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UZAK ŞARKTA ÇARPIŞMA BÜYÜDÜ 

r. 

İS 

te 

Vataniler Sancak 
Türklüğünü arkadan 

vurmak istiyor 
Martel gene 
Parise gidiyor 

·- -
142Muallim Sancak 
köylülerini okutma 
seferberliğine çıktı 

Gayri Türk anasır 

Türklük 
---,,---:~~~r:e~~::~::ıe a 1 ey h i ne 
nala tahrik ediliyor 

Antalcya : 20 (Türksözü muha-
birı'nd ) ·-en -Aldığım malumata go- 1 

3 ağustosta buradan Parise gidecek

tir. 
Dö Martel, Pariste hariciye neza ~ dün Yeni şehirde, tahliye edilen 

. ~yhaniye mevkuflarıııı karşılamak 
ıçın büyük bir merasim yapılmışt•· 

Parti Başkanı B. Abdülgani 
Türkmen ve mümessiller heyetinden 
Samih Azmi ı, Fevzi Şemsiddin 
ve Selim Çelenk ile beraber evvelki 
gün iitleden sonra Süveydiyeye gi· 
derck Şeyh Marufu ziyaret ve bir sa 

~ kadar, kcndisile görüştükten sonra 
a şanı Antakyaya dönmüşlerdir. 

