
Ferid Gnven !!!!!!!!!~ .... !!!JU 

SAHJp ve BAŞMUHARRfRı -- •• l( 
Salı •• 

~ 10 Ağustos 937 
\ 

Onüçfü cü Yd - Sayı : 3901 

ADANA: ~ 5 Kuruş 
Telefon ı 17 GÜNDELiK lY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Erzurum da 
Büyük bir iplik fabrikası 

kuruluyor 

Tahsin Üzerin beyanatı 
Ankara : 9 ( Radyo ) - Erzu

rumda kurulması tasarlanan büyük 
ve n.odern iplik fabrikası için ted. 
kikatta bulunmak üzere bir heyet 
Erzuruma gitmiştir . 

ÇINLI BİR PROFESÖR ŞEHRİMİZDE 

Milletler Sosyetesinde Çinin mümessili 
olan Doktor C. Pen 

Türk inkilabından hay
ranhkla bahsediyor ve 

•;11tt ·" - t .. • 

Üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
Üzer Erzurum Halkevincle kalabalık 
bir dinleyici önünde yaphtı bir has 
bihalde bugün Erzurumda fazla ya . 

pıcalık yapılması:nn yeni Erzurum 
içiq zaruri oldutunu , şehirde mev
cud medeniyet tarihinin öğünülecek 

"Çin kurtulmak için muhakkak Türki
yeyi örnek almalıdır,, diyor •Çllk ordumuz geçen manevralar sonunda geçld reamlnde 

MAVi - KIRMIZI rAdliye Vekiliniz 
ar-.larmm korunacatam , çifte mina
rererin müze yapılacağım ve orada 

Cemiyeti akvam sıhhat i ı · . . 
dinde Çinin mümessili ola ş en nez- nın Çınd.en daha çok ileri gitmesine 

P
rofesör C Pen d n .doktor ' sebep bızden tfaha evvel kapitülas. 

Ordular yerlerini alıyor tetkiklerde Erıurumun canlı ve evrensel kahra
maflhk eserlerinin teşhir edileceğini 
diter bir çok asri ihtiyaçların yeri: 
ne )'etirileçeğini , iki yıl sonra şi. 

· yanın a eş1 ve Sıh- y ı h . h kk ·· .. · hat Vekaletimiz t f d k . . on an ve ccne!Jı ta a ömunu ılga et-
. ara m an endısıne 1 miş olmasıdır 

Mıhmandar olarak terfik edilen kı _ . : . 

Ordu .. --
lraa ~un suratle motörleşmesi karşısında halk 

T~ ka yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı 
ur kuşu gibi motör kulübleri de açılacak 

. Anlcıra . 9 ( T·· k eıı ) · ur sözü muhabi · 
.. Ytli :- K~aman ordummun 
• Bu itin geçtıkçe çelikleşmelcte· 

ku~etJ~ motörleşen Türk or
etJı elemanlarda temin 1 

lat11r ti b lafı.. ~ asıl ol muştur • Bil. 
0

f \'e L~ ıbtiyacı ken Jinİ aöster 
"" ıhr 

0 

.._.elet ıyaç her sene ahnan ve 
ka en anlayan erlerle tama 

İtibarJ:11j~a~adıtı görülmüştür . 
...... , ... _ te lıi ~Kkuşunda olduju gibi 

~ rnuessesede yetiştirilip 
'enç eJe bakımdan taJinıli ve bil
Ycıj ka rnanlarla daha ziyade 
~ 1. tarlattırılmışbr • 

• '--•-a.. 

• lçalınaaı ~ -~lkevlerind~; de 

tdc cdilanesi düşünülme"'te ve 
• her şeyden önce motör bilgisi 

ve motör sevgisittin aşılanması mu 
vaf ık görülmektedir . 

M•nevr•l•r 
Büyük Trakya manevralan için 

haurhklar devam etmektedir . Y •· 
kında ecnebi askeri heyetJer ıchri· 
raizc gelmiş olacaklardır • Ordumuz 

' Trakya'da manevralar için tecemmu 
hareketine devam etmektedir . Bir 
topçu taburiyle takviye edilmiş olan 

bir piyade alayımı~ tatbikata 
başlamışbr • Bu tatbikat üç ıün sü
recek ve Çatalca'ya kadar devam 

edecektir • Alay orada manc.vraya 
M;re..Iıımz l"evzı \,aKIDK ou 

gün yarın manevra mıntakasına ha 
reket edeceklerdir • 

4kDENiZDEKi ANARŞi 
GiTTiKÇE eüY_!)OR 

.. 

itaraf ticaret gemilerine tecavüzler 
tevali etmekte -------· ispanyol cephelerin~E! 
harekat durdu gıbı 

• Paris: 9 [Radyo] - Akdenizde 
llnaıanı, .. gemilerin bombardmana 

lbaruı kalmasını matbuata şiddetle 
Protesto etmektedir. 

r&;;iye işleri 1 

/ , kdenizde bu gibi hadiseler 

okadar sıklaşmıştır ki: Hergün mut
lak bir bitaraf ticaret veya harp 

_ Gerisi üçüncü sahifede -
g:Ç! ±Z2? z::gd ... 

Mesalihi Müştereke 
müzakerall ihti18fh 

Berut tüccarları gümrüklerin 
fevhid kararını protesto 

"' karar verdiler etmege 

Hasan Cebba;eye haharet eden 
Necip Koç mahkfım oldu 

lz,.ir : 9 (A A ) · Şeh . d · · .- rımz e 
metli Dortorlarımızdan Remzi old:"- B~n. şıın?'•. şahsen Pekın ve Ti. 
halde dün şehrimize 

1 
. ' ısu en:-Çının elımızden çıkmasına müte-

~lunan Adliye Vekilimiz Bay ?ük· 
ru Saracotlu Vali Bay Fazh Gleç· 
le beraber Bergameye 'tmit 
tetkiklerde bulunduktan songı ~le 

ge mış ve mat- essır de"-T ç- k.. b k . 
baamm da ziyaret etmiştir . fb h ıs' ım. un u u ayıp Çıni 

-~ 
Doktor C Pen h"k: t' . . ın 1 a adavet edecek ve gözünü aça. 

· u ume ımızın caktır N ı k. A .. . 
misafiri olarak Cemiyetiakvam namı- k · as.ı . ı taturk memleketı 

hlc k 
raqu. 

a ata ç-ı mışlardır. 
) 

na ve Çinin talebi - · 
1 

k .urt?r.mak ıçın Yunanlıları mağlup et-
uzerıne mem e e- tı Bızım d b .. 1 

timizde sıhhi ve sosyal teşkilAtı etüt nim. e oy e yapacağımıza emi· 

Necaşi gene beya
natta bulundu 

"Tahtan ve milletimin 
istiklalinden ferağat 

edemem" 

Londra : 9 ( Radyo ) - Burada 
bulunan Negüı, tahtan feragat ed 
ceti haldanda Avrupa matbuatınde~ 
çıkan şayiaları yalanbyarak lıı 'liz 

..:.. .. Ne~ttı de b'7"--+ ••ı T•haln D•r ma8 .~·-- --- -
letimin iltikliliodeD vazıeçmit ve üniwı lllai olaeatım söylemiş ve es· 
geçecek detiJim • lnsanlıta yakışma· ki hsap Erzurum fena idarelerin 
yan böyle bir feragati yapbtım bak. canlı bir eseri idi , yeni Erzurum 
kanda çıkınlan pyialar aMlsazdır :- Atatürk yurdunun müreffeh bir ma· 

Sonuna kadar çalııacatım • muresi olacakbr • Demif tir • 

etmektedir. 
Çinli profesör Türkiyede yaptığı 

seyahat ve gördüğü müesseseler 
hakkında gazetemize şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- '' Türkiye hakkında büyi:!k 
bir malumatım yoktu . Bütün mahl
matım gazete ve mecmualardl'\ oku· 
du~larımdan ibaretti. Bir müddetten· 
~rı çok büyük bir ilerleyiş yaptığını 
yı~e .gaz~te)erden öğrenmiş olduğum 
Turkıye ıle Çini mukayese etmek için 
geldim. 
. Şark memleketlerinin sosyal va· 

zıyetleri birbirine çok yakındır. Fa
kat biz Türkiyenin terakki ve inkila· 
bını Tü~kiyeye gelmeden evvel tasav. 
-..duact' 9ıa"1.. • • • - - .. ,,. 

