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Şanghaydaçokbüyük 
bir karışıklık oldu 

Akdenizde 
manevralar 

iTOPRAK KANUNU 
Sivil giyinmiş Japon 

·tayyare meydanına 
zabitleri Çin 
hücum etti 
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lımir : 1 O (Türksöı.Ü muhabiri 

\ıilciiriyor) -:- Ufuklarımızda 4 bağu~· 
· ·· ·ımeğe aş loa ıtceıindenben goru d .. n 

layın Finsler kuyruklu yı\dııı bu . 
ltcedenberi iyice parlama~a k a!_ 
laııııştır. Bu gece daha par a go 

ıiikecektir. y an \ar 
Bi\hassa son iki gece, bam. 

d h anı şe· 
datı istikametinden a a mıza 
L·ldc .. .. bu kuyruklu, arzı 
ıtı gorunen \ ktır 

83000000 kilometre yak aşaca_ •. 
• • ldızı mıladm 

Ha\ey kuyruklu yı. 28 defa ar 
240 ıncı senesinden_~er~ görün:iş. 
umıı.a görünmüştur. on defa ola· 

29 uncu 

Madnd : 10 (Radyo) - lspa ' 

ya Reisi Cümhuru ve Hariciye N 
zırı lıu gün, lspanyo\ (elaketzed_e 

. e y ·•rdım eden Fransıı heyetı · 
rın n • 

Mühim esasları 

makamlarına şiddetli bir prol~sto 
göndermiştir. 

Londra : 10 (Radyo) - lngiliı 
mahafiline göre! Sovyet ~~-sr.a, ~ran 
sa ve lngi\terenın teşcbbusu uzerıne 

1910 da olmuştur. . 
rak 1986 da görünecek\ır. 

Arı tar 
Bir köyü daha 

bastılar 
k. · bayıldı 

Bir at öldü iki ışı 
. halta evvel Ceyhan 

rahhaslarını kabul etmişlerdır. 
Paris : 10 (Radyo) - Bu Jı 

Fransa hükumeti, batırı\an Frar 
ticaret gemisi hakkında Ta\amaı 

demi müdahale komitesi haricinde 
~lmak üzere dört dev\etin General 
Frankoya karşı muharip hakkını ta
nımalarına muvafakat eyleınişdir. 

Nafia V eki\imiı 
A\manyadan 
dün ayr1ldı 

Çetinkaya tetkiklerinden 
Çok memnun 

R d ) - Nafia 
Ankara : 10 l a yo 1 b 1 
. . ·ı A\i Çetinkaya 'tan u a 

Vekı\ınu .. M" "h'ten .ıyrı\ırken 
d.. k uz ere unı 

Bundan bır kovanlaııııın 
. 1 birisinde arı b • 

köylcnn< en ıekmelenerck ın 
b"r al ıara!ından . -zerine saldır· 

ı ' n \;oylü\enn u 
\erce annı 

Zroı<lık. · den al· 
dığını ya • habiri n11ı. . 

Dün Ccyh~n m~d e aid ta!sı· 
ıkinci b'r ha ı!CY 

dııııntL " uyoruz: .. 
"'ıy·ı ~oy uhabırı· 

\alı aş•~ ' 10 l Hususi m 
Ceyhan : . iin Ceyhanın 

1 
f.vvelkı g haf bir 

ıniıden -:: • nde yine çok tu 
iahiri~e koyu . 
hadise oımuştu'.: .. halkının su ih· 

Tahiriye koy~k\ . ve köyden 
· ettı erı 

tiyacını ternın d arıda bulunan su 

Son Daki@-
- \ MlM ALDl61 EMlR 

\M9'L\Z GEM · • lıı pa bulunan iki lngiliz harp gemuı • • 
c~~lü.ıtarık 1~ \.Radyo) - i"'' yapma sureıile daimi ıemas haiınde 

gi!iz ticaret gtm•ltn ıle ı~lsı: mu · 
bulunmaları için emir almıılard&r ıtUhlm bir nutuk eöyHyecek 

Mussollnl SlcHJaJa gl !ini hususi yatı ile bugün Sicilyııya 
Romcı: _ı~ (Radyo\ :""". B. ! fakat eımektedir. . . • 

hareket eımı§tır. D~ye ılıi knı~~lerinin i§tirakile bü)'ük bır gC{•L .. resmı 
l9 Agusto.ıta kara tıe denıı mühim ve büyak bir nutuk soylıye· 

onme dak" t tkikleri neticesinden 
Almanya 1 e · ve iki mem· . tl bahsetmış 

so-60 metre ı~. • lc.öy ha\kın· 
kuyusuna, akş~m uzenk dın\ı erkeldi su 

yapılacak ve Mıusolini bu ıııiinıl' 
mcmnuıuye e n her gün 
leket arasındaki dos~u!° u söyle· 
gittikçe artmakla ol L11un 

miıtir. 

b
. ı. kımse a 

dan ır ço" • • hilede -
_ Gerısl üçuncu sa 

cektir · 

·tafsilatiyle bildiriyoruz 

kü ;ık planör tecrübeleri 
Gençlerimiz propagnnda uçuşlarına lıazırlrırıırken ı·e ~ 

kampında tedklk· -----ı 
ıuzun zamandanberl \nönU h•~:. gazetesi lstlhba· l İlk yaEl 
ısr yapmı• olan arkada,ımız l! TUrksozU için çok 1 • • d 
rat ••" muharrir cemal Ku.::!;rıam••''" . gUn aun 1 ıçerl e 
gUzel bir röportal serisi 1 rını okuyucularımız• :.....::...--• 
detern:arkada•ımızın yazı • 
sunacatız 1 · 
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&hife 2 Tllrksôztı 11 Ağustos 1937 

l INÖNÜ'DEN 

HAVA 
RÖPORTAJLAR 1 

~ itil n rr o~ ır Ü 
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1 

• 

ŞEHRi Harp malulleri 
kongres"ne 

Şehrimizden kimler 
gidecek? [ -, ' 

Her sene olduğu gibi, Harp ma· 
hilleri kongresi bu yıl da 26 agus • 
tosla Ankarada toplanacaktır. 

- ....... 

a nönü havacılık kampı (Hususi 
O surette gid~n arkadaşımız yazı· 

yor)-

Tamirhane ve depo, yemekhane 
ve dersh~ ne, kız talebe koğuşu , 
bürolar, erkek talebe koğuşu. · 

Buralar asırlardanberi çimento 
ve beton yüzünü ilk defa görüyor. 
Binaların hepsi betondur. Etraflarına 
güzel bahçeler yapılacaktır. Ağaç 
burada çok kolay yetişiyor, çünkü 

Kongre saat 10 da Ank"1ra Or 
du Evinde açılacaktır. 

