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harekete hazır vaziyette 

EliR HARP UMUMi 
EIAŞLAMAK UZERE 

--""--~--------·--------~~ ~rtık iş diplomasi çığırından çıkmış bulunuyor 

Akdenizde ....... 

lngiltere Akdeniz filo
suna emir verdi 

Uzak Şarkta 

Cinde um~mi sefer
berlik ilftn edildi 

Pttiitecaviz kim olursa 
ateşle mukabele 

olsun derhal 
edilecek 

İngiltere ve Amerika Uzak Şark 
işine artık filen karışıyor 

·------
Kırmızılıların mukabelesi ağır 

bastı ve mavililer 
ı"'~l~hdra:l8( Radyo ) - Akdenizde 
•ay, \'üıc uğrayan ticaret gemilerinin 
cil\'"•ırıırı gittikçe artmasından ve te-

4. ıey Uz ~abasının büyümesinden endi. 
den~ ..... lngiltere hükilmeti , Ak
~ 12 

filosuna bir emir vererek, bun· 

8 '1h •orıra bir ticaret gemisi tecavüze 
•dıtı 2 - • • . 

lııiJli). . aman , mutecavız gemmın 
e tirı tb ne olursa olsun derhal üze

le: ateş açılmak suretile mukabe-

getirilmiştir . Vapurun tayfaJarmdan 
17 kişi kaybolmuş ve ikisi ölmüştür. 
Tecav.üz 13 Afustosta vukubulmuş. 
tur . 

Madrid : 18 ( Radyo )- T oledo 
ve Taleverada asi hatlarında isyan 
çıkmış ve bu isyan neticesi muhalif 
asi tayyareciler TaJcverayı bombar
dmana başlamışlardır. 

Madrid : 18 ( Radyo ) - Nas
yonalistler muhariplikJerinin tarınma
sında hala ısrar etmekte ve gönül
lülerin katiyen İspanyayı terkedemi
yecekJerini bildirmektedirler . 

Vaşington : 18 (Radyo) - Ame. 
rikan hükumeti Tokyo ve Nankin hü-1 
kıimetlerine bir nota vererek Şang
hay da bulunan Amerika tebaasına 
ve mallarına vuku bulacak her han
gi bir tecavüzden hiç bir mazaret 
ve sebep tanımaksızın Japon ve Çin 
hükumetlerini mesu) tutacağını bildir
miştir. 

imtiyazlı mıntıkasında bulunan ve pa
muk mensucatı sanayiinin kesif bir 
surette toplanmış olduğu Hunkeye 
karşı şiddetli bir taarruza geçmişler
Uir. Muharebe bütün şiddetile devam 
etmektedir. Burada bulunan 1500 Ja
ponlu kadın ve çocuk şehri ferket. 
mişlerdir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Cebhe gerisine çekildi 

Şef manevralarda 
~~--------·-------~~ 

Misafirlerimiz harekatı büyük zevkle takib etmekte 

Balkan matbuatının dostane yazıları 2 ~1~ulunu1masını bildiı miştir. 
teca, !c : 18 ( Radyo )- Akdeni7de 
re uz~ utrayıp batırılan İspanyol 

hlilerllıdc n birisinin tayfası buraya 

Nankin : 18 (Radyo) - MecJis 
tarafından kabul edilen Umvmr Se
ferberlik hükumete bildirilm'ş ve sü
ratla tatbiki istenmiştir. 

Şanghay : 18 (Radyo} - Japon 

CENUPT AKf KANLI HADiSELERiN iÇ YÜZÜ 
Şiınali Suriye ı 
3ıcı ihtilal için 

t bulunuyor f 
AMUDE YANMAKTA 

Bin Suriye mültecii Mardine res
men ka bul edildi, yerleştirildi 

Mardin muhabirimizin hudut boyundaki 
intibaı ve mültecilerle yaptığı konuşmalar 

.. Mardin : 16 [ Türksözü muha 
•tı Yazıyor ] - Şimali Suriyedeki 
.Yanlar, yağmalar ve yangınlar üze. 
ınc A 

mude kasabasından canlarını 
tlarmak için hudutlarımıza iltica 
en anasır, hükumetimizin dün res. 
e~ Ver~Hği müsade üzerine Mardine 
il l edilmişlerdir. 
r ıooo kişilik bir koıfile halinde 

il Unan mülteciler, şehrin sokakla. 
doldurmuştur. 
Bunların bir kısmı yaya, bir kıs· 

~ 1•tıı, arabalı, esterli olarak gel 
•terdir. 

Belediye, bu mültecilerin bann· 
Si •• 

.. d .. •çın tedbirler al nış, emniyet 
ti Urlüğü de hüviyet tesbitine baş 
Ilı ıştır. 

Kafıle daha şehire girc:rken bun 
tın i . . k 1 f Ç~r~sıne atı dım. Ve ilk tesa-

cttıttm bir mülteci ile konuş 
ırı. Bu, bir elinde altı ve diğer elin 

&ekiz yaşlarında iki çocuğu tu
n y·· .. 
• uzu sararmış ve kararmış, bit-

il lclvırlı bir Araptı : 
- Çok mu yorgunsunuz .. 
- Yorgunluk söz mü efendim, ö. 

hepsi mahvoldu. Yakıldı, yıkı~dı, 1 
çalındı, - 1-' unu anlatırken ellen~-

~ den tuttuğu iki küçük y<vrusunu ışa· 

ret ederek - bunTardan başka bir 
şey kurtaramadım. Karım ateşler için 

- Gerisi ikinci sahifede -

KAYIP SOVYET TA YY ARESI 

L. 209 un kurtulması 
muhtemel mi? 

Moskova : 18 ( Radyo )- Tay. 
yare-ci Matıern ve arkadaşları dün 
Moskovaya gelmişlerdi . . 

Mattaru kendisinin de derhal 
Sovyet tayyaresi [ L. 209 ] u araş· 
tırmağa çıkacağını söylemiştir . 

Londra : 18 (Radyo) - Dey· 
li Ht=rald gazetesi şunları yazmak. 

tadır : 
• Sovyet Tayyarecilerinin kur· 

Kızıl ordu şefi 

Mareşal Voroşilofa 
suikasd mı yapıldı 
Son gelen _.........._. 

Avrupa ga 
zetelerinin 
Varşovadan 

alarak neş 
rettiği bir 
habere gö 
re; kızılor 
du şefı v~ 

harbiye! ko

misc::ri Ma 
tulması imkanının kalmadığından 
bahsetmek henüz yerinde bir şey 
değildir . Tayyarecilerin yam~da ' 
tehlikeye düşmeden bir çok gurıler 
İmdad bekleyebilecek vesait olduğu 
gibi kırkbeş günlük de yiyecek var
dır. 

' reşal Voro 
şilof bir su 
ikasda ma 
ruz kalmış 
ve baldırın 
dan yara 
lanmıştır . Voro,llof 

Moskova bu haberi tekzip etmiştir • .. 

UNIM 
Akdenizdeki 
korsanhk 

Nevzad GÜVEN 

M i~l~tlerin menfaatleri, po
lıtıkaları o kadar girift 
olmuştur ki, en uzak 

hadiseleri · bile gözümüzün ö· 
nünde cereyan ediyor gibi görme
ğe mecburuz. 

Maaevra· 
ya ordunun 
en modem 
motorlu va
sıtalan işti. 

rak etmiştir. 
Yaanda. 

ki resim IOll 

sistem bir 
tanin göste. 
riyoı. 

Mesafelerin iplik yumağı gibi 
toparlandığı, dünyanın dört bucağı
ğının katlandığı· bir devrede yaşı· 
yoruz. 

