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ŞANGHAY YOLUNDA! iKiNOTAVERDiKj 

• 

Çindeki harı 
bın mahiyeti 
dün tamamiy 
le değişmiş 
bulunuyor. 
iki büyük dev 
let daha işe 
karışacak gi
bi, 

JAPONLAR iNGiL TE- 1 ~t~:ı~~. içi:::u~:banl~h:~~~~ ! 

De 

Ra 

t ettiği takdirde cümhuriyet kuv 

RE SEF•R•N• VURDU t vetleri tarafından imha edilecek 
1 1 1 1 Ankaradaki ecnebi sefirler 

• 
lkijapon tayyaresiingiliz Sefirinin 

otomobilini makineli ateşe tuttu 
aponlar Sovyet konsolosluğunu casuslukla itham 

ettiler ve konsoloshaneyi bombardman 
edeceklerini suretikatiyede bildirdiler 

Misafir heyetleı 
memleketlerine 

döndüler 

f vaziyeti hükumetlerine bildi~di . 
• 

Ankara:27 [TURKSÖZU muhabirinden] -~ lspanyol gemllerl· ! 
nln torpillenmesi ve bir denizaltı gemisinin Marmaraya glrmı, ! 
olmasından •Uphe adıımı, olması Uzer lne hariciye ve- ! 
klleU Ankaradakl ecnebi sefirlere iki • nota tevdi j etmiş ! 
ve lazımgelen tedbirlerin alındıiliını ve b~ijazların içinde b i r ! 

i yabancı denizaltı gemisinin vUcudu tahakkuk ettiğ i takdirde ! 
i cUmhurlJ•t askeri kuvvetıerlnln gerek beynelmllel boijazlar 1 

i mukavelanamaslnl ve!gerek hukuku dUvel kaideler ini ihlal eden 
i bu geminin derhal teslim olunmasını talep etmelerinin daha 
i •imdiden mukarrer olduiliunu ve TUrk makamlarının talebine 
i derhal lttlbl edllmedlilil takdirde geminin cebren tevkif ve lhtl· 
i malkl imha edllmeal ••babına tevessuı edllmesfnln emredlfdl· 
i ililnt blldlrmı,tır • 
i Buradaki ecnebi devletler sefirleri notaları hUkOmetıerlne • 
i teblll etmı,ıerdlr • ! 
• • ·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-·--·-... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-~ .S.Oırhay : 27 (Radyo) - Havas 

lıtJı 1 bildiriyor: lngiliz sefiri dün saı 
ı...-ı11 1ır . Çok atır bir surette yaralanmışı 

müş ve sefirle beraber bulunan alba· 
yı yere scrmiıtir. 

Bir müddet sonra kendisiııe relen 
Çinli ıoför tekrar direksiyona geçerek 
otomobili itletmete mu\laffak olmuı 
ve sefiri hastahaneye götürmek üzere 
Şanghaya geri dönmüttür. Hastaha
neye varıldıtı zaman sefir çok zaıyf
lamlf bir halde idi. Kendisine derhal 
kan tranfiizyonu tatbik edilmiş ise de 
ameliyat henüz yapılamamıştır. 

ıayanı takbih bir teca\IÜZ mahiyetinde 
oldutunu kaydederek şiddetli maka. 
leler neıretmcktcdir. 

Şanırhay : 27 (Radyo) - Japon 
sefiri dün hastahaneye bir memur 
göndererek lngiliz sefirinin sıhhatmı 
sordurmuştur, 

ANTAKYA KARIŞIK 

u 

•e s.efir dün sabah şehri ıerketmit 
tiıl(j Çın otoriteleri kendisinin hareke. 
Çinı~ıı .haberdar edilmişti. Otomobili 
re11ı 1 bır şoför idare ediyordu. Sefa
lltfir~neye batlı lngiliz konsolosu da 

e beraber . bulunuyordu. 
8o k~aat 14,30 da otomobilin şehirden 
•ır iloınetro uzakta bulunautu bir 
ıaıc.'!.• otomobili iki ]Apon tayyarcti 
tıı '.ue batlamıştı. Biraz sonra çok iiz!:' bir irtifadan uçarak otomobilin 
l'tlcr lllde dolatmata başlayan tayya· 
Iİd otomobilin üzerine mitralyözle 
, dcıı; bir atct açmış ve sefir çok 
tır bir surette yaralanmıştır. 

01 81111un üzerine konsolos derhal 
it 0ıııobili durdurmuı ve sefirin yara· 
b::'1ı ıarmata baolamıştır. Bu sırada 
la & otomobilin üzerinde dolaşan 
ıı;Yareler bir de bomba atmışlardır. 

llıba otomobilin çok yakınına düş· 

Otomobilin takibettiti yol hiç bir 
noktada Çin hatlarından dııarı çık· 
mamış ve hiç bir Çin tayyarcti bu 
mıntıkada o anda uçuş yapmamıflır. 
Binaenaleyh sefirin atomobiline tur
ruz eden tayyarelerin Japon oldutu 
kat'! surette anlaşılmaktadır. 

Londra : 27 (Radyo) -- lngiliz 
sefirinin Şanırhayda uğradığı tecavüz 
lngiliz Efkarıumumiyesinde derin bir 
teessür ve heyecanı mucip olmuttur. 
Bütün matbuat bunun bir auikute, 
yoksa bir kaza mı oldutunu sormak. 
ta ve ne olursa olsun hu hadisenin 

Filistinde cinayetler başladı 

Meçhul eller belediye 
reisini katletti 

5000 Arab silahlanarak 
çete teşekkül etti 

bir 

)(udüs : 27 (Radyo) - Filistinde 
~)j :6-nırlkan ccmaatı ve Birijiye 
lll edıye Reisi öldürülmüş ve bu ci. 
.;:et muhtelif anasır üıerinee büyük 

heyecan uyandırmıştır. 
. )(Udiiı : 'I1 (Radyo) - Aarab 

:ıısını~ bildirditine göre; Hindis· 
t ~ ~ır çok şehirlerinde Filistinin 
.:!'~ıını dolayısiyle nümayişler yapıl· 

ı ır. 

lo Fılistin Alı Komiseri yakında 
hdraya gidecektir. 

1 ~Udüı : 25 Ağustos (Hususi) -:fl'.z. hükumeti tarafından bütün 
ÇoJt birler~ r~tmen, '.ilistinde vaziyet 
d 1 ırerırındır. her ıki taraf, müca. 
A..e e hazırlıklarına devam etmektedir. 
it· r~b komitelerinin kuweti 5,000 
d~den fazla olmakla beraber, ken
t erıne mahsus çete harbi sistemini 
•tbik ederek on yedi bin lngil ı z 

lakerine karşı kolaylıkla mukavemet 
edecekleri ıöylenmektedir. 

K ite kollarından üç bin kişi 
Cenubı Filiıtin tepelerinde mevki al· 
111lflardır. Bunlar 20-60 kişilik ırrup. 
~ •. IJalinde çalışarak şehir haricin
-ı ınühi 

tııaktad m Yolları kesmiş bulun. 
ır. 

iki batlıc k . a ıama ayrılmış olan 
uharıb Arab kuv\letl . • h'd 
~ ....1. erı , «muca ı » 

•ıedayı. iainıJe!ilıe tanınmakt~
ıı,ular. 

Yerli Arablardan müteşekkil Ya. 
hudi olan fadailere düşen \IBZife Ya· 
hudi meskenlerini tahrib etmek, • ter 
lefon tellerini kesmek \le demiryol
larını bozmaktır. «Mücahid•lere ge· 
lince ı.unlarda fngiliz askerlerini hır· 
palamakla mükelleftirler. 

