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HATA YDA M.ÜFSİDLER HALA 
USLU OTURMUYORLAR 

T ehdid ve tecavüzler durmadı 
AT~NI MATBUATÔLÇÔsüz YAYQARAL~RLA 
ADISELERE FAİL TÜRKLERİ GOSTERIYOR 

erut konsolosumuz Antakyaya geldi 
Antakya : 25 ( TÜRKSOZO 

"'ubab· · tef ı~ındtn ) - Esasen dü. 
nıa rn~rnış olan Antakya asay~i ta· 

lhıle Lozuldu. 

b.ld ~~a ~a~ani gazeteler olduğu 
le . e olçusuz yaygaralarla Türk
. ~ Vakalann faili olar ak göstermek 
IÇJQ aklıselimin kabul edemiyeceği 
llçına neıPiyatta bulunmaktadırlar. 

Antakyada Türkiycnin yeni kon 
~lutu ihdas edilmiş bulunuyor , 
~los henüz gelmemiş ise de , 

tlrltiyenin Berut konsolosu vekilet 
~~ktcdir • Konsolos Faik Zihni 
.! Antakyada bir gezinti yapmış, 
~ilclerde bulunmuştur. 
l'" T abrikçiler boş durmuyorlar. 
b ~rlc mahalleleıi arasmda zımıb ta· 
ır edilen küçük bombaları sawr

e:alcta, halkı tedhiş etmektedirler . 
lt.ıretle mahalli inzibatta işgal edil

llleittcdir • Esasen inzibat denilen 
ley bir heyula, bir anka halindedir. 

Antakyala berber Mustafa, Hüseyin 
Kimyacı ve Halildir. 

Haber aldıtıma göre; yeni San. 
cak delegesi 15 EyJulda Antakyaya 
muvasalat edecektir. Dün Antakya· 
da bir vaka daha oldu. Şirince ma
hallesi jandarmalar tarafından bir-

denbirc abioka edildi ve evlerde si
lah tahriyatına başlandı. 

işittiğime göre; Kuseyir Arap 
köyünde de şapka giyen Arap evle 
rine silah sıkılmıştır. Antakya halk 
partisi mühtaç halka 25-30 bin 
kilo kadar un tevzi etmiştir. 

h 
l•penye ı,ıertnl mUzekere edecek olan Milletler Cemiyeti 

___ K on••rlnln toplanac~il Cenevreden bir görUnU. 

• •• cenevre, ıspanganın mu .. 
racaatile meşgul oluyor 

Ceziredeki 
isyanın iç 

yüzü nasıl? 
Şam : 25 ( TÜRKSÖZU 

muhabirinden ) - Cezire• 
deki son isyanın iç yUzU 
matbuatın muhtelif kaynak· 
lardan aldıAı haberler şek
linde değildir • 

isyan edenler , Elcezlre 
mU•takU hUkOmetlnl iste· 
meyenler değil, onlarm Is. 
teklerlnl basdırmak için 
Şam hUkOmetl tarafmdan 
kiralanan ve tutulan aşl-

~lerdlr. 

Filistinde arbede 
ler oldu 

Kudüs : 25 (Radyo) - Yahu· 
dilerle Araplar arasında Telavivde 
bir arbede olmuştur. 

Bu çarpışmada yedi kişi ölmüş 
20 kişi yaralanmıştır. 

Kaybolan Sovyet tayyare
si hala aranıyor 

Moskova: 25 (Radyo) - Tas 
ajansı bildiriyor : 

Beş tayyareden mürekkep filo, 
kaybolan Sovyet tayyaresini ara
maktadır. 

Araştırmalar için diğer filolar 
hazırlanmaktadır. 

Bu günkü gazeteler kutub yol
culuğu laakkında makalelerle dolu· 
dur. 

Sandler Varşovada 

'Evvelki gün ve dün de çarşılar 
lçıbnadı. Usebccilcr reisi Zeki Ar. 
IQıinin brdqi Nesib AmW ev
\'tllci gün uzun çarııdan geçerken 
.borçlu bulunduğu Türkün alacağım 
ıatemesine karşılık tabancasını çı
karmış, öteye btriye tebditkirane 
•teş etmeğe başlamıştır. 

Orada hayretle vakayı seyreden 
icnçler birikmiştir. Bunun üzeıine 
Neıip onlara da ateş açmış ve ne 
ticede gençler silaha karşı taşla mu· 
kabe]ede bulunmuşlardır. Biraz son. 
ra yoluna devam edtn Nesipdcn 
l<>nra jandarma devriyeleri yetişmiş
tir, Fakat Nesip hakkında bir tah
kikat ve takibat yapılmadan, patla 
Yan lilihm faili olarak üç Türk 

Varşova : 25 (Radyo) - lsveç 
Hariciye Nazırı Bay Sandler bu gün 
Varşovaya gelmiştir. Sandlerin re· 

Bütün konsey azalarının noktai fakatinde katibi hususisi ve bir sek· 
reter bulunmaktadır. 

a'cnci yakalanmış ve dipçikle karako· 
la sürüldent:rek döğülmüştür. Bunlar 

Başvekilimizin 
kardeşi öldü 

lstanbul : 25 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden ) - Başvekil ismet lnö· 
nünün küçük kardeşi Hayri Temelli 
dün akşam Heybeliadada denize gir· 
ıniı ve bu aralık uğradığı bir kalp 
sekteai neticesinde yapılan bütün 
ihtimam ve tedavilere rağmen öl· 
müştür. 

TORKSOZO: kıymetli kayba 
Tanrının rahmetini diler , değerli , 
asil Başvekilimizin kederlerine işti· 
rak ederiz. 

Yugoslav bahriyelileri 
Taksim abidesine çelenk 

koydu 

lstanbul : 25 ( TÜRKSôZO 
muhabirinden ) - Dün 1.tanbula 
gelen Yugoslavyanın Dubrovrıik 
kruvazörü kumandam bu sabah res
mi ziyaretlerde bulunmuş Dolma· 
bahçe sarayına giderek def teri mah
susu imzalamıştır . Öğleden sonra 
kruvazör askerlerinden bir müfreze 
ınerasimlc Taksim Cumhuriyet abi 
deşine çelenk koymuıtur • 

nazarları telgrafla soruldu Ç b 
1 

. 
• em er aynın Ro 

MEÇHUL T AHTELBAHıR rna seyahati haberi 
BiR ISPANYOL GEMİSİNi DAHA y ARALADI asılsız mı ? 

Cenevre: 25 (Radyo) - Milletler ı 
Sosyetesi konseyi Japonyanın müra. 
caatile meşgul olmağa başlamıştır . 
ispanya hükumeti müracaatında kon. 
sey reisini vaziyetin tetkikde ve kon
seyin gelecek toplantısını mı bekle
mek , yoksa onu fevkalade bir içti
maa mı çağırmak lazım geleceğir,e 

karar vermekte serbest bırakmakta
dır. 

Konsey reisine vekalet etmekte 
olan umumt sekreter, bütün konsey 
azalarına birer telgraf göndererek 
fikirlerini telgrafla bildirmelerini rica 
etmiştir. 

Şimdilik, konseyin 15 Eylülda 
toplanarak İspanyol işini konuşacağı 
sanılmaktadır. Mamafih o zamana ka· 
dar zuhur edecek yeni hadiselerin 
bu tarihi deA-iştirmesi muhtemeldir. 

Londra : 25 (Radyo) - Milliyet· 
perver kıtaların Sentander üzerine 
yaptıkları yürüyüş süratle ilerlemek
tedir. 

Madrid : 25 (Radyo) - Alınan 
malumata göre; bu sabah Buryana 
limanında meçhul bir tahtelbahirin 
attığı obusle bir İspanyol ticaret ge. 
misi yaralanmıştır. Meçhul tahtelba. 
hir derhal kaybolmuştur. 

Salamanka : 25 (Radyo) - Asi 
kıtaları Santander cephesinde Guna. 
layı işgal etmişlerdir. Harekat ve ateş 
devam ediyor. 

