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!>!___ Ferid Güven ~~~ı, •• •• (- Pazar 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

l Kanunusani - 1924 
z 29 Ağustos 937 

Onüçilncil Yıl - Sayı : 3918 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Yarın Türkiyenin ve büyük Türk inkllibının beşiği 
Meçhul Tahtelbahirin 

Bandırma sularında batı 
~ı şayiası yalandır 

"ULUS,, un 
dünkü makalesi 

Ankara : 28 ( TÜRKSÖZÜ 
tıUn hususi telgrafı ) - Bugün 
:•kan Ulus gazetesinin ba,ma
t illeslnde karasularımızda ba· 
•rııan ve batırılmak te,ebbU· 

:unde bulunarak karaya otur. 
illan lspanyol gemllerl dolayı
•l~le ,u mühim noktalara ı,a· 
"et olunmaktadır : 

~ A kdenizdeki emniyetsizlik r havasının karasularımız~ bu-
h' • .ıandırmasına Cümhurıyet 
ükumetı a911l. müsamaha ede-

~ez. . Bu emniyetsizliği doğuran 
adıseler başladığı dakikadan beri 

ne kadar dürüst ve bitaraflık gay
r~tiyle barış davasını müdafaa etti
~1mizi cihan bilir . Fakat herkesin 

emen ve pek kati olarak bilmesin
de fayda gördüğümüz diğer bir nok
:~ bol'jazlar ve kendi bütün hakları 
Ustündeki Türk garantisinin hafife 
alınmaktan çekinilmenin doğru ola
cağıdır. Onun kara sularını ve bek
çiliği altına konmuş olan boğazların 
dahi emniyetsizlik muhiti içine sok· 
mağa teşebbüs edecek olanlara kar
şı ne kadar titizleneceğini tam za· 
ITıanında haber vermek şübhesiz 
:emJeket içinde ve dışında büyük 

ır ferahlık uyandırmıştır . 
Meçhul denizaltının Bandırma 

Civarında batırılması haberi yalan· 

dır . Bu şayiaya sebep son günler• 

de don;nmamıza mensup bazı ge· 

milerin Bandırma ile adalar arasın· 

da atış talimleri yapmasıdır . 

Amasya da 
seller 

180 ev yıkıldı 

yedi kişi öldü 

zarar bir milyon 
Ankara : 28 (TÜRKSÖZÜ 

muhabirinden) - Şimdi bu
raya gelen malQmata gö· 
re; Amasyada •lddetll ya§
ıtıurlarla gelen seller vl
layatı ve Gümü,hane ka
zasını basmış 180 evi sü
rümüstUr. 7 kişi ölü var
dır. bir kişi kayıptır. Zarar 
bir mllyon llra tahmin e. 
dllmektedlr. Kızılaydan ya
rdım bekleniyor. 

K. O. 

Cezirede 
SükQnet Te
essüs etmiş 

Şam : 28 (TÜRKSÖZÜ muhabi. 
ıinden) - Bura gazetelerinin yazdı
ğına göre: Cezire havalisinde sükü· 
net teessüs eimiş ve son hadiselerin 
mesullerini meydana çıkarmak üzere 
teşekkül eden tahkik komisyonu 
faaliyetini bitirmiştir. 

Bu komisyon yakında raporunu 
dahiliye vüzeratma verecekmiş. Fran. 
sız askeri kuvvetleri inzibat işlerini 
hala ellerinde bulundurmaktadırlar • 
Mıntıkanın ileri gelenleri , bundan 
sonra çıkacak karışıklıklardan mesul 
tutulacaklardır. 

olan en büyük zaferimizin yıl dönümüdür 
30 AGUSTOS 

ilk büyük işaret 
10 Yıl önce A-

Paz_a•:t~si tatürk,yirminci asır· 
g_azctcm ızın ta- [ da vukua kelecek 
tıl gunu oldugu bir mucizenin baş. 
için yarın in- !angıcı ol, n ilk işa-
tısarımıza mad . 
l; . k" b 1 1 retı Türk ordusuna 
c ı ım an u a· . 

vermı{ti : 
madık. Puyuk 0 d 1 ·ık 
bavraınımızda - r u ar 1 

k
. k . hedefiniz Akdeniz-

çı aman1a gı- d' I 
b" b" h ır 1 ır ma ru- Türk ordusu bu 
m i.vcilcn du,y
dugumuz tees
sUr bu.vııktur. 

Bunuı1 içindir 
ki :JO Ağustos 
baj·ramımızı , 

arlfcsinde kut-
luyoruz , 

TÜRKSÖZÜ 

sihirli sesin ver
diği işarete doğru 

koşmak için,en za· 
!im , en kuvvetli 
esaret karşısında 

bile eğilmemiş olan 
başını bir Arslan 

1 

kükremesile kaldır· 
mış ve ileri atıl

mıştır . 

Bütün kuvvetini emperyalist 
emellerden alan düşman ordusu,yur
dunun istiklal ve istikbalini süngüsü
nün parıltısından başka bir yerde 
görmeyen Türk yiğ"itlerinin karşısında 
dört gün gibi kısa bir zaman içinde 

erimiş ve qağılmıştı . Türkün istikliil 
ve yurd aşkı yalnız bir milletin ordu
sunu değil, harp sanayiioin en mo· 
dern vasıtalarile beraber koca bir 
duşmanlık aleminin azgın arzularını 

da yenmişti . 

" l. 

Milletlerin; 30 Ağ"ustos sabahı 

hayretten açık kalan ağızları bundan 
sonra bir daha kapanmadı. Çünkü 
30 Ağustosta kazanılan bu zafer 
yepyeni bir Tüıkiye, asırların top
layıp üzerine yığdığı maddi ve mane
vi gerilikleri on beş sene gibi bir 
zaman içinde yıkıp atan ve onların yerine en iyiyi, en mütekiimili, en doğruyu koyan eşsiz bir inkiliiba beşik oldu. 

Bu gün kuvvetli iç ve dış emniyeti içinde medeniyete, refaha ve büyüklüğe doğru koşuyoruz. 
MiHetler arasındaki yerimiz bir çok büyük devletlerinkinden hiç le geri değildir. Dünya işlerinde sözümüz din

leniyor, fikrimiz soruluyor, Garp bizim elimizle Şarka naklolunuyor. Milli yekinme işinde örnek oluyoruz. 
işte, milletler arasındaki bu şerefli, kuvvetli ve üstün yerimizi ee 30 Ağustosa ve onu yaratan sihirli, işarete 

medyunuz . 

1 
Bu ilk işareti veren mukaddes vaı mak Türk milletine işaretlerinde devam ettikçe, 

daha beliren Türk ordusu yurd kapılarını bekledikçe, Türk milleti emin ve çabuk adımlarla 
kudreti her gün biraz 
büyük istikballi doğru 

/ yürüyüşüne devam edecektir. 

1 

Bu sevinçli günün yıldönümünü yaşarken, Türk milletine bu günü canları bahasına hazırlamış olan adsız kahra· 
manlaı ın aziz hatıraları önünde başlarımızı eğmek bizim için bir borçtur Nevzad Güven 
~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

1 

Milletler Cemiyeti ispanyanın 
müracaatını kabul etmedi 

Santandere ilk önce 
gönüllüleri oldu 

giren 
1 

1 

italyan 

Franko Mussoliniyi tebrik etti 

Paris : 28 (Radyo) - General 
Franko B. Musoliniye bir telgraf 
çekerek Santandere ilk olarak ltalyan 
gönüllülerinin girmiş olduğunu bildir
mir ve tebrik etmiştir. 

ispanyadaki ltalyan gönüllülerine 
kumanda eden subay da .beyanatta 
bulunmuş ve Santander zaferinden 
bahsederek demiştir ki: 

-- "Duçenin işareti yerine geıiril
mektedir. ,. 