Köylüyü okutmak içın Halkcvl 

~~~ltür heyeti tarafından yapılan teş 
• kılat mucibince hazırlanım 142 mual 
IJ!_nı bugün okutma seferberliğine baş 
laınak üzere vazifeleri başına gitmiş-
lerdir. · 

Berutdaıı aldığım malumata gö· 
re; Yüce Komiser Kont dö Martel 

retine Suriye ve Lübnanı alakadar 
eden meseleleri hakkında izahat ve
rerek yeni talimat alacağı söylenmek 
tedir. 

Tunusta çıkan La Vu Tünisyen 
gazetesi cihattan, sürgünden ve bir 
Tun uslu liderin Şam şehrinin bom -

bardıman edildiği tarihte Şamdaki 
fedakarlıklarından bahsettikten son· 
ra sözü Suriyelilere yaplan yardım· 
ı .... &'ctir-eıck dıyor- k.ı: 

( Suriyeliler içinde kaç kişi çıkıp 
ta Şimali Afrika için fedayı canı gö· 
ze almıştır? Bununla beraber Suriye 
liler müstemleke fenalıklarına karşı 
vukubulan kıyam ve mücadelelerin
de bizi her vakıt yanlarında görecek 

- Gerisi ikinci sahifede-

•• 

iLK PAMUK DUN 

PAZARA 
İNDİ 

d
" Yeni Pamuk mahsulümüz 
un şeh · · . rımız borsasına satış 

ıçın gel · mış bulunmaktadır. 

n h
.Bu ilk mahsulü Karataş 

a ıy · d 1-< esın en Balıkçı oğlu 
basan Yetiştirmiştir. Hasanın 
o~d mahsulü, dün vakıt geç 

uğundan müzayedeye ko 
namamıştır. 

Yeni Pamuk bu gün mü
za,·ed ·ı ' e 1 e tüccarlarımıza sa-
tılacaktır. Adana pamuiiu 

Asi ordu zayıflıyor 
General Franko 1919 luları 

da dün askere çağırdı 
. Salamanka : 20 (Radyo) - A- j 

sılcr Cümhuriyetçi mevzilere karşı 
mukabil taarruza geçti. Dün, şimdi- \ 
Y? kadar vukubulmayan en şiddetli -1 
bır müsademe olmuştur. Asiler tam_ I 
a!tı saat Cümhuriyetçileri topçu ate
Şıne tutmuşlardır. 

Hava muharebeleri de bu müd· 
det zarfında devam etmiştir. 

Nasyonalistler dünkü çarpışma· 
da çok ağır zayiata uğramışlardır. 

Madrid : 20 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre· General Franko 1919 ---- ' 

tevellütlüleri silah altına çağıran bir 

kararname neşretmiştir, 
Madrid : 20 (Radyo) - Alman: 

ya ile General Franko arasındakı 
muahede de Bilbao demir madenle
rinden Almanyaya istediği kadar de 
mir verileceği kayıdlıdır. 

Madrid : 20 (Radyo) - Cephe
lerden son gelen raporların göster· 
diğine gör!; asi orduları çok zayıf 
düşmüştür. Ve bu neticedir ki Ge
neral F rankoyu yeniden asker top· 

)amağa mecbur etmiştir. 

1 ANKARDAN_ --..ı 
• 

JAPON NOTASI A 
iLDi CEVAB VE 

Karadenlzde YUzme ve atlama 
mUaabakalarından 

Ankara: 20 [Türksözü muhabirin
den] - Su sporları ajanlığı tarafın

dan Karadeniz havuzunda tertip edi
len yllzme ve atlama müsabakaları 
yapıldı. 

Japonlar 
hududa 

daha 300 
ta yare 

sev ketti 

Şang -hay-Şekin 
mühim Beyanatı Japon askerler! sevkedlllyor 

Bu münasebelle öğleden sonra, 
Karadenize doğru bir kalabalık akı. 
nı başlamıştı. Havuzun etrafı yüzler
ce seyirciyle dolu idi. 

Çinin Mukabil teklifleri reddedildi 
ilk müsabakaya 14.30 da başlandı 

ve geniş programın geç vakta kadar 
tatbikine çalışıldı. Programda yalnız 
4x100 müsabakası vakıt geciktiği için 
yapılmadı. Müsabakalara kırk kadar 
sporcu iştirak etti. 

Cin isi, Japon işi, 
bunu bilmeyecek bir kişi •• 

Nevzad GUven 

Dünyanın rahatını kaç~r~n ve ~er 
an bir yangına çevırılmek ıs

tidadında olup 1932 de küllenmiş 
olan bir ateşin üzerinden yine roz. 
gAr geçti.. Japon - Çin geçimsiz· 
liği yine silAhlı bir ihtilaf şekline 
dökaldü. Gelen haberlerden iki ta
rafında geniş mikyasta hazırlandık
larını öğreniyoruz. 

Meselenin diplomatik ve beyne!· 
milel hukuk bakımından büründüljü 
şekil ne olursa olsun ab aşikAr bir 
iç tarafı vardır. 

FiLiSTiN 
DAVASI 

Protesto ve teşebbüsler 
devam etmekte 

Bağdad : 20 (Hususi) - Irak 
ba yeziri Hikmet Süleyman dün 
fngiliz elçisiyle uzun uzadıya görüş-

.. '·-) 
Bu görüşmede, r uısnn proıesı 

etrııfmd Irak hükumetinin alacağı 
vaziyet münakaşa edildiği sanılmak· 
tadır. 

Kudüs 20 - Yüksek arap mec 
)isi ıon taksim projesini protesto 
etmek ve avrupa devletleri nezdinde 
teşebbüsatta bulunmak üzre bir he. 
yet teşekkül etmiştir. 

Bu heyet, Londra, Paris, Roma 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Şeyh Said'in karde 
şi nasıl öldürüldü ? 

• Asyanın Öbür ucunda iki millet Yazısı ikincide 

yaŞ9maktadır. Bunlardan birincisi, ••-----ı•------•I bir asırdan az kısa bir zaman içinde 
baş dıındürücü bir süratle inkişaf· 
etmiş, artmış ve kabından taşan 
bir hale gelmiştir . 

Doksan milyonluk bir kütle dar 
ve tabiatın hasisliljine uğramış bir 
takım adalar üzerinde sıkışmış kal
mıştır. 

Günden güne kabaran , bir gBI 
halini almış olan bu insan yığınının 
etrafına taşması tabii bir kanun 
icabıdır. Dört tarafı deniz olan bu 
yığının deniz aşırı en~:yakın toprağı 
araması da lojik bir şeydir . 

Karşısında en yakın ve üzerinde 
dört yüz milyonluk fakat uyuşuk 
bir insan kütlesinin yaşadığı büyük 
bir toprak parçası vardır. Filhakika, 
bu millet tarihin en eski bir mil
letidir : Fakat uzun zamandanberi 
kendisini mazisinin ihtişamı içine 
terketmiş, mistik bir gururla gaşi 

olmuş derin bir rahavet devresi ge
çirmektedir . 

Birinci millet için en müsait ya
yılma sahası bu ikinci milletin otur
duğu geniş topraklardır . Çünkü 
mazinin serhoşluğile bünyesi harap 
olmuş bu ikinci milletin kendisile boy 
ölçüşmesine imkan yoktur , 

işte Çin - Japon ihtiltlfının iç 
yüzü, ve Japon emperyalizminin bu
günkü beynelmilel ihtilal prensip
lerine nazaran normal sebebleri .. 

Uzak şarkda son günlerde vu
kua gelen hAdiselerin mevziileştiri
lerek daha geniş bir harekete 

• inkilab etmesine mani oluna
, bileceljini söyliyen, büyOk Avru-

pa diplomatları oldu: Hiç zannetmi
yoruz. B!lyle olsa bile bu vaziyet 
kllz halini almış bir ateşin üzerine 
tekrar kül atmağa benziyecektir. 

Japonyanın Asya Hegemonyası 
davbı, kendisi için bir hayat mese
lesidir 

Bu gün yatıştırılsa bile, bu ih
tilafın bir kaç veya beş on sene 
sonra tekrar zuhur edeceği muhak
kak gibi bir şeydir. 

1932 de halledilmiş gibi g!lrü· 
nen bu dAvanın bugün yeniden can
lanı_nış olması buna güzel bir işA
rettır . 

Uzak Şarkın büyük ejderi, mide
sini~ bütün iştihasiyle ağzını açarak 
Çinın üzerine;atılmıştır , Çini onun 
d!şler_inden kurtaracak göze görünür 
hıç bır kuvvet yok gibi .. 

Japonya müsaid zamanları seç· 
mesini de pek Ala biliyor . Uzak 
Şarkta menfaatleri olan büyük Av
nıpa devletleri bir çok tehliksli ihti
IA.fların içinde yüzmektedir . Avru. 
panın kulakları başka gürültülerle 
dolmuştur . Çinin sesini işitecek 
vaziyette değildir. Zavallı Çin 1931 
de olduğu gibi yine kendi felake
tiyle ve bOyük Şark ejderi ile baş 
başa kalmıştır . 

- Ya milletler sosyetesi ? mi 
diyeceksiniz .. 

Çin işi 1 Japon işi 
Bunu bilmiyecek bir kişi 

işte o bir kişi, milletler sosyetesi 
• olacaktır . 

ihtilaf yalnız Şimali Çine 
değilmiş, Çinliler telaş 

münhasır 

içinde 

Şanghay: 20 (Radyo] Çin efkarı 
umumiyesi büyük bir endişe içinde
dir. Salahiyet mahfili ihtilatın yalnız 
şimali Çine münhasır kalmı:ı:_acağı 

fikrindedir, 
Çin hükümetinin memleketin diıter 

birçok kısımlarında da tahşidaıta bu-

Tokyo: 20 [Radyo] Japon hükumeti 
Çinin mukabil tekliflerini reddetmiştir. 

Pekin: 20 (Radyo] - Çin Harbiye 
Nazırı Japon hükumetine nihayet 
kat'i cevabı vermiştir. 

Harbiye Nazırı Şang - hay - Şek 
verdiği bu cevabda ezcümle diyor ki; 
"Çin hiç bir zaman taarruzda bulun· 
mamıştır. Eğer hadiseler vahim bir 
bl'6i' ta'inaint'yle .. Japö'tı'Yııliir::: ~r.-~h-

- Gerisi üçüncü sahifede -

GARP PAKTI TASAVVURLARI 

Avam kamarasında 
Çok hararetli bir celse 

INGILIZ{PLANI AKIM KALIRSA ADEMi 

MÜDAHALE IŞIDE SUYA DÜŞER. AKDE· 

NIZDE HERKES iÇiN YER VARDIR. 

MiLLETLER CEMiYETi DE ÖLMEMiŞTiR 

Londra: 20 ( Radyo)- Avam 
kamarasında , denilebilir ki , bugün 
bu yılın en hararetli bir celsesi geçti. 

