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Eranko ordusu büyük 
bir zafer kazandı 

SANTANDER DÜŞTÜ 
--------------~·······--------------

............... --...................... 

~on vaziy:!_ __ J 

ispanyadaki 
italyanla rla 
Almanların 

-•rıerln Burgosu zaptında ,ehre muzafferAna glrı,ıerl 

. llerlin : 26 ( Radyo ) -- Alman iştirak eden İtalyan kumandanlarile 
~ı:nsı Senlander'in sMt 15,30 da aralarında vukua gelen ihtilaftır · 
Uşınüş olduğunu kati surette temin ispanyada Almanların günden gü· 

etmektedir . ne büyüyen nüfuzu karşısında !tal-
i Şehrin halkı milliyetperver kıta. yanlar telaşe düşıtıüşlerdir . ltalyan-
Ytı Büyük tezahüratla karşılamıştır. !arın tazyiki ile general Franko Al-
.atın Franko ordusu merasimle şehre manyadan sefirini çağırmasını iste-

ltitecektir . 1 miştir . 
Roma : 26 ( Radyo ) _ Sentan· - Gerisi üçüncü sahifede -

der" ın general Franko kıtaları tara. 
fından i~gali bütün ltalyada milli bir 
bayram gibi karşılanmakta ve kul· 
!anmaktadır. Bütün rnkaklar dona· 
hlınış ve halk sabaha kadar Jokan· 
lalarda eğlenmişdir. 

Londra : 26 ( Radyo ) - Gene· 
tal Frankonun kıtaları Sentandere 
doğru ilerilemektedir. Hükumet kuv· 
\'etlerinin ricali ancak deniz yolile 
tniimkündür. Sentanderin düşmesi bir 
saat meselesidir . 

Paris : 26 ( Radyo ) - Israrla 
dolaşan bir şayiaya nazaran Alman. 
Yanın general Franko neıdindeki se
firi general Songlter'in istifası sıhlıi 
sebeplerden ileri gelmemiştir . Se
firin istifa~ına sebep ispanyada harbe 

Mussolini Alman 
manevralarında 
hazır bulunacak 

Berlin: 26 (Radyo) - Berlin si· 

yasi mahafili büyük ehemmiyetle B. 

Mussolininin Hitlere yapacağı ziya· 

retle meşgul olmaktadır. 
Bugün artık bu seyahat takar· 

rür etmiştir. Duçe Eyliil sonunda 

Alman ordusunun yapacağı büyük 

manevralarda hazır bulunacaktır. 

~···---------_...._..._ ..... L __ ... ~~ .......... ---< 

arası açılı -
yor mu ? 

Ankara - İzmir 
Adana yollarında 
tayyare nakliyatı 

lstanbul : 26 [ TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden J - Devlet, Hava yolla
rı idaresinin lngiltereye ısmarladığı 
tayyarelerden ikisi de bU akşam Ye 
şilköye gelrcektir. 

Bu tayyarelerden birisi dört mo· 

törlü, diğeri iki motörlü olup, bun· 

lar Ankara - lzmir arasında yolcu 
seferlerine tahsis edilecektir. 

Bundan başka yakında Ankara 

- Adana arasında da hava sefer

leri ihdas olunacaktır. 
Bu suretle devlet merkezi An 

kara, lstanbul, lzmir, Adana gibi üç 

mühim şehirlerle hava yoluyla bağ
lanmış olacaktır. 

Dünya sulh 
kongresi 
Sorbonda açıldı 

Paris : 26 ( A.A. ) - 32 inci ci 
han sulh kongresi , dün akşam 

" Rorbon ,. un büyük anfiteatrında 

mutantan bir surette açılmıştır . 

Kongreye iştirak edenleri Fransa 
hükümeti namına selamlayan M. de 
tessan , kongrenin muslihane idea
lini tamamiyle tasvip etmiştir . Mu. 
maileyh , bütün devletlerin sulha 
merbut olduklarını ilan etmekte bu
lunduklarını kaydettikten sonra Fran· 
sanın sulhu yalnız sulhu , bütün su). 
hu temenni etmekte olduğunu ve 
kemali itimad ile istinad etmekte ol· 
doğu kuvvetlerini kendi varlığını ve 
cihandaki mevkiini muhafaza etmek 
ve beynelmil taahhüdlerine sadık kal· 
maktan başka bir hususta kullanma
ğı asla düşürmemekte olduğunu be
yan etmiştir . 

Fransa , her şeyden evvel harbin 
mukadder bir şey olduğu fikrini red
detmekten ve sulhun inkişafına ve 
tarsinine çalışmaktan ibaret olan bir 
doktrini müdafaa etmektedir . 

Sulh fikri , bizim mütalaamıza gö
re , demokrasi ve hürriyet fikrine de 
bağlıdır . Bu fikir , boşluklarına ve 
nakiselerine rağmen tecezzi kabul 
etmez ve feyyaz sulh için mesned 
ittihaz etmek istediğimiz milletler 
cemiyeti tarafından temsil edilmekte· 
dir . 

Meçhul denizaltı gemisi tarafından batırılan Armura ismindeki 
lspanyol gemisinin mUrettebatı lstanbulda 

Meçhul Tahtelbahir 
Tahkikat ve tedkikat Hala 

hararetle devamediyor 

Fransız gazetelerinin mütalaaları 

lstanbul: 26 (TÜRKSÔZÜ muha
birinden] - Bozcaada açıklarında 

meçhul denizaltı gemisi tarafından 

torpillenen gemiler tayfaları şehrimiz
den henüz gitmemiştir. 

Meçhul tahtelbahirin teşhisi için 
tahkikat ve tetkikat devam ediyor. 

Patis: 26 [Radyo] - Bozcaada 
civarındaki taarruzlar hakkında Eko• 
döpari diyor ki: 

- Bozcaada civarında yapılan 

Çinin yeni hükumet merkezi 
ta-erruzlar umumiyetle General Fraıı
konun tahtilhahirlerine atfedilmekte· 
dir. Bu isnad teemmüle değer. Al. 
manya ile İtalya Londra komitesine 
Valansiya ile Burgos tahtelbahirleri· 
nin ayni zamanda teslimini teklif et· 
tikleri zaman hükümetçilerin bir tah· 
telbahir filosuna sahip oldukları, Ge
neral Frankonun elindeyese faaliyet 
halinde ancak jki denizaltı gemisi 
bulunduğu anlaşılmış. General Fran
konun o tarihtenberi Akdenizde bu 
kadar mükemmel bir zabıta servisi 
temin etmesine medar olacak yeni 
tahtelbahirler satınalmış olduğunu ka. 
bul etmek mi lazımdır? Diğer her 
hangi bir faraziye neticeleri çok ağır 
birtakım tahminlere yol açar, çünkü 
bu takdirde üı;üncü bir devletin faal 
surette müdahalesi ihtimalini derpiş 
etmek zarureti hasıl olur. 

• 
ONHOGIFOU 

400,000 Çinli Pekin 
üzerine yürümektedir 

Karaya çıkan beş bin 
dün temamen imha 

Japon 
edildi 

Şanghay : 26 (Radyo) - Bütün 
cebhelerden alınan haberlere nazaran 
400 bin Çinli Pekin üzerine yürü
mektedir. 

