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Harb ilin edilmek üzere 
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merika artık işe karışıyor 

Japonya iTe (Hl rriısmla 'flat'p ~ 
-ltei a-•ta w itin etaktt .... 
fazla gecikemtı . Çünkü iki f1'81· 
1 •iı MdW l>it)J.MU ti· 
ritmiılerdir . 
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YAKYADA MALI AllLAf"IALAllDA 
Ptaı :. t7 ( R"adyo ) - Çın ma· 

liye nazın bUradaki maden müeue 

•ı uzvlill 

seleriyl Wf illlıf illditii~r : Ken· 
diıiM~•~ıı• ıWlrm· 
luk. bif 'tiredi ~iDii LulUnayor • 

Şanfba'Y :1 11 ( Rid;ıo > - Roy· 
ter ajanst bildiriyor : Japon kıtalan 
bu sabah saat bette ıiddetli bir ta· 
amıza geçmişlerdir • 

Plltont• p1m Japon harp ıe. 
mileri bavanm iyileşmesinden istifa· 
de ederek Çin marahhMl111111 pdc!it· 
le bombarchnaaa blflamıtfardır • 

Bir çak JIJP' remileri gelerek 

••hnilel makamat harekete g.a.:~•·i Japon kouolöibanesine. civanna ~ cMnft atiiufı.tdır. Japon ahalbi teh· 

• .. ~nın'1. : 17 ( A. A. ) - Reuter alantrna Qanakkafeden bikffn1di0ft'le 
zst-.;:ı..ıı-vn Ôanakkale civarında esrarengiz bir tahtelbahir Ciudad de C*<tiz 

i lspanyol vapuruna sekiz obO• ve iki torpil atmtttrr. Vapur, der· • '*"'• we tahtelbahir cht ~niie ctaımlfW. Batan geminin tcaptanil• 
tltallatlftctan '19 kiti KwadMtize gitmtkt• olan bir .8ovyet vapuru ta-

~~ ....... leurtanlmtfltr. 
~ vapurunun kaptanı tahtelbahirin C a markasını ve Franco 

. .-aAını tatıdıs)mı beyan etmiffir . 
Moakova : 17 ( Radyo ) - Evvetkr gece bır Franko tehtelbahiri tara-

' enen ıpanyo gemı11ne yapılan bu tec~vaz beynelmılel ma-
WJlllllı..harekete gÇrmi§\ir • 

ti terk etmiıtlr • 
$aftgtiay : 17 ( Radyo) - Çin 
·~ verditt ~ übere göre Ja· 
ponlar Pekhı'"m timalinde Nanbya 
fiddetli bir taarruz yapmıılarsa da 
püsldittillmüşlerdir • 

Londra : 17 ( Radyo ) - Şanr b.,. ~fngiHJ baç ıemili ..... 
nuyor • 

Londrc t l 1 ( Radyo ) - Bat· 
langıçtan bugüne kadar , Çin Japon 
çarpqmal•nnda sekiz bin kadar Ja· 

k d d 
• ponun &tdüiü ve balihamda binden 

~ftr,JWlı&A 0 or usun a ısyan fazla yaralı bulundutu anlaşıllDJltfr. 
Çinin zayiata da on binden fazla ve 
yarahlar Gç bin kadar vardır • 

Vera bombardman edildi Vafington : 17 ( Rai10) -
Ruzvelt , Qaded vaziyeti tedkit et· 

• mektedir. Reilİdbilberan bu allbll, 

ükumeti F raakonun kaça y~ız orada Amenb tebaa için.. 

maklı cevabını reddetti 1 :!1:,& tukd.ıa ...n. yoluııuua· 
!eri tuafıncla bomba~ eıllıııit 1 ~ fevblide · - .O,i,.t 
oldl.lunu bildim)ektedar • mıştir . 

lnailteıe hükümeti bu notaya - ....... MNI ••lllle ... -

vercliti cevıpda Salamanka lıüklme 
. ,,... ......... ...,. tapyan hiç bir ,,.. ti lanııf.dan ~ bll iahatJ ka - Havu muhabirinden : 
-~ eclilmemiı oldu 

1 

bul cl;111 l"tn l.siliz gemileriaiD I Nas,.....&stleriD ileri ._.etleri 
_,.a ~ YllpUflannm mil· boa._ 11 ._ lllilliyetperver tliin bltüa sGa IWlffakiyetle ele· 
-~- qpsı.,,. ... · hiik4meti muul lıildİl'llİl" I' vam etmittir • Mamafih çelia ..... 
~-~- bvvetleri· tir. 1e~rl.,,....,..deiildir .. 
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iin~vralanm z 
için Yugoslav 
heyetide geldi 

a.t.nllul: 17 (R•dyo) _ 
Yug•l•"Y• ••k•rl heyeti 
1111 •11•11 •lltonde, 11., .. 

~· •••I lnlr1M1, 
ll•fk•nl M•lllka ONulu ... ._ ...................... 
laymelll ... 1-rlndz ltllyUk 
merulml• 1ua..,.ı.nn, .. r. 
dlr. Aakerl lllllldo eneıa 
Yugoal•v mım ... ..,... ,,. 
........... TUrlr ........ m•.- .. llMftlr. 

ngilterede 
asuslar 

ş ekesi 

-------
caıuı teıkilih hesa-
bına çalışıyorlWış 

,.... ... ta iti 
pterede yerlt.-k kaun.. 
... bir çok AlııM-... bile Nazi 1 
......_ UWl oklutunu öğren-

a.- 1 
lngiltereye plea Almanlann ta 

kip edildiklai meyc1 ... çdmufbr. 1 
Birolarda ve evlerde çabtm kaz f 

Wleria ... nen baza malümat top 
lamalan istenmektedir. Bu mlar ı 
Alm•ya h.Mlt•a toplanacak ol_; 1 
lıla malimatla ilik.adar olmak ilae· 
...... törle bir tehdit .... 
bhyorlar: 

• - O bt.lde • liderler, IİIİa 
buradaki ikamet tezkerelerinizin ye. 
nilenmesine maui ..... :ip "'
lumı kullanırlu. V c f.;iutereden 
çakJWa mecbur ~hrsuuz. 

·· "86yle bir tehdit, eberiya kafi 
ıeJmelctadlr. Qinki bu fekil derhal 
Almanyaya cl&nnek ve biımetice 
orada omlemak demek oluyor. 

Hitlerin, laplteıede, gizli polis 
tetkillbna ......., mılaca 100 ada· 
.. olclut-a ..... mahlmat eldr 
ed~-.tir. 

Amıpada intifal' eden F qi1t 
aleylttan pzeteler ve mecmualara 
•bmlsle iıtilaar etmit dülcinlardan 
• •it iki bneli, Alman ajmlan 
tar.fıDdan daima ıözalbada bulua· 
•almaktadır. 

Dlkkatıer: 

lı.ükii.met istifa etm · 
~------·--------

Orduda büyük mikyasta 
bir karışıkhk çıkmış 

~-------· ...... ----~ 
Irakla bütün muhaberat munka • 

' Berut: 17 (Hususi] -
Şu ana kadar tahkiki i 
kanı bulunmıyan bir na~~ 

bere göre; Irak ordUSUlrıi 
da geniş mikyasta 
karışıklık çıkmışb . 

" le · kla ola 
bütü!:l tel e on ve telgı -- ....... 

lr•ll U k • • • 
Başvekil Süleyman Şevket Paşanın ~ 

binesiyle beraber istifa ettiği de söyle 
mektedir. 

Şimdiye kadar Ankara - lataabul arumcla 587 
sefer yapıldı. 254,428 kilometre yol kateclilcli 

Ankara: 17 [TORKSôZO mu· 
babirinden) - Hava yollan devlet 
işletme idaresi 27.S.933, 3186 na 
marah kanun ile Miln Müdafaa Ve· 
klleti emrinde teşekkül etmiftir • 

iki senelik bir faaliyet devresin· 
den sonra bir kanun ile Baymdırbk 
Babnhtma devrolunmuttur. 