B. Titülesko 

!\,, oskovaya çağrııdı 

Roma: 25 (Raayo) - B. Litvi 
nof'un eski Rumen Hariciye Nazırı 
B. Tıtüleskoyu on beş gün kalmak 
üzere Moskovaya davet ettiği söy· 
lenmektedir. 

Galiçyada kanlı 
grevler 

Londra; 25 (Radyo) - Hükumet 
kuvvetleri şark cephesinde ilerlemek· 
tedirler. Bununla beraber Villa Ka· 
riejonun Milliyetperverler tarafından 
ele geçmemesi hükumet kuvvetlerini 
temamiyle tehlikeli bir vaziyete sok
muştur. 

Çetinkaya 
Ankarada 

Varşova : 25 (Radyo) - Galiç 
yada köylült-rin yaptığı grev esna· 
sanda 30 köylü öldürülmüş ve bir 

ı çokları da yaralanmıştır. 

Ankara : 25 [ TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden] - Nafia Vekilimiz Ali 
Çetiukaya bu sabah fstanbuldan şeh. 
rimize avdet etmiştir. 

Bunlardan bir kısmı mallarım pa· 
zara gdirip satmak istedikleri için 
Sendika azası olan diğ~r köylülerin 
hücumuna uğramış ve öldürülmüş· 
lerdir. 

Polis bir çok tevkifat yapmış-
tar. 

Kont Ciyano da şimdilik 
Londra ya gitmiyecek 

Çemberlayn 

LonMd~a : 25 (Radyo) - Bu gün
J~r~e butun dünya matbuatında, ln
gıhz .Başvekili Çemberlayn'ın Roma
y~ .hı~ seyahat yapaca~ı ve Mussoli. 
nıyı zıyaret edeceği şayiası dolaşıyor. 

Bu hususun tahkikine girişen Royte
rin bir muhabiri, siyasi mahfellerle 
yaptığı temaslar neticesi, her tarafta 
ademi malumat beyan edildiğini bil. 
dirmektedir. 

Roma : 25 (Radyo) - ftalya Ha. 
riciye Na:ımı Kont Ciyanonun yakın. 
da Londrayı ziyaret edeceği hakkın
da muhtelif ajansların çıkardığı iayia 
şimdilik mevsimsizdir. 

Tasdik işi sar pasa ran 
fransa • suriye muahedesi 
Fransız gazeteleri muahedenin tasdik 

edilmemesini istiyor 
~~-------·------------

Suriye gazeteleri menfi görüşlü 
lere ateş püskürüyor 

Şam : 25 [ TÜRKSÔZÜ muha. 
birinden ] - Tasdik işi sarpasaran 
Suriye-Fransa muahedesi dediko-

dusu hala gerek haJk ağzında ve ge· 
rekse Suriye matbuahnda devam et
mektedir. 

Bazı Fransıı gazetelerinin Suriye 
- Fransa muahedesi aleyhinde şid
detli neşriyat yapmakta oJduklannı 
yazmış ve bunlardan bir örnek te 
vermiştim. 

Bu neşriyata mevzuubahs eden va· 
tani organı ( Elkabes ) gazetesi şun· 
lan yazmaktadır : 

" Bazı kimseler Fransız meclisi
nin Suriye-Fransa muahedesini tas 

dik edilmiyeceğini daha şimdiden söy· 
liyorlar ve müstenkif bazı mebusla. 

rm bu muahedeye karşı koyacalda· 
rını söyliyorlar. 

Bununla beraber, kendi noktai 
nazarımıza göre Fransız meclisinin 
toplantısını iti marnla bekliyor ve et
şeum edecek bir vaziyet görüyoruz. 

Zira Blum kabinesi muahedeyi 
ancak bunun imzalanmasını gerek 
Fransa, Gerek Suriye bakımından 
faydalı olacağına kanaat ettikten 
sonra imzalamışbr. Halihazar kabine· 
si ise hu güne kadar değişmemiş ve 
sabık kabinenin Suriye siyasetiede 
bir değişiklik yapacağım bile ima 
etmemiştir. 

Muahede aleyhine neşriyat ya
pan gazetelere gelince bunlar Fran
saııın menfaatlerine ve Suriyenin is· 
tiklaline düşman gazetelerdir. 

ÇiN'iN HÜKÜMET 
MERKEZi DEGiŞTi 
Dün Çin sularında bir Japon 

torpidosu batırıldı 
~--------···-------~---~ 

Bütün cephelerde topçu 
düellosu yapılmaktadır 

Şanghay: 25 '{Radyo] - Japon 
erkanıharbiycsinin neşrettiği bir teb
liğde, Japon kıt'alarının Nankeu ci· 
varında Çinlilere taarruz etmiş oldu
ğunu ve Japon dağ bataryalarının 
şiddetli at~i karşısında Çinlilerin 
mevzilerini terkederek kaçmış olduk
ları bildirilmektedir. 

Londra: 25 [Radyo] - Japon kıt'· 
aları Kalhan'ı zabtettikten sonra 
demiryolunu tamamiyle ellerine al· 
ınışlardır. 

Dördüncü Çin fırkası Nankeu'nun 
yedi kilometre garbindc bulunan Ja
pon kıt'alarına taarruz etmiştir. Bu 
yağmur ve fırtına içinde tam yirmi
dort saat devam etmiş ve Çinlılerin 
muvaf fakiyetsizliğile neticelenmiştir. 

Bunun sebebi Japonların tam za
manında takviye kuvvetleri almış ol
masıdır. 

Pekin: 25 {Radyo] - Japon kıt'a. 
lan Hankeu'da muvaffakiyetlc ilerle
mektedirler. 

Çin kıt'aları Seddi Çinio şimaline 
kadar geri çekılınişlerdir. 

Diğor taraftan Kargon mıntıkasın. 
da da Japon kıt'aları ilerlemesine 
devam ediyor. Burada ÇinJi1cr ağ-ır 
zayiata uğramışlardır. 

Şanghay: 25 [Radyö] - Alınan 
son malumata göre; Japon hüku. 
meti Şimali Çindeki ordusuna tak
viye gönderecektir. 

Şanghay: 25 [Radyo] - Gene· 
rol Şang - Hay Şek Nankini terk 
ederek ~ükumet merkezini Hunbaya: 
nakletmıştir. 

Şanghay: 25 [Radyo] - Dünkü 
çarpışmalarda Nankeu geçidini mu 
hafaza eden Çin kıtalarımn bozgu. 
na uğradığı ve geri çekildiği söyle· 
niyorsa da doğru değildir. Çin kıta· 
ab muntazam bir geri çekiliş hare· 
keti yapmışhr. 

Naokin: 25 [ Radyo ] - Çin 
ajanaı bildiriyo 

Bugün ve dün sabah rıhbmlar· 
daki Çin bataryalara arasında ıid· 
detli topçu düellolara olmuştur. U
zun süren bu ateşlerde Japonların 
maksadları akim kalmışhr. 

Tokyo: 25 [Radyo] - Cephe
lerden alınan malumata göre; Japon ı 
ordulara dün saat altıda Şimali gar. 
bidelri iki eyaleti işgal etmişlerdir. 

Şanghay: 25 (Radyo) - Ateş 
altında karaya çıkmağa muvaffak 
olan 5000 Japon askeri içeri doğru 
ilerlemiş fakat Çin hatlarmm seri 
ve şiddetli bir hücumu karş1smda 
tekrar karayı terk ederek gemilere 
kaçmıştır. 

Tahran : 25 (Hususi) - Hollanda 
hükumeti Çindeki lran menafiinin 
himayesini kabul etmiştir. 

Şanghay : 25 (Radyo) - ltimad 
edilir bir ecnebinin söylediğine göre; 
dün Çin denizcileri tarafından bir 
torpido muhribi babralmıştir. 

