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,,; ŞANGHA VDA TEHLiKE BÜYÜDÜ 
Cin kuvvetleri halihazır 
da vaziyete hikim 1 .. 

ıdır 

~tirıl 

ade 

Memleketimiz . 
de yapılan ilk 
tahtelbahirin 
amurgası 

kuruldu 
Başvekilimiz merasim
de bizzat bulundular 

lstanbul ::t4 ( A.A. J -Yollar .. 
' '11!1 Nevzad GUven 

ıfla ~ urhan Belge [ Yol ] adile 
Qy zdığı bir yazıda Anadolu 

lllekle köylüsünün,Anadolunun git· 
ları k ~ıtrneyen, ömür tüketen yol
rabın: ar uzun ve öldürücü bir izti· 

F'an bahsetti 
Sl 

da 
&İin(j ılhakika , yol Anadolu köylü
lllefhn hayatına en çok karışan bir 

ıa"ul urnd B ı b\J ur. urhan Belge nedense 
r. buk~~fhurnu adlandırmamıştır. Hal-
ka ovaı u mefhumun adı , Anadolu 
fia iıtir arında, yaylalarında, steplerinde 

ap\ır . 

20
) Çok ~nadolu köylüsü türkülerinde 

Yol Aere yoldan bahsetmiştir.Çünkü 
iıti; b na~olu köylüsü için hasretin, 

de ~ ın ıfadesidir. 
ai~ lık ol od~rn ölçülerle arası bir adım
!el· lüso ian ıkı köy bile Anadolu köy· 

zi her çın sıla.dır. Ana.doluda yollar 

80
, Yağmur ve sel mevsiminden 

sı 

ik 

.. ra b' kıc 
1 

ıraz daha uzar. Tabiatın yı· 
kat:ıığına kötü bir idarenin ihmalide 
uı rııış, Anadolu yolları asırlarca 
er~~ağa devam etmiş ve sonuna 

ış~ 0 rniyecek bir hale gelmiştir . 
lüso ~nun içindir ki , Anadolu köy
Yü _nun dünyası da çok dar ve kö

ı nun çitlerile çevrilmiştir. 
d İ orosların yüksek yamaçlarına 

''" ih~Yanan köylerinden birinde , bi'. 
J kö ı~ar tanıdım ki , dünyayı kandı 

ın 1 y Yü Ve köylülerinden ibaret sanı-
/rdu. Ve başka insanların mevcu
y~Yetine inanmadığı içindir ki, aca· 

0 · Dp bir kıyafetle bizi gördüğü zaman 
eccaı gördüğüne kani olmuştu. 

la' d ~nadoluda yolları , Cumhuriyet 
iy y evrıne kadar mühendisler değil , 
ı~ k~ kağnıyı çeken öküzler, yahud da 

el öylünün bulgurluğunu , unluğunu 
tS eğirmene taşıyan eşekler açmış 

Ve Yapmıştır. 

Anadolu köylüsü için her tarla 
~Oldur. Fakat Bürhan Belgenin de· 
ıği gibi yalnız yazın .. 

4 d Gökten düşen ilk damlalar, Ana-
e 

1
.olu köylüsünün içine bir alev ha-

pi ~nde iner çünkü, o andan itibaren 
v orıışu köyle bile bağları kesilmiş 

Ve köyünün çitleri içinde koca bir 
tıli llıevsim mahsur kalmıştır. 
il e1· Yol, Anadolu köylüsünün süratle 
e) b'.~dirmeğe mecbur olduğumuz en 

Uyük iztırabıdır. 

01 
el Kemalizm bize, süratle köylüye 
Oğru gitmemizi emrediyor. Fakat, 

bııi ona doğru götürecek şosaları-
11112 olmadıkça bu emir, içimizde 
Platonik bir aşk halinde kalacaktır. 

Sürat Türk inkilabının en göze 
Çarpan yasıflarından'biridir. lnkilabı 
köye nakletmek için' bugünkü keçi 
Yollarını takip edemeyiz. 

Sekeriz .. topallarız .. 
Yol seferberliği yapacağımız za-

rı ~an gelmiş ve bu muazzam sefer-
• erliğin işaretini devlet vermiştir. 

c 

d Yeni hazırlanan kanun projesiyle 
evlet, yirmi iki bin kılometre yol 

Yapmak için 175 milyon lira harca· 
rııayı gtize almıştır. 
k" 1nkilabımızı1 yani, medeniyeti, 
k ultürü, refahı en uzak ktiylermize 
adar götürecek oıan bu yolların ya

P.'.ldığını gördüğümüz zaman milli 
ruyalarımızın en büyüklerinden biri 
gerçekleşmiş olacaktır. 

-
Litvinof Viyanada 

. Viyana: 14 (RaJyo) - Bay 
Lıtvinof tedavi maksad ile bir müd. 
det kalmak için Viyanaya gelmiştir. 

