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Şimali suriyede anarşı 
Vaziyet çok korkulu bir şekilde 

Suriye Dahiliye Veziri dün 
Derbesiyeye geldi 

Kamışlı Kaymakamı Fransız 
lar tarafından tevkif edildi 

Cezire Kamışlı ve Hasice Arap
ları Türkiyeye iltica etmek istiyorlar 

. Mardin : 21 [ Türksözü muhabi· ferdir . Bunun manası, bütün çölü 

Maliye Vekilimiz 
Marsilyada 

Paris : 21 
(Radyo) -
Türkiye Mali 
ye Vekili bay 

Fuad Ağralı 

lstanbuldan 
Marsilyaya gd 
miş ve Türki 

ye konsolosu 
ile Marsilya· 

daki Türk ko-rınden ] - Suriyenin Kamışlı bsa· imdada çağırmaktır. 
basındaki hadiseler münasebetiyle Hadiseler gittikçe vehamet kesb· lo:ıisi tarafın· Bay Fuad Ağrah 
Suriyenin Dirik nahiyesinde Ka· etmiş olduğundan dün Suriye Dahi- dan karşılanmıştır . 
mışlıya 500 kişilik bir askeri kuv- liye Veziri Sadullah Cabiri Derbes· 
vet gelmiştir. Bunlann başında iki yeye gelmiş ve aşiret reislerini, ağa. 
subay bulunmaktadır. Bu kuvvetler, lannı ve arazi ileri gelenlerini top· 
Ermeniler tarafından misafir edilmiş· lıyarak riyaseti altında Amuda na-
tir . hiyesinde bir içtima yapmıştır. 

Kamışlıdaki askerler şayanı iti- Müzakereler mahiyeti gizli tutul-
rnad olmadı~ından, ellerindeki bulu- makta ise de, Sadullah Cabirinin Er. 
nan silahlar Fransız askeri tarafından menilere büyük vaadlarda bulundu. 
toplanmıştır . Kamışlı kaymakamı ğu anlaşılmıştır. 
vatani t f z f f h"' Şamar aşireti Reisi Mahmud ara tarı a irurru ai son a 
diselere meydan wrdiğinde~ ve va- maiyetindeki 800 kişilik çete ile A-
tani çetelerine müzaheret ettiğinden mude nahiyesinin muhafazası için 
tevdif d"I . . Amudeye gitmiştir. 

e ı mıştır. El Bu gün Cezire anarşi halinde-
1 ki cezirede baş gösteren karışık· dir. Burada oturan ve seyyar aşiret· 
1 kann neticesi gerek burada ve ge re se K l lerden ibaret bulunan halk, bu gün. 

~~------··--------~-

italyada 
Nüfus , senede yarım 

milyon artmakta 

Roma : 21 ( Radyo ) - ltalya 
nüfusu bir senede 548,000 fazlalaş
mıştır . Normal olarak , nüfusun hal· 
yada bir sene zarfında yanm mil
yon artmakta olduğu yapılan ted
kikler neticesi kati surette anla 
şılmış bulunmaktadır . 

ba<t •• amış.ı v_ e Hasicede buhran v o t kü idareye epi önce hoşnutsuzluğu 

T .. &os er~rr. Bu kısımdaki h"lk E Urkiyeye h. t . . k nu seçimde vatani partisine rey ver- n eski musiki cemiyeti 
d 

ıcre etmek ıçın uman· memek suretiyle göstermu...i, 
arılı~a .. .... sade d.~uracaat etmişlerşe de mü- Bilhuşa Cezireyi )'eni tayin edi-

e 1 memiştir. len Suriye hükumeti muhafizlnm hal· 

5
. Çarpışmalar bu mıntıkada eski· kın isteklerine u ymıyan bazı siyasi 
1 gibi d ır..·ı d d d. e5ı se e evam etmekte- kararlar vermesi ve bunda manda 
ır. otoritelerinin ihtarlaı ına rağmen de-

Budapeşte : 21 ( Radyo ) -
Macar musiki cemiyeti beş yüzüncü 

yıldönümünü kutlamak için buyük 
bir ihtifal yapacaktır . 

AtatDrk 
Moskovadan dö
nen Vekilleri ka
bul buyurdular 

lstanbul : 21 ( Hususi ) 
- AtatUrk dUn Moskova
dan gelml• olan Hariciye 
Yeklll Bay RU,dU Aras ile 
Dahlllye Veklll Bay ŞUkrU 
Kayayı kabul buyurmuf
lardır. l 

ı ~;;k ! 
Ka~muyacak 
Proğramın ana halları 
tamamen tesbit edildi 

Ankara: 21 ( Türksözü muha· 
biri bildiriyor ) ·- Yeni zirai kalkın· 
ma hakkındaki proğramın anahatla 
rını zıraat vekaleti tesbit etmiştir . 

Memlekette ekilmemiş toprak 
bırakılmaması yeni programın hede-
füti teşkil etmektedir . Bu hedefe 
varmak için memleket iklimlere gö· 
re muhtelif mıntıkalara ayrılarak , 
her mıntıkada zirai halleri tetkik 
ve ziraatı genişletme istasyonlan 
vücude getirilecektir . 

Bu istasyonlarda çalışacak me
murları daimi faaliyette bulundurmak 
içip lazım gelen her türlü tedbir 
alınacak ve memurlara yataklı oto· 
mobiller verilecektir . Memurlar bu 
~omobilleri ikametgah edinecekler 
ve böylelil<le daimi surette iş başın· 
da bulQnacakJardır . 

Diğer taraftan Ziraat Vekaletine 
bağlı bulunan zirai müesesferin bir 
elden idaresi için ayrı ve şabsiyetı 
hükmiyeyi haiz bir müessese vücuda 
getirilecektir . 

le . Vatani deham aşireti kendi usul· vam etmesi Cezirede bu gün son 
rınce develerine . h .. tü örtmüş şiddetini bulan esaslı kanşıklığın çık· A f k 1 ç ı.,.. kendileri si:~~~.,:' bürünmüş. masına sebep olmuştur. n a ya ça rş 1 a ~ lrll a 

UZAK ŞARK DAV ASI 

Müzakereler başladı 
Fakat hudutlarda çar 
pışmalar durmadı 

ÇİN ORDUSUNDA lKlLIK Ml ? 

Muntazam bir Çin resmi kltası 

Tokyo: 21 (Radyo) - Çin 
harbiye nazırı ile Japon maslahat· 
güzarı arasmda temaslar olmaktadır. 

Japon tayyarelerinin Çin şehir 
)erini tahribettiği hakkmda dilnya 
matbuatında intişar eden haberler 

resmen teyid edilmiş değildir . 
Nankin : 21 ( Radyo )- Çin - Ja· 

pon müzakerelerine tien Çinde 
devam edilmesine rağmen hudud
larda çarpışmalar hala durmamış 

- Gerisi ikinci sahifede-

Filistin meselesi 
İngiltere meclislerinde 
bili münakaşa ediliyor 

Londra : 21 (Radyo) Fifistinin 
taksimi projesi Lordlar kamarasında 
büyük bir mukavemete uğramıştır. 

Bir çok itirazlar ileri sürülmüş 

ve müstemlekat nazırı hükumet na· 

lat yapmak niyetinde olmadıtJnı ve 
ancak Yahudi ve Arablann müşte
rek bir teklifi tetkik edileceğini, 
çünkü bütün müşkilat bu iki unsu
rnn ihtilafından ileri geldiğini söyle-ASi<;E:NERAL FRANKO pulcularsoymakistedi 

PARTiYi KAYBEDiYOR 
miştir. 