Şanghay: 25 (Radyo) - Şang· 
haydaki Japon kuvvetleri baş ku
mandam Royter muhabirine şunlan 
söylemiştir: 

- Japonya Şanghay bölgesiade. 
vukuu melhuz kanlı hareka\ı önle· 
mek için kuvvetlerini tutuyor. Japon 
hava kuvvetleri, Beynelmilel mınb· 
katarda uçmamak için emir almışbr. 

Londra : 25 (Radyo) - Japon· 
Jarm lngiliz notasına karşılık olarak, 
harb gemilerini mümkün oldutu 
derecede ecnebi mmbkalardan uzak 
bulunacaklanru bildirmeleri üzerine 
kabine Londrada toplanmışbr. 

Bu toplanbda Japonların bu ce· 
vabı mevzubahsolacatı gibi, barb 
harekih sahasının Şangbaydan uzak· 

- Geriai üçüncü sa bJfede -
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Avrupa gözünü İspanyadan 
Uzak şarka çevirmelidir Şehir ha 
Ja on emelleri lbUyDk 
d vletleri tehdit ediyor 

Avrupayıvedünya sul 
hunu ancak Amerika 

kurtarabilir 

Sporcularımız dün 
Samsuna hareket 

ettiler 

nın bilmesi lazımdır. 

Samsunda bir kaç maç yapmak 
üıere Seyhan kulüplerind~n müte· 
şekki! bir sporcu kafilesi dün Sam 
suna hareket etmittir. Gençlere ba
yırlı yolculuklar ve muvaffakiyetler 
dileriz. 

Devletlerin lakayd Reis B. Ruzvelt 1 
ve yahud razı1ık ifade •• •• •• • 
eden nazarları önünde , Butun hurrıyet 
uzak earkda oynanan ve adalet dost-
parti belki de bütün 

1 
_ 

dünyanın i,.likbalini tayin ları gözünu "be-

japonyanın tehdidi 
karşısında beyazların he. 
men hemen tam olan 
zif( Tokyodaki askeri 

Orman memurları 
imtihan edilecek 

edecek kati bir hareket yaz saray,, a çe-
olacaktır . • • 

zümrenin gözünden kaç
mamış ve bu onun için 
bir teşci olmuştur. 

Bu mesele , ispanya- virmışler, sızden 
da cereyan eden ve haklı konuşmanızı yal 

Japon ordusu Çindeki 
ecnebi menfaatleri için 
hiç bir tedbir almadan, 
en basit diplomatik ada
ba riayet etmeden, kon· 
solosları, mümeuiUeri ite, 
kalka, imtiyazlı mıntıkala 

olarak b"zi mütemadi- l 
yen "ıgal eden hidise- varıyor ar • 
lerden daha çok mühim· Yazan : ---
dir . Al•k-ndr Y•renn 

Eter Mad ridde Gene· 
ral Franko partisi kaza nacak olursa 
öyle zannediyorum ki , Fransız em
niyeti yeni bir tehdid karşısında 
kalacak ve İngiltere imparatorluğu
nun yolu üzerinde nüfuz ve kuvve· 
tin n sar ılmn ihtimalini gormek lehli· 
kes'yle karıııla;acaktır . Avrupaya 
rernce, p anları çok açık olan , AI
manyanın itiraz kabul etmez haki
miyeti altına girmesi tehlikesi biraz 
daha artmış olacaktır . 

Fakat • eğer Japonya Çinin bü
yük b parçaaım ele ıeçirmeğe ve 
büyük meml :ketin gırittiği milli bir
lik ve ıstiklAJ içme terakkt işlerini vü
cuda getirebilirse , artık hiç şüphe 
kalmaz kı , bu asrın sonunda Asya
nm en z ngın parçalarının ve Pasifık 
Adalarının bir çokunun , planları Ber
rndeki ortağınınkindcn daha kapalı 
olmıy n Japonyanın erne geçtiği gö
n-ıf" lctir • 

f ngiliz menfaatlerini tehdid eden 
tehi ke çok dddid'r . Bu, İngilterede 
çok iyi bilinmektedir . Bunun içindir 
ki, bü' ük masraflarla Singapur ve 
Hong-Kong"un müdafaası takviye 
ve bir Pasifık donanması inşasına 

çalışılmaktadır Sond adaJarı ve hatta 
ekseri~ a Tokyoda siyasi mahafilde 
mevzuu bahsolan uzak Avusturalya 
kıta ı üzerindeki Japon emelleride 
bugün artık herkesçe bilinen bir şey
dir. 

Çni istila etmek isteyenler için 
birinci derecede Stratejik bir mevki 
olan Hindiçini de deha az tehlikede 
detıldir. 

Hollandanm Ensülin müstemle
kesi ·ç·n de tehlike ayni derecede
dir. Ve Holandalılann burada kuv. 
vetli hir deniz kuvveti buhındurma
Jan her halde ne fngiltereye ve ne 
de Fransayı karşıdır . 

ragire çıka, limanları muhasara ederek, 
şehirleri bombalıyarak ve duvarları. 
nın arkasında henüz ecnebi sefirleri
nin sı~nmakta o)dutu en eski impe
ratorluk sinesi o1'tn Çin pa)itahtı Pe
kini ifgal ederek Çin topraklannda 
ilerle.mete başlamıştır. 

Beyhude olarak şöyle bir itirazda 
bulunular;ak ve denilecektir ki: isti
layı men etmek için bizzat harbe 
girmek lazımdır. Burayc. kadar var 
mağa )üzüm olmadığı gibi, ve leh. 
likeye girıneğede ihtiyaç yoktur. 

Yukarıda işaret ettifimiz dört 
deyJetin, Japonya nezdinde, ordu
sunu durdurması ve ihtiraslarını tadil 
etmesi hususunda enerjik ve toplu 
bir müdahalenin kAfi geleceti kana. 
atindeyiz. Japonya red ettiği tak. 
dirde, pek Ala Cenevreye müracaat 
edilebilir. Filhakika Mançori tecrü. 
besinden sonra Tokyo bu tedbirle 
alay edebilir. Fakat tatbik cdilmc:~i 
muhtemel olan ekonomik zecri ted. 
birlerin onu bir hayli düşündürece
ğide muhakkaktır. 

Fakat, yenmeğe mecbur olduku 
bir çok güçlük1erle karşı karşıya bu
lunan bizim bedbaht l\vrupamız he
pimizi tehdit eden tehhke karşısında 
tereddüt ediyorsa, diyelimki, Ame
rika lazım gelen teşebbüslere baş

lasın .. 
Reis B. Ruzveltl bu umumi ka

rışıklık içinde, çok kuvvetli olan 
milletiniz beynelmilel ahlakın ve sul
hun en emin muhafızıdır. kaleminiz. 
den düşecek bir kelime? Dünyanın 
kurtuluşu ve halkın zaferi için bütün 
enerjilerin toplanmasına kafidir. Bu 
kelimeyi, yalnız masum ve kan içinde 
kalan Çin beklemiyor. 

Bütün hürriyet ve adalet dostları 
(Beyaz Ev)e dotru dönmüşler ve 
sizden konuşmanızı yalvarıyorlar .. 

Unıum müdürlükten dün 
gelen bir emir 

Orman memurlarmın yeni tqki
lat mucibince dctişildilderi baklcm· 
da orman umu'D müdürliiğünden , 
dün vilayetimiz teşkilatına bir emir 
gelmiıtir . Buna göre ; orman me
murları 14 lira asli maaşla kitip 
unvanı aldıkları , eski muhafau me
murlanndan unvanlan mesaha me· 
murluğuna detiten memurin da eı· 
ki maaşlariyle mesaha memuru 
unvanını almışlardır . 