Kongreye her vilayetten ikişer 
veya üçer murahhas iştirak edeceği 
için yakında lstanbul şubesi de bir 
toplantı yaparak umumi kongreye 
istirak edecek murahhaslarını inti· 
hap edecektir. 

Umumi kongrede senelik rapor 
okunacak, heyeti idare intihap edile. 
cek, ve yeniden tanzim edilen niza'.". 
name müzakere edilerek tasdik edı · 
lecek ve üç senelik çalışma progra. 
mı hazırlanacaktır. 

Bu kongreye murahhas olarak 
şehrimizden kimlerin gideceği henüz 
malum değildir. 

su boldur. M "f 
Binalann yapılışı lnönünülüler için aarı te : 

Klevlandlar 
toplanıyor 

Bölgemizin bazı köylerindeki 
pamuk tarlalarında artık Kleavland 
pamuklarının toplanmasına başlan 

mıştır. Bir hafta ·veya ay sonuna 
doğru hemen bütün tarlalarda top
lama faaliyeti başlıyacaktır. 

. ... .. . 
Vilayet daımı encumenı 

dün toplandı 

Vilayet daimi encümeni dün öğ
leden evvel Valinin riyaseti altında 
toplanmış, idare işleri üzerinde ka · 
raılar almıştır. 

Portakal ve limon
lar ilaçlanıyor 

Şehrimizde, bahç<'lerdeki narenci -
yeleıde (Portakal, Limon) zuhur et· 
mekte olan hastalıklara karşı ziraat 
mücadelesi taMfından Strok ilacı 
kullanılmaktadır. 

Herkes menba 
suyu satamıyacak 
Belediyenin çok yerinde 

bir kararı 
Belediyemiz , şehirde pek ziya· 

de çoğ;alan perakende menba suyu 
satıcılarını gay_et sıkı bir müraka· 
beye tabi tutınaktadır . Bunlann 
büsbütün çoğalm~sının , kontrolü 

.. külleştireceğinı göz önüne alan 
muş h · b' · · f d 
b 1 diyemiz , şe rın H'lncı sını ca · 

e e "k' 
deleri üzerinde ı ı su satıcısı arasın· 
d ıOO metre mesafe bulunmasını 

a b ·1 tutmuştur . ikinci derece· mec ur 
de arka caddelerde bu mesafe 300 
metredir • . .. . 

B karann hiıkmu yenıden açıla· 
cak s~ satışı yerlerine şamil olacak 

dlara dokunulmıyacaktır . ve mevcu . 
H• ı· h zırda şehırde 7 4 tane pe · 
aı a . dı 

k d 1 rak su satış yen var r . raeneoa 

Mahkemelerde: 

Yerinde bir hükii[ll 

Birleşik Amerikad~ ~~ke~iel~; 
bir hakim çok muşkul bır 

seleyı kolayca halletmiştir · 5aba: 
koştuğ;u hayvana çok eza vermek .

1 suçlu bir adamı muhakeme etıııı 
ve şu karan vermiştir . ıl• 

" Hayvanına gayri insani fa , 
eza verdiği yaaılan tetkikattan ~ 
loşılan su,.lu iki gün iki gece a' . SUs 

d k h•Y hayvanın ahınn a yataca ve 
van da l•u müddet zufında mera Sır' 
serbestçe dolaşacaktır · " n 

Ne ala karar 1 
• bil Tuhaf bir netıce , 

Londrada meşhur bir opela:~ ~ 
vardır ; adı doktor Ha s lık 

olan bu operator bilhassa d,!!!!
üzerine yaptığı ameliyatlarile iiıd ka 
burdur . ~ ıtı 

Son- olarak dimağın~n ti. 
bir adamın beynind~ ~ nel~yat :ııı' '( 
mış ve beyninde muhım hır kı d n 
almıştır • Profesöre gö~~ b~ _a M 
böyle , noksan beyinl_e _omrunu:.Ji sa 
nuna kadar budala gıbı yaşıy -ı li 
tır . Fakat netice hiç de böyle k 
mamıştır • Beyninin bir kısmı çı 

k• b" . ~il ı rılan adam çok ze ı ır ıns 
0 

muştur . t 

Ayak altındaki altıO r 

Türk Hava Kurumunun Türkku· 
lşu şubelerinde A Brövesi almış olan 
gençlere yüksek yelken uçu~ u öğ 

retmek için lnönü sırtla~ı~~ kur~u ı 
fıu kampı muhakkak gorunuz: Çun· 
kü eğer sizin yaşınız geçmişse küçü 
ğiirıüz veya oğlunuz, lnönüne mu. 
hakkak ri~cektir. Gençlerimizin as 
kerlik himıdler"nc aid kamplarını 
fnönü kampında ve diğer kurulacak 
hava kamplarında yapacakları halt
lcmdalci kararı biliyormusunu:ı:? · 

bir kazanç kaynağı olmuş. inşaata 
dolgun ücretle amelelik yapmak on· 
!arın hiç ummadıklarl bir iş. Bir us
taya sordum: " - Siz burada bu 
k;ıdar güzel binalar yaptıktan sonra 
nalıiye merkezinde buna benzerleri· 

Öğretmenlerin imtihanları 
bugün de yapılacak 

Portal ve limon ağaçlarında has
talık gören bahçeciler derhal Vifa. 
yet Ziraat Mücadele Müdürlüğne 
müracaat etmelidir. 

Avusturalyada Mald~~ ka.sa~ 
da bir amele her gun bır s 

den geçerek işine gidermis • Bıı Y 

lnötıünde yeni bir hayat tekev· 
vünil vat<ttr. Çalışmalar, konuşma· 
!ar, gayeler, hep h1r huausiyet taşı· 
yor. Türk istiklalinin ganntileıinden 
biri olmak değerini taşıyan bu laını. 

, Dn Türk gençliği yakından 

l!i!.m,.,Jidir. Gazdemiz bu vazifeyi , 
larında geniş yerreTv~~---
a..ldil'ti lrodu vanmıva calısacak· 

*** 
lnönü hava kampındaki talebe 

uyısı bu stne 150 dir. Bu sayı, kam· 
pın ilk devresi olan geçen yıl 60 
idi. Gelecek sene aynı artış nisbeti· 
ni muhafaza ederek nihayet 250 ve 
ya 300 olacağını tahmin edehilirsi. 
niz. 

