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Çukurova pamukçuluğu Dahiliye Vekilimi~Pekin civarında kanh muharebe 
Moskovada 

------------------------------------------------------------
C OK. VERİl\1Lİ v~ .MESUT Şükrü Kaya büyük mera- Japon hükômeti ordularını dün 

BiR ÇAGA GiRiYOR simle karşılandı h .k k . 
Bu yıl merkez kazada ekime elverişli 

13 M<~~~~)·: resmen ta rı ve sev ettı 
Türkiye Da 

toprağın yüzde 96 sı ekilmiştir biliye Vekil· 
ve Cumhu: 
riyet Halk 
Partisi Ge 

Çin, henüz esash harekete geçmedi 
( PAMUK HAŞERELERILE MÜCADELENiN VERiMLi NETiCELERi, 
BUYUK ZIRAATIN ÇAPA iŞiNDE DE MAKiNELEŞMESi, ÇiFTÇiNiN 
DAHA BiLGiLi VE iKTiSADi YOLLARDAN GIDIŞILE ADANA PA
MUKÇULUGU ÖNOMUZDEKI VILLAR iÇiN BiZE PEI' BUYUK 

UMIDLER VERMEKTEDiR 

nel sekreteri 
B. Şükrü Ka 
ya yanında 

Meb u::1lardaı , 
mürckkcb bıı 
gurup oldu 
ğu halde dün 
saban Nego 
relof istac;y) · . 
nun .. muvasa· 
Jat etmişlerdir. 

.. 
B.ŞUkrU Kaya 

l~tasyon, Tiirk ve Sovyet bay· 
raklariyle donanmıştı. 

Vekil, istasyonda Dış Bakanlı 

ğın beyaz Ru ya Cumhuriyeti nez. 
dindeki mümessili B. Umblin tarafın. 
rian B. Litvinof namına selamlan
mıştır. 

Japon kabinesi 
kararlar aldı 

Hudud boyu şe
hirler boşaldı 
Sovyet gazetelerinin 
bu yoldaki tefsiratı 

Tokyo : 13 (Radyo} - Cenup 

hudutlarında Çin - j;ıpon kıtaları 
arnsındaki harp devam etmektedir. 

Vaşington : 13 (Radyo) - Ja
pon Sefiri Hariciye Vekili ile görü· 
şerek şimali Çin hadiseleri hakkın· 
da izahat vermiştir. Bir Japon askeri makineli tufenk başmda 

.. 

B. Şükrü Kaya ve yanındaki ze
vat akşam üzeri Moskovaya hareket 
etmişlerdir. 

Moskova: 13 [Rad.<o] - Tür· 
kiye Cumhuriyeti Dahiliye Vekili 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
sekreteri Bay Şükrü Kaya dün ak 
şanı Moskovaya muvasalat etmiştir. 

Pekin : 13 (Radyo) - Dün ge· 
ce Pekin'in altı mil garbinde Çin 
ve Japon kıtaları arasında bir çar
pışma olduğu ve her iki taraf ta mÜ· 
him zayiat verdiği anlaşılmaktadır. 

Tokyo : 13 (A.A.) - Japon hü
kumeti tarafından neşredilen bir teb. 
liğde; icabeden bütün tedbirlerin 
alındığı ve Çine asker sevkedilme
ğe karar verildiği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Çinin şimalinde 
ciddi muharebeler cereyan ettiği 
takdirde Çin hükumetinin de Japon· 
lara karşı şiddetli hareket etmeğe 

- Gerisi ikinci sahifede -
Bölgemize getlrllen PülvarlzetUrler 

Bay Şükrü Kaya, Dahiliye ve 
Haricivr k0mic,,...ı"* .. : ··;..,,151- mte kilr· 

~-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-""'\ ı ------------------------........................ ------------,;......--...._=-................................... ------· ........ -----

i _y ll!J 1 ic- n A ll.IU ..... A rif:K .... ""'; Çukurovada bu sene pamuk ve 
kozaya ayrılan saha toparlak hesap
la 242 bin hektar ( 2 '600,000 dö-
nem ) ve aııııa ... -un .,,,,__ ---

balyadır. Bnnun hemen yüzde 45 
ını Adana merkez kazası yetiştire-

retli insanların şu dakikada içlerin· 
de büyük bir.!•'"""'' .,.. __ r.>-t:1- ..... 

saade ctmiyecekmi diye ... yeşil ve 

penbe kurtla mOcadele iyi netice 
verdıkten sonra bu mOsaadenin ken· 
dilerine verilebilece~ini anlatırken 
yüzlerindeki tebessUmü görmeli ... 
Çiftçilerin hakkı var. Çün.kü p~mu~ 
üzerine pamuk ekmek ıstedıklerı 
tarlaların bir çoğunu su basmakta 
ve oraya hububat ekememektedirler. 

taratınaan nararetn me ... 
şılanmııtır. 

Halk coşkun tczaburatta bulun-

1 geıdf mi? İ Kontrol ışı ~ ... r ı suya 
. . düştü gı·bi .. muştur. 

cek. 
____ ... 

Merkez kaz.ada 164 muht?rlı.k 
köy tle bunlara bağlı ayrı 70 çıftlı-
Oin 160 bin hektar ( 1,600,000 dö
nüm ) arazisi vardır ve b~nun yüz-
de 65 i pamuk mOnavebesıne bırakıl-

Şayet buralarda pamuk - koza 
münavebesi yapmasalar bu alanlar 
boş kalacak ve memleket 30 -40 
bin balya kaybedecektir . Üzerinde 
durulması lazım gelen bir mesele ... 

Elin-iM 
iki mücadele iki 
muvaffakiyet 

! Antakya : 13 ( TUrksö- ı 
! zU muhabirinden ) - Mar- i 
! tel bugUn öjleden sonra i 
! ,ehrlmlze gelecek ye y eni f 
! re)lml yarm r esmen llAn f 
! edecektir. i 
! Bu mUnasebetle Rey· i 
! h aniye h adiselerinden do- i 
! layı tevkif edllen 17 TUrk i 
! de Halep hapisaneslnden i i tahliye edilecektir. i 

Gelen haberler , Milislerin 100,000 
kişi telefat verdiğini bildiriyor 

mıştır. . 
Bu yıl kaza merkezinin umum 

ekimini hesap edersek demek olu· 
Yor ki ekime yarayan alanın, ~r
manlıklar hariç, yüzde 96 sı işle~ıl
mektedir. Geriye kalan yerler ıse 
Ya mılli emlake aittir veyahut. da 
son C'eyhan seli dolayısile,. ekıme 
Vakıt kalmamakla dintenmıye bıra-
kılmıştır. Böylece' denilebilir ki, mer
kez kazada ekilmeyen bir karış ara
zi yoktur. 