Berlin : 28 (Radyo) - General 
Frankonun mümessili bugün itimat 
mektubunu papanın hariciye nazırı 
Kardinal Paceellidir. Şu hale nazaran 
papa yeni lspanyol hükumetini tanı
mıştır. 

Londra : 28 '.(Radyo) - Ademi
müdahale komitesi on Eylülda topla. 
nacaktır. 

·--·-·- ....................... -·-·-·-·-·-: 
! TÜRK HAVA KURUMU ! 
• 1 

1 i Yu".ddaşlann 30 Ağustos bayramını j 
1 ~ bugrnden tebrik eder . j 

ı·-·-···-·-···- .. ··-·-·-·-·-···-· 

Cenevre : 28 (Radyo) - Milletler 
Cemiyeti konseyi reisin:n, İspanyznın 
müracaatı üzerine fevkalade içtima 

yapılıp yapılmaması hakkında devlet
ler murahhaslarına çektiği telgraflara 

gelen cevaplarda, hiç bir azanın buna 
muvafakat etmediği anlaşılmıştır. Kon
sey eylülde içtima edecek tir. 

Londra : 28 (Radyo) - Harici
yeden alınan malümata göre; bu gü 
n~ kadar bir ay içinde 15 ticaret ge
mısıne tecavüz edilmiştir. 

Roma : 28 (Radyo) - İspanya
~a bul?nan ltalyan Lejiyonerlerinden 
olenlerın sayısı 16 zabit; 160 nefer, 
2300 yaralıdır.'. 

P.aris : 28 (Radyo) _ Hariciye 
Vckılı Delbosun deyanatına göre; A

merika ve Millotler Cemiyeti işe ka
rıştığı takdirde uzak şark hadisesi 
ancak yatışabilir. 

Atina : 28 (A.A) - lngiliz ban· 

dıralı Bonford yük gemisi Barselon· 
dan Pireye gelmiştir. 

General Franko 

. Geminin kaptanı Barselona yir. 

mı mil mesafede milliyeti meçhul 

bir tayyarenin vapura hücum ederek 

- Gerlel lklnçl a;ııhlfede - l 

Suriyenin limanı Laz
kiyemi olacak ? 

Suriye hükumeti tabiiyet meselesi 
hakkında bir beyanname neşredeceek 

Şam : 28 (TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden) - Suriye - Lübnan arasın

daki gümrük işleri halledilmiş değil

dir. L!ibnan ile Suriye arasında ki 
gümrüklerin ayrılmasından sonra Ş•m 
tüccarları bir kong7e akdetmeğe ka
rar vermişlerdir. 

Tacirler, Suriye için Liizkiye li
manından istifade etmeğe veyahud 
Hayfa limanını tercih eylemeğe mü· 

temayildirler. Hay fa liman idaresi, 
Suriye tacirlerine azami kolaylıkları 

göstermeğe karar verdiğini bildir· 
miştir. 

Kongrede alınacak karara göre 
hareket edilecek ve bu hususta ha· 

zırlanacak olan rapor baş vüzerata 
verilecektir. 

Türkiye ile yapılan son bir an
laşma mucibince Suriye :tabiiyetini 
iktisab edecek olan muhacirler işi 
ile hariciye müdürü meşgul olmuştur. 
Hariciye müdürünün bu hususta Su
riye, Mısır, Amerikan ve dij!;er ecnebi 
matbuatiyle bütün muhacirlere hita
ben dir beyanname neşrederek; ken
dilerini tabiiyete davet edeceği söy
lenmektedir. 

28 Temmuz 938 tarihine kadar 
Suriye tabiiyetini iktisab etmeyenler, 
yapılan anlaşma mucibince Türk 
tebeası olarak tanınacak ve öylece 
muamele görecektir. 

lngiltere japongadan 
tazminat istigecek 

Japonlar hatalarını kabul ediyorlar 
INGILIZ ELÇiSi DON SABAH BIRA'Z ADANA iYiLEŞTi • 

Çinliler yeni bir müdafaa hattı 
teşkil edecekler 

Şanghaydan bir görUnu, 

Londra: 28 [Radyo] - İngiliz ga
zeteleri bugünkü nushı:.lar:nda, lngiliz 
sefirini Şanghay yolunda yaralıyan 
Japon tayyarelerinin sefiri, Çin ku
mandanı General Şaa - L i - Çe zan
nederek üzerine ateş açmış oldukla
rını yazmaktadırlar. 

Yine İngiliz matbuatına göre; Ja
ponlar bu hadisedeki hatalarını ka· 
bul etmişlerdir. İngiltere Japonyadan 
tazminat istiyecektir. 

Şanghay: 28 [Radyo] - İngiliz 
sefirini tedavi etmekle olan doktor 
bugünkü raporunda sefirin ancak dört 
haftada iyileşebileceğini bildirmekte• 
dir, Sefirin s•hhatı iyiliğe yöz lutmuş 
ve kendisi birçok telgratları bizzat 
okumuş. cevab yazmıştır. 

Londra: 28 (Radyo] - Uzakşark· 
ıan zıd haberler gelmğe başlamıştır. 
Bir telgrafa nazaran Çinliler yeni bir 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Son dakika: 
Terfi eden kumandanlarımız kimlerdir? 

-~~------··------~~~-
Ankara : 28 (TÜRKSÖZÜ muhabirinden) • Ordu terfi listesi Ali tas· 

dike iktiran .etmiştir. Kor general Asım Gündüz Orgenerallığa, M. Hilmi 
Toydemir, lbrahim Rahmi Peken, izzet, Necib, Kadri Demirkaıık, 
M. Nazmi inan, Seyfettin Akkoç, M. Faik Sutunç, A. Faik Akarçay, Os· 
man Tufan, Nusret Barasan, Reşit Güney, Kamil Bayratug Generallıktan 
Tüm Generallığa, Hakkı Özgener, Abdullah Enis, Yaşar Beyceoğlu, Recep 
Ferdi, M. Vehbi Kocagüney, M. Fahri Uluğ, M. Zeki Erokaya, Remzi Yiğit 
Güden, lsmaiJ Hakkı, 1. Hakkı Ogoz, M. Sabri Besekurtcebe, Rıza Urçun 
Albaylıktan tug generallığa, Denizden Hulüsi Albaylıktan tug Amirallğa 
terfi etmiştir. 

. ----. ,,,. 
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Kültürde: Spor Baytarda: 
Alman ve İtalyan deniz 
rinin süratle inkişafı ve artması 

FRANSIZ DO- Müsabaka imtihan evrak
ları Vekalete gönderildi 

Bölge atletizm 
birincilikleri 

Karaisalıda tabak 
hastalığı çıktı 

s Sanat ve İnşaat okulları leyli 

NANMA 1 1 meccani müsabaka imtihanlarına 
aid evraklar dün şehrimiz kültür di 

• rektörlüğü tarafından Vekalete gön
derilmiştir. 