Şanghayı enternasyonal kuv 
vetler müdafaa edecek 

Topçu ateşi başladı 
~~~~~~~-~--

Şanghay Japon konsoloshanesine 
Çin tayyareleri bomba yağdı~dılar 

·------
BOtOn Avrupa ayakta 
Şanghay: 14 ( Radyo) - Va· 

ziyet çok vahimleşdi . Filipin Ada 
!arından asker geleceği doğıu değil· 
dir . Bur ada mevcutl enteı nasyonal 
kuvvetler Şanghayı müdafaa edecek 

tir . 
Şanghay : 14 ( Radyo ) - Çin 

liler Nankin civarındaki Japonları 
geri püskürtmüşleı dir . Top sesleri 
hala devam etmektedir . 

Şanghay : 14 ( Radyo ) - Ja
pon amiral gemisine ve Japon kon· 
soloshanesine Çin tayyareleri bom· 
balar atmış ise de isabet ~aki olma 
mıştır • 

Şanghay : 14 ( Radyo ) - Çin· 

• 

Memleketlmlzde yapı • 
lacak olan ilk denlzaltl ge
misinin omurga kurma me 
rasiml bugUn yapılmı,tır. 

Ba,bakan ismet lnönU ile 
Milli Müdafaa Veklll slvll 
ve askerf erkin bu mera
simde hazır bulunmu,ıar· 
dır • ikinci denlzeltı gemi
sinin kızajiı da hazırlan
maktadır • Bu gemiler bir 
senede ın,a edllecekler • 
dlr, 

Kudüste 
Çeteler 

faaliyette 
Kudüs: 14 (Radyo) - Artık 

Filistin beş altı ay evvelki vaziyete 
düşmüş bulunuyor. Çeteler fili ha. 
rekete geçmişlerdir. 

iki gündenberi dördüncü defa 

olarak silahlı haydut 'çetelerile po· 
lisler çarpışmaktadır. 

Yahudi köylerinde 'yangınlar çı
karılmaktadır. 

liler şimal istasyonunun üç kilomet· 
re şimalindeki mevzileri işgal et 
mişlerdir . 

Hankovadan bir görUnU• Hiç kimse jandarınasız seyahat 
· 1 k .. . edememektedir. 

Şanghay : 14 (Radyo) - Şang· 
şıma ısını uzerınde istikşaf uçuşu y l 1 1 1 o cu ar top u o arak şehirler 

haydaki lngiliz , Amerikan , Fransız 
kuvvetleri ile diğer ecnebi kuvvetleri 
seferber edilmiştir . 

yapmıştır • d arasın a gezmektedirler. 
Şanghay : 14 ( Radyo )- Şang-

Ç~n: Çong şehriyle Bilyankoyu Tutulan kaçakçılar 
Çınlıler aldı • Japonlar geri püskür 
tüldü . 

imtiyazlı mıntıkanın şimalinde 
Barikadlar vücuda getirilmiştir • 

Londra : 14 ( Radyo) - Roy· 
ter bildiriyor : Çindeki vekayi hak· 
kında bugün alınan telgraflar , dün 
Şaııghaydaki beynelmilel imtiyazlı 
kuvvetlerin tek cephe halinde mü. 
dafaaya girişeceklerini bildiriyor . 

Şanghay : 14 (Radyo)- Bir 
Çin tayyaresi bu sabah Şangbayın 

Tokyo : 14 (Radyo) _Japon 
gambotları Çin tayyarelerint' ate 
açtılar ve bir Çin tayyaresini yara~ 
ladıhr • 

Tokyo : 14 (Radyo ) - Japon 
kıtaları mecbur kalmadıkça Çinlilere 
mukabele etmiyeceklerdir • Tutulan 
yol müdafaadır . 

Ademi Müdahale komitesi 
İspanya işlerile 

Artık hiç bir surette 
alakadar olmıyor 

Frankonun Cebelüttarık konsolos 
luğu İngilizler tarafından dün 

sabah cebren kapatıldı 

Cebelüttarık : 14 (Radyo) - lngiliz makamları Cebelüttarıkt k. Fran-
ko konsolosluk dairesini kapamışlardır. a 

1 

Valansiya : 14 (Radyo) - Milli müdafaa komitesinin verdiğ' k 
gtire 18-20 yaşındaki bütün lspanyollar mekteplerde ve k 

1 

al radra 
· d · ki d h urs ar a askerlık ersı . görece er ve or uya azır bir asker halinde illi· 

hak edeceklerdır. 
Londra : 14 (Radyo) - Kaza

balanka cephesinde Frankocuların 
iki yeni muvaffakiyet kazandıkları 
bildiriliyor. 

Madrid : 14 (Radyo) - Asiler 
Robini kasabasını yakmışlardır. 

Londra: 14 (Radyo) - Mad· 
ridden bildirildiğine göre; cenup 
cephesinde Cümhuriyetçilerin Ope
rayı işgal ve fakat asilerin yeni tak 
viye kıtalarının tazyiki üzerine mun· 
tıızam surette rüc'at etmi§ oldukları 

- Gerisi üçüncü sayfada -

Be.~linde bir tayyare tec 
rube yaparken düştü 

Sekiz kişi öldü 
Bertin : 14 (Radyo) _ Ye · t' 

b
. . nı ıp 
ır tıcaret tayyaresi bu gün Bertin 

sivil hava meydanıuda tecrübe 
uçuşlaları yaparken düşüp parça
lanmıştır. 

Tayyar~nin içirıde bulunan sekiz. 
kişi ölmüştür. 

Ankara : 14 (Radyo) _ Soıı 

bir haftada muhafaza teşkilatı 70 
kaçakçı 508 kilo gümrük 41 kilo 
inhisar kaçağı ile bir kilo 'uyuşturu· 
cu madde, yedi silah, 15 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Büyük teleskop 
yakında geliyor 

Teleskop İstanbul üniver 
sitesi rasadhanesine 

konacak 

J 

1 
1 

---
Üniversitemiz için yapılan 

teleskop 
İstanbul : 14 [ TÜRKSÔZÜ mu

h.abirinden ] - Almanyada Jena şeh. 
rınde büyük bir müessesede lstanbul 
'.~niversitesi rasadhaoesine konmak 
uzere yapılan büyük teleskopun ha
zırlıklarının ikmal edilmek üzere bu
l~nduğunu ve yakında şehrimize geti
rıleceırini haber aldım 

Üniversite rasadhan~sine konacak 
b~ teleskobun Jenadan Üniversite
~ıze gönderilen bir resmini gönde
rıyorum. 

TARiH SERGiSi 
Hazırlıklar tamamen bitmek •• uzere 

Dolmabahçede açılacak Tarih sergisinde hazırlıklar 

İstanbul : 14 [ TÜRKSÔZÜ 
h b .. d mu- 1 a ırın en l - Önümüzdeki E l·ı .. d yu 
ayı .•çın e toplanacak olan ikinci Türk 
1anh kongresinden sonra_Dolmabah
çe _sarayında açılmasına karar verilen 
t~rıh sergisi hazırlıkları için büyük 
bır faalıyetle çalışılmaktadır. 

Sergide her vekalet kendi saha
sına aıd eserleri, tablolar, grafıkleı, 
fotograf ve vesıkalarla teşhir edecek 
tır . 

Bu eserler, bu gün tarih kuı u
mu na gönderilmiş bulunmakta ve mü
tahassıslar tarafından _her bakanlıkta 
yapılan işleri ~enelere tesbit ederek 
mukayeseye i.nkan verecek bir m•· 
hiyette tasnif edilmektedir. 

Sergide birbirile alakalı olan bü
tün hadiseler yanyana gösterilecek
tir . 

Gönderdi!fim resimde sergideki 
heykel üzerindeki çalışma görülmek
tedir . 

Şimali Suriye ateşler 
içerisinde kaldı 

Çeteleri tenkil maksadile tayya
reler köyleri bombardman ediyor 

·------
Cezireliler Türk ve Irak hududlarına 

iltica ya başladılar 
. Mardin : 14 (Tiirksözü muhabi

rm?en) - Bugün şimali Suriye anar
şmın şiddetli ve heyecanlı günlerini 
Y?şamaktadır. Bu anarşi çok büyük 
bır p_atlak vererek Flcezirenin en iş
lek tıcrret ve transit merkezi sayılan 
~ B00-9~. ) ?,anelik Amude nahiyes; 
ışte bu~u.n uç gündenberi ateş kıvıl
cımları ıçınde son uünlerin -1 

Ş
. . .. . yaşıyor. 

ımalı Suriye matem, hüzün ve ke. 
der bulutları arasında bulunuyor. 

Geçen salı günü akşamı saat 6 da 
Amudede vukubulan çarpışma sonun· 
da iki kişinin yaralanması üzerine 
bütün Arap aşiretleri ve bilhassa 
Şaııımar aşireti, Anıude nahiyesinin 
dört taraftan abluka altına alınmıştır. 

Bunu hisseden Ermeni ve Fransızlar, 
Amudede ki büyük kiliseye girmiş
ler, kiliseye girenlerin silahlı kısmı 
ile hariçteki vatani partileriyle müsa. 
demeye başlamışlardır. 

Çok şiddetlenen vataniler, Amu
denin garbında bulunan dört, beş 

eve ateş atmışlar ve bu evleri yak
mışlardır. 

Bundan sonra gaz depolarına 

da ateş altıktan sonra Amude büs
bütün alevleıımeıre başlamıştır. Fakat 
bundan sonra bu ateşin önü ~ıma
mamış ve sirayetine devam etmiştir. 
Bu müsadcmelerden haberdar olan 
Kamışlıdaki Fransız istihbarat za bıl ı • 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

SOVVETLERE GÖRE 

Türkigede faşist 
diplomasisinin faaliyeti 
