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ANT AKY ADA YİNE KANLI HADİSELER OLDU 

Hükumet konağı içinde Türk· 
lere silihla .hücum edildi 

i 
n 

rö 

Usebeci zorbalar 
artık işi azıttılar 

Türk mahallelerine 
kurşurılar yağdı 

kuseyri Mustafanın evinden 

• 

OUzel Antakyadan blr'_g6rUnu, 

Türk halkına makineli tüfenk ile ateş edildi 

Bir Türk, köylüye Türkçe okuttu 
diye ellerine kelepçe takıldı 

.... "-tat&ya : U ı TOllKaözU muhablrlndu J Bir mUddetten, 

..... eclkQna bvu.-n a.ncak yine dUn kanlı hldl••l•r• •ahn• 
ıı. • Ueebetılamelllkawmlye meneup zorbalar bu gpnıerde yl-

191 ezıtblar. 

................ h Antakya mue- - ı 

.. h1c111ın. lfad• v•rm•k Uz•· Alman - ngiliz 
~ikamet konaıına giden 
.... lllarut taraftarlarından matbuatı birbi-
..... klfl n Şeyh efendinin 
..... 4'idull .... Orada Uaebecl
.... ;:. llllcum ..,. tecavUzlerln• 

a kelmıfler, matecavlz· 
eı-.. ...... -. ... lallldlftt ......... 
~ lllrklere • el uzatarak, 
lrll\ı lllttı!avukllt Sunr Atlan bir 

Yarinden yarelamıflardır. 

~ 8u tecavüz nihayet ailihb bir 
dtQ dökülmiit ve Saray caddesin
lltıJ Köprü ~ına dotru kurşunlar 
Y• 111•ta ~aşladığından halk panik 

Ptp çarşılar kapanmıştır. 
. l>iter taraftan Affan mahalle 
~n de Türk mahallelerine mav
ııı Ve tabanca lurşunu .otılmış, ay 
~ Z.ıııanda Kuseyri Mustafanın evin 
~ıl.ı.~c upldan tarafından silah sı· 

-xı görülmüştür. 

1 Affından atılan mavzer kurşun· 
~n biri saha önündeki telgraf 
bt llerınden birini parçalayıp kırmış-

• 

Ve ~rız sonra bir askeri devriye 
.ı • ._ bir kaç jandarma kolunun şehre 
;tılıııaaı üzerine silahlar kesilmiş 
c Iİikllııet kısmen iade edilmiştir. 

l!u ıün haber aldıtıma göre; Kı
~ Karadur~uşlu köyünde, yaz 
~ geçirmekte olan Kırıkhanlı 

• lıi; 1 Bahir aıllı on beş yaşlarında 
fenç Cuma günü jandarmalar 

8 ~afından yakalanarak ellerine ke
uf ""ltçe vurularak Kınkhana getirilmiş 

Ve "'•blc ·ı . -- epıeye ven mıştır. 

• • • 
rıne gırıyor --

Taymis yeni bir muhabir 
gönderemiyccek 

Londra : 11 (Radyo) - Bazı 
Alman gazeteleri muhabirler~ıin in 
giltercden çıkanlmış olmalarına kar· 
şıl k olmak üzere Alman hükumeti 
tarafından Taymis gazetesi muhabi
rinin Berlinden geri çekilmesini is
temiş olmaııı lngiliz gazeteleri tara
fından şiddetle tenkid edilmektedir. 
T aymis diyorki: 

- Alman hükllmeti hakikaten 
böyle bir tedbiJ ittihaz ve tatbik 
edecek olursa Taymis muhabiri ye. 
rine bir başkasının tayini rııevzııbah 
salamaz. 

Berlin : 11 (Raydo) - Berlin· 
deki Ecnebi matbuat cemiyeti yarın 
(bugün) toplanarak Taymis muha· 
biri hakkında tatbik edilen karar 
ları tesbitlc bir karşılık kararı ve
recektir. 

Berfin : 11 (Radyo) - Almanya 
hüsnüniY':tlc bir hareket yapmıştır. 
T aymis muhabirinin hareketi haz
medilecek şekilde asli değild=r. 

Mahkeme Kemal Bahiri muba· 
keme etmiş ve kendisini .125 kuruş 
para cezasına mahkum ettikten son· 
ra serbest bırakmıştır. 

lngiltere Melton'un serbest 
bırakllmasını Frankodan istedi 

Eski Başvekillik yaveri Madridde 
dün sabah kurşuna dizildi 

- . -· ---- . __........ ... ..._......-

l.oııdra : 1 t ( Radyo ) - Tala 

kıdan bildirildiğine göre ; eski 
ya başvekil yaveri Madridde 
na dizilmiştir . 

