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1 Kanunusani - 1924 
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5 Kuruş l ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucaıni yakınında hususi daire Pk. 44 -

1 UZAK SARKTAKI VAZIYET VAHiMLEŞİYOR 1 

Çin-Japon harbinde de Habeş harbi gibi 

ZECRİ '.t'EDBİRLER 
Talebine doğru l:iüyük cereyan var 

Binlerce Çinli asker dün silahtan tecrit edildi 

Dünkü taarruzda Çinli
ler 2000 maktul verdi ı 

Japonlar iki Çin 
tayyaresi , 15 top 
60 makineli aldılar 

Londra : 3 ( Radyo ) - Royter 
lltqJ...L • • b'!d' • 

·~rı ı ırıyor : 
b I Dün Hankov yolunda muhare· 
p e e~ olmuştur . Japon tayyareleri 
ti~t~ -ıehrini bombardman etmiş-

Nankirıde ordu ve Komingtang 
p~~tisi mümessilleri arasında yapılan 
;ulııkereler neticesinde baş kuman
arı Çang-Hay-Şek , askeri ve 

diplomatik sahada istisnai salahiyet 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Tokyoda çıkan Assahi gazetesi 
askeri makamatın Şimali Çinin yeni 
hükümetini teşkil etmek üzere ya. 
kında askeri hareketlere nihayet ve
receklerini ve yeni hükümetin tıım 
bir mııhtariyete sahip olacağını, as
keri harekiitın ilk sathasının nihayet 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Saimbeylide şid
detli yagmurlar 

Bir köprü yıkıldı 

Sekiz ev çöktü ---Bir çocuk boğuldu 

Saimbeyli : 3 ( Telefonla ) -
Saimbeylinin Kan köyünde şiddetli 
yağmurlar yağdı, seller sekiz evi 
yıktı. Bir çocuk bo[ruldu ve bir köp
rüyü seller götürdü. Harmanlarda 
hasar çok fazladır. 

!TURİZM VE DAGCILI K 1 

Bu güzel yamaçlara çıkmak için turistik yollar ıazımdlr 

Memleketimizde bir 
turizm ofisi kuruluyor 

Ankara : 3 ( TUrksözU muhabirinden ) - Aldığım malOmata 
göre ; ekonomi bakanlı!:jı mUstakll bir.turizm ofis kurdurmak 
ve turizm ı,ıerlnl hususi bir organizmaya ba!:jlamak maksadl
le bu mevzu üzerinde salahlyetll bir heyete tedklkler yaptır
mayı kararıa,tırmıştır • 

tay Suviye arasında 
11

: gezm k pasaporta mı tabi 
Sahte Sancak Meb'usları 

Suriye meclisinin ikinci 

intibah deveresine kadar 

Hatayı tem;rı;deceklerm~ 

Asi askerler ı,gal ettlklert ,ehfrlerde 

Bu tedklkler turlzınl lnkl,af 
etml• olan melT'leKetıerde ve 
bu arada ltalya , Frgnsa , Al· 
manya , Macarfstan , A-r
ya ve Şlmaı memleketlerinde 
yapılacaktır • 

n.eı-.ııı .......... ',..~~ 

ikinci maçta 
da yenildik r. 
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Hatay kanunlarının 2~ teş!!ni 

sanide meriyete gırecegı 
unutulmamahdır (!) ------· 

lürkiye-Suriye muahedesi ihzari 
müzakereleri başladı mı? 

. Antakya: 3 [Türksözü muhabi
rırıdcn] - Bugün aldığım malümata 
ır_iire; Sancağın sahte Meb'uslarının 
bır ay evvel verdikleri istidalara Va
tarıj Parti tarafından verilen cevab
da; Suriye meclisinde ikinci intihab 
dcftcsıne kadar kalmalarının karar· 
laştınldığı bild rilmiştir. 

Bugün delege vekilinin neşretti
ği bir tebliğe göre; Sancaktaki si· 
Y~si partiler 1 O ağustosa kadar 
kendilerini hükumete tanıtmağa da
vet edilmiştir. 

Bugün Sancakta bir haber ya

yılmıştır. 

Güya Suriyeden Sancağa gel~n 
!er ve Sancaktan Suriyeye gidenler 
pasaport gibi, hükümetten birer 
vesika almağa mecbur tutulmuşlar
dır. 

Burada devran eden bir şayia
ya göre Türkiye . Suriye ihzari mu 
ahede müzakereleı i Ankarada baş
lamış ve F ransanın Ankara Sefiri 
bu işle tavzif edilmiştir. 

Ziraat Mensucat F abri
kası bir şirkete satıldı 

• 

Fabrikayı devir alan' İş Bank' 
S .. b kdan Ziraat Bank ve umer an . . 

Müteşekkil Malatya Bez ve I~lı~ 
fabrikası Anonim Şirketıdır 

b k 1 b k z · t bankın İş· Ziraat Bankaaı tarafından işle- \ an • ş an ve ıraa . I'k 
!ilmekte olan şehrimiz Ziraat Men· tirakile kurulan Malatya b.ez ve ıp ı 
sucat fahri~ Malatyada, Sümer- - Gerisi üçüncü sahıfede -

İspanya l 
iht Halinin 

ı son günleri 

General F ranko 
kati zaferin 

Artık elae edilmiş telekki 
edilınesini söylüyor 

----·······--

Turistik vasıfların hemen hemen 
hepsi~i nefsinde toplayan memleke. 
timizin mkdern turi2m t .. sislerinden 
sonra coğrafi vaziyeti dolayısiyle 
Akdeniz turist akınını kendisine doğ· 
ru çevireceğinden şüphe edilmemek 
tedir . l-31 

Belgrad : 3 ( Anadolu ajans•nın 
hususi muhabiri bildiriyor ) - Dün 
milli takım ı mız Belgradda Yugoslav 
mili! takımı ile yaplığı ikinci fut bol 
maçınd a 1 - 3 mağlüp olmuştur . 

Madrid : 3 (Rado) - Bugün gazeteleri, bir dünya harbinin ari-
neşredilen resmi telige göre; iki fesinde bu1 unduğunu ve harbin çok 

lzmirden sonra Bursanın turistik 
yollarının yapılmasının kaearlaşması 
lstanbul - Edirne asfalt yolu ile !s
tanbul · Ankara yolunun İnşa halin· 
de olması ; turist toplıyacak iki bü
yük mıntıkamız olıın Marmara ve 
Ege b0lgelerindeki yol işinin esas 
itibariyle halledilmiş olduğunu an
latmaktadır . Yol inşasından sonra 
otel , plaj , eğlence yerleri ve d iğer 
turistik tesislerin kuruluşu başlıya
caktır. 

TUrksözU : Ajansın gazete
mize gelen servislerinde ilk 
maç hakkında malOmat verll
medlğl için bu yolda vaktında 

bir haber verememl•tlk • lık 

maç ta aleyhimize 1 - 4 ile 
netlcelenml•ll • 

gündenberi hükümekuvvetleri mev. yakın oldufru hakkında hararetli ma-
zilerini muhafaza ebektedirler. kaleler neşretmektedirler 

Salamanka : 3 .{adyo) - Ge / Bunun yegane sebebi de lspan-
neral F ranko radyole halka beya. y harbi olacaktır. 
natında kati zaferi elde edilmiş te-
lekki edilmesini ldirnıiş ve idari 
teşkilatta halkınıı:anıi )'ardımını 
taleb etmiştir. 

