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TRAKYADAKİMANEVRALAR 
Asker misafir /erimiz lıareklittançok 

mütehassis olmuşlardır 

~~----·-·-·----·-.~'-ı. 

Yeni Irak 
kabinesi 

Şam ; 20 [ TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden ] - Irak kabine 
Reisi Süleyman Hikmetin ifıt:. 
fası üzerine yeni kabineyi teş
kile memur edilen eski Başve
kil Cemil Medf,,j bulunmakta 
oldu~u lübnandaki s3yfiyesin
den Şama gelmiş ve bir Fran· 
sız tayyaresi ile lrak'a hareket 
etmiştir. 

Manevrelarımızde motlrlU kuvvetlerlmlz 

Suriyeqe suikast 

Halep : 20 ( Hususi muhabiri· 
mizdrn ) - Biri Cabiri ve digeri 
lbrahi n Paşa ailelerinin evleri önün· 
de olmak üzere iki bomba F atla 

tılmış ise de hiç bir zarar verme
miştir. Bunun iki aile efradı arasın· 
daki geçimsizlik yüzünden, intikam 
maksadile yapıldığı söylenmektedir. 

Başvekil yeni k binede 
Tevfik Süveydanın1Hariciyeye, 
Celdl Bab<ının lkıisada, Musta-
fa Fı,hrinin Dahiliyeye, Abbas 
Mehdinin Adliyeye, lbrahim 
Kema.lin Maliyeye, Riza Şua- ı 
yi Maarif nezaretlerine ge
'tirilece~ini söylemiştir. 

Kırmızı Ordu oıü~abil Halayda anarşi hala 
taarruza geçtı hükmünü · 

lliitün vekillerimiz manevra sahasında 

Manevralarımıza gelen Irak aekerf heyeti 

'l'ekirdağ: 20 (Anadolu ajanlı· 
Aııııo hususi muhabiri bildiriyor) -

de lzınir vapuru dün gece saat 23 
'r 'l'ekirdağa vararak demirledi . 
din tıııelcten evvel Orgeneral F ahrit· 

Altay misafir askeri heyetlere , 

~militerlere manevranın vaziyeti 
-ıcında izahat verdi. Bu sabah sa· 
'1: Yedide Tekirdağ belediye reisi 
~Ptıra gelerek misafirleri hoşame· 

de bulundu. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve Orge· 
neraf F ahretdin Altay ve Genelkur
llıay erkanı ve Ecnebi misafirler sa 
•t sekizde Şiıketihayriyenin bir va 
rru ile Tekirdağ iskelesine çıktı
..-. iskelede vali ve fırka kumanda 
nı tarafından karşılandılar. Heyet 

doğruca vilayete giderek valinin 
ziyaretini iade ettiler. müteakiben 
otomobillerle manevra sahasına ha 
reket edildi. 

Misafirler saat 10,20 de hare· 
kit hakemlerinin bulunduğu Çaylak 
Tepesine geldiler. Heyetin muvasa· 
!atından biraz sonra Reisicumhur 
refakatlarrnda Başvekil İsmet lnönü, 
Müdafaa Vekili Kazım Özalp, Ha· 
riciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü 
Aras, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya, Adliye 
Vekili Şükrü Saracoğlu, inhisarlar 
Vekili Rana Tarhan ve Londra Bü· 
yük Elçimiz Fethi ve Daha bir çok 
elçiler olduğu halde Çaylak tepeyi 
teşrif ettiler. 

- Gerisi ilçüı;cü sahifede -

Portekiz, Çekoslovakya ile rl!_ ü.::_ 
nasebetlerini niçin kesti ? 

