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lJ zak Şarktaki hidisenin mahiyeti bir 
hudut çarpışması şeklinde değildir 

Son bir hafta içinde 
•• •• 
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JAPöNLARiNTEMiNATI ÜZERiNE PEKiNDE 
ÖRFİ İDARE KALDIRILDI 
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Çin milisleri silahlarını 
depolara iade ettiler 

'ı Radyo kanunu 1 
Bugün 

~~iyete girdi 1 
Telsiz kanunu bu gün mer'i yete 

girmiş bulunuyor. Ruhsatnamesi ol
mayıp da radyo kullananlar cezalan
dırılacaklardır. 

Halkımızın derhal telgraf müdü
riyetine müracatla Sf'nelik ücretini 
vermesi kafidir. Gayet basit olan bu 
muamele yaptırılmadığı takdirde bu 
günden itibaren, ruhsatsız radyo kul
landığı anlaşılan kimseler hakkında 
d :rhal takibat yapılacak ve para ce. 
zası da alınacaktır. 

Pazar olmasına rağmen bugün 
de posta telgraf idaresine müracaat 
edilebilir. Kanunun bükümleri atır· 
dır. Ba İfİ i1imat etmemd: linm
dır . 

Muntazam bir Çin kıtaatı • ------·------
Tokyo: 31 ( Rad}o ) - Japon 

hariciye nazırı , hükümetin fırsat 
düştükçe Japonyanın siyasetini ec· 
llebj devletlere izah ~ttiğini ve üçün
cü bir devletin şimali Çin işlerine 
lniidahale edeceğini zannetmemekle 1 
oldutunu ve böyle bir müdahale vu. 
kuu takdirinde Japonyanın buna 
karşı koyacağını söylemiştir . Mare · 
~I Çank f-iay Şek de buglinden 
•tıhlren mahalli bir halsureti gibi 
fcyJcrin artık mevzuuba11s olamıya 
Cağını , meselenin milli l>ir mahiyet 
aldıtını beyan rtmişti r . 

bıtası bugün Pekini terk etmiş bu
lunmaktadır . 

Tokyo : 31 ( A.A. ) - Japon 
tayyareleri tıcn Çini bombardman 
etmişlerdir . Sivil halktan bir çok 
ölü vardır . Çin zabıtası şehri terk· 
etmiştir . Japol'l gazeteleri Japon 
oreusunun merkezi Çin hükumetine 
mensup olub şimale doğru ilerliyen 
cllibin kişilik bir ordusile karşılaş 
mak ÜLeı e yüriirnekte olduğunu y:ız. · 
maktadır . Çin Jandarması Şarkı 
hop~i muhtar hükü neti reisi ile na
zırları tevkif etmişler ve kurşuna 
dizm şlerdir . 

Cenupta 
Vebayı bakari çıktı 

Surlyeden çıkan ha•t•lllın 
hududumuzdan girmemesi 

için tedbirler •llndı 

Aldığımız malumata göre; Suri 
yenin şimal mıntıkası hayvanlarmda 
vebayı bakari çıkmıştır. 

HuduJ baş' an başa kapatılma~ 
ve hiç bir hayvan geçmemf'si için 
tertibat almakla beraber sıhhi ted-
birler de alınmıştır. 

Pekin: 31 ( Radyo) - Yeni 
Pekin valisi şimdiki anlaşmazlığın 
b,,ı.ngıcındanberi 29 uncu Çin or- Elcezı·re karışıklıkları dusunun on t•eş bin ölü ve yaralı 

... ~~!:~~~~iş::d-yo ı - J•P0~ Ha maya da sirayat etti -
•• muracaat-

•Yarı meclisi şimali Çin hadıselerı 
dolayısiyle ihtiya•i icap ettiren mas· 1 ı •t • 
k:f~,ı~:r;!~~. munzam tahsisatı cezire l erın 

Londra . 31 ( Radyo) - Roy· 
t:r ajansı , Japon kıtaabnın Pekine 
t•rıniyecekleri hakkındaki teminat 
Üzerine şehirdeki örfi idarenin kal 
dırıJdıtını bildirmektedir . Alman 
ditcr haberlere nazaran Tiyen Çin· 
deki Çin milisleri bu sabah silahla
~nı depolara tevdi etmeğe başlamış· 
ardır . Mukavemetin bilkuvve terk 
edilrniş olduğunu gösteren bir çok 
ernarelcr vardır . 

1 
Londra : 31 ( Radyo) - lngi. 

ız hariciye nazırı bay Eden Avam 
karnarasında , hükumetin Amerika 
birleşik devletleri ve diter alakadar 
ınemleketler hükümetiyle laması 
ınuhaf aza ettiğini ve lngilterenin 
Yeni yeni ayaletlerin Nankinin halci· 
llıiyetinden çıkarılmasına müsaade 
etrniyeceğini söylemiştir . 

Pekin : 31 ( Radyo Son Japon 
hava filoları hücumları:ıda yalnız 
Çinli sivil ahaliden 500 ki~i ölmüş
tür . 

Pekin : 31 ( Radyo ) - Çın za 

ları tevali efmekfedir 
"Ya idari ıslahat 

Ve yahut Vataniler 

iş başından çekilmeli,, 

Ş : 31 (Türksözü muhabirin- ı linzibat işlerile meşgul olmakta Ce-
den)~~ezireden sonra karışıklı~lar ~ir~l!lerle Şa.~ hükii?1et~ arasındaki 
H Humusa da sirayet etmış bu ıhtılafın hallını kendılerıne bırakmalc-

ama ve k tadır 
)unu or Gerek buradan ve gere sc ~ . . . 

y . H d 200 kişi kadar Sunyedekı bu gaılcler en çok 
Hama ve umus an . . .. k 11· 1 . d' d- - - . 

k'f d'I · t" Cezırehler mutema- e a ıyet erı en ışcye uşuruyor. Bıl tev ı e ı mış ır. h L··b t ı · · 
d. AıA k • l'k zdinde talep- assa u nan gaze "erının Suriye 
ıyen ı omıser ı ne h kkı d k' . h . . 

J d b 1 k d 1 Bunların a n a ı neşrıyatı rıstiyan ekal· 
er e u unma ta ır ar · . · b- -k h 

istedikleri Vatanilerin iş başından lıyttlerme uyu eyecan vermek. 
çekilmesi, aksi halde Cezirede ayn t~ir. Halepte~i .hr~tiya~ ileri gelen. 
bir idare kurulmasıdır. lennden beş kışı dun Yuce komiser 

Şamdan Cezireye gitmiş olan liğe müracaat için Beyruta gitmiş· 
heyet te bit netice alamadan dön- lerdir. T~epleıinin ne olduğu gizli 
müştür. ıansız askeri idaresi ancak tutulmaktadır. 

FiLiSTiN MESELESi Trakya 
manevraları 

lstanbul : 31 (A.A) - Trakya 
manavralannı takibctmek üzere 
Balkan antantı ve Saadabad paktı 
devletleri askeri heyetleri davet 
edilmişlerdir. Irak, Romanya, Yugos· 
lavya, Yunan heyetlerine bu devlet • 
ler büyük erkinı haı biye reisleri 
Afgan, lran heyetlerine de birer ge 
neral riyaset etmektedir. Heyetler 
17 atustosta lstanbulda bulunacak
lardır. 

Büyük bir Arap kon -
gresi toplanıyor 
Yapılan itirazlar 

Cenevredeki heyet dün mandalar 
komisyonuna muhtrasını verdi 

Lehistantn 

Zirai mahsulat üzerinde 
aldığı bir karar 

Belgrad : 31 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre, Lehistan hükumeti 
zirai mahsulat fiatlarının temevvücü· 
ne mani olmak üzere buğday, çavdar 
yulaf ve ince un ihracatının bir se· 
ne müddetle müsadesiz olarak yapıl· 
masım menctmİ§. Kararname bir A· 
tlaatostan ( bu günden ) itibaren 
meri'yete geçecektir. 

Kudüs : 30 ( Hususi ) - lngiL 
tere parlamentosunda Akvam Ce. 
miyeti mandalar komisyonuna ta
lik edilerek ilk aksi tesiri tahfif 
edilmek istendiği halde Filistin me
selesi bugün gerek Filistini ve ge 
rekse bütün komşu Arap memle· 
ketlerini yine ayni hararet ve ayni 
şiddetle işgal etmektedir . Yakında 
bunun için büyük bir kongre top
lanacaktır. 

