
r 

Ii 

SAHfp ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

17 Ağustos 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3907 

5 Kuruş 

ADANA ı Telefon : 17 GÜNDELiK SiYASi GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

HATAY KORKULU GÜNLERDE 

Türklük tehdit altında 
1'ürk ve Alevi dükanları hala kapalı 

Anasır arasında nifakı alevlendirmek için 
vatani gazeteler hezyanlar savurmaktadır 

'' Fetelarap ,, gazetesi 
• 

~~·--·-----------.-..-.------- ~ ...... ..._ ....... .._.._. ___ ._.. ___________ _.~ 
Hatay Türkleri, bin beşyüz lira topladı ve Şeyh Marufun oğullarına 1 

vererek, Suriye Arablığını imha için çete kurdular. Diyor. _____ ._..._....._ _______ _._._.._........._ __ 
b' . Antakya: 16 (Türksozü muha yata hala devam etmektedirler. Fe· rının imhasına çalışmakta bulun· - --------
k ırı~den) - Sancakta vaziyet çok telarab gazetesi son nüshasında, An· duklarını ve orada vaziyetin pek teh· r -, 
lıo~ uludur. Herkes canından ve ma takya Türklerinin bin beşyüz lira likeli bir şekil aldığını saydıktan Atatürke aid 1 
~ an emin değildir. Çarşılar hala iane toplayarak Türk dostu olan sonra emniyeti unıumiyenin mefkud 

Palıdır. Yalnız Arab dükanları Şeyh Marufun oğullarına ver- olması dolayısiyle ahalinin Suriye ha fıraJar 
::~1~· Caddelerde devriyelerin ayak diklerini ve bu eşhasın katil ve na Cumhur Raisine bu işe bir çare 

rınden 'başka hareket yoktur. musa taarruz gibi cinayeti ;rle mazi. bulması İçin müracaat etmiş olduk Tarih sergisine kon
mak Üzre toplanıyor r .f Sancaktaki unsurlar arasında feri mülevves olduğuııu aynı zaman· !arını yazıyor. Bu yazılar Sancaktaki 

rbı akı büyütmek isteyen bazı yayga· da çeteler teşkil ederek teslih ve bu Türk Arab unsurlarırı değil iki mil· 
acı vatani razeteler hezyanlı neşri. surrtle Süviydede ki Arab unsurla· Jet arasına soğukluk ve nefret ver· 

lngilterenin yedinci do 
nıinyonu Filistin mi? 
Y ahııdi liderleri arasında böyle 

bir şekil düşünülüyor 

Kudüste tevkifat yapıldı 
Kudüs : 16 (Radyo) - lngiliz \ 

tııakamatı karışıklıkların yeniden baş 
göstermesine sebep olan, Arap yük 
•ek komitesinin döı t azası ve Arap 
ileri gelenlerinden daha beş kişiyi 
tevkif etmiştir, 

Arap yüksek komitesi sekrete. 

ri de mevkuflarm içinde bulunll'ak

tadır. 
Londra : 16 (Radyo) - Filistin 

hadiselerinden t>ahseden Deyli He· 

rald şöyle yazıyor : 

Zürihte tpolanan Yahudi kongre· 
si son safhasına geldiği sıralarda Fi
listinde kurulması muhtemel Yahu. 
di devletine ait, belki en mühim işa. 
reti teşkil edecek yeııi bir teklifte 
bulunmuştur. Teklif şudur : 

mek trzvirattan uydurulmuş hava
dislerdrn ibarettir. 

Halayda; bilhassa Antakyada 
Türk gençleri hergün şifahi ve tah· 
riri tehdidler görmektedirler. Bu 
yüzden firarlar devam etmektedir. 

Son haftanın müe~sif hadisele 
rini Usebeci kulübüne mensup olanlar 
çıkardığı halde, bir çok Türkler mü· 

na
0

z~;~t ~l~ alınmışlardır: 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Ankara : 16 ( Türksözü mu
habirinden ) - Büyük Şefimiz 
Atatürkün kendi el yazısiyle ve 
ya dikte suretiyle arkadaşlarında 
yahud onlardan intikal eden ze. 
vatta mahfuz bulunan hatıraları 
ve tarih sergisinde gösterilmes 
Türk inkilah tarihince faydalı 
olan vesikaların sergiden sonra 
kendil~rine iade edilmek üzre 
Dolmabahçe Sarayı tarih kurumu 
sekreterliğ'i adresine gönderil-

tıUı r~a t=UHllU:h.lt=U.U. 

Uzak 
Şarktaki 

mnharebe 

Nankinde örfi 
idare kuruldu -

Şanghay tahliye edildi 
----·····~---

Çin hava k uvvetleri ilk hava har-
binde muvaffakiyetler kazandılar 

İSPANYA HADiSELERİ 

Bir Alman vapuru 
F rankoya mühimmat 
götürürken derhal 

tevkif edildi 

Yahudi devleti kurulur kurulmaz 
bu devletin mümkün olduğu kadar 

_ Gerisi üçüncü sahifede -

Altı Japon tayyaresi düşürüldü 

Fransız imtiyazlı mıntıkasında 453 kişi 
öldü 7 49 kişi çok ağıryaralandı 

Akdenizde bir petrol ge
misi bombalandı alevler 

içinde yandı 

Bükreş : 16 (Radyo) - Roman 
yanın Köstence limanında bulunan 
bir Al nan kumpanyasına aid M.ır
ceo v.ıpuru, içinde G eneral Franko 
ya aid silah v.: mühimmat olmasın 
dan do'ayı lim.ın polısincc lıarck!· 
tine nıüsaaJ., edılmenıiştir. 

MaJrid : 16 (Radyo) Son 48 
s~ . ıttanberi esaslı bir harckd ya 

pılmamı~tır. 

İngiliz kabinesinde 
tadilat mı? 

Bay Eden 

Çorluda MotörlU Kuvvetıerlmlz 

Büyük Manevra dün 
sabaha karşı başladı 

M©lvö 9 lkoırmo~u 
Ordular mevzilerde harekete geçti 

Asker misafirlerimiz, vekillerimiz 
manevra sahasında bulunuyor 

Motörlü topçu kuvvetleri-
mize sancak V!ur}lst!mandanı 

lstanbul : 16 (t..:Iususi muhabiri 
mizden) - Büyük manevralarda ha
zır bulunmak üzere davetli bulunan 
Irak ve- Afgan askeri heyetleri Is· 
tanbula gelmişler ve merasimle kar· 
şılanmışlardır. 

lstanbul : 16 (Türksözü muha 
birinden) - Büyük manevralarımı· 

Riza ve kumandanların 
dan Ahmet Rifat ve sü· 
vari ve tayyare subay· 
lan bugün Galata Rıh 
tımına muvasalat etmiş· 
fer ,ı büyük l merasimle 
karşılanmışlardır. 