liadise bi1hassa Almanyada büyük bjr 
heyecan uyandırmış bu1unuyor 

~~~~-----·----~~~-
- llADISE DiPLOMASi TARiHiNDE il'< DEFA VAKi OLAN 

BiR.HAREKET OLARAK TELAKKi EDiLiYOR. 

, Prag : 20 (Radyo) - Portekiz , . olduğunu istenildi~i ta~dirde sipa· 
lıüküınetinin Çekoslovakya ile diplo· rişlerinin başka bır fabnkada yapı 
~•tik münasebetlerini kesmesine se· lacağını bildirmiştir .. 

b şudur: Lizbon hükumetı bu cevabı si· 
Portekiz hükumeti bir müddet parişlerini red telekki etmiş ve 

C'lve) bir Çek silah fabrikasına bir Pragdaki sefirini geri çağırmıştır. 
._,ın esleha ve mühimmat sipariş Rortekiz hükumetinin Çekos)o. 
'tıııiştir. vakya ile bu şekilde ve bir taraflı 
fo Bu silah fabrikası bizzat Çekos· 1 olarak ~e diplom.atik ?1ünase~etle~i 
. Vakyamn milli müdafaasına aid kesmesı beynelmılel dıploması tarı· 

'ilafı.la_r~ imal etmekle meşgul o:du· 1 hi.nde. ilk defa vukua gelen bir h~
iu ıçıq Çekoslovakya bükumetı Por· Jısedır. 
1
Clcize bu silah fabrikasınm meşgul Prag : ~.p (Radyo) - Çei(oslo 

sürmekte .. 
Bütüd çarşılar 

kapalıdır 

Halkevi ve Usebe
ciler kulu bu kapalı 

bulunuyor 

iki Türk daha 
dün öldürüldü Hataylılar Antekyada 

bir göeterf esnasında 

Tlirklere sui kaşdlar 
hela devamdadır 

• 

Antakya: 20 [TÜKSôZO mu. 
habirinden] - Dükkanlar elin ka
palı bulunmaktadır. Halk, korkudan 
evlerinden dışan çıkamamaktadır. 

Şehrimiz Halkevi, ayın 11 inci 
Çarşamba günü sabahı saat 10 da 
Kolonel ve Mesalihi hassa zabitinin' 
riyasetinde bir müfreze asker tara· 
fından taharri edilmiş, bunu mütea· 
kip polis tarafından tutulan zaptın 
Parti reisine de imza ettirilmesi rnre
tiyle ev kapatılmıştır. O gündenberi 
ev kapalı Lulunmakta ve Parti içti 
maları yapılmama! tadır. 

Partinin diğer şehir ve kasaba· 
fa~ daki Halkevleri de binaları dahi 
!inde içtimalar yapmamaktadırlar. 

Halktvi kapatıldığı gün, şehri 
ıniz Usbctilamalil K3vmi kulübü de 
aranmış ve kapatılmıştır. 

Şimdi aldığım habere göre; So· 
uksıı nahiye~i yolunda iki Türk öl
dürüldü. 

vakya hükumeti Lizbondaki elçisin•, 
Po~tekiz hükumeti tarafından müş
külat görmedikçe Lizbonu ve 
vazifesini terk etmt'mesini bildir· 
miştir. 

Berfin: 20 (Radyo) - Çekoslo 
vakya · Portekiz diplomatik müna. 
sebetlerinin kesilmesi Almanyada 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Bu sabahki bütün Alman gaze
teleri bu haberi dört sütun üzerine 
ve büyük harflerle neşretmişler, 
muhtelif ııoktai nazarlar yörütmüı
lerdir. 

Uzak ıark hidiıeleri gazetelerin 
iç sahifelerinde kalmlfbr. 

Takibat yapılıyorsa da failler 
hali bulunamadı. 

At if Oruç tevkif 
edildi 

Arif Oruç geçen 
muhakamelerlnden birinde 

lstanbul : 20 (Türksözi.i muha
birinden) - Dün İstanbul gazetele 
rinde okuduğuma göre; memleketi· 
mize dönen, eski Yarın Gazetesi Sa
hip ve Başmuharriri Arif Oruç tev
kif edilmiştir. Kurun gazetesinin bu 
yoldaki neşriyatını aynen naklediyo· 
rum: 

Cumhuriyet rejimi aleyhine yap . 
tığı neşriyat yüzünden hakkında ta· 
kibata girişilen ıneadud " Yann ,, 

- Gerisi üçilııcii sahifede -

JAPONLAR ESASLI 
HAREKETE GEÇTi 

Çinliler dün altı Japon vapu 
batırdılar runu ansızın 

Şanghay ateş altında bulunuyor 

Japon A•kerlerl seferde 

lnglllz mUlkler:nın lfgall 

Londra 20 (Radyo) - Şangha ;. 
da lngilizlere ait büyük bir bina ile 
bir birahanenin işgali hakkında ge· 
len haberler henüz teeyyüd etme. 
miştir. 

Bu hakikat ise, lngiltere protes 
toda bulunacaktır. 

Japonlar mutteeıı kuvvet 
çıkarıyor 

Şrnghay : 20 (Radyo) - Dün 
gece bir nakliye gemisi ile iki kru· 

vazör Japon konsoloshanesi yanına 
kuvvet çıkarmışlardır. 

lngırrz:ıebaaeı Harekette 

Şanghay : 20 (Radyo) - lngiliz 
tebaası gemilere binmeğe başlamıı· 
tır . 
Şanghey aekerf akademlel 

flddetle bombardman edlldl 

Tokyo: 20 (Radyo) - Hava ne• 
zaretinin raporuna göre; Japon tay. 
yareleri dün akşam Şanghay askeri 
akademisi ile hava meydıuunı bom· 
bardman etmişlerdir. 

Japonya himaye kabul etmlror 

Tokyo : 20 (Radyo) - Harici· 
ye nazın muavini, Japooyanm. japoo 
nüfusunun imtiyazlı mıntıkalarda lıi· 
mayesini, başka milletlere bıralcını· 
yacağını lngiliz sefirine bildirmiıtir. 

Beynelmllel mınbluılarda •ekerf 
harekatın men't kabul edllmlJor 

Londra : 20 (Radyo) - lnpte. 
re Çin ve Japon hükümetlerine bey. 
nelmilel:mıntıkalardan kıtalannı çek· 
melerini ve bu mıntıkada ukeri lıa
rekit yapmamalarını teklif etmitti. 

- Gerisi üçiincü sayfada -

) .............. _ .. _ ............... _ ... _ 
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rankocular 
vaziyete hakim 

Daha iki büyük eyalet asilere geçti 
LEJYONERLER BUYUK BiR GAYRET CIOSTERMEKTED. 

Sen - Oder [ General Frankonun 
umumi karargahı ] 20 radyo-hava. 
nın fevkalade yağmurlu, sisli ve yol
ların bozuk olmasına rağmen milli. 
yetperver kıtalar ilerileyişlerine de
vam ve Pedre del Romero , Rosai. 
reyi işgal etmişlerdir . 

Cereyan eden muhteLf çarpışma. 
lard~ hükıimetçi kuvvetler ağır za
yiata uğratılmış, ve bir çok esir ver
mişlerdir. 

lejyoner kıtaatın kahramanlık· 
lan her türlü stayi<in fevkindedır . 
Bu kıtaya mensub asker top mer· 

milerini kilometrelerce sırtlarıııdı ta• 
şımışlardır . 

Bilbao : 20 ( Radyo ) - San. 
tander cephesinde asiler bir çok ka. 
sabalan işgal etmişlerdir. 

Bayan : 20 ( Radyo ) - Buk 
sahilindeki bir çok ecnebi gençlerinin 
şüpheli hareketleri üzerine , bunların 
memleketten çıkarılmasına karar ve• 
rilmiştir . 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Aıllcr 
Üniversite mahallcsı yakınında bir 
kaç ı~g-am bombalam rş ve bu yilıden 
3 kişi ölmüştür . 

Ceziredeki isyan hala 
yatışmamıştır 

Kamışlıda Fransız he 
yetine· taarruz edildi 
Halep : 20 ( Husıui mdhabiri. 

mizden ) - Cezirenin bilhassa Ha
sice , Derbesiye, Kamışlı ve Amude 
kasabalarında çıkan isyan harekatı 
henüz tamamiyle tenkil edilmemiş· 
tir . Tayyareler asilerin bulunduk· 
ları yerleri taramakta ve bunların 

üzerine bomba ve kurşun yağdır· 
maktadır . isyanın elebaşıları olan 
Şümmer aşireti reisi Mirza ağa , 
Naib ( mebus ) ishak ve liderlerden 
Abdo Halo ve arkadaşlın şiddetle 
