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ZIDDiYETi BÜYÜDÜ 
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! • 
! Antakya : 14 [ Arkadaşımız Selim Çelenk telgrafla bildiriyor ] - Suriye fevkalıl.de Komiseri dö ! 
! Martel dün Antakyaya geldi ve hiç istirahat etmeden halka belediyede bir nutuk söyledi. Yüce Komiser ! 
! bu nutkunda halka ittifak ve samimiyet tavsiye ettikten sonra Türkiye ile Fransa arasında en küçük ! 
! bir ihtilatın bile mevcut olmadığını kayt ve Hatayın yeni rejimini ilAn etmiş ve bu rejimin Hataya saadet! 
! getireceğini ve bunu tepşir etmekten zevk duyduğunu ilave .etmiştir. Yüce Komiser ayni günde şehri . ! 
! mizden ayrılmış tayyare ile Beruta gitmiştir. ( Statü nüshaları Arapça ve Türkçedir) ! 
t Stata resmen bugün ilan ve neşredildi. Hataylıların resmi bayramı henüz yapılmıyacaksa da , bOtün ! 
! Sancak dün ve bugün deruni, hisli bir bayram yaptı. Bütün gözler ışıldıyor yüzler gülüyor . ! 
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Aşk mektupları 
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ma devam etmekte 
Japon deniz filoları Çin limanlarına 

hareket ettiler 

Tokyo: 14 (Radyo) - Kabi 
ne , Çin hadiseleri karşısında aldığı 
azimkir ve şiddetli vaziyeti mu ha· 
faza etmeğe karar vermiştir . Bu· 
nunla beraber bu hadiselerin daha 
fazla genişlemesine mani olmak üze. 
re Çin hükumetiyle temasa ve mü
zalcerelere geçmeği de kabul etmiş· 
tir . 

Son yirmi dört saat içinde hafif 
nıüsademeler olmuştur . 

Japon kıtaatı üçbin kişilik bir 
takviye kıtası daha almıştır . 

Vaziyet vehametini muhafaza 
etmektedir . 

Pnkin: 14 ( Radyo) - Pekin 
civannda Çinlilerle Japonlar arasın 
da çarpışmalar devam etmektedir . 
Bir kaç Japon harp gemisi Japon 
ınenafiini temin için cenubi Çin li · 

manlanna hareket etmiştir , Nan. 
kindeki Japon maslahatgüzarı için 
hariciye nazırına hadisenin iyi bir 
şekilde kapanmasını güçleştirecek 
harekete Japonyanın mukabele ede. 
ceğini söylemiştir . 

Hariciye nazırı da Nankinin mu· 
vafakati alınmadan Japon milliyet· 
perverlerile yapılan anlaşmaların 
~ükümıüz addedileceğini bildirmiş· 
tır . 

Vaşington : 14 ( Radyo ) -
Çin hadiseleri burada diplomatik ma. 
hafilde meşgul etmektedir . 

Tokyo: 14 ( Radyo) - Jngil· 
tere ile Amerika tarafından yapıla· 
cak tavassuthn bir fayda olup ol 
mıyacağı hakkında Japon ricalinden 
bir zat vaki cevaba : 

- Japonya böyle bir tavassutu 
kabul edemez demiştir . 

Arap - Yahudi davası 

Irak kralının Filistin Araplarını 
sevindiren cevabı 

İbnissuud ve Emir Ahdullahın 
cevapları iyi karşılanmadı 

Kudüs : 14 (Radyo ) - Gelen 
haberlere göre , Filistinin taksimi 
İçin tatbik edilecek proje üzerine 
Bağdatta büyük nümayişler yapıldı. 

Kudüs : 14 (Radyo) - Arap· 
ların protesto telgraflarına Irak kralı 
bugün verdiği cevap da ; kendisinin 
de bu şeraiti takbih ettiğini bildir· 
ıtıiştir . 

lbnissuuddan gelen cevap ise 
Şarkulerden Emiri Abdullahtan ge· 
len cevap gibi kaçamaklıdır . Filis· 
tin arapları bu cevapdan asla mem· 
nun olmamı~laı dır. Irak kralının ver· 
diği cevap Araplar Ü.erinde büyük 
sempati uyandırmıştır . 

Kudüs : 14 ( Radyo) - tale 
bei ulumdan 150 kişinin imzasını ta· 
şıyan bir beyanname neşredilmiştir. 
Bu beyanname de " Filistinin tak· 
s~mi islim kanunlarına bir hiyanet· 
tır • denilmektedir . 

Kahire : 14 ( Radyo ) _ Irak 
başvek'l F·ı· · 1 • 1 1 ı ıstinin taksimi mese esı 
hak.~nda beyanatta bulunmuş ve 
ezcumle demiştir ki 

" lngiltere, Arap~rla olan dos· 

Irak Kralı Mal••t• Birinci Gazi 

.. asebetlerini ancak Filistine tane mun • b' 
1 Y h di muhaceretini asgarı ır 

oan au dbT 
hadde indirmekle muhafaza e e 1 ır .• 

Londra : 14 (Radyo) - lngil· 
tere müstamerat nazın muhtelif par· 

tilerin süallerine karşı Filistinin yeni 
rejim projesi hakkında beyan•tta 

_ Gerisi ikinci sahifede -

KOVA 
Sovyet matbuatı vekillerimizin zi

yaretine büyük alaka gösterdi 
•••••• 

ARAS ·BÜYÜK TEZAHURATLA KARŞILANDI 
Moskova: 14 [Radyo] - Türkiye Hariciye Vekili Bay T fik R" ·· 

A M k 
. . ev ı uştu 

ras os ovaya muvasalat etmışlerdır. Türk Dış B k b" "k 
h 

a anına uyu teza· 
uratla karşılama merasimi yapılmıştır. 

Bütün Sovyet matbuatı, Türk Dahiliye ve Hariciye V k'll · · M k . . . . e ı erının os o-
vayı zıyaretlerıne aıd genış sahifele açmışlar ve Türk So t d ti ğ 
d 

. . vye os u unun 
evamlılığını ve ıstıkrarını ehemmiyetle kaydetmektedir! tr. 

Mersindeki 
Sinemacı ve makinist 
muavini tevkif edildi 

Mersin : 14 ( Telefonla ) - Ge· 
çen gün haber verdiğim, yazlık sine· 
mada elektrik cereyanı neticesi vu· 
kua gelen feci ölüm hadisesinin ilk 
tahkikatı ikmal edilmi;tir. Buna dair 
adliyeden edindiğim ınalüınat şu 
dur : 

Ayın sekizinci günü Nevşehirli 
Hüseyinin cereyan tesirile bayıldığı 
görülerek hastahaneye kaldırılmışsa 
da zavallı genç daha hastahane mer· 
divenlerinden çıkarılırken ölmüştür. 

Ertesi gün ölüm sebebini tahkik 
İçin cesed üzerinde otopsi yapılmış 
ve Hüseyinin elektrik tesirile öldü· 
ğü tesbit edilmiştir. 

Adanadan celbedilen elektrikl 
fen heyeti ise vak'a yerinde tetkikat 
yaparak demir parmaklığa 180 volt 
l~k cereyan verildiği tesbit edilmiş 
tır . 

Adliye tahkikatı neticesi· de. 
mir parmaklıklara cereyanın, ~ine· 
manın film dairesinde çalışan Meh· 
med Sabah tarafından verildiği öğ· 
renilmiş ve tahkikat devam ederek 
sinema sahibi Halil eser, Mehmed 
Sabah ve zan altında bulunan sine
ma operatoru Repdla elektrikçi 

/ Suriyede siyasi 
içtimalar yasak 

.Şam : 14 ( Hususi ) - Lezeko 
gazetesinin yazdığına göre: "Suriye 
milli. partisinin son günlerde Şamda 
yaptıkları bazı toplantılar siyasi 
mehafili endişeye düşürmüştür. 

