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IDelegasyon reisl~rinin inemİ~ketilniz 
ve hükômetimiz hakkındaki · 

sitayişkir sözleri _ 

Dış işleri Bakanımız 
Poı Bonkour sempatileri-

Tevfik Rüştü Aras'ın tarihi beyanatı 

ni beyan ediyor 
k Montrö: 21 (A. A.) - Boğazlar 
d <>nferansmda Japon murahhasJann
h an sonra söz alan Fransız murah-
ası şunları söylemiştir: 

"Memleketim bu konferansın 
'%sut neticelerini görmekle bahti· 
Yardır Bu .. d"" r·· k' 1 .. .. • gun unya ur ıyeye en kile itimat nişanesini vermekle 
da nıarnış, iki kıt'anrn birleştiği yer
t e büyük bir sulh ilıidesinaı temel 

'fa.~nı koymuş bulunmaktadır. Bunu 
Urk' •yeye medyunuz. 

celi 6ulgar murahhası Ja bugün is'af 
lıniş olan haklı talebiyle istikbal 

Ordumuz B.oğaz
ları filen işgal etti 

Bogaılar1mızı. /ilen işgal eden kahraman ordunıvzdan 
bir süvari müfrezesi 

--··-··--
!' ~ Ankara: 21 (A. A.)- 1 

esıni tebliğ: 
~e ve İstanbul 
A"azlan mıntıkasında şim
e kadar mevcut olan 

ll)'ri askeri mınbka kaldı
rdınış ve bu mıntıka Türk 
OrdUsu tarafından 21 tem
kuz 1936 Sah günü öğleye 
adar filen işgal olunmuş

tur. 

\ 

riyetine derin şükranlanmızı beyan 
ederiz.,, Demiştir. • 

Dost Yugoslavya murahbasınm 
samimi hislarini iki ll!~et ara. 
sınclaki derin bağlan bir defa daha 1 

teyit eden ~yanantına takiben söz 
alan Yunan murahhası: 

"Sulh ve haıp zamanlarını,stihdaf 
eden iki kısımdan müteşekkil mukave
lenin harp zamanı hakkındaki hükmün 
daimi surette nar.ari bir etüt mevzuu 
olarak kalması temennisinde bulun
muş ve bundan sonra konferans baş. 
kanı ~r nutukla konferans namına 
lsviçre Federal meclisi reisine teşek
kür etmiş ve Tevfik Rüştü Arasa 
karşı minnet ve tebriklerini bildir · 
qıiş ve büyük bir eser vifcuda getir
diğimize kani olawJc konferansın 
kapandığını ilan ediyorum." Sözlriyle 
bu tarihi hadiseye son vermişti~. 

spanya Revoltu korkunç 
bir safhaya girdi 

l<adın - Erkek binlerce ölü ve yaralı 
var. Sokaklar kan içinde 

---·-..••··---
"' 

Rüştü Aras neler dedi? 
Montrö : 21 ( A.A ) - Boğaz· 

lar mukavelenamesinin imza mera
simini müteakip dışiiJeri balcaDimız 
Tevfik Rüştü Arasın söylediği nu-

- Gerisi ikinci sahifede -

~~------·------~--
Örge Evren'in Çu 
kurovalılara vedaı 

.. 1 

Balıkesir saylavı Örge Evren .... 
Bir haftadanberi şehrimizde bu

lunmakta oJan Balıkesir saylÇlvı ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan fı

- Gerisi ikinci sahifede -

r• ............ -- .. - - ··ı 

H~beşler Adisaba 
tiaya iki koldan' 
hücum ettiler 

Kahire : 22 (Radyo) - Habe
şistfmdaki Mısır konsolosundan h2l
ricijte' nazaretine gönderilen bir mek 
tup\a, Habeş kuvvetlerinin Adisaba
ba ~zerine iki koldan ilerledikleliini 
ve kabeş - f tal yan kuvvetlhi ara
sm-da mühim çarpışmalar vukua gel-

• difkıi ve1 her iki tarafın zayiatının i pek mühim oldutunu bildirmiştir . 

t Muharebenin tafsilitma ait mü
te.im malümat )>ekleniyor . 

• . .. .,, .......... -.. ·- .. _,..... 

Ren meselesi 

gün ele alınacak 
• Londra : 22 (Radyo) - lngilte

re, Fransa ve Belçika hükümetreri ı 
nıu'-hhaslaı:,ı yarın burada toplana 
rak Almanların Reni işgalleri mese- 1 
lesi etrafında görüşeceklerdir. Bu ! 
konferans bir gun devam edecektir. 

Jngiltere hükümetini başvekil 
1 

Btin, hariciye nazın Eden ve lord 
H aks; Fransayı başvekil Leon ı 
81 ve hariciye nazın VJbor; 

lçik~yı başvekil V anzeland ve 
ha.ye nazın temSil edeceklerdir, 

Şuşning umumi af 
ilan ediyor j 

Vif-~22 (Radyo).-.-&şv~ 

İtalya tamamiyle i:~tmin 
edilmiş milletler sırası 

• • na gırmış 

Musolini, bugünkü vaziyett~ silahları 
• 

azaltma işinin hayal olduğunu söylüyor 

. Zecri tedbirler kalktıktan sonra Duçenin 
ecnebi matbuatla yaptığı ilk mülakat . . 

