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Pekin bütün dünya ile 
alikasını kesmiş bir halde 

YOL 
Burhan Belge 

A. nadoluda, yol, insanın 
hayatına en çok karışmış 

d' olan mefhumlardan biri· 
b~· Yoı, uzundur Sonu gelmiyen 
ti: teydir. Dumanlı dağlar yol ve
,.· ~ereler çaylar yol verir; sevgili-
lrı aret, sıla'ya hasret, yolun öte-
no~ndadır ve bu uç ulatılmaz bir 

ır . 
da Anadoluda, şarkıların ço~u, yol
dan bahseder. Halbu ki, Anadolu
'f.k Yol denilen şey yoktur. Vardır, 
kaoat, yaya yOrOyen insAn yahut 
İç' nı yahut deve. katır ve eşek 

tn Yardır. 
Gi ~nadol~a, t<>f• yapılmamış de• 
to ldır, Tanzımat'danberi1 Anadkluda 
iç •e Ya bir mevsim yehut iki yıl 

1.~ndır .. Yazın yapılan bir yolu bir 
y 1 dettı kıt alıp götOrebilir .. Ertesi 

•f, Yolun ıkinci parçuı tamamla· 
" 1rbn ilk parçanın yerinde yeller 
"-rn;, olur. 

~ikkat ederseniz, yaylı ile oto: 
11\obıl, şosenin üzerinde yürOmesini 
89'imezler· Hep, sas}r.an yahut eol
dtn ıapan ham yolu takip ederler. 
;.onko ikinci baharında daha, şose-
ın kanburları çıkmıştır. 

it Şoıeye yayJı ile otomobil, ancak 
~ın itibar ederler. ÇOnkü ham yol, 
.,.taklıöa inkilab etmiştir. 

Anadoluda, bugOn dahi, her taraf
ta şoseler yapılmaktadır. Hemen 
her şose bakiyesinin Ozerinde loko
"'obiller ve calışan amele, yahut 
lcenarlarına yığılmış taşlar görOrsO· 
l\Oz. Fakat köylü, kaç tamire phid 
olrnuştur ki, her birinci ve ikinci 
rı yeniden ve yeniden tamirlere 

., Ozum göstermiştir. Ve köylü, tek
:'11Öın bu aczıne, karşıdan giilerek 
•Oeçer. Ve yol kendisi için, gerıe 

Onı nın aç.tı~ı izden ibaret kelır. 
Anadoluda beş kışa 1 en kışa 

dayanan yollar yap ı ldığı glin, Ana 
doluda ve Anadolu köylüsünün ka
fasında ve ruhunda hakiki bir in'<ı· 
lap olacaktır. Köylü derhal : 

Bu devlet başka devlet. Bu
nun yaptırdığı yolu , yağmur alıp 
Oötüremiyor11 diyecektir. 

Bu yolun nasıl bir yol olması 
l~zım geleceğini bütün Türk mühen· 
dıaleri bilirler. Onun mükemmelini 
~Pmaımı da bilirler . Yalnız kilo
metre başına belki üç belki dört :•et A tah~isat kabul edilmesi ve 
il mı tamırat prensibi ile teşkilA

tının vOcud bulması lizımdır . Üç 
Yahut dört misli tahsisat kabul ede· 
rek ölmezoğlu şoseler mi yapmak 
:~uzdur yoksa her bir ve iki yılda 

ır yani baştan zayıf şoseler inşa 
etmek mi ? 

Mamafih , Anadolunun mevcud 
Yollarında da yaylılc:lr , otomobiller 
ve kamyonlar, gidip gelmektedir . 
Anadoluda öyle şoförler var ki,gece 
1Vıeı, k~C}nı izi~i, gözleriyle değıl 
burunl.arıle tesbıt ederek, insanı gi
deceoı yere götürüyorlar . Bunların 
elinde, otomobil, bir alet olmaktan 
çıkarak, at ve eşek gibi bir hayvan 
oluyor. Taşların ve hendeklerin Oze
rınden sekiyor, derelerin içinde yü
r010r, köprülerin Ozerinden geçe· 
lnedı mi altından geçiyor . Bunlar 

tabit, yazın oluyor . Kış geldi mi , 

lıazirlıklar devamda 
Davetli lran askeri heyeti 

dün Erzuruma geldi Çin orduları ricat'da 
Ankara : 12 (Radyo) - Trak- j 

yada yapılacak manevralarımıza da
vetli bulunan lran askeri heyeti dün 
Erzuıuma gelmiş ve büyük merasim 
le karplanmışbr. 

ler, tayyareler ve makineli 'kıtalar .. 
Çorlu sokaklan, kurulacak büyük 
fabrikalano montaj yerine dönmüı
tür. Ne it yapacağım mütehassis o). 
mıyan ve askerlik ,apmıyan gözle
r in ilk bakıfta pek kestiremedip bu 
makinalar hududumuzda birer çelik 
kale gibidir. 

Şanghayda da dün sabah Örfi idare ilan edildi 

Çorlu : 12 [Hususi ] Motörlü 
iki eyaletteki ~lıirler ateşler içinde 

harp vasıtalarımız uçsuz bucaksız 
bir zincir halinde Çorlu sokaklann- ı 
da uzayıp gicli) or. 

Ordunun Çorluda toplamşı ken- \ 
disine bir yol bulan kuvvetli bir 

1 
kaynatın akışı gibi oldu. 

Evveli piyadeler, sonra ıüva. i· 

lstanbul da dahil oldujıı halde 
mfmleketin koca bir mıntabsmın 
bütün mevzuu ordumuzun manevra· 
sadır. 

- Gerlel ikinci •hHede -

f ranko , Akde~~ .... 
tini bozmadığını söylüyor 
Valansiya hükumeti tayyareleri 
bir İtalyan gemisini bombaladı ........ __. __ _._ 

Marsilya telgrafhanesinde bir memur 
Frankoya casusluk ediyormuş 

Aellerln Mille eevklyatı durmadı 

Madrid : 12 ( A.A. ) - Milli ı Barselon : 12 ( A.A. ) _ Bir 
müdafaa nezareti neşretmiş olduğu 1 suikast neticesinde reiı Comp • · 
bir teblitde asilerin elinde bulunan yaralandıtı hakkında nas :~

1

: 
castio delpajo kasabası dahilinde tO radyo istasyonu taralındah y ;a : .. 
fek sesleri gelmif , diker mıntıkalar· len haber tamamiyle aiılsızd~re ;'. 

1 

da yine tüf ek sesleri işitilmiş olduğu selon şehrinde sükunet hük- · .. '. 

b'ld' ·ı k d' ek d' um sur ı m m~ te ar . m te ır . 
S~lam~nka : 12 ( A.~. ~ - Ak· Ta~amanka: 12 (Radyo ) _ 

şamkı neşnyat arasında mıllı radyo Valansıya hükumeti tayyare) · bi 
Sevil şehrin!n baş peskopos kardi· ltalyan gemisine dün akşam ~mb: 
nal ilundam m sabah saat 11 30 da atmışlardır Bu tayyarele · • . . . . · r g~mının 
öldüğünü bıldırmışbr . etrafında 25 dakika kadar dol 

• G . i 'k' aşıp 
-------------- - erıs ı ınci sahifede _ 

Tokyo : 12 (Radyo) - Çinliler· 
le Japoolar arandaki çarpımalar 
Tahar ayaletinde tekrar başlamış
tır. Pekine Japon tayyareleri hücum 
ederde bombardımanda bulunmuş· 
lardar. Şehirde bir çolc yanplar 
çıkm1tbr. Çinliler bu ..-:ıbkada sek
sen ölü bıtak~ak rien ~dir. 

Şanghay: 12 (RadyôJ ·..;..:. Büyük 
Peko civarında yangınlar çakmışbr. 
N~nko i,<>tasyonunu Japonlar zaptet
mışler'41r • 

Tokyo: 12 (Radyo) - Japon
lar tarafından Nankeo buıfin ötfe 
vakti zaple·filecektir. 

Londra : 12 (Radyo) - Pdcin"n 
bugün dünya ile muhaberah kesme 
si Londrada büyük heyl'can uyan. 
dırmıştır. Civar telsizlerden alınan 

muhtasar malümata göre hldiseler 
gittikçe alevlenmekte ve bu ayalct
lerde facialar büyümektedir. 