Büyük Şefimizin derin bir görü· 
şü ifade eden sözlerinden de anla
dığımız gibi, dünyanın bir ucunda 
vukuagelen bır yangının bize de 
sıçrayabileceğini :unutmamamız la
zımdır. Bunun içindir ki, bütün dün
yayı büyük bir endişe içinde öıra
kan hadiselerden birisi olan Çin -
Japon ihtilafı karşısında lakayd bir 
seyirci halinde kalamayız. 

Çorlu : 18 (Anadolu ajansının hususi muhabiri blldlrlyor) -
DUn sabah ve bugün Çerkes köyUnden hareket eden bir kır. 
mızı tümenle bir mavi tUmenln Manika köyUnUn cenub sırtla
rlnda kar,ılafmaslle b•flayan muharebe evvela mavinin taar
ruzu, sonrada klrmızımn mu. -------------

ı::::~~~~f ::::.:::nı:::~_ ı ı;~~ 
langlcındanberl manevra sa h • k b • • 
hasmda bul.unmaktadır aa,ve: cep est a ıneyı 
killmlzde AtatUrka refakat et- } J 
maktedlrler. e e a ıyor 

Bugün kırmııı tümenin karşısında 
bulunan maviler Y anıkova köyüne 
doğru çekiliyor. Kırmızıların tazyiki 
üzerine maviler cebhe gerisi emrini 
almış bulunuyorlar. 

Bu, böyle olmakla beraber bize 
bu umuml endişeyi unutturacak di
ğer bir hadise ile daha karşı karşı
yayız. Bu hadise gözümüzün önün
de C:iyecek kadar yakınımızda cere
yan ediyor. Kırmızı ve mavi tayyareler bu 

sabah bir hava tarassudunda bulun
dular. Ve her iki taraf kumandanlık

- Gerisi üçüncü sayfada -

ispanyadaki sivil harb Akdcniz
de beynelmilel bir korsanlık yarattı , 
başladığı gündenberi yeni ideolo
jilerin döğüşü mahiyetini alan is-
panya i~tilali o derece bir ( Avrupa .. 
meselesı ) halini alm•ştır ki, bu mıştı. Şimdi de fiili müdahalelerını 
gün Artık lspanyol toprakları üze- karşı karşıya koymak istidadını al-
rinden Akdenize taşmıştır. mış bulunuyor. 

Gün geçmiyor ki, bir Fransız Son gelen bir habere göre in 
bi: .lngiliz, bir. lsp <:uıy::>I ticlret ge: g.iltere Akdeniz donan~a~ına, ken 
ınısı esrarengız bir de · it .. ' dı bandırasını taşıyan bır tıcaret ge-. nıza ı gemısı . . . b' .11 t 't b" h veyahut bır torpido t;ı f· d t r- mısı her hangı ır mı e e aı , ır c. rp ra .n an 0 . . f d t .. v 

pillenerek Akdenizin sakin sul:ırına gemı.sı tar~ ın an ecavuze ugradığı 
gömülmesin .. takdırde şıddetle mukabele etmesi 

Bu faciaların şahi tl erine inan- için emir vermiş.tir. 
ınak lazımgelirse bu adsız korsan- Görülüyor kı, i\kdenizde bir 
lar bazı devletle~in donanmalarına müddettenberi devam eden korsan-
mensup harp gemileridir. lık bu denizin emniyet ve sükune. 

Bu do~ru ise Avrupanın, lspan- tini tamamile ihlal etmek üzeredir. 
yol ihtilaline ademi müdahale hül · Bu sükunetin islahı, bir çok dev-
ya..sı da batan gemilerle beraber letlerin Akdenizdeki menfaatlarının 
A~de~izin derinliklerine filen gö- ihlAli demek olaca~ından, Avrupa 
mulmüş demektir. sulhunu tutan nazik temelleri kö· 

lspanyol ihtilali büyük milletle. kUnden sarsacak bir mahiyettedir. 

KudUs : 18 ( Hususi ) -
Bajldaddan alınan haber
lere göre ; son harekat ge
nlf bir f&kllde lnklfaf at
mı,tır • Bu hareketi Musul-

-.dakl askeri kıtalar destak
lamektedlr • lsyam mütea
kip Musuldakl petrol mın
tıkası va •ivil bürolar as· 
kari kuvvetler tarafından 
lfgal edllmı, ve kontrol •I· 
tma ahnmıftır • 

HUkOmetln talebl üzerine 
Bekir Sldkı pafa aleyhine 
tertip edilen komplo maz
nunları askeri muhakeme 
tarafından mahkeme edile. 
ceklerdlr • 

lskenderlyede menfi bu· 
lunan eski muhalefet rel•I 
Nuri P••• bugUn Bajldada 
hareket etmiştir • 

denizdeki korsanlığın aldıı}ı tehli
keli vaziyete bakarak, milletler ara· 
sındaki geçimsizliöin en had bir 
safhaya girmiş olduğuna hOkmet· 
mek lazım geliyor. 

l~ı dcrecesindeyiz. Başımıza gelen 
il<ct, çolc acıklı bir faciadır. Emin 
lll'ltız ki ftalyanların Habeşistana 
P?1adıkları zulum bize yapıldı. E· 
llıız, barkımız, malımız, mülkümüz 

Bundan başka Sovyctlerin im· 
dat ve kurtarma hususunda sahip ol 
dukları teşt.ilatın mükemmeliyeti ~e 
malümdur.,. - Gerisi ikinci sahifede - rin evvelA sempatisini, biraz sonra Uzak şarktaki büyük facianın 

da yardımını karşılıklı iki safa ayır- geniş ve şumullu mahiyetine, Ak-

Bakalım, insanların aklıselimi bu 
yeni ve tehlikeli veziyetin umumi 
bir fırtınaya çevrilmesine mani ola· 
bilecek mi? 



!•hile 2 

İNGİLlıERE VE 

B Nevillc Chamber. r \ 
•lain ile B. Musso· Ne kadar sulh perver emeller 1 

ıini arasında teati edilen beslersek besliyelin Akdenizdeki 
mektublar , sadece bir 

dostluk arzusunu ifade dostluklar ve ittifaklarımızla ara-ı 
etmelerine rafmen bütün 1 • mu-saade ede-
Avrupa tarafından haklı mızın kesi mesıne 
olarak büyük bir ehem. • 

miyetle telekki olundu. meyız.Yazan : Vlnston Churchlll ---
Bu mektublan B. Ede- • 
nin gitdikçe samimi bir şekil alan ve ı Bir müstahkem mevki için bir 
ispanya topraklarının, lspanyol ada- batarya üzerine ateş açmak başka 
Jann• ve keloniaiain tama•ifeti liiiil- şeyi, bir batarya jçiıı bir f.Üstahkem 
kiyeyin ~tere fçiD çok büyük bir mevki üzerine ateş açmak başka şey· 
ehemmiyeti haiz oklptu hakkındaki dir. Cebetüttarık sularının İngiliz do· 
beyanatının müsbet hile ıeçmiı bir nanması için kabili istifade olımyacak 
ıekli alarak ka~ ·etmek JUımdar. bir tiile ,..ıniesi her ~lndür. 