Madrid : 11 ( Radyo )- lspan· 

~~~aş peskopoau dün gece ansızın 
-ıı · Peskoposa büyük bir cenaze 
llıttaai:nj yapılacaktır . 

Loııdra : 11 ( Radyo ) - ln&iliz 

hükllmeti , Franko kuvvetleri tara· 
fından zaptedilmiş olan lngiliz ban· 

dralı Melton vapurunun serbest bı 
rakılmasını istemiştir . 

Barsalon: 11 (Radyo) - Bar
salonda kanşıklıklar olduğu hakkın· 
daki ecnebi radyolar neşriyati 
kat'iyen asılsızdır. Barsalönde bir haf
tadır sükün büküm sürmektedi t. 

CEZiRE 
İSYANI 

Şaqı'la telifi 
beyn edilemedi 

Cezire m uhafızhğına A traşlardan 
birisinin tayini muhtemeldir 

• 

KARIŞIKLIKLAR DURMADI 

Şamdan bir g6rUnU• 

Halep: 11 [TÜRKSôZO Muha
birinden] - Şamdan bugün aldığım 
malumata göıe; Elcezire muh ıfızlı
ğına biristiyan avukatlardan olup 
Elcezire lıiristiyanları üzerinde sözü 
geçen Nesib Müneyyer tayin edil
miştir. 

Lezeko gazetesi bu tayinden 
memnuniyetle bahsetmekte ve Nesip 
Müneyyerin bu vazifeye tayininden 
dolayı Şam hükumetinin çok yerin 
de bir karar aldığını ileri sürmekte· 
dir. Fakat bu tayin kararının her 
halde Cezireye giden tahkik heyeti· 
nin avdetinden sonra mevkii tatbike 
konulacağı zannedilmektedir. 

Şam: 11 [Tüıksözü Muhabirin
den) - Alı~an son malumata göre; 
Nesıp Bekrı Beyin müddeti hitam 
bulduğundan Şam hükumeti Cebeli. 
dürüz muhafızlığını Artaş ailesinden 
Tevfik Ela traşın uhdesine vermeği 
düşünmektedir. 

Tevfik Elatra~ hali hazırda Ce 
beldürüz Dahiliye Müdüriyetinde 
buliunmaktadır. 

Bu havadis henüz resmen teey
yüt etmemekle beraber iyi bir tesir 
yapmadığı, çünkü Dürzü efkarı umu
miyesinin Cebeldürüz muhafızlığına 
Emir Hasan Atraşın tayin edilmesi
ne !arııfdar olduğu bildirilmektedir. 

Başvezirin gazetecilere verditi 
beyanata göre; Cebeldürüz ve Laz. 

kiye mıntıkalannda intihabat için 
15 ağu3tosta bir karar bir karar 
neşredilecek, bu iki mıntıl:J meb'us· 
ları Suriye parlamentosunun teşrini· 
evvel toplantısına iştirak eyliyecek· 
tir. 

Diğer bir habere göre; Cebel. 
dürüz muhafızı Nesip Bekrinin Şam 
muhafızlığına, Şam muhafızı Tevfik 
Hayyaninin de Cezire muhafızlığına 
nakledilecekleri söylenmektetir. 

Cezire mıntıkasında son hadise 
feri tetkik için Dahiliye Veziri Sa· 
dullah Cabirinin riyasetinde Hasice 
ye giden heyet tetkikatına ba~lamış· 
tır. 

Heyet arasında Şam delegesi 
Kont Ostrong da vardır. 

Fakat Cezire tedkik ve temasla
rından bir netice elde edilmemiştir. 
Ve bu hareketler öyle gösteriyor ki 
telıfı beyn imkanı da L· 1 

kt 
u unamıya-

ca ır. 

Cezire·de çarşılar hala kapalı ve 
halk heyecan içindedir. Asayiş de 
normala dönmemiştir. 

Son dakika: 
lstanbul : 11 (A.A.) - Bu gün 

letanbulda gaz şirketine ait bir mo. 
t~ Sirkeci rıhtımında iştial etmiş
tı.r .. Beş kişi yaralanmıştır. Bir ki. 
şının de kaybolduı'!u rivayet edil· 
mektedir. -

ŞANGHA Y SAHiLLERi 
Japon gemilerile doldu 

Şang - Hay-Şek 
" Asıl hareket 

başlamadı,, diyor 

~in, Japon tekliflerini 
oyalayıcı buluyor 

Şang-Hay-Şek 

Çinliler Hankovada ricat etti 

Şanghay : 11 (Radyo) - iki 
büyük ve dört küçük Japon harp 
gemisi limana gelip demirlemişler· 
dir. Limanda daha evvelden gelen 
12 Japon harp gemisi vardı. Yeni 
gelenlerle mevcud 18 oluyor . Bu 
harp gemileri şimdilik sukuneti mu
hafaza etmekte ve bir deniz tecavü· 
zü hareketine girişmemekte iseler de 
hareketleri çoL şüpheli görülüyor. 

Tokyo : 11 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Hankavada Çinlileri bü
yük bir çarpıflJladan sonra tardet
mişlerdir. Dün gece mütemadiyen 
topçu ve tüfenk ateşi teati edilmiş
tir. 

Nankin: 11 (Radyo) - Şang
Hay- Şek neşrettiği bir beyanna· 
mede asıl askeri harekatın başlama . 
dığı ve Japon taarruzlarına karşı 
mutedil ve aabırla hareket edildi· 
ğini kaydetmiştir. 

Tok10 · U.(RM,·ıı)- ·Koar , 
daki Japoa komoloııu, şehri terket· 
miş bulunmaktadır. 

Tokyo: 11 (Radyo) - Nankine 
karşı yakında büyük bir hareket ya 
pılacaktır. 

Nankin : 11 (Radyo) - Çin 
makamları Japon tekliflerinin oya
layıcı mahiyetinden bahsetmekte ve 
ancak Japonlaı ın 8 temmuzdan soora 
Hopey ve Cbahar ayaletlerinde iş 
gal etmi~ oldukları yerleri iade et 

meyi kabul ettikleri takdirde 1Ulh 
aktinin mümkün olabileceğini işaret 
eylemektedirl~r. 

FRANSIZ GAZTELERl
NIN GÖZÜ İLE 

Mussolininin 
. ı· ' .yenı eme ı ... 

Paris : 11 (Radyo) - Musoli· 
ninin Sicilyada söyleyeceği nutuk 
hakkında tefsiratta bulunan Jurnal 
diyorlci: 

- Sicilya manevralanmn çok 
büyük maksadlar ifade ettiğini an
lamamak mümkin değildir. Ve bu 
hareketler biç bir kiııuenin gözün
den asli kaçmaz. 

ltalyanın maksadı, Akdenizi ikiye 
bölmektir. Ve şark ile garb arasında 
bir kanal vüaıda ıctirmektir. Ve 
Mıauofıni bütün lıanketleriyle '
güzelce işae etmektedir. ltalya bu 
maksadına muvaffak olabilecelcmi? 
Bunun cevabını zamandan başka kim· 
se veremez. 

Kent Dükü PrensPol'a 
misafir oldu 

Belgrat: 11 [Radyo] - Kent 
Dükü ve Düşesi Prens Pol'e ıııiaafir 
olmuşlardır. 

Berlin müzakereleri 

: Anlaşmak üzereyiz 
~~~~---·----~~~-

TiCARET VE KLIRINO MUKAVELEsl 
BU HAFTA iÇiNDE PARAFE EDiLECEK 

Ankara : 11 ( TÜRKSÖZÜ muhabirinden ) · lktisad Vekalelinin , 
Kurtoljlu B. Faikin riyasetinde olmak üzere Berline gönderdil'ji heyetle 
Alman ricali arasında cereyan eden ticaret ve kliring müzakereleri son::ı 
ermek üzeredir . 

iki memleket arasınd:ı cari olan iyi va d)stane milnasebatın mihveri 
i~ind.e. devam eden bu g~rüşmelerde tarafeyn murahhasları arasında tam 
bır fıkır mutabakatı hasıl oldul'jundan , tanzım olunan mukavelenin , bu 
hafta zarfında prafe edilmesi mukarrerdir . 

!Kutup yolcularına~nişan verildi 

Şlmal kutbundaki Sovyet Kampı 

Moskova : 11 (Radyo) - Sovyet Rusya icra komitesi, fimal kutbu yo
luyla Amerikayı &iden tayyarecileri ve kutup scyyahlarmı kwl bayrak nl· 
fBDI ve para mükAfatı ile taltif etmittir. 



!ahife 2 Ttırlcsllzft 

1 UZAK ŞARK DA v ASI' ,' 'ı 
Ş~ltılürr lhı~lb>~IFO~ırü 

ÇiNDE HAKiKi HARP ,_.._... ...................... ~.....------~ 
BAŞLIYACAK MI? Kültürde: 

----······----
Harp asla 
olmıyacak 

lng ilizce Greant Britaen and-the East C:erg is i 
Uzakşark gergin li ği hakkında bedbin değ i l , hatta 
nikb indir . 

Bu derg i, bu mevzu hakkında yazdığ ı bir 
başmakalede diyor ki: 

Gazi Terbiye Enstitüsüne 
gireceklerin imtihanları 

bitti 

" Vaziyette ümid veren bir taraf da müzakerelerin çarp ış ma sahas ı ndan 
yet miş mil kadar uzakta bulunan ve daha sakin bir atmosfer içinde ya
şayan Tiyençine nak ledilmiş olmasıdır . Çinde a lakadar olan Amerika, 
Frrn rn ve lr giltere gibi c!evletlerin de , mümkün olan vas ıtalara baş vu

ra rak iki t arafı da yatışt ı recak teşebbüs l erde bu l u n acak l arı n a it imad olu
nabilir. Fakat vaziyet in, en nazik taraf ı fili bir müdahaleye imkan bulu n
mamasıdır. Bu yüzdendir ki iş i biraz karışı k görebili ri z. Bir tak ım opor-
tünist lerin , genera l Ça n Kay Şe ki . sonra içinden çıkamıyacağı bi r du
rum içine girmeğe mecbur edecekleri umulabilir. 

Bugünkü hadisele ride iki mem leket aras ında münasebetleri bozmu~ 
olrr~d ğını söylemek manasız olur. 

Bazı taraflarda bir Çin-Japon anlaşmazlığından Rusyanın istifadeye 
kalk {<Crğı 1r~rrin Edi!rrekte iEe c'e, Lize kalırrn, bu hususta Rusya, an· 
cak, tabii roll'nü oynıyacaktır. 

