik bir zi
yafet vermiştir. Burada da değerli 

ö~retmenlerle musahabeler yapıl
dıktan sonra saat 8,30 da Halke
vimizin kendiforine tahsis ettiği oto
mobillerle Seyhan sinemasına gidil· 
miştir . 

Sinema , misafirlerimize mahsus 
olmak üzere zengin bir program 
tertibederek Adanadaki canlı faa. 
liyetleri tesbit eden Halkevinin film· 
)eri de gösterilmiştir . 

Misafirlerimiz bugün Mersin ve . 
Tarsusa küçük bir tur yaparak ak· 
şam üzeri tekrar şehrimize dönecek
ler ve Halkevimizin Kız lisesinde 
şereflerine vereceği ziyafette bulu 
nacalclardır. 

Dünkü ekspres 

İnce suda bir adam 
çiğnediğinden 4 saat 

tehirli geldi 

Dün, T oros ekspresi 4 saat bir 
tehirle gelmiştir . Buna sebep: tre -
nin önüne ansızın çıkan bir adamın 

parçalanmasıdır . 

Hadisenin cereyanı hakkında 
Devlet Demiryollarından bir malı1· 
mat almak imkaru hasıl olamamış

tır . 

Hadisenin tafsilatını ayrıca bil
direceğiz. 

Ölüm 

Fransızlar işgab esnuında ve 
Milli mücadeledede büyük yararlık· 
lan gı:çen Simsar A h m e d ' i n 
kardeşi eski Maliye memurlanndan 
Şükrü Ôz Topcunun kayin kardeşi 
Mehmed kısa bir müddet hasta yat· 
dıktan sonra ölmüştür. Tann'dan 
rahmet dileriz . 

Şarap fiatlan 

Gelecek ay yüzde otuz 
ucuzlahlacak 

lnhisariar umum müdürlüğü şa· 
rap sürümünü artırmak için fiatlar
da tenzilat yapmağı kararlaştırmış 
ve bunu bir rapor halinde vekilete 
bildirmiştir . 

Vekaletin tasvibinden sonra şa· 
rap fiatlan yüzde otuz kadar ucuz. 
!atılacaktır . 

Bunun gelecek ay başından iti· 
haren tatbik edileceti umulmakta
dır. 

Bundan başka inhisarlar idareııi 
piyasaya bazı yeni likör çeşitleci çı
karmak için tecrübeler yapımkta 
dır • 
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Okuma - yazma 
aleyhinde söz 
söylenebilirmi 

-il-

Avrupa medeniyetinio 
bu günkü hali 

Orijinal ve aykın görünen bu k 
lnu üstüne ilk yazı yazmak şerefi bi• 

zim değildir . Avnıpa ve Ame .... .,.., .. 
nın bir çok büyük yazıcılan gazete 
)erde, mecmualarda, kitaplarda bl 
meseleyi yıllarca ve kaygu ile çekiş
tirip durmuşlardır . 

lcadlanna, buluşlarına, bilişleriııe 
kendi de hayran olan insan zekası· 

nın, bu günkü medeniyetin okumıı.t 
inaanlarmın o güzelim medeniyeti bıl 
gün ne acınacak hale soktuğunu ga. 
rüp dururken okuyup yazmanın ya· 
ni ilim ve fennin ve yayının fayda· 
lan yanoda zararlan da olup olma· 
dığıru soruşturmak ve tehlikelerdell 
korunma yollannı araştırmak me\"" 
simsiz ve gereksiz sııyılaınaz . 

Bu tehlikeler bütün dünyayı kaıı' 
ladı~dan ayn ayn her memleke~ 
olduğu gibi bizi de alakadar eder · 
Çünkü harp de sulh ta artık evrdl" 
sel olmağa başlamıştır . 

'I e bu gün herkesin derdi yecıİ 
bir cihan harbinin önünü almaktır · 

Çünkü fennin müdhiş terakkiyi" 
tı neticesinde harp vasıtalan beş otl 
günde dünyayı yıkacak bir hale gel• 
miştir . 

işte bu korku iledir ki genel Iı" 
bin acılannı daha unutmamış olall 
milletler on sekiz yıl olsun sulhu u• 
zatmağa çalıştılar . Cihan iktisaılf 
buhr~ru da belki buna biraz 'Yardıdl 
etti . 