Tokyo : 26 (A.A) - Eski hari. 
ciye nazırı ve eski Çin sefiri Arita 
bu ayın sonunda Çine gidecektir. /"-... ....-.. _____ ... ___ '\ 

Çifte tekerlekli arabalar lstanbul Festivali 
Mişimişi gazetesi bu seyahatın 

resmi m ohiyette olmamakla beraber 
Aritanın Çin ve Japon ricalile olan 
münasebetleri eski nazırın, Japonya. 
nın Çin siyasetine müteallik mühim 
bir vazife ile tavzif edildiği kanaatini 
verdiğini yazmaktadır . 

Almanya halka 
gaz maskesi 
dağıtıyor ViLAYET YE BELEDiYE DArMI ENCVMENLERI KARARIYLE 

•• 
Uç ay daha işleyecek 
Arabaların riayet edecekleri bazı şartlar 

Bir müddet evvel, bu yıl mahsulün çokluğu yüzünden mevcud nakil 
vasıtalarının rekolteyi yağmur mevsimine kadar şehre nakit> kafi gelrni
yeceğini yazmış ve bu tehlikenin önüne geçilmesi için Umumi Meclis 
karariyle menedilmiş olan çifte tekerlekli arııbalarııı bu hasad mevsimi 
İçinde işlemesine müsaade edilmesini dil€miştik. Birçok çiftçilerimizin 
de müracaatı üzerine Vilayet rrı;k~mı meseleyi !€ekik elmiş ve ileriye 
sürülen sebebleri rrüul ve rr~hik ı;örerEk işi Vilayet r'aiml encümenine 
sevketmiştir. 

Encümen dünkü tsplantısında bu işi ralle1miş ve çif1e tekerlekli 
arabaların bu sene de bir Eylüldan itibaren Birinci Kanunun birinci gü· 
llüne kadar üç ay müddetle daha işlemesine müsaade eden b r karar 
Vermiştir. Bu tarihten itibaren çifte tekerlekli arabaların işlemesi kat'! 
surette men ve Vilayet Umumi Meclisinin evvelce verdiği kı.rar tatbik 
edilecektir. 

DUn öğleden sonra toplanan Belediye Daimi Encümeni de aynı me
seleyi müzakere etmiş ve çifte tekerlekli arabaların bir Eylüldan itibaren 
üç ay müddetle şehre girmesine dair bir ~arar vermiştir. 

Ancak çifte tekerlekli arabalar şehre bazı şartlarla girebilecek· 
lerdir . 

Şehir halkının huzur ve sükununu, şehırde seyrüseferin intizamını 

korumak için bnulan şartlardır : 
1 - Yük taşıyan her çeş:t nakil vasıtal:ırı g JC3 saat ondan sabahın 

beşine kadar şehre girip çıkamıyacakları gibi şehir dahilinda bulunan· 
lar da seyrisefer edemiyeceklerdir. 

2 - Bu çeşit nakil vasıtaları, Yeni istasyon . Tarsuskapı, Asfalt yol, 
Taşköpni başı - HUkümet yolu, Kuruçeşme önü . Eski istasyon karakolu 
ile nehir kenarındaki sed üzerinden geçemiyeceklerdir; 

3 - Köylerden gelip fabrika ve mağazalara yüklerini boşaltan ara· 
balar derhal şehri terkedecekler ve şehir dahilinde araba hayvanlarına ~ 
yem ve saman veremeyeceklerdir ~ 

ı-.................................................................................. ~ ............. ._. ..... -.-.-. 
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Bir kaç lıaftadanberi dernnı eden İstanbul festivali hakkında İstanbul 
muhabirimizden aldığımız malümatı vermiştik. Muhabirimizin festivale ait 

gönderdiği resimleri yukarıya koyuyoruz. Burada görülenler Yugoslav ve 
Bulgar festival heyetleridir. Milli oyunlarını göstermektedirler. 

Şanghay : 26 ( A.A ) - Domel 
ajansı bildiriyor: 

Dün saat 2,30 da Nankin üze· 
rine sekizinci defa olarak şiddetli bir 
hombardıman daha yapılmış ve şeh· 
rin dış mahallelerini ve merkezini 
bombardıman ederek bir çok Çin 
tayyarelerini tahrib etmişlerdir. 

Tokyo : 26 ( A.A.) - Şang· 
haydan Asaki gazetesine bildirildi

- Gerisi üçüncü sayfada -

Bir maske beş mark 
Berlln : 26 (A.A) -

EylOldan itibaren be• mark 
mukabilinde halka zehirli 
gaz maskeleri tevzi edil· 
meğe başlanacaktır. Fakir 
olanlar için tenzilat yapı. 

lacaktır. 

Arap aleminin itirazı fili 
safhaya girdi 

Sekiz eylülde Şamda büyük Arap 
kongresi toplanıyor 

- --- -------·-·---
Kudüs : 26 ( A.A. ) - filisti 

niıı taksimi projesine karşı Araplar 

tarafından yapılan itiraz fili bir şek· 
le girmektedir . 

Kudüs müftüsü Filistinin yeni 

Statüsünü tedkik etmek ve kati bir 

karar ittihaz edilmeden evvel müş· 
terek bir protesto hareketi hazır· 
!andığını milletler cemiyetine bildir 

mek üzere bir ittihadı islim kon• 
g. esi tertip dmektedir . 8 eylülde 

toplar.ması mukarrer olan kongre 
Şamda faaliyete geçecektir • 

Ecnebi memleketlerde de muba· 
lefet artmaktadır . Müftü Hind ınüs• 

lümanlarından , Filistin müdafaa ko· 
mit esinden , Mekke' den vesair m11 
hallerden tesanüd telgraftan almıf· 
tır • 
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Sahife 2 

Ruh ve Deha 

B
aşınız , riyaziyeci başı mıdır ? 
Şair, ressam, musikişinas veya 
gazeteci olarak mı doğdunuz.? 

Sizde tiyatroya veya zabıta işlerine 

karşı müstesna bir istidat var mıdır? 
Hafızanızda vakaları isimleri veya 
tarihleri tutabilir misiniz? 

Bunları anlamak isterseniz kafa 
tasınızın veye alnınızın şeklini yahutta 
buradaki çıkıntıları tetkik ediniz . 
Bu çıkıntılar sizde nelere karşı isti
dat mevcud olduğuna ve çukuı larda 
böyle bir istidattan mahrum olduğu
nuza delalet eder. 

Hiç bir kafa tasının diğerine şek
len benzemediği Dr. Gali ve Lavater 
adında iki alim tarafından tetkik ve 
keşfedilmiştir. 

Dr. Gali evvela zekavetın dimağ
dan geldiğini, çıkıntılı alınların yara
tıcı bir kabiliyete, yüksek alınların 
teşkilatçılara , hakimlere , mağrur 
şeflere , düz alınların zalimlere ve 
manen mesuliyet hissinden mahrum 
olanlara ait olduğunu teshil etmiştir. 
Dimatçe, aşk faaliyetinin merkezidir. 
Kalkık kaşlar ressamlara, dört köşeli 

alınlar musikişinaslara aittir. 
Kulağın üstünde ve arkasında 

göze çorpacak surette belirmiş olan 
kemikler fena temayüllerin mevcudi· 
yetine delildir. Bu temayüller de tah
ripkarlık, riyakarlık ve hırsızlık gibi 
şeylerdir. 

Bu kemikler insanın karakteri üze
r'nde mühim bir rol oynamaktadır . 

Kulak deliğinin bazan çok aşağı

da bulunması alnı düz olan kimseler
de en fena temayüllere delalet eder. 