Çinin Türkiyeden ötfeneceği 

çok şeyler vardır. 
Bu iki şark milletinin de hakiki 

inkilapları ancak şu on beş, yirmi 
sene içinde olmuştur. Fokat Tarkiye-

Hatayda nüfus siyaseti 
Bu anasır arasında müsbet 
menfi propagandalar başladı 

Mahalli hükii.metin aczi görülürse 
idareye fransızlar geçecek 

Antakya : 9 (Türksözü muhabi

rinden) - Sancakta emniyet işleri 
temamen deAilsede münseliptir. Yüce 
Komiserlik daire şefi gerek Antakya 

ve gerekse lsktnderun hükumetine 

Bütün anasır şefleri mcktum nu· 1 
fus kalmaması için ev ev dolaşmakta 
ve halka lazım gelen tavsiyelerde bu 
lunmaktadırlar. 

Bu arada, anasır arasında fesad 
çıkarmak isteyen bazı kimselerde 

melanet için kapı kapı dalaşmakta 

- Gerisi üçüncü sayfada -

bir tahrirat göndererek; Sancak ma _ _ 

halli hükumeti, emniyet işlerinde lCin vel 
dikkatli bulunmasını, ıayet bu işlerde \ 

bir geyteklik gösterdili veya her Japonl 
hangi bir hadise vuku buldutu tak· • 

dirde emniye işlerine derhal Fransız harbi 

Bütün Çin 
hazırlanıyor 

memurları tarafından vaziyet edile· -

cetini ihtar mahiyetinde Bildirmiştir. Al ,,. 1 . ç· d 
Hataydaki anasır arasında nüfuı m an m U a 1 ffi 0 rl n 1 n en 

fsiya~eti ebe~mi~e~le ele abnl!llŞ ve çekı· ıece..., •. dog\J ru deg\J ı·ı 
faalıyete geçılmıştır. g ·-------

içeride 

Memleketimizde miJJi inkilab baş
layalı, yani on senedenberi memleke
tin l i l hassa köy mıntakalarında sos• 
yal i~ki~abın yol almasma çalışıyoruz 
ve koyluye, çiftçiye yardıma uğra· 
şıyoruz. 

. Fakat bu on sene içinde fazla 
ılerlıyemedik . Burada Türkiyeden 
f~rkımız .. mcydana çlkmaktadır. Çünkü 
bız henuz yabancı milletlerin tesirı 
ve ~ahakk~münden kurtulamamış bir 
vazıyetteyız. Bir ilerleme hareketi 
yapar yapmaz bir çok güçlüklerle 
ve yahud ecnebi tesiriyle, müdaha. 
lesiyle karşılaşıyoruz. Ve ekseriya 
geri dönmeke mecbur oluyoruz. 

'i""'~.!J!i -~ükumetimizin bugünkü en 
lirsek terakki yolunda bizim için bu
yük bir mani kalmayacağına kaniim. 

Türkiyenin en büyük bahtı mem
leketi yabancı istilasından kurtarma 
yolundaki mücadeleye şef olduktan 
sonra medeni ve sosyal inkilaba da 
şef olan biiyük bir lidere sahih ol-

masıdır. 
Bizim şefimiz maalesef askeri iş-

lerini henüz bitirememi ştir. Türkiye 
bu yolda Çine en büyük ve parlak 
hir misal olabilir. 

Çinin kendisini kurtarması için, 
kurtuluş davasında milli kuvveti ve 
menbalarını birleştirmiş, bir şefin ar
kasında yürümüş olan ve sonra me· 
deniyet ve nur yolunda da aynı şefi 
takip etmiş bulunan Tükiyeyi takip 

etmesi şarttır. 
Türkiyeye yaptığım bu seyahatta 

edindiğim bu kanaatları memleketime 
döndüğüm zaman hükumetime ve 
milletime tavsiyeye elimden geldiği 
kadar çalışacağım . 

- Simdiye kadar gezmiş olduğu
nuz sıhhi müesselerimiz ve teşkilatı
mız hakkmnaki int ibamız nedir? 

Gezdiğim Türk sıhhi müesseseleri· 
ni, memleketimde şefi bulunduğum 
sıhhi müesseselerle mukayese edece· 

ğim. 
Bizde teşkilatı sıhhiye hususi ve 

mahalli bütçelerle idare edildiği için 
sıhhi ve sosyal işlerde sarfedilecek 
para bir elden ve merkezden idare 

edilmediği için Türkiye kadar muvaffak 
olamıyoruz . 

Halbuki Türk iyed e sıhhi ve sos
yal işler merkezd en idare edildiği 
için işler d aha muntazam takibedili
yor ve daha muvaffakıyetli oluyor. 

Türkiyede teknik ve ilmi sahada 
çalışanlar bu çalışmalarında daha çok 
serbestiye sahiptirler . 

d Şam : 9 (Türksözü muhabirin· 
en) - Lübnan Suriye mcsalihi 

.._iittereke müzakereleri devam et 

İ~kt:d~r. Alınan malumata göre ; 
lci büku.netin gümrükleri ayırma ka. 
rarınd~ müttefik bulunriukları bildi
riliyor. 

den) _ Gümrüklerin ayrılması yü 

z.ündtn büyük zararlara düçar olaca

ğı anlaşalan tüccarlar, dün bir to~· 
lantı yaparak bu fikri Lübnan hu· 
kumeti nezdinde protesto etmete 
karar vermişlerdir. Suriyeli tüccarla· 

nn da aynlma fikrine aleybdar bu-

Seren ad 

• 
Türkiye • Sovyet 

dostluğuna bir bakıı 

Japon taarruzları durdu fakat Çin 
kıtaları ilerlemektedir 

Şankbay : 9 (Radyo) - Japon 
ajansı, Çin milli müdafaa meclisinin 

ikinci defa olarak Nankiode toplan. 

dıtını ve Şimali Çindelci Japon kuv. 

vetlerine kar11 koymata ve bu kuv· 
vetlerin Pekin ve Tiyençin etrafında 

işgal etmekte bulundukları mevkii 
iıtirdada karar vermiş olduğunu bil· 

dirmcktedir. 
Nankinden verilen bir habere 

göre Japonlar Hankovadaki Japon 
- Gerisi üçüncü aayfada -

Hülasa olarak diyebilirim ki,Tür· 
kiyede sosyal ve sıhhi çahşmaların 
tarr.ı bizimkinden daha çok iyi ve 
bugüne uygundur . 

Türkiye kazandığı sulh ve me
salemet devresine kavuşmuştur • Çin 
henüz buna mazhar olamamıştır • 

Doktor C. Pen bugün Mersine 
gidecek ve oradan Gaziantebe , ve 
sonra Sivas Kayseri ve Ankaray~ oıa

... dan da lzmire gidecek ve tedkd-
rine devam edecektir • 

Benat: 9 (Türkaözü muhabirin· 
- Gerisi ikinci Mhlt9de -



8erlln meldultu : 

-TÜRK - SOVYET 
DOSTLUGUNU Şehüı-t ~aberterl 

Radyonun va 
baş döndürücü 

İtalyan matbuatı nasıl görüyor? 
IZYESTIYA GAZETESi MUHABiRiNiN MAKALESi 

Romadaki hususi muhabirinin 
29 temmuz tarihile telgrafla 

kioe İçin daimi bir tehlike olup dur· 
duğu mütalaasında bulunmaktadır. 

Karataş 
pliiında 
bir çocuk 
boğuldu 

Kasapların 
rekabeti 

• • istihlak vergısı 
Kanunun ikinci maddesi 

değiştirildi 

Vll.Aft'ILUE TULIUL 
y .... 

tekamül 
Son Berlln sergisinde 

çarpan yenlllkler 

&erlin : 4 AAustos • 
Almanyada radyo 

gönderdiği makalede Tü~k vekilleri
rin Moskovayı ziyaretlen esnasında 
Litvinofun Türk - Sovyet münase· 
datı tarihçesine atfm söylediği .nut: 
kunda bu münasebatm ehemmıy~tı 
yalmz bu iki memleket için d.e~ıl : 
ayna za·nanda umumi banş_m bıı ıncı 
derece bir amili olduğunu ışaret et· 
tiğini kaydedcrekşöyle diyor: 

Taaccüp edilecek bir ~o~~ var. 
sa, 0 da güya Sovyetler Bırlığı ta· 
rafından Türkiyede yapılmakta olan 
mezkur "komünist propagandasm" 
dan İtalyan resmi gazetesi muhar. 
ririnin şikayt t etmesid;r. 

Türkiye hükumetini bu gibi "hi· 
mayeci" den azade kılmak ve onu 
kendi ihtiyarına bırakmak daha doğ 
ru olmaz mı? 

Eski Hamam mahallesinden Hü 
seyin oğlu sekiz yaşında. Salahaddin 
isminde bir çocuk annesı ve kardeş 
ll'ı ile birlikte gittikleri ve Karataş 
plajında banyo yaparken boğulmuş. 
tur. 