Kadroda 16 ve 20 lira maaşa 
müstahak olan mesaha memurlarının 
ehliyetleri imtihanla sabit olacağın· 
dan imtihan verdikten sonra orman 
umum müdürlüğünce seçilecek me
murlara bu maaşlar verilecektir • 

San'at okulları 
meccani imtihanı 
Yarın şehrimiz Kız Lise

sinde yapılacaktır 

Konya Sanat ve Ankara inşaat 
usta okullanna müsabaka ile talebe 
alınacağını müteaddid defalar yazmJŞ· 
tık. Bu mekteplere leyli meccani gi. 
recek talebelerin imtihant yann şeh 
rimiz Kızlisesir.ıde sabah saat 8,30 
da yapılacaktır. 

Çocuk hastahklan 
mütehassısları 

Bir kaç gündcnberi, Ankara Nu 
munc hastahanesi mütehassıslarından 
Doktor ~ıktein ve asistanının bölge
mizde çocuk hastalıkları üzerinde 
tetkikat yapmakta olduklarını yaz. 
mış bk. Bu mütehassıslar Mersine 
gitmişlerdir. Bu havalide de etüdler· 
de bulunacaklardır. Amerikanın yakında mandasını 

kaldırmak üzere bulunduğu Filipin 
adaları da tehlikeden masun değil· 
dir. Ve bunun içindir ki , bugün Fi
lipinliler yerlerine Japonların gelmesi 
korkusile Amerikalıları bir müddet 
daha bırakmamak ]Azım gelip gel
mediğini düşünmektedirler . 

"ALLAHIN OGLU,, 
Rusya i in mevcud olan tehlike 

daha açık ve daha yakındır, Rusya
nfn hududlarında patla) an ihtilaftan 
ziyade ispanyadaki hadiselerle ala
kadar olmasına hayret etmek lazım
dır. Ş"malf Çine hakim olduktan sonra 
Japonya politika yalafılarma dahil 
olan djger bir hesabı kolayca ve ra
hatça gorebilir. 

• • 
BütCn hunları Parisde, Londra

da, vaşingtonda ve Moskovada şan. 
ıoJerilerin bilmemesine imkin yok. 
tur . 

Bu takdirde, Çinin tamamiyeti 
mülkiyesinin muhafazasile en yak1n. 
dan alakadar olan ve kimse tarafın
dan ona dokunalmamasını teahhüd 
eden devletlerin"böyle mazeretsiz bir 
tecavuz kar,ısında elJeri koJlaı ı bağ'
Jı kalmasına nasıl hayret edilmez . 
Halbuki, bu tecavüzü yapanların 
yarın ıçın besledikleri emel , 
bütün Avrupalıları Şarkf Asyadan 
ve Palifıkten kotmak ve bir gün 
Avrupa için bir ölüm meydana g~lir· 
mektir. 

Bunu, Berlinin rasiıtlerinin ve 
l l· r. k ] ın Rcmah ıampiyonları. 

JAPON iMPARATORU NASIL YAŞAR? 

Golf , sergiler, radyo ve dini merasi 
onun hoşlandığı şeylerdir 

er 

Tokyo , ağustos - Japon impa· 
ratoru majestenin huzurunda 

yapılacak olan Japon ordusu resmi 
geçidi , Japon askerlerinin bayatın· 
dan en mukaddes gündür • 

Senede bir defa büyük ,. askeri 
meydanda yapılan bu resmigeçitte 
a~kerler imparator , Allahın otlu , 
Tennonun huzurundan geçerler • 

Bu resmigoçid i.;in yapılan ha· 
zırhkta kırmızı • beyaz bir çadır ha· 
zırlanır . 

Bu çadırda generaller, amiraller 
Niponun i),ri gelenleri ve ecnebi se
firler bulunur • 

imparator için ıeyir yeri ı.arayın 
ön tarafındaki köprü balkondur • 

Ba1tdo muzika birdenbire çal- 1 
mıya bqlaymca imparatonın mera· 

ey· e ıelditi anlaşılır. DerUl göz· 
ler köprü balkcm dikilir • 

lmp.ratoNar ribi beJIS INr at 
üstünde gayet sessiz olarak durur. 
Arkasında bir reneral elbisesi var· 
dır • Gözlerine de siyah gözlük tak· 
mııtır . Resmigeçit bittikten sonra 
imparator , diplomatl.ann , çadınna 
gelir ve hepsine iltifat eder . lmpa· 
rator , talebenin ve memleketin en 
mukaddes sinemasıdır . Bütün gmç
lilc kalbden imparatora bqhchr . 

imparator her rün 6,S ta yata
Aıııdan kalkar • kendi badine ıiyi
nir ve impa~toriçe-Nagako ile sa
b:ab kalvalbll Amerikan sistemin
dedir. Kahve içer. Bu blwe Ja
ponların müstemlekclinden plmif · 
tir • 

Bugünlerde işimiz f gücüm 
hep (iin • JaJlOtldan balaae 

• da bir ÇiD İfİ. 
Orta tahsile müracaat nzla 

iki günde kaydeclilen talebe 
mikdarı ikiyüzü geçti 

Çinde zabitler çok çabuk .. 
selirler. Bir ubit, bir bakar.smız 
baydtr, erteli aüo albaJ olmuş, öbl 
güo de General. Yükselmesi kail 
olduğu gibi şöhret k.-naa 
kolaydır. Fakat f(jlıret kazanan ki·~-

Syüksclen ldm? 

Bütün okulların imtihan programını yazıyoruz Unutulup gidievren kim? Ekseriyet-....... , 
lo bilmeyiz, isimleli yekdiğeriat 
kadar benzer ki lıabmmzda ltal 

Dün liselerde yapbğımız tah1'i
kat neticesi, haJihazııda fi~ye de
vam arzusunda olan talebe müraca. 
atının çok fazla olduğu anlaşıl· 

11111br. 
Aldığu111z malumata gört; Erkek 

Lisesine iki günde yapılan kayt sek
sen be§tir. 

ikmal 8111avlan 

Lise ve Orta lasamlam bir ve 
ikinci sanıflanmn «mal imtihanlan 
7 EylUlda başlayacaktır. 

Orta ve Lise laamırun son sınıf 
ikmal imtihanları 1 Eylulda, olgun
luk imtihanlanda 9 Eylulda başlaya. 
caktır. 

Deraler ne zam1111 b .... ,acak? 
Şehrimiz Erkek ve Kız liH"leri 

ile Erkek ötretmen ve Orta okulda 
denlere Tepinievvelin birinci cuma 
günü betlawaktır. 

Kız U••l•ll• 11a,.aar 
Kız l..ilelinde iki gün içinde ha· 

riçten 60 talebe kaydedilmiıtir. 
Kız Llaulnde lmtlhllnlar 

Kız Lisesinin Orta kısmının bi
rinci ve ikinci sınıflannm engel ve 
bütünleme imtibanlan 7 Eylülda 
başlayacak, 27 Eylula kadar devam 
edecelctir. 

Adana liselerinden 1 

A vrupay a talebe ı 

gö derilecek l 

Lise 937 meznntanndan , vcka. 
letince muhtelif meslekler için Av. 
rupaya talebe fÖllderilcceti malim
dur. 

Kültür bakanlıtmcbn son ıe· 
len emre göre ; şehrimiz kız ve er· 
kel liselerinden de Avrupaya git
mek isteyen mezunlardan müf'IK:Mt 
yapanlann bildirilmesi istenmiştir • 

Müuc;aat eden mezunların im. 
tihanlara iştiraki için- evraklan isti· 
dalaıiyle birlikte vekilete rönderi· 
leceldir. Bu ydki mezmlar ıebrimiz 
lcültür direlctörlütüne müracaat ede
rek daha mufassal izahat almabdir
lar • 

Bölgede atletizm 
müsabakaları 
Bir kaç kün evvel yazdığımız 

gibi, Bölge adetizm müaabakalan 
önümüzdeki pazar günü şehir sta· 
dında yap1lacakbr. Bu müsabaka· 
larda lcazonan sporculanauzın Tür
kiye birinciliklerine iftirak etme· 
leri muhtemeldir. 

imparator bot :zamanlarında 
goli oynar, sergilere 'gider, nebata· 
tk meraklı olduğu için ens~itülere 
btrar ve radyo dinler. Radyoyu çok 
sever. 

lmparatoaun en mühim me...asi
mi dini olamdır. Mabede gittiti za. 
aıan (Şuki Korej San) merasimi 
başlar. fa esnada hiç hirşcy vaptl· 
maz. imparator bizzar dini merasi· 
mı yapar. 