Alnın yukarında ve ortasında iki 
çıkıntı arasında mukayese kabiliyeti 
bulunur ki , bu da her şeye layık ol· 
duğu yeri vermiye hizmet eder. Dr. 
Gali buna deha çıkıntısı adını ver· 
mektedir . 

Kaşların köklerinin üstünde res· 
sam için üç bupu ölçmek kabiliyeti 
bulunur . Kaşların ortasından kulak
lara kadar olan yerde gıda almak 
kabiliyeti vardır ki , bu çok inkişaf 
etmiş bir halde bulunduğu ve yanak
larda genişlediği zaman oburluğa ve 
hatta pis bo~azlığa delalet eder . 

•• * 

ASIRLARIN ESRARINI OIZLIYEN MEMLE ET 

ŞANGHAY 
İklim, Hayat, Ticaret 

Bugün ba;.ının üzerinde hakika. 
ten bir fırtına kopan Şanghay , 
Uzakşarkın en büyük ticar'!t şehri 
dir ve Milletlerarası bir yerdir. 

Çindeki bu şehir, deniz kenarın· 
da bir nehir atzında bulunması gibi 
cotrafi ıebeblerden, gayet kısa bir 
zamanda inkişaf etmiştir. 

Mevkiinin bu ehemmiyetine rat· 
men o zamana kadar büyük bir şe· 
bir olmayan Şangbay, 1843 senesin
denberi , yani Tayping muharebe
sinden sonra , büyümete başla
mıştır . 

Bu dahili harp esnasında asiler
den kaçan Çinliler, Şangbaya gel
mitler, oradaki Franaz ve lngiliz 
askerlerinin himayesine girmitlerÖL 

Fransız askerleri Şanghayda , 
1842 denberi bulunuyorlardı. "Afyon 
harbi., adı verilen ve 1842 de olan 
Çin F raıwz muharebesinden sonra 
Fransız askeri kuvvetleri şehri hiki· 
miyetleri albna almıılardı. 

Gerek, diter taraftan gelen Çin
lllerle şehrin nufuzu arttıtı için, ge· 
relc Fransız işgali ile ticarete açıl· 
dıtı için şehir inkiıaf safhasına giri· 
yordu. Şanghayda sanayi müessese
leri kuruluyordu; dışardan da mem· 
ltlcete maden, şeker, kömür, yağ , 
mensucat gibi mallar giriyor, oradan 
bam iplik, pamuk , çay , yün, deri 
ihraç olunuyordu. 

Bugün tchirde bir çok İngiliz 
Fnnıız, ltalyan, Çin ve Japon sana 
yi müesseseleri vardır ve Şanghay 
Çinın ticaret merkezidir. 

Şanghayın nüfusu 3 milyondur 
ve bunun büyük bir kısmını ecnebi
ler teşkil etmektedir. Şehirde lngi· 
liz nüfuz mıntıkası 1842 dt", Fransız 
nüfuz mıntıkası da 1849 da tesis 
edilmiştir. 

O zamandanberi bu mıntıkalarda 
on binlerce yabancı yaşamağa baş-

11amıştır. 
1863 de lngiltere nüfus mıntı 

kası ile birlqcn Amerikan mıntıka. 
11, bu suretle Milletlerarası mıntıka. 
la olmuştur. Bugün oradan ecnebiler 
kendi memleketlerinde imit gibi ya· 
prlar. Binalar, caddeler, etlence 
yerlrri Avrupayı veya Amerikayı 
aodenr. Oralarda Çin kanunları tat
bik edilmez. 

idaresi tamamile Çinde ayrıdır 
ve bu ecnebi mmblcalan yine ecne· 
bi belediye reiıleri tarafından idare 
eclilir. Çin kanun;an orada tatbik 
edilmediti için, kaçan her hlDJi bir 
Çini oraya iltica edebilir. 

Şaap.yda Çin ıehri Franm 

şehrinin yanıbaşmdadır ve dar bir 
saba içincl.e, sıkıflk evlerden, fakir 
mahallelerden ibarettir. 

Şangbayci. Fransız Cizvitlerinin 
kurdutu bir fen mektebi ile büyük 
ve uri bir ra ,at merkezi vardır • 

Bundan 37 ~ne evvelde-1900 
senesinde - bir Çin isyanı çıkmıı 
bu hareket sonra büyüyerek Avru· 
pahlara karşı bir harp şeklini al· 
mıştı • 

Ecnebilnre karp ayaklanan ve 
kin besleyeo Çinliler tehirlerde on· 
ları kesiyorlar , caniyane bir ıekil· 
de öldGrGyorlardı • 

Bu muharebe esnasında Çinliler 
tarafından Avrupalıların yapbldan 
bir çok eaerler yakılıp yıkıldı , de· 
miryolları , köprüler bozuldu . 

Bu vaziyet karşısında Alman 
imparatoru 11 inci Vilhelm , lngil· 
tere ve Fransa ile beraber , Çine 
• tedip lcolu • göndermete karar 
verdi ve bu hareketin kumandanlı· 
tını Mareşah Valdersee ( Valderzi) 
ye verildi . 

Alman imparatoru Çinlilerin is
yanına müdhiş kızmıştı ve onlan 
tedip ettikten sonra Çini baştan 
başa yakıp yıkmağa niyet etmişti . 

Fakat , tedip kolu Ç•ne varma
dan evvel büyük devletlerin bahri· 
ye ve askerlerind~n müteşekkil 
bir ordu Pekine girmiş Çinli
ler tarafından muhasara altına a1ı· 

nan ecnebi sefarethanelerini kurtar 
mıştı . Buedan sonra , şehir ecnebi 
kuvvetler tarafından işgal edilmişti. 

Bu işgal esnasında Çin impara
toriçesi , diğer bütün aile efradı ile 
beraber , şehird,.n ka;mıştı . 

Almanya Çin imparatorluğunu 
üç eevlet ( Almanya, Fransa ve in· 
giltere ) arasında paylqmak isti-
yordu.· Fakat Avrupa devletleri 
arasındaki rekabet bu plinm tatbi
kiny imkan bırakmadı ve Çin bu 
suretle kurtuldu . 

1901 de ecnebi askerleri Pekin
den çıkıyorlardı .. 

Dün şehirde hava bulutlu veJ 
fırtınalı idi. Sdcınbh bir hava vardı. 
En çok sıcak gölrede 33,9 santig· 
itd d~ece idi. 

i Şelhlür haberoern 
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SU iŞLERiNDE 

Sed ve kanal 
projeleri ikmal 

edildi 

ovamızda okaliP.tOs'cDIDk 
30,000 dekar arazide okalip 

tüs yetiştirilecek 
~~-------·------~~-

N.ühendis Hikmet proje- Mütahassısların etüdleri devam ediyor 
leri Vekalete götürecek 

Bölge su işleri teşkilatı, çalışma· 
larmaı ve hazırlıklarına devam et· 
mektedir. Diin aldığımız malumata 
göre; sed ve kanalların projeleri ta· 
mamen ikmal edilmiştir. 

Bir kaç güne kadar su işleri 
Mühendisi Bay Hikmet Turat pro
jeleri Vekalete götürecektir. 

inşaatın başlaması için henüz bir 
gün tayin edilmiyorsa da önümüı· 
deki aylarda inşa faaliyetine g~çile 
ceği tahmin edilmektedir. 

Borsada 
Dün 17,090 kilo yeni 

klevland satıldı 

Dün ıehrimiz borsasında 17 ,090 
kilo yeni Klevland kilosu 38 kuru,
tan , 5000 kilo da Klevland çitidi 
kilosu 2,62,S kuruştan satılmıştır. 
Belediye daimi encümeni 

dün toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
Reiı muavini Bay Faile Ülkünün 
riyuetinde toplanm11br. 