Bu mikyasla fnönünün gelecek 
seneki mevcudunu hesap ettiğinizi 
duyan eğer Türlckuşunıın selahiyet· 
li bir memuru ise, tahmininizdeki 
yaıılışı derhal düzeltecektir: " - Fa. 
kat şu yapılmakta olan binaları gör· 
miyormusunuz? Bunlar buraya top
lanacak olan yüzler değil, bunlar 
için kurulmuştur. ,, 

Her yeni hayat gibi, fnönünün 
boş ve sessiz meydanlan da bir ha· 
va kampı haline getirilmek karını 
verildiği zaman burada g~niş inşaata 
lüzum görülmüştür. Cumhuriyetin 
memlekette yerine koymak istediği 
bütün tedbirlerin arkasında bir inşa 
projHi görürsünüz. Çi'nkü hiç bir 
iıimizi çadırla veya baraka ile gör 
nıek istemiyoruz. Bu prensibin ya· 
hancı gözlerde takdir uyandıran 
~ misalleri vardır. Pancar ekimi 
üıerinde etüd yapmıya gelen Alman 
profe~örler, şeku fabrikalanmızın 
Y8lll başındaki güzd binaları görün. 
ce: " - Siz, fabrikalarınızla beraber 
güzel şehirler de kurmuşsunuz. Bir 
taşla iki kuş ... " demişlerdi. Eskişe· 
bir tayyare mektebi• ve oradaki ha 
vacıbk tesisatı ile lnönünde inşalar 
biribitine komşudur. Memleketin tam 
ortasında lcoıınu iki yerde Türk 
liavacılığının ilci merkezi elele ver
lllİf oltıyor. 

lnönünde kurulmak!• olan bina• 
lar şimdilik altı tanedir. Bunların 
içinde boyu doksan metreyi aşanlar 
var. Yani buradaki altı bina bir ka· 
saba kadar geniş olacak. 

Bu binalar fnönüne şarktan gir. 
diğiniz zaman şu şekilde. sıralanmış. 
tır: 

ni kuracakmısınız ? . ,, 

" - Tabii yapacağız .. Hele bir 
otel yapmak şart oldu artık .. 

Dünkü sayımızda, Gazi terbiye 
enstitüsüne gidecek öğretmenlerin 
birinci imtihanlarının evvelki gün 
Kız lisesinde yapıldığını yazmıştık. 

Usta haklıdır. Bura.ı, hele gele· 
celc seneden sonra bir çok ziyaret· 
ci toplıyacak hususiyı ite bir hava 
l!;'Vrn,..T_ 0 - - · • • 

,J 1 / · R ~ t,._..bive~inden irotirum 

Dün de imtihan günü idiyse de 
Tabiiye ve Riyaziye guruplarından 
talip olmadığı için imtihan yapılma· 

farli·iiirfireyi aıiııi'ılıaft;;fyo;~re~Jen ia'Pıi;;'c "ıı;" 
yüzde yüz cumhuriyetin eseri olan 
kanatlanmış Türk neslini tetkik et· 
mek istiyen yabancılar ve Qihayet 
yazın, yorgun asabını dinlendirmek, 
yeryüzüne yer üstünden bakmak is
tiyenler lnönünü dolduracaklar
dır. 

lnönünün bir hava şehri yapıl· 
masına şimdiden karar verilmiş gi· 
bidir. Mesela gelecek sene buraya 
bir sürü hangarlar yapılacaktır. Bir 
tamir atölyesi, planör inşa atölyele
ri, Eskişehirden uzak olmıyan lnö· 
nünün , Eskişehir ile birleştiren gü· 
zel yollardan sonra Eskişehirdeki 
hava tesisleri, burada yapılanlarla 
birle~ince koskoca bir ha\ a şehri . 
meydana gelecek .. 

Biz innöünden ayrılacağımız:gün 
elektrik tesisatı yapılmamıştı. 

Burada bütün enerjiler bir ara 
da birleşiyor demektir. 

Evvela tabiatın enerjisi olan fa
sılasız rüzgar, İnsan gücünün en haş· 
metlisi olan uçmak ve fermine ener• 
jisi olan elektrik ... Elektrik, inanınız 
ki en çok bu yayla gecelerine yakı
şacaktır. 

lnönünde yakında gece uçuşları 
başlıyacak. Onun için yelken planör. 
!erinin havalandığı yüksek tepeye 
kadar elektrik tesisatı yapılacaktır. 
Bu· tepeler yüzlerce kilometreden 
gözüktüğünden lnönü gecelerinin 
ışığı, buradan geçen trenlerden tu· 

Talebe kayıdları 

Şehrimiz Erkek Lisesi, Orta 
mektep, kız Sanat Enstitüsü, Tica· 
ret mekttbi, talebe kayıdlara 20 
ağustostan itibaren başlıyacaktır. 

Dün şehirde hava oldukça rüz. 
garlı ve sisli idi. En çok sıcak göl· 
gede 35.7 santigrad derece idi. 

da 500 talebeyi birden toplıyacak .. 
Faka~ bilmemki, bu bi~ salon kadar 
rahat çadır aranmıyacıık mı?. 

lnönünün her yerine çadır kuru· 
labileceğine göre; bu 500 rakamı, 
önümüzdeki devrenin asgari mikda· 

• rıdır. Oradaki talebelerin hemen hep-
sine teker teker sordum: 

•- Kaç arkadaşınızı gelecek 
sene buraya göndereceksiniz?. 

Vaidler çok büyüktür. Yüzlere 
kadar çıkıyor. En temkinlileri on 
rakamı üzerinde konuşmaktadırlar. 
Biz de en ihtiyatlılar gil.ıi hesap ede. 
lim: Elimizdeki rakam yine binin üs· 

tunuz da Eskişehirden, Bozhüyük. tündedir. 
ten ve yüzlerce köyden gözükecek. lnöniindeki binaları kuran tec· 
Buralarda yeni bir hayat ve hareket rübeli_mühendis, yaptığı işin büyük· 
başlarken, elektriğe olan hasreti gör- lüğünü kavramıştır. Bir . tek taşın 
dükten sonra, gönül, Kütahya sant· eğri veya yersiz konmasına gönlü 
ralını okadar çok arıyor ki.. Işıklı razı değil. 
Türkiyenin bizim için ne büyük ide- u_ Başka şeye benzer mi hiç? 
al olduğunu ve bize neler kazandı· Memleket benim torunlarımı bile 
racağını, modem olan her yeni ha· affetmez, diyor. · 

dise bize bir daha hatırlatıyor... Bir milletin bütün ferdleri tara· 
lnönünde 160 ar kişilik üç ta· fından bu kadar benimsenen bir 

!ebe hastahanesi yapılmaktadır. Bu davanın muvaffak olamamasına im· 
bize şunu anlatıyor ki, yalnız bu se- kan var mıdır?. 
neki binalar, gelecek devrede bura· Cemal Kutay 

-

Gelenl~r .. Gidenler 
Birinci umuııt müfettişlik Ziraat 

Müşavi•i Bay Mustafa Diyarbekir~en 
şehrimize gelmiş ve lstanbula gıt· 
miştir. 