İngilizlerin ,ltalya ile .harp etmek Fakat me.ele bUda detildir . 
için hiç bir arzulan yoktur· Bilakis, Balear adalarındaki vaziyet de endi· 

deniz sulhu fngiJil - ltalyan. dost. p ..-.,:ek bir şekildedir. Maltanın 
ı . •on aenelere rtlıncpye bl,lik ltalyan hava kuvvetlerinin ya· 
R~ ıu-.. utramamış olan bir kında bulunması zat<n bu deniz 
hüsnüniyetin devamını emretmek - üssünün harp zamanında kullanılma· 
tedir. yaca~ bit bale rdiDesini intaç et-

Soq zaaıinlarda ...aaa ,.ıea miftir. 
ve ~ef edıle~k. de~erden bi~ M-ata ile N.rika sahillerinin ucu 
lnrilızler kendımızf meaw I~ arasındaki ıssız Pontelleria kayahğınm 
Habqista~, bizim .müı_nanaatımıza ltaJya tarahndan ı.hlômi o~dan 
r Mı~-:' Cemıyetme ttaı,anm dotlUJa ve yalmı lillltere -.,hine-
..... lfrilifti. dir. 

Habqistanın ltalya tarafından Son zamanlarde ye~ takviye 
istilisı -.:lece büyük bir tantana ile eqiJ.-Rlldo"W e ~t; di favkilA· 

yap . r ~·~iln ~ fC 9'\vtttli i.tihk'1iat ~alır ve 
mas ı. 1ftltlterenın m~ hava üsleri Şarkt Akdenizi allkadar 
dafaasını üzerine almq oldqtu nıillet- eder 
Jer sosyetesini harek~te retirmesi · I ı.. k __ , d :-~ ~- a 

l-'L. · ıı..ı.o _._ 1 1.. - ta.,,a ı... aıaıe , nnmavv 
-adil ıauıl .,..- teY y.-tur. ta.,an· d d k ti' b' k'ld t·"kı'm _ . d h f 1 a a uvve ı ır ıe ı e ~· 
)ar, dunyada her mıU~ten a ~ az a ttiA>i .rfia- bir 4feniz iistü d.ahı yap· 
ve ep wk-.verlerde bir wk ~tuhat c •• ~"91-· 
yaj\;,, ola ve son kırk sene içinde b • 
Boer cumhuriyetlerini, Sudanı ilhak Mabraslar gözler kızıl denizin şark 

an bir milletin Habeş har- sahillerine dotru dônnyor . Budan 
bindaa bu kadar heyecana düşme. başka ltalyanm kalabalık bir Libya 
ıiai hayretle karııladılar. Fakat, Jn.. ordusu ve sadece [turistik emellerle] 
ıiliı efkirı ....._iJeaiaia Gaerw. Mlllr ~ dotra Ulamak ear· 
durdutu a4 .,.._t ..... tiJle )'Ollan ve orta 
Jest ve AvJ11P& prkta- 4ıJpm eden radyo 
tiakkmdaki ....,. vtldır • 
,_.tana'* ~,-.-cliıli~1MIJ .... 
--delildi. 
QarlaruntcS ve de.-ratWr mem
r lc!<ctte etMp, .......,._ Toto-

liter hikılmet ...... aleyhtar olmm 
ve diktat~rlarm •11ulı~IJ! J .._ 
reketlerine bilylk .. A'kı• 

111111111•P111Mr tabii bir fl/f yoblr. 
Millctier Sooetesi bus6Ae Qdu 

1-ffbe,f;s#anUL ftalyR t.aı:afaadan ilba
t ı tWlllıoamakta ısrar etti • Ve hiç 
"'1naısa bufüne kadar Avam Kama. 
ntst da bu hususta mukavemete mey· 
1..ı oldutuau ' gösterdi • Bir tarafta 
lngiltcr~ Fr.sa ve ikinci plind• oL 
ıial Oıtre Ruyayı toplayan , diger 
taraftan AJ11anya ve İtalyayı birlq
tlnıb ilci korkpc; garuban mevcudi
yeti dünyanın ittikbali üzerine git· 
tikçe aı 1'8• bir karanlık ~ökertti . Bu 
iki prubun çarp1fmasma mani olmak 
her kalp sahibi insanın vazifesidir • 

Haf>etlıtanm ltalyan imperator-
1019 h;lne kahhnuı me1elesi bu mu· 

itin ıeyler devam -~ drati 
aittlkçe ar• ve _.l Wr tdtil 

içlaıde teubir eden bir telalib ... il 
etmeldedır • 

Atdeabde ~ l!Jf...,.. ifiıa 
w nuulelldir • blqda 

........ ~af-
• folllavya 111 , Yunanistan 

iJMm vanhr ki , bize uzun zaman· 
ciaaberi politikuiyle sempatisiyle bat
Janm11tır. 

...... ... umumi harbin ma· 
zlitter 9enerall Mu.t•fa ....... 
lln buluftdulu we ....... YMfllt· 
..................... aa..nk• 

--------------'"!"-------~--dar bir ı•ldld• devam eden 

--------------~~-------.... r .. TOrldfe nrdtr • 

Bütün mini ve ifadeleriyle Filistin 
vardır • 

Son zamanlarda milletler IOS)'ete· 
ıine lza olarak kabul edilen Mmr 

azum meselelerle allkadar rörülme- ülkesi vardır • 
lidir. Milletler Sol)'etesi menfur em- Ne luMlar ............. ...... 
rivakilere karşı protestosunu , Habe- ... '•il•••k ltea9"ıRIH bu 
ıiatamn ftaJya tarafından JJhakım 'ka- _ 
bul etmemekle ifade etti. .........r " lttlllllela..,. ~~ 

A ldenizdeki vaziyet, Habeşistan zın llu(lm ... IMI maa-de ede. 
tll'ahndan lnriltere ile ltaJya lll9J'IZ .. 

_,.ibda mevcud her hangi bir ihti- - -
liftin lna çok ehetnmiyetlidır . Bana öyle reliyor ki. henüz vakıt 

Eter ispanyadaki sivil IJarp re- va;ken Akdeniz kapdannm lllhbmı-
flbıııkona zafenle biterse -va· za ortülmesine münade edemiyece 

ziJ ,_. bunu g6stenpek- timizi ve böyle bir tetcbbise girea 
tedir- Yeni fıi)iabya ile Façiıt v~a kim olursa olsun şiddetle muhalefet 
NtiM mılletler arlaıncfakl mfitıt&e- edecetimizi açıkça ilin etmeliyiz. 
bef kati o1uak bn,tik bir vahamete Böyle itlerde bazı defa sade bir bürünecektir. 

BOtazlarm iki taratma .&fteaır. dille konu.,..k daha iyıdir. 
vd Gi.Jtayı atJr hafif bır çot k Yeni deniz itleri nazm eski ltaı.. 
tatyaliıir yertqtlrihniflir. Bu ka~ yan - lnailiı doatlujwıun ihyasını 
bataryaların menni yollan demı~a '-•Biye eden cir fikir ortaya attı. fa. 
itzerinde birleşmektedirler. Zırhlı bır kat baa• banri eNslara daywlJi. 
harp remiainin pceden iltifade ede- ~ izah '1medi. 
rek veyihud bir duman perdesi sa• Hiç t6plae Jok ki ba Akdenizi 

ee bu eulardan Disbl bir mua- bir (Lltin G6ll) baU. ptirmek esası 
geçebilec~jini farübek bile üzerine olamul 

anın en bftyük ~r ticaret yolu· B.u sene A.v'Yff. ..,.ıh:M:un tutJan 
k•panmuı imk&m en çok bir ucak laıiJiı:. d...-.,a,...., üa~ 

ıek altında kendililii ~it ola· tü ve fl'UllZ o.rduamaun kuvyc~ 
c.k fır • batJıdır. 

h 1 

Bu yasaktan yalnız 
Ceyhan müstesnadır 

Ceyhan kazası mn.ıtıkası hariç 
olmak üzere, Seyhan bölgelerinde 
tütün ekmek yasakhr. inhisarlar Ve. 
kileli bütün mıntılcalan tetkik ede. 
rek tütün ekilip ekilmiyccek mmtı· 
kaları tesbit etti. 