Bu esnada nazırlar lmkaraatoru 
mabedi teibdinciye kadar kapıda 
beklerler, 

Lise dördüncü ve beşinci sıD1f · 
lann engel ve bütikıleme imtihula• 
rına 7 Eylulda başlanacak, 17 Ey
lula kadar sürecektir. 

Birinci devre üçünc:i uuf bü 
tünltme ve engel imtihanlarına da 
1 Eylulda baılaaacak, 8 Eylwa ka
dar devam edecektir. Son lllllf im 
tibanlarıda 1 EylUldan 8 EylUla ka· 
dar sür.ccektir. 

Tlaret M.tJ191tihll•llarıt 

Ticaret Okulunada müracaatlar 
f azlalqmııtır. Mürac.at -eden talebe 
düne kaJar yirmiyi b~tur. 

Ticarette lmUhanlar 

Ticaret mektebinin mezuniyet 
ikmal sanavları 1 EyJul Çartamba 
günü Riyaziyeden, 3 Cuma günü 
Türkçe, F ranmcadan, 6 Pamteli 
ıünü, Büro, 8 Ç".qıalaa tiaii T .. 
rib, Cografya, Yurd bilpi, 10 Cu
ma aiaü Hulmk 1 Ekeaımi ve l.teno 
dan yap1lacaktar. Diler llinfl... il· 
navlanda: O, EylGI 'Cuma aünü 
F ransazca, 6 Pazuteli ~ye, Bü· 
ro, 8 ç.qmba T.m, Co,ıafya, 
Yarcl bilglli, 9 Perşenbe Fen bil. 
pinden olacaktır. 

imtihanlar sabahları saat 8,30 dan 
ÜİMr• başlay.aakbr. 

• zzea=owzx= 

Hayv nsağl k 
Zabıta komisyonu 

toplandı 

Vit&yet hayvan 'Atfık zabıta ko· 
miayonu, viliyetiaıiz kaza ve köyle· 
rindeki hayw111atta bq ~ta. 
bak hastalıtı üzerine bu mıntılc11Ja· 
ra konulm11t olan 'kordonun bıldlnl
ması - çünkü hastalık geçmiştir • 
için dün ötleden evvel viliyette, 
Vali Muavininin b91kanhtJnda lop· 
lanmış ve kordonun lcaldınlmasma 
karar vermiftir. 

sma ihtimal yoktur. 
F--.lcat A.nlpa ı-etıeleri, 

Tsin şehrini Japonlara karşı müd 
eden Far · Yu - Hiri Ang için • 
bqyle olayacak,. d!Jorlar. 
bütün diğer Çin kumandanla 
Budist olnialanna mukabil bu 
hiristiyandır. 

51 yıllık bir banknot o 
dol ora satıldı. 

Ottutio' da Bil VVillinkton • · 
de bir i~siz adam bir eskici 

ldlnmdın satın aldıtı celcetin ce 
rini kanşhnrken içinde 1886 s~ 
sicde dahdi harpttn az soatf 
baS1lmış bir banknot bufmuştur. 09'ı-.:_. 

nu ftitm Amerikamn kollftli~ 
merakhlannda bir çoldan Bil' e na' 
racaat ederek lc:endisinderr baRU d 
almak i:temişler, fakat fiatında u~ 
şamacfıldmndan müiayedeye çıkar• 
mağa mecbur kalmıştardı.r, Bug6l9 
beş para bile etmesine imkin ol· 
mryan bu eski banlcoot münyedede 
10,000 dolara ntılnnıbr. 

Kuduz Çakal 
Bir kız çocuğunu ve onb 

hayvanı ısırdı 

Ocakh köyünde (Dörtyol) 
bir Çakal dün bir iM çocupyle 
iki inek, altı tane mancla ve üç bu
zatı 111rmışbr. 

Gerek çocuk ve gerekse hayvd 
)ar doktor ve bayı.r tarafmdan U. 
davi akına almm11tır. 

Arkadaşını tabanca 
ile vurdu 

Payan bajb Kürküt köyündee 
Haca Hasan otlu Hayreddin adında 
birisi , aym köyden Ahmed otlu 
Emin isminde bir arkadaşını , bir 
kavga neticesi tabanca ile wrmuş· 
tur . Hayreddin yakalanaıak adliye" 
ye teslim edilmiş , yaralı da tcdavı 
altına alınmıştır . 

Takib memurlarını Tabancayı kurcalar 
yaralıyan kaço kçılar ken kendini yaraladı 

yakalandılar 

Haruniye nahiyesinin Kurdlar 
köyünde inhisarlar takib memurla 
nnın kurduğu kampa hücum ederek 
memurlardan bazılannı yaralıyan 
beş kaçakçının firar etmiş oldukta 
rına yazmıştık. Dün aldığımız mahl 
mata göre bu beş kaçakçı, yine bu 
mınhka civarında jandarmalam pu
susuna düşerek yakalanmış ve der 
hal tevkif edilerek adliyeye teslim 
edimişlerdir. 

Mahkenielerde : 
At hırsızı üç seneye 

mahkum oldu 

Ktnnıd köyünde Bektaş ismin
de bir köylü elindelci bir tabanca 
ile oynarken ailih ateş almış ve sol 
ayağından vurulm~tur • Yarah aıem 
lekct hastahanesine yabnlmaıtır • 

Dün şehrimizde hararet gölgede 
34,8 santigrad dereceyi bulmuştu • 
Gök yüzü bulutlu , hava daimi rilz· 
prh idi. 

~ tr&lr MI )'llJUllaı lay6ollır. flıtıwtalı -' 
,,_,.,~ beıkli d.IMU /Jdoir. 

GÜ ....... ••••• 
Adananın Kızıl nehir köyünden 80•R UNK •• 

Ali otlu Mehmed Alinin iki tane EMl-AK ve &.YTMıt ••N~ 
abnı -A•--ktaıı suçlu at hırsıza Niğ- Kurumudur 

\AU.. G.. ' 
deli MustafAnnt duruşması şehrimiz nven e CJiWenini:ı • Ve ; Si. 
asliye cezasında. dün nihayet bul- gortalarenııı güvenerek veriniz . 

MUracaat ı RJıa Salüa Saray 
muştur. No; 11 A. Bebeklt Kilıae sokak 

Suçlunun, SUÇU sabit olduğundan oıta loıtıuu : 95 Tele/01& ""o : 265 

üç sene müddetle bap1ine karar ve· 8413 6-30 
rilmiıtir. ..•••••ııillllii••••• 
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arihi hik~! 

'' DEMiR 
ADAM,, 

MAsKELi 
KiMDi ? 

yük· 
z yar·f 
öbdr 
ol•1 

11 dördüncü Luinin 
Yoksa Kronvelin 

kardeşi mi ? 
oğlu mu? 

-----"---------·--------~~ 
Si da Bütün d .. 

kifll 'sr unyadaki hapishanele· 
keı~rı arasında, hiç birinin, "de
a~ 1 a~danın eseritı kadar iyi mu· 
ıı ... tdılememiştir. 
"Utiin d .. 
bıı unya mahpuslannın en 
iU tu ol~n bu adam F ransanın 

hapıshanesinde aldüğü za· 
,.~Cesedinin ve döşemesinin her 
1'181 

d ayrı .ayn yakılmıştı. Aynı 
· a hapıshanede yathğı hüc-
11 de duvarları belki birşey 
ıştır d' • Şii. ıye baştan aşağı badana 

• At bı' · g ınını~ olan bu ihtiyat tedbir-
g"erçekten işe yaramıştır. Zira 
~ne dek hiç bir kimse, o "de· 
tığ •skeli mehpusun hakikaten kim 

Bu Unu bilmiyor. 
· adamın ilk onbir senelik mah· 
Y<>ti B t'll h · · d d 

1
• • ' as ı apısanesın en a-
Yı b' k i h ır ale olan St Marguerite 

ydfJ ~ anesıne geçmiştir. 
Ü Yd'urası cenubi Fransa sahillerin. 

satıO c ı~ Akdenize nazır bulunuyordu. 
yu· k ondördüncü Lüi. bu mahpu

tiht açmasınan korkmağa başladığı 
. en itibarendir ki, demir mas-
r/~•rn Parise gtirilmiş ve Bastill 
ıs anesine konulmuştur. 