Bugünkü müzakeratın en hara
retli mevzuunu teşkil eden şey , ha· 
riciye nazırı Bay Edenin şayanı 
ehemmiyet beyanatıdır • 

Eden bugünkü beyanatında ez
cümle demi; tir ki : 

- Çin - Japon itilafı sanıldığı 
gibi halli güç değildir • Pek kısa 
bir günde bu işe bir sureti tesviye 
bulunacaktır • 

- Gerisi ikinci sahifede -

İNCİRLERİMİZ \ 
• 

Alınan malOmata göre bu yıl lzmlrde incir rekoıte•I çok 
•ayanı memnuniyet bir derecededir. Flatlarda mU•ta~•lll 
memnun edecek bir nlebetıedlr. Yukerıdekl re•fm --zntll' 
lnclrlerlnln ambalajını göeterrnekt~dfr. _ • _ --i 



!ahife 2 
== 

Ş yhSai " ın 

kardeşi nasıl öldürüldü ? 

Bu habisler meğer Seyit Rı
za ya yardıma geliyorlarmış 

Haber refikımizde okuduk: 
Cenupta Abdurrahim çetesinin 

imhasına dair elde ettiğim şayanı 

dikkat malumatı veriyorum: 
Öldürülen şeyh Abdurrahim , 

şeyh Sa idin kardeşidir. Ayni çete 
içinde Ağrı isyanında tepelenen şeyh 
Muharremin kardeşi şeyh Misbah , 
şeyh Saidin başlıca elemanlarından 
Kör Cemil Şeyda, Savurlu Hüseyin, 
gene kaçak Ziy~ vardır. Şeyh Sayi· 
din oğlunun da çeteye dahil olduğu 
söylenmektedir. 

ifsat nasıl hazırlanmıı:ııtı 1 

Bunlann hepsi cenup aşırı yer
lerden gelmişlerdir. Cemil başa oğul 
lanndan Kadri, Ekrem, Mehmet, Sa
vurlu Hüseyin, Abdürrahim ve ada
mı, Sofu Sait, Muşlu Hilmi ve Ha 
san ağa, evvelce Seyit Han çetesin 
den kalıp kaçan Salahattin, Abdül
aziz ve şeyh lbrahimle bazı tevabii 
Şamda bir toplantı yapmışlardır. 

Şeyh Abdürrahim, Ziyayı orada 
bulmuştur. Ziya, Bahikide Gemil pa 
şa oğlu Mehmedin yanma gönderil· 
miş, orada bir müddet kalmıştır . 
Müteakiben Abdürrahimin reisliğinde 
C:enupta Sincarda şeyh Mustafanın 
evinde, sonra Helvada şeyh lbrahi
min yanında toplantı yaparak vazi 
yeti müzakere etmişler ve Abdürra 
himin Nusaybin yanındaki Mimara 
köyünden itibaren harekete geçmiş· 
!erdir. 

Şakilere şeyh Misbah, burada 
iltihak etmiş ve toprağımıza girer
lerken de tepelenmişlerdir. 

f'ete efradı 8 temmuz perşell'\b.~ 
d .. ~dTııı KaranııKta ı~useybının :.!U 
kilometre şarkında hududıı geçmiş
tir. Tam 9 gün Dircuma ile Hitabin 
arasındaki dağlık arazide saklı bir 
yürüyüşten sonra Bismil kazasmıo 

Sinan nahiyesine lıağlı Aşağı Salat 
köyüne yaklaşmışlardır. 

Nasıl bastınldılar 

Çetenin şüpheli hareketlerini 

Vataniler Türklüğü 
arkadann vurmak 

istiyorlar 
- Birinci sahifeden artan -

!erine emin olsunlar. Ancak Türkler 
mevzuu bahsolduğu zaman Suriyeli· 
lerle bir blok teşkil ederek Türklere 
karşı koymak bizim için hiçbir za· 
man mümkün olacak bir şey de
ğildir. 

Şamdan iyi bir kaynaktan aldı 
ğım malumata göre; Vatanlanna dö 
nen siyasi suçlulardan büyük bir 
kısmına mühim birer vazife verilecek 
tir. 

Bu arada Sait Haydarın Huhuk 
fakültesi riyasetine Nebih Uzmanın 
Emniyet umum mÜdürlüğüne, Hasan 
Hakim de Posta ve Telgraf umum 
müdürlüğüne t a y i n olunacak
lardır. 

Bundan başka Humus, Hama ve 
Havran Muhfızlıklarına da yine si 
yasi suçlulardan mühim şahsiyetlerin 
tayin olunacağı haber verilmekte
dir. 

Bunun sebebi çok açıktır. Vata. 
niler muhalifleri avlamak için bu 
planı tatbikten başka çaı e göreme
mektedirler. 

. Antakya?a vatani faaliyetine ge 
lınce : vatanı hempaları son zaman 
larda açıkça değil fakat sinsi bir 
tarzda Sancak Türklerini vurmak 
teşebbüsile çalışmaktadırlar. Tezvirat 
ve bilhassa , gayri Türk anasın Türk 
lük aleyhine teşvik alıp yürüdü. 

M.T. 

evvela Romanya göçmenlerinden 
Nasuh görmüş , çetedeki köylülerin 
yanına gelmiştir . Ziya , hemen kü· 
çük bir pusla yazarak çetenin kim 
!erden müteşekkil bulunduğunu bil 
dirmiş , bunun üzerine nahiye müdü· 
rü Haki harekete ge~erek üç Jan

darma , korucu ve bir grup köylü 
olduğu halde eşkiyanın üzerine git· 
miştir. Karşılaşma , çok muvaffakı · 
yetli olmuş , oyalama müsademesi 1 

devam ederken hadise mahalline 
makineli vesaitle Jandarma takip 
müfrezeleri de yetişmiştir . 

Tepeleme hareketi 

Çetin bir müsademeden sonra 
Abdurrahim , Misbah , Savurlu Hü 
seyin , Kör Cemil tepelenıniştir . 

Ziya , müsademeden çok geç· 
meden teslim olmuş , diğer üç şaki 
kaçmıştır . Müfrezelerimiz , kaçan· 
!arla ikinci bir müsademe daha yap· 
mış , bunlardan biri daha yaralan

mıştır . Çetenin silah ve talıancala. 
rından başka beyanname , hüviyet 
cüzdanı , silah ve yol vesikaları bu 
lunmuştur. Kaçanların tepelenmeleri 
bir saat işidir . 

Seyit Rızaya yardıma 
gellyorlarmı• 

Verilen malumata göre , bu çe· 
te , çapulculuk için hududu geçen 
takımdan değildir . Bunlar , Piran 

ve Palu taraflarında teşkilat yapmak 
cenupta bir asayişsizlik hadisesi çı
karmak , Dersimli Seyit Rızaya yar
dım etmek ve simdiv" lr=u~u t .. ""ı •. 
nen arkadaşlarının intikamını almak 
niyetiyle el .irliği etmişlerdir. 

Çetenin fesat planı tamamen 
suya düşmüştür . Çete , daha yurdu
muza girmeden , teşkilat içinde bu

lunan Muşlu Hilmi , Kör Cemil Şey· 
da tarafından vaktiyle şeyh Sait aley 
hinde yazı yazdığı için öldü.iilmüş
tür . 

Profesör Ramme 
Dün Ulukışlaya gitti 

Şehrimizde bulunan hayvanat ve 
bilhassa çekirge mütehassısı profe· 
sör Ramme ve asistanı bayan Ram. 
me dün, şehrimizdeki tetkiklerini ik
mal ederek Ulukışlaya gitmiştir. 

Ramme, Ulukışlada da tetkikat 
yaparak Niğde ve Ankara yolile Ay. 
dın ve lzmire gidecektir. 

Şehirden bir kız 
kaçırdılar 

Haydut yakalandı 

. Emin oğlu Hamit isminde bir 
adam, bay Necip evladı menevisi 
15 yaşlarında Hüsne adında bir kızı 

kandırıp arabaya bindirerek bağ. 
lar arasına doğru kaçırmıştır. Hamit 
Aüsneye tecavüz etmek istemişse 

de buna muvaffak olamamıştır. Hay
dut zabıta tarafından yakalanarak 
hakkında kanuni icap yapılmıştır. 

Dün şehirde en çok sıcak 35 
santigrad derece idi. ufuklar sisli 

' 
hafif bir rüzgar sabahtan gece yan 
sına kadar devam etmişti. 

............................ ~!!"il!' .............. ,... ................................... , - ;: ;oı: 

Belediye çimento 
fiyatlarını tesbit 

Çukurovanın 937 Yeniden değirmen 
şampiyonu açmak için 

Etti ve esnafa dün 
tebligat yaptı 

iktisat Vekaleti , çimento fiyat· 
!arını tedkik ederek Bordland çi · 
mentosunun beher tonunda 250 ku
ruş tenzilat yapmışb . 

Şehrimiz lıelediyesinin de,~ nis· 
bet dahilinde yaptığı hesaplara na
zaran çimentonun tonunun yirmi ye· 
di liraya ve çuvalının yüz otuz beş 
kuruşa satılması icap etmektedir . 

Buna göre , çimentonun tonu 
üç lira ucuzlamış demektir . Bu fi. 
yatlar , dün bütün esnafa tebliğ edil· 
miştir . 

Belediye buz fabri
kasına tasfiye cihazı 

alınıyor 
Belediyemiz , buz fabrikasında 

buz yapılan suyun selabet derecesi
ni 1 · O dereceye kadar düşürecek 

bir tasfiye cihazı almağa karar ver
mişti . 

Dün , bu cihaz , bir müteahhide 
ihale edilmiştir . 

Bu sayede , iyi sular içerisine 
buz atıldığı takdırde selabet derece 
si yükselmiyecek ve lezzet bozul· 
mıyacaktır . Bu tesisat ancak önü
müzdeki sene faaliyete geçebilecek
tir . 

Nehir kenarında 
vıkanma yPrlPri 

Seyhand4 lıal~ın yıylwımaaı için 
yerler aynldıtuu Y&Zalllhk. Halka 
parasız ~ıkanma için açılan yerin le• 
sisatı düo tanıaınen ikmal edilmiştir. 

Ücretli olarak aynlao banyo lcıa
mıoın da inıaatııı.t devam odilınek.• 
tedir. Ücretli olan bu yer Nuh 
Naci bahçesi yanııııda ve seyban par. 
kının yakınındadır. 

İlk tedrisat 
müfettişleri 

ilk tedrisat müfettişlerine maa· 
rif müfettişleri gibi harcirah verilip 
verilmiyeceğinde tereddüt edilmek. 
te idi . Bu mesele vekaletce halle· 
dilmiş bulunuyor . Bundan sonra 
ilk tedrisat müfettişleri bütçedeki , 
maarif müfettişleri harcirah t< hsisa · 
bndan harcirah alabileceklen.lir . 

İdmanyurdu
T oros maçı 

Dünkü ~por yazımızda idman 
yurdu -Torosspor maçının 2 - 4 
Yurd lehine neticelendiğini yaz· 