Zecri tedbirler kalktıktan sorıra .Musolmi ılk defa oturak bir Fransı:; muhar-

1 
ririni kahııl etmiş ve Avrupayı alUkadar eden büyiik mesel.eler iizım11de şayanı 
dikkat bir beyanaffa b11lunm11§fıır . Çok 11z1111 oları lııı be.Tnnntın mülıim parça
larını naklediyoruz : 

Mıusolini 

ı onbir ;:y içinde Akdeniz üzerinde 
toplanan ve Avrupayı korku içinde 
tutarı bulutlan d·ığıttı . 

Duçe bana verdiği bu beyanatında: 

- artık İngiltere ile İtalya ara-

! smda biitün harp ihtiınallen zail ol
muştur . Dedi . 

1 Ve yine bugün. ilk defa olar ık 

1 

resmen , fngilterenin Ho ne Flcetü
nü Akdcnizd( n çekmesine bir karşılık 

j 
olarak kendisinin de , İngilizlerin 
nazarında Mısır için daimi bir teh
dit olan Libyadaki İtalyan kıtalannı 
çekmeğe hazır olduğunu beyan etti. 

Kendisine sordum : 

kil ve Diktatör Şuşning; umumi bir Musolini lngiltereye [sulh ilin 
af ilin edecektir . Bu umumi aftan etti ] ve bir kaç tarihi cümle ile son 

-Her şeyden evvel [ bünün dünya 
nın arzu ettiği.] bir şeyi öğrenmek 
istiyorum : ltalya ile f ngiltere ara
sında harp tehlikesinin tamamiyle 
ortadan kalkıp, kalkmamış oldufti
nu .. {>uçe: 

Nazi, Faşist ve komüniştlerden 4000 
- Gerisi üçüncü sahifede -

ile 5000 arasındaki şahıslarla siyasi ---------.-------• 
mahkumlardan ve menfilerden 100 D ~ td • 1 l 
kişi istifade edece:tir. ~u yur a ı er eme 
Lokarnocular bu hareketleri 

gün Londrada 
toplanıyorlar 

Londra: 22 (A.A.) - lngiltere, 
Fransa, Belçika arasında yann Lon
drada Lokarno toplanbsı yapslacak
tır. 

Londra : 22 ( A.A ) - Jngilia 
dışisleri bakanlığı, perşembe günü 

Londrada yapılacak olan LolcaAın 
toplantısı için Almanya ve Fransayı 
resmen haberdar etmiştir. 

I 1 

Ava~ kamarasında 1 

Londra: 22 .( A.A.) - Avam 
kamarası bugün toplandı , Boğaz 
mnkaveleai ve büdce işJe1'- konuşul
du, 

Elazizde -devamlı bir imar faaliyeti var. 
Büyük bir hastahane binası, stadyom ve 

güzel bir park yapılıyor 
---·······...,____ 

Gaziantepte bir buz fabrikası kurul 
du içme suyunun tesisatı 

yakında başlıyor 

Eliziz 21 [ Hususi 
muhabirimizden } - El. 

aziz, son zamanlarda çok 
ileti gitmiştir . / 

Şehrin ağaçlanma${ 
için bir çok fidanlar di
kilmiş, park ve bahçeler 

pek 

Asi general Danko şimale doğl'.U 
Yiirüyor • Hükumet umumi sefer 

berlik ilan etti 

• Arap - Yahudi diyarındaki hareketler I yapılmışbr . . 
ı Hususi Mtıhasebe ana 

~adrilt · 22 ( A A ). - H"k"' · 
~t ' • · U U• 

İr ~~ni bir kararname neşretmiş-
~İ~e . ~kumet kuvvetleri asileri tec-

ıçın azıne\miştir. 

g'e~~dr~~ : 22 ( AA ) - iki harp 
•çrrı.ı dun cenup sahillerinde ateş 

Itır. • 

Yat~n. saat 14 de isi.ferin bir tay-
Li bır köye bir bomba atmışbr. 

~ •drid : ( A A. ) - Asiler ls
~~y~ fasının her tarafında fbliyet
~er. 

, 
Hükiirat kuvvetleri icabeden 

tetbirleri almıştır. 

Londra : 22 ( A.A. ) - ispan
yada, isyan hareketinin ilerilemekte 
ve yayılmakta olduğu Madrid hükfı· 
metinin tebliğlerinden anlaşılmakta
dır. Söylendiğine göre; asiler büyük 
bir bombardımana hazırlanıyorlar-

mış. I 
Londra : 22 (A.A ) - ispanya

yadan gelen haberlere göre ; hüku-

- Gerisi üçünçü sahif ed~ -

• 

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

Bombalar ... ölüler .. 
' 

~~------·--------.;..~ • 
' Arap çeteleri Yahudi sermayedarlara 

tahriri tehditlere başladılar. Her tarafta 
b~ğuşmalar devamda .. 

Kudüs: 22 [Radyo] - Tu~mus 
piyade ordularında memnu silah ve 
bomba taşıyan dört Arap tevkif ve 
Askeri mahkemeye verilmişlmişler
dir. 