Paris : 3 ( Ryo ) - - Fransa 
gazeteleri diyorl 

Büyük dev)e'r fikirlerini açıkça 
söylemedikçe lsnyol İşinin halline 
imkan yoktur. ; o zaman ispan
yayı mukadde-na teı k etmek la
zımdır. 

Moskova · (Radyo)- Sovyet 

Harkomitesi 
mütkereleri 

Sehri ı hars komitesi dün saat 
17 de Ouriyet Halk partisi bina 
sında içi etmiştir . 

KoıiJİn dünkü müzakeratı 
köylercJ:>mitc tarafından kurdu. 
rulaca~ okul binaları yerlerinin 
tesbiı in~a işlerinin başlaması 
için ih•t yapılması hokkında idi . 

K,e , bu işlerin görülmcji 
ve tal için komisyonlar yakinda 
faaliygeçeceklerdir . 

Hava kampında 
uçuş faaliyeti 

Ankara : 3 (Radyo) - !nönü 
yüksek uçuş kampında 6 Temmuz 
dan 31 Temmuza kadar 3400 uçuş 
yapılmıştır. Yin~ bu müddet zarfın
da iki defa tekrarlanan beynelmilel 
havada kalma rekorunu kırma te
şebbüsünün birinde 10 saat iki da
kika, ikincisi de 13 saat 40 dakika 
süren uçuştan sonra havanın müsa
desizliği yüzünden akamete uğramış
tır . 

Sovyetler 
Amerikadan büyük mik 
yasta enıtea alacaklar 

Moskova : 3 (Radyo) - Sovyet 
Rusya önümüzdeki sene içinde kırk 
milyon liralık Amerika emteası ala. 
caktır. lcabederse bu mikdar bir 
misli daha tezyid edilecektir. 

Filisiin · şinin halli yo 

lu nda Araplık çalışıyor 

100,000,000 ARAP 
INGil TEREYE KARŞI 
Mücadele hareketine hazır bulunuyor 

Flllstin mUftUsU 

Kudüs : 3 (Radyo) - Milletler 
Cemiyeti Mandalar komisyonuna mü

racaat eden Arap heyetinin faaliye. 

,,.,,...-·-·-·-·-· 
r1 -·-· - .. · · - ·-·-·"\ 

! Cenevre : 3 (Radyo) - ! 
! Daimi mandalar kamlsyo- t 
ı nu Reisi, Arap heyetinin ı 
İ müracaatını komisyona ha- ı 
j vale ederek, meselenin ı 
j tetkikini ve Filistin Rejimi i 
i hakkında karar ittihazı la- i 
j zımgaldlğlnl blldlrmı,tır. i ··-·-·-···-·-·-·-·-·-·-.................. 
ti burarla memnuniyetle karşılanmak
tadır. 

Enfermasyon gazetesinin bir mu
habirine beyanatta bulunan Filistin 
Müftüsü şunları söylem'ştir : 

- Bu projeyi kabul edebilecek 
- Gerisi üçüncü sahifede -
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l lstanbuldan Röport;ıjlarl -- ---

L 
Y azın lstanbula 

gidenler için gö· 
rülmesi hatıra 

gelen yerler içinde ada· 
far mutlaka vardır. Rab-

Rabbın, sanatkarlığını esirgeme 

diği Adalar sihirli mehtabı 

ile fusunlaşmış diyarlardır 

hın sanatkarlığını asla esirgemecliği 
bu yerler; ilahi güzellikleri ve sihirli 
mehtabı ile dışarıda da, dillerde, ku 
!aklarda fusunlu bir diyardır. Ve öy· 
ledir de .. 

Azlıkların serpilip saçıldığı bu 
yerlerde; aynı öz kanı taşıyan bir 
çok dost yüzü görmek zordur. Ve 
bu insanı çok üzer . Gelin beraber 
gezelim: 

Giinlerden pazardır. 

Sabahleyin köprünün Kadıköy 
iskelesinin az altına düşen adalar İs
kelesinde vapurların önündeki büyük 
kalabalığa karışalım. Günümüz me
sud geçecektir. Fakat yazık ki, da
h" ilk görüşte lıu şık ada yolcuları, 
biıden ayrılıklarını ellerindeki man
dolin ve gitarelerından fazla, müsteh-

zi bir eda gibi gelen yabancı dillerile 
hissettiriyorlar. Hınca hınç vapura 
girince içeride de o büyük telaş ve 
hareketlerle uygun olmıyan az bir 
Türkçe konuşulduğunu görürsünüz. 
Yanınızda Cümhuriyet, Tan , diye 
bağıran mevzie içinizden acımak ge
lir . Çünkü elde, cepte şu gazeteler 
gözünüze ilişir : 

• Republik 1 Buketo apogev 
matini 1 " 

En alt kamarada sizi uzak iklim
lere götürmek istiyen callıflı naralar 
ya bir rum, ya bir müsevi şarkısı

dır. Veya hiç yok - şu nesli tüket
miye yüz tutan lspanyolların meş 
hur " Mimoza " sıdır. 

Hiç inmeyin 1. Ve saray burnun
dan çoktan geçmiş vapurun güver . 
tesinden uzaklara bakın 1 • 

Günün ilk ışıklarile henüz gece· 
den kalma buğu silinmemiş !stanbul; 1 

Trakyaya uzanan kısmındaki - ge
çen clevirlerin ihtişamı - duvarla- \ 
rı, kaleleri ve yükselen zarif binala
rile manalı bir gelin yüzü gibidir. 

Gözünüzü bir çevrede gezdirin ! 
Kız Kulesinden Fener bahçeye ka- J 

dar uzanmış kıyıyı süsliyen Haydar. ! 
paşa, Kadıköy, Moda ve Kalamış ko- I 

yu işlenmiş bir magfrr oyasıdır. ı 

işte onlarda ki bu derin ifade in·\ 
sanı Fatihin bu meşhur beldesine , 
hayran bırakır. 

Ve gayri ihtiyari yanınızdaki 
akalliyete haykırmak isterseniz: "Bak· 
makla zevkine doyamadığın bu bel
deye ne hakla hala "Konstantilno· 
polis., der ve asıl sahibinin diline 
ısınamazsın!.. 

işte Adalar ... gökle, denizin bir
leştiği yerde kabarıverdiler. 

" A ... Navrel. Vrel Kinali, protil 
Karakteri gibi, yüzüde bin bir 

çeşid boyalı kadına dönüyorum: 
"Yanlış konuşma bayan .. Kinali 

değil Kınalıdırl Ötekisi de Burgazl. 

Vapur Kınnlı ve Burgaza yanaş. 
mış; içerideki kalabalıktan eksilen 

yadırgamadığınız, ısınamadığınız insan
ları bütün bütün kaybetmiş gibi 
rahatlaşır, genişlersinizl 

Kınalı, zaten iy; havasından başka 
eğlencesi, her şeyi kıt bir yerdir. 
Pek ragbet görmez. 

