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MONTRÖ KONFERANSI NİKBİN BİR HAVA İÇİNDE ! ... 

Finlandiya' da kadın 
mebuslar 

Adisababa - Cibuti 
arasında Habeşler 

mühim tahribat 
yapmışlar 

Bugün Filistinin mukad 1 İtalyada 
d k• . 1. d d• ? Kral traftarları lideri 

eratı ımın e ın e ır . i .,~:ö,~~~:~ü:~ ,..,,_ ____ , ...... _._ ___ _ 

~inlandiya feminizmin hakiki 
lf""' vatanıdır . 1906 da kadınlara 

d siyasi hukuk müsavatını ilk 
ela Finlandiya verdi . Bugün bütün 

ıneslekJer Fin kadınlarına açıktır . Yal
nız ik· . .. 

ısı muste~na : 
Ordu ve kilise .. 

ın MA.mafih silah değilse bile ünifor· 
t \t.aşıyabilecekleri hususi bir alayda 
leş ıl etmemişler değildir. Bu kurtu
uş Fin kadınına cazibesinden hiç bir 
ıey kaybettirmiş değildir . O , hüri
k et içinde mütevazi kalmıştır . Bunu 
k Cndisine işaret etti~im bir Finli er· 
lüek bana biraz de alaylı olan bir gü-

şle . 

d" -:-- " Kadınlara bütün hakları ver
ş~r.•miz Finlandiyada , erkek ailenin 

1 kalmıştır . 
. Ke:ıdisi derhal intihap islahatı ta

l~P eden 1907 seçiminde Fin kadın· 
rı mebusan meclisine yirmi kadın 

aylav ırönderdiler . 
'(• . 

ığ ırmı sene sonra mecliste kadın-
d~ ancak 12 kadın Saylav temsil 

b '~ordu. Ve bu sayı o zamandan
erı h· 

ıç değişmedi. 

hib~ğ~r Finlandiya'da ~adın mü'1:1e
in rın, erkek müntehıblerden yuz· 

lığ fazla olduğu düşünülürse kadın
le ın .bu kadar az bir sayı ile mecliste 

~~ılı akla derhal bir sual getirir. 
list Acaba Finlandiya kadınları mec
lar ed bu kadar az mı muvaffak oldu
rek a bugün politikadan vaz geçe
kekı memleket işlerinin idaresini er· 

ere terkttilcr?., 

** 
a ilen bu suali Madmazel Hannula 

sordum· M . 
da b a~ınazel Hannula uzun zaman
ıne\Ctı Hcleskini intihab dairesini 

c ıstc temsil etmektedir. 
cı Kendisi uzun boylu, güzel yapılı 
tk~: .. kesilmiş saçlı, güzelvc kolay
Pa ." konuşan ve konseruatôr 
ca~•de hukiki bir otoritesi olan bir 

•ndır. 

~ışt~n meb'usları ancak dört ay ça
lı ia 

1 ları ve ancak bu müddet zarfın· 
•ek?ara aldıkları için kendisi senenin 

· p~ kayında bir lisede profesörlük 
a tadır. 

~ltilleni_ mütevazi apartmanında kabul 
hı; ' Sıyah dantelli , baş tuvaleti ile 

~ M.'Yar bir kadını ğösteren bir tablo 
·'Y 

3
dmazelin annesi ] konuşmamıza 

ıu'ıas_et ediyor gibi idi . Koltuklar he· 
orı-· kact uterini muhafaza ediyordu . 

lil•ctmazel Hannula bunun için özür 
ıu '

5 
ık. Kendisi avukatıdır . Ve bu· 
a lamıyor da ; 
- •• K k 1 adınların mecli•te muvaf-

. >l~t 0 amadıklarını söylemek haksızlık 1 . 
'ı'itmi yıl .. d b"' -tını ıçın e utun program-

ı:. tahakkuk ettirdiler . 
ta ~~r __ bu .ır~n Finlandiya.da, kadın· 

ı a tun s .vıl mesleklerin kapıları· 
fi: . ;an, hukuk bakı dan kadını 
' indet~ eden ananın çocukları üze· 

iz bil~ hakkını [ anne evlenmemiş bir 
ınis· olsa ] tasdik eden, ev eko-

ı ve k ırani çocu bakımı tedrisatını 
le, k ~e eden i kanunlar kabul edildi 
l~de :ı ınlann aldığı inisyatif saye-

il 
muştur . 

u g-
lııa ta un eğer kadın. ev masrafla-
azand~~mile iştirak ettikten sonra, 
kkını h ?a~aya serbestçe tasarruf 

tkJ;ı etr ~ız ıse bu bir kadın saylavın 
1( ığı layiha ile olmuştur . 

3 ınışı:d~~Iar .mecliste o kadar iyi ça. 
' kietj t '.' kı bu gün artık, isteye

.. lşt Cıddi bir sey kalmamıştır. 
~UYük eb~adınların artık lsiyasi işlere 

Ü'Yük ır ehemmiyet vermemelerinin 
BirSebepJerinden birisi de budur. 

ti'Yle Çok kadınlar kocalarının arzu· 
ve rey verdiği için artık bu 

Jlı~kti/llıe hakkını kullanmıyor de-
' 

Robert Oubard 

Köylerde, köylü kadınlar çok az 
rey veriyorlar. Çünkü bunun için u
zun yoljar katetmek lazımdır. Halbu 
ki çiftligi birisinin muhafaza etmesı 

mecburiyeti vardır. 
Diğer taraftan bu gün kadın Es

kisinden daha fazla meşğuldür. Ve bi
zim propagandamızda şiddetini kayb· 
etmiştir, 

- İntihak toplantıları etrafında 
büyük bir tecrubeniz vardır, Kadınlıı
rin politikaya karşı büyük bir ihtiras
ları var mıdır? 

- Bazılarının vardır. Fakat bun
lar umumiyetle nıülntlerdir. Yasağa 
veya sola mensup .. 

Eğ'er talepleriniz bitti ise o 
halde meclisteki faaliyetiniz ncdL? 

- Kadın saylavlar heman her 
partiye mensupturlar. Komisyon!arda 
çalışırlar. 

Aramızdan birisi Kültür konı:syo
nuna, diğeri ise iş kanunlariy1e ugra
şan komiteye riyaset etmiştir. Başlıca 
hayat bahalılığı ile alakadar olan eko
nomik işlerle ve terbiye meseleleriyle 
uğraşıyoruz . 

•• 
- Partilerde şef olmuş kadınlar 

varmıdır ? 

- Gerisi ikinci sahifede -

Roma : 14 ( A. A.) - Adisa
babadan gelen haberlere göre Ha. 

beş çetelerinin taarruzlarından beri 

Adisababa ile Cibuti arasında şi
mendöfer münakalatı tamamen dur
muştur. 

ltalyan mühendisleri Habeşlerin 
attıkları köprüyü yeniden kurmağa 
çalışmaktadırlar. 

Mısır -fngiliz dele 
gasyonlarında ihtilaf 

Kahire : 14 ( A.A. ) Mısır 
Delegasyon mahfelleri : bu gec~ in· 
giliz - Mısır Delegasyonları arasın· 
da ihtilaf hasıl olduğunu söylüyorlar. 
Bu vaziyet 1930 anlaş na programı· , 

ııın aynıdır . lngiliz işgali bundan 

böyle Süveyş kanalına münhasır 
kalacaktır . 