Adana sonb~har 
at koşuları 

Şehrimiz sonbahar at k()fUlan 
için Baytar Müdirlütü la1Z1rlıklara 
başlamııbr. Kotu yerinin bazı nok. 
ıanlannın ikmalile meıgul olunmak
tadır. 

Koşular 10 ve on yedi Teşrio
evvelde olmak üzere iki Pazar günü 
yapılacaktır. 

Vilayetimiz ehli 
hayvan sergisi 

Sergi üç teşrinievvelde 
açılacaktır 

Bu yıl Ehli hayvan sergisi şeh

rimizde yeni yapılan at koşulan sa
hasının münasib Lir yerinde açılc.
caktır. 

Sergi üç teşrinievvelde açıla
caktır. Sergiye iştirak edecek hay· 
vanların sahibleri şimdiden sergi 
hakkında izahat almak ve ona göre 
hazırlıkta bulunmak · çin vilayet Ve 
teriner müdürlüğüne müra~at et 
melidirler. 

Kurtlanmış 
bisküitler 

Şehrimizin birçok bakkallann· 
da kutu ve ayrı kiğıd ambalajlarda 
sanlan bisküitlerin hahvalar ve uzun 
nman kalması dolayısiyle kurtlan· 
dılclan ve bunların satılmakta oldu· 
lu görllmüştür. Belediye zabıtası 
nan bakkallardaki ambalajla ve am· 
balajsız bisküitleri muayeneden ıe· 
çirmesini lüzumlu buluyoruz. 

Yerlerini dejiştil,"mek 
isteyen öğr,tmenler 
Kültür bakanı.tı, bu yıl 11uıallim 

mektsblerinden mezun oı..aı.ıa ev· 
lenmck ve hastalık gibi sebeblerle 
bir vilazetten diter vilayde verile"cek 
olan muallimlerin listelerini baZ1rla· 
m ıştır. Liste bu bafra sonlar~ dot· 
ru t11dikte11 çıkacaktır. 

Çukurovada okaliptUs yetlftlrllmesı için Ziraat Veklletlnln 
te,ebbUse geçtiğini ve bu iş için tetkikat yapmak Uzere neba· 

tat profesörlerinden Çerman 
ve asistan Do'dor Asal ve bir 
kaç orman mühendisini bölge· Maarifte: 
mlze gönderdltllnl yazmı,tık. ___ .,,....... __ _ 

Profesör ve mütahassıslar bu 
vadide etüdler yapmaktadır. 

Dün aldığımız malumata göre, 
Bebeli, Adalı, Alicız, Hendek, Bah· 
ç~ mıntıkalarıııdaki 30,000 dekarlık 
arazide okaliptüslerin tam şerait al· 
tmda yetişebilecekleri tetkikat ne. 
ticesi belli olmuştur: 

Mütahassıslar bu sahada oka 
liptüs fidanlıkları tesisini Vekalete 
raporlarında tavsiye edeceklerdir. 

Mütabauıs heyet dün, etüdlerine 
devam için şehrimizden Ceyhana ha. 
reket etmifdir. Oradan da Kadir· 
liye geçeceklerdir. 

Orta öğretmen 
itntihanmda 

Vili:. .inıizden bir kiıi 
kazandı 

Anlcarada yapılan orta tedrisat 
ötretmenJiti imtihanına vilayetimiz 
den if tirak edenlerden, Türkçe ve 
Edebiyattan ~ Tar--.a kuu
mışbr. Sait bir sene kursa devam 
edecektir. 

Mururu zamana uğrayacak 
vergiler meselesi 

Bina ve- arazi verfilerinden ta 
hakkuk seneleıine nazaran beş yıh 
tamamlamış olanlan kinunuevvel 
937 sonunda mururu zamaııa uğra· 
maktadır. 
Vekalet tamim yaparak, memurlann 

mururu zamana meydan vermemeleri 
ve vergilerini vermeyenler hakkında 
takibat yapılmasını bildirmiştir. 

Arabacıların bir 
örnek elbiseleri 

Bir müddetdenberi şehrimizde 
körük arabacılan yine yeknesak el
bise giymemektedirler.Belediye zabı
tası evvelki günden itibaren sıkı bir 
surette arabacılan kontrol etmekte· 
dir • iki günde kırka yakın araba
cıya, elbise giymediklerinden dolayı 
para cezaıı yazılmışbr • 

Veteriner fakültesi 
talebeleri gitti 
Ankara V~teriner (Baytar) fa· 

kültesi üçüncü Stmf talebelerinden 
30 kişilik bir grup fızyoloii düçenti 
Bay Bedi Çakırın riyaseti altında 
şehrimize geldiklerini yazmışbk. Fa· 
külte talebeleri şehrimizde me9leki 
tedkiklerde bulunduktan sonra dün 
Sultan suyu harunn ıörmek için 
Mal.tyaya hareket etmişlerdir. 

1 

Vukuat yok 

Son 24 saat içinde şehirde hiç 
bir vukuat olmadıtı zabıta raporu· 
IMID te~w.teD ınla~br. • 

İlk okullarda ikmal imti 
hanları ve kayıdlar 

Şehrimiz ilk okullarında talebe 
kayıdlanna 15 Eylulda başlanacak
tır. 1 Teşrinevvelde de bütün mek 
teplerde derslere başlanacaktır. lk· 
mal imtibanlan da 23 Eylwda baş· 
Jıyacaktır. 

= IQ i 

Z•fer Bv.rıaaaı 
hazırlıklaı:ı var 

MEKTEPLBllDE KAYIT 9'LERI 

Mersin : 26 (T eldoala) - Bu· 
rad. 30 Atu-toa Zafer Baırr• için 
bazırJıldara devam olunmaktadır • 
OgGn gündOz ve akpm büyük 
ulceri tören yapılacak, ve bayramm 
yüksek mahiyetini tebarüz ettirecek 
sö1levler ve gece de Halkevi ulo· 
nunda konferanslar verilecektir. 
~ za .. n~ Mfediye 

1taht;e8inie.ı.- ve Ordu 
Evi ıuenfnbna bir gardenparti ter 
tip edilmiıtir. Her zaman oldup 
gibi bu liivarenia de pek mükem
mel ve etlcoceli geçmesi için her 
türlü hazırLldar yapılımtbr. 

Okullar kayıtlaran• devam 
ediyor 

Gerek orta okul ve gerekse Ak
pm Tecim okulunda talebe kayıt 
ve kabulüne devam olunmaktadır • 
Bilhassa orta okulun, bu yal pek ka· 
)abalık olacağı söylenmektedir. Hat· 
ta bunun için ()tretme:ı temin edil
diği takdirde çifte tedrisat da ya· 
pılmak ihtimali vardır. 

Tetkik ••Y•h•tl yapan talebeler 
Ankaıra Baytar F akülteıi üçüncü 

sınıf talebelerinden, Doçent Bay Be· 
diinin idaresinde 2Ş kişilik bir grup 
gelmi~, şehrimizde ziyaret ve tetkik 
)erini yaptıktan sonra Adanaya ha· 
reket etmişlerdir. Bilhassa Adana 
mezbahasını ziyaret ettikten sonra 
Sultan çiftliti harasına tetkike gide 
ceklcrdir. 

:az !L 

Yankesici 
parmakları 

50 bin franga sigorta 
edilebilir mi? 