Yoksa siyasa adamlarıııuı yed 
bir cihaıi harbi çıkaracak sebeplel 
hazırlamak yolunda hiç boş durd 
lan yoktur . 

Denilebilir ki medeniyet en ~ 
Sfk devresini bulduğu, göklere yük• 
seldiği halde insanlık hiç bir zamsO 
bu kadar aıkut etmemiştir . 

Bu sukutta genel harbin amil ol" 
duğu ispat edilmiştir . 

Genel harbin sonunda genel ba· 
nşın temellerini atmak için Akvam 
miyeti kuruldu . 

Vilson prensipleri ortaya atıldı · 
Fakat daha o gün Vilson aldanclıf 
nı gördü ve çekildi . 

Eski muharipler genel bani 
mütareke sayıp yeni savaşlar had 
lıldarına haf !adılar . 

Bu savaflar peşin diplomatik fi 
du, son•a filiyata"geçti. Emrivakilel" 
yapıldı . Zaman zaman yapılan p~' 
larla idarei maslahat edilmeğe ça· 
!ışıldı . 

Yeni medeniyet tarihinin bir ıJ 
vesi, artık muahedelere de güvenıııe' 
ğe gelmiyeceğini gösterdi . 

Dün Akvam cemiyeti nizamn"' 
mesine güvenen Habeşistan batır' 
çağıra herkesin gözü önünde yuvsl" 
landı gitti . 

Bu gün dunıp dururken bir lr 
panya İç savqı çıktı ve buaun ye~ 
genci harbe sebep olmak k""".
en büyük siyasa adamları taraf 
açıkça itiraf edildi . 

Bir taraftan insaniyet namına _. 
vaasut mümkün olup olmadıtını ~ 
şüııiirken öbür yandan bu işi pil# d 
liyenlıır olduğu söyleniyor . lı 

Geçen gün Türk Sözünde ~ 
sı çıkan ispanya eski Cumhur R~ 
Zamora bu tavasaubın pek güç " 
doğunu itiraf ediyor . Çünkü bu-~ 
vauut ancıak hariçten gelebilir • I!""" 
buki iti kantbran sebepler de bJI 
hariçten geliyor . 

Büyük bitaraf bir lapanyol f'iı' 
siyetinin öğüt vennesine imkin YJI 
~'- . 

Hariçten gelecek öğüt bir rt# 
dalıale mahiyetini ala bilir • _ ; ~ 

Oıııuı için iki taraftaa birinia ki" 
galibiyetlerini bekliyorlar gihi..-: 
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eni Alman jesti karşı. 
ında Fransız gazeteleri Arabistanda yetişen bir ne

bat insanı güldürüyor muş 

A.lmanyanın askerlik müddetini iki seneye çıkarmak suretiyle dünyanın 
büyük orduıruna sajıib olması keyfiyeti Fransızların yeni bir harb ihtima

Frilıd ... - en duyduklan endişeyi bir kat daha artırmıştır . Fransız gazetelerinin 
tıda hulasa ettitimiz neşriyatı bu endişenin açık bir ifadesi olmaktadır . 

Bazı nebatların ba"ll hassaları var· 
dır. Mesela soğan göz yaşartır. 

Bumın gibi Arabistanoa yetişen bir 
nebat da insanı güldürür müş . Bu 
nebattan alıp koklıyan derhal kah· 
kaha ile gülmeye başlar mış . 

~l<E.RI KUWET MUVAZENESi . 

Figaro gazetesinde Luicen Romier 1 
n ordusunun hangi gaye uğrunda i 
nılacoğını tetkik ediyor : / 

Yeni Alman ordusunun kuvveti , ; 
, thta , F ransanın derhal hududa 

erebileceği kuvvete müsavi ve 
, ta Macaristanın da yardımiyle , 
çük anlaşma ile Rusyanın Alman· 
Ya karşı çıkarılmaya hazır bulu· 

kuvvetlerinden çok üstün olmak 
re hesab edilmiştir . Şimdilik 
}la ve Polonya hesaba katılma

görünüyor .. 

Blum kabinesi kadar ağır mes. 
,Yetler altında kalmış insan nadiren 

"lmüştür . Muhakkaktır ki Al
n gayretinin gitgide hızlanan 

;alc.kileri muvazeneyi elde etmek 
~ ayni ölçüde bir gayret icab et
lıö r . Şurası aşikirdır ki bundan 

ki tehlikeli virajlan diiıelbnek için 
milyarlan bulmuştur • 

Elindeki kredileri milli eınniyet 
ve selamet eserine sarfetmesi her 
halde akıllıca bir hareket olur . 