H a r P Artık Şima.!i .Çin 
de harbın onune 

O 1 k geçilebileceğı Ü aca midi le .!ener ez; 
çünkü e as"n oralarda harp ba ,la

n ış Lulunmaktadır. Bundan ba ka · 
bu lıarbın k a Lıi ın"<ld t za·fında 
dırduıulabı <ceğiııi d· kiırse üıııid 
ed mez. Bı kaç gündenberi Pekin 
civaıırıd kı tozlu sahralar devamlı 
nıiısadcrn !ere sahne olmaktadır. 

Bir takıın Çin kasa bala rı Japon
lar tar•fından zapt, sonra Ç in as
kerl eri ta rafından istirdad olunmuş , 
iki tara fın da hava ve topçu kuv_ 
vetleri faa liyete girişmiş, bombar 
dıınanlar yapılmış, hatta bombalanan 
bir garnizonda Japonlar, 800 Çin· 
!iyi mahvetmişlerdir. 

Enternasyonal hukuk ve kanun 
alimleri ni kendi hallerine bırakalım 

da onlar, Japonya ile Çin arasında 
resmen harb hali vardır diyebilmek 
için kaç Japonlunun, kaç Çinlinin 
i>ncrden telef olmasını tetkik etsin , 
kararlarını veredurrnıılar; fakat bizim 
için bugün oralarda olup biten ha
diselere başka bir isim vcrmeğe de 
imkan yoktur. 

- Bız harp istemiyoruz . toprak 
da iskrııİJ oruz . Pıilmem ki nasıl 
edı ıte bu Çııılı'eri k : dileriyle dost 
olmak ist diğiııı ze ik. 1 edebiliriz? 

J p n P,~ş' kil' Pıens Konoe de 
Diet ı ec' " r de '<tir ki : 

- Japonynnııı Ç den istec.liği 
şey, toprak değıl, ş ırk kiiltürünün 
iııkişafı yo\unda i~bir igi etmek tedi r: 

Fakat bütün bu cümleler, bu ada 
i mp~ratorluğunun Asya kıtası nda 

nasıl pervasızca ilerl emiş o lduğunu 

hatırlıyan ları tatmin edemez.Bunlar. 
Zehol'un, Mançurinin nasıl istila ve 
Şanghay'ın nasıl bombardıman edil
diğ ini, Şimali Çini elde etmek için 
nasıl metodik hareketlerde bulun
duğunu İyice tetkik etmiş olanların 
kanaatini de değiştiremez. 

Keza, bu cümleler, T•naka halı · 

rası, yirmi bir dilek, Aman'ın heya· 
natı, Tada'nın risaleşi gibi Japon 
emparyalizm edebiyatını görmüş , 
okumuş , ve böylec~ Japonyanın is· 
tila emellerini önceden öğrenmiş 
olanların da düşündüklerini başka 
bir maceraya sürükleyemez . Bun
lar, olsa olsa, yalnız bugünkü buh. 
ranı gazete sahifelerinden takibet
miş olan alelade bir adama yeni bir 
kanaat verebilir. 

Bu hadiselerden önce geçen on 
gün içinde olup biten ~eyler kısaca 
söylenebilir. Japon otoriteleri, mer· 
kezi Nankin hükumetinin hiç bir mü 
dahalesi olmaksızın Hopei ve Çahar 
siyasi konseyleri ile doğrudan doğ
ruya müzakereye girişmek hususun 
da ayak dirediler. 

Eğer Bay Hiroto, Çinlileri Japon· ı 
!arın dost olmak arzusunda bulun 
duğuna dair sağlam ve esaslı bir 
k mat vermek istiyorsa ilk yapa
cağı iş, Japon kıtalarını geriye çek· 
mektir. 

Prens Konoe de şark kültürünü 
inkişaf ettirmek emelinde ise bu ga· 
yesine erişebilmek için Çin şehirle· 
rini bomlıarnıman etmekten başka 
vasıta ve çareler bulabilir. 

1 

Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü· 
ne gireceklerin imtihanlarının Kız 

Lise.inde yapılacağını yazmıştık . 
Dün bu imtihan yapılmıştır. 

Sanat okuluna 
girmek için 

M lira ca :.ı tlar devam 
ediyor 

Şehrimizde Konya sannt o .ulu· 
na girmek isteyen talebelerin mü· 
racaıitı tPvali etmektedir . Şimd iye 

kadar 12 kisi müracaat etmiştir . 
Ankara inş ıat mektebi içınde 3 ~a 
lip çıkmıştır . 

Müsabaka inıtihanla.-ı 27 ağus· 

tosta şehrimiz kız lisesinde ya pıla

caktır . 
imti handa , Türkçeden , riyazi· 

yeden , resim i ş inden so ı ulacaktır . 

İlk okullarda 
talebe kaydı 

15 Eylfılde başlıyor 

Şehrimizdeki ilk okullarda tale· 
be kaydlerine 15 Eylulde başlana· 
caktır. Kaydlar Teşrinisaniye kadar 
sürebilecektir . Fakat esas kaydlar j 
Eylul 15 den Eylul sonuna kadardır. j 

Elli kişilik bir talebe ' 
kafilesi şehrimize 1 

geliyor 

Haber a!Jığımıza görr; Ankara 
Veteriner fakülte•İ talebelerinden 
elli kadar talebe, başlarında Doçent 
Bedi Toktay olduğu halde bu ay 
nihayetine doğru şehrimize gele 
ceklerdir. 

Gençler, bölgede mesleki tet· 
kikler yapacaklardır. 

i [Sıtma mücadele reisi 
teftişe çıktı 

Şehrimiz sıtma mücadele reısı 
Bay Abdurrahman Besen dün şeh
rimizden ayrılarak Mersin ve Tarsus 
şubelerini teftişe gitmiştir. 

Nankin hükumeti ise buna kar
şılık olarak böyle muhal otoritelerle 
yapılacak anlaşmaları tasvib ve tas. 
dık etmiyeceğini , böylece şimali 
Çinde elde edilmiş i . ı , tiyazları tanı 

mıyacağını Japonyaya bildirdi . Bu 
vaziyet karşısında Japonlar gayet 
kurnazca bir plan tertib ettiler. Ho
pei ve Çahar konseyleri başkanı 
olan general Sung-Çeh - Yuan ile 
bir anlaşma yaptılar ve general bu 
anlaşma hakkında merkezi Nankin 
hükumetine hiç bir şey açman.asını 
söylediler. Eğer böyle bir anlaşma 
yerine getiri l miş ols ayd ı, bu Japon· 
lar için büyük b: r dip lomasi zaferi 
ol acaktı . Çünkü Nankin hük umetinin 
ne olduğunu bilmediği bir anlaşma 
yüzünden barba girmesi beklenemez 
di . 

Japonyanın hakikatte istediği şey, 
Şimali Çindeki beş Çin eyaletini sek· j 
sen milyon nüfusu ile biı likte kendi j 
kontrolü altına almaktır. Ve Japon- ----- --------

Fakat bu an l aşmanın henüz neş 
"'dilm emiş olan hi r maddesi muci-
1 ince genera l Sung 29 uncu Çin 
or !usunu P kin ci varın· lan çekmeğe 
mecbur oluy r lu ve l.endı kuman· 
J anl rınd~n J .~ .1 ziy ı 1" vataııpn 
ver olan l>u 29 u cu, bu ç ·k 'me 
emrine itaat etınedil r. B.,,.., n üze· 
ı ine J~ronlar, bu Çn ord ı u 
g~ ri çek , rııecbur etn ~'< İçi ı 
har kiit.ı giri tileı; berikiler muka
H.!llc l go terdi: hciylece harp da 
l>aşlamış oldu. 

Baz ı idJialara göre Japonlar , 
henüz hazı rlı k l a rı tamam olmadığı 
için harb et mek niye tinde değildi
ler ve hala da deği ll e rdir . . Japon 
Dış Bakanı Bay Hiıota büyük bir 
heyecan içinde demiştir ki: 

ya, bu işi Naııkin hükumeti bu te· 
şebbüse mani olacak kadar kuvvet· 
lenmeden gerçekleştirmek arzusun· 
dadır. 