mıştık. Dün aldığımız malumata gö 
re; oyunu idare eden hakemin ver
diği raporda ise gösterilen netice 
2-5 dir . 

Samsuna gidiyor 

Bu sene şehrimize üç maç yap 
mak üzere gelmiş olan Samsun ld· 
man Yurdunun ziyaretini iade etmek 
üzere 937 yılı Çukurova şampiyonu 
davet edılmişti ve bazı hususlar hak
kında malumat almak ÜUTe fehri
miz futbol ajanlığı Samsun idman 
Yurduna müracaat etmişti. Bu defa 
8/7,-937 tarihli bir mektupla futbol 
ajanlığına aşağıdaki cevap gelmiş· 
tir: 

Bu cevapda : Samsun idman Yur 
dunun 18 kişilik bir kafilenin gidip 
gelme ve vesaiti nakliye ücretlerini ve 
yemek içme masraflannı kabul etti· 
ği bildirilmektedir. 

Gençlerimiz, ikisi Samsunda ve 
ikisi de Bafrada olmak üzere dört 
maç yapacaklardır. 

Maçlar 29 , 30 Ağustos ve 3 ve 
5 EylUI günleri yapılacaktır. 

Tezkere harçları 
Cezasız ta}ısil edilecek 

Teşviki sanayi kanuni mucibince 
kaıanç vergisi muafiyetinden istifa. 
de eden mükeleflerin ruhsat tezke
resi harçlarından muaf bulundukları 
evvelce Maliye Vekaletinden şehri
mizdeki alakadarlara tebliğ edilmiş· 
ti. Bu tebliğat üıerine şimdiye ka· 
dar alınmamış olan tezkere harçla 
rının kanunun 85 inci maddesi hiik 
münc ıı:öre cezalı olarıJc t:ıh•ilin• 
teşet-ıl:ıüs edildiği anlaplaııştır. Ma-
liye Vekaletinden vilayete gelen son 
tebliğde, müesse sahiplerinden şim· 
diye kadar hiç bir suretle alınmamıf 
olan tezkere harçının yalnız bir de. 
faya mahsus olmak üzere cezaııız 
alarak tahsil edilnıııfi bildiriJmiftir. 

Orduda harp sana
• 

yı sınıfı 

Kara, deniz ve hava kuvvetleri· 
mizin silah, mü~immat techizat, gi
yece" vesaire ihtiyaçlarını hazerde 
temin eden fabıikalarıınızın seferi 
vaıiyete geçişlerinde bu günkü mev· 
cudun bir kaç misline çıkarılması 
zaruri olan mütehassıs işçinin bugün. 
efen hazırlanması düşüncesile bir harp 
sanayi sınıfı teşkili kararlaşmıştır. 

Harp sınıfının hizmet müddeti 
2,5 senedir. Bu sınıfa ayrılacak olan 
efrat, diğer müessese efradı gibi altı 
aylık taliın ve terbiyelerini piyaJe 
alaylarında gördükten sonra iki se· 
ne de mürettep olacakları sınıf. kıta, 
müessese veya askeri fabrikalar em· 
rine verilecektir. 

Bu efrat, lüzum veya ihtiyaca gö 
re kara, deniz veya hava fabrikala· 
rında çalıştırılacaktır. 

Harp sanayii sınıfına dahil ilk 
efrat bu sene esnanı içinde yetiştiri
lecektir. 

.Si,gortu.sı:: mal yanınca ka)bolur . .Si,("ort::-
ytılUnC'a; btrl~lı d~rhal ödenir mııl 1 

Vilayetimiz Ziraat Mücadele Mü· GÜVEN ~:!'.;"~~ teal • 

Ziraat Mücadele Müdürü 
tetkikata çıktı 

dürü Bay Sadeddin Sarıkaya, pamuk- 11-:8:-0~M::E::R~B-A_N_K_v_e __ :::::.. 

lara arız olan Helyotis ve Karaderi· EMLAK ve EYTAM BANKASI 
na haşerelerini yerinde tetkik ve Kurumudur 
tedbirleri kontrol için dün köylere Güven' e gOveniniz. Ve ; Si. 
çıkmıştır. gortalarınızı güvenerek veriniz . 

Ziraat Mücadele teşkilatının bu MUrac•at : Rıza Sıılıh Saray 
haşerelerle yapbğı mücadelelerden No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

k ' ff k 1 Poııa 1ouı..,u : 95 T•l•f•>< !'i • : 265 
ati muva a iyetler elde ediknek- 8Z21 19-·30 

tedir. 

Nereden müsade almak 
mecburiyeti var ? 

2643 numaralı kanunun beşinci 
maddesile, yeniden değirmen açıl· 
masına müsade etmek salahiyetinin 
icra vekilleri heyetine verilmiş olma 
sı memleketin umumi vaziyeti göz 
önünde tutularak münhasıran köylü 
ve fakir halkın kat'i ve zaruri 
ihtiyaçların'I tekabül edecek 
mikdarda değirmen açılmasına 
ve ihtiyaç fevkinde vergiye gayrı 

tabi değirmen açılması suretile mah 
sulatı, ve buğdayı koruma ve hem 
de muamele vergisine tabi tutulmuş 
fabrigaların gayrı meşru rekabetten 
ve Devlet varidatının sebepsiz ve lü. 
zumsuz tenakusundan vikayesi mak
sadına matufdur. Bu defa muamele 

vergisi nıuafiyetini de genişleten V ek a
letimiz, eleksız motörlü değirmen açıl
ması icıin vuku bulacak talepler hak· 
kında teblitdeki ~saslar dairesincfe 
tetkikatın esaslı ve noksnnsız olarak 
ifası suretile köylü ve fakir , halkın 
ihtiyacından ziyade kaçakçılık ınak
sadile değirmen açılmasına mahal 
ve meydan bırakılmıyacaktır. 

Radyolar hakkında 
EMNiYET DIREKTÖRL060NDEN 

3222 numaralı Telsiz kanunu 1 
Ağustos 937 tarihinden itibaren mev 
kii meriyete girecektir. 

Her türlü telsiz cihazları tesis 
ve işletme hakkını hükumetin inhi
san altına alan bu kanun mucibince'!! 
meriyet tarihinde mevcut bilumum' 
Telsiz tesis:ı_tı ve cih•zlarına sahip 
olanların bir ay içinde müracaatla 
ruhsatname almalan mecburidir. 

A - Vc:rici veya hem verici 
hem alıcı Telsiz tesisatına müsaade 
verilmiyecek olan kesan ve ruhsat 
almaksızın tesisat vücuda getiren
ler. 

B - Ruhsateız yalnız alıcı 
cihazı vücude getiren veya lcullanıın 
lar. 

C - Seferberliğe hazırlık veya 
seferberlik zamanında veya Örfi ida 
re mıntakalarıııda kullaııaıılar. 

Ç - Niı.auınam~ aykırı ha· 
rtket edenler. 

D - Telsiz telefon ve telgraf 
muhaberatııu alarak bwıa başlcaları
nın ne suretle oluraa olaun ittila' ına 
koyanlar veya menfaat kudile kul
lananlar. 

E - Arada nfffiyatın karışık
lıklarına meydan verenler. 

F - Mulı.bere zaman ve sıra 
sı hususundaki malUınat haricine çı· 
kan istasyon ve gemi sahipleri için 
bu kanunda muhtelif cezalar var· 
dır. 

G - Yine bu kanun alıkaınına 
göre telsiz cihazı kullanmak ruhsat 
almağa bağlı olduğu gibi alınmış 
olan bir ruhsatın cihazla birlikte baş· 
kasma devri veya bir yertlcn diğer 
bir yere nakli keyfiyeti derhal yazı 
ile ait oldıığu makama bildirilecek 
tir. 

H -- Ecnebiler çr.rçeve antenli 
cihazlardan başka cihaz kullaııama· 
yacaklardır. 

Bu hususta yapılmaaı icabeden 
bilumum müracaat ve hususatın ma· 
halli posta telgraf ve telefon idare 
!erine müracaatla kabil olacağına 
dair kanunda sarahat vardır. 

Ziraat mücadelesine tayin 
edilen bir memur 

Şehrimiz Zirölat Mücadele tı-ş 
idi~, Gajiaolep Mücadele me 
nıuru Kemal tayip edilmiştir. 

21 Temmuz ıg'7ı.- 21 Tem _,. 

Her şe.yi mah~ede20 hır mayı 

El 
yan Brooklyn yüksek fen fen m 

profesörlerinden G.B. Smitb 
yıl uğraştıktan sonra, temaf----ı 

tiği her madcleyi birkaç saniye~ 
de tamamiyle tahrip ve imha Riyo d 
bir mayi keşfetmeğe muvaffak n kat 
muştur. lüb'ün s 

Bilgin, Amerika kimya ce ' eınınuz 
tinde verdiği konferansta keşf ada dur 
olduğu mayiin akıllara sığmıyan as Klüb 
!arını uzun uzadıya izah etmiştir· 

Selenium · Oxychlorid adını 
diği bu mayi bir tesadüf eseri 
rak bilgin tarafından keşfedil · 
Profesör, hadiseyi şu şekilde · 
etmektedir: 

- Hararet normal olduğu 
de, bir gece, kimya laboratuva 
bir cam kap içinde bulunan bir 
Jul, dirdenbire donmağa başladı 

ına ye 
İrlerin 
)'}'abla 
dınını 
uğunu 

hacmi büyüyünce kap patladı 
içindeki mayi yere dökülerek, d 
düğü yeri harap etti. Bununla rında 
kalmadı, döşemeyi yavaş yavaş ra has 
rap edip deldikten sonra, fizik a ..teri t 
!erinin bulunduğu alt katta da /r Bar 
çok tahribat yaptı.. u 

Selenium · Oxychlorid'e cfAır · Edi 
platin ve çelik levhalar imaıiJkadın , 
kullanılan Volframdan başka ~retle 
şeyin mukavemet etmediği anl~ostere 
mıştır. ıtestra 

Bu itibarla, hava sızmayan 1 
• v 

kaplarda muhafaza edilme.si iJ" Sam 
ediyor. Çünkü, bu madde kolat1 kişid 
uçup havaya karışmakta, 15 dflfl arı nö 
cei hararette donmağa başla a da 
dır. İftlcrl 

Dişçinin mankenleri Ed 
nın en 

Bugünlerde Paris mahkemel~nin kı 
birinde acaib b!J dava sona'! Avru 
miştir. Pnrisin tanınmış dişçİJ' lerin 

muayenehancsiode gayet güzel _. Rossi 
şık kızları canlı reklam olarak kuU. harp 
niyor, diye, meılakdaşları tarafınd,. müd 
meşru olmıyan bir tarzda rekabelf vüşt
girişiyor iddiasiyle dava edilmiştir· le. I 

Bu açık göz Paris hekiminiıl 1:1 
. ~ vuşe 

Yerınde olan bu buluşu; doğru .. 
böyle bir akibetle karşılaşmanı .. 