takip edilmektedir. Bu isyanda Er· 
meni , Rum , Süryani , Güldani , 
Arap ve Kürdler birbirlerile çarplf 
maktadır. ~ Jaududlepm iJtr 

ca edenlerin yekunu günden güne 
c;oğalmaktadır . Bunlar çok perİpD 
bir vaziyette bulunuyorlar , 

Tahkikat için Mösyö Miriyenin 
riyasetinde tayyare ile Kaınışhya 
gelen Fransız heyeti asilerin taar 
ruzuna maruz kalmışlar ve fakat 
Beruttan yetişen tayyarelerin müda· 
faası üzerine zorla canlarını kurtara· 
bilmişlerdir , Bu hvaalide bir çok 
ev , mağaza yanmıştır • 

Mahsul kimileıı ııırhvedilmittir· 
Yalnız bu yüzden bir milyon lira. za. 
rar vardır , Huice , Derbaiyedclı:i 
JıikGmet daireleri Uileria qali al· ..... ~. 



Bir muhteriin hayat romanı 

Josef R al 
Kimdi ? Neler yaptı ? Nasıl yaıadı ? 

Proje yapmaktan hoşla~ 
nan müvazenesiz bir kafa 
Çalınan projeler yüzbinlere sablırken 

muhteri aç yabyordu ve ... 

1 Temmuz 1829 da Tiyeste lima • 
111 da toplaauı olan müdhiı bir 

merak ile 48 tonlnk • civata • ge · 
misinin hareketini bekliyordu . Bu 
mi fimdiye kadar berkesin görmqe · 
allfblı remilere benzemiyordu. Çün. 
lcü Jozef Ressel isminde biriıi gemi· 
lerin yan tarafmc:laki çarhlara hacet 
kalmadan yeni bir usul ile pelala 
hareket ettirilecefini iddia etmiş ve 
ilk misal olarak bu gemiyi yapmıştı. 

Bu ıemi geç tarafta geminin göv· 
deii ile dümen aruma yerleştirilmit 
yeni bir pervane ile hareket ettirile· 
cek. 

Fakat Reuel her tarafa gürültü 
çdcanp reemi dairelere kafqına koy· 
datunu kabul ettirinceye kadar ra • 
hat vermeyen cinaden aldata için 
kendiliDe • P• oje yapmaktan hoş
lanan müvuenesiz bir kafa • lakııbr 
nı blcmış olan amirleri nihayet , bu 
.._ Mlnelini föeterlin blkaı... di· 
,erek bu küçBk toplantıya telmiş 
t.luaaorlardı .. Saat 11 de • Civata,, 
i.,,.te limanınm bumuna dotru 
6 clalİZ mili ( t t kilometre ) sürat· 
le ha-ekete b11ladı. Resselin roman 
.. ba)'8b en heyecanh bir noktaya 
gelmit bulunuyorsada bu roman he
mi% tamamlanmalDlfb • Ve iıte bu 
ent~ ~damm ~ay,- yazacak 
romanca ıçın en acaıp ve aynı za-

' manda 19 unca .-tici Awsturya· 
lılaqn kaf uam gösteren Macarlar da ....... ..,..,.,1.: 

Çdcoslovakyadaki küçü~ Ch· 
rudim şehrinde jozef Reael Alman 
~ baba ve Çek bir anneden dot· 
ela • l&yük babası Schulze Bohem· 
ya ile Mehren hududunda d<>tnmş· 

, •bat1nn ismi Mateinnehmerdir. 
19 yatmda Ressel Budvveisdaki bir 
..,. tıopçnluk mektebi olan bom
bardman kursuna gönderildi . işte 
Resselin teknik ilü alakası buradan 
batlıyor. 

iki sene sonra Viyanaya gelen 
jolef Rmsel Oniveniteye girerek 
Faik , kimya ve beubdaki maluma· 
tn ıenifletmete bqlach . Fakat 
ailesinin maddi vaziyeti birdenbire 
ltozuldupndan biçare Josef tahsi
lni yanc!a barakmata mecbur kal· 
mlfb • Bereket versin ki imparator 
Fnnç joHfin Jellinek ismindeki 
bir hizmetçisi Reuelin hemşehrisi 
oa.k m&nuebetiyle Resselin Layp* .... ebesini göaterea bir res· 
mini imparatora betendirerek buzu· 
n pbaneye kabulünü ve böylece 
kendiline bir talebe maaıı batlan· 
mumı temin etti • 

F.Ut bu defa Ressel en çabak 
'9• emele U..bilmek için or
.... mübeodıı mektebine girmete 
... _, ;W,uja , Orada pek çabtk 
k_..a tan.tarak asistanLta kadar 
Çllcb • Reuela vapurları arcbimde 
ıs...- ile hareket ettiren arka per· 
vaoesine dair ilk pllnlua 1812 de 
Viyanada tahlile batlaclata ilk sene
lere littir . Bugün bütün remilerde 
P6'a1 olunan bu pervanenin pllaa 
CJaha o zaman genç talebenin tersi· 
matı aruanda bulunuyordu • Ressel 
bu projelini ortaya koy,abilmek için 
tam 17 sene beklemete mecbur 
oldu. 

Bu 17 1ene zarfmc:la Ressel kü 
-çllç bir orman memuru tı.yabnı IÜr· 

met mecbur kalnupa da lq za
mmlanaa daima yeni planlar tenimi 
ile jeçirmelde reri blmanup. 

Nihayet Triyesteye becayiş ola
rak planJa11m hakikat sahasına koy. 
matı dütünmete başlamış ve 1826 
da Avuaturya hükumetinden yeni u. 
aul bir pervaneyle hareket eden bir 
gemi yapmak müsaadesini istemete 
karar vermittir. 

Bu "lli111c'ıe 1 ıabat 1827 de 
verilmiftir. Lı..a'in eahftılı yaire· 
deki amirlesi kedditjnjn böyle ooş 
,eylerle 41ir1PMW1 bot fÖl'IDÜyor 
larsa da Tn,e.te ile Veaedik arasın 
da ~ ifletmekte olan Vorgeu is
mWe bir lngiliz Reue1 ile alikadar 
olmata batlamıı ve Ottavio Fonta· 
na ismindeki zengin bir Triyesteli 
tüccarla Reuel'in ihtiraına yardım 
etmete teıvik etmiıtir. 

Ressel daha ilk garüşmelerinde 
tüccara bu ihtiramın lokomotif, tel. 
graf ve buhar ile mütehanik gemi· 
dfn 10nra amn en büyük icadı ol
duğunu anlatmata çahşmııbr. 

Tüccar bu işe muvf akat etmişse 
de Awsturya hükQmeti kullamla 
cök buhar makinelerinin yerli fabri· 
kalarcla yapdma11nı prt koymak 
istemiıt•r. 

Halbuki Reısclin fikrince Avuı. 
bırya makineleri bu makada kifi 
detiJdil. Bunun ıçin Ressel= planını 
fimdilik teeqbura mecbur kalmatbr. 

Fon tanım da birçok entrikalara 
uy•ak para vermekte tereddüt et. 
tiğini gören Resşel kızarak makine· 
1eri uydurmak vey•hut icab ederse 
planım sanmak niyetiyle Parise ha
reket etmiı ve orada bir heyet hu
zunmda bütün planlar1ru apaçık an 
latmışbr. Mamafih Resselle pazarlı. 
ta girişmiş olan bu hevet birdenbi. 
re müzakereleri keserek ansıZJn iıi 

bozınuıtur. 
Böylece Pariste parasız kalan 

Ressel bir moble tirketine baıka 
sahadaki bir icadım yeni usul bir 
--boya terkibi planını satmış ve aldıtı 
para ile Awlturyaya dönebilmiştir. 
GraJ Sarau ismindeki zatın himayesi 
üzerine ve Fontana'mn yapbtı yar 
dtmla 48 tonluk "Civetta gemisi •ni· 
hayet ortaya çıkanlmıt ve klçma 
1 1 2 parçalı 157 Cm kutrunda 
pervane konmqtur. 

Gemiyi hareket ettirecek maki 
ne 6 beygir kuvvetindeydi. 

1 Temmuz 1829 da gemininTir. 
yestede harekete gelmesine karar 
verilmitti. Tam saat 11 de 11Uivatt 
bugün üzerinde deniz feneri olan 
bnrna~u harekete gfçmiş ve 
atte .. an yani t 1 kilometre süra 
yapmata h8flanutbr. Fakat on da
kika kadar aittilden sonra her taraf 
duman içinde kalmaı ve hemi dur· 
mağa mecbur olmuttur. Bunud se
be6i buhan nakleden boralarean 
birinin )ebemi koyivermit olmumd 
ibarettir. Bununda sebebi Resselin 
iatediti çeşid bahar makineli kulla 