Kazanın en verimli kısmını teşkil 
eden Yüregir ve Tarsus toprağı ova
larında birbirinden uzak duran köy 
ve çiftliklerde pamuk tarlalarını ge~
mek ne kadar zevkli oluyor · Mer 
kez kazanın şimalden cenub~ .. doğ· 
ru inildikçe genişleyen bu ıkı ov~
sında insan büyük çiftliğın az ~~
fosla makine ve vesait bolluğu .~çın· 
d · ve guzel 
. e ne kadar .te~ız . Bil-
ış yapabileceğinı öğrenıyor · d k' 
hassa Yüregirin özlü sahasın a 

1 

Pamukların seyrine doyum yok · 

• 
ır * 

Hemen her tarafını dola.ştığ!ınız 
bu yerlerde yeşil kurt tehlıkes~ de 
kalmamış . Bundan bir buçu ay 
evvel baş gBsteren bu imansız ha
Şere devletin büyük alaka ve ted-
bıri ile zehirlenerek öldürülmüş bu-
lunuyor . k 

• • * 
Bu yıl Çukurovanın pa~~k. re. 

k ltesi 250 bin balya olabılırdı. E
k~ başlangıcı fene gitti. Pamuk 
. ı~ çok lüzumlu olan ilk bahar 
ıç h' d"' ağmurları. tabiat hı\Afına, ıç. ~ş-
y d' Bundan dolayı bazı çıfçıler 
me ı. . 8 . k 
amuldarını bitiremedıler. ır ısmı 

~a seller dolayısiyle hem hubub~t-
k bettiler ve hem de ekım 

!arını ay 
işıni geciktirdiler. işte su.~a~a . v~ 

'd 
kurtulmaya olan buyük ıh~ı-

se en . . . "' t m ş yaç bu yıl da kendısını gvs er ı 

b ulunuyor. 
Çukurovada haşeratla mücade-

le işi başarıldıktan sonra s~lama ve 
selden kurtarma meselesı ~e. hal
ledilirse bu mıntık~da~ ~aha ılk se
nelerde kolayca bır mıslı fazla mah
sul (400 bin balya) kolayca alına-
bilecektir. Bu günkü eki~ .sa~asın
da çalışanlar pamulkar gıbı ıı:ııbz~r-

ekmek ve çapa makınesıle 
le sıraya .. 

lamak suretile ot ışında ame-
TaX:n sıkıntı çekmiyecekler ve bu 
e'kdarı verebileceklerdir. Zcı~en 
~1 d'd büyük çifliklerde, yıne 
Şım ı en t 1 . k yerinde olan pe ro 
devletın ço . t ' I çapa mesele-

latma sıyase ı e, 
ucuz · bT . il d'lmiştir. Oenıle ı ır. 
sı ha e 1 'b 

1 nazaran bu sene mı • 

--Nevzad GUven ------
C 

enup hududumuzun ötesinde 
Veba çıktı. ( Sıhhıye Vekaleti· 
miz bütün teşkilatmı bu müd-

hiş düşmana karşı seferber etti. Alı
nan sıkı ve şiddetli tedbirler saye
sinde Veba, Türkiye hudutlarını ge· 
çemedi .. Gozle görülemiyen bu aman
sız düşmanla mücadele, sınırlara da
yanacak yabancı ve muhasım bir or
du ile çarpışmaktan da güçıii. Bu mü
cadele ve bu zafer Kamali:.t Türkiye 
idarecilerinin memleket işlerindeki 
bilgili, Sür'atli, verimli hareketlerine 
parlak bir numune daha oldu 

Boyle bir afet, çok değil , çeyrek 
asır evvel hudutlarımızda zuhur etse 
idi, O zamankı idare makinesi hare· 
ket edinceye kad r yüzlerce , bin· 
)erce yurddaş mudhiş bir oiümı.n 
elinde can vermiş olurdu . 

•• 
Çukurova çifçisinin bir kaç büy k 

derdi vardır : Kredi, amele , kurak
lık, seylap ve kurt gibi . . ' 

:~ . ... . .... ... . .... ... . ...... . ..... .... ........ . .... ... . 

vardır. Goğün ve toprağın bütün lü
tuflarına mazhar olduğu yıllarda bile 
dehşetli bir endişe Çukurova çiftçisi· 
nin içini yer durur . 

Çünkü o, çok defa bütün ümit-
lerinin, hayallerinin mini mini bir kur
dun dişleri arasında mahvolup gitti
ğini görmüştür . Uzun yıllar yeşil 
kurt. penbe kurt Çukurova tarlala· 
rının vebası olmuştur . 

Bugün, içimizden taşan biı sevinç· 
le artık bu afeti de yenmiş olduğ•· 
muzu soyliyebiliriz. 

Çukurovanm pamuk istihsalatını 
bir mı iyon b. lyaya çıkarmayı ziraat 
politıknmızın ılk hedefi olarak ta
yın eden değerlı Başvekilımizin kuv
vetr yuınruğu hu düşmanın da başı
na mmiş ve ezmiştir. 

Bir müddettcberi ovalarımıza sevk 
edilen Pülvarizatorler bu minimini 
fakat pamuklarımız için amansız bir 
düşman olan ha~erat ordusunun içine 
korkunç birer tank gibi girmiş ve 
kısa bir zamanda nihai zaferi kazan
mıştır. 

Birçok çiftçilerimizi dinledik. Bize 
sevınçlerini, hükümetimize karşı duy· 
dukları derin şükranı nasıl ifade ede
ceklerini bilmediklerini soylediler. 

Bu ıyı netıceden sonsuz şe~· 
alan çıftçılerın daha şimdiden önu 
mUzdeki yıl için nadas işini çok 
ilerlettiklerini görüyoruz . Traktö~· 
ler harıl harıl çalışıyorlar. fakır 
olanlar da altı öküzlü pulluklarına 
sarılmış vakıt kaybetmemek için di
dıniyor . Bu vesait bolluğu ile ye·. 
Şıl paumk tarlalarının yanıbaşındakı 
hububatı kaldırılmış yerler gün geç· 
tikçe karalmasını çoğaltıyor · 

Geçen yı a .. de 50 fark var. Artık 
zerlenme~e yuz ukurova ziraatinde 
Çıfçiler bılhassa Ç k kaza ve 

Çukurova çifçisinin bu dertlere 
kendi başına, kendi vasıtalarile karşı 
koymasına imkfın yoktu . Memleket 
büyük servet menbalarını lam rand
manla işler bir hale sokmayı milli pro· 
gram halinde kabul eden büyük şef· 
ler , Çukurovanın bu dertJe,ini çok 
iyi gördüler . 

izalesi milyonlarca liraya mal olan 
bu dertlere karşı alınacak büyük ve 
radikal tedbiı ler bir program içinde 
sıraya konmuş bulunuyor . 

Anlıyoruz ki, devletin eliyle ha· 
şerata k .. rsı açılan bu şiddetli müca· 
dele Çukurova çiftçisinin gonlünü de 
fetih ve onu istikbal için daha büyük 
bir ümid ve enerjiyle techiz etmiştir. 

ıc• 

. 'den mer ez, 
en ılerıd o 91 kmenin faydasını 
kö ı sıraya 8 

y er, lamış bulunuyor. 
tamamen an . "cadele sula-

Huldsn devletın mu ' "k 
. . . 'k e şayan yu -

ma vesaıre gıbı zı . r 'f . in bilgi-
sek pamuk sıyasetıne çı çın . 

· nıımam 
ti çalışma yollarını tutması 1

w 
0 

_ 

d' ce Çukurova pamukculugu y p 

Çukurovanın en korkunç ve en 
çok ıztırap çektiği dertlerden birisi 
ve belki başta geleni olan kuraklığa 
karşı alınacak tedbir başla:nak üze
redir. Seyhan, Ceyhan, Berdan ova
larının sulanması işine yakında baş-

Dün hududlarımızda Vebaya karşı 
ve bugün ovalarımızda haşerata karşı 
yapılan iki mücadele ve iki muvaffa
kiyct .. Bu gidişle dinebilir ki Adana 

toprakları yakın :zamanda bu çalış·. 
kan unsurlara pek dar gelecek · Nı
tekim pamuk toplandıktan sonr~ 
bunların yerlerini de nadas etmeğı 
gt)ze alan ve pamuk alanını daha 

e e~~ bir safhaya girecek ve b~ra~~ 
~ . cı bir Mısır olacaktır. Ne mut 
~~kurovada çifçil ik yapanlara .... 

lıyoruz· 
Çukurovanın bir de kurt belası 

Bu iki mücadele ve muvaffakiyet 
Cumhuriyetin maziye karşı :zaferi 
adına dikilebilecek iki muhteşem 
abidedir. 

yüzde 10 artırmak isteyen bu gay-

Sovyet mümessilinin beyanatı 

/tl 
B ı 

ne 40,000,000 lngiliz lirası ikraz 

yapmıştır. 
Vaşington : 13 ( Radyo ) -

Reisicumhur Bay Ruzvelt ispanya 
işlerile yakından alakadar olmakta· 

dır. 
Ademi müdahale komitesinin 

kaı arsızlığı karşısında Amerikanın 
müdahalesi de beklenebilir • 

Moskova : 13 ( A.A. ) - Sov
yetler birliğinin ademi müdahale ko· 
mitesindeki mümessili B. Maiskinin, 
komitenin 9 temmuzdaki umumi he· 
yetinde yaptığı beyanat aşağıdadır • 

Sovyet hükumeti , general Fran· 
koya muharip hukukunun verilmesi 
meselesinin orta ya pek ziyade müş · 
kül ve tehlikeli bir mesele koydu· 
ğunu zannetmektedir . 