Arabistanda yetişen bu nebata 
bütüa dünyaya yayılsa insanlar için 
iyi olur ama o zaman da sanatlan 
insanları güldiiımek olan komedi 
artistlerinin, monoloğculann halleri 

Almanyanm açık olan askeri ÜS· 

tünlüğü günden güne laıyvetlenirken 
çocuklar gibi yalnız liklakiyatla mı 
vakit geçireceğiz ? 

, ne olacak ? . 

• 
YARDIMLAŞMA POLiTiKASI 
Heuvre gazetrsi de, bu silill&lan

yanıı esnasında yardımlapna poliıi· 
kasının giimülmü § mü olduğunu soru· 

yor : 1 
Fransız milleti ne de olsa, bü· 

yük ekseriyetiyle reyini bu milletlerara ' 
sı müdafaa politikası lehinde kul- j 
lanOllştır . 

Halk cephesi hükümetinin, hadi- 1 

selerin icabettirdiği emniyet tedbir- 1 

lerini ihmal etmesini kimse tasvib et- ' 
mez. . 

Felemenk fare ve Haşe
rat hücumuna maruz 

kalmış 
Bu sene Felemenge bir hal ol· 

mUf, binlerce fare türeyerek Roter· 
dam ile Amsterdam · arauıda her 
ne mevcut ise mahvu harap etmiş· 
lerdir . Memleketin 'şimal taraflan 
da sivrisinek cinsinden iri bir takım 
sineklerin hücumuna maruz kalmış· 
tır. Bu da yetişmiyor gibi Almanya 
hududundaki havaliyi de tarla kurt 
!arı istila etmişlir. 

Yle , diplomasi , ister istemez 
~- etler arasındaki bu maddi mu· 
~tene davasının hakimiyeti albnda 
lı.ı taktır . Şurası da aşikardır ki 

iyi' ı_ !arışta taraflardan biri kolaylık · 
(fil 0tekileri geride bırakırsa zama 
el' ~ bir faydalı müzakereye giriş 

ınümkün olamaz . 

Fakat gene Cenevreye doğnı dö 
1 

nüyoruz, ve sağa yurddaşlanmızdan 
hükümetimizin gayretlerini önceden 
baltaJaınamalanıu ve tarafgir pole
mikleri uğruna, hükümetimizin gay· 
retlerini takviye için biıimle birlik 
olan yabancı milletlere hücumlardan 
vazgC:Ç1Delerini istiyoruz . 

En nihayet Ruçerdam köyünde 
şimdiye kadar misli görülmedik ce
samette örümcekler görülmüştür.Bu 

örümcekler bütün c.'Vleri , kiliseleri, 
hatta vapurlan ağları ile doldur· 
muşlardır. 

Bu örümcekler dört santimetre 
cesametiodedirler . Gece limbalan
nın etrahnda ördükl"ri ağlar , orta-

l ALMANYA ÜSTÜNLÜK lığı zından gibi karartmaktadır. Köy· 
• Ami du Peun/e' den : 

r iDDiASINDADIR lüler, bütün bu hayvanlann hücu· 
bir t şeyden önce arhk eskimiş Syndeali$e'l.erin organı olan Le muna semavi bir hadise nazarile bak. 
il~ lojiye aid ne varsa bir kena· Peuple gazetesinde Harmel şöyle yazı· 

1 

maktadırlar . 
Ynıalı, ve silahsızlanma çılgın· ) 'Or : 

~lehindeki her türlü propagan- Almanya eskiden eşitlik istiyor· Rozveltin karısının 
ili her türlü hareketi, Fransız em- du' bugün üstünlük iddiasında ol- 1 otomobili 
p~. hudud boylannda yaşıyan duğunu dünyaya ilin ediyor. Meslek 
ıc_~~ vatandaşlarınuı hayatlanna aşkile mi, yoksa sadece metafizik 1 V aşingtonda sokak işaret me-
lıı ~ Cınayetle ithanl ebneliyiz. Böy· uğrunda mı kim bilir? , 1 murlanndan Mişel Heley Birleşik 
L· uır ha ek t b" · ta f d Amerika hükumetinde en çok ken-"İr k r e ızım ra ımız an Bunun neticeleri meydandadır : , 

orkakl k ·b· afı bi "h t disinden bahsed.len bir adam olu-'li ı ı r ve r ı ane silahlanma yarışının büsbütün vahim. 