Boğazlar mukavelesinj tanımak için ltalya 

bazı tavizler elde etmeğe çalışacakmış 
Moskova: 14 (A. A.) - Pravda 

gazetesi Yakınşarkta Faşist yayımı 
hakkında neşrettiği bir makalede 

diyor ki: 
"Türl-ie Balkanlar ve Akdeniz 

üzeri~de. şarka doğru ilerliyen At. 

man ve ltalyan yayımının yolları ü
zerinde bulunduğundan dolayı Ber· 
lin ve Romada devamlı bir itina ile 

takip olunacaktır. 
lskenderun mes.-lesinden doğan 
- Gerisi üçüncü sahifede -



- - . - - - ·- ..... . . -- - ... ·- . - - - ... 

ÇUKUROVA ÇiF ÇiSi 
Pamuk kurtlariyle yapılan 

mücadeleden çok memnun 
E i köy halkın a atdı~ımız teşekkür mektubunu 

ve köylü bir .şairin yazdığı manzum teşekkürü 
aynen koyuyoruz 

(Türksözü) ne: 
Birkaç senedenberi Adana pamuklarına arız olan muhrip kurtların 

im'ıası için açılan mOcadeleye Başvekilimiz ismet ln6nünün yardımı ile 
getırılen zehir serpme trakförlerile pamuklarımıza yapılan i14çlama ame
lıyatı çok iyi sonuçlar vermiştir. Her şeyimizi düşünen büyük HOkumeti
mize ve bu hususta iyi tedbirler alarak sıkı takibı:tt yapan "MlldOr Bay 
Sadeddin ve arkadaşlarına açık teşekkürlerimizi saygı ile sunarız. 

Kaldırdı başmı o penbe kurtlar 
Jçimize saldı yakıcı dertler 

B~vck.ilden gelen ani imdatlnr 
AIJuşlansan buktlmet daim adalı 

* 
Kurtlar yuva yapmış pamuk dalma 
Soldurmuş çiçegin bakın halına 

Çiftçi hakaınaz oldu, sala "oluna 
Buda bir tarihtir yazın adalı 

* 
Kimi yeşil, kimi penpe oluyor 
Dişinin deldiği koza soluyor. 
Makineler ses vererek geliyor. 

'f eşekkurlc karşılayın adalı 

* 
Kırmızı makine geldi ulaştı 

Pamuk yapragnıa zelıiri aaçdı 
Yaşasın Başvekil ganlamas açtı 
Artık yUzcelizin gUlsun adalı 

• 
Sabah seherinde çöktU hozduman 
Kurtlara vermiyor asla el aman 
Zehirci İfyarlar Un aldı heman 
Bu devlet hiç ölmez bilin adalı 

Karataf Nabl,••I 
Adllı bfRllerl 

tEU!Lbil'!!cltlJI!' 

CASUSLUK 
k" sindeki her ya -
atkar bir casus veya 

yardımcısıdır 
~---------·------~~-

Bölgemizde 
zirai vaziyet 

Klavlandtarın şehre 
nakline başlandı 

----
Susamlar toplanıyor 

Çukurovanm heman her tarafında 
ve bilhassa Yüreğir ovasiyle Mer
kez sahalannda Klavland pamuk
larmrn toplaomuına baflanmıştır. 
Anık fabrika depolanna ıhergün 
bir iki, üç beş uaba pamuk inmeğe 
ba~ladı. 

AldıAımız malümata göre, bu se
neki KlivJand mahsulü randman 
itibarile ıeçen yıldan daha par
Jakbr. 

Yetli pamuld_. umumiyet iti
bariyle Eflatun onbeş, yirmi!indrn 
itibaren, toplanmata başlanacaktır. 

Tarlalarda Susanılarmda toplan· 
masma ve depolara nakline beılan 
mışhr. Heman bütün Suaam mah· 
sulü bu ay içinde anbar lan'Drş ola. 
cakhr. 

Toplayıcı ameleltr, umumi0 et 
ilibariyle pamuğun kilosunu iki ku· 
ruştan toplamaktadarlar. 

Ônümüzdrki haftalar Çukurova 
nın en harerctli nakliyat mevsi· 

ı midir. 

i 

l 
1 

Küçük 11ehirler halk tara
fmdan temi?.lenecek 

Son üzerine Ziraat Adana seylabı 
Vekaleti tedbirler aldı 

__.,_ ___ ..•.•.. ----

Vilayetlere gönderilen bir tamim 
Memlekette seyllp taliketlertnln lnUna geçmek lcln kUçUk 

nehlrlerln halk• temlzlettlrllmesl, ziraat Yeklletlnce takarrur 
etml• bulunuy .... 

Dahlllye Yeklletlnden vlllyedere •u şeklhl• lıılr tamim 
yapllmı,tır: 

••on aMrm .. kati Uzerl· 
ne Ziraat ..wl!wtlnce mftlllle·: 
kette yaptırllan tetldkatta sey· 
&abui bir kl•m111ın mevcut der.e 
mecr•tartntn z..,.ıllti.1d1Wdl 
••ll•rl l•tlap edemlyecek de· 
...... ddl~ mlullllllllarlft• 
den llarl galdlll ve memleke-

1 

din dllttr yerlerinde zaman. za 
1118n zlraaımızı'hllsarat11ratan 

au ta,ma•ı h8dlselerlnfn d eeynı 
sebebllen daldulu anıa,tlmı•-
tlr. 

Ziraat Vekaleti bu babda vila 
yetimize piLllCliti-W yaznia "mec
mlarau tdidil1frJJ19 ... IJmwak ka-
saba · we mahsulata 
hasar • 'I ' Dl w-ldirek 
gibi basit :tBlfa 8Jl'I 1 'Mil müm 
küo olahllin -w-1 ııt: • •eatıarı 
saire. blbir- •bi a.tle· 
rin maw m tt 1 'tmrıtlflMliıı il 

VillJetln 
·•9ııllıı .. i ommn 

teşt{ftltı 
Askeri muhafaza tabur 

ları mıntıkalara gönderildi 

Şimdiye kadar Vılayetimizde bu. 
lunan ikinci orman koruma taburu 
ile beşinci orman koruma bölüğü 
kumandanlığı son gelen emir üzeri-
ne kaldınlmı~tır. j 

ikinci orman konıma taburu Tar 
susa nakledildi, ve Yüzbaşı Cevdet 
Tarsusta tabur ile beraber vaıifesi· 

15 Atustos 

Kadınlar erkekl 
den daha çok y 
le. on zamanlarda tan • 
~nan istatistikler, ka 

erkeklere nazaran 
uzun ö.ııürlülük haddi olan 6 
na vardıktan sonra ölen k 
erkeklere nuaran daha çoktur 
seli , 15 yaşında bir genç kı:ı 
de 659 ihtimalle yarım asır 

yaşıyabilmek şansına malik 
aynı y<ıata bir genç. erkek 1 
ancak 582 ihtimalle bu yaşa 'il 
mek şansına maliktir . 33 yaı 
rım bir kadının 65 yaşı bulm 
timali binde 675 e çıkmasına 
bil , aynı yaşta bir erkek i 
bin de 607 ihtimalle bu yaşı 
bilmektedir . 45 yaşında bir 
için bu ihtimal binde 739 a 
yaşta bir erkek için ise bi 
ya çıkmaktadır . 

Bu nisbetlşr , kadın ve er 
rin şehirde veya köyde oturdu 
göre değişmektedir . Köylü b' 
dınm 65 yaşına varması ihtim 
de 752 olmasına mukabil • 
bir kadıı~ın bu yaşa varması ib 
binde 663 dür . Köylü bir e 
şehirli bir erkeğin bu yaşa va 

ihtimali ise sırasiyle l'inde 1 
571 dir . 

Eşeğin talii 

G eçenlerde bir. ~şek '!. 
lavyada üç k•şıye ıki 
bin . dinar kazandırm 

Şarkı a Japonlarla Çinliler harp 
edİ)orlar. Japonlar, kim bilir kaçın· 
cı dt fa olarak Çine saldırdılar. Ja 
ponlar, Çinde, halkı korku ve deh 
şet içinde bırakıyorlar. 

"Bir gün, Japon donanmasına 
mensup Lir gemi Şanghay limanına 
gtlir. O gün diger bazı devletlere 
mensup harp g~mileri de Şanghay 
limanında bu?unuyorlar. Bu gemilere 
mensup ec:nebi bir amiral da Japon 
gemisine bir nezaket ziyareti yapar. 
Ertesi günü Japon amiralı da bu zi
yareti iade eder. Fakat jepon mıi • 
ralı bu tiyardtiaıde o kadar llıtUket 
eseri gösteri• ki, gemininbütün za· 
1>ilttmni btıniberinde f6türür. Gemi
de amir~I if~ ecnebi lcemandam ara 

Öğretmen okuluna 
1 talebe alınacak 1 

mesni ......... lllill.terle 
mecbur •MınllllllW tıı ıllttir. 

v--. .._,mile llmnnu üze-

l)e başlamıştır. 
Mersinde bulunan yedinci orman 

koruma bölütü de Tarsusa nakle
dilmiştir. Bu bölük ktımandanı tabur 
kumandanının her hangi bir vazife 
cMhyısile teftişe çıktığı zaman ta· 

Eşetine bieip köy köy kasaba 
ba dolaşan bir piyangocu • k 
nın birinde bir kahveye gelmiş 
yangonun bir çok iyiliklerin 
imkinlanndan bahsettikten 
kahvenin sahibleri olan üç 
meramını anlatmağa muvaffak 
muş • Ancak , üç ortak kalac 
bileti tayinde bir türlü anlasam 
Bunun üzerine akıllanna acaib 
çare gelmiş . Bileti eşeğe tayin 

J1ponlar, Çinliler için bir bitkım
dan gözle görülür bir dütman oldu. 
ğu gıl>i, bir bakımdan "fa gözle gö· 
Tilmiyen di~mandt•lar. Onlar bu ze. 
birti föıle yöriilmeınekle beraber 
Ç ni mahvetmekte, kötürüm bir hal 
de bırakmıktıclır. 

Japon•ar bu zehiri Çin milletinin 