Filistin liderlerinden üstad Selim 
Abdurahman Filistinin taksimine hü. 
lisatan şu suretle itiraz ediyor : 

Tahkik komisyonunun raporuna 
dayanarak Filistinin üçe taksimi bu· 

Ademi müdahale komi 
tesi acz içinde 

Buna sebep büyük devletlerin 
kasdi ihmaller r ------. ---------

İspanyol cephelerinde tü 
fenk ateşi devam ediyor 

Geçen hafta~hUkOmetJ:sahlllerlnllbombardman eden 
isi Kanarls kruvazörU 

Londra : 31 (Radyo) - Gayrı 
resmi mahafilin söylediğine göre; 
adenti müdahale vaziyetini kurtar 
mak imkanlan vardır. Ancak mil· 
letler bu işe ehemmiyet vermekte 
ve kat'i ihmaller göstermektedir. 

Bu günkü bütün Lon ~ra gazete· ı 
leri ademi müdahale komitesinin va· 
ziyetinden bahsetmekte ve tefsirler· 
de bulunmaktadırlar. 

Londra : 3 l (Radyo) - Ademi 
müdahele tali komitesi Ağustosun 
ilk haftasında içtima edCCf'ktir 

Komitenin yaphğı dünkü i~tima: 
da yapılan müzakerede hiç bir neti
ce elde edilememiştir. 

Salamanka : 31 (Radyo) - Bu 
sabahki tebliğe göre asiler şimal 
cephesinde üç günde ( 130) kilo. 
metre ilerlemitlerdir. 

Madrid: 31 (Radyo) - Bütün 
cephelerde tüfenk aleti durmamıı . 
br. 

Paris ; 31 :(Radyo) - lspanyol 
cephelerinden ahınn haberlere gö· 
re; nasyonalistler Delesa, A vivre 
mın~na itgal etmiılerdir. 

M·lisler muhaı'ebe meydanında' 
4000 mecruh bırakmışlardır. 

Londra : 31 (Radyo) - Gene· 
ral Franko kendisinin muharip sıfa
tı tamnmadıkça yabancı göı.ü 'lüler 

hakkındaki ademi müdahel~ komi· 
tesi teklifini k .. bul etmiyeceğini bil
dirmiştir. 

ltalya ve Almanlar da Frankoya 
muharip hukukunun verilmesi fikrinde 

dir. 
Gönüllültr meselesini de aynı şe. 

kilde düşünmektedir. 

Almanya, ltalya ve Portekiz mümes. 

sillerine Frankoya muharip hukuku ve· 

rilince ecnebilerin temin edilip edil· 
miyeceği hakkında bir süal sorula· 

cak ve cevap alınca gelecek hafta 
komite bir daha toplanacaktır. 

Komite lngiliz teklifini intaç ede 
mezse müfkilit çıkacak ve yeni va
ziyet hud ol.ıacaktır. 

lngiliz teldif iniu bir takım mad · 
ideleri kabul edilmlf ise de bir takı 
manda da ihtifal vardır. 

gün Filistinde ve komşu memleket· 
)erde bir matem havası uyandırmış· 

lir.Rapordan Yahudiler bile razı olma· 
mışlardır. Binlerce senedenberi Fi
listinde yaşamakta olan Müslüman 
ve Hıristiyan Araplardan (350) bini 
nüfusile emlak ve arazisile Yahudi. 
lerin eline ve Kudüs ve hava1isin
deki (150) bin Arap da lngiliz mın
tıkasına bırakılıyor .. Arapların elin
den alınmak istenen bu sahada bir 
çok Arap aşiretlerle beraber yarım 
milyon halk vardır. 

Yer yüzünde ( Bir Yahudi va
tanı ) kurmak için Filistine bu zulmü 
yapmak reva değildir . lngilterede 
adaleti seven ve doğru siyaseti tak 
dir eden insanlar vardır. Parlamento 
münakaşalarında da bu hakikat te
eyyüt 'etmiştir. iş Cenevreye intikal 
etmiştir . Oraya her taraftan pro
testolar yığılmıştır . Ve müzakere 
günleri elbette biz de sesimizi işit· 
ti receğiz. 

Arap komitesinin protestosunda 
(300) bin Arabın Yahudi mıntıka· 

sından nakli kolay ve kabul edile
cek bu teklif olmadıjından bahse
dilerek : 

1 - Araplann istiklal haklannın 
tanınması. 

2 - Yahudi yurdu kurmaktan vaz 
2'eçilmesi . 

3 - Filistin için de Irak , Mısır , 
Suriye gibi bir muahede yapılması 

4- Yahudi muhaceretinin ve 
arazi almalarının hemen durdurul· 
ması istenmiştir. 

Bunun için yüksek Arap komi
tesi lngi ~izlcrl e müza ı1..ereye hftır ol· 
duklarını bil<lirn işlerdir. 

Arap )Ükstk komitesinin teklifi 
gibi lngilizlc.-r de <'ğer Araplar ha 
zır ise müzakeı eye girişeceklerini 
ihsas etmişlerdir · 

Parlamentonun son celselrrinde 
Filistin meselesi üzerine yrni süal 
cevaplar da olmuştur . 

Bir Filistin gazetesinde Filistinin 
başına gelen bu felakette ( Petrol ) 
un büyük dahli olduğu yazılmıştır • 
Filistinde zengin petrol menbaları 
vardır.Amerikan mütehassısları dördi 
en mühim olmak üzere sekiz yerde 
petrol bulmuşlardır . 

Umumi harp esnasında Alman· 
lar da Filistinin şimalinde petrol iş· 
letmeğe teşebbüs etmiş ve tasfiye· 
hane yaptırmışlardır . 

fngilterenin gönderdiği bir mü
fettiş 1937 raporunda Yafa civa· 
rında 400 kadem derinlikte zengin 
bir petrol menbaından bahsetmiştir. 

Gazzede , Cebelie!)temde , Lüt 
gölünün cenubunda da petrol var· 
dır. Bu son mmtıkada (50) murabba 
kilometre saha tutmaktadır • Daha 
aşağılarda başka madenler, Akabe 
civarında da bakır madeni vardır . 

işte lngilizlerin Filistinden aya 
tını çekmek istememesi bu yüzden· 
dir. 

Sevkilceyşi sebepler de ayni kuv. 
vette mühimdir. Fakat bunun için 
bir de Arapları Yahudilerin eline 
teslim etmekle ayrı bir zulüm daha 
yapmı.k icabetmezdi. 

• • • T opJanacak Jcoaırede bütün bun 
Gerisi uçüncü sahifede :-



3ıthife 2 

y nın 
Şimali Çin 

ütü atı 
Yazan: Piyer Dominik 

~arlar atıldı . Bir çok de_ 
~falar çok muhtemel old_~

ğunu söylediğim ve bugun 

katileşen şey : 

Japonya bütün Çinin değilse de 
hiç olmazsa şimali Çinin fethine 
çıkmıştır . !ık fırsattan istifade etti. 
Japon kıtalarının Çin seddinin ccnu· 
bunda askeri atış talimleri nıüstes· 
na ekzersizler yapmağa hakkı vardı. 

Fakat onlar atış talimleri de 
yaptılar ve bu , Çin müfrezeleriain 
müdahalesini mucip oldu . Hadise 
den hadiseye derken seferberliğe 
kadar varıldı . Çünkü Çin mühim 
mikdarda asker sevk elti ise Japon· 
ya da ihtiyatları silah altına ça
ğırdı ve bugün 100 bin Japon Çin 

yolundadır . 

iKi MUHASIM 

iki muhasım a} nı boyda değil-
dir . Seksen milyonluk Japonya 
Mançuko, Formozla, Koıa beraber 
120 milyon nüfuslu büyük bir impe

ratorluktur . 
Bundan başka Jehol ve Tohaha· 

rı da yani iç Moğolistanın bir kısmı· 
nı da elinde tutmaktadır . Ve şimdi· 
den , kırk milyon nüfusu ve mer 
kezi Pekin olan Pe·Tehi hi eyaletine 
yerleşmiştir . Japonya denizin haki· 

midir. 
Takriben [ 2000 J tayyareden 

mürekkep kuvvetli bir hava ordu
su vardır . Kara ordusu az olmakla 
berabeı çok sağlamdır . Zayiatın 
kendisi için ehemmiyeti yoktur : 
Unutmamalıdır ki , Ja ponyada do
ğum ölümden senede hir milyon 

fazladır • 

100 bin Japonun önünde Çinli
lerin rücata mecbur olması çok 
muhtemeldir . 