Bölgemize bağlı idman Yurdu, 
Torosspor ve Seyhan Adanaspor 
kulüblerinin iştirakiyle 1937 atletizm 
birincilikleri bugiin saat 16 da şehir 
alanında yapılacaktır. 

Dün aldığımız malumata göre; 
Karaisalıda tabak hastalığı çıkmıştır. 
Vilayet baytar müdürlüğü tarafın 
dan tedbir ittihaz edilmiştir. r YAZAN 

RENE MAiNE 

Paris Soır' den 

Büyük bir telaşa 
düşürecek hal aldı -

Vittorio-Veneto Zırhlısının su 
ya indirilmesinden bir ay sonra !tal 
ya bugün de 35 bin tonluk gemile. 
rinin ikincisi olup 1935 de başlanılan 
Littoio zırhlısını da suya indiri-
yor . 

Vittoio- Veneto eşi gibi , Litto 
rio da façist rejiminin başlangıcından 
beri ltalyan donanmasında şahit ol
duğumuz ve son yirmi ay içinde 
büsbütün süratle artan inkişafın 
bir delilidir. 

ltalya 1914 de oldukça zayıf 
ve tonaj itibariyle Fransarıınkinden 
yüzde yüz aşağı bir donanmaya sa. 
hipti . 

Duçenin şahsi gayreti sayesinde 
bugün ltalyan donanması hemen he 
men Fransız donanmasiyle müsava
tı temin etmiştir. Bu hal başlı başr 
na Fransa için bir endişe sebebidir. 
Buna basılbadelmevte kavu~mak 
olan Alman donanmasının hummalı 
bir surette devam eden yeni inşaatı 

da ilave edilmelidir. 
Her şeyi kar~dan görmekle ·ça· 

lışalım : 
1914 de deniz devletleri arasın· 

da ikinciliği kaıanmış olan fakat 
bütün dördüncü dereceye düşmüş 
bulunıın Fransız donanması 1922 
ile 1932 arasında hakiki ünitelerden 
müteşekkil bir donanma teşkili için 
aldukça ciddi bir gayret sarfetmiş. 
ti. Bu o zaman için memleketin mü· 
dafaasına kafi bir kuvvet telakki 
edilebilirdi. 

1931 de Almanya ilk cep kro· 
vazörü Doçlandı yaptı. Bunun üze. 
rine Fransa için yeni bir kruvazörü, 
Dünkerkı yapma.k mecburiyeti hasıl 
olmuştu. 

Doçland. Almanya tarafından 
yapılan bir ihbardı. Fransa için bunu 
anlamak ve daha evvelki senelerde 
yapılan bahri inşaat programı tatbik 
etmek akilane bir iş olurdu. Fakat 
bilakis, politika havanın günden gü. 
ne bulanarak, hadisatın kar topu 
gibi gittikçe büyümesine; Almanya· 
nın süratle devam eden silahlanma· 
sından tutunuz da deniz konferans
larının ademi muvaffakiyetine , Ha
beşistanın ltalya tarafından istilasın· 
dan , Akdenizde lngiliz - ltalyan 
gerginliğine kadar, süren müddet 
içinde, 1932 den itibaren F ransanın 
deniz büdcesi günden güne düştü . 
Beş sene müddetle devam eden 
bu hale [ Tunnajın sukutu ] adı 
bile verildi. 

Böylelikledir ki , bu zamana ka 
dar yılbk İnşaat pilançosunda ken· 
dinden üçte iki üstün olduğumuz 
ltalya 934 ile 937 senesi arasında 
her sene bizimle ayni mikdar tonda 
harp gemisini tezgaha çekmeğe mu 
vaffiık oldu. 

Yine böylelikfedir ki, Fransız 
donanması 1927 büdçesinde sekiz 
bin !onluk iki kruvazör için istediği 

Fransa 

Zırhlı 10 
Tayyare gemısı ı 

On bin tonluk kruvazör 7 
İkinci sınıf kruvazör 13 
Torpido ve torpido muhrrbi 82 
De.n.izaltı gemisi 89 

krediden vazgeçmek meclmriye· 
tinde kaldı. 

** 
Filhakika bugün Dünkerkten 

başka F ransanın üç zırhlısı da inşa 
halindedir . Fakat bu dört gemi 
yirmi seneden fazla bir müddetten· 
beri faaliyette olan altı hattı hare
ket gemisini istihlaf edecektir. Bun 
dan başka F ransanın , Almanya ile 
ltalya arasındaki vaziyeti çok açık· 
tır • 

Bunun için mevcud, ve inşa ha
linde olan gemilerin bir tablosunu 
yaparak, bu tabloya yakından bak
mak kafidir . 

işte (sondaki) tablo : 

Bu adedlerde hakiki vaziyeti 
izah edemezler. Tam vaziyeti anla
mak için gemilerin başlarını da na. 
zarı itibara almak ve sadece mo 
dern ve yahut son zamanlarda ta· 
dil edilmiş gemileri hesaba katmak 
lazımdır. 

Onun hesabı şudur : 

İtalya ve' 
Fraıua Alman~·a1 

s.; bin tonl ak 
zırhlı 2 5 
26 bin tonluk 
zırhlı 2 1 
22 bin tonluk 
zırhlı 3 2 

13 bin tonluk 
zırhlı ()() 3 

-7 11 

1937 yılında 11 zırhlıya karşı 7 
zırhlı. Halbuki 1940 da Fransanın va· 
ziyeti daha kötüleşecek tir. 

Çünkü 22 bin tonluk [ Les Pro 
vence J ler bu zamanda tamamile 
işe yaramaz bir hale geleceklerdir. 
Bu suretle ltalya ve Almanyanın 11 
birinci sınıf gemisine mukabil F ran. 
sanın 5 gemisi kalmış olacaktır. 

Aynı zamanda 1940 da Alman
ya daha beş sene evvelden modası 

geçmiş Fransanın bir tayyare gemi· 
sine mukabil iki tayyare gemisine 
mukabil iki tayyare gemisinin inşa· 
sını bitirmiş olacaktır. 

Bundan başka Fransanın on bin 
tonluk yedi kruvazöründen ancak bir 
tanesi [ Algerie ] ciddi bir müdafaa 
ve muhafaza techizatına sahiptir. 
geriye kalan altı tanesi müdafaa ba. 
kımından mevcut !talyan gemilerin
den geri olduğu gibi Almanyanın 
yaptırmakta olduğu üı; kruvazörden 
de geri kalacaktır. 

• . * 
Binaenaleyh Fransa bütün ümi-

dini 1938 büdçesine koyması lazım. 
dır. F cansız bahriyesi her halde bu 
yıl büdçesinde bir milyar beş yüz 
milyonluk bir kredi bulacaktır ki, 
bununla da çok büyük ışler görme· 
sini beklemek doğru değildir. 

Acaba Fransa. yeni bir zırhlı mı 

Almanya ltalya Meçmuu 

7 6 13 
2 o) -3 ,... 7 10 
7 -/- 12 19 

56 + 71 127 
36 -/- 78 114 

Siyasi bilgiler mektebine 
gidecekler 

Kulubların vermiş oldukları )is 
leye göre buseneki müsabakalarda 
36 atlet yer alacaktır. 