- Gerisi ikinci sahifede -Sancaktaki memuriyetlere mına bunlara cevab vermiş ve hü· 
kum etin taksim projesinde bir tadi · 

İtalya , gönüllülerinin ispanyadan 
çıkarılması hususunda konuşmaya 

lcr.dıa : 21 (Rad
yo ) - ltalyan dele· 
g esi, gönüllüleıin Is. 
P anyadan çı~arılması 
hususunda görüşmek 
ten katiyetle imtina
ını izhar etmiş bu· 
lunmaktadır . 

Madrid: 21 (Rad
yo ) - Asilerin ha. 
rekatı tamamile akim 
k.almaktadır . Asiler ~ 
şımaldeki bütün me" · 
zi )erinden püskürtül· 
müştür. Asiler Ara· 
gon yolunda yalnız 
iki siperde barınmak
t..ıdırlar. 

Madrid: 21 (R1d· : 
yo ) - Asiler Bru net l 
ve. Valansiya civarın · p; 
daki Cumhuriyetçi r 
mevzilere şafakla be· 
raber mukabil taar· Madrldde gQllelerln harabettl§I 
ruza geçmi~lerdir. bUyUk bir bina 

um uııyetçı· ·1 . b it t ' 
d 

mevzı en eş a ı ~aa d d d .. .. kü" •• 

Arap memurlar getiriliyor ------cc ............... ~ - .......... -·--------~----~~____,__,,--

Mahalli inzibat amirleri de tahrik 
faaliyetine kalkıştılar 

Antakya: 21 (Türksözü muha· 
birinden) - Antakya Halkevi san
cağını her tarafında Halkevi açma 
faaliyetindedir. Reyhaniye Halkevi 
evvelki gün merkez mümessiller he 
yetinin huzuriyle ve parlak bir tö 
renle açılmıştır. Mümessiller heyeti 
bu törende hazır bulunmuşlardır , 
Açılış şerefine biiyük bir ziyafette 
verilmi~, samimi hasbi.ihaller yapıl· 

mıştır. Yeni şehirdeki, mevkufları 

karşılama töreni çok: muntazam ol 
du. Kurbanlar kesildi. Halk büyük 
tezahürat yaptı. 

Şamdan gelen haberlere göre 
yakında bir Türk heyeti Suriyeye 
gelecek ve Lokman Rifat Menemen· 
ci oğ!u ile Cemil Merdem arasında 
islanbulda başlayan dostluk müza 
kerelerini sona erdirecektir. 

Antakyadaki bir ço~ memuriyet ı 
lere Arap memurlar tayın edilmek· 
tedir. Hatta merkezde bir memuri
yete Asabetül Amelülkanmi azabın• 
dan ve Aantakya kadısının oğlu bir 
kelime Türkçe bilmediği halde ta)İn 
edilmiştir. 

hani~~ mevkufları dün Büyük Şef 
Atalurke, lnönüne, Hariciye Veki· 
limize Lokman Menemenci oğluna 
telgraflar çekmişlerdir. 

Antakya jandarma kumandan 
muavini Süveydiyeye giderek halkı 
us«betilaınelilkavmi kulübüne aza 
kaytdolmağa teşvik etmiştir. 

Evvelki gün Hamam pazarında 
Arap göçebeleri yağma yapmak 
istemişler fakat buna muvaffak ola· 
nıamışlardır. Çarşıdaki esnafta bü
yük bir panik olmuştur. Yetişen jan 
d~r~alar ve biriken halk işi önle· 
mıştır. 

M.T. 

İtalya - Yuğoslavya 
itilafı karşısında 

Belgrad : 21 ( Radyo) - ltalya 
~ Yugoslavya itilafı hakkında tef· 
sırlerde bulunan gazeteler ' bu akdi 
Yugoslavya için çok müsaid karşı. 

1940 
O o ü m püy c§lcdl o c§lırO 

Tokyoda şimdiden ha
zırhklar yapılmaktadır 

1940 oli rtp iy adla rı Tok~ F.da yc: ptlr. cak . Jaı::cn lar , bu münasebetle 
şimdiden neşriyata başladılar . 

. On iki nci olirr.piyad hak.k ı rda ayda bir cefa " Tokyo olimpik haber-
( l e rı 11 baş l ı ğı alt ı r. ,Ja bı· r r ~- E: 1e .. cc:ı olLıfL \ C r E \,.: ı::ı <> L l o ~ ,J u ra-<>te • b• 1 bı· r a h d , k , . . · ~ '" nı n ı ı e ge en 

n s asın a ç ı t • n t i r t ~ ş rH a 1 € c € c en ı lı J o r k j : 

Düzeltme 

Dunku sayıda cB enim G·· ozUmlc.t 
sUtunumuzd.a rnak:.ı.lenin kı k l r a tıncı 

satırından it-ibar en başlaJan cümle 
<i şte Çin • l apon ihtila~f1 nın iç y UzU 
ve Japon emperyalizminin bugunku 

beynelmilel Ahlak prensiplerine na· -zar an nor mal seb ebleri. . > 1eklinde 
olacak ~'erde t ertib hatası olarak 
« işte Çin - Japon ihtilafının iç s UzU, 
ve Japon emperYalizminin bugUnkU 
beynelmilel İhtilal p r ensiplerine na-

zaran normal sebebleri .. > diy e 
m1ştır. duzeltiriz. 

çık-

" s . on zamanlarda tekrar ihya 
edılen olimpiyad oyunlarının başla
masından bugüne kadar kırk sene 
geçti . 1940 senesinde ise olimpi
yad oyunları ilk defa olarak Asyada 
oynanacaktır . Bu hadise , manalı
dır ve dikkate değer . Çünkü bu 
suretle olimpiyad ruhunun dünya
nın beş kıtasında sulh ülküsünün 
ve iyi niyetlerin yayılmasına yardım 
etti~ini göstermektedir . 

Japon milleti , dünyanın her ta· 
rafından bu oyunlar için gelecek 
dostlarına hoş geldin demek mak· 
sadiyle şimdiden enine boyuna bir· 
leşmiş bulunuyorlar . Bizim için on
lan karşılamak ve ağırlamaktan da· 
ha büyük bir zevk olmıyacaktır • C 

Ahsile.r taarruza kalkmadan önce 

1 

Cumhuriyetçiler asilerin birbiri 

) evam eden topçu ateşine tutmuş ar ın an ort taarruzu pus rtmuş· 
ardır , lerdir . Tahliye kararı münasebetile Rey. lamaktadırlar . - Gerisi ikinci sahüede -

------------------------~------------------------~--======-~~ 
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DIŞ POLİTİKA _J 

Japon Or lhl n r ern a 

lr o 
'-------------------------------------------.1 

T
.. K . Bedbinler hastat 

U 
1ak Şarktaki son çarpışma· 
lar , git gide gerginleşen si
yaı;ı m'ünasebetler, karşılıklı 
protestolar ve nihayet ultima-

tom~ar, ye. ıden bütün dünyanın dik
kat ni, Asya kıtasının bu en nazik ve 
hasta nokta~ı üzerinde teksif etmiş
tir. 

Uzak Şark buhranı demek, Japon 
yanın genişleme ihtiyacı ile bu ihti
yacın doıturduıtu askeri siyaset ve 
bu •:yaselın karşılaştığı az çok kuv 
vet'ı mukavernellcrin devamlı bir çar
[.", -nas, demektir. Japonyada milita
rist bır idareye hakimdir. japonyanın 
dış siyasctı üzerinde ordunun büyük 
rolı.nden rek çok bahsedilmiştir • 
F ka• bu nrdu nedir ve kuvveti ne 
kadarclır? Fransız muharrirlerinden 
Paul Girard, bu hususta bize Miroir 
d Mende mcc~uasından enteresan 
malümat verl!lekted.r. 

japonyada militarizm hareketinin 
ve bununla birlikte askeri kuvvetlerin 
son senelerde ne kadar inkişaf etmiş 
olduıtunu anlamak için, bu devletin 
ask 1 büdcesine bir göz atmak kii
fid Gerçi, silahlanma gayretleri yal 
nıı japonyaya inlıi;ar etmemiştir , 
f ık nisbetler gene manalı olmaktan 
geri kalmıyor: 

Japony ..:ııı 1931-32 büdçesinde 
ordu rr.asraflan 227,5 milyon yendi • 
1932-33 y;. nda 373,6 milyona çıktı. 