Bu hukukun şu sırada general 

Frankoya veıilmesi , ademi müda· 
hale sistemini yalnız bir taraflı ola· 
rak asiler lehine yeniden kurmaya 

- Gerisi ikinci sahifede -
Londra : 13 ( Had}o ) Hu· 

susi bir teşekkül Burgos hükumeti· 

Filist· 
hükQ 

h 

Qına Irak 
r uzaherete 

zır bulunuyor 
İngiliz gazeteleri projeyi çok 

müsait karşılamakta 
_ Yazısı ikinci -lllfed• -
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SAOABAD PAKTI kARŞI 

SINDA BULGAR MATBUATI ,ı---------··--------·--~11!1!11----~~-~-ı--

T ürk iye v0 Asya pakll f 
~~--~-----·~~ ,1 ................................................................................. . 

YAZAN : Hr. SiL YANOF 

.. Slovb ., 

" Türkiye Matbuat Umum Müdürlüğünün 
hususi bülteninden ,, 

etmek ve bu devletlerin sükun icin
de inkişafına ve barış davasında be 
raber çalışmalarına yardım eyle· 

"Türk diplomasisinin faaliyet çen
beri günden güne genişlemektedir. 
Kemalist Türkiye bü ün hududları 

civarında açık ve garantili bir durum . 
l yaratmak ve gerek dostları ve gerek 

müttefikleri vasıtasile kendi vasıtalı 

mekten ibarettir. 
Fakat, bu paktın hakiki ve daha 

büyük manası, istikbalde tessüs ede· 
cek olan daha yakın beraberliğin 
ilk adımını teşkil eylemesidir. Unut
mamak lazımdır ki, yakın mazide 
bu memleketler muazzam emper 
yalizm mücadelerinc sahne olmuştu. 
Almanya bugün hala aynı fikirdedir 
ve Alman emefferi hala bu yol üze 

ve vasıtasız menfa•üleri için önemli 
roller oynıyarak bunların icap ettir· 
dğii meselelerin hallinde kendilerinden 
istifade etmek emelindedir. 

Türkiye diplomasisi, kendi faali· 
yeti sayesinde, birçok defalar kendi 
müsellah kuvvetlerine day:ınması 
şöyle dursun, barış ve güven dava. 
smda faal bir mevki ve yüksek bir 
prestiji kazanmağa muvaffak olmuş. 
tur. 

Binaenaleyh, hayati menfaatle. 
rini çizen bir program tahtında ve 
çok büyük bir enerji ile müdafaaya 
her zaman hazır bulunmakla bera· 
her, barış davasına olan inanı saye· 
sinde Türkiye son zamanlarda bo· 
ğazlar ve İskenderun gibi enternas· 
yona) iki mühim meseleyi halletmiş 
bulunmaktadır. 

Rüştü Arasın yaz mevsimini 
Bağdad ve Tahranda geçirmesi, An. 
karanın geniş ölçülü bir düşünceye 
malik siyasasının en yeni bir seyrine 
işaret eder. 

r 'ndedir. 
Fakat, bu emeller boJşevik Rus. 

yanın dostu ve müttefiki olan Ke. 
malist Türkiyede kendileri için mü. 
sait bir muhit bulamadıkları gibi 
Bağdat istikametine de teveccüh 
edemezler. Çünkü burası fngilterenin 
mandası altında bulunan mustakil 
bir arap devletinin merkezi olmuş· 
tur. Mütebaki iki büyük devlete 
gelince: Bunlar, dün olduğu gibi bu· 
günde Asyanın bu köşeleriyle aynı 
önemle ilgili bulunuyorlar. Bu durum 
karşısında acaba bu devletler dört· 
ler paktını nasıl telakki edecekler· 
dir. 

Profesör Ramm 
şehrimizde 

Bir müddet evvel Adanaya g 
lerek şark iUerimize gittiklerini y< 

<lığımız fen müşavirlerinden B. 
Şevket Tuncok ile Almanya hayv 
nat profesörlerinden Ramme ve a· 
tanı Bayan Ramme Diyarbekin 
etüdlerini bitirerek şehrimize. dö 
müşlerdir. 

Orman yangını 

Şehrimizden fstanbula gitmekt 
olan trenin , Hacıkırı ile .Karapı:ıa 

arasında bacasından saçılan kıvıl 
cımlardan bu mıntıkada bir ormaı 

yangını çıkmış ise de , Jandarm< 
ve köylülerir. yardımı ile önü alına · 
rak söndürülmüştür . 

Yol tamiratı 

Şehir yollarının tamir ve inşa· 
sında kullanılmak üzere , belediye· 
nin, Jüzumu mikdarında parke satın 
almağa karar verdiğini yazmıştık . 

Belediye , bu taşların münakasa 
sını yaparak , işi bir müteahhide 
ihale etmiş bulunmaktadır . 

Ziraat mücadele 
Heyeti Ceyhana gitti 

Şehrimizde bulunan Ankara mer· 
kez haşerat laboratuvarı şefi Prof e 
sör Kasner, bölge pamuk mücade· 
lesi üzerindeki tetkikatına devam 
etmektedir. 

Şehrimiz Mücadele Müdürü Bay 
Sadettin Sarıkaya, haşarat istasyo· 
nu Müdürü Bay Haydar , Dörtyol 
Mücadele Müfettişi Bay Eşref ev
velki gün sabahleyin Tarsusa gide· 
rek Helyotis Karaderina mücadele· 
sini yerinde tetkik etmişl er ve aynı 
gün akşam şehrimize dönmüşle.rdi. 
Aynı heyet dün sabah yine tetkıkat 
için Ceyhana gitmişlerdir. 

Parkta yapılacak 
umumi hela 

Büyük parkda taştan bir 
umumi hela yaptırılmasına beledi· 
yenin karar verdiğini yazmıştık . 
Dün aldığımız malumata göre; bu 
hela inşaatı belediye tarafoıdan bir 
müteahhide ihale edilmiştir . inşa
ata yakında başlanacaktır . 

Ölçü aletleri 
Hariçten memleketimize getiri · 

len muhtelif ölçü aletlerinin ekseri· 
yetle ölçü kanunu ve nizamatı· 
na muhalif olduğu ve getirilen alet
lerin gümrüklerde kalarak sahipleri· 
ni zarara soktuğu anlaşılmıştır. 

Ôlçü ve ayar müfettişleri bu hu· 
suslarla çok yakından alakadar ola· 
caklardır. 

İhtikar yapan 
lokantaları 

Belediye cezalandırıyor 

Belediyece kabul edilen tarife 
harici yemek fiatlannda ihtikar ya· 
pan birkaç lokanta sahibleri bele
diyece para cezasile cezalandırıl· 
mışlardır. 

incir çıktı 

Şehrimizde yerli bağ inciri çık· 
mış ve dünden itibaren kilosu 15 ku 
ruştan satılmağa başlamıştır. 

Belediye reis muavini 
Şehrimiz belediyesi reis muavini 

bay Faik Ülkü bir ay mezuniyet al- . 
mış bulunmaktadır . 

ispanya hadiseleri 
Bu seyahat, dörtler Asya paktı 

adını taşıyan Türkiye, Iran, Irak ve 
Efganistan arasındaki paktla ilgili· 
dir. 