Geçenlerde Pariste bir sigorte 
kumpanyasına -gayet ciddi ziyinmiı 
kibar bir erkek müracaat et mi 1 ve 
konturatları imzalamış Bunun üzeri
ne derhal muamele brşlamıf ve kon 
tur atlar imzalanmış .• Bundan sonra 
kibar zat ikinci bir te lif yak,nu, sat 
elinin üç parmat•nı s' gorta eUırmek 
istediğini ilave etmişt r. 

Üç parmak iyice kontrol .edilmiş, 
sağlıJm olclutu, ancak ne sebebden 
sigortaya muhtaç olduğu, sorulunca: 

- O benim bileceğim iş. . Siz 
yalnız parmaklara bakınız. Sağlam 
mı? Benim söyliyecetim bir raka· 

- Gerisi üçüncü sayfada -

Hayat yarat 
adam 

M orley Martin is 
lngiJiz alimi, .. y 

yat yaratmağa " muvaffak 
tur . 

Bu alimin kanaatine gö 
sahibi olan mahluklar as 
Fc-kat bunu .hiristiyanlarm 
dilerin, ruhun bekası ve t 
zariyelerile karıştırmamak 
dır . 

Morley Martinin keşfi t 
ilmi ve fenni : mahiyett 

ınin tecrübesi şudur : 
Medeni muhitteki bü ·· 

izleri, 3000 dereceli bir el 
rununda tamamile ifna 
ve bundan sonra ilim bu m 
hayvancık " doğurbnaktadı 
hayvancık rüşemin bütün 
safhalarından geçtikten 
sahibi bir mah'Uk halini a 
d r. 

Doktor diyor ki : 
8ea bir Frankeşayn 

yat dolurmuYorum, sonra 
yab • madeni muhit • ıle b 
JOr• • Hayat • ID • ndı • UD 

inan viictıduad• müatalöl. 
mı kabul edelim. Ve rene ele 
edelim ki İDllll vücudu 
sonra dJtılıyor v~ hay~ t 
pıarak, gizli bir ~e 
hyor. itte bani.. srçtitiaa 
muhit bir hayvanatın bay\ 
yen bir muhittir. Ben bu " 
meydana çıkanyor ve Oll'1 
rum. Bu • bayat • m ber 
hararet clereceaiade öllDeli 
baba olamaz. 

Filhakika doktor Martin 
bWerce ..... ne1 ölen 
lan dirilt nİf ve oİllann ·-t•ill 
mışbr, 

YAMYAM &"•LAR 

Yunaniatanda Serez ıebri 
hiş bir cin,.yet olmµştur • 

fanol Aksol ilminde bir ad.-. 
tolopolos ismiocle bir tü~ 
ile seviıiyormuş • Bir gün 
ortadan yok oluvermiı Bunun 
rine kadınla işıkt•n ıüpbel 
ve evi aramıılardır • 

Bu esnada evde kınlmıt , 
mit bazı insan kemiti par 
lun!lluştur , iki işık polis tar 
sakıştırılmış , nihayet Stef9 
ttfail&b vermek mecburife • 
mıştır: 

- Pantaloı>Qlos çok 
S1kıyordu . Nihayet kendi.mi .. 
dük . Fakat cesedi de bjzt 
ttı ediyordu • Onun trçılı 
!'arçaladık • 

- Peki kestiğiniz parçalall 
yaptınız? 

- Madam Paniolopolos 
iyi yemek pişirir . Bir kaç pa 
nı pişirdik yedik . 

Cinayet feci ve mün6 
Fakat adam kendi kendine f'I 
soımaktan geri kalamıyor: 

- Acaba madam Paptolp 
bu " koca " yemeğine ne pe 
koydu ? Domatesli mi ya h , p 
tesli mi yaptı ? Sevg 1 · Olan 

t Pantolo o1osun hangi tarafbu 
etti . Madam Pantolopolos k 
nın budunu mu , küreğini iDi Yı 
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HiKAYE 

Okyanus üstünde 

a üyiilc Normandi, rıhtımdan 
l:ıir lcallcarkeıı gözlerim kendime ...J:I arkadaşı arayordu. Birinci 
Clıli de seyahat ettiğim için yol 
'el rııı hepsi kibar ve zengin kim· 
lıi, '!rdi. Birden biraz ilerimde sarışın 
.Jııııı kadın peyda oldu, aman Alla
\ad 0 ne güzellikti. Ömrümde bu 
\iç ar giizel bir kadın gördüğümü 
"-<!hatırlamıyorum, güzelliği karşı 
~ nazarlarım büyülenmiş gibi 
deıı e takılıp kaldı, bir an kendim. 

teçmiştim. 

Ben öyle d almıı ona bakarken f:P biraz ilerideki kenar parmak 
~rına kollarını dayayıp denizi 
dıı, başladı. ince, narin bir vücu· 
~ llıütenasip bir kalça, harikulade 

klar, }Üzündeki tatlı tebessüm 
Olı!ı ne kadar güzel gösteriyordu. 

Şununla bir tınışaydım, vapurda 
ııe ... ~lb' .. 1 ,.uze ır macara gcçırmış o a· 
~ın. Artık tanışmak için bir çare 
~•.ya başladım. Birden nasıl ol. 
llc.i bi!mem, elindeki mendil uçtu. 

rıbi dotru benim yüzüme .. He· 
~ ınendili kapıp kadının önünde 

reverans yaptım. lngilizce ola. 
~ 

- Buyurunuz, madam! .. 
ı - Teoekkür ederim Mösyö, af· 
tcleraiııiz, sizi rahatsız ettia. 

- Hayır madam, bu bmaa bir 
lertitir. 

L Kadın, tatlı tatlt aı1l1""1W .. 
"' b.ygın balatlar aı.dr .... 

~· edi~ lllıi?~-*· 
- Nevyorlıa madam. 
- Bir iş içiDaıi Jidiyor1UDUz?. 
- Hayır .. Tahsile .. 
- Galiba A.arıtı yab• 

tıaıaınız .. 

- Evet.. Türkiyeden geliyo· 
rııııı" 

- Demek, lürksiiaiiz? 
- Evet. Ya siz? 
- Ben Amerik;ıJıyıaa , fakat 

~ranaada bulunuyo~ Kocam 
Olfince ]lallıız kıldım. Şimdi geri dö. 
'6~,. 
I Konu1111amız yav11 yavq iler 
edi. yeaıelt zili çaldıtı vakıt iki 

'81ci ahbep gibi olmuıtıık. Yemekte 
tan yana oturduk. Kadınının vücudu 

•na ~ikçe içimde garip bir 
~llerme Cluyuyordum. Anlamadan, 
~.o, ya ben birbirimize sokuluyor. 
-. Yemekten sonra beraber gü· 
"erteye çıktık. Bana o kadar yakın 
dıırıı}'Ordu ki uçan saçları yüzümü 
olcıuyordu. 

• • .. 
Ertesi sabah güverteye çıktığım 

'Clıı~ onu, denizi seyrederken gör. 
diiın. Beni görünce güldü. 

- Deniz ne güzel, detil mi? 
dec:1· ı. 

- Her halde sizin kadar değil .. 
Güldü: 
- Ôyle mi buluyorsunuz? .. 
- Evet.. Hem de harikulade 

'6ael.. 
Cevab vermedi.. Yalnız koluma 

Iİrtrelc beni vapurun ön tarafına 
~u prdü. Arbk içimden ona 
~ oldutumu anlıyordum. 