iı,r' 

ıaıı 
ALMANYA iLE EŞiTLiK 

illeti olur . 1 k d k k f , vermiştir. Bunun sebebi şudur : enmesi, san i ünya e onomisi a i 
.ı. Sulh k ak · · ki" "Ik Bir Cumartesi sabahı kadın ta-
IJI lart u orum ıçın gere ı ı derecede silahlanmanın tesiri altında 

~0r.: . .:"Imanya ile eşitlik dairesinde değilmiş gibi. rafından idare edilen bir otomobil 
~"'.'~cak vaziyette olmakbr. Bu· Bu hal Avrupa buhranını daha Heley'in işaret memuru olduğu cad-
" . lçiıı memleketimize manevi kuv - ağırlaştırmışbr. Faşizmlerin ittifakı deden geçerken lambanın göster-
~ iade etmeli ve onu gerekli o- inkişaf ediyor ve kuvvetleniyor. diği dur • işaretine aldırmıyarak 
)i~ ~di kuvvetle techiz etmeli· Croisade ancak sulh düşmanlannın otomobilini yürütmüş . işaret me· 

istedikleri ve aradıklan bir şeydir. muru hemen yerinden atılarak oto· 
titııı M~nevi kuvvet millete göz ge- Fransız diplomasisinin hatası gö- mobili durdurduğu gibi içindeki ka· 
ıı. taini bilen, silahsızlanma pro· ze batmaktadır. Bu diplomasi lspan· dına iki dolar ceza kesmiş ve bir 
~~dasını yapanların kendisini yol sivil harbında kendini alakadar daha böyle hareket ederse daha 
!la llıezbahaya' sürüklediklerini o· eden bir şey görmemiştir. Halbuki şiddetli hareket edeceğini bildir· 
bir ~atabilen kuvvetli ve enerjik burada doğrudan doğruya Fransa· miştir · 

ukumet demektir . nın aleyhine tevcih edilmiş bir ha· Bu aralık işaret memurunun ya· 
Ilı l917 de bunu temin için Clo- reket mevzuu bahsolduğunu farke nına yaklaşan büyük bir memur, 
Si e11Ceau ve Retain kafi geldiler . dememiş veya farketmek istememiş· çevrilen otomobilin Cumhur Reisi 
>.~ lleııe sonra, Foch'un dehasiyle tir. Milletlerarası fa,izme karşı gös- Ruzvelt'in karısının otomobili oldu-
'""e . ı_ 11 ıtazandık . terilecek her zifın ardından yeni bir ğunu söylemiştir . 

Sonra maddi kuvvet • ~mız, yeni tehdidler geldiğini u- Bu hadise üzerine Cumhur Rei-
Madeınki halk cephesi yollarda· nubnuştur. sının kansı tarafından memura, 

'----·---------------------- daha ağır ceza kesmediği için bir 
llii:ııor 

lla, ~S~nya tarihinde ispanya tahb· 
İlıtil' 3Paııya iç siyasasına aid büyük 
da ~lar malumdur : Bir kaç ihtilal 
de n ltllıf ve en sonra 14 Nisan 19 31 
'l ~CSeleyi kesin olarak halleder 
uı görünmüştü . 

_,,1_~eselenin halledilmemiş olduğu 
--tılıyar . 

~Fakat bu mukabil ihtilil yüzün. 

11 e:kan iç savaş bu kardeş kavga. 
ilerine rahmet okutmuştur . 1 

kdı Orta kurun engizisyonlarının ya
~ ıneınJekette taassuplar yine o 
llıtıı dehşetiyle · çalışıyor ve o za
"ıpıa;ehalet uğruna çarpışan taas
lı:ııor ~~ gün ideolojie uğruna çarpı· 
~uk· lım adaınlan, siyasa adamlan 
~ ı yolda bir çare bulama
~ ~dan kılınca müracaat ediyor
tııı: k e bunu medeni Avrupa ııo-

anlılıkia tamaşa ediyor . 
~ .liayır tamaşa etmekle kalmıyor-

~ bir F rU1111 muharriri bu 

taauuptan imrenerek bahsediyor ve 
meşhur inkilapcılardan biri başka · 
lan mukabil ihtilal çıkartmışken bi 
zimkiler niçin bitaraf duruyor diye 
soruyor . 