Mevud bazı dclillere göre, in· 
giltere bu pakta müsait ve mütema· 
yil davranmakt .. dır. Esasen büyük 
Britanyanın rızası olmasaydı, Iranın 
böyle bir pakta girmesi mevzuu 

Taşlar gelir gelmez ihtiyaç gö· 
rülen mahallere döşenecektir . 

----· .. ····----
Bundan birk;\ç sene evvel bu 

memleketler arasında mühim ihti· 
Jfıfların ve itimadsızlıklann mevcud 

ri ıi!fl~ma·ouh:inislam d 

yasında husumet hisleri uyandırmış. 
tı. Ankara Asyadaki komşularını 
kendi aleyhine Kürt asilerini teşvik 
etme~ le itham ediyordu. 

Üç devlet arasında hudud ihti. 
laflan gibi bazı meseleler vardı, ki 
bunlardan bazıları halen de halledil· 
miş değildir. Mamafih bütün bu ağır 
atmosfer tedrici bir surette duruldu. 
ilk olarak Iran Şahı Pehlevi, aynı hız 
la olmakla beraber, Kemali takip 
etti. Ondan sonra inkilap ruhu Irağa 
sokulmağa başladı. Türkiye, kendi 
terakki hamlelerile gerek Jrak ve 
gerek f ran münevverlerinin gözlerini 
açrnağa muvaffak oldu ve bunlar, 
bir memleketi iç sükuna ve tam bir 
istiklale götüren yolları gördüler. 

Dört devlet arasındaki yakınlık 
ideali bilhassa bu şuurun üzerine ha· 
zırlandı ve n~şvünema buldu. Kema. 
listlerin hilafeti ilga ettikleri ve dini 
devletten ayırdıklan malumdur. Bu 
itibarla bir pan islamizm siyaseti 
mevzuu bahis bile olamaz. 

Bazı Avrupa gazetelerinin yaz
dıkları gibi, pan turanizm de mevzuu 
bahis olamaz. Çünkü, gerek Araplar 
ve gerek lranlılar Turanlı değildir· 
ler. 

- Birinci sayfadan mabad -

bahis bile olamazdı. Rusyaya ge· müncer olacaktır . Bu, hiç bir şeyin 
lince: Anlaşılıyor ki, Kamaiistler Sebzeler iyice haklı gösteremiyeceği ve bütün ade. 
Litvinof'la bu hususta uzun uzadıya 
temaslarda bulunmuşhrdır. Rüşdü UCUZiadı mi müdahale anlaşmasını mevzusuz 

bırakacak bir müdahale hareketi teş· 
Aras bu ün 'I'ahra:.:::.":.!.Y.=:.~~lu~nd~ruf~~=ı:==~;';'iff~""'""""Pf!!l'T'i'ftmm""'ffiFnii~~-r--:----.- ,,. • ... .u· 

1erını u dorfler paktı hakkında da uur Y ptı ımız olan bu kabil teklifleri hiç bir su· 
t · d k · " T J tetkikte ; sebzelerin geçen haftaya 1 k b d envır e ece tır. ür ü müessese. ret e a ul e emez . 
Ier arasında n diyoruz. Çünkü; bu nazaran ucuzladığını gördük · isim- - Müteakiben , B. Maiski , Al· 
son Moskova ziyaretinde Avrupai me !eriyle fiatlarını aşağı}a yazıyoruz: manya ile ltalya tarafından ispanya. 
seJeler müzakere edilecektir. Patlıcıının kilosu 5 kuruş , kay· nın toprak bütünlüğüne dokunma· 

Şurasını bilmek lazımdır, ki çok sının kilosu 10 kuruş , dolmalık bi· dıkları hakkında bu memleketler 
enerjık ve yorulmaz bir diplomat berin kilosu 12,5 kuruş , domatesin tarafından verilen teminattan bahse· 
olan Rüşdü Aras'm Avrupadaki ba. 2 kilosu 5 kuruş , hıyarın tanesi 1 derek , bu resmi beyanatın bu dev 
zı !emasları, Sovyet Rusyada mah· kuruş , ayşekadın fasulyasının kilo· Jetlerin niyetlerinde samimi olduk. 
dut Lazı hoşnutsuzluklar tevlit et- su 7,5 kuruş , bamyanın kilosu 5 larma bizzat kendilerini ikna etme· 
mişti. ismet lnönü'nün Mecliste söy. kuruş , elmanın kilosu 12,5 kuruş, diğini bildirmiş ve d~miştir ki : 
lediği nutuk, bu hoşnutsuzlukları kıs- üzümün kilosu 7,5 kuruş , Patatesin 1 Fiituhat iki şekilde olabilir . Bi· 
men gidermiş oldu. Rüşdü Aras ise kilosu 10 kuruş , nane maydanozun rinci şekil , kendisi ile harp edilmiş 
~unları büsbütün bertaraf edecek· demeti 1 er kuruştur . Kuru sarını· olan memleketin bazı kısımlarının 
tır 'y sağın kilosu 17,5 kuruş , kuru soğa· ilhakıdır . Diaer şekil ise, muharebe eni pakt, şüphe yoktur ki, faal d ~ 
T k nın kilosu 4 kuruş , asma koruğu mey anında mağlUp olan memleket· 

ür diplomasisinin elinde Kamalist k'J 5 k M ı· d 
T k nun ı osu uruş, ersin patlıca- te , ga ıp evlete muti ve kudret· ur iyenirı enternasyonal proı'esini b 

nının kilosu 5 kuruş , yeşil biberin siz ir " dost hükumet ,, in teşekkü· 
kuvvetlendirmek için yeni bir koz 50 5 k lüdür . 
olacaktır . ,, tanesi uruş , şeftalinin kilosu J 
___ ---• ..... _ __ 5 kuruş, ııaıın kilosu d'a 15 kuruş· şte ispanya mevzuubahs olduğu 

tan satılmaktadır . zaman Almanya ile İtalyanın beyin

Filistin 'araplığına 
Irak müzaheret 

ediyor 

Ölüm 

Yarbaşı Polis karakolu Komise. 
ri Bay Abdullah Tekin tutulduğu 
dizanteri hastalığından kurtulamıya. 
rak ölmüştür. 

lerinde beliren fütuhat telekkisi bu 
telekkidir . 

- B. Maiski , B. Hitlcrin 27 ha. 
ziran~a Vuerzburgda yaptığı beya· 
natı zıkretnıiştir . 

Bu hukukun general Frankoca 
tanınmasının müsbet neticesi cum· 
huriyet hükumeti sahillerinin tama· 
men ve filen ablukası demek olacak. 
tır. 

Meşru lspanyol hükum~ti i~ 
buna benzer bir abluka tesis edemi
yecektir. 

ispanya cumhuriyeti. kendisine 
lazım olan mahsulatı ve iaşesini de. 
niz yolu ile teminden mahrum ka . 
lacaktır. Buna mukabil, general Fran
ko kendisine lazım Alman - ltal
yan teklifleri ayni zamanda Fransız 
İspanyol hududunun da kapalı kal· 
masını istihdaf ettiği için ispanya 
cumhuriyeti nihayet her taraftan 
çevrilmiş olacağından menbasızlık 
ve iaşesizlik yüzünden ortadan kay· 
bolacaktıır. 

- işte, Almanya ile ftalyanın 
teklif ettikleri "Yabancı plan,, ın ha· 
kiki manası budur. 

B. Majski, sözlerini şu suretle 
bitirmiştir. 

- Sovyet - hükumeti, bu şe· 
rait altında, verilebilecek yegane 
kararın beynelmilel hukukla taarruz 
eden ve kuvvetlerin nisbetini bir 
taraflı olarak general Franko lehine 
değiştiren Alman - ltalyan teklifi· 
nin tamamen reddi,, olacağı netice· 
sine varmıştır. 

14 Temmuz 1931 .. 
Pekin civarında 
kanlı muharebe 
- Birinci sahifeden artan -

karar verdiği Nankinden haber v~ 
rilmektedir . 