Eğer bu iki millet arasında bü . 
yük bir haıp çıkacak olursa bunun 
sebebini ufo k tefek hadiselerde ara· 'ı 
mak doğru olmıyacaktı r . 
• Tarihte hiç bir millet , ö teki nin 
topraklarını dos tluk kurmak ve iş 
birli){i vücuda get irmek maksadile 
istila etmiş deği ld ir . 

Çiıiin bu kada r çabuk , Japon 
kııdr<.'line karşı hiicu111a mecl ur ol 
duğıı için esef edilebilir; fakat bun 
dan dolayı Çin ayı 1 ıl namaz . 

Geı e al Çon • K v • Şek , eğ r 
29 uncu orduya lÜzabur t < ; ter 
miyec k olurs büyuk bır dip!onıat 

tel ık ki e .l bilir . fa' at bu t ıkdır
<lt' de keıı · li<İ uzun zaman Çinin şefi 
vaziyetinde kalamaz . 

Çin milleti , şimalden Pekin ka · 
pılarına kadar gelen istilacılardan 
kolayca yakayı kurtarmak mümkün 
olamı acağı bilir : 

Mongollar yüz sene , Mançular 
üç asır kalmışlardır . Her ne kadar 
bugünkü Çinin merkezi değilse de 

Pekin tarihte Çinin merkezi ;olarak 
tanılır . 

Bugün bile bu "memnu şehir .in 
kır:ııızı , sarı d amla larının Japon 
tayyareleri ta rafınd an-.Uom lıardman 
edilmesi , Çin cumhuriyeti taraf ı n 

dan az tesirle karşılan:n:ımaktadır . 
J aponla r , vakit gec•kmcdeıı tak· 

dir t tmelic.lirler ki Çin 1iler Pekiııin 
istilacılar elindP kalm:ıfına ıııüsanıa· 
ha ğösl ren,ezl r . Pu·ıd n lıa:ka 

uz::ık şarkta sulhun devamı ve J~pon 
rdalıının lıakası kom~u ile iyi ge
çinme e bağlıdır . 

J pony:ının prestiji biiyükıür ; 
askeri ku lreti ise söz gotürmez . 
Yalnız Jap nyanın en nıüfrid ıııilita· 
rı tleri Je Çınin is lah ı , arl ı k , pra· 
tik bir ~ey olınad ığ ı r ı kabu l ve t es 
lim ederin . J apon ekonomistleri 
ise böyle bir harbe gir işmenin nele
re mal olduğunu , pek ala , bilirler . 

Bu böylr olduğu halde ne nıa · 
nevi , ne de kanuni bir hakkı olma· 
dığı halde Japonya , bugün başla· 
mış oldugu harbe devam edecek 
olursa , bütün dünya kendisini suç

lu bulacaktır • n 

Köyl rde 
Halka kinin 
dağıtılıyor 

Bölgemiz köy ve kasabalarında 

halka sıtma mücadele teşkilatı ta 
rafından kinin , kuvvet f . a'1 laı ı, ço· 
cuk tatlı komprimeleri dağıtılmakta 
ve köylüler seyyar doktorlar tara· 
fından muayr nt edilmrktedir. 

Borsada alım, satım 

Dün Borsada Buğdayın kilosu 
4 ile 4,27 ,5 kmuşlaıı , Arpanın ki 
losu 3,25 k u ıu~ tan, Yulafı n kilosu 
3 il 3, 10 kuruş t an alınıp s atıl · 

mıştır . -

Belediye reisimiz 
İstanbula gidiyor 

Şehrimiz BelediyP. reisi Turhan 
Cemal Beriker bir ay mezuniyetle 
lstanbula gidecektir . Turhan Beri- , 
ker bugün hareket edecektir . 

Mahkemelerde: 
Bir gasp suçlusunun 

muhakemesi 

Bir köyü basanık köylüye aid 
eşyaları ka;betmekten suçlu Ahmet 
Süleyman ve arkadaşları hakkındaki 
duruşmaya ağır ceza mahkemesinde 
dün devam edilerek şahit Jandarma 
lsmailia talimatla gelen ihdesi okun· 
muş', diğer ifadelerinin alınmasına 

lüzum görülen üç Janparmanın ifa 
desinin alınması i~in duru,ma 25 
ağustosa bırakılmıştır . 

Harman yakanın 
muhakemesi 

Harman yakmak ve hırsızlık 
suçlarından mevkuf Fazlı ve iki ar. 
kadaşı hakkındaki duruşmaya dün 
öğleden evvel ağır ceza mahkeme
sinde devam olunarak şahit Zengin 
lsmail dinlenmiş diğer amme şahidi 
Medihanın Cebeli bereketten Adana· 
nm Büyük Dikili köyüne geldiği an· 
!aşıldığından Medihanın celp oluna 
rak dinlenmesi için duruşmanın 3 
Eylüle bırakılmasına karar verilmiş
tir . 

Herkesin bir oturum 
yeri ve doğum 
kağıdı olacak 

Ankara: l 1 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Hükumet yeni hazırlanan 

nüfus kınunu 1 rojeıi üzerindeki son 
tetkiki rini bitirm i şti r. Proje nüfus 
i~le r i ın iz i, top) d un ı sl alı edecek 
esas lı hüktimler ihtiva etmektedir . 
Meclisin bu devresinJ e görü şülecek 
tir. Bu kanunun birinci maddesine 
g;ire her Türk, TürkiyeJe devamlı 

bır oturu•n ye ri göster~rek kendini 
o yerin nüfu> küti i ğüne yazd ırmıya 

ve bi r doğum kağıd ı alınıya mecbur. 
dur. D"vamlı oturum yerleri, şehir, 
kasaba ve köylere bağ lı olacaktır . 
Bu nüfus kütüklerine kayıtlı olmıyan 
!ar, derhal yazdırılacaklardır. Mek· 
teplere, memuriyetlere, askere alın · 

mada gayrimenkullerin alım ve sa· 
tımında, pasaport işlerinde, mahke· 
melere ve resnıi dairelere müracaat 
!arda doğum veya oturum kağıdının 
gösterilmesi mecburiyeti konulmuş· 

tur. 

SPOR 

Gerçlerimiz Tür
kiye turuna 
çıkıyorlar 

Şehrimiz Toros Spor kulübü 
l i .ıklelciJ, ri ıden Hilmi, Ali, Abdur· 
rahman ve Süleymandan müteşekkil 
dört kişilik bir kafile yarın sabah 
leyin Türkiye turuna başlamak 
üzere şehrimizden hareket edecek· 
!erdir. G ençlerimize muvaffakiyet· 
!er dileriz. 

Futbol ekzersizleri 

Samsuna gidecek olan Adana 
tak ımı haftanın üç gününde munta 
zaman ekzersizlerine devam etmek
tedir . Ekzersizler neticeleri ümid 
bahştır. 

Şap hastalığının 
önü alındı 

Maraş ve havalisinde çıkan Şap 
hastalığının vilayetimiz hududlarına 
sirayet etmemesi için tedbirler alın· 
dığını yazmıştık. Dün aldığımı.ı ma· 
lumata göre; bu mıntıkadaki Şap 
hastalığının önii alınmış ve hayvan· 
!ar temamen iyi olmuşlardır. 

~abıtad_a~I 
Vukuat yok 

Son 24 saat içinde şehrimizde 
en küçük bir hadise bile olmadığı 
zabıta raporunun tedkikinden anla
şılmıştır . 

