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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kunıluş Tarihi 
1 KAnunusani - 1924 

bir Japon harp Cakanı 
_,.i ....____ General Haya,ı 

• ,.~. Tavzih 
tlıünasebetile 

Nevzad OUven 
dür· 

QQ ~ürksözü ,, nün 5 Ağus-
eıl' U tos tarihli sayısında "çif-

lekr te tekerlekli , dört teker-
Ya~ araba davası,,başlığile bir yazı 

ali" Verd · ~".'· Matbuat hürriyetinin bana 
tak 1111 en basit bir hakka dayana
kaııı Yazdığım bu yazıyı vilayet ma
çiJe 

1
.' Qönderdiği bir tavzihde [ Çif-

iyf sevk~n. ~ihinlerini yanlış bir yola 
ıııekt dıcı mahiyette ] olarak gör

sıı aleyh~ Ve umumi Maclis kararları 
ırıe hareket şeklinde göster

-• llıekted' ..,,. ır . 
ben turasını derhal söyleyeyim ki, 
bir kQ u Y.azıyı memleketin büyük 

r tine tlesınin mevcud bir şikaye
e1c.I en 

1 
tercüman olarak yazdım. Bina-

a 6 Yh b d · · · ·h· ler . u yazı a çıfçılerın zı ın-

hiç'~. YarıJış bir yola sevkedecek 
ır niyet olamaz. 

ııı· ikincisi.bu yazıyı yazmakla umu-
liye 1 Meclis kararfarı aleyhine hareket 

6\tiğ ' . . 
01 ıın ıddıası da ne kadar döğru 

an bacağını bilmiyorum. Arasında mat-
d uat hürriyetini müeyyit kanunun 

• ·ye ha .mevcud bulunduğu Türkiye Cum
urıy f k B e ı anunlarının bir yazıcıyı 

belediye ve umumi Meclisin veya 
nd• b~nlara benziyen diğer her hangi 

o'r heyetin kararlarını beğenip, be
k~nmemekten men veya onları ten
~ ten mahrum edecek bir madde 

1
• evcut olduOundan haberdar deği-
ım K v · anunlarım ızın ne vllayet 

'y \ n_e d.e belediye meclislerine la-
e· u tı bır mahiyet bahşettil!ini de 

zannetmiyorum. Binaenaleyh onla
r'.~ kararlarını tenkidin de bir cü
rum olmadığına kaniim. •· 

rk 

&dTYok, eğer bu bir cürüm telıikkl 
, m 1 ~Yorsa buna d.ı şu cevabı ver

e ta kendimi mazur görüyorum : 

1
• Ceza tehdidi ile korkutulacak 
~·~~ . t?lebesi çağında olmadığım 

1 
' fıkırlerinin mes'uliyetini taşı-

'.llaktan çekinecek kadar gevşek 
ıradeli aşkın bir yaşta da değilim. 
d ~~ noktayı da herkes gibi ben 

al· h 6 b~lıyorum ki; bir vatandaşın her 
angı bir fiil ve sözünün cürüm 

teşkil edip' . etmediğine karar ver
n:ıek hakkı ancak yüksek adalet oto· 
rıtesine aittir. 

ı· 

Ü 

Gelelim meselenin asi ına ; 
. . Vilıiyet Umumi Meclisi bir ge

rılık iŞ'areti olan ve bir takım mah· 

~urları olduğunda şübhe bulunma-
,. 1 0ın1 daha evvelki yazımda da 

~ Söylemiş olduğum çifte tekerlekli 
a~abaların kullanılmasını men et
mı~t· v ır, Ve bu kararın merıyete gir· 

-

inesi için de evvla iki ve sonradan 
Vukubulan muracaatlar üzerine bir 
sene dah4 izin verilmiştir. Fakat 
aradan dört seneye yakın bir müd-
det geçtiği halde bugün mevcud 
arabalardan ancak yüzde onu dört 
tekerlekli olmuştur. Bunun sebebi 
nedir? Bunu şimdi burada araştır· 
rnayacağım . 

Yalnız bugün bir vaka mevcud
dur: Bu yıl mahsul her zamankinden 
Çok fazla :olmuştur. Mevcud dört 
tekerlekli nakil vasıtaları bu mahsulü 
Şehir anbarlarına nakletmeğe kafi 
değildir. Bu takdirde hır tehlike 
rnavcuddur; yağmur mevsimine ka· 

•• Pazar 
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Şimali Çinde Japon 
aleyhdarlığı büyüdü -

Nankinde Çin Millı Müdafaa konfe
ransı toplandı, kararlar alındı 

Almanya Cindeki muallimlerini 
geri çekmeğe başhyacak 

• i 

l ı 

-
ıvıuzatterıyet kazanan bir .Japon 

neşe hallnde 

Londra: 7 [Radyo] - Royter 
ajansı, bugün harp veya sulhun ya· 
kında Çin hükumetiyle Japon Sefiri 
arasında yapılacak müzakerelerin 
neticesine bağlı olduğunu ve Çin 
resmi mahafilinin, Çin'n ihtilafların 
muslihane bir surette halledilmesine 
her zauıan taraftar olmakla beraber 
şerefli bir netice istihsal etmek için 
bütün çarelere başvuracağını beyan 

e~tiklerini bildirmektedir. 
Tokyo: 7 [Radyo] - Japn a

leyhdarlığı harekatının artmış ve 
unıumi bir mahiyet alarak bütün 

Çine sirayet etmiş oldu~unu ve Ja · 

Diğer muhtelif menbalardan alı· 
nan haberlere nazaran merkezi Çin 

?ü~umeti. kıta?tı Pekin ve Tiyençin 
ıstıkametınde ılerlemektedir. 

Tokyo: 7 [Rayo] - Japon tay· 
yareleri muhtelif d~hili şehirler üze
rinde keşifler yapmaktadır. 

Japon Hariciy.e Nazırı mecliste 
hükumetin askeri harekatla muvazi 
olarak Nankin hükumetiyle diploma. 
tik müzakerelere devam edileceğini 
teyid etmiştir. 

Pekin: 7 [Radyo] - Çin milli 
müdafaa konferansı Mareşal Çang • 
Hay - Şekin riyasetinde Nankinde 
toplanmış ve konferansa bütün hü· 
kumet reisleriyle eyaletlerdeki askeri 
şefler iştirak etmiştir. 

Ruzvelt 
Türkiyeye 
Ne7.aman 
Geliyor? 

B. Ruzvelt 

Londra : 7 (Radyo) - Vaşing· 
tondan bura gazetelerine verilen 
malilmata göre; Amerika Reiscu m
huru Bay Ruzvelt Avrupaya yapa-

cağı ilk seyahatinde muvafık zamanda 
Ankaraya uğrayacak ve Atatürkü 
ziyaret edecektir, 

ALMANYANIN 
HAM MADDE 

İhtiyacı derecesini 
gösteren hareket 

tebaasının memleketı terketme 
poo b·ıd· k ye baslamış bulunduğunu ı ırme · 

tedi. 
- Gerisi ikinci sahifede 1 

Berlln : 7 (Radyo) - Gorlng 
tarafından bugUn neşredilen 
beyannamede Selllloz lstıhsal 
edllebllecek butiln maddelerle 
beraber ağaç ve kereste gibi 
maddelerin de harice satılma
sı kat'iyen yasak edllm i ştlr • 
Almanyanın şlddetle mUhtaç 
olduğu ham maddeler bir cin· 
se münhasır değll heman bU· 
tiln nevllerdedl r. 

dar nakledilemiyecek ve mühim bir 
servet parçası toprak üstünde ha

rap olup gidecektir. 
Bunun için şimdiye kadar pratik 

sahada tatbik edilmemiş olan bu 
kararın tadili çarelerini aramak lıi
zımdır. . 

Bunun aksi iddia edilemiyeceğı-
ni sanıyorum . Çiftçiyi müşkil bir 
mevkıden kurtarmak iyi niyetile olsa 
gerekdir ki, bugün dahi çifte teker
lekli arabaların şehir kapuların~ ~a
dar gelmelerine, binaenaleyh çıftçı
nin bu arabayı ovada kullanmasına 
müsaade edilmiştir. Şu halde sıiyle
diğimiz mahzur selahiyetdar makam 
tarafından da varid görülmüş demek-

tir. 
Biz bu böyle olduktan sonra , 

bazı k~ydlarla bu arabaların [ çifçi
yi aktarma külfet ve masrafından 
kurtarmak için ] bu , bol mahsul 
yılında şehire girmelerine d~ '.°üsa
ade edilmesini temin kasdı ıle o 
yazıyı yazdık . Çünkü , . yalnız ~u 
yüzden çifçinin vereceğı para '.°ü
him bir yekun tutacaktır . Dedık . 
Yoksa bugün Avrupa köylülerinin 
dahi kullanmakta olmasına ve ara· 
banın tekerleklerinin ikiden dörde 
çıkarılması mühim bir yenilik sayıl: 
mıyacağına rağmen çift~ tekerle~~' 
arabanın mıihzurlarına bız de kanıı~. 
Sabanı bırakıp traktöre , düğe~ı 
bırakıp batöze , muvasonnöze ' .. mıb· 

k k .. ı·· u de zere sarılan Çu urova oy us 
kanidir . 