Et fiatları ucuzladı 
Şehrimi& kasaplan arumda 10D 

gllerde rekabet yeniden batluut· 
tı Bu sebeple et fiattarı olclukçia 
uızl a mıştır. • 

Dünkü piyasaya göre; koyun-etı· 
n kilosu 35, sığ11 etinin kiloeu 25, 
kçi etinin kilosu da 25 kuruştan. sa
tma ta başlamıştır. 

Dahili lstilalik verp Le ·-
2 nci maddai deiiıtirilmiflir. IM2 

f01u kaDUna ilk kmn .,.,_.. ... , ıeclll.o 
re teblig edilmittir. Tadil 
madde şöyledir: 

rinin mikdan 8,372.800 e 
böyl:ce Almanya dünyanın 
.bim radyo memleketi o 
ıdiye kadar en çok radyo 
9>e malik olan lngiltere bu. 
albnda kalarak radyodaki 
pybebaiftir. Yalnaz 
~inle'ci .. ,.. All~,..~ 
'U yı b .. 

•• • S.lediye daimi cncumenı 
5 milyon faıla olup epmm 
tedir. 

dün toplandı 
* *. 

.. Sovyct hariicye komiseri .. bazı 
devletler "in hariçi siyasetini her ne 
kadar mümkün olduğu derecede va-

zih bir şekilde karaktdtize etmişse de, 
lakin o bunlann hangi devletler _ol
duğunu tasrih etmeyi lüzumsuz .. gor
dü . Litvinofun 13 temmuzda soyle 

Muharrir makalesini ltaJya ile 
Tüı kiye arasındaki dostane münase· 
batın inkişaf edecef ine ümitvar ola. 
rak bildirmetktedir. 

yapılan tahkikat neticesi , iote 
asla kast olmadığı ve çocuğun ka· 
zaen boğuldııgu anlaşılmıştır. 

Maarifte: 

Enstitüye girecek Ö~~~t
menlerin imtihanı dun 

yapıldı 

Dün öğleden sonra belediye dai· 
m'CDCiimedi Reis Turban Cemal 
B .. iker'in riyaseti altında toplana
ra: be~ı karar'8r alaha_ıttr. 

" Bilumum smai müeaea.de>ve 
hususi umumi işlerde (tramva_y ~a: 
bil) kuvveimuharilce ola~alc ııbh1ak 
edilen elllctriğia beher kilovat..._ 
tından apğı.dald tdiiı*• ahrur •.. 

ı - istihlak edileA eJektnğın 
beher kilovat saatinin fi.ati 9 ~uruıa 
kadar ( 9 klMlş dahil ) ıse bır ku-

Radyo hevesinin Al 
yayılmasında mühim • bir rol 
mış olan, halkın ke~~ ~y 
leme alet eri, bugin eskismd 
daha iyi bir şekle girmiş . 
beıaber ancak 59 mark gı 
bir fiata satılmaktadır. Zik 
rakamlar 14 üncü Alman ra d·ı· b nutkundan on gün sonra ;a 

1 1 u ı h . 
. 24 temmuzda çıkan tal ya an. 

m R 1 . ciye nazareti naşiri efkarı " e .o;ı 
noni Enternasyonali " gazetesınde 
Türk _ Sovyet okuyucularına işte 

bu makaleden pahsetmek istiyorum. 
Mezkur makalenin muharriri ma -

kalesine , Arasın Moskovayı ziya· 
reti Türkiye , Ef ganistan , lran ve 
frak arasında imzalanaa Asya misa· 
kı hususunda " Sovyet hükumetini 
telkin etmek ,, maksadiyle yapıldığı· 
m işaret ederek başlamaktadır · 

Bu münasebatın niçin inkişaf et· 
mes zaruri olduğu sorulacak olursa, 
buna "umumi barışın takviyesi ve 
umumi e~miycti garanti altına alın· 
ması için lazımdir" cevabı verilmek 
tedir. 

, Ankara : Gazi terbiye -enstit~
süne girmek isteyen ötre~en~m 
İınthanları dün şehrimiz kJZ l...,smde 
mümeyyiz heyetinin nazaretiıtde tah· 
riri olarak yapılıpıştır • .ti.banlar 
Türkçe edebi'ilt' tarih -ıafya· 
dan idi . 

Öğretmenler -iyer 

Tatil münasebetiyl~ batlara ' 
L- -!~ böl yaylalara ve dış şehir..,..e 5~en .. • 

Lağımlar 
mazotlanıyor 

V'I"' etimii sıtma mncad~lesi 1 
ay ki b'lu m~murları tarafindeo şehirde . ~ .. 

mım yerlerin lağımlara ve sü ~ı
.kiıtili yerlere, ıttazot serpmektedir· 
leı • 

Ziraat ()dası 
» ~ • 

seçımı 

Şehrimiz Ziraat Odası s~~m~ 
dün yapılmıştır. BU iritihapta bmncı 

ruş, 2 _ lıtihla.k edilen .beher kilo
vat saatinin fiati 9 kuruttan yukarı 
ile 20 para, 

3 - Havapzının beher metre· 
mikibı 20 para İ.ııtihlik vergisine 
tabidir. . 

Ar.cak bir san'at zın,nrc:sınde 
h 'k kuvvet olar8't eleldnk kul· mu arrı . " . 

lanan smalmüesıcse1cnn _ödıyecek· 
ter. resim mamut&bn maliyet bede-
1.ndı W;•de 0,75 i tecavüz ettifi tak· 
ı e ,..... kı . i . 

-dmle hültfünet, o su~ sana yı çın 
&U resimi, mezkOr nisbcte kadar 
indimrete uflbfyettardır. 

. · ::.. .. ·-betile Göbbe gısı m~ 

lediji bir nutuktan ahnım~tır. 
yeni serginin ziyaretçaler 

de bıraktığı intiba radyo ale 
artık büyük bir değişikliğe 
iaıkin barakmayacalı kadar 

ül etmiş oldupdur. Son 
:rfıncla yapılan detiti~i~er 
"Magiscbe Auge,, - mhir• 
hem tele dütme ve hem del 
bastırma dütmesile tan~. 
: .... e kaim olması bir yenılık raı • 

ile beraber fazla ehemmrye Mı-zkur muharrire nazaran , gu
ya Sovyetler Birliği misaka iştirak 
eden her dört devletin mukaddera. 
bna behemehal müdahale etmek is
temek istemiş ve istemekte bulun· 
duÖ'undan her halde bu misaka İşt!- I 
n·ıtsuzlutu datıtmak " için de Aras 

Muharrir, ltalya'nın Türkiye karye 
şı hiçbir taarruz f ıkri beslemediğin
den mi bu münasebatın dostane ol. 
masını intiyor? Kat'iyen öyle değil. 
O~un fırince, ftalya ile Türkiye ar' 
sında dostane münasebatm inkişaf 
etmekli~i,.. "Her iki devletin Sov 
yetler birliğinin hali ha~rda A~de· 
nize sokulmak yolundakı harekatını 
şüphe ile takip etmekte oldukların· 
dan., ezzem imiş. 

"Sovyetler Birliğinin Akdenize 
sokuluşu" hakkında bir sözü, ancak 
kendi okuyucularım her g~~en ~~=-

gemiz ve şehrimiZ;.f,~men1en ık· 
mal >ınavlafının ~ yakt..ması 
ve kaydların baıl~üzere bulun· 
mbı dolayısiylc Y~ dilnmete 

. ı· h if tWofferimmfen Kasım Ener reıs ı5e ç .,. • • d n 
ve 'ikincı reislite çiftçile.rimiz e Şekerlere atılacak 

boyalar 

ıey detildir. Radyonun ilk 
radyo sergisinin yapıldJtı 
senesinden şimdiye kadar 
inkişaf hakikaten hayrete d 
O zamanki serginin ridı 
eden Detektor ~esi ile 

Sovyetler Birliğimerkezine gitmiş . / 
olan resmi bir gazetedir. 

Bütün bunlar Türk Sovyet dost· 
luğunu bozmak kasdile yapılmakta
dır. Lakin bu teşebbüsler şüphesiz 
ki acıklı bir akıbete uğnyacaldar· 

basJulGfJW....,...v• 

meyveler 
Taze limon çıktı 

Awk.\ Hüspü aeçil~r. 

D--·a.-~. 
Bölgeain bir kısım hayva 

natıada yine tabak 
hastalığı çıktı 

matname ~erdi •-•-- ..ı: .. •--· .ı .. t1~ri .bu 
pindeld aletler meseli 

Eğer bu nakledilenler Sovyet f 
okuyucularına bir delilin buhran ge· 
çirmesi gibi görünürse , şüphesiz ı 
biz bunun aksini iddia etq;ıeye kal· 
kışmıyacağız . Muharrir , diplomasi j • 
mü•as•batı. tarihini son günlere ka. Ceyhan n ,ehrindeki ı 

dır,, 

dar .. parlak ,, bir surette izah ct· ı h dJ 
Şeyh Marsinli ve ,COnda ( F'e· 

Şehrimizde şebzeler gittikçe boJ. ke ) köylerindeki sığırlarda tabak 
lanmakta ve ucuzlamaktadır. hastalığı çıktığı dün Fekpden Vili 

Yenecek ve içilecek ıeylere lca
ttlabilecek b«)yalarla muhafaza mad
deleri .eo,. 1111ılaaf1ta maddele-. 

