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Büyük bir Türk dostu 
Olan bu muharrir samimi bir dille 

AT ATÜRKvETÜRKiYEden 
Hararetle bahsediyor ve diyor ki: 

"Atatür tarihdeki bü

yük adamlar arasında ol
duğu gibi, bugün yaşıyan 

Adanada, Cenub mem· 
leketlerine has olan sıcak, 
samimi bir meşrebin insa• 
nı bağlı.yan bir cazibesi 
var. Burad<L insanlar çok 
sıcak ve çekici bir fiziyo• 
nomi ta§ıyorlar. 

devlet adamlarının en bü-
yüğüdür. 

k 'heş, altı ls
cındinav ga• 

7AA .. • , • 
'"l"sınm mu. 

hlessili olan ve 
11eki2 aydan
heri Tiiı ki yede 
Hiyük blr cıi:d 
se.yahatına çık 
Jış hulun;ın 
sveçlı ınu • 

harrir B. A1f
ted J. Fisc. 
her ik" -· 
evvel 

1 .g~n Biiyük bir Tiüh dostu 
z şehrınu~ olan 1.wrçli muharrir 
Be_, ~gel~iştir. A. J. Flscher 

uyuk hır Türk dostu olan bu de
hrli İsveçli muharririn bir kııç gün 
e~veJ BaşvekHimizle yaptığı ~ayanı 
dikkat miilakah neşretmiştik. 

. Adanada bulunan sanayi ve ik
tısad müesseselerini, kültür ocakla
tıınııı, köylerimizi büyük bir dikkat 
ve itina ile gezen ve tetkilc eden 
B. Fiecher matbaamm da ziyaret 
;tın.iş ve gezintilerinde kendisine re-
akat etmiı olan muharrirlerimizden 
birisine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Epeyce uzun bir zamandan. 
beri Türkiyede: seyahat ediyor ve 
tetkiklerde bulunuyorsunuz. Bu se
Yahat esnasında görmüş olduğunuz 
~'Ylerin sizde bıraktıöı intibalar ne 
nıahiyettedir? 

- Bir kaç senedenbeTi Avrupa· 
~ın şa.. memleketJerinde, Balkan· 
:rda ve yakın şarkta uzun bir seya· 

at Yaptım. Türkiyeye ,gelmeden ev· 
Ve) BalkanJarıda gördüm. 

ık_· B~lkan milletleri arasında Tür-
'Ycyı çok şayanı dikkat buldum. Fil. 
~kika Balk•n milletlerinde de iJeri-
1crne hareketi vardır, Fakat bu mil
etJerle Türkiyenin en büyük farkı 

0
1llarda bu inkişaf hareketinin çok 
tav~ş bir seyir takip etmesine mu
d~~I Türkiyede reformların baş dön-

\J.rucü bir sürat almış olmaaJChr. in. 
sana bilhassa pşkınlık ve hayranlık 
~~ren şey Türkiye gibi sıcak bir mu
k~te: ı>arNızlık içinde insanların te-

leketlcı de inkila b F ~ mış biiyi: k in. 
sanlar vardır, Fakat hiç birisi Ata
lürk'ün yap11ğını yapamamıştır. 

Hiç bir milletin biiyüğü Atatür
ki' n İ{e brşJr.dı~ı zcman içinde bu

ı Jundu~ u a~ır şartlar altında elden 
çıkmış bir memleketi kurtarmamış ve 
bu kurtulmuş harabeyi kısa bir za. 
man içinde, mazi ile makayese ya
pılacak olursa, bir mamure denilebi
lecek hale getirmemiştir. 

Atatürk Türkiyeyi kısa bir za· 
manda Avıupahla~tırmağa ve kuv
vetli büyük bir devlet yapmağa mu· 
vaffak olmuştur. 

Atatürk tarafından bir gazeteci· 
nin kabul edilmesinin çok güç oldu. 
ğunu biliyorum. Fakat benim gibi, 
Türkiyenin en candan dostu olan ve 
Türkiyeyi olduğu gibi İskandinav 
memleketlerine tanıtmak istiyen bir 
insan için Atatörk gibi yirminci as· 
.rm en büyük mimarını görmek, ve 
onun tarafından kabul edilmek haya
tımın en büyük şansıdır. 

Binaenaley1ı bu şansı denemek
ten hiç bir zaman fariğ' olnuyacatım. 

Onunla yapacağım bir mülakat 
lska~dinav memleketlerinde son za. 
manlarda Türkiye için uyanan alaka 
ve sempatiyi kat kat arhracağında 

hiç şüphem yoktur. 

- Gördüğünüz · inkişaf ayni sO· 
ratle devam ettikçe , Türkiyenin 
moral ve maddi medeniyet saha· 
sında büyük Avrupa milletleri de
recesine ne kadar bir zamanda va
sıl olabileceğini zannediyorsunuz ? 

- Türk inkılabı du ahenkle bu 
arzu ile ve bugünkü gibi bilerek 
Atatürkün ve arkadaşlarının idaresi 
altında seyrine devam edecek ve 
harb gibi kriz gibi manialarla kar. 
şılaşmayacak olursa 30- 40 sene son
ra her hangi büyük bir Avrupa mil. 
leli seviyesine yükseleceğine hiç şüp
he yoktur. Ve inşallah ben de bunu 
görmek taliine mazhar olacağım. 

- Gerisi ikinci sahifede -

TürkHata a Suikasd hazırlıycln 

USE ECiLER 
Yeni yeni tedhiş usulleri tatbik ediyorlar 

Ali Komiserlik evelki gün çok isabetli bir karar aldı 
_,..~--------·--------~~ 

Antakya: 30 [TÜRKSÔZÜ muhabirinden] - An
takyada idari vaziyet hala anarşi içindedir. Türkler 
dükkanlarını açtılarsa da Alevi Türkler ve Ermeniler 
hala açmamıştır. Buna sebep Usbeciler tarafından teh
dit edilmeleridir. Usebecilerin halkı korkutmak için kul
Jandıklaıı yeni formül şudur: 

'' Türk çarşılarına gitmeyin ~dükkanlarınızı Affana 

/" "\.. 
Büyük Şefin 
teşekkürleri 
. Ankara : 31 (Radyo) -

CUmhur Relsllğl Genel 
SekreterllDlnden: 30 Ağus
tos bayramı miinasebetfle 
Ataturk'a yurdun dört kö. 
,esinden gelen tebrik ve 
tAzlm telgraflarma karşı 

Şef bUtUn mlllete sevgi ve 
te.şekkUrlerlnl lblAğa Ana .. 
doln aJan•ım memur et- ~ 
mı,tır. ~ 

Filistinde 
iğ ti şaş 

nakledin. Söıümüıü tutmaz ve çarşılara inerseniz vak'a 
çıkarır başınızı ateşe yakanı,,, 

Şimdi aldığım malOmata 

emriyle Antakya İskenderun 
alınıp satılması menedilmiştir. 

ınalar yapılın ıştır. 

göre Yüce Komiserliğin 
isimli plaığn çahnmas1, 

Birçok kahvelerde ara· 

- -==- -=== 

~angha~an bir görUnU• 

Şüpheli 
güvercin 

lstinyede bir harp güver 
cini yakalandı 

lstanbul : 31 [ TÜRKSÔZÜ mu
habirinden ] - Dün f stinye muhafa. 
za teşkilatı memurları tarafından es
rarengiz bir güvercin yakalanmıştır. 

Bu güvercinin muharebe giiver. 
cini olduğu anlaşılmaktadır. Ayağın
da takılı halkada T. D. harfleri var-
dır. Halkanın altında 37 ve 174 ra. 
kamları yazılıdır. Meçhul güvercinin 
üzerinde kA~ıd vesaire bulunamamış
tır . 

Hayvanın nereden geldiği anla· 
şılamamıştır. Tahkikat için Vilayete 
teslim edilmiştir. 

Çin hükUmeti Milletler Gemiye 
tinden meded beklemiyor? 

KudUs MUftUsU Hacı HUseyln 

Kudüs: 31 ( Radyo) - 24 sa· 
attenberi iğtişaş şiddetle devam 
etmekt~dir . 

iki yahudi Kudüs yolunda ve bir 
Arap da Telaviv yolunda öldürül
müstür. 