*** 
§~n c~ı ıı:scanouıdau· s~Tnifız 

gelmiş ve IJİyarbekire gitmiştir. 
*** 

Ziraat Vekaleti baş müşavırı 
Bay Aziz ve Ziraat V e.kaleti müfet 
tişi Bay Raşit Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve Malatyaya gitmişlerdir. 

Bir esrar 
kaçakçısı 

Adliye koridorlarında 
yakalandı 

Dün Adliye-dairesinde meraklı 
bir va~ 'a olmuştur. 

Kadın kaçırmak, gasptan suçlu 
ve mevkuf meşhur sabıkalılardan 
kör Must.:ıfa dün duruşması ya· 

_ pılmak üzece Adliyeye getirilerek 
nezarette alıkonulmuştur. Umumi ev 

Mevsimşiz av yapılmasına mey. 
dan veıilmesi hakkında ziraat veka
letinden vilayetimize bir tamim gel· 
mistir , T.ıımimde deniliyor ki : av 
bazı kimselerin avla ğı a r a ın· 
mış olduğurıdarı vilayet dahilinde 
butün J in :!arın 1 teşkilatı ile köylere 
bilhıssa av civarındaki teşkilata bu 
gibilerin cezalandırılacaklarının bil· 
dirilmesi lazımdır • 

Belediye reis muavini 
vazifesine başladı 

Mezun bulunan belediye reis 
muavini bay Faik Ülkünün mczuni · 
yeti bitmiş , vazifesine başlamıştır. 

~abıtad_a_J 
Husızlığa teşebbüs etmiş 

Mlllltafa oğlıı niyazi adında 
birisi dün gece terzi Velinin dükka · 
nından eşya ç;ılmak istemiş , fakat 
zabıta tara(ından görülerek derhal 
y~kalanmıştır . Niyazi adliyeye tes· 
lim edilmiştir . 

Bir evi soydular 
Yeni istasyon an barı önünde ma

kinist Mehmet Alinin bağında otu· 
ran Antebli Ali oğlu Abdurrahma. 
nın evine hırsızlar girerek 30 35 par. 

l kadınlarından Fatma nezaretin ya
nında bulunan helaya girerek Mus· 
tafa için getirdiği bir miktar esrarı 
helaya saklıyor v ~ dışarı çıkarak 
gizli işaretlerle Mustafaya haber ve 
riyor. Bunun üzerine Mustafa nöbet. 
çi iandarmalara ısrada helaya gir 
ınek istediğini söylüyor. Bu fazla 

ısrardan şüphelenen nöbetçi jan. r-------·-----, 
larmalar ht:layı kontrol ediyor( ar ve 
(atmanın sakladığı esrarı meydana 

ça kadar eşya çalmışlardır. 

rkarıyorfar. 
. Nöbetçi jandarma onbaşısı Ka· 

f1
f hemen bir za~ıt varakası yapa·" 

~~ s~çluları mevcuden Cumhuriyet 
~uddıumumifiğine teslim ediyor. 

Suçlular hakkında adliyece lazım 
/len tahkikata başlanmıştır. 

~lediye ıahıta -faaliyeti 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
e deli değişmet yalnız posta masrafı 

• d k"" "l"k vazif~ renin üzerın e opru. u . tJ: 
gören tahta büyük: bır taşa 15~ t 
ettirilmiş ve adamcağız senel ,. 
beri bu taşa basarak tahtayı çı 

· B' ar yerek dereyi geçermıs • ır . 
taşın kırılan bir köşesi amelentJI 
zarı dikkatini celbetm~ ve te 
edince , taşın mühim mikdarda 
tını havi olduğunu görmüş ve 
--·•....ıA 7Pnain olmustur . 

Spor -
Tenis m ç 
rının sonu 

Tetkik seyahatine çıkmış ol 
Ankara yüksek Veteriner enstitü 
talebeleri ile şehrimiz sporcuları f 

sında yapılan tenis maçla.mm gü 
gününe bildirmiştik . 

Yapılan sekiz 'ilaçtan dördüP 
Adanalılar ve dördünü de Ankarı 
lılar kazanmıştı . 

Mersin teniscileri ile Ankara ıe 
niscilerinin yaptıkları müsabakala 
da ise Ankaralı tenisciler kazanmıl 

,tır • 

Bu tenis müsabakalarının netic 
sini gösteren umumi bilançosun 
aşağıya yazıyoruz : 

( Galiplerin isimleri haşdadır ). 
Rıza ( Adana ) - Niyazi ( Ankara 
6/4, 7 /5 
Ahmet (Ankara ) Gilodo(Adana~ 
6/1, 6/0 
Niyazi( Ankara)- Rıza ( Adana ) 
4/3 ' 6/0-7 /5 
Niyazi (Ankara ) -Gilopo( Adana) 
6/3. 6/1 
Ahmet ( Ankara } - Rıza(Adana) 

6/1 '9/4 
Rıza ( Adana )-Ahmet (Ankara) 
4/6' 6/4' 7/5 
Çukurelli( Adana ) Ahmet( Ankara) 
6/3, 64 
Kadri-Hasan( Adana)- Ahmet· 

Niyazi ( Aukara ) 6/3, 7 /5 
Mersin teniscileri ile yapılan maç 

neticeleri : ( Ankara galip ) ; 
Ahmet( Ankara )-Şaşati( Mersin) 
6/3 '6/4 
Niyazi ( Ankara ) Ratip ( Mersin) 
74' 7/5 

Şehrimiz Belediyesi Temmuz 
aiİçinde Belediye yasaklarına ria· 
yeetıneyen 263 esnaf ve sair şa· 
hı~r hakkında zabıt tutmuş ve suç 
lut nıııhtelif para cezalariyle ce· 
ıalıdırılmışlardır. 

lzammedilir . 

2 _ llin~a~ için idareye müra· 
caat edilmelıdır · '-·------·-.J 

Mersinin en iyi teniscisi Lohner has· 
ta olduğundan müsabakalara iştirak 
edememiştir . Bundan dolayı zayıf 
kadro ile gelmi~ olan Mersinliler 
mağlup oldular . 

, 
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1937 

Umumi harb.in ilk 
silahını patlatarıla 

ilk gara/anan ~dam . 
Geçen hafta bir kaç saat araltkla 

aynı günde öldüler 
.. 