bünyesine sokmağa senelerdenberi 
UMWaffa\c olınuflardır. 

Bu, cuuslu'<tur. Casuslu, Japon 
eıkimharbiyesinin beş muvaff akı 
fetli imifıdir. 

Bir Amerikan mecmuası Japon 
asuılarmdan bahsederken diyor ki: 

" Pek az :kimseler Japon ca· 
suslarının bazılarına ka~ı kO)'IDıya 
ve o:ılann maskesini yırtmıya mu. 
Y ıffak olmuştur. 

Japon casuslannm kurduğu hile 
ıebekesine düşerek yolunu kaybeden 
bir çok kimseler nihayet sonunda 
J-ron casuslarma iltihak c:tmişler 
dir .• 

Japon casuslannm, ecnebi bir 
memlrketin yalnız iıtihkamlarını ve 
ukeri teşkilatını tetkik ettiğini zan
etınek bir hatadır. Japon casusluğu 
hakikatte kendilerini alakadar eden 
memleketin sosyal ve ekonomik ha
yatına nüfuz etmektedir. Bilfarz Pe
kinde bir mahedi ziyarete gidersi
niz. Orada tesadüf ettiğiniz papa ve 
ya size refakat eden tercüman veya 

klawzun Japon casusu o· madığın· 
dan emin misiniz ? 

Bir parktan çıkarken l>ir fotog- 1 

rafçı karflllJza çtkar, orasmı ziyare
tinizin hıbr-.aı pek az bir para mu• 
kabilinde size verir, Fakat o fatog· 
faiçman bir aenede çelcti~i binlerce 
fotoıraflar Tokyoda bolu.n . afi 
bir büroya gönderilmiştir. 

Şa.,ghayda size şehri gezdiren 
•Cllim, ıizi traş eden berber, seyahat 
ettiğiniz büyük vapurun aşçısı, bir 
Nahldn gaze~oin zeki muharriri, 
Kantonda fakirlerin kanını içen mu
~a~hacı sarraf, f>e\inde her \angi 
bir enstitüde çalışan bir Japon ali
mı, 'hep muhtelif şekillerde ,birer Ja 
pon cuusuJur •• 

Japon ca..top hakkında şu 
fdaajl .Wtırlar: 

Her yıl olduğu gibi bu sene de 
"Şehriıniz ÔAretmen okuluna kadro 

1 
boşlutu nisbetinde parasız yatılı 

1 

talebe alınacaktır. 
Mektebe girmek istlyenler Kül 

tür DirektörlCifünden şartnameyi 
<>tren melidirler. 

Sergi iletleri 
farın Ja samimi surette görüşürlerken Bugünden itibaren satışa 
zabitler gemi içinde dolaşırlar ve ı k 
geminin silahlarını ve bütün teçhiza çıkanla<:a tır 
tını tetkik ederler. Hatta içlerinden! 1 ~!,_ , ... _ __,.. •• • 

b 1 b · ·ı k d al"lc vuıı a Q.lfpmız wmumata gorr, 
azı an u gemı ı e o a ar a a. ı her ldutu gibi bu aeDf'd I 

dar olurlar ki, def terlerine not ahalar . -.ef ne 0 
_ b . I ~I zJ 

ı ... ı.·ı . f mır uarı 1Danuf' etiy e tenzı at ı 
ve ~rOMıı er çız~r er. " 15 - l"k h lk b"I 1 . · ı . 

B k.. ··k fı k J casu 1 gun u a ı et en ven mesane u uçu r a, apon su· .. 
ğ h k k. h. · · - · 15 Ağaıtostan ıti•aren b41ana-unun a ı ı ma ıyetını gostennıye _.JI~ 
~~ ~~ 

ıJar. 1 k t k'l"t bu t Hallnmız ıs Evlül 'J'37 günÜ apon casus u eş ı a ı e· . . 
r lctc. • • t ı~ı"t =•- Ji alcşannna kadar her ıstasyon .lc)fe-a 111nı, C\'K• a ıom m"'"emme ye. . • . . . 
tine borçludur. Japonya için ca~us· sındBoen bilb~ b1ılc-tlernlı al~bıhle~~~lerdır. 1 k a h·ı f d" · · •. et er tre enn anmet za u , a ı en zaa a uşmesını mu"ıp _..1 --~ Bil . 

1 
k 

1 k h. ı J k _._ · · mamaua -n:rneme7. eti a aca o ac.t ızınet er en orunmlll' ıçm I I ba k tlc . d ·1c· _ .. 
yegane vasıtadır. yo cu ar. re e .. rın en ı ı uç .~n 

B 1 .11n. b d :L! • evv~I kı,elere muracaat etmelıdır-
u casus u6 un aşm a mıncı ve ler F 'd le _._..ı...;.;_ I 

- .. - k" h bi b" ~•- bulu . uara gı ece yuı~ z-uçuncu er anı ar ye urON1n n- !....1- bil ti . . dJM.ti' L-! 

kt d muuc c: enm ... 5~ rmenwı'ibec-.ı a a ır. 

Bu b- 1 d b" • k bariyeti vardır. 
• 

rı 

uro ar an ın ara casus-
luğu, değeri de deniz casuılutu ile No m 
m~guldür. Bu büroların her mem· 
lekette ata,amiliter, ataşanaval sıfa- ır ezkere ıflıl.wt!laılll"'_ ..... 
tile birçok ajan lan vardir. Bunlar , 
tabir caiz ise, meıru casusluk yapar 
lar. Fakat Çinde bu kabil casuslar 
her memleketten faladır. 

Filhakika muhtelif Çin vilayet· 
lerinde birçok ~ler vardır. 
Bu müşavirlerin Çine ne gibi hizmet. 
ler ifa ettiğini hiç aonnıya bile lü· 
zum yoktur. 

Bu milfavirler d<>tnıdan dofnıya 
Çin mrmurlarına merbut değiller· 
dir ve sözde yalnız kafi işlerle mrı
IÜldiirler. Çinin limıen de bütiln 
şehirlerinde bu müşavirler, ekonomile 
tetkikat için enstitüler 'hsit etmiş 
Jerdir. Fakat bunlar hakikatte bir 
casusluk ajaotdar. 

Bu meyanda yafnrı Sa.yet Ras. 
yada Sibiryada faaliyette bulunan 
böyle birçok enstitüler vardır. Japon 
casusluk t~Şiilitmm en ~yanı dik-

-1leiiai \lçbcü sa;taaa -

Kamında lllr*hat buh:11nauıası 
yMinden, .,_ kiiçillı: «uaba \fe'.şehir· 
'-de notet'lk mlfai ,.,,_ adlrye 
._urları; iııeyaA&Mnle u.sullnü ercih 
..._ mükelı-ier gibi 25 lira11'db:iat 
t llliıfaftlli Wc.. tabi •••lcta 

Yeni kanan, müstakil nottt bu
Jundurul:nası mümkin olmayan yet 
Jerde memurlarm aoter muavini un 
vam ile tavzif edılmeleri halinde, 
bunlardan bir liıa tezkere harcı alı 
nacatı tasrih edilmJJtir, Ymi kazanç 
vergisi bmmu 24 Haıinm 937 
tarihinde meriyete girmiş olduğun
dan, bu tarihe kadar ellci hükümler 
dahilinde abDIDIJ olan nabsat tezke
releri ıneri ..e mu~ber o&.oaktır. 
Bıırtarihtenıwnra tezkere .-..ld.ra 
bttt.bi J'lDİ harçlar .._..bllinde 
tezkere verilecektir. 

rinde çok ve önemli tesirler yapan 
lbu gibi fellketletüı önlaaesi için 

1 

meetat•nm tenrtzh!mesi flzrm olan 
derelerin tdbiti ve derhal dizgün 
bir programla işe başlanılmasını rica 
ederim'. 

Koşu programları 
vekalete gönderildi 

Vilayet Lölgderinde son bahar 
At koşuları için hazırlıklar yapıl 
makta olduğunu yazmıştık. 

Kozanda yepalaoak koşttya aid 
bHuhlclar devam etmektedir. Bay· 
tar müdürlüp, bu koşunun prog 
rammı tasdik için vekalete göoder 
mittir. 

T oroslu gençler 
dün hareket eftiler 

Türkiye turunu yapacak olan 
şehrimi& iormepor kadübü bisiklet. 
çileri din •bala lculüJ>leri önün«len 
hareket etmişlerdir . Gene; bisiklet 
çiler lculüp arkad2şları tarafmdan 
uturlanmıştır . 

Mahkemelerde: 
Katillerin duruşması 

Tahir ve dört arkadaşını öldür· 
mt k ve iki kişiyi de ağır yarala· 
maktan suçlu Marainin Savurlu kö· 
yünden Mahmud oğlu Hasanın du
ruşması dün atır~ mahkemesinde 
yapılmıştır • 

Esas baklanda müddei umumi 
muavini Şeref. Gökmen mutalaasmı 
söyliyetf'k mevkuflardan Hasan,Halef 
ve Bipnn cezalandarılmasmı istedi • 

Muh'alceme k•ar verilmek üzere 
başka bir güne bırakıldı . 

Baytar Miidirü 

Cenup hudutlarında çıkan Veba· 
yi Bakari işini tetkik ve bu basta· 
lığ!n hudutJanrmzJan i~ri 1ir'1)e1ne
si için alınan tedbirleri kontrol-mak
tadil6, ""'6yet-it•)'ftW Miidürü Adil 
Olgun D5rtyola ıitmlltii'. 

bura vekalet edeeektir. 
Vilayet orman koruma teşkilab 

şu şekilde yapılmıştır. 
Beşinci bölük komutanlık mer

kezi 0.-; naniye olacaktır. Bölüğün 
beş takımı hala Adanada bulunmak. 
tadır . Merkezlerine hareket için 
emir beklemektedirler. 

Bölük efradı askui .silahlarla 
teclüz edilmiştir. 

tirmtk 1 
Eşek kahvenin i;ine sokul 

biletler onbne .<ayrfmış . Bu 
bir yem görmemiş olan eşek, 
deki biletleri koklarkrn içlerin 
birini dudaklarına sıkıştır nış • 

ğin dudakları arasından çekilip 
nan biletin parası v61ilmiş ve t-"1\1 