Partinin azalarından birinin evin· 
de yapılacak içtima hükumet tara· 
fından menedilmiş ve siyasi mahi. 
yette olan içtimaların kanunen me
nedildiği kendilerine tebliğ edil· 
miştir. 

Bunu müteakip bazı parti aza· 
ları polisçe tevkif edilmiş isede 
çok geçmeden serbest bırakılmış. 
!ardır. 

Memleket genc,Jiğinin emniyet 
umumiyeyi ihlal edecek hiç bir ha· 
reketi görülmediği ve nede Suriye 
mil~i vehdetini bozmağı istihdaf ey
ledığl böyle toplantılarına polisin 
gürültülü müdahalelerinin sebebi ne 
olduğu anlaşılmıyor. 

Ş~kir sorgu hakimliğine sevkedil. 
mışlerdir. 

Sorgu hakimliğince evvelki ak· 
şam Halil eserle Mehmed Sabah 
tevkif edilmiş ve zan altında bulu. 
nan Reşadla Şakir serbest bırakıl· 
Dllflardır, 

Vatani Çeteleri Ermenileri Kamışlı
dan çıkarmak istiyor ve buna mani ol
mak isti yen _F ranslzlara karşı geliyor 
~Kamışlıda çarşılar kapandı, Ermeniler Fransız Kış-

lalarına iltica etti, münakalat kesildi 

Mardin: 14 ( Türk sözü muha 
biri bildiriyor ) - Dün aldığım son 
malumata göre; Suriyenin Hasice 
Deyrizor ve Kamışlı cihetlerinde çok 
karışık vaziyetler baş göstermiştir. 

Buna sebeh vatani tarafdan 
müslünıanların ermenileri buralar 
dan cıkarmak istemesi ve F ransızla
rın Ermenileri vikaye etmesidir. 

Sekiz temmuz günündenberi 
Kamışlı kazası vatanilerin Dehhan 
aşireti tarafından ihata edilmekte 
dir. 

Kamışlının tahliyesi için Fransız 
ve Ermeniler tehdid edilmektedir. 
O civard •. bulunan Toy aşireti rei · 
sine de, vataniler, Ermeni ve F ran. 
sız kuvvetlerine yardım edilmemesini 
emretmektedirler. 

Bu gergin vaziyeti idare eden 
Toy aşireti reisi Muhammed Sincara 
kaçmıştır. 

Kanuşlıda bulunan Kaddur ve 
Baki adlarındaki çete reisleri de 
Sincar yolile Şama gitmislerdir. 

Kamışlıdaki bütün Ermenilerede 
kafi mikdarda tsbanca ve cebhane 
bulunmaktadır. 

Kamışlı çarşısı bugünle yedi 
gündenberi kapalıdır. Alış veriş 
kesildiği gibi dahili ve harici müna
kalatta durmuştur. Kamışlıya gidip 
gelmek yasak edilmiştir. 

Ermenilerin büyük bir kısmı 
baskınlar ihtimaline binaen Fransız 
kışlalarında ve kiliselerde barınmak
tadırlar. Oradaki Yahudilerde Er· 
menilere silah ve ceph 1ne almak için 
para vermek suretile yardım etmek
tedirler. 

Bir vatani çetesi dün Halepten 
gelmekte olan iki Fransız otomobi
line tecavüz ederek eşya ve mÜ· 
himmat gasbedip dağa çıkmışlardır. 
Otomobillerin icinde bulunan bir 
ağır ve bir hafif makineli tüfenkle 
bir Fransız subayı tutulmuş ise de 
bilahare subay sabnmıştır. 

lsmall Dolan 

MUAHEDE MESELELERi 

Şam: 14 (Türk sözü muhabirin· 
den) - Suriye heyetinin Parise ha. 
reketi üzerine teahhur eden Suriye. 
Lübnan müzakerelerine temmuz so
nunda tekrar başlanması takarrur 

- Gerisi ikinci sahifede-

lngiliz planı üç büyük 
devlete bildirildi 

EDEN, DÜN, FRANSA, ALMANYAITALYA 

BÖYUK ELÇiLERiNE TEBLiGAT YAPTI 

Bütün cebhelerde 
hUkQmetciler canlandı 
Londra : 14 (Radyo) - fngiliz 

hariciye nazırı bay Eden bugün, 
Fransa, Almanya, ltalya büyük el· 
çilerini ardı ardına kabul ederek ln
giliz planını bildirmiş ve bunu hüku · 
metlerine bildirerek süratle cevab 
vermelerini istemiştir. Elçiler lngil
tercnin bu planını telsizle hükiimet· 
!erine bildirmişler ve cuma gününe 
kadar cevap istemişlerdii. Cuma 
günü gelecek cevaplar derhal topla· 
narak ademi müdahale komitesine 
tevdi edilecektir. 

Vaşington: 14 (Radyo) - Va· 
şington siyasi mehafili lngiliz planını 
ispanya için müsaid görmektedir. 

Londra : 14 (Rapyo) _ Hari· 
ciye nacın bay Eden Avam K 

d 1 
ama. 

rasın a; ngilterenin Fraııko t no asına 
as!a cevap veremiyeceğini bildir 
mışttr. 

Mardin: 14 (Radyo) - Hüku. 
met kıtaları, asilerin cenup cebhe· 
sindeki çenberini yarmıılardır. 

Valansiya: 14 (Radyo) ~ Dün, 
Toledodan geldikleri kuvvetle tah
min edilen üç asi tayyaresi Yalan· 
llİyanın üzerinden geçmek istemişler 
fakar tayyare toplanııın mütemadi 

ateşi karşısında lutunanııyarak kaç. 
mışlardır. 

Paris : 14 (Radyo) Pirene budu. 
dundaki beynelmilel kontrolun ilgası 
hakkındaki Fransız hükumeti tara· 
fından verilen.karar üzerine Fransız· 
lspanyol hududundaki kontrol servi· 
sinin şefi müşahidlere vazifelerinden 
ayrılmağa hazır olmalarını emret
miştir. 

Londra: 14 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Meliladan gelen iki bin Fasb aa
ker Elcezireye çıkmış ve Maclrid 

- Gerisi üçüncü sahifede -

G. i R. kararı 
Bugün meriyete 

girecek 
Ankara: 14 (Türk Sözü nıuıı.. 

biri bildiriyor ) - 15 temmuz 937 
tarihinden itibaren meriyete gire
cek olan ıreııel idbalit rejimine 8id 
karar bupnldl resıni gazetede ııef" 
redilmiftir · 



Aşk mektupları 
Bu asırda revaçta değil 

... * 
Bir telefon konuşmasında "sevgilim,, sözü genç 

bir kıza bütün mektuplardand aha müessirdir 
* .... 

Otuz sene Önce yalın ayak bir 
lrlandalı çocuk, mavi renkli bir lr· 
landa yamacında güneş ışığına kar· 
şı oturdu. Batan 'güneşin ışığı yü· 

züne vuruyor ve yavuklusun.a du~ j 
duğu özleme duygusu yüreğınde gıt. , 
tikçe, kuvvetini arı tırıyordu. 

Eski püskü caketinin cebinden 
bir kurşun kalemi ile bir parça ka. 

· ğıt çıkardı ve tU satırlan yazdı : 
" Şimdi bulunduğum yerden u 

zakta tepelerin arasında bir boşluk 
ve onun ötesinde deniz v.r. Bütün 
gürı gözlerimi oraya dikiyorum; çün· 
kü orası, görebildiğim sana en ya· 

kın olan yerdir. " 
Yer yüzünde hiç bir duygulu er 

kek ve kadın yoktur ki B . 
Maurice Healy'inin çarşanba ge· 
cesi. Londradaki edebiyat cemiye· 
tinin ziyafetinde söylediği gibi bu 
"unutulmaz " aşk mektubunu unu· 
tabil~in. 

