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UZAK ŞARKTAKİ İHTİLAF 
~~ ! mu:n gUn 23 Temmuz, eski hesapla 10 Temmuzun ylldönU·li 

! h ti Ur, ikinci defa Meşrutiyetin lllnlle saltanatm lstlbdadma i 
! a ma çeklldl§I gUndUr. i 
ı cu iki Meşrutiyet tecrübesi de mas etmlf olmakla beraber i 
i d mhurlyetin kurulmasına bir adım teşkll atmlf Olduklarm- i 
i r"1~n~29~ ve 1324 hürriyet gUnlerl yıldönUmlerlnln mllletln ta- i 
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iBERiK FACiASI 
İtalyanların İspanyol cephelerinde 

doksan bin askeri mevcud iken 

bitaraflıktan bahsetmek gülünçtür 

Fransız gazeteleri böyle diyor 
ati - ···--

F ranko ha yraklarmı yırtmak isti yen 
edildi 

ğı 

bir çok Cümhuriyetçi idam 

Meskensiz kalan lspanyol fellketzedelerl 

Patis . 22 (R d ) P . zct"I . · a yo - arıs Q'a· 
Panye~ı bu günkü mütalealarını Is 
dir 

0 
meselesine tahsis etmişler· 

Gazeteler ezcümle diyor ki : 

mek :tihalya Eden olanını torpille· 
nerali . yo

1
r. Bu da, fspanyol asi Ge · 

nın tal yay .. t ., . .. samaha . . . a gos erecegı mu· 
büy'"k ıçındır. Franko, Mussoliniye f vaadlar yapmıştır. 
nüll"~P~nyadan mutlak surette gö· 

u erı çıkarmalıdır. 

Jı!. :.ııı bahsetmek çok giilünç olur. 
ltalyanlar rfspanyada radyo is

tasyonları, silah "fabrikaları tesis et 
miş bulunmaktadırlar. 

Marlrid : 22 (Radyo) - Düşman 
üç cephede tekrar harekete geçmiş· 
tir . 

Cümhuriyetçiferin cephelerine 
şiddetli hücumlar yapılmıştır. 

Bu hücumlara tank ve tayyare· 
ler de iştirak etmiştir. 

Yeni safhaya HALLEDİLECEK GİBİ ' • 
• • 

gırıyor 

Londra: 22 { A. A.) - Avam 
Kamarasında FiJistinin taksimi pro· 
jesi etrafında müzakereler başla· 

mıştır . 

Japonların verdiği mühlet dün 
saat yirmi dörtte bitti 

gece 

Müstemlekat nazırı söylediği nn 
tukta Filistinin biri Yahudi digeri 
Arab olmak üzere ikiye bölünme. 
sinin ve Kudüs ile Beytüllahim, Na
sıra ve Taberiyye gölünden mürek
kep olan parçanın da büylik bir 
Avrupa devletinin kontrolü altında 
kalmasının Filistinin siikuna kavuş . 

ması için yegane çıkar yol olduğunu 
söylemiş ve bunun için gerek Ka
maranın gerek Araplar ve Yahu· 
dilerin lngiltere ile iş birliği yap· 
masını temenni etmiştir. 

Kamara taksim projesini tasvi'> 
etmemiş ve meselenin Milletler Ce
miyetine havalesine ve ondan sonra 
kati planın parlamentoya bildiri!· 
mesine karar vermiştir . 

Londra deniz 
e A • 

nızarnnamesı 

Londra: 2~ (Radyo)- Avam 
kamarası Londra deniz nizamname· 
si i kabul etmiş bulunmaktadır . 

Nizamname derhal tatbik saha
sına geçecektir . 

AJllerika-Brezilya itilafı 

Vaşington: 22 (Radyo ) -
Amerika - Brezilya itilafnamesi 
hakkında izahat almak üzere , Bre. 
zilya elçisi hariciyı: nazırını bugün 
ziyaret etmiştir . 

SANCAK MUHAFIZI 
VAZiFEDEN ALINIYOR 

Gülünç hareket ve teşebbüsler 
dc.vaın olm L:.f:G 

Şeyh Marufun oğlunu öldüreceklerdi 

Antakya : 22 (Türksözii muha 
birinden) - Suriyeli 1.:-ir çok eleman 
!ar Souklukta toplanarak bir içtima 
yaptılar ve (Müfritlere kar~ı Mute 
diller ittihadı) ismile bir cemiyet 
kurdular. Bu cemiyet Vatani maha. 
filine mensur tur. 