Advinde de .. '1r Arap aynı suç
tan tevkif edilmiştir. 

Bu sabah Yetimler mektebi ci
vannda ihtiyar bir Yahudi meçhul 

• - Gerisi üçüncü sahifede -

, 1 caddeleri p~ke dôşetmiş 
ve bu iş için mütemadi
yen çalışmaktadır . 

BeleCiliye büdçesi 97 
bin liradır . Şimdiye ka
dar fazla mesai gösteril· 

1 

ememiş ise de bu borçlu 
olmaktan ileri gelmiştir: 
Bir şehir tiyatrosu ve' iki 
apartman için yüz bin 

lira borçlanılmış fakat 
bu gün borcun tamamı 
ödenmiş bulunuyor . Elazizde yeni açılan caddelerden biri 

Belediye bir mezbaha yaptırmış, ı 
bazı kaldınmlan döşemiş, belediye 
parkını tanzim etmiş, bir sebze bili 1 

yaparak satmış, yangın teşkilatını 
kuvvetlendirmiş, temizlik için arazöz· 

- Gerisi.üçüncü sahifede -



--- -----~----:- - - - -- - -

Sahife : 2 Türk sôzü 23 Temmuz 1936 

TÜRKLER 
' . 

Zulme tahammül edemez 

Türklerle meskun Amik ovasında istis 
nai muameleleri şiddetle protesto ederiz 

------·-------

lll'rıılla çıkaıı " Yıldı: ., gazetesi- 1 
nın ba,ımakale yaptığı bu yazıyı aynen' 
alıynrıız : J 

A mik ovasında bulunan Türkle-
rin köylerinden bir çok mek

tuplar aldık. Bu mektuplar acı birer 
feryattan Arslanın birer kükreme
sinden ibaret idi. 

Ayrı ayn bunları neşretmek is
temedik . işin sonunu beklemeden 
ortada bir sui niyet alaimi görme
den Suriye hükumetine saldırmak 
istemiyoruz. 

Kadim zulüm ve tazyik devir
lerinde zavallı köylülerin harmanları 
hükumeti mahalliye tarafından bek
çiler vasıtasile nazaret altına alına
rak aşar ve vergi bakayası ödenin
ceye kadar köylünün hububatı hap
sedilirken müahhiren Suriyenin mü
nevver ve adil hükumetleri bu tazyik 
usulünü ilga etmiş idi . 

Gariptir ki bu cebir ve şiddet mu
amelesi sırf lskenderun livasının ı 
Türklerle meskun olan Amik ova

sında hala tatbik olunmaktadır.Acaba 
Türkler Suryede tatbik olunan 
kanuna tabi değil midirler. 

Eğer tabi değillerse size yerden 
göğe kadar teşekkür ederiz . . O 
halde bu livadaki Türkler kendi 
memleketlerinin ihtiyacalına göre 1 

kanun ve nizamat vazetmeğe haklı- 1 

dır. Fakat her şeyden evvel , mem- 1 

leketi onlara teslim ediniz. Aksi tak
dirde lskenderun livasını Suriye ka- ı 
nununa tabi addediyorsanız neden 
diğer Suriydi mıntıkalara verilen 
hukuktan lskenderun Türklerini mah· 
rum ediyorsunuz? . 

Bir memlekette bulunan muh 
telif anasırın her birine ayrı bir ka
nun tatbiki, bazı milletlere müstesna 

muameleler yapılması kanunu esasinin ı 
hangi maddesine tevafuk ediyor ? . 

Bugünkü genç ve münevver Lüb 
nan hükumeti daha geçen gün borç
lunun memleket haricine çıkmasına 
müsade edilmezken bu nokta etrafın
da bizzat reisicumhur ile hükumet 
reisi israr ederek borçlunun harice 
çıkmasında daha ziyade alacaklılar 

Sovyetlerdeki 
endüstrinin 
- -----

1936 daki şekli 
1 

Moskova :20 (Tass) 1936 yı- 1 

lının ilk üç ayı zarfında Sovyetler ı 
birligi dahilindeki endüstri nıüesse- , 

seleri; 16 milyar 323 milyon 400 bin 
rublelik istihsalde bulunmuştur. 

Bu mikdar, 1935 yılının ,ilk üç 
ayı zarfındaki istihsale nisbetle yüzde 
31.9 fazladır. 

istihsal vasıtaları istihsali. geçen 
yılın aynı üç ayına nazaran, yüzde 

35,8 nisbetinde. istihlak eşyası istih 
sali ise yüzde 26 nisbetinde fazla
laşmıştır. 

Ağır endüstri, geçen yıla naza
ran, yüzde 38,3 nisbetinde is tihsa

lini fazlalaştırmış, hafif endüstri yüz. 
de 26,5 nisbdinde, gıdai endüstri 
ise yüzde 32,5 nisbetinde fazla istih
salde bulunmuştur. 