Bir mektup yazdıktan biraz son· 
ra, Cork'da küçük bir mahkemede 
okundu. Bu satırlar, hakimin üzerin
de o kadar büyük bir tesir yaptı 
ki genç aşığa, sevgilisile evlenmek 
için lazımgelen parayı verdi. 

Bir çoklarımızın kalbinde bu lr
landalının ifade ettiği duygular, saf ve 

temiz bir ha!dc yaşar. 
" Artık geı i gelmiyen günler " i 

okumuş olanlarımızda gençliğin o 
psikoanalitik günlerindeki ayrılışla· 
rın müessir hisleri hala kendini 
hatırlatmak tadır. 

Artık aşk mektuplanndan pek 
az bahsediliyor. Bunlardan bahsedi. 
!enler yok değildir; fakat çoğu bo· 
şannıa davalarında ve yahut cinayet 
mahkemelerinde okunuyor. Bunlar 
da geı çekten aşk mektupları sayıl· 

maz. Bunlar, bir takım ihtirasların 
muayyen bir maksada varmak için 
infilakından başka bir şey değildir. 
Bunlarda inceliğe, zarafete tesadüf 
edilmez. 

Fakat bu tuhaf muhabereler 
aııısında rikkat ve hassasiyet göste· 
renlerine tesadüf edilmez mi? 

Mesela genç bir adam, kendi
Sİ}le evlenmesi ihtimal içinde bulu. 
nan bir kıza şunlan yazıyor: 

Tatlı hatıralar 

Oyle anıma, bu kadının gunun 
birinde bir çekmeceyi açıp içinden 
ipekli kordonla bağlanmış bir paket 
aşk mektubu çıkararak onun içinde 
çok zamandanberi ölmüş olan bir 
aşkın tatlı hatıralarını canlandıran 

satır bulunmasına imkan bulunmıya
caktır. 

Büyük sevgiler, insanın kalbinde 
izhar ve ifade edilmek için haykınr. 

Eski zamanın aşıklarından biri· 
sini dinleyiniz: 

"Sen benim için her şeysin. Her 
şeyin yerine ve her şeyin üstüde 
sen. Senden başka hiç bir şey göre· 
miyorcm; görmek te istemiyorum .• 

Bu şatırları Elizabeth Berrat, 
Robert Bovvining'e yazmıştı. 

Şair Jon Keas.da ölümünden 
önceki üç yıl içinde •..,n sevgili kız. 
diye andığı Fanny Brovvne'e şunları 
yazmıştı: 

• Sevgim beni egoist ,aptı . 
Sensiz var olamıyorum . Seni gör· 
mekten başka her şeyi unutuyorum. 
Hayatım o noktada duruyor gibidir. 
Ondan ötesini göremiyorum . .:>en 
benim bütün varlığımı bürüdün . 

Şirin Fanny'ciğim , senin kalbin 
hi.; değişmiyek mi ? Değişeçek mi 
sevgilim ? Serıin içın ölebilirim . 
Aşk benim dinimdir ve bunun için 
biricik düşündüğüm de sensin . Sen 
beni hiç mukavemet edemiyeceğim 
bir kudretle sardın .. 

Sensiz nefes bile alamıyorum ... 

NAPOLYONUN MEKTUPLAR! 

Napolyon , Avrupa üzerinde 
bir aslan gibi kükreyip dururken 
bir taraftan da sevgilisi Josephine' e 
en rakik ve ince bir lehçe ile hitap 
e<liyordu . 

" Aşkın ne olduğunu anlamadan 
en büyük felaketleri bile büyük bir 
sükunetle karşılayabilirdim . Fakat 
şimdi Josephinenemin, hastalanması 
ve yahut bana karşı duyduğu sev. 
ginin azalması korkusu yüreğimi tit· 
retiyor . Kanımı durduruyor . O 
kadar ki korkmıya ve ümitsizliğe 
düşmiye bile cesaret edemiyorum .,, 

Tarsusta 
.Sevgilim ne alemdesin? Ümit 

ederim ki, her şey senin için toz 
pembedir. Bugün her halde bol bol 
çalı~ıyorsundıır; fakat daha sonra 
seni seven adamla buluşmak da ak
lımdan geçer. o aşık ki, sana hay
randır! .... 

O da ben bahtiyarım diyor. Ne 
dersin? daha fazla yazmıyayım. Cu· 
nıaertesi günü, ayni zamanda ve 
aynı yerde buluşalım. Allaha ısmar
ladık, sevgilim .• 

Kız kaçıran silaah 
lı haydutlar 

Büyük bir sevgi böyle neticeyi 
andıran satırlarla ~ı ifade edilebilir. 
Ve bu kısa cümleler bir roman;ın 

başlangıcına işaret mi eder? 
Bugünün kızları da kendilerini 

bu hususta fazla yormaya taraftar 
değillerdir. Bize söylendiğine göre, 
onlar için telefon tellerinde birkaç 
tane "Sevgilim. "Sevdikim. gibi 
kelimeler sarfedivermek maksada 
kafi gelmektedir. 

Birisini seven bir genç kadın, 
geçenlerde bana diyordu ki: 

- Bütün dünya önünde konuş. 
manın mümkün olduğu bugünlerde 
oturup ta uzun uzun aşk mektupları 
yazmıya, artık, ne lüzum var? Kı>ldı 
ki bu biraz da çekingence , kor
kakça bir hasekettir . 

Bundan başka sevdiğim erkek, 
benim kendisine ne kadar bağlı ol
duğumu bilir; o da bani\ karşı bes
lediği sevgiyi açıkça söylemekten 
çekinmrz; dalıa fazlasına hacet var 
ını? 

Tarsus : 14 (Telefonla ) Mu· 
zur köyünde bir kız kaçırma hadi· 
sesi neticesinde silahlı şerirlerle jan· 
darmamız arasında müsademe olmuş 
ve şerirlerden bir kişi ölü diğerleri 
de diri olarak yakalanmıştır. Hadi. 
se drafında edindiğim malumatı ve· 

riyorum: 
Dört gün evvel Muzur köyün. 

den 14 yaşlarında Nefise adlı fakir 
bir kızcağız çalışmak üzere köy ci
varındaki pamuk tarlalarına gitmiş· 
tir . 

Nefise öğleye kadar çalışmış bi
raz istirahat için gölgeye çekildiği 
sırada karşısına sabıkalı ırz düşman 
!arından kör Ahmed ve beş arka· 
daşı çıkmış ve zavallının bağırması
na bile imkan vermeden ağzını men· 
dille tıkayarak sürükliye sürükliye 
kaçırmışlar. 

Nefisenin kaçırıldığı civar tarla · 
!arda duyulur duyulmaz karakola ha. 
ber verilmiştir. 

Derhal takibe çıkan jandarma· 
Jar haydutların izlerini takibederek 

1 Kara dağına gittiklerini öğrenince 

mümkiin ohn sür'atle oraya gitmiş-

T!irksôzll 

Bürücekteki birkaç 
ev yıktırılacak 

Yeni Orman kanununun 125 inci 
maddesi mucibince Devlet ormanlan 
mıntıkası dahilinde ev, ağıl yapmak 
kat'i surette yasak edilmiştir. 

Bu kanuna istinaden, Bürücek 
yaylasında beşaltı evin devlet or· 
manian mıntıkası dahilinde yapıldığı 
görülmüş ve mahalline bir mühendis 
gönderilerek takibat ve tedkikata 

başlanmıstır. 