Misafirlerimiz Para· 
palas oteline gitmişler 
dir. • 

Misafirlerimiz bugüıı 
manevra sahasına hare· 

ket edeceklerdir. 
Çorlu : 16 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Kırmızı, Mavi kuvvetler ve
rilen vazifelere göre kendi mıntıka
larında toplandılar. Çorlu-Saray 
yolunda Mavi kıtalar harekete geç.

ti . 
- Gerisi üçüncü sayfada -

Ceziredeki kanlı isyan 
gittikçe alevlenmektedir 
Suriye Dahiliye veziri ve ali komis~r ınu.av.ini tay

yare ile tekrar hadise mahallıne gıttıler 
---· 

İsyanın önünü almak i.çin atr~ş-
lardan istifade edılecek 

Şam : 16 ( Husıı-i ) - Dü" ak 1 larnk suçluların cı':~~a~dırıl~ası~; 
pm saat 20,5 veziri· r rıwcl,sı l a ş 1 3 - Soferd~ goru~ulei'I gumruk 
vezir Cemil Merderni~ rİ )'~sdin_de 

1 
·nes,lesinin bir an evvel intaçına , 

gı·ce yarısına kadar sur< n bır ıçlnı;ı - Geriei üçüncü sayfada -

yapmıştır . Ertesi g:in de yine mat \ ·---••lll'l--ı•----
9 da Cumhur reisi Haşimületasinin 
riyasetinde toplanmış ve şu mesele· içeride 

Londra : 16 (Radyo) - Akde 
nizd ! bir p e t r o 1 gemisi 
bom bar.im~, eJilrııiş ve g<"nıi alev 
fer içinde yanmıştır. Geminin n.ü. 
rettcbatı bir lngiliz vapuru tarafın· 
dan kurtarılmış ve Tunusa götürül. 
müştür. iki yaralı vardır. 

Londra : 16 (Radyo) - B~ş~e
kil Çemberlayın kabinede tadı.~at 
yapmak niyetinde: bulund.uğu soy~ 
lenmektedir. Siyası mahafılde, Ha 
riciye Vekili Edenin istifasının muh· 
temel olduğu şayiası dolaşmakta· 

Çlnde muzaffarlyet kazanan bir Jaoon müfrezesi sevinç içinde )eri müzakere etmiştir . Döğüş 
1 - Dağlarda vukubulan hadi· (Hık6ye) 

Tonje: 16 (Radyo) - Bu sabah 
saat yedi ile sekiz arasında Cebelüt· 
tank tarafından şiddetli bir topçu 
ateşi i\idilmiştir. Bu ateşin mahiye· 
ti hakkında henüz hiç bir şey öğre
nilememiştir. 

dır. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Bugün Şaghay: 16 [Radyo] - Sabah-

de 30 Çin tayyaresi Şanghay'ın ü· leyin saat altıyı çeyrek geçe Çin 

zerinde uçmuştur, 

Japon hava bataryaları şiddeili 
bir mukabelede bulwımu,tur. 

tayyareleri tayyare meydanını ve şeh· 
rin birçok büyük binalarını bombar· 
dman etmişlerd:r. 

- Gerisi ikinci sahifede -

selerin önüne geçilmesi için lazım 
gelen zecri tedbirlerin alınması ; • 

2 -Cezirede Kürdlerle Rumlar Ehramların Esrarı 
arasında vukubulan son hadisenin 
halli için mahallinde tahkikat yapı· 



. -,. Ehramlarda gizlenen hakikatler 

Sürme, ruj ve dudak bo
yasını ilk önce kullanan 

Şehir tıaberoerü 

Yeni orman kanu 
•• 

FiRAVUN KDINLARI nuna gore 

~~-------·---------~~ Köylülerimiz nasıl odun 
alabileceklerdir ? Araştırmaların verdiği neticeler 

Orman kanununun 18 inci mad 

Eski eserler aramakla meşgul 
olan mütehassıslar , ilim uğrunda 
sıhhat ve hayatlarını tehlikeye so· 
karak en çok fedakarlık yapan ilim
lerin zümresine dahildirler • Belki 
bu zümrenin başında bulunuyorlar. 

En eski milletlere aid eserleri 
kazmak suretile arayanlar kendi 
aralarında ihtisas itibarile muhtelif 
sınıflara ayrılmaktadırlar . Meseli 
eski Mısırlıların ve Firavunların 
eserleri ile uğraşanlara Mısırriyetçi 
egyptolog denilmektedir. 

Mısımyatçılardan bir çokları 
meslekleri yolunda türlü tüı lü fela
ketlere uğrıyarak feci bir surette 
ölmüşlerdir. Bazılan ise en taham
mülfersa şerait içinde hala çalışıp 
duruyorlar. Bunlardan biri profesör 
Backmandır . Bu ilim kütüphane
leı de çalışarak İşe başlayan naza
ri yatçılardan değildir . Çekirdekten 
yetişmiştir . 

Daha genç yaşında iken Mısır 
medeniyetinin beşeri medeniyetin 
asıl kökü olduğunu ve bugünkü me
deniyetimizin de buna dayandığını 
hesab ederek çölde çahşmağa ka· 
rar vermiştir. ilk fırsatta bir taharri 
heyetine katılarak Mısıra gitmiştir . 
Mısırda, Sappbonun ebedi eserleri
nin yazılmış olduğu binJerce sene 
eslci papirus sahifeltrinin bulunma· 
sına çok yardım etmiştir. 

Bundan sonra tam otuz sene 
m eıarların irindP. r..a lıAmı" v~ Fira. 
binalanndan ve klerpiç üzerine ya· 
nlmış kitabelerden eski Mısır me
deniyetinin mahiyetini tayin etmek 
için çok emek vermiştir. 

Bu mesaisi gayet parlak netice 
ler vermiştir. Bugünkü tababetin 
esaslarını Mısırlıların bulduklarına 
şüphe kalmamıştır. Bu esaslar Yu· 
nanlılar vasıtasile Garbi Auupaya 
malum olmuş ve üzerinde iılenmiş· 
tir. Gene ilk defa Mısırlılar arasında f 
kısa hikayelerin ve müsahabe ede- 1 
biyatının teessüs eylediğini profesör 
Backman tesbit etmiştir. Bugün Av. ı 
nıpada kadınların kullandıkları ruj 
ve dudak boyası ve sürme ve ım· 
sali boyaların ile defa Mısırda icad 
edilip kullanıldığını keşfetmiştir. 

Profesöre göre Fravunlann me· 
zarlannda bunların ölümüne sebeb 
olan mikropların hala > aşadığına 
ve arayıalar için tehlikeli olacağına 
inanmamak icabeder. Hatta Fıravun
Jann mezarlarında bulunan ve ekil· 
diti zaman filizlenen buğday ve pa
muk tohumlarının da eski Mısırlılar. 
dan kaldığına hükmetmemektedir. 

Bunlar kum fırtınalarının mezar 
lara soktuğu şeylerdir. Bu iddiasını 
isbat için profesör Backman bir 
mezarın içinde en yeni markalı vis
ki ıişelerine tesadüf eylediğini söy
ltıiıek tedir. 

Şüphesiz bu meraklı içkiler bir 
kaç bin sene evvel Mısırda Fıravun· 
Jarın büf elerindc mevcut değildi. 
Bunlann mezarlara girmiş olması 
asırJann marifetidir. 

Profesör Backman son seneler· 
de Mısırdan Sudana gitmiş ve bura 
da hafriyat ve taharriyat yapmıştır. 
Bilhassa Sebebide gayet mühim e· 
serler keşfetmiştir. Bu eserler dinler 

tanhi noktasından çok mühimdir.Çün 
kü profesörün bulduğu heykeJler

1
avani 

ve binalar uluhiyetin vahdetini ve 
beynelmilelciliği vaiz ve telkin eden 1 
Fıravun Ahenotun zamanına aid bu· J 
._.ktadır. Bu Fırawnun Tannnın 

desine göre orman sınırlanna, ko· 
birliğine iman edilmesini buyuran yün ortasından dosd<>tru beş kilo 
cmimamesinin nCJredildiği tarih Eri- metre yani yaya yürüyüıle bir l>uçuk 
hanın Beni İsrail tarafından zapte· saat uzaklıkta bulunan köylülere, ev 
dilmesine tesadüf etmektedir. Bina· )erinde yakacakları odunlar için dört 
enaley Musevi dininin Mısırlılar a· te bir tarife bedeli alınarak izin ve· 
rasında bir zaman hakim olduğunu rilecektir. 
göstermektedir. Bu tarifeleri her kazanın idare 