Siyasa tarihi böyle şeyleri çok 
kaydetmiştir . Fakat bunlar medeni
yetin geri olduğu devrelere aid -
dir . 

Harbi umuminin acısını unutma· 
ınış ve medeniyetin evcibalasına çık
mış bir dünyada bunlann daha müd
hiş bir şekilde tekerrür etmesi doğ· 
rudan doğruya ( medeniyetin hasta· 
lığından ) şüphe ettiriyor . Herkes 
medeniyet nereye gidiyor diye birbi· 
rine soruyor . 

işte bu günkü ilmin, fennin yayının 
temsil ettiği medeniyet bu uçurumda 

mektupla teşekkür edilmiştir . 

TÜR.K8ÖZtİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -D~ memleketler için Abone 
bedeli deA"işmez yalnız posta masra fı 

zammedilir . 

2 - l!Anlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

iken okuyup yazma meselesini mü· l "------------..J · 
nakaşaya kalkışmak büyük bir cür'et 
aykın bir hareket midir ? 

Durmadan öldürücü aletler ihti
ra eden, gün aşın milletleri birbiri· 
ne düşürmeğe çalışarı, dünya barqı-

na yaramıyan , insanlığa faydası ol
mıyan medeniyeti okuma yazmayı 
ne yapmalı? 

A. B9'1tı 

ispanyadaki hadise 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
ler kapanacağa · :----------------'

benzemiyor 
- Birinci sahifeden artan -

olduğu sanılıyor . 

Madrid, 8 ( A. A. ) - Havas 
ajansı muhabirinden : 

Hükumetcilar mühim mu-
vaffakiyetler elde etmiş olduldannı 
bildirmektedirler. Bu kuvvetler Ta· 
lavera del Taja cephesinde muka· 
bil taaruza geçerek asileri yirmi ki· 
lometre gerilemeğe mecbur etmiş
ler, bir çok esir ve mühimmat almış· 
!ardır . 

En mükemmel kuvvetlerini tah
şid etmiş olan asiler, dün fecir va 
kti taarruza geçmişlerse de Alto de 
Leon'dan gelmiş olan takviye kıta· 
!arı, tayyarelerin de yardımı ile, bun
ları püskürtmüşlerdir . Bu kıtalar, 
asilere T oledo yolunu kapamışlar· 
dır . 

Yüksek kumandanlık, bü,ük 
mikyasta hareket için hazırlıklarda 
bulunmaktadır . 

Asilerin T oledo cephesindeki 
iler; hareketlerine kati surette tev· 
kif caılııı iş nazariyle bakılmaktadır. 

Satılık yayla yurdu 
Bür·:cek yaylasında Çampalas ya

kınında nazareti fevkaladeye malik 
ve kendisine ait suyu ve üç dönüm
den fazla bağı , müteaddit Çam ve 
katran ağaçlarile muhat yurt satı· 
lıktır. Almak istiyenler Vali konağı 
caddesi üzerinde Bayanlar Diki. 
mevi sahibi Bayan Zahideye müra· I 
caat etsinler.7262 1-10 

Kanarada toplanacak boynuzlar için evvelce ilan edildiği halde ihale 
günü isteklisi çıkmadığından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

ihalesi Eylulün 14 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye Encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat teminat on buçuk liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Yazı işleri kalemine ve 
ihale günü de Beledi ye Encümenine gelmeleri ilan olunur . 7266 

Levha, Siper tente asanların nazarı dikkatine 
• 

1 - Bilumum dükkanlarla ticaret sanayi müessesatın kapılanna 
asılan levhalarla tente siperlere aid 936 senesi levha, siper, tente resmi
ni gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesinde ilin asıl · 
ma yarine asılmıştır . 

2- Levha, siper, tente resimlerinin odeme müddeti Eylul ayııun so· 
nuna kadardır . Bu müddet içinde ödenmiyen bu resimlere yüzde on 
ceza eklenir . 