Suriyede 
muhalifler 

Yüksek tahsilli gençler 
vatanilere karşı bir parti 

kuracaklarmış 

Şam : 27 ( TôRKSôZO mu· 

habirinden ) - Aldığım malumata 
göre ; gençlik arasında kabineye 
karşı menfi cereyanlar çok büyü 
müştür , yüksek tahsilli gençler va· 
tanilere karşı bir parti kuracaklar· 
dır • 

Suriye baş veziri hasta bulunu· 
yor • Dün kabine evinde toplandı • 

Gelen haberlere göre ; Suriye 
muahedeli dün Fransa hariciye en· 
cümeninde leJkito edilıniftir. Yam 
parlamentoya veriJıec;ektir • 

Londra : 27 (Radyo) - Hariciye 
Nazareti lngilterenin Çin sefirinin 
ugradıj'ı tecavüzden resmerı haber· 
du olmuıtur. 

Alınıuı malOınata ıöre; sefirin 
binditi otomobil aaat 14,30 da Ja· 
pon tayyareleri tarafından mitralyoz 
aletine tutuhııllfhır. 

Çok atır IUl'dte yaralı bulunan 

- ....... ikinci .. hıtede -

. 

ltomany• Genel Kurmay ••• 
kanı General Nedlç 

lstanbul : 27 ~( TÜRKSôZO mu
habirindcn ) - Trakya manevraların. 
da. h~ bulWWl d061 ve müttefik 
askeri heyetlerden Yuf0al8'rya ve 
Rumen heyetleri memleketlerine dön
mütlerdir. 

H0K0METÇiLERiN 
MUKABiL ZAFERi 

DÜN ASiLERDEN 831 EBIR, ALTI TOP, 20 MAKiNELi 
11SOO Sil.AH ALINDI 

Sentander 27 [Radyo] - General 
Franko ordasu saat 11,15 de şehri 
kuşatmışlar ve piyade, tank, mıkinelı 
tüfenk ve topçu kıt'alarından mürek
kep ordu saatlerce süren bir geçid 
resmi yapmıştır. 

Madrid: 27 [Radyo] - Cumhuri· 
yetçiler dün Asilerden 831 esir, altı 
top, 20 makineli tefenk \le 1500 silah 
almif)ardır. 

Fondra: 27 [Radyo] - lngiliz ka
binesi, Akdenizde ticaret gemilerinin 

utramakta oldukları taarruzların art. 
ması dolay•siyle lngiliz ticaret müna
kalııtını himaye maksadiyle garp Ak. 
denizden en az bir torpido muhribi 
filosu ile daha atır iki harp gemisi· 
nin bulunmasını derpiş etmiştir. 

Talamanka: 27 [Radyo] - Aragon 
cephesinde şiddetli muharebeler ol. 
makıadır. Bir hava muharebesi esna
sında hükümet tayyareleri beş ası 
tayyaresini vurmuşlardır. 

1 KÖMÜR ŞEHRİMİZ 
1 

DUn bir kuyu daha açıldı. BüyUk bir tllren yapıldı. 
Yeni ku:rudan yılda 580,ooo ton kllmUr çıkarılacak. 

Yangut•ldlın bir kllfe 

Usebecilerle halk arasında 
Süveydada çarpışmalar oldu 

ÇAR,ILARIN BiR KISMI 

Antakya : 27 [ TÜRKSOZO 
mulıabiriadaı ] - Dün Süveydada 
l..cvsiye çarşısında Usbecilerle halk 
arasında kanlı gavgalar olmuştur. 
Ôlü ve yaralı olduğu sanılıyor. Şeb· 
rimizden jandarmalar sevkedilmiş· 
tir , 

Hatay Halk Partisinin teminatı 
üzerine Türklerden bir kısmı dük· 
kanlarını açtılar fakat Türle Alevi 
kardeşler ve Rumlar hala ticaretha. 

Almanya ile Lehis 
tan arasında yeni 

bir gerginlik 
" Alman siyaseti nıide 
bulandırıcı , iğrenç bir 

kurum siyaseti oldu,, 

Varşova : 27 ( Radyo ) - Son 
günlerde Almanya ile Lehistan ara· 
sında yeni bir gerginlik ortaya çık · 
mıştır. Buna sebeb Lehis tan makam· 
lan tarafından Alman Şerp i ngen ce • 
miyetinin feshi hususunda , Danzig 
statüsü tarafından vaki olan itiraz 
ve son defa, yukarı Silezyada Lehis. 
tan kütüphanelerinde Alman makam
ları tarafından yapılan araştırmalar
dır. Meşhur Leh edibi Senkeviçin 
eserlerinin ve mareşal Pilsudski tara
fından yazılmış olan kitapların top. 
)anması Lehistan matbuatında büyük 
bir infial uyandırmıştır . 

Demokratların gazetesi olan Bzi. 
enik Porani mukabelei bilmisil yapıl· 
masını taleb ederek §öyle diyor : 

" Alman siyaseti daima mide 
bulandırıcı bir riyakarlık ve iğrenç 
bir kurum siyaseti olmuştur. ,, 

Lehistan makamları , Leh kitab. 
(arının toplattırılmasına mukab ı l p0 • 

lonyada üç Alman gazetesi ve mec
muasının satışını menetmiş tir . 

Son dakika 

HALA KAPALI BULUNUYOR 

nele rini açmamaktadırlar. 

Son hadiselerin müsebbibi ol rak 
tevkif edilen bigünah Türklerle, suç-

lu bir kaç Usebecinin bu günlerde 

bir takiba ta tabi tutulmadan tabii· 
ye edilecekleri söyleniyor. 

Yeni Antakya delegesinin bu ay 

sonu şehrimize gelerek vazifesine 

başlıyacağı Fransız makamatından 

bildirilmektedir. 

İrakda meclis 
feshedilecek 

Yeni intihap 
hazırhkları 

Üç nazır komünistlik pro 
pagandası yapmakla 

maznun bulunuyor 
Belg rad : 27 ( TÜRKSÔZÜ ) 

Yeni kabine , müstakbel intihabat 
için hazırlı klara başlamı~tır . 

Bir kaç güne kadar meclis feshe. 
dilerek yeni intihabat yapılması hak. 
kında Kralın iradesi bekleniyor . 

Eski kabinede üç vezir ile parla· 
nıentodan beş mebusun , komünist 
propagandası yapmak suçiyle mu· 
hakeme altına alınacakları söylen· 
mektedir . 

Yeni kabine , memlekette karı· 
şıklıklar çı1rnrma ı muhtemel olan 

bir çok an•sırı mıntakal arından 
uzaklaştı rmıştır • 

yeni bir paraşut rekoru 

Moskova : 27 (Radyo) - Bir 
Sovyet paraşut mualli mi ba tayya 
reden (1 J,037 mdreden atılmış ve 
30 dakikada yere enmiş lİt. 

Zonırııldak~ 'I1 (Hıiatst] - ~ııruldlkta lşb4ııkaauua bir kıı~u daha bii· 
yilr. töl'Cllle açıldı. Bu kuyııdaıı aeııede 550,000 ton kômiiı çıkıiiılaeütır. ;; ______________________ _. 

Şang/uıy : 27 [R•ıdyoJ - Şank-Hay-Şek'in karargô.hından b ldirı • 
IİM glJft'; Juponlar Çinin 89 uncu firktJsına korıı zıelıiTli ga: lu.Uan1fllllardır 



'!.ohife 2 

Uzak köşelerden 

lpi'nin memleketi 
Hindistanda halk fakirleri 

neden çok sever 

Hintlilerin fakir dedikleri, ha· 
rikulade kuvvetler gösteren adam· 
!ardan birinin yaptığı son hayret 
verici tecrübe "Calcutta Medical 
Journal. isimli muteber tıbbi mec· 
muada, doktor Oborn tarafından 
yazılmış bir raporda okunuyor: 

Bu fakir, günlerce gayet az süt 
yemekle vakit geçirmiş. Sonra met· 
relerce uzunluğunda keten bir bez 
yutmuş, sonra bu ince uzun bezi 
tekrar çekerek çıkarmış . 

Bundan makdat, midesini adam 
akıllı !temizlemekti. Sonra, yine 
keten bir şarşaf üzerine yatarak 
gözünü, burnunu, kulağını balmu· 
muyla kapatılmıştır. 