Ziraat Mücadele 
heyeti döndü 

Ziraat Mücadele heyetinin evvel
ki gün Ceyhan mıntıkasına gittiğini 
dün yazmıştık. Öğrendiğimize göre; 
heyet dün, bu mıntıkad ıki tedkikle
rini bitirerek şehrimize dönmüştiir. 

Pröfösör Rasner dün 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunan Merkez ha 
şerat Labratuvarı şefi Profesör Ras· 
ner tarlalardaki pamuklara arız olan 
Helyotis ve Karaderina haşereleri 
Üzerindeki tedkikatını bitirerek dün • 
kü ekspresle şehrimizden Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Mahkemelerde : 

Beraet etti 
Adananın Kayalıbağ mahalle· 

sinde Kuddüs o~lu Celalı yaralama· 
ğa sebebiyet vermekten dolayı suçlu 
Mehmet oğlu Ali hakkında yapıl
makta olan Asliye cezadaki duruş· 
ma sonunda suçlunun dikkatsızlık 
ve tedbirsizliği anlaşıldığından bera· 
tına karar verilmiştir. 

Altı güne mahkum oldu 

Belediye yazı işlerinde hademe 
izzet oğlu Ahmedi bıçakla yaraladı· 
ğından suçlu Hasan oğlu Kemal 
hakkında Asıiye cezada yapılmakta 
olan duruşması _sonunda suçlunun 
fili sabit olduğundan tenzilen 6 gün 
hapsine karar verilmiştir. 

!erdir. 
Altı şerir jandarmaların kendi· 

!erini takibettiklerini görünce kaç· 
maya teşebbüs etmişler etrafları sa· 
rılmış olduğundan jandarmalar üze· 
rine silahlarını boşaltmıya başlamış· 

)ardır. Çeyrek saat kadar bir müsa· 
deme olmuş haydutiardan Ali oğlu 
Mehmed ölü olarak yakalanmışsa da 
diğerleri kaçmıya muvaffak •olmuş· 
)ardır. 

Bunn üzerine hadise Tarsusa ha· 
ber verilmiş ve jandarma bölük ku· 
mundanı Zeki Ünal gitmiştir. Orada 
yapılan tahkikattan kaçan haydut
ların Kara !salının yeni köy orman
larına girdikleri anlaşılmıştır. 

Sarp ormanlar ve yalçın kaya· 
!ıklar arasında gece yarısı yapılan 
teakip neticesi haydutların ele 
başısı kör Ahmed kaçırdığı zavallı 
kız yanında olduğu halde yakalan· 
mış birbirl.:rindcm ayrılan diğer hay 
dutlar da birer birer gizlendikleri 
yerden ayrılmıştır. 

Ölü olarak yakalanan Ahmedin 
cesedi ve diğer haydutlar Tarsusa 
getirilerek adliyeye teslim edilmiş. 
tir • 

Dün şehrimizde en çok sıcak 34 
santigrat derece idi. Hava rüzgarlı, 
gök yüzü sisliydi. Rüyet sahası ol

dukça dardı. 

Şehrimiz1e gelen 
Tayyare 

Dün Kayseriye gitti 

Şehrimize Diyarbekirden Plot 
Tekmen Nurinin idaresinde gelen 
askeri tayyare üç gündenberi şehri
mizde bulunmakta idi. 

Aldığımız malumata göre; bu 
uçak dün saat 16,10 da Kayseriye 

uçmuştur. 

Zabıtada: 
Ynmrukla döğmüş 

lcadiye mahallesinde oturan de. 
veci Mehmet oğlu Aziz adında bi. 
risi, Kuruköprü mahallesinde oturan 
deveci Musa oğlu Mehmedi yum· 
rukla ağır surette döğmüştür. Suçlu 
yakalanarak hakkında kanuni mu 

amele yapılmıştır. 

Merkez mücadele 
baytarı geldi 

Merkez mücadele baytarı bay 
Ali Rıza Taşkın sığırlardaki tabak 
hastalığını tetkik için evvelki gün 
Misise gitmiş, dün akşam şeh
rimize dönmüştür . 

Suriyedeki hadise 
ortalığı bulandırdı 1 

- Birinci sayfadan mabad -

etmiştir. 

Suriye ile Lübnan arasındaki 
mesalihi ınüştereke işleri, artık bu 

müzakerelerde tesbit ve intaç edi
lacektir. 

Paristen alınan malumata göre 
Suriye ve Lübnan muahedelerinin 

tasdiki meclisin gelcıcek teşrin dev· 

resine bırakılmıştır. Bu yüzden vata· 

ni tarafdarları arasında kabineye 
karşı bir ademi hoşnudi doğmuş 
tur. 

Va tanilerin musamahası neticesi 
son günlerde demir gömlekliler ade· 

ta "Hükumet içinde hükumet. şek· 
!inde hareketler göstermektedirler. 

Demir gömleklilerin bu son va· 
ziyeti v-e bazı şahsiyetlere karşı alı· 

nan hasmane vaziyet Suriyede mem· 

nuniyetsizlik uyandırmış bulunmak· 
tadır. Bilhassa akalliyet gazeteleri 

bu vaziyetin manasını hoş görme· 
mekte ve şiddedli hücumlar yap 
maktadırlar. 

Paristeıı alınan malumata göre, 
hali<çı demokr;ıt mebuslardan bay 

Ernest hükumete bir takrir vererek 
şunları sormuştur. 

1 - Son muahedelerdenberi 
Suriye ve Lübnanın vaziyeti ve Is. 
~enderun sancağının nızamııa· 

mesi 

- Şüpheli ve sürgünlerin Suri · 
yeye ne için tekrar girmelerine mü· 

saade edildiği ve bunların avdetin 

denberi Suriyede hasıl olan vaziye· 

tin ne oldt:ğunun bildirilmesi 

3 - Fransız mand1 memurla 
nnm bu muahade de ne gibi şeraite 
tabi oldukları. 

Dün Vilayet idare heyeti, Vali 
muavini bay Emin Refik Kırışın baş. 
kanlığı altında toplanmış, ve idari 
işler üzerinde kararlar almıştır. 

T oros - Y urd maçı 
bu hafta yapılacak 

Şehrimiz Torosspor kulubu 
ile idman Yurdu Futbol "A. takım· 
ları arasında şehir Stadında bir maç 
yapılacaktır. 

Belediye reis mua • 
• • • • • 

vınının evını 

soydular 

Şehrimiz Belediye reis muavını 
bay Faik Ülkünün evi evelki gece 
mechul eller tarafından soyulmuş. 
tur. 

Bay Faik Ülkü mezun olduğun. 
dan ve evde bulunmadığından, ha· 
dise mahalle bekçisi Hüseyin tara· 
fından polise bildirilmiştir. 

Zabıtanın yaptığı tahkikatta, ev.! 
den bir halı çalındığı anlaşılmış isede 

evdeki diğer noksanların ııeler ol. 
duğu ancak ev sahibi Faik Ülkü gel. 
dikten sonra anlaşılacaktır. Failler 
zabıtaca araştırılmaktadır. 

Arap - Yahudi 
davası 

Birinci sahifeden artan -

bulunmuş ve Filistinin taksimi sebep· 
!eri hakkında izahat ver~iştir . 

Kudüs: [Hususi] - Ali komiser 
Şimali Filistin mıntıkasını iki vilaye. 
te ayırmış ve yeni idarenin kadro 
teşkilatı da tayin edilmiştir. 

Bunun sebehi idaridir. Siyais bir 

ehemmiyeti yokturr. Mıntıkanın vasi 
olmasındandır deniliyorsa da yeni 
proje hazırlıklarından olması da muh· 

temeldir. 