.,.. il"'-i ...., - feyler hak
kındaki liste ve-talimatnamenin se-

mofon ve hemde rad10 v 
görebiJcn ( Siemcns lammo 
aleti yanında pek iptiai ka 
dır. Afmanyanın radyo işler 
lamnatttbir ~
Steidle rad)'onun ~ 

tikten sonra' daha yükseklere çıka- arap se erin. 
rak Sovyetler Birliği ile Türkiye tamiri işi 

Antep aşısı üzümün kilosu 1,5 J y~t . .llaytar Mildürliiiünfı. bildiril-
kuru,, ye1Ji •• üzümiiıı kilo.sa lnlflır • 
6 kumş, patl•c.ının 16 tanesi 5 ku- f &,tar Müdürlüğü derhal bu 

kizinci inaldtsinia defiftiıi ... ine 
dair olan bnun Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden Viliytte teb
Jit Mihnifiir • 

ni aşatıdaki altı CÜDlfe ile ifa 
melctedir: 

Radyo stasyonlanmn fÖD 
aletleri ideal bir şekle girmiş 
IC11Jezde de kendilerindea 
vazifeyi bakkıle ifa edebilec 
dereoeye \.&rmışlardır. Radyo 
aletlerinin noksanları tamam· 
linmckte ve bunlann telafisini 
fılmaktadrr. - Radyo ahize 
rinin noksanlarının tef afıainde 
rayaeak fizik kanunları 
keşfedilmiş bulunuyor • -

arasında dostane münasebatın kati- f 
yen imkam olmadığım , çünkü , harp· 
ten sonraki devreden sarfı nazar , ı 
'' her ilci millet arasındaki asırdide 

ruş, domatesin 'Zf<ilosu S kuruş , mıntıkalara Baytar göndermiştir. 
ayvanın kilosu lQ kur~, karpuz ka. Bütün bölg.ete.de tetki 

düşmanfık aktüel bir surette yaşa
makta , bu düşmanlık ise değişmez 
cotrafi ve iktisadi esaslara istinat 
etmekte hulunduğunu ,, kati hir ifa
de ile beyanı fıkir etmektedir , 

Sovyetler Birliti ve Türkiye 
baJkları arasında hiç bir zaman 
düşmanlık vaki olmadığı ' hakiki 
dGşmanlıjın ancak -eski çar ve sul
tanlık rejimleri arasında mevcut bu· 
lundutu ve bu rejimlerin ise çoktan 
tarihin bılaşık çukuruna yuvarlan· 
mış olduklan , elbette bir faşit mu· 
harririn aklına g,..lemez . işte faşist 
muharrir mezkar düşmanlığı arzet· 
tilimiz bılaşık çukurundan çekip çı. 
karmaya uğraşıvor. Zevk hususunda 
fÜpheıiz bahse girişilemez . Ôyle 
~lar vardır ki , bunlar bulaşık 
~da eşelenmeyi ve bu çuku· 
run neşrettiti kolulaı ı tr-neffüs et-
meyi severler . 

Mezkur makale bilhassa Litvi· 
>f>Of'un nutkundaki Türle. Sovyet 
dostluğuna halel getirmeye yeJte· 
nenler hakkındaki kısmma atfen 
ıyadmıştır. 

Ceyh<ın nehrihin son tuğyanda 
bozulan Hurma Dalyanındaki seddin 
keşf, resim, plan ve haritası ik.,aJ 
edilmiş ve bu inşaat işi münakasa· 
ya konmuştur. Bu seddin bedeli 
1060 liradır. 

~ımım kiloo~ 2 brut. larmızı ~ kat yapthyor 
rm 20 tanesı 5 kuruş, asma yapra- B M"d" J"&ii Ce ha Os.. 
ğm k·ı 12 S ...ıı.. kil aytar u uru•• Y n, ı ın ı OJU , , sarm-.n osu . ~ 1'ıııı ıK di ı· k . 1 

11,5 kuruş, incirin kilosu "4, broş, -..~, ~. 1 r 1 .•u 
d k·r ıs r....___ ft ı· ·n farında nayvanlar uzennde tetkikat armu un ı osu ·~· şe a mı .. .. • 

k·ı 10 k b l k'I su yapılmak uzere dun bu yerlere bır ı osu uruş, arnunyanrn ı o b önd . tir 
12.5 kuruş, yeni takan ~ f.imonua ytar f enDl(l • 

Suriye işleri 
- Birinci sahifeden artan -

çifti 5 kuruş, fcaba~m kilosu 7.5 lcu
. ruş semiz otunun ~ilosu 7,5 k!1fUŞ, 

yemeklik büberin 60 t~ 5 kuruş, 
dolmalık yeşil büberin kilosu 7,5 ku lundukları görülmektedir. Bu son ruştur. 1 

bağlann da kırdmasile iki memleke Bamyanın kilosu 7,S kuruş, ku-
tin biribirinden büsbütün ayrılması ru sc,>ğanın kilosu 5 kuruş, patatesin 
her iki taraf için de iyi neticeler ver· kilosu 7,5 kuruş, korutun k'"ıJosu 6 
miyecektir. kuruş, salatalığın 10 tanesi 5 kuruş, 

Halep : 9 (Türksözü muhabirin Malatya eriğinin kilosl! 12,5 kuruş, 
den) - iki gündür yine ~ehirdo narın kilosu 1 O kuruş, elmflnm kilo 
bazı d,dikodular batladı. Buna da, au 10-12,5 hıuş, kestane kaba· 
s e b e p UsebetülameJilkavmiye ğının çifti 5 kuruş, kızılcığın kilosu 
mensup birisinin mahkUın olması· ı 10 kuruş, eriğin kilosu da 10 kuıuş-
dır. tan satılmsktadır. 

!Jsbetülamefükavmi-klübüne men-

sup Necip Koç adında biri, geçen· Oniki yaşında bir 
Jerde maliye müdüıü Bay Hasan 

Cebbaraya, Fransu İ•tihbaratına ve kızı kaçırdı 
sair eşhasa kar§ı alenen sövüp say 
mış ve halkı bunlar aleyhine teşvik 
eyl..ediğinden tevkif edilerek 4 nu 
JDaralı karar mucibince at.blc:emeye 
verilmişti. 

Çukurkaınış köyünden Ali oğlu 
Mehmet , aynı köyden Mehmet kızı 
12 yaşında Hatice adııtda küçük 
bir fcızı Jçaçırmıştı1 . 

Onbir senelik 
birfirari tutuldu 
Kodoa.köyünden (Feke) Mehmet 

Kızıl Arslan isminde birisini kurıuo. 
la öldürüp kaçan ve onbir senedir 
hali firard11 bulunan aynı köyden 
Moı~ Ahmet oklu Riza admda bi 
risi yaylada uyurken, Mansurlu ka· 
rakol kumaqCJaru tarafJndan yaka 
lanınıştır. Riza adliyeye ~l.im edil· 
ıaiıtir. 

Köyde bir 
harmamyakttJ8r 

- ı: fi • 

K.r11ut-köyüaden (Geıa..)Kejlj 
oğlu Ahmede ait bıtf"ın.w din pce 
meçhul şahıslar tarafından yalalmıl°'. 
J't~ı~ lı@ll•pmııbr. 

Umumi H.fzlS&ıhha kanunnnun 
188 inci maddesi mııcibioce tınıim 
edilmiş olan yenecek ve içilecek 
şeylere katılabiJeceJc boyalarla mu· 
bif.u ••ddeleriain ilivui )'ank 
olaıt. ,eyler hakınclaki Ji.ste ve tali
mltllhlenin Sl8lcieinoi maddesi ma
karna ve hamur keaıneleri ve kapab 
icaplar içcı!sinde piru.ya çıkarılan 
ıekerleme ve şekerJer, marmalat ve 
şuruplarla diger şekerli maddeler 
bovalı oldukları takdirde iç ve dJŞ 
bplmndaki etiketleri Üzerlerinde 
bir bakışta görülebilecek büyük
lükte siyah harflerle biyaz zemin 
üzerinde ( boyalıdır ) yazılacakbr. 
Bu )f4ZI ayn bir etil.et ~ ke
silip 1'8Plıtırdamu. 

lann aletlere tatbikin<fen e 
beden ameli tetkik ve tatbikler 
rine çalışılmaktadır • - Bu 
malar nazari fizigin lcıymetli 
sini radyo fabrikalarında ite 
yacak bir şekle sokmata y 
t decelctir. 