S.r senelik bir hazart.ktm _.. 
Bayındırlık Sabahtı emrDt. ... 
ilk Ankara • lıtanbal ser.i 15.6.936 
da baılanuttır. 

idarenin gayesi~ ev. 
ve'l iktiaden y&krehit ,elıirletlni 
bava yola °Ad~'· 
~Ji Aqa ve Af. 

ı·~ji~~ eeeebt hava postala. 

Son dakika 

nam memleketimiz ....,,... ..
çecek laammı kendi bava ..... 
mızla yopdaıUtadlr. 

Hava yollan idareli Milll _.. .. 
faa Ba~ ld tan•e ~ 
almtttL Şimcl •ymdlrllk '-tbnla. 
ta emrindeki tanareler pınlardar: 

19!11 5 ,.. tayyarea ..... ........ 
1911 de 6 yolcu, bir .... 

..,,... liparit edilmiftir. 
Bu tayyareler 20.8.9S7 

haren gelecelctir. 
Tayyareler tamamiyle 91t 

törlidür. Ve tebizle mlaıllılll-
Tayyareler L.,iltenıde 

- Gerili ikinci ..... -
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BULGAR MATBUATININ GÖZÜ İLE 

YUNANiSTAN 
----·······----

lovo gazetesi, " bir yıllık 
diktatörlük ,, başlığı al
tında General Metaksas'ın 
4 Ag-ustos 936 yılındanbe

ri Yunanistcında kurduğu yeni reiim
den bahsetmektedir. Gazeteye göre 
bu bir senelik müddet :zarfında yeni 
Yunan rejimi tam bir muvaffakiyet 
kaydetmiştir. Esasen çok dirayetli ve 
düıbin bir memleket adamı olan Ge
neral Metaksas, inhilale uğrayan siya
sal partileri lağvetmek ve bu meyan
da memleketin bünyesini kemirmekte 
olan komünizmi söndürmek için ilk 
iş olmak üzere parlamento ile sena
toyu kapatmıştır. 

Çünkü : bunlar yaşadıkça yurdu 
ve milleti bu siyasal parazitlerden 
kuı kı ma) a imkan yoktu • General 
Metak~as bundan sonra bütün Ekn 
milletine hitaben neşrettiği bir beyan
nE mc ile bütiin milletin kendi dava-

nmla çalı~ma) a Yt:nan b<~vekili Ge
neral Metaksas'ın hallettiği büyük İŞ
ier arasında arne]e meselesi de vardır. 

Büyük devlet adamı bu müzmin 
işi de amele gündeliklerini tesbit ye 
kollektif mukaveleler tesis etmek; is
tihsali çoğaltarak fiatlara istikrar ver• 
mek, ihracatı bir misli fazlasına çı

karmak ve .. Yunan milli bankasının 
altın hüviyetini yüzde kırk nisbetin
de arttırmak .. gibi muvaffakişetlerle 
kökünden halletmek ve memlekette 
bir "amele meselesi,, bırakmamıştır. 
General, ayni zamanda ziraatta, içti
mai müesseselerde, ijiyenik işlerde, 
turizmde, devlet maJiye ·işlerinde. 
münakalakatta, başında ve propagan. 
da organizasyonlarında esaslı inkilap
lar ve başarılar yapmıştır. Fakat, 
Yunan Başvekilinin en büyük hizmeti, 
milli müdafaaya ve bilhassa tayyare· 
ciliğe yaptığı hizmetlerdir. 

sını takviye etmesini , bu davanın 
Ym rn devletini kurmak ve kuvvet- Bugün Yvnar.istanda bütün halk 
Jcı diı ret k ve memlekete hakıki hür· bu ülkünün heyecanlı bir sıtması 
riyeti getiı mck davası olduğ1mu an- içinde :fevkalbeşer fedakarlıklar ve 
Jatıı . BoyJelık1e siyasal partilerin feragatldr göstermektedir. 
berbat bir hale soktuklaı ı miJli disip- General Metaksas,ın takip ettiği 
lini yenidtn tesise muvaffak olarak : rejimin bu ilk yılı, şüphe yoktur ki 
devleti kuvvetleştiren geniş bir prcg- Yunanistan için faydalı olmuştur. 

Uzak n l mlel<etleıde 

KAN GÜTME 
Korsikahların cinayet serisi 

24 Kanunuevvel 1934 günü Fo· 
ata Rat Mm t (Ra mor) Ölü fare 
barında dostu Madlenle ve beş yaş · 

larındaki çocukları ile beraber Noel I 
bayramı yapmaktadır. , 

Birdenbire barın kapısı açılıyor, 
içeriye bir adam giriyor ve ateş edip 

.. 1 1 ' • ı 

F oata ile oğlu yaralanıp yuvar. 
);.nı) orlar. Kü~ük Fransua hastaha
nede ölüyor. 

Ağır surette yaralı olan Foata, 
yanmdcıkilere, oğlunun intikamını 

alacağına yemin ediyor. 

iki Nal sonra ikinci bir 
cinayet 

Cinayet büyük bir heyecan u 
yandırmıştır. Herkes düşünüyor: 

- Katil kim ? 
Fakat htrkesin aklına gelen iki 

kişi de var: Cinayeti işleyen Stefani 
kardeşlerdir. 

Polis bunlardan Jean Paul Jan 
Pol) ü tutuyor. Diğer kardeş Etienne 
(Etyen) i de anyorJar. Fakat biraz 
sonra onun da başka bir barda öl
dürüldüğü haber veriliyor. Bu cina· 
yeti işleyen adam da ortadan kay. 
l:olmuştur. 

Stefanl beraat etti 
Aradan iki sene kadar bir va

kit geçmiştir. 25 Mart 1936 da Ste
fani kardrşlerden mevlc:uf olan Pol 
mabkeme ediliyor ve rnçsuz görü 
lerek beraat kazanıyor. 

Esasen Foata da Stefaniyi itham 
etmemektedir. 

Mezarhkta cinayet 
25 Martta beraat eden Stefani 

26 Martta hapishaneden çıkar çık
maz arkada~ı Paoleski ile beraber 
karısının meıanna gidiyor. 

Foata mezarlıkta düşmanını sa· 
bahtanberi gözetlemektedir. Onun 
yaklaşhğı mezarın biraz ilerisinde 
bir mezar taşının arkasına saklanı 
yor ve Stefaniye ateş ediyor. 

F oatanın karabinasından çıkan 
lcurşunlar)a Paoleski ağır surette 
yaralanıyor. Stefaniye bir şey olmu· 
yor. 

Silah sesleri üzerine mezarlıkta· 
ki adamlar koşuyorlar. F oata tevkif 
olunuyor. 
Stefanl, Foatayı kurtarmak 

istiyor ı 
21 Temmuz 1937 - yam bun 

dan üç hafta evvel - Foatanın 
malikemesi başlıyor. Muhakeme es. 

z 
rarnc!a Sttfcni Fc:c1crın hl;bat!'i 
olduğunu iddia ediyor. 

Fakat, bu defa hile atbk pek 
ileriye varmıştır. Kimse inanmıyor 
ve F oata 7 sene kürek cezasına çar 
pılıyor. 

Stefanlyl öldUrdUler 
Na,!!11.,,.t hun~ .... b•• ....:~ .. ........ ı 

10 Ağustos günü , Stef;ani , bütün 
tedbirlerine, etrafındaki bütün mu· 
hafaza adamlarına ratmen , cadde 
ortasında öldürülüyor. 

Otuz altı ay mücadele, iki defa 
muhakf me, üç ölü, iki yaralı ile 
münasebetlenen bu macera filmi yi· 
De bütün esrarına mu haf aza etmek
tedir. 

Stefanlyl kim öldUrdU ? 
Katll ne diyor ? 