Milletler Cemiyeti işbir 
liği komisyonu 

60, 000 Silahlı genç Bedevi isterse Fil isti tarlarının lideri Karlof Katello sivil 

ni işgal edip Yahudileri ortadan kaldıra 1 :~h:f;i~::ı:::~~r~~n evinden.alına· 
b·1· F k b k f b k d 1 Muhafızların evvela Jovyosun e· ı ır. a at u ey iyet ir işinin ira esin vine gittikleri fakat onu buıamıyarak 
d d• B d h d A" }}" s 1 Kotellonun evine gittikleri anlaşılı-e ır. u a sa ra a ınte ıgens ervi yor.\ 
• '• "f İ İ " d Cinayet her taraf fa büyük bir ce In IlU UZUnU U an yegane a am heyecan uyandırmıştır. Sivil muha-

K fızların monarşistler tarafından öldü· apiten Jon' dur aülen bir arkada'ilarının intikamını 
aldıkları zannediliyor. 

Gı· Pli gii11 Hrn[ıı"da ln nli!for"ıı 1•an çı;.ıeltri11iııin wi.laııdii(ı u ı,,.r k·ıfa 

iAlmanyaya Afrika 
ıdan bir pay veril 

medikçe !.. 
Londra : 1 ·1 (AA) - Salahiyct

dar bir zat : 

- .-\!manyaya Afrikada bir müs· 
tenılcke verilmedikçe dünyade rahat 

imkanı yoktur. Diyor. 

Zec.-i teJbirler bu gün 
tarihe karışıyor Cenevre: 14 ( A. A. ) - Millet- / 

!er Cemiyeti işbirliği komisyonu / 

bugün toplanmıştır. ~ 

fıaltne gellrdılfı bütün lnr mahrı_lle)·i dtnrınutle ottı~11u yaz1nı§tık: }ukurıJU ko\· 

Şehrimizde açılacak kız enstitüsü duf!ıınııız r~<11f1 hır nı•ıhrıl/P\'f dınrımıt/e 11teşfe1ufıkten so11ra )anarJ,eıı {(OSINl)OT. 

k k b t -; Ormisger, avam kamarasında vercli-

Cenevre: 14 (Radyo) - ltaiya
ya karşı tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirler yarın kaldırılacaktır. 

Avrupanın maka 
nizması ne imiş ! .. Ve a şam sanat me te i için Filistinde ölen ve yarala ği beyanatta ltalyanın Filistinde yap-

• nanların hakiki sayısı tığı propaganda hakkında kafi dere· 

Yakında 'mütehassıslar 
geliyorlar 
----···~··-----

Şimdi de Adanada Ticaret lisesinin 
kurulduğunu görmek istiyoruz 

meğer neymiş 

Kudüs : 14 (AA.) - Filistin 
vak'alarının iptidasındanberi beş 
lngiliz askeri, 40 Yahudi olmak 

Üzere 45 kişi ölmüş 300 kişi yara
lanmıştır . 

Araplar ölü vf:' yaralıları bera· 
ber götürdükleri için hakiki mikda
rı belli değildir . Mamafih 100 ölü 
kadar olduğu zannediliyor . 

Yine bu karışıklıklarda 100,000 
slerling zarar var . 

Kudüs : 14 (AA.) - Araplar-

' la İngiliz askerleri arasında bu gün 1 
yirıe bi: ~·arpışma olmu5 ve bu çar 1 
pışınada 7 Arap ölmüş 1 lngiliz 
yaralanmı~tır . 

~------...-....--........ 

Kız enstitiiJünün ve kız akşam sawaı mektebinin açılııcıığı asfalt 
caddedeki " ismet lnöııü ,. mektebi 

Dünkü ve daha evvelki nüshala

rımızda vilayetin teşebbüsü üzerine 

maarif vekaletinin Adanada bir kız 
ensti!Us'i açmağal muva'akat gös

terdiğini yazmış ve bunun için vila· 

yetimiz hususi muhasebesinin on bin 

liralık tahsisat ayırdığı ve mektep 
binası olarak da asfalt cadde üze

rinde yapılan ismet lnönü okulunun ' 

tahsis edileceğini ilave etmiştik . 
Mevsuk bir menbadan aldığımız 

bir habere göre , şehrimizde yalnız 
lise derecesinde olan bir kız ensti· 

tüsü açılmakla kalmıyacak , ayni 

zamanda ve ayni binada olmak üze

re bir de kız akşam sanat mektebi 
açılacaktır . 

Bu sanat mektebinde tahsil kay

di nazarı itibare alınmıyacağından 1 

aile kadınlarıınızın ve mail tahsil va
ziyeti müsait olmayan genç kızları· 
mızın faydalanmaları temin edilmiş 
olacaktır . 

Adana kız enstitüsü ve kız ak· 

şam mektebinin ihtiyaçlarını tesbit 
ve tesis işleri etrafında etüt yapma~ 
ve bir proje hazırlamak üzere , kül· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Kudüs: 12 (Hususi) - Burada 

'aııar~i seyrini muhafaza el nıektedir . 
Evvelki yazılarıında bildiı nıiş oldu
ğum gibi pek çabuk yatısacağa da 
benzemiyor. 

Hükumet nüfuz ve otoritesi an· 

cak kuvvet ve cebirle tutulabilmekte 

bütün halk seferber bir vaziyette. ln

gilizler mütamadiyen kuvvetlerini 
tezyit etmekteler. 

Geçen gün Filistin Arap memur
larından 137 kişi, Yahudi mulıacere
tinin durdurulmasını isteyen bir be
yanname tanzim ederek lngiliz ko
miserine vermişler ve muhteviyatı· 
nın müstemlekeler nezaretine arzını 

istemişlerdir. Şayanıitimat bir kay 

mıktan işittiğime göre: 

Ali komiser bu beyennamenin 

· müstemlekeler nezaretine gönderil· 

mesine lüzum olmadığını, kendileri

ne cevaben söylemeıni?se de evrakın 

hıfzını emretmekle ima etmiştir. 
Londradan galen bir habere gö. 

re: 
lngiltere müstemlekeler nazırı 

cede malumat aldığını ve fakat bun· 

farı ifşa etmenin muvafık olamıya · 
cağını söylemiştir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Londra : 14 (A.A.) - Bir ltal

yan gazetesine göre : Avusturya 

Almanya ittifakı, Avrupanın bir ma
kanizması olacakmış . 

Boğazlar meselesi bir 
neticeye varacak mı? 

İngiliz delegelerinin aldıkları son 
talimat, uzlaşmaya varılmasını ümid 

ettirecek mahiyette imiş 

Fransızlar 
bertaraf 

,_. ___ _ 
noktainazar farkını 

etmeğe çalışmakta .. 

Ankara: 14 (A. A.) - Bu gün alınan haberlere göre 
Boğazlar mahfelinde çok nikbin bir hava içinde hususi 
konuşmalara devam edilmekte olduğu bildirilmektedir. 
Yarın umumi toplantı yapılacaktır. 

Havas ajansı İngiliz delegelerinin aldıkları son talima 
tın pek yakında bütün taraflarca kabul edilebilecek bir 
uzlaşmaya varılmasını ümid ettirecek bir mahiyette oldu 
ğunu ve İngilterenin, Türkiyenin talebi veçhile Boğazlar 
komisyonunun kaldırılması, Sovyetharp gemilerinin harp 
esnasında Boğazlardan geçişine dair olarak Sovyetlerce 
yapılan teklif üzerinde bir uzlaşmayı kabule amade bulun 
duğunu ve Fransızların İngilizlerle Sovyetler arasındaki 
müstakbel Boğazlr rnukavelenamesi çerçevesi içinde mü 
tekabil anlaşmaların tatbikine ait noktainazar ayrılığını 
gidermeğe çalıştığını bildirmektedir. 

I' 



Sahife : 2 Türk sözü 

Alman mekteplerinde talebeye hesap 
dersi nasıl okutuluyor ? 

Verilen meselelerin aid olduğu 
mevzular ve mahiyeti 

Varşovada çıkan [ Sviat J gaze 
tesi yazıyor : 

Almanyarun ve müttefiklerinin 
on askerine mukabil kaç düşman as· 
keri vardı hesap ediniz . 