Milli Sov;-et cümhuriyetleri ara
sında endüstri istihsalini en ziyade 
mahsus surette fazlalaştıran, yüzde 
79,8 ile Tacikistan ve yüzde 75,3 
ijç Türkmenistandır. • 

Yazan : M. M. 

için faide mevcut ve mutasav.,,er ol
duğuna karar verilerek borçlular, 
badema pasaport verilmesi hakkında 
bütün devaire ı..mirler verilmiş idi . 
Bir borçluyu boğmak, sıkmak, tazyik 
etmek, onu ademe yollamak mahvet I 
mek demektir. 

lskenderun livasında münhasıran 1 
Türkler hakkında tatbik usulu şim
diye kadar hiç bir faide vermediği 

gibi milletin terbiyesi noktai nazarın
dan gayet muzirdir. 

Millet efradı malını hükumetten 
kaçırmak için bin türlü hile ve desi
selere kapılır, bekçileri , kolcuları 
rüşvete alıştırır, baştan başa ahlak
sızlığı davet eder. Zaten borç içinde 

boğulan köylüye bir de bekçi ve 
kolcu maaşları ödetmek, boğulan bir 
adamı kurtarmaktan ziyade bir tek
me vurmağa benzer. 

Hükumetin adaleti, müsavatı ne
rede kaldı ? 

Avrupa hükumetleri efradı mil
leti zengin etmek İçin milyonlarla 
lira sarfediyor. Biz ise kendi ülke
mizde zavallı köylüye soluk bile al
dırmıyoruz. 

Bu sene amik ovasında zavallı 
köylüye ne bıraktı ki. üstelik aç ve 
ıefil kalan çıftçiye bir de bekçi, kol· 
cu masrafı yüklensin? 

Adil ve vicdan sahibi Suriye hii
kumetinin nazarı dikkatını bu nok
taya celbederiz, 

Bu muamelenin sırf Türklere 
kar;ı Türk oldukları için tatbik edil 
mi~ bir tazyik usulü olduğuna bir 
türlü inanmak istemiyoruz. 

Çünkü Türkler hiç bir vakit zul 
me tahammül edemez. Ve Suriyeli 
genç ricali hükumet, Türke karşı 
böyle garazkarane muameleye te 
nezzül etmez. 

Olsa olsa, ortada bir sui tefeh
hüm belki de küçük bir ihmal ola
bilir ki, Suriye hükumeti bunu der
hal nazarı itibara alarak umum aha
liye şamil olan her türlü hukuk ve 
muamelatı, Türklere de teşmil ede
rek hüsnü niyetini isbat etmelidir. 

Örge Evren'in Çu 
kurovalılara vedaı 

- Birinci sahifeden artan-

yön kurulu eski Başkanı Örge Evren 
dünkü ekspresle Ankara ya gitmiştir. 

istasyonda kendisini Vali ve Sey
han llyön kurul Başkanı Tavfik :-la· 
di Baysal, tümen Komutanı vekili, 
Belediye Reisi ve Parti, Halkevi ar
kadaşlarından ve şahsi dostlarından 
mürekkep büyük bir kalabalık yol
cu etmiştir. 

Örge Evren Adanadan ayrılır
ken çok sevdiği ve sevildiği Çukur
ovalılara veda için gazetemize aşa
ğıdaki mektubu göndermiştir: 

"Türksözü,, ne 

"Asil ve temiz ruhlu Çukurova 
çocuklarının büyük ve çok müessir 
el ve gönül birliğile, çok ağır ve 
mesuliyetli Parti ödevini görmeğe 
çalıştığım üç senenin bende bıraktı
ğı tatlı ye kıymetli hatıralar benim 
için hiç unutulmıyacak mahiyettedir. 

Adanadan maddeten ayrılırken 
hu derin duygu içerisinde bütün 
Partili arkadaşlarımla Adananın 
çok saygı değer çocuklarına veda 

Nakdi bedeller 
nasıl alınacak 

Vekalet bu hususta bir 
emir verdi 

Maliye vekaleti, defterdarlık ve 
askerlik şubelerine askerlik bedel 
nakdilerinin nasıl ahnacağına dair 
bir tamim yapmıştır. 

Bu emre göre : "1111 sayılı as
kerlik mükellefiyeti kanununun 105 
ve 106 ıncı maddelerini tadil eden 
1958 numaralı kanunla bedeli nakdi 
250 lira ve idarei hususiye hissesi 
( Halen tayyare resmi ) de onikiden 
beşe yani 30 lira 83 kuruşa indiril
miş olduğundan bedeli nakdi vere
cek kimse 250 lira bedeli nakdi ve 
20 lira 83 kuruş tayyare hissesi ki 
cem'an 270 lira 83 kuruş yatırılacak
tır. 

Bu meblağı iki taksitte vermek 
istiyenlerin her taksitte 125 lira be
deli ·nakdi ve 10 lira 42 kuruşta tay
yare resmi vermesi icabeder. 