·Kudüs : 31 ( Huşusi ) - Dola· 

şan şayialara göre ; son günlerde 
teşkil edilen çetelere bizzat talimat 
verenin Kudüs müftüsü Hacı Hü· 
seyin olduğu bildirilmektedir . 

NANKiN DÜN BOMBARDMAN EDiLDi 
Çin seferberlik kanununun 3 üncü 

maddesinin tatbikine başlandı 

18 '":' 45 yclşındaki her Çin erkeği 
derhal askere çağırıldı 

Irak' da 
Eski Başvekil 
Ankara elçisi 
mi oluyor? 

tnule karşı gösterdiği bu derin 
kevgj ve inkişaf arzusunun ortaya 

d?Ytnuş olduğu muazıam eserler
ıt 

'f Burada bu kanaatimi tamamiyle 
~ ade edebilmek içia Büybk bir Türk l~j Gırnata düşüyor HARBİ - --

Şan -Kai-Şek devletlerin 
müdahalesini istiyor 

Nankin : 31 ( Radyo ) - Çin 
tayyareleri yanhşlıkla bugün bir Ame
rikan ticaret gemisini bombaladılar . 
Amerikan elçiliği Çin hükümetine bir 
nota verdi . 

Hüseyin Fevzi Paşa da 
Erkt nı Harp Reisi olacak 

Bağdad : 31 [ TÜRKSÔZÜ 
• 0stu olan lsveç sefirinin şu sözle· 

tı . 
nı tekrarlayacağım. 

• Bir Stepden ibaret olan eski 
~nkaranın yerinde bugünkü modern 
nkarayı gördükten sonra burada 

Sekizinci (acaib seba)nın meydana 
ve büyük bir mucizenin vukua gel
tniş oldukuna inanmak lazımdır. » 

Şunuda ilave edeyim ki, Balkan 
devletlerinde daha ziyade büyük 
~birlerin ve idare merkezlerinin in
r'!afına itina edilmektedir. Halbuki 

urkiyede inkilab ve rofonnun en 
küçük kasabalara ve köylere kadar 
Y3Yılrnası hususunda büyük bir gay· 
ret iöıe çarpıyor. 

- Sekiz aydanberi gördO!}ünOz bu 
bUyOk eserleri meydana getiren in
ki14bın babası ve :bugünkü kuvvetli 
Türkiyenin bOyük şefi Atatürk hak· 
kındaki düşünceleriniz, hisleriniz? 

- Benim kanaatime göre Ata
türk tarihdeki büyük adamlar ara
sında olduğu gibi bu gün de yaşa. 
)'an devlet adamları arasında en bü
yü11..~d-

4u ur. 
Filhakika bu gün bir çok mem. 

ihtilal kuvvetleri dün çok şiddetli 
hücumlar yaptılar 
~~-------------~--~~ 

Valansiya notası ruznameye dün alındı 
FRANSA, MUSOL;iNlNIN FRANKOYA CEVAP VFRMESINI iSPANYA 
MÜCADELESiNE MÜDAHALE MAHiYETiNDE GÖRDÜÖÜNDEN 

ADEMi MÜDAHALE KOMiTESi NEZDiNDE PROTESTO ETTi 

Madrid : 31 ( Radyo ) - Asiler J 
Guvadajalara mıntıkasında Cumhu
riyetçi kıtalara şiddetli hücumlar yap
mışlarsa da bu taarruzlar tardedil· 

miştir. 

Talarnanka : 31 ( Radyo ) - Gır
nata düşmek üzere bulunuyor. Franko 
kuvvetlerinin çenberi gittikçe darlaş• 
maktadır . 

Cenevre : 31 ( Radyo ) - 31 A· 
ğustos tarihli İspanyol notasının 10 
Eylüldeki konsey içtimaı ruzname· 
sine alındığı bütün devletlere bildi· 
rilmiştir • 

Talamanka : 31 ( Radyo )- Asi. 
Jer Santander cephesinde bir kaç 
mıntıkayı daha ele geçirmiş bulunu· 
yorlar . 

Paris : 31 ( Radyo ) - Fransa 
hükümeti, Santanderin milliyetperver 
kuvvetler tarafından zaptını müte-
akip General Frankonun İtalyan Baş· 
vekili B. Mussoliniye tebrik telgrafı 
çekmesini ve B. Mussolininin buna 
cevap vermiş olmasını doğrudan doğ-
ruya İtalyanın ispanya mücadelesine 
müdahale mahiyetinde olduğundan 
ademi müdahale komitesi nezdinde 
şiddetle protesto etmiştir. 

Şang - Hay • Şek 

Nankin : 31 ( Radyo ) - f-Jükı1-
mel , seferberlik kanununun 3 üncü 
maddesini tatbika karar vermiş bu
lunuyor . Bu madde 18 den 45 ya
şın~ . ~adar" her erkeğin askere da
velını amir hulunmak~adır. 

Nankin : 31 ( Radyo ) - Kü· 
çük kasabalardan alınan haberlere 
göre haydutluk artmıştır . Çete ha· 
linde atlı hırsızlar soygunlar yapmak. 
tadır . 

.Na.nkin ; 31 ( Radyo ) - Frnn· 
sız ımtıyazh mıntıkasında kolera çıktı. 
Bütün halk telaş içinde ve panik ha· 
!indedir . 

Şanghay : 31 ( Radyo ) - Ja· 
pon tayyareleri Şuşey şehrini şiddet· 
le bombardman etmişlerdir. Şehirde 
yirmi kişi öldü . Hasar çok büyük
tür . 

Nankin : 3! ( Radyo } - Japon 

- Gerisi üçüncü sahifede -

muhabirinden ] Eski Baş-
vekil Hikmet Süleyman lrak'ın An-

kara elçiliğine tayin ediJmiştir, Şim
diki eJçi Naci Şevket Kral Birinci 
Gazinin umumi katibi olacaktır. 

Halihazırda Türkiyede bulunan 
Hüseyin Fevzi Paşanın, . merhum Be-

kir Sıdkı Paşanın yerine Irak ordusu 
Erkam Harbiye Reis1iğine tayini için 
Kralın iradesi çıkmıştır. 

Samsun • Adana maçı 
. Birinci maçda 4- 3 galib, 
ikinci maçta 2-3 mağlubuz 
Samsun : 31 (TÜRKSÔZÜnün Spor muhabiri bildiriyor} - Yirmi do· 

kuz Ağustosta Samsun şampiyonu ile yaptığımız maçı, takımımızın hakim 
oyuniyle 4 • 3 kazandık. Dün yaptığımız ikinci rnaçdada büyük bir şans· 
sızlığın eseri olarak oynunu 2 - 3 kaybettik. Cuma günü Safrada olacajız. 
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Bayram tatili münasebetıle çıkma
dıjj'ımız <liino ait ehemmiyetli haber· 
lerden okuyucularımızı mahrum et. 

memek ıçın mühim hadiseleri aşa~ıya 1 
aldık. 

Berline M ussolininin 
seyahatin manası 

..., 
yapacagı 

ne imiş? 

İr)giltere - İtalyan anlaşmasından 
ltalyan - Alman dostluğu hiç 

müteessir olmıyacakmış! 

Berfin : 30 (Radyo) - B. Mus
olir'ıı n B. Hitlere ziyaretini yakın. 

da iade edeceği haberi artık tama
ınlle t eyyüJ etmiş gibidir. 

Bu seyahat Nurenbergde yapı· 
1 cak olan Nasyonal-Sosyalist mil 
li kongresinden sonra vukua gele
cektir 

B. Mussolini, bundan sonra Al
ıııaııya:nn cenubu garbisinde yapı 
lacak olan büyük askeri manevra
larda Hitlerle beraber hazır buluna· 

caktır. 

Alman milleti bu ziyareti en mü 
him bir hadise olarak telakki etmek
tedir . 

Çünkü bu ziyaret, ltalyan-ln 
giliz yakınlaşmasının Alman-ltal· 
yan dostluğuna hiç bir suretlt- ziyan 
vermemiş olduğunu, çünkü bu dost 
!uğun da birincisi gibi dünyada sul
hu tesis maksadına matuf bulunmuş 
olduğunu açık surette ispat edecek· 
tir . 