Sonraki se-:ı ]erde sırasile 462,7, 449,7, 
491,3 c:arak nılıayet 1936-37 büdçc
sinde 507,5 milyon yenle ehemmi
ye•li b r mevki işgal cttı. 

Bu son enenin askeri masrafları 
umumi büdçenin °1

0 46,6 sını teşkil 

eltıginı soylemck J~ponyanın ordu
suna ntfettiği büyük ehemmiyeti te
barüz ettirmeye kafidir • Fakat bu 
rakı 'ar resmi büdçey ! aiddir . Ay
rıca gelerek allı sene için 2 milyar 
yenlik mu zzam bir büdçe gözetil
mektedır . 

F~kal Japonya her şeyden evvel 

1940 
Olimpiyadları 

~- Birinci sahifeden artan -

Bu suretle 1 uraya gelecek olan spor
cularla ziyaretçiler Japonların kim· 
ler olduğunu anlamak fı rsatını da 
elde edtceklerdir . 

Teşkilat komiteleri müsabaka
lara gir'şnıek ve kafileleri idare et
m~k üzere gelecek olanların rahat 

ve h ızurunu temin etmek hususun
da ellerinden geleni esirgemiyorlar . 
Bu konııte , Avrupada yapılan alim· 

piyad oyunları derecesinde masrafla 
işin idare edilmesi için masrafları 
asgari hadde indirecekti r . 

Mesela olimpiyad gününde bir 
adanını bir günlük masrafı ancak 
bir dolar olacaktır . Bu komite , 
l u sefer cılimpiyadlara daha çok 
milletlerin iştirakini temin hususun

da tedbirler almaktadır . 
Gazetemiz ; olirnpiyad oyun la rı

ıım oynanrn~sından üç sene evelin· 
den itibaren neşriyat vazifesine baş· 
lamıştır • 

Gazetemiz, :ıyda bir defa çıka· 
cak ve olimpiyad için yapılmakta 
ve yapılmış olan bütün hazı rl ı kları 
haber verecektir. Bu hazırlıkların ka 

bir deniz devletidir. Bunun içindir ki 
kara ordusuna, her sene askerlik mü
kellefiyeti çaıtına giren vatandaşlar
dan ancak beşte biri , yani 100,000 
kişi alınabilmektedir. Japonyanın ha
zar ordusu 223,500 kişiden mürek
keptir ki , bu devletin nüfusuna na
zaran az olduıtu görülüyor. 

14097 zabiti vardır. Polis kuvvet
leri anavatanda 66,000 diger yerlerde 
30,000 ki ccman 96,000 kişid ir , as· 
keri Jandarma mikdarı 7000 kişidir. 

Ordu 16 Piyade fırkasından , bir 
muhafız fırkasından, 4 süvari livasın · 
dan ve 4 ağıı topçu livasından mü
rekkeptir. 

Her fırkada iki alaylı iki piyade 
livası, bir süvari alayı , 1 ova veya 
dağ topçu a layı , bir istihkam taburu 
ve bir nakliye kolundan mürekkeptir. 

70 piyade alayı ve iki tank alayı 
vardır . 

Süvari kuvvetleri 25 alaydır. 
Topçuda : 15 kır topçu atayı, 8 

ağır kır topçu alayı; 3 alay ve 8 
grup ağır sahil topçusu, 4 alay ve 
1 grup dal!' topçusu; iki hava defi 
tobçu alayı; 4 beygirli topçu grupu. 

İ stihkam ; 17 öncü taburu , 2 de
miryolu alayı , 2 telgraf alayından 

mürekkeptir. 
Hava kuvvetleri : 11 keşif filo· 

su; 11 avcı filosu; 4 bömbardman 
müteşekk i ldi r. 

Ordunun başkumandanı impera
tordur, ve bu kumanda itibari deği l 
filidir. Ordu genel kurmay başkanı 

aynı zamanda başkumandan muavini
dir ve onun emri altında mareşallar 

şürası, yüksek harp şürası vardır. 

Beygir azlığı dolayısile Japonya 
ordusunun nıotörleştirilmesine ehem
miye t vermektedir. Tayyare mevcu
du binden biraz fazladı r. 

Ayrıca Mançukuo devletinin 75, 
000 kişid en mürekkep olan ve gün. 
den güne modernleşen ordusunu da 
hesaba katmak lazımdır. 

Filistin 
meselesi 
- Birinci sayfadan mabad -

Şimdiye kakar Filistinde yapı-
lan tecrübeler cezri tedbirler alın 
rnasını icap ettiriyor. 

Filistin idaresi güçlükleri büyük 
harp sonunda Araplara ve Yahudi· 
lere yapılan ahdi vaidlerden neş,et 

ediyor. Buna çare bulmak için bir 
çok projeler düşünüldü. 

Lakin Filistine giden ve bitaraf 
tetkikat yapan tahkik heyetinin ra
poru kadar tarihi ve mükt'mmel bir 
tetkik yapılmamıştı. Şimdiki proje 
ona dayanıyor. lngiltere ile Fransa· 
nın Arapları tatmin edecek ( Suriye 
Erden ve Filistin Arapları gibi ) , 
Bir kornbinezonuda rnevzuubah· 
soldu. lngiltere Filistin Araplarına 
Yahudi Erden hükumetine bu işler 
için paraca fedakarlıklarda bulun
maktan çekinmeyeceğini ihsas et
miştir. 

Filistin meselesi bir taraftan bü 

ilk pamuk 
Dün kilosu 467 kuruştan 

sahldı 

937 yılı ilk pamuk mahsulünün 
Karataştan Balıkçı oğlu Ahmed ta· 
rafından yetişti!'ilip şehrimiz borsa
sına getirildiğini dün yazmıştık • 

Borsaya getirilen bu ilk Klevland 
kütlüsü fabrikada çektirilmiş ve dün 
öğleden sonra Bay Sabri Gül tara. 
fından açılan bir artırma ile bir çok 
tüccarlarımızın iştirakinden sonra 
kilosu 467 kuıuşa şehrimiz tüccar
larından Mustafa Şengüle törenle 
ihale edilmiştir.( Tabii bu fiat Mah
sulün ilk idraki şerefine veril -
miştir . ) 

Ziraat Mücadele 
işlerinde 

Kırkdört bin dekar arazi 
ilaçlandı 

Ziraat Mücadelesinin bidayetten 
şimdiye kadar vilayet dahi~nde Hel. 
yotis ve Karaderniya bulunan pamuk 
tarlalarını 44 bin dekar araıiye ilaç 
atılmıştır ve sarf olunan zehir mik
tarı 40 bin kilodur. Mücadeleye ha· 
raretli bir surette devırm olunmakta 
dır. Daha 85 ton hektarlık :ı:ebiri 
Mersinden gelecektir. 

Aka Gündüz 
şehrimizde 

Saylav ve değerli Muharrirleri
mizden Akaıündüz dün şehrimize 
gelmiştir. Akagündüz Halkevlerini 
teftiş seyahab yapmaktadır. 

Bir Bal arısı 
Bir çocuğu öldürdü 

Acı. Dere köyünde dün, dört 
yaşında Hayrullah adında bir çocu· 
ğıı, bir bal arısı sokarak öldürmüş
tür. Çocuğun doktor tarafından mua 
yenesinde de ölüm sebebinin arı 
sokması olduğu anlaşılmıştır. 