1911 denberi Çin yekinmek için 
çok mühim hamleler yakmıştır. Ve 
General Chanh - Kai - Tchek gibi 
büyük bir şefe sahiptir . Bu şdin 
çok haris olan karısı Sang aile

Bakalım .. işte Japonlar için buna 
benzer bir çok muvaffaki)'et şans· 
ları vardır. 

Bundan başka Japonlar Chan· 
tangın üç tarafına yerleşmişlerdir. 
Buradan Çinlilerin yanlarına vurmak 
üzere hareket edebilirler. 

Denize hakim oldukları için 
Caıılon ve Changhai üzerinede bir 
raarruz yapabilirler. Bu, Chang 
Kai· Chekiıı bütün ordusunu şimale 
göndermesine mani olacaktır. Çijnkü 
bir taraftan da komünist çeteleri- , 
nin (ve} a ordularının} vaziyetinden 
de emin değildir. 

Bir nokta daha .. Çinliler Alman 
!ar tarafından yetiştirilmiştir. Japon 
ya Almanyanın müttefıkidir. Alman· 
yanın Japanyayı tercih edeceği ga 
yet tabiidir. Bu şu demektir ki, Çin 
kendi kendine terk edilmiş olacak. 

lır . 

Filhakika Sovyetler nıal:ı:enıe ve 
n.ühimmat göndermek suretiyle Çin 
lilere yardım edebilir. Fakat çöller
den yapılacak bu nakliyat çok güç 
olur. 

Chang-Kai·Chek protistanlığı 
kabul etmiştir, Ve Anglo Sakson 
tesiri altında kalacağı da muhakkak· 
tır. Fakat bu !~aftan gelecek mü
himmat ve maltfme yardımı ancak 
deniz yolile olabilir. lngilterenin Ja· 
ponya ile bozuşarak başina iş aç· 
masında bir menfeatı vaımıdır? Bu 
şübhelidir. 

Amerikaya gelince: O da bu 
işe karışmakla büyük tehlikeye atıl
mış oslur 

Amerıkanın fevkalade ihtiyatla , 
lıareket edeceğine şimdiden hük
medilebilir. 

Bu suretle - eğer Japonlar da· 
ha ileri varmak istemezlerse- Pekin 
ve Pe· Tehi · Linin askeri bakı· 

mından Japonların eline düşeceğine 
hükmetmek lazımdır. 

Japonyanın hedefı 

sine mensuptur , Filhakika son za· Ekseriya Japon yanın askerler 
manlarda Chang - Kai - Tchek ken- tarafından idare edildiğini söylemek 
di kumandanlarından birisi tarafın- itiyattır. Bu şüphesizdir. Fakat bu 

Tl!rkıörll 

r , _________ ............ ııiiııiıı ______________ , ___________ , 

Borsada 
Alım satım hareketleri 

ı 
Şehrimiz borsasında hububat ı 

üzerine olan satışlar hararetle devam ( 
etmektedir. 

Dün buğdayın kilosu 4 kuruş 
ile 4,50, arpanın kilosu 3,50 ile 
3,55, yulafın kilosu 3,50 kuruş ile 
3,55 kuruştan alınıp satılmıştır. -Maarifte: 

Köy muallimleri için 
bir karar 

M~arif vekaletinin evvelce ver· 
miş olduğu bir karara göre erkek 
ve kız Muallim mektepleri mezunları 
ikişer sene köy mekteplerinde vazife 
görmeye mecburdurlar. Ancak bu 
mecburi vazifenin ifasından sonra 
şehir mekkblerine tayin edilebilir· 
ler. 

Maarif müdürleri bu karara tev· 
fikan iki sene evvel köy mektebleri· 
ne tayin edilmiş olup da bu mecbu· 
ıi vazifeyı yapmış olan muallim mek· 
tebleri mezunlarına birer mektup 
göndererek arzu ettikleri takdirde 
bu ders senesi başından itibaren şe 
hir mekteblerine tayin edilebilecek
lerini bildirmiş ve arzu edenlerin 
isimlerini göndermelerini istemiştir. 

Kız Enstitüsünde 
inşa t 

Şehrimiz Kız Sanat Estitüsünün 
bazı kısımlarında tadilat yapılmak
tadır. Eksik olan malzemeler gelmiş 
bulunduğundan inşaata başlanmış 

bulunmaktadır. 
Mektebin. tatil sonuna kadar bü 

tün noksanları ikmal edilmiş bulu 
nacaktır. 

Baytar Fakültesi 
talebeleri 

Sehirde gezintiler yaptı 
ve Atatürk heykeline 
törenle çelenk koydu 

~.-~ 

BELEDiYE REiSi TALEBELERE 
BiR ÇAY ZiYAFETi VERDi 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 
Ankara Baytar Fakültesi talebele
ıinden 30 ki~ilik grup, şehrimizde 
tetkikler yapmaktadır, Profesör bay 
Hilmi başta olmak üzre talebeler 
dün şehrin bir çok yerlerini gezmişler 
ve mezbeha bahçesinde belediye re· 
isimiz Turhan Cemal Berikerin ver· 
diği çayda bulunmuşlardır. 

Talebeler öğleden sonra da Ata. 
türk anıtına törenle bir çelenk koy· 
muşlardır. 

Talelıeler gerek şehrimizde gör· 
düklerinden ve gerekse gösterilen 
misafirperverlikten çok mütehassis 
ve memnun olmuşlardır. 

Bir kadın 
Boğuldu 

Çandır oğlu mahallesinden Yu· 
suf karısı Leyla adında bir kadın 
Seyhan kenarında dolaşırken nehre 
düşmüş ve boğulmuştur. (Leylanın 

akıl hastalığına müptela olduğu ya· 
pılan tahkikattan anlaşılmıştır. ) 

Su işlerinde 
tayinler 

Şehrimiz Su işleri altıncı şube 
mühendisliği doktorluğuna A. Melik 
6 ıncı şube 16 ıncı kısım ıessamlı
ğına Saim Bine!, 6 ıncı şube 27 inci 
kı.ım res•amlığına Aydın su işleri 
dördüncü şube 16 ıncı kısım ressa· 

mı Necmi Şenel, yine 6 ıncı şube 
ressamlığına Orhan, tayin edilmiş· 

tir. 

çok Çinlilerin gözlerini Pekine çe- 'i cuad~r. Fakat bu ordunun en büyük 
vireceklerini ve belki de~ yabancı kısmı orta -Aınur üzerinde ve Ok-
devletlerin yeni imparatorluğu tam· hotsk denizi istikametinde yapılacak 
yacaklarını ummaktadır. işte burada bir taarruzla tecrid edilebilir. Son
Almanya ve İtalyanın kudreti mese- ra, Sovyetler birliği taarruza cesa
lesi ortaya çıkmaktadır. ret edebilecek mi? Belki bu taarruz, 

Kömür ve 
odun 

Kömür ve odun buhranı mev
cut değılse de, fiat!arda ucuzlamış 
değildir. 

Kömürün kilosu 5,5 kuruştan, 
odunun kilosu da iki kuruştan satıl
maktadır. 

İdman Yurdu
Seyhan Adana 

Spor maçı 
Geçen pazar günü yapılan fd 

man Yurdu · Seyhan Adana Spor 
maçı Yurdun maglubiyetile netice· 
lenmişti. F 2.lcat buna ragmrn Seyhan 
Adana Spor takımında ilk defa 
yer almış bir gence oyundan evvel 
hakem nezdinde itiraz eden Yurd
luların hükmen galip sayılabilecek
leri zannedilirken dünkü Türk 
sözünde futbol ajanlığının neşredilen 
resmi ilanından anlaşılıyor ki lik he
yetince tetkik edilen bu itiraz varid 
görülmediğinden puvanları müsavi 
olan bu iki kulübün yeniden karşı. 
!aşmalarına karar verilmiştir. Şu hale 
nazaran bugün tekrar seyredeceğimiz 
bu maç neticesinde galip gelecek 
takım Çukurova 937 yılı bölge şam. 
piyonu olacağı gibi lik maçları da 
nihayete ermiş bulunacaktır. 

Bu vaziyet karşısında demek 
oluyorki mevsimin en hararetli ve 
zevkli bir oyunu olacak ve maçı ga· 
libiyetle bitirmek için takımlar var 
kuvvetleriyle çalışacaklardır. Geçen 
haftaya kadar hiç bir maglubiyet 
kaydetmeyen idman yurdu oyuncuları 
fazla bir gurur edindikleri için yüzde 
seksen avantajlı şampiyonluğu tehli· 
keye düşürmüş bulunuyorlar. Ve o 
zamana kadar bozuk ve berbad bir 
oyununu görmediği 'iliz Yurdluların 
takımlarında büyük bir değişiklik 
yapacakları söylrnmektedir. Şimdi 
den her iki takıma muvaffakiyetler 
diler ve sportmence bir oyun gös· 
termelerini bilhassa tevsiye ederiz. 