Nihayet diline de: Ağzının içe· 
risinde geriye doğru kıvırarak ken· 
di tabirince "ölmüş.tür. 

Bu tecrübe esnasında Fakirin 
yanında bir lngiliz doktorundan 
başka bir de Mihrace bulunuyordu. 

Mi hı acenin adamları, Hintli Fa· 
kirin vücudunu bir kefene sarmış 

!ar, kefeni güzelce dikip kırmızı bal 
mumuyla mühürlemişler. Sonra ke 
fenle birlikte vücudu bir tabut içe· 
risine koyarak tabutu asma kilitle 
kilitlemişlerdir. 

Tabut bir mnara konulmuştur. 
Mezarın etrafı duvarla çevrildi. Me· 
zara kimsenin girmeme$iııi temin 
için, etrafına öbetçi askerlsr dikildi. 

Nöbetçi askerler hPr iki saatte 
bir d e ğişi yordu. 

Hirıtli Fakir, bu hal ile kırk gün 
mezar İçinde yatmıştır. 

Kırk gün sonra, Mihrace, dok· 
tor ve diğer müşahitler, mezar ha 
şına döndüler. 

Her tarafı iyice muayene edip 
hiç bir kimsenin mezara el sürme. 
diğinden emin olduktan sonra, ta
butu mezardan çıkardılar. 

Tabutun kilidi açılmamış ve 
kefin kırmızı mühürleri bozulma· 
mıştı. Fakir, kefeni içinde kırk gün 
evvel konulduğu vaziyette zatıyor. 
du. Yalnız, baş bir parça sol omu· 
zuna doğru düşmüştü. Derisinin ren· 
gi değişmişti. Kalbi atmıyordu: Ve 
buz gibi soğuktu. 

- Olmüş, dediler. 
Fakat ölmemişti. 

Evvela, fakirin hizmetçis: İşe 
başladı. Onun vücudunu ovarak ısıttı. 
Gözlerini yağla ovuşturdu. Kulakla· 
rını, burnunu, ağzını kapayan bal· 

mumlarını çıkardı. Dilini geri çek!p 
düzltti. Ve kafasına sıcak bir ekmek 
hamuru bastırdı. 

Görünü~te bir hokkabaz num'I 
rasını audıran bu ameliye, fakiri di· 
riltmişti. 

Eyvelu tepeden tırnağa kadar 
titredi. Gozleri açıldı. Nefçs alma. 
ğa başladı. Solmu~ ve zayıflamış 
vücuduna renk geldi. 

Bunun üzerine mihrace bu faki 
re en büyük nişanını yerm!ştir. 

Hiııdist2nda hazan birçok Aindll 
ahalinin bir fakirin peşine takılıp 

onun her istediğini yamakta olması, 
fakrlerin böyle harikulade kuvvetler 
göstermesindendir, 

Son defa Hindistanın Şimaligar· 
bi hududunda lngılizlere karşı ğelen 

Hintli aşiretlerinin de başında ipi 
fakirinin bulunduğunu biliyorsunuz. 

Uzakşarkta yeni hadise
ler başgösterdi 

-Birinci Sayfadan Artan· 

sefir Şanghayda hastanede bulun. 
maktadır. 

Ateşe milter ve ateşe finan· 
siye ye hiç bir şey olmamıştır. 

Sefir çok buhranlı bir gece ge. 
çirmiş isede hayatı şimdilik tehli
kede değildir. 

Tokyo : 27 (Raydo) - Japon 
Hariciye Nazırı Hirota Şanghay
daki Japon sefirini, lngiliz sefirini 
yoklamağa memur etmiştir. Japon 
gazeteleri müttefikan teessürlerini 
ve sefire karşı sempatilerini izhar 
eden makaleler neşretmektedirler. 

Tokyo : 27 (Radyo) - lngiliz 
elçisinin yaralanmasına hükumet çok 
müteessir olmuş ve bu teessürünü 
Londraya bildirmiştir. 

Londra : 27 (Radyo) - Bütün 
gazeteler lngiliz elçisinin yaralan
masından duydukları büyük teessür 
ve infiali izh,, etmektedirler. Ga· 
zetekr, elçinin yaralanması üzerine 
hükumetin nasıl bir tedbir aldığının 
mahrem tutulduğunu yazmaktadır
lar. Japon hükumetinin teessür iz· 
harı Londrayı tatmin e::lemiyecektiı. 

Nankin : 27 (Radyo) - Çin u· 
mumi karargahı neşrettiği bir teb 
)iğde Japonların 89 uncu Çin fırka
sına karşı iki defa olmak üzerı: ze
hirli gaz attıkları bildirilmektedir. 

Japonlar Sovyet konso 
losluğunu itham ediyoı:lar 

Jenerale : 27 (Radyo) - Japon 

konsolosluğu Jenerale Sovyet kon· 
solosluğunu casuslukla itham ede. 
rek her gece konsoloshanede müte 
madiyen yanmakta olan bir ışığı Çin 
lilere işaret veı mek maksadına atf 
etmektedir. 

Sovyet konsolosu bu ithamı şid· 
detle red etmiş ve geceleri konso· 
loshanede hiç kimse kalmadığı gibi 
Sovyet konsoloshanesinin de Japon 
kıtaları tarafından muhafaza edildi· 
ğini bildirmiştir. 

Buna rağmen Japonlar aynı ışık 
yeniden görülec~k olursa Sovyet 
konsoloshanesini bombardman ede· 
ceklerini bildirmiştir. 

Şanghay : 27 (Radyo) - Bu 
gü'!kü çarpışmalar çok şiddetli ol
muştur. Bu çarpışmalarda 50 Japon 
ölmüş 70 Japon yaralanmıştır. 

Tokyo : 27 (Radyo) - Japon· 
lıır Çinlileri şimal cephesindeki mev 
zilerinden. püskürtmüşlerdir. 

Londra : 27 (Radyo) - lngil . 
tere Şanghaydaki lııgilizlerin haya 
tını ve lııgiliz malıafilinin himayesi 
için icabeden bütün tedbirlerin alın
masına karar vermiştir. Şanghay 
lngilizlerden tahliye edilmeyecektir. 
Şehrin muhasamat mıntıkası dışında 
bırakılmasında ısrar edilecektir. 

Londra : 27 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Şimali Çinde Japon kıtatı ileri 
harekatına devam ederek Çin sed· 
dini geçmişler ve Tebar ayaletine 
varmışlardır. Şanghay cebhcsinde 
yakında mühim muharebelerin vu. 
l:utt bekl~nmekt:dir. · 

Tftrbôztı l, .................................. _11!11!1 ____ ._.İıllııiı ______ ~----~ 

1 
,_. .......................... , ....................... mm.-.•ııımı ...... ı_ ......... ı~ 

Bir gardefren 
vagonlar arasında 
parça parça oldu 

Dün aldığımız malumata göre; 
Kara Pınar istasyonunda bulunan 

ameliyat katarı manevra yaparken 
makineye furgun bağlamak üzere 

vagonlar arasına giren gardefren 
Hazım, makine ve vagon tamponları 

arasında kalarak göksü parçalan· 
mıştır. 

Hazımın derhal tedavisi için te
şebbüste bulunulmuş ise de zavallı 
Hacıkırı mevkiinde ölmüştür. 

Askerlerimiz 30 
Ağustosa hazırlık 

yapıyor 

30 Ağustos Zafer bayramı mü· 
ııasebetile dün öğleden evvel topçu 

istihkam taburu ve piyade bölüğü 
askeri bando olduğu halde koşu 

mahallinde merasim için prava yap 
mışlardır. 

Askerlerimiz topçu alay kuman
da muavini Yarbay Eyup Sabrinin 

kumandasında şehirde güzel bir yü
rüyüşten sonra kışlaya dönmüşler 
dir . 