Zorla parasını 
almışlar 

Kürkçüler köyünde, Urfalı Müı· 
lürn oğlu Abdullah isminde birisi 
tarlada g-ece köten sürerken ayni 
köyden Küçük Mehrned, Emin ve 
Hüseyin adında üç kişinin tecavüzü 
ne uğrayarak cebren 22 lirası alın· 
mışbr. Zabıta, suçluları aramakta· 

dır. 

tün dünya Yalıudilarini, bir taraf· _____________ , 

tanda bütün Arap ve Müslümaııları (" 
alakadar ediyor. 

Arap ve Yahudilerin itirazlan 
ve müracaatlarına şimdiden Büyük 
Britanya meclisinin münakaşaları 
arasında bile kulak veriliyor ve Ak 
vam Cemiyetinde de nazarı dikka
te alınacağı tabiidir. F alcat Büyük 

Britanya hükumeti de projesini çok 
müdafaa etmektedir. 

~I'ÜRKSÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 
ti şekil almasına gerçi vakit vardır. 

Fakat gazetemiz, bütün dünyadaki 
okurlarını vaziyetten sıcağı sıcağına 1 
haberdar etrneği de vazifeleri arasın . 1 
da sayar. Bu suretle bütün dünya ı 
sporcuları, Japonyada sporun ne ka · I 
dar sevildiğini, amatör sporculuğun 1--~~------...... --~ 
ne derecede ilerlediğini görecek , 
komitelerin yaptığı büyük çalışmala 
rı öğrenecek olimpik ruhunun mem· 
lekette ne kadar yayılmış olduğunu 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

anlayacaklardır. • 
Amerika enternasyonal olimpi· 

yad oyunları komitesi azasından 

( Garland, kaıısiyle birlikte geçen 

nisan ayında Japonyayı ziyaret et· 
rniş ve verilen bir garden partide 
irnperator ta rafından kabul olunmuş. 
tur. B. Garland şimdi Çinde ve 
Mançuicoda dolaşmaktadır. Los An. 
jelosa dönerken, ihtimal gene Japon 
yaya uğrayacaktır. 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 

2 - fllnlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

~----------=--.;.;;..-....J 

Yakılmış 
. c d 
bulundu 

Mısırlı Hüseyin çiftliğinde (Cey 
han) Yakılan harman sapları ve kök 
leri arasında hüviyeti teşhis edilemez 

şekilde yanmış bir insan cesedi bu
lunmuştur. Hadiseden haberdar edi

len zabıta, derhal faaliyete g~çrniş· 
tir. 

Bir ta hemizin 
•••uV ffakiyetİ 

Maden tetkik ve arama enstitü
sü namı beııiibıı1c1 Belçikada (Politelc 

nik) fakültesinde maden mühendisli· 
ği tahsilinde bulunan Adana lisesi
nin yetişdirdiği kıymetli i'ençlerden 

hemşehrimiz Bay Fethi Çorluhan , 
Bu seneki imtihan devresinde ikin

cilik derecesini kazanmış ve mektep 
pröfesörlerinin takdirlerine mazhar 
olmuştur. 

Yurd aşırı eşsiz muvaffakiyetleri 
le yüzümüzü güldüren ve göksürnü· 

zü iftiharla kabartan bu kıymetli 
genci ve ailesini candan tebrik eder 
ken daba höyük muvaffakiyetlere 

erişmtsini dileriz. 

Zabıtada: 

Bir adamı bıçakladı 

Ômer oğlu Mehmet adında , 
birisi , Tekdcurbü mahallesinden 
Ahmet oğlu Zekeriyayı ağır surette 
çakı ile yaralamışbr. Suçlu yakalan
mış , hakkında kanuni icap yapıl 
mıştır. 

Yangın başlangıcı 
Toros fabrikasının ardiyesinde 

bUlunan pamuk balyalanndan birin· 
de yaugıo başlanııcı ohooş ise de 
derhal söndürülmüştür . 

Mersin maliyesinde 
değişiklikler 

lçel muhasebe müdürü Ahmet 
Kocaeli muhasebe müdürlüğüne , 
içe! muhasebe müdürlüğüne de Çi 
viril malrnüdürü Ali tayin edilmiştir. 

Uzak Şark 
davası 

- Birinci sahifeden artan -

bulunmaktadır . 
Şanghayşekin beyanatı Çin ef 

kirı umumiyesinde büyük heyecan 
uyandırmıştır . 

Nankin : 21 ( Radyo ) - Çin -
Şugi 29 uncu ordu şeflerini iknaa 
çalışmaktadır. Nankin hükumet kı· 
talanndan beşi, Şing - Şung mıntı· 
kasına varmıştır. 

Londra : 21 ( Radyo ) - Çin -
Japon hadiseleri hakkında bir izah· 
name hazırlanmaktadır . 

Londra : 21 ( Radyo )- Çin ma
liye nazırı Kuyce Çinde yeni bir 
demiryolu inşasına lazım olacak pa 
ranın istikrazı için lngiliz banketle. 
rile ınüultereye girişmiJtir. 

um o mutan lıse-
lilerin ka pını dün 

teftiş etti 

Tüm Komutan Necip Demirka 
zık dün öğleden evvel, şehrimiz Er· 
kek Lisesi kampına giderek, kampta 
teftişte bulunmuştur ve ayni zaman 
da komutan talebelere de bir nürnu 
ne dersi vermiştir. 

Maliyede: 

Vilayet ve mülhakatta 
yeni tayinler 

Seyhan muhasebe müdürlüğüne 
Zile malnıüdürü Abdulkadir , Bah~e 

malrnüdürlüğüne Feke malmüdü 
Vahdettin , Feke malmüdürlüğüne 

Ceyhan malmüdürü Hüseyin , Cey 

han mal müdürlüğüne Sarıkamış mal· 
müdürü Sıtkı tayin edilmi;. tir , 

İdmanyurdu-Sey 
hanspor maçı 
T. S. lC. Çukurova Bölg~si Futbol 

Ajanlıgından : 

25/7 /937 Pazar günü saat 17 
de ldmanyurdu Seyhan Adanaspor 

birinci takınılan resmi fıkstürün ikin 
ci devresinin son maçını oynayacak 
!ardır. Ayni tarih ve saatte hazır bu 
lunacaldardır. Hakem Torosspordan· 
Sımdır. 

Dün şehirde en çok sıcak 33 
santigrat derece idi. Hava bulutlu 

ve rüzgarlı idi. Barometreye göre 
(bugün) yağmur ihtimali mevcuttur. 

Si~rıu .. mal >"'"'""' kaybolur. Si~orı: mal 1 
yo.nr ll(;a; botkli. derhal 6denir 

GÜVE 
SÜMER BANK ve 

Sigorta 
Sosye. 
fesi • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
Kurumudur 

Güven'e güveniniz. Ve; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUraceat : Rıza Sulıh Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

PoJta kutu.su : 95 T,.{ıfon N' : 265 
8221 20-·30 

Amerika ve lngilte 
renin Çin-Japon 
harbinde vaziyeti 

Lon fra : 21 (A.A.) - lngiliz 
Aariciye Nazırı Uzak Şarktaki va· 

• 
ziyet haklı:mda lrıgiliz hükumetinin 
yabancı hülc'umetlerle ık temas ha· 
!inde bulundutunu Amerika Reisi 

Gamharada Çin ve Japonyaya kar· 
şı bimraflık kananu ileri sürmek 

için acil bir tasavvuru olmadıtını söy 
!emişlerdir. 

Varşovada bir suikasd 

B
edbinliğe meyli olan İl' 
rın sayısı gün geçtik~ 
rnektedir . Bunda geçi' 

luklarının da tesiri olmakla bC 

bed binliğin doğrudan doğruf 
hasta l ık olduğu kanaati de b~ 
bilğinlerde kök salmıştır . 

Bu kanaatle hareket edeli 
silyalı iki hekim 1 saaece bed~ 
mahıms bir hastane açrnaia 
vermişlerdir . 