Profesör Baclcman, Ahenotunun heyetleri yapacaktır. Yapılmış olan 
kucağında genç bir kızı tutan bir orman mahrukat tarifelerinde bir 
heykelini bulmuştur. Kızın siması kental odundan kaç kurus alınacağı 
Bu Firavunun zevcesi Nefreteteye gösterılmiş ise köylüden bunun dört. 
hiç benzemediğinden Firavunun zev- te biri alınacaktır. 
cesinden memnun olmayıp bir met· Orman idaresinde matbu ( köy· 
resle yaşadığı anlaşılmıştır. Bu SU· lü zati ihtiyaç beyannamesi ) vardır. 
retle tarih aydınlanmıştır. Profesörün Her köy muhtarı orman idaresine 
bulduğu eserlerin en mühimi bugün uğrayıp bu beyannamelerden bir ve 
kullanılan türlü tuvalet eşyasının ya bir kaç tane almalıdır • Ziraat Ve· 
Mısırlılar zamanında mevcut olan kileti ihtiyar mikdarını, ocak başı-
emsalidir. Bunlan Fıravunlann me- na en fazla, köylerde 50 kental ola· 
zarlara sokmadığı muhakkaktır. rak kabul etmiştir. 50 kentaldan 

fazla ihtiyaç gösterilirse orman ida· 

Nankinde örfi 
idare kut uldu 

- Birinci sahifeden artan -

Paris: 16 [Radyo] -. Şaghay 
da Fransız Konsül jenerlı hükumeti 
ne gönderdiği bir telgrafta tay· 
yare bombardmanından Fransız im· 
tiyazlı nuntıkasında [ 453] kişinin öl
müş ve [649] kişinin yaralanmış 
olduğunu bildirmiştir. 

F ran11z hülcilmeti tarafından hıç 
htL 't" rtnsız konsoıôsuna - ılk "tirsifta 
F rarwz imtiyazlı mıntıkasında bulu 
nan çoculc ve lcadmlann tahliyesı 
için mufassal talimat verilmiftir. 

Şanghay: 16 [Radyo] - iki va
pur Japon talcviye kıtaah Çin sahil
larine çıkarılmıştır. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Saba. 
hın saat üçüne doğru Çin batarya
Jeri Japon kıtaabnm harclcibna ma. 
ni olmak için şiddetli bir ateşe bat
lam11lardır. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Cham 
berlayin kruvazörü tarafından getı· 
rilen 120 lcışilik bir lngiliz müfrezeıı 
şehre çıkanmılştır. ayrıca Singapur. 
da bulunan bir lngiliz alayı da ha. 
rekete hazır bir vaziyettedir. 

Paris: 16 [Radyo[ - Motte -
Pieguet, Dumont, Savorgnon lcruva· 
zörleri Çindeki Fransız emniyetim 
müdafaa emrini almışlıudır. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Çin 
sahillerine birçok Japon kıtaab ih· 
raç edilmi~se de bu lat'aların mik· 
darı çok gizli tutulmaktadır. 

[Şanoay Klub] bir içtima yapa· 
rak şehirden çıkarılacak olan 1ngiliz 
kadın ve çocuklannın bir Jistesını 
hazırlıyacaktır. 

Nankin: 16 [Radyo] - Sekız 
Japon bombardman tayyaresi şeh
rin üzerinde UÇIDUJ ve tayyare mey· 
daniyle şehrin mühim bazı yerlennı ~ 
bombardman etmişlerdir. 

Olen ve yaralananların mikdarı 
ve tahribatın derecesi henüz belli 
değildir. Bu tayyareler .saat 14 de 
geri dönmüşlerdir. 

Çin menabiinin iddiasına göre Çın 
he-va bataryaları bunlardan üçünü 
düşürmüştür. 

Londra: 16 (Radyo] - Ameri. 
lca, İngiltere ve Frasa arasında Çın 
Japon ihtilifou izale malrsadiyle de
vamlı müzakereler yapılmaktadır. 

Şanghay: 10 [Radyo] - Çın 
kuvvetleri imtiyazlı mmbkalar üze
rinde uçup uçmamak için müzake 
reler yapmaktadırlar . 

resi tetkikat yaparak, muvafık gö
rürse istek, yerine getirilecektir. 

Bölge tarlalarında 
Hely otis görülmedi 

Pamuk hastalıklarını tetkiki çin 
Ziraat mücadele müdürü •Saadettin 
Sarıkayarun Ceyhan, Kadirli, Kozan, 
Dörtyola gittiğini yazmışblc:. 

Ziraat mücadele müdürü tetkik· 
lerini bitirerek şehrimize dönmüş· 
tür. 
mmb.lıtıirmr ı"l'e)\)m-\faşN· nfflı 
c1dele neticesi zail olmu;tur. 

Yalmz Ceybaıun bir mmbkasın· 
da albna nesilde Helyotis haşarele. 
rine tesadüf e,iiJmiştir. 

Bu mıntıkada da mücadeleye 
devam edilmektedir. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Japon 
deniz ve hava hücumlan mütemadi
yen devam etmekte ve toplar iole· 
mektedir. lngiliz tebaası çarpışma 
sahalarından çekiliyor. Şangbay tah-. 
liye ediliyor. 

Nankin: 16 [Radyo] - Altı Ja· 
pon tayyaresi düşürülmüştür. 

Tokyo: 16 [Radyo] - Japon 
tayyareleri Şanghay şimendöfer hat
larını tahrip etmişlerdir. 

Nankin: 16 [Radyo] - Hüku
met merkezinin üzerinde şiddetli 
hava çarpışmaları olmuıtur. 

Çin tayyareleri hakiki bir hava 
muharebesine ilk defa iştirak etmiş 
tir. Bir Japon tayyarrsi ilk hamlede 
düşürülmüştür. 

Şanghay: 16 [Radyo] - ç:nli· 
ler beklenilen takviye kıtaatının vu 
rudundan evvel taarruza geçecekler 
dir. Bu mıntıkada~i 20,000 Rus mu· 
haciri heyecan İçindedir. 

Londra: 16 :f Rad)o) - Uzak 
Şarktan gelen haberlere göre Japon 
ikinci ala)ı Aanı • Kong'a hareket 
etmiştir. 

Londra: 16 [Radyo) - İngilte· 
re, Fransa ve Amenlca bükilmetleri 
Çin Hariciyesine bir nota vererek 
Beynelmilel imtiyaz mınbkasınm 
bom bardman edilmesinden dolayı pro
testo etmişlerdir. Dün ve burünkü 
hava meharebeleri esnasında atılan 
bombalardan biriki taneii fngiliz ve 
Amerika filoları Amiral geileri yakın
larına düşmüştür. Nankinde örfi ida · 
re ilin edilmiştir. 

Londra: 16 [Radyo) - Uzak 
Şarktan muhteJif mcnbalardan alı· 
nan haberlere nazaran dün Ç?n tay· 

Göçmenlere 
6000 metre mik'ablık or 

man ayrılıyor 

Aldığımız malumata göre Niğ. 
de, Nevtehir göçmenleri için Kara· 
İsalı ve Bozdere, Karanlı dere mm· 
tıkaları ormanlarından 6000 metre 
mik' ablık orman ayrılmış ve bu mm 
tılcalann i.skin için ihalesi yapılmış· 
hr . 

Şehrimiz orman dairesi mühen· 
disi Bay Muzaffer, Bozdere ve sö
ğüt ormanlannı teslim ve tesellüm 
işleri için Karsantının Küp köyüne 
dün gitmiştir. 