- 3 Bu cedveller 9/9J936 gününde asılmış ve 20/9/936 günü kal
dırılacaktır . 

ltiruı olanların 20/9/936 Pazar günü akşamına 
lediye Reisliğine müracaat etmeleri ilin olunur . 

kadar istida ile be-
7267 
9-13-17-20 

,, 

''NO RGE,, 
Dünyanın en mükemmel ve ekonomik 

buz dolabıdır. 

"N nin renkli buz dolaplan orge,, birincilikle temayüz et· 
mektedir. Her evde bulunması lazımgelen 
bir sağlık cihazıdır. 

Adana Hav:"isi sa~şyeri : Ulıı
camı caddesinde 

1 

·· Mehmet Ôzbozdoğanlı 
ve Ömer Başeğmez tica

• .. rethanesidir. 
7183 13-15 'I 

ı ;... ______________________________________ __ 

Kozan Ziraat Bankasın- 1 
dan: 

1470 Numaralı Zirai Kredi Koo· ı 
peratifleri kanununa göre kurulmuş 
157 numaralı Ağzı Karaca maa ko
yun evi Zirai Kredi kooperatifi nuı 

Doktor Ali Hikmet 
amelatı 2836 sayılı kanuna uydur· Bir müddettenberi yaz tatili münasebetile şehrimizden aynlınış olan 
mamağa karar verilmiş olduğundan Doktor Ali Hikmet,avdet etmiş ve pazardan başka her gün hastalanıu 
taSfiyesine başlanmıştır . kabule başlamıştır. 

Kooperatiften alacaklı olanlann Adres: Seyhan caddesi 81 numaralı muayenehane . 
bu tarihten itibaren en çok bir sene ,:,_ __________ 7.,2;,;2;,;7; ______ _.1 .. 1;;-_30 ______ _ 
içinde alacak vesikalannı ve başka 
suretle iddia edebilecekleri hakla· 
rını heyetimize müracaatla kaydet 
tirıneleri kooperatif merkezinde bu. 

lunmadıklan takdirde taahhütlü bir ı --------------------------, 

=~urı!: :~~:~~~~;6;adirmeleri lü- i Çiftehan Kaplıcası 
1 

Adana Türk Hava Kuru-
mu Başkanlığından : 

Piyanko bayii terzi Eminden bi
let alanlann bundan sonra biletlerini 
Şubemizden aramalan.7261 1-2 

Satılık Bağ 
Adananın Yılanlı mezraasında 

Sevindik oğlu Hızarcı Ziyaya ait al· 1 

tı buçuk dönümü bağ ve dört dö· i 
nümü meyve bahçesi, ceman bir par- ' 
çada on buçuk dönüm bağ maınüş
tcmilat hanesile beraber satlıktır. 
Taliplerin Adanada kunduracı Bay 
Süleyman Şiikrüye muracaatlan ilan 
Q]unur 

4- 5 7253 

izmetçi isteniyor 

Evde çalışmak üzere hizmetçi 
ve başçı aranıyore. idare anemize 

emüracaat edilsin C. 

--·-
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktiivitesi bütün dünya kaphcalannınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane' lafı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ıhcaya gelmelidirler. 

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

Gazinosulokantası,fınm,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri va . ..:.. 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyı ucuzdur 

Tren ücretleri yanyarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar pnlar- Kuruş 

1 

dır: 200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

30 Hususi banyo ~ 
15 Umumi • ~ 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 
defaya kadar 

Yazın Çiftebana gelmiyenler kıf n ağnlaıdaıı uyuyamazlar. l<Jflll çek-
tiğiniz iztirabı unubnaymız • 697 9 

34 

. 

.. ..,. ... 



Sahfe : 4 

Adana Borsası muameleleri 

Cll\~J 

=Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane 2 

PAMUK ve KOZA 
Kilo l'ıyan 

Eu az En çoL. 
Satılan Mikdar 

(. s. /C. s. KUo 

~spre-s--~-- 1 

Klevlant •-47:40---:,--4"5-::::! ..... _______ 
1 

YAPAGI --.---------
Beyaz 1 1 1 
Siyah ,---- ----~~-=.:::,...-_-_-_-_-_-_-_-_-_:_-_-_-.=: 

Ç 1 C 1 T 
Ekspres ı 

1 _~ia~ne.,,..-;:-....,....~---ıı--=2~,2=5---· ----ı--------ı Yerli " Yemlik ., 
.. "Tohumlu~ı----ı-----ı---------1 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 5,17 