. L~dra: 12 (Radyo) - Çinde
kı ve bılhassa Pekindeki telsiz istas
ro.nları, postala~, telefonlar kat'iyen 
ııhyememcktcdar. Pekinin bütün dün. 
ya ile münasebata kesilmiştir. 

Şanghay : 12 (Radyo) - Şan~ 
~ay v~ .. civarındaki eyaletlerde örfi 
ıda\-e ılan edilmiştir. 

Tokyo : 12 (Radyo) - Japon 
makamları Çin kuvvetlerinin Pek. 

Ti . ın 
v~ ~yençıne karşı olan hareketini 
cıddı surette lRkip etmektedirler • 

bir noktadan bir digerine gitmek, -YENl ..... IYAT--
tabiatın müsaadesine kalıyor · MODUltOMOZ -~----------• içeride 

Demiryollarımızın aOı o k dar . Gazetemizin umum nqriyatmı 
ilerlemiştir ki, e~er güzel yollarımız ıd_are. etmek_te olan Mustafa Sün-
olsa, Türkiyenin her hangi bir nok· bulinın bugunden itibaren gazete· 
tasından demiryolunu nihayet bir mizJe her türlü allkasının lesihni' 

-
Bar kadını 

(HlkAJ•) 

• bi~ buçuk aaatta tutabileceOiz. De- oklu~ .illa ed..p . 
~ır aOlarla ördüOümüz yurdumuzu, Umuwa neşriytt işlerimbi blsalll 
ışt? .bunun için dayanıklı yoı ih~ik_- j den itibaren arkadaşımız avukat Baıv~kil muavinine 
len ıled~umamız~gelm~b~ ~-~~~:~~~~~~~:.~~~~~.~~~=~:~e-d~~~~~~~·~·~~~~~~·.k~o•l•a•n~~~·~z~m~e~t~ç~i~k~ız~ 

Halen bu kuvvetlerin mikdarı yet
miı bin tahmin ediliyor. 

Tokyo: 12 (A.A) - Seulden 
bildirildiğine göre; Şimali Çio hi · 
diselerinin başlantJandan beri Ko
reden 4500 Çinli işçi memleketleri· 

ne dönmiiftür • Çin bqkODM>lolu 
yakında 3000 •in daha hanıbt 
edecetjıii bildirmektedir. 

Nankin : 12 (A.A) - Royter 
ajan11 'bildiriyor: 

- Gerisi üçüncü sayfada -

- ROM 

lngiltere, İtalya Habeşistanını 
tanımak için tlazırlanıyor 

·Roma : 11 ( lüdyo ) - Mezu- ( 
niyet almak soretile Romaya gelmiş 
olan ltalyanm Londra büyük elçisi 
Grandi lngiliz başvekili Çemberlayn 
ile yapbğı müllkat hakkındaki ra· 
porunu vermiştir. 

Grandi İngiltere ile ltalya ara 
sında cereyan edecek olan müzake· 
reler hakkında icabcdcn malumat 
ve vuaikin ihz nna da yardım ede. 

Loodra : 11 ( Radyo ) - D6la 
çakan gazeteler lnpiz. - ftaly-'.._~ ... .--
münasebatının iakipfı bakbvla 
uzadıya neşriyatta bnlamlktadar • 
.. Sunday Timeı •• • SuıaclaJ Telr 
grapbe • • .. O server • , .. ~
Dispatcbe • ıazeteleri ayni istika· 
mette beyana fikir ederek ln,iltere 
tarafından Habrfiatan fethinin dea. 
htıl tanmmasmı ve Akdenizde • 

celctir. . - Gerisi ikinci sahifede -
....... - - - .. - - .................... ··-----............. ~~..-.ı 

Irak harbiye nazırı Bekir 
Sıdkıyı vurdular 

Bekir Sıdkı Paıa Türkiye ma 
nevralarında bulunmak üzere 
lstanbula hareket aderken tay 

yare meydanında bir nefer 

tarafından tabanca ile öldürüldü 

General'in imdadına koşan bir 
yüzbaşı da öldürüldü 

-------------·--------~~ Cl!NAm TAYYARE iLE BAUADA NAKl.8 .. DI 
Ankara: 12 (TÜRKSôZO Muhabirinden) - Tirldyedeki askeri ma 

ralata davetli b~Jnnan Hariciye Nazm Bekir Sıtkı Pata bu ıııabah lataı•llll 
h~reket ~tmek. uzere Bağdad haricindeki tayyare meydanında tayv 
bınmek uzere ıken bir nefer &f,ıahndan suikasta uğramıştır. Bekir ~ 
pyı kurtarmata gelpıı Yüz Cevdet de ayni neferin kurtunu· 
tur •. Gerek Bekir Sıtkı Pa ~ekıe Yüzba§ı Cevdet der .. 
Bekır Sıtkı Paşanın cenaz erhal tayyare ile Batdada 
Yarın bOtün Irak ordusunun ıtlirakile büyük bir cena
cakllr. 

Generali öldilren nefer derhal tevkif edilmittir 
mahalif parti elemanlannm tetyikile yapsldıta ,. 



S.hle 2 

1 GÜNÜN POLITiKASI 1 

Uzakşark'da son durum 
------·------

Şimali Çinde cereyan eden son 
hadiseleri Japonya, Çin merkezi hü· 
kıimetini alakadar eden işlerden say• 
mamakta ve mevzii kalması lazımgel
diti kanaatinde bulunmaktadır. 1934 
senesinde ve daha sonraları bu gibi 
mahalli hadiseler muhtariyeti haiz 
mahalJi Çin memur ve kumandanları 
ile japonyan,ın askeri ve siyasi ma· 
kamları arasında müzakere edilip ber
taraf edilmekte idi • 

Bu defa pıuhtariyeti haiz idarenin 
başında bulunan Çin memurları ve 
kumandanları sözltırini wemur ve as· 
kerlcrine dinletemedikl~en Japon 
ordusu Pcçili körfezi ile Seddiçin ara
sındaki mahdud sahada yaptıtı hare
kittan sonra Pekinde mahalli hüku· 
metin başına Tientsin beldesinin Çin · 
lilere aid şehrinin belediye reisini 
ıetirmiş ve bununla yeni vaziyeti 
kararlaştırmakta bulunmuştur . 

Merkezi Nankin şehrinde bulunan 
Çin hükbıeti ve bunun J>aşında bu· 
lunan mareşal Çankayşek memleketin 
yegane partisi bulunan Komintungun 
müfrit solcenahın zoru yahut kendi· 
ıinin her biri istikliJ davasında bulu· 
nan eyaletlerin üzerinde hakimiyetini 
k\l\rvetlODdimıek maksadiyle Çin fır· 
kalarını 1-fopei eyaleti içinde ilerlet· 
mete kalkışmazlarsa son hadiseler 
Uzak Şarkın sulhunu bozmıycıktır . 

. Japonya geniş selihiyet ve mühim 
talimatla Nankine gonderditi Sefiri 
için umum Çin<le Jar o 'yanın ticari 
menfaatlerini ve tebaasını korumak 
için ciddi tedbirler alınması hakkın. 
da Çin hükiimetiyle müzakereden 
bcışka bir iş kalmamıştır. 

Lakin yukarıda söylediğ'imiz sebeb 
ve anı~celerin sevkiyle Çin hükil· 
met ordularını bugün Jcıpon ordusu. 
mın işgali altında bulunan Pekin ve 
Tientsin havaliai üzerine sevkettiği 
takdirde her türlü müzakereleri kesi. 
lerek Japon orduıunun Şantung ve 
Şansi ve Şausi eyaletlerini bu suretle 
Şimali Çinin her tarafını zapt ve if
ga l edeceği muhakkaktır: 

Japonya 1932 de Şanghaya yap· 
tığı hareketi bu defa tekrar etmek 
istemiyor. Bunun için Orta Çinde Han• 
kovda buluüan imtiyazlı noktadaki 
tabaa ve kuvvetini geri çektiği gibi 
Nankinden de tabaasını geri almıştır. 
Kanton ve diğer Cennbi Çin ıohirle· 
rindeki Japon tab8ası da :ı-en çekil· 
mektedir. Çinle bir harp vukuunda 
Japon karakol gemileri Orta ve Cenu· 
bi Çin sahillerini abloka edecektir . 
Donanmanın külli kısmı ise Amerika· 
nın yahut diter devletlerin müdaha
lesme mani o1mak. için açık denizde 
harbe hazır olacaktır. 