Örge Evren g~ldi IAdliy_:de yaz tatili ı Şehrimizde açılacak 
\ kız enstitüşü ve ak 

Bütün dünya mekteplerinde he
sap dersi çocuğun her gün hayatta 
karşılaştığı hakikatler üzerine bina 
edilmektedir . 

Şimdide Alman mektebinin ye
ni pedagoji usulünü ve nasıl tatbik 
ettiğini ve onca çocuğu hangüşin da
ha çok alakadar ettiğini görelim : 

Yeni Alman hesabmda ilk mek
tep üçüncü sınıfında okuyan çocuk
lara sorulan sualler arasında şunları 
görüyoruz : 

1 - Bombardman tayyareleri 
saatte 280 kilometro ile uçuyorlar . 
Binaenaleyh Varoclau ile Prag. Mu
nihle Strazburg, ve Kolonya ile 
Meç arasındaki ,mesafeyi bir bom
bardman tayyaresinin kaç saatte 
katedeğini hesap ediniz . 

Prağ bir Çekoslovak Strazburg 
ve Meç de bir Fransız şehridir. 

Görüyorsunuzya ders ne kadar 
pratik bir mahiyeti haizdir . 

2 - 46 bombardman tayyare· 
sinden müteşekkil bir hava filosu 
bir düşman şehrine bomba atmak· 
tadır. Her tayyare 1500 kilo ağır
lığında 508 bomba taşıyor . 

Bütün bombalann ağırlığım he
sap ediniz . 

Her üç bombadan birisinin pat
ladığını ve bir yangın çıkarmak için 
yirmi bombanın patlaması lazım
geldiğini kabul ederseniz kaç yangın 
çıkar? 

Aşağıdaki sualler de pek hissi 
değildir: 

3 - Almanyanın müttefikleri 
büyük harp esnasında 11 milyon 
760 bin asker çıkardı . Almanya 
ise yalnız başına 13 milyon 250 bin 
genç ve yaşlı adamı silah altına ça
ğırdı . Almanyanın düşmanlan ıse 
47 milyon asker topladı . 

4 - Büyük harp 1563 gün sür 
dü . Bir günde, bir saatte. bir daki
kada kaç Alman askeri can verdi ? 

Hele şu sualler bilhassa şayanı 
dik.kattır : 

5 - 1935 de Fransa silah için 
on buçuk milyar Frank sarfetti . 

Fransanın 52 milyon nüfusu var
dır . 

Ayni müddet içind~ Almanlar 
650 milyon mark harcadılar . AI
manyanın 66 milyon nüfusu var
dır. 

Balıkesir say1avı ve Cumhuriyet 
Halk Partisi eski Seyhan İlyön ku
rul Başkanı Örge Evren dünkü eks
presle sehrimize gelmiştir. 

İstasyonda, Partili ve Halkevli 
büyük bir dost kalabalığı, kendisini 
layık olduğu derin bir sempati teza. 
hürü içinde karşılamıştır. 

Değerli saylavimız şehrimizde 
bir hafta kadar kalacaktır. 

Kızılay haftası için hara 
retli bir hazırlık var 

Fransada ve Almanyada nüfus Her eene tertib edilen Kızılay 
başına silah için ne kadar para sarf haftasının bu sene de 20 temmuzdan 

edilmiştir ? itibaren tes'idine karar verilmiş 
6 - 1935 senesi 16 Martına ge- ve çok zengin bir program hazırlan-

linceye kadar Almanya 6 bin kilo mıştıt. 
metre uzunluktaki hudutlarını muha- Şehrimiz Kızılay kurumu 23 tem-
faza için 100,000 askere sahipti . muz günü Kızılay menfaatine bi; 

Fransa ise 600,000 kişi ile 2700 ki- müsamere verilmesini de kararlaştır-
lometrelik bir hudut bekliyordu . m.ıştır. 

Fransa ve Almanyarun bekledi-
ği hudutlarda kilometre başına kaç ı Kaçakçılk davaları hakkın 
asker düşüyordu . da adliye vekaletinden bir ı 

Almanyamn ne kadar askere sa- ı' · k ld" 
h. 1 1A d emır e ı I ıp oması azım ı . 

Bu sonuncu meseleyi teşkil eden 
mevzu bu gün artık ortadan kalk- 1 Mülğa ihtisas mahkemesi mıntı- 1 

Al f kd d 1 kası dahilinde olan kaçakcılık dava· mıştır . manya ka i mi ar a as-
kere sahiptir. lan Adana adliye kadrosuna ila-

ve edilen ceza hakimi Edip tarafın. 
Alman tedrisatının bu pratikli-

' dan bakılacaktır. 
ğine hayran oluyoruz . Talebe yalnız 

1 
Bu hususta adliye vekaletinden 

amalı arbaamn dört ameliyesini öğ 
şehrimiz cumhuriyet müddeiumumi

renmekle kalmıyor, ayni zamanda 
liğine malumat Vl'!rilmiştir. 

askerleri, bombaları, yangm]arı he-
sap etmesine de alışıyor ve büyük 
miktarda adam öldürme lüzumuna 
da alışmış oluyor . 

Yalnız bu şekle hesap tarih ve 
çoğrafya dersinin mükemmel bir 
mütemmimi oluyor . 

1 

Şehrimiz hakim ve müdde 
1 iumumi muavinliği 
1 

i 
1 

1 
1 

1 

Bafra ceza hakimliğinden şehri 

miz müddeiumumiliğine tayin edilen 
Hasan Fehmi ve yine hakimllğe tayin 
edilen Edibin bu günlerde gelip işe 

1 

Bugün Filistinin mukad 
deratı kimin elindedir 

başlamalarına intizar edilmektedir. 
Bu vazifeler şimdilik başka vazi

fedarlar tarafından görülmektedir. 

Orduevinin 
Gard en partisi 

- Birinci sahifeden artan -

Evelki gün, Tulkerim civarında adamın küçük bir ihmalı, Filistini 
mücahitlerle fngilizler arasında kanlı Bedevi Araplara işgal ettirebilir. 

bir ~çarpışma olmuştur. Büyük harpten beri, hayatı müd-

Bunun üzerine hükümet derhal hiş ve garip hadiselerle geçmiş olan 
Nablüs Etrafındaki lngiliz kuvvetle Kapiten Jon M.5ahranm hakimi,, şim-
rinden bir kısmını Tulkerime gönder- diye kadar ne bir kitap ve ne de bir 
miştir. makale yazmıştır. 

Hindistandaki Haydarabat Niza- Onu yerliler o kadar severler ki, 
mıru, Filistin Arapları felaketzedele- onun için mükaddes gayelerine koş-
rine yardım olmak üzere 5000 lngi- maktan bile sarfınazar edebilirler. 

]iz lirası göndermiştir. Sahranın hakimi, sık sık çölden 

Haydarabad nızamı aynı zaman- Londraya gider. Fakat gidişile gelişin 
da İngiltere hükümetine bir de be. den Allahtan başka kimsenin haberi 
yenname vererek: olmaz, hatta Aintelligens service'in bi-

Filistin hadiselerinin Hiodistanda I le L Onun Londraya gidip gelişinden 
uyand1rdığı teessürü kaydetmiştir. yalnız annesi malumattardır. 

işte şu son günlerde Filistinde 
büyük bir alaka ve heyecan uyandı
ran meselelerden biri de budur ki, 
Filistinin asıl mukadderatı bu esrar 
engiz hüviyetin elinde bulunmakta
dır. 

Kapiten Jon : Bu isim bu

rada büyük bir heyecan uyandırmak- , 
tadır. 