Dış vilayetlerden 
Gelen mücadele Memur
ları vazifelerine dönüyor 

Bu yıl Vilayetimizde yapılan pa· 
muk böcekleri mücadelesinde etüd· 

!er yapmak üzere dış vilayetlerden 
şehrimiz mücadele teşkilatına gelen 

mücadele memurları, artık mücade
le mevsimi ge,;miş olduğundan vazi

feleri başına dönmek emrini almış· 
!ardır . 

KADASTRO iŞLERi 
Sarıyakub mahallesinin sened

leri tevzi ediliyor 
------·------

Yeni kütüklerin tapu idaresine 
devrine başlandı 

Şehrimiz kadastro teşkilatı cid· 
di ve takdire layık mesaisine devam 
etmektedir. 

Dün aldığımız malumata göre, 
Sarıyakub mahallesinin senedleri ta· 
mamen hazırlanmıştır. Senedler mü· 
racaat vukuunda sahiblerine veril
mektedir, 

Bundan sonra Alidede mahalle· 
sinin çaplarının hazırlanmasına baş
lanacaktır. Pek yakında bu senedler 
de tanzim edilmiş olacaktır. Bu ma· 
hallenin tevziat İşinede başlana 
caktır. 

Tepebağ mahallesinin gezme ve 
araştırma işleri bitmiş, yalnız me
saha il.ı bazı ihtilaflı meselelerin 

Yol Vergisi vermi
yecek vatandaşlar 

Bunları şehir meclisleri 
tesbit edecek 

Şehirlerde oturan ve bu yıl Yol 
Vergisinden istisna edilmesi lazım 
gelen maluliyet sahibi fakirler, ha
yatta beş evladı olanlar, tahsilde ve 
silah altında bulunanlara aid cetvel· 
ler belediye şubelerince hazırlana

caktır. 
Şimdiye kadar bu kabil vatan

daşlar hakkındaki istisnai yet karar· 
lan kaza idare heyetlerince. veril. 
mekteydi. 

Dahiliye Vekaletinin son tami· 
mine göre; bu işi belediye meclis
leri yapacaktır. Şayet belediye mec 
!isleri tatil İse işi , belediye daimi 
encümenleri görecektir. 

halli İşi kalmıştır, ki buda yakında 
halledilecektir. 

Kütükleri hazırlanan mahallel~r· 
den Türkocağına aid yeni defterler 
ve dosyalar bir kaç güne kadar ta. 
puya devrolunacaktır. 

Bundan böyle bu kısımlarda ya
pılacak alım ~atımların muameleleri 
çok kolayca görülebilecektir. 

Bundan sonra Sarıyakub, Alidede, 
Kurtuluş, Cama! paşa mahalleleri 
devrolunacaktır. 

Bundan böyle muamelat tapu 
kütükleri üzerinden değil, kadastro
nun esaslı defterleri üzerinden ya. 
pılacaktır. 

Bir tıb profesörü 
şehrimize geliyor 

Aldığımız malumata höre; Paris 
tıb fakültesi Parazitoloji profesörü 
ve Mavyoloji mektebi müdürü tıb 
akademisi azasından Profesör Bru 
mpt altı eylülde, şehrimiz Sıtma mü. 
cadelesinde tedkikler yapmak üzere 
şehrimize gelecektir. Aldığımız ma· 
lumata göre, şehrimiz tıb arkanı 

profesörü merasimle karşılıyacak· 

!ardır. 

İskan komisyonu ı 
dün toplandı 1 San'at okulları leyli mec 

Şehrımizde, dün, hava rüzgarlı 
ve gökyüzü bulutlu idi. En çok sı. 
cak gölgede 33,5 santigrat derece 
idi. 

Şehrimizd.-, geceleri, hava git· 
tikçe serinlemektedir. Bilhassa saba 
ha karşı açıkta yatmak tehlikelidir. 

Vilayet iskan komisyonu dün toplan· 

mış, göçmen evlerinin inşaatına talip 1 

olan mütaahhitlerin müracaatlarını 

tetkik etmi~ tir. 

Ziraatta: 

Sıcak hava makinesinin 
tecrübesi yapıldı 

cani imtihanı dün yapıldı 

Konya sanat ve Ankara inşaat 
usta okullarına girecek leyli mecca. 
ni talebelerin müsabaka imtihanı dün 
şehrimiz kız lisesinde sabahleyin sa
at 8,30 da bir heyet huzurunda ya· 
pılmıştır. 

Ceyhanda 

Bir hamal iki vagon ara
sında kalarak ezildi 

Ceyhan : 27 (Hususi muhabiri
mizden) - Ceyhan istasyonunda 
ötedenberi hamallık yapan Hasaıı 

28 Atustos 

Talak sebepleri 

Amerikada, Nebraskada b 
kadın kocasını çok kısk# 

mış 7 ve geceleri yatak odasındıl 
gizlice çıkmaması için kapıya sa iL. a 
bir telini yapıştırırmış . Kocası, . iP\" 
pıyı gizliden açarsa , bu kıl tabı b 
ile kopacak, bu suretle kıskanç ki Vcısı ol 
dın da vaziyetten haberdar olacak' ~e evv 
tır. Günlerden bir gün bu tel ko tr I<. 
muş ve bu hadise üzerine hey tulnı 
hakime talak kararı vermiştir. k aşk 

Diğer bir kadın da lndiyana duru/ 
Deketur mahkemesine müracaat~ 'd Boh 
miş , kocasının zifaf gecesindenbe' tcek 
altı hafta geçtiği halde banyo ya 
madığını ileri sürerek talak iste!JIİI 
ve mahkeme de talak kararı verıııil 
tir. 

Saatte 34000 kelime 
8'ır 

lünı· un 
trd' 

B u günkü ltalyanın en ve! I ıt 
muharriri Jurnale D'talya d:ı 

başmuharriri Bay Vircinyo Cayd_r k k 
dır . Bu zat Bay Mussolininin fikıt· 1 a 
!erini neşreder, bu muharrir elli Y" 1( 
larında olduğu halde pek çok çalı! edik; 
maktadır. . İı k 

Yazı yazmak hususunda hiç bıf · .1( o 
müşkilata uğramaz; bir saat içinde rl a 
34 bin kelimelik yazı yazmaktadır· .

1
a 

1 ıtıi 
u Ço 

İnekler ve müzik a 

•• nekler müziği, bilhassa radyo • I< 
müziğini pek seviyorlarmış. ,t ~ 

Bunu biz değil, Amerikada lıı· ila 
diyanada Grinfilde baytar doktor , şt." 
Bay Almon Vikar i:ldia etmekte· e~ 
dir. 

Bu zat, ineklerin boş vakitlerirrİ 
baş geçirmesi için ahırlara birer r 
yo koymuş ve bir müdd!'t sonrl 
inekbrin süt veriminin arttığını gör 
miiştür. Öt" 

Ne ala, fakat bizim idarehanede u 
b. k d' d .. 1 k' b'r ına ır e ı var ır; guze ve ze ı ı . 
mahluk. Radyonun faaliyete geçtiği ş 
anda bu kedi yazı odasına girer, rs 

0~a 
yonun karşısında yer alır müziği ba 4 

yük bir sükun ve zevkle dinlerdi · 
Fakat kedimiz doğurdu; bundan s 
ra nedense radyo dinlemez :oldu. 
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No: 11 A. El e bo ~li Kılıse sokak 

Çiğitlerin dezenfektesi için Zira
at Mücadele müdü.Jüğü tarafından 
Ziraat mektebinde bir makine yap 
tırılmakta olduğunu ve bıı makinenin 
ikmal edildiğini geçenlerde yazmış· 
tık. Dün aldığımız malumata göre ; 

bu makinenin t~ı r'ibesİ Ziraat mü· 

~abıtad_a--= 
İki kişi bir kadını döğdü 

Akçakahya mahallesinden Bek. 
taş kızı Melek, Ali Oğlu Durmuş 
Ali, Ali kızı Rukiye arasında bir kav· 
ga çıkmış, neticede, Durmuş Ali ile 
Rukiye Meleği fena halde döğmüş· 
!erdir. 

p,.ua /i. ı ı t•ı<rı ~ 1li 1''1!/ .. fon -~o .• :J tJ,'j 

adında birisi iki vagon arasında ka· 8413 8-30 
!arak ezildi ve dün öldü. Hadiseyi ---••ı-ıııııiiİııımiiiiıı .. __ _ 

• 
tehassıslarının huzurunda yapılmış· 
tır. Tecrübeden iyi neticeler alın· 
mıştlr. 