Bir ev soydular 

Hal<kıbey mahallesinde ( Tuzla) 
oturan Mustafa oğlu Müslümün evi
nin penceresindeki demir parmaklık· 
ları keserek içeri giren meçhul bir 
kaç hırsız evden bir mikdar para 
ve bir çuk eşya çalmışlardır. Taki· 
bat yapılıyor . 

Dün şehirde en çok sıcak göl -
gede 34,8 santigrat derece idi . Ha · 
va rüzgarlı gök yüzü kısmen bulutlu, 
ufuklar sisli idi . 

Gemilerimizin 
inşaatı ilerliyor 

Ankara : 11 ( Türksözü muha
birinden ) - Ticaret filomuzun kuv · 
vetlenmesi için meclisin hükumete 
vermiş olduğu 10000 liralık müba
yaat salahiyetile iktisat Vekaletinin 
Alman tezgahlarına ısmarlamış ol
duğu yeni vapurlarımızın inşaat fa . 
aliyeti devam etmektedir . 

Vapurlarımız, Mersin ve Kara
deniz olmak üzere iki tiptir. Bu ge· 
miler Alman Loydinin bu tipler için 
kabul ettiği en yüksek sınıflara gö
re inşa l)lunmaktadır. 

lsınarlanan vapurlarımızın sayısı 

dördü Mersin ve yedisi Karadeniz 
tipinde olmak üzere on birdir . Ka· 
radeniz tipi gemilerin uzunluğu 122 
metredir . Ana güverte yükseldiği 
9,20 metredir. Yükleme kabiliyeti 
2600 tondur . Azami sürat 16,5 
servis bÜrati 15 d~ milidir • 
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Akıllı insanlar 
çok uyurmuş 

• ngilterenin tanınmış askeri tJ 1a~ın 
J yarecilerden Jim Molison u aıı tiks· 
hakkında sorulan bir suale ŞU ın siikü 

vabı vermiştir: liind· 
"Ben! harp esnasında da ke zun bo 

ihtiyarımla saat 11 den evvel k•~ }alet . ~ 
mıyorum. Bütün uslu, akıllı insaol •ıl gı 

> ıtınca 
uzun uykucudurlar. ,, 

Bunu, Dresden'deki Bilgin S( 
mann okumalı 1 Çünkü, bu zat u 

uykunun aleyhinde olan bir bil · 
dir. Yıllardan beri yapmakta ol 
ğu propaganda ile, kendine, ge 
\ e yaşlı, bir çok taraftar temin e 
miştir. 1' 

Bu zatın fikrince, akşam d aın 
}edi oldu mu, yatmalı ve gece yt ağa 
rısı kalkmalı imiş. insan bu sureılt 
bir çok vakıt kazanır. Ayni zaııı" -
da da, bilginin tabii uyku ,, a 
verdiği, az uyumıya alışırmış . i . Reh 

Yine bu zatın mütaleasına bt .nı de 
kılırsa, bugünkü alemimiz içinde ~d ba 
neşesizlik, sinirlilik çalışmaktan ıe 1 1Y 
almamak, hasılı daha bir sürü aykr -
rılıklar, hem haddinden fazla uyu ~c 
makta olmaklığırnızdan ve hem ol ak ol 
vaktinde yatmadığımızdan ileri ge at 

liyormuş. -

Bu davanın karşısına, Möli~ ~ 
tamamamiyle ters bir iddia koyJt 1 

rak, "Bütün uslu, akıllı insanlar uı ~nını 
d oz ka 

uykucudurlar." iyor. I 
Acaba haklı olan hangisidir ye 

0 ınu 
kime uymalı? Doğrusunu. ist~r~fı klZii 
hiç olmazsa, uykusunu dıledıği gı a 
uyumak hususunda rahat bırakmaJı.. 

A k M
. 1. .b. d" _ Yord 

nca , o ıson gı ı uşun 

fakat, bu husustaki mütalaasını bar~ 
1
0 

ka türlü ifade eden Şekspir, bir aıİİi 'en 
nasebetle Sezar'ı lconuşlururken o 
şu sözleri söyletmiştir: il .. 

Bırakın, benim etrafımda b1şlarl 
traşlı, geceleri rahat uyuyan, sıhhat' Yu 
ları yerinde olanlar bulunsun, Kasi· erli 
us'un dalgın bir bakışı var; o, faıl1 "Yiiy 
düşünüyor: Bu insanlar tehlikelidir· fi 
!er .• 

Şekspir, Sezar'a bu tezadı teba• 

rüz ettirmek istiyor: r sa 
Bir yanda, geceleri rahat uyuyaJI 

· insanlar, diğer tarafta tehlıldi olaJI 
kimseler bul- nuyor. 

Hı:r halde, yatağı.Qda iyi ni.yelİ 
yasdık diye kullanan insan, en raha1 ' ti!d 
uykuyu uyuyan insandır[ bet 

Bir kanarya beraet etti i 1 

B 
udapeşte mahkemesi gayet tU bi 
haf bir dava hakkındaki kara· ~tı 
rını wrmiştir: Da vinın suçlu 

bir kanaryadır ve sahibi de davayı 
dahil edilmiştir. 

Bunlar umumi ni:;amı sistematik' 
bir şekilde bozmakla itham olun 

maktadırlar. d 
Ojen Robor adında biri olın da· 

va<:ı, bv kanarya yüzünden, apart' 
1 

manJa oturan kiracıların sabah saat 
lı beşten itibaren uyumağa imkan bu· 

lamadıklarını söylemekte idi. 
Kiracılar günün birinde kapıeı 

v asıtasiyle kanaryanın sahibine parıı 
göndererek bununla yem alıp ~L; 
susturmasını istemişlerdir. a 

Fılhakika kanarya karnı tok ol· r 
duğe zaman ötmemekt , sahibi yeıll 
vermeği unutunca sabtıh keıtserleri· 
ne yeniden başlamakta idi, 

Mahkeme huzurua yalnız başına 
gelen kuşun sahibi davacının iddia· 
sını reddetmiş, mahkeme reisi de 
kanunda bu gibi suçlar için bir kayd 
bulunamadığından kanaryayı beraet 
ettirmiştir. 

Sağır ve dilsiz futbolculat 

Bulgarlar sporu çok severler ve 
Sofyada yapılan muhtelif maç· 
lar ve müsabakalar çok rağbet 

göıür. Bu millet spor sevgisini o 



l2 Aiustos 1937 

HİKAYE 

KIZI 
~~ Yazan ~-· - - - •1 ! Nihad Tangün~~~ 

ş 
A Y , . kızaran bir yuvarlak 
~halınde dağların koyuluğu· 1 

ri 1, lanı na yaslanmış .. Kötü şey· 
uy an ;rı~ cehennemi güliişlerini andı-

e Şu .. 
1.ksındirici ulumalar gecenin meş-

.. ın s 'k• 1 u. ununu yırtıyor . 

keıııl 11 Hindistan cevizi ağaçlarının 
1 kal~ .~uln boylarının yerlere serdiği ha· 

'

ar ıa et gib" ··ı 1 -san çıl 1 go ge er ve kırık dökük , 
fi gınca raks eden Havay çiçekleri!. 

S( lu er Yerde fü&unlu bir koku duyu· 
Yor ' her maddenin hareketinde 

fiğ~~y .kızlarının delirtici , kıvrak 
ol erı hayalleniyor ... 

geııl ar Gece saatlerinin garip mırıldanış · 
in er :t ar~sına , siyahiler : trampetinin 

1
• l' tarıd darbeleri karışıyor. Bu , 

P' da~arn Tam "lı akisler , dağdan 
ce Y~ a • vadiden vadiye uçuşuyor 1. 
uret~ Rehber Seyyaha işaret ediyor : 
amalt tr - Duyuyor mu~unuz Goman 

a •tnpet ) seslerini .. 