Gelenler - Gidenler 
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Kanada' da göllerı 
Balık serpiliyor 

K anada hükumeti, memlekı 
şimalindeki balıksız gölJıf 
tayyare ile !:alık serpmek! 

Türlü cinsinden balıkları gol 
serpmek için, hükumet, üç mot' 
dört tane büyük tayyare kullaıın 
tadır. 

Bu acaib görünen çareye 
vurulmasının sebebi de, bir kısrııı 
ağırlıkları bir buçuk kiloyu bulan 
lıkların göllere nakillerinin çok 
metli oluşundan ileri gelmektedir. 

Halbuki, şimdi, tayyare gii 
üstünde gayet alçaktan uçarak 
desindeki kapakları açmakta ve~ 
Jıklar da su dolu depolardan S'"' 
dökülmektedirler. 

Karısını seven adamıo 
kurduğu müze 

A
merikanın Kansas hükün 
tinde yaşıyan zengin bir .i 
lik sahibi , karısiyle birlı~ 

çok mesud bir hayat geçiriyord' 
Ölüm , 1930 da karısını alıp göl 
dükten sonra , Davisi , artık hiç 
şey te~elli edememişti . O tariht 
beri , karısına aid hatıraları top 
makta meşguldür . 

Adamcağız , yalnız geçmiş I" 
!erin içinde yaşamakta olduğund 
günün birinde , çok büyük olan 1 

!asır ın bir kısmını karısiyle alak1 

olan hatıra ve eşyalardan mürekk 
bir müze haline sokmağa ı..erar 1 

miştir, 

Bandan bir kaç ay evvel, A 
rikanın çok tanınmış bir heykeltr 
na seyrek rastlanan bir sipariı 

• bulunmuştur . : Bu sipariş . kent 
sinin evlilik hayatına dair hadiselr 
cın'an !ıran mermer statülerdir. 

H~ykeltraşın şimdiye kadır yı 
mış olduğu orı bir statü arasındl 
karı kocanın evlendikleri gün k 
kola vaziyetleri , kilisede papa 
önündeki duruşları , evli çiftle bi 
likte bir grup , karısının ev hali 
saire vardır . Davis'in en son siJ'i 
rişi , kendisiyle karısını gökte uç 
birer melek >eklinde gösteren 
mermer stetüdür . Ancak bu stal 
Davis karısına kavu~tuktan son 
açılacaktır . 

dan tutulup hapsedilmek suretiyle yüksek askeri şahsiyetlerde menşei 
kötü bir macera geçirmiştir . işte köylü ve· çok nasyonal · sosyalist Sovyetler blrlljil de ı,ın içinde deniz yeliyle bir tarafdan Kronştad 

Japonlar Sovyetler birliğini de ve diğer taraftan da Arkangelsk 

Kırşehirden şehrimize gelen Kır· 
şehir Saylavı bay Seyfi dün Malat· 
yaya gitmiştir. 

İnsanlar yıpranma yüz~ 
den neler kaybediyorlar 

o günden itibaren kendisi presti- mizaçta olan subaylar grubuna 
jinden epeyce kaybetmiştir . Zafer dayanmaktadırlar.Saniyen bu askeri 
kendisine bunu iade edebilir . Ordu· şahsiyt'tler diplomattırlar da 
su japon oıdusiyle boy ölçüşemez . Japonyanın gayeleci tem~mile as. 
Çinin dört yüz milyonluk nüfusundan keri hedtfler değildir. 
ve bitmez , tükenmez ihtiyatınd~n j _B_üyük emeller liesleyen Japon· 
bahsediiiyor , Fakat Chang · Kıtı - . llar ıçın mevzuu bahsolan nedir ? 
Chek bütün Çini kontrol edemedi~i Hiç şübhesiz, Çin pazarını ele ge-
gibi her taraftan as>.er toplayamaz çirmek ve fakat, ayni zamanda , 

Muharebe meydanı ihtilalcı ve askeri bir Çin heyulasını 
uzaklaştırmaktır. Bu şartlar altında, 

Bundan başka Japonların Pekin._ Nankin, de genç Çinliler vası~asiyle 
in bir az cenubunda seçtikleri mu- Çang Kay Şek üzerinde tesir yapan 
harebe meydanı ancak iki kilometre bu ihtilalcı ve askeri heyulayı ve bu 
genişliğinde bir harp meydanıdır. nu!ı ordularını yenmek, bunu itibar. 
Çinliler:n sayı itibariyle üstünlük- dan düşürmek ve mümkün olursa 
]erini kabul etsek bile Japonları de- eski payitaht olan Pekine üstünlü-
nizden ötürü ne .sollarına, dağlardan ğünü vererek şimali Çinle cenubi 
ö ı ürü nede sağlarına atabilirler. 

Çini birbirlerinden ayırmak mevzuu 
Bundan başka Çinliler memleke- bahistir. 

tin .~ırtından yaşanıaga mecbur ola Bir çok defalar söylemiş oldu· 

caklardır. Halbuki Japon ordusunun ğum gibi, merkezi Pekin olmak üze· 
mükemmel organize edilmiş iaşe teş- r ~ b:r Çin imparatorluğu kurmak 
kilatları olacaktır. Bunun içindir ki, mevzuu bahistir, ki bu imparatorluk 
Pe Tchi·Li eyaleti belki de Japon ya Mançuko imparatoruna, yahud da 
!ara pek aleyhtar alamıyacaktır. bir Japon prensesiyle evlenmiş olan 

Başka bir şey: yirmi doku- kardeşine verilecektir. Bu imparator 
zuncu ordusile burada kumanda !uğun ı.:enub sınırları henüz tesbit 
eden g~neral Fengdir. edilmemişse de, ihtimal sekiz şimal 

Feng ise daima çok şahsi ol eyaletini de içine alacaktır. Nankin 
muştur. tabiatiyle bu imparatorluğa karşı 

Aceba general Chang Kai.Chek ayaklanacaktır. Fakat Pekinin eski 
onu kendisine itaat ettirmege mu paytaht olıııası ve imparatorun şah 
vaffak olal:ıilecekmidir? siyeti dol:ıyı~İ)le, Japonya ergeç bir 1 

unutmamakta.dır. Şimdilik Pe-Çi- üzerine; ~ara yoluyla da, Finlandi · 
Li korfeti boyuncı kaymakta ve yanın yardımiyle, yahud daha cenup· 

ta Baltık memleketlerinin veya Po· b3ylece şimali Mogolistan yollarını 
s~rb~s1' bJluııdurmağa çalışmakta- lonyanın, yahud da bütün bu mem· 

leketlerin yardımiyle karadan Ledır. 
Japonya sarı -nehre kadar gi ıiingrad üzerine yapılacak bir Al-

d~cek mi ? Belki. Sarı _ nehir Go man mukabil taarruzuna yol açmaz 
bi çölünüo cenubunda, N.ın -Şln mı ? Zaten Japonya Çinde hesabını 
dağlarınl kadar çıkan büyük yol gördükten sonra, Sovyetler birliği 
dur. H!def olarak göz önünde bu· İşe karışmasa bile, gene ona doğru 
lundurulan, es.sen Nınkinin kontro cephe almaktan geri kalmıyacaktır 
luna tabi olmayıp, Pekinden Rus ki, bu nokta Moskovada iyice bilin· 

Türkistanı ve Hindistan sınırlarına mektedir. 

kadar uzanan kocaman sahadır. Böy. Netice 

lelikle Japonya Çini ikiye ayırmakla Bütün bunlardan netice şudur 
beraber şimalden kuşatmağa ve onu ki, Avrupa uzak şarkta yeni bir par. 
şimalden ku~atarak da Siberyayı ti kaybetmektedir. Çünkü işler ne 
cenuptan kuşatmağa ıığrilşıyor. gibi bir gi·liş alırlarsa alsınlar, Av-
. Japonya aynen, eskiden Cengiz rupa devletlerinden bugün uzak 
Hanın takibettiği yolları tutuyor ki, şarkta h.ıtın sayılmakta olanlar ya· 
bu yollar Cengiz Hana bir taraf dan rııı, düne göre daha az nüfuza ma · 
Çinin fethini, fakat ayni zamanda da lık olacaklardır. Filhakika, ya Japon· 
bugün Rus Türkist;ını olan ve sonra ya bu işten muzaffer çıkarak sömür· 
dan Timurlenkin de hareket nok- geci bir imparatorluk olacak, yahud 
tası ittihaz ettiği toprakların fethi da Çin üstün gelecek ve bu da onun 
imkanını vermişti. rönesansının, 400 mil)'onluk bir im· 

Bu vaziyet karşısında Sovyetler paratorluğun doğuşunun başlangıcı 
birliği kendioini tehdid altında gö olacaktır. 

rüyor, fakat buna kar;1 ı koymak için Bundan 33 yıl önce, Japonların 
ne yapabilir? Sovyetler birliğinin Rusları yenmeleriyle 1904 de baş· 
eskiden uzak şarkta iyi bir ordusu lamış olan hareket tam bir inkişaf 
vardı. halindedir. Avrupanın bunu anlaması 

Bu ordu belki bugün de ınev zamanı da çoktan gelmiştir. 