Bir otomobil bir adama 
çaıph 

Siyasi bilgiler okulu her yılki gi
bi bu yıl da kadrosuna bir çok tale· 
be alacaktır. Alınacak talebelerin 

lise mezunu olması şarttır. 
Yapılacak müsabakalara girme 

şartlarını öğrenmek için şehrimiz 

Maarif Müdürlüğüne müracaat etmek 
lazımdır. 

Bir ayda 165 esnaf 
cezalandırıldı 

Bir ağustostan28 akşamına kadar, 
şehrimiz belediye zabıtası, belediye 
kanunlarına aykırı hareket eden 
muhtelif esnaftan 165 kişiyi ceza· 
landırmıştır. 

Belediye zabıtası araba 
cılar hakkında sıkı taki

bat yapıyor 

Belediyenin, bir örnek elbise giy 
miyen arabacılar hakkında sıkı taki· 
bata başladığını yazmıştık. Aldığımız 
malumata göre ·elbise geymediğin· 

den dolayı cezalandırılan arabacı la· 
rın adedi altmışı geçmiştir. 

Bir ay içinde 
evlenenler 

Bir ağustostan ona kadar şehri
mizde on iki çiftin evlendiği , evlen
me memurluğundan aldığımız malu· 

mattan ani aşılmıştır . 

Hukuk işleri müdürü 

Vilayetimiz hukuk işleri müdür
lüğüne .5eyid kazası kaymakamı Ali 
Rıza Ulusman tayin edilmiştir . Ali 
Rıza dün vazifesine başlamıştır . 

Sıhhiyede tayinler 

Sıtma enstitüsü kimyageri Be 
diaya , vazifesine munzam olarak 
belediye kimyageı liği de verilmiştir. 

* 
Adıyaman trahom hastahanesi 

sıhhat memuru Ali Adana trahom 
hastahanesine aynı vazife ile nakle· 
dilmiştir . 

* 
Şehrimiz doğum ve çocuk evı 

stajyer ebelerinden Emine , emrazı 
zühreviye hastahanesi hemşireliğine 
hyin edilmiştir . 

* 
Doğum ve çocuk evi stajyer ebe

lerinden Müşerref lzmirin Karaburan 
kazası ebeliğine tayin edilmiştir . 

* 
Emrazı zühreviye hastahanesi 

ebesi Hikmet lslahiye belediye ebe· 
liğine tayin edilmiştir . 

yoksa iyi müdafaa t!chizatlı iki kru 
vazörü ve yahut da en büyük eksik-
leriııden olan iki tayyare gemisi mi 
yaptıracaktır?. 

iyi intihap etmek lazımdır. Ve 
bu intihap işi de pek kolay değil-
dir. Çünkü bu ünitelerin hepsine de 

birbirinden fazla ihtiyacımız vardır. 

Bu yarışlarda birinci, ikinci ve 
üçüncü gelen atletler kulubları na· 
mına 1 ve 3,5 puan toplıyan kulub 
bölgemiz atletizm şampiyonluğunu 
kazanacaktır. 

Stadyoma giriş serbesttir. 

Kaçak keresteler tutuldu 

Dün gece yarısına yakın bir sı
rada şehrimiz mezbahası civarında , 
Musa oğlu Mustafa , Salim oğlu 
Zeki ve Kürd Hüseyin isminde üç 
kişiden 145 parça kaçak kereste 
tutulmuştur . Keresteler orman ida. 
resine teslim edilmiş ve suçlular 
hakkında kanuni İcab yapılmıştır . 

Dün şehrimizde en çok sıcak 
36,3 santigrat dereceydi. Hava rüz· 
garlı, gök yüzü sisliydi. 

Ceyhanda 

Halkevinin Ar şubesi de 
açılıyor 

Ceyhan : 28 " Hususi muhabi· 
rimizden ] - Halkevimizin p~k kısa 
bir zaman zarfında faaliyet ve renç. 
!erin gerek partiye ve gerekse Halk 
evine olan bağlılıkları dolayısile, Par 
ti genel sekreterliği tarafındaıı Halk 

evimize bir • piyano " armağan edil· 
miştir. Bu piyano daha henüz Cey· 
hana gelmemiş ise de pek yakında 
gelecektir. 

Piyano geldikten sorıra saz ve 
caz takımları da tamamlanacak ve 
bu suretle Ar şubesi de açılmış ola· 
caktır . Yüksek Partimizin, Halke
vimize ettiği bu armağandan dola· 
yı lıütün Ceyhan gençliği son dere· 
ce memnun ve mütahassis olmuş· 
!ardır. 

*** 
Bundan bir müddet evvel Halk

evimiz köycülük şubesinin köylere 
geziye çıkacağını yazmıştım. 

Mevsimin yaz ve köylülerimizin 
iş güç zamanı olması basebile bu ge
zi yapılamamıştı. işittiğime göre , 
Halkevinıiz köycülük şubesi yeniden 

hazırlanmaktadır. geziye Eylul ayı için 
de başlanacaktır. 

Bu geziden maksad, köylü kar· 
deşlerin derdleri ile pek yakından 
alakadar olmak ve onların müşkül· 
!erine maddi ve manevi surette ce
vap vermektir. Gezide Halkevi Baş 

kanı da bulunacaktır. 

. *** 

Yusuf oğlu şoför Zekeriyanın 
idaresindeki otomobil Hasaıı oğlu 
Ömer adında birisin" cadde ortasın 
da çarpmış ve Ômeri yaralamıştır . 
Şoför Zekeriya yakalanmış , y~ralı 
da memleket hustahanesine kaldırıl· 
mıştır . 

Milletler cemiyeti 
ispanyanın müraca
atını kabul etmedi 

-Birinci Sayfadan Artan-

beş bomba attığını ve bombaların 
denize düştüğünü söylı:miştir. 

Londra : 28 (A.A) - Hariciye 

nezaretinin bir tebliği lngiltere hü. 
kumetinin 19 Ağustos tarihinde Is. 

panyol asileri makamatından hüku· 
metcileriıı ellerinde bulunan liman. 

lara gidecek lngiliz ticaret gemileri 

tarafından ittihaz edilecek tedbirler 
hakkında bir takım teklifat alması 
üzerine mezkur makamat ile temasa 
girmiş olduğunu bildirmektedir. 

lngiltere hükumeti , lspanyol asi . 
!erine ticaret gemilerine karşı gece. 
leyin yapılacak taarruzların, bu ta 

arruzlar hangi millete mensup. ge. 
milere karşı yapılmış olursa olsun 

" hukuku düvel kaidelerini külliyen 
ihlal ., telekki edilmek lazım gele. 
ceğini ve lngiliz ticaret gemileri 
hasara uğradığı takdirde lngiltere 

hükumetinin meseleyi pek vahim 
mahiyette adde mek istirabında ka· 
lacağını bildirmiştir. 

Mamafih Londra kabinesi, veri· 
lecek bir cevaba intizaran seyrisefain 
odasının alakadar makamata bir 
tamim göndererek onlara bazı ihta. 
ratta bulunmağı muvafık görmüş· 
tür . 