Radyo ahize aletlerinin halk 
rafmdaa kolayca kullamlahil 
tekilde yapdmaa işi ve bu 
lıbtın tekamülü artık son had 

Ani ölen adam ıar'alı imiı varm., addm..abiıir. 
Radyonun tekamülünde son 

seneden beklenilen şey radyo a 
rinin teknik nolctai nazanndan 
mülünden ziyade fiatlarıo ucuzla 
masma imkan bulunması idi. 

Erkek muallim._ mektebi civana· 
altii balda bir adamın ini olarak 
:öJdeitüail )'BZmıfbk • Malatyalı Mus· 
~ ~ °'Salilıin. ce.seC:linin ıuuaye
DeliAde • Mr.'.adaa öldüğii •e1ııal 
llUfbr • 

Bir köylünün ~vini 
soydular 

Bu maksada varabilmek için, ra 
eletlerinin muhtelif kısımlarının, 
eür.elJiline.Jaalel wnnedco ~ 
cuz bir şekilde imalma, ve böyle 
1937-1938 aletJerinin eski ale 
den daha basit, fakat kalite i · 

Yeni Türkiye Sovyetler hirliti 
.iıailletlerindan ve Sovyet hükume 
tinden her zaman yalnız dostluk ve 
yardım görmüş olduğundan, '1asır
ıllide düşmanlık., gibi bir mevzÜ Tiir· I 
l,i,edc; hiç bir kinueyi ikna edemi- 1 
J«'IJni anlıyan muharrir, bu sefer / 
....... propaganduı., nm Tür- ı 

Antakya Bidayet Ceza ~
mesi evvelki IÜn bu suçluyu muha
keme etmiş, kayma'kamın, belediye 
reisinin ve difer şahitlerin ifadesini 
aldıktan sonra a,yni celsede Necip 
Koçu 2 ay hap.sa mahkum eylemiş 
tir. 

Haticehln babası vaziyeti derh;ıt 
zabıtaya haber vermiş ve bunun üze· 
rine takibe çıkan Jandarına Mdııne
di yakalamıı ve Hatice; i eliı)den 
Jc.urı.rmııbr • 

Suçlu adliyeye tealim edUıaii bu· 

Diio tehr>mizde hava yine rüz. 
girL ve iôlt )i;zü 'sisti idi. Pi;n en 
çolt ~ jôl,.. 36,~ _,.ad 

OymakL ~ Yenice lcö 
~ X.. 1Waıı ve Mehmedin 
f'leıioi ..,.., bir 'kaç hırS!Z soy-
rlM '° ....,h&eJif eoyalar çalauflardar. 
~· ' bl.,.ı,... a.Wp .etuaekte. 
dir' 

le daha iyi olmasına çafışılmışbr
Gcıek aletleria laaisasiyeti Ye t 
-\'derin biriWıinden &Jll'd ._.,. 
ai ftOkt.ı '*8rladaa; ve rereba 
aia alma ......_icat, nolctli 
nnclm IOll Mllellin vaat ••"'il 
çea.aeneoiD en iyi aletJeriai ~~IDINl~dıl'. . ----....... ~. tedir. 
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1 HİKAYE ? 
•• 

Akdenizdeki 
• 

anarşı 

- Birinci sahifeden artan -

u 

SERENAD Afat oz edilen Yu • 
gos1av nazırı ve 

mebusları 

Paul Boncour 
Y unanistana 

geliyor 

Almanyada tevkifler 

gemisi hava ve denizden hücumlara 
maruz katıyor. Akdeniz emniyetini 

derhal temin lüzumu ileri sürülmek· 
te ve aksi halin fecaatından bahso· 
lunmaktadır. 

Şekip Kep·r, Romen dili ve ----Yazan-·------

~~tin .. edebiyatı profesörü ' Nihad Tangüner 
a ıdı. Mumeyyizlik için gelen 

ıer 
Berlin : 9 (Radyo) - Habse· 

dilmiş olan Pastörlerin tevkifini 
protesto maksadiyle büyük bir nü
mayiş yapılmış ve polis nümayişı;i 

lerden 64 erkek ve 15 kadını tevkif 
etmiştir. 

Londra: 9 [Radyo] - Alje açık
larınd~ bombardman edilmek sure-

dvet tezkeresini memnuniyetle o- L----------·--
u u. kısım yudum yudum içer gibi büyük 

bir zevkle dinliyordu.Bu ahengin için
de okadar kendinden geçmişti ki ... 
tempo tutmağa başlamıştı. 

Belgrad : 9 (Radyo). Konkorda 
dolayısiyle afaroz edilen nazırlım 
dinlemek üzre 2000 kişiden mürek
kep bir kongra Belgrad k;lisesinde 
toplanmış ve büyük bir sükunet 
içinde afaroz edilen nazırların ve 
parlemento azalarının nutuklarını 
dinlemiştir. 

Atina: 9 (Radyo) - Eski Fran
sız Başvekillerinden maruf siyasi Pa 
ul Boncour ( Pol Bankua ) bir grup 
Fransız seyyahı ile birlikte bu gün 
şehrimize gelec~ktir. Pol Bonkur bu ] 
gün Yunanistanın eski eser bulunan 
yerlerini gezdikten soııra ayın on 
altısında A tinaya dönecek ve beş 
gün burada kalacaktır. 

tiyle üç vapura yapılan tecavüzün mes'

uliyeti doğrudan_doğruya İspanyol 
hükumet kuvvetlerine atılmaktadır. 
Buna en büyü delil olarak da bu, 

bombardman edilen gemilerden bi
risinin ltalyan gemisi olması göste
rilmektedir. 

Geno prof - " ( X ) ·· · 't · k ... esoru um versı esı 
a alorasına .. . · . t · erdi mumeyyız tayın e mış 

Ertesi gün , imtihan salonunda 
azır L ı b· u unuyordu. imtihan. L~ıince 
ır tere" n ume idi . Erkek , kız kırk 
aınzed İmtihana hazırdılar. 

Prof .. ş lerj esor ekip, bu genç talebe· 
iman Ve s:mpati ile süzdü . Cake'lerin 

y" zkaıf kor ·elerin altındaki bu genç 
Ure lerin 1 • 'd' . b' ol Çarpıntı arını ışı ır gı ı 

rol o 
uygun 
inde~ 

ş ol 
gibi 
Zikr 
radyo 
isin 

Uyordu. Bilhassa genç kızların he -
Yecan d 1 b . ed' 0 u akışları, ona çok tesır 

1Yordu : 

s - Şunlara bir yardım edebil
s~~ · Diye düşündü ve kolay bir 
Ö a .. çıkması için temennide bulundu. 

nundeki sual zarfını yırttı. 
ştır. T 
iler ı çıktı . razmen Titliv'in muharebesi 

afetle S 
e h

ac ua) tahtaya yazılınca talebe 

irli 
de 

ığı . 
geçı 

değe 

arasınd b' .. .. a ır diksiyoner karıştırma 
g\irult" .. F k b· usu oıtalığı kapladı . a at 
ıran sonra sükun avdet e1ti . 

G·· Profesör , kürsüye oturmuştu . 
ozleri, talebenin üzerinde <lolaş

~ağa başladı. Yavaş yavaş kendi
sıne bir rehavet gelmişti . 

Dışarıda güneş , ufuklardan in
~eğe başlamış ve ortalığa tedı ici 
ır mestlik veren hararet yayıl· 

tıııştı • 
Profesör Şekip birdenbire dal· 

ghınlığından uyandı ... Dışarıdaki sıcak 
unu a kula Yanın kaııadları üstünde bir kita· 

Se
oer b~nın latif nağmeleri geliyordu. Ve 

ıra• ı· · hem ~ sonra bir tenorun kuvvet ı sesı 

~encerelerden içeri doldu . Bozuk 
Şıve]i bir Tüı kçe ile okuyordu : 

vazı 

ifade 

eıi 

yar 
ardı 

lk ı 

ek 

ın 

ıılef 

eki 
atı~ 

~dyO 

sel 

!ece 
ftie 
ari· 

ır · 
ulu 
ıe· 

se· 
:a· 
ge' 
ek• 

Uyan ey mukaddes ,ehlr 
Gurur ve a,kıa ... 
"'•nfller dönüyor 
ll'ıukaddes yuvalarına 

.. Bu parça , Korsikanın e.,ki bir 
turküsü olan Ayaccien'den idi. 

Şekip , bunu Avrupada stajını 
Yaparken ne kadar dinlemişti.Acaba, 
l'ürkiyeye kadar gelip bunu kita
tesiJe okuyan avare gönül kimdi ? 