Bir pamuk eksperi 
şehrimizde 

Sümerbank Ereğli bez fabrikası 
pamuk ekspresi Bay Bürhan pamuk. 
!arımızı tedkik için şehrimize gelmiş 
ve Ceyhana giderek mıntıkalarda 
tedkikatta bulunarak dönmüştür. 

Eksper dün Mersine gitmiştir. 

Silahla oynarken 
arkadaşını vurdu 
Kadı köyünden (Adana} Emin 

oğln Mustafayı, ayni köyden Musta· 
fa av tüfengiyle oynarken kazaen 
başından yaralamıştır. Yaralı mem
leket hastahanesine sevkedilmiştir . 
Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Bir çocuk 
boğuldu 

Döşekevi köyünden Ahmet oğlu 
yedi yaşlarında Bekir adında bir ço 
cuk, Seyhan nehrinde yıkanırken 
suyun ceryanına kapılara~ boğulmuş· 
tur. Çocuğun Ctsedi bulunamamış· 
tır. 

B ir Amerikan istatıkçisi, geç 
!erde neşrettiği bir rapor 
bütün dünyanın yıpranma n 

ticesinde neler ziyan ettiğini izah 
mektedir: 

Mesela, dünyada mevcud de 
yollarında, işleyen lokomotifler yıl 
250 bin ton çelik yıpratmaktadı 
lar. Ayakkabı köselesi de çok yı 
ranmaktadır. 

Bu istatistiğe göre, her yıl Y' 
!arda yıpranıp toz halini alan köl 
lenin nakline sekiz tane transatl~ 
tiğin yetmiyeceği anlaşılmaktadır· 

800 milyon kişinin ayakkabı 1 

şıdığı tahmin edilmektedir. Fak· 
erı büyük yıpratıcı otomobildir. O 
mobiller kadar yolları bozan ve d 
layısiyle yıpratan hiç bir şey yktu 
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~ HİKAYE ~ 

Vanhşlık 
N azan her günkü gibi bu sa· 

bah da pembe zarflı!bir mektup 
almıştı. Genç kadın zarfı her 

günkü gibi büyük bir heyecanla yırt · 
ınış, ve ~atırları bir bakışta içer gibi 
okumuştu. 

Mektup, karşı evdeki çifte be
karların birisinden geliyordu. 

Nazan zengin, güzel, genç bir 
dul du. Şövaleresk ruhu, onu evlen 
mekten menediyordu ! 

Bilhassa iki aydanberi karşı apart
mana pansiyoner olan iki genç fa
külteli onu! eğlendiriyordu. Mahal· 
lede bu iki genç bekara "çifte be. 
karlar" diyorlardı. Çifte [bekarlar, 
hakikaten güzel iki erkekti. Bunlar 
geldiğindenberi Nazan gerçi gönül 
eğlencesi bulmuştu. Amma aynı za· 
manda da bu, onun için bir azabdı. 
Çünkü mahallede Nazanın rakibleri 
vardı: genç kızlar .. 

Bilhassa iki ev ötedeki, müteka 
İ~ bahriyelinin kızları, onu göz hap
sıne almışlardı. Kimseden korkusu 
Yoktu. Fakat dedi kodudan çekini
yordu. Yoksa, onları çatlatırdı, 

Kerim o kadar mektup yazdığı 
hald b' t·· I" · ,. ır uru ona cevap veremı· 

Yordu. Gencin beslediği ateşli arzu 
suna yalnız balkona çıkarak manalı 
tebessümlerle mukabele etmekle ik
tifa ediyordu. 

Kerimin arkadaşı Lemi de yakı
şıklı dinç bir gençti. Fakat pek a
vare, pek ayyaştı. Nazan onu kaç 
defa gece yarısı apartımanın kapısı. 
nı bulamıyacak derecede sarhoş gör
müştü. Bunun için ondan nefret edi· 
Yordu. Kerim,tam başka bir çocuk· 
tu. Ağır başlı, güvenilebilecek bir 
genç ... 

Pazar günleri, Nazan da Keıim 
de apartımanlarının antresinde şez· 
longlara uzanırlar,dalgın dalgın bir 
?irlerini süzerlerdi. Amma kaş göz 
ışareti yoktu. 

Çünkü ikisi de kaldırım aşıklı· 
&ından hoşlanacak ruhta değildi
ler . 

,- Yazan 

Tangün er 
1 

Nihad 
•------~-·-~-

Nazan yanı başında oturan gen
cin yüzünü ayın perdelerden süzülen 
alacalı ışığı arasında seçti. Fakat kar 
şısında gördüğü Kerim değil, Lemi 
idi . Hayretle gözleri açıldı ve : 

- A .... Diye "mırıldandı ... 
- Ne var sevgilim ... 
- Şey hiç ... 
Genç kadın ancak bu yanlışlı. 

ğın hakikatını sabaha karşı anladı. 
Lemi anlatıyordu. 

- Sana ne kadar kızıyordum 
Nazan .. Bu kadar mektuplarıma hiç 
bir cevap vermiyordun.. Yalnız bu 
na üzülmüyordum. Aynı zamanda 

Kerime yüz verişine ... Nihayet dün mek
tubunu alınca o kadar sevindim ki ... ak 
şamı nasıl beklediğimi bilmezsin 1.. 

------·------
Filistin meselesi 

-- Birinci sahifeden artan -

lar sayılıp dökülecek ve mühim ka
rarlar verilerek bütün Arap alemi· 
rin Filistine yardım etmesi temin 
edilecektir. 

f;üyük Arap kongresi için Ku-
düs Şam ve Bağdad arasında on' 
gündenberi muhaberat devam et

mektedir · 
Kongre Ağustos başlarında ya 

Kudüste yahut Şamda toplanacaktır. 
Bağdat ve Kudüsten heyetlerin ha 
zırhnması için Şama mektup -
!ar gelmiştir . Heyetler Şamda 
hazırlanıp birleşeceklerdir. Irak he
yeti Şama gelmiştir. Filistin heyeti 
de Hacı E-nin Hüsnü riyasetinde ya. 
kında Şama gelecektir . 

Cenevre : 31 (Radyo) - Bura. 
ya gelmiş olan Filistin heyeti man
dalar komisyonuna bu gün bir muh
tıra vermiştir. 

-------·------

Pamuk tecrübeleri 

Muğla : 31 (A.A.) - Muğlanın 
Koyceğiz mevkiinde kurulan pamuk 
tecrübe istasyonunda altı cins to 
bum üzerine yapılantecrübeler müs 
bet neticeler vermeğe haşlamıştır. 

iklime en olgun olarak seçilecek 
tohum cinsi halka parasız dağıtıla
caktır. 

filistinde tren yolu taşla 
kapatıldı 

Kudüs 31 (Radyo) - Resmi bir 
tebliğe göre Hayfaya gitmekte O· 

lan trenin dün öğleden sonra saat 
birde taşlar konarak yolun kapatıl· 
mış olduğu görülmüş ve altı müsel. 
!ah şahsın oralarda dolaştığı tahik 
edilmiştir. 

İngiliz Meclisi tatile girdi 

Londra : 31 (Radyo) - Avam 
Kamarası ve Lordlar Meclisi dün 
büyük tatile girmiştir, 
21 Teşrinde açılacaktır. 

Dünya eskrim 
şampiyonluğu 

Paris : 31 (Radyo) - Dünya 
eskrim şampiyonluğunu Puti kazan. 
mıştır. 

Zabıtada: 

Dükkanda kumar oynar
larken yakalandılar 

Cumhuriyet maha:lesinden ibra. 
him oğlu Mustafa, Ali oğlu Bedir, 
Mehmet oğlu Abdullah, Mehmet 
oğlu Muhlis, Süleyman oğlu Salih 
ve Halil isminde altı kişi aynı ma· 
hallede bulunan Halil lbrahimin dük. 
kanında kumar oynarlarken zabıta 
tarafından cürmümeşhut halinde ya. 
kalanmışlardır. 