Santander : 28 (A.A) - Havas 
ajansı muhabiri bildiri yor : Hüku 
met kuvvetlerine mensup üç zabit 
dün sabah saat altıda şehre iki ki· 
lometrelik mesafede bulunan lejyo· 
nerlerin ileri karakoluna kadar iler-

liyerek şehrin derhal teslim edilece
ğini fakat muriedasın şimali şarkı· 

sında bulunan bir milis taburunun 
• son nefere kadar çarpışmağa karar 

verdiğini söylemişler ve bunların 

asi tarafdarı bir çok sivilleri de gö· 
türmüş o1 maları ihtimali olduğunu 
ilave etmişlerdir. Bununla beraber 
zabitler şehrin bilakaydüşart tesli
mini kabul etınişler ve Milisler de 
tes:im olmuşlardır. Şehir her türlü 
hasardan masun kalmıştır. 

Valence : 28 (A.A) - Müdafaa 
nezaretinin tebliği : Aragon cephe
sinde hükumet kuvvetleri Villama 
yarde Galtego kasabasını işgal et 

mişlerdir. 

Sarag oz bu suretle toplarının 
menzili dahiline girmiştir. 

Haber aldığıma göre, dün gece 
Ceyhanda bulunan bilumum şoför 
ve makinistler Parti Başkanlığı ta
rafından Parti binasına çağrılmıştır. 
Akşam geç vakte kadar bu top 
lantıda Parti Başkanı makinist ve şo 
ferlerle meslekleri hakkında haspi· 
hal yapmıştır. 

Kasabadaki şoför ve makinistle. 
rin hepsi Halkevine aza yazılmağa 

başlamı~lardır. 

Saragos civarında vuku bulan bü· 
yük bir lıava muharebesi esnasında 
hükumet tayyareleri beş aşi tayya· 

resini düşürmüşlerdir. 

29 Atustos 

Bir nezle ilacı 

N ezle kışın olduğu kadar 

zın da insanların başındı 
bir beladır. Nezlenin bir çok 

ve korkunç hastalıkların başl 
olduğu da muhakkaktır. 

Bunun için fen erbabı n 

karşı müessir bir ilaç aramak 
ri durmamışlardır. 

En ssn olarak Şigagolu P 
sör Smit kibrit şeklinde bir 

ilacı hulmuştur. Bunun sair kib 
den bir farkı yoktur. Odun 

yanar . Fakat yandıktan sonra 
nevi gaz neşreder ve bunların 

su nezleyi hem tedavi eder, 
de nezlenin sirayetine mani olol 

,ı\.rıcılık hevesi 

H indistanın cenup kısım! 

arı, daha doğrusu bal 

yokmuş. Bu civar mihraceleri 
Truvankor mehracesi memleke 

balansını sokmak istemiş ve A 
turalyadan 240,000 balansı al 

Bu arılar hususi bir vapurla 
bir çok mütehassısların nezareti 

tında Hindistana getirilmiş fııkal 
te ikisini mahvolmaktan kurtara 
mıştır. 

Mütahassısların kanaatine 
üç haftalık bir yolculuktan s 

Hindistana getirilen bu arıların 
si de mahvolacaktır. Çünkü me 

cenin memleketinin iklimi arıcı! 
müsai değildir. 

En orta boylu adaml 

Avustralyada Cilang şehri p. 
hanesine bir paket gelmı 

Bu paketin üzerindegi adres, 

türlü tasavvurların fevkinde ga 
dir. Paket "Cilang şehrinin en 

boylu adamıua. adresine göııder 
tir. 

lngiliz usulü postalar, ne ka 

garib olursa olsun bir mektup v 
paketin sahibini bulmağa çalışır! 
Cilanğ postaları da bu "en orta 

lu adamı., buimak için azami 
gayret sarfetmişler fakat paketi 

recek bir adam tayin edememiş! 

dir. Paket halen postada beklem 
tedir. 

Şarap şadırvanı! 

Bizim fuarcılar duzmasın .. yok 
başlarına iş açılır. 

Paris sergisinde, sergi komit 
veyahut bir şarap mÜ(ssesesi 

şadırvan kurmuş ve Lu şadırvan 
harıl, harıl şarap akıtıyormuş. 

Vakıa, Fransızların bunu, Frs 

Tunusun ve daha bileyiz nerele 

başı sarıklı ayağı çarıklılarına " 
netin kevser şarahını. hatırlatın 

için yaptıklarına şüphemiz yokt 
Fakat bizd şarabı şadırvanda gör 

!erin içmek hevesine kapıacakl 
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Türkiyenin 
barış politikası 

'' Zora ,, nın Başvekilimizin 
beyanatı ve Trakya manev 

raları için yazdığı 

ernen bütün Avrupa devlet 
lerinde ofduğu gibi Türk 

A ordusuda kendi toprakları· 
Yrupa'daki plrçasında manev. 
Y•prnaktadır. Ecnebi müşahit· 

lilcirlcrine göre, bu manevralar 
• llluntazam ve iyi bir şekilde 
f etmektedir. 

Jlu Olanevralarda bulunan ec
lbiimessillere çok büyük bir 

erverlik göstermiş ve ken-
bilbassa Cumhur Reisi Kemal 
k'ün iltifatlarına mazhar ol
tdır. Bu iltifatla Başvekil ismet 
'nün söylediği şu sözlerde dik· 
fıyandır. 

- Biz, komşularımızla anlaş 
\'e eski husumetleri unutmak 
'4lpalması gereken herşeyi yap
Ye kendi barışçı politikamız 

da herkese emniyet vermiş 
Yoruz. Bugün artık bütün 

ıularımızın bizimle samimi bir 
tte dost olduklarını görmekle 
nunuz. Bütün siyasamız, her 

.. tedbir ve imkanlarla barışa 
et etmek gibi esaslaıa istinat 

ektedir ... " 
Manevralar esnasında efkarı umu· 

iıUd d enin daha heyecanla ve ruhların 

1 ab~ YiİksPk olduğu malumdur. Böy
:il~ır zamanda büyük Türk Başve· 
.. 

1 tarafından yapılan bu beyanat, 
:Phe Yoktur ki dikkate şa~andır ve 
~eyh, bu sözlerin gayrı sa· 

lllioıd tiil olaıası ihtimali bile mevcut e . d· 
ır. 

b Gazete, aynen aldığımız bu 
8frnalcalesin4en sonra manevralar 

hakkında lstanbul gazetelerinden 
naklen uzun boylu malumat ver
jtkte ve Mareşal Fevzi Çakmağın 
Zlllir vapurunda ecnebi devlet mü· 
;e~illerine verdiği ziyafette söle-
ığı nutku iktibas eylemektedir. 

Akşamlan çıkan Dnevnik gaze· 
İ de "Askeri manevralar" baş-
ı altında yazdığı bir baş makalede 
l\in bütün devletlerin oarşı ko 

k için kuvvetli ordular meydada 
ittirmek zorunda kaldıklarım ve bu 

"°tchalardaki zind !.yiği korumak ve 
htatmak için de her yıl muntazam 
bir surette manevralar yapbklarını 
*6ytedikten sonra: " Vaktiyle en 

alc bir askeri kımıldanış, komşu 
leketlerde ve hatta uzak dev· 

le rde derin heyecan ve endişeler 
ıı.ndırdı. Halbuki bugün askeri 

·:-.1le1rralar her devlette ve her yer· 
~ rayel tabii birer hadise telakki 
~ilmektedir. Bunun içindir ki bu. 
t'iq, Türkiye 1ıükumetinin Trakya' da 

yaptığı büyük askeri manevralar 
karşısında biüim duyduğumuz şey, 

onları sakin bir alaka ile takip et
mekten ibarettir n demektedir. 