Bu cineyeti işleyen adam da 
ortadan yalnız küçük Fransuayı öl· 
dür:!nİn St~fani olduAu anlaşılıyor . 
Fakat Stefaninin kardeşini kimin öl· 
dürdüğü anlaşılmıyor. 

Son olarak Stefaniyi öldüren de 
meydana çıkarılıyor : Bu Margin 
( Margen ) isminde bir Korsikalı· 
dır. 

Bu suretle, bütün bu -cinayetle· 
ıin, Korsikalıların kan gütme adet· 
ferinden ileri geldiği anlaşılmış olu
yor. 

Fakat , Margen cinayeti şu şe
kilde anlatmaktadır : 

" Stefani benim eski metresimle 
beraber yaşıyordu ve kadına yak 
!aşırsam beni öldüreceğini söyleye
rek tehdit ediyordu. 

" Bir gün, eski metresimle bera
ber onu yanyana görünce dayana
madım, yanlarına gittim . 

" Bu sırada Stefani cebinden bir 
tabanea çıkardı. Bana ateş~decrğf 
muhakkaktı. Ben daha çabuk dav
randım: Cebimden tabancamı çıka· 
rarak at"ş ettim. " 

Şimıiiki halde Margen'in söyle
diklerinin doğru olup olmadığı an· 
!aşılamamıştır 

Seylap zedelerin müra
caatları 3 ağustostan iti
baren kabul edilmiyecek 

SeyliP.ta vuku bulan hasarat. 
dan dolayı yapılmakta olan yardım 
talebi müracaatları, 3 Ağustostan 
sonra lcabul edil miyecektir. 

Şahiir 

Vilayet Ziraat 
mücadelesinde 

· Gelecek yıl için 
şimdiden tedbir 

alınıyor 

Bütün bölgelerdeki pamukları 
korumak ve bilumum haşarelerin çık 
masına meydan vermemek için 
vilayet ziraat mücadele teşkilatı da· 
ba şimdiden tedbirler ittihazına te
şebbüs etmiş bulunuyor. 

Gelc:cek sene için şimdiden tar 
lalara sarfedilecek ilaç mikdarı, ma 
kine, malzame ve mücadele kadro· 
sunun ihtiyacı birer birer teferruatı. 
na kadar tesbit edilmektedir. 

Bölgenin bilumum ihtiyaçları Ve
kilete bildirilecektir. 

Önümüzd~ki yıl mücadele teşki· 
labnın faaliyeti dal.a geniş o
lacak, çiftçimiz daha büyük istifa· 
deler görecektir. 

Borsada 
Yeni kJevland pamuğunun 

kilosu 40 kuruştan satıldı 

Dün şehrimiz Borsasında Ali 
Yolcunun 717 kiloluk yeni klevland 
pamuğu, kilosu 40 kuruştan satıl· 
mıştır. 

Bölgemize 100,000 
çubuk getiriliyor 

Bölgelerimiz bağlarındaki üzüm 
c:nslerinin islahı için lzmirden köklü 
olmak üzere 100,000 çubuk getirti· 
lecektir. 

Bu çubuklar bağ sahiplerine zi
raat müdürlüğü tarafından tevzi edi
lecektir. Muhite uygun diger üzüm 
çeşitleri üzerind~ de tetkikat yapıl
maktadır. 

Hayvan 
hastalıklarının 

Vilayet daimi encümeni, 
dün toplandı '""ı Cenup bölgelerde takayyü · 

datı kaldırıldı 
Vilayet daimi encümeni dün öğ · 

ledt:n evvel Vali Baysalın riyaseti 
altında toplanmış, bazı kararlar al· 
mıştır. 

Yeniorman kanununa 
göre varidat nereye 

yatırılacak 
Yeni orman kanununa göre; ke· 

silecek odun izin kiğıdlannın içinde 
.. ' 1 • • ..J ... _ • __ • _____ ;1ftı .... 

çıkarmak mecburiyeti vardır. Makul 
ve meşru bir mazeret olduğu takdir· 
de orman idaresinin müsadesile müd 
det uzatılabilecektir. 

Köy ihtiyar heyetleri tezkereler 
için top'adıklan para .ı orman dai. 
resine götüreceklerdir. Bu paranın 
yekunu yirmi liradır. 

Yatınlacak para mikdannda or· 
man idaresinden hir irsaliye alınacak 
ve mahallin ziraat bankasına gidile· 
rek para .yatırılacaktır. 

Para yatınldığma dair bankadan 
alınac1k makbuz tekrar orman ida
resine götürülecek ve bunun üzerine 
en son muamele tekemmül ettirile· 
cektir. 

Kültürde: 

Zam gören Lise ve Orta 
okul öğretmenleri 

Kültür Bakanlığı, vilayetimiz Li· 
se ve Orta okul öğretmenlerinden 
zam görenlere aid listeyi, Maarif 
Müdürlüğüne göndermiştir. Bu liste 
ye göre: Şehrimiz Kız Lisesi F ran
sızca Öğretm~ni Bayan Koletin 
maaşı 25 liradan 30 liraya, lng1lizce 
Öğretmeni Ali Daim 25 liradan 30 
liraya, Kız Lisesi Dikiş Biçki Öğret· 
meni Feriha 17,5 liradan 20 ye , 
Erkek Lisesi lngilizce Öğretmeni 
Necati Sepici 25 liradan 30 liraya, 
Erkek Lisesi Fen Bilgisi Öğretmeni 
Şevket 30 liradan 35 liraya, Erkek 
Lisesi Fen Bilgisi Öğretmeni Tahir 
35 den 40 liraya, Erkek Lisesi Fi· 
zik Öğretmeni Hıfzı 30 dan 35 lira
ya, Erkek Lisesi Riyaziye Öğretme· 
ni Muhittin 40 dan 45 liraya, Erkek 
Ötretmen Okulu Terbiye Öğretme· 
ni Hilmi 25 den 30 liraya, Öğr~tmen 
Okulu Tarih, Coğrafya Öğretmeni 
Naciye 25 den 30 liraya, Orta Okul 
Türkçe Öğretmeni Halil 25 den 
30 liraya, Kız Lisesi Felsefe Otret
meni Hayrünisa 25 den 30 liraya , 
terfi etmişlerdir. 

Cenup bölgelerimize yakın Ha. 
tay mıntıkasındaki sıAırlarda veba 

çıktığı bildirilmesi üzerine fenni ve inzi 
bati tedbirler alındığını yazoııştık . 

Bilahare mezkOr hastahtın Sıtır Ve
bası olmadığı anlaşılması ve hudut. 
larımız üzerindeki köylerde yapılan 
muayene ve taramalarda hiç bir has
talık görülmemesi üzerine vazedilen 
takayyüdat kaldınlmışbr. 

Villyet veteriner müdürü de bu 
'·-·-·•:..I..! ... _ ........ ,. ;.......... ...-J""""' 
dönmiiftür. 

Leyli m~sfek 
okurlarına 

Nehari talebe celbine 
gayret edilecek 

Leyli mesltk okullarının nehari
liğe doğru götürülmesi ve daha zi
yade bu okullara nehari talebe kay· 
dedilmesi Kültür Bakanlığınca ta· 
hakkukuna çalışılan bir meseledir . 
Bakanlıktan şehrimiz Kültür Direk
törlüğüne gelen bir yazıda okulla· 
rımızın nehari talebe kayıd ve kabu· 
lünü tercih etmeleri ve parasız yatı· 
lı kısmın müsabaka imtihanına girip 
te muvaffak olmıyanlardan istiyen
lerin nehari olarak kabul edilmele· 
ri bildirilmiştir. Nehari talebe, imti
hansız ve hiç bir zorlukla karşılaş· 
madan okuHara kabul edilecektir. 