Bir adam bıçaklandı 

3l 
pl 

Nazan, boy aynasının karşısına 
geçerek uzun uzun kendisini süzdü. 
Elinde buruşdurduğu mektubu açtı, 
tekrar okudu, ve okuduktan sonra 
bir daha aynaya baktı, O, bu vazi 
Yette bir tek şey düşünüyordu : 

Ceyhanda 
Şeyh Mustafa mahallesinden Sa

dık oğlu Muşlu Kasım adında birisi 
Osman oğlu Mnstafa ile kavgaya 
tutuşmuş ve neticede Kasım Musta· 
fayı bıçakla karnından ve sopa ile 
başından fena halde yaralamıştır. Geçmemiş güzelliğinden. genç 

kadınlığından bol bol istifade ... 
Bu düşünce yarım dakikadan 

fazla uzamadı, yanındaki masanın 
başuıa oturarak zarif bir stillo'yu 
eline aldı ve sarı bir blokun üz~rin· 
de acele acele oynattı. Bir dakika 
geçmeden, bu beş altı kelimelik mek 
tup küçük, bir zarfa girdi, ve etli 
kızıl dudaklarile koleyi ıslatarak zar· 
fı kapadı. 

*** 
N=tzan, Kerime Filoryada, adada 

~ tandevü vermemişti, onu bu gece evin 
' de b~k i ordu. 

Sıcak bir temmuz gecesiydi. 
Nazanın apartmanının küçük antresine , 

brizlerdeki dantelelerin oyalı gölge
leri 'do"k"J .. t"'. umuş u. 
I Genç kadın, büyük bir sabırsız· 
ıkla onu bekliyordu .. 

Cece yarısı ... 
Nazan, aralık bıraktığı sokak 

kapısının hafifçe gıcırdadığını ve ka· 
Pandığını hisseder etmez aşağıya 
koştu. Elektrikleri yakmamıştı. 

Kerimin bir yere çaıpmaması için 
2_nu elinden tuttu. elektriklenmişti. 
Genç adam, onu, yol göstermesine 
nıeydan bırakmadan kucakladı; mer-

1r divenleri dörder dörder çıktı. 
ı· Nazan, gözlerini hiç açmamıştı. 

Saadetten sarhoştu, baygındı . Ko. 
nuşmıyorlardı da ... 

Keıım, onu antredeki şark vari 
sedirin üzeriue bıraktığı zaman göz· 
!erini açmıştı. 

Daire binaları 

Ceyhan : 31 (Hususi) Ceyhanda 
dairelerin işgal etmiş binalar, gerek 
memurların sıhhi ve gerekse esbabı 
mesalihin iş takibi bakımından gayrı 
müsaid bir durumdadır. Bilhassa in 
hisarlar idaresinin işgal ettiği bina, 
bu müessesenin satış şubeleri için 
hiçte kafi gelmemektedir. inhisarlar 
idaresinin Ceyhaada hususi bir bina 
yapıırması çok lüzumludur: 

Kazaen kendini yaraladı 
Mehmandar köyünden Ali oğlu 

Mehmet merkebine binmek üzere 
iken elinde bulunan bıçak göksünün 
sağ tarafına fena şekilde saplanmış· 
tır. Mehmet ağır surette yaralıdır. 
Memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmış bulunmaktadır. 

................ lıiııiııı'-: 
Bayanlar ! Baylar 1 

Meşhur lsviçre saatları glbi dünyanı~ en 
küçük , mod ern , güzel , şık , portatıf ve 

sağlam . 

Hermes 

Jlliiro.caat : 

YAZI 
MAKiNESi 

alını:ı: ı 

Yaralı Memleket hastahanesine 
yatırlmıştır. 

Parasını çalmışlar 

Şeyh Mnstafa mahallesinden Ah· 
met oğlu Hakkı isminde birisi Ha. 
san oğlu Süleymanın oturdul u oda. 

'-' 
nın kapısına anahtar uydurup açmış 
ve odadaki bir sandıktan 10 lira 
kadar parasını çalıp kaçmıştır. Fa
kat zabıta Hakkıyı yakalamıştır. 

Dün şehrimizde hava vaziyeti 
evvelki günkünJen hemen farksız 
gibiydi. Dün en çok sıcak 36 san
tigrat dereceyi gösteriyordu. 

Adana Ziraat Banka
sından: 

Ticaret Lisesi ve Lise mezunları 
arasından yapılacak bilgi yoklama· 
sı neticesinde şimdilik iki lira yev
miye ile iki tane muvakk atmemur alı· 
nacaktır. Yakında açılacak müsaba· 
ka imtihanında kazananlar memur 
namzedi yapılacaktır. lstiyenlerin 

l yoklaması yapılmak üzere 5 Ağus. 
Rlla Sa/ıh Sa.ray- 1 tos 937 Perşenbe günü saat dokuz· 

PJ>\• kutu su 95) ( T•leton No. 265) 
13-30 3305 da bankaya uğramaları. 8368 

--·•rı:=.m•-riiiiiıaı••-• 1 
30-1 

Salıife : ' 

1 Borsa komiserliğinden: 

1 
Bugece nöbetçi eczane 

Müddeti hit~m hulan Borsa En· 

İstanbul festivali 
dün başladı 

İstanbul : 31 [Hususi] • lstanbul 
Sezonuna akşam park otelde lstanbul 
Belediyesinin verdiği iki yüz kicilik 
ziyafetle başlandı. Vali Vekili ziya· 
fette bir nutuk söylemiş ve ziyafeti 
pir süvare takip etmiştir. Festivalin 
başlanğıcı münasebetiyle cumartesi 
ve pazar günü [dün ve bugün] şehir 
içinde ve şehir banyosunda mevcud 
açık ve kapalı bütün eğlence yerleri 
ile Karaköy köprüsü, Galata ve Ba
yazid kaleleci gündüz ve gece do
nanmıştır. Ayrıca gece şehrin muhte
lif yerleriude havai fşenkler atılmış

tır. Bu kabil donanma ve eğlenceler 
sezun içinde har hafta başı tekrar
lanacaktır. 

ı..'Ümt'n i nin yenid~n intilıa l.Jı 2 Ağus- ı 

tos 937 pazartesi günü öğleden son
ra saat 16 da Seyhan Valisi Bay Tev. 
fik Hadi Baysalın yüksek fıuzurlarile 
Borsa binasında yapılacaktır. Bor
sada birinci ve ikinci sınıfta kayıtlı 
tüccarlann reylerini vermek üzere 
teşrifleri rica olunur.8373 31 - 1 

Y eniotel civarında 

Tahsin eczanedir 

Seyhan Kızılay merkezi 
başkanlığından : 

Seylap dolayısile temamen veya 
kısmın evi yıkılan ve mühtacı mua
venet bulunan yurddaşların müra
caatları dolayısile mahalleleri mü
messilleri ve zabıta tahkikatı ve yar
dım komisyonu tarafından tesbit edil 
miş olduğundan şimdiye kadar mü· 
racaat etmiyen ;urddaşlar kalmış ise 
nihayet 3 Ağustos 937 tarihine ka
dar Kızılay merkezine müracaat et· 
meleri ve mezkur tarihten sonra 
müracaatların nazarı itibara alınmı· 

İngiliz - İtalyan ekono 
mik müzakereleri Eylu 

la tehir edildi 

Londra : 31 (Radyo) . - lngiliz 
- ltalyan ekonomik müzakereleri 
Eyluh talik edilmiştir. 

Ankarada atılan yeni 
temeller 

Ankara : 31 (Radyo) - Ziraat 
Vekilimiz dün şehrimizde büyük zi. 
raat kooperatifi tarafından enstitü 
ilim ve idare uzuvları için yapılacak 
ma\ıallenin temelini atmıştır. 

Benzin ve petrol 
fiatlarının tetkiki 

lstanbul - lktisad Vekili Celal 
Bayar dün sabah saat onda Tica 
r 4 t Odasına gelmiş ve saat yarıma 

kadar Odada meşgul olmuştur. Ve
kilin nezdinde benzin ve retrol fi. 
atlarını tesbit edecek olan komisyon 
toplanmıştır. Öğleden sonra saat 

Adana Milli Mensucat 
fabrikasından : 

iki tesviyeci imtihanla alınacak. 
tır. Taliplerin fabrikaya müracaat-
ları. 8370 3-3 yacağı ilan olunur. 8'.j74 2-2 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( Öldüren Gözler ) 
CHARLES MERE'nin piyesinden ve MARIE BELL- BERV AL -

HENRI ROLLAND - GINA MANES- RA YMOND CORDY gibi büyü 
artistlerin çevirdiği HISSl...INSANl...GOZEL bir ESER . 

iki aşk arasında bocalayan bir vücut ... Bir aşk faciası içinde şahane 
1>ir bale Kabore heyeti .. Şarkılar ... Ve şairane danslar. 