ndmuma müsaade edilmemiş olma· 
adır. Fakat tiryeste polis direktörü 
meram anlamayarak kısmende Mor· 
pa'"ın teşviki ile yeni tecrübele ya
plm11ım menetmİltir. 

Böylece 28 sene küçük bir me· 
mur olarak çabfmata mahkOm ka· 
lan ResW çok aa bir bayat re· 
çinnekte ve aacak senevi 800 gul 
den maq almakta idi· Fakat Reual 
bufıa ebemmiyet vermiyerek ıeytm 
yılı çıkarma makineli lltirie ubl
lerine tekrar ataç ekilmesi yeni b•r 
ailindirler icadi, yeni usul mesafe 

Şehir h e 
Bölgede 
Zirai faaliyet 

Havalar , hemen bütün bölgele· 
rimizde pamuk mahsulü için çok 
müsaid devam etmektedir . 

Çif çilerimiz artık tarlalardaki 
mahsulü toplama faaliyetine geçmiş· 
ler ve amele tedarikine başlamışlar 

dır. 
Bir taraf dan da bölgede gelecek 

mahsul için sürme faaliyeti baıla
mışt1r . 

Çukurova çifçisi , faaliyetinin en 
hnmmah bir devresinde bulunmak
tad1r . Bu ay sonlarına d<>tru hemen 
bütün tarlalarda anbarlama ve 
nakle baflanmıı olacaktır . 

Radyo sahibleri 
ruhsatnameleri i 

Almakta gecikmemelidir 

Ellerinde eski rubsabaamderi 
olsun olmas1n bilumum radyo sahip. 
lerinin ağustos sonuna kadar telg· 
raf müdürlüğüne müracaatla ruhsat
name almaları telsiz kanununun kat'i 
hükümleri iktizasındandır. 

Bu ay içerisinde müracaat et 
miyenler kanun rpucibince Müddei. 
umumiliklere tevdi edilecekler ve 
aynca para cezası da alınacaktır. 

Uarı 

Bir nebatat pro 
fesörü şehrimizde 

Orman fakültesi Profesörlerin·e 
den Bay T schermak diin muavini 
ve bir kaç mübenJisle beraber An 
karadan ıehrimize gelmişdir. 

Proteaör, Okaliptüsler'in mıntı. 
kada yetişme vaziyetlerini tesbit ede 
cektir. 

Vilayet ziraat müdürü, profesö
re refakat ederde, Okaliptüsler üze. 
rinde tetkikat yiplMk iaefe elin Ka 
ratap gitmitlenlir. 

A 
oy 

21 ....... 

Türkiye 
manevral 

T ürk ordusunun Tr 
pacatı büyük m 
ile beklenmektedir. 

nevrada dost ve müttefik 
süel kudreti bir defa dahı 
leoektir. 

Muvaff akiyetle neti 
muhakkak olan bu manev 
ordusunun sulh ve elDllİJ 
etmete muktedir bulund 
mrette anlatılacaktır. 

Da1t Türk ordueuam 
tekemmül için sarfetmekte 
pyretleri memnuniyetle 
te olM Yunan aübaylan 
milleti, milli biildlmetinin de 
sustaki pyretlerinin Çif çi bu yılki randmaıı ve kali · 

teden çok memnun görünmektedir . 
Piyasa vaziyeti de fena dqildir . 
Fiatların tereffüü muhtemeldir . 

Radyo ücretleri mutlak surette 
istenilmiyecektir. Bunlar Eylül 937 
gayesine kadar da verilebilir. Fakat 
ruhsatname mutlak ahnmalıd.r. Bu 
da, 25 kuruşluk pula tabidir. 

Haber aldığımıza göre, şehrimiz 
de müracaat çok azdır. Biran evvel 
müracaat ht"m telgraf işleri ve hem 
de müracaatçılar için iyi olacaktır. 

Sil"' patlıyarak öldü 

'$ehrimi'l Nm"'d=mal nektebi 
talebelerinden Salahaddin adaada 
10 yaşlarmda bir çocuk dün gece 
şehir civarındaki hatlardan birisinde 
av tüfeogiyle oynatıken, .kauen ken· 
disini vurmuı ve derlial ölmüştür. 

görerek mesrur olmaktadar. 

Belediye tahsilat 
şubesinden 

Bazı memurlar taltif edildi 

936 mili yıb tahakkuk ve tahsil 
işlerinde göstentilderi faaliyetten 
dolayı Belediye hesap işleri Müdürü 
Kadri Göçmea, T.bkkuk memuru 
Remzi Turhal, Tahlil memuru Rasim 
Qökerin birer takdirname ile tal 
tiflerine karar veıildili haber alm 
mıotır. tebrik ederiz. 

Kaldınmlara beton 
dökülüyor 

Kolordu &ıünde asfalt eadcleye 
kadar olan kısımdaki yaya kaldırım 
lara Belediyece beton döktürülmeğe 
başlanmışbr. Bu yolun tamiri de önü
müzdeki haftalar içinde baıhyacak-
tar . 
Divanyolu tamir ediliyor 

Seylapda bo&ulan divanyoluaun 
tamirine belediyece karar verilmit 
ve yolun inşaab bir müteahhide iha· I 
le edilmiştir. 

ı:as: = a ı ı 

ölçme aleti yeni bir makara iskası 
için yeni bir plin da yapılmıştır. 

Bundan başka Tiryeste ve Viya
na arasında hava tazyiki ile müte
harrik poıta usulünü, odunlarm da
ha evvelkiler ve daha hir çok ke· 
lift.erde baa.lllDllfbq. K.,._. Almanca ve ltaıyan· 
ca olu'lk netredip duran •vallı 
1-el ziilirtl&k daimi bir elerdi O· 

...... ..,ıir. 
...,.... m defa Gileomina 

0rebic ve Tberese c.teUe ilmin 
deki bfhn'• ile evknen R..•ıl se
llevi 800 pldM ..... ile. ıe· 
tiadu..in ._. da tabalfbr. 

Nihayet a.eı keadi fikrinin 
..... plip pl4iJ . ~il-
llİltİr. 

Ç&aH um de F--~age 
1886 da fnfiliz Smitla .ve lawj E 
.._. gemileriain ldç perYmllİ ile 
tıllllllli' ................... 

8fO da ide; pervane ile ...ate· 
ham1t bir lngiliz gemisi iıryesteye 
vasıl ollDUt ve t 1 sene • Civetta ,, 
nm demirlediti yere demirlemiştir. 

O zaman 47 yaşında olan Res· 
selin bu manzara karşısında ne he· 
yecan geçirdiği aşikard1r. 1848 de 
:lesselin sür' ati karar ve dotru dü
şüncesi aayelinde Tiryeste askeri va 
)isini ikna ile Avusturya donanma· 
11nı kurtarması üzerine kendisine 
bahriye müpviri rütbesi verilaaiftir. 
Fakat maaşım artırmak kiQısenin ak. 
lana pmeıııiıtir. Dört seae IQDra 
loliliz bahriye nezareti ArdülPed 
kanunu ile it ıörcn kiç pervanesinin 

Çocuk hastalıkl rı 
mütahassısları 

faaliyette 
Şehrimize tetkikler yapmak ü

zere gelen Ankara nümune hastaha· 
nesi çocuk bastalaldar1 i mütahassısı 
doktor Ecaktein, refakatinde çocuk 
hastahklan asiıtaru doktor Bay Se· 
Jihaddin ile birlikte dün bazı köy· 
lerimizde tetkikler yapmışlardır. 

15 günde 
102 esnaf cezalandırıldı 

Şehrimiz belediye zabıtası aon 
15 gün içinde, belediye yasaklarına 
aykm hareket eden 102 muhtelif 
esnafı cezalc.ndırm11tır. 

Misiste Tabak huta 
lığı kalmadı 

Misis mmtlkası bayvanatmda çı
k• Tabak lwtabil, baytar teşki
latının tedbir ve tedavisi ile önlen. 
miş ve hali haZJrda bu mınbka bay. 
vanatmda hastalık kalmamııbr. 

fizik e1a11D1 izah ~dcbilecek olan 
adama 20.000 lira vaad eden bir mü 
ıabaka açm11tı. O zaman 60 yaımda 
olan Reasel müsabakaya iştirak et· 
mitse de plinlan Londrada kalm11 
ve kendisine biç bir cevap verilme
miştir. 

Bir kaç sene IODl'a Mebika im· 
paratoru olan Archidök MaX Lon
drada bu iti kar1Şbrmak istemipe 
de kendisine bu paramn beş başka 
adam arasmda takaim edilmiş ol· 
dutunu IÖylemiflerdir. Resael ma· 
liye iflerile de uğraşmaktan geri 
durmamış ve Awsturyanm milli 