Fakat Burgaz adası kışın bile 
akalliyetlerle meskundur. Ve onun 
için "proti. adile kendi aralarında 
şühreti vardır. Ne bir sığ sahili, nede 
göze görünen bir deniz hamamı 
yoktur. 

Vapur heybeli iskelesine yanaşı
yor. Vapurda yeniden bir hareket 
başladı. 

" Maman Halkil 
Bu fena aşılanmış yumurcağın 

anasına, babasına insanın dönüb de: 
" Tepesinde ki dört papas 1 ta· 

şıyan manastırın olusile bu adı ona 
vermişseniz .. Yanılıyorsunuz! O yer 

çoktan temizlendi diye haykıracağı 
heli yor. 

Maamafih Heybeli, bu yabancı 

lakaba layık değıldir. Bilhassa Ada-
t far içinde fazla Türk sakinlerile te· 

mayüz eder. Yalnız burada Rum ve 
Ermenilerin "öksijz çocukları bakım 
yurdu., "Arfanotrofiyo. farı olmasa, 
insan onların verdiği bu isme pek 
gam yemeyecek. 

iskelesinin bir tarafında deniz 
mektebin evleri fulukalariyle uzun 
sahili altüst ederken; diğer sahilinde 
eınektar sandacılar da sandalları ve 
ağlariyle bir başka alem yaratır .. 
Büyükada gibi bir şöhreti yoksa da 
uzun yollarında merkep turlarına 

doyum olmaz. Bu yemyeşil tabiat 
parçasına doymuşsanız, beşaltı da 
kikalık bir arayla Büyükadaya ge
çelim. Yavaş yavaş isimleri türkçe· 
leştirilen lüks. şahane otelleriyle, 
büyük beyaz iskelesile, temizligiyle 
büyük / .da hepisinden üstündür. 
Onun içindirki adalar denilince ak· 
la ilk gden de odur ; 

Büyük ada !.. Onların tabirin· 
ce " Prinkipo 1 ,. Müthiş kalabalık 
buraya boşaldı. inelim. Fakat ister 
seniz inmeden pendike uğrayarak 
köprüye dönerek ve ayni vapurla 
deniz gezintinize nihayet verebilir
siniz • , 

işte demir parmaklıklarile sağ
lı sollu, ortalı ayrılmış iskelede, yaz 
aylarında sahil kazinoları önünde o 
kaynaşma, o hoşlanmadığınız ya
bancı lisan gürült üsü yine başladı. 
Hayret bir karşılıyanınız yok .. On
lar arasında Adeta garip kaldınız!. 
Değilmi?. Sabah olduğu için kazi · 
nolar bom boş.. Az sonra dolu 
meydan yavaş yavaş tenhalaşıyor. 
Çünkü; bu akalliyet kalabalığının, 

çoğunun burada bir teyzesi, bir da· 
yısı veya uzak bir akrabası vardır. 

Öyle yal büyük adayı kimler dol
duracak . 

Bilmiyorum. Bizmi eğlenmek, 

hava almak, göç etmek külfetin· 
rlen kaçı} oruz .. Yoksa onların ka
zançları mı yüksek .. Belki de öyle .. 

Çünkü adanın yaz sakinleri he
men hepsi musevi .. 

Az yukarıda, Ada yollarını top
lıyan meydancıkta merkep pazarlı· 
ğını dinleyinl 

"Posa to gumari? 
lkoşi pendi groşi 1" 
Kızmayın!. Binicisi, merkebi, e

fendisi de onlardandır. 

Merkeblerine ters ve yan binen 
"Palikarya., far gitareferine ve o 
mahud şarkılarına başladılar bile .. 
Süslü beyaz tenteli arabalar Nizam 
caddesinde yarışıyorlar. 

Sizde, bu geniş, t:miz asfalt yo· 
lu yürüyerek (dile) uzanırken , 
bu dünya cennetinin bütün güzellik· 
!eri önlere serilir. Fakat görünen bah
çeli zarif köşklerin acaba yüzde ka
çında biz oturuyoruz diye hazin bir 
düşünceye dalarsınız .. Dilde yuka
rıya aşıklar yoluna, Lüna parka ve 
oradan da büyük tura bağlayan yo· 
la çıkmazda, aşağıya koya düşen 
yere inerseniz; yeni muntazam ya
pılı deniz hamamı sizi mutlaka çeke
cektir. Gidini plaj yanında demir 
atmış dolu kotra ve yatların önünde 
bir banyo almak, kuma uzanmak çok 
zevklidir. Fakat ne garip ki, "Hris
tos., denen bu kıyı ve yamaca neden 
bir Türk adı verilmiyor .. Hala bi

lemem. 

"Nero 1 • nerol • 

Hay lanet 1 Suyun insanı ısıran 

bu yabancı adı ne; kadar benimsen-
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peşinde Tahsil çağındaki 
çocuklar ve muh 
tarl rın vazifesi 

Dahiliye Vekaleti Vila 
yete bir emir gönderdi 

Tahsil çağındaki çocukların ilk 
tedrisat kanununa göre vaziyetleri 
ve bu vadide muhtarlara düşen va
zifeler hakkında Dahiliye Vekaleti 
Vilayete yeni bir emir gönderdi. 

1 Tedrisatı iptidaiye kanunu-
nun 27 inci maddesine göre her se
ne vermeğe mecbur oldukları oku
ma çağına gelenler listesini vaktin
de vermediklerinden dolayı takibata 
tabi tutulan köy muhtar ve ihtiyar 
heyeti azalarının bazı yerlerde köy 
kanununa göı e idare heyetlerince 
cezalandırılmakta oldukları anlaşıl
mıştır. 

2 - ilk tahsil için muhtar ve 
aza,lara verilmiş olan vazifeler köy 
kanununda yazılı olmayıp bu bapta- ı 
ki vazifeler, tedrisatı iptidaiye kanu
nu ile verilmiştir. 1 

Tedrisatı iptidaiye kanunu da 
yalnız çocuk velilerıne · ceza tayin 
edip kanunen kendilerine mevdu ve
zaifi ifa etmiyen muhtar ve azaların 
tecziyelerini ahkamı umumiyeye bı· 
rakmıştır. 

Bu vaziyete göre tedrisatı ipti
daiye kanunu ile kendilerine verilmişi 
olan vazifeleri yapmıyan köy muhtar 
ve azaları hakkındaki tatbik-tın köy 1 
kanununa tebaan değil ahkamı umu· 
miyeye gpre ydpılması lazımdır. 