idi. Hiç sıkılmadan hepimiz itir..S nin t 
edelim ki, muayenehanede ki koJıııt dost 
oturduğunuz zaman, en cesururııll' hast 
zun içine bile bir korku giriyor. He- onu 
kim istediği kadar nazik olsun, Oı bak 
dişi oyayım derken, içimizi de o'/' ayni 
duğu makinesiyle faaliyete geçiril!' d;j . 
ce, gözlerimizle dıvarlardan bile kad 
merhamet dileniyoruz. 

Bu gibi anlardı, ruhu haletimiıİ 
esaslı bir surette değiştirecek bit 
vesilenin ortada peyda olması, m•' 
neviyatım11.a az mı tesirli olur? 1 

Garp Paktı ge 
nı 

- Birinci sayfadan mabad - do 

ispanya işlerinde ise şayet lngi' 
liz planı akim kalırsa ademi müda· 
hale işinin de suya düşeceği şüph~· 
sizdir. 

Akdenizde , şunu söyleyelim ki 
herkes için yer vardır . lngiltere hiç 
kimseyi Akdenizden çıkarmak iste· 
mez. 

Diğer davaya gelince ; beynel· s 
milel matbuatta ki gürültüler yersiı' 5 

dir . Milletler Cemiyeti ölmemiştir . 
Ve ölüm halinde değildir . Milletler c 
Cemiyeti her iş üzerinde müessir r 
olmakta devam ediyor . lskenderun 
meselesinin halledilmiş olması bunun 
kavi bir delilidir . 

Eden bunu müteakip , Fransız 
lngiliz teşriki mesaisinden memnun 
bulunµlduğunu kaydettikttn sonra 
demiş ir ki : 

- lngiltere,bir garp misakı ak· 
detmek arzusundadır . Beynelmilel 
hava bulutsaz değildir . Fak at bir 
sene evvelki gibi d~ gergin değildir. 
Öyle ümid ederim ki Avrupa millet· 
lcri ih\ilifwı ballcdeccklcr9ir • 
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Brezilyanırı en· 
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güzel kad"hı : 
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Elmas ve göz yaşı .Pı!ıltıl.arının ~~Dl rc:r~e 
yan yana geleceğinı tahnun edebılırmısınız? 1 mas _________ _ 

ye i( * * * 
a eıl~ Riyo de Janeyro, şimdi Adana· 
fak , n kat kat daha fa~Ja sıcak .. 

~lüb'" . . un serın sabahlarında geçen . 
nıı} eınınuz güneşi altında bulunanlar, 
fe..,rada d • ._ urgun havalı akşamları El-
an •nas Klüb .. . d tir· . . .un serın sabahların a ge-
nı ~~ıyorlar . Bu romantik isimli yer , 
· J ıyo de Janeyronun en tanınmış bu-

rı ,,ıUŞma yer'd' S . 1 d b' . 
aıw . I 1 ır . evışen er e , ırı · 
e i'S:r erine orada randevü veriyorlar. 

~yahlar ; Brezilyanın P.n güzel 
ht;' ınını nerede görmek mümkün 

rı,,..duğunu sorunca , bütün otel kapı 
• .,ı:ıları .. ı 1 r l) • Şoy e cevap verirler: " n 
dı ayınend's Klab ı 

" 1 
.. ı,,1, Bu halis Brezilya klübündetli 
O"'.Dre ·ı la~ zı yanın en güzel kadını , rudak· 
ş lıJı arında Amerikan filmindeki yıldız· 
alılar~ has bir gülümseyişle , gelenleri 
a ~erı taraftaki loş sahaya götürür . 

Bu sahada masallar sıralanmış
cs~ır · Edit fon Berensdorf ismindeki 
li~adın , el şaklatır . Onun verdiği bu 

b'ş~retle tam Brezilya hususiyeti 
a1ostercn " Los Batutas • dans or-

b cstrası . çılgın hevalı bir " Macum· 
~- \ • ve yahut da rehavet verici bir 
1 

8 
i/~baş " çalar . Orkestra heyeti 

aY0
1 

ışıden ib;ırettir . Bunlardan pazi · 
d arı "b e d no etle ayağa kalkar . Bu sıra-

kll ~ dans edilen , boyun;ı kımıldanan 
ıftlerle doludur . 

• 
rı Edit fon Berensdorf ; Amerika· 

n~ ken zengin adamlarından birisi· 
rid nın ızıd ·1 k _, A ır. mı yener kızı genç adın 
~ vrupay k çi~ 1 · d a yaptığı romanti seyahat-
~ı ~::. ~n birinde ltalyan mühendisi 

il• b 
5~ de tanıştı . Seviştiler büyük 

J8~ ~dPden biraz evvel evlendiler. Harp 
I' mu er 
etı .. r· ıncc , erkek , cf pbede dö-

tir· ~ş I~ · Kadın da cephe gerisinde 
iııİ~ '.~1 aç hasta bakıcısı sıfatile , dö 
usu vuşenlcrin Yaralarını sardı . 
ıa11 Harp iç . . d b' .. R . . ı . erısın c. ır gun , ossı · 
raı nm tayyare . d" .. O .. 

~ d sı uştu . ve en ıyı 
ıu~ ostu Al u· h ınan Otto fon Klaynmişcll 

e· a$1ahaneye götürüldüler . Kocasile 

b
onkun dostuna , Edit fon Berensdoıf 
a tı lk· · · d a . · ıncısı e ayni zamanda ve 

d~nı yerde tedavi etti . Kocası öl. 
ile k · Kocasıdın dostu yaşadı . Dul 

adınla e 1 k . v enere , beraber Brezıl · 
iıİ Yaya yollandı . 
bir Riyo de J aneyronun yakıcı ba-
a· vası içerisind . k .. 

h' b' k e, yenı, arı koca mut· Kf ır . avgaya giriştiler i Sebep 
adynmışelin altın hırsına- kapılma'. 

sıy ı K .1 mak : t ar~sı e beraber orada kal-
a- • ıs emıycn yeni koca , altın ele 
.,eçırmek h"I 

k 
u yasına dalanlar kerva· 

nına atıld R' 
dog· ru 

1 
1 k. 1 yo das Garcasa 

yoaçıtı. 

Cenubi A 'k d k' 
1 

merı a a ı bu yerde , 
~mas arıyacaktı, Altın aramak sev-

r· ısını sonrad 1 de.. .' . . an e mas aramakla 
gıştirmıştı · Belki de teşebbüsün-

~ı de karısına daha mülay· .. .. k 
iç ınak d'I ıın gorunme 

y 
1 
sa 1 e bu değişikligi vapmıştı . 

~- k a ııız bıraktığı karısınd~n 'ayrılır· 

1. 
e~ de ' şöyle demişti : • DÖnüştc 

senın .. · b' ' uzcrıne ır çuval dolusu elmas 
!ı' saçacağım 1 ,, 

r 
r 

1 
Güzel Edit, daima, karısını bu 

e ına · rı· d s ıp 1 asın an sıyıı mak için uğ-
raşıyordu. Fakat, yolladığı mektup
hr Riyo das Garcasda uğraşan ko· 

~ casının eline değmiyordu. 
k• Klaynmişel, orada kaçak mah-
1.~mlarla, maceraperestlerle, muhtc. 
1 
.. memleketlerden gelen işsiz. güç

suz se ·ı d rserı erle elmas peşinde o ka· 
ar fazla meşguldur ki l 

Edit fon Bernsdorf. bu vaziyet 
kanısında b" b d" .. d" 

ele geçirmek nasip olduğunu bili
yordu . 

Kocasının saadet ideali olarak 
araştırmanın boşa çıkacağım, günün 
birinde hasta ve meteliksiz olarak 
kendisine döneceğini aklı kesen ka. 
dm , ona bir melce temin etmek için 
bu tasavvuru benimsemişti. 

Kocası kendisinin iizerine bir çu · 
val dolusu elmas saçmadığı halde, 
karısı, binlerce ışıkla göz kamaştı· · 
ran elmaslarla, iki eli böğründe ka
lan hoş ~bir sürpriz yapacaktı 1 

Brezilyanın en güzel kadını di
ye anılan Edit fon Berensdrof, .kur. 
duğu işi yoluna soktu. Umduğundan 
fazla başarı gösterili. Cenubi· Ame· 
rikanın en zeı:ıgin erkekleri, ayakla: 

. rına kapanacak dereeede·keııdisine 
tutkundurlar. 

Bu hayvanları, kendisine en pa· 
balı hediyeleri hatıra olarak vermek; 
arzusunda ısrarla durdukça, güzel 
kadın, nazlanıyor ve nazlanıştah son
ra razı olarak, oıılarla birlikte nıii, 

cevhercilere gidiyor, Breıı:ilyanııı en 
eşsiz elmaslarını seçiyordu. 

Böylece,bir kaç sene içerisinde, 
mücevher çekmecesi binden fazla 
elmasla dolup taştı . Bu giranbeba 
hediy~ler, kendisine pek ucuza ma· 
lo)uyordu • Perestişkarları , bu he
diyelerine mukabil , Br-ezily.anm en 
güzel kadınının sadece dini öpineği, 
yeter bir mazhariyet görüyorlatı:lı. , 

Edit, kocasının dönmesini bek
liyordu. Fakat, bir kaç ay · sonra , 
kocasının orada başka bir elmas 
arayıcısile aralarında elmas yözün 
den çıkan bir kavgada , öldii.rüldü· 
ğijnü öğrendi. • : 

O tarihtenberi , Brezilyanın en 
güzel kadını, biç elmas takmıyor . 
Onu, geceleri " Elmas Klübü " nde 
zoraki bir tebessümle dolaşıp, ge
len kibarları, gayet kibar bir tavırla 
karşılar ve salonda misafir ağırlar 
gibi kendilerine yer gösterirken sey· 
redenler,üzerinde hiç bir elmas ışıl
tısı gözlerine ilişmediğine şaŞ~rlar . 
Sonra, kocasının matemini tuttuğunu 
düşünerek , bu halini bu sebeple 
izahederler. ·-

Halin hakikati de, budur . Ko
cası elmasla mes'ut olmadığı g'ibi , 
karısı da elmasla saad.,te kavuşa · 

m:ımıştır . 
Brezilyanın en güzel kadını, ge

celeri odasına çekilince, şimdi içinde 
2 000 elmas saklı çekmecesini '. açar 
v~ bunları seyre dalar. Bunların pı
rıltıları klrşısında, hüzünle, düŞÜnce 
ve tahassüsler arasında kalıp • bir 
müddet sonra gözlerinde yaşlar pı: 
rıldar . . 

Elmas ve göz yaşı paı ıltıları ,.' ... 
ayni yerde ... Karşı karşıra 1 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
kOçük , modern , gilzel , şık , portatif ve 

sa~(am • 

Hermes 

YAZI ·•; 

MAKiNESİ 
alınız 1 

Müracaat : 

Tlirksliı!I ahifsc : 3 