1111
.Belgrad 5 [ Paris Soir ] ın hu. 
1
0 
ınuhabiri bildiriyor : 

Sır . Avusturya - Macaristanla 
lıiatan arasında diplomatik mü· 

ıı..tbctler bir gün evvel kesilmişti. 
lıir Belgradda Sav nehrinin sağ sa· 
tol lrıde .~ani Sırbistan tarafında ve 
. sahılınde Semmun de ıani Maca
;::n tarafında alelacele harp hazır· 

rı yapılıyordu • 
k iki şehirde de siiratle siperler 
llZılıyor ve muvakfcat acele tahki· 

llıat leaiJ ediliyordu . 
y 1914 yılı tem~uzunun 28 i idi : 
ili. fGırtda birinci harp piyade alayı 
't ıneııaup l 2 nefer ~olduğu halde 

lan Milojkoviç çavuş gece Sav'ın 
~sahilinde devriye geziyordu . 
Jc. şey kesif lııir sis tabakası içinde 

Ybolmllftu . 
Gece yarısı Avusturya- Macar 

Otdusundan yedinci istihkam tabu. 
::-. m~nsup 12 asker kürek çeke-

uıerinde 78 inci piyade alayına 
~ bir müfreze bulunan bir 
lalı harp sahillerine doğru sevk edi · 
ııotlardı . 

Bu ilk harp ameliyesi idi . Avııs· 
~alı askerler Sırplara tecavüze 
,..zıJanıyorlardı . 

• 
Sal henüz harp sahillerine ya· 

111f1Daıııışdı ki , Milon Milojkoviç 
çavı.ı, anormal bir hid'ıaenin vukua 
fet:ııekte olduğunu hissetmişti . 
V ~crhal silahı omuzun.dan indir~i. 

e hır el ateş etti . Ve cıhan harbı · 
lliıı ilk patlayan tüfengi oli!u . Bu-
111111 üzerine Milojkoviç çavuş adam 
larını çağırmış ve onlara da bir el 
•ttt etmelerini emretmiştir . 

Belgradda Kalimegcan istihka · 
~bndan nehrin üzerini aydınlatmak 
UZere tenvir fişenkleri atılmağa baş· 
lalllıf ve bunu top ateşi takip etmişti. 

O sırada Avusturyalı askerlerin 
•evlt ettiği sal harp sahiline tama· 
llıiyle yaklaşmıştı, Fakat Semmun'un 
llıkeri ı.. umandan lığı bundan sonra 
Y•pılacak taarruzun faydasızlığını 
anlamıştı . Harp toplarının mermi· 
lerj daha şimdiden bir yağmur ha· 
~nde şehrin üzerine düşmeğe başla· 
llı&t ve bütün Belgrad kışlası hare· 
kete geçirilmişti , 

Bunun üzerine sala geri dörme
Iİ İçin emir verildi . Sal geıi dön· 
lllek için manevra yaptığı sırada 
Avusturyalı askerlerden sabn üze 
rinde ayakta durmakta olan Fran · 
llıva Balla birdenbire şiddetli bir 
acı duydu . Sırplar tarafıpdan atı 
!Jn mermilerden biri>i ona isabet 
etaı· ti" 

·~ . 
işte cihan harbinin ilk yaralısı da 

btı adam oldu. 

Oıiu Viyana hastahanelerinden 
birisine naklettiler. Yolda, sokaklar· 
da fevkalade bir tezahürata mazhar 
oldu. Her durduğu yerde coşkun 

Bir kaç gün evvel bir kalp sek
tesinden dünyaya gözünü kapa· ' 

mıştı. 

Bundan iki gün sonra da Bel· 
grad gazeteleri Milan Milojkoviç ça· 
vu ·un ölümünü haber verdiler. 

~ işte bu suretle cihan harbinin 
ilk silahını patla tanla ilk yaralısı, ga 
rip tesadüf eseri olarak bir kaç s~a.t 
ara ile ve hemen hem•~n kendılerını 
meşhur yapan hadisenin yıldönümün
de ölmüşlerdir. 

Fakat Ballanın, Milojkoviç tara· 
fıııdan atılan bir kurşunla mı yara 
!andığı ba:a bilinememiştir. 

------. ------
Arılar bir köyü 

daha bastılar 
- Birinci sahifeden artan -

almağa gidip su çekmektelerken bir 
tarattan toplu bir halde ve binlerce 
bal arısı kuyu başında bulunan hal. 
kın ve hayvanatın üzerine lıücum ede 
rek sokmağa başlamışlardır. 

Su çeRen kadınlar \ koğaiarı bı· 
rakarak bağıra bağıra köyün içeri
sine kaçmış ve evlerine kendilerini 
güç atmışlardır. 

Kuyu başında kabadayılık yap. 
mak suretiyle kalan ve hayvanmı su
lamakla meşgul olan Hacı Osman 
ve hayvanı da arıların hücumuna 
maıyı! kaldıklarından gerek Hacı 
Osman·ve hayvanı yere baygın bir 
hakle düşmüşlerdir. 

Bir müddet sonra ~.ayvan kaç. 

mış ve köye gitmiştir. 
Kuyu başından bağıra bağır~. 

kaçan kadınların feryadını duyan bu· 
tün köy halkı evlerinden dışarı fır. 
lamışlarsa da arıların kul~klannı~ 
dibioe yapışnıasile evlenne gı· 
rerck kapı ve ılf'!lcereleri sunsıkı k;ı
pa~ışlardır. 

Hacı Osmanıo kuyu başında kal
dığını anlıyan ve onu kurtarmak ü 
zere koşatı Şaban da yan yolda dört 
tarafı arılar· ta.rafından sanlınış ve 
üzerine konan arılar Şabanı da ısır. 
mağa başlamışlardır. 

Arıların iğnelerinin 1cısına da· 
yanamıyan Şaban ne yapacağını şa
şwmış ve can acısile kuyuya yakın 
olan koza tarlasına kendisini atmış 
ise de kurtulaınıyacağını anlıyaralc: 
eline geçirdiği paçavraları yüzüne 
gözüne sararak kuyuya yakın bir gö 
le atılarak her tarafuıı b~k ça· 
murlarile sıvamış,tır, 
· Bu tedbirler karşısında anlar Şa· 
bana bir şey yapamıyacaklarını an· 1 

(ayınca vazgeçmiş ve köyün içerisi· ı 
ne dağılarak önlerine gelen insan ve 
hayvanı sokmağa başlamışlardır. 

Hadisenin akşam üze. i vukubul
masına ve ortalığın kararmasına bi· 
naen anlar ortadan kaybolmuş ve 
kuyu başında baygın bir halde yat· 
makta olan Hacı Osnıan ile Şaban 

Toprak kanunu 
- Birinci sahifeden artan -

!arın vilayette keza idare heyetle
rince ihtiyaçtan fazla olduğu tesbit 
edilen kısımları devlete intikal eder. 
idare heyetinin kararı aleyhine hiç 
bir kanun yoluna müracaat olun· 
maz. 

Birinci madde de yazılı toprak 
)ar üzerinde tapu kaydı olmaksızın 
mülkiyet hakkı iddir edenler, bu ka· 
nunud neşri tarihinden itibaren iki 
sene içinde bu haklarını usulen isbat 
ederek tapuya kayıd ue tescil etti 
tirirler. Bu müdded bittikten sonra 
topraklar üzerinde tapusuz iddialar 
dinlenmiy~cektir. 