İni ~ehberin güzel kızı , Sahir Vir · 
. bl i~ ~seyyahın küçük boylu köle· 
nJek ısıld aygın baygıfl gülümsiyerek 
n ıt 1Yor : 

kı· - N ay " e güzel gece 1,. 
u· '>e H uy un k nç avaylı kız , çıplak , dol· 

Dl dı ak ollarını ona doğru uzatmıştı , 
ri gt' at l' aınan geriledi : 

- Bir yabancmm y111ında .. 
··ıisoı1 - Ah .. 

koy/ta Diye hafifçe gerileyen Virjino , 
uz röln~ıı gibi ' bu ihtar karşısında 

1101 
3Paklarını indirdi . Gözleri kin 

ir ver llıuştu 
. Z" . 

bırakmadı. Bir eline tabancasını ve 
diğer eline küçük elektriğini alarak 
meş'um karaltıya doğru ilerledi. 

Fakat seyyahın bu atılışını çok 
geçmeden bir sırtlan sürüsünün kor

kulu uluyuşu durdurdu. 

*** 
Şafak söküyordu .. ·. 
Seyyahla rehberi, aradıklarını nı

hayet buldular, Fakat İş işten geç· 

mişti. 

Seyyah gördüğü faciadan ürpe· 
rerek başını çevirmişti. Rehberi, Ha· 
vaylı ihtiyarın gözleri dolmuştu. 

Sevgilisini kardeşini öldürenlerle 
mücadeleye giden Virjina bir insa~ 
düşmana rast gelmemişti. Ve sevgı
lisinin cesedini çabuk bulmuştu. Fa
kat kan kokusunu alan sırthnlar, 
kucakladığı cesede hücum ederken 
onu da parçalamışlardı. 

Günl'Ş, baygın Tubaların .ara· 
sından süzülürken ölüm ilahilerı gam 
lı kervana refakat ediyordu. 

Dünyanın en 
büyük otomobili 

Bunun motörleri 3000 
Beygir kuvvetinde 

Celal Bayar 
Fethiyede 

F etbiye : ll(Radyo) - lktisad 
Vekilimiz Bay Celal Bayar bugün 
şerimize gelmiş tedkiklerde bulun· 
muştur. lktisad Vekilimizin şehrimizde 
ne kadar kalacağı meçhuldur. 

Ali Çetinkaya 
An karada 

Ankara : 11 (Radyo) - Nafia 
Vekilimiz Ali Çetinkaya bugün ls
tanbuldan şehrimize dönmüştür. 

Amerikada sefaretler 
önünde gözcülük yasak 

Vaşington : 11 (Radyo) - Se· 
faretler ve hariciye vekaleti önünde 
bazı ecnebilerin sabahtan akşama 
kadar gözcülük etmekte olduklarını 
hisseden hükumet bu hareketin ya -
sak edilmesine dair bir karar ver· 
miş ve bu kararı ayan meclisi tasdik 
etmiştir. 

Fon Noyrat 
Berline döndü 

Viyana: 11 [Radycıl - Fon Noy. 
rat Berline hareket etti. 

Berlin: 11 [Radyo] - Harbiye 
Nazırı Fon Noyrat Viya~dan bura· 
ya döıun~tür. 

' 
Rif Emi tinin serbes-

tisi isteniyor 
Kudüs : 11 (Radyo) - F astan 

I bildiril~i~ine göre, Rif Emiri Ab 
-dulkerımın serbest bırakılması için 
Fas ileri gelenleri tarafından teşeb 

büsatta bulunulmuş ve F ransaya 
muracaat yapılmıştır. 

F ransanın bu mazbataya nasıl 
bir karşılık vereceği malum değildir. 

Lehistanda üç Alman 
casusu mu? 

Sahife : ' 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Azayiş 
Neşeli ve muzikol bir film 

Pek yakında : 
Sabırsızlıkla beklediğiniz büyük Rus filmi 

MUSTAFA 
----~~~~~~~------

Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuaun bayat mücadelesini gösteren 

Çok hissi bir film 

Küçük Lrot 

ihtiras fırtınası 
8408 

i 

Varşova: 11 [Radyo] - Leh 
makamatı, Yukarı Silezya'da oturan ı 
üç Alman rahihinin ikamet tezkere 

=-----------------·--~·-----------------------sini temdid etmemiştir. 

Bunların casus olduğu kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

içlerinden birisi hemen her gün 
hududlara motosikletle gidip gel
mekte ve şüpheli hareketler göste.r· 
mektedir. 

Fes'ivale gelecek Bulgar 
milli danslar grupu 

Sofya : 11 (A.A.) - Geçen se· 
ne Berlin olimpiyadlarında bütün 
sporlar arasında Bulgalara birincilik 
kazandıran muallim Boris Tsonfein 
Bulgar milli danslar , grupu, lslan
bulda üçüncü Balkan festivaline iş
tirak etmek için yakında lstanbula 
gid~ceklerdir. Grupa Maarif Veka · 
Jetinin beden terbiyesi enspektörü 
G. Karaivanof riyaset etml"ktedir. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elite doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dt'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen - depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kunışa evlerinize gönderilir 
7953 101 
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,. Doktor Muzaffer Lokman , 
. eıı.~~ akı U'tlrüd bir yolun kenarında du· 
gı1' k 3tnışlardı , Çünkü karşıdan so· 
alı. y SOiuğa bir gölge kendilerine ko-

Londrada çıkan Daily Herald -,---••--•••--~ Seyhan Valiliğinden: 1 Avrupada tetkik seyahatine çıkmıştır. Eylul ortalarına doğru şehrimize 1 
dönecektir . C. 

.. ordu un . 

ba!,;;el Onu , ayın ışığında iyi seçtiler • 
ınll< en • Virjina'nin kardeşi idi : · 

oıılf - Ta v· ·· il · 't ~n ınan .. ırıına.. en gı me -
" Hut adamlariyle. geliyor .. Sizi .. 

1 ~la;:~ Daha fazla söyliyememişti . Ye· 
a .. ~ Y1~varJandığı zaman sırtının es· 1 
ası er 1r.· . K .. 

11 , .. 11tııı ızıllaştıran kan lekelerııun j 
i~r· YUyerek yayıldığı görüldü . 

~ıı liut , Virjinayı yıllardanberi çıl ı 
eba· c; seven bir Havay delikanlısı .. , 

i auıan , bir ok gibi fırladı ve ı 
uyaJI rı~:ııiyede koyu gölgeliklerde kay· 

(ati .. 1 0 
:eyya~ ~~~~~!• kölelere döndü: 

1 iyeti Gen donunuz .. 

~halrı·ti~ sırada, uzaktan, bir feryad 
b 1• ve bunu boğuk mırıltılar ta. 
etti. 

ti . Virjina'mn iri siyah, masum göz. 
1 1 

'b· ~u anda yuvalarından fırlamış 
t t~ ı ıdi O T ' . . .. t 
r • t • , amanın sesını ıyı anı· 

a a· .. ş ı B 
lu!ll • u feryad başkasının değildi. 

ay• ~efret ettiği Hut, sevgili Ta-
~11 da, şüphesiz kardeşi Niyo gii 

•· o du"rın" t"' ti.. uş u. 
un' E:etrafma !:-akındı. Kervan geri 

htnek için hazırdı. Fakat o, geri. 
da· dönecek değildi. bir anda kara 

rt• ~ Verdi ve tıpkı Taman gibi sev· 
aat \ l' aınan'ın kaybolduğu koyu ka-

gazetesi bildiriyor: 
Dünyanın en büyük yarış otomo· 

bili, iknıal edilmek üzeredir· Şimdi. 
ye kadar buna benzer bir otomobil 

yapılmamıştı. 