••• 
Aradan geçen iki güu, artık onu 
ıiın yapmıştı. Erteai gün, yolaı · 
ınuz aoaa eriyordu. Bu IOll gün 

cıılaD yanıııdan ayrılmadım; ak· 
olunca ona: 
- Ne olur, bu gece beraber 

alım .• Bak, arbk bu son gecemiz .. 
· ıeni bir daha göremiyeceğim.. 
O yalnız plüyordu .. Akşam be· 

lıer, iyice içtik. O kadar sarhoş ı 
lllılııllftıı iri, artık kendini kollarımın 1 
~ lıenkmlf, batı 018111Uma düt ı 

YAZAN:•• e 

müştü. Benim kamarama doğru yü· 
ıüdük.. Onu kamarama soktuğum 
zaman, yabancı yere geldiğini hiç 
anlıyamadı. Vücudu kollarımın ara · 
sında bir yığın halinde duruyordu. 

• • • 
Ertesi sabah uyandığım zaman 

kamaramda yalnızdım. Üstümde ga· 
rip bir yorgunluk vardı. Geceyi dü. 
şünüyordum .. Birden komodinin üs· 
tünde gözüme bir kağıt ilişti. Elim 
gayriihtiyari uzandı; okumıya başla· 
dım. 

Güzel Türkl 
Bana hayatımın en güzel günle

rini geçirttiğindcn dolayı sana çok 
teşekkür ederim. Dudaklarından öpe 

M. S. 
Kamaramın penceresinden bak. 

bğım zaman Nevyork limanına gir· 
• nekte olduğumuzu yüksek binalar. 
dan anlaıdm. 

Vapurda sarışın kadını o kadar 
aradığım halde bulamadım. Yalnız 
o günkü gazetelerde şu yazıyı oku· 
dum: 

"Üç ıene evvel polisin takibi 
üzerine Amerikadan kaçan kadm 
haydudlann meşhur M. S. in bugün 
gelen Normandi trasatlantiğile şeh· 
riınize döodiiti ve refakatinde bir 
Tiirk genci bulı_,luğu haber alın· 

orduzu 
zafer 

ndı 
- Birinci ubifeden artan -

Torrelevega : 26 (A.A) - Ha. 
vu ajanlı muhabirinden: Navarre1ı 
Livalar , düıı ötledtn sonra Torre
lavegayı itgal etmişlerdir. 

Salamaııka : 26 (A.A) - Milli 
radyonua bildirdiğine göre; Asi 
kıtaları S.ntander cephesindeki ileri 
hareketlerine devam ederek torre. 
lavega civarındaki mevzileri işgal 
etmitlerdir. 

Lodnra : 26 (A.A) - lngiliz 
diplomatik mahfelleri , dün sabah 
alınan malumata rağmen lngiliz de. 
niz makamlarının Noemi Jıılıa vapu. 
runun bombardman edilmesini he
nüz Palmadaki Asi makamları nez· 

dinde protesto etmediklerini bildir· 
mektedirler. Bu hususta bir teşeb· 
büste bulunulması mukarrer ise de 
ayni mahafeller bu teşebbüsün he· 
nüz yapılmamış olduğunu ilave eyle 
mektedirkr. 

Maılrid : 26 (A.A) - Evvelki 
gece saat 12 de Asi topçu la• ı hü· 
kumet merkezinin mahallelerini bom· 
bardman etmeğe başlamışlardır . 
Yarım saat kadar obüsler süratle 
birbirini takip etmiştir. Hasarat mü 
himdir. Cumhuriyet topçu kuvvetle 
ri de ayni şiddetle mukabele etmiş· 

terdir. 20 dakika dadar gürültü ku· 
laktan çınlatmıştır. 

Her zaman oldutu gibi bu sefer 
de ilk mermiler düşer düşmez halk 
mahzenlere iltica etmif oldutu için 
ölenlerin az miktarda olduktan zan
nedilmektedir. 

Santan : 26 (A.A) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: Asi 
kuvvetleri Santanderin 12 kilometre 
cenubunda çadır kurmuşlardır . Ku· 
mandan bu bu kıtalann perşembe 
gün~ Saııt'l\Cf411rA1 gireceklerini tıb· 
min etmektedir. Asiler Sıntanderin 
tahliyesi için lcullanılabilecek yeıiııe 
şimenJöfor hattım kontrol altına al· 
m11la rd ır. 

Halayda Dünyadaki 
tedhişin önü -~adiseler · 
alınmadı Karşısında Fransız 

matbuatı 
Antakya düşman 

unsurlarla dolu 

Antakya : 26 (TÜRK50ZÜ mu 
habirinden ) - Halayın inzibati du 
rumunda hiç değişiklik yok . Müf· 
sid unsurlar mütemadiyen şehre 
( Antakyaya ) dolmakta ve hatta 
memuriyetlere yerleştirilmektedir

ler . 
Amikdeki aşairin akını da de· 

vam etmektedir . 
Dün halk mümessillerinden da

ha bir kısmı Antakyaya avdet etti· 

ler . 
Sokak aralarında tedhişçilerin 

küstah hareketleri tevali etmektedir. 
Köylerden şehirde kimse gelemi

yor bazı maddelerin buhranı vardır . 

Ordu terfi listesi 
Dün tasdikten çıkh 
Ankara : 26 ( TÜRKSOZO mu· 

habirinden ) - Ordu terfi listesinin 
bugün tasdikten çıkbğı söyleniyor . 
Terfi listelerinin bu hafta içinde 
bütün ordulara tamim edileceği sa· 
nı lmaktadır • 

A 

Bayan Afet Bükreşe 
gidecektir 

ı~tanbul : 26 ( TORKSôZO mu. 
habirinden ) - Türk tarih kurumu 
ikinci başkam bayan Afet yakında 
Bültreşe gidecektir . 

Fransız Rand koponlarının 
yüzde onu kaldırıldı 

Pariı : 26 ( A.A. ) - Bu sa· 
bahl..i nazırlar heyeti toplanbsından 
sonra hükumet azaları Fransız rant 
tarının koponları üzerinden alınan 
yüzde onun bundan sonra alınmama. 
sına prensip itibariyle karar vermiş

lerdir • 

Çinin yeni hükumet 
merkezi 

- Birinci sahifeden artan-

ğine göre Mareşal Tchang · Kaı • 
Chek , Nınkini terkederek sonuna 
kadar Japonyaya mukavemeti göze 
aldırmış olduğunu göstermek üzere 
yeni hükumet merkezini Setchoan 
eyaletinde kain Tchıogfou'da kurma· 
ğa karar vermiştir . 

Hükumet merkezinin resmen nak
li 2 eylülde ilan edilecektir . 

Tokyo: 29 ( AA. ) - Dünkü 
kabine içtimaında harbiye naıırının 
400,000 kişiden mürekkep 30 Çin 
fırkasının Pekin ve Tiençin istika· 
metinde şimale dotru ilerlemekte 
bulıindutunu bildirmiş olduğu söy 
lenmektedir . 

Zannolunduğuna göre Japon hü· 
kumeti , şim tli Çindeki Japon kıta · 
atını takviye için kouantoung ordu
sunu davet etmeğe karar vernıiştir. 

Nankiı. : 29 ( A.A. ) - • Roy· 
ter ajansının muhabiri bildiriyor • 
General Çang · Kai • Şekin umumi 
karargahına cepheden gelen bir te· 
lefon haberine göre Votsung'da , 
karaya çıkan 5000 Japon ukeri bu 
sabah şiddetli bir muharebeden son· 
ra imha edilmiştir . 