Kitara, başka bir parça ile nağ
llıesine devam ediyordu. Genç pro· 
fesör gittikçe coşuyordu. Fakat der
hal, imtihan başında olduğu hatırına 
geldi. Odacıyı çağırdı : 

- Şu bir lirayı alıp ecnebi şar· 
kıcıya ver ve başka yerde çalma
sını söyle . 

Hademe çok geçmeden döndü: 
• - Ecnebi, paraları cebine attı. 
Burası sokaktır , herkes istediği 

Yerde gezer ve söyliyebilir • dedi. 
- Kapa öyle ise pencereleri .. 
Hava sıkıntılı idi. İmtihan salo 

nunda zızıltı başladı : 
- Ne kadar sıcak !.. 
- Boğuluyoruz .. ! 
Erkek talebeler alınlarını men· 

dille siliyor , genç kıılarda ipek 
ınendillerile yüzlerini yelpazeliyor 
latdı. Gittikçe sıkıntı basmıştı. Ce
sur bir talebe caketini çıkardı . 

Ecnebi çalgıcı sokakta hala 
okuyordu. Ve ses , kapalı pencere
lerin bölmelerinden içeri sızıyordu .. 
Touious .... Toulous 
Berıim mabedim Toulous .. 

Bir talebe biı denbire kürsüye 
geldi; 

- Bay profesör, dedi, müsaade 
ederseniz pencereleri açsınlar .. 

- Pekala .. 
Profesör kürsüden kalkarken 

O Sal ınio"ey benim yunlum,, paı çası 
ba~lam·~tı. 

ı\e l!,ii.:.eldir h ı r şofi. k 1;ü.11ı ·1 i rırle 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Profesör Şekip, bu Napo!i şar 

Birdenbire saçları diken diken 
oldu. Mümkün mü? Rüya mı görü
yorum? Ne çalıyor bu adam? Di· 
yordu. 

Binlerce yaralı 
Jliç eksik deı!il ... 
On beş bin Romalı 
Yerlere serildi. 

RÜ;a.ia',,~;,~ a;ıürıde benim . 
Parlak bır hüküm süren güneştır 

Onu ~·ok severim 
. ' ....... . 

Profesör Şekib Kepir: 
-Hay Allah müstahakkını:versin, 

diye yerinden hopladı. 
Çünkü bu, Maarif vekaletinin 

kapalı zarfta gönderdiği ve bir az 
evvel tal.belere tercümesini yapmak 
üzere tahtaya yazdığı meşhur Tro 
simene parçası idi. Hayreti... 

Belgrad : 9 (Radyo) - Hüku· 
met neşrettiği bi" beyannam'l de 
içinde Baş vekilin de bulunduğu on 
nazır ve bir çok parlemanto azala
rının afaroz edilmelerini gayri ka. 
nuni bir hareket olarak ilan etmiştir. 

Normandi rekorunu 
tekrar kırdı 

Paris : 9 (Radyo) - Normandi 
transatlantik vapuru son defa tesis 
etmiş olduğu rekoru yine bizıat 

kendisi kırmış ve Avrupa ile Ame 
rika arasındaki mesafeyi 94 saat 7 
dakikada katetmiştir. 

Siyonistlerin kon~resi 

Bal: 9 [Nadyo] - 20 inci Siyo
nist kongresi burada toplandı. ibra· 
nice nutuklar söylendi, müzakereler 
yapıldı. 

Sovyetler 
Amerikaya gemi 

yaptırıyor 

Nevyork : 9 (Radyo) - Nevyork 
- Times gazetesi, Şovyet Rusyanın 
hala Amerikada üç zırhlı inşası için 
müzakerelerde bulunduğunu yazmak
tadır. 

Askeri, iktisadi tesliha tın 
terki teklifi 

Maşington ; 9 ( A.A. ) - As· 
keri ve iktisadi teslihatı terketmek 
suret~yle sulhun muhafazası ve bey 
nelmılel vaziyetin islalıı için Hull ta· 
rafından yapılan davete 37 devlet 
cevap vermiştir . 

Berlin Roma Tokyo Nankin ve 
Valansiya hükumetleri cevap verme. 
mişlerdir . l 

Madrid: 9 [Radyo] - Dün ge
ce neşredilen resmi tebliğe göre; 
24 saat içinde ehemmiyetli hiç bir 
askeri harekat olmamıştır. Cenup 
cephelerinde tek~ük tüfenk ateşi ta
ati edilmiştir. 

YAZLIK sine·mada 1 
Bu akşam 

(TAMARA) 
Gözler kamaştırıcı bir lüks muhteşem sahneler en güzel kadınlar 

tatlı ve şakrak bir müziki 
Muzik - Hol- ve Lodionun iki büyük yıldızı 

Frank Porker ve tamora Boıgıırıluk işidilince Romada 
Halk ı•ııhşeıe düştü o arıda 
Fro1lı mqdarıında rırtık 
Ne trampet. · · · · 

Radyonun vardığı baş döndürücü tekamül Bu filmin bir kısmı Fransızların son yaptıkları seyyar şehir NORMONDIE. 
transatlantiği üzerinede gt"lmektedir ve bu meyanda aklınızın tasarladığı 
bu büyük Seyhoh şehrini de yakında göreceksiniz . İlaveten çok güzel Yürekler yerinden çı J.m , ş gibidir. 

Profesör Şekip artık dayana 
madı, ayağa kalktı! 

- Kapayın pencereleri. Diye
cekti, fakat tam o sırada, gözleri, 
dişleri arasında kırmızı bir gül .. , oku· 
nan şarkıyı dikte etmekte olan ufak 
defek, bir şarışın kıza ilişti! 

Zavallı talebe, denize düşmüşte, 
dalgalar arasında eline bir can kur
taran geç'lliş gibi idi. 

Şübhesiz bu hazır tercüme bir 
az sonra bülün talebe arasında kop
ye edilecekti. 

Profesör Şekib sessizce yerine 
olurdu. kır Jüşmüş başını elleri ara
sına almış ve kulaklarını tıkamıştı!?. 

• Bütün Çin 
hazırlanıyor -,--
Birinci sahifeden artan -

mahafili askerlerini ve tebaasını ge· 
ri çekmeğe karar vermiştir. 

Bu karar Çin mahafilinde sürp· 
riz ve bir dereceye kadar da şaşkın
lık uyandırmıştır. Nankindeki bütün 
Japon sakinlerinin de bu gün Şank· 
\ıaya hareket edecekleri ve Nankin 
de yalnız Japon sefareti Baş ~on
solosu ve ataşemiliterinin ve bır kaç 
gazetecinin kalacağı Tokyodan bil
dirilmektedir. · 

Şankbay : 9 (Radyo) - Mare-
şal Şang-l:lay - Şek dün, Çin şe
hirlerinin tayyare hücumlarına karşı 
müdafaa tedbirlerini emir etmiş· 
tir . h' 

Bunun iizerine bütün Çin şe ır-
lerinde aynı günde lıava hücumlarına 
karşı korucıına ve şehirleri hava .,Ü· 

cumlarından koruma tecrübeleri ya
pılmıştır. 

Şankhay : 9 (Radyo) :-- Çin _ajan 
sı veriyor : Alman asken muallım
lerinin Almanya tarafından geri ça 
ğırıldığı haberi kat'iyen yalandır. 

Tokyo: 9 (Radyo) - Çin mer. 
kez orduları şimal istikametinde iler· 
)emeğe devam ediyorlar. Ve işgal 
ettikleri mevzile. i tahkim ediyorlar. 

232 iııci Çin fırkası Kurıng'de 
bulunmaktadır. 

Yang-Çinde Japon a1 eyhtarlı 
ğı gittikçe vehamet kesbetmekte

dir. 
f\loskova : 9 (Radyo) - J~pon 

sef.ıreti müsteşaıı Tiy< nçindekı Sov 
yet s~farclinin lecaıüze uğıamasın· 
ddıı müteessir olduğunu ve bu teca 
viize Japon askerlerinin orada az 
ıııiktar<la olması do!ayısile mani olu. 
namadıgı ve beyaz Rusların bu se· 

- ikinci sahifeden artan -

Radyo lambalarının kalitelerin
den hiç bir şey kaybetmeden daha 
ucuz imal ıtdilebilmesi, en mükem
mel aetllerin bile nisbeterı ucuz fia 
ta satılmasına imkan verilmektedir. 

Yeni sergide teşhir edilen lam
balarda fiatların ucuzluğundan başka 
zenilik pek azdır. Yalnız iki entere 
san lamba göze çarpmaktadır. Biri 
si "Magisclıe Auge., - sihirli göz,. 
lambası, diğeride (Hechleistungspen
lode) lambasıdır ki bu lamba yalnız 

sesi~ kı,ıvvetli çıkmasına yaramak
tadır. 