JAPON BAŞ VEKİLİ DİYOR Kİ 

-Japonyanın yapacağı 
başını 

iş Çinin 
ezmektir 

Japon tayyareleri Nankine en ağır 
hava torpilleri attılar şehir ateşler içinde 

Tokyo: 31 (Radyo) - Japon Başvekili son Çin - Japon ihtilafından 
bahsederek demi~tir ki: 

Nankin ile diplomatik münas~betlere giri~menin imkanı yoktur. Bina. 
eaaleyh Japonyanın yapacağı İş düşmanın başını ezmektir. Bu uğurda 
Japnn ordu;u iki hatta icabederse üç misline çıkarılacaktır. 

Nankin : 31 (Radyo) - 12 ağır Japon bombardıman tayyaresi Nan
kini bombardıman, etmiştir. Japonlar bu hava taarruzu esnasımJa en ağır 
ve büyük bombaları ve hava torpilleriııi kollanmışlardır. Tayyarelerden 
bir kaç tan si şehrin üzerinde çok engin bir irtifada uçarak bombalarım 
atmışlardır. 

Çin-Sovyet Rusya muahedesi imzalandı 

Sovyet Rusya h:abederse Uzak Şark hududundaki dört, be• 
yUz bin kl,lllk ordusunu daha artıracaktır 

------·------
Şanghay: 30 (Radyo) - Çinle

Sov) et Ru ya arasında hazırlanan 
ademi tecavüz paktı Nankinde İmza
lanmıştır. 

Muahede İmzasını müteakip der. 
hal ve beş sene müddetle meri ola· 
caktır. Bu müddeti müteakip iki dev. 
!et ist.-diği tak<lirde muahed~yi daha 
iki sene uzatabilecektir. 

Akıt! r, her hangi birisi üçüncü 
bır de.vlet tarafından tecavüze uğra
dı ~ı takdirde ikincisinin bu üçüncü 
devlete doğru fan doğruya veya bil
vasıta biç bir suretle yardım etme· 
mey· ve tecavüze uğramış olan ta 
rafın ale) ninde olabilecek hiç bir 
harekette bulunmamayı taahhüt et. 
mektedir. 

Şanghay ; 30 (Radyo) - Sov· 
yet sefıri Çin - Sovyet ademi teca
vüz misakının imzalanmasından duy· 
duğu memnuniyeti beyan etmiş ve 
demiştir ki: 

"Bu muahede Pasifik milletlerinin 
emniyeti için atılan ilk büyük adım

dır. Bu pakt Şanghay askeri maha
filini telaşa düşürmüştür . Çünkü 

Sovyet-Japon münasebetleri üze
rinde fena bir tesir yapmasından 
kurtulmaktadır. 

Sovyet hükumeti, Uzak Şark hu 
dutlarında dört, beşyüz bin kişilik 
bir ordu tutmaktadır ve bu miktar 

artmayacağını kimse de temin ede. 
mez. 

İngilterenin Japonyaya verdiği nota 

INOIL TERE JARPONY ADAN KAT'I TARZiYE iSTEDi 

Londrn: 30 [Radyo] - lngiltere Hariciye nezareti Japon hükumetine 

ıı~~ı~aki notayı vermiştir: 
"lntltere hükumeti, Çin sefirinin yaralanması haberi karşısında derirı 

bir t~essür ve endişe duymuştur. · . 
Binnetice lngiltere hükumeti şunları taleb eder: 
1 - Japon hüküm tinden kat'i afiv talebi. 
2 Sefirin otomobilin~ tecavüz etmiş olanların tecziyesi. 

A} nı şekilde tecavüz ve hadiselerin ~ukuuna mani olacak tedbir-
le · ı 

:ın tıaşka notaya şu noktalar da ilave edilmiştir: 
Tayy er tarafından otomobilin taşıdığı bayrağın görünmemesi, bu 

tayyar gayri muliarib insanlara tecavüz niyetinde olmadıklarını isbat 
< tmez. 

a şka otomobilin bulunmakta olduğu mıntıkada Çin kıtaatı 
faaliyette bulunmamaktadır. 

Bü•ün bunlar vukuagelen bapisenin mahiyetini pekfıla meydana çıkar. 
maktaclır. 

Jaon tayyare) ri yapbkları bu tecawzun lngiliz sefirine karşı oldu. 
ğuno bilnıemişseler bile gayri muharib insanlara karşı olduğunu herhalde 

""·""""' ... iyi biliy rdı. 

Tftrlı:~ztı 1 Eylül 1937 

r 
Afgau heyeti dün 
şehrimizden geçti 

Manevralarımız münasebetiyle 
memleketimize gelen dost Afgan 
askeri heyeti dün Toros ekspresiyle 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve Irak 
üzerinden Afğanistana dönmüşlerJir. 

Şehrimizde 30 
Ağustos nası' 

geçti? 
30 Ağustos, şehrimizde bü~ük 

askeri merasimle kutulanmıştır. Me 
rasim sahasının oldukça uzak ve ha 
vamn sıcak olmasına rağmen bin
lerce kişi merasim sahasını · yeni 
hipodrom • daha sabahın altısın
dan itibaren doldurmuştu. Saat 6, 10 
da ordu evinde askeri memurlar ve 
hükumet rüesasının ziyaretleri kabul 
edilmiştir. 

Resmi kabulden sonra 7,15 de 
sahada v2 li ve kumandan askerleti
mizle bayramlaşmış istiklal marşını 
takiben topçu alayından Asteğmen 
Hilmi Altan ve tüm kumandan ve· 
kili Albay Bilal Albakot, Halkevi 
namına öğretmen Ömer Beledi· 
ye namına yazı işleri müdürü Ve. 
dad Güçlü ve Hava Kurumu namına 
kurumun Adana şübesi başkanı Sab
ri Gül sıra ile 30 Ağustosun tarihi 
ehemmiyetini tebarüz ettiren birer 
nutuk vermişlerdir. 

Söylevleri mü teakib resimgeçid 
yapılmış, bandonun arkasından mü 
retteb İ•tihkarn taburu, jandarma, 
topçu taburu vali ve kumandanın 
önünden geçmiştir. 

Bundan sonra merasim bitmiş, 

askerlerimiz ve halk eski istasyon 
caddesini takiben şehre dönmüşler- 1 

dir. Saat 12 de 21 pare top atılarak 
bayram programının gündüz kısmı 
bitmiştir. 

Gece askerlerimiz büyük bir fe 
ner alayı yapmışlardır. Fener alayı 
hükumet önüne geldiği zaman hal
kevi önünde yüzbaşı Kemal bir söy
lev vermiştir. 

Halkevinde de bugün şerefine 
büyük bir gece verilmiştir. 

İki tekerlekli 
arabalar 

Bu günden itibaren 
şehre girecekler 

iki tekerlekli manda arabaları 
bu günden itibaren muayyen saatler 
dahilinde şehre girerek işliyebile
ceklerdir. 

Belediye daimi encümeni 
dün toplandı 

Şehrimiz belediyesi daimi encü· 
meni dün Reis Muavini Faik Ülkü. 
nün riyasetinde toplanmış, şehir iş· 

!eri üzerinde kararlar almıştır. 

lş bölgesi 
miif ettişi geldi 
Adana İş bölgesi müfettişliğine 

tayin edilen iş müiettişi Hukuk dok
toru Naci Erali şehrimize gelerek 
vazifesine başlamıştırlardır. 

Bölgelerde 
zirai durum 

Hemen bütün bölge pamuk tar
lalarında toplama faaliyeti hararetle 
devam etmektedir. 

Tahmin edildiğine göre Klav· 
landlarm yüzde otuzu toplanmıştır. 

Yerli kozanın da toplaomasırıa 
başlanmı ştır. 

'I İsveçli gazetecinin 
Türksözünebeyanatı 

Ankara-Adana telefonu 
Hat, 29 T eşrinevvel Cumhuriyet 

bayramında açılıyor 
HATTIN TECRÜBESi 15 TEŞRINIEVVLLDE YAPILACAK 

Dün alakalı bir kaynaktan aldı· 
ğımız malumata göre,Ankara· Adana 
telefonu önümüzdeki 29 teşı iniev· 
vel Cumhutiyet bayramında muha
bereye açılacaktır. 