Nitekim maddi imkan bulan bir 
çok çifçimiz iki tekerlekli araba~ı 
bırakıp dört tekerleklisini dağıl 
kamyonu tercih etmiştir . Bu da , 
Adana çifçisinin uyanıklığını , yeni• 
ye karşı olan büyük sevgisini gös• 
termeğe kafidir . 

Cenevrede mandalar k · .. k omısyonu muza ereleri -------
Filistin işinde Mısır bi 

taraf gözüküyor 
İngiltere Müstemlekat nazırı da 
Cenevreye gelmiş bulunuyor 

Ku~üs : 7 ( Hususi) _ lngilte 
re Parlamentosunun kararile Akvam 
Cemiyeti daimi mandalar komisyo· 
nuna hav!ile edilmiş olan [ Filisti
ni~ taksimi . p. ojesi ] Cuma günü 
muzakere adılmeğe başlamıştır. 

lngiltere müstemlekat memuru 
da Cenevreye gelmiştir. 

Bu müzakerede hazır bulcnmak 
üzere bir çok gaz~teciler ve Yahu· 

'.~zıma son vermeden şurasını 
da ılaveye lüzum görüyorum : 

iyi olduğuna inandığımız işleri 
takdir etmekten ve alkışlam kt n 

k. d' a a 
çe ınme ıOimizi görenlerin yanlış· 
lığına , noksanlıOına veya ' mahzu
runa kani olduğumuz işleri tenkid 
ettiğimiz zaman d bu hareketimizi 
bir cürüm telakki etmiyecek kadar 
munsif ve geniş yürekli olmaları 
IAzımdır . Onları bu şekilde görmek 
mensup bulunduOumuz , kutsiyetine 
inandığımız meslekte bizim için çok 
değerli bir teşvik ve kolaylık ola
caktır . 

dilerle Filistin Arap heyeti de Ce· 
nevrededir. 

Filistin Arap Heyeti rnüftnün 
riyasetinde ve Yahudi ha yeti de Tel· 
ebip hahemının riyasetinde idi. 

Irak mümessili Cenevreden yeni 
vazifesi başına gideceği sırada Filis. 
tin meselesini takip için Cenevrede 
kalmak emrini almıştır. 

Komisyon Belçika murahhasmın 
Başkanlı~ı altında açılmış ve bu içti
maın daımi mandalar komisyonunun 
32 i . . . . 
. ~cı .1 ~tısnaı toplanmıs olduğu v ! 
şımdı Fılıstin meselesi için toplandı. 
ğı tebliğ edilmiştir. 

Reis da 936 Filistin ihtilalinden 
sonra lngilterenin Filistine bir tah. 
kik heyeti gönderdiğini ve onun ra 
poruna istinaden projenin şimdi Ce·] 
n~vr~de müzakere edileceğini söyle
mıştır. 

Ondan sonra lngiltere müstemle 
kat nazırı uzun boylu izahat vermiş 

- Gerisi ikinci sahifede -

HAT AY iNTiHABI 
"" 

NE ŞEKiLDE OLACAK 
Antakya ve İskenderunda tahrik 

hala devam ediyor 

Antakya : 7 (Türksözü muhabi
rinden) - Gerek Antakya ve ge
rekse Is~ enderunda anasır arasında 
fesat çıkarmak istiyenler tahrik faa
liyetine devam etmektedirler. 

Sancakta seçim nasıl olacak? 

Sancak meclisi azanın intihabı 
iki dereceli seçim usulile yapılacak
tır. Hukuku medeııiyesine sahip bu . 
lunan ve yirmi yaşını aşmış bulunan 
Sancaklı her erkek birinci derece 
müntehiptir. ikinci derece müntehip 
seçilebilmek İçin okuyup yazmak 
şarttır. Mebus olmak için de yuka
rıki şartları haiz olmak ve yirmi beş 
yaşında bulunmak lazımdır. 

29 ikinci teşrin 1937 ile 15 nisan 
1937 tarihleri arasındaki zaman için

de yapılması maşrut olan ilk intiha· 

bat işleri Milletler Cemiyeti meclisi ı 
tarafından tayin olunacak olan aza-

!ardan müteşekkil bir komisyon ta
-rafından tanzim ve m~rakabe edile

cektir. 

Bu komisyon, T~rkiye ve Fran· 
sa hariç olmak üzere, Milletler Ce
miyeti azasından olan devletler ta· 
baasından müteşekkil olacak ve bun· 
lara Türk, Alevi , Arap , Ermeni , 
Ortodoks Grek cemaatlarının mü · 
messi!leri katılacaktır. 

Birinci derece müntehipler (ya· 
ni yirmi yaşındaki Sançak vatanda· 
şı erkekler) kendilerini , İntihabat· 
tan önce, bu komisyonun delegeri 
karşısında Türk, Alevi, Arap, Erme
ni, Ortpdoks Grek cemaatlurından 
birine mensup olduklarını alenen be
yan ederek o cemaat siciline kay
dettireceklerdir. (Bu işin nasıl yap· 

lacağı hakkında fazla tafsilat yok-

- Gerisi ikinci sahifede -

lzmirdeki yangın facia 
sindan kim mesai? 

Ateş niçin büyüdü ? 
Korkunç facianın 
son muhasebesi 17 ölü ı 

lzmlrden bir manzara 

lzmir : 7 ( Türksözü muhabirin. 
den ) - Bayraklıdaki infilak hadi 
sesi etrafında tahkikat devam ediyor. 

Bugün , o civarda oturan ve ha· 
diı;eye şahid olanlardan komisyon 
cu B. Halid isticvap edilmiştir . B. 
Halid , ezcümle şöyle demiştir : 

Benzin deposu yanmağ'ıı başladığı 
zaman şirket mümessili Ali Meftun, 
eli yüzü yanık içinde , bizim kapıya 
geldi . Kendisini! su verdim ve yan· 
gının nasıl çıktığını sordum . 

" Ali Meftun acele ile şunlaıı 

- Gerisi üçüncü sahif_ede -

1 
İSPANYA 
HARBİ 

Komite son toplantıda 
da bir şey elde edemedi 

Devletler ademi müdaha 
le masraflarını vermiyor 
Hitler, Frankonun Bolşevizme karşı mücadelesin
de nıuvaffak olmasını temenni ettiğini söyledi 

Londra: 6 [Radyo} Ademi· 
müdahale komitesi içtimaında F ran

sanın vaziyetinde bir tadilat görül
müştür. Sovyet Rusyarun fikriyse 
daha anlaşılmamıştır. 

Komite yakında bir içtima daha 

yapacaktır. · 
Devletlerin, ademimüdahale ko

misyonu masrafını ödemekte ihmal 
gösterdiği anlaşılmaktadır. lngiltere, 

yeni mali tanzimattan evvel bir tah· 
sisat daha vermiyecektir. 

Berlin: 7 [Badyo] - General 
Franko'nun Berlin Sefiri Bay Hitle
re itimadnamesini verdi .. 

Hitler, iki hükumet arasındaki 
münasebattan bahsederken, Franko· 
nun Bolşevizme karşı ınücade!ade 
muvaffak olması temennisini izhar 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Japonyayı idare eden 

GİZLİ KUVVETLER Ü11c§l~~IF0<®1FÜ 

(kan kardeşliği) 
VE 

Borsada alım, satım Cenub bölgelerde 
hayvan hastalığına 

karşı tertibat 

Hafta tatili kanu-

(kara ejder) 

1 
Bu iki cemiyet Japonyada mevcud 132 cemi- ı 

yetin en kuvvetlisi ve korkuncudur. 

Japonlann, Avrupadan gelen her yanın gizli cemiyetlerinin reklama 
karşı dehşetli l:ıir nefretleri vardır. 
Ne umumi merkezleri ve ne de ga· 

·şeyi fevkalade bir meharetlc taklit 
etmelerine rağmen Tokyo sokakla· 
rında kara, ıaavi ve haki veyahut 
kırmızı gömleklilere rastgelinmc· 
melctcdir. Fakat denilebilir ki Japon 
imparatorluğunda olduğu kadar dün
yanın hiçbir memleketinde askeri 
antiparlömanter, Ültra • nasyonalist 
teşkilatlar mevcut değildir. 