"Magische Auge - sihirli göz,, 
lambasına gelince bu lamba sesin 
(muzik veya konuşma olsun) aslına 
mümkün mertebe fazla mutabakati 
nı temin etmektedir. Bu mutabakati 
iemin için ahize aletinin ihtizaz dai
re~inin .. alınmak istenen dalgaya 
mumkun mertebe uyması lazımdır. 
işte " Magische Auge - sihirli 
göz ,, bunu temine çalışmaktadır. 

Bu lambada hakikaten sihirli 
hiç bir şey yoksa da insan or.un 
acaip bir renjle parlamakta olduğunu 
gördüğü zaman adeta zihirli bir göz 
karşısında imiş gibi oluyor. 

Bilhaasa ihtizaz dairelerinin dal· 
ga mutabakatı ayar edilirken, onun, 

bepten hareketlerinin takbih edile
mediğini Sovyet hariciyesini ziyare· 
tinde bildirmiştir. 

Londra: 9 (A. A ) - Berlinden 
bildirildiğine göre; Alman hükumeti 
Çinin Berlindeki sefirine Koünizme 
karşı .:6.lm.anya ile Japonya arasın
da munakıd mukaveleye iltihak et
meye Çın hükumetini davet etmek 
ta~~vvurunda bulunduğunu bildir 
mıtır. 

Çin makamlarının beyanatına 

göre; Şi~ali Ç~nde harekat yapan 
kuvvetlerın 21yıat yekunu 5500 dür. 
Japon makamatına göre de mevcu
du 80 bin kişiden ibaret olan 29 
uncu Çın ordusu mevcudu zayiat ve 
!ira~ h.adiseleri c.lolııyısiyle 30 bine 
ınmıştır. 

LoPdra: 9 (A. A.) - Çin mer· 
kez orduları Şimal istikametinde 
ilerlemeye devam etmektedir. 

Japon men balarından alınan haber
ler N~_nkin hü~umetinin demiryolları 
ve dıger nakıl vasıtalariyle pekin 
istikametinde yni kuvvetler tahşid 
eylemekte olc.luğunu bildirmektedir. 
Nankindcki Japonlar Şanghaya git
mek üzere bulunuyorlar. 
yeşil göz bebeğinin hazan dar bir 

'kavs k:ebed eıelf küçülüb, bazende 

kedi gözü gibi çarlayarak büyümesi 
hakikaten insanda bir sihir tesiri 
bırakıyor. Bu sihirli göz lambası yeni 
bir fizik keşfi olmayıp tanınmış bra
un lambasının yeni bir şekle sokul
masından ibarP.ttir. Bu lamba mu 
ayyen bir radyo istasyonunun dal
gasının alete uymasını temin ederek 
eski lambalardaki glimmföhre vazi 
fesini ..görmektedir. Fakat onlardan 
çok daha iyi olup daha kolay kulla 
nılabilmekte ve yapılışı dahe basit 
olduğnndan daha ucuza mal olmak
tadır. Lambanın verdiği ziyanın te
beddülatı gözle kolayca takib edile
bilmekte ve bu suretle ahizenin 
dalgaya uygunluğu kolayca son had 
dine çıkarılabilmektedir . Böylece 
muayyen bir dalgayı alabilmek için 
a~et.in ?.e şekilde kullanılacağı bu si 
hırlı gozden okunabilmektedir. 

1 ""kl' P~k .. ~;k:~d~ "~"·m · 
Hepinizin söyliyeceği şarkı ve dansedeceği 

Mari Nelladır 

Radyo endüstrisi laboratuvarla. 
rında en ziyede halline çalı~ılan me· 
selelerden birisi de sesin t~bii 
ahengini gaybetmeden aslına uyğun 
olarak verılebilmesidir. Bunu temin 
için muzik veya sadadaki tonlar ile 
birlikte ohertonların da aynen ve· 
rilmesi lazımdır. Labuoratuvarlarda 
yapılan tecıübeler bu hususta ıyı 

neticeler vermiş ve alınan neticeler 
yeni aletlerde, mümkün mertebe tat· 
bik olunmuştur. Sergide teşhir edi 
len yeni aletlerde, lüzıımsuz ve na
hoş gürültülerin ortadan kaldmlması 
hususunda çok büyük muvafıakiyet· 
le~. elde ed.ilmiş, ve aletlerin gerek 
mukemmelıyet ve güzelliği ve ge 
rekse kullanma tarzlarının basitliği 
son dereceye vardırılmıştır. 

Television · uzaktan görme alet
lerine gelince, bu iş henüz başlan 
ğıçta addedilebilir. Çünk;j be neka
dar ~esi~l~rin keskinliği artırılmış 
ve tıtreyışı azaltılmış isede aletlerin 
bugünkü vaziyeti aletin halk yıgın· 
lo_rı. tarafından kullanılmasına henüz 
kafı gelecek derecede değilair. Bu 
sahada tekniğin daha bir çok yeni 
ke~iflerde dulunmasını beklemek İcab 
edıyor, 

Hatayda nüfus 
siyaseti 

- Birinci sahifeden arlan -
ve müstakbel intiha b hakkında ta
raftarlık telkinleri yapmağa çabala
~akdadırlar. Hatay Türkleri ve Ale 
vı kardeşler bu tah•ikata sükut su
retiyle lakeydilerini göstermekte
dirler. 

Seçim esnasında büyük karışık. 
lıklıır muhtemel olduğundan tedbir· 
ler artırılmaktadır . 

M. T. 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi bir çocuğun hayat mücadelesi 

Küçük Lort 
TATLI BELA ŞOV BOT 

8383 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Kaıııın No: 3222 Kabıl tarilıı : 9/ fil 1937 

( Dünden artan ) 
Telsiz istasyonları vasıtasile neşrettirilen ilan, reklam ve sair transmis

yonlardan a!ınacak ücretler hakkındaki tarifenin tesbiti de keza İcra Ve
killeri H~yetine aid lir. D<!vlet müesseselerile menafii umumiye ye lwdiın 
müesseselerin yaptıracakları ilan, reklam ve sair transmisyonların tamamı 
v.!ya bir kısmı ücretten muaf tutulabilir . 

Ecnebi elçilerle konsoloslardan ve bu elçilık ve konsoloslukların res
mi memurlarından mütekabiliyet şartile ücret alınmıyabilir. 

9 uncu madde mucibince ruh~attan muaf tutulan ecnebi seyyahların· 
dan ücret alınmaz. 

Madda 37 - Kanuni müddeti zarfında ücretini tediye etmiyenlerden 
bu ücret bir guna tebliğe lüzum olmaksızın yüzde yirmi tazlasile alınır. 
Kanuni müddetin inkızası tarihinden bir ay sonra Posta , Telgraf ve Te
lefon idaresince yapıl.ıcak tahriri tebliğ tarihin.:len itibaren on beş gün 
içinde yine ücretlerini tediye etmeyenlerin ruhsatnameleri iptal ve hak
larında ruhsatname almayanlar gibi muamele olunur . 

Cezai hükümler 

Fasıl: x 
Madde 38 - Bu kanun hükümlerine göre esasen ruhsat ~erilmesi caiz 

olmayan kimselerden verici veya hem verici v~ hem alıcı telsiz tesisatı 
vücuda getirenler . hakkında bir s~neden üç seneye kadar hapis cezası hük. 
molunur ve tesisat zabıt ve müsadere edilir . 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından mbsat alınmaksızın ve
rici veya hem vuici ve hem alıcı tesisat vüc,1d1 getirilirse bir aydan altı 
aya kadar hapis veya yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

Ruhsat almaksı:ıcın yalnız alıcı tesisat veya cilıazı vlicuJa getirenler 
veya kullananlar hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para ce>.ası 
hükmolunur. 

Seferberliğe hazırlık veya seferberlik zamanında veyahut hazarda 
örfi idare mıntakalarile her nevi askeri memnu mıntakalarda birinci fık· 
rada yazılı fiili işleyenler hakkında beş seneden on seneye kadar ağır 
hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili işliyenler hakkında bir seneden üç se
neye kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyeııler hak .. ında 
ise bir aydan altı aya kadar hapis cezası verilir . 