Ankara üzerinden Adanaya:doğ· I 
ru tesisatın ikmaline çalış.!maktadır 

Bu ay sonuna doğru hat tama 
miyle şehrimize kavuşmuş olacaktır. 

Hattın tecrübesi 15 Teşriniev· 

SPOR: 

velde olacaktır. 
Söylenildiğine göre; Ankara . 

Adana arası telefon tarifesi, lstanbul
Ankara, lstanbul· lzmir, lzmir. Ankara 
telefon tarifesinden daha ucuz ola

caktır. 
Şehrimiz gibi, her bakımdan 

ehemmiyetli bir merkezi şehirler arası 
telefonu ile bölgeyi, bağlamak çok 
yerinde bir iş olmuştur. 

Atletizm 
birincilikleri 

Maarifte: 
l----

Bölge birinciliğini 
Torosspor kazandı 

Pazar günü bölgemiz atletizm 
birincilikleri şehir stadında yapıldı . 

Birinciliklerin yapılması emri geç 
geldiğinden ve havaların sıcak ol
ması dolayısile atletlerin entre· 
mansız olmaları yüzünden rekorlar 
!arda İstenilen dereceler elde edi. 
lemedi. Teknik neticeyi aşağıya alı· 
yoruz : 

100 metre:Nihad Seyhan 12,5, 
200: Yusuf Yurd 26 , 400 metre: 
Nihad Seyhan 61, 800 melre: Ak· 
kaş Yurd 2 dakika 10 saniye (Yeni 
rekor), 1500 metre : Akkaş Yurd 
4 dakika 45 saniye , 3000 metre : 
Akkaş Yurd 9 dakika 51 saniye , 
Tek adım: Mustafa Toros 5,82, Üç 
adım: Mustafa Toros 11,70,Yüksek 
atlama: Fethi Toros 1,55 , Sırık : 
Sabahaddin Toros 2,48, Disk: Fethi 
Toros 27 metre , gülle: Mehmed 
Ali Toros 8,80 metre, 100 4 bay
rak yarışı Torosspor 50,5 ( Yeni 

rekor) 
Balkan bayrak: ldmanyurdu 10 

dakika yarışlar neticesi puvan he
sabında Torosspor 66 puvanla bi· 
rinci ldmanyurdu 31 ile ikinci ve 
Seyhan Adanaspor 26 ile üçüncü 
oldular. 

Toros-Seyhan 
"B,, maçları 

Pazar günü Şehir Stadında To
rosspor ile Seyhan Adana Sporun 
"B,, takımları arasında bir maç ya
pılmış ve bu oyun 2-2 beraberlikle 
son bulmuştur. 

Belediye bir albii~ 
gönderecek 

Aldığımız malamata göre; Vekii 
let her belediye ve hususi muhase 
belerin faaliyetlerineaid birer albüm 
istcm!'ktedir. 

Mesela Adanada belediyenin 
yaptığı imar , keza hususi muhase· 
benin yaptırdığr göze görünür işler 
fotografla tesbit edilerek bir albüm 
yapılacak ve bu albüm vekalete gön· 
derilecektir. 

Dün şehrimizde en çok sıcak, 
gölgede 35,3 santigrat derecedeydi. 

Hafif bir rüzgar vardı, gökyüzü 
ve ufuklar sisliydi. 

İlk tedrisata devama 
başlıyacak talebeler 

ve mektepler 

Alakalı kaynaklardan aldığımız 
malumata göre; bu yıl ilk tedrisata 
devama başlıyacak talebe adedi ge· 
çen yıla nisbetle yüzde yüz fazla. 
dır. Şehrimizde mevcud ilk okulların 
esasen sıhhi kayıtlara göre; müsaid 
bulunmayışı bu yıl gerek taleb: ve 
gerekse öğretmenlere daha ziyade 
sıkıntı doğuracaktır. Sanıldığına gö. 
re, geçen yıl bir kaç mektepte tat. 
bik edilen çifte tedrisat sistemi 
bu sene daha şümullu olacaktır. 

au yıl okutulııcıık kitaplar 

Bu yıl ilk okullarda ve orta 
okullarda okutulacak kitapların tes· 
bitine vekalet tarafından başlanmış· 
tır. Tesbit sonu her vilayet kültür 
direktörlüklerine malumat verilecek 

tir. 
Orta tedrisatta tayinler 

Dü:ı Kültür Bakanlığından, şeh. 
rimiz Kül tür Direktörlüğüne orta 
tedrisat kadrosu gelmiştir. 

Eskişehir lisesi Fransızca öA"ret
meni Ferruh Adana Orta mektep 
direktörlüğüne, Erkek öğretmen fi 
zik ve kimya öğretmeni Hilmi Ziya 
Kasaba orta okul direktörlüğüne , 
Erkek öğretmen okul direktör mua. 
vini Akif Urfa orta okul direktörlü· 
ğüne, Adana Erkek lisesi direktör 
muavini Tahir Arabkir orta okul 
direktörlüğüne nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

Evleneceklere 
kolayhk 

Vekaletten vilayete gönderilen 
bir tamimde beş sene ayni yerde 
ikamet eden kadın veya erketin ev· 
Jenme muamelesi yapılırken doğum 
yeri en ta'114i.kat icrasına lüzum 
olıuadığı ve şimdiye kadar muhabere 
için alınmakta olan posta puluııun 
bundan böyle alınmaması ba.!inlmiş 
tir. 

Mahke~lera:e: 
Tahsildar Abdülkadirin 

muha~mesi 
İhtilastan suçlu Adana Hususi 

Muhasebesi eski tahsildarı Abdül· 
kadirin duruşması dün şehrimiz 
ağır ceza mahkemesinde yapılmış 

buı şalıidleri:ı celbi İçin muhake ne 
başka bir güııe bırakılmıştır. 

Gelenler 

Şehrimiz inhisarlar tütün falıri. 
kası müdürü Bay Halid Tuğlu dün 

fstanbuldan şehrimize avdet etmittir. 

- Birinci sahifeden artan-

3- Başvekilimiz ismet lnönü 
ile görüştünüz . Onun hakkındaki 
ihtisaslarınız nedir ? 

- lsveç ve Norveç sefirleri ve 
daha evvel görüştü~üm diger diplo· 
matlar ismet lnönünün çok deterli, 
çok sevimli büyük bir devlet adamı 
ve diplomat olduğ-unu söylemişlerdi . 
Fakat kendisile görüştükfim zaman 
lnönünün bütün bu söylenilenlerin da· 
h.a çok fevkinde kuvvetli bir şah· 
sıyet,sevimli en insani hislerle meşbu 
mütevazi ve aRil bir insan oldu~unu 
anladım . 

Gezdiğim on sekiz memleketteki 
devlet adamları arasında böyle bir 
~nsana rastgelemedim. Hayatta büyük 
ışler yapmanın, muvaffak olmanın in· 
sana verdiği bir tevazu vardır • Bil
hassa benim için hayatımın en mü· 
him ve mesud hadiselerinden birisi 
olan onun lütufkar davetlileri ile be
raber yedi~imiz yemek esnasında , 
ismet İnönü bana dünyayı alakadar 
eden büyük politik mesai! hakkında 
derin bir görüşü ve vukufu isbat 
eden izahatı verdiler . Bundan onun 
büyük kudretini anladım . 

Bu mülakat bana onun yalnız bil· 
yük bir devlet adamı, büyük bir dip· 
!oma t de~il , zamanda nadir rast 
gelinir insanlardan birisi olduğunu 
kalbi en insani hislerle dolu bütün 
manasiyle bir insan oldu~unu anlattı. 

Eğer biz ırazetecilerin rast geldi· 
ği ve ırörüttüto devlet adamları hep 
lnönü gibi olsalardı, gazetecilik mev· 
cud mesleklerin en tatlısı, en hoşu 
olurdu. 

- Şimal milletleriyle Türkler 
arasında bir karakter farkı veya 
benzeyişi buluyormusunuz ? 