Postaların gidiş geliş 
saatleri değişti 
Dovlet demiryo1lorı şimendöfer· 

leri tarif derinin değişmesi üzerine 
posta gidiş geliş saatleri de değiş 
miştir . 

Dünden itibaren lstanbul posta· 
p saat 18 de gelmeke başladı • Pos· 
talar şimdiye kadar 21 i çeyrek ge· 
~e geçmekte idi. Artık postalar er
ken geldiğine göre torbalar aynı 

günd<" açılacak ve mektuplar kutu· 
)arına atılacak , Ertesi gün tevziat 
yapılacaktır • 

Gişeler de eskisi gibi açıktır. ak
şam saat 8 den sonra da postahane 
kapısındaki mektup kutusuna halk, 
pullu mektup ve gazete atabilecektir. 

Suişleri idaresi 

Sed ve kanal projelerini 
av sonuna doğru ikmal 

eaeceıc 

Vilayet suişlcri teşkilatının bir 
kısım etüdlerini ikmal ettiğini yaz· 
mıştık . Dün 'aldığımız malumata 
fÖre ; sed ve kanalların projeleri 
bu ay sonuna doğru tamamen ikmal 
ve merkeze sevk edilmiş olacak
tır. 

Ticaret mektebi kayıd 
ve imtihanlanna başlıyor 

Şehrimiz ticaı et mektebi bu ayın 
20 sinde talebe kaydına başlaya· 
calcbr • Bir Eylülde de mezuniyet 
ve ikmal imtihanlarına başlanacaktır. 
imtihanlar 20 eylüle kadar devam 
edecektir • 

Sıtma mücadele reisi 
tetkikten döndü 

Sıtma mücadele reisi Bay Ab· 
durahman Besen'in bölgemizde sıhhi 
işler üzerinde tetkikata çıkbğını yaz· 
mııtık. Sıtma mücadele reisi , Mer
sin, Silifke , Tarsus mıntıkalarında 
kurutulmakta olan bataklıkların iç 
faaliyetini tetkik ederek dün şehri· 
mize dôıunüttür. 

Y•Nleri tarafından Şangbay lima
nmda bulunan Japon donanmasına 
yaplan taarruz esnasuıda şehrin 
muhtelif mahallerine iaabet eden 
bombalardan 463 kiti ölmiif, 928 
kişi de yaralanmışbr. Bunlar arasın· 
da Av~r vardır. 

Çin tayyareleri bugün de Japon 
donanmasına taarruz etmişlerdir. 

Parisr: 16 (Radyo)- Şankhay
daki Fransız tabeası, ve Fransız men 
faatleri, Şanghaydaki bir Fransız 
deniz filosu tarafından korunacaktır. 

Spor 

Samsuna gidecek 
sporcularımız 

Küçülen ada 

l
•stanbuldaki gazetele~ 

mütemadiyen uzadıtı ı 
yet hastahanelere kadlf 

bir adamın vaşından geç 
tiyle uzun uzadıya ya • 

937 senesi başında memleketi - Amerikada Kalifomyada 
mizde üç maç yapan Samsun spor. yet acaib bir hastalığa tu 

k Bu adam da boyuna küçül cularının ziyarP.tlerini iade etme 
ü .. ere 18 kişilik bir sporcu kafilesi Hastalıgı şimdi seyrini ta 
bu ayın yirmi altısında Samsuna se ' yakında hastanın boyu ' 

ceni.1 boyu kadar kısalacak har~ket edecektir . Sporcularımızın el 
d ~ Doktorlar , hastayı ken bu seyahatleri esnasın a zarurı mas· • 

raflarını korumak için Cumhuriyet bırakılırsa ne kadar küçüle 
Halk partimizin ve Halkevimizin çok merak etmekle beraber 

talığı durdurmak için de el çok büyük yarclımları olmuştur • 
Şüphesiz ki bu iki bölge ço· geleni yapmaktadırlar . 

cuklan'arasında vuku bulacak temas, Sinemayı sıhirba 
onların. daha yakından anlaı· sanmışlar! 
ma ve kaynaşmalanna büyÜK bir ve 

k •ıki Amerikalı Gröenlandıo siyle olacağından bu seyahatin ço arasında kaybolmuş bir 
büyük faidesi olacaktır . Aynı za-
manda iki memleketin , spor yönün· köyüne biraz eğlence temin 
de derecelerini göstereceğinden ay· fıkrine saplanıyor. Bu köye 
rıca ehemmiyeti haizdir . Çünkü bu ma getiıiyor . ilin neticesi 0 

sene nihayetinde milli küme hari· sinemaya bir çok seyirci to 
cinde kalan bölgeler karşılaştırıla- Bunlar şimdiye kadar ömü 
rak bunların birincisi milli küme beyaz perdede hareket eden 
kadrosuna alınacaktır . lar görmemişlerdi . 

SON ANTREMAN HALKA Başlangıçta her şey iyi 
GÖSTERiLECEK Herkes kemali hayretle s 

• seyrediyor. Fakat ikinci fili~ 
T, S. K. Çukurova bölgesi futbul a;an mağa başladığı vakit üzerle 
lığmdan : 1 b" 

ru büyük bir hızla ge en ır 
Ônilmüzdeki 22 8/937 Pazar ren balıkçılar öyle korkuy 

günü saat 17 de şehir alanında yerlerinden fırlıyarak, sand 
Samsuna gidecek olaa takım masaları altüst ederek soluğU tu 
son antremanını yapacağından gör· da alıyorlar. t.irQ, 
mek arzusunda bulunanların duhuli. Dışanda selameti bulmakla IG. 
yesiz olarak seyredebileceklerini bil· kulan yatışmıyor. Am.erik~lı .. Ptr 
diririm · alara sihirbaz zannıle old 

Sıtma 'kursları 

Adana Sıtma enstitüsünde her 
yıl açılmakta olan Sıtma kursları bu 
sene de açılacaktır. 

Kurslara 30 ağustos Pazartesi 
günü başlanacaktır. 

Kurs bir buçuk ay devam ede. 
c"k ve doktorlarımız bu kurslara 
iştirak edeceklerdir. 

Kurs muallimliklerine Sıtma 
Enstitüsü Müdürü Doktor Mahmut 
Akalp, Laburatuvar şefi Doktor En 
ver Erdem ve mınbka Sıtma Müca. 
dele Reisi Doktor Abduı rahman 
Besen Sıhhat Vekaletince tayin e. 
dilmiştir. 

Kurslar ıçın hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. 

Belediye dairesi encümeni 
dün toplandı 

Belediye dairesi encümeni dün 
öğleden sonra Belediye Reisi Mua 
vini Bay Faik Ülkünün riyaseti altın 
da toplanmış, muhtelif işler Üzf rinde 
kararlar almışbr. 

Tarihi tedkikler 
Şehrimiz Müze Müdürü, tarihi 

eserler üzerinde tedkikler ve araştır· 
malar yapmak üzere Karkamış civa 
rına hareket etmiştir. 

Bir şebeke 
yakalandı 

Şehrimizde ve bağlarda muhte 
lif zamanlarda birçok hırsızlıklar 
olduğu malumdur. Bu soygunculuğu 
yapan Hamam kurbu mahallesinden 
ibiş isminde birisi ve arkadaşlan 
çaldıkları 300 parça eşya ile yaka
lanmışlar ve adliyeye teslim edilmiş. 

kalkıyorlar. Adamlar güç bell 
kinelerini bırakarak gemiye 
atAbiliyorlar. 