Pekin: 13 (A. A.) - Bu gece 
Pekin'in altı mil garbinde Çin ve 
Japon kıtaları arasında bir çarpış· 
ma olmuştur. Her iki taraf da mü· 
him zayiat verdiği ve birkaç kası· 
banın da hasara uğradığı söylen· 

mektedir. hil· 
Pekin halkı top ve mitralyöı I .1 

l · · h · 't · t' T k· tın ses erını sara aten ı~ı mış ır. an 
!arın, şehrin sokaklannda~ .geçerek tib 
muharebenin cereyan ettığı ~ahaya Ilı 
doğru gittikleri görülmektedır. th 

Moskova: 1~ (A A.) - Tass ur 
ajansı bildiriyor: 1 d' 

Şimal Çin'i hadiseleri hakkınd~ c 
tefsiratta bulunan Pravda gazeteSI al 
yazıyor: . ak 

Jakonlar, Şimal Çininde yeni 
bir tahrikat tertip etmekle, Çahar 
isyanının tekilini tkolaylaştırmak\'e 
Suiuan'a karşı yeui bir taarruz ha· 
zırlamak gayesini gütmektededirlef· r 

Japon militaristleri, Nankin"aJI 
Şimal Çininde kuvvetlenmekte ola11Prın. 
nüfusunu ortanan kaldırmak ve Şi·. avı 
mal Çin makamatını. Nankin hüktl 7 : 
metine emrivaki karşısında bıraknJ' ki 
için, Japon matalibatının kabulfule 

b k . . 1 lıın mec ur etme ıslıyor ar. 

k k. h d' 1 · K ·· h:i• Yor Lu u ıao a ıse erı ono .. 
kumetinin iktidar mevkiine geldik" B 
denberi Japonya ile Çin arasındl f 
ilk mühim çarpışmadır. KullukiaO ıyo 
tahrikatı hiç şüphesiz yeni JapoO in 
siyasetinin Çinde muvaffakiyetiol ~ 
ifade etmektedir. ıı 

Japonyc>. ile lngiltere arasındl ll'ı ' 
başlıyan müzakerelerde bu tahrikat ed 
ta rol oynamıştır. . b s~ 

Bu tahrikatm muvaffakiyetiJll bı 
Tok yonun kanaa tınca, JaponyanJllla o 
yalnız Şimal Cinindeki vazivetinltk g 
cıeğıl ayni zamanda Çinin nüftdnıştı 
mıntıkalarına taksimi hakkında J••cn y 
pon emperyalizmi tarafından yapı•tdu 

lan teklifi de kuvvetlendirilecektir. l bir 

Japonlara karşı yapılan ve bit -
anlaşma ile muvakkat halle müncet~ad 
olan mukavemet Çin'de Japony"rı ke 
aleyhindeki temayüllerin ve Çin ınil'lçlar 
Jetinin Japon tecavüzüne karşı mü· 1 old 
cadcle arzusunun f evkalaJe artığır>I 
göstermektedir. 

Şankhay: 13 (A. A.) - Çin su· 
larındaki Japon donanması kumandı 
nı buraya gelmiştir. • 

İtalya gazeteleri 
Sekiz sahifeden fazla 

çıkamıyacaklar 

1 
~onu 
2-
3-

nine 
Roma : 13 (A.A.) - Resmi bir -

tebliğde, 11 Temmuzdan itibare işa tün< 
rı ahire kadar, ltalyan gazetelerinin eıt -

çok sekiz sahife olarak çıkabilece. 
ğini bildirmektedir. 

Dünya piyasasında sellüloz buh· 
ranı ve ham madde fiatlarının yük· 
selmesi, bu tedbire sebep göster. 
mcktedir. 

-bele 

Bu hareketin ırki ye dini bir ka 
rakteri de yoktur. Bu münhasıran 
siyasal bir harekettir. Times gazete
sine göre burada mevzuu bahsolan 
şey, akvam cemiyeti taliınatname. 
sine uygun bir surette hazırlanan bir 
yakınlık, ademi tecavüz ve herhangi 
bir meseleyi berveçhi peşin istişare 
etmek .... Gibi esaslara dayanan bir 
pakttır 

Kudüs : 13 ( A. A.) - Jrak 
hükumetinin, yüksek Arap komitesi 
tarafından gönderilen bir telgrafa 
cevaben; Filistinin taksimi projesine 
itiraz ve kraliyet tahkik komisyo
nunun raporunu protesto etmekte 
of duğu ve Arap Filistin taleplerile 
tesanüt arzusunu izhar etmekte ve 
Arap komitesi ile teşriki mesai ede· 
ceğini bildirmekte olduğu haber 
alınmıştır . 

Abdullah Tekinin cenazesi mes. 
lekdaşları tarafmdatı merasimle kal· 
dırılmıştır. Ôlüye Tanrının rahmeti· 
ni dileriz. 

B. Hitler bu beyanatında diyor 
du ki : " Almanyanın demir ithaline 
ihtiyacı vardır . Bunun içindir ki Is· 
panyada milliyetperver bir hükume· 
tin mevcud olmasını istiyoruz . O 
za~an fspanyol demiri satın alabile· 
ceğız,, . 

, - Fakat bu, Almanya ile ita!· 

Aynı zamanda, Sovyet hükumeti 
reisimiz tarafından tali komitede 
izah edilmiş olan Fransız - fngiliz 
planını kabule amade olduğunu bir 
kere dalıa bildirir. 

Paris: 13 (A.A) - fspanyol asi 1 S•go,ı~" ~l ramoro ''''°'"'· s,,,.,,::, 
Almirato Cervara kruvazörü tara. 'Uflln a; bcdelı dtrhal oclcnır 

lleJ 
arzu 
İğinc 
Me 

~ınrn 
ı Yaı 
Ter 

Akidler, komşularının iç işlerine 
karışmaktan imtina edecek ve akid 
devletlerden herhangi birine zarar 
verecek silahlı çetelerin kendi arazi· 
)erinde teşekküllerine mani olacak· 
]ardı~ j 

Yalnız bu mahdud çerçeveye inhi
sar etseb~I~ imzalknacak olan pak . / 
ıın hedef1, ınanı ve sükUrıu temin 

Kuvayt Emiri de ayni şekilde 
cevap vermiştir . 

Londra : 13 ( A. A. ) - Filistin 
~eselesini mevzuu bahseden lngi· 
lızce obscrver gazetesi , fııgilterenin 
Filistinin taksimi hakkındaki lngiliz 
projelerinin süratle gerep Arap, ge 
rek Yahudiler tarafından kabulünü 
istediğini yazmakta ve " Fifistinin 
!alnız mıntıkavi değil, bütün lngiliz: 
ımperatorluğunun şark kısmında çok 
geniş ehemmiyeti vardır. n demek· 
tedir • 

Ceyhanda 

Kavgalı bir maç 

Ceyban : 13 ( Hususi ) - Bu 
Pazar karşılaşan şehrimiz güneş spor 
futbol kulübile Yıldızspor kulübü 
maçı 1- J vaziyette yahda kalmış. 
tır . 

Buna sebep; ikinci haftaymda 
sporcular arasınd'l çıkan bir kav· 
gadır. 

Geı ek srorcular ve gerekse halk 
bu nahoş hadiseden çok müteessir. 
dir • 

yanın ispanyada yalnız madenler 
noktasıııdan alakadar oldukları mı 
demektir ? Mesela ispanya bazı ka. 
ra hudutları üzerinde hakimiyetleri· 
ni tesise müsait hava deniz üsleri ih· 
das etrne , i acaba arzu etmiyorlar mı? 