- Bilhassa Finlerle Türkler ara· 
sında büyük bir karakter yakınlığı 
vardır . Bu benzeyiş hiç şüphesiz ki 
Finlilerle Türkler arasındaki kan ve 
orijin akrabalığından ileri gelmekte
dir. 

Finlandiyanın yaşamış olduğu in. 
kilap ve meydana getirmiş olduğu 
eserlerle yeni Türkiyede bugün mey. 
dana gelmekte olan muazzam işle
rin birbirine çok benzemekte olması 
bu karakter ve ruh benzeyişini bariz 
bir surette izah eder. 

Bunun içindir ki, Fınlandiyalılar 

Türkiyenin inkişafını büyük bir alaka 
ve sempati ile takibetmektedirler. 

Şimal nfemleketleriyle Türkiyenin 
diğer bir benzeyişi: Mesela eskiden 
Şimal memleketlerindeki ilim müesse• 
seleri sizin eski medreselerinize çok 
benzerdi. 

Şimal memleketleri bu çeşid mü
esseseleri yavaş yavaş ve normal bir 
tekamülle değiştirdi. Çilnkü işe daha 
evvel başlamıştı. 

Halbuki Türkiye bütün müessese
lerini büyük küçükleri yenerek ve 
süratle değiştiı mek mecburiyetinde 
kalmıştır. Şurasını da söyleyeyim ki 
bugünkü ilim müesseselerini~in bizim• 
kilerden hiç bir farkı yoktur. 

Ben Şimal milletlerile Türkler ara· 
sındaki en büyük karal ter ve ruh 
benzerli~i ni misafirperverliklerinde 
ve civanmertliklerinde buluyorum . 
Bu yüksek ruh asaletini insan lsveç 
ve Norveçin en uz.ak .köyleriıı,de bu
lunduğ-u gibi Anadolunun da her han· 
gi blr köşesinde kolaylıkla bulabi· 
liyor. 

Ben evvelce, böyle bir misaffrper· 
verliğin ancak Şimal ıınemlekellerinde 
bulunabil~ceğini ıannec!iyordtlm . 
Halbuki Türkiyede daha faılssını 

gördüm. Benim nazan dikkatimi cel
beden benıeyişler bunlardır ve sonra 
bir milletin rohunu iyice anlayablhnek 
için o miKetin içinde daha uzun müd· 
det yapmak lhımdır. 

B. Fiacher bundan sonra eıoıle· 
rini kültOr ha~tımıza intik•I ettıre· • 
rek ,u euretle devam etti : ' 

" Benim için en biiyfıt htr tali 
eseri de , Türltiyede killt\lr sahasın
da yapacağım etiidler içiıı geııif ve 
büyük fırsatlar verilmiş olmasıdır . 
Mesela Ankarada ismet İnönü eıısti
tüsünü , tiyatro müzik mektaplcrini 
gezdim . 

Sonra Türklerin eski 1'SCjflı:1ini 
gördüm . Mesela Selçuk devri eser
leri hakkında epeyce malümat idin
dim . Bana bu frrsatı hnırlayıınlara, 
kolaylıışdıranlııra karşı minnetdarım . 

Ankaradıı. gördftöm yeni tiyatro 
mektebi başlangıcındaki çalışmasiyle 
yakında çek bC:ı-tk ır, u,>affekı)Cl~ere 
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VClLAN BAŞINDA 

. Galatasaraydan Taksim abide
~ıne gelince durdu ve düşünmeğe 
aşladı: Bu ılık sonbahar akşamı 

~tıda gezme arzusu uyandırıyordu . 
le ~ş~yıcı bir rüzgar, elektrik fener. 
tının aydınlattığı ağaçların yap

tcıklarını ve çiçekleri hafif hafif kı· 
ttı_ıldatıyordu. Kaldmmlarda kol kola 
rrrniş genç çiftler 1 birbirlerine SO· 

~lınuş olduldarı halde , ağır ağır 
Pırasa ediyorlardı. Evet, biraz daha 
Yürümek hoş olacaktı . 

Yalnız Ahmet Gencer , isminin 
~efafet ettiği gibi pek te genç de 
kildi. Nerede ise elli yaşına gire· 
tekti, 

O zaman, yoluna devam etme
~~ karar verdi. Fakat tramvaya mı 

1nrneli idi, yoksa bir taksi mi al
~alıydı ? Böyle tereddüt içinde dü. 
ŞUniirken, birden hayretten dona 
kaldı. Bir oyuncak kulusundan çık
tnış gibi cılalı parlak benekli küçük 
bir otomobil tam onun hizasında 
Yavaşlamış, sonra durmuştu. içinde· 
ki güzel ve genç kadın, gülümsiye· 
reh ona doğru iğiliyordu. 

Bu tebessümün ba~kalarına aid 
olup olmadığını anlamak için, Ah· 
tned Gencer etrafını şöylece bir is
kandil etti ve şüphesi kalmadı. Bu 
gurur verici iltifat ona aitti. 

Kaldırımın kenarına doğru iler 
ledi. Ahenkli bir ses : 

- isterseniz sizinle Büyükde 
reye doğru uzanalım dedi : 

Amet Gencer bu teklifi bir defa 
daha tekrar ettirmedi ve ve göbe· 
ğini toplayarak dar arabanın içine 
Yerleşti. Fakat , araba da ·sahiden 
dardı 1 otomobili kulJanan kadını 
rahatsız etmemek için yaptığı bü· 
Hin itinalara rağmen onun dirseği 
bazan Ahmedin göğsüne , hem de 
t~rn kalbinin üstüne çarpıyordu . 

Otomobil yürümeğe başlayınca 
......, -

Nakleden: • • • 

İş daha zioade çatallaştı : Güzel 
kadının!platin rengi saçları Ahmedin 
yüzünün o kadar yakınında iki di, 
baz an bunların bir kaç teıi onun hem 
neşeli yüzünü gıdıklıyor , ağziyle , 
burniyle komik bir takım haıeketler 
vapmasına sebeb oluyordu . Ahmet 
Gencer bu ~açların kokusunu ve 
bu şık kadının ince rayihasını doya 
doya ciğerlerine çekiyordu . 

. 
Kadın bireenbire ona hitab etti: 
- Siz her halde buralı değilsi-

nız: 

- Nasıl da bildiniz 1 B. de tüc· 
carım . Orada canım sıkılıyordu . 
Festival iitifade edip İstanbula ka· 
dar uzandım .. Tabii yalnız başıma .• 
Çünkü insan eğlenmeğe giderken 
karısı , çocuklarım da beraber gö
türüp işin zevkini kaçırmamalı . 
Burada da , Beşiktaşta ..oturan eski 
bir arkadaşımın evinde kalıyorum .. 

Ahmet Gencer bu sözleı i çok 
tabii ve sade bir eda ile söylemişti. 
Kadın , onun kendinin aradığı tipe 
bu kadar uygun olmasını mükafat· 
!andırmak ister gibi , haykırdı : 

- Seni çapkın seni ... 
Ve Ahmede doğru eğilerek 

adamcağızı şap diye öpüverdi . Ah
met Gencer hafif tertip sallandı , 
sonra kendine geldi : 

- Aman , dikkat edin , dedi , 
otomobil kullanırken böyle şey ol· 
maz .. 

- Adam sen de • ben alışığım .. 
- Ôpmeğe mi? 
- Hayır, otomobil kullanmağa .. 
Otomobil Şişliyi geçmiş, Zincirli 

kuyuya doğru yolJanıyordu . 0 sı
r:ıda Ahmet Gencer , endişenin bir· 
denbire ICararttı~ı oir çehre ite ar
kadaşına dedi ki : 

- Hay aksi şe)·tanl size rastla· 
yacağımı hiç hatmmdan geçirmedi· 
ğim için yanıma para almamıştım. 

Kadın hemen otomobi:i durdur· 
du. Ahmet Gencer, babacan tavriyle 
de:vam etti: 

- İstanbıılun bugünlerde çok 
k~labalık, belki kaybederim diye ya. 

nrmda if azla para taşımıyorum. Size 
zahmet olmazsa arkadaşımın evine 
kadar gideJim siz kapıda bekleyin . 
Ben yarma ICaHar eğlenm~ke yetecek 
miktarda para alıp he1:üen geleyim. 
Olmaz mı? 