Binaenaleyh tedrisatı iptidaiye ka· 
nunun 78 inci maddesi mucibince 
her sene, okuma çağına girenlerin 
listesini mektebe vermiyen ve-ya ay-
nı kanunun 89, 81, 82 ve 83 üneü 
maddeleriyle köy ihtiyar meclisleri

ne veı'ilmiş olau vazifeleri yapmıyan 
köy muhtar ve ihtiyar meclisi azala· 
rı ile yukarıda bildirilen 78 inci mad 
denin son fıkrası mucibince velileri 
tarafından mektebe kaydettirilmi
yen çocuklar resen mektebe yazdır· 

Soyadı 
Almayanlar 
Dahiliye Vekaleti vilayete 

kat'i bir direktif verdi 

Soyadı işlerinde artık kat'i biri 
netice verilmesi hakkında Dahiliye 
Vekaletinden vilayete kat'i bir di
rektif geldi. Bu tamimde deniliyor 
ki: 

" Meri yet müddeti 2-7-936 
tarihinde bitmiş olan 2525 sayılı 
soyadı kanunu mucibince bütün va. 
tandaşların mezkur tarihe kadar bi
rer soyadı almaları ve taşımaları 
mecburi olduğu halde bazı vilayet
lerde elan bu İşin bitirilmediği ve 
alakadarlarca takib ve tasriinde ih
mal gösterildiği anlaşılmıştır. 

Mezkür kanunun sarih hüküm 
!eri ve 1709 numaralı soyadı nizam
namesinin 29 uncu maddesi 2 - 7 -
936 tarihinden sonra soyadı almı
yan kimselere soyadı takmak hak 
ve vazifesini vali veya kaymakam· 
!ara veya bunların memur edecek· 
feri kimselere vermiş ve kanunun 12 
inci maddesiyle nizamnamenin 52 
inci maddesi de bu hükümlere ria
yet etmiyenleri cezalandırmayı em
retmiştir. 

Daha fazla uzamağa tahammülü 
olmıyan bu işin bir an evvel arkası 
alınmak üzere vali ve kaymakamla· 
rın, alakadar, memurları faaliyete 
sevkctmeleri ve halen defterleri alın· 
mış olup da işlenmemiş bulunanla· 
rm diğer daire memurlarından temin 
edilecek yardımcı ınt:murlarla başa
rılması lazımdır. 

ı~uıuo> •"'-·'""•--•·~..1- ... ıı .............. , aıuup 

da henüz adlandırılmıyanlara da va 
li ve kaymakamlarca en kısa bir 
müddet zarfında soyadı verilerek 
tescil ettirilmesi ve kati neticeye aid 
raporun acele gönderilmesi lazım
dır . ., 

Bayrak ve Sancağa 
karşı ~evgi, saygı 

Bolgelil< 
maçlarıso 

na erdi 
İdmanyurdu 937 

şampiyonu 

Geçen pazar günü yapılması mu· 
karrer olan ldmanyurdu - Seyhan 
spor maçının , bir formalite mese
lesinden dolayı çıkan ihtilaf yüzün
den yapılamadığı malümdur . 

Bölge 937 ~ampiyonunu göste
recek olan bu maçın yapılamaması 
dolayısiyle , ve bu sebeple mesele· 
nin yültsek spor mercilerine hava· 
lesi halinde vaziyetin değişmeşi ih
timalini göze alarak bu ma~ ve ara. 
daki formalite ihtilafı hakkında neti
ceye intizaren karilerimize malumat 
vermemiş ve sükutu muhafaza et· 
miştik . 

Dün bu işlerle alakalı ve salahi· 
yatlar vazifeli şahsiyetle yaptığımız 
konuşma neticesi aldığımız maluma 
ta göre ; bölge lik maçları nihayete 
ermiş ve 937 bölge şampiyonluğunu 
şehrimiz kulüplerinden ldmanyurdu 
kazanmıştır . 

Ruhsatsız radyo 
kullananlardan 
alınacak ceza 

1 - 1 Ağustos 937 tarihinde 
meriyet mevkiine giren 3222 sayılı 
telsiz kanununun muvakkat maddesi 
muci hince , bu kaııunun meriyete 
gırdığı tarihte mevcut bilumum tel· 
siz tesisatı ve cihazları sahipleri bir 
ay içinde ruhsatname almağa mec
burdur. 

Bugünlerde Streatham şehrinde, 
bundan elli yıl evvel bir genç 
kızın vermiş olduğu kararın ne

ticesini teşkil eden bir evlenme ya
pılmıştır. 

Bundan elli yıl evvel 20 yaşında 
olan Delorah Ornet adında bir genç 
kız, her hususta kusuasuz bir erkekle 
evlenmeyi aklına koyuyur. Fakat 
kızcağız gönüz verdiği erkeğin ken· 
disine aynı duyğu ile mukabele ede· 
ceğini beklediği bir anda, başka bir 
kız!;, kiliseye giderek evlendifıini 
haber rlıyor ve tabiatiyle büyük bir 
hayal inkisarma nğruyor. 

Bundan sonra artık bayan Or
net, mesud bir yuva kuracak olan 
mükemmel bir koca bulmaya karar 
verdi. Ornet gençti; genç olduğu 
için de kendine güveniyordu. Ancak 
yıllar geçtiyçe, hayalinde yaşattığı 
gayeye kolayca varmımın imkaııı 

olmadığını anlıyor. Beş, on, onbeş, 
nihayet f'lli yıl sabrettikten sonra, 
Ornetin mukadderatını tayin eden 
mükemmel koca meydana çıkıyor. 

Geçenlerde komşu villaya Cere 
Hevit adında bir rantiye taşınıyor. 
Üzerinpen çok geçmeden Ornel ken· 
disiyle nişanlanıyor. Bu günlerde 
düğünleri yapılacak. Her halde -:ili 
yıl araştırmadan sonra keşfedilmi~ 
olan bu " mükemmel koca. yı gör
mek için düğün töreninde pek çok 
seyirci bulunacaktır. 

Borsa idare heyeti 
intihabı neticelendi 

Dünkü sayımızda şehrimiz bor
sa encümeni intihabı yapıldığını ve 
Reisle Reis Muavini intihabının da 

düne bırakıl lığını yazmıştık. Dün 
bu İntihap yapılmış ve reisliğe eski 
reis Feyzi Dural ve Reis muavinli
ğine de lbrahim Bordur seçilmiştir. 

mıyan ve bu gibi çocuk velileri ile . BAŞYEKALE· ViLAYETE EHEM· 
mektebe devam etmiyen çocu'< ve MIYETLI BIRTAMIM GÖNDERDi 

2 - Umumi telsiz telefon neş· 
riyatını almağa mahsus alıcı tesisat 
ve cihazı sahiplerinin ruhsatname 
almak için P. T. T. merkezine mü· 
racaat ederek senelik ücreti tedıye 
etmeleri lazım ve kafidir . Bu kanu 
nun meriyete girdiği tarihten evvel 
alınmış olup 937 mali senesine cari 
olan ücretler mezkur sene için alına· 
cak ücretten mahsup edilir . 

Baytar Fakültesi 
talebeleri dün şeh

rimizden ayrıldı lileri hakkında kanuni muameleye 
tevessül etmiyen muhtarların işledik

leri suçlar Türk Ceza kanununa te· 
mas eylemekte olduğundan bu suç- j 
!arla tahtı zanda olan köy muhtar ve 

1 
azaları hakkında memurin muhake-
matı kanununa tevfikan tatbikatı ka
nuniyede bulunulmasının temini la· 
zımdır. 