Filistin hududnnda 60,000 silahlı 
Bedevinin hucuma hazır bir halde 
bulundukları anlaşı]mıştır. bunları işe 

başlamaktan meneden bir kişi vardır. 
Bu da Bedevilerin .. Sahramn emiri" 
adını verdikleri ve ayni zamanda ta. 
nıdıkları Kapiten Jondur. 

Levrens gibi, fakat Levrensden 
daha yaman ve aynı :zamandasessiz 

gürültüsüz ve şantajsız çalrşan Ka· 
piten Jon Bedevileri temamile ken-
dine bent etmiştir. . 

Öyle ki, sahrada Aintelhge~ 
service'in nüfuzunu temsil eden bu 

*** 

Çocuğu çiğneyordu 

Cihangir oğlu Hekim adında bik 
arabacı dün, Osman oğlu Kazım is
minde iki yaşında küçük bir çocuğa 
arabasile çarpmış ve küçüğü ağır .su
rette yaralamıştır. 

Dikkatsız arabacı yakalanmış ve 

hakkında kanuni takibat yapılnuştır. 

Haber aldığımıza göre, Ordu evi 
İdare . heyeti tarafından Temmuzun 
on sekizinci günü akşamı Belediye 
bahçesinde bir Gardenparti verile

cektir. 
Epice bir zaman evvel teşekkül 

eden bir hazırlık komitesi çalışmala
rını bitirmiş ve Gardenpartinin çok 
güzel ve eğlenceli bir gece halinde 
geçmesi için bütün tedbir1eri almış
tır. 

Hasılatı askeri bando faydasına 
olan ve çok cazib olacağına da şüp
he etmediğimiz bu güzel geceye hal
kımızın lazımgelen alakayı göstere

ceğini umuyoruz. 

Mezuniyetler 

Şehrimiz muddeiumumi muavini 
Bahaya bir ay mezuniyet verilmiştir. 

Uykuda iken !.. 
Dün, amelelerden Vakkas oğlu 

Hüseyin adında birisi polise müraca
at ederek: 

Geceleyin mezarlık kenarında 
uykuda bulunduğu sırada cebi jiletle 
kesilmek suretiie altı lirasının aşırıl

mış olduğunu söylemiştir. 
Bunun üzerine faaliyete geçen 

polis hırsızı derhal yakalamıştır. Bu 
işi yapan Keleş Ali ve arkadaşi Ce· 

laI isminde iki sabıkalıdır. 

Adliyede yaz tatili 20 Temmuz
da başlayarak 5 Eylulda sona ere
cektir. 

1 şam sanaat mektebi 
Bu seneki yaz tatilinden istifade 

edecek olan mahkemelerle nöbetçi 
mahkeme ve hakimlerin emri adliye 
vekaletinden şehrimiz müddeiumu
miliğine gelmiştir. 

Bu emre göre bu yıl, ağır ceza 
heyetile birinci asliye hukuk hakimi 
Senih ve sulh ceza hakimi Fevzi, sulh 

huknk hakimi Abdurrezzak nöbetçi 
kalacaklardır. 

Tatil yapacak olan kısım memur
larımız müstacel işlerin intacı için 
hararetle çalışmaktadırlar. 

Müstacel olan hadiselerin duruş
masma nöbetçi kısımlar taraf mdan 

yine bu tatil müddeti içinde bakıla
cakbr. 

Amele muayeneleri dün 
de yapıldı 

Sıtma mücadele teşkilatı tara
fından her gün olduğu gibi dün de 

memleketlerine dönen ziraat amele

lerinin sıhhi muayeneleri yapılmış

tır . Muayene neticesi 16 kişiden 3 
tanesinde sıtma görülerek tedavi al· 

tına alınmış ve diğerleri gönderil
mişlerdir . 

yçık memurluklar 

Dahiliye Vekaletinden mahalli 
idareler Uumum Müdürlüğünde açık 

olan 25, 30 ve 35 lira asli maaşlı 

memuriyetlere imtihanla memur alı
nacağı vilayetlere bildirilmiştir. 

Talihlerin hesap ve bütçe işle
rjnden anlamaları Hizımgeldiği de 
ilave edilmiştir. 

Finlandiya, da kadın 
mebuslar 

- Birinci sahifeden artan -

-. Yalnız bir dane vardır. O da 
ÜJeranasyonalist partisine mensubtur. 
Umumiyetle kadınlar meclise politika 
yapmak için gelmiş değillerdir. Bura
da mevcudiyetleri sadece ictimai me: 
selelerde mütehassıs olduklarn;ıdan

dır . 

- Fin kadınının bugün politika· 
ya karşt gösterdiği alakasızlığın daha 
ziyade artarak, gelecek intihaplarda 
kadın saylavların daha çok azalaca· 
ğ'ını zannedermisiniz ? 

- Zanediyorum. Kadın saylavla
rın sayısı bir çok yıllardan beri on 
bir He on iki arasında ist ikrar peydan 
etmişe benziyor . 

- Birinci sahifeden artan -

tür bakanlığı tarafından İstanbul 
Beyoğlu kız sanat mektebi direktörü 

Bayan Ayşe ile, Bursa Necatibey 

kız enstitüsü yar direktörü Bayan 

Haver Altunç yakında şehrimize ge
leceklerdir • 

Enstitüye kültür bakanlığı tara

fından Avrupada tahsil gören çok 

değerli öğretmenler de gönderile· 
cektir . 

Bu suretle Adana kültür haya· 

unda yeni bir inkişaf sahası daha 
açılmış oluyor . 

Doğrudan doğruya aileyi ve Türk 

kadınının hayattaki muvaffakiyetini 

istihdaf eden bu müesseselerin mcm· 
leketiınizde büyük faydalar temin 

edeceğinde şüphe yoktur . Kültür 

bakanlığının muhitimizin bu büyük 
ihtiyacım düşünerek süratle tahak-

kuk ettirmek hususunda gösterdiği 
alakayı minnetle ahnmak lazımdır . 

Gösterilen bu büyük alakaya 
dayanarak Adananın şiddetle muh-

taç olduğu diğer bir müessesenin de 
bir an evvel kurulması hakkında 

evvelce bir çok defalar yaptığımız 

dileği bugün de tekrarlıyacağız . 

Adanamızda bir orta Ticaret 
mektebi vardır. Bu mektep Adana 
ve onun geniş hinterlandının ihtiya· 
cına hiç bir suretle kafi ielmemek· 

tedir . 

Zaten bu meselenin ehemmi· 
yetini takdirde gecikmiyen kültür 
bakanlığımız bir müddet evvel Ada
na orta Ticaret mektebinin , lise 
haline getirilmesini kabul etmiş ve 

bunu alakadarlara da bildirmişti . 
Bu husus için hususi muhasebemiz 

bütçesine dört bin lira koymuştur . 
Mektep binası için asfalt cadde üze
rinde güzel bir yerde hazırlanmış· 
tır . 

Yalnız bir müddettenberi bu çok 
mühim mesele etrafında bir tavsa-

1 • ma hissedilmeye başlandı . 

' 
Kültür bakanlığımızdan , büyük 

- Kadın Say lavlarla , erkek Say· r 
lavlar arasındaki münasebet nedir ? 

bir sabırsızlıkla beklediği bu ınües· 
seseyi dP. Adanalılara , bir an evvel 
vermesi için lazım gelen fedakarlığı 
yapmasını pileyeceğiz . Ve Adana
nın bir Ticaret lisesine olan ihtiyacı 
göz önüne getirilirse·, bu husustaki 
dileğ;mizin de süratle yerine getirile 
ceğini ummakta fazla bir acele gös
termediğimizi sanıyoruz. 