Madde 5 - A ) Alakadar dev· 
Jet daireleri tarafından yapılmış 
muntazam planlnra göre toprak üze 
rine konulmuş sabit işaretler ile hu
dudları tayin edilmiş olan toprak 
farın sathi mesahaları arasında fark 
görülürse asıl olan plandaki mesa
hasıdır. 

\ 

toprak mikdarları da ayni esaslar 
dahilinde istımlik olunr. 

Bu tadirde mülkiyet iddiaları 
kurutma ameliyesinin ilanı tarihin 
den itibaren bir sene sonra mesmu 
olmaz. 

Madde 10 - Kurutulmak üzere 
vakti.nde tapu veya imtiyazı alımış 
bataklıklar bu kanunun neşri tari· 
hinden itibaren üç yıl içinde tama. 
men ve fenni usulü dairesinde kuru· 
tulmuş olursa Sıhhat ve İçlimııi Mu
avenet Vekaletinin iş'an üzerine bu 
tapular tapu dairelerince iptal olu 
nur ve imtiyaz da hükümsüz kalır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve 
kaleti tarafından vaki iş' ar üzrine 
tapuların iptal olunmasından dolayı 
hiç bir kanun yoluna müracaat olu-

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsviçre ••atları gibi dünyanın en 
kilçük , modern , güzel , şık , portatif ve 
sağlam . 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

alınız 1 

Kiralık ev 
Reşdbey mahallesinin yeni salcı. 

)arda 8 numaralı ev on beş aylık 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıya mü 
racaat.8380 7-7 Kiralık ~v 

~ 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Bebekli kilis~ Civarında"" 0-ııuııııa.· 
ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ve · · · 
bir bamamı-bulu~an .ev 938 t~şri- . 
nievvel nihayetine kadar on beş ay 
lık kiralıktır. isteyenlerin içindekilere 
veyahut müteahhit bay Hakkıyamü-
racaatları .8385 5 - 7 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Azayiş 
Neşeli ve muzikol bir film 

Pek yakında • 
• 

Sabırsızlıkta beklediğiniz büyük Rus filmi 

MUSTAFA 
Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuaun hayat mücadelesini gösteren 

Çok hissi bir film 

' 
Madde 6 - Tapu sicilinde me· 

saha kaydı olmayıp yalnız hududları 
yazılı olan topraklarda mesahanın 
tayini ve tapu siciline kaydı için 
bu topraklara tarh edilmiş vt'rgi 
matrahının civardaki emsal arazide 
tekabül ettiği mikdar kabul edilir. 
Fakat bu mikdar yazılı budunun çer· 
çivelediği mesahadan fazla olamaz. 
Fazlası devletindir. 

.Bu kanunun neşri tarihinde tapu 
da mukanid olmamakla beraber 
başka türlü tasarruf vesikasına da 
istinad etmediği halde yalnız vergi 
verilmek suretiyle işgal edilmiş top· 
rakları on senedenberi muntazaman 
vergi vererek bila fasıla işletmiş 
olanlara adi iskan haddi dahilindeki 
mikdar meccanez temlik olunur. 

Af üracaaı : 1 

Küçük Lrot 

ihtiras fırtınası 
8383 

Rıza Salih Saray 1 
Posta kutusu 95 ) ( Telefon N:.:.J. 265 ) 

18-30 8305 ------------------------

Ün ııenede.nberi muntazaman 
işletilen topraklardan bakiyesi şa· 
gili arzu ettiği takdirde verilen vergi 
mikdarının sekiz misli üzerinden 
kendisine borçlanma suretiyle ve
rilir. 

Mad•le 9 - Mübadil Rumlarla 
firari ve mütegayyib şahıslara aid 
i~en devlete intikal eden veya 
muhtelif hususı kanunlara göre dev· 
Jete did olan toprakları alakadar 
devlet daireleri tarafındaıi kendile· 
rine tahsis edilmeden t-vel işgal et· 
miş olaulann ellerinden bu toprak· 
lar geri alınır. Eğer bu işgal eden
ler bu kanuna göre devleke toprak
Fandınlacak kimselerden ise bulun· 
dukları yerlerde veya münasib gö
rülecek mahallerde topraklandınlır. 

Madde 9 - 839 sayılı Sıtma 
Mücadelesi kanununun 6 ıncı madde· 
sine göre kurtulan bataklıklardan 
meydana çıkacak arazi bu bataklığı 
kurutmaya iştirak etmiş olan toprak· 
sız balka iskan haddi halinde mec· 
nanen d;ığıtıldıktaıı sonra bakiyesi 
bu yerlere devletçe nakil ve iskan 
edilecek muhacirlerle topraksız yerli 
halka verilir, 

Bu bataklıkları kurutmak için 
yapılacak küçük mesainin ilanından 
itibaren albay geçtikten sonra batak 
lık yerlerindeki mülkiyet iddiaları 
dinlenmez. 

Toraklarından bir kısmı eşhas 
mülkiyetinde bulunduğu tapu kaıd· 
lariyle sabit olan bataklıklar devlet 
t:ırafından kurtulduğu takdirde ku-

lrutulan yerlerdeki eşhasa aid olan 

____ I __ _ 

Açık teşekkür 
Ailemi bir çok doktorlara gös· 

terdiğim halde hastalığı bir dürlü 
teşhis edilememişti. Bu kerr~ san
dıkçılar içinde doğum ve kadın 
hastalıkları mütehassısı doktor Nu
man Bedri işbu hastalığı teşhis ve 
tedavi ederek ailemi ölümden kur· 
tarmıt oldufuııdan kendisine sonsuz 
saygı ve trşekkürlerimizi ıunanz. 

8407 A YRANCl 
Zekeriya ve ailesi Zehra 

Seyhan vilayeti Hars ko
mitesinden : 

Mevcut plan mucibince Adana· 
nın Karşıyaka mahallesinde Memle
ket hastanesi civarında yaptırılacak 
olan beş sınıflı m ~ktep binası inşa
atı pazarlık suretile talibine ihale 
edileceğinden bu inşaata talip olan. 
farın Ağustosun onuncu: salı günü 
saat (18) de Parti binasındaki ko· 
misyona müracaat eylemeleri ilan 
olunur.8382 1-2 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen. 
)erin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilin olunur . 

c 

Kiralık ev 

,.--,-DOKTOR 
Rifat Sözaltun 

Muayenehanesini bu kerre Yağcamii civarında Eski Hamam mahalle
sinde 35 numaralı haneye nakletti. Sayın müşterilerini her gün burada 
kabul edeceğimi bildirir 8389 4-4 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden 

/i.a11uıı No: 3222 

gönderilmiştir. 