Bayrak ve mcaga karşı g öste
rilmesi lüzumlu ılan sevgi ve saygı 
hislerinin artırılıası için Milli Mü· 
dafaa Vekaletilı Başvekiilet yüksek 
makamından birı tamim buyrugu 
vilayete gelmiştiı 

Başvekaletin ımiminde denili· 
yor ki: 

" Bayrak ve sıcaga karşı gös 
!erilmesi elzem ol , sevgi ve saygı 
hislerini arttırma! ve bu yoldaki miş burada .. Kendisinden çok is 

mi soğuk .. 

Tenteli şık bir ada arabasiyle 
büyük turu yapar ve şu üstünden 
" Yorguli ., adını sildiremediğimiz 

" Yörük Ali., de durmayıp Lüna 
parkda dinlenmek isterseniz oda boş 

tur. Çünkü saksifoncusundan başka, 
kurtuluş " Palikar ., !erinin teşkil 
ettiği caz, sizi şarkılarile, muzikile 
sinirlendirir .. Başlarındaki allı mor
lu ipek kaşkulları ve açık Fistanla· 
rile , dönen damların da ayni ya
bancı dille muhavereleri sizi çileden 
çıkarır .. 

1 kusurları giderme için bilumum 
okullarda ve Halklerinde dersler 
ve konferanslar vernesi hakkında 
Milli Müdafaa Vekitinden yazılan 
tezkere sureti ilişik ırak gönderil· 
miştir: 

Artık dönelim . . Son varura 
kalırsanız, sizi sıkan bu havanın iz
dihamla bir o kadar ağırlaşacağı 
muhakkaktır ve siz bu vehimle- gün 
kararmadan- çıkınca, geniş bir ne 
fes alır ve günün panaramasını gözü· 
nüzden geçirirken : 

" Bu neden böyledir! . 

Diye kendinize sorar, içden hayf
laııırsınızl .. 

Tarık Ömer 

Bayrak; vatan Vtılilfetin istik
lal ve hürriyetinin Şlffj bir timsa
li olmak itibarile bütıvatandaşla
rın bu kıymetli vediaJayık olduğu 
heyecan ve hassa~iyetlsaygı gös
termesi milli ve vatan'ır borçtur. 
Bu itibarla bilumum oJarda ve 
Halkevlerinde buna da~zla ehem· 
miyet verilerek . esaslı • sler ve 
konferanslar tertibini şe~e köy· 
!erde de halkın bilgi ve ıgılarını 
yükseltecek tedbirler ımasını 
ehemmiyetle rica ederim. 

Bir sucu 
cezalan dırı\ 
Menba suyu sattığı dep pis 

tutan sucu Ahmet, Beled'e üç 
lira para cezasiyle tecziye e'iştir. 

3 - Bu kanun hükiimlerine gö
re esasen rühsat verilmesi caiz ol· 
mayan kimselerden verici veya hem 
verici hem alıcı telsiz tesisatı vücu . 
de getireeler hakkında bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezası hükmo · 
lur . Ve tesisat zabt ve müsadere 
edilir . 

Ruhsat alması caiz olan kimse· 
fer tarafından ru~at alınmaksızın 
verici veya yüz liradan bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ruhsat alınmaksızın yalnız alıcı 
tesisat veya cihazı vücude getiren
ler veya kullananlar hakkında yirmi 
beş liradan ikiyüzelli liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur . Sefer 
berliğe hazırlık veya seferberlik za
manında veyahut hazarda ürfi idare 
mıntıkalariyle her nevi askeri mem
nu mıntıkalarda lıirincı fıkrada yazılı 
fili işliyenler hakkında beş seneden 
on seneye kadar ağır hapis veya 
ikinci fıkrada yaiılı fili işliyenler 
hakkında bir seneden üç seneye ka· 
dar ağır hapis ve üçüncü fıkrada 
yazılı fili işliyenler hakkında ise bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası 
verilir. 

Hileli maddeisatan 
üç bakkal 

Bir kaç gündenberi •ehrimizde 
bulunan Ankara Baytar Fakültesi 
talebeleri Profesör Bay Hilminin 
refakatında dün akşam şehrimiLden 

Malatyaya gitmişlerdir. Talebeler , 
Malatyadaki Sultan Suyu harasında 
tetkikler yapacaklardır. 

Fakülte talebeleri dün öğleden 
evvel Mercimek harasına da gidip 
gelmişlerdir. 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün toplandı 

Vilayet Daimi Encümeni dün 
öğleden evvel Vali Bay Tevfik Hadi 
Baysalın başkanlığında toplanrııış· 
tır. Encümen bir çok işler üzerinde 
müzakerelerde bulunmuş, kararlar 
almıştır. 

r:::,,.,., mal ı·anon<a kaybolur. Siıw'4i• mal 1 
Y o nı ncOi /;iffcli tkrhal öd~nir 

GU\tEN :~gs~~-a 
tesl • 

SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rıza Satıh Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Hileli yağ satan iki bakkal onar 
lira, ve karışık kırmızı büber satan 
bir bakkal da iki lira para cezasiyle 
tecziye edilmiştir. 

Posta kutu.ıu : 9$ T"kfon N J ; 21)5 

1 8221 30-.,.W 
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HiKAYE ~ 

Kocalı kadın 
~evvel_ Ll YAZAN 1 

limıiz vücudum on selCiz H • k " • _j 
.. la imtizaç edince, beni 1 ayecı 

te çOculcta;tmyor, çocuklarla . . . 
lllektebten çıkarken beni Genç kadının serbesttiti karşı 

llnıf tal.ebelerinden sananlar smda bana da cesaret geldi. Talc· 

f.tütııııl. .. Lı • .. • kı 
Yatlı ~m ve amır t:.avn ta 

· b6caıar yamnda, ben, her· 
~Ötünden k ;ııçarak, aeuizce 
~ Y•paaaya çab11yor, tedris 
d •r11uıda bir gölge gibi dola· 
~ UIQ, 

d. İıı ~itine bakın ki çocuk
•nya beni ciddiye alamı. 

da. Türlü yaramazlıklarla işimi 
~ler eksik detildi. 
..:. ~de maarif nezaretin

bır tamim, içinde çarpın 
~lkilita &ir yenisini ekledi. 

, talet{e v61eriyfe tema
lbeleri ve J<>CUkların terbiyesi 
• ~a Olılarfa tqriki mesai et-

e- UZ&llDQ ihtar ediliyordu 
?rdfinüz mü şimdi olanlan; ço· 

. ~yle bq edemezken bir de v ! · Y; utrqmak. işte bir bu ek 
d ~t ne yapalım, emir emir· 
~ çocuklarıa ebeveJDİDİ si

rinde tetlcika batladım. 
1..:-~~ndim, kimisinin babası 
....._nin miralay, bir üçüncü· 

b...~~erdar, vay vay vayl ben 
r~ halimle onlarla nasıl 

ilirdim? 