Gelecek program: 

HARRY BAUR 
CÜRÜM VE CEZA 
filminde yine sanatını gösterecek ve her zaman olduğu gibi bu filmde 

de alkışlanacak ve takdi rinizi kazanacaktır. 

Pek yakında : 
Küçük bir çocuğun hayatını ve maceralarını gösteren küçüklerin ve 

büyüklerin filmi. 

KÜÇÜK LORT 
Sabırsızlıkla bekliyeceğiniz filmi 

MUSTAFA 
8372 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

14 te Vekil tekrar Odaya gelmiş ve .._ ___ _ Orman Kanunu --komisyon geç vakte kadar devam 
eden bir ictima daha yapmıştır. 

Dünkü toplantılarda benzin ve 
petrolun hakiki fiatı tamamen tes-
bit edilmiştir. Bu fiatlar bir tebliğle 
bugün veya yarın ilan olunacak ve 
1 ağustostan itibaren meriyete gi 
recektir. 

Gerek benzin ve gerekse petrol 
fiatlarında bugünküne nazaran ten. 
zilat yapılmıştır. Fakat bu tenzilatın 
miktarı şimdilik malum değildir. 

lktisad Vekili Celal Bayar bu 
gün beraberinde oğlu Refi Bayar 
Ye bazı zevat olduğu halde lpar 
kotrasile Akdenizde bir seyabate 
çıkacaktır. 

İktisat Vekaleti Sanayi U
mum müdürlüğünden : 

Teşviki Sanayi kanunundan isti 
fade eden aşağıda fabrikalarının ve 
sahiplerinin isimleri ile bulundukları 
mahal ve muafiyet ruhsatnamelerinin 
numaraları yazılı sınai müesseseler 

mezkur kanunun muaddel 30 uncu 
maddesi mucibince her sene ver· 
mekle mükellef bulundukları senelik 
iş cetvellerini vaktin:le vermedikle· 
rinden kanunun muaddel 36 ıncı mad 
desi mucibince kendilerine yazı ile 
tebligat yapılmak istenilmiş ise de 
mahallinde bulunamadıklarından der· 
hal cetvellerini Vilayet makamına 
tevdi etmeleri mezkur maddenin 2 
inci fıkrası mucibince ilan olunur . 

Muafiyet No. 1911 
Nevi : Un ve pamuk 
F .. brikanın adresi : Kozan ka

zası Köprü başı mevkii . 
Sahibinin ismi: Kozanlı Ali Şadi 

ve Şürekası . 8377 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden artan ) 

Muvakkat m1dde 6 - D!vlet işletm~sinin henüz teessüs etmediği yer
lerde memleketin um'.lmİ veya mahalli kereste veya mahrukat ihtiyacı göz 
önünde tutularak tahammülleri müsaid olan ormanlardan muvakkat plan 
ve raporlarla ve kısa müddetli mukavelelerle kerestelik veya mahrukat 
ağaçları satışa çıkarılır . 

Bunlardan başka maden ocaklarında kullanılacak direklerle resmi da
irelerin telefon ve telgraf direkleri, travers ve köprü ve tünel ibtiyaçları 
için tahammülleri m:isaid olan ormanlardan tarife hedelile ağaç verilir . 

Muvakkat madde 7 - Dı::vlet işletme5i henüz teessüs etmiyen yer 
!erde (18) inci maddenin 1 inci fıkrası ile (19) uncu maddede yazılı kim· 
selere ihtiyaçları için o m1ddelerde gösterilen bedel ile kerestelik veya 
mahrukat için ağaç verilir . 

(18) inci maddenin 2 nci fıkrasmda yazılı geçimleri ötedenberi kendi 
vasıtaları ile iç pazarla ·a g~tirip sattıkları kereste, odun ve kömüre bağlı 
olan köylülerin iştirak edebileceği mikdarda kerestelik veya mahrukat 
için ağaçlar satışa çıkarılır . 

Muvakkat madde 8 _ Planları yapılıp tasdik edilinciye kadar vakıf 
ve hususi oım1nlarddn 76 ncı madde mucibince alınacak hasılat resmi 
yerine katedecekleri kerestelik ve mahrukat için Devlet ormanları kaim 
ağaç tarifesinin nısfı, orman hasılat resmi olarak tahsil olunur . 

Son maddeler 

Madde 133 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname ya

pılır . 
Madde 134 - 1 Kanunusani 1285 tarihli Orman Nizamnamesi ve 

zeyilleri v ! tersane ve tophane idarelerine muktazi kerestenin tedarik ve 
itasına dair 1 Kanunusani 1285 tarihli nizamname ve devairi resmiyeye 
lüzumu olan ve fıkara ahaliye tevzi edilecek mahrukat ile ciheti askeriy~ye 
lüzumu olan telgra' ve telefoıı direkleri ve mahrukatın bilmüzayede tarife 
bedeli üzerinden resmi alınarak ita edilmesine dair 109 numaralı kanun 
ve meccanen kereste kat'ına müsaade itasına dair 239 numaralı kanun ve 
o~vlet ormanlarından köylülerin intifa hakkına dair 484 numaralı kanun 
ile zeyl: ve bilumum ormanların fenni usul dairesinde idare ve işletilme

leri hakkındaki 504 numaralı kanun ile zeyli ve 2510 numaralı hkan 
Kanununun ormanlara taalluk eden hükümlerile bu kanuna muhalif bilu · 
mum ahkam mülgadır. 

Madde 135 - Bu kanun hükümleri 1 haziran 1937 tarihinden itiba· 
ren yürümeğe başlar . 

Madde 136 - Bu kanun bükümlerini icra Vekilleri Heyeti yerine 

8303 
getirir . 

- Sı:ırı -
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Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi lüti':ı-· C:iinJa 1cplıcalcıınırbird(1 

yüksektir 
Rcnafoıra, ~İ}at ı, Kıır, Edıık, lVrı<re t~~ı. Kaıaciğn \e midedrn 

ırtıtaıiı ol:ı 1 ;ı 1 ı (it lutı l !;ı c 1 :ı l :ı nıtl:lı lu ılıı<)<ı gı'nıFdiıltı. 
~ ( r cJ cı ({ ~ (( ı ~ L , 11 : ) : 1 111 t l r' it t (; 1 il <ı I 1 1 { ı )' I C1 r n İ ! t ıfj t 

Vl' n.cıut o'n qlaı dır. 

Gazincsu, lckcnta~ı, fııını,bzkkali}e.!>i,lttltri vardı 
Her ti;rlü esLabı istiıal.at ırükı mmeldir. Her şeyi ucuzdur. 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 

75 
50 

otel odası 
Elir gecdik 
taş odalar 

Birinci baraka 
ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo l Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki def aya kadar • 
Yazın Çiftehana gelmiyrnltr kışın ağrılardan U)U} amazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 31 

--------~,------------------~ 

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

en iyi deva Algopan dır. 

1 

1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini kazanan Bor-Kemer. 
hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü za

ruri ihtiyaçları temin edilmiitİr. 
2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hastalık· 

!arına karşı tesiri katileşmiştir. 
3 Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer· 

hisar Maden suyuna ait Hıfzıssıhha genel direktörlüğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur . 

Sadık Göksel 

Görünüş - Berrak 
Rengi - Renksiz 
Kokusu Kokusuz 
Tadı - Milhi 
Teamülü - Hafif kalevi 
Tortusu -·Yoktur 

Kalevi)eti 100 E. C. 
N 10 He!. Miktaı ı 

Kuru huliisa 
Kil 
Sulfat (SO) 
Klor (CL)4 
Nitrat (No 3) 

h 
Amonyak (No 3) 
Silis (Si 02) 
Demir ve Eliminyom 

Koclsium (CA) 
Mağnazyum (M~) 

Müttehit hanım karbon (Co 2) 
Serbest hamızı (Co 2) 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

-

suyu sarfolunur . 
38, LC. c. 

Litre 6,0972 GR. 

" 
5,7492 GR. 

" 
0,4365 

" 
1,9825 

.. Yoktur 

.. Yoktur 
.. 0,0140 Gr. 