Sıcak hava makinesi ikmal edildi- Limon ve porta
kallara Volk serpiliyor - ilaçlanan tarlalar -

Tarlalara ~rfedilen ecza 

Bir üfürükçü 
y-akalanclı 

Bazı cahillere muska ya
zan adam tutularak 
m~ ın~e ş~vk ... ldi 

Saçkbami~ ~lıallesinde oturao 
T arıusli Ali dtlu ~t Keskin 
adında birilinio,Gilfh'Gkçttlük v~ muı· 
kacılık yapbğı zabıta tarafından 
~ .... ak evi~ ~IDIDlf 
ve cürmü mqhud yaparak Ahmet 
yak.-.lanllJW;tlr. ~ ~ıqda Ju• 
tulan zabıt ve diğer evraklarla bir. 
likte adliyeye teslim edilmiştir. 

Yol tamiri 

ÇiAitlerin dezenfektesi için şeh 
rimiz Ziraat mektebinde, Ziraat mü 
cadelesi tarafından yaptm lmakta 
olan sıcak hava makinesi ikmal e
dilmiştir. Bu makinenin bugünlerde 
tecrübesi yaRılacaktır. 

Limon, Portakallara Yolk 
•w..lllyor 

Z.r,at Mij.cfdclai ta fından 
portakal ve limon bahçelerindeki 
afaçlara Volk eczası serpilmekte· 
dir. 
~la-n ı•rJer ve _.,_dllen 

HAçlar 
~mi:t Zir,aat MQcadele daire

•inin lhlnttkalarda' bir Temmuz 937 
den itibaren, ay sonuna kadar , 30 
,gjin içİRde il~~ ar.- ve sarfet· 
titi iliç mikdan, bölge1e.delc.I Ziraat 

ıw 

Hırsız şebekesi adli
yeye teslim edildi 

Şeb,imiz Belodiyesinin, şehrin Muhtelif ~JQaolarcla ve semtler· 
bozuk yollarının bir kııQUnın tami de 300 parça kadar qya çalao , 
ri~ dev1111 ettiiini ve ditcr kısmında Hamam kurbu mahallesinden Yusuf 
tamiratına yakında başlanacefam l karısı Fatma, ibiş, Hurşit, Kör Os 
yazmıtbk. Dün aldıtnnız malumata man, Bekir oğlu Mahmut iıminde 

göre; tamir programındaki heman liü- beş kişilik bir hırsız şebekesinin z~-
tün yollana tamiratma başlaoımtt1r. bıta tıJiaEmdan yakalandıpu ve bır 

• ~ CfY .... me~ çıkanldaiJ 
Borsada alım sabm .. yazım~tifc. D&lf aldJtmıtz tnalOma· 

Dün Bo.. .....,. kildsu 
3,92,S ili 4 kuruştan , arpanın ~i
l~ ).2~ kur.qtan satılmııttr. 

Dün, SabH isminde bir çifçitıiz 
tarafından Borsaya ipdirilen 15,~ 
kilo arpa 3,25 kuruıtan ~ • 

Torossporlu 
bisikletçiler 

Dün Konyaya vardı ve 
oradan hareket etti 

Bir lcaç gin ewet Tirkiye turu .. 
na çıkan T oronpor bisikletçilerin
den ctm.:ar.nan telİrafa göre; bisik
letçilerimiz Kooyaya varmışlar 
Ve bir müddet istirahattan sonra 
yollarına devam etmitlerdir. 

Kültürde: 

Kayıdlar başlıyor 
Şehrimiz, Kız Sanat Enstitüsünde 

talebe kayıdlarma yarindan itibaren 
bqlanacakbr • 

Kız sanat enstitüsündeki 
tadilat uzayacak 

Baza kmmlarının tadil rdilmekte 
oldutunu yazdıtumz, fdırimiz kız 
~ e111titüsündeki infMt, aldığımız 
,..imala söre daha bir ay uzaya 
caktar. Maamafih tedrisatın başlaya
catı güne kadar ~r eey ikmal edil· 
miş olacakbr. 

ta gii,re; bu ıebeke evr~kl~ri!le bir
likt• ~~ teslim ~lmiVtif. 

Haruniye nahiyesinin Telli muh· 

tan Mahmut, Cey~n P.s,Jıjripslt; yı· 
kaNJMkta iken suıun lfMID& ~ 
palarak ~uştur. Cesed aran. 
maktadır. 

Kanlı ka\lga 
Mavuılu hah.,_ mala~ 

S.lib otla Ahmet ve on kadar arka. 
ı,g; ~~ yi\zünden kavpıa 

tu~ak bo'A'uşmağa başlam1tlar ve 
qeticede içlerinden Yusuf oğlu Ah· 
rpet kınlar içiade ~alarak ba~lmış· 
ftr. Zabıta tahki~at .vapıxor • 

Harmandan ~alı-
n buğdaylar 

~zi köyün~ea (Kozan) Ömer 
~lu Azi7.in kökıüJik mevkim ki 
bu~day harmamndao bin kilo kadar 
bujdayı çalun•ıŞbr. z.ı., ,..,atı 
tahkikat neticesi, faillerin, Yalak 

ÜAdel\ \ ojlu Mustafa ve 
ve Eku gölü 

lu ı.. oldutu 
derhal yak• 

Mücadele faaliyetini pek açıkgfüter 
mektedir. 

Adana merkez kazasında 2535 1 
hektar hastalıkla pamuk tarlasına 
24500 kilo meritol ve hestana, Cey• · 
han mınbkasında 2095 hektar pa· 
muk tarlasına 23380 kilo meritol ve 
hestana , Kadirli kazası mmbkasm· 
da 105 hektar p~muk tarlas1Qa 
1050 kilo nıeritol, Kozan kaMSt 

mınt"'ytda 12 Jıektar pa11uk tar-
ı~ ao · Ar..,ı 
aza• aıibtı • J helttar 'ptıimbk 
tarlalallna 45 kilo meritol i!4c;.ı .aer· 
pilmiştar. 

Ziraat mücadelrsi taraTmdan 
mücadele yapılan pamuk tarlaların· 

• l)IQfis 1'~ \9mtl@ft ... 
olmuştur. 

c: = 20! a&&4M 

Cenuptaki hadise 
lerin içyüzü 

- Birinci sahifeden artan -

de yandı. Biz arblc bir claba oraltra 
dönmemeğe, Tiirlciyede lcalmata ka
rar verdik. Esasen hu karanmız y~ 
ni bir hareket deiiJdir. Bunu eski
dcoberi düfiinüyorduk. Ve -..,et 
iatetimiz yeriDe geleli ama, halka 
türlü olmalıydı. Aç sefil gelmek is-

J~ Me11ft11Zla, ..,..,.ı, 
gelmek isterdil Alicenap Türki , e

e JÜk olmaktan müt e · iz,. 

elerden 
nen hu telikef 

- r.n a 
denbire patlak Ymfi : Şahsi bir ala
cak meselesi .• 

Buncp biJ' &,fla.lenllllJlll~ 
de bir mfi~anm, 1> ala· 
cağı olan emt öltell -,puını ist~esi 
ve bu 'e.- le\ meli 

' 
~k flCİa:1a yol açtı. üzlerce er-
meni zavallL ada'm iizerine yürü .. 
Jertk. ~ 