~~-----·----~~ 

Gıdaların vitamin
leştirilmesi 

Moskov ı : 14 (Tas) - Sovyet 
!er birliği vitamin enstitüsü, gıdai 
maddelerin vitaminleştirilmesi veya· 
hut vitaminlerin fazlalaştırılması alan. 
larında büyük muvaffakiyetler elde 
etmiştir. 

Tecrübeler için "Sanıoilova. bis
küvit fabrikasında hususi bir yer 
tertibatı yapılmış ve bisküvitleı üze 
rine argon . quaz lambaları vası
tasiyle ültraviolet şuaları göndrril· 

'.Jmiştir. Bu şualar ise bisküvitler üze· 
rinde "I>. vitamininin husul bulma· 
sını levlid eylemiştir. 

Bu bisküvitler, bilahare raşidik 
hayvanlara yedirilmiş ve bu biskü· 
vitlerle tagdiye rdilen bu mariz hay 
vanlar, çok az bir zaman zarfında 
iyileşmişlerdir. 

Süt üzerinde yapılan tecrübeler 
de, esasen antiraşidik hassalara ma. 
Jik bulunan bu maddenin bu hassa· 
iarının ültraviolet şuaları sayesinde 
çok mühim surette artmakta oldu. 
ğunu göstermiştir. 

Enstitü, halen, ültraviolet şuaları 
yoluyle iyileştirmede çabukluk hu 

•• sule getirecek bir metod'un tekamül 
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25,000,000 lir 
bir bardak şar s 
Bremen şehrinin bütün Vnme, 

ca meşhur olan beledı Sa 
zeninde , milyonerin 

Yeceıti 
mek kabadayılığını göstere Çocuk 
!eri bir şarap vardır . lllİŞtim. 

Bu mahzende 1653 tarihitll bana bi 
yan ve içindeki şarabı da o t bir ka 

k b f 
rcceıti 

alma ir ıçı şarap bulunma izaha 
Bu fıçı ile alakadar bir vesika termey 
re , Bremen şehri delediye E 
vaktiyle bu şarabı üç yüz altın başlayı 
satın almıştır . Bu paranın ve son 
kadar olan faizi sızıp kaybol bir ne 

kat bu 
rap mikd •rı da hesap edilince lcsadü 
ve havsalanın alamıyacağı bir vur et 
meydana çıkmaktadır . Şimdi can sı 
lan bir hesaba göre , bu ş harap 
bir damlası , bizim paramızla sıkıntı 
riben 25 bin lirayı bulmak! Yordu 

Tekrar edelim : kuruş değil , A 
ka b 

Bu kevserin bir !:ardağı k bu c 
biliyor musunuz ? Bir bardakta muş 

·damla hesa bile 25,000,000 li,. zintil 
lerimı 

Altın üzerine kazıhJJ ınekı 
davetiyeler 

Ote}d 

Geçenlerde Amerikanın ~ şıyor 
nati hükumetinde mar(IJ" ly 
kralı diye tanınmış milyf bir a 

Wil iam Brow evlenmesinin altdl gibi 

b·ı . . 'd . . nede 
ı esırı tesı etmıştır. h 

A 'k ·ı b "rıİ: ast men an mı aoner u mu leriıı' 

betle büyük bir ziyafet tertip 
rek dört yüz kişiyi davet etmiş 

Fakat davetiyeleri , bizim 
ün 

ğimiz şekilde be) az kağıtlara 

ğil de , kendisinin zenginliği ve det 
tın jülbilesiyle mütenasip olarak nuş 
altından yapılmış karlara bastı~ sırrı 
tır . Bu altın kartlar beyaz e~ tor} 
ile kaplandıktan sonra . üzerle~ tavs 
metin kazdırılmıştır. Bu davetiye 
için sekiz kilo altın kullanılmış lan 

her kart yirmi gram ağırlığında ~~: 
muştur . 

Amerika treıılerinde tal 
ne 

yüzme havuzu . , ne 
lcri 

Bundan bir kaç hafta evvel zar 
rika demiryollarmda halkı mü 
sevindiren bir yr.nilik yapıl 

tır. Nevyork - San Fransisko h• kc 
tında İşleyen trene bir yüzme Bi 
gonu katılmıştır. et 

1 
Trene katılan bu yüzme vaf' 

0 

nunda yolculara yalnız banyo y~ d 

mak imkanı verilmiş olmalda kal~j on 
mıyor, ayni zamanda 22 metre uıı" Y 

luğu, 3,5 metre grnişliği olan ha>'11 ra 
v 

zunJa yiizmeleri de temin edilrıı ki 
oluyor. Bundan başka, banyo ve 
melerden sonra istirahat etmek i 
suni güneş teı ti batı olan hususi d• ~ 
İrc."ler de vardır . lıı 

b; 
Bu vagonda ban/osunu yapal1 

g 
bir yolcu kendini plajda sanıyor n 
çünkü kumsalı da var . 

1 ~·tı•rt""' mal »anınca ka)bolur. -'•ı!•rl: ,,,.ı 
yu1rırrea; b~d··lı rltrhal iidcnır 

GÜVEN 
SÜMER BANK ve 

Slg art• 
S osye • 
tesl . 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
Kurumudur 

Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
Müracaat : Rız·ı Salilı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

1 
1'0ata !11ııuu 
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ettirilYesivle meşgul bulunmatadır. 

A•kabad kUtUphanesl 

Halen Aşkabad'da bir ~uçuk 
milyon nüsha kitab alacak bir mu· 
azzam belediye kütüphanesinin inşası 
üzerinde çalışılmaktadır. Bu kütüp• 
hane, iki buçuk milyon rubleye çı 
kacaktır. 



Sahife : 3 

lira 

_H_i_KA_" Y_E_~ 
Tehlikeli hediye Kutup yolundan 

1 Sekiz Gürcü kur 
Şuna dizildi 

Asri sinemanın 
Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1-ara 
~ evgili dostum l 
~ " Mektubum seni hay-

Nakleden - Rus tayyaresi 
1 

1 rete düşürecek. Hüküm tün P v 
ı!ed~ı •rme, beni affet ve bana acı ... 

GÜVEN j Amerikaya vardı NEVZAD Kabire : 14 (Radyo) - Mosko· 
vadan alınan bir habue göre yük
sek Gürcü şahsiyetlerinden olan se. 
kiz kişi F açist bir hükumet hesabına 
casuslukla ittiharn edilerek kurşuna 
dizilmiştir. 

Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 
HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari ın ı:ıo Sana. iyi olmadan evlenmi-
Yeceğimi ve hele hiç bir zaman reıııı 
Ç~c~k •ahibi dlmıyacağımı söyle-

bınıştım. Halbuki, sana şimdi, yakında 
rihiı' •na bir çocuk verecek olan genç 
0 tı bir kadınla evleneceğimi haber ve
jnaktl ~eceğim . Ne bu hadiseyi uzun boylu 

•zaha ve ne de kendimi mazur gös
!ika,ı termeye çalışmayacağım. 

ın Evvela hafif bir alaka şeklinde 
ltıO başlayıp sonra şiddetlenen bir aşk · • 

b4 v~ sonra bizim gibi hastaları yak~n 
ol bır nevi hararet .. işte o kadar .. Fa

kat bu aşk oyunundan evvel de bir 
ir tesadüf cilvesi.lkimizdede senin tasav
di vur etmene imkan bulunmayan bir 

can sıkıntısı onu, ve beni ikimizi de 
şal' harap ediyor .. Ve ikimiz de bu ca.n 

sıkıntısına çok zor tahammül edı
Yorduk . 

Ah l Kendi hastalıklarından baş
ki ka bir şey düşünmeyen hastalar•n 

bu can sıkıntısı .. Beraberce konuş· 
ta ~uş beraberce gezmiştik. Ve b~. g.e

JirS zıntilerde daima istikbalimizden,umıt
lcrimizden ve akibetimizden bahset

nı~ 
ınekıen çekinmiştik. 