Bir köyde bir ev 
soydular 

T engerli köyünden ( Feke ) Ali 
karısı F at nanın evi , ayni köyden 
Mustafa o~lu Ali ve arkadaşı Meh· 
met oğlu Ü3man adında 2 kişi tarafın· 
dan açılarak bir çok eşyaları çalın· 
mıştır . landarmanın takibi üzerine 
hırsızlar yakalanarak adliyeye tes
lim edilmişlerdir • 

Şehrimizde bir haftadanbcri ha
valar farksız bir şekilde devam et· 
mektedir. 

Gündüzleri hava rüzgarlı, gök 
yüzü açıktır. l foklar daima sisli geç· 
mektedir. 

Dün en çok sıcak 36,3 santigrad 
derece idi. 

Spor 
Bölge disiplin 
divanı kuruldu 
Türk spor Kurumu genel mer 

kezinin işarı üzerine Çukurova 
bölgesi spor disiplin divanı teşekkül 
etmiş ve bu heyete gazetemiz yazı 

işleri müdürü Nevzad Güven, ka 
dastro hakimi Bay Cevdet ve ziraat 
odası reisi Bay Kasım Ener intihap 
edilmiştir. 

Belediye ekmek 
fiatlarını tekrar 

tetkik etti 
Şehrimiz belediyesi daimi encü 

meni, son içtimamda ekmek narhını 
kontrol etmiş ve ikinci nevi ekme 
ğin kilosunun 9 kuruş otuz paradan 
ve birinci nevi ekmeğin kilosunun 
da on kuruştan satılmasını muvafık 
görmüştür. 

L!abıtacta 1 

Vukuat yok 
Zabıtadan anladığımıza göre; son 

24 saat içinde , şehir dahilinde hiç 
bir vukuat olmamıştır • 

Bir ev yandı 

Karsavan köyünde (Saimbeyli ) 
lbrahim karısı Ayşenin evinin bah
çesinde çıkan bir yangın komşu bi· 
nayı sarmış ve Ömer oğlu çolak Ah· 
wc«Jın evı tamamen yanmıştır . Za-
bıta , tahkikat yapmaktadır. 

Hava yollarımız 
- Birinci sahifeden artan -

tayyare fabrikası mamulatındandır. 
Motör1eri bilhassa beyn~lmilel mü
sabakada birinciliği kazanmı~br. 

25.5.936 dan 1937 mayıs sonu· 
na kadar: Ankara - İstanbul arasın
da 587 muntazam sefer yapılmışbr. 
244.428 muntazam kilometre kate
dilmiştir. 1.248 muntazam yolcu nak· 
lolunmuştnr. 11 kerre hususi surette 
kiralanan tayyarelerle seffer yapıl· 
mıştır. 

Hususi seferde 4410 kilometre 
katedilmiş ve 31 yolcu naklolunmuş· 
tur. 

919 kişi lstanbul • Ankara üze
rinde pazar uçuşlarında uçmustur. 
Şehir üzerinde 7434 kilometre kat 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar 7095 kilo gazt-te, 
1375.5 kilo bağaj, 206 1/4 kilo pos. 
ta nakledilmiştir. 

Geçmiş senelere nisbet çok fark· 
lıJır. 

Esas meydanlar şunlardır: 
Ankarada Çimento fabrikası 

karşısında. lstanbulda Yeşil köyde. 
Adanada koşu yerine bitişik hava 
limanları vardır. lzmirde Cuma ova
sı yanında tayyare meydanı vardır. 

Ankara - lstanbul yolunda 10, 
fstanbul lzm'ir yolunda 6. Ankara· 
Adana yolunda 6 ihtiyat meydanı 
vardır. 

f zmir . Adana seferleri yeni tav
yareJerin gelmesiyle açılacaktır. 

Ankarada sekiz büyük tayyare. 
lik hangar bitmiştir. Ankara tayya 
re istasyonu binası başlanılmak üze· 
redir. 

lstadbulda Yeşilköy tesisatı Er. 
fransdan 20.000 liraya alınmıştır. 

lzmir, Adanada, hangar, istasyon 
binam yapılmaktadır. 

Bütün tayyarelrde ve Ankara · 
Y eşillcöy meydanında telsiz vardır. 

18 Atustos t 

Çin Maliye N 
göre Japonlar 
egemenliğini el 
mak niyetinde i 

Çin Maliye Nazın lngiliı 
lınm taç giyme merasi • 

bulunduktan sonra , Avrupada 
laşmağa ve muhtelif devletlerle 
masa başlamıştı. Bu arada 
rede Çine yapılacak demiryo 
mukabil bir istikraz akdetti. f 
ile de bir istikraz yaptı • 

Paristen sonra Berline gi 
Kung şimdi oradan da Vi 
geçmiş bulunuyor . 

Çin Maliye Nazarı Berlinde 
bulunduğu bir beyanatta, Çin-
pon hadiseleri hakkında şöyle 
miştir : 

" Japonlar Çinin şimaline 
taarruz etmişlerdir . Mukden 
seferini, 1932 deki Şanghay 
seferini, 1933 deki Yehol, yine 
deki Seddiçin 1935 ve 36 daki 
har ve Sui-Yan hadiselerini ... P~ 
layın. Bunları bütün dünya bili 

" Bugünkü hadiseler Japon 
programının bir devamıdır. Çin 
zilerini ellerine geçirmek,Japon 
itzerine hakim olmak , bütün 
egemenliğini ellerine almak ve 
taki bütün büyük devletlere 
kendi üstünlüklerini muhafaza --'-..._., 
hülyalannın yeni bir safhası d 
dir. Fakat bu, dünyada şimdiye 
dar düşünülmemiş derecede ..::-:,..-.nhu 
kar bir projedir • 

Japonya denizd 
taarruza başlıy 

- Birinci sahifeden artan -
Tokyo: 17 (Radyo) -

ne bugün öğleden evvel içtima 
miştir . Toplantının sonunda di 
meclisi açılacaktır • 

Vaşington : 17 ( Radyo ) 
Uzak şarkda harbin yakında i 
edileceği kuvvetle sanılıyor • 

Şanghay : 17 (Radyo ) -
ıam üzeri Japon amiral gemisi 
lara hareket etmiştir • Bunun, 
bardman için olduğu sanılıyor • 

Londra : 17 ( Radyo ) -
Japon meselesinde lngilixlerin 
bir bitaraflık vaziyeti alacağı 
muhakkak olmadığı ve Çindeki 
liz menfaatlerinin muhaf aza11 i 
icabı halinde tedbirler almağa ha 
bulunulduğu sanılıyor • 

Şanghay : 17 ( Radyo ) -
sabah Şanghay üzerinde yenid 
hava muharebeleri olmuştur • 

Japon tebasmın şehri terle ha,. 
keti devam ediyor . 

Amerikan makamları kendi te 
alannın çıkanlması için tedbir 
almaktadırlar . Şanghayda hayat -il 
ticaret durmuştnr. Bankalar kap 
mıştır . Nankindeki sefaret mem 
lan ve Jıpon gazeteciler aynlmışl 
dır. 

Daha büyük dudrette mubıy 
edilen yer telsizlerinden Ankara 
bitmiştir. lstanbuldaki Silivri ka 
da telsiz tesis edilmektedir. lziDİl't 
Adana için de mübayaa yapllacafC 
Bayanlarımızın yolculutu Ankara • 
İstanbul seferlerinde nazari dikkati e 
eelbedecek derecede fazladır. 

Aalk gezinti uçuşlarına da rai• 
bet günden güne artmalcbdır. 

Pilot, makinist telsizciler hav• 
ordumuzun yetiştirdilderindendir. 
biri .ayrıca Avrupada staj gkrmüş· 
lerdır. 

Tayyarelerin bakımma geliece ae· 
fer yapanlar ertesi gün temizlik, in· 
ce muayeneye taOidir. 

Her 600 saatı dolduran tayyare 
esasb bakım• revizyona tabidir. 

Şimdiye kadar hava yollarıyle 
seyahat eden bütün yolcular daima 
memnuniyetlerini bildirmişlerdir. 