isveçte 
Nafia Vekilimize 
ziyafetler ·verildi 
BirÇok firın .alar tesis 
tekliflerinde bulundu 

Stokholm: 20 (A. A.) - lsveç 
!\ükılmeti Nafia Vekilimiz şerefine 
büyük bir akşam ziyafeti vermiş ve 
ziyafet sonunda lsveç Hariciye Nazı. 
rıyle Çetin Kaya arasında nutuklar 
söylenmiştir. 
' Nafia Vekilimiz Kooperatif fe. 

derasyonunun büyük silo inşaatını 
Luma elektrik lambaları fabrikasını, 
telefon ot~matik istasyonunu gez· 
miş, parlamento sarayındaki elek. 
trikle rey toplıyan makineleri ve te· 
sisatı tı:tkik etmiştir. 

Eriesson sosyetesi yüzbin kurun 
mukabilinde bu tesisatı memleketi· 
mizd.e yap.rnak teklifinde bulunmuş
tur. 

Ceyhanda 
Halk sıcaklardan 

çok · şikayetçi 
,. . 

Ceyhan nehri üzerinde 
bir"·baiıyo yerLyapQİalid~r 

, , . i r 

~ ·• • ' . ~ ! 

' . c,ey~an ; 20. (!-lusu~j İııybabiri-
mizden) - Ceylianda· bu 'sene, sı· 
caklar, ber yılkiiıae·n ·çok .. şiddet· 
lidir . . Hal~·· bu '\.aiiyetten ve bi[bas~a 
s;h-hi '~ebİıddeo'' müt~essirdir. 

Pazar günleri Şebi~ hema~ he. 
man boşalmakta, herkes, kırlara, 
köylere ve daha ziyade Ayasa 
gitmektedir. 

BQhassa memlekette elektrik ol 
maması, dolayısile soğutma yesaiti 
işlemem~ı\ ·şehirden, halkın yarıdan 
fazlasını kaçırmaktadır. Temmuzun 
şu kavurucu günlerinde halk banyo 
ihtiyacını şiddetle hissetmektedir. 

Şehrin yanı başından akan Cey 
handan bu halile istifade imkanı gö· 
rülememektedir. Ceyhanın yatağı 
balçıklı denecek kadar rusublu ol 
duğundan burada banyo yapmanın 
imkanı yoktur. Bunun için mutlak 
surette Ceyhan nehri üzerinde ·ipti
dai bir şekilde. de olsa· yıkanma es. 
na;ında teİilik~yi ortadan kaldıracak 
şekilde bir tesisat yapılmasına bü 
yük iıltiyaç hissedilmektedir. Bele. 
diyenin büdcesiniıı müsaadesi vüs
atında bu işin behemehal halli la
zımdır. 

Uzak şarkta · 
çarpışma büyüdü 
- Birinci sahifeden artan -

Şang - hay · Şek şunları da ilave 
etmektedir: 

- Bııgün harp ' veya sulh Çinin 
değil, tamaıniyle . Japonyanın elinde
dir. Nankin · Herke.! statüsü değiş
memelidir. Ve 29 uncu Çin ordusu 
da bugünkü mevzileİ'ii-ıi - ·muhafaza 
etmelidir. Eğer harp bihakkin başlar· 
sa, bizi hiç bir teklif ve kudret o za
man durduramıyacaktır. Ve sonuna 
kadar gideceğiz. 

Nankin: 20 [Radyo] - Bugün ye
niden 300 tayyare ve 5 tabur asker 
sevkedilmiştir. 

Pekin: 20 [Radyo] -- Çin ihtilaf. 
!ar mınm halli için bir müzakere açıl
ması ve Asyadaki sulhun ancak bu 
suretle temin edilebileceğini siyasi 
ınahalil kuvvetle beyan etmektedir. 

Allah bağıŞlasın! 109 yaşında 

Markoni öldü 
Roma ı 20 (Radyo) - Marko· 

ni bu gün Romada 63 yaşında oldu. 
ğu halde sektei kalpten ölmüştür. 
Markoniyi Romanın en meşhur dok
torları tedavi etmekte idi. Mus 
selini hastayı bir çok defalar ziya· 
ret etmiştir . Markiz Markoni 
binlerce taziye telgrafı almıştır. 

Nil nehri 
Kabarmakta gecikmiş 

Kahire : 20 - Bu sene yağ· 

·murlar Yukarı Nil vadisinde pek 
erken yağmıştır. 

Bu sebeple bu sene Nilin ka
barması gecikecek diye endişe edil
mektedir. 

Bir çok çiftçiler susuzluktan şi
kayet etmektedirler . 

Mısır Nafia Nezareti sekreteri 
Hüseyin Sırrı paşa Aşağı Mısırdaki 
nahiyeleri gezerek su tevziatı işle· 
rine nazaret etmektedir. ·------

Filistin davası 
.:_ Birinci sahifeden artan -

ve Cencvrcyi. ziyaret ederek taksi· 
min haksızlığını isbata çalısacaktır. 

Heyet müslüman ve arap ülke· 
!erinin payitahtlarını da ziyaret ede· 
cektir. · 

Londra : 20 (Radyo) ·- Filistin 
projesi parlemantoda müzakere ve 
münakaşa edilmektedir. Leh ve 
al~yhte kuvvetli ccr~yanlar vardır. 

Cencvreyc gidecek heyet Avni 
Abdülhadi, Cımal Hüsnü ve Al· 
ferd Rokdan mürekkeptir. Bunlar 
yüksek Arap komitesi azasından· 

dır • 
Avni Abdülhadi bu maksadla 

tayyare ile Bağdada ·gitmiştir. Müs
lüman Araplar komşu Arap mem· 
lekctlerine böyle heyetler gön2erir 
ken Hıı isti yan Araplarda Filistinin 
taksimi aleyhinde toplantılar yap. 
mağa ve teşebbüsatta bulunmağa 
başlamışlardır. Bu içtimalara papas· 
]ar ön ayak olmaktadır. 

Filistinin taksimine ve Yahudi 
devletinin teşekkülüne muarız olanlar 
arasında Hitleri Je zikretmek lazım 
dır. 

Hitler Yahudileri tanımak alemi 
sulha ve lıiristiyanlığa bir tehlikedir 
demiştir. 

Bu hafta içinde lngiltere Avam 
ve Lordlar kamaralarında Filistin 
projesine devam etmektedir. 

Müstemlekat Nazırı tahkik he· 
:veti hakkında izahat vererek hüku
metin noktai nazarını bildirmiştir. 
Aza arasında muhalifler de vardır. 
Başlıca amele, partısi projenin aley
hindedir. 

Müstemlekat Nazırı beyanatında, 
projenin mecliste müzakere olundu
ğu gibi tabii Cenevreyc de arzedi. 
Jccetini ve mandalar komitesinin 
bitaraf olduğunu söylmiş ve Filistin 
halkının serbestçe istedikleri yere 
müracaat ederek · davalarını takib 
edeceklerini de ilave etmiştir. 

Mecliste söylenen en mühim söz 
şudur: 

lngiltere, Filistin projesinin tat· 
biki _ne. şekil alırsa alsın oradaki de· 
mir yollarını ve sahili mürakabesi 
altında bulundurmak niyetindedir. 

Şimdiye kadar devam eden man. 
da şeklinin Arap Yahudi zıddiyeti 
yüzünden'- devam edemiyeceği mu· 
hakkak olduğundan lngiltere buna 
da bir çare bulmak meburiyetinde 

dir. Bu çareYi •de taksimde bulmuştur. 

27 senede 28 çocuk .. 
Londradan bildiriliyor - Yir· 

mi yedi senede 27 çocuk 1. 
Bu müdlıiş rekorun bcr şeyde 

olduğu gibi bu defa da Amerikada 
tesis edildiği zannedilmesin. 

Bu doğum bolluk rekoru lrlan· 
da da Bay ve Bayan Keny adında 

bir karı ve koca tarafından tesis o· 
lunmuştur. 

Yirmi sekiz senedenberi evli o. 
lan bu karı koca her sene munta
zaman dünyaya bir çocuk getirm iş
lerdir. 

Bu yirmi yedi çocuktan yirmi 
ikisi bayatta olup en güçüğü bugün 
beş yaşındadır. 

Bay ve Bayan Kerry'nin torun· 
lan da vardır. ikisi de on yedi ya· 
şında iken evlenmişlerdi. 

---
Japonyanın en yüksek 
dağına tırmanan ihtiyar 

Tokyodan bildiriliyor : Bu gün 
tam yüz dokuz yaşında olan Japon. 

yanın en ihtiyar adamı Toichirob 
Jtoh bütün hayatınca Japonyanın 

en yüksek dağı olan Fujyama tepe 
sine tırmanmayı kendisi için bir rü· 
ya olarak kabul etmiştir. 

Geçen hafta Jtoh bu rüyasını 

tahkik ettirmiş ve yanında bir çok 
genç alpinistler olduğu halde Fuj. 
yama tepesine tırmanmiştır. 

Asırlık ihtiyar, bu çok çetin yol· 
culuk esnasında şayanı hayret bir 
mukavemet göstermiştir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Halkımızın en çok sevdiği büyük ve güzel artist 

(Danielle Dorrieuk) 
1 nun büyük bir muvaffakıyetle çevirdiği mevsimin en güzel filmi ve şimdiye 
. kadar yapmış olduğu filmlerin en güzeli en zengini ve Pariste büyük mu· 

vaffakıyet kazanan, eglenceli, şarkılı ve komedi bir film 

( Parisli Kız) 
GELECEK PROGRAM : 
Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklediğiniz ve 100 sene sonraki 

dünyanın olacağı şekli ve tahayyül edemiyeceğiniz yenilikleri gösteren ve 
milyonlara mal olan 

100 sene sonra 
Filmini mutlaka görünüz 

PEK YAKINDA : 

(Küçük Lort) 
Küçük bir çocuğun büyük muvaffakıyeti ve sinemacılık aleminde yepyeni 
bir deği•iklik husule ğetiren ve şimdiye kadar yapılan filmlerin en güzeli 

8334 

Belediye Reisliğinden g~nderilmiştir: 
( Dünden artan ) 

verilmek üzere bu ormanların fenni idareleri, korunma ları ve işletilmeleri 
orman idaresince deıuhde olunabilir. 

Madde 70 - Hususi ormanların ruhsatname ve nakliye tezkereleri 
hususi olarak diger ormanlarınkinden ayırt edilecek bir şekilde yapılır. 

Madde 71 - Sahipli koru ormanları bin ve baltalıklar da iki yüz 
hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde ne parçalanıp satılabilir 
ve ne de mirasçılar arasında taksim olunabilirler. 

Madde 72 - Sahipli ormanların satışları ve intikalleri tapu memur· 