Otomobilin boyu on bir metreye 
yakındır. Motörleri 3000 beygir kuv. 

vetiudeir ve tekerleklerinin sayısı 
da sekizdir. Ön lastikleri ise hep 
el ile yapılmış ve her biri 100 lngiliz 
lirasıua mal olmuştur. 

Otomobil yüzbaşı Corç Eyston 
tarafından hazırlanmıştır. iki hafta 
sonra otomobil Amerikaya götürü 

lecek ve oradaki Utab'daki Salt La
ke şehrinde sür'at rekorunu kırma 
ya teşebbüs edecektir. 

Yeni otomobilin saatte 400 mil. 
yapması beklenmısktedir. Muazzam 

bir balık şeklinde olan otomobil, 2 
sene evvel 301 mil yaparak sür'at 
rekorunu kıran " Mavi kuş " sür'at 

Kralı sayılan Sir Malcolm Campell 
taratından kuUamlnnştı. 

Yeni otomobilin ön tarafında 
dört tekerleği vardır. Arka tarafın· 
daki tekerlekler kamıyon tekerlek· 
!erine benzemektedir. 

Veni otomobili kullanacak olan 
yüzbaşı Eyslon 38 yaşındadır. 

Yeni arabayı kendi hesabına yap

tırmış bulunuyor. 
u • ıkJara koştu. 

Virjini'nin, arkasından babası da 
acaktı. Fakat seyyah, rehberini ,. ıcı 

rıı 

ı..t;~ d . 
ar !feri götürmüştür ki, Bulga· 

0 (. a~da yalnız sağır ve dilşizlerden 
eııı re kep bir futbol takımı vardır . 
n· ~akı°,! milli futbol federasyonun-

a azadır. 

na Şüphesiz bu takım şimdilik uzun 
'a· !u ma·çfar yapacak kabiliyette 
de ıldir. Çünkü , sağır ve dilsizlere 
yd enıin düdüğünün sesini işittir-
et İçin henüz bir çare bulunma 

t~ başka , dilsizlerin lisanında 
l'fler, firikik v. s. gibi ıstılah 

ar' ·ı tn•ıkabili de henüz Lıulunmuş 
ı dir 

e Onu~ için dilsizler kendi oyun· 
t rı arasında antrcman maçları 
o lllakla iktifa ediyoılar . 

TÜRKSÖZ'İ) 

Gündelik siyasi gazete - --
Abone şartları 

.12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı - Dış memleketler için Abone 
edeli değişmez yalnız posta masrafı 

'

zammedilir . 
2 - ilanlar için idareye müra

i caat edilmelidir . 

~--------------J 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
küçük , modern , güzel , şık , portatif ve 
••§lam . 

Hermes 

Müracaat : 

YAZI 

MAKİNESi 
alınız 1 

Rıza Salih Saray 
Po•la kutu•u 95 ) ( Telefon No. 265 ) ı 

19-30 ....:.30·5-ı--.; 

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. 
!arın Ağustosun onuncu salı günü 
saat (18) de Parti binasındaki ko· 
misyona müracaat eylemeleri ilan 
olunur.8382 2-2 

Seyhan 
dan : 

Defterdarlığın • 

Ceza evindeki inşaat ve tami
rattan artan ve 70 liıa muhammen 
bedelii tuğla taş vesair enkaz açık 

artırmaya çıkarılmıştır . isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temi
nat akçasile 23 Ağustos 937 pazar. 
tesi saat on dörtte Defterdarlıktaki 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

8397 7- 12-17- 21 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen. 
lerin matbaamıı idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

1 - Ölü Hacı Şefikadan teber. _ -----------" 

ıu rnretile Hususi ı.~areye. inti~al Adana Zira· t mektebine girme şartları: 
eden Akdam mevkıınde bın zıra C:l '" 
üzerine mebni ve Mayıs 317 ve 96 1 - Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
tapu numaralı çiflik damının üçte 2- Türkiye Cumburiydi tabaasından olmak. 
bir hissesi açık artırmaya konulmuş- 3- Çifçi olmak veya arazisi bulunmak v.:ya arazi sahibin :~ ç.ocuğu ol. 
tur. mak ve bunu vesaikle isbat etmek. 

2 - Şartnamesi Hu!Usİ Muha 4- Ya ıı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 
sebe kalemindedir. 5- H>!stalıksız ve her türlü ziraat işlerini yapmağa elverişli olduğunu 

3 - Artırma 24/ Ağustos/937 doktor raporu ile tevsik eylemek . 
Salı günü saat (11) de Vilayet dai· 6 - Orta mektep şahadetnamesi veya bunun yerine behemehal her ders 
mi encümenintle yapılacaktır. ten alınan dereceleri gösterir bir tasdikname ile nüfus, aşı kağıtları, hüs. 

4 - Artırma açıksurettedir. nühal mazbat~sı, ve üç fotoğraf vermek . 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 7 - Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil devresi içinde meşru 

(37,5) otuz yedi buçuk liradır. ve mücbir sebt"pler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği !akdi"· 

8399 8-12- 17-21 

Radyo 
Markoni 

de mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair numune
sine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermtk . 

8 - Yukarda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin en son 
10 Eylul 937 tarihine kadar istenen evrak ve vesikalarla birlikte ve bir 
dilekçe ile Adana Ziraat mektebi direktörlüğüne baş vurmaları lazımdır . 
Müracut edenler arasın:ia gösterecekleri mektep şahadetnamesinde veya 

9tasdiknamesindeki derslerden en eyi not alanlar derece sırasile ve muay· 
yen kadroya göre kayd ve kabul olunacaklardır. 8409 12- 15- 18 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
Dünyanın en güzel, en 1 hassas makinesidir 1------ Telsiz Kanunu 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki. 
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu-
nur. C 

Bugece nöbetçi eczane 
Yenipostane civarında 

Fuat eczanedir 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 numa 

ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ve 
bir hamamı bulunan ev 938 teşri
nievvel nihayetine kadar on beş ay 
lık kiralıktır. isteyenlerin içindekilere 
veyahut müteahhit bay Hakkıyamü 
racaatları .8385 6 - 7 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir . 

Kanun No: 3222 f:.a/. ııl ı arılı ı : 9/6/ l <J::J~ 

( Dünden artaıı ) 
Maı:lde 48 - 38 inci maddenin birinci , ikinci ve dördüncü fıkraları 

müstesna olmak üzere bu kanunda yazılı diger cezalar sulh mahkemele

rince hükmolunur. 
Madde 49 - inşaatı elektrikiye vasıtasile t elsiz telgraf ve telsiz tele. 

fon hakkındaki 6 Ağustos 1330 tarih li kanu ıı l d. 4 Şubat 1340 tarih ve 
406 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mülgadır. 

Muvakkat Madde - A · Bu kanunun mer'i yete girdiği tarihte mev • 
cud bilümum telsiz tesisatı ve cih1zları sahipleri bir ay içinde ruhsatname 
almağa mecburdur. 

B · Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcud yedinci maddede 
yazılı alıcı cihazlar için 1937 senesine aid ücretlerin tahsil müddetleri yu· 
karıki bentte yazılı müJd etin inkızasından itibaren başlar. 

C) Bu kanunun mer'iyete girdiği taıihten evvel alınmış olup 1937 
mali senesine sari olan ücretler mezkur sene için alınacak ücretten mahsup 
edilir . 

Madde 50 - Bu kanun bükümleri 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

Madde 51 - Bu kanun hükümlerini icraya, icra Vekilleri Heyeti me· 
murdur. 1516/1937 

- Sonu - 8303 
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Adana Borsası Muamele eri 
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Dört yıldız Salih 1 650 

6.:f:ç::-:-~·:""i'· --~"-::--~------: 6S062S ~ ~ ı--Dört yıldız DOtruluk 

I 
': uç .. ., 1600--· 
-= f Simit ., ı 900 
[ Dört yıldız Cumhuriyet l 675 

~ 1 Oç ., ., =t623'--
Simit ., f 

Liverpol Telıraflan 
11 I 8 I 19S7 

Kambiyo ve Para 
it Banbandan ahnmlfbr. 