S...1ı. fakirce kılıklı yaramu 
~ vardı . O pek öyle yük· :.:bar ailelerden birine men
. lhlıüyordu . • Oğlum, senin 

•Af " dedim. bir övey baba11 
.• • f~t iı &cab, eve haftada 
iki defa teliyor muş , bir de bü
,...._ mi olur , annen mi , biri 

• lc.ensliayle görütmek istiyo 
111 •dedim . 
Ertesi günü , her zamanki gibi 
t dolcuı~ mektehe giriyordum 
' 1iı hademe beni taşbkta karşı· 
l • • ı 'd bi b . 
1
; çen e r anım var , sem 
1Yor • • Ve yüzüme tuhaf tuhaf 

bem biç ba:Jse mevzu olmadan ge
çen konuşmalar arasında bana sine· 
maya gidip gitmediğimi sördu. •Ara 
sın 1 ,. dedim. Bu hafta • Milli sine
mada güzel bir film var " dedi, son
ra yüzüme baktı. Beklediği teklif 
benden gelmeyince, • yalmzlıktan 
pek canım sıkılıyor, eğer isterseniz 
beraber gidelim. ,. Diye ilave etti; 
ayağımıza gelen bu kısmeti de red 
edecek detildim yL Toyluğu bir ke
nara bırakarak •peki " dedim. 

Sözün kısasa, o akfam beraber· 
ce sinemaya gittik. Çaktıktan sonra 
hiraz muhallebicide oturduk, niha
yet vakit ilerleyince, evine gitmek 
is~di. Tesadüf, ~o da Aksarayda a. 
turuyormuş. Beraberce yürüdük. Bir 
çıkmaz sokağın başında durdu, bir 
kaç icap ötedeki bir evi göstererek 
• burada oturuyorum " dedi, Sonra 
gene yüzüme baktı. Birdenbire bir 
korku almışbra. Onu orada bıraka -
rak • Allaha rsmarladik 1 • dedim 
ve yürüdüm. 

Bir ay sonra, çaP.kın bir arkada· 
şam bana bu maceradan tamamiyle 
haberdar olduğunu söyleyince faş. 
bnı. Çünkü ben işi kimseye açma
mıştım. Fakat o hayretimi izale 
etti. 

- Canım dedi, senin anlayaca-
ğın o biraz boş müşereb bir kadın
dır. Seni sokak başında onu yalmz 
bırakıp gidince şaşanp kalmıı , 
biç de böylesine rast gelmedimdi , 
diyor. 

- Peki ama onun kocası var, 
nasıl korkmadan evine adam alıyor, 
diyecek oldum , arkadıipılı atıl
dı: 

- Kolayım bulmuı sokak ka-
pısı yanma iki boı tmeke koymuş . 
11 Kocam gelirse, kapıyı açar açmaz, 
tenekeleri doldunnak için çeşmeye 
yollanın, o dönünceye kadar da ya
nımdald ilVJflr ,, diyor. 

Arkadaıım beni tekrar ona gö· 
türüp barıştırmak için ısrar ediyor 
du, fakat kocalı bir kadınla girişilen 
maceranın tehli~esi gözümde küçaı. 
memişti: 

- Neme lazım, dedim, su tene 
keleri günün birinde unutulur. Derd
IİZ baııma derd mi açacağım? 

_________ ......... ----------

.. ur 
Ayledinberi devam eden ra

hat91t1ınun teıhis ve tedavisi için 
yatbğım Guraba hastanesinde Tıp 
Fakültesi ordinaryüs Profesörü Dok· 
tor Fr'lilk ile Doçen• Doktor Ekrem 
Şerif, DahiRye tefi Doçent Arif Is· 
met ve Operatör Ali Rızanın gös · 
terdikleri ihtimam ve alakaya son
IUZ teşekkürlerimi sunanm · 

Gerek profesör Frankın ve ge
rebe Doçeotlerioin mesleklerindeki 
derin bilgileri, teşhis hususunda ti· 
tizlilderi ve günlerce meşguliyetleri 
büyük ilim adamlarına yarapn me· 
ziyetlerle doludur. 

Bu vesile ile rahatsızlığımdan do
layı batınmr soran ve yüksek neza 
ketleıini eairgemiyen arkadaşlanma 
da tqekkürlerimi sunmayı borç bi-

Ap Ceza Aza Muavini 
MELiHA TAHA TOROS 

Celal Bayar 
Ayvalıkta 

1 Tun usta grevler 

Ayvalık : 3 ( A.A ) - lktisad 
Vekilimiz Celil Bayar dün şehrimize 
gelmişler ve iktisadi tetkı1dere baş· 
lamışlardır. Alman malOmata göre; 
Celil Bayar ilci üç gün burada ka· 
lacakbr. 

Hamidiye lzmirde 

lzmir: 3 (Hususi) - Hamidiye 
mektep gemimiz dün buraya geldi. 
Ve top atarak şehri selamladıktan 
sonra lim ... nda demirledi. 

Ziraat mensucat 
fabrikası aatıldi 
- Birinci sahifeden artan -

fabrikası Türk Anonim Şirketi ta
rafından sabn alınmııbr. 

Ziraat Mensucat fabrikuını mez. 
kUı tirket buabına teılim etmek 
üzere, Malatya bez ve iplik fabrika
sı Türk Anonim Şirketi teknik ser· 
visi şeflerinden Mühendis Bay Nuri 
ve Mühendis bay Cevanşir şehrimize 
gelmişler ve dünden itibaren tirket 
namına mamül ve gayri mamül em· 
tiayı tadat ve devre başlamışlardır . 
Devir iıleri 20 fÜD kadar sürecek· 
tir. Bundan sonra fabrikanın vaziye. 
ti tesbit edilecek tevsi veya tamir 
gibi teknik meseleler üzerinde tet· 
kikler yapılarak şirkete bir rapor 
verilecektir: 

Şirket, memur kadrolanna ay· 
nen devir alacaktır. Fakat Ziraat 
Mensucabn şimdiki memutları bir 
kaç ay için usul en, vekaleten vazife 
görecekler ve bilahare şirketin kad 
resuna asaleteh dahı1 öbrcaldar. 
dır. 

Ziraat Mensucat depolannda 
mevcud mamul ve gayri mamul 
emtianın mikdara teıbit ve cedvellcr 
tanzim ettikten sonra fiyatlar tes· 
bit edilecek ve bedelleri Ziraat 
Bankasına şir~ et tarafından ödene
cektir. Fabrika ve müştemilib be. 
delltri hakkında şirketle Ziraat 
Bankası uyuşmuştur. 

Tunus: 3 (Radyo) - Tezgib 
ameleleri grev yapmıı ve polise bü· 
cum etmiılerdir. Polia, mecburen 
ateş açmış bir amele ölmüı, iki 
amele ap yaralanmıştır. Bir çok 
amele de tevkif edilmiştir. 

Cezairde orman yangını 

Cezair : 3 (Radyo) - Cezair 
mınbkasmda 7000 hl"ktar' orman 
yanmıltJr. Orman yangını hilen de· 
vam etmektedir. 

i LES21 ±& == == 

Filistin işinin halli 
- Birinci sahifeden artan -

bir tek Arap tuavvur edilemez. Fi. 
listinin bir Yahudi yurdu yapılması
na asli müsade etmiyecetit. Bu kı· 
ta bizimdir. Bu uturda sonuoa ka
dar mücadele edecetiz. lngiltere bu 
projeyi tatbik edemez. Haritaya ba· 
kınız. 

lngiltere, Arkamızda 100 mil· 
yontuk bir Arap kitlesi olduğunu 
unutmamahdır. 