1 zetclf'rİ vardır. Umumi toplantıları 
tcrtibetmedikleri gibi sokaklarda ge
çid resimleri de yapamazlar. Aza. 
)arı birbirlerini tawmazlar ve en bü 
yük şefin kim olduğunu da bilmez· 
lcr . 

Müblaga olmadığına şüphe bu. 
lunmıyan adcdlere göre, bu çeşit 
yüz otuz cemiyet ve bu cemiyetle· 
ria de iki milyondan fazla azası var 

dır. 
Jpon ordusunun subaylarından 

hiç birisi yoktur lci, itiraf edilen he· 
defleri Japonyada Parlamentoyu 
lağvedip yerine diktatörlüğü ikame 
ve bütün Japon hayatının her saha 
sında Japonlann [saf milliyetperver 
lik ] dedikleri prensipleri hakim 
kılmak olan bu yüz otuz cemiyetin 
birisine mensup olmasın .. 

Bu teşekküllerin gizli cemiyet 
!erden farkı, açıkça icrayi faaliyet ey· 
lemclcri ve icra vasıtası olarak "deh · 
ıet. istimalini reddetmeleridir. 

Bu teşekküllerden en mühimmi 
[Kokuhusa] dır. Ve başında Baron 
Hiranuma, General Araki, eski de. 
ni:ı: işleri nazırı Amiral Osumi ve 
eski deniz Büyük Erkinıharbiye Re 
isi Amiral Kato vardır. 

Bu cemiyet garip bir silsilei mera. 
tip sistemine tabi olarak organize 
edilmiştir. Cemiyetin üç çeşit azası 
vardır: 

1- Şefler 
2- Para veren azelar 
3 - Para vermiyen azalar. 
Para veren azaların sayısı yüz· 

binden fazladır. Bu da göateriyor ki 
Kokuhusa Japonyamn en kuvvetli 
parlöııwıtarizm aleyhtarı cemiyeti· 
dir. 

En kuvvetli rakibi, deniz ordu. 
!arına mensup mütekait subaylardan 
müteşekkil olan [Dai Nippon Goku· 
kai) cemiyetidir. 

Bu cemiyeti idare edenler de 
General Kikuşi, General Sato ve 
Amiral Ogasavara'dır. 

GiZLi CEMIYEnER 

Japonyada alttan alta inkişaf et· 
mekte olan birçok ğizli cemiyetlerin 
en korkunçları [Ket Zumei Domei] 
yani [Kan kardeşliği) ile [Kuku Ryu 
Kai] yani [Kara Ejder] cemiyetleri· 

dir. 
Bu iki cemiytin :uaları bilhassa 

ordudan ve üniversite gençliğinden 
seçilmedir. Her iki cemiy~t te aynı 

hedefleri güttügleri gibi aynı vası· 

taları da kullanmaktadırlar. Bu iki 
cemiyetin gayeleri şunl\rdır: 

Şiddet zoru ile iktidar mevkiini 
ele almak, Parlamento sistemini ilga 
etmek, matbuata gem vurmak, bü. 
yük sanayiin ve ticaretin çalışmasını 
tanzim ve sosyalistleştirmek, Ame. 
rika veya fngiltereninki kadar 
kuvvetli bir donanma vücudc getir
mek, sıkı bir teslihat politikası ta· 
kip etmek ve nihayet Japonyanın 
Asya kıt'asındaki yayılma ve geniş· 
leme hareketini temin etmek .. Oka· 
dar" 

N.!l ( kan kardeşliği ) ve ne de 
( kara ejder ) aynı nıhta olan lrlan· 
da veya lspoayaııın [ Yuntes ] (erile 
ııı ukaycse cdilcınez, Çüf\)cü, J,apon· 

Bu cemiyetlerden birine girmek 
için çok şiddetli ve karışık bir me
rasime boyun eğmek lazımdır. 

Hatta denilebilir ki kabul ve ye· 
min merasimi çok azaplıdır da . 
Çünkü, namzed yemin esnasında bir 
hançerle kollarından keserek bir kaç 
dakika kanını akıtmağa mecbur
dur . 

IHMALKlRLARA ÖLÜM 

Yukarıdan gelen emirlere körü 
körüne itaat etmek lazımdır. Kor 
kaklık ve hiyanet ölüm tehdidile ce
zalandırılır. lstemiyerek yapılan ha· 
talar bile aynı şekilde ceza görür. 
bu bususta en güzel misali, Tokyo 
üzerinde uçarak Prens Saionjiyi , 
Baron lkkiyi ve saray Nazırı Konta· 
ro Suzukiyi öldüren .memur (kan 
kardeşliği ) cemiyetine mensup su· 
bayların muhakemesi esnasında gö· 
rülmüştür. 

Muhakeme komplocuların genç 
bir mülizımı, polisin meseleden ha· 
berdar olup almadığını anlamağa 
memur ettikleri '.anlaşılmı;tı. 

Uzun ve çok derin bir tahkikat· 
tan sonra bu genç mülazım komp· 
loculara, zabıtanın henüz bir şeyden 
haberdar olmadığını tasdik etmişti. 
Yanlış mı idi ? Çünkü bir kaç gün 
sonra komplocularııı on üçü de t~v 

kif olunmuş. Genç mülazımın polisle 
hiç bir münasebeti olmadığı ve hı · 
yanct etmemiş olduğu kati surette 
anlaşılmakla beraber şeflerinin tev
kifinden iki gün sonra odasında ölü 
olarak bulundu. Şunu derhal ilave 
etmek lazımdır ki, katili de hiç bir 
zaman bulunamadı. Gizli Japon ce· 
miyetlerinin eli esrarengiz Asyanıni 
öbür ucunda Allahın eli kadar özden 
ve kudretlidir. 

ŞAŞIRMAYAN iNTiKAM 

Bir çok seneler içinde [ kan kar. 
deşliği ] ve [ kara ejder ] cemiyet· 
}erinin azalarından bir çoğu ölüme 
ve yahut hıdematı şakkeyc mahkum 
oldular. Fakat bu cemiyetlerin ne 
kudreti ve ne de fevkalade cesaret· 
leri zerre kadar azalmadı. 

1921 de kabine harp büdcesini ka
bul ettirmeyi teklif ettiği zaman[kan 
kardeşliği [ cemiyeti o zaman mali· 
ye nazırı bulunan B. Takahaşiyi 
kaçırıp öldürmek istemişti . Fakat 
bu sırada Takahaşi bir türlü bulu-
namıyordu , Bnnun üzerine cemiyet, 
onun yerine mali;e nazırın politika· 
sını tervic eden başvekil Harayı öl

dürdüler . 
On sene sonra bu defa da [ ka· 

ra ejder ] lcr tarafından öldürülen 
maliye nazırı B. lnnuyenin yerine 
geçen Takahaşi tekrar müfritlerin 
baş belası kesilmiştir . Y alruz şunu 
da söylemı:k icap eder ki B. Tak1· 

:başi hayatını kurtarmak için büyük 
tedbirler almıştır . On beş scnedea 
beri üst üstüne iki gece aynı evde 
uyumamış olduğu söylenmektedir • 

Sokağa kuvvetli bir muhafıl müf· 
rezesi olına<lan hiç bir zaman çıkma· 

Şehrimiz Borsasında alım satım 
muameleleri gün geçtikçe biraz da
ha hararetlenmektedir. 

Dün buğdayın kilosu 4,10 ile 
4, 15, arpanınkilosu 3,30 ile 3,35 , 
yulafın kilosu 3,17,5 kuruştan alınıp 
satılmıştır. 

Hasta adamın 
sinir buhranı 

Kilise kö ıünden (Adana) Salih 
oğlu Refet adında birisi, mübtela 
olduğu bir hastalıktan müteessiren 
sinir buhranı geçirmiş ve bu sırada 
yerdeki bir bıçagın üzerine düşerek 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralı basta derhal memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Yüksek askeri ehliyet
name alacak talebeler 

Yüksek mekteb ve üdiversite ta 
!ebelerinin yüksek askerlik ehliyet· 
namesi alabilmeleri için takib edil· 
mesi lazım gelen ders programı hak· 
kında genci kurmay başkanlığından 
alakadarlara bir tamim gönderilmiş
tir. Buna göre lstanbul ve Ankara· 
daki ydksel.: okul talebelerinin üni· 
versite talim kıtalariyle muhtelif sınıf 
kıta ve okullarında görecekleri tıılim 
ve ders programının ana hatları ye· 
nidw hazırlanmıştır. Öğretmenler 
ve kıta kamutanları bu esaslara göre 
kendil~ri yıllık teferruatlı program· 
ları tanzim edeceklerdir. Nazari ders· 
ler üç yıla taksim edilerek gösteri· 
leccktir. 