Bazı kazalarca yalnız bedeli nak
di alınarak tayyare resminin alınma
makta olduğu ve bazı kazalarda da 
alınan 125 lira bedeli nakdiden hisse 
ayrılmakta bulunduğu ve bir kısım 
mal sandıklarınca da iki taksitte alın
ması lazım gelen bedeli nakdi ve 
hisselerin üç, beş taksitte alındığı 
irat evrakının tetkikinden anlaşılmak
ta ve noksan görülen hususat mün· 
feriden yazılarak islah ettirilmekte 
isede fuzuli muhabere ve iştigali mu
cip olan bu h.ıle meydan verilme
mek için bedeli nakdi ve tayyare 
hisselerinin yukardaki izahat daire
sinde İstifası ve kanunen azami iki 
taksitte alınması lazım gelen bedeli 
oakdilerin daha fazla taksitlere bağ
lanmaması ve muhabereye sebebiyet 
verilmemesi lazımdır. 

Dinamit.kapsolu 
ile oynarken 

Çocuğun eli, başı ve ayak
ları yaralandı 

Y arbaşında, Kasapbekir mahal
lesinde oturan Ali Riza oğlu 14 ya· 
şında Osman admda bir çocuk, dün, 
eline geçirdiği bir dinamit kapsolu 
ile oynuyor. ve keserle kırmak için 
çalı(llrken kapsol birdenbire patla
yarak Osmanın yüzünü, ellerini, ba
şını ve bacağını yaralamıştır. 

Çocuğun derhal tedavisi yaptı
rılmış ve zabıtaca yapılan tahkikat
ta, bu İşte bir kimsenin suçu görü
lememiştir. 

Kaçak keresteler 

Dün, 490 numaralı yük araba
rısı Hüseyinden 46 parça kaçak ke
reste yakalanmıştır. 

Bu kerestelerin Salahaddin adın
da birisine aidiyeti tahkik eticesin
de anlaşılmıştır. 

Kaçak keresteler Orman idare
sine teslim edilmiş ve tutturanlar 
hakkında lazımgelen muamele ya
pılmıştır. 

• 

ediyorum. 
Çukurovalılara hiç silinmeyecek 

olan büyük duygu. sevgi ve saygı
larımı sunduğumu arzetmek için 
"Türksözü" nün tavassutunu rica 
ederim. 

Balıkesir Srıylavı 
Örge Evr~n 

Taze yiyecek J Antep fıstıklarında 
Meyve ve sebzelerin şehri ~İ böcekler Üzerinde 

mizdeki satış fiatları 1 tedkikat yapılacak 
• 

Şehrimizde taze gıda maddeleri, 
meyve ve sebzelerin satış fiatlerini 
aşağıda gösteriyoruz : 

Süt kilosu 10 kuruş, Yoğurt ki. 
!osu 12 kuruş, Yumurta tanesi 1 ku
ruş, patlican kilosu 7 kuruş, domates 
kilosu 3 kuruş, taze yeşil büberin ki
losu 15 kuruş, taze bamya kilosu 4 
kuruş, taze fasulya 6 kuruş, kabak 
7 kuruş. hıyar kilosu 13 kuruş, zer
dali 15 kuruş, üzüm 12,5 kuruş, pa
tates 6 kuruş, sarmısak kilosu 30 
kuruştur. 

Karpuz iyice bollandı. Kavun da 
çıkmışs da henüz olgun ve yenecek 
bir halde değildir. 

Ziraat mücadele istasyonu 
Müdürü Antebe gidiyor 

~ 

Antep fıstıklarına ziyan yapan 
böceklerin mahiyetini tetkik ve alın· 
ması lazım gelen tedbirleri tesbit 
etmek üzere Vilayetimiz ziraat mü
cadele istasyonu Müdürü Haydar 
10 gün müddetle Gazi Antebe gön
derilecektir . 

Dün, ziraat vekaletinden Vilaye. 
te bu husustaki emir gelmiştir . 

Haydar bir kaç güne kadar An
tebe gidecek ve fıstıklar üzerinde 
tetkikat yapacaktır . • 

İtalyanın Monte 
karlosu 

ı talyanın Montekarlosu denilen 
yer Rivieradaki küçük şehirler· 

den San Remodur. Buradaki asri 
eğlence yerleri , oteller , gazinolar 
vardır. Fakat yine eski şehir kısmını 
muhafaza etmektedir . Orada yüz· ~ 
!erce sen~ evvelki dekor içinde yüz- et 
!erce sene evvelki evler bulunmakta·~ 
dır. ey 

S R d ki b. ..far on emo a es ır gemıcı 

şehridir. Kristof Kolomb'u yetiştirePh 
memleket burasıdır. eııı 

San Remo'nun başlıca hususi· ~s 
yeti sokaklarının palmiyelerle süslü ~P 
olmasıdır. Avrupanın diğer şehirle- lna 
rinde sokaklara çınar ve akasya P 
a ~açları dikilir . Burada ise yalnız le 
palmiye. 

Riviera Akdenizin en güzel ağaç 
ve çiçek memleketidir. Palmiye,çarıı 
gibi ağaçlar, cinsine çok nadir te
sadüf olunan çiçekler burada orman 
halinde bulunur. En büyük margarit 
çiçekleri burada yetişir . rıı 

Rivieranın bütün bu tarihi ve tin 
tabii güzellikleri birer küçük müze hi 

· halinde toplıyan şehirlerinden baş· 
1 Iıcaları Rapallo, Santa Margherita, ni 

Bir kaç güne kadar bu da bol 
bir vaziyette çarşıya inecektir. 1 

Camogli , Portofino , Savona , San ste 

O d b w } Remo ve Bordigheradır. 
r umuz ogaz arıı ___ -=-............. -~~~ 

Buz buhranı dün yine 
• 

baş gösterdi 

Geçen yıllara nisbetle şehirde 
bu sene bir buz sıkıntısı çekilmekte
dir. 