,-:----11-~---1----------------1 ., Yerli 
,, mcntane 

-,;-"'--~-----1 ----- ----------------· Arpa 

1 Fasulya 
1--,,;-;--,'------ı----ı---- --------· Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

-rMi:-::'.=T-~:.....---1---·--I------ ---------·• ercim ek 

Türksôzü 

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 
müracaatlan bildirilir. 7229 

1-27-5-9 

Adana sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

No: 336 
Tarsusun Melik K. den Yakup oğ· 

lu Mehmet ile Y enihan müsteciri 
Sürmeli Kayserli Sabit arasında mü· 
tehaddis alacak davasının cari du
ruşması sırasında ilanen vaki davete 
rağmen gelmiyen M. aleyh Sabite 
ilanen gıyap karan tebliğine ve du. 
ruşmanın 30-9-936 tarihine ta· 
likına karar verilmiş olmakla mezkur 

-Sisam 1 -- gün ve saatta M. aleyhin mahke· 
U N meye bizzat gelmediği veya tarafın-

\ 
- ?ört yıldız Salih t_ 750 1- dan bir vekil göndermediği takdirde 

uç " " 675 -------ıı gıyap kararının bittasdik gıyabında 
:5 .i =D"'ö""'rt-y-ıl"d,.-ız-D.,.-oğT=--u'lu'k___ 700 -- duruşmaya devam olunacağı mahlmu 
_,. ·•· üç " " 625 olmak üzere ilan olunur . 7263 
~ ~ _Simit "------·ı--:800=-----ı 

:;;: (;. Dö rt yıldız cumhuriyet 700 
:ı _Ü_Ç _• " 625 --

Simit " 800 -- -·-------ı 

Hazır 

Liverpl Telgrafları 
8 I 9 I 1936 

Temmuz vadeli 
Birinciteşrin vadeli 
Hit hazır 

Nevyork 

6 70 
6 20 
6 23 
5 159 

: '· •• 
,. .... •..;'"' 

r .... , .. ' 
' ..; .. ·-~:· · -:-: ... 

• • 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Liret 
Rayşmark 

Frank « Fransız " 
Sterlin « ingiliz " 635 
Dolar « Amerika " 
Frank « İsviçre " 

Ankara fıçı birası 

·., Şölen 

Zayi 
Adana Maliyesinden aldığım maaş 

cüzdanımla kendimin ve eşim F at· 
manın nüfus cüzdanlarile maaş be· 
ratımı ve zati mührümü kaybettim . 
Yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin 
hükümleri olmadığım bildiririm. 

Adana Yarbaşı mahal
lesinde telgraf çawşlu· 
ğundan mütekait Halil o. 

7264 MUSTAFA 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

:....---------------------~ 

..... ·-

• 

gazinosunda SOCONY - V ACUM 

Çok ucuz 

•• l/h 

• 11Q/ffi ıi. (oıl._ 
' AN~RA 61RAS' 

Satılıyor 1 

Ayakta Bardağı 1 O Kuruş ( Mezesiı ) 

Ayakta Dublesi 12,5 " ( 
" 

) 

[ BiRA MEZESi SANDUVIÇ iLE OTURARAK ] 

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

Her yerde israrla arayınız . . 

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

Bebekli Kilise sokak N: 11 A. + 11 R. 7230 12 

1 

Seyhan Eczanesinde ilaçlar l' 
Bu mıntakanın en iyi suyu olan Kayadelenle 

Eczacı tarafından yapılır .•.. 
ve 

Parfümeri, tuvalet eşyaları Seyhan Eczanesinde 
rekabet kabul c!trniyecek şekilde ucuzdur. Eczanemizde hernevi ve marka 
Kolonya,Losyon, Esans, tuvalet sabunları, pudra, krem V. S Lulu ı 'l 

f Celal Bayer 

-
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Gaz 
Benzin 
Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

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

ADRES : Abidin paşa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

Tarsus Amerıcan College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 1 birinci teşrinde başlar 

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

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Fazla malumat için Direktörlüğe müracaat 

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

9 Eylul a36 
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Adana yeni · kimya laboratuvarı 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza İşcen 

Her türlü kimyevi tahlilat çok titiz olarak dikkatle yapılır 
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Umumi neşriyat müdürİİ 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matb ..... 