borçlanmn ödenmesi işinde güzel 

Yeni ne..-.ı 

Ateş ülkesinde 
Saylavımız Damar Ar1k otlunun 

Almancadm çevirditi •atet ülkesin· 
de. adlı büyük seyahat romana inti
fal' etmiftir. 

Bu güzel biifük l'OIDIDI okuyu
calanmıza billtassa taVliye ederiz. 

Mebmed otlu Urfah Halil adan 
da birili, Mustafa otla o.-.m ce. 
... ı. pu.811 ...nen dlrml ... 
hud halinde yakalanmııbr. 

Eşyalannı aşmnıtlar 
Adanalı Melimed otlu betir is

minde birisi, Tarsuslu Bayram otlu 
Hüseyinin bir araba içinde bulunan 
etyalanru çalmıflır. Suçlu yalcalan
IDlf, hakkında ltanani icap yapılmıt· 
br • 

Karıstnı döğdü 

Dikotlu köyünden Ali oğlu Halil 
isminde birisi kansa Nazireyi fena 
halde dötdütfioden ~ lcad11mı şiki 
yeti üzeriac zabata lWil bakMda 
kanuni muamele yapm-. 

Sürüden çalınan koyunlar 

Küçük Mangıt köyünde [ Cey
han ] Deli Mehmede ait koyun airü
IÜDcien meçhul eller tarafından ae· 
kiz koyun qınlmıştır. 

Zabıta tahkikatta bulunuyor. 

s'« rtasu - ,..,.._ luayllolw. Sipnau-' 
ya..ınca; bedeli derhal iitknır. 

Ü 
.. ..... G VEN ... , •. ..... 

planlar yapmııbr . Bundan b-.ka 
( ameleye iş bulmak meıelesi ) üze· 
rinde de CJCrler tabettirmiştir . Fa· 
kat hiç ıüpbe yoktur ki Resse'in 
dalına kafasmdan çıkmayan şey Q. 
zeanlann asılmasım temin eden ica · 
d SOMER BANK ve 

IDB'I gördütü haksız muamele idi . ••IK a EYTAll ..... 
Nitekim Ressel 1857 de Malar- • K.-madur 

yaya uğrayıp 63 yatanda olarak öl- G.. ' 
dütü zaman batı ucwadaki kitada uven e güveniniz . Ve ; Sı-
ıu cümleleri yazm••h : gortalarınm güvenerek =~ . 

,.,. MBracaat : Rıza Salih 
Benim ve Avusturyamn bakla No: 11 A. Sebeklt KfhM lliOMtk 

olan ( pervanenin icadı ) terefınin Posl4 k.ıtıuıı : 95 'hl#f.a • • • ffl 

hakiki tabibine verilmesi için çah. 8413 4-30 
plmuau rica ederim, bet sene aonra d 
Avusturya hükumeti onun son arzu- Kiralık koza eposu 
sunu yerine getirmit ve Viyana tek· 
nik yükaek mektebi önüne heylcel. Bor• kırpsında Çocuk oyun 
lrat Femkorn tarafından yapdmıı yeri yamnda yüz kantar koza iatiap 
bir heykelini dikmiştir. eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen-

1,te,. proje yapmaktan lqlantn lerin matbaamız idare memuruna 
muvaıenniz bir kafa • olan zavalh müracaatlan ilin olunur • 
Reuelin ~yaıı.. C 

Elllnlkon Mellon : 

m ı•n+, 
,enel brmay ._.._.. 
racleki atep?•l'1der ı.... 
caldmdar. 

Bulcv attılllİ ele dawıt 
ve kabul etmiıtir . Bu 
bava kuvvetleri de iştirak et 
nir. 

Hatay meaelui , bu 
yeniden mevzuubahs olmaya 
maıbr ı Türlciyenin bu munff 
ti de küçük dqildi . lsk 
yoluna Rus çarlannın ver 
ehemmiyet mblümdur. Kıbns 
bu yüzden lngiltereve verilmit 
miydi ? 

Montreuks ve Halay zaf 
Türkiye Cumhuriyetinin dıı 
ımda ıösterditi maharetin bir 
celidir. 

- LZ AZ WE Z 

Londra'nın e 
tiyatrosu 

Avrupa klt'asında ~n 
dem sahnenin, 1980 tan1ahı4e 
lan Aaristeki komedi Fransez 
roauyle 1276 da karalan Vly 
Burg tiyatrosu oldutu mal 
Fakat lngiiterede tiyaır. 
epi eski ve büyük olmama rı 
britanya devletiadeki uki 
ronun haDfİIİ olduğu malüm 

Loadramn en eski tiya1trn
mak ferdini ~ .... abilecek 
yatro vardır, SUnun biri O.W, 
diğeri de Cevent Garden'diı 

Dnıry Lincin ~ 
1663 de, Cevrnt G•Jtın1me 
tarihiude kurullllUf olcklldltl 
şılmışbr. 

Covenl Garden opsua, 
na1yonal temallariyle methm 

Daha ziyade trajtdi ve k 
ile meşgul 01111 Drury Lue t 
mndA ea çok em mGelllflerin 
lcri iabneye kammılltaclll'. Bit 
ro, bütün dünyaca baalllmlf 
mı Edmund Keaa •)'81iade 

,. bir töhret -~-. 
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t~yhanda 
~öçmen işleri 
suratle ilerliyor 

I<.. - .. 
oylerde su kuyuları 

· Ceyhan : 20 (Hususi mubabiri
iitk ~ .. - Mınbkamıza yerleştirilen 
'8alı OÇ_?1en .kardeşlerin Kırmıt ve 

'n k koylennde kurulacak evleri 
..:eat~lerin iskan mıntıkalarına 

batlanmak üzre olduğunu 
1 .. de bildirmiştim. Öğrendiği· 

e So'Ore, kereateler kısmen Kırmıt 
SoYsahlıya nakledilmiştir. Kırmıt 

Yaa da kurulacak olan göç· 
~ hle!inin yerleri de tesbit edi
E antalan çizilmiştir. 
. \'ferin yapılması işi bir müte 
L. e ihale edilece~den ihale 
uıte b' 
ff r ıtnıez derhal evlerin te· 
eri , En· ~tdarak inşaata başlanacak· 
le ısı Kırautta 16 sıda Sosyalıda 

k~. Üzre 66 göçmen evi yapıla-

lece~nda.n mada göçmenlere veri· 
Yer ~ h~neye aid arazilerde yer 
'-cbr. eabıt edilerek hazırlanmak. 

· l\eza göçmenler için köylüleri
leıı ~trtfından ekilip meydana g~· 
har f Uidaylarıda yine köylülerimız 
dıka ından biçilip harman yapıl
r,k tan sonra döğenle sürüle · 
JiQe t çı~an safi hasılat, sahiple-

eılun edilmiştir. 

]\ • *. 
l" 1 .. lflnıt nahiyesine batla köylf'rde 
re~ ll kardeşlerin sıb'b8tl dütfiaiile· 
bil her zaman te~iz ve İJİ 111 içe 
~eltti 1çin Kmmt nahiye •ü· 
k lliİft tıeşebbüsü ile 13 köyde 13 
t UYU kazılarak tulumbalar ...... 
"·Şimdi ise halk soğuk ve teM su ' 

111~ .. kavu~muş olduğundan nı biye 
~ Uriinün bu, hayırlı teşebbüs ve 
old ketinden dolayı çok inelllJnam 

llklannı söylemektedirler. Selçuk 

Yine bir arı 
hücumu 

. Ceyhan : 20 (Hususi muhabiri· 
~ilden) - Ôğrenditime göt:e! Cey· 
b "1.n Betören köyünde de hır an 
~d~ı~si ol~uşt~r. Bu hadiseninde 

•ılatını bıldirıyorum. 
Belören köyü halkından Ahmet 

•darıdalci şahıs tarlada köten sür· 
lbtlcten yorgun olarak evine dönmüş 
~t dört öküzünüde beraber evine 
ıetirerek avluya bağlamıştır. 

Ahmet öküzlerine yem ve sa
~an Verdikten sonra gölge ve se· 
~e bir mahalle yatarak uyumuş· 

r. Uykusu arasında bir gürültü 
"e Patırtı oldutunu işiten Ahmet 
~eİhal uyanmış gözlerini açıp ayağa 

8 ktıtında avluda kovanlarda bulu-
~ bal ansırun hepsi dışarı fırlamış 

r kısmı avlunun içerisinde vızır, 
~r uçmakta ve bir çoğuda bağh 
0kiiılerinin üzerine üşüşdüklerini ve 
~Y\'anların acı acı bağırdıklannı 
ıonnüştür. 

Ahmet ipi koparamayup bağlı· 
h~lunan öküzlere yakın bir mahalde 
hır ınikdar saman yakmış olduğun-
;tan. dumanlar etrafa dağılınca an
•rda yavaş yavaş kovanlarına gir-
~ete başlamışlardır. Anların kovan· 
a,.. girmesinden istifade eden Ah-
~tte derhal bağlı öküzlerin iplerini 
..:erek diğer öküzlerle birlikte av· 