Hiçbir yolcudan bir tek şikiyet 
ahnmamııtir. 
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AŞK HAST ALIGININ 
ilACI MANTAR MI ? 

'rnya garbin bütün medeniyetini benimsemiştir 
akat eski adetlerini de bırakmamak şartile ... Belgraddaki son 

kanlı hadiselerin 
üzeı Japon kadınlarının kullan 
nı k " "I" 1 ' a ta oldugu ı aç ar ... 

Japonya Uzak şarkta garp me-
. Yetini en iyi hazmetmiş bir dev-

' Bunun İçindir ki garbin kar
~..,,..~~far,!> !ilahlaTı ile çıkmış ve bu 1 

llıİ;ti biiyuk devletler arasına gir-

manda baş ağrılarına ve mide eş. 
kisine iyi gelir. 

Afk haslalıjın• birebir gelen 
mantar 

Japon almanağı, kızlara bir ne
vi mantar yemelerini tavsiye ediyor. 
Şayet aşk hastalığı gayet ciddi ise 
nilafer çiçeğinden yapılmış bir nevi 
şurubun içilmesi iyi görülmüş . Bu 
şurup sade aşkın ıztırabını tahfif 
etmekle kalmıyor, hastalığı da tama
mile tedavi ediyormuş. 

r, 

J:l>?n.Ya, medeniyet sahasında 
~ki şayanı hayret terakki ve 

w~ııı hu lığı sayesindedir ki, bundan 
,.. ........ kadar evvel Çarlık Rusya 

Yenmiş, bu gün de mesa
UP-·aı;· ~e nüfusça kendisinden üç dört 

~•çıı'iAb'tha büyük Çine sözünü ge
~r•'ııı· biı •Yor ve en zengin vilayetle

~er ~İrer koparıyor, 
et t ınafıh Japonya bu şayanı hay
iy erakkisine rağmen mazi ile ka-
· :O alakasını kesmemiştir. Kübik 
tur °""ıda Londra kesimi elbiselerile 
~ Ve düğmeye hasarak dakti

•ıt11l"l'l!( . Çağırıp mektubunu yazdırın, 
a~ ~!erini telsiz telefonla gören 

1f adamı evine döndüğü za 
f;ttllrıatii', .;.ftrp elbisesini bir yükmüş gibi 

eııberi en atmakta ve binlerce sene
re lıü ~cdadının giydikleri entaıi

Bi runmektedir. 
ot r cazbandın en kıvrak havala 
olte•.ııak uydurarak dans eden de
hi Japon kadınlan gece yarısı 

e ~nya kokan ağızları ile evl~ri
. re ııce derhal büyük anneleri gi
- ananevi Japon kadını vaziyetine 

r.111~.}':ıı f'diyorlar. Ananevi elbiselerini 

1;;.ek dilliz, sessiz, muti, çalışkan 
A lcı?ını oluveriyorlar. 

d' ınerıkan kollejlerinde seneler
• • • •raefc çürüterek kazandıkları kül· 

l'iioa ·· ·ı · . n ıçın unutuveriyor, ev ış e 
111 

ve kocalarının esiri oluyorlar. 

l{ocakarı lllçları 

al Japonları maziye bağlanışlarının 
llız ev hayatına inhisar ettiğini 

at~tınek hatalı olur. Bir çok ha. 
:ı meselelerde de gene ananevi 
ere rücu ediyorlar, ve garp fen 
burun kıvırıyorlar. ~ 

~olctorluğun bu kadar inkişaf 
1
1
4 _'.>imasına rağmen ekser Japon 

~ erı ecdatlarının ilaçlannı kullan· 
ta ısrar ediyorlar. 

. Şüphesiz dünyanın dört bir kö
e5~de ve müterakki memleketler
•rd OCalcarı ilaçlarına başvuranlar 

ır. Fakat hiç lıir memlekette 
~I 11Yadaki kadar ciddi telakki 
1 ınez. 

Milli Japon almanağında her se 
bu • ·ı· 1 b' ı· t · ananevı ı aç arın ır ıs esı 

Romatizma ve bunun benzeri 
hastalıklur bir nevi böcek yemekle 

geçermiş. . 
Bu milli almanaktan başka bır 

de Japon doktorlarının cep ansik. 
Jopedisi mahiyetinde olan Minkan 
Ryoho isminde bir kitapları vardır. 
Bu kitc.pta bütün bu nevi ilaçlar bi
rer birer sayılmıştır. 

Garpte bir ila dolabı bir evde ne 
rol oynarsa Japon evinde de bu ki
tap aynı rolü oynar. 

Hararat solucanlarla 
dUfUrUIUrmu, 

Bu kitaba göre mide üzerine 
konan solucanlar vücudün harareti. 
ni alırlarmış . Fakat hararet veren 
hastalıkların çoğu kışın başgöster-

diğinden ve o mevsimde solucan 
bulmak imkansız olduğundan solu
canlar yazdan kaynatılır ve içinde 
kaynatıldıkları su muhafaza edilmiş 
kışın hastalar şifa niyetine bu suyu 
içerler. 

Ayni kitaba göre gözde çıkan 
arpacığın en müessir tedavi usulü 

. de arkaüstü yatarak göbeğine tuz 
ekmektir. 
Güneş çarpması ayakların altına 
hiyar suyu sürmekle ted!vi edilir, 

VUcuda ljne batırmakla 
tedavi 

Diğer bir meşhur tedavi usulü 
de vücude iğne batırmaktır. Dikis 
iğnesi büyüklüğünde bir iğne ete 
batırılır ve içeri dışarı bir kaç defa 

oynatılır. iğne çelik, gümüş veya 
altın olmalıdır. Kıymeti ne kadar 
yüksek olursa tedavi kutreti de o 

nisbette yükselirmiş. iğneyi sokan 
u;ta olursa katiyen acı duyulmaz
mış. Hastalığın nevine göre iğnenin 
sokulabileceği 300 yer vardır. 

Şayet iğne ete batar da çıkarıl
ması güç olursa deliğin üzerine bir 
ateş böceği koyuyorlar. Bu bir mik
natis vazifesini görür. iğneyi derinin 
sathına çeker imiş. 

'edilir. Hastalanan Japonlar bu 
ağa müracaat ederek hastalık
tedavi ederler. 

1
Marnafih şunu kaydedelim ki bu Çıbanlar• va dojum •ancılarına 

b~an ekserisinin mü.essir oldu- karfı 
ır çok defalar sabit almuştur. Son bir tedavi usulü de "Moksi· 

b bustin,, ismi verilen tedavidir . Bu unaıtıaının ııacı na lmlf ? 
Moksa denilen bir nevi nebatı, yara 

·, ~Yet bir genç sabahleyin hafif üzerinde yakmaktır. Bilhassa çıban-
ıç ~naltısı ile kalkarsa ı" fukur- larda kullanılır. Bu ottan çıbanın 
• ıs111ini alan bir ilaç alması. tav- kıl Çoc k d 

e edT üzerine konarak ya ır. u o-
8 

1 ır. ğumunda da kullanıldığı vakidir · 
I u, eski toprak tencerelerin ya- Şayet doğum ağrıları pek şiddetli 
tnı4 kilinden imal edilir. Fukuryan 

zaınanda sarhoşluk ve deniz olursa karlının iki ayak parmağı 
asına karşı da birebirdir. arasına bu ottan konularak yakılır , 

Janr.- k' kadının ağrısı bu suretle hafifler 
. ""'' ımyagerleri ilacı tahlil 

:şler ve içinde vitriolin, magnez- mij;. 