~-L~vekil Muavinine aşık olan 
R ~iZNIETÇi Ki 

- Eğer o gelmezse kendimi pencereden 
aşağı ataca~~~: .. Dediği için!.. 1 

Rcisnerstrasse , Viyana kibar 
ballnnın toplanDıJş olduğu bir 

ıokatır . 47 numarala otel d~ yine 
kibarlar tarafından işgal edilmiş bir 
oteldir Bu meyanda AvustufY~ 
bir mensucat fabrikatörü olan Kyrl 
Volf ile sabık Başvekil muavini bin
batt Emile Fey bu otelde oturmak· 
tadn . 

Volf ._iki çocuk babuıdır Eviş· 
leri Marie Varner adında bir hizmet
çi kız elindedir . Marie Varner , Vi· 
yanada adet olduğU üzere evde Mit 
zi diye çapılmaktadır . Aile balkı 
geçen gün , mutad olduğu üzere 
ıabah kahvaltısı için sofra başında 
toplanmışlardır . Fakat her nedense 
Mitzi meydanda yok .. Madam Volf, 
hizmetçi kızın mutad harici olan 
bu gecikmesinden hayrete düşmüş , 
Mitzinin el'an kapısı açılmamış olan 
odasmm önüne giderek kapıyı çal· 
mış. 

Maydi Mitzi , ne oluyorsun ? 
içeriden bir ses : 
- Aftedersiniz Madam .. kapıyı 

açanııyağım. Henüz gece gömleğim· 
le pencere önünde bulunuyorum . 

Mitzi biraz sonra ilave etmiş : 
- Bugün hava ne kadar güzel.. 

Bu zabah , günden güne mahvol· 
makta olan hayatını düşündüm . Ar· 
tak yeter .. Başvekil muavini Emile 
Fey beni Baden'e götürmiyecek olur· 
sa kendimi pencereden aşağıya ata· 
catım. 

Madam , bu sözlerden ürkerek 
kocaıma haber vermiş . Bu defa 
Volf ile hizmeb.i kız arasında kıpı 
öaliDde şu muhavere cereyan et· 
miştir : 

- Mitzi ne oJuyorsuo ? 
- Sizin hizmetinize girdiiim 

gündenbcri binbaşı Fey'e• oldum. 
Beni alıp Beden'e götürmesini isti· 
yorum .. Daha beş dat.ika bekliye· 
c:etim. Eter gelmezse kendimi pen· 1 

cefeden aşatı.ra atıyoru .n . 
Bunun üzerine evin içini telaş 

~'·~ . F ey tele/onla aranmışsa da 
.buluoama•11tJr . Pqlise haber veril· 
miş , gelen mP.mur da : 

- Biz Hr şey yapamayız • Ka-
1".-f'YI kmp iyeriye airmiye satihiyeti· 

llııi; y . 
~ , . 

·~ 

Bunun üzerine itfaiye çatmlmış
tır: Fakat bu 11r8da sabık Başvekil 
muavini de yetitmiştir. 

Emile Eey mesele.len llaberdar 
olunca: 

- Peüli, 1aıcatızı ~ rötdre· 
yim, demiş ve Mitzinin odasının ö
nüne ıelerek: 

- Sevgili Mitzi, affedersin, se
ni beklettim. lıte geldim. Hazır ol 
da 13aden 'e gidelim. 

- Fakat ben sizin F ey olduğu· 
nuza ineri'mıyotum.Mutbahuuzın önü. 
ne geçin de yüzünüyü göreyim. 

F ey, kızın bu arusunu da yerine 
getirmiştir. 

Kızcağız, sevgiHsinin yüzünü gö· 
rünce kanaat etmiı, ve nihayet bir 
iki saattanberi muhasara albnda 
bulunmakta olan od.ı kapısı açılmış· 
br. 

Mitzi, gece gömle[ ile görüumüş 
ve F ey'in goluna girerek dıpnya 
çıkmııtır. F akot bu sırada bir hasta 
bakıcı, zavallı Mitziyi almış ve bır 
hastahane arabasına bindirmiştir. 

F ey, arabaıun arkuından bak
mış ve uza~ la,oırken: 

- Zavall kızcatızl 
Demekten kendioi alamamışbr. 

:UZ::SE :ı: 

Londra-Roma mü
zakeresinin mahiyeti 

- Birinci sahifeden artan -

müşter'ek menfaatlerini ve mesuli
yetlerini naıan dikkate almak'Şartile 
her iki memleket arasında dostane 
~ir anlaşma planının tahakkuk et ti· 
rilmesini müdafaa etmektedir .. 

"Sunday Times,. gazetesine göre 
Habşistamn tanınması hususun~a a· 
blacak ilk adım bir gün bir Habeş 
hüldirneli mevcut olmadagı esasına 
istinat *rek Cencvrede Miletler 
Cemiyeti ~blaine Habet ülke
Jerin kabul edilmemeli hakkınJa Le 
histan delege-si tarafmClan verilmit 
teklifin tasvibi alacaktır. 

Yakında lngiltere ile ltalya ara· 
11nda cereyan edeceği söylenen mü
nkete1tl1' getince, mtık1lr ga'Zete 

1 
1 

1 

1 

$eh OT h e I)~ r u e r n 
) ör ( !C ta J (' gı t H 'Ki! 1: f • W!I 

BOlgemi7.de 
Portakalcılık 
tevsi edil1ecek 
Yurdda portakal ve limonculuk 

üzerinde prc ğramlı çal~ma tedbir· 
feri alınmış bulunuyor. 

Bilhassa Çukurovada narenciye 
mahsullerinden :fazla varim temin 
etmek için, portakal, limon sabalan 
tetkik edilmekte, nelere ihtiyaç bu. 
lunduğu hakkında ctüdler y1pılmak
tadır. 

Çeltik işleri 
Çeltik ziraah yapılan bazı kaza· 

larda kanun hukümlerine aykan ha· 
reket edenler görnf melC. edir. 

Bu gil>iler büyük bir hassasiyetle 
takib e(fümektedir. 

Bu iş için şelirimiz Sıhhat Mµ · 
dür Vekili Bay Ralim bahçe kazası 
na gitmi•tir. 

3039 numaralı kanunun büküm· 
leri tamamen tatbik edilmek için a· 
Jik1darlar çok bauaa davranmakta
dır. 

Kanuna uygun çeltik ziraatı hem 
ııtmanın önüne geçecek ve iiem de 
ıstihsalitı tezyid edcceltir. 

Fotoğraf inu-rti-i 
ıftrtttmM 

Amerika matbUat f~fi ser
'VİIİ firketi besabma T~ede se,..t ~ ~ muha· 
biri ~li Bay ~1*h otos-
cbien dün tehrimize gelmiştir. 

Kasabların 
rekabeti devamda 

Koyun etinin kilosu 
yirmi-beş otuz kuruş 

'Bir ICaç gün evvel, şehrimiz ka· 
sal:>tahrun rekabete başlayarak et 
fiat!arım Lir mi"dar indirdiklerini 
faı-k. KasabJar ara!-ında ki bu 
tckabct 'ıerde\tahldır. Koyun etinin 
kilosu otuz ve bazı kasablarda da 
yirmi brş kuruştan satılmakhdır. 

İşçiler hakkında 
İktisad V kaleli umumi 

bir emir neşredtyor 

Bu işlerle alakadar bir kaynak
lan aldığımız malumata göre; işçile· 
lerin ~hşma müadetleri halckında 
lktisad Vekaleti yakında umu-rıi bir 
-;.mir neşredecektir. 

Küttürcle: 

imtihan evrakları 
vekalete göndeı ildi 

Gazi terbiye enstitüsüne girmek 
isteyenler aruında imtihanlar yapıl 
dığmı yazmışbk. -Bu imtihanlara İş· 

tirak edenlerin imtihan evrakları 
dün şehrimiz kültür dı rektörlütü ta. 
rafıntlan Maarif V ekiletine- gönde· 
rilmiştir. 