ıKadın hiç bir şey söy)emeden 
otomobili geriye döndiirdü. Otoma. 
bil Maçkaya geldik:ten sonra Beşik· 
taşa doğru inmeğe başladı. Ahmet 
Gencer kolunu kaöının beline dola. 

. mı~ti we pltain rengi saçların yüzü· 
nü gıdıklamasıadan eskisi kadar 
korkmıyordu. Kadının saçJarmdzn ve 
vücudunöan intişar eden güzel ko· 
kuyu daha büyük bir jştabla içine 
çekiy,ordu. 

Otomobil gösterilen apartımanın 
önünde durdu ve Ahmet Gencer 
indi. Kadm: 

- Çabuk olun, bekliyorum ... 
Dedi. ' 

Tlirkı~zft 

Dumlupınara gi
den Adana heyeti 

Afyon : 31 (Hususi) - Zafer 
bayramı şerefine Afyon belediyesi
nin verdiği ziyafet parlak geçti . 
Ziyafette Ordu Müfettişi İzzettin 
mebuslar ve vilayetlerden gelen he. 
yetJer hazır bulunuyordu. Seyhan 
azaları ziyafette birer hitabede bu. 
Jundular. Murahhaslarımızm sözleri 
misafirler üzerinde derin jzler bırak. 
mıştır. Afyon şarbayr bir gün daha 
kalmaları için Seyhan heyetine büyük 
bir misafirperverlik göstermiştir . 
Zafer bayramının heyecanile bütün 
Afyon sevinç içerisindedir. 

İki mühim kanun 
projesi hazırlandı 

Ankara : 31 ( TÜRKSÔZÜ mu · 
habirinden ) - Emniyet umum mü 
dürlüğü iki mühim kanun projesi 
hazırlamaktadır • Bunların birisi 
"içtimaat ve tecemmuat kanun pro· 
iesi,, diğeri de " cemi ianat,, kanun 
projesidir . Projelerin isimlerinden 
anlaşılacağı gibi her iki proje memle
ketin en mühim meselelerinden iki. 
sine cevap vermektedir . 

Suriye Kabinesinde 
Şam: 31 [ TÜRKSÖZÜ muhabirin· 

den ] - Kabinede tebeddülat yapı· 
laca~ı ve dok or Ş~hbonderin, Faiz 
Hurinin yeni kabine;:e ~lınacağı söy
lenmektedir. 

Bayram nasıl geçti ? 
HALKC. VI llENÇl;ic\I BiR ESER 

TEMSiL ETTi 

Ceyhan : 31 [ Hususi muhabiri. 
mizden ] - 30 Ağusto~ bayramı 
mızda kasabamız baştan aşağı bay. 
raklarla süslenmiş gerek çarşı ve ge
rekse merasim a]anı köylü ve ka
sabalı binlerce halkla dolmuştu. 

Saat .. 9 ,, da askerlik şubesi 
önündeki meydanlıkta jandarma ve 
polisten mürekkep iki müfreze mevki 
almış bulunuyordu. Tam saat 9,30 
da İlçebay, memurin, Partililer ve 
bütün halk, ordu namına askerlik 
şubesi başkanım tebrik: ettiler. Bun· 
dan sonra, şube başkam ihtiram müf. 
rezesinin Öayrammı kutladı ve ora· 
da bulunan halka hitaben söylediği 
nutku müteakip ordu namına bir su· 
bay, bu büyük gün hakkında bir 
söylev verdi . Ve Öunu mektepli bir 
kaç talebenin söylediği şiir takibet· 
ti. Ve saat 10,30 da bu suretle me· 
rasim ninayet buldu. 

AKşam f enet alayları kasabada 
dolaştı. Ve belediye bahçesinde saat 
20 ae maarif memuru tarafından 
" 'fıürk bayrağı ,, mevzuu etrafmd:ı 
söylenen sözleri mütBak1p Halkevi 
gösterit komitesi Başkanı, 30 Ağus· 
tos hakkında edinaiği intibalarını çok 
açık: bir intioa ile anlattı ve saat 
10,~0 ıla yine Halkevimiz gösteril 
komitesinin çole büyük bir ihtimam· 
la lıazırlaôığı " devrim yolcuları ,, 
adlı milli ve hissi bir piyes muvaf· 
fakiyetle oynandı . - S<'lçuk 

Kızıl Ordunun 
Erzakına zehir katmak 

isteyen sekiz T roçkist 
kurşuna dizildi 

Moskova: 31 (Radyo) - Kızıl 
Ordunun erzakma zehir karıştırmak 
ve mühimmat depolarını infilak et· 
tirmek teş ! bbüsiJe müttehim sekiz 
Troçkist dün kurşuna dizilmiştir. 

Hollanda ile ticaretimiz 

Ankara: 31 ( TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ) - Hollanda hususi ta
kas muamelelerinde , idhal edilen 
mal bedellerinin veya aynı kıymette 
asgari üç milyon Jiıa sermayeli bir 
banka kefalet mektubunun cumhu
riyet merkez bankasına yatırılması 
şartiyle idhalatın ihracatdan evvel 
yapılabilmesine karar verilmiştir . 

Kaçak rakı imal 
ediyormuş 

İnhisarlar idaresi takib memur
ları dün Hıdırlı köyünde Yusuf oğ
lu Sdami adında birisinin evinde 
kaçak rakı yapmak için hazırlanan 
4200 kilo cibre bularak müsadere 
etmişdir. Selami haHmda kanuni 
muamele yapılmıştir. 

Ölüm 

Tarsus Çukurova fabrikası mü 
hendisi Veliddin Altay tahtı tedavi· 
de bulunduğu hastalıktan kurtula. 
mıyarak ölmüştür. 

Vetiddin Altay; fabrika sabib ve 
amirlerine, bütün işçilere ve Tarsus 
hnll<rna ken8isini sevdirmiş, çalışkan 
ve çoJ< temiz bir zattı. 

Ölüye Tanrının rahmetini diler
ken, ailesi efradiyle dostlarının keder 
lerine ortak olur ve baş sağlığında 
bulunuruz. 

Nankin dün b0tn
bardman edildi 

·Birinci Sayfadan Artan

kıtaları Yinçanı işgal etmislerse de 
kasabayı tekrar tahJiyeye mecbur 
kalmışlardır . 

Nankin : 31 ( Radyo ) - Japon 
tayyareleri Lugün şehri öombardman 
ettiler . Bir Japon tayyaresi öüşii
rüldü . 

Cenevre : 31 ( Radyo ) - Çinin 
buradaki murahhas 7 ağustostan be
ri büyüyen uzak şark hadiselerini hu
lasa eden bir raporu Milletler Cemi. 
yeti genel sekreterliğine tevdi etmiş
tir . Muranhas bunu , tabii vazifesi 
olarak yapmıştır . Cenevre muhafi
linde söylendiğine göre , Çin , kon· 
seyin önümüzdeki toplantısında son 
hadiseler hakkında Japon aleyhinde 
Milletl~r Cemiyetine müracaat tenez
zülünde bulunmıyacaktır . 

Şanghay 31 ( Raôyo ) - Çin 
milli hükumeti şefi general yn Kai
Şek Royter ajansına verdiği bir mü· 
lakatta Çin · Japon ihtilafı hakkın· 
da ;§U sözleri söylemiştir : 

•ı ilan edi lmeden lJaşlayan ve de· 
vam eden Japon~·anın Çine karşı 
aÇtığı hu harbe Hüyük devletlerin 

~~hakkak müdahalesi lazımdır. Çün· 
ku JaRonyanın hedefi Asyada bü. 
yük bir imparatorluk kurmaktır . 

Cenevre 31 ( Rad 0 ) - (Jin 
hükômeti, ce iyeti akvama gönder

diği notada , Japonyayı Çıne teca· 
Üz etmek suretiyle milletler sos

yetesi paktını çiğnemiş olmakla ıt
ham etmektedir . 