? ~~ir maske içindeki adam kim 
tı ~tün milletlerin tarihçileri bu 
'y lletmeğe boşuna çalıştılar. 

• l ~lnız, bazı nazariyeler ileri sü. 
bıt r~ Yor. Ve bu sürülen nazariye. 

1 
.. eıı ancak bir tanesi makul gö
~or; o da, "Demir maskeli adam" 
~ny Mattnioli olduğudur. 
Diğer tahminlere göre, bu mah

~ l<ral Lüinin üvey kardeşiydi. 
a .u.t ikiz kardeşdi. Doğduğu tarih
~ •ltbaren ölüme mahleiim edilmişti. 
Utık" u tahb etinden alması tehli-
~i mevcuttu. Bazı kimseler de De· 

a ır ınaskelinin, Kremvel'in oğlu ol-
11tunu söyledi. Fakat bn tahminler· 
erı hiç biri, "Demir maskel~ adamtı 
Antony M3rthio)i olması ihtima-

.1den daha makul ve inandırıcı de· 
1 dir, 

.. Matthioli, Mautua dükü Şarlın 
urnessiliyd!. Fransa kralı Lüiyle 
:ndisi arasında mutavassıt vazifeyi 
()rınekteydi. 

Soylendiğin göre, bu vazifedey-
" :rı, o derece sadakatsızlık göster· 

. ış Ve sözünde durmamazlık etmiş 
1 Lüi kendisini cezalandırmağa karar 
erın:ş. 

.. Fakat onu idam edemiyordu. 
a Unkü bu suretle vahim vaziyetler 
pi asıl olabilirdi. Fakat her ne şekilde 
ıı •• lırsa olsun, Matthioli'nin '-Ortadan 

linmesi lazım geliyordu. 
Çok gizli bir tarzda tevkif o 

~ndu. Ve doğruca St. Marguerite 
•lisesine atıldı. Ve iştt-, o dakikadan 

.. aşlayarak, bir çok ciddi başların 
Uzerine iğildiği ve hakkında bir çok 

e }'azılar yazılan meşhur esr8rengiz 
llıahpus oldu. 

Bu mahpus her kim idiyse, o 
kaınana kadar gürülmemiş bir dik· 
I atıe muhafaza ediyordu. Gardiyan· 
;rı ona ycmyı yazdırmamak ve gün· 
e bir kaç dakikadan fazla hava 

aldırmamak için l yetları J>!ihasına 
Yemin ediyorlardi. 

Yeni bir tenbihlerin al<sine ha 
teket ederlerse, bu yanlıılannı kendi 
~anlariyle ödeyeceklerdi. 

Onun hücresine hiç bir kimse 
hklaşamazdı. Hiç bir kimse. husu~i 
\ıtlimat almaksızın onunla görüşe
ltıezdi. Bundan başka, onun tara
fından sorulacak bir suale kimse ce 
ll"P vermeğe mezun :değildi. 

Hapishane içinde daei , diğer 

mahpuslardan ayrı bir hayat yaşa
mağa mecburdur. En uzak Okyanus 
ların, en uzak bir adasında karaya 
oturmuş bir gemi gibi .. 
Gece gündüz bu mahpus, o tenha 
hücre içerisinde kilidli kalıyordu. 
Pencerenin parmaklıklarmdan de
nizı balJkçı gemilerinin esmer yel· 
kenlerini görüyordu. Dalgaların, ka· 
yaları yaladığını ve Martilerin çılgın 
çılgın haykırışlarını seyrediyordu. 

Yazın günün sıcaklığını duyardı . 
Kışın. deniz dalgalarınını taşlara vu· 
ruşundan hasıl olan soğuk tesiri yü. 
zünde gibi hissederdi. Fakat o, kendi 
hemcinsleri arasında asla dolaşımı· 
yordu. Dostluk arkadaşlık nedir bir 
daha bilmeyecekti. 

Müteaddit seneler, mahpus ümit· 
sizce yaşadı Fakat bir zaman geldi 
ki, cesareti avdet etti. Ve kaçmağ'l 
düşündü. Kaçmak? Nasıl.. Evvela 
arkadaşlariyle muhabere etmesi la
zımdı. Eğer arkadaşları onun ne· 
rede bulunduğunu haber alırlarsa, 
belki kurtulması için bir çare bula 
bilirlerdi. 

Hücresine kağıt kalem getirmi
yorlardı. Fakat Demir maskeli 
mahpus, kendine yemek getrilen sa. 
hana çata1ı ile bir şeyler kazdı ve 
pencereden aşağıya kayalara doğru 
atttı. 

Bu, nevim dane bir teşebbüstü. 
Fakat, eğer, bu sahan birisinin eline 
geçerse , her halde bir tesiri olabi
lecekti. 

Maalesef, sahanı bulan bir ba· 
lıkçı oldu. Balıkçı da, kıymetli bir 
~ey bulduğunu ve iade ederse mü· 
kafat alacağını düşünerek sahanı , 
hapishane müdürüne götürdü. Ver 
di. 

Lakin mükafatın ne olduğunu 
tahmin edersiniz . Kurşuna dizil · 
mek: 

Zavallı balıkçı hemen tevkif e· 
dilmişti . Kurşuna dizileceğini anla
yınca, yalvardı, yakardı ... Ve de· 
di ki : 

- Ben okuma bilmem . Onun 
için bu sahanın üzerinde yazılanlar· 
dan bir şey anlamadım. Zaten onu 
kimseye de göstermiş değilim. Beni 
affedin .. 

Adamın sözleri, inandırıcı gelmiş 
olacak , müdür onu affetti . Fakat 
bu hadise hakkında kimseye bir şey 
söylememesini kendisine sıkı sıkı 
tembih etti ve bunun neticesinde , 
hopiahane pencerelerine bir kafes 
daha koyuldu ve Demir maskeli 
mahpusun gardiyanlan iki misline 
çıkartıldı ve bu mahpusun kaçmak 
tasavvurunda olduğu krala bildiril
di. 

Kral Lüi, hiç bir şey tanımayor, 
fırsat kaybetmiyordu. 

Derhal talimat verdi ve mahpu
sun Bastil hapishanesine nakledil· 
mesini istedi . işte bu sıradadır ki 
"Demir maske,, meselesi başgös

terir. 
Gerçi mahpusun kim olduğu hak· 

kında bir şey bilmiyorsak o, D~mir 
maskenin ne olduğunu biliyoruz. 
Maske, filhakika demirden bir mas· 
ke idi. Mahpusun kafasının arkasın· 
dan demir bir kilidle kilidlenmişti. 

Maske, mahpusa işkence etmek 
için yapılmamıştı. Sadece, halkın , 
onu tanımasına mani olmak için ta· 
kılıyordu. Bastille hapishanesinde 

_hava almağa çıktıkça, yüzüne bu 
maske takılırdı. Diğer mahpusların 
da o.m tanırnasmı istemiyorlardı. 

Demir maskeli mahpus, Fransa· 

Tnrlcs3ztl 

İstanbulda 
Festival heyetleri taksim 
a~idesine çelenk koydu 

lstanbul : 25 ( TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden) - Şehrimizdeki fes
tival heyetleri ellerinde bayraklar 
ve önde belediye bandosu olduğu 
halde taksim abidesine gelerek ve 
Balkan festival heyetleriyle birleş~
rek merasimle çelenk koymuşlardır . 
ıBu esnada Türk istiklal ve Balkan 
:milli marşlan çalmıştır Heyetler 
çelenk koymadan sonra yine mera. 
simle avdet etmişlerdir . 