BAYTARDA 

Yüz litre 
Seromgeldi 

Gazetemizi ziyaret eden ecnebi Cenub bududlarında (Hududumuz 
meslekdq yeni Türkiye,e ait bir ~a) Vebayi bıkari çıktığım ve 
kolleksi)'on yapmaktadır. Hcinrıch sıhhi tedabir almdıtım yazmııtık. 
~iflnamn mulitelif mücsseseletiride Dün aldığımız malumata gÖrf'; Pen· 
fotograflar alacaktır. dik bakteriyoloji enstitüsü müdürlü 

Belediye daimi encümeni ğü . şehrimiz Baytar direktörlüfüne 

1 d 
j bu ıılerde lfullanılmak üzere yüz lit-

top an ı j re Serom gôn<lerniiştir. 
Bu mikdar Seromun bir kısmı 

1 budud civarındalcf ~birlerimiz tC4· 
ltılatına gönderilmiştir. 

Belediye daimi cncliincni dün 
öğleden sonra belediye Reis muavi
ni Bay Faik Ülkünün rİyllseti altın· 
da toplanarak bazı kararlar almış 
br. 

Belediyenin sıhhi 
yardımları 

Geçen Temmuz 1 den sonuna 
kadar bir ay zarfında belediye dis
panserinde 831 hasta muayene edil· 
miltir • 

Bunlardan 3~ ı parasız ilaç 
almJş, 241 hasta da memlek~ has· 
tahanesine nakledilmiştir. 

Hudud harici 
edildi 

Bir müddet evvel hududumuzu 
aşan Suriyeli Mehmet oğlu Cemil 
isminde birisinin üzerinde arap harf· 
lerile yazılı bir mektup ve Suriye 
parası bulunduğunu yazmıştık. Habeı 
aldığımıza göre Cemil hudut harici 
edilmiştir. 

arbk lngiltere hülcGmmm Garp 
pc.ktına Sovyet Rusyayı-da alile adar 
ederek Şark pakbnı, bağlamak hu· 
susundaki eski fikrinden vazgeçe· 
cektir. 

Turhan Camal Ber iker 
dün gitti 

Belediye Rnsimiz Turhan c..rıaı 
Beriker dün şehrimizden lst'lnbtıla 
hareket etmiıtir. 

Turhan Beriker bir ay bdar 
lstanbulda ve difet bayülc ş«!h"ırle· 
rirnizde tetkiklerde buhmacaktır. 

it dairesi baş müfettişi 
Ankaraya gitti 

Şehrimiz İş dair~si baş müfettşi 
Bay Mehmet Ali, lktisad vakileti 
iş d.ıircsilc temas etmek üzre dün 
$Chrimizden Ankaraya hareket et· 
mi: tir. 

Ziraat mücadele müdürü 
yine tetkikata çıktı 

Şehrimiz Ziraat mücadele mü 
dürü Bay Sadettin SarakayJı, Cey
han, Osmaniye, Dörtyol mıntıkala· 
rıııdaki tarlalarda pamuklarda görü. 
len yeşil kurt mücadelesinin bizzat 
başında btıiMmalc üzere dün ıeh· 
rimizden aynlarak bu mıntıkalara 
hareket etmiştir. 

Parasız ilaç 
meselesi 

Parasız verilen ilaç hakkında 
Sıhhat ve içtimai Muavlnet vekile 
tinden alikalıla su tamim gelmiştir: 

Teşkilat ve müesseselerimizde 
bulunan doktorlatunızın, resmi va• 
zifeleri dışında, halkevleı i sosyal yar· 
dım şUbelerinde sebkeden hayırlı 
hizmetleri şükranla karşılanmakta 
dır. içtimai yardım işlerinin daha 
verimli olması ve halkımızın Cum
huriyet idareSinin faziletlerinden da 
ha geniş bir şekilde istifade edebil
mesı ıçın uayene ve tedavi ~vleri 
bulunan ve eczahanesi mevcud olmı 
yan yerlerde, halkevlerinde muayene 
edilf"n fakir hastalar!n ilaçlarının da 
hi, müstahzarat olmamak, muayene 
ve tt>davi evleri kadrosuna dahil 
ilaçlardan bulunmak şartiyle, ve an 
cak müstacel ve fevkalade hallerde 
kifayet edecek mikdarda, parasız 
olarak verilecektir. 

Gene bir kız 
kaçırdılar 

Ak'uluk köyünden (Feke) Yusuf 
kızı ı ... yaşında Emineyi aynı köyden 
Yusuf ve arkadaşlarından Sağır oğ· 
lu İbrahim, Mehmet oğlu Ali adında 
üç kişi kaçımuşlar, fakat bunlardan 
lbrahimle Ali yakalanmıştır. 

Emine ile Yusuf da aranmakta-
dır. 

Sonbahar 
at koşulrı 

3 Teırinievvelde Kozanda bir at 
koşusu yapıJacaktır. Bu koşuyu ida· 
re c<lecek olan heyet şimdiden ha 
zırlıklarına başlamıştır. 

~abıtada 1 

Bir dükkanı soydular 

Nizipli Mehmet oğlu Ahme~ 
Hamdi, Mustafa ~lu Mehmet adın· 
da iki kişi Börekçi Bilal Habeşin 
dükkanına; anahtar uydurarak yata· 
11 altından 26 'lirasını çalarak firar 
etmişler• det biraz- sonra zait.ta ta. 
tafmdan yakalaMl1Şlardır. 

Bi adıllhY dittnüş 

Hasan Gtkı hstıkçı Mehmet adın· 
da biris~ Ali oğlu Mellmedi döğdü. 
pnden yakalanmışbr. 

Bir adamı çiğniyordu 

Osman oğlu Mustafa ve Ali oğ 
lu Dursunun idaresinde bulunan ara. 
banın hayvanları bir otomobilden 
ürkerek yolda Hasan oğlu :cafere 
çarpmış ve Cafer duvar arasinda sı 
kışarak yaralanmıştır. 
• Arabacılar yakalanarak hakların 
da kanuni muamele yapalmı~br. 

Sig.rtaJız ınal ya~ınca kaybolur. Sitforllılı mal 
yanınca; bııdtlı J.,-hol 6denir. .. .. .... 
GUVEN s •• , •. 

••••• 
SOMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

G .. ' uven e güveniniz. Ve; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat: Rıra Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Posta btusu : 95 Ttle/011 .''o: 265 

Bu gazete ftalaya ile İngiltere 
aruıoda wkubula<"ak biı antaşma· 
nm lngiliz · Alman münasebetlerini 
de a)rllUitatacaf ı mütatiasında bu· 

lunmaktadır. 
Şchrirtıizde dün en çdk sıcak göl· --8•4•1•3--•1-3•0---... 

gede 37,3 santigrat derece idi. 
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Manevralarım 
- Birinci sahifeden artan -

Her bir eri üzerinde aylar 
senelerce yetiştirme emeği ha 
bu orduyu dost yabancılar ela 
halde bizim kadar zevk ive h 
seyr~deceklerdir. 

Korgeneral Salih, üç gü 
ri manevraya iştirak edecek 
beş fırkamızı ayn ayn teftiş 
tir. Kıtalar, kendilerine veriJm" 
yerlere hareket h'llindedirler. 

Manevraların kliru, ancak 
hazırlayınca malum oldupndı 
taraf bütün bilgilerini ve kud 
rini harcıyacaklardır. 

Yani birbirinden üstün, 
birbirinden fazla örnek ol 
ğa değer kabiliyet ve hareketler 
receğiz demektir. 

Trakya manevraları, beş gü 
zaman içinde, değişen her sa 
bu hareketlere aid en :rüzel .. 
neleri verecek • Kolordu ku 
rundan, posta erine kadar bütün 
zifo alanlarla konuşanlar, tonları 
başında görenler, yapıhn işin 

manevra olduğuna biç inanmıya 
!ardır. 

Hatıra, ister istemez şu sual 
liyor: 

" - Acaba bu işin hakikisi 
sıldır ? .. 

Bu his ki, bize emniyet ve 
venlik içinde yaşamak hak ve hu 
nmu veren en kuvvetli garantidir. 

*** 
Gelenlerin arkası 

gene kendi kendinize soruyorsun 
" - Acaba bu meydanlar a.-ıırati..ı 

gelenleri alahilecek mi ? ,. 
Düşününüz ki bıı gelenler, 

ayyen bir mınbkamızdaki kıtalan 
za ait vasatalardır ... Türkiyenin ._ ............... 
köşesini müdafaa etmek için bu 
dar bol vasıtalara sahibiz. Tra 
manevralan; geçen her dakikası 
her tezahürü ile bizde bu kan 
kuvvetlendiriyor. 