Dük dö Vindsoru 
demokratlığı 

Eski lngiliz kralı Dük dö '{ı 
rıın çok demokrat olduğd 

tün cihanca malumdur. Viya 
gelen yeni bir haber bu sabık 
demokratlığının yeni bir delilini 
teriyor. Sarayının civarında bul 
Nöç kasabası fırıncısı Herr V\fı 
lenin haf tada üç dört defa elin 
nis raketi, ayağınd;\ beyaz rant 
la Dükün ikametgahına gittiği 
rülmüş. Dükü tenis oynarken g 
bir gazeteci sabık kralın karşı 
fırıncı Herr VVigeJiyin bulundu 
görünce hayretten ;ığzı açık 
mış. 

Baytarda: 
Hayvan muayeneleri 
Mınbkadaki son hyvan hastal 

lan üzerine Baytar müdürlüğü ci 
tedbirla almış ve bütün mıntıkal h' 
daki hayvanab muayeneye başl t~ 
mıştır. 

Bahçe mıntıkasında yapılan m 
ayene neticesinde hiç bir hastalı 
tesadüf edilmemiştir. 

Maliyede: 

Bir tayin 
Vilayet maliye tahsil şefi 

Göker te .. fian Bitlis viliiyeti defter 1 
darlığına tayin edilmiştir . 

15 gün içinde 
·20 çift evlendi 

Şanghay: 16 (Radyo) - Çin 
hava kuvvetlerinin son ~arekiu ü· 
zerine Japonların büyük tedbirler 
aldıkları haberi gelmektedir. ferdir. 

Belediye evlenme dairesinden 
aldığımız malumata göre, a~ustosun 
1 inden 15 ine kadar 15 gtln zarfnı 
da şehrimizde 20 çiftin evlenme mu
amelesi yapılmıştır. 
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DO G U Ş Belgradda 
Lı altalardanberi beklenilen bü· ~~ Yazan ~~ - - Az K8r1Şlkllk 
0 yük gün çok yaklaşmıştı· ı İ ~ · ! H0K0MET PARTiSi MENSUPLARI 

.. .. iddialı horoz döğüşü perşen- H KA YECI DiNi AYiNDE BULUNAN BiR 
~'lunu akşamı büyük Çınarlı kah·~~~ GRUBA ATEŞ AÇTILAR 

L:_ e Yapılacaktı. Döğüşecek iki müd H Ik t b kl ı · 
~ takib vard. K d . hli - O korkak değil kurnaz ... Ôteki a aş ve ıça a po ıse 

1 ltalyada bir otomo
bil koşusunda çıkan 

müdhiş facia 

fint h ı. a rı pe vanm k . . h ·· tt • 
orozu ile at canbazı Bayramın budalayı yorma ıstıyor. ucum e ı 

llıtıhur" Kızıl k 'b'ğ' Budala tabiri Kızılcık ibik taraf· 1 
• 1( cı ı ı ı " ... d 1 d Paris : 16 (Radyo) - Belgrad-

k...... ızıJcık ibik bir haftadenberi tarları olanları kız ırmışb, on ar a 

Skara - ftalyada - 16 ( Rad· 
yo ) - Yapılmakta olan otomobil 
bayramı esnasında müdhiş bir kaza 
vukua gelmiştir . 

Birisi İngiliz , diğeri ltalyan olan 
iki rakib sürücünün sevk etmekte 
olduğu otomobiller birdenbire seyir· 
cilerin arasına girmiştir . 

""'tUn tavuklard . d Hint horozile alay etmeğe başla- dan alman haberlere göre; Hüku-
tt can .ın ayn yaşıyor u. met partisine mensup bir kalabalık-
Lir bazı Bayram onun yanına tek dılar : - dini bir nümayiş yapmakta olan bir 

tavuk sokm d Ç" k" d" -Şuna da bak be ... Horoz değıl 
&.-:_ uyor u. un u o- k grubun üzerine ateş açmış ve büyük 
•"fen horozların b" · - d" karga mübare ... 

... ktu. en ınncı uşmanı Hint horozu taraftarları da bu bir kargaşalık olmuştur. Bu karışık· 
D d k 1 1 d Jıkta üç kişi ölmüş , onaltı kişi yara-

L Öğüşten ·· l 1 h sözün altın a a ma ı ır : 
ittl'J gun ere~ evve oroz- . . k" d b" J I · "S lanmıştır. 

il sıkı bir k h" . . . - Sızım oy e oy e enne ar· 
liıınıdı Ho aş, p~r ızıne kgırmesı sak kuş" derler , Baksana ... Hiç et· Hadiseye polis müdahale etmiş 
Çen fÜ~lcrd ro~ ~·ş d~ız, tavı; suz ge· rafı hesaplamadan atılıyor ... fakat halk taş ve bıçakla polise de 
laeaJc Yer a e de ı N~v~e o burh ça~a- iki taraf şimdi adamakıllı kızış mukabele etmiştir. Bir subay , iki 

r en riizel ta;~I ı, ılte ~K a çenın rruştı. Dövüş sahasına seslenenler jandarma neferi ağır surette yaralan· 
11 Pa l arı o an artopu " d mıştır. 
• Ça ı " N 1 .. S k var ı : 
G ı· ,, ' az 1 " ' arı iZ n ' d' Kı 1 k 'b'k .. - K .. . b 'd k. e uıhaıun .. K J k ·b·x.· - Hay 1 ZI cı ı J 'goreyım onıs erg e 1 re..: l " ' iZi cı 1 l5ID " • T 1 k 

ı •qf kiiınesin' .. .. d . T . . sem... epe e şu argayı... T k 
i &'CÇtikçe b' ı~ onu: en cıvı ı cıvı. - Haydi " Hintli " ~ .. Haydi peh· Ür pa Vİ y 0 D U 
tetuıı ıaıırıyıçarh~dd ot~odz nke yad~a: livan .•. Vur yere şu sarsak kuşu ... 
ni t I or, ı e ın en en ısı· y K 1 k 

e lerc t d Bol d b 1 . - apışbr ızı cı ... ti h a ıyor u. gı a. o ıs-
1
. 

ra at f k - Vur peh ıvan ... 
o.';..ı ' a at tavuksuz, aşksız geçen F k K d . hl" H' t ho 
•"iller bu .. r· k ti' h a at a rı pe ıvanm ın -
~vaıı horoz gu?1°d uvvke 

1 
ped · rozu durup dinlenmeden kaçıyordu. 

c. u çı e en çı arıyor u, . . f ı 
1,.~Cc filo t t 1 1 t Kızılcık ıbık tara tar arı : 
vq b_ zo" avrr ı o .a~ a can. - Bö le korkak kargayı dövüş 
\1 uayram Kırmızı ıbığe yem y · k 
erdikçe : " için meydana getirme ayıp şey ... 

.._ Sabr t ğl b d' dediler. 
d du S e o um, sa ret ıyor- H' t h taraftarları . · ana d' ·r d k 8. ın orozu . 

kere . . . 1~1 er .e? hayır yo · ır _ A .. zmızı toplayın .. Karga asıl 
ğU tıın d~!ın ıçme dışı girince hapı yut- .. k"d~ 

' of' t d d" d k sızın ı ır ... 
ki• tir. Bak uş ~ı· ayağı ye 1~. embe.

1 
• Diye mukabele ettiler . Kavga 

• tG ' pe ıvanlar, boksorler 1 e b" .. .. r· . 
tı... rhie~ten ' bokstan önce günlerce uyumS~ş. uk.' karga Hem d " ~r ze · 1 __ ızın ı ... e uyuz 

i Di gırer er.. Sen de sabret.. k 
1 t 'ter tar aftan Kadri pehlivan arga ... b d 1 h . 