Tpbii t,qıun üzwine dayanama· 
dık A v. lrbede MtWL Uk rlfnldi 
müsademeler tam 24 saat fasılasız 
sijfdü. Bütün halk evlerine kaçmıt· 
b. Ealat kaçarken yüz ldtidtn 
fazla np makineli tüfenklerin kur. 
fQDlaa alımda cao verdi. Ermeniler 
kili.W Utiaa -ettiler. Biz. -~taıdir 
diye oralara yiiıümedik. F aklt on-

Jaı ~ııı ~ilere slğınu "ardeşle· 
rimizi camilerin içinde botazladı · 
lar • v, minardcı,o ~ff:li tüfenk· 
ler yerleştirdiler. Nihayet sabrede-

medik, olan olmuştu. Bir kaç ~rme
ni evi ateşi ıi ve büyük gaz de· 
posuna ate di. Şelıirife iiılllt. 
zam itfaiJe ~ "tltı ol~ için 
yanım ber tarafı sardt. K,~. 
gelen · tayyarelerin de ,yajdardıjı 
bombalarla ıehir kurtulamaz bir ha 
le geldi. " 

Gözleri yııararak faciayı .W
tan Suriyeli mültec;inin her tıdime· 
lini, etrafımızda balkı.lap• y~erce 
mülteci tudik ediyordu. 

ı.~ yap~ tahkikata ve son 
ıaatlar'd hudlld.-. ilticaya devam 
._ 111ilkc;iletdea aldıtım malama. 

.. , ..... udede )'IQp Ull de
vtm etmektedir. Şehirdeki bütan 
atrler, mlınab ,.., ........ ta

•flndan "°J'uldNftur. 

19 Aiustos 

Mersinde 
Mevkuf 
cının muhake 

devamediy 
Duruşma enteres

safhaya girdı 

Mersin: 18 [ Telefonla J 
ay evvel şehrimizdeki yazlık 
da demir parmaklıklara 
reyanı vererek bir adamm 
sebebiyet vermek ~ 
bulunan sinema sahibi H 
ve sinemada makinist m 
rak çalışan Mehmet Sab 
bakemelerine dün de de 

llk tahkikattaki ifadesi 

ir müza ~reye çelcildilct 
• .-.._ telcr 1 

, kefı1Jettie;ıi'U!Sl•Jlt 
Nddine, emniyet direktörüyle 
fi\ ~de tctkikatta bulunup 
hirrztdı ~ eden fen heyetinin t 
tlinJenıaesine karar verildiiini 
iti ve muhakeme ayın 27 inci 
ne talil- edildi. 

L 

Mareş_al Voroşil 
suikasd mı yapı 

- Birinci sahifeden artan 

• u . 



•listin de cinayet- Bozcaada açığındaki facia 

le,_ yine başladı S ·d t Kadiks gemisini 
..... l<ı.Ja.: 18 (Radyo) - F'ılia- uı a 
..... -~ vakaları devam etmf'k· -t ı t ·dosu b b d ıı.: '!:uç A,_., öldürülmiiftür. ı a yan orpı a r ı 
Iİl9de Plann Yahudi mahalle- • ._ ___ _ 

de ~ edildikleri söylenmekte 

~0rn~t vaziyeti tahkik etme· Kazazedelerin faciaya dair verdik-
~ıdir llJııyı kabul etmek dottu • •• h• J A 

8,ık · len mu ım ma umat 
an matbuat müdür-
leri t91>lAnıyor 

.._~ad : 18 ( Radyo )- Alı 
haberlere göre; Balkan matbuat 

bir · bu ay içinde toplanarak 
"Yahat yapacaklardır. 

çük itilaf ticaret 
oca.tarı konferansı 

~ ~l~rad : 18 ( Radyo ) - Kü· 
~~ tilif devletleri 1icaret OOalan 
l'ett tfan11 22 veya 23 Eylulde Dik· 

e •çalacaktır. 

tlaoılavy.anın demir 
ihracatı artıyor 

Belgrad : 18 ( Radyo) - Yu. 
:':vrtoın demir ihracata ,..... 
~~tadır. llovlet delDir ~· 
~ ıdarea Roman,_ya Pil ban 
J ... ~ rnaden satmışbr. · 

~rde büyük bisiklet 
Yarışları yapılacak 

--------... ·--------~ 
M0RM8 MATINAI ADLI INalllZ MMl8INI DE ITALYAll 

TOflPIDOLARI TOllPILLEMlf 

Türen: (ltalya'da) 18 (R.dyo] -
Bu şehirde lspanyol yaralılann te
ilavilioe mah•11 olmak üzere büyük 
askeri bir hastahane açJlmışhr. 

Haatahmecle p.ad,n 400 Is. 
pan)'ol yaralısı tedavi altma abn-

m11br. 
Londra: 18 (Radyo] - Akdeniz· 

de batmlan (Gtorges Matinai] va• 
pırunu mürettcbabm kurararak Tu. 
nusa çıkaran (Britiscb Commodore) 
nin kaptaru ., beyanatta ~ 
tur: 

"Evveli vapunm civamda bulu. 
nan bir ltaly• torpidom pdük. 
Sonra diter iki halym tqrpitolU da 
vapurun 'ttr.ıtnda ~ordu. 

Biraz soma iMi üç torpido va
puru t1mamiyle çivirdiler ve üzeri
ne ateş açbrar. 

Bu sında Georres Matinai im 
dad jpreti veriyordu. Biz vak'a ye. 
rine yatiştitimiı zaman vapur ilev-

ler içinde yanmata baŞlamışb. Der· 
hal bütün mürettebatm lrurtanlması 
itine başladık. Ve hepsini laartanna. 
ta da muvaffak old111c. 

Georges Matinai lngiliz band1ra 
sam taııyan bir Panama petrol gemi. 
siydi. 

Londra: 18 [Radyo] - Bozca 
Ada açddarmda torpill~rek batan 
Siudad K;Kiikı adındaki ~ 
gemisinin *ettebata kurtaran 
Sovyet gemİIİnİn IÇiptaru da şu be· 
yanalla bulunlllUŞlur : 

•• ıs Atuatos abalu saat onbir 
de Ete denizinde bulanu,orclulc. Bu 
.sırada hir ltalyan torpitoau Sivdod 
Ktdikı üzerine iç torpil atb ve ge 
mıyi babrdı . 

Geminin 79 lciıililc müretteba. 
tmdc.n yetmiş altısına biz lcurtarcLk 
diğer üç tayfa da bir lriıiliz gemisi 
taraf mdan kurtanlcL • ..J::ıir : 18 [ Tiirkqü mubabi· 

aç 
1 

] - Enternasyonal fuann 

~;=~~~~~r:u k k ı t!~ ~·· bisikletçi iJtirak ede· za şar ta çarpışma ar 

'f rakya manevraları 
·Birinci Sayfadan Artan-

ları nriiphedelerine aid nporlan 
~. 

Büyük Şefimiz ve Başvekilimiz 
bGliiıa bu barek~tler esnasmda ma· 
latvra sabası ortasında idiler. Kıy 
illetli misafirlerimiıde büyük bir 
ltvlde harekib takip etmektedirler. 
.. Atatürk ()tle üzeri Başvekil .in· 
~ ile birlikte yemetini yiyerek kısa 

r İstirahattan sonra tekrar manevra 
llhaıına döndüler. 

Şiındi Büyük Şef, Başvekilimiz 
\'e k.Yrnetli misafirlerimizle vekille 
l'İlbiz manevra sahasında bulunu 
Yorlar. 
t Belrnıd : 18 (Radyo) - Gpe
eler, Türk maMvralannda bulunmak 
'-re latanbula muvasalat rden Yu 
..... v askeri heyetinin gördütü hüs 
"61cabul ve tezahüratla karşlamşm· 
.. ciu,G.ldar1 memnuniyeti sita 
'İtle iahar .etmektedirler. 