O kendini tedavi etmek için bir 
otelde ben de diger bir otelde ya-

Q şıyorduk. 
rıııt iyi olmak için duydukları müdhiş 
ifyıl bir arzunun kendilerini diger insanlar 
ltıP gibi erkek veya kadın olmaktan me-

nedemediği, gizli bir harare~e yanan 
.. 0,, hastalarla dolu olan bazı fsvıçre otel· 

r) leriııin ne demek olduğunu sen anlı-
Yamazsın 

İŞ~ Gezintiı~rden bahsettiğim zaman 
b Zannetme ki, dağlara çıkıyorduk. 

ra G Ünde bir saat ancak güneş ban~o-
suesnasında buluşuyorduk. Bu mud

ve det zarfında hep yavaş bir sesle ko
k ' nuşuyorduk .Sağda ~e. sold.akilerin 
rrtl sırrımızı duymamaları ıçın değil, dok
e~ torlar gırtlaklarımızı yormamamızı 
Jerf tavsiye etmişlerdi. 
ye Bir kadınla buluşmak için kışla
ıŞ ların duvarından atlayıp kaçıldığı 

gibi Sanatoryomlarda da hastaların 
a duvar atladığını belki bilmezsin .. 

"Duv arı atlamak,. derken, has-
e tal arın sanatoryomdan kaçmak için 

ne büvük güçlüklere katlandıklarmı 
ne üzücü tedbirlerle hareket ettık
lerini anlatmak istiyorum. Çünkü .ne
zaretçileri para ile atlatmak daıma 

I~ ınümkün olamaz. . . 
Fakat biz o ve ben otellerımıze 

h• kendi kendin:izi tedavi için gelmişik. 
~ Binaenaleyh tedaviye devam edi~ 

etmemekte serbesttık .. ikimiz de bır 
gc Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya idik. 
aP Filhakika bu ölum çok yakın 

değildi . Fakat işte buraya 
lı~ onu.n bizim için kati olan mevcudi
ııl Yetıni izale için gelmiştik. Fakat bı-
1'~ raz sonra korkumuzdan daha kuv-

,. Vetli olan bir kuvvet irademize ha
kim olmuştu: 

Aşk .. 
Onun harareti bizimkinden daha 

3 
kuvvetli idi. Yakan vücutlarımızla 
birbirimize sokuluyorduk. Bu esna~a ı 
bir an sonra öleceğimiz haber verıl
se muhakkak ki beraberce ve yanya· 
na olmek için birbirimize daha kuv
VetJe sarılırdık .. 

Bir gün bana bir endişesinden 
lıahsetti. Ve bu andan itibaren ?na 
her gün bıı meseleyi sordum. Nıha 
Yet bir gün kat'iyen emin olduğunu 
80Yled· ı. 

Doktorlar da tasdik etmişti. Hat
ta kendisi - Belki bu bir analık ku
~untusu idi - üçüncü ayın sonundan 
tlıbaren çocuğunun oynadığ'ını hisset
ıneA-e başladığını da iddia ediyordu. 
k Birbirimize iki mücrim gibi ba· 

'Yorduk. Bu hasta ana hangi zaval
lı ve bedbahtlığa namzed mahlüku 
dünyaya atacaktı. 

Kendisine korkunç bir akibet 
:.~v'ud olan bedbaht bir çocuğu 
~ny aya getirmekten omuzlarımıza 

Y~klenecek mes'uliyet ne kadar bü
Yuktü. 

1 . Yavaş Yavaş birbirimizi korkunç 
~~ m.ahlük 1<ibi görmeğe başladık. 
1 şımdıden sevgimiz azalmağa baş
adık. 

1 o-
unyaya gelecek bu çocuğu or· 

t:dan kaldırma~ı hiç bir zaman dü-
sun · 'k b· meınıştı .. Bu iş biraz evvel veya 
ıraz sonra olmuş ne ehemmiyeti var-

d-. Ona bütün saadet şanslarını ha
zırlamağa ve vermeğe mecburduk. 

Bir çocuğun dünyaya gelişi umu
miyetle ebeveyn ve akraba için bir 
saadettir. Bizimki?. 

Zavallı yavru! .. 
Tüberküzloz'un irsi olmadığına 

bizi inandıracağım diye Doktorun 
başına hal geldi. Biz buna bir türlü 
inanamıyorduk. Mamafih bunun doğ
ru bile olduğunu kabul etsek bize 
yüklediği ve Eliza ile be~i".' ~er şe~
den evvellifasını kabul ettığimız vazıfe
ler vardır: 

Derhal evleneceğiz. Bu suretle, 
çocuğun dogduğu zaman bir adı ola
caktır. Ve işte sana yazmamın sebe
bi ... 

Karına rica et . Fransanın köyle
rinden birinde bize, doğduğu andan 
itibaren çocuA-u alıp yetiştirecek bir 
kadın bulsun , Karın böyle bir ka
dın bulup da bize yazar ve Eliza ile 
ben de kabul edersek, çocuk doğar 
doğmaz bir hasta bakıcı k~dın vası
tasiyle oraya gönde~~c~ğım . Her 
eyi ödeyeceğimiz tabııdır. Ve sonra 
şuna iyice eminol ki , fevkaliide bir 
~ucize olarak iyi olmadıkça çocuğu 
hiç bir zaman ırörmiyeceğiz • Zaten 
günlerimiz sayılıdır . Daha Bir veya 

Moskova: 14 ( Radyo ) - Ku· 
tub yolundan giden ikinci Sov
yet tayyare postası şimal kutbunu 
aşmış ve Amerikaya doğru uçmak· 
tadır . 

Kahire : 14 ( Radyo) - Sov 
yet tayyarecileri San - F ransisko· 
ya yakın bir mesafeye gelmişlerdir. 
Daha şimdiden dünya uzun mesafe 
rekorunu kırmışlardır . 

Moskova : 14 ( Radyo)- Ku
tup yolile Moskovadan San F ran· 
siskoya yola çıkan tayyare San 
F ransisko üstünde sis olduğundan 
bin kilometre daha ileride Kalifo 
rniya sahasına inmiştir . Yedi bin 
mil mesafeyi 72 saat 20 dakikada 
keserek uzun yol rekorunu kırmıştır. 

Amerikada fırtınalar 

Nevyork : 14 ( Radyo) - Şi. 
mali Amerikada büyük fırtınalar 
ve bilhassa Nevyorkta şiddetli yağ. 
murlar düşmüştür . Çok hasarat 
vardır , 

~~-~~--·---~-~~ 

Sancak 
mebusları 

İstifa edecekler miş ! 
Şam : 13 ( Hususi ) - Şam ga

zetelerinin yazdığına göre , Yüce 
Komiser Kont dö Martel Antak
yaya gelip Sancak yeni rejimini ilan 
eder etmez, Sancak mebusları ken· 
d sine istifalarını vereceklerdir . 

Çünkü, yeni rejim ile Sancak 
Suriyeden tamamen ayrılmış olaca. 
ğından esasen bunların hiç bir res
mi ve hukuki vaziyetleri kalmıya
caktır. 

Yine bu gazetenin haber ver · 
diğine göre, Sancakta İntihabat önü 
müzdeki teşrin sani iptidalarına doğ 
ru yapılacaktır. 