11:avgaea H' h b" k - Bu u a a ayvam horoz dıye 
ınt orozunu per ıze so - . d - k d 

ltluştu B .. 1 . ._ bad . • mı " er mey anı " na çı ar ımz di L • u eg encesız ıc:asa a şım h ? 
ııerlcea "h' .. ·· d" .. ünü- ya u 

U 1tQ belci' mu ım .. ~nu, ovuş g ah - Ağzını topla ... Karşında dö-
\1 • ıyordu. Koyun Çınarlı k • .. en hayvana bak ta öyle lif et .. 
Clınde d h · d'd h lar üs- vuş 

'(I liind a a şım ı en oroz Acaba sen ömründe böyle kahra· 

Büyük merasimle açıldı 

Berlin : 16 (Radyo) - Alman
yamn Konisberg, enternasyonal dogu 
panayırında ki Türk paviyonu bugün 
büyük merasimle açılmıştır. 

Türkiyenin bilumum ihraç mal
ları nümuneleri . ve Türk el işlerini 
ihtiva eden pavivon büyük bir alaka 
ve takdir kazanmaktadır. 

Avusturya 

idealini daha büyük bir 
kuvvetle • akip edecek 

Viyana : 16 ( Radyo ) - Hudu. 
da yakın bulunan Herndort da yapı· 
lan bir merasimde başvekil B. Şuş
ning söz almış ve demiştir ki : 

İngiliz yarışcı otomobilini durdur
mağa muvaffak olmuş fakat ltalya· 
nın otomobili üç kadın ve bir erkek 
olmak üzere dört kişinin ölümüne 
sebep olmuştur . Yarışcmm kendisi 
de ağır surette yaralanmıştır . 

Dahiliye ve kültür bakan
larımız İstanbulda 

Ankara : , 16 (Radyo) - Dahili~ıe 
vekili parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya ile· Kültür Sa.kanı Saffat Arı· 
kan dün akşam İstanbula gitmiş 
!erdir. 

İstanbul : 16 (Hususi) - Dahiliye 
vekilimiz ve Maarif vekilimiz bugün 
Ankaı a ekspresile şehrimize gel -
diler. . 
Paraguay hükumetini 

ihtilal partisi ele aldı 

Paraguay : 19 [ Radyo ) -
Cumhur reisi istifasını vermiştir . 
Hükumeti:ı idaresini ihtilal partisi 

reisi Albay Paredes eline almış ve 
iktidar mevkine bir damla kan dökül
meden geçmeğe muvaffak olmuştur. 

~---------·-----------
Doganlıi~cu Ja 

Bir sel faciası oldu 

BiR KADIN YE ÇOCUGU BOGUL. 

Hatay korkulu 
günlerde, 

- Birinci sahifeden artan -

Sancak çok tehlikeli günler ya· 
şamaktadır. Suriye fevkalade komi· 
serliğinin tedbirler almak teşebbü· 
süne geçeceği söyleniyor. 

M. T • 

Bir adam bıçaklandı 
Kırıklı köyünden (Ceyhan) Ha

san oğlu Aliyi, ayni köyden Meh
med oğlu Halil hıçakla ağır surette 
yaralamıştır. 

Yaralı memleket hastahanesine 
yatırılmış, suçlu yakalanarak ad iye 
ye teslim edilmiştir . 

Doktorların mezuniyetleri 

Son yoklamalar sebebile kurulan 
askerJik heyetlerine dahil olan be-

Sahife : 3 

lngilterenin yedinci 
dominyonu 
Birinci sahifeden artan 

sür'atle Britanya milletler mecmua· 
sının yedinci dominyonu olmalı
dır . 

İagil tereye bağlı bir Yahudi do
ıniny~nu teşkil edilm~si fikrini res
men terviç edenler " Filistin Yahu 
di çiftçiler federasyonu n dur, 

Bu teşekkül, Parlamentodt\ en 1 

kuvvetli gruplarc.lan birisidir. 
Diğer liderler de bir Yahudi do· 

minyonu teşkilini içten istemekte 
iseler de şimdilik bu arzularım açı
ğa vurmamaktadırlar. 

lediye ve hükumet doktorlarının mu· 
ayene müddeti olan temmuz, ağus-

tos, ve Eylulde mezuniyet alamıya
caklan Sıhhat Vekaletinden alaka
darlara bildirilmiştir . 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Küçük 
Sabırsızlıkta beklediğiniz gün geldi 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi, bir çocuaun hayat mücadelesini gösteren 

Çok hissi bir film 

Pek yakında · 
büyük Rus filmi 

MUSTAFA 
ihtiras fırtanaları 

8416 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

ğd lrııtt~ bahi~ler tutu!ulmasına b~şla?· man hayvan gördün mü? .. Alışmış· 
lid . Hatta bu bahıslerde çok ılerı lar bunlar uyuz kargalara .. 

n enler vardı · · b 

" Avusturya istiklalini mu haf az'i° 
için takip etmekte olduğu gayesini 
her zamankinden daha fazla bir kuv
vetle takibe karar vermiş bulunmak 
tadır . " 

DU • EVLER YIKILDI '.__ __ _ Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

k · · - Uyuz karga senın aban. 
L - Kızılcık ibik dayağı atmazsa 

ni uerı bu bı .. k t m dır. 
. yıgı eser a arı ... - Şimdi sana uyuz kargayı an-

ul J Dıye pehlivanlanru işaret eden-
Vi er: latmm ben ... 

d' - Pehlivanın Hint ·horozu şim· 
~e kadar kaç ~dövüşçü hayvanın 
ozf,rini kör etti . Ona çıkacak ho· 
oı mu vardır ? .. 

Diye fikir yürütmeler çoğalmıştı. 
Kasabada iki harozun üstüne o 

adar çok bahis tutulmuştu ki ho
?Zlann birinde11 biri yenildiği tak-

) ırde hir çokları sakallarını, bıyık· 
arını traş etmek mecburiyetinde ka. 
acakıardı. Belki de dövüşten sonra 
asabanın yarısı matruş olacaktı. 

• Döğüş günü geldi çatb. Bütün 
lneraklılar büyük Çınarlı kahvede 

lı top1anmışlardı. Nihayet merasimle 
• 0rozlar meydana getirildi. Beyitler 

~undu. Horozların sahipleri birer 
şl t ırer döğüşecek kahramanlarını tu-

Up havaya kaldırarak : 
- Var mı buna çıkacak ?.. di

)'f' rneydan okudular . Çınann altın 
1 toplanan meraklılar : 
. - Güze) bir döğüş seyredece· 
ız 1 ... diye sabırsızlamyorlard1 . 
Dövüş başladı . 
Evve)a Kızılcık ibik rakibinin ü· 

erine hücum etti ve ·horoz merakb-a .. 
n arasında meşhur olan bir kaç 
kaHnat tokadı ,, ile Kadri pebliva-

tın int horozuuu epey hırpaladı. 
Pehlivanın hoıozu daha ziyade 

açıy'>rdu. Onda rakibini arkc.sından 
0ıturarak adamakıllı yormak iste· 
en kurnaz bir boksör hali vard1 . 
Kızılcık il>ik taraftarlarından biri 

tıldı . 
- Bu Hint horozu çok korkak 

S 'Yvan . . . Amma da kaçıyor ha ... 
b :ın'<i arkasından atlı kovalıyor mü 
are~in . 
liit horozu taraftarlarındaıı Muh· 

ltrın oğlu cevab verdi : 

Daha horozlar iyiden iyiye dö
vüşmeye vakit bulamadan taraftar
ım birbirine girmi~lerdi. Şimdi tek
me, yumruk, sille gırla gidiyordu . 
Horozların ikisi de korkudan bir 
ağacın dallarına çıkmışlardı. 

iki dövüşcü horoz dövüş seyret· 
mek için gelenlerin müthiş kavgası· 
nı bulundukları dal üstünden uzun 
hayretler içinde seyrettiler. 