düf bu , üç ortağa iki yüz Bin 
kazandırmış . 

Birinci takım merkezi Karaisa. 
lıda bulunacaktır. Takım kumanda. 
m As Totmeo Muzaffar Jğneada, ı 
bölg~ ıefi baı mühendis Muzaffer 
ile antıkaana ait koruma işleri h~k- •••••••--mm-1111 
laGda hali temastadır. sl/f TI G.11!: mal yanı ca Atrylwl r. Sigaruıü 

1 
yanınca wdt-ü cl"'hııl ödenir. 

G;ılip Süer, mıntıkasına ait bil· •" Slgo 

u~u?' koruma planlarım tesbit et- ı GUVEN S 
~~ ~. 

Dördüncü koruma merkezi Azizi· 
SOMER BANK ve yedir. Takım komutan vekili Gedik 
EMLAK va EYT~M 

liŞ~~~~ ~rum 
811 takımuı merkezi he.üz te1· G ·· ' 

bit edilmemiştir. uven e güveniniz . Ve ; 
Be•inci takım merkezi ise Ma· ı gortal arın ı zı güvenerek verıniz 

v MUracaat : Rıza Sa'ıh Saray 
raşbr. Takım ke>mutaa vekili Gedik. No: 11 A. Bebekli Kılıse sok 
Ji Sabridir. Mınbkası da Maraş şi · Pusta kuıus" : 95 Tele/un ~··o . - 6 

malindeki bir iki ormandan gelen 1 
.. _lii8ıİİ41İİ13.__Iİ3ı..ıi3ıiıO ___ lll 

yolları kapamaktır. 
Takımlar merkezlerine hareket 

ettikten sonra Yüzbaşı Mesud Hoti 
ile bölük karargahının O.:ı naniye e 
nakli kararlaştırlMııştır. 

Orman koruma genel Komutanı 
General Seyfi Akkoç hala teftişte· 
dir. Komutan Eylul iptidasında A· 
danaya gelecelctir. 

• 

Onaltı yaşında bir 
kızı kaçırdı 

Kızıklı köyünden ( Saimbeyli ) 
Osman kızı 16 y-.mda Latifeyi , 
ayni köyden Hacı Mehmed oğlu 
Ali kaçırarak Doğanbeyli köyüne 
götürmüflür. Latifenin babasının mü 
ncaatı üze~ jandarma harekete 
geçerdc Aliyi yakalamış ve Latifeyi 
elinden almışhr. :Ali, edliye)'tt eevke 
dilmiftir. 

~abıtad_a----4._J 
Kadını taşla başından 

yaralamış 

Abdurrazak oğlu Hüseyin a 
birisi Hüseyin kızı Zülfiyan ba 
tqla atJr surette yaraladıtından 
kal~ş, hakkında kanuni 
pılO)l.Şhr. 

Şehrimizde: dün hava yine •C 
w bulutsuzdu. Toz kaldma bir .. 
gir sabahtan gece yarısına kad 

Cdevam etmiştir. _...,., 
Dün en -çok -sıcak gölgede 35 

!santigr&d derece idi. .. 
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ŞUH iMPERATORiÇE 
-il-

Bızan kaynanası, ıınu arabayla 

J9lfii't.~·nıpsa - Elyees ) Şanzelıze)'ye 
rdü. 

Oeay 'Yet bir dolaşıp geldiği zaman 
ltağ sını hazırlanırken bulurdu. So· 

a beraber gitmiyecı ki erdi. Ko. 
51 

ona bir kitap bırakır: 
Y Al oku, der ve gideı di. 

Iİlııı eyet kitabı okumaz can sıkın -
dan es d. k ' . .. 

l'İııe k ner ı ve anepenın uze 
apanıp uyuya kain dı. 

)ij ~eksandr geldiği zaman, onu 
ı BYun kapanmış uyur bulurdu. 

• • • u rahatsız vaziyette uyumasına 
r: 

Yav - Yeyet, haydi kalk, diye yavaş 
~' uyandırır ve beraber gider ya 

ıtna yatarlardı. 
~td ocası dışanda g ezen her evli 

lık ~:lııd·.bi lyetin'de üstüne kıskanç 
'· 

lıe~l>casının her hareketinden şüp· 
A.le'qYor, her sokağa çıktığı zaman 
Ytyet~·ııdr'ın hoşuna gitti. Çünkü, 
dı k· •n okadar masum bir hali var
kıa1t' I Fakat, biraz sonra karısının 
rııaAançblıkla yaptığı hareketlere kız 

a aşladı: 

tırı Y 'Yet kocasının cebi erini karış· 
Yor .. 'd b' b kk lıisa '. uzerın e ır ya ancı o u 
~ırıce hüngür hüngür ağlıyordu .. 

iİlti 1k1>nt, nihayet birgün, alaya 
la · lızakta iken karısına daha faz. 

''"gi .. . k k k tu gosterıyor, ona sı sı me 
p Ve hediyeler gönderiyordu. 

alı !<arısının gebe olduğunu haber 
ç(j~Ca; ~eviıımişti . Geldiği zaman kü· 
· t'k~O~en) Eugene'i buldu. Oğlunu 
rıı~ id~~n bu prens Ojen'ini seviyor 

F ı.kat, bu mektuplar Vikontu 
kızdırmaktan başka bir şeye yara· 

madı: 
Aleksandr, emrinin hali yerine 

getirilmediğine hayret ediyor v~ ~öy· 
lediklerinin derhal yapılmasını ıkın· 
ci bir defa "emrediyordu,, : 

_ Bu kadın evden gitmedikten 

sonra ben Parise gelmemi 
Yeyeti zorla manastıra gönder 

diler. 
Genç kadın orada ke~d~sini .. h~p

se satılmış bir qıahkiim gıbı goru· 
ycrJu. Fakat, birgün, pencereden ' 
karşıki parkta gezinen kadın~ar~ 
baktı: Hepsi neşeliydi, ıülüp soylı-
yorlardı. 

Düşündüı . 
_ Bunların hepsi kocalanyle 

mesut olan insanlar mı ? Hayır · · 
içlerinde kocalarından boşanmış 
kadınlar da var ... O halde ... 

O halde, gam kasavet çekmek 

doğru değildi. 
Yeyet bir yandan, sakin ve iz-. 

tiraptan uzak bir hayat yaşarken bır 
yandan da avukatlarla görü~ü~or • 
kocasından ayrılmanın çarelerını ara. 

yordu. . 
iki sene sonra, kocası aleyhıne 

açtığı davayı kazanmış olarak, ma· 

nastırdan çıkıyordu. 
Yeyet Jozefin şimdi biraz za

yıflamış, solmuş, saıarmış'. fakat ~ze 
rine dalıa cazip bir güzellık gelm_ı~
ti. Gözlerini süzerek bakmasını b\lı· 
yordu, eskisi gibi kızarıp bozarmı
yordu. Bazan duraklayarak konuş
tuğu oluyordu, fakat bunu m~hsus 
karşısındakini daha fazla teşhır et. 

mek için yapıyordu. 

Şimali 
atrşler 

Suriye 
içinde 

- Birinci sahifeden artan -

derhal beş tayyare ile Amudeye gel
miş ve bu tayyareler gece yarısı yere 
konmadan ateşler içinde bulduğu 
Amude nahiyesine bombalar yağdır
mağa başlamışlardır. Amudenin içinde 
barınmakta olan halk bir taraftan 
Türkiyeye, diğer taraftan da Amu
derin civar köylerine kaçışmağa baş
lamışlardır. Türkiye tarafına gelmek 
isteyenlerin huduttan içiri girme. 
!erine müsaade edilmiştir. Bu çar• 
pışma ve müsademeler neticesinde 
Amude haricinde Amudenin ağası 
Said ağa ile beraber dört erkek ve 
iki kadın ölmüşlerdir. Bundan başka 
gaz deposnun içinde bulunan sekiz 
kişinin de yandığı ve kül olduğu 
sôylenınektedir. Bundan başka yan
gında ve bu bomhardımanda :ne ka
dar ölüm vukubulduğu henüz kati 
olarak anlaşılamamıştır. 

İki gün evvel Beruttan sekiz tay· 
yare daha gelmiş ve Fransızların 
emrinde Kamışlıda kalmıştır . Dün 
gece Fransız tayyareleri tarafından 
Arnude çevresinde bulunan dört köy 
daha bombardman edilmiştir . Bu 
köylerde de çok zayiat olmuşsa da 
mıkdarı malum değildir. 

Amude halen de ateş içinde bu
lunmaktadır . Amudenin içinde şim

dilik hiç bir insan bulunmamaktadır. 
lsmall Dolan 

Ankara : 14 ( A.A. ) - Suri
yedeki isyan harekatına dair şu ma
lumat verilmektedir : 

Amude kasabasına karşı yapılan 

taarruz esnasında , gümrük binaları 

. yaj!'ma edilmiştir . Motörlü bir müf. 
reze gönderilmiş ise de asiler daha 
evvel kaçınış bulunuyordu. Tatbikata 
iştirak eden tayyareler isyan mıntı

kasında üç mevkii bombardman et
miştir . Deyrizor posta arabasının 

içindekilerle birlikte kaybolmuş ol
duğu bildirilmektedir . 

Halep istasyonunda dahilden ge
len ve asilere gönderilmekte olan 
mühim mikdarda mühimmat ve kur· 
şun müsadere edilmiştir . 

Sovyetlere göre 
- Birinci sahifeden artan -

Fransız - Türk ihtilafı hallolunduk· 
tan sonra Türkiye ile Fransa müna
sebetleri iyileştiyse de bu hal Faşist 
ferin Türkiyedeki l::üiün entrikaları
na tamamen sed çekmedi. 

Hiç şüphe yok ki Akdeniz pak· 
tının Türkiye ve Balkan devletleri· 
nin iştirakiyle akdi keyfiyeti Roma 
hükümeti tarafından Şarki Akdeniz 
deki vaziyetini sağlamlaştırmak içın 