Vaşington : 27 (Radyo) - Re
isi Cumhur Bay Ruzvelt Hariciye 

nazırı Hul'u bu sabah kabul etmiş 
uzun boylu konuşmuştur. Bunun ake· 

ôinde bir lcabine ictimaı yapılmıştır. 
lctimada uzak şark hadiseleri hak· 
kında ciddi •tedbirler kararlaştrrıl· 
dığı sanılmaktadır. -· 

. Şanghay : 27 (Radyo). - Japon 
bai-İ> geıÜilerl Y ang Se Üzerincfe bii' ' 
Ç'in barb gemisini batıi-mışlardır, · -

Mütecavizler hakkında zabıta ta · 
rafından kanuni muamele yapılmış· 
trr . 

Eşyalarını çalmışlar 
Mahmud oğlu Recai, Mehmed 

oğlu Salih, Salih oğlu Durmuş, Ah· 
med ve Yusuf oğlu D1vud İsminde 
beş kişi Latif oğlu Sabit adında bi· 
risinin Seyhan nehri kıyısındaki ku 
lübesinden eşyalarını çalmışlardır. 

Suçlular yakalanmış, adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Arabadan düşerek öldü 

Yemişli köyünden seyyar satıcı 
izzet adında birisi sürmekte olduğu 
tekatli ~aba"sındAn düşei~k· ölmüş-

tür • - "' · · · . •· .:.. · · ,,. · 

.. .. 

kısaca bildiriyorum: 
iki gün evvel ikindi vaktı bir yük 

vagonu hamal Süleyman ve Hasan 
tarafından doldurulduktan sonra tar 
tılmış ve ileri diğer vagonlar yanına 
götürülmek üzere Hasan ve Süley 
man vagonu sürerken, Hasan dik 
katsizlik ve tedbirsizlik yüzünden 
iki vagon arasınd;ı kalı: rak kaburga 
lan ezilmiştir . Ayni gün müddei 
umumilik işe vaziyet ederek mahal· 
!inde tahkikat ve tetkikat yapmış· 

tır. Yaralı muayene edil dikten sonra 
tedavi altına alınmış ise de yarası 
pek ağır olduğundan dün ölmüş. 
tür. 

Aşçı aı anıyor 
Evde çalışmak üzere bir aşçı ara

nıyor. Matbaamıza· müracaat -edil· 
mesi. C. ' 

Ziraat Bankası Adana 
şubesinden: 

( Bankamıza ait kullanılmış ford 
otomobilini 26- 8-937 tarihinden 
itibaren satılığa çıkarıyoruz. Görme 
ve almak istiyenlerin belediye me· 
zad salonuna müracaat eylemeleıi.) 

8455 26-28 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

1 hassas makinesidir 
.. 
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Yüzelli sene evvelki çapkın 

l<AZANOVA 
ıleri 

ır. 

me 

Mezarına hala kadınlar 

ve genç kızlar geliyor 

l...~nova adını şüphesiz ki , 
~~tın~inizdir . Dünyanın en 
cı Yük ve en mahir kadın 

81 
olan bu adam bundan 150 

e CY"Vcl ölmüştür . Bununla be· 

1'1<.aıanova adı hiç bir zaman 
ınaınış ve bu isim altında bir 

•ık ınaceraları ve efsaneleri 
llrufınuştur . 

'd 80heınyada Düks mezarlığına 
~ olursanız orada bir mezar 
1 llıetinde şu cümleleri okursunuz: 

Jakob Kazanova 
Venedik 1725 

Düks 1798 
G~ı , Kazanovanın hatırasını 
td' n '.sonra da yaşatan bir 
I ır · 5cnelerce muhitindeki ka -
•rı kendişine esir etmiş olan bu 
IQ •vcısının mezarı , bugün bir 
kadınların ziyaretgahı olmuş-

l<az~nova 1725 senesinde Ve-
. ~kte doğmuştur . Ailesi seyyar 

'f<. 0ınedi kumpanyası teşkil etmiş
, 3Zaııova çocukluğunu hastalık·. 
·1ııı~eçirmiştir . Bilahare tedavi 

Bu mücehverlerin bedeli Char
pil'on adını taşıyan üç karlın tara· 
fından ödenecekti. Fakat kadınlar 
arandığı halde bulunamamış, Kaza· 
nova da parayı tahsil edememiştir. 
Kazanova, bu hadise ile genç kız 
arasında bir münasebet olduğunu ha· 
tırına bile getirmemiştir. 

Fakat biraz sonra ,Londrada bu
luuduğu sırada dostlarından şövalye 
Govdar kendisini tanıdıklarından bir 
kaçına takdim etmek istemiş ve mü
kellef bir evin salonunda Madam 
Charpillon'larla tanışmıştır. 

Bunlar arasında vaktiyle bir çift 
küpe hedive etmiş olduğu genç kız 
!arda karşılaşmıştır. 

Genç kız büyümüş, güzel ve ca· 
zib bir kadın olmuştu. Bu kadın 
evvela Kazanovaya yüz vermiş ve 
fakat bilahare ansızın ortadan kay
bolmuştur. 

Fakat Kazanova genç kızın pe· 
şinden ayrılmamış, lakin genç kızın 
babası süsünü veren bu adamın te· 
şebbüsü üzerine namuslu bir aileyi 
ölümle tehdit etmek cürmündan do· 
layı hapse atılmıştır. ış • evvela aptal gibi görünen 

t;ocuktan yaramaz bir genç mey· 
~ıştır. 

radYo • 'l<.aıanova 25 yaşında iken bir 
ış. tf fe~rde dolaşırken bir zabitle , 

da 111" _'katınde bulunan bir sivil gör
okt t llf~r : Gencin çehresi , teninin 

~li Ve zarafeti nazarı dikkatini 
"ttıniş ve bunun bir kadın oldu· 

Kazanoya sihirbazlığa kalkmış 
ve bu uğurda birçok ihtiyar kadın
larla düşüb kalkmıştır. 

ııu AhL k 'k • • ,..uaına ta gecı ınemıştir . 
~nova bu kadını takip etmiş 
laat sonra kim olduğunu anla· 
r • Meğerse Henriette adında 

• n bu kadın bir manastıra 
otGriiJüyormuş . Kazanova bu ka
~ kendisini kurtarnıayı teklif et

ve bu suretle Henr!Ctte Kaza
•rıın ilk sevgilisi olmuştur . Bu 
dört ay sürmüştür . 

Kazanva fakra düşmüş, ihtiyar
lamış, Viyanoza gitmiş ve orada 
ltalyan sefirinin hizmetine girmiştir. 
Sefarethancde verilen bir ziyafet es· 
nasında Kont Valdstein adında bir 
Avusturyalı zengin kendisini Düks· 
tek şatosuna gelmesini teklif etmiş· 
tir. 

Kazanova bu teklifi reddetmiş 
ve fakat bir sene sonra sefir ölünce 
şatoya nakletmiştir. 

Kazanova son senlerini burada 
yaşamış ve burada Eilmüşlür. 

Bir gece Kazanova sevgilisiyle 
_,.,_,.,.•bcr bir baloda bulunduğu sıra· 1 

u. • ficnriette'in arabasından birisi 
ak 'sini tanımış ve yaı.ına sokula· 1 

• ebeveyninin bir mektubunu 
~İttir . Bu mektupta Henriettein J 

ne dönmesi emrediliyordu . Ka· 
va sevgilisini Cencveye kadar 

·nıı~tür . Aşıklar orada göz 
-.ı.rile biribirlerinden ayrılmışlar· 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Me§hur lsvlçre saatları gibi dilnyanın en 
küçilk , modern , güzel • §lk , portatif ve 
saOl•m . 