Dövüş seyri için gelenler epey 
müddet döviiştükten sonra zaptiye· 
ler tarafından güçhal ile birbirlerin
den aynldılar." 

Ceziredeki 
kanlı isyan 

-Birinci Sayfadan Artan-

4 - Sancakda çıkan son hadis,!· 
nin müsebbiblerinin cazalandırılma· 

l' SJDa • . 

Şam ; 16 ( TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden ) - Son gelen haberlere 
göre Cezirede Kürdlerle Süryaniler 
arasında vukubulan mü&ademelerde 
her iki taraf dan da bir çok maktul 
ve yaralı vardır · 

isyan harekatı devam e~.mekt~
dir . MahalJine kuvvetler gonderıl-
miştir . 

isyanın yatıştırılmasına çalışıl · 
maktadır. 

Dahiliye ve hariciye veziri .sa-1 
dullah Cabiri ile fevkalade komıser 
vekili kont Strog tayyare ile hadise 
mahalline gitmişlerdir . 

Şam 15 (Hususi) -· Süveyde 
ve havalisi çarşıları kamilen kapalı 

büyük manevralara 
dün başlandı 

• 
- Birinci sahifeden artan -

Dağ topçu kıtalan, tanklar zırh
lı otomobiller, mensup oldukları kr
taların bulundukları yerlerde vazi· 
yet almışlardır. Manevrada buluna
cak misafirlerin ikameti için Saray
daki ilk mektep binası hazırlanmış· 
tır. 

Manevra hareketleri dün gece 
tam gece yarısı başlamıştır. 

Akşehir, ( Hususi ) - Kasaba· 
mızın Doganhisar nahiyesi ve buna 
bağlı Yenice köyünü Cumartesi gü
nü bir saat devam eden fırtına ve 
sürekli bir yağmurdan sonra sel bas. 
mışhr. 

Bir kadın ile küçük Çocuğu bo
ğulmuş ' 15 ev yıkılmış ve bir çok 
evler oturulmıyacak hale gelmiştir. 

Umumiyet itibariyle 315 aile 
büyük zarara uğramıştır . Maddi 
zarar 20,000 lira tahmin edilmekte· 
dir . 

. . Her za?ıan ve her yerde olduğu 
gıbı bu felakete de ilk yetişen Kızıl 
ay olmuş ve felaketzedelere acılarını 
unutturacak kadar müessir yardım· 
larda bulunmuştur : 

Manevra başlangıcından beş da
kika evvel bütün kıtalara Kırmız1 ve -~---~-------
Mavi taraf kuvvetlerine manevra va. Belediyede mezuniyetler 
zifeleri resmen yazılı olarak veı il- B d -

ele iye zabıh kalem komiseri 
miş, cüzütamlar bu emirlere göre Bay Yusuf Aşkın ı ay mezuniyet 
derhal icabeden vazifeye geçmişler. almıştır. 
dir. Yürüyüş yalnız gece yapılmak. 
tadır. Piyade ve topçu i(uvvetleri 
mevzilerine girmişlerdir. Kırmızı ve 
Mavi ordu kumandanları Çorluya 
evvelki gün gelmişlerdir. Dün Çor 
luda bulunan motorlu topçu alayla· 
rımıza merasimle sancak veril.niştir. 
Saylavlar ve Vekillerimiz manevra· 
)arda bulunmak üzere lstanbuldan 
buraya hareket etmişlerdir. 

a: LA L Z%Gi::X !L2% S zzıa E 

bulunmaktadır . Buna rağmen en 
ufak bir hadiseye meydan verilme· 
mesi için hükumet tarafından Ja
zımgelen tedbirler alınmıştır. Sultan 
A traşın , Şam hükumeti tarafından 
tayin edilen muhafızın yerine geçe· 
ceği ve bu suretle hükumetle olan 
anlaşamamaılıjın önüne geçileceği 
umulmaktadır . · 

* * * 
Belediye yazı işleri muamelat 

memuru Ziver Aktaş 15 gün mezu
niyet almıştır. 

* * * 
Belediya evlenme memuru Vehbi 

Er 1 ay mezuniyet almıştır. Yerine 
Belediye Halk işleri memuru izzet 
vekalet edecektir. 

Ceyhanda yapılan 
hırsızlıklar 

Bliyük Mangıt köyünden Ali oğ 
lu Mehmet ve Hazımbey köyünden 
Halil oğlu Şemseddinin evleri meç· 
hul hırsızlar tarafından soyularak 
bir çok eşyalar aşırılmıştır . Zabıta 
takibata başlamıştir . • 

Krınun No: 3258 Kabul tarihi : 121611937 

- Dünden artan -
4) Gayrimenkul alıp veya yaptırıp satmağı meslek ittihaz edenler her 

ay içinde sattıkları gayrimenkulün cinsini, kain olduğu mahalli , numara
sını, müşterinin:adını, soyadım ve adresini, sabş kıymetini bir beyanname 
ile icrayı ticaret ettiği ve şayet muayyen bir iş yeri yoksa ikametgahının 
bulunduğu varidat dairesine bildirmiye mecburdurlar . 

Madde 7 - Mezkiir kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde de· 
ğiştirilmiştir : 

Beyannameye tabi olup da 31 inci madde haricinde kalan mükellef· 
lerden : 

1- Merkezleri Türkiyede bulunan adi komandit, limited, kollektif ve 
kazanç dağıtan kooperatif şirketlerile merkezleri ecnebi memltketlerde 
bulunan bu gibi şirketlerin Türkiyedeki şube veya teşekkülleri aşağıdaki 
nisbette vergi veriiir . 

Vergiye tabi kazancın ; 
10 000 liraya kadar olan kısmından o/o 15 , 
1 O 001 liradan 20 000 liraya kadar olan kısmından °ıo 20, 
20 001 liradan 50 000 liraya kadar olan kısmından °0 25, 
50 001 lira ve daha fazlasından °o 30 . 
11 - 6 ncı madd ı::nin 2 n<'i ve 3 üncü fıkralarında yazılı müesseselerle 

7 nci maddede yazılı mükellefler ve 47 nci madde mucibince beyanname 
vermeği tercih edenler ( kollektifler hariç ) aşağıda yazılı nisbetler dai · 
resinde vergi verirler : 

Vergiye tabi kazancın : 
5 000 liraya kadar olan kısmından °• 12, 
5 001 liradan 10 000 liraya kadar olan kısmından 0 0 15, 

10 001 liradan 20 000 liraya k'\dar olan kısmından °o 20, 
20 001 liradan 50 000 liraya kadar olan kısmından ° o 25, 
50 001 lira ve daha fazlasından ° eı 30 . 

Devamlı hizmet kabul eden serbest meslek erbabı hariç olmak üzere 
vergileri istihkaklarmm tediyesi sırasında kesilmesi lazım gelen 28 inci 
maJdedeki mükelleflerin vergileri ele bu nisbet üzerinden hesap olunur . 

idare meclislerinin reis ve azaları hisselerile huzur hakları , her nevi 
müessis ve intifa hisseleri ve şirketler müdür ve memurlarının temettü 
hisseleri ve murakıplara verilen ücret ve aidat da bu nisbetler üzerinden 
vergiye tabi tutulur . 