' - Erkekler bize bir arkadaş mu
:>melesi yapıyorlar . Diger erkek mes· 
lekdaşlarile bizim aramızda hiç bir N h• 
fark görırıiyorlar . . . ı e ır 

J . 

kıyısında bu 
Bunun içindir ki biitün nezaket 

düşünceleri de ortadan kalkmıştır . 
Mesela Vestiyerde mentosunu giy· 

mek için bir kadın arkadaşına yar-
dım etmek, lokantada yemeği evvela 
kadın arkadaşına vermek gibi şeyler 
bir erkek Saylavın aklından bile geç
mez. Katı bir müsavat vardır . . 

Arkadaşlık müşterek çalışmanın 

hakiki bir kaidesi deği l midir ! . 

. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarmda 

Vatan eczanedir 
444 _ MI asa 

· lunan eşyalar 

Dün Seyhan nehrinin kıyısında 
bir caket, bir gömlek, bir pantalon, 
bir gözlük ve bi~ de gramofon bu. 
lunmuş ve zabıtaya teslim edilmiş 
ve caketin cebinde bulunan bir def

terdeki notlar, eşyaların sahibinin 
bulunmasına yardım etmiştir. 

Bu eşyaların bir hafta evAel bağ

dan çalındığı ve Tıbbiye talebesin
den Abdurrahman isminde birisine 
aid olduğn anlaşılmıştır. 

15 Temmuz 1~36 

Dansig işinin 
• •• •• 
ıç yuzu 

Eölkişer Beobather gazetesine Cenevre• 
den yazılıyor : 

~ ansig halkının büyük çoğurı tın 
l!::::JI luğu nasyonal sesyalist ha' ler, 

reketine uyduğu tarihtenbe· la 1 
ri, yani üç yıldanberidir ki, nasyo· 

0 
nal sosyalist hükumet memurları 1 y~ 
Cenevre birliğinin komiseri ile hol caı 
geçinmek için ellerinden geleni yap· kat 

tılarH. A uli ti' "d 'k D n· g'Ö: 
atta, mes ye mu n a tal 

sigiiler kaygılanarak kendisini ika.t 

ettiler • . ~aı 
Milletler Cemiyeti mutemedıne tıl 

tuttuğu yolun yanlış :olduğu her ve: trıit: 
sile ile söylendi . laı-

Nasyonal sosyalist hükumeti, h8 ald 
kmmenfaatlerini gözetmeği üzerirıt b c 

almış olan komiserle mesai tqrik~· ( i 
de bulunmayı durmadan ileri sürdll· rn 
Fakat bütün bu teşebbüsler akiı11 le~ 
kaldı • ter 

Münasebetlerin normal bir şek· hal 
le sokulması için yapılan müracaıJt' 
lar dinlenilmedi . . ha] 

Halbuki, Danzigdeki muhalef el ya 
klikinin her türlü sabotaj teşebbii: _ 
sünü Milletler Cemiyetinin komisetl bü, 
seve seve dinledi . cuİ 

Bu komiser, nasyonal sosyalist· 

lerin hiç münakaşa götürmez çoğıl' be· 
luğu ile vazifesini kolayca başarac1 tne 
yerde muhalefetle elele vererek o· tnu 

nunla durluk kurdu ve gene bu mıı ha 
halefete hiç bir zaman haketmediği İyi 
bir ehemmiyet verCli . haı 

Dansig'in nasyonal sosyalis hii' Ya 
kı1meti, bütün bunlara rağmen bek la 
Iedi durdu ve Milletler Cemiyeti ~1 nüı 
miserinin insafa geleceği umuduıı1ı anı 
besledi . 1at 

Maalesef hepsi beyhude idi . ~ Şaı 
cak , apaçık olarak a~kasını kolJl~" 
sere dayamış olan muhalefet kliniıı dcı 
kanh tethiş hareketlerine geçme~ Re 
cesaretini gösterdiğini son haftan~~ en 
kargaşalıklan da ispat edince, hif dir 
\ı1met artık susamazdı , Rel 

İşlerin bu surette inkişafında~ ( ~ 
te hlikeyi anlatmak ve artık esaslı.~ ~'U 
değişiklik yapılması lazımgeldiğııf eı 

k 
. . . · .ıt nta 

ispat etme senato reısmın gerır t ı 

atamıyacağı bir vazife olmuştu . a 
saı 

Greiser'in nutku, bu günkü 113 Pe, 
ziyetin bu halde muhafazası , Dafl' Yir 
zigdeki politik durumu daha ziya.d ter 
kötü bir şekle sokmaktan başka 1> rne 
şeye yaramıyacağım göstermiştir · olr 

Danzig, halkının, son yıllarda~ 
hadiseler dolayzsiy(e gözü açtJı:nıf SoJ 
br . ka 

Bu halk, Milletler Ce miyeti kC" en 
miserinin Danzig kendisinden be~ ta~ 
lediği tarzda vazifesini kavramad·f Rcı 
nı, kendisinin sulhun zemini de~ ku· 
Danzig'in canına kıyan muhalefeti y01 

bir kristalisasyonu halini almış oJdtl 
ğunu, son haftalarda arkadaşları~ lık, 
kaybetmek suretiyle öğrenmiştir. tn11 

Bundan dolayıdır ki. Danzig P~ oy, 
kı, Milletler Cemiyeti ile olan (flı ll"ıtı 
nasebetinin yeni bir nizama sok0 Al 
ması için kat'i bir istek ve azim t illi 
şımaktadır . ~oı 

Senato reisi Geiser iki tane s ?tir 
rih teklifi ileri sürmüştür : . ~ 

Birinci te~fte, bugünkü kortl1 

Lester'in yerine başka biri~in gc1~ıi~ 
rilmesi imkanı verilmektedir . rne 

~, 

Bu böyle olmakla beraber,~~ 
le bir değişikliğin, · üç yıldanberı C taı 
serbest şehir halkının Milletler oh 
miyeti elçisine karşı beslediği iti~ de 
sızhğı gideremiyeceği de bahse arı 
lir . 

Bunun için, ikinci teklifte, yii· ler 
b 1 te~ 

sek komiser makammrn . istik ~C 
rtli büsbütün kaldırılması Mılletler 

miyetlnin komiserlik vazifesini seıt cd 
.. 1, D. 

to reisinin üzerine alması ileri sıJ ' 
tıı 

müştür . 

\ 
Daily lff.ra ld'darı : 

\lj 
" Almanyanm uşağı olan biW el 

gazeteler,Milletler Cemiyetinin O 
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Milli futbol takımının 
son şekli 

un' Yugoslavlarla yapılacak maçla· 
ha: ~n neticesini ehemmiyetle bekleyen. 
be· t~:n birisi de bendim . Şu itibi\r
yo· a 1 : muhtelit ve milli takımlarda 
rı , 0Ynayacak , kayrılan ve kayrılma· 
oJ y~ • tutulan ve tutulmayan , tuta· 

ap-k ve tutamıyacak oyuncuların liya· 
~Uarı derecesini ; bu maçlar , bize 

n· !!'ostermek ve anlatmağa yaraya· 
aı taktı .. 