••• 
Gelenler kuvvetli cihazlara 

hip, ferd kabiliyeti eşsiz bir 
ile kalkınma halinde bir yurd par 
çasını görecektir. 
- Ye~il Tr~kya mevsiminin en giİ" 
zel günlerirıi yaşamaktadır. Bu ---n.. 
köylünün yüzünü güldüren bol 
boş olan vatan topraklarım i§liy 
çalışkan göçmen kardeşin beyaz, 
rin yuvası, bütün varlığın bu top 
larda mesud bir nesil yaratmayı 
vermiş elan idareciler ve inşa halin 
da olan yeni şehirler .. Bu seneki 
manevraların bir hususiyeb de şu : 
Askerimizi, millete mal olan bır de
miryolu üzerinde taşıyoruz. Bu bü 
tünlük de dostlarımızı biıim kadat 
sevindirse gerektir. 

Her gün askerlerle beraber, beı 
çevre ile alakalı olanlar da mane\f• 
ralar yapılacak olan sahayı doldur 
maktadır. 

Trakyanın nütusu birdı n'1ire a 
tı. Bu canlılık ve insan kal .. balığınıO 
yarattığı hareketli hayat da otuı 
milyonluk Türldyenin hasretini art• 
tırmış gibidir. 

-~------·------~~-

F ranko Akdeniz em 
niyetini bozmadığı 

söylüyor 
Birinci sahifeden artan 

geminin hüviyetini tesbit ettikten 
sonra bu tecavüze girişmiştir • 

Talamanka : 12 (Radyo ) -
Dün gece general F ranko lngiltere
ye cevabını vererek, akJenizde ~Dl 
bardman edilen İngiliz gemİIİnİn 
Franko tayyareleri tarafından detil 
Valansiya tayyareleri tarafındın te· 
cavüze utradıjım bildirmiştir . 

F ranko , muharip hakkının tanı· 
nacatı bir sarada logiltere ile arayı 
bozmanın akh selim-.aahibi bir ida· 
reciden asli memul edilemiy~cetini 

bildirmiştir • 
MaHİl)a ; 12 ( Fac'yo) - Mu· 
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HİKAYE 

BAR KADINI 
u Yazan • •• .. - - ~ 

s?nuncu ~crbest akşamı mı. ~~ ~ 
hıı ıkl sene evvel çılgın bir bekar HİKAYECİ 

h ayatı yaşadığım Viyanada es· 
atırala . t 1 • · n aze emekle geçırmek ı. ••.. ~~~,..,_,.,..___,, 

Yordum 
Stef · . keklerden biri idi. Ona bütün kal-

ııııJarı:ns kıl.isesinin yanından acele bimi verdim. Onun bundan haberi 
1 d geçtım. Bir küçük sokak 1 d 
n a ön·· k . oma ı. 

··yu'k ume trıbtal yağmurluklu Ş t' tm'şi'ık Arada bir k . ampanya ge ır ı · 
klı apı çıktı. Üzennde ı b' . . h ti' hararetli konu· 

Yazıları ( G . D"f ) ır ıçıyor, arare ı 
azısı vaı d a B azınok . o rans şuyorduk. 
rhaı ı . u es ı aşmayı - N b' 'm adamdı bu, tarif et tanıdım G.. d'. . .. e ıçı 
el d · oıme ıgım gun ve b d d' 

er enberi Tk 1 k b' h 1 ana, e mı. 
lıııişti. Tıpkı ds.'. . ' .. soku d lır a·~· - Güleceksiniz .. dedi, ve ciddi 
d' k" uşmuş a ın ar gı 1 bir tavırla ilave etti : . 1 Uş uıılüğü vardı. T k · 

a Çeri g' d' 1 - Darılmayın ama.. ıp ı sııe 
.. tiik 1 ır ım. şte dans parkesi, benziyordu. 
u Çİik Ocalar .. Bar sahnesi, yandaki Ateşli, derin gözleri üzerime di-

an u'k kkapı, hususi odalara giden 
n a H kilmişti. 

1 . İr b' pı.. ep aynı vaziyette. 1 d 1 1 bı'r şu"phe u-
arı • ır şe d çı'm e an aşı maz b' ) .. Y tğişmtmiş ... 
-~ ,,J'rısı. Yarı yarıya boştu. Müşte- yandı. . . . 

ca> 'ıs '? kımsenin üzerinde süvare Aceba o lngiliz ben mı ıdım ? 
tsı Yoktu Mütemadiyen bana anlatıyordu. Tit· 

Dansöz! . · 1 k · · k · k l reyen sesi, hafızamın eski hatıralara 
nıyorlard~r ıs e sız ıste sız ımı . ait boşlukları arasında çınlıyordu. 

a· . . . 
~r garson beni karşıladı. - Nihayet, dedi, lıir gün gıttı .. 

r lah~ı ~~ti nerede, dedim. Gusti Ayrılırken : Mizi... Tekrar gelece-
•hbbı ıdi. Onunla on sene evvel ğim, dedi. Arkasından ne kadar a.~ -

..._ abfık etmiştim. (adım bilsen ... Sonra.. sonra .. Ôbu. 
i, Dışarı çıktı. Nerede ise gelir, rü geldi. Meşhur bir bangerdi .. Çok 

zengindi. Bana çılgın gibi a~ık ol~~· 
Çal<> Beraberce Budapeşteye gıtmemızı 
Oı... <> 1Ya yakın küçük bir masa· 

•<ı d 1 dı Halbuki ben lngilizi sevi· 
rd- r um. Tanıdık bir garson ya var · . . 

U d m O da • Gelirim • demıştı . 
••• 

111
• Bir şarab ısmarladım. Gar yor u · · d 

• O bekli, ecnktim. Bangerı re et-
nu . 1 T 

nıu· ' a· 
llıd' ır matmazel Mizi vardı .. 

ıııı ar.:... ııe alemde acaba.. Dedim. 
bel -vıı gü[dü, 
k• ....... G 

ı b ene burada .. Dedi. Her va 
ky• ç Urııya gelir. Fakat çok değişti. 

"". '5kiıi gibi deiil . 1 
atı Ge~ ... · 1 b . .. .. .. 

ıakt ~· .. ış zaman a u gunumu ara· 
i akı farkı açıkça görüyor, his 
Yorum. 

sa· ril şktab kadehini dudaklirıma gö· 
rd~ :

8 
en ~radığım hatıralardan ~rtık 1 

ar 1 ti' bıle kalmadığına kani ol· J 
ş uın. 

-. 8 
u I arın kırmızı perdeli kapısı ara· 
ntı andı 

1 •. ·n, Çcrı bir kadın girdi. 
rıı ~.. Mizi idi. 
şı· \ıaraona seslendim. Miziyi ya· 
ak 11 tağırdım. Geldi .. 

ya ' Mizi .. Beni hatırladın mı? 
in Dud 
k'ı aklarında basma kalıp te Sg"· 

Uııı arkasında ruh ve dimağ 
r~~luğu seziliyordu. Başım sal· 
~ onuşmağa başladık. Gülü· 

1 
~ u. F ski hatıralardan bahsedi

ar t-ıu A n. ra sıra dedi kodu yapıyor· 
~ Utıa rağmen ısmarlama ve ucuz 

u • 'Yi alnındaki asabiyetini his et-
• llıek rn·· k'" d • 'ld' um un egı ı. 

Orkestra bir lngiliz melodisi ça· 
rt· Gr.du. Birden: 
ıı d:'" Bu ~arkıdan nefret ediyorum. 

ı. 
ı S Niçin, dedim.? 

'Yhude yere neden canını sıka 
. : Başkalarının bedbahlığı daima 
sıkar. Ben kendi kendime ettim. 