Suriye ve Hatay mıntıkasında çı 
kan hayvan hastalıklarının hududu· 
muzdan içeri sirayet etmemesi için 
tertibat almak üzere şehrimiz baytar 
müdürünün bu mıntıkalara gittigini 
yazmıştık. Baytar müdürümüz Adil 
Olgun buradaki işleri görerek dün 
şehrimize avdet etmiştir. 

Bölgede köy odaları 
inşaatı 

Bölgemiz köylerinde, köy oda. 
lan tesisine teşebbüs edildiğini ev 
vclce yazmıştık. Haber aldığımıza 
göre; bir çok köylerde odaların in
şasına başlanmıştır. 

Bir ayda Adana 
da yenen et 

4675 hayvan kesildi 

Bir ay içinde şehrimiz mezbaha
sında ( 467 5 ) hayvan kesilmiştir. 

Bunlardan 3772 koyun, 43 dişi 
koyun, 621 erkek keçi, 18 dişi ke
çi, 1 kuzu, 21 dişi manda, 13 öküz, 
135 inek, 50 dana, 1 malak. 

Bir köyde tahta deposu 
yandı 

Kuwcuoğlu köyünde (Ceyhan) 
Hacı Ramazan oğlu Osmane aid 
bir tahta deposu yanmıştır . Yangı· 
nın sebebi hakkında tahkikat ya. 
pılmaktadır . 

Bu yıl üniversite talim taburunun 
ikinci bölüğünde bulunan talebeler 
gelecek yıl kamp yapmıyacaklar ve 
yalnız nazari dersleri takib edecek· 
)erdir. Şimali Çinde 
~ .,._. ~ 4~ Japon aleydarlığı a r ;::; ! _ ~.;",; ,.,;,"'~ ·"·" _ 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı, 

gök yüzü açıktı. En çok sıcak göl. 
gede 37 ,5 santigrad derece idi. 

maktadır . Bu tedbirler sayesinde 
kendisi ölümden kurtulmuş ve ikin
ci bir defa takip ettiği mali politi· 
kayı yine başvekilin hayatiyle örlemiş 
1932 de başvekil lnnukai bir grup 
genç subay tarafından katedilmiştir. 

Bundan dört sene sonra Takaha· 
şi amiral Okadanın teşkil ettiği ka
binede bir üçüncü defa olarak yine 
maliye nazırı oldu . Fakat bu defa 
[ kan kardeşliği ]cemiyetinin intika. 
mından kurtulamıyarak 92 yaşında 
olduğu halde ~atili erin kurşun yağ· 
muru altında can verdi . 

Terröristler aynı günde amiral 
Sato ve general · Vatanobeyi de öl. 
dürdüler . 

[ Kan kardeşliği ] nin ] temiz. 
lik ameliyatı ] dediği bu işi idare 
eden yüzbaşı Şiro Nonaka polis evi· 
ne gireceği bir sırada karakiri yaptı. 

Uzak şarktaki bugünkü vaziye· 
tin ve Japorıyamn komşulariylc olan 
münasebetlerinin gerginliği düşünü· 
lecek olursa Japon gizli cemiyetleri 
ile ordudan büyük bir kısım ara· 
sında mevcut olan münascbatın bu 
vaziyet üzerine tehlikeli bir surette 
müessir olmasını çok muhtemel gör
mek lazımdır . Bu münasebat her 
halde , belki dünya sulhunun da 
bağlı olduğu uzak şarktaki barışı 
kurmak isteyenlerin işini kolaylaştır
ın ı) 1'.C2k tır . 

Berlin: 7 [Radyo] - Berlin si
yasi mahafili Çin hizmetinde bulu· 
nan Alman muallimlerin geri çağırıl. 
masını ciddiyetle derpiş etmekte
dirler. 

Tokyo: 7 [Radyo] - Şangay'da 
vaziyet daha ziyade gerginleşmiştir. 
Askeri hazırlık yapılıyor. Japon mın
tıkasını çeviren Çin kıtaatı mevzi· 
)erine yerleşmişlerdir. 

Şanghay: 7 [Radyo] 1 Son de· 
fa Ti yençine gelen takviye kıtaatı 
45,000 dir. 

Ranginde Japon kıtaatı bulun· 
maktdır. Bu mıntıkanın terkedilmesi 
askeri kumandanlık tarafından hal· 
ka tebliğ edilmiştir. 

Tokyo: 7 [Radyo] - Japonya 
Har biye Nazııı General Hayaşi Ja. 
pon Diyt't meclisine hadiseler hak. 
kında izahat verdi. 

Londra: 7 (A. A.) - Uzak şark· 
taki haberlere ait muhtelif menba. 
lardan alınan haberlere nazaran Ja· 
ponyada Çin harbi için konulan lah· 
sisa tla bu hususta ihtiyar edilen 
masraflar:ve mükellefiyetlerin tak
simi meselesinde ordu ile iktisadi 
mahfeller arasında çıkan büyük an. 
)aşmamazlık neticesi kabine müşkül 
bir vaziyette kalmıştır, 

Nankin hükumeti yirmiden yir
mibcş yaşına kadar İşe yarar bütün 
erkekleri silah altına davet etmiştir. 

Onsekizden kırk yaşına kadar 
işe yarayan bütün erkeklerin de 
gönüllü olarak orduya yazılmaları 
hususunda büyük mikyasta propa
ganda yapılm : ıl : . 

nu suçluları için 
bir karar 

Hafta tatili kanununa muhalif 
haı cket edenlerin cürmü me,hud 
mahkemelerine verilip verilmeye· 
ceği hakkında bazı yerlerde hasıl 
olan tereddüd üzerine, Adliye veka· 
leti bu suçların hususi bir muhakcınc 
usulüne tabi olduğu ve bina~nr.leyh 
cürmü meşhud mahkemelerinde kö· 
rülemiyeceği hakkında bir karar ver· 
miştir. 

~abıtada 1 ----
Bir kadın yüzünden 

Saracan mahallesinden Saip oğlu 
Nail ve Sofubahçe mahallesinden 
Ahmet oğlu Bilal ve Ahmet oğlu 
Cabbar adında üç kişi bir kadın yü 
zünden kavgaya tutuşmuşlar , neti· 
cede Bilal ve Cabbar Naili sopa 
ile sol gözünden yaralamışlardır. 
Bunu mütekaip Nail, mütecavizlere 
dört el silah sıkmış, fakat kurşunlar 
bir kimseye isabet etmemiştir. 

Her üçü hakkında · da kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Bir tavuk yüzünden 

Yamaçlı mahallesinden Bedir 
oğlu Tevfik ve lbrahim kızı Bedia, 
lbrahim kızı Meryem, Abdullah oğlu 
Ali ve Süleyman oğlu Aziz arala· 
rında tavuk yüzünden çıkan bir kav· 
gada birbirlerini tokat ve tekme ile 
döğdükleri şikayet olunduğundan 
hep~i de yakalanarak haklarında ka. 
nuni muamele yapılmıştır. 

1 Cenevrede Manda
lar komisyonu 

teşkilatı 

- Birinci sahifeden artan -

bir gizli celse yapılmış . Mak Mahon 

Filistinin Araplara vaad edilmediği
ui söylemiş Emir Abdullah cevap 
vermiştir. 

Filistin Arap heyetinin ( istiklal 
talebini havi ve taksimine muhale

tet edan ) raporu da komisyona ha
vale edilmiştir. 

Arap heyeti komisyon reisile te· 

mas ederek Filistin hakkında konu 

şacaklarını ve itiı azlarını anlalınış
lar ve Fılistin için istiklal istemişler
dir . 

Heyet Yahudilere ancak akalli· 

yet muamelesi yapılabileceğini bil
dirmiştir · 

Irak mümessili de ( takririni ) 

Akvam cemiyeti katipliğine tevdi 
etmişti. 

Müzakerat esnasında müstemle· 
kat nazırına Mısısın noktai nazarı so· 

rulmuş ve cevaben kendi salahiyeti 
dahilinde olmadığını söylemiştir · 

Ve Mustafa Nahas Paşa gelgi
ği vakit fikrini söyliyeceği tabii ol 
duğunu söylemiştir. 