Mardinde 
Halkevi çalışmaları 

Mardin : 24 Ağustos (Hususi 
muhabirimizden ) - Dün akşam 
Mardin Halkevi gençleri tarafından 
ortaokul bahçesinde çok güzel bir 
müsamere verilmiştir. 

Güsterit kolu , ortaokul Türkçe 
öğretmeni Ziya Kılıç. Özlü ve Mar· 
din Halkevi gençlerinin hariçteki 
öğretmen okulları öğrenicilerinden 
müteşekkildi. Müsamere programı 

"Kızıl Çaglayan,, piyesi ve daha, gü. 
ze) bazı parçalar .. 

Bu müsamere, davetli ve davet· 
siz olmak üzere (1000) ki{İ kadar 
bayan, bay, bir halk kütlesi, Uray 
ve Halkevi başkanı, büyük ve küçük 
memurlar, ve subaylar karşısında 
yapılmıştır. Gençlerimizin bu mu· 
vaff akiyetli gösteriti, bütün seyirci
ler tarafından takdirle karşılanmış 1 
ve her perde arasında alkışlanmış

lardır. Bilhassa öğretmen Ziya Kılıç 
Özlünün "Bayrak ve Gençlik,, hak
kında heyecanla söyledikleri. şiir , 
bu seyircilerin yüksek takdirlerine 
mahzar olmuşdur. 

1. D. 

nın bir hapishanesinden ötekisine 
nefyedilirken azami dikkat sarfolun· ~ 
muştu. 1 

Matthioli-Eğer Matthioli idiy· 
se- araba içerisine konulmuştu . 

Lizbon Pragla ticaret mü 
nasebetlerini de kesiyor 

Roma : 25 (Radyo) - Lizbon 
Ticaret odasının Prag ile bütün mü· 
nasebetleri keseceği hakkındaki ha· 
ber Çekoslovakyada büyük bir he· 
yecanı mucip olmuştur. 

~~------... ·--------~~ 
Çin hükumet mer 

kezi değişti 

- Birinci sahifeden artan -

laştırılması için lazım gelen tedbir· 
lerde konuşulacak ve aynı zamanda 
Akdenizde ticaret gemilerinin te· 
cavuza uğramamalarına mani olacak 
tedbirlerde münakaşa edilec~ktir. 

Tokyo : 25 (Radyo) - Diyet 
meclisi beş gün içinde fevkalade bir 
bir toplantıya çağrılmıştır. 

Meclis 5 Ey1ulda toplanacak ve 
yeni taarruz için lazım gelen ted. 
birleri müzakere edecektir. 

Londra : 25 (Radyo) - lngiltere 
hükumeti 190 milyon İngiliz lirası 
değerinde olan İngiliz emlak ve me· 
nafiini korumak hususunda kati ted· 
birler düşünülmektedir. 

~abıtad_a~ 
Şehir içinde vukuat yok 

Dün zabıta raporu üzerinde •ap
tığımız tedkikata göre ; son 24 saat 
içinde şehirde hiç bir vukuat olma· 
dığı anlaşılmıştır . 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
küçük , modern , güzel , şık , portatif ve 
sağlam . 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

allmz 1 

Perdeler kapatıldıktan başka, ayrıca Müracaat : 

çivilenmişti. iki zabit, arabanın iki ı 
yanında ellerinde tabanca olduğu 

halele gidiyorlardı. 
Bu zabitler mahpusu kaçmağa 

teşebbüs ettiği sırada ateş etmek 
emrini almışlardı. 

Bütün seyahat esnasında mah
pusa bir tek kelime söylenmemiş· 
ti. Bütün seyahat müddetince yüzün· 
deki maskeyi giymek mecburiyetin· 
de bulunuyordu. Arabanın önünde 
ve arkasında silahlı adamlar gidi· 
yordu ve arabanın beygirleri artık 
gecele} in değiştiriliyordu. 

"Demir maskeli adam,, Bastil 
lede ve diğer hapishanede tam yir. 
mi dört sene mab1 us kalmıştır . 
Hayatının son kısımlarında aklını da 
kaybetmişti. 

1789 senesinde ahali Bastille'i 
bastığı zaman " Demir maskeli 
adam,, ın da esrarı anlaşılacak sa
mlıyordu. Fakat bu fikre zahip olan 
dünya, yine inkisara uğramıştı. Çün 
kü, "Demir maskeli adam,, la ala
kadar bir şey keşfedilemedi. 

Rıza Salih Saray 
Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 1 

28-30 8305 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Kozanda hususi idareye 
ait cins ve mevkileri aşağıda yczılı 
taş ocakları resmi ile emlakin bir se. 
nelik kirası açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Şartnameleri Kozan Kay. 
makamlığında ve hususi muhasebe 
müdürlüğündedir. 

3 ~ Arttırma 7 Eylul 937 Sa· 
lı günü saat (11) de Vilayet daimi 
encümeninde açık surette yapılacak
tır . 

4 - isteklilerin muvakkat te· 
minatlarile müracaatları ilan olu
nur. 

Cinsi 
Sazotu ve oklakiyesi 
Taş ocakları resmi 

Dükkan 
tt 

,, 

Mevkii 
Tılan 

,, 
eski çarşı 

,, ti 

tt tt 

"Demir maskeli adam,, hakkında 
bir küçük vaka daha var ki şayam 
dikkattir. Bu adama mahpusiyeti Han yeri " 
müddetince bütün gardiyanlar, her 
şeye rağmen fevkalade hürmet edi
yorlardı. Ke:ıdisine yaklaştıkları va
kit , başlarını iğip dizlerini bükerek 
ona saygı alameti gösterirlerdi . Bu ı 
şekil hususi muameleye bakılırsa 

Demir maskeli adam, belki de bi; l I 

ırmak caddesi 
pazar yerinde 

26-28 - 1-5 4449 

Mai Valslar 1 
kraldı ı 

Kral mı idi dersiniz? Bunun as· ı la kimse bilemez... ._ __________ ......... __ _.... 
( Kamilen renkli ) 

Sahife : 3 

--------------------------------------------------------
KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

sıhhi ve tabii has- E 
salan haizdir. 

N 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN içiniz . 

ları ve gazozları e
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN) tapalanna dikkat ediniz. KA YADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 7953 11 O 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Sayın halkımıza sinemamız müdüriyeti seçme ve en güzel filmlerinden 
birini takdim ediyor 

( iki Y avrocuk ) 

1 

Büyük lisanlara terciime edilen ve üstat LOUIS FEUfLLAD ın eserin
den alınan ve Alice TİSSOT-Faneley REVOLT-Escande-Abel TAR. 
RİDE-Jac9ueline DAIX MAKUDIAN- Bernard LANCRET-Sinöel -

Madeleine Gitty tarafından büyük muvaffakıyetle çevrilen ve hepinizde 
unutamıyacağınız bir his bırakacak HISSl....INSANI BiR MELODROM. 