Bundan sonra , B. Maiski , ge
neral F rankoya muharip hukuku 
verilmesini11 kuvvetlerin nisbetini 
birdenbire asi general lehinde de
ğiştireceği.ıi kaydetmiş ve bu tak· 
dirde cumhuriyetciler filosunun yzıl · 
nız bir kaç eski asi gemisiyle değil 
aynı zamanda bunların müttefıkleri
nin tamamen modern gemileriyle 
karşı karşıya bulunacağını söyliye· 
rek demiştir ki : 

fından tevkif edilerek Bilbaoya götü. G u· ·vE 
rülmüş olan Fransız Tregastel va N =~g.~r~~ 
purunun ~erbest bırakıldığı resmen tesl • 
teeyyüt etmektedir. SUMER BANK ve 

EMLAK ve EYTAM BANKASI Salamanga: 13 (A.A.) - Radyo 
Kurumudur 

ile neşredilen bir t ebliğe göre ]] Güven'e güveniniz. Ve : Si. 
temmuz harp içinde bir zafer günü ' gortalarınızı gOvenerek veriniz . 
mahiyetini alacaktır. Çünkü o gün Müracaat : Hı=a "a lilı Suray 

ihtilalciler Madrid cebhesinde düş No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
manın pek şicldedli bir taaruzunu ll'olta lmtuw : 93 r,. 1rforı N o. : 265 

8221 14~30 
durdurduktan sonra Villa Vicissa'dan ----••ııiiıilllliiiiiı••••• 
Villa nueva de la Canadaya kadar 
muvaffakiyetli bir mukabil taarruza 
geçmişlerdir. Milislerin ] 00,000 kişi 
kadar kaybekttikleı i tahmin edil· 
mektedir. 

Asi tayyareleri hiçbir taarruza 

maruz kalmadan düşman hatlarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Roma: 13 (A. A.) - Popolo d. 
ltaJia gazetesi, Fransız - lspanyo) 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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14 Temmuz 1937 

HiKAVE ? 
iHTiVAR 

e 

~ 
li:S) ir Ağustos akşamı .. Gök 
~gri bir renkte ... sonbahar 

akşamı gibi .. 
. . Uzakta gölgeler var .. Onu seçe 
_lırorum • Yirmi yaşının güzelliği 
ınde , gözlerimde cndamlanıyor · 

Bitmiş , kanı çekilmiş bir külçe 
ibiyim .. Ondan başka bir şey iste· 
ele çılgınlık olur . Onun yanında 

5s Ürümek bana kafi .. 
-Sizi çok beklettim her halde, 

J d' d• c ı . Ve ilave etti : 
esi -- Biraz dolaşalım .. Fakat geç 

lrnamak şartiyle .. Pek kısa bir 
ktun var .. 

- Nereye gidelim ? 
- Su değirmenine doğru .. 
Onun yanında yürümekten gu· 

r duyuyordum . 
Yirmi sene evvel , yeşil orman· 

rın ortasında , granit renkli gri 
vi gökün altında onunla birleşsey· 

111 , dünyanın en bahtiyar insanı 
iki bendim . 

l~ Onunla kesik kesik konuşuyor 
rn . Mevzular dakikada bir deği

hil- ordu. 
iti' - Ben kın hiç sevmem . . ,. 

meli . Bu cümlenin arkasından ılave 
kiaO ıyordu : 
~ - Sizinle tanıştığıma öyle mem-
etillt"1urn ki .. 

Az daha sevincimden bayılacak
ındl~ . Bir kalp sektesinden düşüp 
ikit bıedikime şimdi şaşıyorum · 

Su değirmenine gelmiştik . Ci 
e~ bir ttş kenarında Lemanın ya
arı" a oturdum . Elleri elimde idi . 
etııı'l geçmedi onu korsasından yaka· 
nüfdllııştım .. O dakikada , kitablarda-

J .. n yüksek aşkı yaşadığımı duyu· 
yapl"tdum . Bu sırada yanımızdan ge · 
ktir. bir ihtiyar mırıldanıyordu : 

bit - Gençlik işte .. Gençlik .. 
"ncellctddes gençlik bütün geniş yol· 

ny•trı kendisine açık olduğunu, güzel 
n ınhtlar , çiçek bahçeleriyle çevril

mii• t olduğunu sanır halbuki ... 

Nihad TangUner 

- Bu ihtiyar ne dediğini bilmi 
yor değil mi ? dedim . 

- O bir deliye benziyor . ihti
yar bir mecnun ... Yüzü gösteriyor. 

Genç kız, bunu söylerken titre
dim. Derhal hayatımdaki ufkun ka
rardığını farkettim. O, söylüyordu: 

- Bu taraflarda sık sık böyle 
ihtiyar mecnunlara rastlanıyor .. 

Sanki bütün bu sözler benim 
için söyleniyordu . O dakikada bü
tün ümitlerimin kül olduğunu hisse· 
diyordum . 

Ayni yollardan onunla geri dö 
nerken hiç biı şey düşünemiyor 

dum. 
* * • 

Bir ay geçti. Artık hakikati anla· 
dım. Leman benden bıkmıştık. Kendi 
tayin ettiği randevulara bile çok 
defa gelmiyordu • Bir giin bana , 
fazla ısrar etmememi yavaşça fısıl · 
dadı. Ve diger bir gün ayni şeyi teh 
ditlerlc söyledi . Artık tamamile 
elimden kaçmıştı. Onu artık görmek 
bile nasip değildi bana .. 

*** 
Haftalar geçti .. Mecnun ihtiyan 

bir akşam su değirmeninin arka
sında yakaladım. Ona ilk sözüm: 

- Haklısın, Demek oldu. 
ihtiyarın , kara gözçukurlarında 

ışıldayan küçük gözleri , müstehzi 
bir kımıldanışla ışıldıyordu . Güldü 
ve : 

- Nasıl ? Dedi, beni ogün is
tikrahla süzdünüz . Halbuki size o 
mesut dakikayı veren bendim . Fa 
kat sizin buna Jayik bir kalp taşı
madığınızı anlayınca verdiğimi geri 
aldım işte 1.. 

Anlamıştım ... Genç kızı benden 
0 vaz geçirmişti .. Fakat biiyü ile 
mi ? .. Onu bilmiyorum J? .. 

izzeti nefsini kırmışbm. Oda be 
nim son aşkımı yıkmıştı . 

Tlirksözft 

lspa nya hadiseleri 

- ikinci sahif cden artan -

hududunda kontrolun kaldırılması 
hakkında Fransa tarafından verilen 
kararın Avrupa teşriki mesaisine ve 
ademi müdahaleye indirilen yeni bir 
darbe olduğunu kaydettikten sonra 
Bolşevik ispanyanın harp malzeme· 
sine ihtiyacı olduğunu ve bu kararın 
lspanyol devlet adamlarının B. Bluml 
ve Delbos'a yaptıkları son ziyaret
lerle münasebeti bulunduğunu bil· 
dirmektedir 

Perpignan: 13 (A. A.) - Keçi 
yoJJarmdan Jspaya hududunu geç. 
mek isteyen yedi kişi iandarmalar 
tarafından tevkif edilmişlerdir. 

Mevkuflar, Cumhuriyet ordusu 
na gönüllü yazılmak istediklerini 
söylemişlerdir. 

Brüksel: 13 (A. A.) - Faşist 
partisinin gazetesi olan "Pays Reel" 
Fransanın ademi müdahale kom'te
sindeki hattı hareketini şiddetle ten· 
kit ederek diyor ki: 

Fransa, mucibi memnuniyet bir 
tarzı hal bulmak istiyenlerin gayret 
!erini itiJaf giriz hattı hareketiyle işkal 
etmiştir. 

Eğer ademi müdahale siyaseti 
akim kalacak olursa bunun mesuli
yeti doğrudan doğruya Fransaya 
aittir. 

Komünist "Voix · du Peuple,, ga. 
zetesiyse, bunun aksine olarak ikinci 
ve üçüncü enternasyonalin siyaseti· 
ne uygun bir hattı hareket ittihaz 
ettiğinden dolayı Fransayı tebrik ey. 
!emektedir. 