Projeyi tatbika teşebbiis edildi· 
ği gün bu 100,000,000 kişi derh'1 
ayaldanacalcbr. Biz lngilterenin bu 
işi bir iyi yola sokmasını istiyoruz ve 
gözlüyoruz. 

Şam : 3 (Hususi) - Verilen ma· 
lumata göre; Filistin işlerini müzake. 

re için burada büyük bir Arap kon
gresi toplanacalcbr. 

da : 
Bazı tayinler 

Kadaatro mektebi 937 mezunla 
rından Şevket Upr şehrimiz mer. 
kez Tapu memurlutuna ve Akkaş 
Kocabaş da ikinci katipliğe tayin 
edilmiştir. 

Seyhan Valiliğinden: 
1- Ölü Hacı Şefikadan teberru suretil" Hususi IJareye intikal eden 

ve aşağıda mevki, hudut, miktar ve muhammen bedelleri gösterilen alb 
parça tarlanın iki senelik icarı açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Şartnameleri Hususi Muhasebe kalemindedir. 
3- Arthrma 10-Atustos-937 sah günü saat ( 11 ) de vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır . 
4- Arttırma açık surettedir • 
5- Her bir parçanın muvakkat teminat miktarı aşağıda yazılmıştır: 

Muhammen 
miktarı 

Teminat Bedeli Hektar Cinsi 
30 378 34,7382 Tarla 

32 429 3:1,4251 Kulak tarla 

34 452 41,5388 Büyüle tarla 

18 240 22,0560 Paşaköy tarla11 

Mevkii Hududu 
Terkcpn Dogusu: Recai çiftli· 

tinden Alcdctirmene 
giden yo~Babıo: Ali 
Mehmet vereseleri 
tarlası, Güneyi : Eğri 
ataçtan Akdetirme
ne giden yol, kuzeyi: 
Recai ve şerikleri 
tarlası • 

Ak dam Kuzeyi; Güneyi,d<>tu · 
su yol,bat111, verese· 
ler tarlasL 

• Kuzeyi: Paşaköyü yo. 
lu d<>tusu Adana yo. 
lu,batısı: Eğriağaç yo· 
lu Güneyi: vercaeler 
tarlası . 

• Kuzeyi:güneyi,dotusu 
yol,bataaı Papköylü-
ler tarlaıı. 

5 S3 4,8707 Haydarotlu bucatı (Bahçe) Batısa:meZbalil, dotll' 

" 
5 49 • 4,5031 

23- 27- 31- 4 

• • 

8344 

ıu,güneyi~~I. 
Bat111: Seyhan ve kıs
men 5ait ata ogullan 
kuzeyi : Sait ağa ve 
güvercin opUarı do
iulu:aet güneyi:Sey
ban. 

Sahife : ! 

Uzak Şarktaki vaziyet vahimleşiyor 
- Hirinci ah feden artan -

bulduğunu ve Nankin ordusu şimale 
dotru ilerilemediti takdirde Japon 
krtaatınan bir müddet istirahata çe· 
kileceklerini yazmaktadır. 

Nankin : 3 ( Radyo ) - Sov
yet büyük elçisi Tiyen Çindeki Sov. 
yet elçisine yapılan tecavüzü Çin 
hükumeti nezdinde şiddetle pro 
testo etmiştir. 

Tokyo : 3 ( Radyo ) - Tien 
Çinden bildiıilditine göre 919 pro-

tokolunu ihlil eden Japon kıtaab,3200 
Çin askerini silihlanndan tecrid et-
miş ve 11 havan topunu musadere 
etmiştir . 

Sanghay : 3 ( Radyo ) - Çin 
üniversitesi Cenevreye bir telgraf 
çekerek Japon bombardmamnı pro· 

testo etmiş ve zecri tedbider itti· 
hazanı istemiştir. Efkan umumiye , 
hükumetin resmen zecri tedbirler 
ittihazı talebinde bulunması fikrin
dedir. 

Tokyo: 3 ( Radyo) - Japon 
eı kanı harbiyesi daha 300,000,000 
lira tahsisat istemiştir . 

Tokyo : 3 ( Radyo ) - Japon 
büyük ordusu peyderpey sevkiya
hna devam etmektedir . 

Tokyo: 3 (Radyo) - Çinliler 
dünkü taarruzda 2000 maktul ver. 
diler ve 3 tayyare , dört top , 60 
makineli tüfek bırakıp kaçtılar. 

Tokyo: 3 (Radyo ) - Diyet 
meclisinde beyanatta bulunan har· 
biye nazıra, Japon tayyarelerinin fa· 
aliyeti hakkında izahat vermiştir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

(Cürüm ve Ceza) 
Mqhur RUS ediplerinden : 

FEODOR MICHAILOVITCH DOSTOIEWSKI nin bütün dünya lisan. 
larma tercüme olunan eserinden vt HARRY BAMR ve PIERRE BLAN. 
CHAR tarafından büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen ve IST ANBUL 
ŞEHiR TIY ATROSUNDA aylarca oynanan , bütün dünya tiyatro ve 
sinema aleminde yepyeni bir değişiklik yapan ve hüyük muvaffakıyetler 
kazanın bu filmi 1>Ütün Adana halkına mutlaka görmel<"rioi tavsiye ederiz 

Pek yakında : 
Binlerce fügüranın ittirakile ve bu filmde işitecetiniz ve her ağızda 

dolaşacak şarkılar velhasıl filmlerin şaheseri ve dans, muzik filmlerin 
en güzeli 

Mari Nella 

iKi YAVRUCUK 
TAMARA 

TATLI BELA 
ŞOV BOT 

8383 

Ye • ka u ve nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Kanun No: 3222 Kabul ıarihi : 91611937 

Fasıl: III 
Teüı:ı alıcı tesisatı 

Madde 7 - Telsiz ahcı tesisata bu kanuna göre tabi oiacaklan mua
mele itibarile üç nev'e aynlır : 

A • Umumi telsiz telefon nqriyabna almıya mahsus tesisat , . 
B • Abone o!anlar için matbuat, borsa gibi haberleri almıya ~yanyan 

hususi tesiaa.t, 
C • Umuma nıahsus telsiz telefon ne~riyatı dahil olsun olmasın her 

nevi resim nakline aid neşriyab almıya mahsus tesisat. 
Madcie 8 - Her hangi neviden olursa olsun alacı tesisata aid ruhsat

nameler tanzim edilece~ nizamnameye göre Nafia Vekaleti namına Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü tarafındın verilir Ancak, icra Ve
killeri Heyetince tesbit C\lilecek askeri mıntakalarda bulunan ecnebilere 
ruhsat verilmeden evvel alakadar askeri makamlann muvafakata alınır ve 
bu gibi ethasa aid tesisabn vasıflan Genel Kurmay Başkanbğına ve Da· 
biliye Vekilliğine bildirilir. 

Fasıl: iV 
Telsiz. telefon alıcı tesisatı 

Madde 9 - Yedinci maddenin (A) fıkrasındaki alaa teaisata ruhsat 
almak için mahalli posta, telgraf ve telefon idaresine yazı ile müracaatta 
bulunmak kafidir. Bu ruhsat anten tesisi iznini de ihtiva eder· Şu kadar 
ki, alaa telsiz telefon cihazı mevcud olmaksızın sabit anten tesis etmek 
istiyen bina sahiblerine ücret alınmaksızın izin verilir. 