ha an dttan çıkmış ve bu suretle 

Yvanlannı kurtarmıştır. 

Bayanlar ı Baylar 1 

t.1tfhur lıvlçnı aattın gibi dOnyanın en 
kOçOk , modern , gOzel , tık , portatif ve 
&alhım. 

Mu.racııat : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

almız 1 

Rıza Sn./ıh Saray 
Poıta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

24-30 8305 

Sahife : 3 

Kilis imar ve kültür 
sahasında büyük 

hızla ilerliyor 

Ilı Osmaniye orman muame-ı 
~~ı~ l at memurluğundan: Seyhan Valiliğinden: 

Gaziantep : 20 Ağustos ( Hu· 
susi muhabirimizden ) - Nüfusu 
irmibetbini aşan Kilis umran v~ 

~"ltür sahasında büyük bir terakli:ı 
v: inkişaf göstermiştir. Yurda yüz
lerce değerli genç yetiftirmiş olan 
orta okul bu yıl da 34 mezun ver· 
miştir . ilk okullardan 97 üç sınıflı
lardan 130 ve on köy okulundan da 
( l50) çocuk mezun olmuş.tur •.. 

Halkın tahsile karşı gösterdığı 
lika her yıl biraz daha artınyor . 

İnönü kampında 
Gençlerin uçuşları 

Ankara : 20 ( Radyo ) - Türk 
bava kurumunun f Qönü planörcülük 
kampında beş Temmuzdan on sekiz 
Ağustos akşamına kadar 5136 
uçuş yapılmış ve bu tarihler ara· 
sında 21 genç planörcü plot Brö
vesi almıştır. 15 Temmuzda işe baş· 
lamış olan hava ~urumunun motorlu 
tayyare mektebinde 18 Ağustos ak· 
şamına kadar 18 genç motorlu tay
yarelerle yalmz olarak uçmuşlardır . 

Çocuklar mecburi tahsile tabi tu· 
tutmadığı halde senede vasati artış 
'k. .. dür Bu sebeple ne orta ve 
~:Yd:Z ilk ~ullar ihtiyaca cevap ve- Sömikok satış fiat!arını. 
remiyecek bale düşmüştür • Vekalet tekrar tedkık ettı 

Dört şubesi faaliyetk olan Halk· 
· · · le muhite çok faydalı Ankara: 20 ( R'tdyo ) - lkti-

lnhisarların yaş üzüm 
mübayaatı 

Ankara : 20 ( Radyo ) - in
hisarlar idaresi lzmirden şaraplık 
yaş üzüm satm almakta devam et· 
mektedir . Bugüne kadar Burnova 
ve havalisinden misket ve çekirdek· 
siz olmak üzere 400,000 kilo şa· 
raphk üzüm almıştır . 

Muğlada tütün kalite ve 
rekoltesi çok iyi 

Muğla : 20 ( A. A. ) -- Bu yıl 
Muğlanın tütünleri kalite itibarile 
çok yüksektir. Rekoltede çok mü
kemmeldir . Rekolte altı milyon 
tahmin edilmektedir . 

~~-------·---------~-

Cinsi: Meşe odunu 
Mikdan kental: 44297 
Muhammen vahidi kiyasi kuruş 

12 

1- Seyhan vila0 etinin Osmaniye 
kazası dahilindeki Olukbarşı sarıca 

ormanından çıkarılacak yukarıda 
mikdarı yazılı meşe odunu 2-9.937 

günü saat 15 de Osmaniyede kapalı 
zarfla satışı yapılacaktır. 

2- Beher kental 12 kuruştan mu 
hammen fiyatı 5315 lira 64 ku· 
ruştur. 

3- Muvakkat teminat 398 lira 67 
kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavele pro 
jeleri: Ankarada orman umum mü· 
dürlüğünden, lçel orman müdürlü
ğündan, Osmaniye orman muamelat 
memurluğundan yerlerden almır. 

• 
5 - Satış umumidir. Kapalı zarf 

1 - Ôlü Hacı Şefikadan teber
ı u suretile Hususi idareye intikal 
eden Akdam mevkiinde bin zira 
üzerine mebni ve Mayıs 317 ve 96 
tapu numaralı çiflik damının üçte 
bir hissesi açık artırmaya konulmuş 
tur. 

2 - Şartnamesi Hususi Muha· 
sebe kalemindedir. 

3 - Artırma 24 Ağustos 937 
Salı günü saat (11) de Vilayet dai· 
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Artırma açıksurettedir. 
5 - Muvakkat teminat mikdan 

(37,5) otuz yedi buçuk liradır. 

8399 8-12-17-21 

Kiralık ev 

evı mesaısıy .. · S 'k k f b 'k 
1 ı aktadır. Evin ( 1500) sad Vekaletince omı o a rı a-

o muş ve o m d . 'b 1 'ğ" S" "k k t . dl k'tapsarayma gün e va· sının ıstı sa ettı ı omı o sa ış Japonlar esaslı 
harekete geçti 

· ladır. 21-24- 27-31 

Kız Lisesi civarında üç oda mut· 
bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. istiyenlerin matl:-aamız ida. 
re memuruna müracaatları ilin olu· 

mevcu u ı d 1 . V k~' . 'd .. ( 20 ) vatandaş uğramakta ır . fiatı kbsat e iUetince yenı en 
~;· ubelerin de açılması için aza tedkik ve yirmi Ağustostan itibaren 
k ~r ş devam olunmaktadır . bir ton Tüı k antrasitinin Zonguldak 
ayK~l~ umran sahasında büyük toptan sabş fiatı 17,25 lira olarak 

115. • d" .. 
bir hızla ilerlemektedir . . tesbıt e almıştır. 

Krıymakamlığa atanan değerlı 
genç bay Necmeddin Ergin, ~ır· 
lardır bakımsız kalmış olan guzel 
Kilisi imar için büyük bir gayret ve 
enerji ile çalışmlf ' bu çalışma~ann 
pul neticeleri ise Kilise yem ve 
modem bir çehre vermiştir • . 

Tarihi baba nihayet elektrı~e 
de kawtmtifhlr . Belediyece 57 bın 
IWıa -tllflyle Vilcuda getirilen tesisat 
< llO ) Yo1t tı.uclretindedir • ilk anda 
( 200 ) abdJle kaydedilmiştir . Kilo· 
vat ônbet ~ kerinden verilmek· 
tedir • 

Bu yıl hükumet caddeıi parke 
~ , llil ve hayvan pazarlan 
yepdacak , su işiyle meşgul oluna 
cakbr . Açılmıı olan dört aile parkı 
sosyal kalkınma üzerinde çok 
müessir olmuıtur · 

Kaçakçılıkla mücadeleye veda 
olunmaktadır . Kafile kaçakçıhtının 
.. .. hemen tamamiyle alınmış , arta onu k _ 
kalan sırt kaçakçılığı ile sı ı muca· 
dele devam etmektedir . 

Kilis yıl<İa iki milyon kilo zey 
tin yağı ve yarım milyon kilo sabun 
ihraç eden bir zeytin mıntıkasıdır . 
Mahsulün bu yıl da iyi olduğıı an· 
laşılıyor . 

Tokaoy 

<- ILIA 

Arif Oruç tevkif 
edildi 

_ Birinci sahifeden artan -

gazetesinin sahibi Arif Oruçun şe~· 
rimize g~ldiğini yazmıştık . Araf 
Oruç memleketten kaçtıktan sonra 
Parise gitmiş, orada boı durmaya
rak "Yarın,, isimli bir broşürü Arap 
harfleriyle bastırarak memlekete 
sokmuştu. Bu broşür toplattırılmış
tı. Arif Oruç sonra Bulgaristana 
geçmiş, orada memleket firarilerinin 
yardımı ile geçinmeye başlamıştı. 

Arif Oruç evvelki gün Romanya 
vapuriyle lstanbula gelnıiş, vapurdan 
çıkınca doğruca Ankara caddesine 
gelerek Meserret kıraathanesinİJl 
cemekinı önüne oturmuş, uzun ağız· 
I ğ ile cigara içmeğe başlamıştır. 1 1 

Kendisini tanıyanlar Arif Orucun 
memlekete gir<litine inanamamııl~r, 
bunun bir benzeri olduğuna zahıp 
olmuşlardır. yanına yaklaşınca bu· 
nun Arif Oruç olduğu gôiiilmüş· 
tür. . 

Arif Oruç geç vakit emftlyet 

Trakyadaki 
manevralar 
Birinci sahifeden artan -

Ecnebi heyetler burada Atatür· 
ke takdim olundular. Reisicumhuru
muz misafir heyetlere iltifatta bu. 