Her şeyi kara gören iııı' 
tedavi atrnek kolay olmadığı 
ruha tesir yapmak için , bu tf 
nin b r çok rnetoJlaı a da ih' 
vardır . 

Bu iki hekimin tedavilel'I 
başlıca metod , bedbinlerin fi 
kıntılarını giderecek vesileler ~ 
lamak ve tedavi altına alınrııı' 
lan sık sık birbirleriyle gö~ 
rnektir . 

kavi 
dunı : 

nu 
bilir, 
fını 

çok 

f 

bilse 
ran 
ğıcın 

Hekimler bu tedavi usuli~1 

muvaff~k olacaklarını ürnid eıt sars 

1 ketil ar. 

Bedbin olan bir kimse , ko~r 
hastalığa tutulmuş olan bir bJ ~1 

I 
nın vaziyeti iyileşti~ine ve artık arı 
yayı kap kara görmediğine ki 
getirmelidir . .. 

li vuc 
Bedbiıılik hastalığına tutu Sen 

b. ' rın spor yapmaları ve hep ır diği 
da eğlenceli konferanslar dinle.,r isnı · 
lazımdır . güz 

Bilhassa hashların sinirleri hay 
rinde tesirli olan oyunlara ehel çok 
yet verilmektedir , Tedavi altı kız 
nanlar gayet hafif yemek yiye/ 
!erdir . Bakalım , hekimlerin b• dizi 
şebbüsleri ne netice verecek ? 
haldi'! boğucu bir hava içinde de 
yan insanlığa rahat nefes aldı~ 
fıkri boş bir düşünce olmasa gel 

ba 

Seksapel üniversiteSI za 

niçin oln1asın !.. kal 

A merika ıinenıa artistlerJ sev 
Valas Makdolanle, ortaY~.r ş~ş 
yeni bir fikir atıyor: Sek,.. bı 

öğretecek olan bir yüksek me~.' 
açmak istiyor. Bu rnektebte, Holil yor 
dun, tanınmış bir çok yıdızları d' ya 
vereceklerdir. iiş 

Bir bu eksikti! Amerika, d kü 
yaya seksapel diye acaib bir u~ <lu 
çıkardıktan sonra, şimdi de edi 
"uzaktan erotik tesir yapmak. s' sız 
tını ilmi bir sisteme bağlarnnk v 

ti yor. 
Valas Makdolanld'ın ders pr lini 

ramı bu hususta epey fikir veri b 
Bir fılmin meydana getirilmesi e 
alakadar muhtelif ders şubeleri 
nında, ilk zamanlar haftada iki s~ 
seksapil kursunda tatbikat yapıl'~: 
caktır . Jt. 

ilk derslete, ölen Valantinoıı 
0 

"şeyhin oğlu. adındaki meşhur fil dı 
ile başlanacaktır. titr 

Bu ders esnasında, talebele~a 
ölen Seksapel'in sır ve kudreti g .ra 

terilerek öğretilecektir . Bir rnüdd'. 1 
sonra, Greta Garba, MarleneDitri ııel 
Gari Koper, Klark Geble, Jan G11ıi 
ford ve da ha bazı yıldızlaı ders •tlie 

rneğe başlıyacaklardır . Mekteb~ 
aşk sihrine mah~us ı lan bu ilk t1°>ın 
livudda yeni bir nesil vetiştir!fl~~ 
gayesiyle hareket ediliyor. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, e11 

hassas makinesidir 

re 
(U 

Varşova : 21 (A.A.) - Varşo· 
vada milli paktı reisine yapılan ve 

akim kalan suikasdSteşebbüsü üze t 
rine Varşova ve eyaletlerde bir çok 

tevkifat yapılmıstır. --------------'I. 
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KOTRADA 
~az gecesinin ilerlemiş saa· 
lJ" tind, kotramız açılmış be· 

yaz yelkenile ayın gümüş· 
lediği sularôa hız aJıyor ve gittikçe 
kaviden uzaklaŞtyordu . Ona sor-

1 
dum: l 

- Sırası geldi sanırım Hicran ablal ı' 
B~. gece ben büyük sırrını öğrene
bılır, sende mahbus hayatının itira 
fını açmakta az olsun genişlersinl. 

Yazan : Tarık Ömer 

Alayışsız kendi aralannda nişanlan
dılar". 

Hicran abla bir an nefesini al
mak isterlcen sustu. Ay ışığıle hare· 
Ienen kızıl saçları rüzgarda uçuşu 
yor, seyrine daldiğım ince profilil.e 
0 bana başka bir varlık hıssı verı

y~rdu. Bellidi uzak bir tehayyülü 
arıyordu. Seslendim: 

_ Dinliyorum, Hicran ablal. 
ince nemli dudaklarında ay bel

lur bir çizgidi. 

• •• 

Güvez mayosunun bütün bütün 
saklayamadığı vücudunu ince mu· 
şambasile örtmeye çalışıyordu. 

- Bunu, Bu gece söyletmekle _ Pervine acıyorum Sedat! Sev. 
çok fena edeceksin dostum! D b" · 

f digi erkek uçarı, onjuın ır ınsan· 
ri laciverd gözlerini aradım: dı . Vurulmuş küçüğe karşı - ar. 

b'I - Bunun bir günah olacağını kadaşlarımız arasında - hiyanet de· 1 semde yene ısrarda haklıyım Hic- b · 
recesine kadar giden münase etsız. 

:an abla!: Çünkü; vadini yaz başlan- Jikkrini imkan buldukça ona göster· 
&ICJndanbari hatırlarım. ı f k b" 

dim. Fakat küçüğüm onuna u a ır Geniş, yuvarlak omuzları sarsıla 
1 dargınlık ve atışmadan sonra yine 
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ANKARA &lllAS\ 

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

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

R S ı•h S . (Telefon No. 265) IZa a l aray · (Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 

ah~e: ~ 

D. Demir yolları işletme umum müdürlüğünden: 

l - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan kırk yaşını geşmemiş ol. 
mak ve işletme merkezlerinden öğrenilece" şerait ve evsafı haiz bulun· 
mak şartile kareket müfettişı yetişmek üzre müsabaka ile muavin müfettiş 
alınacaktır. 

2 - Müsabaka; Hiıydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir 
kecide işletme müdürlük merkezlerinde 7-8·937 cumartesi günü 
caktır 

ve Sir 
yapıla 

3 - imtihanda kazananlara 130 11ra aylık verilecek ve staj müddeti
nin hitamında müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblağ 
edileçektir. 

5 

4 - imtihanda ve staj müddetinde t ~mayüz edenlerden lisan bilen
lerin lüzumu kadarı avrupaya gönderilecektir. 

5 - 1steklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzre matlup vesaikle en 
nihayet 5·8·937 tarihine kadar yukarda yazılı işletme müdürlüklerimize 
istida ile müracaat etmeleri lazımdır, 15- 23- 1 

8318 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Halkımızın en çok sevdiği büyük ve güzel artist 

(Danielle Dorrieuk) 

sarsı a gülmeye başlamıştı. Bu hare· k k 
k ı onun oluyordu. Küçüğüm ha i aten eti e ıztırıbını saklamak isterken, k h t 
k sevilmeden sevmişti i işte aya otradaki su birikintisinde oynayan d b d S k 

26-26 ..;8~2~06~--------

nun büyük bir muvaffakıyetle çevirdiği mevsimin en güzel filmi ve şimdiye 
kadar yapmış olduğu filmlerin en güzeli en zengini ve Pariste büyük mu· 

vaff akıyet kazanan, eglenceli, şarkılı ve komedi bir film 

( P arisli Kız ) çıblak ayaklarıda garip bir ses çı· acılarının en dehşetlisi e u ur e. bii yapacak kadar büyük bir alp 
r karıyordu, dad 1 • Sevmek insanı mesud eder. mücadelesi geçiriyordu. Hırçın ve 
~ Peki, dedi. Fakat mutlaka sevilmek, hakiki se. içli bir kız olmuştu. Herkesten ka-

v V'ılmck ,•arty'ıle. Pervin onu af hu· lnız kalmasını ı'st"ıyor\-'u e bilekleri üzerine yüklediği v ç.ıyor, ya · · 
·· d susunda bu"yük bir gayret gösteri· T hl'll · n romantı'k bı'r insan vucu unu temınnle arkaya verdi. a ı e geçme 