Si 

j. 

'f<.azanova, bundan sonra sergüz 
. t •ricasından koşmıya başladı. Pa
•te kaç kıdınla tanışmış ve kolla. 
arasında kaç kadınla mesut ol
ıtıır ? 

. Bunların sayısını belki de kendi 
hilıııezdi. Pıriste bilhassa artist· 
itasında yaşamış. zamarunın ne 

•dar tanınmıs güzel artisti varsa 

ı\1 üracaaı : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

alınız 1 

Rıza Salih Saray 
Posla kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

30-30 8305 

i~-en de cümlesi kazaneıvanın sev· Seyhan posta telgraf, te-
ııı olmuştur. lef on müdürlüğünden . 

Fakat 17 52 senesinde Pariste 
· Adana - lstaıyon arası posta il' IÖvalye ile aralarında çıkan bir 

nakliyatı kamyonetle ve bir sene 
"ıra yüzünden Venediğe dönme- müddetle ve 7- 9-937 de salı günü 

e ınecbur olmu;tur. 
kazanova Venedikte eski sevgi· saat 15 de ihale edilmek üzere 24-

Jll'<er"i"dcn meşhur Silvia'nın kızı Ma 8-937 den itibaren 15 gün müJ-
BaJettiyi iğfal edrrek henüz pek detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 

~ç yqtalci bu güzel kızı elde et ihale Seyhan P. T. müdürlüğü bina. 
ıye ınuvaffak olmuştur, sında yapılacaktır. 

kuanova önce bu kızı sevdiği· Eski bedeli 150, Tahmin bedeli 
. zalıip olmuı batti genç kıza iz. 210, muvakkat teminat 189 ve ke-
"•ç vadinde bulunmuşsa da bila· faleti birinci derecede ipotek 500 

•re bu kızdan da vazgeçerek Ho. liradır . Her gün onla 16 arasında 
dıya gitmiştir. sefer yapacaktır. Bu işe girmek isti· 
Katııno11a burada bir gün bir yenler kanuni vesikayı vr. istenilen 

Yll ncu mağazasının camakimnı teminatı idare vezne5ine teslim ve 
katle bakan 13 yaşında bir kız mıkbuzwıu heyete ibraz etmelidir 

Orınüş ve buna yaklaşarak bir çift ler. Şartnameyi görmek ve daha zi· 
Uı>e hediye etmiştir. 1 yade malümat almak istiyenlerin ta

Kazanova biraz sonra bir mü· til haricinde P. T. müdürlüğü kale· 
hverat ifiııe girişmiı ve bir mikdar 1 mine müracaat ~~eleri ilin olunur. 

a kaybetmiftir. 1 8446 24-28-31-5 

nönü ailesi 
Acılarına iştirak eden 
dostlara teşekkür ediyor 

Ankara : 27 ( A.A. ) - Bir ev· 
!adını kaybeden lnönü ailesiyle vali. 
de~i ve kardeşleri temelli ailesi lü
tufkar taziyeleriyle acılarını payla· 
şan dostlarına Anadolu ajansiyle 
teşekkür ve minnetlerini sunarlar . 

Amiral Hortinin seyahati 

Budapeşte : 27 ( Radyo )-kral 
naibi Amiral Horti hususi bir seya· 
hata çıkmış bulunuyor • Bay Horti 
bu seyahati esnasında Almanya ve 
lsviçreye uğrayacaktır . 

Küçük antand hariciye 
nazırları toplanıyor 

Belgrad : 27 ( Radyo )- Küçük 
antand devletleri hariciye nazırları 
hafta içinde toplanacaklardır . 

Beynelmilel telgraf ajans 
müdürleri toplandı 

Belgrad : 27 ( Radyo ) - Bey
nelmilel telgraf ajansları müdüıleri 
Belgrada gelmişler ve toplanmış· 
!ardır , Müdür ve mümessiller Dal. 
maçya sahillerinde gezintiye çıkıyor
lar . 

Halkevi başkanlığından: 
Evimiz , gençlere otomobil , 

motosiklet ve buna benı:er motorlu 
vasıtaları kullarımağı öğretmek için 
20 eylül 937 tarihinde caba ders. 
ler vermete ba,lıyacaktır . Burada 
ilkin motor hakkında bilgiler verile· 
cek , sonra makine başında tatbikat 
yapılacaktır . 

Devam edenlerden arzu edenler 
imtihan edilerek şoför ve makinist 
vesikaları alabileceklerdir . Yazıl· 
mak isteyenler Halkevi sekreterliği
ne yahut Namıkkemal okulu Başöğ· 
rctmenliğine başvurmalıdıi'lar . 

8462 

Fabrika bakkaliyesi ki
raya verilecek : 

Ziraat Bankası Eski Mensucat 
fabrikası halen Malatya bez ve iplik 
fabrikası T. A. Ş. Adana Mensucat 
fabrikasının bakkaliyesi 1937 senesi 
Eylülünün dokuzuncu perşembe gü· 
nünden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Eksiltme· Eylıilün 
birinci çarşamba günü saat on beşte 
fabrikıt müdürlüğünde yapılacaktır . 
Tafsilat almak ve şartnameyi oku· 
mak istiyenlcrin her gün fabrikaya 
müracaatları. 28-29-1 

Zonguldak da 
Atatürkün ilk gelişinin 

yıl dönümü kutlandı 

Zonguldak : 27 ( Hususi ) -
Atatürkün Zonguldağa ayak bastığı 
günün altıncı yıl dönümü olan bugün 
coşkun heyecan tezahürleriyle kut· 
lanmıştır. 

Sporcularımız 
Samsunda 

Samsun : 27 (Spor muhabirimiz. 
den) - Bugün Samsuna geldik. 

Mogolistan harbiye nazırı 
ansızın öldü 

Londra : 27 ( Radyo ) - Mos· 
kovaya gitmekte olan Mogolistanın 
harbiye nazırı trende ani olarak öl. 
müştür. 

Sandler Varşovada 

Varşova : 27 ( Radyo ) - lsveç 
hariciye nazırı bay Sandler bl!rada 
bulunmakta ve devlet ricaliyle siyasi 
tamaslar yapmaktadır . 

Seyhan Tapu müdürlü
ğünden: 

Adananın Kayırlı köyünde vaki 
bir parça hefkere eşhası mütegayyi· 
beden Harut ve Minas ve Vanisten 
metrük (Şarkan: Havaca Filibo, Gar· 
ben~ Varta, Şimalen köy yolu, Ce · 
nuben: Aguli veresesiyle) çevrili 
olup eski ölçü iki dönüm yeni ölçü 
(1938) metre murabbaında bir kıt'a 
hefkere Hazineye intikal etmiş oldu· 
ğundan bahsile Hazine namına se
nedsizden tescili istenilmiştir. istek 
hakkında keşif ve tahkikat yapılmak 
üzere ilan gününden itibaren on gün 
sonra Cumartesi günü mahalline 
memur gidecektir. 

Bu gayrimenkulde bir hakkı id
dia edenler varsa bu müddet içinde 
Tapu müdürlüğüne ve tahkikat günü 
mahallinde bulunarak iddiasını tesbit 
edecek vesikalariyle birlikte gele. 
cek memura müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 8463 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen. 
)erin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

RALEJ GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi M. Dedeollu 

g.A. 8437 6-15 
____________ ,_,.., ________ P.- .... -----.----.-ııı----• , ' . ' ~ . ~ . . . . ' ' .. 

Sahife : 3 

YAZLIK sinemada 1 
Bu akşam 

Sayın halkımıza sinemamız müdüriyeti 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-Sinöel-

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

Gelecek program : 
KARYOKAYI gölgede bırnkacak ve hepinize KABALERO, HOAPAL
GO, ve PIRA TA 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 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve kamyonları 

VE 

Cater pillar-Cou Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzun vade. Dünyada eşı bulun· 
mıyan makinelerdir . 