Ee o Al O 
2; 3.2 3 o, 0042 

" " 
" 
" .. 
" 

" 
o, 2622 
o, 1988 
o, 8382 
o, 8092 
1, 6142 

" 
" 

3-10 8371 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplanna kimyagerlerin elile doldur ulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtıhr 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayade\en 
tapaları na dikkat ediniz. 

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

7953 92 

/~ 
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D. Demir yollan işletme umum müdürlüğünden: 
1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan kırk yaşını geşmemiş ol. 

mak ve işletme merkezlerinden öğrenilece' şerait ve evsafı haiz bulun 
mak şartile kareket müfettişı yetişmek üzre mü:·abaka ile muavin müfettiş 
alınacaktır. 

2 -Müsabaka; Hoydaıpaşa, Ankara, Adana, Afyon, lzmir ve Sir 
kecide işletme müdürlük merkezlerinde 7.8 937 cuma. tesi günü yapıla 
caktır 

3 - imtihanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddeti. 
nin hitamında müfettişliği tasdik edileceklrrin aylıkları 151 liraya iblağ 
edileçektir. 

Algopan bu .hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 4 - imtihanda ve staj müdddinde t mayüz edenlerden lisan bilen· 
lerin lüzumu kadarı avrupaya gönderilecektir. 

Yalnız ve mus1rren AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur' 1 5 - isteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzre m~~J~~ ~csai.kl: ~n 
H d b 1 10 8966 

nihayet 5 8·937 tarihine kadar yukarda yazılı işletme nıuduıluklerımıze 
er eczane e u unur. J · · , ·ı .. l · ı· d 15 23 1 

ı~t.c a ı e muıacaat elınr erı .azım ır, - -

--------------------·-------------..:; 8318 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazaıı dikkatına 
1- Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil,Kaıır 

yon, körük, tek ve çift atlı bine!-, yük arabalarile merkep , beygir , devt 
ve yük kira hayvanlarına ait 937 senesi nakil vasıtalarını gösterir tahak· 
kuk müfredat cedvelleri Belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısın• 
asılmıştır . 

2- Bu resim iki taksitte alınacaktır. Taksit zamanları Ağustos ve bİ' 
rinci teşrin ayhrınm 15 inci günleridir. 

3- Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüt 
on ceza eklenir. Bu cetveller 4-8-937 çarşamba günü kaldırılacaktır' 
itirazı olanların bu tarihe kadar istida ile belediye riyasetine müracaa 
etmeleri ilan olunur. 8330 20-24-28-1 

1-Açık eksiltme suretile bir cenaze nakliye otomobili satın alına· 
caktır. 

2-Mulıammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3-Muvakkat teminatı (182) liradır. 
4-lhalesi Ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beşte Belediy'{ 

encümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan P1 

rasız alabilirler . 
6-lsteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

]ikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur,8345 23-28-1-4 • 

1- Dörtyol ağzından itibaren şimale doğru Asfalt caddenin sağ kıs 
mına yapılacak tretuvarla beton plaka ferşiyatı açık olarak eksiltmeY're 
konulmuştur . at 

2- Keşif bedeli (3155) lira (78) kuruştur. lıu 
3- Muvakkat teminatı (236) !in (78) kuruştur. urı 
4- ihalesi Ağustosun 16 ıncı pazartesi günü saat on beşte belcdiyt 

encümeninde yapılacaktır . 1 

5- Taliplerin bu işin ehli olduğuna dair ihale tarihinden en az bir g~rao 
evveline kadar belediye encümenine müracaatla ehliyet vesikası almaları 
icabeder. ~e 

6- Bu işe ait şartname, keşif V! projeler belediye fen işleri müdür·ıtıı 
lüğ:indedir. isteyenler oradan parasız alabilirler . IQ 

7 Taliplerin ihale günü muayyen saıtta teminr.t makbuzlarilc birlik! 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8378 1-5-10 14 

Nig" d~ Vilayetinden:' olanların kaza itibarile veya e!lişr a 
• evlık partiler halinde müteaddit u 

1- Niğde vilayetinin merkezinde 1 teahhitlere ihale edilebilir . Top! 1 t 
(124) şehir tipi kargir göçmen evi talip olacaklar tercih olunur. Koııı1 m. 
yapılacaktır . yonun bu hususta hakkı takdiri "' 

Beherinin muhammen bedeli (673) dır. her 

lira (17) kuruştur. 8- Muvakkat teminat talipler' e 
Merkez kazasının köyleıinde (80) taahhüt etmek istedikleri işin ke 

tek ve ( 45) çift kargir göçmen evi bedeli üzerinden baliğ olacağı ıııU 
yaptırılacaktır. Her tek evin muham. hammen kıymete göredir . 
men bedeli (631) lira (47) kuruş ve 9- Evlere ait olan plan keşif 1 

çift evin muhammen bedeli (1171) fenni ve idari şartnameleri görıııJ 
lira f5 kuruştur. ve anlamak için tatil günü hariç 

2- Aksaray kazasının Sağlık kö rak ihale giinüne kadar Kayseri, l 
yünde ( 199) tek ve 96 çift kargir tanbul, Adana, Mersin , iskan Mı 
göçmen evi yaptırılacaktır . Bunlar düdüklerine; Ankara iskan Umu 
dan tek ( 100) adedinin kerestesi Müdürlüğüne müracaatları ilan ol 
hükumetçe temin olunacaktır. Ke- nur .8355 28 1 
restesi verilen bu evlerin b~herinin 

bedeli ( 304 ) liradır Diger lf'k ev. 1 

lerin muhammen bedeli ( 600 ) ve Seyhan defteı darlığındll 
çift evlerin (1113) liıa (69)kuruştur. 

3 - Bor kazası merkezinde ( 46) 
tek ve (25) çift kargir göçmen evi 
yapılacaktır Beher tek evl.,rin mu· 
hammen bedeli (592) lira (83) ku
ruştur ve çift evlerin ( 1105 ) lira 
(31) kuruştur.Bor orta köyünde (11) 
tek (6) kargir göçmen evi yapıla 
caktır. Her tek evin muhammen be· 
deli (575) lira (86) kuruş ve çift ev. 
!erin muhammen bedeli (1068) lira 
79 kuruştur. 

1 - Karataş Dalyanında mevc 
ve mahcuz 28- 112 fıçı tuzlu bs 
ile 40 fıçı ve bir sandık balık ) 
murtası paraya çevrilmek üzert 1 
Ağustos 937 tarihinde ihale edilıf, 
üze-re açık artırmaya konulmuştur 

2- 15 Ağustos 937 tarihine ~ 
dar istimal olunacak taze balık ' 
yumurtaları bu artırmaya dahildir 
Bedeli peşinen alındıktan sonra d 

hallinde teslim olunacaktır. 
3- Dellaliye resmi vesair ha 

ve masr ıf alıcıya ait isteklilerin · 
recekleri peyin '!o 7,5 nisbetio 
muvakkat teminatla Deft•rdarlı 

4- Ulukışla kaza merkezinde 
(15) adet kargir şehir tipip ve (7) 
muhtelif köyde ceman ( 32 ) tek ve 

15 çift kargir göçmen evi yapıla- müracaatlaıı ilan olunur . 
caktır. Şehir tipip evlerin beherinin 
muhammen bedeli (614) lira 23 ku· 
ruş tek evlerin (582) lira 40 kuruş 
ve çift evlerin ( 1079 ) lira 67 ku· 
ruştur. ' 

5- Bu evlerin Aksaray kazasında 
yapılacak (100) tanesinin yalnız ke
restesi Vekalet tarafından verilecek 
olup bundan maadasının bilumum 
malzeme ve işçiliği keşif plan ve 
şartnamı-Iere uygun olarak inşa edıl 
mek üzere anahtar teslimi müteah. 
hide aittir . 

6- Pazarlık 2-8-937 pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet makamın. 
da toplanacak hususi komisyonda 
yapılacaktır . 

7- Vilayet dahilinde yapılacak 
evlerin hepsi topdan bir müteah
hide verilecegi gibi her kazaya ait 

24-28-30-1 8350 

Satlık ev ve bağ ın 

Akça Mesçit mahallesinde 115 B 
117 numrolu evlerle Yılanlı meır ~a 
sında Meb'us Damar Arıkoğlu bu 
Turhan Cemalın bağları arasmds ve 
7 dönümlük esçarı müsmireyi hs 81 

81 
ve içinde kuyusu bulunan bağ ss fe 
lıktır. lstiyenlerin matbaamız müc 
!idi Refet Armana müracaatları. k 

2-4 G.A. 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaası 