Gazeteye göre ; bugün Fransa, 
f tal ya ve Türkiyede yapılmakta 
olan ve yakında Bulgaristanda da 
yapılacak olan manevraların istihdaf 

· ettiği gaye , ordunun kuvvet ve kud· 
retini kontrol ve bugünkü tekniğe 
uygun olup olmadığım tedkik etmek: 
ve askeri ruhu yükseltmektedir . 
Mant-vralarda ecnebi devlet ateşe 
ve mümessillerinin bulunmaları da 
ordunun gizli kapaklı hiçbir şeyi 
bulundurmadığını meydana koymak
tadır . 

Daha şamil bir bakışla , askeri 
manevralar , gerek komşu memle
ket ve gerek uıak devlet orduları 
ile ordumuz arasında çok gü:zel bir 
mukayese yapmak ve ne gibi nok· 
sanlanmız bulunduğunu tebarüz et
tirerek kendi emellerimize varabil· 
mek için nasıl çalışmak gerektiğini 
gösterecek olan cok faydala hadise· 
lerdir . Binaenaleyh , samimi bir 
dostluk atmosferi içinde ve ecnebi 
mümessillerin gözleri önünde yapıl
makta olan manevraları bugün her 
türlü telaş ve ehdişeden iri olarak 
kemali sükunetle ve uluvvü cenahla 
ve kendi canlılığını muhafaza etmek 
istiyen bir organizmin profesyonel 
bir tezahürü gibi takip etmek li· 
zımdır • 

Gazete bu makaleden maada 
.. Sarayda kati harp" başlığı altında 
ve lıtanbul muhabirine atfen manev
ralarımızın cereyan ve inkişah bak· 
kında gazetelerimizde görülen ma· 
)iimatı vermektedir . Bu yazının or· 
tasında Mareşalimizle arkadaşlarına 
aid bir de kişe vardır . 

Utro gazetesinde de ayni şelil · 
de yazılar ve klişeler vardır · 

J :::ez=: _ı - --

Fuar kupası 
münasebetile 
İzmir : 28 (A.A.) - Fuar kupa 

sı maçlarına bu gün de devam edil· 
miş ve Alsancakspor Altay Yaman
lar sporu 7-4 yenmiştir. Pazar gü
nü Alsancakspor - lzmir fuar gali· 
bi fuar kupasını kazanacaktır. 

Afyonun kurtuluşu 

Afyon : 28 [ Hususi ] - Bugün 
şehrimizin kurtuluşu büyiik tezahü
ratla kutlanmıştır. 

İki tekerlekli arabalar 
nasıl gireckler 

şehere 

1- Bu mahsul senesinden sonra behemehal dört tekerlekli ve müna· 
nakil vasıtası temin edeceklerine dair Vilayet makamına taahhütname 

~lerin iki tekerlekli manda ve öküüz arabalarının 1 Eylül 937 tarihin· 
dea itibaren ikinci teşrin 937 nihayetine kadar şehire girmesine belediyece de 

IDGflade edilmiştir. . 
2- Bilumum demir tekerlekli nakil vasıtalarının Taşköprü başı Hü

lcintet önü yolu, Yeni istasyon Yeni otel önü Asfalt caddesi, Eski istas
Yon karakolu . Kuru çeşme önü yolu ile sed Üzt"rinden geçmeleri yasaktır. 

3 - Gecenin saat 22 sinden sabahın saat beşine kadar bilumum de
nıit tekerlekli nakil vasıtalarının şehire girip çıkmaları ve şehir dahilinde 

lunanlann da bu saatlar arasında seyrusefer etmeleri yasaktır. 
4 Köylerden gelerek fabrika veya mağazalara yüklerini boşaltan 
balar derhal şehri terkedeceklerdir. Boşalmış arabaları şehir dahilinde 
~ek yasaktır. 

5- Şehir dahilinde araba hayvanlarına yem vermek ve hayvanları 
aı.rin1etmek için ıslatmak yasaktır. 

6 - f.u karar 1 Eyliil 937 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
7- Yukardaki yasaklara riayet etmiyen!. rdtn ili lira hafif para ceza-

" altrtacatt ilin olunur. ,9 - 1-2 8470 

Osmaniye orman muame- Kiralık koza deposu 
lat memurluğundan: 

Filistin 
Davası 

1 Cebelidürüz ve 
l Liizkiye intihabıtı 

Şam: 28 (Türksözü Muhabi· 
rinden) - Debelidürüz ve Laz· 
kiye mebuslarının gelecek devre
deki ictimalara iştirak edebilme· 
lerini temin için bu iki mıntıkada 
intihabatın Eyliil sonlarında veya 
Teşrinievvelin ilk haftasında yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

Kudüs Müftüsü 
faaliyette 

Kudüs : 28 (Radyo) - Arap a. 
iansının verdiği bir habere göre: bir 
Hind- Arap kongresi 3 Eylıilda Al
lah Abadda Filistinin taksimini pro
testo maksadiyle bir Filistin günü 
tertip ededektir. 

Kudüs : 28 (Radyo) - Kudüste 
heman her gün Arap elemanları içti 
ma etmektedirler . Kudüs Müftüsü 
Hacı Hüseyinin yakında, büyük Arap 
kongresinden evvel riyaseti altında 

fevkalade bir kongre toplayacağ"ı 
söylenmektedir. 

Alman tebaasının Çekos
lovakyadan çıkarılması 

meselesi 

Prag : 28 (A.A) - Matbuat 
bürosu, Alman tebaasının Çekoslo
vakyadan çıkaıılması maksadiyle 
vasi mikyasda bir takım hazırlıklar 
yapılmakta olduğuna dair Alman 
menabiinden gelen haberi bilhassa 
tekzip etmektedir. Yalnız bazı ah. 
valde ikamet mezuniyeti itasından 
imtina edilmesi mevzuubahistir. 

Lehistanda ahiren zuhur eden 
hadiseler dolayısiyle yapılan tahri 
yat esnasında Çekoslovakyadan gel 
me bir takım silahlar ve risaleler 
bulunmuş olduğu haberi de tekzip 
edilmektedir. 

İran parl :unentosu 11 Ey· 
liilda açılacak 

Tabı• : 28 (AA) - Pars ajansı 
bildiriyor: 

Malum olduğu üzre, hükumet, 
j 1 Teşrinievvelde toplanması mutad 

olan parlamantosunun ictimaını bir 
buçuk ay tecil eylemiştir. Bundan 
maksat Lazkiye ve Cebelidürüz in-
tihabatmın bonunu beklemektedir. 

Bir ayda yakalanan kaçak 

Ankara : 28 (A A) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muhafaza 
teşkilatı, bir yaralı, bir ölü, 103 
kaçakçı, 1287 kilo gümrük kaçağı, 
23 1 ürk lirası, 200 altın lira, bir 
tabanca, 574 kesim hayvanı ile 52 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Dünya bisiklet 
şampiyonluğu 

Kopenhag: 28 (A. A.) - Dün· 
ya bisklet şampiyonası yan fon mü. 
sa bakası finalisni Alman .. Lohma· 
nu yüz kilometrelik mesafeyi 1 saat 
35 dakika 25 saniyede katederek 
kazanmıştır. Fransız Terrean yüz 
metre geriden gelmekteydi. 