Bugün Yahudi kongresi toplan· 
dı ve Filistin taksim projesini mü· 
zakereyc başladı. 

Henüz bir karar verilmedi fakat 
ekseriyet taksim projesinin tadilen 
tatbikine taraftar oldutu anlaşılıyor. 

Kongre kararını Doktor Vayzmen 
_bizzat Cenevredc takip cdereıtir. · 
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Londra mektubu 

Çocuk filmleri 

SinemanmAmerika gençliği üıerı0 

yoptığı t esiraıa aid yeni ıedkı 
neticesinde stadyolara . çocukla 
lw§una giden kıtaplara ve ıırıa~ 
/arı proğramlarına uygun fil,,,.,, 
hazırlamağa davet edilmiP 

a ngiliz film sanayii çocuk te~ 
O yesinc mahsus olarak tavsı~ 

edilen filmlerin bir listesini oet 
retmiştir . 

Sinemanın Amerika geoçlit Üstü 
üzerinde yaptığı tesirata aid yrJI kan 
tedkikat neticesinde stadyolar ço "yo 
cukların ho:;una giden kitaplara .ı ek 
anayurdları proğramlarına uy~ 0 ka 
filmler hazırlamağa davet edilmişti! ların 

lngiliz film enstitüsü ise stadYo' !reli 
ların daima çocuklara yarayışlı bir ğind 
çok filmler çekmekte olduğunu goı 1' ab 
önüne alarak bunları tedkik etnıe~ llıuk 
ve aralarında iyilerini intihap etıııe~ Yap 
kafi olduğuna kanaat getirmiştir· kırın 

Enstitünün hazırladığı liste ço· renk 
cuk velileri mektep idareleri tara' dığı 
fın.'an da tekrar tedkik edilere~ lrası 
en iyileri seçilecek ve himaye ve tef~ne 
vik edilecektir . n 

Plan vasıtasiyle büyük ve kiİ' Desi 
cük çocukların talim ve terbiyesin' 
deki sır , bu filmlerin çocuk terbiye'osu 
sine mahsus yapılmış olduğur. u ihsas >ten 
etmiyerek onları cğlen4irecek şekil·tab 
de yapılmasıdır. Bu filmlerin içinde 'Öd 
en çok rağbet görenleri ırmak sey· ~ze 
yahları ve Afrika yolcuları gibi haki'lln' 
ki , tabii manzaraları havi olan he" 
yecan ve alaka uyandıran filmlerdir· ~k 
Buulardan başı bozuk Halk da hoş- •n 
)anmaktadır . Bunlar bilhassa yapı· 1,R 
lan diğer terbiyevi filmlerden daha 1 k 
çok tesir husule getirmişlerdir . '~i 

Bir de sırf talim maksadiyle 181 

dershane ve mektep labratuvarları isi 
için yapılmış filmler vardır ki bun· n 
)ardan c;.ok istifade edilmektedir . şt 

Bu filmlerde de ustalık çocukla· 
rın evvelce gördüğü bildiği şeylere Da 
dayanarak yeni bilgiler telkin et· lı 
mektedir . ld 

Yalnız sırf talime mahsus olan id 
bu filmleri muallimin idare etmesi 1 

• 

lazımdır . 
Bizim sinemacılarımızla 

idarelerimiz de bunlardan 
etmelidir . 

k 'e me tep 
istifade n 

1 
>r =------------.....,.,.- il 

Hatay intihabı 
- Birinci sahifeden artan -

tur. Fakat bizce, Milletler Cemiyeti 
komisyonu Sancağa geldikten sonra 
halkın kendini nasıl kaydettireceği
ni ve kaydolunabilmek için nasıl ve 
ne yolda hareket etmek lazım gele. 
ceğini bir talimatname ile bildirile. 
cektir. Bununla beraber yukarıki 
cümle iyice tetkik olunursa, görüle· 
cektir ki Yurtdaşlar, mensup olacak· 
!arı cemaatı beyan etmekte temaınen 
serbest bırakılmışlardır . ) 

Ayni camaata mensup olarak 
kaydedilmiş ~lan müntchiplerin ade. 
di Sancağın heyeti mecmuası için bu 
cemaatın malik olacağı mebus ade. 
di ile ikinci derece müntehiplerinin 
adedini, aradaki nisbetlere göre ta· 
yin edecektir. 

Şu kadar ki bu muamelenin ne · 
ticesi ne olursa olsun her cemaate 
aşağıda yazılı asgari mebus miktarı 
temin edilmiştir. 

Türk cemaati 8, Alevi cemaati 
6, Arap cemaati 2, Ermeni cema· 
ati 2, Ortodoks cemaatı 1. 

Kayid muamelesinin netic~sindc 
çıkacak kati adetler esas olup bu 
adetler her cemaat için daha fazla 
ise asgariler JJ adede isal olunur . 
Daha noksan ise aynen kalır, ten· 
ıil edılmez. Bu yüzden mebus ade· 
dinin teca~ üz etmesi de caizdir. 

Her yüz birinci müntehip için 
bir ikinci müntehip olacaktır. Meclis 
azası ikinci müntehipler tarafından 
intihap olunacaktır. 

c 
il 

d 
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C~ HiKAYE ? 
SRARLI 

Nakleden ----ı 

Hikayeci ı ŞATOI 
-----------------·---·r-

et T "•.Şatosunun gölgesinde bit· 
dı~ olan küçük Kenş ormanı 

lif iistij k aıma yıldızlı değildi. Kışın 
eli kanatı ardı v~ Yazın yeşil yaprakları 

"Yor ~mahluklara yuva vazifesi gö. 
~ ek 

1
: akat asıl onu sonbaharda gör 

• k dazımdır'.. O zaman küçük orman 
a ar .. 1 

tit !arını h ıtız~ di kil.. Bu acaba agaç· 
yv ieliyıı ususı maddelerinden mi ileri 
bil lindeordu.' Yoksa toprağın zenginli· 
Öl 1'a'tia~ ~ı? Burası malum değildi. 
el uk anunlannra uzun müddet 
J Yapr:~~met ederdi. Bitişik orman son 

tir ~ırıııız ~ı'ını da kaybettiği zaman o 
ço· r nk ; 1 e karışık sarımsı güzel bir 
ra ijığı s:~r b .rüzgar estiği zaman çıkar· 
rek lrasınd ır şelaleye ve parmaklar 
tefline b an. kayarak akan altın sesle· 

'n e/nzıyorau, Küçük ormanın bü· 
kii· esi sanelerden güzel bir de efsa· 

vardı 
sio' Bund 
biyrosund an çok zaman evvel T .. şa· 
hsaı >tens a Rozin İsminde genç bir 
ekil· r abii ~Yaşıyordu. 
inde 'Özler· emen Roziıı gün gibi güzeldi, 
ey· •zefi~· sa~ah parlaklığında teninin 

haki İİnürs~ ~ilerden daha taze diye dü 
. nuz. 

he Bür· . 
rdir. ek Ilı u_n efsane prensleri en yük-
hoş- an d ezıyetlcre i}i periler tarafın-
apı· •trıı;tar doğmaz maliktirler! Buna 
aha 'İ kaı~j. liayır, Rozin güzel değildi. 

tkind· 1 ve müşfikti. Fakat dehşetli 
·yıe ird· 

1 •8~undan dolayı çok müte
ı L ır " 
rları lsizliğiııe ıtın yıldızlı ormanda ta· 
bun· ndis' ağlarken, bir kuğunun 
dir , tutıne Yaklaştığını ve şöyle ko 
kla· • yrıu hayretle gördü: 

Da aşlarını kurut, prenses. Eros 
lere Ya d 
et- tınd r ım edecek. Bu gece, ay 

•da a bu gölün sularında yıkan, 
olan iden bahçelerinin en güzel çiçe· 
mesı ı . ~ daha güzel olarak çıkacak 

~Oz' 
ktep tek ırı_akşam heyecanından tit-
fade na k 2Jzlece şatodan çıktı ve or· 

d oştu. Ay soluk ışıklarıııı gü · 
>td algalara atarak kendisin' bek· 

ı.---- ~· Tereddüt etmeden berrak 
Ceiit~j ve kuğunun emri muci
lıı ~cudunu ve herkes;n bakış· 
d açırdığı zavallı yüzünü uzun 

1Ya k u Y1 adı. Sudan çıkınca Rozin 
iycti :urı doğru söylediğini gördü: 

•re~~erin en güzeli olmuştu, o 
~I' 1 Venüsü bile kıskandırabi· 
• 

1
' Rozinin bundan sonra ne 

,r itle 
ıtı? s~t olduğunu anlatmak la· 

sonra 
ceği

sıl ve 
gele. 
irile. 
arı ki 
'rüle· 
lacak. 