,.. .... 
iki yeni model 

ASBiRAT6R 

Sıhhat M.idiirlüğiinürı fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağlam 
zarif ve en pratik model : 

Sipariş vukuun fa derhal yapıhr. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokatı K. 

Ahmed Ôğülen 
8402 2-1.S 1· A. 

Seyhanparkın kıymetli müşterilerine 

-Büyük müjdeler-
Sa111 deler miifterilerinden gördütü raibet iizerine ba kere büyük 

'-ı-l 96 [ 1 t :::::::-=.-;~-:-_-_-_-_-,1--=--ı 05 fcdalcirlıldarla lhun Okur idar .. inde 2S kitilik tam kadro S 80• 

·------·'----~~~~s~c:ı1 78 -: bul Operet ] 1ıeyeıa anı•i• etmittir • 
.__'-_______ .._..._._._ ..... -..- . 1 Mezlalr heyet 13-8-937 cuma ginü alqaaundan itibaren çallflC8k-

lard1r. Saat albclaa 4lolmza kadar alb bayanın iftirakile kemani Bay Saim ! icJarainde IU laeyeti. 
------------- Ve dokuzdan itibaftft odeeatw .. tpnki1.e varyete ve balet ........ 

Çif h k 1 
lan ve bunu müteakip oPerJ teiİılillerW yapacaklardır. te an ap JC&SJ Zamamı buhnm..,.. itiban abnarak fiatlar ~ ucuzdur . Mevki 
farla yoldur. K.pıclan abnacak uf8Clk bir para ile bil li&e sahip herkes 
arzu ettiii yerde oturmakta serbesttir. 

A )d Bu heyet kıa bir müddet ~in Anr•ie edil~. Fnab kaçırmaynz. 
ÇI 1 Geliniz, ıörünüz. Ve neteli vakit pçiriaiz.8410 1-2 

abiatıft bu b k liitf ve nimetinden istifade ediniz 
adyo aksiyotesi bütü!! dünya kaphcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrrk, Mesane taıı, Kaıqer ve midedt n 

muztarip olanlarla art hastılıtı olınln mutlrlcı lu da<:a)a ırlmelidirlu. 
Srnelrrce ÇOC"utu olaıayın1ar l<Ldrtti fatuırın lu ffyzindtn n:üıtrfit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mülccmmeldir. Her ştyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilithdır 
Fiatlar ıunlar· Kuruş 
d1r : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecelik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişilik tir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo / Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi " 

~ iki def aya kadar • 
Yazın Çiftehana gelrr:i)tnleı lcı~ın ö ğrıJardan U)Uyamazlar. Kışın çek. 

tipüz iztirabı unutmayımz.8264 40 

... ---------------·----------------------.... 
Algopan , Algopan ••. 

Siyah 

1 Bira 
DA 

Geldi ! .. 

Ankara birası 
Her depoda, her , ...... vardtr • 
Herka fibi ıiz de : Bu beslryici sağhk koruyucu Ankara 8irU1m 

içiniz 1 • Her yerde israrla araymız. 
ADANA ACANTASI: 

Rıza Salih Saray : ~.ı~li ~~~ak No: 11 A > 

BELEDiYE iLANLARI 

Velesbit ve motosiklet kullanaalaıan 
dikkatine: 

1 - Gerek hususi olarak kullanalan ve gerekse kiraya vtri 
te olan velesbit ve motosikletlere aid 937 senesi nakil v...ı.a 
ni gösterir tahakkuk müfredat cetvelleri belediye tahalrlsuk 
kapusuna asılmışhr. 

2 - 937 senesinde hususi velesbit1erden 2 lin, W.ı,. 
lesbitlerden 3 lira ve alelumum motosilderd~n 6 lira Mıkil ,.. ... 
mi almması belediye meclisince kararlaşbrdmışbr .. Bea r .... 
sitte almacaktır. Taksit _müddetleri Ağustos ve birinei TqriD 
15 inci güııleritt ir. 

I · 3 - Taksit müddetleri içinde ödenmiyen raimlere 0/0 ele 
za eklenir. 

4 Kınlan ve belediye hududu haricine aötürülea ftl .. 

retle olur ise olsun elden çıkanlan velesbit ve motoliklet 
kayıdlannı yıktmnak üzere istida ile müracaatlan limu ilin ollmafa 

8386 5-12 

1 - Balediye dairesinin bir yıllık kirtasiye ihtiyaanm sahn 
açık olarak ~ksiltıMye konullDQfbır. 

2 - Muhammen bedeJi (954) lira 22 kunqtur. 
3 - Muvakkat teminab (65) liradır. 
4 - ihalesi Atust01UD 23 üncü Pazartesi ıün6 aat oa bette 

ye encümeniDde yaptlacakbr. 
S - Alınacak lartuiyenin müfredatım rösteren liate ile 

belt:diye yaza itleri kalemindedir. iıtiyenler orada rötebilirler. 
6 - Taliplerin ib"Je ıünü muayyen mtte teminat ......... 

likte belediye encümmine miracaatlan illa olanar, 8.19S 7-12 1 

1 - Atatürk f*bıda yapbnlac11k olan elektrik telilab aÇlk 
eksiltmeye koftulmUJtur. 

2 - Kefil t.leJi (3'95) in (45) kuruttur. 
3 - Muvakkat teminatı (300) liradır. 
4 - Jlaat'm Aiast~ 23 6aci Pazartesi günü sut oa bitte 

ye encümeniDd4' yaplacakhr. 
5 - Bu ife aid prtname, keşif ve prCJİelel' beleclye ı.. itlelt 

lütündedir. ~r oradan ım-z alab8irler. 
6 -TlliJ*rha ilWe lillii leminat makbuzlarile birlikte brılecl,. 

cümeaine miir1ea•tlan ilia olunur. 8394 7-12-18-ı2 

- Atatürk parkında projesine ıöre Jlpbnlacak Mm8 • ha~ 
ab bplh zalf u.mlile ebiltmeye koaulmuflur. 

2- Ketif batan (5893) liradır. 
3-~ teminab (412) liradır. 
4- ihalesi Eylülün 27 iaci ~zarteti ,ann sut an (,epe BeWire 

cümeninde yapalacakbr. 
5- Şartname proje ve .llİr eYnla Belediye fen itleri mücl&r 

dir. isteyenler oradan param llabiMer . 
6- Ebiltmeye tirmek isteyenlerin timdiJe kadar ~ 

peren vetİblarile beraber ihale tarihinden en az lS tün evril 
caat ederek ehliyet velik•• almalan ıartbr. 

7- Talipleria tek&f mektuplara ibıle günii aat on ildye bdlt 
lecliye Rei.lliti- vermeleri ilin olunur.8361 29-4-8-12 

Bat, diı atnlarında nezle ve sowk al11nlıiJnda mu..nd sinir iztiraıbn:lall I 

en iyi dev• Algopan dır • 

1-30 _84 __ ı_ı ________________ _ 

Algopan bu butahldan,rahatmlıkJan au kopanı ve ..., • 

Y•z ve mmarrea AJgopan alınız. Teneke kutalud~ 7,5 kunattur 
Her ec:zıaecle bulunur • . 19 8966 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar um müdürlütünden : 

Ankara civarındaki • için iki tabip abnacakbr • lateldilerin 
prtlu.ı ........ Ülere U- Müdürlik Sabhat Şubeaioe müracaatlara • 

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

273 

Umumi Nepiyat M .. I 

Nevzad Güy 
AdeuT"".n-. 