Seyhan vilayeti daimi en 
ciinıeninden : 
kL.1- Nafia dai~i için labfla hir· 
~ (4) mühendis çadan ve kıhfJa 
~e (20) mahnıti çadar açık ek. 

de
lih.aeye konulmuştur .Muhammen be. 

li (1600) liradJr. 
2- Ebiltme 1937 senesi aps

toaun 31 ci saL günü saat 9 da Ada. 
~ lıükümet konatı içinde viliyet da· 
•ıııi encümeninde yapılacaktır. 

3- Hususi prtname , mukavele
"•rne, projesi isteyenlere Nafia dai
resinden beddsiz verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat (120) lira-
d.r. 

S - istekliler ikinci nıadde~e ya· 
Zılı tarih ve saatta Y11iyet daimi ~n
cÜfllenine ...-.:aat edeYirler. 

8421 14- t8- 19- 25 

~--------·-------
- Birinci ıahif eden artan -

Londra : 18 (Radyo) - Şanghay 
hidiselerinin müzakeresi için harici
ye •ezaretinde ve B. Edenin riyase
tinde uzun bir toplantı yapdmışhr. 
Bu toplaotı da ihtillfm sulh yoluyla 
halli çareleri aranmış ve Şanghayda
ki lngiliz tebaasmuı hayat ve mapa· 
rlDID korunması hususunda şiddetli 
tedbirler almata karar vermiftir. 

Şanrhay: 18 [Radyo] - Aramts 
ve Sfenks vapurlar1 Fransız imtiyazlı 
mıntıkasının tahliyesine talim 'Olan· 
muştur. Fransız hükumetinin Burada
ki 'konıoloıuna verditi emre göre 
fehri terketmek istemiyen Franıızla. 
rm maruz kaldıklar1 tehlikeden hü
kumet mesuliyet kabul et:niyecektir. 

Va§ington: l8 [Radyo] - Ame· 
rika hükümeti Hariciye ıiyur müp· 
viri 8. Hul vasıtasiyle Tokyo ve Nan. 
kin hükümetlerine verditi bir notada, 
Amerikanın, Şanghayda bulunan A. 
merikan tebaasu ve Amerikan men· 
faatlerinin muhafazası için Amiral Li. 
onebin kumandasında bulanan 1200 
kişilik kuvvete yeniden 1500 kifih1t 
bir kuvyet daha ilive edecetini bil 
dirmiftir. 

Şanghay: 18 (Radyo] - Çin ve 
Japon tayyarelerinin bombard1111n· 
lan bütilu ıiddetiyle devam etmek 
tedir. 

Japon tayyareleri bugün beynel· 
milel imtivazll nunbkayı şiddetle 
bombardman etmişlerdir. Bu yüzden 
büyük yangmlar çıkmışbr. 

Japon hava kuvetleri kararpbı· 
ıun nqrettiti bir teblit göre Japon 
tayyareleri Şanghay · NankiD demir 
yolunu ve bir çok kömür ve su 
depolanns tahrip etmiılerdir. 

Tokyo: 18 (RkdYQ) - tting • 
Kona daki Japon aley.htarlıfl alev· 
lendi. Eaaletlere de liı'ayet batlack 
~ t4dbirler ittihaz etmi;tir. 

Şangbay: 18 (Radyo] Saat 
1,ıJQ Ja 22 Çin 'tayyaresi Hanko· 
v-yı llombardinaft etmlft otuz kişi 
~tür. 12 Japon taniılai de 
JiifÜt\İhiü~tür. 

Tokyo: 18 (Radyo) - Japon 
mahfelleri, Ş..bbav'm tamamen ttah· 
Jiyesi akabinde müdhit f acialann 
melhuz bulundatunu söylemektedir. 

Şanıbay: 18 [Llyo) - Jçon 
gemileri Hanby sahillerini ve tehri 
ateş altma ılmqlırdır: 

Birçok köyler yanmaş ve tehir· 
de de yangm bqllm'fbr. 

Lonclra, 18 [Radyo) - Nmrlar 
toplanmmda Uzak Şark lhidiaeleri 
baaasiytle ıözden geçirilmiştir. 

Şanrha,da ba&hazmla 6000 ki· 
şi&k bir lngiliz kuvveti vardar. Hin· 
diıtandan aynca kuwet celbine ih• 
tiyaç biaedilmiyecektir. Enternas
yonal lruwetlerle bu mikdar lngiliz 
kuvvetleri ~ meaai edecekler· 
dir. Bu kuvvetler, beynelmilel mıd· 
blcalann askeri baaekit harici bira· 
lalmuın1 ilci tanf hükGmetinden 
iateyebektir. 

Şangbay : 18 (Radyo) - ja. 
ponlar LonlcoV1 tayyare meydana 
bombardrnan etmiılerse de. Çi.- tay
yareleri bunu daha evvel hissederek 
tayyare meyd111mı terlcetmiş bulunu· 
yorlardı. 

Nanldn : 18 (Rtdyo) - Dün 
sa1>4h Nankin etrafmda tidcletli mu 
har~ler oldu. Havı hüc:umlannd. 
Çinliİer rine büyük muvaff alciyctler 
lcızandı ve iki Japoo tayyaresi dü
şürüklii. 

Ş,..P.1 : 18 (Radyo) - Bugün 
ııat 15,45 de ~ tayyareleri 
Çin demir.yollan üzerinde uçarak , 
yollan tahribe "'ılıdalar. Mukabil 
hava k•wetleri gönderildi. 

Naiakin : 18 (Radyo) - Çang
Hay - Şek umumi klnr.ıibnıdan 
bildir ilditine ı5re; japamar dün 
5000, ve Çinlilerde 1500 maktul 
vermiılerdir. Çinlilerin hareketleri 
çok munffakiyetlidir. 

Tokyo: 18 (Raciye) On&lc· 
rin Huvanıa - Çin aahilmde alb 
Japon ticaret pmİIİnİ ı.aptetda1Cleri 

Adana Orta Tecim okulu 
Direktörlüfiiaden: 

Olculumuıa 20 Aiustos 937 tari· 
hinden itibaren talebe kaflt ve kabu. 
liine batlaoacaktır. 

1 - Okulumuz ikinci derecede 
orta ihtisu Okulu derecesindedir. 

2- Mezunlar iJyarlıta yerleımek 
busuıunda orta okul mezunu hak1cm
dan istifade ederler. 

3 - Bu okulu bitirip tahsille
rine devam etmek isteyenler kültür 
bakanlıpa batlı Ankara Ye lımir 
ticaret liselerile Ekonomi bakanlı· 
tına bati. lstanbul yüksek iktisat ve 
ticaret okulunun ticaret lisesi k11· 
mm girerler. 

Obluinuza kafll olunacak ta. 
lebenin getireceği belgeler: 

1- ilk okul şabadetnamesi. 
2 - Smhat raporu ve aşa ki 

t1<h. 
3 - Nüfus kijidı. 
4 - Boyunda 6 fototraf (4,5X6) 
S - Bir veli ıgöstermck 
Olculumuza kız ve erkek talebe 

kabul edildiği ve her gün saat 8 den 
12 ye kadar ve 13,5 dan IS te ka
dar kayıt yapddığı ilin olunur. 