Bu yılki sıcaklar dolayisile buz 
sarfiyatı şayanı hayret bir şekilde 
fazlalaşmıştır. 

Bu yüzden halihazırdaki fabrika· 
nın istihsali ihtiyacı karşılayamamak
tadır . 

Halbuki bu yıl, asıl buz sarfiya
tını yapan büyük dondurmacı dük
kanları ve sucular elektrikle soğutma 
usulerini tercih etmişlerdir ki büyük 
bir yekıin ttıtan bunların sarfiyatı 

bu sene yok demektir. Ve bu suretle 
istihsalatın bol bol yeteceği sanıl
makta iken bilakis bir buhran var· 
dır. 

Bundan anlaşılıyor ki bu yıl ha
valar dolayisile fazla istihlak vardır, 

Buz buhranına çare bulmak bu 
yıl için mümkün değilse de gelecek 
sene, Belediye fabrika teşkilatını 
her halde daha genişletmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

T avukcularımıza 
faydalı bir 

malumat 
lstanbul yumdrta kontrol komis

yonu Eksperi Salih Zeki Ekinci ta
rafından tavukcılık ve yumurtacılık 
hakkında " köylülerimize öğüd. !er
den birdanesi ticaret ve sanayi oda
sına gelmiştir. 

Bu işfe uğraşanların rapordan 
faydalanmaları için şehrimiz ticaret 
odasına uğramaları lazımdır. 

Trahom hastahanesi 
göz mütahassısı 

Şehrimiz Trahom hastahanesi 
göz Mutahassısı Doktor Abdi), Ur
fa trahom hastahanesi B~tabipliği· 
ne terfian tayin edilmiştir . 

Abdilin emri pün Vekaletten 
gelmiştir . 

Tohum islah istasyonu 
müdürü 

Salı günü işgal etti 
- Birinci sahifeden artan -

tukta mühim ve manalı bir hadise 
vukua gelmiş bulunmaktadır . ' 

Bir kaç dakika evvel kaydettiği
miz mesut neticeye varmak için bir 
aya yakın bir gayret sarfetmek ica
betti Montrö mukavelesi müracaatı· 
mıza cevap veren devletlerin sıkı 
teşriki mesaisi içinde imzalanmıştır . 
Bundan dolayı dünyaya diyebiliriz 
ki , milletler her türlü beynelmilel 
anlaşmarun esasında bulunan hüsnü 
niyet ve uzlaşma düşüncesiyle mü· 
tehassis oldukları vakıt en müş

kül meseleler bile hal ve tesvi
ye edilebilir . ve her biri tarafından 
doğru ve adilane maksatlarla ~arfe
dilen gayretler muvaffakıyetle tetev
vüc eder. 

Bizi anlamış ve Kamalist Tür
kiye siyasetine milletler arasında 
karşılıklı itimada , teşriki mesaiye 
olan imanını tarsin etmek imkamnı 
vermiş olduğunuzdan dolayı sizlere 
Türk milleti namına teşekkür ede
rım. 

Montrö muahedesi harp sonrası 
siyasetinde bir merhale teşkil etmek
tedir . 

Burada tezahur eden anlaşma 
ye'se düşen bir çok yürekleri kuv· 
vetlendirmekte , dünyaya yeni bir 
ümit ateşi vermekte , sulh davasına 
yeni bir istinat noktası temin eyle
mekte ve bir tanzim işi çerçevesini 
beynelmilel anlaşma sahasında mil
letlerin önünde daima genişli yecek 
olan bir devreye nişanesini koymak
tadır. dedikten sonra konferansın 
fili ve fahri reislerine ve heyeti mu
rahhasalara ve milletler cemiy...ti 
genel sekreterine ve lsviçre federal 
meclisine ayrı ayrı teşekkür etmiştir. 

T emps'in başmakalesi 
Paris : 22 ( A. A.) - Temps 

gazetesinin bugünkü başmakalesi 
Türkün kazandığı yeni bir zafere 
hasredilmiştir. 

T emps bu makalesinde Boğazlar 
mukavelesinin ehemmiyeti ve Türk 
diplomasisinin kudretinden ve Aras 
tan bahsetmektedir. 

Yurttan binlerce telgraf 
Anlrara : 22 ( A. A. ) - Bo· 

ğazlar muahedesinin imzası dolayısile 
yurdun her köşesinden Atatürke , 
Başbakanlığa , ve Hariciye Bakan
lığına gelen binlerce telgrafa cevap 
vermek imkanı olmadığından , Baş
bakanlık, yurdumuzun en ufak kö-

Şehrimiz tohum islah istasyonu 
müdürü Rahmi, dün, ziraat vekale
tinden gelen bir emirle, Adana zira
at mektebinde münhal bulunan ik 
tisat gurubu muallimliğine tayin e
dilmiştir. 