lundular. Burada manevra hakkında 
verilen izahat dinlendikten ve o sı
rada cereyan eden hareketler tetkik 
edildikten sonra Çaylak tepeden 
müfar&fat edildi. Tekirdağdan itiba· 
ren bütün yol boyundaki kasaba ve 
köylerde halk misafirleri alkışlarla 

karşıladılar. Mütevazi köylerde bile 
taklar kuıulmuş, evler bayraklarla 
süslenmişti. Çaylak tepeden hareket 
ettikten sonra misafirlerimiz Bazapa 
mevkiinde istirahat ederek öğle ye. 
metini yediler. Burada Orgeneral 
Fahreddin Altay misafir heyetlere 
manevra hatırası olarak madalyalar 
datıtaldı. Miaafirlerimiz saat 17 ,30 
da Kapaklı köyünde Kırmızı ordunun 
sıhhiye karargahını gezdiler ve gör· 1 

dükleri intizamdan çok müt~hassis 
oldular. Müteakiben hey~ bağlar 
sırtına gelerek Mavilerin hareketini 
tetkik etti ve ordu kumandanının 
izahatını dinledi. Bir müddet sonra 
Mınatlı üzerinden Tekirdağma hare-
ket edildi. · 

Bugünkü hareketlerin hülisası 
şudur : Kırmızı kolordu Mavilerin 
Saray cenubundaki bağlar sırtı ve 
orta bayır hattında bulunan ileri 
mevzilerine taarruz etti. Bağlar sır· 
tında ilerliyen tümenin taarruzuna 
ltir tank taburu da ittirak elti. Tank· 
lar P.iyade hatlannın önünde düşman 
mevzilerini geçerken piyadelerde 
topçu himayesinde tankları takip 
ederek di~manın ileri mevzilerine 
girdiler. Kırmızı taraf yarın (Bugün) 
sabaha kadar asıl dü;..man mevzile· 
ri üzerinde keşif yaptıktan sonra 
esas taa1Tuzu yapacaktır. 

Kırmızı süvari livası Mavinin sağ 
cenahını kuşatmak üztre sevkedil 
miştir. Mavinin ileri mevzideki kıta· 
lan astl mevzilerine çekilmiştir. Ma
vi, Saray mmtıkasındaki mevzilerini 
tahkim ile meşguldur. Sabahleyin 
her iki tarafın keşif tayyareleri ken 
di avcı tayyare)uinin himayesinde 
keşif yapmışlardır. Bu meyanda iki 
taraf avcı tayyareleri arasında Saray 
üstünde bir hava muHarebesi cere
yan etmiştir. 

·Birinci Sayfadan Artan-

Tokyo ve Şanghaydan gelen haber. 
ler~ göre; bu teklif her tarafça da 
şayam kabul görülmemektedir. 

Japon kuvvetlerl ilerliyor 

Şanghay : 20 (Radyo) - Çinli
ler Sarık -Handaki taarruzlarına de. 
vam etmekte ve Japonlar tedricen 
ilerlemektedirler. 

Çinliler Şanghayın şimali şarki
sinde de ilerlemektedirler. 
Altı Japon vapuru ballrlldı 

Londra : 20 (Radyo) - Uz;.ık 

Şarktan alınan haberlere nazaran 
Çinliler dün altı Japon vapurunu ha 
tırmış tardır. 

Japon tayyareleri Şangbay ci· 
vannda Çin mevzilerini ve kıtaabm 
Nankin tayy·ue meydarumo tayya. 
releri de Japon donanmasını bom· 
bardman etmişlerdir. 

Parlata temaslar 

Paris: 20 (Radyo) - Hariciye 
vekaleti müsteşarı dün öğleden san 
ra Çin sefirini kabul etmiştir. 

Konuşma :mevzuunun uzak şark 
meselesi oldutu tahmin edilmekte· 
dir . 

Şanghay: 20 (Radyo) - Dün 
verilen bir nota ile bitaraf devlet. 
lere mc:msup harp gemilerinin Japon 
donanmasından uzak bulunmasmı ri. 
ca etmiştir . 

Buna sebep, son günlerde bir Ja· 
pon harp gemisinin yanına ıolculma. 
11 ve bu himayeden istifade ederek 
ateş açmış olmasıdır. 

Şangbay : 20 (Radyo) - Japon 
umumi karargahının neşrettiği bir 
tebliğde Japon tayyarelerinin Pekin 
tayyare meydanını bombardman et· 
tiği bildirilmektedir. 

Şanghay : 20 (Radyo) - Japon 
tayyareleri bu sabah saat 7 de ce· 
nup istasyonunu ve Şanghay civa· 
nnda bulunan deniz tezgahlarını bom 
bardman etmiştir. 

Şanghay : 20 (Radyo) - Haki· 
ki Japon kruvazörlerinde bulunan: 
kıtaat hugün şehre çıkanlmışbr. 

Şanghay: 20 (Radyo) - Çin 
ajansı bildiriyor : 

Çin kıtaları bir çok cepheletCle 
bir hayli ilerlemişler ve Hankeu ile· 
risindeki Japon hatlanm k-:smişler· 
dir . 

. _. 

Rad,o 
Markoni 

. 

direktörlüğüne götürdlmüş, sab~h
leyin de müddeiumumiliğe teılım 
edilmittir. 

Arif Oruç dördüncü sorgu ha 
kimliğine verilmif, sorgusu y-apıllrak 
tevkif edilmiş, tevkifhaneye götürül· 
müştüt. 

Arif Oruç şöyle demiştir: Dünyanın en güzel, en 
11 

- Cür.ı.ümün müruru zama· 1 . . 1 
na uğrayacağını ve hakkımda artık hassas mal<inesıdır 
takibat yapılmayacağım ümit ederek _! 

memlekete döndüm. ,, 

8443 nur. C 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Bizde insanız 
Uzun zamandanberi beklediğiniz çok heyecanlı macera dolu sergüzeşt 

ve büyük hissi film 

Gelecek pro~ram : 

iki yavrucuk 
iki küçük çocuğun hayat ve maceralarını gösteren acıklı bir film 

Pek yakında: 
işte size Karyokadan daha güzel, daha zengin ve orijinal olan bu 

filmler Karyokayı gölgede bırakacaklardır. 

Mari Nella 
Her yerde şen 

Mai valsJar ( kamilen renkli ) 
8439 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Kazanç vergisi hakkındaki 2395 numarall kanunla t890, 
1980 ve 2882 numarah kanunlarm bazı hUkUmlerlnl 

deilftlren kanun 

Kıuıun No: 3258 Kabul tarihi : 12/611937 

- Dünden artan -

c) işgal ettikleri mahallerin gayrisafi iradları vergilerine matrah ittihaz 
edilen mükelleflerden gayrisafi iratları 500 liradan aşağı olanlar için 1 
lira ve 500 lira ve daha fazla olanlar için 2 lira ve noter vazifesini gören 
Adliye memurlarile damga pulu ve kıymetli evrak bayileri için 1 liradır. 

Madde 23 - Bu kanunun c ncı maddesinde yazılı gayrimenkul alıp 
veya yaptırıp satm:ığı ınesl~k ittihaz edenler tarafınddn vaktinde beya~· 
name verilmediği taklirde haklarında 2395 sayılı kanunun resen tarhı· 
yata müteallik hükümleri tatbik olunur . 

Bunlar beyannameyi vaktinde verip de vergiyi ödemedikleri takdirde 
vergileri 0/ 0 10 zam ile tahsil olunur· 

Madde 24 _ 2395 sayalı kanunun bordronun şekli, alakadar tahak-
kuk dairesine verilmesi muhteviyatının tediye edilmesi müddetlerine ve 
vaktinde verilmemesi h~llerine aid olan ahkamı, 1890 sayılı iktisadi buh· 
ran, 1980 sayılı muvazene ve 2882 sayılı hava kuvvetlerine yardım ver
gileri hakkındaki kanunlarda yazılı muameleler hakkında da caridir. 

Muvakkat madde l - İşbu kanun ile yeniden beyanname usulüne 
tibi tuh:dlnlann 1938 mali yılı kazanç vergisi bu kanundan evvelki hii
kümlere göre tarbolunur. Bu mükellefle-r 1938 takvim yılı başından itiba
ren 2395 sayılı kanun mucibince beyanname itasile mükellef olanlar hak• 
kında mevzu usul ve mecburiyetlere tabi olur1ar. 

1