/i.abul tarılıi : 91611937 

( Dünden artan ) 

' 

Madde 40 - Bi)ü,num telsiz telefon alıcı cihazı vasıtasile telsiz tele -
fon mükilemelerini veya telsiz telgraf muhaberelerini alarak bunlatr yazı 
ile veya söıle başkalarının ıttılaına koyanlar veyahut bunları bir menfaat 
kastile kullananlar bir haftadan bir aya kadar hapis veya elli liradan iki 
yüz elli liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlaf. Bir zarar husule 
gelmii ise Ceza Kanunıınun 195 inci maddesinin son tıicrası hükmü tatbik 
olunur. 

Madde 41 4 üncü maddede yazılı kimselerden 47 nci maddeye 
göre tanzim edilecek nizamnameye muhalif harekette bulunanlar halCkında 
bir haftadan üç aya kadar hapis veya yirmi beş liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 42 - Salahiy~tli memurların vaki ihtarına rağmen 16 ncı 
maddeade yazılı mükellefiyete riayet etmiyenler hakkında lıir haftadan 
bir aya kadar hapis veya yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

Madde 43 - 28 inci m3d:le hükmüne muhalif hareket edenler hak· 
kında yirmi beş liradan b~ş yüz liraya kadar ağır para cezası verilir . 

Madde 44 - 11,22 ve 46 ncı ma Heler hükümleri hilafında hareket 
edenler Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezalandırılırlar. 

Fasıl: xı 

,lliiteferrik hükümler 

bir heyecan içinde bulunan bir halk 
ltaiabahtı onu çeviriyor, çiçek atı· 
Yor, meyve veriyor. Bu suretle har
bin ilk kahramanına minnetlerini İZ· 
har ediyordu, 

da bu suretle güç hal ile kendilerine -------------

Kız Lisesi civarında üç oda mut 
bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu· 

Madde 45 - Bu kanunda yazılı ıuhsatnamelerin verilmesi, takyidatın 
konulması ve murakabanın yapılması umumi sefaberlikte Başbuğl ... ve 
onun salahiyet verec,ği makamlua aiddir . 

Zemmun'un yaralısı birdenbire 
meşhur olmuştu. ly i olur olmaz doğ 
dutu memlekete Szeged döndü ve 
rııarangoz hanesini açtı. 

** 
Bir kaç gün evvel Szeged ma· 

rangozlar Korporosyonu en saygı 
değer aza11nı Ballayı bir toplantıya 
Çağırdı, Fakat Balla bu davete gel· 
rııedi. Ve bundan sonr.ı hiç bir da 
vete de gelmiyccekti. 

gelerek evlerine kaçmışlardır. 
Fakat kuyu başında binlerce arı· 

nın hücumuna uğrayan Hacı Osma
nın kısrağı on dakika sonra ölmüş-

tür . 
Böyle ani bir şekilde nereden 

ve ne suretle geldiği anlaşılmayan 
ve köyde panik doğurmağa sebep • 
olan arıların hücumuna maruz kalan 
bütün köy hatkı ne yapacağım şa· 

şırmış ve akflltn geç vakla kadar 
ev erinden bir türlü dışarı çıkmamış. 
)ardır. 

Halen bir çok halk baygın bir 
halde evlerinde yatmaktadırlar. 

Bir çocuk boGuldu 

Dünkü gün karşı yakaya geçmek 
üzere sala binmek istiyen Ceyhanda 
oturan Medine oğlu 11-12 yaşla
rında lbrahim, ırmağa düşerek bo· 
ğulm'.Jştur. 

nur. C 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

hassas makinesidir 
lbrahim düştükten sonra aran

mış ve bulunmuş İse de suyun içe· 1 
risinde bir saat kadar kaldığından 

boğulmuştur. S. ------------..-u 

Madde 46 - Elektromanyetik rlalga\ar vasıtas\le ne§redileıı laernevi 
resim, işaret ve sesleri almağa veya vermeğ8 yarayan bila istisna lieıp
türlü cibazlatın satışında kullanış tarzlarına dair izahname ile montaj şe· 
maları müşteriye verileceği gibi bu şemaların ikişer nüshası satıcı tarafın
dan müessesenin bulunduğu mahaldeki posta, telgraf v" tefefon idaresine 
verilir. , 

Bu müesseseler memlekete idhal ettikleri telsiz cihazlarının kudret ve 
sistemlerile miktarlarını ve kimlere satbkl;ırını her altı ayda bir liste ite 
bulundukları mahal posta, telgraf ve telefon idaresine bildirmekle mükel· 
leftirler . 

Madde 47 - Bu kanunda yazılı hükümlerin tatbik suretleri ve tclılıit 
ve işletme işleri nizamname ile tesbit olunur . 

- Sonu var - 8303 
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Ciftehan kaplıcası 

Açıldı 
abiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
adyo aksiyotesi bütÜ!? dünya kaplacalarınınkinden 

yüksektir 

Romatimıa, Siyatik., Kum; Bahrtk, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hasttlft olanlar mutJı.lca lu ılıca)a gtlmeJidirler. 

~nelerce çocutu c>lmayanlır l<ıdıtli fatıuının hı fty2indcn n:üstdit 
ve mesut olmuşlardır: 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü csbıbı istirahat mük<mmeldir. Her ştyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

F'aatlar tunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
ot.el odası 
Bir gecelik 
laf odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

30 Ha.asi banyo ! 
15 Umumi .. 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

Bir kişi ücreti günde 

iki defaya kadar. 
Yuın Çiftf'hana g«"J01iyrnln lcışın oıtrılardın U)Uyarr.azlar. Kışın çek~ 

tiiiniz iztiraba unutmaymız.8264 39 

Algoİ>an , Algopan ... 
Bat, diş ağnlannda nezle ve aovuk algınlıtında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 
AJgopan bu hastalıklan,rahatsızhkları alır kopanr ve atar. 

Y•z ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur 
HeT eczanede l::ulunur. 18 8966 

1 

11 Atustoa 

'~~B_E_L_E~DtY_E~_IL_A~A~N_L_A_R_I~~I ~~=~t~e~ehlmüdürlü~ 
Lira K. Lira K. Lira K. Kilosu Nevi 

1- Taşı belediyedrn verilmek şartile yalnız imali nıüteahhide ait ol· 
mak üzere 2000 metre tul Bordur taşı yaptırılması açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

2- Keşif bedeli (1 lOJ) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (82,50) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5 - Bu işe ait şartname, keşif ve projeler fen işleri müdürlüğündedir • 

isteyenler oradan parasız al~bilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte 

belediye encümenine müracaatlan ilan olunur. 7-11-17-21 

.. 
1- Şehir asfalt yollarının tamir ve inşasında kullanılmak üzere açık ek. 