Amerikanın daha bir ge
misi suya indirildi 

Nevyork : 28 (A.A) - Ameri 
karun 10.000 tonluk yeni Honolulu 
krovazörü dün Brooklyn tersanesin
de denize indirilmiıtir. Kruvazörde 
altı pusluk t S topla S pusluk 8 
hava topu vardır. 

lran parlamentosunun 11 inci 
toplantı devresi 11 Eylulda Şahinşah 
tarafından açılacaktır. 

Bu yeni vapurun eşi olan Fila· 
delfiya krovazörü 30 Teşrinisanide 

denize indirilecektir. 

İngiltere Japonyadan 
tazminat isteyecek 

- Birinci sahifeden artan

müdafaa hattı tesis etmekle meşgul. 
durlar. 

Konsoloshane memurları 1 ey· 
lülde şehri terkedeceklerdir. Tsing· 
tao belediye reisi Japonlar taaJın-

dan terkedilecek emlakin muhafaza· 
sını deruhte etmiştir. 

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

12 

Borsa karşısında Çocuk oyun 
yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 
==- 2 

1- Seyhan vilauetinin Osmaniye 
kazası dahilindeki Olukbarşı sarıca 
ormanından çıkarılacak yukarıda 

mikdarı yazılı meşe odunu 2.9-937 
günü saat 15 de Osmaniyede kapalı 
zarfla satışı yapılacaktır. 

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

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

5 - Satış umumidir. Kapalı zarf 

3 - Muvakkat teminat 398 lira 67 
kuruştur. 

ladır. 21-24-27-31 

8443 

YAZLIK sinemada 
Sayın müşterilerimizin sonsuz arzuları üzerine son defa olarak 

(iki Yavrucuk) 
Bütün değerli müşterilerimizin beğendiği ve takdir ettiği filmi 

siz de mutlaka görünüz 

( 30 Ağustos akşamı ) 
işte sinemamız müdüriyetinin 30 Ağustos Bayramr şerefine sayın halkı
mıza büyük sinema ziyafeti. Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklediğiniz, 
eğleneceğiniz, bol, bol gülüp hoş vakıt geçireceğiniz gün geldi . Şimdiye 

kadar çevrilen DANS, MÜZiK ve Operet filmlerin en güzeli 

( HER YERDE ŞEN ) 
Bu filmi seyrettikten sonra sizde her yerde şen olacaksınız 

İlaveten: 
Dost Yunanistanm yapmış olduğu son manevralardan sonra ordusunun 

( Başta Türk izcileri olduğu halde ) büyük resmigeçidi. 
GELECEK PROGRAM : 

( MAi V ALSLAR ) 
Sinemacılığın en son zaferi ve muvaffakıyeti olan renkli film yapmaktır . 
işte siz bu filmde bambaşka bir zevk duyacak ve tabiatın güzel renklerini 

ve sinemacılığın yeni zaferini yakından seyretmiş olacaksınız. 

• 

Yeni 

Marinellayı da unutnıayınız 1 •• 
. 8483 

çıkan kanun ve nizamlar 

Teşkilab esasiye kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun 

Kanım No. 3115 : Kabul tarihi : 5121937 

Madde : 1 - Teşkilatı esasiye kanununun ikinci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi; Halkçı, Devletçi, laik ve in. 
kılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makam Ankara şehridir . 

Madde : 2 - Teşkilatı esasiye kanununun 44 üncü maddesi aşağıda 
yazılı tekilde değiştirilmiştir : 

Başvekil, Reisicumhur canibinden ve meclis azası meyanmdan tayin 
olunur. Sair Vekiller Başvekil tarafından meclis azası arasından intihap 
olunarak heyeti umumiyesi Reisicumhurun tasdikile meclise arzolunur. 

Nankin: 28 [Radyo] - Son iki 
günkü çarpışmada üçbin Japon ölüsü 
vardır. 

Tokyo: 29 [Radyo] - Çin sahil
lerinin Jabon gemisiyle dolması bir 
abluka sayılmaz. Bu ancak münaka
latı durdurabilir. 

Nankin: 28 (A. A,) - Japon ı 
tayyareleri dün gece şehrin üzerinde 

Meclis, mü_çtemi değilse arz keyfiyeti meclisin içtiınama talik olunur. 
Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai nazarını azami bir hafta zar

fmda meclise bildirir ve itimad talep eder. 
Siyasi müsteşarları Başvekil, Meclis azası arasından seçerek Reisicum• 

burun tasdikine arzeder. 

Şanghay; 28 [Radyo] - Şanghay 
yolunda lngiltere Büyük Elçisine Ja. 
ponlar tarafından yapılan taarruza karşı, 
İngiliz hükümeti lazımgelen mukabele 
ve tedbiri bugün tesbit etmiştir. 

Londra: 28 (AA.) - B. Hull, 
Çindeki İngiliz sefirine karşı yapılan 
taarruzdan dolayı Amerika hükume
tinin teessürlerini Londraya telgraf. 
la bildirmiştir. 

Şanghay: 28 (A. A.) - Olduk
ça rahatsız geçen bir geceden son
ra lngiliz sefiri Hugessen bu sabah 
biraz sükunet bulmuştur. 

Tokyo: 28 (A. A.) - Şanghay· 
dan gelen bir Japon telgrafına göre, 
Japon harp gemileri dün akşam 
Yanktse n hri üzerinde Şanghaya 

tikriben yüz kilometrelik bir mesa. 
fede Çuiu ismindeki Çin gambotunu 
batırmışlardır. Gambot, iki Japon 
gemisine ateş etmişti. 

Diğer cihdtten Tsigtao'dan bil. 
dirildiğine göre; Japon General kon· 
soloshanesi dün akşam bütün Japon 
taba11•n tahıl;, HA •••etm:iıtir. 

bir akın yakarak birkaç bomba at· 
mışlar ve muhtelif yerlerde yangın 

çıkarmışlardır. Sivil ahalidan birçok 
kişiler yaralanmıştır. 

Tokyo: 28 (A. A.) - Amiral 
makamından nefredilen bir tebliğ~e 
14 den 25 ağuııtosa kadar geçen 
zaman zarfında Jadon bahriyesine 
mensup 110 Çin tayyaresini tahrip 
ettikleri, 66 sını düşürdükleri ve 25 
hangar tahrip ettikleri bildirilmekte 
dir. 

Japonlar 16 ta} yare kaybet niş· 
}erdir. 

Nankov geçidi: 28 (A. A.) -
Domei ajansının muhabiri, Japon 
kıt'alarının dün Nankov geçidine 8 
mil mesafede kain Pataling şehrini 
haber vermet(!dir. 

Aşçı aranıyor 
Evde çalışmak üzere bir aşçı ara. 

nıyor. Matbaamıza müracaat edil· 
aeaı. c. 

MadJe: 3 - Teşkilatı esasiye kanununun 47 inci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Vekillerin ve siyasi müsteşarların vazife ve mesuliyetleri mahsus ka · 
nunla tayin olunur . 

Madde : 4 - Teşkilatı esasiye kilnununuıı 49 uncu maddesi aşağıda 
yazıl. şekilde değiştirilmiştir : 

Mezun ve her hangi bir sebeple mazur olan bir Vekil.e. icra Vekilleri 
Heyeti azasından bir digeri veya siyasi müsteşarlardan bı rı muvakkaten 
niyabet eder. Ancak bir Vekil veya bir siyasi müsteşar bir Vekaletten 
fazlasına niyabet edemez . 