' Muvakkat Madde 2 - 2395 sayılı kanunun bu kanunla değişen 32 

inci maddesinin birinci fıkrasında yazılı vergi nisbetleri 1937 mali yılı 
vergilerine de şamildir.işbu kanunun mer'iyetinden evvel cari nisbetlere göre 

tahalE.kuk ettirilmiş olan 1937 mali yıh vergileri bu dairede tashih olunlll'. 

Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 26 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Ma&ye 

ve lktisad Vekilleri memurdur. 
15/6/1937 

8303 - Son -
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. • 

1 

( Levha, siper asanların nazarı dikkatine ) 

1- Bilumum dükkanlarla ticari,smai müesseselerin kapılarına asılan lev. 
halarla tente, siper ve sabit saçaklara ait 937 senesi tahakkuk resmini 
gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk memur. 
luğunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, siper resimleri kiracılardan, sa. 
bit saçak resmi de malsa,hiplerinden alınır. 

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

3- Bu cedveller 26-8-937 perşembe günü kaldırılacaktır.itirazı olan· 
lann bu tarihe kadar istida ile belediye riy1setine müracaat etmeleri ilin 
olunur.8429 17-21-25-29 

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

2- Keşif bedeli (1100) liradır. 
3- Muvakkat teminatı (82,50) liradır . 
4- ihalesi Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye 

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

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

belediye encümenine müracaatlara ilin olunur. 7-11-17-21 

1- Açık eksiltmeye konulan iş (58) adet tulum ve başlık ile bir adet 
elbise ve kasket ve iki adet mavi İş elbisesi : 

2- Muhammen bedeli: 355 liradır. 
3- Muvakkat teminatı : (15) liradır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler . 
5- ihalesi Eyliilün albncı pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır . 
6- isteklilerin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte 
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Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagrrlerin dile dolduıulanbir krüıtaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylann üzerinde vagonlaraakıblır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su d~til, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiri'1U 

Kayadelen Gazozlannı alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Merıin ve Adana Kayadelen depolandır 
Büyük damacanalar : i 00 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 108 

--------------------------------------·· 
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
T abiahn bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütü!! dünya kaphcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Bö\o.rtlc, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt hsstahlı olanln mutlaka ~u ılıca)& gtlmelidirler. 
Senelerce çocuju l)JmayanJar i'a.dıdi fatnınm l:.u feyzinden müsttfit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliycsi,l:erl:tri vard 
He. tirli esbabı istirahat müktmmeJdir. l:fer şeyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yan yarıya tenzilitlıdır 
raatJar şunlar- K.,.. 
dır : 200 Bir ıecelilc 

otel odam 
125 Bir aece1ik 

taş odalar 
7 5 Birinci banka 
so ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 HulUIİ banyo ı Bir kiti ücreti günde 
15 Umumi 

• iki def aya kadar • 
Y UID Çiftehana relmiyenlu k..- apıJardan uyuyamazlar. Kitm çele. 

ltiliılia iztirabı unutmayımz.8264 47 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
kar11 ko1111'Da
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklannt 

ı .. 
unuttuı ur,evınız 

sıhhat ve neş' e ~ 

verir. 
Kelvinator 

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

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

1 

7966 

RALEI GH Dünyanın en sağlaın, en zarif, bisiklctidir. 

RALLiNİN Mnhtetıf tipleri vardır. 

RALLi Markada, bisikletteki en son lekimülü göreceksiniz. 

Sabş yeri : Dör!Yol •la Kolordu caddesi 
8437 3-15 

M. Dedeoııu 

g.A. 

1 

_. ..... _______ .... ____________ , ____________________ __ 

iki yeni model 

ASPiRATOR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar iç· 

tensip ettiği yegane Toz çekme borula 
Koza sevk boruları 

zarif ve en pratik model : 
Sipariş wkuun fa derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğ 
8402 6-15 g. A. 

.. 

• 

i:&n 
2 

TiR 
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Adana askerlik şubesi Seyhan Valiliğin 
Bşk. lığından : 

1 - 333 doğumlularla bu do· 
ğumlularla yoklamaya tabi eratın 
son yoklamaları 15/9/937 tarihin
de başhnacak ve 20 10/937 tari
hinde bitecektir. 

2 - Her mahalle ve köy hangi 
tarihlerde askerlik şubesine gelecek 
)eri köy ve mahallelere tebliğ edil
miştir. Aynı zamanda ihtiyat era· 
tında muayenesi yapılacağından köy 
ve maha~le ihtiyar heyetleri tayin 
edilen günlerde askerlik şubesinde 
bulunmata mecburdurlar. 

3 - Yabancı eratın muayene
lerine 5/10/937 den itibaren baş. 
)anacaktır. C. 

2-3 
• 

Seyhan Defterdarlığın -
dan : 

Ceza evindeki inşaat ve tami
rattan artan ve 70 Jiıa muhammen 
bedelii tutla tq veaair enkaz açık 

arbrmaya çıkarılmıştır • isteklilerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde temi. 
nat akçasile 23 Ajııstos 937 pazar. 
tesi saat on dörtte Defterdarlıktaki 
fomisyona gelmeleri ilin olunur. 

8397 7- 12- 17- 21 

1 - Hususi idareye ait Ka 
kada yeni mezarlık karşısında(29, 
hektar mikdanndaki eski kopa 
iki sene müddetle yani ilci m 
için kiraya verilecektir • 

2- Muhammen bedeli (474 
dır. 

3 - Şartnamesi Hususi M 
kaleminde görülebilir. 

4 Arttırma 31 8 937 salı 
saat (11) de Vilayet daimi en 
ninde yapdacakhr. 

5- Arttırma açık 1Urettedir. 
6- Muvakkat teminat mi 

(35) lira (55) kuruştur . 
8435 18~21--24-28 

T. H. K. Adana ıibes 
başkanlığ'ından 

Bundan önce, Fasulya, 
Mercimek, Bakla, Börülce, Dan, 
ğan, Patates ve saire gibi ma 
dan da yüzde iiç hava kurmu • 

alınacağı ilan edilmİflede, fimdilik 
mallardao iane aluunamasmm 
bırakıldıtı ilin olunur. 21-2 

8442 

Umumi 