Son model velesbitlerimiz gelmek üzeredir. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza lşcen 
Yeni Mağaza 

7966 

Çırçırlar işlemeğe 
başladı 

Malatya bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketine devredilen 

Ziraat Bankası dana Mensucat Fabrikası busen e 

de saygı değer çifçi ve tüccarlarımızın klevland ve kozalarını çekmeğe 
başladığı ilan olunur.8454 25-28-31-3-5 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Muamele Yerglel Kanununun bazı maddelerinin 
dellftlrllmeeı ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmeal hakkında kanun 

ll:abııl tarihi ; 12 haziran 1937 
[ Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 24 haziran 1937 - Sayı 3639 ) 

Kanun No: 3257 

Madde 11 - Gerek tarh ve tahakkuk safhasında gerek vergi itiraz 
edilmeksizin katileştikten sonra mükellefin müracaatı üzerine veya ted kik 
ve teftiş nt:ticesinde görülen maddi hatalar mahallinin en büyük maime· 
murunun tasvibile düzeltilebilir. 

Madde 12 - lstanbulda re'sen tarh mu•melelerile tedkik heyeti ka· 
r.ırlarına karşı itiraz ve temyiz talebinde bulunmak salahiyeti tahakkuk 
· ~be şeflerine aiddir. itiraz ve temyiz evrakının tahakkuk şubelerince ko
misyonlara sevk ve komisyonlardan iadesine ve müddetlerin hesabında 
Kazanç Vergisi Kanununun bu babdaki hükümler İ dairesinde muamele 
yapılır . 

Madde 13 - 2430 sayılı kanunun 21 inci maddesinde yazılı takdir 
komiııyonlarile tahakkuk memurları sınai mamulatın maliyet fiatları hak· 
kında umumi mahiyette olmak üzere Maliye Vekaletinin lktisad Vekale
tinden alacağı ve kendilerine tebliğ edeceği malı1mab takdir esnasında 
nazarı itibara alırlar . 

Muvakkat Madde - Bu kanunun neşri tarihinde mükellef bulunan 
sınai müesseseler de bağlı olduktan varidat dairesine , 8 inci maddede 
yazılı hususlar için bir ay zarfında beyanname vermekle mükelleftirler. 

Madde 14 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
Madde 15 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye , Maliye, 

lktisad, Gümrük ve inhisarlar Vekilleri menıuıdur. 
15/6/1937 

8!J()3 - Son -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

---;,----
Kilo Fiyatı 
--- ---1 

En az En çok CiNSi Satılan Miktar 
K. S. K. S. 

Kapımalı pamuk 
·rıVMiiParlağı ~---ı-----1-----1-------

l'ıyasa temizi ,, 
·ı~nei - ---
-iiiile2'- - ı-----ı-----1 

-Ekspres- - -----1--------
Klevtant 38 -38,25-----------1 --. 

YAPAÔI 
-Be~ya~z------~- 1 
·siyah ---·----ı---- ---- --------11 

ÇICIT 
--Ekspres ____ --· -- 1 1 

iane -- --------

Yerli "Yemlik., ı-------
" "Tohumluk,, ---- ı -

.- ... 
Gayri menkul malları 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra memurluğundan : 

D. No: 936/ 1 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
20 dönüm mikdarmdaki tarlanın 16 
hissede 7 hissesi . 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhan ilçesinin Konakoğlu mahal· 
lesinde Arkanbay mevkiinde ve 
Ceyhan Tapusunun 6-329 tarih ve 
16 No.sında kayıtlıdır . 

Takdir olunan kıymet : 
Beher döniimü sekizer lira . 
Artırma~ın yapılacağı yer,gün,saat: 
24-9-937 cuma günü saat 14/ 15 
kadar Ceyhan icra dairesinde. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
--SU-ıtday Kıbrıs şartnamesi 14-9-937 tarihinden 
. _ _.;:._~Y:.;-e:.:r::.fi_-=._-::._-=_-=.-=_ 1 _4_,7_5 __ _ 5~~= itibaren 936/1 No . ile Ceyhan icra 

., Mentane ı d d h -Arpa-- ----- - ·------- airesinin muayyen numarasın a er· 
-Fasulya - 3

-·
30 
-- --- -------- kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 

-Yıiliif ______ ------ ----- yazılı olanlardan fazla malumat al· 
DelıcC- j-----1---- mak İsliyenler, işbu şartnameye ve 
Kuş yem_i _____ ------ı----- 936/ l dosya numarasile memu · 
Keten -to~~h-u_-m~u_-___ , ---ı-----:,-------- riyetimize müracaat etmelidir. 

-Mercimek --,--------Susam ----ı----- -------- 2 - Artırmıya İştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevıli 
edilecektir . (124) 

UN 

1 
.~ört yıldız Salih 1 650 
uç " " 162Ç--

:E ~ !5iirı yıldız Doğruluk l6so 
~ ~ t --üç·· ---""~--''"'-' ____ .=1-600 __ _ 

Adana Orman muamelat memurluğundan : 

Adedi 
59 

120 
19 

4 
218 

49 
11 
69 

252 
24 
15 

810 
710 

3 
120 

5 

Beher adet ve kilosunun 
muhammen bedeli 

Kilo Cins ve Nevi L. K. Santim 
Çam kereste 1 25 00 

• tahta 15 00 
Ardıç 'ahta 15 00 
Sandıklık lata 50 00 
Çam salma 40 00 

• dilme 15 00 
• çatal 60 00 
" topak 70 00 
• mertek ve baskı 1 O 00 

Araba oku 20 00 
Saban oku 40 00 
Kazma sapı 05 00 
meses 04 00 
Saban kulpu 15 00 
Bel tepeceği 4 00 
Çita 3 00 

11971 Kaıışık odun O 75 
5892 Karışık küllü kömür 1 50 

Devlet ormanlarından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere edile· 
rek idare anbarında mevC'ut yukarıda cins ve miktarları yazılı on sekiz 
kalem eşya 21-8-937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 6 Eylul 
1937 pazartesi günü saat 15 den 17 ye kadar aşağıda yazılı şeraitler da

iresinde açık artırmaya konulmuştur. 
1- Talipler yukarıda yazılı emvala pey sürmeleri için bedeli muham· 

menin yüzde yedi buçuk pey akçasını emaneten sandığa yatırdıktan sonra 

müzayedeye iştirak edebilirler . 
2 - Taliplerin almak istedikleri emvalı görüp muayene ederek ona 

göre pey sürmeleri lazımdır. Bedeli ihale ve teslim ve tesellüm esnasında 
malın çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vuku bulacak iddia ve iti

razları mesmu olmıyacaktır. 