siltme ile (30) ton soğuk asfalt satın almacakbr . 
2- Muhammen bedeli: (3313,50) liradır . 
3- Muvakkat teminatı (248) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 19 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi Belediye fen işleıi müdürlüğündedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Belediye 

encümenine müracaatları ilan olunur.8360 29-3- 7-11 

1 - Asfalt caddeden sete doğru giden Vali konağı caddesinin ta-1 
miri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

1 . Keşif bedeli (1139,91) liradır . 
2 · Muvakkat teminatı (90) liradır 
4 ihalesi Ağustosun 26 ancı perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 · Bu işe ait keşif, şaı tname ve projeler fen işleri müdürlüğündedir. 

isteyenler oı ada görebilirler. 
6 . Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlıuiyle bir· 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur 
8406 11 15·19-24 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaım üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su de-~1. sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolan dır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilil 

7953 100 

Saimbeyli içra memurlu& undan 
Cinsi dönümü Mevkii Hududu 
Tarla 25 Dündar Şarkan Velet kahya tarlası garben 

dere şimalen cmkıl oğlu tarlarsı cenu· 
ben velet kahya oğlu Ahmet tarlası 

Saimbeylinin tülü köyünden Hamza oğlu Osmana elli lira vermeğe 
borçlu Gürleşen köyünden müftü oğlu ölü Mahmudun tapulu olan ve hudut 
ve dönümü yukarda yazılı olan bir kıta tarlasının 22 8 937 tarihinde ihalesi 
icra kılınacağından talip olanların yevmü mczkurda Saimbeyli icra daire· 
sine müracaat etmeleri i'in olunur. 8405 

272 

3237 50 252 81 
3600 00 270 00 
2550 ()() 291 25 

9 25 
40 00 
85 00 

30000-35000 Ekmek 
8000- 9000 Koyun eti 
2500 - 3000 Sade yağ 

500- 800 Zeytin yağı 416 00 
810 00 
110 ()() 

31 20 
60 75 

8 25 
6 75 

19 76 

52 00 
lS 00 
20 00 
20 00 
31 00 
27 50 

4000- 4500 Pirinç 
450- 550 Şehriye 
400- 450 Makama 
700- 850 Kesme şeker 

90 00 
263 50 
412 50 
105 00 
400 00 
357 50 
156 60 

30 94 1000- 1500 Toz şeker 

25- 30 Çay 
750- 1000 Zeytin 

60 00 
42 50 

180 00 
45 50 

175 00 
75 00 
6 ()() 

7 87 
30 00 
26 81 
11 74 
4 50 
3 19 

13 50 
3 41 

13 12 
5 62 

00 45 
4 04 

45 00 
7 87 

350 00 
40 00 
55 00 
10 44 
3 00 
5 00 

10 00 
7 00 
s 00 

15 00 

550- 650 Edirne peyniri 
1000- 1500 Dört yıldız un 
1500- 2000 Kuru soğan 
750- 850 ince tuz 

1650- 1800 Kuru fasulya 
500- 650 Nohut 

3000 - 3500 Patates 
450- 500 Tomates salça."' 
30- 40 Sarımsak 

40 50 
600 00 
105 00 

15 00 
9 00 

40 00 
15 00 

300 450 Çekilmiş mercimek 
1200- 1500 Sabun 
600- 700 Soda 

875 00 65 62 3500 00 20 - 25 Ton yerli kok kö-
mürü 

52 50 2000 00 30 ·- 35 ,. Lingit kömürü 700 00 
130 00 
250 00 

9 75 2 00 
18 75 5 00 

6000- 6500 Çam odunu 
4500- 5000 Meşe kömürü 

787 50 59 .56 315 00 200- 250 Teneke benzin 
190 00 14 20 190 00 75- 100 ,. Gaz 
314 00 23 55 157 00 150- 200 ,. Mazot 
225 00 16 87 450 00 25- 30 ,. Vagomyaj'ı 
60 00 4 50 600 00 6- 1 O ,. Kres yığı 
1- Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 938 mayıs gayesine 

dar 23kalem muhtelif erzakla 4 kalem mahrukat ve 5 kalem yama 
de 10-8-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle bizalannda ıöstc' 
gün ve satlarda açık eksiltmeye konmuştur . 

2- Eksiltme yukanda cins ve miktarları gösterilen erzak mahru 
ve yanıcı maddeler hizalarında gösterilen gün ve saatlarda viliyet Zir 
Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacakbf• 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddeleri 
bi.nce liıım olan vesaik ile yüzde yedi buçuk ni,betinde dipozitolannı 
siltme saabndan evvel mal sandığına yahrmalan lazımdır. 

4- Bu müddet zarfında erzak ve mahrukat ile yakıa ve yanıcı m 
delerin şartnamesini görmek istiyenlerin Ziraat M. Müdürlü~ne müra 
atla.ı ilan olunur. 8404 11-13--19-24 
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Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır . lattklilerill 
şartlan anlamak üzere U,num Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatlan . 

15-20- 23-27-31 - 4-8-12-17-20 8314 

• 
Seyhan P. T. T. müdür-
lüğünden: 

idaremiz için 20 7 937 T. de 
eksiltmeye çıkarılan 9/5 metrelik 25 
adet demir direğe ait şartname ye
niden ve muvafık şekilde tanzim edil· 
diğinden birinci eksiltme fcshedil · 
miştir . 

Bu direklerin uzunluğu 9 5 met· 
re olup 6/8 37 den itibaren 15 gün 
müddetle ytnidtn açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır . 

Direklerin bedeli keşfi 2860 lira 
30 kuruş olup muvakl..at teminatı 
215 liradır . Direkler ihale tarihini 
müteakip mukaıvclenin tanzimi tari
hinden itibaren teslim edilmesi şart· 
tır . Direkler onar adet olarak parça 
parça üç def ada teslim edilebilir . 
T~lim edilenlerin Taporlarma göre 
bedelleri de verilir . ihale 20/8 937 
de cuma günü saat 14 te Adanada 
P. T. T. müdürlüğü binasında yapı· 
lacaktır . Plan ve şartnameyi gör. 
mele ve daha ziyade malumat almak 
isteyenler;n tatil haricinde müdüri· 
yet kalemine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

8391 6-11-15-19 

Seyhan Valiliğinden: 

1 - Ölü Hacı Şefıkıdan te 
ıu ıuretile Hususi ldar~ye intikal 
edtn Akdam mevkiinde bin zir• 
üzerine mebni ve Mayıs 317 ve 96 
tapu numaralı çiflik damınm üçte 
bir hissesi açık artırmaya konulmu 
tur. 

2 - Şartnamesi Hu!usi Muha 
sebe kalemindedir. 

3 - Artırma 24 Atustos 937 
Salı günü uat (11) de Vilayet dai· 
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Artırma açık ıu rettedir. 
5 - Muvakkat temioat mikdan 

(37,5) otuz yedi buçuk liradır. 

8399 8-12- 17- 21 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türbözü matbaa,, 