Siyasi müsteşarın Vekile niyabeti halinde ka:arnamesi meclise arzo· 
lunur . 

Madde : 5 - Teşkilatı esasiye kanununun 50 inci maddesi aşağıda 
yazılı tekilde · dctiştirilmiştir : 

icra Volcillerinden veya siyasi müsteşarlardan birinin Divanı Aliye 
sevkine dair Türkiye Biiyük Millet Meclisince verilen karar Vekalet veya 
mü;teşarhkt~m sukutu dahi mutazammındır. 

Madde : 6 - Teşkilatı esasiye kanununun 61 inci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Vazifelerinden münbais hususatta icra Vekilleri ile siyasi müsteşar. 
ları ve Şurayı Devlet ve Temyiz Mahkemesi rüesası ve azasını ve Cum
huriyet Baş Müddeiumumisini muhakeme etmek üzere bir ( Divanı Ali ) 
teşkil edilir. 

Madde : 7 - Teşkilatı esasiye kanununun 74 üncü maddesi aşağl4M 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

- ~var -
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BELEDİYE İLANLARI 
PAMUK ve KOZA 

___ A_d_a_n_a_B_o_r_sa_s_ı~M""""u~_a_m_e_Ie_I_e_ri __ I 
Kilo Fiyatı ~-----

1 Milli Mensucat f abr 
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K. S. 

Satılan Miktar 
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iane l 
iane 2 
Ekspres 

l"ll:=K=le~vl~a-nt __________ ..... _..38 ______ ...;...~38;.;..;...,25 ____ .._ _______________ 
1 

YAPACI 
Beyaz 1 ·-==-'-:-------- -------- --------Siyah _ 

çtCIT 
Ekspres 
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,, Men tane 
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·-~~------·---- ----· Yulaf 

Delice 
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Kuş yemi 

( Levha, siper asanların nazarı dikkatine ) 

1- Bilumum dükkanlarla ticari,sınai müesse-se]erin kapılarına asılan lev. 
halarla tente, siper ve sabit saçaklara ait 937 senesi tahakkuk resmini 
gösterir tahakkuk müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk memur. 
tutunun kapısına asılmıştır. Levha, tente, siper resimleri kiracılardan, sa. 
bit saçak resmi de malsahiplerinden alınır. 

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

3- Bu cedveller 26-8- 937 perşembe günü kaldırılacaktır.itirazı olan
ların bu tarihe kadar istida ile belediye riy1sctine müracaat etmderi ilan 
olunur.8429 17-21-25- 29 

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

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

müracaatları ilan olunur. 8453 21 - 25 29-2 Keten tohumu 1 • __ ;...___:..;., __________ , _____ - - --------1<1 
~~~ ' !-...,,.--------·----··---- - --------Susam 

UN 

1 
~ört yıldız Salih ı 650 

u~ç~-t'~'--;~"-=-~:-----'--m-5-~ :E ~ 1- Dört yıldız Dokruluk 1 650 
~ ---

~ 1 ÜÇ " " ' 600 
~ c 1 s· ·t ] ~ ımı ,. 1 900 

;:;c Ei Dört yıldız Cumhuriyet l_E2 __ _ 
~ "'"' üç " il 625 Simit ., 1 

Llverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
28 I 8 / 1931 iş Bankasından alınmıştır. 

Soııııın Pmc 

Haıır 5 162 -1.ueı 

Rayişmark 
B. Teşrin vadeli 5 45 

Frank ( Frınsız ) 
lk. Kanun vadeli 5 49 Sterlin ( İngiliz ) 
Hint hazır 4 98 Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 9 48 Frank ( İsviçre ) 

~------------------~ iki yeni model 
• 

ASPiRATOR 

mıili ...... : 
............ ,.pdır. 

Mil .... Alellldu --~~;:~ 

ı~-96 __E 04 
631 

\ 78 - 82 

1 

1- Şartnamesinde bazı değişiklikler yapılmasına lüzum görüldüğü için 
ihalesi tehir edilen ctnaze 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 cncü· 
meninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğündedir.lsteytnlere parasız 
verilir. 

6- İsteklilerin ihale günü muayyen saatta ttminat makbuzları ile bir · 
tikte belediye encümenine müracaatlan ilan olunur.8433 18- 22 26-31 

____________ , _________________________________ _ 
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KAY AD ELEN A · K KAYADELEN su 
manos t epelerindcn A lan ve gazozları sıh· 
en fenni cihazlarla hat ve gençliko kay 

ve kapla rla nakle- y nağıdır . Daima KA 

dilen sud YADELEN 
. . . 

ur • A 
ıçmız. 

K A y A D E L E N 
KAYADE LEN su· E KAYADELEN su· 

lan ve ga zozları en L ları ve gazozları e· 

sıhhi ve ta bii has-
E 

vinize kadar gönde-

salan haiz dir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAY .ADELEN gaozJarıı ı alııkrn ~i~derdc ki im mızı ( KA YADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADEl EN dq:oJarıdır. Fü} tk c1cırracaralcr: 1(0 kuruşa ev 
lerinite gönderilir 7953 114 

1 

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

1 

den: 
Saygı değer müşterilerimizin kendi hesaplarına ve namla 

]eri pamuklarını çekilen tc.rihten itibaren on beş gün zarfııı 
dan kaldırmalanm rica ederiz. 

Bu müddet zarfında kaldınlmayan pamukları başlarında daha 
hafaza edemiyeceğimiz cihetle mecburen Ergirler fabrikasına 

mek üzere göndereceğimizi ve prese ve nakliye masraflarının müş 
alınacağını ilan ederiz. Pamuklar çekildikten en çok on beş gün 
kadar sigortalı olup bu müddetten sonra gerek fabrikamızda 
prese fabrikasında olacak yangın veya saire zararlatından dolayı 
kamız idaresi katiyen mesul ve zamin değildir . Vaktmda kaldı 
pamuklar içinde Borsa talimatnamesinin 82 inci maddesine tevfik 
vasıtasile gün hükmü fiyatla sattırılarak nıua nele görülec,..ği bütll 
terilerimizin malUmu olmak üzere ilan edilnı işt ; r. 8471 29 1 2 

Milli Mensiıcat f abr 
Ltd. şirketi müdürlüğ · 
den: 

Saygıdeğer müşterilerimizin fabrikamızda bulunan çiğitl 
lan çekildiği tarihten en çok on beş gün sonraya kadar kal 
ederiz. Ellerin.Je çiğit puslamız olan çiğit alacllklılann da çi 
tarihinden sonra en çok iki glin zarfında kaldırmalarını rica 
takdirde daha geç teslim edilecek çiğitlerin cinsinden nevin 
ğundan ve yanmış olmasından dolayı fabrikamız hıç bir sur 
zamin değildir. 8472 29- 1- 2 

------------------------~--------------------
Doç ve Pekard 

Otomobil ve kamyonları traktörl 
Bütün dünyaca şöhret kazanmışhr. BütÜll 

dek parçaları daima mevcuttur. 

Veresiye ve peşin 

Ş. Rıza 
3 - 7 g.A 8447 Yeni mağaza : Bele 

:------------------------------------------· 

1 

Rontgen Filmi 

Her boyda Rontgen Filmleri R 
Ener Tecimevinde satılmaktadır. 

27 29-31 
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