1 
Guzel bir senyörle evlendi 

r ~ok Çocuğu oldu. 

1 
~ at o nankör olmadı. Göl ke· 
~·tasavvur edilmiyecek güzel

aınen l ır rrıabet inşa ettirdi. Kapı
d aşk rrıabudu Erosun bir hey 
e bulunuyordu. 

n ade- ~le Yıldızlı ormanın efsanesi 
için bu t doğdu. Bundan sonra çirkin 

ade- ~sevgililerinin kalbini kazanmak 
erının 1 ;~ette Erosa yalvarırlar ve 
re ta· olde yıkanırlar. 

••• 
llldi rı .. 1 d . e guze , ne e prenses 

yüzü çilli Mari, aşık olmak fclake· 
tine uğramıştı. 

Kimsenin mevcudiyetinden bile 
haberdar olmadığı bu çirkin hiz· 
metçi kız seviyordu. 

Hem de kim ; Şato sahibinin 
oğlunu . G~nç Hektar memlekette 
güzel olarak tanılırdı. O bundan do· 
layı iftihar eder Ve çok egoist dav· 
ranırdı. 

Haberi olmadan kazandığı mu· 
vaffakiyeti istihfaflı bir gülüşle kar· 
şıladı . Ne demek! .. .. . 

Bir pis kız ümitlenmek curetın· 
de bulunmuş ha ... Ne cesaret. Ve 
anide alçak adam, komedilerin en 
fenasını oynamaya başladı. Fakat 
bir gün genç şato sahibi yorularak 
kendini başka eğlencelere verdi. Ta.I
lı rüyalarının yıkıldığını göran Marı, 
çok üziildü. Sıcak yaşlar akı~tı~tan 
sonra yaldızlı orman efsan~s.ını ha
tırladı. Neden gölün kuvvetını dene

- . kt' Güzel olunca sevgilisinin 
mıyece ı. 

kalbini bzanacak ve onu yaptıkla· 
rına pişman edecekti'. . . . 

O gece Mari' proıesını tatbık et· 
ti. Herkes uyuyunca gürültüsüz kalk 
tı ve kalbi çarparak ormana doğru 
yollandı. 

Aydınlık gecede, ay gümüş:ü a· 
kisleri, siyah dalgalar üzerinde ka· 
an soluk ışığını akssettiriyordu. 

y _ Eros, kudretli ilah, bana gü
zellik ver, diye yere diz çökerek a· 
cıklı bir yalvarışla haykırdı. 

içten gelen bir imanla gözleri 
aydınlanarak kalktı. Suyun soğuk te. 
masından titreyerek göle girdi. Ya 

vaşça yine : . 
_ Eros, bana güzellik veri dı-

ye tekrar ederek yürüdü. 
Biraz sonra su omuzlarına kadar 

sonr l çenesine kadar, daha sonra ... 

Daha sonra, ertesi günü onu, u:. 
zun aramalardan sonra buldular. Vu
cudu uzun otlar tarafından tutulmuş 
ve bazıları da bacaklarına sarılmıştı. 
Ölüm. onıı hayret halinde yakal~
mış - fakat bu esrarı izah edebı· 
!irseniz, ediniz - ve onu o kadar 
deniştirmişti ki, mucize~i görm~k 
için uzaklardan koşup geıenler, goz· 
!erine inanmıyorlardı. 

Kır çiçekleriyle süsledikleri ölüm 
yatRğından çok güzeldi. işten bozul· 
muş kırmızı elleri ince v~ be~a:~ı · 
Herkesin alay ettiği yüzu mıkalan 
jın bıçağiyle yontulmuş mermer 

parlaklığında idi. 
Felaketten haberdar olan Hek 

tar kendisi için ölenin baş ucunıı 
gelmek zahmetinde bulun~u.' Efsane· 
yi bildiği ıçin Marinin bu 1 ~ 1 ned:n 
yaptığını anlıyor ve ganp garıp 

heyecanlanıyordu. 
Alaylarının kurbanının karşısında 

bulununca, hali daha berbatlaştı: 
_ Ne kadar güzelmiş, diye ba 

ğırdı, bunu evvelden nasıl ' görme 
dim? Öyleyse kördüm! ... Bu kadar 
güzellik karşısında yere diz çöktü , 
ölünün soğuk eli üzerine hürmetle 

b. .. .. "k kodu ve etraftakiltre 

TGrbödl -- -c~ 
Sahife ~ -' 

-Y-A-ZL-IK-s-in_e_m_ad-a-.I 

Şark vilayetlerimiz : 
muhtelit futbol 

takımı 

Ankara : 7 (Radyo) - Üçüncü 
umumi müfettişlik mıntakasında ye · 
di vilayet sporcularından müteşek
kil bir doğu karışık spor takımı 
yurt dahilinde bir turnovaya çıka 
caktır. 

Muğla köylerinde 
kalkınma 

Ankara : 7 (Radyo) - Muğla 
vilayeti köylerinin kalkınma işi ha
raretle devam etmektedir. Bütün 
köylerde sağlık kursu teşkilatı ya
pılmış, ı90 kişi yetiştirilmiştir. Köy· 
ler için ecza dolapları, sedyeler yap· 
tırılmakta, ayrıca örnek tarlaları , 
meyve bahçeleri, umumi helalar , 
köy odaları , çeşmeler meydanlar , 
pazar yerleri yapılmaktadır. 

İran heyeti karşılanıyor 
Ankara: 7 (A. A.) - Askri 

manevralara davetli bulunan lran 
askeri heyetini karşılıyacak olan 
heyetımiz bu sabah Erzurumdan hu
duda hareket etmiştir. 

------. ------
Üniversiteye yeni ecnebi 
profesörler getirilecek 

Is tan bul : 7 [ Tüıksözu ınu\ıa. 
birinden) - prag üniversitesiıe kay. 
dıhayat şartiyle çağırılan fen fakül
tesi astronomi profesörü Treunklih 
i5viçrenin Friburg üniversitesinde 
vazife alan maruf radyoloğ Dessau
er'in )erlerine aynı kuvvette iki pro· 
fesörün getirilmesi takarrür etmiş 
tir • 

Astronomi için Amerikada bu 
lunan Alman profesörü Rozenberg 
ve Almanyada Fon Brunn'la görüş
şülmektedir. 

Radyoloji enstitüsü Alman Laza
rus'la ve bir lsviçreli profesörle mu
habereye girişilmiştir. Bu profesörler 

tldere yılı başında lstanbula gelmiş 
bulunacaklardır. 

İspanya harbi 
- Birinciden artan -

etti. 
Madrit: 7 [Radyo) - Diin öğle

den itibaren G~rp, Şimal ve Cenup 
cephelerinde şiddetli çarpışmalar 
devam etmektedir. 

Hükumetçiler mevzileıini muha· 
faza etmete, birçok cephelerde iler· 
lemektedirler. 

Madrid : 7 ( A.A. ) - ispanya. 
da Santander cephesinde Cumhu
riyetçi kuvvetler muvaffakiyetle iler· 
lenıektedirler . Dün bu cephede on 
sekiz hükumet tayyaresiyle 25 asi 
tayyare arasında şiddetli bir hava 
mııhaıebesi olmuş ve asi rnenbalar· 
dan verilen malumata göre hüku· 
mel tayyarelerinden on ikisi dü~ü· 
rülmüş asi tayyareden de yedisi üst
leri delik drş i k olarak dönebilmiştir. 

Tohumlarımızın 
ıslahı • • 

ışı 

Ankara : 7 ( Radyo )- Ziraat 
Vekaletince tohumların ıslahı için 
Erzurumun Ilıca nahiyesinde bir 
tohum temizleme evi kurulmakta
dır. Burada çifçi tohumları parasız 
olarak çalkanacaktır . 

Amerika - Sovyet Rusya 
ticaret anlaşması 

Nevyork : 7 ( A. A. ) -
Sovyet Rusya ile birleşik dev· 

!etler arasında iki memleket idhalatı 
hakkında kaydsız ve şartsız en zi. 
yade mazhari müsaade millet mua· 
melesinin tatbikini derpiş eden bir 

1 ' • an aşma yapı.mıştır. 