Ve kireç bulmuşlardır. ------• ------
I ~ a~a~ hangisinin hastalığa iyi 
dıği hılinmemektedir. 
Jaı>oıı istridyderinin nefaseti 

tşhurdur. Fazla istridye yemekten 
C!ya tutulanlar istridyenin kabuk· 

'.
1111 Öğüterek toz halinde yutmakta 

1 ll~yorlarmış. 
ti! yı~c Öğütülerek hap haline ge

en ıstridye kabuklan, aynı za--

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan ~unur . 

c 

. . . .. ' 
ıç yuzu ... 

. Belgrad: 17 ( A.A. ) - Opla· 
denovatz'da vukua gelen kanlı ha
diseler üzerine resmi bir tebliğ 
neşredilmiştir . Bu tebliğde ezcümle 
şöyle denilmektedir : 

" Bazı haberlere göre muhale· 
fet unsurları ve hassat~n sol cenah 
unsurları , dün Varnavanın hatırasını 
tebcil için yapılan ayinden sonra bir 
miting akdetmek tasavvurunda bu· 
lunuyorlardı . Filvaki , dini ayinden 
sonra , mahalli muhalefet rüesasının 
idaresinde bulunan nümayişciler, ken 
disine taarruz etmek kasdile mebus 
Badjak'ın ikametgahına doğru yola 
koyulmuşlardır . 

Bu yürüyüşe mümanaat etmek 
isteyen Jandarmalara , baston , bı
çak ve taşla hücum edilmiştir . iki 
Jandarma ile bir zabit yaralanmıştır. 
Bunun üzerine Jandarmalar ateş aç
mağa mecbur olmuştur . Nümayiş· 
çilerden iki kişi ölmüş ve on kişi ya
ralanmıştır . 

Nihayet halk dağılmış ve sükun, 
intizam iade edilmiştir . 

Diğer bazı yer !erde muhalefet 
unsurhrı mintiııgler akdine ve nüma· 
yişler icrasına teşebbüs etmişlerse 
de hiçbir muvaffakiyet elde edeme
mişlerdir . 

Mussolinibirnutuk 
daha söyleyecek 

Palermo : 17 (Radyo ) - B. 
Mussolini bugün Palermoya gelmiş
tir . Önümüzdeki Cumaya büyük bir 
nutuk söyley•!Cektir . Duçenin bu 
nutku o gün saat 17,45de Radyo ile 
her tarafa verilecektir . Büyük bü . 
tün ltalyan şehirlerine Hoparlörler 
kunmuştur . 

Frank ordusunda 
• 
ıs yan 

- Birinci sahifeden artan -

Günün sonunda nasyonalistler 
8 kilometre ilerlemiş bulunuyorlardı . 
Nasyonalistlerin pişdarları , Santan
der' e 63 kilometre mesafede kain 
Corconte yakınında bulunuyorlardı . 

Paris; 17 ( A.A.)) - Akde· 
nizde vukua hslen son hadiseler üze
rine lıizerte bahriye mal<amları ha· 
reket edecek olan ticaret gemilerine 
harp gemileri ve yahut tayyareler 
terfikini kararlaştırmıştır , 

Santander : 17 ( Radyo ) -
Şiddetli taarruzlara rağmen nasyo· 
nalistler Gonatayı işgal edememiş
lerdir . 

Madrid : 17 ( Radyo ) _ Gene• 
ral Rumola dün bir nutuk söylemiş 
ve yedinci orduya merasimle bay· 
r ak verilmiştir . 

Madrid : 17 ( Radyo ) _ Alı
nan son malumata göre; gerek garp 
ve gerekşe cenup cephelerindeki 
asi Franko kıtaatında isyan çıkmış
tır . 

Valansiya : 17 ( Radyo ) -
Dün akşam asi tayyareler Talevera 
üzerinde uçarak şehre bombalar yağ
dırmışlardır . 

Madrid : 17 ( Radyo ) -Şimal 
cephesinde asilerin yaptıkları son 
taarruzlar ta:;ıamiyle tardedilmiştir . 
Andaloza yolu üzerinde Tiempos -
Buenos'da asiler şehre yaptıkları 

taarruzda tıp fakültesini dinamitle 
atmak istemişlerse de muvaffak ola
maınışlar . Yalnız ha~tahaneyi tah
rip etmişlerdir . 

Filistin artık 
iyice karıştı 

Kudüs : 17 ( A. A. ) - Haftanın 
sonunda şehirde huzursuzluk artmış. 
tır. Bombalar atılmış ve bir sana
toryom atılan kurşunlardan delik 
deşik olmuştur. 

Arab köyleıi, birbirlerile işaretle 
muhabere etmektedirler . 

Tedhişçiler tarafından çıkarılan 
hadiselerin artması , Yahudi nıah
fellerinde endişe uyandırmıştır • 

Stayodinoviç Belgrada 
dün avdet etti 

Belgrad : 17 ( Radyo )- Baş. 
vekil Stayodinoviç Adiryatik sahil
lerinde kısa bir seyahattan sonra 
bugün Belgrada dönmüş, merasimle 
karşılanmıştır, 

Alman yada 
Üç kişi dün idam edildi 

Berlin : 17 ( A. A. ) - Vatana 
hiyanet cürmüyle idama mahkum 
edilen Erich John, Herman Jobn ve 
WiJhelm Fır! h1kkındaki kararlar 
bu sabah infaz edilmiştir , 

Adana İsmet İnönü Kız 
Sanat Esntitüsü Direk
törlüğünden: 

Okulumuzun gündüz ve akşam 
kısmı talebe kaydına 20 Ağustos 
1937 tarihinden .itibaren başlana
caktır.~ 

A - Gündüz kısmına 5 sınıflı 
ilk okul mezunile orta okuldan me-
zun 12 yaşından aşağı 17 yaşından 
yukarı olmayan kız talebe kayıt ve 
kabul olunur. 

B - Orta okul mezunları oku· 
lumuzun dördüncü sınıfına kayıt ve 
kabul edilir. 

C - Diger okulların muhtelif 

Sahife : 3 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Büyük • 
resmı 

• 
geçıt 

' Eğlenceli , muzkli büyük operet 

İlaveten : 
Çok gülünçlü ve neşeli bir kısım komedi 

Gelecek program : 

Biz de insanız 
Pek yakında : 

Kadife Maske 

RALEIGH dünyanın en sağ-

lam,en zarif , bisikletidir.Bisikletnı 

alacaksanız bir defa Rali marka

larını görünüz. Rali nin muhtelif 

tipleri vardır. Spor,Bayan,Tenezzüh 

modellerini mutlak görünüz Rali 
markada, bisikletteki son tekamülü 

göreceksiniz. 

1·15 g. a. 8434 

Mari Mella Şovbot 
8416 

acantası 

Dörtyol aOzı Kolordu caddesi 

M. Dedeoğlu 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

sınıflarından gelecek talebeler san'at ._ ___ _ Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 
derslerinden sınava tabi tutularak 
layık oldukları sınıflara alınırlar. 

Talebenin getireceği belgeler: 
1 - ilk ve ya orta okul şaha

detnamesi. 
2 - Nüfus kağıdı. 
3 - Sıhhat raporu ve aşı ka· 

ğıdı. 

4 - Dört tane fotoğraf 
5 - Veli kağıdı. 
Akşam kız san'at okuluna gir· 

mek İsteyenler için: 
1 - 16 Yaşından 45 yaşına ka

dadar talebe kaydedilir. 
2 - En az ilk okul üçüncü sını

fını ve ya millet okulunun A ve B 
kurslarını bitirmiş olmak ve yahut 
bu derecede bir duhul imtihanile 
isbat etmek. 

Fazla malu'llat almak iste"cn
lerin her gün saat 15 ten 18 ze. ka· 
dar okul idaresine baş vurmalıdırlar. 

8430 1-2 

Seyhan vilayeti daimi en 
cümeninden : 

1- Nafia daire~i için kılıfla hir 
likte (4) mühendis ç:ıdırı ve kılıfla 
birlikte (20) mahruti çadfr açık ek. 
siltmeye konulmuştur.Muhammen be. 
deli (1600) liradır. 