Marlde 8 - Mezkur kanunun 33 üncü maddesine aşağıda~i fıkra ek· 
lenmiştir: 

8 inci maddenin 4 numaralı fıkrasında ya .. ılı mukelldlerın ve.gı nı.s

beti b_eyan!lame ile_ bildirjle'! satış kıymetımn }".ı .. de biridir 
8303 - Sonu var -
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMÔK ve KOZA 

Adana asliye ticaret 
kemesinden : 

Esas No: 937 /37 
Adanada armağan pazarı 

tuhafiyeci Burhanettin Başka.-ı 
lif ettiği konkurdato alaca 
rafından ekseriyetle yüzde 
betinde ve 1 ci taksidi kon 
nun katiyet kesbettiği tarihte' 
ren bir sene sonra ve ikinci 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

l=T?"~=<"~~~r=~ı~-=s=· =ı=-'K~·==~-=s-·~=ı=~~~~~K~ü~·~~~ 
apıma ı pamuk 

Piyasa parlağı • 34 35 
Piyasa temizi " 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36 41 

YAPAGI 
•-~B-ey_a_z------~~ ı~~~~ı~~~~---~ 

Siyah _ 

ÇIGIT 

Ekspres 1 
ı-uia,no,,_-=,,__-=-~~~·ı_·-_-_-_-_-:=_-:=_-:=,ı-~-~~~-----~ Yerli "Yemlik,, 

., "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buğ-day Kıbrıs 

~-..,.-~-------

.. Yerli 5,25--
-~ .. -~M,..,....en~t-an-e~~-ı 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 8,25] 1 

ı-.M~e-re~im-e~k~~--~-ı ~--ı-----,ı=-------~-
Susam 11,37--

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 650 

~ ü:ç_---;·~·___,~ .. ~-,.-~-~ı~=6=2~5~_-_-_-_~. 
:.O ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 650 
~ -;; 1 ü,_,ç_--'''-' --'"-' _____ ı 600---ı 
ö -=ı Simit .. 1 900 
] ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet 1 675 
f.! "'ı ü~ç--'-.-. ---.-. --'-----. ı625 __ _ 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
16 I 8 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

( Levha, siper asanların nazarı dikkatine ) 

1- Bilumum dükkanlarla ticari,sınai müesseselerin kapılarına asılan !ev. 
balarla tente, siper ve sabit saçaklara ait 937 senesi tahakkuk resmini 
gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk memur
luğunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, siper resimleri kiracılardan, sa
bit saçak resmi de malsahiplerinden alınır. 

2- Sabit saçak resminin ödeme müddeti ağustos ayının sonu ve bir 
taksiti ele levha, siper tente resminin ödeme müddeti Eylul ayının sonu 
ve bir taksittedir. Bu müddet içinde ödenmeyen bu resimlere yüzde on 
ceza eklenir . 

3- Bu cedveller 26-8-937 perşembe günü kaldırılacaktır.itirazı olan -
ların bu tarihe kadar istida ile belediye riy15etine müracaat etıneleri ilan 
olunur.8429 17-21-25-29 

1- Taşı belediyeden verilmek ~artile yalnız imali n üteabhide ait ol· 
mak üzere 2000 metre tul Bordur taşı yaptırılması açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

2- Keşif bedeli (1100) liradır. 

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

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

isteyenler oradan parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte 

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

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Sonıim Pen• Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 
ı--H-a-zı-r------~,.o=6.;=.--'-'I 08 -Lfret \ K d 1 F • 'h 1 l l · d 1 kı 1 •--=--=------- R · k -ı- 96 aya e en ennı cı az ara, ray arın iizerın e vagon araa b ır 

B. Teşrin vadeli , 5 92 ayışmar --
21 05 •-.,.---'------' - Frank ( Fransız ) 

630
_ 

00 
. Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor lk. Kanun vadeli 5 96 ı---------__ _ Sterlin ( İngiliz ) 

1 
__ H_in_ı_h_a_zı_r _____ 

1 
__ 5 __ 32 Dolar (Amerika) \ 78 _ 88 Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

_ .. N .. ev~y:..o.;.rk-. ____ _.,_1_0_:..4_4~..,.Fr_an_k_.,< ,i.s_v .. iç-re_.) ______ _.

1 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 

tapalarına dikkat ediniz. 

----------- --------------- , Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Çif lt;;lıa.ıI 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aksiyotesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Kaıaciğer ve midedı n 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olenln rrutlska Lu ılıca)a gelmelidirlrr. 

Senelerce çocuğu olrrayanlar Kıdıtti fatııarın ~u feyzindtn müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 

otel odası 
Fazlasından fark alınır 125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi • 

1 

iki def aya kadar • 
Ya2ın Çiftr~ana grin iyınlrr kı:ın <ğrılaıc'ın ı )U) rn ;zlzr. Kı~ın çtk 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 44 

. 
Tarsus American 

College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Dersler 28 eylôlde başlar 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Türkçe, 
lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leyli ücı et 230 lira , 
Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır . 

8426 . 15-17-1-3-5 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
70,'l 104 

Algopan , Algopan .•. 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Al~OJ>aD dır. 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar . 

Yalnız ve nıusırren AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur 

1 

1 

Her eczanede bulunur . 23 8965 

-
iki 

• 
model yenı 

ASPiRATöR 

Sıhhat Müdiirlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

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

Sipariş vukuun la derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alı;mdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
8402 15 g. A. 

üzerine mebni ve Mayıs 317 ve 96 
tapu numaralı çiflik damının üçte 
bir hissesi açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesi Hususi Muba 
sebe kalemindedir. 

3 - Arbrma 24 1 Ağustos, 937 
Salı günü saat (11) de Vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Artırma açıksurettedir. 

de 1 ci taksidin ödeme tariJlll'l-'I 
beden sene sonunda ödemek. 
kabul edilmiş ve bu husustaki 
karar 13-Eylıil-937 paza 

5 - Muvakkat teminat mikdarı 
(37,5) otuz yedi buçuk liradır. 

8399 8-12-17-21 

T. C. Ziraat bankası 2 
rıumaralı çırçır fabrika

sından: 

Müsabaka imtihanile bir muhasip 
ve daktiloluk yapabilecek bir mu· 
habere memuru alınacaktır . 

Taliplerin lise mezunu olması ve 
yaşlarının 18 den aşağı ve 30 dan 
yukarı bulunmaması sıhhatının ta 
marn olması şarttır . 

imtihan 20 - 8-937 öğleden son
ra saat 15 de Ziraat Bankası 2 nu 
maralı çırçır fabrikasında yapılacak

~tır. Diger şartları öğrenmek istiyen
lerin ber gün mezkur fabrika müdü
riyetine müracaatları. 

8422 14-17-18 

Seyhan 

dan : 

Defterdarlığın -

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

artırmaya çıkarılmıştır . isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temi. 
nat akçasile 23 Ağustos 937 pazar
tesi saat on dörtte Defterdarlıktaki ı 
ltom;oyono. gc.lmıolori il:ln olunur. 

1 

8397 7-12-17-21 

9 da verileceğinden itiraz 
olan alacaklıların haklarını 
için Adana asliye ticaret Dl 

sinde tayin olunan mezkur 
celsede hazır bulunmaları r 
olunur.8428 

Kiralık koza de 
Borsa karşısında Çocuk 

yeri yanında yüz kantar kod 
eder çinko mağaza kiralıktır· 
!erin matbaamız idare ın 

müracaatları ilan olunur . c 

Radyo 
Markonl 

Dünyanın en güze~ 
ı hassas makinesi • 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç 

bak ve müştemilatı havi bir 
ralıktır. lstiyenlerin matbaa , 
re memuruna müracaatları i 
nur. 

Bugece nöbetçi ec 
Tarsuskapısı civan~ 
Halk eczanedir =-------·-'! 

ih 
----~-~----------~----....., d 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır . istek 
şartları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatl 

15-20-23-27-31 - 4-8-12-17-20 8314 
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Umumi neşriyat müdü 

Macid Güçlü 

Adana Türksfü:ü:matba 
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