Senel d" k'I yordu. Hatta IJir münakaşamızdaki gibiydi. Benim için onu serbest, ka. er ır derin bir inzivaye çe ı - d d
·11.· • bası"t hıtabından çıl ırıyorum san· d b k k 'yd' HattaA bir ıısı ıçin •Hicran kotrasının sahibi., yı sız ıra ma zarurı ı. 

is_?1ile şöhret bulan bu yaşı ilerlemiş dım · gece yalnız başına kotra ile gitme· 
1 - Go" receksin abla, diyordu . · ı d V h' iUZe ienç kıza tesadifimdenberi sine manı o ama ım . e onu sa ı. 

hayranırrı. Bugünün telekkilerine göre Yarın birleştiğimizde o bana, yuva . le götürdüğüm zaman, uzaklaştığını 
çok sempatik ve harukulide bir sına bğlanacaktır. sesinrf en anlıyordum. Deniz, gece o 
ızdı. Küçüğüm hala uzak günlerin ka· kadar karanlık ve korkunçtu. Bir 

d" O tekrar dogrulurken, yavaşca raltısıru göremiyor, hala çılğm yaşı daha da o dönmedi. 
ızlerinin yanına sokuldum: nın çocuk felsefesile her şey oldu- lstiraplı geçen gecenin ~ababın· 

d d~ Dinle)orum Hican abla 1 ğundan başka bir gözle görüyordu. da tanıdık balıfc~far bot kotrayı ge 

Bayanlar 1 Baylar 1 

Meşhur lsvlçre saatları gibi dünya nın en 
küçük • modern , güzel , şık • portatif ve 
saölam • 

Mürncaaı : 

Hermes 

YAZI 
MAKİNESi 

almaz 1 

Rıza alih Samy 
tPosta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) 

GELECEK PROGRAM: 
Uzun zamandanberi sabırsızlıkla beklediğiniz ve 100 sene sonraki 

dünyanın olacağı şekli ve taha)'yül edemiyeceğiniz yenilikleri gösteren ve 
milyonlara ma] olan 

100 sene sonra 
Filmini mutlaka görünüz 

PEK YAKINDA : 

(Küçük Lort) . . 
Küçük bir çocuğun büyük mtivaffakıyeti ve sinemacılık alemınde ye~~en~ 
bir deği c- iklik husule ğetiren ve şimdiye kadar yapılan filmlerin en guzelı 

1 8334 

e e ırrı Ve bu hisle küçüğüm evlenme tari· tirdikleri~hcr şeyi anladım ve bu I~ · *** hini de yakın bir zamana atınca bü. ölümün müsebbibi don juvane linet 
ger} b - Güçüğüm, hassas Pervinim tün ablalık gururum ayaklandı. ettim. fakat ötümiyle beni öldürme. 

7-30 ..: .. 30·5-·--..-1 Belediye Reisliğinden gönderilmiştir: 
aı ı Hicran abla, sert bir hareketle 'b' b · ı ·· .. ıa sevdiği erkeğin ismini verdiği si yetmiyormuş fı 1 enı ası omrum 

zama" b" "k b . d d omuzundan kayan muşambasını kal- ce yaralayan omm odasında buldu k 1 ·• uyu ir hayret ıçin e ona 
• a fllıştırrı. dırdı. Koşuyormuş gibi silkindi: ğum mektubudur. 

Ü· b . k - Ayrılmalarına kat'i karar ver- Küço"J.üm acı bir kalp şikayetile . J._ d' • u yaşını almış gcncı ço b k k · · ıt 
r,ev ıı\.· . miştim. Pervinim u are terını sa · d' d k' er k ~•nı itiraftan '"ekinmeyor ve ben 1 ıyor u ı: 
a aş J ,. kat insanla bir)e<ı.irse müdhiş bir şey, (Ç k k bl t Pervine elinle Yk • d'ı~ aşdıkça yaramaz çocuklar gi- r o yazı a a · • 

ı ıl bu"'yu··k bir alay mevzuu olacaktı. Bir L~ -ttü.ıı.:; k" "&.ine acımadın Her 1 açılıyordu. Kendi kendime: uuyu 5uD UÇU5u • 

- B · d' oyun Jüşündüm. Donjuanın benimle halde hayatımı bağlamak istediğim M d enım zavaliı küçüğüm ı· O d k l 
or:· or unı s k k d alakasını temin ettim. a, sı ı · erkekden başka bir gönül yoldaşı 

k · evmc le sana ne a ar 1 h ı· ·· 
ı az.ı old 1 G madan bu yeni maceraya eves 1 go. bulabilirdin. Tuhaf ve çocukça olan • t• ünün saatleri kadar de ı k 

ışe" b· ru"ndu". Perv"ın bunu an ama ta ge- ·ı· ld dm Ben onu çok .. " ır karekter sahibi bu erkekle ı tevı ıne a anama ı · 
u'"u"ı\." c"ıkmedı'. Annelik etmekle öksüzlü- · t' 1 ··1u··yo um ) }' &Umün tanışmasını istemiyor. sevmış ım ve sevcreıc o r . 
um -r- b J.u"'nu·· hı'ssettirmedig-im küçüğümde H e · anlıyorsun degyil mi? d. · 

1 0 İi aşkların neticesini tahmin l!> er ş yı 
ıyord K yarathğım fırtınanın korkunçluğunu Ben onun saadetine, ömrüne kıyan um. ız kardeşimin bu vakıt. b k t l 

z sere ·ı biliyordum. Fakat u; onun ur u bir ablaydım ve küçüğümün bu ebe · monı e mahzunlaşmış yüzünü 
vuçlaruna aldım: ması için lazımdı. di değişmeyecek kanaatile ölünıü 

- p · k Ve bir gün bir çay davetine Per· beni bu garip inzivaya attı. Ben ar 
. . k ervın, üçüğüm sen istikba. vı'n'ı yalnız go"'nderdim. Anlayışlı kü- d . . 1 1 ğ b' ını azanıyorsunl tık yalnız enızı, ya nız ı ı ssven ır 

O k · çüğüm bunu hırçınlıkla, zorla kabul . . çocu hareketlerile kolfarile 
1 

ınsanım. 
enı ... ett"ı. Çünkü aynı gu"n nişan ış.ının. ev- H' bl akl · 1 1 k "Qrıyor ve soruyordu: V ıcran a a parm arıy e ıs a 

N de bana geleceğini hissetmıştı, e ki . . k 1 d K rİ - İçin abla?. neden?... • . kipri erını uru a ı • onuşmuyor-
0 O"yle de oldu. Artık onu af etmesıne F k L t İ t - sana layık olamazda .. Hem du . a at uana sırrını amamen 

apsi'fa en hep erkekler birdir .. O da on. imkan yoktu. söylemiş görünmüyordu . 
ra L Küçiigv ümle büyük bir kavga et· bl 
k uenzemiştir .. Hemde çok daha - Yine Hicran a a , dedim . 