Notada , Çinin JaJJonya tarafın· 
dan istilası düpedüzilii~ istila narsın· 
dan başka bir şey olmayıp Japon· 
yanın ilk hedefi şimali Çini zaptede
rek bundan sonra bütün ~ini nüfuzu 
altına almatc aJaugu yazılmal(ta<!ır • 

Mezbaha baytarlığı 

Şehrimiz belediye mezbahası 

baytarlığı için belediye, bir tahsisat 
ayırmıştır. 

Bu iş Vilayet kadrosundan 
bir baytara munzam vazife olarak 
sülüs ücretle verilecektir. 

Vesaitin muayene 
si ve plakalar 

Belediye plakaları tevzie 
başlıyor 

Belediye bu günlerde bilumum 
vesaitin muayenesine başlıyacaktır. 

Yeni plakalar da hazırlanmış .oldu. 
ğundan muayenesi ikmal edilen nak. 
liye vasıtalarına derhal birer tane ve· 
rilecektir. 

Kamyon ve otomobillere mah· 
sus plakalar 150, yük arabalarının 
40, tekatlı arabaların 25, bisikleıtle· 
rin 15 kuruştur. 

Sahife : 3 

Köy muhtarları 
Vilayete gelen tamim 

Nüfusu 150 den az olan köyler. 
de seçim ve diğer devlet ve köy 
işlerini muhtar ve köy heyetleri gör· 
mektedir . Halbuki bir çok yerlerde 
muhtarlık adedi ile muhtarlara bağlı 
mahalle ve beıızerleri meskun yer
ler mikdarı tamamiyle malGm değil· 
dir. 

Ve1<.alet bu hususta vilayete bir 
tamim göndererek muhtarlıkların 
esaslı ,surette tesbit ve bir cedvel 
halinde vekalete gönderilmesini is· 
temiştir . 

Et kaçakçılarile belediye 
mücadele yapıyor 

Şehrimiz belediyesi et kaçakçı· 
larile sıkı dir surette mücadele yap
maktadır. 

Dün de bir kaçakçı tutulmuş ve 
50 lira para cezasile cezalandırıl 
mıştır. 

ınemada 
Sinemamız müdüriyeti 30 A~ustos Zafer bayramı şerefine kıymetli müş
terilerimize büyük bir sinema ziyafeti vermekle kıvanç duyar. 

Şimdiye kadar yapılan dans müzik filmlerinin en güzeli t Karyokayı 
Kukaraçayı gölgede bırakacak olan ve sizi iki saat mütemadiyen giildü

recek ve eylendirecek • 

( HER YERDE ŞEN ) 
Filmini mutlaka görünüz. Çünkü: Bu filmi görünce sizde her yerde şen 

olacaksınız. Bu güzel filme ilaveten ; 
TÜRKÇE iZAHA TLI 

Dost Yunanistan ordusunun (Başta Türk izcileri olduğu halde) 
Büyük resmi geçidi 

GELE€EI( PROGRAM : 
Sinemacılığın en ~eni icadı bugüne kadar yapılan renkli filmlerin en 

güzeli, en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son şaheseri 
PelC yiiKınôa : 

MARINEh~A 
BiR KIŞ GECESi RÜYASI 

GÖNLÜM SENi iSTiYOR 
8476 

İki tekerlekli arabalar şehere 
nasıl gireckler 

1- Bu mansul senesinden sonra behemehal dört tekerlekli ve müna • 
sib nakil vasıtası temin edeceklerine dair Vilayet makamına taahhütname 
verenlerin iki tekerlekli manda ve öküüz arabalarının 1 Eylül 937 tarihin

den itibaren ikinci teşrin 937 nihayetine kadar şehire girmesine belediyece de 
müsaade edilmiştir. 

2 - Bilumum demir tekerlekli nakil vasıtalarının Taşköprü başı Hü· 
kı1met önü yolu, Yeni istasyon Yeni otel Önü Asfalt caddesi, Eski istas· 
yon karakolu · Kuru çeşme önü ~olu ile sed Üzt"rinden geçmeleri yasaktır. 

3 - Gecenin saat 22 sinden sabahın saat beşine kadar bilumum de
mir tekerlekli nakil vasıtalarının şehire girip çıkmaları ve şehir dahilinde 
bulunanların da bu saatlar arasında seyrüsefer etmeleri yasaktır. 

4 Köylerden gelerek fabrika veya mağazalara yüklerini boşaltan 
arab:ılar derhal şehri terkedeceklerdir. Boşalmış arabalan şehir dahilinde 
bekletmek :yasaktır. 

5- Şehir dahilinôe araba hayvanlarına yem vermek ve hayvanları 
serinletmek için ıslatmak yasaktır. 

6- Hu karar 1 Eylı1l 937 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
7- Yukardaki yasaklara riayet etmiyenlerden iki lira hafif para ceza· 

sı alınacağı ilan olunur. :ı9 - 1 - 2 8470 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Teşkilatı esasiye kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine dair kanun 

Kabul tarihi : ;j/21937 

Umumi menfaatlar için lüzumu, usulüne göre anlaşılmadıkça ve mah· 
sus kanunları mucibince diger pahası peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin 
malı İstiınal ıve mülkü istimlak olunamaz. Çifçiyi toprak sahibi yapmok 
ve ormanları Devlet tarafından idare etmek için istimlak olunacak arazi 
ve ormanların istiml~k bedelleri ve bu bedellerin tediye"si sureti, mahsus 
'kanun arla tayin olunur. 

Fevkalade hallerde kanuna göre tahmil olunacak para ve mal ve ça. 
lışmaya dair mükellefiyetler müstesna olmak üzere hiç bir kimse hiç bir 
fedakarlık yapmağa zorlanamaz. 

Madde : 8 - Teşkilatı esasiye ICanununun 7 5 inci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmjştir : 

Hi, bir Kimse mensub olduğu felsefi içtihad din ve mezhebden do
layı muaheze edilemez. Asayiş ve umumi muaşeret adabına ve kanunlar 
hükümlerine aykırı bulunmamak üzere her türlü dini ayinler yapılması 
serbe ttir . 

Madde : 9 - Bu kanun neşri tarihinden 'muteberdir . 9 2 937 

~303 -Son -



Sahife : 4 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
. 

Seyahattan dönmüş ve istiklal mektebi kaışısındaki muayenehanesinde 
hastalarını kabule ba şlamıştır. 8474 

·---------------------------------------------------~ 

Sanayi mektebi mezunlarından tecrü
beli ustalar < lınacak . 
Fabrikalarımızın montaj işlerinde çalıştırılmak üzere uzun seneler mesleği 

dahilinde çalış mış sanatının erbabı montörler alınacaktır. Talihlerin vesi
kal a r ı le beraber Ziraat Bankası çırçır fabrikaları müdürlüğüne müracaat 
lan .8475 1-4-7 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve kamyonları 

VE 

Caterpillar-Con-Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzun vade. Dünyada eş i bulun 
mıyan makinelerdir. 

Son model bisiklet ve motosikletlerimiz gelmek üzeredir . 
On iki ka tlı Ceneral otomobil ve kamyon lastiklerimiz ucuz ve vade 

ıle satı l maktadır. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza f şcen 
Yeni J\. ağ aza 

8 7966 

Tarsus American 
College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 28 eylı'.Hde başlar 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. Türkçe, 
lngilizce, Frans ızca okunur. Ticaret dersleri vardır . Leyli ücıet 230 lira , 
Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır . 

8426 15-17-1-3-5 

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

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

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

yüksektir 

Romat izma, Siya ti k, Kum, Böbrek, Mesane ta ş ı , Karaciğer ve mideden 
muzt a ı ip ola r la rla Cilt bst alığ ı olrnlır rr ullcka ~u ılıca)a gelmelidirler. 

Senelerce çocuğ u oln a )f rl <ı l<ı d ırt i fatıı arın lıı ftp :l'dtn müstefit 
ve mesut olmuşla rdır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 

1 

Her türlü esbabı ist irahat mühmmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
Fiatlar ;;; nlar- Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik ' 

125 

otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

75 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

1 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 55 

TGrksöztı 

Milli Mensucat fabrikası 
Ltd. şirketi müdürlüğün
den: 

Saygı değer müşterilerimizin kendi hesaplarına ve namlarına çektirdik
leri pamuklarını çekilen tarihten itibaren on beş gün zarfıııda fabrikamız
dan kaldırmalarını rica ederiz. 