İzmirdeki yangın fa 
ciasından kim mesul 

-- Birinci sahifeden artan 

söyledi: 
Tenekeler lehimlenirken gazoca· 

ğı parladı , benzinler ateş aldı . iş· 
çiler deponu1 içinde bulunuyor . 
Hepsi yanacaklar . " 

" Ali Meftun , diğer yaralılarla 

beraber hastaneye götürüldü . " 
Tahkikata nazaran , yangının 

büyiimesine sebep , depolarda yan
gına karşı bulunması lazımgelen ter 
tibatın olmamasıdır . Bu tertibatın 

bulunmamasından kimin mesul oldu
gu araştırılmaktadır . 

Kazada ölenlerin ailelerine şir· 
ket larafından tazminat verilt·ceı..tir. 

Hastanede son kalmış olan ağır ya
ralılardan şirket mümes;ili Ali Mef
tun bu sabah saat altıda ölmüştür . 
Yaralılardan işçi Kavalalı Osman 
da hayatı kurtarılamamıştır . 

Bu suretle , ölenlerin sayısı on 
yedi •e çıkmıştır . Şimdi hastaııede 
yalnız gümrük memuru Rüştü bulun. 
maktadır , onun da hayatı teklike
dedir. 

Ölenlerin cenaze merasimi çok 
hazin olmuştur . Alayda yetmişten 
fazla otomobil bulunmuş , yirmi ka
dar çelenk gönderilmiştir . 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Me~tıur lsviçre s a atl a rı gibi dünyanın en 
küçük mod ern • güzel , oık , portatif ve 
sağlam . 

,\/iirııcual : 

Hermes 

YAZI 

MAKiNESİ 
alınız ı 

Ut :ıı Sa /ılı _..,.,,,., ı · 

Posta kutusu 95 ) 1 Telefon No. : ss ı 1 
17-30 8305 ........................... 

Seyhan Valiliğinden: 

Bu akşam 

(TAMARA) 
Gözler kamaştırıcı bir lüks muhteşem sahneler en güzel kadınlar 

tatlı ve şakrak bir nıüziki 
Muzik - Hol - ve Lodionun iki büyük yıldızı 

Frank Porker ve tamora 
Bu filmin bir kısmı Fransızların son yaptıkları seyyar şehir NORMONDIE 
transatlantiği üzerinede gelmektedir ve bu ıney3nda aklın ızın tasarladığı 
bu büyük Seyhoh şehrini de yakında göreceksiniz . ilaveten çok güzel 

1 
renkli p ~k se;;k;~d: pr;gram . 

Hepinizin söyliyeceği şarkı ve danscdcceğı 

Mari Nelladır 

Küçüklerin ve büyüklerin filmi bir çocuğun hapl miicadel sı 

Küçük Lort 
ŞOV BOT TATU IlELı\ 

838':\ 

r-- DOKTOR---, 
Rifat Sözaltun 

Muayenehanesini bu kerre Yağcamii civarında Eski Hamam mahalle
sinde 35 numaralı haneye nakletti. Sayın müşterilerini her gün burada 
kabul edeceğimi bildirir 8389 3-4 

-----------~~--~·-----------------------= 

Algopan 
' 

Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınl tfpnda muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları ,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 16 8966 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Telsiz Kanunu 
Adana Belediye Reisliğinden gönde rilmiştir. 

l\aıı1111 So: 1222 J\ a~ııl ıarıhı 9Fıl1 3 7 

( Dünden artan ) 
Madde 32 - Türk kara sularına d . lıil olan her ecnebi deniz gemisi 

en yakın telsiz kıy ı istasyonuna kendi taLiiyetini ve mensub -o!duğu fir. 
mayı ve bu : uııduğu yeri bildirmekle mükelleftir . 

Madde 33 - Ecnebi hava ve deniz harp gemilerile tayyareleri 31 
inci ınadded~ yazılı mÜ5aadeyi aldıktan s • ınra Türk havalarında ve uçuş 
alanlarınd~. limanlarında ve kara sularında muhaberntın sdametini temin 
için gerek dahili, garek beynelmilel nilamname ve kaiddere riayet etmek 
şartile telsizle muhabere edebilirler . 

Fasıl: VII 
Tü> /; hu vn gemilennıle 1 c ta}j re/e<ınd• t•l ı~ te•ı.ıııı 

Madde 34 - Tayyarelrrde, hava gemilerinde tel siz t esısat ı vücuda 
getirilmesi için İcab eden nıh ~alna-ne 17 11ci mad l ey~ tevf,kan verilır. 

Bu husu>taki tı!eblerin yazı ıl ; ve d ııiz g : ıııl e ri lı akkırı rla 17 ve 18 
İnci maidelerdeki h•il~ü nler dairesiııd ~ yapılın3 sı lazınıJır. Tayyarelerde 
ve hava gemilerin •leki tc'3iz i s ta•ı•onlarıııa ( h .ıvıı ısta syon · ı ) denilir. Ilu 
istasyonlar bir harp limanında vryahııt bir üssu bahriJe ~·eya b:ı _limanl?r 
Üssübahrilere yakın ın rvkilnde lıuluwl Jkları z ıııan cınnıy<' l e rıııı temın 
için olan muh ıb ~relerden başka nıuhabereJ bulı ı ıam.ızld r ve nvıhabere 
müddetini a gari hadde indirm eğ .· m ·cburdurlar. 

Fasıl: VIll 
Tıırk mkerı ulsı: • .sıc'} ('I tarı 

Madde 35 - Karada, havada v~ denizdeki Tii ı k a~k ı ri t e !sız ıstas· 
yonları bu kanun hükümlerine 1 abı değildi r. 

maati 
cema-

r'1nirı hikayesini dinleyiniz. 
h;· Şatosunda Rozinin baha· 
~adından olan bir senyörün 

Çısi İdi, Fakat fevkalade va· 
1 so 

ır opucu 
ehemmiyet vermiyerek nedamet yaş· -------------
lan yanaklarından yuvarlanırken, mı· 

1 - Ölü Hacı Şefikadan teber
ru suretile Hususi ldarı;ye intikal 
eden Akdam mevkiiııdt· bin zira 
üzerine mebni ve Mayıs 317 ve 96 
tapu numaralı çiflik damının üçte 
bir hissesi açık arlırrnaya konulmuş 
tur. 

Fasıl: ıx 
lf.,,, ı e ıi!'rPı/er 

.Mad?e 36 - Türk de~i.z .ve hava gemılerile tayyar ı .. rınc verılcccı< 
tebız tesısalı ruhsatnamelerı ıç ın on beş lira ve gemi tdsız rııuhabcı ci· 
!erine verilecek şahadetnameler için beş lira harç alınır 

~sinde 
up bu 
fazla 

lunur. 
, len· 

ade · 
ır. 

ıçın 

Meclis 
fından 

~ •. nra asırlar geçmiş ve her 
&'ışmişti. Şato müteaddit de. 
Yıkılmış, yanmış, tekrardan 
ıştı, Yalnız küçük orman, yı· 
klllabedi, sazlarla kaplı ve 
I 0tularlyerine yaban ördek· 
Unan gölü ile eskisinden daha 
~tar t • k aşıyan yaldızlı orman 

almıştı 
t' • 
1 efsaneyi en küçük teferrü-
a lar !anıyor ve bazan pren 
~inin akibetine gıpta ediyo• 
nkü kalbinden sevgi ta~an ı -

rıldandı: 
- Affedersin ... Affedersin kü· 

çük Mari. 
Çok seneler geçti, genç Hektar, 

beyaz sakallı, muhterem bir ihtiyar 
oldu. Fakat daima T .. şatosunda 
kaldı ve kendisini ölecek kadar se· 
ven Marinin hatırasiylc, hiç evlenmek 
istemeden yaşadı. 

B~na, hayalının sonuna doğru 
Hektar tarafından anlatılan bıı ma · 
;al, acaba sahi ır;? 

Fakat ne olur. a oJ,un onu o ka. 
dar güzel buldum ki, size anlatmak 
arzusundan kendimi alamadım. Eğer 
itimat etmezseniz T .. e gidiniz, ora. 
da yaldızlı orman gölünü ve üzerin· 
de yazın kertenkeltlerin uyuJukları 
havberini göreceksiniz ve T .. nıc· 
zaı lığında bir çanı gölgesinde, üze
rinde şu yazılar Lulunan "Hektar . 
1841-1922; Mari Sakur, 16 ya~ın· 
da., sad~ ku•,uk bir d~ mnar taşı 
vardır. 

2 - Şartnamesi Hu.:usi l\1uha 
sebe kalemindedir. 

3 - Artırma 24 Ağustos 937 
Salı günü saat (11) de Vilayet dai 
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Artırma açık surettedir. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 

(37,5) otuz yedi buçuk liradır 

8399 '-1? - 17-21 

Gemi istasyonlarının teati edecekleri telgraflardan alınacak iicretl .. r 
2822 numaralı Posta, Telgraf ve telefon Teşkilii kanunu ile lıeyn !milel 
telsiz nizamnameleri hükümleri dahilinde tesbit o)un · ır. 