Ot tı" k. Günlerce benden kaçtı. Konuş· 
Unçturda belki.. Pervini ömrünü feda ettiği bu aşkta, A. madık. Nihayet sakinleştiğini tah· 

. .. nne ve Babamın bu biricik ya- b d .. Lu intihapta serbest bırakmadın . 
<> • min ettigv im bir zamanda en en şup cıarı Üzerine bütün abla şafkatile k Geniş bir nefes aldı . Yıldızlardan 
t he etmesi lizımgeleceğini, bunu en· 
reyordum. Ve nazlı büyüttüğüm bJ "f · bir şey bekliyormuş gibi, uzun uzun d d disi için yaptığım bir a a vazı esı 

ar a serbest yetişmişti. Buna y d d' k' onlara baktı : ğ olduğunu söyledim. e e ım ı : 
men, senelerce muhitimizden uzak k h. ·· - Asla .. Asla .. Diye ha.vkırdı . 1 b - Artık onu unu!ma , ıç gor 
an u adamın tekrar aramızda k f' · k t Küçüğüm mahvolurdu . Çünkü o I' memek genç kızlı şere ım ur arır. 
. ırmesile kız kardeşimi buluşu be 1 · ? taliimizin kahramanı adam benim 
ı Görmiyeceksin deği mı rrıce .. düş.ündürecek bir gaileydi. k'I · · .. henüz bir gonca bir gül gibi açıldı. 

Kütiüğüm kam çe ı mış ıoce yu· ıun bır az daha ciddileşen bu - k ğım en genç çağımda çocuk kalbim· rrı zünü, dolan gözlerini gostermeme 
. Pati k lrşısında küçüğümün kal· le oynamış ve beni delice ktndisine 
ın için göğsüme kapandı : . . . . 

ona teslimiyeti beni çıldırtı · _ Peki abla, dedı. lstedığını bağladığı bir zamanda bir yeni ma· 
rdu. Fakat her şeye rağmen on· h ·· · cerayJe uzak memleketlere kaçmıştı. • n en.ı' d' yapacağım. Onv hiç, iç gormıye-

··• n ım. Kimsenin duymadığı bu aşk böyle 
. Nihayet bir gün bir deniz gezin ceğim · talisiz bir sona ermişti . Onun için . .-.... -·nde d" p h d Zavallı Pervinim .. 

Alakadarların nazarı 
dikkatine 

Hastalığım dolayısiyle tedavi için 
fstanbula gideceğim . Mağazamı mu .. 
vakkat bir müddet için kapattığım· 
dan benden alacaklı olanlann tarihi 
ilandan itibaren bir hafta içerisinde 
her gün sabahtan ögleye kadar Ada· 
na birinci noterliğine müracaat et. 
melerini ve bu müddetin hitamından 
sonra hiç bir müracaabn kabul edil 
miyeceğin ilan eylerim . 

Akgün pazarı s:ıhibi 
Ahmet Hamdi Atak 

8337 

Adana Ziraat Mekte-
bi Müdürlüğünden : 

Mektebimiz sabit sermayesine 
ait ve ~üt hayvanlarının baı ınnıası. 
na mahsus olmak üzere 299 lira 75 
kuruş bedel keşifli gölgelik pazar 
lık suretile yaptırılacaktır. Pazarlık 
22/7 /937 tarihinden itibaren on beş 
gün sonra ve 937 yılı ağustosunun 
altıncı Cuma günü saat on beşte Zi. 
raat mektebi müdürlüğünde topla. 
nacak komisyon huzurunda yapıla · 
cağından İsteklilerin Ziraat mektebi 
müdürlüğünde bulunan proje, keşif • 
name ve şartnameyi görebilecekleri 
ve teminat akçaları ile birlikte bil 
dirilen gün ve saatte ve tayin olu· 
nan mahalde bulunmaları ilan olu 
nur. 22 - 25- 29- 3 

8341 

n onen ervin, enüz eniz · l insanlardan , büyük a•klardan kaç.ı- • Yo k k ı b Ay alçalmış tunç rengim a mış· r 
sun o an ıslak kollari e eni " .. yorum artık . · ·· tt""ğ '" b k d 

caklarkenl tı. Kotramız tamamile g ~ce ruzgat· nın or u u aşını yavaşça o şa ım. 
- Müjde .. Abla, dedi. larmın ahengine kapılmıştı. Hicran Büyük itiraflardan sonra r'lhat- - Zavallı .. Zavallı Hicran abla, 
- Ne va~ ku- "ğ" ? abla; damla damla akan bir su ahen· laşan insanlar gibi , Hicran abla te· dedim . Yazık ki ben seni hakikaten 

çu um · b k k ı. k 1 - Nişanlanıyoruz.. gile konuştukça, vehm lettiğim dü· selliyetle yüzüme a ar en uirden ve a pten seviyorum . 
- Nasıl?.. şüncelerle onu daha garip bulmu- yüzünü dizlerine kapadı hı.;kırmaya, Cevap vermedi . 

k -k Evet bugiin kotrada konuş· yordum. sarsılmaya başladı . Ağlıyordu .. 

( Dünden artan ) 

Madde 79 - Devlet ormanlarının sınırları içindeki ırmak ve çay ke
narlarını ve bunların kaynaKlarını tanzim etmek, sellerin husulüne ve yer 
kaymalarına mani olacak lı er türlü tahkimat ve imalatı yapmak orman 
idaresinin vazifesidir. Ancak Devlet ormanı içfoden geçen şimendifer hat
tının şosaların ve h .. r nevi te~isatın tahkimi ve tamiri orman idaresine 
malumat verilerek alakadar daire veya bunların sahipleri tarafından 
yapılır . 

Madde 80 - Muayyen bir ormanı olmayan ve muhiti itibarile ağaçsız 
olan mıntakalardaki köy ve belediyeler kendi hududları içinde en az beş 
hektar vüsatinde bir orman yetiştirmekle mükelleftirler. Bu mükeJl~fi~ete 
tabi olacak köy ve belediyeler ve bunların yetiştireceği ormanın cınsı ve 
yeri orman idaresinin en büyük memurunun iştirakile vilayet ve kaza idare 
heyetlerince belli edilir . 

Bu suretle orman yetiştirilecek yerlerde bu işe elverişli , Devlete aid 
arazi mevcud ise bu arazi, menşei ne olursa olşun köy veya b~lediye şah.
siyeti hükmiyesi namına meccanen terk ve temlik olunur. Verılecek arazı 
miktarını ihtiyaca göre mahalli idare heyetleri tayin eder . Böylece arazi 
temin edemiyenler intifaı umuma aid yerlerle köyün ve belediyenin gelir 
kaynağı olan yerlerden fazlasını kısmen veya tamamen kö~le~de i~ti~ar 
heyetleri, belediyelerde belediye meclisleri kararı ve en buyuk mulkıye 
memurunun tasdikı ile bu işe tahsis edebilirler. 

Bu yollardan birisilf" arazi temin edemiyen köy veya belediyeler , bu 
iş için İcab edecek araziyi köy ve belediyelerin istimlak kanunlarına göre 
ve istimlak suretile tedarike mecburdurlar · 

Madde 8 ı - Orman idaresi, orman yetiştirecek olan köy ve beledi
yelerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mıntaka orman fidanlıkları 
tesisine mecburdur. Fidanlıkların tesisinde bu kabil köy ve belediyelere 
yakınlığı ve fidanların cins ve nev'ini tayinde muhite uygunluğu gözetilir . 
Fidanlar1 alakalılara fidanlıkta bedelsiz tevzi olunur. 

Madde 82 - Orman yapılacak olan bu sahalar, orman memurunun , 
bu memurun bulunmadığı yerlerde ziraat memurunun daimi murakabesi 
altındadır . 

Ancak, ağaçlanduılacak yerlerin, ağaçlandırılması , korunması ve ye
tiştirilmesi ve bunlara aid masrafl atın köy ve belediye bütçelerine konma 
tarzı Dahiliye ve Ziraat Vekaletlerince müştereken hazırlanacak talimat 
name ile tesbit ve tanzim olunur . 

Madde 83 - Şimenôif er idareleri, Devlet, vilayet, belediye ve köyler 
~yeniden yapacakları demiryolları ve şoselerin kenarlarına fidan dikmek, 
bunları yetiştirmek ve korumakla mükelleftirler . 