Filhakika , tutulan oyunculardan 
ine Y~pılmış bir milli takımın : ve kay. 
vt: ~.ıııayan oyuncularla vücude getiril-

i ış bir muhtelit takımın Yugoslav· 
h~ ~r ; karşısında oldukça iyi neticeler 
iııı b dıklarını sevinçle gördük . Bundan 
in' ( j.~a • yi~e sevinçle şahit olduk ki: 

dii· urk Sözü ) nün sütunlarında he· 
iı1' 11!\en de bir aydanberi müdafaa edi-

ten.1ve milli takıma layık olarak gös 
ı, erıeno 1 kil .. b" ~· h k . yuncu ar ; mev erının ı· 

;ıt· a kın ehlidirler. 

b h O sütunlarda isimlerinden çok 
fet ya sedilen ( Fikret - Niyazi -

b.. aşar - R t H.. ·· c·h t u· -. S . eşa - usnu - ı a 
e~ bü .. aıd ve Fuad ) ; son maçlarında 

c 
1
Yuk muvaffakıyet gösteren oyun-

u ardır 
'st· 
gıır b Burasını böylece kaydetmekle 

cg ıııera~er , - yine esefle kaydetmek 

o· ııı~~t u~iyetini duyuyorum - ne 
0 h elıt takım ;·ve ne de ondan da· 
i~ iy~ Ço~ mühim olarak , milli takım ; 

h 1 seçılmemişdir 1.. Son müdafaa 
~· yattındaki Trijo : yani ( Cihad -

k, l aşar - Hüsnü ) hattı ; her itibar
e a m"k k• 

11
.. u emme! sayılabılir . ( Hüsnii) 

iıJlı a~~ Yavaş , yavaş formuna geldiği 
1 taşılıyor . Fakat , bu yer için Ga· 

Arşa asaraylı Llıtfinin de denenmesi 
"" arttır 
ıııi' ( . . 
. i d Reşat - Hakkı - lbrahim ) 
ııı en ib b el ~ aret af bek hattımız fenadır. 

eşat . ş" d"k" h ld r ·· k" . 1 ııı~ en . . ' ım ı ı a e ur ıyenın 
h~ di ı)'ı • en teknik haflarından birisi

!!'~." Fakat , ( Hakkı ) ile !brahime 
~ ( ~~ce İş , biraz değişir .. lzmirin 

rıa" "' .. az tepesi ) nden olan Hakkı; çok 
1 ' ·••Ust · 1 h .. aıt bir genç olmakla beraber , 
ğİl1 ıııenuz Yerinin tamamen ehli sayıla· 
riY

1 ta~z · Kendisini bu yerde kati ola· 
s bırakmazdan önce yine Gala ta

va p:~ylı Lutfinin tecrübe edilmesi 
a~ }' muvaffak olacağı kanaatinde· 
a~ t~~ · ~ğer ( LutfiD bu liyakati gös

lı' ııı kmıyorsa , o zaman ( Hakkı ) yı 
er ez . k r · o) muavın oynatma yanlış 

8~ ll\az .. 

ıf Sol lbrah.im ; henüz milli takımın 
k muavınliğini dolduracak bir liya· 
atta d • ·ıd· b k~ en m" egı ır . Burası için , ence, 

e~ tak unasip namzet , Çukurova mm· 1 
d.~ <> asından , meşhur Azizdir . Bu 

· ~encin ·· e~ kııvv Uzerinde bir defa daha ve 
etf y .etle israr eder ve futbol federas· 
!d' onunu~ dikkati nazarını çekerim . 
rı1 lık ~zız ; bundan 10 yıl önce ( Ba

r. ııı esır ) de Fenerbahçe birinci takı
n' o~na karşı çok muvaffakıyetli bir 

ı:ıı' ıııuun _çıkaran Balıkesir takımının sol 
kO Al~vınliğini yapmış ; ve Sabih ile 
~ ll\ij~~ <ıdı'." attırmamıştı !. Böyle 

>ok ış . bir oyuncunun ihmaline , 
S· ııiııı es.~ı bir futbolcu sıfatiyle , be 
. &onlüm razı olmamaktadır . 

Yugoslavlara karşı oynatılan for. 
vetlerimize gelince: 

- Sağ ve sol açık, yani (Niyazi) 
ile (Fiaret) hakkında söylenecek sö

(zümüz yoktur. 
Zaten, daha bir ay öncedenberi 

(Türk Sözü) sütunlarında, biz dahi 
ayni oyuncuları tutmuş ve onların 
yerlerini deniştirmesin çok feci bir 
hata olacağını kuvvetle haykırmışız. 

dır!... • 
Sağ ve sol içler hakkında da 

fazla bir tenkid yürütmiyoruz.. Yal· 
nız. saiç mevkiinde gerek lzmirli (Sa· 
ic) , gerekse Beşiktaşlı (Hakkı) nın ı 
sol iç jİıevkiinde ise Şerefle F uadın 
oynatılmalarına imkan elvereceğini 1 
kayded~t.ek bu bahsi de geçiyoruz .. 

Fakat, orta muhacime gelince; 
iş değişiyor: Yapılan bütün propa 
gandalara ve ismi etrafında kopan. 
lan kıyamete rağmen, yine kat'i ola· 
rak söyleyeceğiz ki: Gündiiz Kılıç 
henüz bu yerin ehli değildir!... Onu 
oraya koymak pek feci bir hata teş· 
kil edecektir ... 

Bilhassa, elimizde Vahap gibi 
misilsiz, Vahap gibi eşi Avrupada 
bile zor yetişir, pişkin, değerli, tec· 
rübeli, emsalsiz bir oyuncu olduktan 
sonra!?! ... 

Bundan dört sene evvel lzmir 
den geçiyordum .. O zaman Pegnam 
da orada idi. 

O zaman dünyanın en meşhur 
tokımlarından birisi olan Arsenal da 
oynamış bulunan bu adam; (Türki
ye'de Vahap ayarında bir oyuncu 
olmadığını) bizlere söylemişti!.. 

Ben, gaçen sene (lzmir) de Va· 
habı yeniden seyretmek bahtiyarlı· 
ğına iriştim.. O günkü oyunda da, 
Vahap, - bu sene Frist Viyennaya 
karşı olduğu gibi -, kardeşiyle bir
likte fevkalade bir oyun çıkrmıştı ... 
Bu fevkaladeliklerine rağmen nasıl 

olup da bu oyuncunun mlli takımı· 
mızda yeralamadığına şaşmamak ve 
yanmamak: bizim elimizden gelmi · 
yor!.. 
Zavallı Vahap bir zamanlar: ( ...... Be· ı 

nim en büyük düşmanim, rengimdirl..) 
Diyor.du.. Hakikaten de öyle!.. Kaç 
senelerdir: Sırf pek tatlı bir melez 
rengini taşıdığından dolayı bu, çok 
değerli gencin milli futbol takımımı· 
za bir türlü alınamadığını görüyoruz .. 
Fakat, Vahap; Habeş gibi kuzgunu 
siyahi değildi ki?! ... 

Beri yanda, Amerikanın, Cenubi 
Amerika milletlerinin, Afrikanın, 
Avustralya'nın, pek ala, siyahi atlet· 
(erini olimpiyadlara gönderdiklerini 
görmüyor da değiliz ?I.. 

O halde: Bu!renk düşmanlığının 
artık tamamen bir yana bırakılarak 
Vahab'ın mutlaka milli takım mer· 
kez~muhacimliğine alınmasını; bita· 
raf bir sporcu ve eski bir futbolcu 
sıfatıyle, bir kerre daha ehemmiyetle 
teklif ediyor ve bunun böylece ef· 
karı umumiyeye arzını faideli bulu 
yoruz.,. 

Ragıp Ma{ıdeıı 

,ıııı'-' -~--------====-=,.....,=----=-=--====""""' 
b'eıe . -
"' zıgdeki .. 

ıııesj . , ~ksek komiserini geri çek-
bb. B nı ıstıyorlar. 
ri r rak· u suretle B.Hitlerin bundan son-
C ı ente olaca. rnasyonal macerasının ne 

;irJI def· Dgı anlaşılmaktadır. Şimdiki he-
. 1 an · ~e' arruz h zıg serbest şehridir ve ta. 

B azırlanmıştır. 
.ıii ler ~ yıl~n bitmesinden önce Millet· 
r eınıyer D . d k" . ~I• tesiıı· 1 • ya anzıg e ı otorı. 
'C lllis ı. artıracak, yahut oradaki ko· 
· erıni k 
seı• edile çe erek, muahedelerle tekid 
.M Dan~ mecburiyetlerini bırakarak 

tılııı zıg şehrinin üçüncü Rayh'a ka· 
cak:sını sessiz , sadasız karşılıya· 

ır. 