Antalyada 
Bir mahkeme baş katibi 
sulh hakimini yaraladı 

il..i ~~nae ;~klaşmamızın ne faydası ola·I Ruzve}t dünya ikti-
cak , hastalığımızı zavallıya aşılamak Antalya : 14 ( Türk sözü muha-

tehlikesi de caba .. ileride - ileride sat konferansı riya- birinden ) - Geçen cuma günü 
diyorum deli gibi - bizi bir müddet Sulh bakimi Boy Atanın mahkeme 

sonra kaybetmeğe mahküm olan bir setı" nİ k ~bul etmiyor Başkatibi Bay Şadi tarafından ba-
çocuğa kendimizi sevdirmenin ne şından hafif surette yaralandığı ha 
faydası olacak .. ber alınmıştır . 

Bu kararı verirken düşünmeden , Vaşı'ngton ·. 14 ( Radyo ) - H d hk 'd b 
a isenin ma emeye aı an 

alelacele hareket ettiğimizi zannetme. Ruzvelt , dünya iktisat konferansının ka mevduatının sureti murakabasm-Bilhassa bir ana için daha önceden 
riyasetini kabul edip etmiyec:eği dan müte~lllt' ibtillf ve münazaa çocul!'undan ayrılmaya karar wrmenin 

ne demek olduğunu düşün .. hakkında kendisine sorulan bii' süa. yüzünden olduğu halıer alınmıştır • 
Sana söylemekte mahzur görnıü· le c~vaben : Bay Ata memleket hastahanesinde 

yorum , bu ayrılığın zavallı ananın - Dünya devletleri arasındaki tedaviye alınmış , Bay Şadi de müd 

-2-
H ey eca ndan 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 KANTOR GANGESTERLER ARASINDA ) 
Bu filmi seyrederken gülmekten katılacak ve şimdiye kadar güldüğünüzden 

ziyade güleceksiniz 

PEK YAKINDA : 
HAZIRLANINIZ ÇÜNKÜ 

göreceksiniz 100 sene sonrayı 

8304 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir : 
( Dünden artan ) Zilif ve taketsiz vücudunda çok va- ihtilaflar haffedilmedikçe , buna im· dei umumiliğe teslim olmuştur . Ad-

him neticeler verebildce:k tesirler kan yoktur . Demiştir. fi tahkikat devam etmektedir . arayıcılar araştırmaya başlamadan evvel arıyacağı }'eri Ziraat Vekaletine 
yapmasından da çok korkuyorum · veya orman idaresine haber vermeğe ve izin almağa ve ormanlara zarar 

Karından çocuk için Parise yakın 1 1 gelecek hallerde orman idaresinin göstereceği tedbirleri kabul etmeğe 
bir yer bulmasını isterken Fransaya BELEDİYE İLANLARI ve yapmağa mecburdurlar . 

döndül!'ünüz zaman ki hiç ümid et- Taşocağı işletmek için Ziraat Vekaletinden ve maden işletmek için miyorum , gidip onu görebilmek için 

1 

k 
bize kolaylık olsun diye düşündüğümü ____ .,... ___ ....,.. _________________ ...; icra Vekilleri Heyetinden karar alınmak şarttır. Bu kararlar veri ir en 

zannetme. Ben bütün çocuklar gibi her hangi taşocağı veya madenin işletilmesinin ormana vereceği zarar 
alaka ve sevgiye muhtaç olacak bu 1 - 2000 metre tul toprakkale bazalt bordür taşının alınması açık göz önünde tutulur. 

yavruyu çok ihmal ntmemeni.zi. sizden eksiltmeye konulmuştur . Madde 25 - Devlet ormanları içinde yeniden yerleşilmesi ve orman-
isteyeceğim. Bunu bir !anının son 2 - Evvelce şartnamesine konulan üç ay teslim müddeti görülen !arın Devlet tarafından işletilmesine ve muhafazasına müteallik yapıla-
arzusu olarak kabul edin; Eliza ve lüzuma binaen beş aya çıkarılmıştır . caklardaıı başka her çeşit binalar ve ağıl inşası ve hayvanların barınma· ben dürıyadan göçüp gittiğimiz zam.an k 
ona hayatını geniş bir sure e geçı-tt 3 - Keşif bedeli ( 5120 ) liradır . sına mahsus yerler yapılması ve yeniden tarla açılması yasa tır · 
recek Mikdarda olan servetten başka 4 .._ Muvakkat teminatı ( 384 ) liradır · Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı yapılacak her 
bunu da bırakmak isteyorum. On~n 5 - ihalesi temmuzun 29 uncu Perşembe günü saat onbeşte Beledi· nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işliyeceklerin yapacakları bina ve 
dünyada sizden başka kimseye ma~ı~ ye encümeninde yapılacaktır . tesisat için Ziraat V okaletinden izin almak lazımdır. 
olmadığı zannını muhafaza etmesını 6 - Sartnamesi , keşif ve sair evrakı belediye fen müdürlüğündedir. Madde 26 - Ormanların sınırlarından dört kilometreye kadar uzak. 

arzu ediyorum. h isteyenler oradan parasız alabilirler. . lıkta olan yerlerde yeniden her çeşit fabrika yapmak dahi Ziraat Veka· Gl.ttikçe «hayat• denilen en te . 1 f b k 1 d k 
likeli bir hediye ,bırakmağa . . mec?~r 7 - steklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlariyle !etinin iznine bağlıdır. Ormanlara yakın müessese ve a ri a ar an çı ıp 
olduğumuz bu çocuğu~ hızım ıçın birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur . ormanlara zararı dokunan gazların zararını fenne göre azaltmağa ve gi-
bir hatıra saklanmasını ıstemeğe hak- 8309 11 -15- 20-24 dermeğe sahipleri mecburdur . 

kımız yoktur. Madde 27 - Ormanlar içinde bulunan Devlet ve köy yollarile köy· 
1- Evvelce ihale edilmiş olan yeni mezarlıktaki 524 lira 34 kuruşke !erin ~u yollarının tamirinde tamire başlanırken mahalli orman idaresine 

İngiliz planı üç büyük 
devlete bildikildi 
_ Birinci sahifeden artan -

cebhesine sevkedilmiştir. . 
Londra: 14 (Radyo) - Ademı 

.. dahale projesini gazeteler per· 
mu k' 
şembe günü neşredece tır. A ·ı 

Madrid : 14 (Radyo) - sı er 

k . kuvvetleri alarak cenup ceb 
ta vıye b I 
hesinde mukabil taarruzlarda u n· 

1 da bu taarruzlar akamete 
muş arsa 

uğramıştır. I 
Londra: 14 (Radyo) - ~~anya 

1 d 'htilalcılar bir lngıhz ge-
su arın a ı .. t 'ış ve iki lngiliz, 
misine tecavuz e m k'f 

·"d tevı iki Fransız ticaret gemısını e 
etmişlerdir. 

lngiltere ademi müdahale işinin 
iadesi hakkında yeni kararı y~rın 

neşredecektir. .. .. 
Komite cuma gunu toplana-

caktır. 

şiffi su t~sisatı tulumba ve saiıe vaktinde yapılmadığından mukavele fes haber verilir . 

hedilerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . Madde 28 _ Orman sınırları dışında ve bu sınırlardan 500 metre 

2 ihale 22-temmuz-937 perşembl': günü saat on be•te belediye en- mesafeye kadar olan yerlerde yapılacak kireç, kömür , katran , trebentin 

cümeninde yapılacaktır . ve daha başka buna benzer ocakların yapılması orman idaresinin iznine 
3-

0/o 7,5 te'llinatı muvakkate 39 lira 33 kuruştur. b~ğlıdır. 
4- Keşfini görmek istiyen talipler her gün fen dairesine ve ihale günü Madde 29 _ Orman sınırları dışında ve bu sınırlardan 100 metre 

teminatı muvakkate makbuzlarile daimi encümene müracaatları ilan olu- mesafeye kadar olan yerlerdeki hızarlar istimlak olunabilir . 

nur. 8295 6-11 - 15- 20 Sahipleri bunları söküp götürmek İsterlerse onlara müsaade olunur. 