Memleket dahilinde ikametleri bir ayı geçmiyen ecnebi seyyahlann 
otomobillerindeki telsiz telefon alıcı cihazı için ruhsat almaya lüzum yoktur. 

Madde 1 O - Bir ruhsatname yalnız bir alıcı cihaz içindir . 
Madde 11 - Rcabiyon devresi anten üzerine doğrudan doğruya te

sir eden alaca cihazların kullamlması memnudur. 
Madde 12 - Ecnebi Devletin Türkiyedeki siyasi memurlan ruhsat

namelerini Hariciye Valcileti tavassutu ile Nafia Vekiletinden ahrlar.Kon
IOloslar bu müracaatlan vilayet vasıtasile yaparlar . 

Madde 13 - Ruhsatnameler ancak alacı cihaz ile ve Posta , Telgraf 
ve Telefon idaresine malumat veriler ,,k başkuına devredilebilir. 

Madde 14 - Tesisatın bir yerden diger bir yere değiştirilmesi ha
linde veya tesisatın kaldınlmasında ve iıletmiye vaı'ında kaldınna ve iş· 
letme tarihlerini bir ay zarfında yazı ile Posta, Telgraf ve Telefon idare. 
sine bildirmek lazımdar • 

Bu ihbarlar Damga Resmine tibi detildir. 
Sekizinci maddede yazıb mınt:.ablara girmemek şartile tenezzühlerde 

ve bir ayı ıeçmiyen seyahatlerde alıcı cihazların nakli için müracaata lü· 
zum )'Oletur • 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi>atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

Kapımalı pamuk-
_ K. _ s.d:!-:l=-~~::.=:~s.~11====::1::::,.:~K~U~o""'=GT.;:::~ 

Piyasa parlağı ,, ----'-'------- -----ı------ ---_!.--~---:-'----
Piyasa temizi ,, ----; 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

ÇIGIT 

l_E_ks_,___pre_s ___ -,~--ı--1------
iane 1 
Yerli "Yemlik,, --------

" "Tohumluk,, _ 

Buğday Kıbns ---,, Yerli 

it Men tane 
Arpa 
fasulya 
:Yulaf 
Delice 

~iftehan ka plıaası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütÜ!! dünya kaphcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu t>lmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden rnüstdit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur • 

Tren ücretleri yarı yarıY.a tenzilatlıdır 

1 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır: 200 

125 

Bir gecelik l 
otel odası 
Bir gecelik 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

taş odalar ) 
75 Birinci baraka 
50 İkinci ,, 

30 Hususi banyo ( 

15 Umumi " ~ 
Bir kişi ücreti günde 

iki def aya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 33 

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağnbnnda nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularaa 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 12 8966 

TürksözU 

ı ıa n 18 F Rek.lam. bir .~icareth~- 1 

nenın, hır muessesenın 

en büy;ük propagandasıdır. Reklamla-! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde ok:unan 1 

Türksözüne veriniz. 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasınôa 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

•• •• 

Cİldler ~~tüphaneniz~ güzelletişr~ek 
ıstiyorsanız kitaplannızı Turk 

sözünün miicellithanesinde yapbrınız. Nefis bir cild, 
reokli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır. 

Resmi evrak, cedveller, defter· 
ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniı, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır • 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

züoden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder • 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
tün işlerde büyük bir tenzilat yapm~ll:tldır. 

1 Seyhan vilayeti Ha 
mitesinden : 

Mevcut plan mucibince 
nın Karşıyaka matiallesinde 
ket hastanesi civarmda yap 
olan bet ~nifh mektep binal 
atı pazarlık suretile ta1ibin1. 
edileceğinden bu inşaata taP 
ların Ağustosun onuncu s~ 
saat ( 18) de Parti binasın 

misyona müracaat eyl~melet'.İ 
olunur . 8382 

Radyo 
Markonl 

Reşdbey mahallesinin yeni 
larda 8 numaralı ev on beı 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıy• 
racaat.8380 2-7 

1-~çık eksiltme suretilc bir c<:naze nakliye otomobili satın al 
1- Sayın halkımızıQ memnuniyet ve ratbetini l(,.ıanan Bor-Kemer. 

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlü ıa
ruri ihtiyaçları temin edilmi,tir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciter 1 Mide , Mesane , ve Kum hastalık 
larına karşı tesiri ICatileşmiştir. 

3 - Halkın teveccüh ve rağbeti dolayısile tahlil ettirilen Bor Kemer· 
hisar Maden suyuna ait Hıfzıssıhha genel direktörliiğünün 30/7 /934 tarih 
ve 570 sayılı tahlil raporu sureti berveçhi ati arzolunur. 

Sadık Göksel 

caktır. 
2-Muhammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3-Muvakkat teminatı (182) liradır. 
4-lhalesi Ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beşte Beledi 

encümeninde yapılacaktır · 
5-Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan 

rasız alabilirler • 
6-lsteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat malCbuzlarile 

tikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunur,8345 23-28-1 

SA 

Görünüş 

Rengi 
Kokusu 
Tadı 
Tean1ülü 
Tortusu 

- Berrak 
- Renks~ 
- Kokusuz 

1 - Atatürk parkında projesine göre yaptınlacak çeşme ve havuz J•ınC 
atı kapalı zarf usulile eksilt~eye konulmuştur. - ta 

- Milhi 
- Hafif kalevi 
-- Yoktur: 

Kaleviyeti 100 E. C. suyu sarfoluhur . 
N 10 Hel. Miktarı 
Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Mağnazyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hanım 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(MG) 
(Co 2) 
(Co 2) 

38, LC. C. 
Litre 6,0972 GR. 

" 
5,7492 GR. 

" 0,4365 " 
,, 1,9825 " 

Yoktur 

,, Yoktur 
,, 0,0140 Gr. 

Ee o Al O 
2; 3.2 3 O, 0042 

,, ,, ,, O, 2622 
,, O, 1988 
" o, 8382 
" o, f.092 
" 1, 6142 

5 - 10 8371 , ____ , ... ___________ _ 
Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kayadelen 

Kaplanna kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adar.a Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 94 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdür üğünden : 

Ankara civanndaki mÜ<'sscse)er için iki tabip alınacaktır . isteklilerin 
şartları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları ~ 

15-20- 23-27-31-4- 8112-17-20 8314 

2- Keşif tutarı (5893) lıradır. incl 
3..._ Muvakkat teminatı (442) liradır . 'r 
4- ihalesi Eyh1lün 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye ei1 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname proje ve sair evrakı Belediye fen işleri 

dir. isteyenler oradan parasız alabilirler . ıiy 
6- Eksiltmeye girmek isteyenlerin şimdiye kadar yaptıkları işle tıtı 

gösteren vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gün evvel mürf lur 
caat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. or 

7- Taliplerin teklif mektuplarını ihale günü saat on ikiye kadar 8( 
lediye Reisliğine- vermeleri ilan olunur.8361 29-4-8-12 

O S! 1 i •MIC4l 2ii 

.. / 269 

Umumi Neıriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöı:ü matbaası 