Şimdiye kadar yapılmış olan demiryolları ve şose kenarlannı da böy· 
lece tedricen ağaçlandırmaya mecburdurlar . 

Madde 84 - Ağaç sevgisini körpe ve genç dimağlara kuvvetle aşı· 
lamak için bütün ilk ve orta mekteb talebeJerile askerJere a~açl~.::~: 
dalannı zihinlere yerleştirecek d~rsler okutturulması, bahçeler• mu . . 

] d 'k . ·ı · bwılann korunması ıçın mekteb ve ~ışl~!arda. h~r yı ~-~ç .. ı tırı mesı vs . Vekaletleri bir pro· 
Ziraat Vekaletı ıle bırhkte MıJJı Mudafaa ve Maarif 

1 

ı arar verd"k On 'lk d f f *** Atlıyordu • Tunç ay da denizin geniş ve 1 d V ı · u ı e a ena k fkund d.. d d 
r a ım c L._ b ıd~~-~~u~·· ~u"~}l.~·-~~'~:a:v:ac~~:av::a:c~:a~n~ta:·~ ....... ~D:izl:e:r:ind:e~b:i:r~kı:zı::.:lsa~ç~gu:··m:es:i~-lıııııllı~u:za:~u==:a~v~e;;a~c·iy;;o;r:u.a. *•••••••• · uu enim h~kkım_ ı. ı 5 ... ._., 

gram hazırlayıp tatbik ederler • 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CINSl 
Kilo Fiyatı 

En az En çok Sablan Miktar 

•=~==:====== __ K_. ___ s.__ K. ~·- Kilo 
~b pamuk--

•----Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klev]ant 

ÇfGf T 

1

--.Ek=------------=----:------.--------

'

s,pres -:-İa-n~c------ı-----ı----- --------

yerli "Yemlik,. 
"Tohumluk,, 

:; U B U B A T 
Buğday Kıbns 

,, Yerli --- 4,so--
ı----=c,.------ ·---~- -------

Türksôzfi 

r •• •• •• 
T u · R K S O Z U 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha-
n:::nin, bir 1nüessesenin 

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

Türksözüne veriniz . 1 

Renkli işler rZ!ı~1~0~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü-

1 niin Oto atik makinalannda yaph-

Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplannızı Türk 

sözünün miicellith~esinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter• 
ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

22 Temmuz J ı 

1 Seyhan defterdarhf 
dan : 

Adananın Karşıyaka Dl~ 
sinde yeni değirmen sahipleri 
oğlu Rifat ve şeriklerinin 9'$ 
seneleri muamele vergisindell ~ 
neye borçlu olduklan (5t 48~ (' 
kanuni müddeti içinde ver111 ! 
rinden dolayı tahsilat komisY~ ! 
26- 3-937 tarih ve 2E9 N01 ı 
ciz kararına müsteniden me~ i 
ğirmende mevcut 65 beygir ~ i 
tinde ve 4200 lira kıymetinde ! 1 

ple gazozyan sisteminde bir ! 1 

ile kepekli un çıkarmağa "- ı • 
1200 lira kıymetinde 4 toplll i 1 

valslı diger bir motorları ~ i 1 

lerek 22-7-937 tarihindeP '• 

ren on beş gün müddetle "' 
deye konularak 6- 8-937 c'! 
nü saat on beşte merkez birilP 

,, Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 

rabilirsin ız . · 

1 1 Kı·taplar ~~~~lerinizi Türk-
------ sozu matbaasında Gazeteler Türksözii mat

baası"Türksö-

sil şubesinde ihal~si icra edile' 
den talip olanların 5400 ]ira' 
men bedel Üzerinden 0/0 7,5 r 
çalarile birlikte şube şefliğiP1 
caatları ilan olunur.8339 •--.D=-e-=-li-·ce ______ --------• 

---------·---~ı----Kuş yemi 

Susam -·--1-, , ________________ __. ________ ___ 
Keten tohumu 
Mercimek 

UN 

1 
_?ört yıldız Salih t 725 

u~ç=--,-"-=---=-"-.,_,..----l~---;B ~ 1 Dört yıldız Doğruluk 650 
~ ...... üç ,, " - 625---
~ r= - s· · 900 ö -; ımıt ,, 

32 ~ Dört yıldız Cumhuriyet 675 
e'I u-,-- '----- 625--r... uç " " , ___ _ 

Simit ,, 
~---------------------------~ Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

21 / 7 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 

1 
6 80 -Liret 

'=ı-197 68 Rayişmark 
Temmuz vadeli 6 

Frank ( Fransız ) 21 23 
6 68 B. Teşrin vadeli Sterlin ( İngiliz ) 626- 00 --

Hint hazır 5 75 Dolar ( Amerika ) 1 70 _ 55 
Nevyork 11 86 Frank ( isviçre ) 

____________________ _,,,, _____________________________ _ 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın hu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütü~ dünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

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

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudıeti fatuamn bu feyzinden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardı 
Her tür1ü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

~.. Tren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 

50 Jkinci ,, 

30 Hususi banyo l 
15 Umumi ., 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 1 

Bir kişi Ücreti günde 

iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiytnl~r kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek .. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 22 

----------------------------------------------~ 
Algopan , Algopan ... 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

enayi deva Algopan dlr. 

Alg o pan hu hastalıkları,rahatsızLkları ahr koparır ve atar . 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur • 27 8966 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

ziinden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

..................... ~ .............................................. . 
Kaçakçılar vat' F 

hainidir 

1 

VİKTORVA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

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

--------.----14 - 26 _ _;.;82;;.;,8.;.6 _________ _ 

:·I 

~lAft.t:'A· 
• 1>, 

TiR 
j'J\ • ~ 

T"' ~ "<,'! e ,.t-:;: • ~ n • f.J u ..... ~ ~~ 
v~• • ,,. lwr ~fllıw.. ~. ~ 
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Adana Halkevi Baş
kanlığından : 

--------~---,._,! 

Kiralık eti 
Bebekli kilise civarında 

maralı 4 oda, iki salon, bir 

24 Temmuz Cumartesi günü sa
at ( 20,30 ) da Evimiz bahçesinde 
müzikli bir ( Lozan gecesi ) yapda
cakbr. Bu toplantı için giriş kartı 

almağa lüzum yoktur. H:>lkımızdan 
arzu edenlerin o saatte bahçemize 
gelmeleri rica olunur, 8340 ve bir hamamı bulunan e'/ ~ 

Zayi 

rinsani 937 tarih.ine kadar 
tır . isteyenlerin içindekilere 
hut müteahhit Bay Hakkıy• 
caatları. 8331 3- 7 

,.. Fransız;; deJ ______________ ....,,1 

Orta ve Lise sınıflarında~ 
belere müsait şartlarla f r 

7 8 Mart gecesi Gaziantebe gi

derken Mamure istasyonunda içeri· 
sinJe 300 lira paramla nüfus tezki . 
remi ve askeri vesikam bulunan cüz 
di\nımı çaldırdım. Nüfus tezkiresiylc 

askeri vesikaların yenilerini çıkaraca 
ğımdan çalınanların hükünıleri o!ma 
dığmı ilan ederim. 
8338 Darendenin kılmç bağı dersleri verilir . 2 

mahallesinden Mehdi 
Bekir oğlu 321 doğumlu 

Ahmet 

MatbanmlZfı J\i Ta. ref11~ r 
müracaat c 

-----~------...... ----.,,1 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 
l 

KAYADELEN r 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdıt 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir ıcti/ ~ 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtl~ 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getir~ 
Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayad' 
tapalarına djk~at ediniz. ~ 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depoları r 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize göndt' ~ 

7953 ),JI ~ 
,,.. r 

~--DOKTOR -----"""""1 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 lıergün hasta kabul ede! 

----25_3_0_ g. A. 8150 / 

U AN • M"da~ mumı eşnyat u 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat 

l 

1 