8431 2-2 

Kiralık ev 
Kıı Lisesi civannda üç oda mut 

bak ve müıtemilih havi bir ev ki. 
raldctır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna mürıcaatlan ilin olu· 
nur. C 

Kiralık koza deposu 
Botsa karpsmda Çqcuk oyun 

yeri yananda yüz kantar koza istiap 
eder çiı)ko mataza kirahktır. istiyen. 
lerin matbaamız idare memuruna 
mürıcaatlan ilin olunur • 

c 

.. ı•nl•r 1 ••ıl•r 1 
Mefbur lıvtçN ... uan gibi dOnyanın en 
kctçGk • modern , giizel • ıık , portatif ve ........ 

Miittu:aaı : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

•ltnız ı 

Rıza Salilı. Saray 
Poata kutuıu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

23-30 8305 

1 Zabıta~ 
Kasaturası alındı 

Kasapbekir mahallesinden, Os· 
maa otlu oduncu Mehmet adında 
biriai üzerinde haddineilen büyük bir 
kasatura taııdığmdan zabıta tara 
fıadan yıkalanauş, memnu aletde mu· 
udere edilmiıtir. 

bildirilmektedir. 
Tokyo : 18 (Radyo) - Ameri

kmn Çin - Kuva konsolosu haya· 
bnl kurtarmak için ıebirden lcaçmıı 
11r. Sefarethane de ateşlenmiştir. 

Şanghay : 18 ( Radyo ) - Çin 
vapurlan arblc iıliyememelctedir . 
Çünkü 33 J•pon zırhlı~• denizlerde 
mekik dokumaktadır . 

Şınghay: 18 ( Radyo) - Dün 
sabah beynelmilel imtiyaz mınbka· 
•da obüs parçalarından 4S kiti 
yaralanmışhr . 

Londra : 18 ( Radyo ) - Lon
dra mahafili de , Avrupa büyük 
devletlerinin uzak ıark hadiselerine 
müdahalesini derpiı etmektedir . 

Gazeteler muhtelif mutalialar 
yiirütmelcte fa1tat netice itibariyle 
bePli de biyük devletlerin işe vazi 
,etlerini IDllkal bulmaktad1rlar • 

Tctk10 : 13 ( Radyo ) - Çin -
Ha.a delci .Ja.J1911 te~ bu~ Ja· 

poayay• hareket etti 

Sahife • ' 

YAZLIK sinemada 
Bu akıam 

Büyük resmi geçit 
Sab.r11zLkla bekleditiniz gün geldi . 

Çok hissi ve acıklı film • 

· Biz de insanız 
Sizi heyecandan heyecana sürükleyecektir . 

Gelecek program : 

iki yavrucuk 
Karyokadan daha kuvvetli iki film 

Her yerde şen ve Mari Nella 

Seyhan P. T. T. müdür
lütünden: 

idaremiz için 20/71937 T. de 
eksiltme ye çıkardan 9 S metrelik 2S 
adet demir direte ait şartname ye
niden ve muvaf.k şekilde tanzim edil· 
ditinden birinci eksiltme f eshedil • 
mittir • 

Bu direklerin uzunluğu 9 5 met
re olup 6/8/37 den itibaren tS gün 
müddetle yeniden açdc eksiltmeye 
çıkanlntbr • 

Direklerin bedeli keşfi 2860 lira 
30 kuruı olup muvaklat teminah 
~ l S lirad1r . Direkler ihale tarihini 
müteakip mukavelenin tanzimi tari 
hinden itibaren teslim edilmesi şart. 
tir • Direkler onar adet olarak parça 
parça üç defada teslim edilebilir . 
Teslim edilenlerin raporlarına göre 
bedelleri de verilir • ihale 20/8 937 

8439 

Gaip mühür 
Noterlikten tasdikli iınza müh· 

rümü kaybettim. Bu mühürle Os
manlı Bankasm'l yedi yüz liralık 
bono borcumla,Mirza oğlu Bay Mus· 
tafaya beş yüz liralık borcumdan 
başka kimseye borcum yoktur. Ye
nisini yapbracağımdan gaip mührün 
hükmü olmadığını ilin eylerim . 

Köylü Kıraathanesinde 
8437 RECEB PEKGENIŞ 

w:sa: * a 

de cuma günü saat 14 te Adaııada 
P. T. T. müdürlüjii binasında yapı· 
lacaktır • Plan ve ş~rtnameyi ıör. 
mek ve daha ziyade malümat almak 
isteyenlerin tatil haricinde müdüri· 
yet kalemine müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

8391 6- 11-\5-19 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reislitinden gönderilmiştir. 

Kfltlun Na: 3258 Kabul tarihı : 1~611937 

- Dünden artan -

Re·ıen tarhcdilen vergiler lstanbulda alakadar Maliye JUhesi tabak· 
kuk tcflitine teb1it edilir • 

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

Ayni ıehir veya kasaba dahilinde iş yerlerinin değiştirilmesi, işi bırak· 
ma Hfllmıı. Miikellefler, bu kabil tebeddülleri vukulan tarihinden itiba
ren bir ay zarfında alakadar varidat idaresine yazı ile haber vermeye 
mecburdurlar • 

lı yerlerini bu suretle detiıtirenlerdc:n işgal ettikleri yerlerin gayrisafi 
iradlar1 üzerinden vergiye tabi tutulanların ertesi mali yd için tarhedilecek 
vergileri bu yerin o mali yıla takaddüm eden takvim yıh başlangıcmdaki 
iradın üzerinden ve her birindeki çalışma müddetlerine göre hesap olu· 
nur • 

Madde 12 - Meıkiir kanunun S8 inci maddesine aşajldaki fıkra ek· 
lenmiftir : 

.SS İnci maddenin son fıkrasmda yaııh ıekilde iş yerlerinin değiştiril • 
mesini müddeti içinde bildirmiyenlerin ilk y.1 vergilerine 0/o 1 S zammo· 
lunur • 

Madde 13 - Mezlcür kanunun 61 inci maddeme aşağıdaki fıkra ek· 
lenmiftir : 

Varidat dairai ununa itiraz......_ l.tanbulda alikadar Maliye şubesi 
tahakblc tdlliae 81dir. Ba ...--ıenn ıubc defterine kaydedilditi 
tarih -w.t elan ır· r tıelllD ~ ..,.ı.r · 

Madde 14 - Meı•lr .......... 63 üncü maddesine aşağldıki fıkra 
eklenmiıtir: 

Bif. iiellldlrft!IRll oltinan muvazıaf tedkiki itiraz komisyon1arı "bu şeh. 
rin merbut oldutu vilayetin diger kaıalarma aid itiraz evrakını tedkike 
Maliye Vekaletince memur edilebilirler. 

Madde 15 - Mczkür kanunun 64 üncü maddeline qajıdaki fıkra ek· 
lenmiştir : 

Tedkiki itiraz lcomisyonlannca mükellefin haksııhğma karar verilen 
hallerde itirazın münhasıran verginin tahsilini tehir maksadile yapddıtı 
delillerle sabit olduğu takdirde komisyonca verrinin aslına •/o 10 a kadar 
zam yapılması karar altına alırur . 

Madde 16 - Mezkür kanunun 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra ek• 
lenmiftir : 

latanbulda itiraz komisyonları kararlan alikadar Maliye şubesi tabak 
kuk afliPc biriaci fakıada y&lllı ......... edilir. 