Bu ··k 
Yistijf u harptan sonra Lehistan , 

ii~ elve . .havzasında kendisi için en 
O rı§Jı deniz mahreci olan Danzi • 

g'in kendisine verilmesini istemişti . 
Fakat müttefikler , Danzig ahalisi 
eskidenberi Alman olduğu için bu 
ilhaka razı olmamışlardı . 

Bunun üzerine bir muvazaa ya
pıldı. Danzig'in dış siyasası ile güm
rük işleri Lehistana verildi . iç ida· 
resi için Milletler Cemiyetinin ga· 
rantisi altında demokratik bir hü
kfimet kuruldu. 

Ana kanunu yapıldı ve bunun de· 
ğiştirilebilınesi için Danzig senato· 
sunun üçte iki ekseriyeti şart ko
şuldu . 

Bu vaziyette Milletler Cemiyeti
nin oynadığı rol Almanları öfkelen
dirmekte ve Bay Lester hir pürüz 
telakki edilmektedir . 

Türksözü 

Kont dö Martel bir hafta 
ya kadar geliyor 

Paris müzakereleri . çok iyi bir safhada 
askeri işlerde bile anlaşma hasıl olmuş 

------·------
İtalyanlar Taverga ve daha bir kaç 
mıntıkada evvelce · zabtettikleri 
emlaki sahiplerine iade edecekµıiş 

Dö Marıel 

Berut : 12 ( Hususi muhabirimiz . 
den); 

- Suriye Ali Komiserinin deği· 
şeceği hakkındaki haberin asılsızlığı 
artık meydana çıkmıştır . 

Gelen son habere göre : 
Komiser Dö Martel'in bu ayın 

26 ve yohud 30 unda Beruta döne· 
ceği tahakkuk etmiştir. O vakta ka. 
dar Lübnan Cumhur reisi kanun esa. 
si hakkındaki istişarel-:rine· devam 
edeceğinden ay sonunda kanun esa. 
sinin iade edileceği kuvvetle memul· 
dur. 

Buraya gelen bir habere göre : 
Şamdaki !talyan konsoloshanesi, !tal· 
yanın Tarablusgarp hakimi mareşal 
Balbodan aldığı bir telgrafta, İtalya 
hükumetinin T \ Verga ve seferi mın
takalarında zabtettiği emlaki sahip· 
lerlne iade edeceğini, yalnız bu em· 

lak sahiplerinin ihti:aıe iştirak etmiş 
olmaması lazımgeldiğini ve iade ka· 
rarının Gazyan nııntakasında teşmi
line ait emrin çıkacağından da ümid 
var olduğunu bildirmektedir. 

Paristen gelen son haberler : 

Askeri işlerde bile anlaşma ha· 
sıl olduğunu, yalnız Suriye birliği ile 
müşterek mesalihin münakaşa mev
zuu olduğunu bildirmektedir. Bittabi 

müşterek mesalih işini de Suriye bir· 
!iği halledecektir. Eger Suriye birliği 
Pariste hiisnüniyetle kabul edilirse 
müşterek mesalih muahedeye bir 
mani olmaktan çıkar. 

Çünkü Suriye vahdeti ile Trab. 
lusşam Suriyeye verilirse Lübnanın 
ve Suriyenin güınıükleride ayrılır. 
Ve artık paylaşılacak para olmaz . 
Yapılacak müşterek iktisadi işler ise 
iki hükumetin anlaşmasiyle vücud 
bu~caktır . 

** 

F • "d • Soiuk 
rıgı aıre havado-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 

kalırlar . 

sahife 3 

Sıhhatınızı koruyunuz ve 1936 mo 

' deli yeni bir 

alınız . 

Yeni 

Frigidaire 

Frigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat K .. )" Frı" gı' daı' re sahip olanlar elek-
ompresor u trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklarını anlarlar. 

F rı·g·ıdaı're'den daha üstün ve daha idareli . soğuk hava 
dolabı yoktur . 

Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir· 
dikten sonra satın alınız . 7101 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Eski Selanik bankası karşısında 

Askeri Hastanesi Diştabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Viyanada akdedilecı:k Beynelmilel Diş tabipleri kongresine 

iştirak ve merkezi Avrupada mesleki tetkikatta bu. 
lunmak üzere ayrılmıştır. 

10 Eyh1lda dönecektir 

l ----------------------·--~·--------------7-100;.;...,.......; 
Anavatan filosunun 1

---------------
Sudan ve Mısır hükumet 
leri de zecri tedbirleri 

kaldırdılar 

Kahire : 14 ( A.A. ) - Mısır 
ve Sudan hükumetleri zeçri tedbir· 
leri kaldıran bir kararname neşret· 
mişlerdir . 

Madrit'de 149 kişi 
tevkif edildi 

Madrit : 14 ( Radyo) -· Eski 
diktatör Primodirivera tarafdarla 
rından olup son karışıklıklara sebe· 
biyet vermekten suçlu on dört za· 
bitle halkdan yüz otuz beş kişi tev· 
kif edilmiştir . 

Fakat neye?Honun orada bulun 
ması Naziliğin Danzige uzamasına 
oradaki partileri ezmesine mani ol· 
maktadır. 

Onun orada bulunması yüzünden J 

naziler şehirde üçte iki eks~riyeti ele ı 
geçirememişlerdir . 

Danzingdeki nazilerin şefi bunu 
tamamiyle açığa vurmuş , " eğer or· 
tadada Milletler Cemiyeti bulunma
saydı , nazi partisi baskın çıkar baş. 
ka partiler kalmazdı . ,, demiştir . 

Btı t'.hlikeli vaziyetten alınacak 
bir takım açık dersler vardır . 

Evvela Alman hükumetinin ver
diği her hangi bir söze güvenil
miyeceği, sonra on iki ay önce Dan 
zig ana kanununa hürmet edileceği 
hakkındaki vaade itimad edilemiye. 
ceği meydana çıkmıştır . 

Sonra Musolininin tecrübesi, her 
tarafa yapılmıştır . Buna karşı Mil· 
Jetler Cemiyeti ya vaziyeti kuvvet· 
lendirmeli , yahut büsbütün tahtın· 

drn inip ç,kilmelidir . 

Akdenizden çekil Seyhan Eczanesinde ilaçlar 

mesine karşılık!.. 

Roma: 14 (A. A.) - Yan res· 
mi mahfellere göre: lngiliz anavatan 

filosunun Akdenizden çekilmesinin 
tabii neticesi olarak Libyadaki !tal. 

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

ve 

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

Celal Bayer yan askerleri de geri alınacaktır. 1 
Amerikada binlerce ölü ----------------- --------

ve mil yarlarca zarar 

Nevyork: 14 (A. A.) - Sıcak
tan şimdiye kadar ölenlerin sayısı 
1582 kişidir. 

Zarar, yüz milyonlarca dolardır. 
Sıhhi mahaf il, Amerikayı büyük bir 

bir facianın tehdit etmekte olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Bir Alman askeri 
heyeti Romada 

' 
Paris : 14 (A.A.) - Romaya 1 

gelmiş olan Alman askeri heyeti ba. 

zı teknik meseleler üzerinde konu· l 
şup görüşecektir . 

Berline giden 
bisi '.de tçilerimiz 

Bükreş : 14 (A.A.) , Türk o·: j 
limpiyad bisiklet koşucuları Ber 
!inde bulunmaktadır . 

Yapılan bir tecrübe koşusunda 
Türk takımından Kazım ikinciliği ka 
zanınıştır . Türk takımı iyi bir inti. 
ba bırakmıştır . 