Bir Japon geııerali ile bir tay· 
yare biobapJ~ n air edilt!iji lwber· 
d e ih odılhoekbılb • 

Paris : 26 (A.A.) - "Epoaue., 
gazetesi bildiriyor: Bazı devletler , 
ispanyadaki gibi Çine de müdahale 
mi edecekler ? Bu imkansız değildir. 
Fakat biz bu oyuna iştirak etmemeğe 
gayret edelim. 

"Republıque., yazıyor : 

_:__ Ademi müdahaleyi her zaman. 
dan ziyade temine gayret etmeli -

•'Aube,. yazıyor : 

"Japonya, Akdenizdcki karışık

lığın işini kolaylaştıracağını bildiği 

için işe esaslı surette girişti. Evet , 
sulh kabili taksim deği ldir. Bu bula· 
§lk harp hastalığından ancak " haki
katler., maskesi altında bedahati bile 

1 inkar eden mutaassıplar şüphe ede
bilirler. Bunun içindir ki tecavüz harp- · 
)ere mü~amaha edilmekle büyük bir 
hata işlenmiştir. Şimdi büyük Okya. 
nus sahillerinde yeni bir yangın baş 

göstermiştir. En ufak bir ihtiyatsız· 
!ık, en küçük bir korkaklık tamiri 
kabil olmayan hadiseler doğurabilir. 

Yahudilerle çarpışmalar 

Varşova : 26 ( A.A. ) - Bialys· 
tok civarında bransk · podlaski pa
zar yerinde müfrid sağ cenaha men· 
sup gençlerle yahudiler arasında 
bir arbede olmuş 50 · kişi ağır su· 
rette yaralanmış ve bir çok mağa· 
zalu tahrip edilmiştir . 

Nev-york Times'in bir 
mütaleası 

Vaşinbton: 26 (Radyo) - [ Nev. 
York T'ımes J gazetesi Fran • 
sanın mali yekinmesinden bahsede· 
rek demektedir ki : 

• Eğer Fransız Maliye Nazın 

Georges )Bennet memleketin büd· 
çesini tanzim ve bir muvazene te· 
minine muvaffak olmuş ise bu, Ame 
rika Cümhur Reisi B. Ruzvelt'in ken 
disine Amerikadan döndüğü zaman 
vermiş olduğu nasihatler sayesinde· 
dir .• 

Yankesici 
parmakları 

( ikinci sahifeden artan ) 

ma sigorta etmeniz imkanı var mı? 
Onu soruyorum d.-ml demiştir. 

Sigorta Müdürü: 
- Mueafık., ancak kaç franga 

sigortaya koymak istiyorsunuz? di. 
ye sormuştur. 

Kibar erkek: 
- 50 bin frank isterim. 
- F'akatl .. 
- F akalı falan bu.. 50 bin 

frangın sigorta parası oldukça mü· 
himdir. Size bunu vereceğim . Siz 
bu üç parmağı sigorta edecek mi
siniz ? 

- Sizin hangi meslekte olduğu 
ğıınuzu bilmiyoruz. 

- Azizim mesleği değil , parma· 
ğımı sigorta edeceğimi 

- Mesleğinizi öğrenirsek her 
halde 50 bin franga sigorta edebi· 
liriz. 

Bunun üzerine adam: 
• - Ben .. demiş.. yankesiciyim .. 

Üç parmağımla iş görürüm . Bu 
parmaklar mahvolursa , -ben de 
mahvoldum, demektir. Binaenaleyh 
bu üç parmağımı sigorta ettirece
tim. Prim olarak ne isterseniz ve. 
receğim .• Yeter ki, sigorta edil· 
mit olayım .. 

Sigorta kumpanyasının direktörü 
kitapları kanştırmış, ıartlan aramış, 
fakat bu parmakları sii'orta imkiııı • 
m~. 
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Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsvlçre saalları gibi d ünyanın en 
kOçük • modern , gilzel . $1k , portatif ve 
sa~lam . 

Hermes 

c 

İtalyanlar Libyaya asker 
göndermemiş 

Roma : 26 (Radyo) - ltalya 
nın Libyaya takviye kıtaatı gönder· 
diği haberi salahiyettar mahafil t a
rafından kat'iyetle tekzip edilmekte· 
dir . 

YAZI 
MAKİNESi 

Bu mahafile göre ortaya atı l an 
bu haber lngilte reyi telaşa düşiir· 
mek maksadından ba şka bir şeye 
matuf• değildir. 

Bu şayiaya manevrada bulunan , 
iki fırkanın yerine dönmesi sebep · 
o1muştur. 

Konkorda bir çok rahipler 
tevkif edildi 

Belgrad : 26 (Radyo) - Kon. 
kordada taraftar olan bir çok Ür· 
tudoks rahip tevkif edilm iş t ir. 

alınız 1 
Muracuuı : 

/lı_a alilı Sara\ 
Posta kutusu \15 ) Telefon No. 265 ) 1 

29- 30 8305 ...... 

Dişçi Şevket 

Şehrimiz Diş Doktorlarından Bay 

Şevke 15 gün için lstanbula git. 

mişt i r . Hastalarını dönüşünde ka

bule başlıyacakt ır . 

YAZLIK sinemada 1 
Bu akşam 

Sayın halkımıza sinemamız müdüriy eti seçme ve en güzel filmlerinden 
birini takdim ediyor 

( iki Yavrucuk ) 
Büyük lisanlara tercüme edilen ve üstat LOUIS FEUILLAD ın eserin. 
den alınan ve Alice TISSOT- Faneley REVOLT-Escande-Abel TAR. 
RIDE-Jacqueline DAIX MAKUDIAN- Bernard LANCRET- Sinöcl-

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

Gelecek program : 
KARYOKA YI gölgede bırakacak ve hepinize 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 sab sızlıkla bekleyiniz. Mai valslar 
( Kamilen renkli ) 

Marinella 
8448 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Ad~na Belediye Reisliğinden gÖnderilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun bazı maddelerlnln 
deAlftlrllmesi ve bu kanuna bazı meddeler 

eklenmesi hakkında kanun 

A.abul tarilıı, 12 hazıran 1937 
[ Resmi Ga:cte ile nr§ir ve ıliinı : 2.J haziran 11137 - Sayı 3639 1 

Kanun No: 3257 

Madde 8 - Yeni len i şe başlıyan veya müstesna vaziyetten çıkan 
mükellefler bağlı oldukl a rı varidat dairesine işe baş ladıkları veya mükel· 
lefiyete girdikleri tarihten itib ~reıı on beş gün içinde verecekleri beyan
name ile adreslerini, i şt igal mevzul a rını , sanatl arını yaptıkları mahalleri, 
depolarını , muharrik kuvvet ve amele miktarını bild irmeğe ve 2430 nu. 
maralı kanun mucibince tutacakları deftc ı leri ayni müddet içinde tasdilı: 
ettirmeğe mecburdurlar. BiJayeten bildırilen hususatta bilahara vukua gc • 
len tebeddülat dahi on beş giin içind: beyanname ile bild irilir . 

Beyanname ile bildirilen yerlerden gayri mahallerde icrayı sanat olun· 
ması, iptidai ve mamul maddeler bulundurulması yasaktır. Mezkur mahal· 
!erde bulunan bilcümle iptidai ve mamul mevad lıu kanunun tatbikinde 

müessesenin malı sayılır . 