Rahmi, ayni zamanda müdürlük 
vazifesini de ifa edecektir. 1

. şelerine kadar mukabil tebrik.sevgi 
ve teşekkürlerin iblağına Anadolu 
Ajansını meınur etmiştir. 

r--,:~~------'.'.'?'~""1 ıeti 

tol! 
~-"~ca 

lnd' 
Necaşinin korkusu ıiy~ 

~ b! 
A vrupa gazetelerinde , Habeş hih 

-'"'imparatorunun Londradaki bir ~e 
ziyafette yemek yerken alınmış bi~ ilen 
resmi çıktı . Bunun bir de hikayesı in 
var: 

Necaşi A.ıırupalılar gibi giyinme 'b· 
sine ve Avrupada yaşamasına rağ• t 1 

men , memleketinin inançlarına hali er 
bağlı kalıyor . O ziyafette yeme!: t 
yerken içeri fotoğrafçı girince Ne· r. 
caşi toparlanıyor . Resmini çekmi· 
yeceğini zanneden imparator gene lın 
yemeği yemeğe başlıyor . Tam bo lalin 
sırada bakıyor ki objektif üzerin' hi~ 
çevrilmiş . le, k 

Hemen elinden çatalı bıçağı atı· tett 
yor ve peçetesiyle ağzını kapıyor : 

Habeşlerin bir iti kadına görCiir İs 
insan yemek yerken başkasının on' lnun 
uzun uzun bakması her ikisi için de 
felaketi mucip olurmuş . Resim alır' ~eti 
ken kendisine bakacak olan fotoğ' t•' 

d
. 1 

rafçıdan korkan Necaşinin bir en ı• 
şesi de bu resmin gazetelerde çıka' J 
cağı ve kendisini yemek yerk~ ı;ı h 
gördükleri için , milyonlarca kişiniJ\ Ilı! 
yüzünden başına bir felaket ge\ect' da 
ğini de düşünmesidir . ~~ 

Yaşatılan büyükler ır. 

Son zamanlarda büyük adamları 
filmlerde yaşatmak moda oldO 

Edebiyat şaheserlerinden sonra şiııt' 
di de tarihin büyük adamlarını be· 
yaz perdede görmeğe başlıyoruz · 

" Paganini " bunlardan bi:i idi 
Bu sene hazırlanan " Beet oven • 
de bu sahada güzel bir film olaca1'· 
Onu bekleyinceye kadar şimdi Lol' -. 
drada gösterilmekte olan film var · 
" Pasteur ., ( Pastör ) . et, S 

Büyük Fransız alimi bugün bıJ bbu. 
filmde yaşayor ve beşeriyet kendi· M, 
sine unutulmaz bir deva getiren bO civ 
tıb .adamını , gözlerini açarak , sefllas}'c 
redıyor . -~ D 

Gerek şaheserlerin, gerek bü)'."ı 
1 

a 
adamların filme çekilmeleri bu cı ted 

· et hetten, çok istifadeli olmakta ve sı .
1 
e u 

nema bir eğlence olmaktan çıkara~ ~ Ctir 
cemiyet içinde iş gören bir san31 tık] , 
haline girmektedir . ~ Ma 

teka 
1 Da 

Avusturya başvekilinit1 llıalir 
tebrikleri ~ 

Ankara : 22 (A.A.) - Boğazl,r ar~_eJ, 
mukavelesinin imzası münasebetli

1
1.' <ıl Ilı:, 

Avusturya başvekilinden başveki j <it : 
mize samimane rebrik telgrafları ~ M, 
miş ve lnönü tarafından sempati 'le 1 

teşekkür beyan eden samimi ceval'" illan 
lar verilmiştir. 
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Adana Borsası muameleleri 
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PAMUK ve KOZA 
Kılo .hyaıı 

cı ·sı Erı az En çol.. 
Satılan Mikdar 

~ ~. K. S. ırn. 

Kapımah pamuk 
-PiYasa parlağı-,-. -- 37 -39 
Pizasa temizi ,, -29 ı-----·-:~---------ı 
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-Ekspres ' ı 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve para 
22 7 ı 1936 iş bankasından alınmıştır. 

'' ıır·" • •" 

"", 42 Liret 1 ııazır -_· 
Temmuz vadeli 1 7 09 _Rayşınark.------·:---, 

1 - - - Frank « Fransız • 
flirinciteşr;n vadeli 6 70 -S-,-. --. .,.----ı--631- -25 _ -- ter ın « ıngı ız • 

_H_it_ 'ıazır --J 5 \ 96 _Dolar « Amerik_--a:_•-=--=--=-=:=:::_-_,-_ -_ , 
Ncvyork Frank « İsviçre • ·..;,:.;o. __________ • 
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Ankarn dirası Fabrikası 
Ôz Türlr ~<",.orayesile urulmuştur 

ANKARA BiRASININ YÜKSEK EVSAFI 
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 

• Alınacak gıdayı temin eder . 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Bi

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

Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 
Bebekli Kilise sokak No. 11 A. 

6984 
No. 11 B. - Telefon No. 265 

36 

Evinizi, Mobilyanızı, Fabrikanızı, Pamuk ve her çeşit tüccari eşyanızı 

- Yangına karşı -

Sümer Bank 
Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesine 

Sigorta ettiriniz . 