luklarınca aid oldukları mahalli orman idaresine bildirilir. 

Madde 73 - Hususi orman sahipleri orman idaresinin vereceği plan 
dairesinde ormanlarının kat'iyat veya yangın sebebile seyrekleşmiş kısım
larını ağaçlandırmağa ve mevcud ağaçların muhafazası için lazım gelen 
imarları yapmağa mecburdurlar . 

1 

Madde 7 4 - 71 inci maddedı! yazılı veya daha fazla miktarda olan 
sahipli ormanların sahipleri müteaddid olursa bunlar içlerinden birini veya 
bir başkasını orman idaresine karşı mes'ul bir müdür olarak göstermek 
mecburiyetindedirler . Göstermedikleri takdirde orman idaresinin şerik
lerden birisini mes'ul müdür seçmeğe hakkı vardır . 

Madde 75 - Sahipli ormanlarda bunların sahipleri orman mühendis
leri tarafından verilen raporlarla tesbit edilecek emraz ve haşeratın te
davi ve imhasını ve her türlü tathirat icrasını temine mecburdurlar. Tayin 
edilecek müddet içinde orman sahipleri bunlan yapmazlarsa bu işler or
man idaresince yapılır ve masrafı kendilerinden alınır. 

Madde 76 - Vakıf ve şahıslara aid ormanlardan , amenajman plan 
larında senelik tahammül olarak tesbit olunan kerestelik ve mahrukat 
ınikdarından ormanın bulunduğu mıntaka Devlet kaim ağaç tarifesinin 
.d~rtte biri ormanın işletilip işletilmemesine bakılmaksızın her mali sene 
ıçın maktuan orman lıasılat resmi olarak iki taksitte alınır. Taksitin biri 
mali yıl başında, digeri altı ay sonra alınır. Gününde bu resmı· vermıyen-
ler hakkında Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur. 

Altıncı Kısım 
MU,terek hükümler 

Birinci Fasıl 
Ağaçlandırma ve imar İ§leri 

~~dde 77 - Orman Umum Müdürlüğü Devlet ormanlarının vasıfla. 
rını yukscltınek ve mevcud yaylak, kışlak ve nıer'a haklarının istimaline 
halci verm~mek şartile orman sınırları içindeki açık yangın görmüş ve 
seyı ekleşmış kısımları ağaçlandırmak vazifesile mükelleftir. 

-
1 ' ır ar açmağı uşuıı u. 

• şte bu suretle • Elmas Kulu"bu·· Rıza Salih Saray 
n" k • (Posta kutusu 95) ( Telefon No. 265) • ı 
u urdu. Güzel ve akıllı kadın, ara-! 6-30 8i3ıi01ı5•ı•-•ııi l 

cılardan ancak kaçta kaçına elmas iııı••l!lll--

Kaçakçılar vatan 
· 'hainidir 

, Tokyo .:"19 ( A.A. ) - Japon 
'jansı bugün öğl_eden sonra Japonla· 
pn Vangpfıtg mıntıkasındaki Çin kuv
vetlerine karşı geniş mikyasta · bir 
tenkil hareketine geçtiğini bildirmck
ledir • Çinlil~r Pe~in R,iyencin telgraf ı 
lıattını kesmışlerdır • Bu iki şehir 

arasındaki Japon sefareti şehri ter· i 
ketmeğe hazırlanmaktadır . ı ----------------l 

Madde 78 - Orman mefhumu dışında kalan yerlerde Devletin her 
hangi bir dairesi tarafından yeniden orman yetiştirilmesine lüzum göstc·~ 
rilirse buna Vekiller Heyetince karar verildikten sonra istimlak ve tesis 
masrafları alakalı daireye aid olmak üzere Orman Umum Müdürlüğünce 
hazırlanacak ve Ziraat Vekaletince tasdik edilecek ağaçlandırma planla· 
rına göre o yerler orman i 'aresi tarafındnn ağaçlandırılır ve buralar or
map sicilline alınarak hasılatı bakım masrafına karşılık olmak üzere orman 
idaresine bırakılır. 

8303 - Sonu vaı -



Sahife : 4 Tnrltsözll 21 Tınnuz ı~SI 

Adana B~;:~~~~,;:am __ eI_e_Ie_ri __ [_s_E_L_E..;..D_iYa_E __ iL_A_ .. _~N_L_A_R_·ı __ l ı :V) KTORY A 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

1- Mezarlık için gerekli 13,600 - l7,000 aded mezar tahtası ve 
10,000 • 13,000 metre kefenlik bez açık eksiltmeyle satın ahnacaktır. 
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Livcrpol Tclgraflan Kambiyo ve Para 
20 I 7 I 1931 iş Bankasından alınmışhr. 

Santim Pene -
j 80 Ureı 

__ ı_\96 Hazır 6 
Temmuz vadeli 6 63 Rayişmark 

64 
Frank ( Fransız ) 20 54 B. Teşrin vadeli 6 Sterlin ( İngiliz ) 627- -ôô 

Hint hazır 5 75 Dolar ( Amerika ) \_?2_- 55 
Nevyork 12 OT Frank ( İsviçre ) 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

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

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

muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu lllmayanlar K udrcti fatıranın bu feyzindtn müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

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

"'• Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır: 200 

125 

75 
50 

30 
15 

Bir gecelik 

otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

Birinci baraka 
ikinci • 

Hususi banyo 
Umumi • ~ 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

Bir kişi Ücreti günde 
iki defaya kadar . 

Yazın Çifte hana gelmiyrnler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-
tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 21 

Seyhan Defterdarlığından: 

1 Aded 
1 • 

1 • 

1 • 

Dik silindirli Dizel motoru 
Konulan kıymeti 

250 Lira 
Baştan yanan yatık silindirli lngiliz mamulatı 
altı beygirlik gaz motoru 
Benzinle müteharrik Alman mamulatından 
35 beygirlik motor 
Oksijen kaynak makinesi 

75 • 

25 • 
8 • 

Yukarıda cins ve muhammen bedelleri yazılı motorlarla flksijen ma. 
kinesi satılığa çıkarılmıştır. Görmek istiycnlerin her gün Milli Ernlalc mü
dürlüğüne ve isteklilerin de yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesiyle 
3 Ağustos 937 pazartesi günü saat on dörtte Defterdarlık Milli emlak 
müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 8323 16. 21. 27 · 31 

2- Tahtanın muhammen bcdeU 3,000, bezin muhammen bedeli 
3380 liradır. . 

3- Tahtanın muvakkat teminatı 225 ve bezin muvakkat teminatı 254 
liradır. 

4- ihalesi temmuzun 26 ıncı pazartesi günü saat onbeşte Belediye 
ncümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlariyle 

birliL.te Belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8302 9· 13 17· 21 

1- Yol silindiri ve Kanara ihtiyacı için otuz ton Maden kömürü açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Beher tonun muhammen bedeli (25) liradır. 
3- Muvakkat teminatı 56,25 liradır. 
4- lhale5i temmuzun 29 uncu pcqembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler • 
t- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye encümenine müracaatlan ilan olunur .8335 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlü
ğünden: 

1 - Devlet Demiryollan istasyon ve katar işlerinde çalışmık üzere 
müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türle olmak; 
C) Yaşı 18den dün ve 30 (dahil) den yukan olmamak; 
O) Bu sene için askere çağınlmamış olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayene ne

ticesinde faal scrviade çalışmağa mani bir gıina arıza ve huta· 
lığı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi ola· 

rak alınırlar. 
2 - Müsabakada kazananlara muvaffakiyet derecesine göre 61,57, 

46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 
3 - Mii&abaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 14 de Hıy. 

darpaşa, Sirkeci, Ankara, BalıkC1İr, Kayseri, Malıtya, Adana, Afyon, iz· 
mir Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde yapdacaktır. 

'4 - En son müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 
5 - Da\ıa ziyade tafsilat almak istiycnlerin işletme müdürlüklerine 

ve amirliğine ve büyük istasyonlanmıza müracaat etmeleri lazımdır. 
8321 16-21-25 
• 

' . -. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin clile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıtılır 
Kayadelen Mcnbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
_ tapalarına dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depo~rıdır .. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gonderilır 

7953 84 
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Bisiklet ve Mo tosik
letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

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

13-26 8286 J 
~~~~~~~~~~--,-------------------