değil, fakat ltalyanın cephe arkasın
daki serbestisini temin etmek mak
sadiyle teklif edilmiştir ... 

Pravda gazetesi matbuatın Kont 
Ciano tarafından gelecek ilkterinde 
Ankaraya yapılacak olan ziyaretle 
ltalyanın Boğazlar mukavelesine ilti
hakı arasında bir münasebet gördü · 
ğüne işaret ederek şu~suretle devam 
etmektedir: 

"Görünüşe göre Faşist diploma • 
tisi Boğazlar mukavelesini tanımak 
için, şimdiden gençliğini temin et· 
mek müşkül olan bazı tavizler elde 
etmeğe çalışacaktır .• 

Pravda gazetesi, Türkiye - Al 
manya münasbetleriııde birçok gay
ri müsait işaretlere ramen eskisi gi
bi Almanlar için mühim inkişaflar 
görülmekte bulunduğunu kaydet
tikten sonra Türk hükumetinin bari: 
ci politikası için esas olarak barış 
için mücadele prrnsipini kabul 
ettiğini ve barış davası aleyhin· 
deki maksatlar için Türkiyenin is· 
tismar edilmesine müsaade etmiye
ceğini birçok defalar beyan ettiğini 
ve Türk hükiimatiniıı ıneşterek em
niyetin ve tecezzi kabul etmez ba· 
rış prensinie taraftar bulunduğunu 
ileri sürmektedir. 

Ademi müdahale 
komitesi 

-- Birinci sahifeden artan -

beyan edilmektedir. 
Çetin bir muharebe sonunda 

düşmana ağır zayiat verdirilmiştir. 
Madrid : 14 (Radyo) - Beyne!· 

milel müdafaa komitesi Valansiyaya 
hareket etmiştir. 

Madrid : 14 (Radyo) - Ademi 
müdahale gomitesi ispanya işlerini l 
k~a_v_Ie_n __ d_ahi ... ·.,,b_ı_ra_k~m-•ş._g .. ö-ru_· n_ü_y..,,o.,r._ ,

1

, 

Devlet demiryolları Ada-
na işletme müdürlü- ı 
ğünden: l 

15 Eylül 937 tarihinden itibaren 1 
iş'an ahire kadar Mersin ve Samsun 
istasyonlarına münhasır olmak üzre 
tatili edavata mahsus D. D. 50 nu 

maralı tarife ile tayin edilen yirmi ı 
dört saatlik gprek tahmil ve gerek 
tahliye müddeti sekiz saate indiril-
miştir. 8427 

15 18 

Sahife : ! 

Seyhan P. T. T . 
lüğünden : 

müdür-

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

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

Direklerin bedeli keşfi 2860 lira 
30 kuruş olup muvakkat teminatı 
215 liradır. Direkler ihale tarihini 
müteakip mukavelenin tanzimi tari
hinden itibaren teslim edilmesi şart
tır . Direkler onar adet olarak parça 
parça üç defada teslim edilebilir • 
Teslim edilenlerın raporlarına göre 
bedelleri de verilir . ihale 20 8 937 
de cuma günü saat 14 te Adanııda 
P. T. T. müdürlüğü binasında yapı· 
lacaktır . Plan ve şartnameyi gör
mek ve daha ziyade maliiınat almak 
isteyenler n tatil haricinde müdüri
yet kalemine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

8391 6 - 11-15-19 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Küçük Lord 
Sabırsızlıkta beklediğiniz gün geldi 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuaun hayat mücadelesini gösteren 

Çok hissi bir film 

Pek yakında : 
büyük Rus filmi 

MUSTAFA g·ı·Befki seviyordu. Fak at ona karşı 
Ilı u Urııseıniye, baba şefkatı göster. 

eye kendi~ini mecbur görüyordu. 
r Aleksandr, orduya gitmek üze. 
~·karısından tekrar ayrılırken, şim

.oııu daha fazla sevdiğini hi5sct 
llııtti 

Yeyet, bu suretle, birgün Napol-

yonu teshir edecek bir kadın olmuş· ı~=-..,..,.---=--...... .....,,..... .... _~ 

Son zemanlardıki birçok hare
ketler Tiirkiyenin bu sahada mü
him kazançlar tahakkuk ettrieceğini 
göstermektedir. 

Türki,r.e , 'J ürk topraklarmm 
mütecavizin genişleme yolu üze

ihtiras fırtanaları 
8416 

Bu sefer Aleksandr, karısının 
lıı .. leketi olan Martinik adalarında 
r g;'ızlere karşı çarpışmaya gitmiş 
~· lk zamanlar oradan karısına he· 

1
Y•ler göndermiş, cnun sevdiği bu 

Yarlerj uzun uzun anlatan mektuplar 
Yazmıştı. 
tu Fakat sonra hediycln ve mck· 

Plar pek seyrekleşmişti. Arasıra ı 
•len mektuplarda da orasını beğen
•diğini, insanlarının ve havasının 1 

'llıl olduğundan bahsediyordu. 
Bu değişiklik neden ileri gelmişti? 
Bu~u herkesten evvel Yeyel'in 

. bası anlamış ve damadı ile kavga 
ılıe et . . 

ını~tı: 

Aleksandr'ın metresi ' ardı. 
. De Laııpre ismindeki bu kadın, 

aıına Vikontle beraber bulunuyor, 
Yahatlarında onunla beraber gidi. 

Yordu. 

I<arısı ikinci bir çocuğa gebeydi. 
~kat Alelıısandr onu tamamiyle u· , 
tınuş, taınamiyle De Longpre ile 

CŞgul o1mağa başlanıı~tı. • 
. De Longpre ona karısının aley-
1ııde bulunuyor. Böyle şanlı bir a
aın111 bir martinin Adalı kızla ev-
'nınesiııe herkesin şaştığını söylü· 
Ordu. 

Damadının bir metresle yaşadı · 
lllı -0 trenen Yeyetin babası, onunla 
avga etmiş, Aleksadr da buna kı
arak, babasına dehşetli bir mektup 
azmıştı: 

Bu mektubunda kırısuım evden 
_ıkarılmaaını, bir manastıra gönde
lınesini, çocukların da bir dar üla
~cye verilmesini emrediyordu . 

asen .aon doğan kızın: Hortense 
<,?rtans) ın kendisinden olmadığını 
0Yliyordu) . 

Bu haber Yeyete bildirilince , 

1 ValJı kadıncağızın üzerine fenalık-
llr geldi, düşüp bayıldı. Kaynanası 
"' h r A. ılası telaşa düşmüşler, hemen 
l~!~k~andr'a mektu , yazmışlaıdı . 

tıyar adam oğlunu payl.ıyor, hala 
il ı :calarda bulunu) ordu. 

tu. 
Fakat gözlerinde saray hayali 

ile Parise gelen bu Martinik adalı 
kızın saray debdebesi arasındaki ha· 
yalı ömrünün sonuna kadar gitme-

di: 
1796 da, general Bonapart ile 

evlenen Jozefin, 1804 de imparato
riçe oldu. Fakat, ondan beş sene 
sonra, Bonapart da Yeyeti bo(ayor. 

du. 
Yeyet Jozefin, bu ikinci başan-

nıasından sonra ufak bir kasabada 
yaşamağa başladı ve orada, sene
lerden sonra birgün, yine Parise ilk 
geldiği o kasvetli günlerdeki gibi, 

sessizlik içinde öldü .... 

Casusluk 
( ikinci sahifeden artan ) 

kat ciheti orduda mevcut olan t!ş· 

,. rindeki coğrafi vaziyetinin memleke
ti emniyeti için munzam bir tehdit 
olduğunu hesaba katarak bilhassa 
müşterek emniyet teşkilatiyle ala
kadar olmaktadır. 

kilattır. Her askeri cüzütamda , Bu siyasi meselede Türkiye , 
fırka, alay ve hatta bundan.küçük kuvvetli mütekabil menfaat ve ış 
cüzütamlarda bile bir casusluk ser. birliği rabıtariyle bağlı bulunduğu 
visi vardır. Sovyet politikasına yaklaşmaktadır. 

Hatta Japon ordusunun bütün Ayni zamanda hiç şüphe yoktvr ki -
yüksek kumandanları birer casus faşist memleketler tecavüz politika· 
tur. sım takip ederken Türkiyeden arazi 

Alman - Japon ittifakı da Japon elde etmek yolundaki planlarını eko-
casusluk teşkilatına bir faaliyet ze- nomik ve kültürel iş birliği gibi 
mini hazırlamıştır. Bu ittifak nıua- muhtelif şekiller altında ve her va-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numaralı kanunla 1890, 1980 
ve 2882 numaralı kanunların bazı hUkUmlerlnl 

deil•llren kanun 

K11nı111 No: 3258 Kabul tarihi : 121611937 

Madde 1 - 2j95 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 üncü madde 
sinin 13 üncü fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 1 hedesi mucibince Alman ve Japon sıtaya müra<'aat ederek gizlemişler· 

.... ---- --------- casusluk teşkilatı arasında bir ça- dir . 