Antalya Valiliğinden : 
1- Vilayet emlakinden Antalya 

iskelesinde günde otuz ton buğday 
üğüten un fabrikasının mülkiyeti yüz 
yirmi bin lira muhammen bedelle 
19-8 -936 çarşamba günü saat 
on ikiye kadar kapalı zarf usulile 
artırmaya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminat yedi bin 
iki yüz elli liradır. 

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

4- Taliplerin teklif mektupla- · 
nnı 2490 sayılı kanunun tarifi dai-

1

. 

resinde o günü saat on bire kadar 

Muhterem halkımıza 

Pazar günleri sebze halinde bu
lunan dükkanlarımızı kapatacağımız 
cihetle o gün için lazımgelen sebze 
ve meyvelerinizi cumartesi günü te· 
darik etmenizi saygı ile bildiririz. 

7099 SEBZECi ESNAFI 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 

Vilayet makamına vermeleri lazım· Telefon No . 265 - Adana Posta 
dır . 1 ı kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 

5 - Taliplere kolaylık olmak Ltıgagne 1929 Kod: Bentccy's 
üzere şartnamenin birer sureti An· \ ___ 6_9~9_1 _______ .,;,5 __ 

kara, lstanbul , lzmir, Adana Vila
yetlerine de gönderilmiştir. 7037 

24-15-24-30 

Kaçakçılar vatan 
l1ainidir ____________ , ______ ;;...; 

Satılık makineler 
Bir ay kullanılmış komple 5 çir. 

çir bir Kırma ve bunlara müteallik 
Transmisyon teşkilatı satılıktır . 

Kurtıepeliler ve Karşıyakada 
lncirlikli Bay Aliye müracaat.7066 

9-10 



Sahife: 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Jı'iyetı 
Mikdar CİNSİ En En çoL. 

Satılan 
az 

~- s. K. s. Kllo 
. 

Kapım alı pamuk 
Piyasa parlağı 

" Pizasa temizi 
" iane 1 ,, 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
Ç 1 G l T 

Ekspres 

~1 iane 
Yerli " Yemlik ,, 

" 
" Tohumluk ,, - -· -- Hu Bu BAT- -- -

Buğday Kıbrıs 1 3,75 5 
Yerli 3,75 

_5 ___ 
• 

" ----
" 

men tane 
2,33 -2:52 ·--Arpa 

Fasulya 
Yulaf 2,75 '2,Bi--
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 

UN . 
ı-~ört yıldız Salih 675 

1 - 600 -~ - uç ,. » 
.ı:> ] Dört yıldız Doğruluk 700 --"' üç » • 625 .: c 

Simit -800 
.. 

o.:: • ~~ ---"' > Dört yıldız cumhuriyet 700 :ı "' ..,. üç » 625 ,_ » 

-Simit • 800 

Liverpol Telgrafları 

r••• 1 

Kambiyo ve para 
14 I 7 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 

'ıar~Um 

Hazır 
1-;-

58 Liret 

1 I= Temmuz vadeli 14 Rayşmark 

1 

Frank « Fransız • 6- 73 Birinciteşrin vadeli Sterlin ·« İngiliz » 631 
Hit hazır 6 105 Dolar « Amerika • 
Nevyork 13 42 Frank « İsviçre » 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

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

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

Gazinosu,Iokantası,fırını,kasabı,bakkaliyesi,berb~ri vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir . Her şeyi ucuzdur 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiyatlar şunlar- Kuruş 1 
dır: 200 Bir gecelik 

otel odası 

125 Bir gecelik . \ 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 
30 Hususi banyo l 
15 Umumi • ~ 

Odalar dört kişiliktir . 

Fazlasından fark alınır. 

Bir kişi ücreti günde iki 

1 

' 

1 

1 

1 
1 
1 

' 
' 

defaya kadar 
Yazın Çiftehana gel mi yenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın 

tiğiniz iztirabı unutmayınız . · 6979 
14 

~k· ı 

--------------·~----------....;m-............................................ _ 
Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kabul eder . 
Kan, İdr~r, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 10-14 

Türksö:rü 

Birinci icra memurluğun
dan: 

Türksözü gazetesinin 4-Temmuz 
- 936 tarihli sayısında Brazafollinin 
alacağından dolayı satlığa çıkarılan 
Safiyenin gayrimenkul hisseleri yan· 
lış basılmıştır. 

130 numaralı ve Temmuz 926 
tarihli 62 dönüm 2 evlek . tarlanın 
nısfı değil tamamı, keza 133 numara 
ve ayni tarihli 200 dönüm tarlanın 

da nısıf hissesi olmayup tamamı 
borçluya ait olduğu ve satılığa çıka
rıldığından o suretle tashih olunur. 

7102 

Adana sulh birınci hukuk 
hakımliğinden : 

·278 

Adana inhisarlar idaresine izafe· 
ten vekil avukat Cemal Ergin tara
fından tütün inhisarı hhrir memuru 
sabıkı mütekait mülazım Ali Nihat 
aleyhine açılan ( 34 ) lira alacak 
davasının duruşmasında : Müddea
aleyhin ikametgahı meçhul olduğun· 
dan Türksözü gazetesinin 26-6-
936 tarihli sayısile 7-7-936 ta· 

rihinde müsadif salı günü mahkemeye 
gelmesi için ilanen tebliğat yapıl

dığı halde gelmediği ve bir vekili 
kanuni de göndermediği cihetle ila· 
nen gıyap tebliğine ve muhakeme
nin 12 - 9 -936 tarihine müsadif 
cumartes( günü saat ona talikına 
karar verilmiş olduğundan mezkur 
gün ve saatta da mahkemeye gel
mediği ve ya bir vekili kanuni gön
dermediği takdirde hakkında verilen 
gıyap tasdik edilerek bir daha mah
kemeye kabul edilmeksizin gıya hında 
duruşmaya devam olunacağı tebliğ 
makamına kaim olmalc üzere ilan 
olunur . 7103 

ilan 
Müessesemde çalışan arabacı 

Yusuf bugünden itibaren ayrılmıştır. 
Para ve boş damacanaların kendi
sine verilmemesini sayın müşterile· 

rime bildiririm . 

7105 AYRAN KAYNAK SUYU 

Yitik şahadetname 
933 senesinde Gazipaşa lıko· 

kulundan almış olduğum şahadetna
memi yitirdim. Yenisini alacağımdan 
yitik şahadetnamenin hükmü kal· 
madığını ilan ederim. 

Adananın Karasoku ma
hallesinde Okulun 67 5 

7104 numarasında Mucip oğlu 
KEMAL 

.. 

---=::.-- . 
-·'"=' 
:~-· 

• 

Yitik mühür 
imza mührümü yitirdim. Bu mü

hürle hiç bir yere ve kimseye bor 
cum yoktur. Yenisini kazdıracağım- 1 
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
eylerim. Misisin Suluca kö

yünden Nebi oğlu 

IBRAHIM KARA ARSLAN 

7098 

TiR 
T(jRKiYI i~BAN'<ASI 

6748 63 

I 

15 Temmuz 19'6 

T~R.KiYE 

ll RAAT· 
BANKA.Si 

i 
! 

Ankara Birası Fabrikası 
Öz Türk sermayesile kurulmuştur 

,, 

ANK?.RA BİRASININ YÜKSEK EVSAF! : 
Yarım litre Ankara Birası 

1 105 Gram Ekmekten 
2 385 ,, Sütten 
3 32 ,, Tereyağından 

4 82 ,, Etten 
5 325 ,, Balıktan 

6 3,5 adet Yumurtadan 

• 

Almacak gıdayı temin eder . . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bı· 

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

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 

1 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A . .ı. No. 11 B. - Telefon No. 265 

!--~~~~~6~98~4:------~~~~2-9~--~~--.,, 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
Adana Türksözü -~~aası ~ 