] ~ Simit .. 1 900 

~
:.;;;: 8, __ Lıör' }·ıldız Cumhuriyet -167.:i __ _ 

~ üç .. " -625 
,-si;;;it ----

" 

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 memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

3- ihaleyi katiyesi icra kılınacak emvalın tahakkuk edecek bedelinin 
sekiz gün zarfında tamamen teslim ve emvalın tesellümü meşruttur . Bu 
müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfesih addolunacak 

ve teminat akçası irad kaydedilecektir. 
4- işbu kaiınede yazılı emvalın kaçak olarak tutulduğu yerden idare 

anbarına kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlanma suretile yapılan ve 
zabıt varakaları tahakkukunda gösterilen nakliyelücretleri pul gazete ve 
D/

0 
de iki buçuk dellaliye müşteriye ait olup sandığa yatırılması lazım ge-1 

Liverpol Telgraftan 
27 I 8 I 1937 

ı -:-:--------..,..:C:Sa:::n:::lim::'.... ~e,te 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

1 

Hazır \ 
5
5 -J 62 ,_ı,,,.u-_••..,._______ l 

- ----------- 4 5 ,- Rayişmark -1- 96 
B. Teşrin vadeli 

- ı·k K" - --- 5 4 9 
Frank ( Fr•n_.sız } - 21- 04 . anun vadeli 

---ı -- Sterlin ( İngiliz ) 631- 00 
_Hi_nt_h_az_.ır_ _ _4 ~ / 98 Dolar ( Amerika ) \ 78 _ 82 

Nevyork 9 48 Frank ( İsviçre ) 

KAY ADELEN A -
rr.anos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
!arı ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KA YADELEN su-
!arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN su · 
!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarını alırken şişelerdtki kırmızı ( KAYADE 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KA YADELEN Transitleri : MeHİn ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır, BüyLk damacanalıır : lCO kuruşa ev· 

4- Gösterilen günde artırınıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malumab alnı~ 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

len emval bedeli ile birlikte yatırmaları meşruttur. 28-1-3 

~--~--~------~-----------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aktivitesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden. 

yüksektir 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğe• 
alacaklılar bulunup ta bedel bun - Romatizma, Siyatik, Kum, Eöbn k, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
!arın o gayri menkul ile temin edil- muztarip ol2nlaıla Cilt hstalığı olcrıla n.utltka ~u ılıca)a geln:elidirler. 
miş alacaklarının mecmuundan faz- Senelerce çocuğu .ı 1 n apııl21 l<'tdıtli fatııarın lu feyzir.dın rr.üsttfit 

laya çıkmazsa en çok artıranın ta- ve mesut olmuşlardır. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma G • 1 k f b kk l• • b b · d 
15 

.. d h t d't 
15 

- . .. .. azınosu, o antası, ınnı, a a ıyesı, er erı var ır 
gun a a em ı ve ıncı gunu 

ayni saatta yapılacak artırmada 1 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır 

gayri menkul ile temin edilmiş ala- Fiatlar ı;ı.nlar· Kuruş 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kisiliktir. • 
şartile, en çok artırana ihale edilir. otel odası Fazlasından fark alınır 

125 

1 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih"!le 

_______ , ___ ,__________________ yapılmaz Ve sabş tale~i düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha-

lerinize gönderilır. 7953 113 Eir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci 

... 

l ı 

• 
ıttııAKl'11 iŞ a•..NJV-51 

284 

le olunan kimse derhal veya verilen • 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi " iki defaya kadar . 

Yazın Çifıehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 53 

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- 1 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· -----------______________ ....; 

le edilir. iki ihale arasırda1ci fark ve 1 

geçen günler için yüzde lıcşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me · 
muriyetiınizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Tarla hissesi Yukarıda göste 
rilen 24 - 9- 937 tarihinde Ceyhan 
icra memurluğu odasında işbu ila:l 

ve gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satı'-ıcağı ilan olunur. 

1 inci artırmada satılamazsa 2 
inci artırma 9 10-937 cumar· 
tesi saat 12 de icra dairesinde ya· 
pılacaktır. 8465 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

<. 
' 

• 
S!yhan Tapu müd~rlii

ğünden: 

Adanaııın Kayarlı köyünde vaki 
bir p1rça arsa ile bir kıt'a bağ yeri 

. eşhası mütegayyibeden Şadrikyan 
Kirkorla Dona bit oğlu veresdeı i 
v' Kökeş oğullarından metruk olup 
Hız neye intikal etmiş olduğundan 
bahsile Hazine namına tescili iste. 
nilmiştir. istek hakkında keşif ve j 
tahkikat yapmak üzere ilan günün · . 
den itibaren on gün sonra Salı günü ı 
mahalline memur gelecektir. Bu gayri 
menkullere bir hak iddia edenler 
varsa bu müddet içinde T~pu mü 
dürlüğüne ve tahkikat günü mahal
linde bulunarak iddiasını tesbit ede 
cek vesaikleriyle birlikte gelecek 
memura müracaat eyleme\ari il;ln 
olunur. 8464 

Seyhan defterdarlığından: 
Köşkerlerde 63 numaralı dük. 

kanın bir senelik icarı açık artırma· 
ğa çıkarılmıştır. Bir şenelik muham· 
men bedel icarı altmış liradır . is
teklilerin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminat ;kçasile 9 f.ylul 937 
perşembe günü saat on dörtte Def. 
terdarlıkta toplanan komisyona gel 
meleri. 8450 25-28- t-4 

Halkevi başkanlığından 
Büyük zaferimizin yıldöııümü 

münasebetiyle 30 Ağustos pazarte· 
si günü saat ( 20,30 )da evimiz bah. 
çesinde bir tören yapılacaktır . Gi 
riş kartı alınmasına lüzum yoktur . 
Halkımızın serbestçe bu törene gel· 
meleri rica olunur . 

8461 

1 - Kozanda hususi ida 
ait cins ve mevkileri aşağıda Y1 

taş ocakları resmi ile emlakin bil 
nelik kirası açık arttırmaya k 
muştur. 

2 - Şartnameleri Kozan 
makamlığında ve hususi muh 
müdürlüğündedir. 

3 - Arttırma 7 Eylul 937 
lı günü saat (11) de Vilayet d 
encümeninde açık surette yapıl 
tır. 

4 - isteklilerin muvakkat 
minatlarile müracaatları ilan 
nur. 

Cinsi 
Sazotu ve oklakiyesi 
Taş ocakları resmi 

Dükkan 

Mevkii 
Tılan 

• 
eski çarşı 

" " " 
" " " ırmak cadde9 
" 

Han yen pazar yerinde 

26-28-1-5 

Seyhan Valiliğind 
l - Hususi idareye ait KarŞ 

kada yeni mezarlık karşısında(29, 
hektar mikdarındaki eski koşu 
iki sene müddetle yani iki ma 
için kiraya verilecektir . 

2- Muhammen bedeli (474) 

dır. 
3 - Şartnamesi Hususi Muha 

kaleminde görülebilir. 
4 - Arttırma 31 /8/937 salı 

saat (11) de Vilayet daimi encii 
ninde yapılacaktır. 

5- Arttırma açık surettedir. 
6- Muvakkat teminat mik 

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

Seyhan Valiliğinden : 

Bu yıl bölgemizde yalnız Ki 
land ve yerli kapalı koza çeşidi 
mııklar ekildiğinden her çırçır fab 
kası yalnız bu iki çeşide münha 
olmak üzere istediği çeşidi çırçır 

mağa başlam;,kta serbesttir. An 
kontrolü temin için her fabrikan 
önce çırçırlıyacağı çeşidi Adana 
retme çiftliği müdürlüğüne çırçır! 
mağa başlamadan evvel bildirın 
lazımdır. işlemekte olduğu çeşi 
değiştirmek istiyen çırçır fabrika( 
2903 sayılı kanunun üçüncü mad 
sinin ikinci fıkrası hükmü dahilin 
muameleye tabi tutulacaklardır. 

Çırçır fabrikalarının bu hükü 
ler dahilinde iş yapmalarını temin 
keyfiyet ilan olunur. 

8444 22-25-2 

Muhasip aranıyor 
F abr ikamrz için Orta tahsili 

yapmış olmak şartile tecrübeli ii 
muhasip alınacaktır. Ehliyet ve k 
lıiliyetinc göre ücret verilecektir 
Talip olanların 2 Eylul 937 tarihi 
kadar Ziraat Bankası 2 numara! 
Çırçır fabrik'lsı müdürlüğüne mii 
racaatları . 28-1 

Yitik ş·ahadetname 
930 yılında Osmaniye Orta oku• 

!undan almış olduğum şahadetna· 

meyi yitirdim . Yenisini alaca 
ğıından eskisinin hükmü olmadığı 
i•an edcrıın. 

32 numaralı Süleyın 
oğlu EEKIR 

Kiralık ev 
Kn Lisesi civarında üç oda mu 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki· 
ralıktrr. lstiyenlerin matlcaamız ida 
re memuruna müracaatları ilan olu 
nur. c 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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