Gelecek program : 
KARYOKAYI gölgede bırakacak ve hepiniz; KABALERO, HOAPAL. 
GO, ve PIRAT A gibi danslarını öğretecek olan büyük neşe, zevk, dans, 

müzik filmi 

( HER YERDE ŞEN ) 
Pek yakında : 

Bu iki filmi unutmayın ve sabırsızlıkla bekleyiniz. Mai valslar 
( Kamilen renkli ) 

Marinella 
8448 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun bazı maddelerlnln 
defjl,tlrllmesi ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesi hakkında kanun 

Kabııl tarihi : 12 haziran 1937 
( Resmi Gazete ile ne§İr ve ilam : 21 haziran 1937 - Sayı 3639 ] t 

Kanun No: 3257 

Vefat halinde vergi miras vecaibi arasına girer . Bu takdirde vefat 
keyfiyetinin mirasçılar tarafından bir ay içinde alakalı varidat dairesine 
yazı ile haber verilmesi mecburidir. Mirasçıların tamamı müesseseyi işlet~ 
meğe devam ettikleri takdirde vefat tarihinden evvelki zamanlara aid ver
giler muayyen taksitlerinde usulü dairesinde tahsil olunur . Mirasçılardan 
bir kısmı işletmiye devam ettiği ve bir kısmı etmediği takdirde vefat ta
rihinden evvelki zamanlara aid verginin işletmiye devam edenler tarafın· 
dan on beş gün içinde ödenmesi mecburidir . Ancak , işletmiye devam 
eden mirasçılar 2430 numaralı kanunun 18 irıci maddesinde yazılı nevi
den teminat gösterirlerse vergi, taksitlerinde tahsil olunur • Bir taksitin 
zamanında ödenmemesi ha1inde digerleri muacce1iyet kesbeJer ve temi· 
nata müracaat suretile istifa olunur . 

iflas, hususi hükümler tabidir. 
işe başlama, işi bırakma ve devretme hallerinde keyfiyeti haber ver

miyen mükelleflerin vergisine D/0 50 zam yapılır. Bu zam işe başlama ha· 
linde mübaşeret tarihinden, keyfiyet varidat dairesince haber alındığı ta
rihin müsadif olduğu aya kadar ( bu ay dahil ) olan zamana, ve işi bırak
ma ve devir hallerinde bırakma ve devrin vuku bulduğu tarihten , keyfi
yetin varidat dairesince haber alındığı tarihin müsadif olduğu aya kadar 
( bu ay dahil ) olan devreye aid vergiye tatbik edilir . 

Vefatın vaktinde haber verilmemesi halinde vefat tarihinden, keyfiye
tin varidat idaresince haber alındığı aya kadar ( bu ay dahil ) olan ver
gilere o/o 15 zammolunur. 

Defterlerin Türkçe tutulması, komisyon ve heyetleri rusabı, faaliyeti, 
akraba işleri, devamsızlık ve bulunmıyan azaya vekalet hususlarında Ka. 
zanç Vergisi Kanununda yazılı hükümler muamele vergisi için de aynen 
tatbik olunur. 

Madde 7 - Mezkilr kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yanmak, su basmak veya sair mücbir sebeplerle tesis'lta harap oJa. 
rak veya ibtidai ve mamul maddeleri hasara uğrıyarak faaliyetlerine de
kanı kalmadığı mahalli idare heyetlerince tasdik edilen sigortasız sınai 
müesseselerin 1ienüz ıal}sıl edilmemiş olan vergileri Maliye Vekaletince 
terkin olunur . 

8303 - Sonu var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
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S1,1.ntim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışhr. 

Hazır 5 1 64 -Liret 
-ı-\96 

B. Teşrin vadeli 5 1 47 
l<ayişmark 
Frank ( Fransız ) 21 05 

lk. Kanun vadeli 5 1 98 Sterlin ( İngiliz ) 631 00 
Hint hazır 5 ı~ Dolar ( Amerika ) 78 -9f 
Nevyork 9 60 Frank ( isviçre ) --- -

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük liıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyoaktivitesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı1 Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlcr mutl2ka lu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çornğu ıılD'ayrnlar Ktdıeti fatıranın lu feyzindrn müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 

1 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar ;;:,nlar· Kuruş 
dır: 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 51 

~--~----------------~--- -~~;....~~~~----~-----

Doç ve Pekard 

Otomobil ve kamyonları traktörleri 

Bütün dünyaca şöhret kazanmıştır. Bütün ye
dek parçaları daima mevcuttur. 

Veresiye ve peşin satış yeri : 

Ş. Rıza İşcen 
2-7 g.A ·8447 Yeni mağaza : Belediye karşısı 

Tiirksözll 

Adana icra memurluğundan : 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 
Tapu No. 289 

•• •• •• 
Tarihi : T. Evvel 929 TURKSOZU 
Cinsi : Tahtani bir bap hane 
Mikdarı : (200) arşın 
Mahallesi : Kuruköprü • 

Hududu : Cenuben Kımanoğlu GAZETECiLiK VE MATBAACILI 
bayi garben Kosman oğlu Karabet 
ve tarikihas . Şarkan Hacı meryem 
şimalen tarikiam ile çevrili. 

Takdir edilen kı. met : Lira 
(250) 

l laA n la r Reklam bir ticaretha- 1 cı· d 1 er Kütüphanenizi güzelletiŞ 
n~nin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplannızı 'fi 

en bUyük propagandasıdır. Reklamla- / sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir. 

Şimdiki H. Şarkan Mediha ve 
garben tarikihas ve şimalen tariki
am, cenubeıı Durmuş Ali 

• renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türks" 
rınızı , ılanlarınızı her yerde okunan ı yapılır. 

Döşeme mahallesinden lsa oğlu 
berber Halil Naciye borcundan do
layı ipotekli Adananın kuruköprü: 
mahallesinden Yağya oğlu Artinin 
yukarıdaki gayrı menkulü satlığa çı· 
karılmıştır. 

Birinci artırma: 8-2-938 
Gün saat 10-12 
ikinci arbrma : 22-2 - 938 

" " 10-12 
1- işbu gayri menkulün arbrma 

şartnamesi i 1 a n tarihinden 

Türksözüne veriniz. 
Mütenevvi 

renkli her Renkli işler 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinız • 

Kitaplar ~~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

Ta bl Resmi evrak, cedveller, d ar !er, çekler, karneler kağat 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ı 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsö • 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü 111 
baası"Türk 

zünden,,başka her boyda gazete, 
mua , tabeder . 

itibaren 37 /470 No • ile Birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında her- TÜRKSÖZÜ 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı 
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 

yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler , işbu şartnameye ve 
470 dosya numarasile memu -
riyetimize müracaat etmelidir. 

................. , ............. llml ............... _ ............ ...... 

Ziraat Bankası Adana 
şubesinden : 

--~~~--------~------------------------------"" 
2 - Arbrmıya iştirak için yuka

rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder , 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun -
!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılaca'k artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 

( Bankamıza ait kullanılmış ford 
otomolıilini 26 - 8-937 tarihinden 
itibaren satılığa çıkarıyoruz. Görmek 
ve almak istiyenlerin belediye me-

1 

zad salonuna müracaat eylemeleıi.) 

26-28 

rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihıılıı 

yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha

le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Bu ev Yukarıda gösterilen tarihlerde / 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satı\'icağı ilan olunur. 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
--------------~----------------------...;.--: 

1 - Açık eksiltme ile alınacağı evvelce ilan edilen 30 ton soğuk as
falt için teklif edilen fiat haddi layıkında görülmediğinden açık eksiltme 
müddeti 0n gün uzatılmıştır . 

2 - Muhammen bedeli ( 3315,50) liradır . 
3 - Muvakkat teminatı ( 248 ) liradır . 
4 - ihalesi eylülun 6 ıncı pazartesi güııü saat 15 de belediye encü 

nıeninde yapılacaktır . 
5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir . isteyenlere 

parasız verilir . 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlariyle bir· 
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur • 

1- Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum görüldüğü için 
ihalesi telıir edilen cenaze otomobili yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (2400) liradır. 
3- Muvakkat teminat (180) liradır. 
4- ihalesi eylulün 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte belediye encü

meninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleriİnüdürlü"~ndedir.lsteyenlere parasız 

verilir . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta ttıri'inat makbuzları ile bir· 

Kelvinator 
Sağlığın mi -

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unuttuıur,eviniz 

sıhhat ve neş' e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

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

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

l 

Ş. Rıza İşcen 4 

Belediye karşısında 7966 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
------·--·---------------- ...,.ikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8433 18-22-26-31 Adana Türksözü matbaası 
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