2- Eksiltme 1937 senesi ağus
tosun 31 ci salı günü saat 9 da Ada. 
na hükumet konağı içinde vilayet da· 
imi enciimeninde yapılacaktır. 

3- Hususi şartname , mukavele
name, projesi isteyenlere Nafia dai. 
resinden bedelsiz verilecektir. 

4- Muvakkat teminat (120) lira. 
dır. 

5- istekliler ikinci maddede ya· 
zıh tarih ve saatta vilayet daimi ~n. 
cümeni~ müracaat edebilirler. 

8421 . 14:....18-19-25 

Kmıun !So: 3258 /..abu/ tarılıı ; 12161 JQ37 

- Dünden artan -

Madde 9 -Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gündelik gayrisafi kazançları üzerinden vergiye tabi tutulan mükel

leflerden : 

a) Denizde, nehirde, ırmak ve göllerde ve karada her nevi nakil ve 
cer vasıtalarında ücretle çalışanlar, inşaat ve imalatta götürü, aylık veya 
gündelik ücret mukabilinde devamlı veya muvakkat suretle iş alan amele 
ve her nevi seyyar satıcılar, işçiler ve hamallar, kundura lıoyacıları ve 30 
uncu maddenin son fıkrasında yazılı müstahdemlerden gündelik gayrisafi 
kazançlarının (10) misli; 

b) Her nevi nakil ve cer vasıtasını mal sahibi veya müstecir sıfatile 
işletenler, inşaat ve imalatta çalışan ustalar , se}Yar sanatkarlar , vapur 
lokanta ve büfelerini işletenler, simsarlar, dellallar, kabzımallar ve mad
rabazlardan gündelik gayrisafi kazançlarının ( 12) misli: 

c) 1 inci maddenin (D) fıkrasına dahil olan iş ve teşebbüsler erbabının 
gündelik gayrisafi kazançlarının (20) misli ; 
üzerinden vergi alınır. 

ç) Ecnebi memlekeılerden gelen artistlerle temsil ve her nevi oyun 
heyetlerinin vergileri ; 

1 · Biletle girilen ve içinde konsomasyon yapılmıyan yerlerde çalıştık· 
lan takdirde 74 üncü maddenin (D) fıkrası mucibince kullanılacak duhu
liye biletlerinin muhtevi bulunduğu mebaliğin tamamı üzerinden 0/

0 
5 nİs· 

betinde ; 
il · Biletle girilmiyerek içinde konsomasyon yapılan yerlerde çalışma· 

(!arı halinde 27 nci maddeye tevfikan; 
111 - Biletle girilmekle beraber içinde konso:nasyon yapılan yerlerde 

çalışırlarsa 74 üncü maddenin (D) fıkrası mucibince kullanılacak duhuliye 
biletlerinin muhtevi bulunduğu meblağın tamamı üzerinden o;, 5 e zami-
meten 27 nci madde hükmün<'e ; '

0 

hesaplanır . 

d) lstanbul Balıkhanesindeki seyyar kabzımalların vergi nisbeti , bun
lara balıkhanece ödenen paranın °/o 5 idir. 3) üncü maddenin 9 uncu fık· 
rasındaki balıkçılar hariç ) . 

Madde 10 - Mezkur kanunun 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Re'sen tarhedilen vergiler lstanbulda alakadar Maliye şubesi tahakkuk 
şefliğine tebliğ edilir . 

Madde il - Mezlcı1r kanunun 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

8303 -Sonu var -



Sahife : 4 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 
6 ncı işletme mıntakasında aşağıda mevki ve kilometreleri, mikdan \it muhammen bedelleri yazılı balast ayn ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 27-8-937 cu

ma günü saat on birde Adana gan binasında 6 ncı işletme artırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır • 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesaikile teklif mektuplarını eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
istekliler bu husustaki şartname ve mukavele projuini Adana, Ankara, Haydarpaşa, Afyon, Malatya işletmeleri yol Baş Müfettişliklerinden bila bedel alabilirler.8401 8-13-18-24 

idareye ham taş lüzum olursa 
taahhüd edilen balastın o/o 20 
si nisbetinde alınmak şartile 
hat kenarında figüre edilmiş 
halde ham taş bedeli 

No. Ocakların mahalli 
1 Mandason istasyon 

k a r ş ı sında K.m 
80 700 de hatta 
950 metre mesafede 
vaki taş ocağından 

2 Hacıkırı istasyonunda 
ve 307 -+ 000 312 000 
KM ler arasında hat 
kenarındaki 307 -ı- 000, 
310 t 500 ve 311 t- 500 
mahallerindeki taş ocak. 
!arından . 

3 Ce) han istasyonunun 
8 t 500 K.m Adana ci. 
hetinde ve K.m 411 500 
deki taş ocağından 

Kuruş 
77.90 

64.40 

69.50 

Hat kenarında gös
terilecek mahalde 
figüre edilmiş hal
de balast bedeli. 

Lira kuruş 
147 90 

134 40 

139 50 

Ham taş veya 
balastın vagon
lara tahmil be
deli 

Kuruş 
14 

14 

14 

Ham taş veya 
balastın vagon· 
lara tahmil ve 
istenilen mahal· 
de vagonlardan 
tahliye bedeli 

Kuruş 

17.50 

17.50 

17.50 

Eksiltmeye konulan 
balast miktarı 

3 
M 

4000 

11000 

6000 

Balastın mu. 
hammen be· 
deli . 

Lira K 
6616 00. 

16709 00 

9420 00 

Muva~kat teminat 
parası MÜLAHAZAT 

Lira K. 
496 20 

1253 17 

706 50 

1 

Devlet demiryolları Ada-

ı------"!'!"PA!"PM'!t'IÜ"°K-ve..,.K"'Ö~""'zAr--·-----1 BELEDİYE İLANLARI ğ~;j~:t:me müdürlü-
------ ----- Kilo Fi)ab ,__ ________________________ ...; 15 Eyh11 937 tarihinden itibaren 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi - En az ı En çok Satılan Miktar iş' arı ahire kadar Mersin ve Samsun 
1- Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum görüldüğü için ı k 

=ı-~~=r== =ır. _ s.__ ır. ~ı==-~ır=ıı=·~~-=ı istasyonlarına münhasır oma üzre 
apımalı pamUk ihalesi tehir edilen c naze otomobili yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. tatili edavata mahsus D. D. 50 nu 

Piyasa parlağı • 34 -35---ıı------- 2- Muhammen beıleli (2400) liradır. maralı tarife ile tayin edilen yirmi 
Piyasa temizi " 3- Muvakkat teminat (180) liradır. dört saatlik g~rek tahmil ve gerek 
iane 1 4- ihalesi eylülün 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte belediye encü- tahliye müddeti sekiz saate indiril-
iane 2 8427 meninde yapılacaktır. miştir. 15 18 Ekspres 
Klevlıınt 36 40 5- Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir.isteyenlere parasız Adana birinci icra me-

verilir , 
y A p A C I 6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta ttminat makbuzları ile bir· mur)uğ undan: 

.....,~,,..~,,_ya•:---------- ----1 likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8433 18-22-26-31 (Adana askeri hastanesi eski ka 
ıya _ rantine memuru iken) halen ikamet· 
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ı-TIY~ul,-ru7-------ı-------ı-----

Delice 1 
1-,.,------,-----1------

Kuş yemi ,----
Keten~lo7h_um_u____ 8,25J--I ıı --------
Mercimek ! _____ -

ı-~s~usa==m:--------ı-~1~1.~37~-·, _-------

UN 
! ~ört yıldız Salih ı 650 
uç.... 1625 :.5 ~ -D~ö,-rt,--yı'ld'ız-.-D""o""kru--:-lu'k ____ ı6so----

~ ~ 1 üç ,, " t 600 
] -il 1 Simit ,, 1_900 __ _ 
:ı< Ei Dört yıldız Cumhuriyet 675 
~ <>ı-üç .. .. 625 __ _ 

Simit ., 

Liverpol T elgraflan 
17 / 8 / 1937 

~~-...~~~~ ....... ~-~~~~~---
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
SoAtim p,,,,, 

Hazır 6 08 -Lireı 
196 B. Teşrin vadeli 5 92 Rayişmark 1 

Frank ( Fransız ) 21 04 lk. Kanun vadeli 5 96 Sterlin ( ingiliz ) 631- 00 
Hint hazır 5 IE.. Dolar ( Amerika ) 78 85 
Nevyork 10 44 Frank ( İsviçre ) 

Adana Ziraat mektebine girme şartları: 
1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumburiydi tabaasından plmak. 
3- Çifçi olmaı<: veya arazisi bulunmak vqa arazi sahibinin çocuğu ol. 

mak ve bunu vesaikle isbat etmek. 