Beyanname ile bildirilmemiş olan yerlerde i<"ray ı sanat eyliyen veya 
iptidai ve mamul maddeler ~ul~_ndu~a rı m~kellefler hakkında 2430 numa
ralı kanunun 28 inci maddesı hukmu tatbık olunur . 

Madde 9 - Sınai müesseselerin iptidai ve mamul maddeleriU ima· 
latı lüzum görüldükçe salahiyetli memurlar tarafından müesseseı1İn ticari 
defter ve evrakı müsbitesile tutmağa mecbur oldukları musaddak iptidai 
madde alım, sarf ve muamele d~fterlerine bakılmak ve mevcu9 tesbit 
edilmek ve fire, zayiat nazarı dikkate alınmak suretile kontrol edilebilir . 
Buna mümanaat edenler hakkında 24.'.'sO numaralı kanunun 28 inci mad· 
desi hükmü tatbik olunur • 

Madde 10 - Bu kanunla 2430 numaralı kanunda yazılı salahiyetli 
memurlar tabiri maliye müfettiş ve muavinleri, varidat kontrolörleri, def• 
terdar, varidat müdürü, malmüdürü, varidat kontrol memuru ve hesap 
mütehaıısıslarile alelıtlak muamele vergisi tahakkuk ıııı;mıµ-la ifade 
eder. 
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Adana Borsası Muameleleri ı 
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Liverpol Telrraflan 

26 I 8 / 1937 
Kambiyo ve Para 

it Bankuından ahnmışbr. 

~----------------~------! 1 

Mık dan 
Sahibi · metre murabbaı 

Beher 919 metre mu 
rabbamın kiymeti 

Türk lirası 

Kadri otlu Tevfik 16542 65 
Kasım oğlu Zeki 21092 65 
Kasım kızı Fatma 21092 65 
Kasım kızı Safiye • 21092 65 

.=lS!ylipzedelere kızılay kurumu tarafından yapılacak evler içiıı Seyhan 
vilayeti idare heyetince istimlakine karar verilen ve keyfiyeti istimlakin 
umumi menfaatlara uygun bulunduğu Seyhan viliyetince tasdik edilen 
müstaklJel şehir plirunde koşu yeri civannd11 bulunan mecmuan (7) hektar 
9818 metre murabbaı arsanın sahiplerinin isimleri ile hisse mikdarları ve 
takdir edilen istimlak bedelleri yukarda gösterilmiştir. Bunlarn itirazı olan 
Alakadarların ilin tarihinden itibaren sekiı gün içerisinde belediye riyase· 
tine müracaatlan ilin olunur. 

1- Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum göıüldüğü için 
ihalesi tehir edilen c naze otomobili yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen beJeli (2400) liradır . 
3- Muvakkat teminat (180) liradır. 
4- ihalesi eylülün 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte belediye enCÜ· 

meninde yapılacaktir. 
S- Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir.lstey~nlere parasız 

verilir . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta it minat makbuzları ile bir l likte belediye encümenive mürecaat!arı ilan olunur.8433 18- 22- 26-31 

1 
-

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aktivitesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kıı1111, l!öbrtk, Meıane taıı, Kaıaciğer ve mideden 

n:uztarip olenlaıla Cilt 1-atalığı olır.lır n ı.llı ~a 1 u ılıcı)a grlıı:rlidiıler. 
Senelerce çocuğu ·~'npprılaı ~ıcııti fatıırrırı lıı ftp'u!ın nühltfit 

ve mesut olmuşlardır. 
Kelvirıator 

Satlıtın mi · 
yardır . Sizi bir 
çok butalıldara 
kartı korurDa. 
İma taze gıda 

verir. Adanamn 
yakıcı sıcaklannı 
unuttu . ur,eviniz 
abhat ve ~·e 

Gazinosu, lok antas1, fırını,bakkaliyeıi,berberi vardır 
' 1 

verir. 

Kelvinator 

Her türlü eıi:abı iıtiıahat a.ükı n:meldit. Her ıeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilitlıdır 

Fiatlar i:,nlar· Kurllf 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 S Birinci baraka 
so ikinci • 

Odalar dört kitiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

• iki defaya kadar • 
Yazın Çiftebana gelmiyenler klfUI atrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tipiz iztirabı unutmayınız.8264 52 

1 
RALEJ GH Dünyanın tn setbm, en zarif, bisikletidir. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLi Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol atzı Kolordu caddesi M. D 

8437 S-1.S g. A. 

------------------------~---------------..... 

Rontgen Filmi 
Her boyda Rontgen Filmleri R 

Ener Tecimevinde sablmaktadır. 
27- 29-31 

.... -----------------------~~--------------... 

-.SMI 

Buz dolapları: 
yiyecek ve içe. 
c:eğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak bas· 
tabklanna mani 
olur.aletli hasta 
bklarda en bü· 
yük yarduııc111· 

-.ıw:e:a:-. 

dır. 

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

Ş. Rıza İşcen 5 
Belediye karşısında 7966 

·----------·--·--------------1 

1 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen IUdur • 

K 
A 
v 
A 

KAY ADELEN su 
ları ve gazozlın ııb
ha t ve gençlik kay 

• nağıdır . Daima KA 
YADELEN · · · ıçınız • 

KAYADELEN 
KAYADELEN su· 
ları ve gazozları en 
11bhi ve tabii has-
ıalan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN su -
ları ve gazozları e· 
vinize kadar rönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kilidir. 

KAY ADELEN gazozlanm alırken ıişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN) tapalanna dikkat ediniz. KAY ADELEN Tranlitleri : Menin ve 
AdlN KAY ADELEN depolandar. Büyük damacanalar : 100 lwl'llfa ev· 
leriııize göoderilir. 7953 112 

--.... --------------------------------------------iki yeni model 

ASPiRAT6R 
ıy. _ 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

Koza sevk boruları Her fabrika için elzem satlam 

zarif ve en pratik model : 
Siparif vukwnrla derhal yapılır. Ve hariçten aiparif kabul edilir. 

Müracaat : Karaaoku Ale tı K. 

Ahmed Ôğülen 
8-1.S ,. A. 

ı 1 

• 

Aşçı aı anıyor-~ 
Evde çalışmak üzere bir aıçı ara. 

nıyor. Matbaamıza müracaat edil. 
mesi. C. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güze~ •• ı 
hassas makinesidir 

• 

Kiralık ev 
Kıı Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilib havi bir ev ki . 
ralıktır. l.tiyenlerin matl:-aamız ida 
re meımıruoa müracaatları ilin olu-

nur. c -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

283 

Osmaniye orman mu 
1 it memurluğundan: 

Cinsi: Meşe odunu 
Mikdİn kental: 44297 
Mubammrn vahidi kiyui 

1- Seyhan vili'.•etinin 
kazası dahifindeki Olukbarp 
ormanından çıkarılacak 
mikdarı yazılı mCfe odunu 2-
günü ıaat 15 de o.ıııamyede 
zarfla satı fi yapılacaktır, 

2- Beher kental 12 lwrut 
hammen fiyatı 5315 lira ~ 
rt11tur. 

3 - Muvakkat teminat 398. 
kuruştur. 

4 -- Şartname ve mukavele. 
jeleri: Ankarada orman umum 
dürlüğiinderı, lçel orman 
ğündan, Osmaniye ontıan 
memurlutundan yerlerdm 

S - .Satış umumidir. K 
ladır. 21-24-27-

8443 

Umumi 

- - ·-