, 11 daim~ kendi kabalıatı yüzün 
11 ~adbaht oluyor. 

slu uslu gülümsedi. Sonra de
etti. : 

d- Sen lngilizsin değil mi? .. Ah. 
. ~ senin~bi bir lngilizdi. Ken· 
1~ e oıı iki sene evvel burada, Bu 
ıı~oda tanışmıştım. Ben onun için 

~r kızı.. Bir hiçtim.. Halbuki 
eııım için bir genç kızın haya 
a Yalnız bir kerre kendini gös

en ve bir daha unutulınıyan er-

a telgraf idaresinde çalışan Ad
eıı İsminde bir memur , Marsilya 
Iİrııetine Valansiyadan çekilen 
rafların kopyelerini Frankoya 

. tıaktan suçlu olarak tevkif edil
ıştir 

• 
A.driyen suçunu itiraf etmiş bu. 
llıaktadır . 

tim. Aradan seneler geçtı. ngı ız 

gelmedi .. 
içini çekti. Sesini yavaşlattı ve 

devam etti : 
_ Beş param yoktu. Gelsin mor 

fin .. Nihayet işte üçüncüsü çıktı . 
J siz güçsüz bir serseri. Çaresizlik
ı! başımı ona bağladım. Günlerce~ 
aç kaldığım oluyordu. Hala onunla. 
yım .. 

Sazan döğüyor .. Kaç defa karar 
verdim, bir kere da\ıa döğecek olur· 

sa •.• 
Mantosunu kavuşturdu · 
_ Geç kaldım .. artık gitmeli 

yim, dedi. 
Şaşırmış kalmıştım. Muha~.aktı. 

Bu kadın brnim yüzümden ıztırap 
çekmişti. Ona ne yapabilirdim? Her 
halde bir şey yapmalıydım. Başım 
önüne iğdiği _bir zanıanda elimi cüz
danıma uzattım. 1 ir deste bankno
tu beceriksiz bir hareketle tabağı 
nın altına sıkıştırdım. 

Başını kaldırdı. Derinden derine 
gözlerime bak.tı. 

Ben, parayı alırken mahçup olur 
diye başımı çevirdim. Elimi sıktı , 
gitti. Tabağın altına bakınca para
ları aldığım mt111nuniyetle gördüm. 

Bu hadisenin tesiri altında dal 
mış kalmıştım ki karşımda Gustiyi'. 
barın eski patronunu gördüm. Benı 
hemen tanımıştı. Hoş beşten sonra : 

_ Af edersiniz, dedi, Mizi ile 
beraber oturdıığunuzu söylediler . 
Terbiyesizliğimi mazur görün. inşa!. 
!ah kendisine para filan vermemiş

sinizdir. 
Yüzüm, sırrımı ifşa etti. 
Patron : 
_ Yazıklar olsun geç kalmışım, 

dedi. Muhakkak size de o lngiliz hi · 
kayesini anlatmış olacak. Bu küçük 
maskara gene kurnazca bir parti 
vurdu. Eski aşinalaıı gördükçe ~n. 
ların hesabına milliyet değiştıre· 
rek bir masal, bir aşk ve his masa

lı okuyor. 
Şimdi orkestra şefıı~ Ruddini~ 

karısıdır. O.ıun hatırı içın tahammul 
ediyorum. Çünkü Rudiden çok mem 
nuııum. 

Sersem bir kafa ile yerimden 
ka ktıın. Bardan çıkarken dudakla· 
rım mırıldanıyordu: 

- Bar kadım .... 
Dışarda karlı ve soğuk bir ha 

vada Lulunmak çok sıcak geldi .... 

İngiltere' de 
Deniz kuvvetlerinin 

tezidi meselesi 

Londra: 12 (A. A,) - Daily 
Telegraf gazetesinin deniz muhabiri 
yazıyor: 

Deniz makamları emirlerinde bu. 
lunan deniz hava kuzvetlerioi geniş 
mikyasta artıracaklardır. 

1940 senesine kadar, şimdi mev 
cut 200 kadar tayyaae 685 e çıka

rılacak ve lüz•ımunda bu adet de 
artırılacaktır. 

Mevcut ve 150 tayyare nakle 
debilen beş tayyare gemisi modern 
bir hale getirilecek ve 1940 yılına 
kadar yeniden beheri 23 bin tonluk 
beş tayyare gemisi daha yaptırıla

caktır. 

Bundan başka bütün dıitnatlar 
la krovazörlerin 2.4 tayyare ile tec· 
bizi mutasavverdir. 

Harp gemileriyle her türlü tipten 
dehiz tayyareleri arasında taarruz 
ve müdafaa tabiyesi bakımından 
yeni bir teşriki mesai sistemi tanzim 
edilecektir . 

Sulh lehinde 
Almanya da teşebbüse 

iştirak ediyor 
Vaşington: 12 ( Radyo ) --. 

Amerika tarafından kırk muhtelif 
hükı1met nezdinde sulh lehinde ya
pılmış olan teşebbüse Almanya da 
muvafık cevap vermiştir . 

Tllrks&ll 

Cenup hududunda 
altın kaçakçılığı 
Kilis : 12 [Hususi muhabirimiz . 

den ] - Memleketimizden Suriyeye 
altın kaçakçılığı yapanlar şiddetle 
takibedilmekt.,dir. 

Bu kaçakçılığı yapan eıı zivade 
sarraf ve hudut dışlarına aşıranlar 
da bir kaçakçıdır. 

Son gün! !tde tekrar başlı yan bu 
kaçakçıhğın tamamen önünü almak 
için ciddi tedbirler alınmıştır. 

Maruf Fransız kadın 
tayyarecisi Belgrad'da 

Bdgrad : 12 ( Radyo ) - Ma
ruf Fransız kadın tayyarecisi Meri 
bu sabah Bükreşden Belgrada gel
miştir . Meri Bükreşde Valde kra
liçe tarafından kabul edilmiştir . 

Bayan Meriyi Belgrar1 tayyare 
meydanında kalabalık bir heyet kar
şılamıştır . 

Ha midiye 
Mersinde 

Mersin : 12 (Telefonla) - Ha
midiye Mektep Gemisi bu sabah 
saat onda limanımıza gelecektir. 

Hamidiyeyi halk büyük tezahii·I 
ratla karşılıyacaktır. Genıi zabıtanma 
ve talebeye büyük bir ziyafet veri. 
leceği anlaşılmaktadır. 

Uzak Şark ateşler 
içinde bulunuyor 

' 

- Birinci sahifeden artan -

Bir taraftan Japonya, Çin hattı 
hareketini değiştirmediği takdirde 
müzakere teşebbüsünde bulunmıya

cağı hakkındaki kat'i kararını muha
faza ederken, diğer taraftan Çin hü. 
kumeti harp hazırlıklarına devam 
etmektedir. Çin mahfelleri , Çinin 
şartlarını ve muhasemaltan sakın· 

mak hakkındakı samimi arzusunu 
daha evvel açık bir surette bildir
miş olduğu ve binaenaleyh B, Kaua 
gol Nankine gelerek Japonyanın ne 
istediğini açık olarak bildirmedikçe 
Çinin büyük bir harp için hazır · 
lıklarmı tamamlamaktan başka ya
pılacak bir şeyi olmadığım kaydedi
yorlar. 

Nişinişi gazetesi, temamen diplo
matik vasıtaların bu anlaşmazlığı 
halle kafi gelmiyeceği kanaatinde
dir. 

Şugai Şimpo , hadiseden Çin 
merkezi hükumetinin mesul tutulma 
sını istiyor. 

Yomiu~i Şimbun ve Kodumin 
Şimbun gazeteleri Çin kıtaalına kar. 
şı askeri tedbirler alınmasını iste 
mekte ve yalııız bunun müessir ola· 
cağım kaydetmektedirler. 

Şanghay : 12 (A.A) - iki bü
yük ve dört küçük Japon harp ge· 
misi, topları harp nizamında olduğu , 
halde limana girmişlerdir. Bu gemi
ler, hiç bir hadise olmadan VVoo. 
sung istihkamlarım geçmişlerdir . 
Limanda başkaca 12 Japon gemisi 
bulunmaktadır. 

Mussolininin 
son nutku 

Sahife : ' 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Me;hur lsvlçre saatları gibi dünyanın en 
küçük , modern • güzel , şık , portatif ve 
saOlam . 