4- Ya;ı ( 15) den aşağı ve (19) dan yukarı olmamak . 
5 - H~stalıksız ve her türlü ziraat işlerini yapmağa elverişli olduğunu 

doktor raporu ile tevsik eylemek . 

1 - Asfalt dörtyol ağzından Askeri Fırka önüne doğru uzanan cad
denin iki tarafındaki beton yaya kaldırımlarının tamir ve islahı açık ek 
sihmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli : 1216 lira 98 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı : 83 lira 77 kuruştur. 
4 - ihalesi Ağustosun 19 uneu Perşembe günü saat on beşte bele

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif ve projesi belediye fen müdürlüğündedir. isti 

yenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzile birlikte 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
8387 5-10-14-18 

1 - Balediye dairesinin bir yıllık kırtasiye ihtiyacının satın alınması 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (954) lira 22 kunıştur. 
3 - Muvakkat teminatı (65) liradır. 
4 - ihalesi Ağustosun 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Alınacak kırtasiyenin müfredatını gösteren liste ile şartnamesi 

beltodiye yazı işleri ~alemindedir. istiyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ih•le günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir· 

likte belediye encümenine miiracaatları ilan olunur, 8395 7-12 18-22 

1 - Atatürk parkında yaptırılac k olan elektrik tesisatı açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (3995) lira (45) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (300) liradır. 
4 - ihalesi Ağustosun 23 üncü Pazartesi günü saat on beşte beledi

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe aid şartname, keşif ve projeler belediye fen işleri müdür

lüğündedir. lstiyenler oradan parasızalabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte bt-lediye en-

cümenine müraca~tları ilan olunur. 8394 7-12-18-22 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

K.AYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

gahı meçhul bulunan Hakkı oğlu 
Sıtkı Yıldırıma. 

Kayseri askeri mektebinin 7.4.937 
tarih ve 36/31 no: lu ilamı ile Adana 
askeri hastanesinde karantina me· 
muru bulunduğunuz zaman zimme 
tinize geçirmiş olduğunuz emanet 
paradan (34720) kuruş ile iki yiizlük 
altın ve (1400) kuruş mahkeme ve 
ayrıca icra ma~rafını ödemeğe mah. 
küm olduğunuzdan mezkür paraların 
beş gün içinde icra veznesine tesli· 
mi ve bu müddet içinde borç öden 
mez veya tetkik mercİinden veya 
temyiz ve yahut iadeli muhakeme 
yolu ile aid olduğu mahkemeden ic 

ranın geri bırakılması hakkında bir ka· 
rar getirilmedikçe cebri icra yapıla 
cağı ve bu müddet içinde mal beay 
nında bulunmazsanız hapı la tazyik 
olunacağınız hakkında tanzimatla ic· 
ra emri ikametgahınızın meçhnl oldu· 
ğundan dolayı tebliğ edilemiyerek 
ilanen tebliğat ifa~ına karar veril-

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unulturrr,eviniz 
sıhhat ve neş'e 
verir. 
Kelvinator 

Buz dolapları: 
yiyecek ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Seyhan Valiliğind 
1- Hususi idareye ait Ka ' 

kada yeni mezarlık karşısında(29, 
hektar mikdarındaki eski koşu 
iki sene müddetle yani iki 
için kiraya verilecektir . 4) 

2- Muhammen bedeli (47 
dır. 

3 - Şartnamesi Hususi Muhl 
kaleminde görülebilir. 

4 Arttırma 31 8 937 sab 
saat (11) de Vilayet daimi er#: 
ninde yapılacaktır. 

5- Arttırma açık surettediı 
6- Muvakkat teminat 

(35) lira (55) kuruştur . _. 
8435 18-21-24-JV 

Adana Orta Tecim ok 
Direktörlüğünden: 

Okulumuza 20 Ağustos 931 
hinden itibaren talebe kayıt ve 
lüne başlanacaktır. 

1 - Okulumuz ikinci de 
orta ihtisas okulu derecesindeıi' 

2- Mezunlar işyarlığa yeri 
hususunda orta okul mezunu b 
dan istifaıle ederler. 

3 - Bu okulu bitirip ta 
rine devam etmek isleyenler 
bakanlığına bağlı Ankara ve 
ticaret liselerile Ekonomi bak 
ğına bağlı lstanbul yüksek ikti5' 
ticaret okulunun ticaret list"si 
mına girerler. 

Okulumuza kayıt olunacak 
!ebenin getireceği belgeler: . 

1 - lık okul şahadetname~ 
2 - Sıhhat raporu ve aşı 

ğıdı. 
3 - Nüfus kağıdı. 
4 - Boyunda 6 fotoğraf (4. 
5 - Bir veli göstermek 
Okulumuza kız ve erkt-k t 

kabul edildiği ve her gün saat 8 
12 ye kadar ve 13,5 dan 15 şe 
dar kayıt yapıldığı ilan olunur. 

8431 1-2 

T. C. Ziraat bankası 
numaralı çırçır fahri 
sından: 

Müsabaka imtibanile bir mııh 
ve daktiloluk yapabilecek lir 
habı:re memuru alınacaktır, 

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

imtihan 20 - 8-937 öğleden 
ra saat 15 de Ziraat Bankası 2 
maralı çırçır fabrikasında yapıl 
tır. Diger şartlan öğrenmek isti 
!erin her gün mezkür fabrika il' 
riyetine müracaatları. 

8422 14- 17-1 

miş olduğundan ke) fiyet lt bliğ 
kamına kaim olmak ü:tre ilan 
lunur. 8432 J 

6- Orta mektep şabadetnamesi veya bunun yerine behemehal her ders 
ten alınan dereceleri gösterir bir tasdikname ile nüfus, aşı kağıtları, hüs. 
nühal mazbatssı, ve üç fotoğraf vermek . 

7- Mektep leyli ve meccani olduğundan tahsil devresi içinde meşru 
ve mücbir sebepler olmadıkça mektebi terketmiyeceğine ve ettiği takdir
de mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair numune
sine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermtk • 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristal dır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su d~I. sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 24 

11 

1 •ti 
İşler 

Be 
•sı i 
lidür 
llııştı 

I< 

--8- Yukarda yazılı şartlar içinde mektebe girmek istiyenlerin en son 
10 Eylı11 937 tarihine kadar istenen evrak ve vesikalarla birlikte ve bir 
dilekçe ile Adana Ziraat· mektel..ıi direktörlüğüne ba~ vurmaları lizımdır • 
Müracaat edenler arasında gösterecekleri mektep şahadetnamesinde veya 
tasdiknamesindeki derslerden en eyi not alanlar derece sırasile ve muay· 

ken kadroya göre kayd ve kabul olunacaklardır. 8409 12-15-18 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kay ad elen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmıı1 Kayadelen 

tapalarjp@ dikkat ediniz. 
Belediye karşısında 7966 ıı de 

·-----------·---------------tla~et 
Kayadelen T"'81itleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolandır 

Büyüle dam.eanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 105 • 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

' U~uı 

Pıtı ad 
llıiı, ~ 