Madde 39 - 47 nci maddede zikredilen nizamoamede yazılı kayıd· 
lara riayet etmediği anlaşılanların ruhsatnameleri Nafia Vekaletinin tas
vibi üzerine muvakkaten geri alınır . Ruhsatnamesi geri alındıktan sonra 
telsiz tesisat veya cihazlarını işleten veya kullananlar hakkında ruhsat al

mayanlar gibi muamele olunur . 
8303 - Sonu var -



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 1------------- K il o Fi}atı 

CiNSi En az ı En çok 
JC. S. K. S. Kilo 

====•========~====~ 

Sahlan Miktar 

Kapamalı pamuk 
Piyasa parlağı -.. ---·~so-- -35---•·--------
Pi"·asa temizi ı---J ,, 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 
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!1---..:-5.•-:---h ------ - --

ıya 

ÇIGIT 

Yerli "Yemlik,, 
., "Tohumluk,, --- ı 

--------------------------· !i U B U B A T 
Buğday Kıbrıs - ----

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanlığın
d n: BELEDİYE 

10 

İLANLARI 
1- Sablacak malın cinsi ve mikdan : Hudut ve evsafı ıartnamede 

gösterilen ( 1440 ) metre mu
rabbaındaki eski 01ozdibak 
arsası. 

1 
------------------------------------------~ 

2- Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin·liradır. 
3- Şartnamesi C. H. P. Seyhan llyönkurul bürosunda parasız ola

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 
4- Artırma 7-F.ylul-937 salı günü saat (18) Adanada parti kura· 

gmda yapılacaktır . 
5- Aı tırına kapalı zarf usulü iledir. 
(; - Kapalı zarfla yapılan teklifler h:HJ.li layıkı 1cl ı g~)rülınezs<' artırma 

ve satış pazarlığa çevrilir. 
7 Muvakkat teminat mik<ları ( 1500) bin beş yüz liradır. 
8- Teklif mektupları 4 ü·ıcü rnl.ldeJ.: yazılı ihalı.! vaktınıbn bir saat 

evveline kadar C. H. P. Sı~yhan lly0!'1~urulu lıa~kan!ığına verilmiş bulu· 
nacaktır . 

C. H. Paılisinin malı olau AJana l ı vaki Or\JZ lıl ak arsası yukan 
daki ma Jdl'lcre ~()re kapalı zarf usulii ile satılığa çıkarılmıştır. fste'dılerin 
muayyen gii:ı ve saatta teklif ınektuplaıını vermeleri ve ihale vaktında 
bizzat veya Notı·rlikten lastikli vekaletn<:meli vekillerinin Adanada C. H. 

1 

1 - Asfalt dörtyol ağzından Askeri Fırka önüne dotru 
denin iki tarafındaki beton yaya kaldınmlannm tamir ve illibl 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli : 1216 lira 98 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı : 83 lira 77 kuruştur. 
4 ihalesi Ağustosun 19 uncu Perşembe günü 

diye encümeninde yapılacaktır. 
S - Şartname, keşif ve projesi belediye fen müdürlüğünd 

yenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzile 

belediye encümenine müracaatlan ilin olunur. 
8387 5-10-14 18 

1- DÖ, tyol ağzından itibaren şimale doğru Abfalt caddtnin 
mına yapılacak tretuvarla beton plaka f erşiyatı açık olarak eksil 
konulmuştur . 

2 - Keşif bedeli (3155) lira (78) kuruştur. 

c 

1 
P.Seyhan llyönkurul kurağında hazır bulunmalan ilan olunur. 

------ 8388 5-10-15-~0 

,. Yerli--
--'----::-=----- ----· ----~ Men tane 

425 

--------
3- Muvakkat teminatı (236) lin (78) kuruştur. 
4- ihalesi Ağustosun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte 

encümeninde yapılacakbr . 

---- --~---------· 
11--ı..,.....-.L-__,,_ ____ ----ı-----:-------------
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UN 

ı Dört vtldıa Salih ı 650 
t iç ' u " ,-625 -

.g -Dört yıraız Dopıluk t-650 
ıi!' iç ,, ,, -6CO--

~rt§ fh-S"""im,_ı,.,.....·t -"'------,,----,-900 
Slll4 _Dört )'iJdii Cumhuriyet 161:; 

1 
u~ç---,,---,,-"-----t 625~-

Simit ,, t 
Uverpol Telgraflan 

9 I 8 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından almmıfbr. 

~---------------------------------------------
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
abiatın bu büyük 16tf Yeni~· den4s ifade-ediniz 

dyo aksiyotesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınıııkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Meune taşı, Kaı ıciter ve mided .. n 
....,tarip olaıılarla Olt hhtahlt olanlar mutlaka ~u ahca1a ıe&DeJidirler. 

Senelerce çocutu olmayanlar Ktdnti fat11erm lu feyzindtn n;üıtefit 
mesut olmqlırdır. 

inosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlii esbabı istirdat mükemmeldir. Her ştyi ucuzdur • 

Tren ücretlert yan yarıya tenzilathdır 
Faatlır ıunlar· Kuruş 

200 Bir gecelik 
otel odası 

125 Bir gecc:lik 
taş odalar 

75 Birinci baralca 
so ikinci il 

30 Hususi baoyo ı 
15 Umumi " 

Odalar dört kiıiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

Bir kişi ücreti günde 

iki fllefaya kadar • 
Yeım Çıftehana ge1n iyrnfer kıfın • trde-1 "3 ı1r.aıtar. Kıştn çt-k· 

iztirabı unutmayınız.8264 38t 

• 

, Algopan ... 

Bor-Kemerhisar içmesi 
1- Sayın halkımız.o memnuniyet ve ratbetini k11zanan Bor-Kemer. 

hisar içmesi bu Sfft~ de büyük bir itina ile açılmıı ve hallan her türlü za
ruri ihtiyaçlan temin edilmhtir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciter, Mide , Meune, ve Kum hastalık· 
lanna karşı tesiri kat~iştir. 

3 Halkm teveccüh ve ratbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer-
hisar Mad~n suyuna ait Hıfzı111bba ge~el direktörlütiinün 30/7 /934 tarih 
ve 570 aayıb tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur • ..... " ..... 

- Berrak 
- Renksiz 
- Kokusuz 
- Milhi 

Görünüş 
Ren~ 
Kokusu 
Tadı 
Teamülü 
Tortusu 

- Hafif kalevi 
-·Yoktur 

Kaleviy eti 100 E. C. M1YU 1&1folunur • 
N 10 H61. Miktarı 
Kana bullla 
KB 
SuJfat 
Klor 
Nit,rat 

Amonyak 
Silis 
Demir vq 

Kocfsium 
Mapaıyum 

Möttehtt hamnı karbon 
S rbe t hamm 
B lhe ap But1111an kalori 
No. ize nden 

(SO) 
(CLM 

(NoS) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(M~) 
(Co2) 
(Co2) 

31, LC. c. 
~ 6R. 
S,749.'l GR. 

Utıe 
., 
tt 0,4365 tt 

" 1,9825 tt 

tt Yoktur 

,. Yoktur 
,, 0,0140 Gr. 

Eeo AJ O 
2; 3.2 3 o, 004! 

,, ,, ., O, 2622 
., o. 1988 
" o. 83S2 
" o, 8092 
" ı. 6142 

5- Taliplerin bu İfİll ehli olduğuna dair ihale taribiadea ea a& 

evveline kadar beledi,e enciimeaine müracaatla ehliyet velik• 
icabeder. 

6 - Bu ite ait prtname. bPf ve projeler belediye fen itleri 
lütiindedir. isteyenler oradan parUIZ alabilirler • 

7 Taliplerin ihale günü muayyen autta temiod makbuzlaftle 
beledi1e encümenine mürac.atları ilin olunur .1378 1-5-10 

r-·-·--·-·-·-·---·--·--·-·--·-···-·····-··· 
i iki yeni model 

il ASBIRAT6R 

1 

1 
1 • t Sthlaat Midiidlliniin fa_.. ..... , 
İ tensip ~ii ye e. Toz çekm 
! Koza sevk boruları • i zarif ve en pratik ...... : 
i Siparif vutma. fa clshal yapabr. Ve hariçten liparit btlal 

--------- .......... _.ı-.o_-_ı_o __ 83_.7_ı ____ ! Müracaat : Kaıuolm. Alemdar .-.. K. 

VIKTORYA 
Bisiklet• ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No. 265 ) 
( Bebekli kilise soka 

•ıs~-

j Ahmed Öp 

'-···-·---·--·-·!12?··-·--1=1~--C---

Am11.nos tepelerinin Şerbet kaynata 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynapl 

Kayadelen Kaplanna kimyııerlerin elile doldurulaabir killl*k!ll 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylann iizerinde ~ıonlınakıhhf 
Kayadelen Menbaından ıevk yerine galvanizli borularla .-..-. 
Kayadelen Bir au dtiil, sıhhat ve ,Urbüzlüiüa ibiri4lr 
Kayadelen Gazozlaımı alırken 11ıeterdeki lurm121 Kayaweıeı 

tapalarına dıkkat ediniz. 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana K 

Büyiik damacanalar : 100 İSlİze 

• 