7 nci maddede gösterilen her nevi alıcı telsiz tesisa tı ı :n kendilerine 
ruhsatname verilenlerden h .. r mali sene için alınacak ücretler Nafia Ve
kaleti tarafından tanzim ve icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
tarife ile tayin olunur. Ücretler her mali senenin birinci ayı zarfında ma
halli posta, telgraf ve telefon idarelerine tesviye olunur. Mali senenin bi
rinci altı ayı İçinde kendilerine nıhsatııam<' v.ı:rılenl~dı!a. ı.ı;n...,~ ıkim:ı 
altı ay ıçinde verile.;it:rden aJ/TI ucr t •lın 

<;ônn ır 101 
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Tlirkıöı:D 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 
6 ncı işletme mıntakasında aşağıda mevki ve kilometreleri, mikdarı ve muhammen bedelleri yazılı balast ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 27-8-937 cu

ma günü saat on birde Adana garı binasında 6 ncı işletme artırma ve eksiltme komisyonunca yapılacaktır • 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde istenilen muvakkat teminat ve evrak ve vesailcile teklif mektuplarını eksiltme günü saat ona kadar komisyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 
istekliler bu husustaki şartname ve mukavele projesini Adana, Ankara, Haydarpaşa, Afyon, Malatya işletmeleri yol Baş Müfettişliklerinden bila bedel alabilirler.8401 8-13-18-24 

Ham taş veya Ham taş veya Eksiltmeye konulan Balastın mu-
idareye ham taş lüzum olursa balastın vagon- balastın vagon· balast miktarı hammen be· 
taahhüd edilen balastın 0/0 20 Hat kenarında gös- fara tahmil be· fara tahmil ve deli , 
si nisbetinde alınmak şartile terilecek mahalde deli istenilen mahal· 
hat kenannda figüre edilmiş figüre edilmiş hal- de vagonlardan Muvakkat teminat 
halde ham taş bedeli de balast bedeli. tahliye bedeli 3 parası MÜLAHAZAT 

No. Ocakların mahalli Kuruş Lira kuruş Kuruş Kuruş M Lira K Lira K. 
1 Mandason istasyon 77.90 147 90 14 17.50 4000 6616 00 496 20 

karşısındaK.m 
80-r 700 de hatta 
950 metre mesafede 
vaki taş ocağından 

2 Hacıkın istasyonunda 64.40 134 40 14 17.50 11000 16709 00 1253 17 
ve 307+ 000 312+ 000 
K.M ler arasında bat 
kenarındaki 307 +000, 
310+ 500 ve 311+ 500 
mahallerindeki taş ocak-
!arından • 

3 Ceyhan istasyonunun 69.50 139 50 14 17.50 6000 9420 00 706 50 
8 500 K.m Adana ci-
hetinde ve K.m 411 + 500 
deki taş ocağından 

--
Adana Borsası Muameleleri VİKTORYA BELEDİYE 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 nu 

ralı 4 oda, iki salon , bir mutbak ~ 
bir hamamı bulunan ev 938 teştl' 
nievvel nihayetine kadar on beş ar 
lık kiralıktır. isteyenlerin içindeki! 
veyahut müteahhit bay Hakkıya 
racaatları .8385 4 - 7 

Kayıp Mühür 
Noterlikten tasdikli zati mübl 

rümü 27 /7 /937 tarihinde kayıp 
tim. Mezkur mühürle refika! 
Yusuf kızı Hatun ve Ahmet 
Hatundan başka hiç bir İc:im 
borcum yoktur. Yenisini kazdır 
ğımdan kayıp mühürün hükmü 
dığını ilan eylerim. 

8400 Hadırlı köyünden 
Kazul Ahmet oğlu Süle 

Kiralık e~ 
Reşdbey mahallesinin yeni 6' 

larda 8 numaralı ev on beş •1 
kiralıktır . Müteahhit Hakkıyı 
racaat.8380 6-7 

İLANLARI 
1 
--------~~--~--------------------------------~ PAMÜK ve KOZA 

Kilo Fi)atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
Bisiklet ve Motosik

letleri 
- Atatürk parkında projesine göre yaptırılacak çeşme ve havuz i ij 

atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. :aı· 

Kapım ah pamUk 
li.. S. IC. S. ICilo 

=- - ~==="===~-

Piyasa parlağl • 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 

ı-K=l,-'-ol-------ı-----ı-----ı---------ı ev ant 

YAPACI 

lleyaz ı 1 ·-=~---------- - -----
.....;;;S~iy~ah---~~~~~~-'--~~~~--~~..._~~~~~~~-ı l 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

çlCIT 1 
·-=----- _1-1 -ı=---"Yemlik 1-

" 

Ekspres 
iane 
Yerli 

.. "Tohumluk., 

!-i U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli ---ı----
ı--

,, Mentane Arp_a _ ______ , 

Fasulya 
•-y"'""'uı~af'~-----·ı-----ı------ı 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek --, 

:-~su-s-am~.,------ı-----ı------------

ı Dört yıldız Salih 
lüç "" 

;E ~ - Dört yıldız Doğruluk 
..!ııl: :::: üç ,, ti 

-= !i s o oı imi! ,. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet 
~ 6.1 üç " ,, 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan 

7 I 8 I 1937 
Sa.n.ıim 

UN 

Ptn• 

1 650 

ı 
62ç-
650 - 600--

-900 
675--

625 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Hazır 6 12Q. -w~ı -1-\~ 
Temmuz vadeli 6 04 Rayişmark 

Frank ( Fronsız ) 
lk. KAnun vadeli 6 08 21 09 

Sterlin ( İngiliz ) 630 00 
Hint hazır 5 32 Dolar ( Amerika ) 1 78_ 97 - - -

88 Nevyork 10 Frank ( İsviçre ) 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

25-26 8286 
-~~--~--~~~~~~~--------------------------
~--~~~~--~~~~-----------------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 
Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

1

- Senelerce çocuğu olmayanlar Ktdreti fatıranın ~u feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

------·------------------·. Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldı 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su d~ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 98 

• 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo l Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi • 

iki def aya kadar • 
Yazın Çiftehana gefmiyenler kı~ın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutınayınız'.8264 3 7 

2- Keşif tutan (5893) liradır. ~~ 
3- Muvakkat teminatı (442) liradır , 
4- ihalesi Eylulün 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

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

dir. isteyenler oradan parasız alabilirler , 
6- Eksiltmeye girmek isteyenlerin şimdiye kadar yaptıkları İf 

gösteren vesikalarile beraber ihale tarihinden en az 15 gün evvel mii 
caat ederek ehliyet vesikası almalan şarttır. 

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

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır , istekli] 
şırtları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları' 

1 

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

• 

Bor-Kemerhisar içme 
1- Sayın halkımızın memnuniyet ve rağbetini k•zanan Bor-Ke 

hisar içmesi bu sene de büyük bir itina ile açılmış ve halkın her türlii 
ruri ihtiyaçları temin edilmiştir. 

2- Bu içmenin Böbrek, Karaciğer, Mide , Mesane , ve Kum hast• 
!arına karşı tesiri katileşmiştir. 

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

Sadık OIJkeel 

- Berrak 
- Renksiz 
- Kokusuz 
- Milhi 

Görünüş 
Rengi 
Kokusu 
Tadı 

Teamülü 
Tortusu 

- Hafif kalevi 
-- Yoktur 

Kaleviyeti 100 E. C. suyu 
N 10 Hel. Miktarı 

sarfolunur . 
38, LC. C. 

• 

Kuru hulasa 
Kil 
Sulfat 
Klor 
Nitrat 

Amonyak 
Silis 
Demir ve 

Koclsium 
Mağnazyum 

Müttehit hamızı karbon 
Serbest hamızı 
Bilhesap Bulunan kalori 
No. üzerinden 

(SO) 
(CL)4 

(No 3) 
h 

(No 3) 
(Si 02) 
Eliminyom 

(CA) 
(M(l) 
(Co 2) 
(Co 2) 

Litre 6,0972 GR. 

" .. 
" 
" 

5,7492 GR. 
0,4365 
1,9825 

Yoktur 

" .. 

,, Yoktur 
.. 0,0140 Gr. 

Ee o Af O 
2; 3.2 3 O, 0042 

o, 2622 
o, 1988 
o, 8382 

O, 8092 
1, 6142 

.. ,, ,, 

" .. 
" .. 
9-10 8371 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa'1 
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