Adana Osmanlı Bankası 
şubesinden : 

Satılık evler; arsalar; bahçe 
Adana Reşadbey mahalfesinde \ali konağı civarında müfrez üç ı arça 

arsa, Buğday pazarı karşısında divanyolunda üç odalı bir evin tamamı, 
Ganisaf zade mahallesinde Kokanaki fabrikası karşısında fevkani sekiz 
oda, tahtani iki mağaza bir yazıhana ve havluyu şamil evin yarısı. 

Reşadbey mahallesinde Metolar fidanlığında bir dönüm beşyüz on 
arşın mesahasında arsa. 

Adanada Beylikdamı mcvkiinde iki hektar ve altı bin kırkbir metre 
mesahasından müsmir ağaçları havi bahçenin tamamı. 

Satılıktır. isteklilerin Osmanlı bankası Adana şubesi müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 8310 13· 15 17 

Madde 30 - Doğrudan doğruya orman mahsulatını işletmek üzere 
yeniden kurulacak her nevi fabrikaların açılması Ziraat Vekaletinin iznine 
bağlıdır. Vekalet bu izni verirken kurulacak fabrikaların kuvvetini, orman
ların işletilmesindeki fenni tahammülü ve mevcud fabrikaların sayısını göz 
önünde tutar. 

Altıncı Fasıl 
Devlet ormanlarının İ§lctılmesi ve amenajmanı 

Madde 31 - Devlet ormanları, Devlet tarafından işletilir • 
Madde 32 - Orman işleri ve her türlü işletmeler Ziraat Vekaletine 

bağlı hükmi şahsiydi haiz ve mülhak bütçe ile idare olunan Orman Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılır. • . 

Bu müdürlüğün teşkilatı ve vazifelerini ifa tarzı ayrı bir kaPllll ile 
tesbit olunur . 

Madde 33 - Kesilecek ağaçlar koru ormanlarında numaralanı~ 
1
ve 

dipleri Devld çekici ile damgalanır, numara ve damır• rlib kütükte a •· 
cak surette kesilir.Dip kütüjün yük.mdili dip kutrunun yansını -=ez. 

- -



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA - Kilo Fi}atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. s . .... ı K. s '-:O' 

Kilo 
l<apımalı pamuk 

,- --- -

Piyasa parlağı ,, 33 -34,50--
Piyasa temizi 

" iane 1 --
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
_Beyaz 

1 1 1-Siyah 

,-Ekspre. 

ÇIGIT 
-:ı-

iiiiie 
Yerli "Yemlik,, 1--ı " "Tohumluk,, - !-I U B U B A T 
Buğday Kıbns 

Yerli 4,50 __ , -
" 
" 

Men tane 
Arpa - ----3,50 3,60 
Fasulya - -
Yulaf 
Delice -
~yemi 

Keten tohumu 1 
Mercimek 

1 Susam 
~ 

UN 

ı 
Dört yıldız Salih 1 725 
üç ,, " l 62ç-

:S ~ ı-~ört yıldız DoknJluk 650 
-625 ~ ı:: uç " " 

ö ;; 1 Simit ,, 900 
:;.; ~ -12,ört Y2!dız Cumhuriyet 

675 ___ 

C'I 
1 üç " " 62s t .. 

Simit .. 

Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 
14 / 7 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Sontım P~ne 

Hazır 
1 

7 l_QQ_ 
Liret 

ı irs Rayişmark Temmuz vadeli 6 84 1 -20-Tı - Frank ( Fransız ) 
B. Teşrin vadeli 6 84' Sterlin ( İngiliz ) 624 00 ---
Hint hazır 5 91 Dolar ( Amerika ) 1 79 - 151 
Nevyork - 12 44 Frank ( isviçre ) 

-
Akdeniz Karataş Altun-

kum Plajı açıldı 
Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 

ve meze! r, her türlü içkiler ve buzlu meşı ubat, ka} nak suları, hususi ya . 
taklı eda im fiatlnr J d: le t hl ul tin fZ doc (( ce ucuzdur. 

lstiıal at )tıltri ai!t \C l c:kiiılcıın )t'ıltıi ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günleri saat 116 da Oro1dıb<k ciıar r da Kola)lık C\İ iiründen lurnsi kan )'Onlar hare - ı 

-ket etn ektcdır . 8194 H. 28 
~ 

-
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük Hitf ve nimetinden istifade ediniz 
Redyo aksjyotesi bütü" dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatjk, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mided~n 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu ,,Jmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

' 
Gazinosu, lokantası, fırın1,bakkaliyesi,berberi vardır 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilathdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik ' Odalar dört kişiliktir. 
otel odası 

125 Bir gecdik Fazlasından fark alını 
taş odalar > 

75 Birinci baraka 
50 ikinci " 

30 Hu!llsİ banyo 

! Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi il iki defaya kadar. . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek~ 
tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 16 

Türk sözü 15 Temmuz t 

-~ıır 
. .. .. .. ' 

TUR.KSOZU, 
r TÜRKSÖ 

1 

1 

l 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık llaA nlar Reklam bir ticaretha-

nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz . 1 

Cl• ı d 1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

1 -Dış memleketler için 
bedeli değişmez yalnız posta 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye 

Renkli işler r~ü~ı~0~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsinı.ı . 

T blar Resmi evrak, cedveller, defter· a ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

caat edilmelidir . 

~--------..iili----~ 
Zayi nüfus tezki 

içerisinde param da bul 
fus cı..zdanımı 11 7 /937 ta 
kaybettim. Yenisini çıka raca 
gaip cüzdanın hükmü olmadı Kl·taplar f:~e-~Ierinizi Türk-. 

sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö-

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
' 

cild içinde eseri"iz daha kıymetlene-
zünden,, başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder • 

eylerim. 
Çanakkalenin Kı 

8319 veren köyünden 
Ahmed oğlu lsa 

cektir. 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
Karataş Altunku 

Plajı açıldı. 

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

e 

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

n iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve ataT . 

Yalnız ve rnusırren AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 23 8966 

VİKTORYA 
. . 

Bisiklet ve Motosik
letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 
________ 8 . 26 _..;;8;.;2.-86 _________ _ 

D. Demir yolları işletme umum müdürlüğünden: 

m 
I - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan kırk yaşını geşmcmiş ot

ak ve işletme merkezlerinden öğrenilece'• şerait ve evsafı haiz bulun 
ak şartile kareket müfettişı yetişmek üzre müsabaka ile muavin müfettiş 
ınacaktır. 

m 
al 

k 
2 - Müsabaka; Hrıydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, lzmir ve Sir 

ecide işletme müdürlük merkezlerinde 7-8·937 cuma.tesi günü yapıla 
ktır. ca 

ni 
3 - imtihanda kazananlara 130 ltra aylık verilecek ve staj müddeti. 

n hitamında müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblağ 
ileçektir. ed 

ler 
4 - imtihanda ve staj müddetinde t .mayüz edenlerden lisan bilen· 

in lüzumu kadarı avrupaya gönderilecektir. 

nı 

5 - İsteklilerin sıhhi muayeneleri yaptınlmak üzre matlup vesaikle en 
hayet 5·8·937 tarihine kadar yukarda yazılı işletme müdürlüklerimize 

isti da ile müracaat etmeleri lazımdır, 15-23-1 
8318 

Amanos tepelerinin Ş~rbet kaynağı 

KAYADELEN 
Ka yadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kri 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraak.ıhlrt 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiri· 

Bir su drğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kay ad 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolan 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönd 

7953 80 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacakbr . istekli 
şartları anlamak üzere Unıum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatlall 

1s-20 23-27-31 4 s-12-11-20 8314 

== - = 
Umumi;Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türbözü matbu# 
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