Müracaat : Adana'da [ Rıza Salih Saray ] . 
7078 
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F • "d • Soğuk 
rıgı aıre hava do-

labında muhafaza edeceğiniz 

gıdalar ve her nevi içkiler 

bozulmadan uzun müddet 
kalırlar . 

1 
Sıhhabnızı koruyunuz ve 1936 mo 

• deli yeni bir F rigidaire 
\ :ı.nız . • 

i Yenı Frigidaire 
soğuk hava dolabı elektrik sarfiyatını 

yarıya yakın azaltan Ekovat 
kompresörü ile mücehhezdir. 

Ekovat K .. 1.. frı"gı"daı"re sahip olanlar elek-
ompresor ıı trik faturası gel-

diği zaman ne karlı bir iş yapmış olduklannı anlarlar. 

Frigidaı"re'den daha üstün ve daha idareli soğuk hava 
dolabı yoktur . 

Orta mekteple Liseden ikmale 
kalanlarla müsabaka imtihanına gi
receklere bilumum Riyazi ve Fiziki 
bilgilerden ders vereceğim. lstiyen
lerin kırtasiyeci Mehmet Sadık va
sıtasile Yüksek Mühendisten Recaiye 
müracaatları . 7108 
16-19-21-22-23-26-28-3 

23 Te.mmuz 193& 

Adana asliye birinci h 
kuk hakimliğinden: 

D. 936 13 

Adana Hazinei maliyesi ve 
tarafından Adananın Yarbaşı ıııl 
hallesinde Mustafa oğlu Hamit alı! . 
hine açılan alacak davasının ya~ • 
duruşması sırasında : Evvelce adtf ı 
sinin kaybubetine binaen 17-7 
936 tarihli celsede bulunması Is 
bulda Cumhuriyet ve Adanada 
sözü gazetelerile ilan edildiği halj 
mezkur günde malıkemeye gelınellı 
ve musaddak bir vekil dahi gö~ 
memiş olduğundan davacının tale~ 
ilanen gıyap karannın tebliğine 
müddei vekilinin esbabı sübutiy~ 
getirmesine ve muhakemenin 28" 
Eylul - 1936 pazartesi günü 1 
9 za talikına karar verilmiş oldur! 
dan işbu muameleli gıyap kararı-. 
beş gün zarfında itiraz etmedif 
ve mahkemeye de gelmediğiniı ~ ın 
musaddak vekil göndermediği ac 
takdirde bir daha mahkemeye lar 
bul olunmıyarak mahkemenin gı~ tis 
bınızda rüyet edileceği ilan olunur ol 

7125 ta 
ın 

Çukurova harası direj( ko 

törlüğünden : 
Ceyhan kazasının Tumlu köyü ~I 

Kesik köprü mevkiinde binbaşı M d~ 
met Hulusi zade Mü tekait binb 
Ömer Ab 1ülkad~r ve kardaşı ,.ıt ler 
dülbeia ait : ba 

Şarkaıı ş;f, garben Hasan deÔ' l'u 
şimalen keli, cenu'>en Mehmet k3li ke 
hududu ile mahdut 45 dtinüm . ~~' 

Şarkan şif, garben yo1, şimal ın~ 
şif, cenuben şif hududu ile mahd ha 
43 dönüm . Var 

Şarkan şif, garben şif , şimale 
Mehmet kahya , cenuben Hüse da 
tarlasile mahdut 100 döniim. ~e r ırn Şarkan yol, garben Arap A 1 v 
şimalen şif, cenuben Arap Ali t~r ;; 
!asile mahdut 50 dönüm ki : DÖll 
kıtada ceman 238 dönümden iba nın 
tarla Seyhan Vilayeti idare Heye ~ '." 
nin 10-6-936 tarih ve 1023 ~~ıt 

. tıst 
maralı menafii umumiye kararına ii 
tinaden Çukurova harası müdürif ze 
tince istimlak edileceği ve Ceybi di: 
Belediyesi muhammen heyetinin l?'liı 
7-936 tarihli mazbatası ile de ilı'de 
kür tarlalann beher dönümüne ülf ~ki 
lira kıymet tahmin edilmiş oldut 

0 
a 

ilan olunur.7128 23-25-28- '!'un 

San 

Yitik mühür ll\in 

Oğlum Cemal ile bana ait ıl~~ 
mühürlerimizi kaybettik . Yenisifi er 
kazdıracağımızı , ve yitik mühür in; 
de kimseye borcumuz olmadığı -Ofuy 
bildiririz. Ôlü Ragıp karısı, 

7126 FATMA tı; 
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Halep orada ise, arşın burada .... Geliniz, görünüz ve kanaat getir-
dikten sonra satın alınız . 7101 

1rna 
-=--====-..,...,, ....... ---.........,.....,,..---.,..._~6~Y48......,......,...-....... __,..,____.~-==...-30,!,.Jrnaki 

Adres : Abidin paşa caddesi Ziraat Bankası karşısında . 

Muharrem Hilmi 
müdürü ar l Umumi neşriyat 

Celal Bayer 
Adana Türk sözü matbaası 