8303 - Soau var -
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-
Delıce 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam -

UN 

1 
1 

?ört yıldız Salih r 650 

_u,~ç~::±"r:::-~·~· ;;-..-~~-- ' 625 :E ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 165~0--
~ -:;l üç ,, ,, 1 600 

• 

11 
.2 -ij 1- Simit ,, 1 900 
:;c ;:; \Yl\rt yıldız Cumhuriyet 1 675 
~ "'I üç .. .. 162~5·--

Simit .. 
Liverpol T elgraflan 

18 ' 8 ' 1937 
Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

, 

Hazır 
1 

6 108 Lı.re: 

;-1-\96 
B. Teşrin vadeli 5 I~ 

Rayişmark 
1 Frank ( Fronsız ) 1 21 1 05 lk. Kanuıı vadeli 5 96 

Hint hazır 5 32 
Sterlin ( İngiliz ) 630 75 
Dolar ( Amerika ) ,78-89 

Nevyork 10 44 Frank ( İsviçre ) 

Arnanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

' 

1 

4 ihalesi Ağustosun 26 ıncı perşembe günü saat on beşte belediye 

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

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

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur 
8406 11·15·19-24 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Tutarı 0/0 7,5 dipo-ıito Fi: 

Lira K. 

3237 50 
3600 00 
2550 00 

416 00 
810 00 
110 00 
90 00 

263 50 
412 50 
105 00 
400 00 
357 50 
156 60 
tıO 00 
42 50 

180 00 
45 50 

175 00 
75 00 

6 00 
40 50 

600 00 
105 00 

875 00 

700 00 
130 00 
250 00 

Lira K. Lira K. 

252 81 9 25 
270 00 40 00 
291 25 85 00 

31 20 52 00 
60 75 18 00 
8 25 20 00 
6 75 20 00 

19 76 31 00 
30 94 27 50 

7 87 350 00 
30 00 40 00 
26 81 55 00 
11 74 10 44 
4 50 3 00 
3 19 5 00 

13 50 10 00 
3 41 7 00 

13 12 5 00 
5 62 15 00 

00 45 15 00 
4 04 9 00 

45 ·00 40 00 
7 87 15 00 

65 62 3500 00 

52 50 2000 00 
9 75 2 00 

18 75 5 00 

Kilosu Nevi 

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 
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787 50 59. 56 315 00 200- 250 Teneke benzin ı-~ 
190 00 14 20 190 00 75- 100 • Gnz 1 
314 00 23 55 157 00 150- 200 • Mazot 'f 

1 
1 
I . - - . . -
RALEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir . 

RALLİNİN Mnhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi M. De 

g. A. _____ _......;;.... _ _._..~, 8437 2-15 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade e 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkin 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mi 
mu:ztarip olanlaı la Cilt h?slalığı 012 nln ır. u\li ka l:u ılıca) a gelmeli · 

Senelerce çocuğu olıra)fnlar Kıdıtli fatııarın lıı fryzindrn mii 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi v11 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

s 
a 

• 
Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişilik ' :~şı t 

ır c 
otel odası Fazlasından fark ah "ası i 

125 Bir gecdik ibtiın 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
t&ıııa 

50 ikinci 
Ceğj 

• 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyageı lerin elife doldurulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaı ın iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

60 00 4 50 600 00 6- 10 • Kres yağı 
225 00 16 87 450 00 25- 30 • Vagomyağı lN 1 

1- Adana Ziraat ve Makinist mekteplerinin 938 mayıs gayesine ka. 
dar 23kalem muhtelif erzakla 4 kalem mahrubt ve 5 kalem yanıcı mad· 

Ilı 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günO ~k~ 
15 Umumi " iki defaya kadar . Çalış 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın ç ~lan 
tiğini:z iztirabı unutmayınız.8264 45 Len 

Kaya delen 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 106 

de 10 - 8- 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle hizalarında gösterilen 
gün ve s .. atlarda açık eksiltmeye konmuştur . 

2- Eksiltme yukarıda cins ve miktarları gösterilen erzak mahrukat 
ve yanıcı maddeler hizalarında gösterilen gün ve saatlarda vilayet Ziraat 
Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 maddeleri muci
bince lazım olan vesaik ile yüzde yedi buçuk ni ,betinde dipozitolarını ek· 
siltme saatından evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır . 

4- Bu müddet zarfında erzak ve mahrukat ile yakıcı ve yanıcı mad. 

İki yeni model atlaııilan olunur. 8404 11 - 15-19- 24 

qav 

-------------·---------------~- sipi 
Adana ismet İnönü Kız Seyhan tapu müdürl 
Sanat Esntitüsü Direk- günden biı 

c ın 
törlüğünden: 

Okulumuzun gündüz ve akşam 

kısmı talebe kaydına 20 Ağustos 

1937 tarihinden ~itibaren başlana 
caktır.' :ı------------·--------------.1 delerin şartnamesini görmek istiyenlerin Ziıaat M. Müdürlüğüne müraca· 

~ AS P İ R AT O R -K-elv-in-at-or ________ _ 
• 

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. 

Adananın Zıpkıcı köyünde lct 
köy civarı mevkiinde bir parça ~ niy 
rimenkulün sınırlaıı doğusu Müm det 
liye giden yol ve kısmen Kadir Ç rup 
vuş varisleriyle Mahmud oğlu Hş da 
batısı Molla Ali veresesi ve Na Vas 
tarlası poyrazı Durmuş oğlu Me Po\i 
nıed tarlası kıblesi Ahmed vert rın 
sesi tarlasile çevrili yeni ölçü 1 Yaş 

metre murabbaı arsanın Kadir ça Şün 
oğlu Mehmed Olgun ve Mahm 

• 

- -·- .:.. 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

~ensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

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

Sipariş vukuunia derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
--------8,;;,.~ 5-15 g. A. 

Sağlığın mi 
yardır . Sizi bir 
ÇQk hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcak !arını 

unuttu. ur,eviniz 
sı ıhat ve neş'e 

verir. 

Kel V'İn:ı t.J ( 
Buz dolapları: 

yiyecek ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etm~kle mid 
v.ı bar.>alc hu. 
hlıklarına m~rıi 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır . 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

' . .. .... 

25 

7966 

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

C - Diger okulların muhtelif 
sınıflarından gelecek talebeler san'at 
derslerinden sınava t•bİ tutularak 
layık oldukları sınıflara alınırlar. 

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

detııamesi. 
2 - Nüfu• kağı lı. 
3 - Sılıhal raporu ve aşı ka

ğıdı. 

4 - Dört tane fotoğraf 
5 - Veli kağıdı. 

1 ~kşam kız san'at okuluna gir· 
mek ısteyenler 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 malıi 'llat almak iste11en· 
!erin her gün!saat 15 ten 18 ze. ka· 
dar okul idaresine baş wrmalıdırlar. 1 

8430 2-2 

oğlu Halil Çalışkan ve Molla A 
oğlu Ali Atalay ve Mustafa oğ 
Mahmucl ve Durmuş oğlu Mehm 
ve Ali oğlu Musa ve Ahmed kt 
Müslimenin baba ve dedesinde 
kalma uhdelerinde olduğundan b~ 
sile köy mekteb binası olarak te$ 
çili taleb olunan bu yerin senedsiı 
den tesçiline esas keşıf ve tahkik•' 
yapmak üzere ilan gününden itib• 

rt'n on gün sonra yani 31/ Ağustos 
937 ~alı günü mahalline memur ge' 
(erektir. Bu gayrimenkulde bir hak tic 
iddia edenler varsa bu müddet içi~ li 
de tapu müdürlüğüne ve tahkikat h
günü mahallinde bulunarak iddiasıııl d~ 
tesbit edecek vesaiklerile birlikte d

1 

gelecek memurumuza müracaat et· l'ı 

meleri ilan olunur. 8438 ~ 
1 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türk!özü matb2afl 

b 