lışma birliği tesis edilmiştir. Japon- Tarih göstermiştir ki Türkiye 

Ziraat işlerinde kullandığı araba veya hayvanile , n.ı:kliyeciliği itiyad 
etmeksizin arasıra ücretle eşya nakleden köylüler. 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur loviçre saathırı gibi dünyanı~ en 
kOçük ' modern • güzel ' şık • portatıf ve 

uoıam. 

Müracaat : 

~nnes 

YAZI 
MAKiNESi 

alınız 1 

Rıza Salih Sarcıy 

yanın Berfin Ataşemiliteri Osima , bir zamanlar bu planların farkına 
i bu muahedenin amillerinden biri· varmış ve onlara karşı enerjik bir taı:z· 
1 dir. da mukavemet etmiştir Hayati 

Bu muahede saye~inde Japonya, menfaatleri mütecavizlerin tlarruzu 
ı1 Troçki taraftarlarını Alman istihba- karşısında iştiklalini muhafaza et 

rat bürosunun emrine vermiye mu mek için Türkiyeyi bütün kuvvetle· 
ı vaffak olmuştur. rini sağlamlaştırmağa mecbur etmek · 

Troçki taraftarları aleyhinde tedir . 

Madde 2 - Mezkur kanunun 3 üncü madd~sinin 16 ncı fıkrasına 
'lşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

60 kuruşa kadar olan işçi gündelıklerile 120 kuruşa kadar olan gün
deliklerin 60 kuruşu . 

Madde 3 - Mezkur kanunun 4 üncü maddesinin 2 numaralı bendinin 

(B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : . _ 

açılan dava , bunların Japonya ile 
teşrikimesai etmiş olduklarını gös
termiştir. 

B) Anonim eshamlı ve eshımsız komandit, limited ve sermayesı ııze· 
rine kazanç dağıtan kooperatif şirketlerde vergi , hisselere göre hesap 

ı .. edilmekle beraber bu şirketlerin hükmi şahsiyetlerinden alınır. 
-----------·--- Madde 4 - Mezkur kanunun 7 nci maddesinin l numaralı fıkrasına 

Japon casusları, devamlı mesa- Fransada aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
ldhalat ve ihracat ticaretile iştigal edenler, ticaret ve zahire borsası 

bulunan yerlerde bu borsalarda alınıp satılan mallar üzerine koınisyoncu · 
luk yapanlar . 

Madde 5 - Mezkfu karunun 8 inci maddesinin l inci fıkrası aşağı-Posta kutusu Q5 ) 1 Telefcn No. 265 ) 1 
... ~2~2·3·0--·8-30·5--1 .. _.ml 

ilerile tanınmıştır. Bunlar öyle zan· 
nedildiği gibi hilainkıta çalışmazlar 
Bilakis, Rusyadaki Japon casuslHı
nın yaptığı gibi , bazan bulunduk· 
(arı memlekette bir çok kimselerle 
tanışmaktan başka bir iş görme 

Gemiciler grev yaptı 

Paris : 14 (Radyo) - Umumi 
Transatlantik kumpanyası, geınicile. 
rin grevi yüzünden iki gemisini ha 
reket ettirememiştir. 

daki şekilde değiştirilmiştir : 
Umumi, mülhak ve hususi bütçeli daire ve müesseselere , bankalara , 

sermayesinin en az yarısı ~evlete aid . olan mü~sseselere, menafii umumi
yeye hadim cemiyetlere ve ı:ntıyazlı şırketlere karşı derece, derece taah
hüdatta bulunanlar bu taahhüdlerinden dolayı beyanname vermezler . 

Köy katibi aranıyor. 
Karatat Nahiyesi için kırk lıra 

ücretli daktilo ve tahrir usulüne va
kıf bir köy katibi alınacaktır. istek
lilerin matbaamız idare nıemurlu· 
ğuna müıacanıları. C. 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen· 
leı in nıııthaamrz idare memuruna 
müracaatları ilan olunur 

c 

(erine müsaade edilmez. 
Bunlar o kadar masum bir ha 

yat sürerler ki insan , hakiki mak· 
satlarını anlayamaz. 1936, 1937 se 
nelerinde Sovyet Rusyada tululan 
Japon casuslan , Japon casusluk 
teşkilatı tarafından ayartılmış bir 
takım ameleden ibaretti . 

Rusyada, işsiz kalmış bir amele 
rolüne girmiş olan bir Japon casusu 
bilahara tutulunca, isticvabında 1927 
senesinde amirlerine müracaat ede. 
rek ne yapacağını sorduğunu ve 
kendisine uir müddet beklemesi la
zımgeldiği y~lı7nda cevap verildı-

,, 

ğini söylemiştir . Amelı: bir sene 
sonra ayni suali sormuş, fakat aynı 
cevabı almıştır 

Nihayet 1932 senesinde kendi
sine şu oevap verilmiştir : 

" Daha pek erkendir . Yakında 
size ihtiyacımız olacaktır. Hazır bu. 
(ununuz 1 .. " 

Filhakika t 933 senesinde ~apon 
ajaoı gelerek kendisini bulmuş ve ' 
lizımgelen talimat ile kendisine 
silah vermiştir . 

Yukarıda yazılı daire, müessese ve müteahhidler taahhüdün yapıldığı 
tarihten itibaren bir ay içinde keyfiyeti alakalı varidat dairesine yazı ile 
bildirmiye mecburdurlar. 

Bu kanunun tatbikında yukarıda yazılı daire ve müesseselere karşı bir 
malın tesliminin veya mü·ıhasıran fi'~ri ve bedeni bir hizmet mahiyetinde 
olmamak şartile bir işin yapılmasının mukaveleli , mukavelesiz clerulıde 
edilmesi ve gayrimenkul alıp satmayı meslek ittihaz edenlerce keza mu· 
kaveleli , mukavelesiz gayrimenkul satılması taahhüd sayılır . 

Mecmu bedeli 500 lirayı (dahil) geçmiyen mübayaa ve işlerle alelıtı.k 
menkul ve gayrimenkul icarı taahhüıi sayılmaz. . 

Madde 6 - Mezkür kanunun 8 inci maddesine aşaJıdakı fıkra eklen 

miştir : 
1- 8303 -Soau var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
P AN UK ve KOZA 

Kilo fi)ab 
Satılan Miktar En az 

1 

E.n çok 
K. s. K. s. Kilo 

CiNSi 

=R"apımalı pamuk 
Piyasa parlağı • 34 35 ---f'iya~a temiii·~ .. ~--
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iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36 41 
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1 1 1 
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Liverpol Telgrafları 
14 I 8 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Tutarı 0/0 7,5 dipm:ito Fi: 
Lira K. Lira K. Lira K. Kilosu Nevi 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünde:~ l 

l'~ ~ :....-1--A-s_fa_l .. t •c-ad_d_e-de= doğru giden Vali konağı caddesinin 

İLANLARI BELEDİYE 

3237 50 252 81 9 25 
3600 00 270 00 40 00 
2550 00 291 25 85 00 

416 00 31 20 52 00 
810 00 60 75 18 00 
110 00 8 25 20 00 
90 00 6 75 20 00 

263 50 19 76 31 00 
412 50 30 94 27 50 
105 00 7 87 350 00 
400 00 30 00 40 00 
357 50 26 81 55 00 
156 60 11 74 ıo 44 

t>O 00 4 50 3 00 
42 50 3. 19 5 00 

180 00 13 50 10 00 
45 50 3 41 7 00 

175 00 13 12 5 00 
75 00 5 62 15 00 

6 00 00 45 15 00 
40 50 4 04 9 00 

600 00 45 00 40 00 
105 00 7 87 15 00 

875 00 65 62 3500 00 

700 00 52 50 2000 00 
130 00 9 75 2 00 
250 00 18 75 5 00 

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

500- 800 Zeytin yağı 

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

1000- 1500 Toz şeker 

25- 30 Çay 
750- 1000 Zeytin 
550- 650 Edirne peyniri 

1000- 1500 Dört yıldız un 
1500- 2000 Kuru soğan 
750- 850 ince tuz 

1650- 1800 Kuıu fasulya 
500- 650 Nohut 

3000 - 3500 Patates 
450- 500 Tomates salçası 

30- 40 Sarımsak 
300- 450 Çekilmiş mercimek 

1200- 1500 Sabun 
600- 700 Soda 

20- 25 Ton yerli kok kö· 

30-- 35 
6000- 6500 
4500- 5000 

mürü 
• Lingit kömürü 
Çam odunu 
Meşe kömürü 

~ ~ miri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
~-:O 1 - Keşif bedeli (1139,91) liradır. 
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2 - Muvakkat teminatı (90) liradır 
4 ihalesi Ağustosun 26 ıncı perşembe günü saat on beşte bel 