Bu müddet zarfında kaldırılmayan pamukları haşlarında daha fazla mu 
hafaza edemiyeceğimiz cihetle mecburen Ergirler fabrikasına preselen

mek üzere göndereceğimizi ve prese ve nakliye masraflarının müşterilerden 
alınacağını ilan ederiz. Pamuklar çekildikten en çok on beş gün sonraya 
kadar sigortalı olup bu müddetten sonra gerek fabrikamızda gerekse 
prese fabrikasında olacak yangın veya saire zararlarından dolayı fa'>ri · 
kamız idaresi katiyen mesul ve zamin değildir . Vaktmda kaldırılmayan 

pamuklar içinde Borsa talimatnamesinin 82 inci maddesine tevfikan Borsa 
vasıtasile gün hükmü fiyatla sattırılarak muamele görüleceği bütün müş
terilerimizin malumu olmak üzere ilan edilmiştir. 8471 29- 1- 2 

Milli Mensucat fabrikası 
Ltd. şirketi müdürlüğün
den: 

Saygıdeğer miişterilerimizin fa brikamızda bulunan çiğitl e r ini pamuk
ları çekildiği tarihten en çok on beş gün sonraya kadar kaldırmalarını rica 
ederiz. Ellerinde çiğit pu s lamız olan çiğit al ac~klıların da çiğitlerini pusla 
tarihinJen sonra en çok iki gün zarfında kaldırmalarını rica ederiz. Aksi 
takdirde daha geç tr slim edilectk çiğitlerin cinsinden nevinden; bozuklu · 
ğundaıı ve yanmış olmasından dolayı fabrika •t ız hıç bir •uretle mesul ve 1 

zamin de ğildir. 8472 29 1 2 

Adana Orman muamelat memurluğundan : 

Adedi 
59 

120 
19 
4 

218 
49 
11 
69 

252 
24 
15 

810 
710 

3 
120 

5 

Beher adet ve kilosunun 
muhammen bedeli 

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

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

• dilme 15 00 
• çatal 60 00 
• topak 70 00 
• mertek ve baskı 10 00 

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

11971 Kaıışık odun O 75 
5892 Karışık küllü kömür 1 50 

Devlet ormanlarından kaçak olarak çıkarılmasından müsadere edile· 
rek idare anbarında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı on sekiz 
kalem eşya 21- 8- 937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 6 Eylul 
1937 pazartesi günü saat ıs- den 17 ye kadar aşağıda yazılı şeraitler da· 
iresinde açık artırmaya konulmuştur. 

1- Talipler yukarıda yazılı emvala pey sürmeleri için bedeli muham
menin yüzde yedi buçuk pey akçasını emaneten sandığa yatırdıktan sonra 
müzayedeye iştirak edebilirler . 

2- Taliplerin almak istedikleri emvalı görüp muayene ederek ona 
göre pey sürmeleri lazımdır . Bedeli ihale ve teslim ve tesellüm esnasında 
malın çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vuku bulacak iddia ve iti· 
razları mesmu olmıyacaktır. 

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

4- işbu kaimede yazılı emvalın kaçak olarak tutulduğu yerden idare 
anbarına kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlanma suretile yapılan ve 
zabıt varakaları tahakkukunda gösterilen nakliye ücretleri pul gazete ve 
0/o de iki buçuk dellaliye müşteriye ait olup sandığa yatırılması lazım ge. 
len emval bedeli ile birlikte yatırmaları meşruttur.8469 28-1-3 

Çırçırlar işlemeğe 
başladı 

Malatya be?: ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketine devredilen 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası busen e 

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

1 Eylul 1937 

Rontgen Filmi 
Her boyda Rontgen Filmleri Raşid 

Ener Tecimevinde satılmaktadır. 
27- 29-31 

:.--------------------~------------------= 

------------,------·----------------------------------~ 
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KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYA DELEN 
KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 

• rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YADE LEN g•zo1Jarını alııkrn şi~rleıdrki kırmızı ( KAYADE 
LEN ) •apalarına dikkat rdiniz. KA YADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAY .A DEL EN dı ~olarıdır . EÜ} i,k c1trrtcar alır: lCO kuruşa ev 
)erinize gönderilir. 7953 115 

!.---------.... ---------------------------
Seyhan Vilayetinden: 

1 - Kozanda hususi idareye 
ait cins ve mevkileri aşağıda yczılı 
taş ocakları resmi ile emlakin bir se. 
nelik kirası açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Şartnameleri Kozan Kay
makamlığında ve hususi muhasebe 
müdürlüğündedir. 

3 - Arttırma 7 EylUI 937 Sa· 
Iı günü saat (11) de Vilayet daimi 
encümeninde açık surette yapılacak. 
tır. 1 kı·ı . 4 - ste ı erın muvakkat te· 
minatlarile müracaatları ilan olu-
nur. 

Cinsi 
Sazotu ve oklakiyesi 
Taş ocakları resmi 

Dükkan 

• 
• 

Han yerı 

Mevkii 
Tılan 

• 
eski çarşı 

• • 
• • 

ırmak caddesi 
pazar yerinde 

26-28-t-s 4449 

Seyhan posta telgraf, te
lefon müdürlüğünden : 

Adana - istasyon arası posta 
nakliyab kamyonetle ve bir sene 
müddetle ve 7-9-:-937 de salı günü 
saat 15 de ihale edılmek üzere 24-
8_937 den itibaren 15 gün müd
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 
ihale Seyhan P. T. müdürlüğü bina. 
sında yapılacak.tır. 

Eski bedelı 150, Tahmin bedeli 
210 muvakkat teminat 189 ve ke
faletl birinci derecede ipotek 500 
liradır . Her gün onla 16 arasında 
sefer yapaca~lır. B~ işe girmek isti· 
yenler kanunı vesıka~ı ve istenilen 
teminatı idare veznesıne teslim ve 
makbuzunu heyete ibraz etmelidir
ler. Şartnameyi görmek ve daha zi· 
yade malumat almak istiyenlerin ta
til haricinde P. T .• müdürlüğü kale
mine müracaat etmeleri ilan olunur . 

8446 24-28- 31- 5 

Seyhan defterdarlığından: 
Köşkerlerde 63 numaralı dük

kanın bir senelik icarı açık artırma· 
ğa çıkarılmıştır. Bir ~enelik muham· 
men bedel icarı altınış liradır . Is· 
teklilerin yüzde yedi buçuk nisbe. 
tinde teminat akç3sile 9 F.ylul 937 
perşembe günü saat on dörtte Def. 
terdarlıkta toplanan komisyona gel· 
mclrıi. 8450 25-28-1-4 

Fabrika bakkaliyesi ki
raya verilecek : 

Ziraat Bankası Eski Mensucat 
fabrikası halen Malat}a bez ve iplik 
fabrikası T. A. Ş. Adana Mensucat 
fabrikasının bakkaliyesi 1937 senesi 
Eylulünün dokuzuncu perşembe gü· 
nünden itibaren bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Eksiltme Eylillün 
birinci çarşamba günü saat on beşte 

1 fabrika müdürlüğünde yapılacakbr • 
Tafsilat almak ve şartnameyi oku· 
mak istiyenltrin her gün fabrikaya 
müracaatları. 8466 28-1-2 

Muhasip aranıyor 
Fabrikamız için Orta tahsilini 

yapmış olmak şartile tecrübeli üç 
muhasip alınacaktır . Ehliyet ve ka· 
biliyetine göre ücret verilecektir . 
Talip olanların 2 Eylul 937 tarihine 
kadar Ziraat Bankası 2 numaralı 
Çırçır fabrikası müdürlüğüne müra· 
caatları . 8467 28-1 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, 

hassas makinesidir 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

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

c 

Aşçı aranıyor 
Evde çalışmak üzere bir aıçı ara. 

nıyor. Matbaamıza müracaat edil· 
mesi. C. 

Kiralık ev 
Kn: Lisesi civarında üç oda mut· 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matl:-aamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu· 

nur. c 
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