Me-zkiir gazete; Fransa gibi ha-

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur laviçre aaatJarı gibi dOny•nın en 
kOçOk , modern , gOzel • tık , portatif ve 
aa§ldm. 

Müracaat : 

Hermes 

YAZI 
MAKİNESi 

alınız 1 

reket etmediğinden dolayı da Belçi· 
ka Başvekili Van Zeeland'a hücum 
etmektedir. 

Londra: 13 (A. A.) - Eden, 
hafta sonu tatilini denizde, Lord 
Kemsley'in Princess isimli yatında 
geçirmiştir. 

Yat, Deuville'de durmuş ve Eden 
ingiltere'r.in Paris elçisi Phipps ile 
ademi müdahale meselei için Lond • 
ra ve Pari te yapılan istimzaçlar 
hakkında görüşmüştür. 

Znnnedildiğine göre Eden Roma! 
ve Berlin ile temasa geçerek ken
dilerinden teklifler beklediğini söy
lemiş fakat şimdiye kadar hiç bir 
cevab almamı tır. 

Eden, Hariciye nezaretind('ki 
mesaisine bugün devam etmek üze· 
re evv iki g ce lngiltereye dönmüş· 
tür. 

adyo 
rkoni 

Dünyanın en güzel, en 

ı hassas makinesidir 

İkmale kalanlar 
okusun 

1 

Orta mektep ve Lise sınıflarında, 
hesap, cebir, hendese , terkimi ter
simi hendese, müsellesat , mihanik , 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, lngilizce derslerinde ikmale ka· 
!anları ikmal imtihanına hazırlamak 
üzere bir kurs açtılc . 

isteklilerin bir Ağustosa kadar 
"Türksözü " nde 1. T. L. M. rumuz 
!arına müracaatları • C. 

r - , 
Fransızca dersleri 

Sahife : J 

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-
Heyccan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGiBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2-

Heyecandan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete 
Pek yakında? . .... Müthiş bir film ... 

8283 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Canlı, ruhlu, şen ve her hususta memnun eden filmler vücuda getirmekte 
tanınmış sinema meraklılarının sevdikleri büyük artist 

Wilhelm Thielenin vücude getirdiği filmlerin en güzeli 

(BALO) 
Gelecek program : 

( EDDI KANTÔR GANGESTERLER ARASINDA ) 
Bu filmi seyrederken gülmekten katılacak ve şimdiye kadar güldüğünüzde 

ziyade güleceksiniz 

PEK YAKINDA: 
HAZIRLANINIZ 

100 sene sonrayı 
ÇÜNKÜ 

göreceksiniz 
8304 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir : . 
( Dünden artan ) 

Ayni mesafe dahilinde bulunup da ötedenberi geçimleri kendi vası· 
talarile iç pazarlara getirip sattıklan kereste, odun ve kömüre bağlı olan 
köylülerin iştirak edeceği ufak partiler artırmaya çıkarılır . 

Bu artırmalara, bu köylülerden başkaları iştirak edemez . Orta ve Lise sınıflarındaki tale
belere müsait şartlarla Fransızca 
dersleri verilir . 

Haıbaamıza 
mu a aaı 

\ı Ta. rem:ine ığıd~-----------------------·----------lmlll!-----------,i İ•J•?ı.zalİİl•aliıl•ı .. ar•a•y•• ..... ( Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) ı 1 
3-30 8305 --1 

BELEDİYE İLANLARI ----

Zati ihtiyaçları için tenzilatlı tarife ile verilen malların başkasına sa
tılması yasaktır . 

Madde 19 - Ormanların bulunduklan kaza ve bu ormanlara bitişik 
kazalar dahilindeki muhtaç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zati ihtiyaç
ları için kesme, taşıma masrafları ile tarife bedeli ödenmek şa~ile .. ~.bu 
mınlaka dahilindeki köylerin cami, mekteb ve köy yollarındaki koprule
rinin yapılması ve tamiri için ) alnız kesme ve taşıma masrafları alındık· 
tan sonra lüzumu derecesinde ormanlann istif edilmiş yerlerinden veya 
orman memurlarının göstereceği mahallerden kerestelik tomruk verilir. 

• 

• 
rı 

la 

buh· 
yük

' ster-

mal 

ak 

Jannı 

lo d. 
nyol 

1 d .. ve lağım işi açık eksiltme-- Hal içinde yapılacak beton oşeme 
<>nulınuştur. 

- Keşif bedeli (689) lira 94 kuruştur. 
- Muvakkat teminatı (51) lira 45 kuruştur. b b led' 

1 . .. ·· t on eşte e ıye en-- halesi Temmuzun 26 mcı Pazartesı gunu saa 

ninde yapılacaktır. · f i leri Mü· 
- Bu . "t k 'f şartname vesair evrak beledıye en ş ışe aı eşı, 

tündedir lstı'ycnler orada görebilirler. b' .. 
· 'h' d az ır gun ev· - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarı an en e~ ki . d . 

'rn" .. .. acaat ederek bu gibi işleri yapabılece erme aır 
ı encumene mur 

t vesikası almaları mecburidir. . kb ı 'le bir· 
- T 1· 1 . 'h le günü muayyen saatte temına t ma uz arı 

a ıp enn ı a . ~ 8316 
belediye encümenine müracaatları ılan olunur. 

D . • da 59 numaralı yazıhane 160 lira be 
uclcdiyeye ait hükumet cıvann k" · t 

'h 1 d'I . 'ken şartname ah amma rıaye •rzuhalcı Ali Haydara ı a e e ı mış 1 

. . 'd ık artırmaya çıkarılmıştır. •iınden ihalesi feshedilerek yenı en aç . ·ı k .. 
l• kadar ıcara verı me uzere 
•Ylez.kur yazıhane mayıs-938 sonuna b 

1 
d' encümeninde 

~rnrnuz- 937 perşembe günü saat on beşte e e ıye 
Yapılacaktır . 

Ten_ıinatı muvakkate 12 liradır. .. uhasebe kalemine ve 
İalıpler şartnameyi görmek üzere her gun m .. . .. at · 
.. .. b 1 d' cumenıne muraca nu teminatı muvakkate makbuzile e e ıye en 
n olunur, 8294 6-10-14-18 

L At k bu"'vetin inşaatı eksiltmeye atürk parkında y a p ı 1 a c a 
uştur . 

Bedeli keşfi 2197 lira 79 kuruştur. 
Muvakkat teminab 165 liradır. · 

. ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat 15 de beledıye en 
nde yapılacaktır • . . . 
Şartname k 'f . 1 · f n işleri müdürlüğündedır.ıstıyenlcr 

11 1 b't· • ~ı ve proıe erı e 
a a ı ırleı . . b" 
T~liplerin ihale günü muayyen saatta teminat makb~larıl:o-~~ 

cledıye encümenine ruüracaatlan ilan olunur.8274 1 6 

1 VİK 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

o VA! 

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

7-26 8286 

Madde 20 - Ormanlardan çıkarılan kerestelik ve mahrukattan başka 
diger her nevi orman mahsulleri de artırmaya çıkarılabileceği gibi geçim
leri ötedenberi bu mahsulleri toplayıp satmaya bağlı olan 18 inci mad. 
dede gösterilen mesafe dahilindeki köylülere, tarife bedelini ödemek §ar
tile, gösterilecek mıntakada tayin edilecek müddetler içinde toplayıp Çl· 

karmak üzere izin verilebilir . 
Bu nevi mahsulleı den salep, yer mantarı, kitre, çilek, soğan , ~ocaye. 

miş, alıç gibi toprak mahsulatı ile meyvaları ve ağaçlı yerlerdekı otları 
toplıyacaklardan ( 18 inci maddede gösterilenlerden başkaları olsa dahi ) 
para alınmaz. 