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

isteyenler oı ada görebilirler. 
6 . Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlariyle 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur 
8406 

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağı ılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirl 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahaısızlıkları alır koparır ve 11 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kul'll 

Her eczanede bulunur . 22 8966 

Adana Ziraat mektebine girme şartlar 
1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak . 
2- Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak. e 3- Çifçi olma.< veya arazisi bulunmak v~ya arazi sahibinin çocur1 

El mak ve bunu vesaikle isbat etmek. 
787 50 59 56 315 00 200- 250 Teneke benzin ~ 1 4- Ya ; ı (15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak. 
190 00 14 20 190 00 75- 100 • G:ız f 1 5 - H~stalıksız ve her türlü ziraat işlerini yapmağa elverişli oldu~ 
3 l4 00 23 55 157 00 150 - 200 ,, Mazot 'f doktor raporu ile tevsik eylemek . 

il 225 00 16 87 450 00 25- 30 • Vagomrağı ~ 6- Oıta mektep şahadetnamesi veya bunun yerine behemehal her 
60 00 4 50 600 00 6- 1 O ,, Kres yağı ten alınan dereceleri gösterir bir tasdikname ile nüfus, aşı kağıtları, 

Santim p, . ., I 1- Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 938 mayıs gayesine ka. nühal mazbatası, ve üç fotoğraf vermek. 
, __ H_a_zı_r ------1 5 1 <J

3 ı-~;:c.~..:..'y'-iş_m_a-rk~---- 1-ı-196 
1 

dar 23kalem muhtelif erzakla 4 kalem mahruk:. t ve 5 kalem yanıcı mad· . 7 - Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil devresi içinde !fl1 

Temmuz vadeli 5 ı 74 1 b 1 
ı-.,,--~------ ' - Frank ( Fronsı~ ) 1 21 - · 05 de 10-8-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle hizalarında ıöst«ri en ve müc ir sebt'pler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği ta• 

lk. Kanun vadeli 1 5 ı 79 --- 1 
- ~terrirı ( irı~iliz ı ı

1
_6~ -ı--~ gün ve s.ıatlarda açık eksiltmeye konmuştur . de mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair nu!11 

, __ H_in_l_h_a_zı_r _____ l-~o ı ~~ LJolar ( Amerika ) 2- Eksiltme yukarıda cins ve miktarları gösterilen erzak mahrukat sine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi verm~k . 
Nevyork Frank ( isviçre > ve yanıcı maddeler hizalarında gösterilen gün ve saatlarda vilayet Ziraat 8- Yukarda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin erı · 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Roır.atizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mernne taşı, Karaciğer ve mideden 

muztariµ olanlarla Cilt hastalığı olınlır n ı;tlı,ka l u ılıcaı a gelmelidirltr, 
Senelerce çocuğu olmayanlar Kcdrcli fatııarın ln feyzinden müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

1 Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı islirabat mükemmeldir. Her Şl'yi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
Jır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecelik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo / Bir l<işi Ücreti günde 
15 Umumi • ( • • 

1 
J ıkı defaya kadar. 

Yazın Çıftehana ge Jıııiy~nlrr kı~ın ~ğr ı laı dan uı uyamazlar. Kışın çek 
tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 43 

Tarsus American 
College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 28 eylfılde başlar 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir, Türkçe, 
lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücıet 23(} lira , 
Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır . 

8426 15-17-1-3-5 

Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisynrıu tarafından yapılacaktır. 10 Eylill 937 tarihine kadar isteıı~n evrak ve vesikalarla birlikte "e 
3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddeleri muci- dilekçe ile Adana Ziraat mektel.ıi direktörlüğüne baş vurmaları liizırıı1 

hince lazım olan vesaik ile yüzde yedi buçuk ni•betinde dipozitolarım ek- Müracaat edenler arasında gösterecekleri mektep şahadetnamesinde ~ 
siltme saatından evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. tasdiknamesindeki derslerden en eyi not alanlar derece sırasile ve ııı~ 

4- Bu müddet zarfında erzak ve mahrukat ile yakıcı ve yanıcı mad- yen kadroya göre kayd ve kabul olunacaklardır. 8409 12-15-18 
delerin şartnamesini görmek istiyenlerin Ziı aat M. Müdürlüğüne müraca-
atl;lll ilan olunur. 8404 11-15-19-24 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanlığın
d'-'n: 

1- Satılacak malın cinsi ve mikdarı : Hudut ve evsafı şartnamede 
gösterilen ( 1440 ) metre mu
rabbaındaki eski oı ozdibak 
arsası. 

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

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

gında yapılacaktır . 
5- Artırma -kapalı zarf usulü iledir. 
6- Kapalı zarfla yapılan teklifler haddi layıkında görülmezse artırma 

ve satış pazarlığa çevrilir. 
7- Muvakkat teminat mikdarı ( 1500) bin beş yüz liradır. 
8- Teklif mektupları 4 Ü<lCÜ m~dded~ yazılı ihale vaktından bir sa•l 

evveline kadar C. H. P. Seyhan lıy0nkurulu başkanlığına verilmiş bulu
nacaktır . 

C. H. Partisinin malı olan Adanadd vaki Orozdibak arsası yukarı
daki maddelere göre kapalı zarf usulü ile satılığa çıkarılmıştır. lsteklil<rin 
muayyen gün ve saatta teklif mektuplarını vermeleri ve ihale vakfında 
bizzat veya Noterlikt .. n lastikli vekalet nameli vekillerinin Adanada C. H. 
P.Seyhan Ilı ö ıkurul kuıağında lı~zır \.ulunııwları ilan olunur. 

8388 5- 10- 15- ~0 

Aınanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kay ad elen 
Kay ad elen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayla11n iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su de-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Ka yad elen 
tapalarına dikkat ediniz. 

1 Kayadelen 
! 

Transitleri . Mersin Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evrerinize gönderilir 

Seyhan Defterdarlığından: 
Adana Kuruköprü Turunçlu Sağı işbu hane. Tapu kaydına mu ha 

bedeli 
375 

sokağı den ifrazen Emi nazaran 170 
ne ve Fa tmaya arşın muadili 
mahsus hane solu 96 metre mu
Zeliha iken şimdi rabbaı 90 san· 
Bekir önü arkası tim arsası olan 
hususi yol bir odalı ev 

Yukarda cins ve mevkii ve tahmin olunan bedeli yazılı ma odalı 
evin mülkiyeti pazarlık suretiyle çıkarılacaktır. Bedeli nakteıı veya iki 
tertip mubadil bonosu ile ödenmek ve yirmi senelik evkaf ic~riyle 
bilcümle masrafı alıcıya aid olmak şartiyle isteklilerin yüzde yedi bu 
nisbetinde pey akçasiyle 6 Eylill 937 pazartesi günü Defterdarlık 
emlak idaresinde toplanan komisyona müracaatları ifa olunur. 

-- - -
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5lıı,. L Umumi neşriyat müdürü~ 
Macid Güçlü 

loiiııiı Adana Tikksözü :m.atbaası 