Hermes 

YAZI 

MAKiNESi 
alınız 1 İtalya sulhcudur. Fakat 1 Müracaat : 

askeri kuvve'lerin\ tez- 1

1
1----

"d d k • Rwı Salih Saray yı e evam edece br , Posta kutusu 95 ) < Telefon No. 265 ) 1 
20-30 8305 

Paris: 12 (Radyo) - Musso ---••--llİİ 
!ininin dün Sicilya da söy'e iiği nut 
ku mevzuubahs eden Lojur gazetesi i 
şöyle demektedir : l Bugece nöbetçi eczane 

Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 
Musolini lngiliz efkarı umumiye. 1 

sini teskine matuf bir nutuk söyle
miştir . Fakat bununla Sicilya ma
nevralarının büyük bir mana ifade .--~---------·· -
etmekte olduğu bir hakikat olmak. 

1 
tan çıkmaz. Kaçakçılar vatan 

hainidir 
Mussolini nutkunda lta lyanın 

sulhçu bir devlet olduğunu fakat as· 1 

keri kuvvetlerini tezyidden geri dur· ı 
mıyacağını da ilave etmiş bulunuyor. :....--------------

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

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Küçük Lord 
Sabırsızlıkla beklediğiniz gün geldi 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuaun hayat mücadelesini gösteren 

Çok hissi bir film 

Pek yakında : 

ı -. 

Yeni 

büyük Rus filmi 

MUSTAFA 
ihtiras fırtanaları 

8416 

çıkan kanun ve nizamlar 

Telsiz Ücret tarif esi 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir, • 

1 - Umumi telsiz teleforı ııeşriyat11ıı almafra 
nıa /ısus tesisat 

1) 3222 nu rılaralı Telsiz Kanununu~ 7 nci maddesinin A fıkrasında 
yazılı, umumi telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus tesisattan her mali 
sene için alınacak ücretler a~ağıdaki fıkralarda gösterilmiştir : 

a) Yalnız kula klıkla dinliyebilen kristal dedektörlü lambasız ve hopar
lörsüz ahizelerden 2 lira, 

. b) Meskenlerden, nüfusu on binden az olan yerlerde 5 ve nufusu on 
bınde n çok olan şehirlerd e 10 lira 

• 
c) Kara ve hava nakil vasıtah r ile li :ııan dahilinde çalışan deniz na 

kil vasıtalarındaki tesisattan on lira 
• 

d) Liman haricinde çalış an yo!ca vapurlarının s1lon veya güğertele 
rine mevzu tesisatlan 30 lira 

' 
e) Nufusu o ı binden az ola, yerler<! ~, u n ' ı :nl mahsus kahvehane, çay· 

hane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahane, gazino, sinema , tiyatro , 
dans sa!cı,,u ve barlar la otdler:n un·1mi sulon ve bahçelerine mevzu le· 
sisattan l O lira , 

' 

Bütün Çin liderlerinin, Çan - Kay 
Şekin dört şartı üz:rinde mutabık 
oldukları bildiriliyor. Japonlar bu 
şartları kabul ettikleri takdirde sulh 
olacaktır. Yoksa askeri şefler, Ja· 
ponya müzakereden imtina ettiği 
takdirde milletin ne suretle müda
faaya hazırlanacağını tesbit edecek
lerdir. Çin hükumetinin harp terti. 
batının bittiği bildiriliyor. 

Şnnglıay : 12 (AA) - Gentral 
Nevvs, Çin ajansının bildirdiğine gö. 
re; Hanken'deki Japon ko~solosu , 
konsoloshane memurları ve Japon 
tt:baasiyle birlıkte şehri t. rketmek 
için emir almıştır. 

~ f) 10 ila 10'.l bin n'ifu>lu şehirlerde, e) fıkrasında sayılan umu ·ııa 
mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf için 20, ikinci sınıf İçin 
10 liradır. 

Çin hükumeti, Japonyarun daha 
uzun müddet Tiyençin-Pekin böl
gesini ve Şahar, Suiyuan ve Şansi. 
yi işgal etmelerine müsahama edi. 
lemiyeceği kana~tindedir. 

Çin makarnalı ahaliye harbin 
uzun süreceğini ve başlanğıçta bazı 
mağlubiyetlere maruz kalınacağı ve 
fakat millet bütün ahvalde hü~uıne· 
te temaıııeıı nıüzaharet etti~i tak· 
dirde Çinin muharebeden muzaffer 
çıkacağını anlatmaktadırlar. . 

To~ yo : 12 (AA) - Efkan 
umumiye Şanghay tayyare n.eyda. 
nında vukubulan son hadise ile 
ehemmiyetle meşğuldur. Gazeteler 1 

mesullerin cezalandırılmasını istiyor. j 
lar. 

Şanghay : 12 (A.A) - Bu sa
bah Şanghay civarında Vosunga 20 
Japon harp gemisi gelmiştir. 

Tokyo : 12 (AA) - Askeri 
ınahafıl, hedefleri Pekin ve Tiençin 
olduğu anlaşılan Çin ıııerkezi hüku· 
meli ordularının harekatı ile ciddi 
surette meşgul olmaktadır. 

Merkezi Çin hükumetinin Luıyu 
au-Pekin demiryolu boyunda talıaş 
şüd etmiş olan kuvvetlerinin mikda· 
rı 70.000 tahmin olunmaktadır. 

Tokyo : ı2 (A.A.) - Gazetele· 
rin Tiençinden öğrendiklerine g5re 
Japon kuvvetleri, cumartesi günü 
Jehol ayalctinin bir kısmını işgal et 
miş olan Çinlileri saatlerce muhare
beden sonra tardetmişlerdir. 

Tokyo : 12 (Radyo) Japon 
kabinesi başkanı Knoye mali ted
birler ittihazı için kabineyi topla· 
mıştır. 

g) 100 ila 25'.l bin n[ifu 3fu şehirlerd e ; e) fıkrasında sayılan umuma 
mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf iç'n 30 , ikinci sınıf için 
20, üçüncü sınıf için 10 lira, 

h) Nüfusu 250 bin-im fazla olan şehirlerde e) fıkrasında sayılan umu
ma mahsus mahallere mevzu te;isattan biıinci sınıf için 50 , ikinci sınıf 
için 30, üçüncü sınıf için 20, dördüncü sınıf için 1 O !ira , 

i ) Halkevleri, sp:ır klüpleri, aske İ klü p ve mlhfdler, hastahaneler , 
mektepler ile belediyelerin menafii uınumiyeye ha iim tesisatından 5 lira. 

j ) Spor klüj•lerile askeri klüp ve muhafilkrden gayri kliiplere, ban
kalan V ! telsiz alıcısı s1tan müessesdere mtvzu tesisattan nüfusu on bin. 
den az olan yerlerd: 10, 10 ila yüı bin nüfu>lu şehirlerdo 2J, 10J ila 250 
bin nüfuslu şehirlerde 30,250 bind c·n fazla nüfuslu şe1ıirlerde 50 lira, 

k) Yukarıdaki fıkralarda sözü geçmiyen bilı'.iıııum tesisattan 10 lira, 
2( Birinci maddedeki ücretler beher tesisatın yalnız bir hoparlörü 

mevcut olduğuna göre tesbit edilmiş olup bu tesisattaki hoparlör adedi 
birden fazla olduğu takdirde beher fazla hoparlör için keza her sene 
0/o 25 nislıetinde fazla ücret alınır . 

3) Birinci maddenin e) fıkrasında sayılan umumi mahaller ; mahalli 
belediyelerce tasnif edilmemiş ise birinci sınıf ücrete tabi tutulur . 

-Sonu var- 8303 



Devlet DemiryoHan Adana ifletmesinden : 
6 DCI lıletme mmtakaunda appla mefti ve kilometteleri, mikdan ve muhammen bedelleri yazılı balast ayn ayn kapah zarf uulile ~ye çıkanlmıştır. Eksiltme 27-8-937 cu. 

ma günü saat on birde Adana gan binasında 6 na işletme artırma ve eksiltme komityommca yapılacakhr • 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muwkbt teminat ve evrak ve vesaikile teklif mektuplannı eksil~ günü saat~ .k~dar _ lom"•>:°!1 reislitine ~~rmiı olmaları lazımdır. 
istekliler bu buaustaki şartname ve mukavele projesini Adana, Ankara, Haydarplfa, Af100, Malatya ftletmelen yol Bat Müfettifliklerinde bda bedel alabılırler.8401 8-13-18-24 

fjareye bam taş lümm ohına 
taahhüd edilen balasbn °/0 20 
si niıbetinde alınmak f8rtile 
hat kenannda figüre edilmit 
halde bam taş bedeli 

No. Ocakların mahalli 
1 Mand;1son istasyon 

k a r ı ı amda K.m 
80-t 700 de hatta 
950 metre meMfede 
vaki taı oc:atmdan 

2 Haakm istasyonunda 
ve 307 000 312+ 000 
K.M ler arasmda bat 
kt-nanndalci 307 + 000, 
310+ 500 ve ~tt+SOO 
mahallerindeki taf ocak· 
lanndan. 