Dördüncü Fasıl 
Ormanların kadastrosu 

Madde 21 - Devlet ormanlarının kadastrosu orman idaresi tarafın. 
dan yapılır. Kadastro işleri, biri sahanın tavsifatını gösteren yazı işlerin
den, digeri de haritadan ibaret olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Orman kadastrosuna esas teşkil edecek olan haritaların alınması işine 
bu kanunun mer'iyeti tarihinde başlanarak 10 sene içinde ikmal edilir. 

Madde 22 - Kadastro, tahdidi yapılmış ve haritası alınmış yerlerden 
başlar ve kaza taksimatın'\ göre ayrı ayrı olarak tesbit olunur. 

Orman kadastro işlerile mülkiyet ve tasarruflardaki her türlü deği· 
şikJikleri ve bilahara yapılacak tashihatı sair mütenevvi işleri, vilayetler 
rteki orman başmühendisleri idare ederle'r. 

Beşinci Fasıl 
Ormaııların /,orurmıası 

Madde 23 - Ormanlardan kaim kuru ağaç, kuru kök kesmek veya 
çıkarmak, kuru ağaçlardan kabuk ve çıra almak, salep, yer mantarı, kitre, 

ı soğan, kocayemiş, alıç gibi toprak mahsulatı ile meyvaları, kuru yaprak· 
ları, toplayıp götürmek ve her çeşit artık ve yerde yatık devrilmiş kuru 
ağaç, toprak, kum, çakıltaşı ve taş çıkarmak ve mazı, kozalak ve sair.~
man tohumları toplamak, ormanlarda avlanmak , orman idaresinden ızm 
almağa ve bu idarenin tayin edeceği şart ve müddetlere baj~...:....__ .. 1. 

Madde 24 - Devlet ormanlarının sınırlan içinde maden •~ 
için Ziraat Vekaletinden, tat ocakları .,...,..._ IÇİa de onua i!CJllNI~ 

-- ...... ------------------------------------------------
den izin almak prttlr. -·-
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__ A_d_a_n_a_B_ol'!!"!r~s'l"ı!'a-sı--M~u"!"""a_m._e_le_l_er_i_--:. r 
PAMUK ve KOZA 

•• •• .. -, 
TURKSOZU 

Seyhan Defterd 
lığından: 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
IC. S. 
~ 

IC. S. Kilo -= ===~====• Kapı malı pamuk 
Piyasa parlak! • 33,25 35 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz 1 1 •--=-'-'---'--------· Siyah . . 

ÇIGIT 
Ekspres 

:; U BU B A T 

Arpa -3,5Ô -3,60 •-=""-------· Fasulya 

. 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
ilanlar Rek_lam. hir.~icareth~- 1 

nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin.L . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

c i 1d1 er ~~tüphaneniz'. güzelleştir~ek 
ıstiyorsanız kıtaplannızı Turk 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabi Resmi evrak, cedveller, defter· ar !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

Vergi borcundan dolayı 
ta oğlu Doktor Mehmed Eminin 
ğıda cinsi ve evsafı yazılı dü 
sehmi ilan tarihinden itibaren 
gün müddetle satılığa çıkarılını1 ! 
Miişterilerin şeraiti anlamak üt' ! 
idare heyetine, Defterdarlığa ın~ • 
caatları ilan olunur. i 

Mahallesi : Hankurbu, meJ j 
Pamukpazarı, cinsi : Bir bap eli ı 
kanın yarısı 480 itibarile 120 se İ 
mikdarı : 28 '728, Hududu: Tar 1 
tarikiam, tarikihas, Mücteba d t 
hanı 831 j 

! 
! 
• 
1 

Devlet demiryolları Ad 
na İşletmesinden : i 

Adana gar ve şehir jstasy(lll' ! 
rındaki idare mebanisinin heliı ! 

• i 
' • Yulaf 

Delice _______ 
11

• bastırınız. temiz bir tab nefis bir zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

kurlarının idareye ait emme rn' 
nesile temizlenerek ş~hir bari 
nakli bir sene miiddetle müteah~ 
verilmesi açık eksiltmeye konul • 

1 
Kuş yemi 

·-1--ıı=---
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

UN 

1 
?ört yıldız Salih 1 725 

u~ç-~·~·-~"'------~ı 625--
~ ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 650 
-ı . 625' __ _ 

~ ı: _uç ,, " 
ö ~ı Simit .. 900 
] ~ -Dört yıldız Cumhuriyet 675--
~ "'ı-üç .. .. --ru 

Simit ,, 
Llverpol T elgraflan 

13 I 7 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

ı----------==&=n•=irn::_,;.;~M 
Hazır 7 1 öf-Lireı \ 

Temmuz vadeli 

cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
............................ -1 ................ 1 ........................... _ ........................ .. 

tur. 
Eksiltme 20 - 7-937 salı 

saat 11 de Adana lşletmP bina 
yapılacaktır . 

Beher çukurun tahmini ücrcV 
lira olup ayda asgari 25 çukur 
mizlen eceğine nazaran muvakk;ıl 

--·------------------: ,--------·-----., minat parası 67 lira 60 kuruştur 
------- Bu işe Jair olan şartname 

Siyah 
•':'.;; TÜRK 8 ÖZ Ü mukavele projeleri Adana yol ~ 

müfettişliğinde parasız olarak r 
rülebilir . ; .. 

'. . Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

- 6--187 Rayişmark -1-96 1 
ı--..:._-------ı--6:c___ 1 

__ Frank (Fransız) 20-41 
1 
__ B_. _T_e_,_şr_in_v_ad_e_li ___ 

1
. ___ 85 Sterlin ( ingiliz ) 627 -00 Bira 12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru§ 
1200 
600 
300 
100 

isteklilerin 2490 sayılı kanuO 
yazılı vesaikle beraber muvakka1 

minat parasının veznemize yatır~ 
ğına dair makbuzu hamilen eksi 
gün ve saatında hazır bulunınal 

8291 6-10-14-18 
n 

• 

1 __ H_in-'t-'h-'a"'zı:.;_r _____ 1._5:c___l 48 Dolar (Amerika) 1 79 _ 031 
Nevyork 12 3 7 Frank ( İsviçre ) 

1---:--------------------------·-...---------------· 

Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlü içkiler H hz:u nı(ıulat, lqrık ıulaıı, lu:ı•ılya· 
laklı odalar,fıatlar rekabet hlul elmrz derecede ucuzdur. 

istirahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

1
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden ~ urn~I hmyonlar hare· ı 
ket etmektedir . 8194 H. 27 

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

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Redyo aksiyotesi bütÜ!? dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

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

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırıni,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci • 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
1Ş Umumi 

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

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 15 

DA 

• '/it 

• ııUJı ıl . (c•ıl, 
' " ANK~RA &IRAS\ Geldi! .. 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

R S ı•h S . (Telefon No. 265) lZa a 1 aray • (Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 
24-26 8206 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kay.adelen 
Kayadelen 

Kaplarına kiınyager !erin eli le dolduı ulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, 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 79 

D. Demi.ryolları Adana İşletmesinden : 
Aylığı beş lira tahmin edilen Adanaşehir istasyonundaki 16 No.lu 

Antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere artırmaya konulmuş ve 
artırmanın 8-7-937 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş ise de talip zuhur 
etmediğinden açık artırmanın on gün daha temdidine karar verilmiştir. 

Artırma 18 temmuz 937 pazart~si günü saat 10 da işletme müdür· 
lüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 kuruştur . 
lstelclilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatın Adana veznesine yatırıldığını gösterir makbuz ile 
vaktında artırmada bulunmaları • 8315 13-14-16-17 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye müra-

~--------------J 

Zayi nüfus tezkire 
içerisinde param da bulunan. 

fus cüzdanı.nı 11 - 7 937 tarih 
de kaybettim. yenisini çıkaraca~ 
dan zayi nüfus tnzkeremin bük 
olmadığını ilan eylerim. 83 ıs 

---------------------------------------------"" 
Algopan, Algopan ... 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabı 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları ' alır koparır ve ata' 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuru~! 
Her eczanede bulunur . 22 8966 

• 
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Umumi:Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 
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