Çukurova harası Seyhan deftardarlığındt 

D• k .. }" " .. d Bu kerre mukavelesi feshec# 
ıre tor ugun en : Karataş dalyarunın mefsuh mukJil 

Çukurova harasının ihtiyacı olan 
(70000) kilo yulafla (6000) kilo 
arpa bir şartnamede açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Yulafın b!her kilosunun muham. 
men kıymeti 3,50 ve arpanın 3,625 
kuruş olup muvakkat teminatı (200) 
lira 6 kuruştur. 

ihalesi 26/7 /937 Pazartesi günü 
saat 15,30 da Ceyhan belediye sa. 
!onunda yapılacalttrr. 

Şartnamesi her gün hara muha 
scbesinden görülebilir ve istiyenle 
re verilr, 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üçüncü 
maddelerinde yazılı vc.,aik ve hara 
veznesine yatıracaklan muvakkat te
minat makbuzlarile belli gün ve sa· 
atta komisyona gelmeleri. 

8311 13-17~21~25 

Mercimek Aygır deposu 
müdüriyetinden: 

Mercimek Aygır deposunun ih· 
tiyacı olan }Üz yirmi beş bin kilo yu· 
laf, dörtbin üçyüz yetmiş b"ş lira 
b"deli mubaıımene ile açık eksilt 
mcğe vazolunmuştur. 

ihale 26 Temmuz 937 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 14 
de Ceyhan belediye salonunda ko. 
misyonu mahsusunca yapılacaktır. 

isteklilerin teminatı muvakkate 
olarak bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğunu ihale saatından ev· 
vel Mal sandığına yatırmaları ve 
şartnameyi görmek veya almak is· 
tiycnlerin ht r gün Merci . 
mık Aygır deposu müdüriyetine 
müracaatları ve şartnamenin bedel· 
siz verileceği ilan olunur. 8313 

13-17-21-27 

Seyhan Defterdarlığından 
Defterdarlık dairesinin hodrum 

katında kullarulmış koltuk, kanape 
çi"tme, postal, battaniye, bakır vesa
ir muhtelif cinste eşya satılacaktır. 
Mecmtııınun muhammen bedeli 84 
lira 15 kuruştur. Görmek istiycnle· 
rin her gün defterdarlık dairesinde 
Milli emlak müdürlüğüne ve istek· 
!ilerin de 2 ağustos 937 pazartesi 
günü saat 14 de yüzde yedi buçuk 
teminat akça.sile Milli emlak müdür· 
lüğünde toplanan komüsyona gel
meleri. 16 21·27·31 8325 

lesine nazaran 937 taksit sendi 
ait balık avlama hakkiyle balık rl 
mi yedi bin yüz elli yedi lira -
hammen bedel üzerinden 2 AğıJtf 
937 tarihine müsadif pazartesi ' 
nü S1at on beşte Seyhan D 
darlığında ihal~ edilmek üzere lclf 
zarf usulae artırm'lya çıkanlınil 
isteklilerin şeraiti anlamak üıtl 
Milli Emlak idaresine müraca1I ~ 
meleri ve teklif mektuplarını 
ihale zamanından bir saat evvel ~ 
müsyona tevdi etmeleri. 

16 21·27·31 8324 

Seyhan defterdarlığın' 
dan : 

Adananın kuruköprü mahalfl' 
sinde Turunçlu sokağında 96 me~ 
90 santim arsası olan bir odalı e~ 
artırması on gün müddetle teııı 

5 edilmiştir. Muhammen bedeli 31 
lira olup nakit veya ikinci tertil' 
mubadil bonosu ile tediye olunur• 

isteklilerin yüzde yedi bu~ 
nisbetinde teminat akçasilc 2 A~ 
tos 937 pazarte~i günü saat on doı· 
te Defterdarlık dairesinde Milli f:d 
lak idaresinde toplanan komisyo111 

gelmeleri . 8336 

Sultansuyu harası MÜ' 
dürlüğünden : _.. 

Müessesemizin ihtiyacı buluna'I 
on dört bin iki yüz lira bedeli ıııd' 
hammincli yüz elli bin kilo yulsf~ 
seksen bin kilo arpa, on bin kilo bJ 
la ve iki yüz bin kilo saman 1 O ' 
7-937 gününden itibaıen yirmi r/ 
müddetfe ve kapalı zarf usulile ek· 
•iltıneye konulmuştur. Talip olanl•' 
rın teminatı muvakkatası olan ( bi~ 
altmış beş ) liralık banka mcktu~ 
veyahut nakid makbuzlarının teklıf 
mektuplarile birlikte hara mer· 
kezinde müteşekkil komisyonu mıı~ 
susuna vermeleri, ve fazla izahat ıl· 
mak istiyenlcrin hara müdüriyetine 
müracaate tmelcri ilin olunur. 

8312 13 - 17-21-2~ 

Kiralık ev 
Bebekli kilise civarında 50 nu· 

maralı 4 oda, iki salon, bir mutba~ 
ve bir hamamı bulunan ev 1 tef 
rinsani 937 tarihine kadar kiralık 
tır . isteyenlerin içindekilere ve ya· 
hut müteahhit Bay Hakkıya mürı· 
caatları. 8331 -27 

--------------------" Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbauı 
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