3 Ceyhan istuyoaunun 
8 + 500 K.m Adana ci
hetinde ve K.m 411 + SOO 
Mit111ocatmdan 

Kuruş 
77.90 

64.40 

69.SO 

Hat kenannda gös. 
terilecek mahalde 
fipre edilmiş bal. 
de balast bedeli. 

Lira kuruş 
147 90 

134 40 

139 50 

Adana Borsası Muameleleri 

PIMUKve KOZA 
Kilo F'l)atı 

dNSI En u En çok 
K. S. K. S. 

YAPACI 

H U 8 U 8 ~ _T--"'i~-----

1 
UN 

1 
D&t iiJdl! !Wli t 650 
iç " " ,-625--i -D~6,....,.rt-JikhZ--Dôjl'ülükıır--::---r-ı~--,650 

t 6ç ., " ,-6CO--

tl Simit " ı 900 
_Wrt Jlldız Cumhuriyet -,67)~ 

t 
üç ,, " ---· ıt>2s 
Simit ,, t 

Uverpol T elıraflan 
12 / 8 I 1937 

Kambiyo ve Para 
it Bankuandan almmlşbr. 

.s.ı.u. p ... 

Ham tat riya Hanı tat veya Ekliltmeye konulan Balubn mu. 
balaatm vagon- balastuı vagon· balast miktan hammeo be• 
lara tahmil be· lara tahmil ve deli • 
deli istenilen mahal· 

14 

14 

de vıtgonlardan 
tahli) e bedeli 

Kuruş 

11. c;o 

17.50 

17.50 

3 
M 

4000 

1100') 

6000 

Lira K 
t..<>16 00 

16 i0') 00 

9420 00 

Seyhanparkın kıymetli müşterilerine 

-Büyük müjdeler-
Saygı deler müşterilerinden gördütü ratbt"t üzerine bu kere büyük 

fedakirhklarla lbsan Okur idaresinde 25 kişilik tam kadro [ Jstan· 
bul Operet) heyetini anr•ie etmittir. 

MezkGr heyet 13-8-937 cuma ,ona aktammdan itibaren çalapcak
lardır. Saat albdan dokuza kadar .ıtı bayanın ittirakile kemani Bay Saim 
idaresinde saz heyeti. 

Ve dokuzdan itibaren orkestranın iftirakile varyete ve balet numara· 
lan ve bunu müteakip operet temsillerini yapacaldardtr . . 

lamama bubram nazarı itibara alınarak fiatlar çok ucuzdur • Mevki 
farla ,..._ ı.,uılın .ı..oak W..ile ._...,. tlt llile•I' 'p berkea 
... eltili ~ setlıiatth'; 

Bu heyet k..a bir müddet iQiıı Anpje edilmiştir. Farsab kaçırmayuuz. 
Geliniz,.... fiııbt ~z.8410 2•2 

Algopan 1 Algopan ... 

:i uvıkkat teminıt 
ı a ra· ı 

Lu:t K. 
496 ıo 

1153 17 

706 50 

MÜLAHAZAT 

Seyhan Tapu müdürlü· 
iiinden: 

Adanamn lsa Hacılı köyünde 
vaki mırlan ( Şarkan tarikaim pr
ben çopur Mustafa cenubeıi tarik 
şimalen çopur Halil ) ile çevrili bir 

Sirkeci - Edime , 
danya,5a9lsun-Sehil ve 
Sankamlf badut hatları 
mak Ozere ,ebek~iih O 
mekte olan sürat , yolcu 
lrfl.nlerin vaktrharcketl.-r 
937 r i nü 1den it ibaren 
cektır Y· ni vaktıharek~l 

• ıt 111 •·U UıJ l c1luaak i .. tıyc 

t 'm'a rtımza rnirra aatl 
ıu . 1H1 2 

Sekiz yqlarınJı yet 

f'lRi renkte kısa panta 
aiyinmif, baflld arka 
mı iki beyu ben!k 
adındaki manevi evlidım 
tarihinde saat cUWtten 
Yerini liileo.lerin adreai 
ettikleri takdirde 
mm edecetimi bildiririlD 

Yeni Salcd•da 
8415 MAHMUT 

parçada 2760 metre murabbaı tar .. .. 
lamn tapuca ve vergice kimse na- Dunyanın en gu 

mmda mukayyet olmadığmdan hazine t_:assas makin 
namma teaçili defterdarlık maka
IDmdan isteoilıiıektedir.Bu iıtek hak
kında ketif ve tablabt yapmak üze. 
re ilin gününden itibaren on gün 
sonra yirmi beşinci çarpmba güoü 
malwlline memur gelecektir. Bu gay· 
ri menblde bir bak iddia ederıfer 
vana bu mitddet içinde tapu mü· 
dül'lül&ne ve tah'Mat pü mabal-

1 1lncle Wun1Nli ki& Hl ..... 

celt ftlib1*'1 fte bir111de plecek 
memurumuza müıacaat eylemeleri 
ilin olunu.8414 

irabk koza deposu 
Bor• karşııında Çocuk oyun 

yeri yananda yüz kantar koza istiap 
eder çn.ko mataza kirahkbr. istiyen
lerin matbaamaz idare memuruna 
ıniira~tlan ilin olunur . 

Kiralık e 

..... 

Baş, diı atrılarmda nezle ve sovuk alpalıtmda m•Daid sinir iztira.bmd• 
c 

en iyi dev• Algopan dır • -----------

Algopan bu ı...taı.kı.n,raha1 .. .ıı1.ı ... am kopan• .., .,.,. Çiftehan kaplıca 
f Yolııız ve musırren Algopan olııın. Trneke lwtuhırdo 7,5 kanıttur 

Her eczanede bulunur. • 20 8966 Açıldı 

Tabiatın bu büyük liitf ve nimetinden jstif 
Radyo aksiy.otesi bütün dünya kaplıcalarını 

yüksektir 

s Unıs 

s ~~c==t:c:t!!l Temmuz vlldel 

Romatizma, Siyatik, Kum, eöbnlc: Meune taıı, Ka•ıdf& 
muztarip olanlar la Cilt l:ı ıtılıi• <ıJıı nh ı n 1.1tlı ka l u ılıca) a ı.Jm 

Senelerce çocutu ola-ı)ınl11 l<ı c'ıt ti fatuu m lu fcyı:ıre!nı 
• klıum vadell s 

Hint hmr 5 
10 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynap 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kiaaıaprlerin elile doldurulanbir krittaldtr 
Kayadelen Fenni cihaıı--...,._,n üzerinde vagonlmaalabllr 
Kayadelen Menbaından sevk ,_. plvmizli borularla ptiriSyor 

Ka7adelen Bir au dtiil, sıhhat ve ~ ~ 
Kayaclelea Guozllınm alırken filelerdeti bwa Ka1aclelen 

tapalanna dikkat ediniz. 
ayaclelen Trwitleri: Menin ve Adana Kaymılm~clepolmıdn

BiiJiilc clam.._.la' : 100 kurup evlaiaiıe ~ 
~ tO'l 

.. 

1 ...... 

ve mesut olmuılarclwr. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyeai,b.eı-1•11~ 
Her türlü esbabı istirahat mülctmmeldir. Her ıiyi ucaraar 

Tren ücretleri yan yarıya tenzilat 

Fiatlar tunlar· KuTilf 
dır : 200 Bir pcelik 

otel odu 
125 Bir gece"" 

t.f odalar 
75 Birinci baraka 
50 lkind • 

3Q 11 ı J'l"' '-nyo l 
ıs Umumi " .k. d f 

ı ı e ay&ı 
Y azm Qftebana gelmiy' nltr k11ın ıır~Jardı'1 u11fJ •ma..._..L-= 

tiiilia;mr.bl unutmaymız.8264 41 