Dün sabah Antakya me!fllekct 
hastahanesine gelmekte olan Şeyh 
Marufun oğlu Abdullaha Usebetüla· 
melilkavmicilerden 15 kişi bıçakla 
hücum ve genci tehdit etmişlerdir . 

Abdullahın arkasından silah da atmış· 
}ardır. 

Sancak muhafızı Essey!t Hüsnü 

Baraıinin vazifesine hükumetçe ni· 
lıayet veriliyor. Ay sonunda yerine 
Antakyalılardan birisi tayin edilecek 
tir. 

Lübnanın Duhuruş~us yaylasın 
da kamp kuran Suriye talebelerinin 
çadırlarına çektikleri Suriye bayrn 
ğı Lübnaıı hükumeti tarafından jan· 
darma kuvvetiyle indirilmiş ve kamp 
kumandanına Lübnanda Suriye bay· 

r~ğı dalğalanmıyacağı söylenilmiş· 
tır. Kanıp kıı mandam karşı gelmek 
isleınişse de jandarma ku~vetleri hiç 
bir hadiseye meydan vermemişler. 
dir. 

Hududda çarpışıhyor 
/"......,.....,.._.~............,.. .................................. ....._ .............................. __.._._ 

1 j Pekin: 22 (Radyo)- Şimal hu
dudunda bir Japon tayyaresi 

l
) bombardman yapdı , 20 Çinli 

yaralandı 4 Çinli öldü 

Pekin : 22 (Radyo) - Buraya 
gelen haberlere göre, şimal hudu. 
dıında bir Japon tayyaresi bombard· 
man yapmış ve 20 Çinli bu bom· 
bard:nanda yaralanmış 40 kişi öl
müştür. 

Pekin : 22 (Radyo) - Japon 
!arın mukabelei bil misil hareketleı ini 
tahdit etmeleri efkarı umumiyede 
sükunet ve memnuniyeti artırmıştır. 

Tokyo : 22 (Radyo) - Öğleden 
sonra Alman elçisi Sovyet ve Fran· 
sıı maslahatgüzan Hariciye neza· 
retine gelerek Şimal Çin hadiseleri 
hakkın\~a izahat almışlardır. 

r ' •· aa (~ •J ) "" 0 • 

berJere gör~; Japonlar, Çin teklifle· 
rini kabule mütemayil lulunmakta· 
C:ırlar. 

Pekin : 22 {Radyo) - Hudud ı 
boylannda Japonların tazyiki her an 
artmaktadır. 

13u gün saat 24 de mühlet hita. 
ma erecektir. 

Çinliler kum torbalanndan sed· 
ler vücuda getirmektedirler. 

J pon kıtaatı Hügoya gelluckte 
<levanı ediyor. 

Nankin : 22 (Radyo) - Pekinde 

ikamet etmekte olan lngiliz ve Fran 
sız sefirleri, kolonilerine tehlikeli 
mıntıkadan çekilmelerini bildirmiştir. 

Nankin : 22 (Radyo) - lngiliz 
Hariciye Nazırı Bay Edenin beya 
nata burada büyük intibah hasal et· 
miştir. 

Paris : 22 (Radyo) - Şimdi
ki halde efkarı umumiye Çinlilerin 
lehinedir. 

Londra : 22 (Radyo) - Eden 
halyan ve Fransız elçilerini dün üst 
üste kabul etmiştir. Konuşma mev· 
zuunun Çin-Japon meselesi olduğu 
sanılmaktadır. 

Frankın yeni 
kıymeti 

Paris : 22 (Radyo) - Son frank 
kıymeti ~udur : 

112 frank bir lngiliz lirasına te
kabül edecektir. 

Maliye nezareti bir sermaye te· 
sis edecek ve Bank dö FraMın allm 
mevcudunu buna karşılık göstere· 
cektir. 

Hindistanda bir 
kaplan bir trene 

hücum etti Doksan b" f f hele · d ın tal yan, spanyol cep. 
tın e bulunurken, haJa bitaraf· ıd•' 

Cebeliittarık, 22 (Rady· · - AI. 
bertinada bir çok kimseler kurşuna 
dizildi. 

Şeyh 
Misbahta 
yakalandı 

iki kişiyi öldürdü 

1 

k(J 

1cı11~ Markoni defnedildi 
eti 

Merasimde B. M .ısolini 
kra 1ı temsil etti 

it 
1 

Roma: 22 ( Radyo ) - Büyük 
.a_Yan muhterii ve senatör Marko· 

n~nın cenazesi dün fevkalade mera· 
sım!e. şehrin büyük sokaklarından 
gekçırılerek 5ent • Hari kilisesine 
na !edilmiştir . 

t
. Merasime dün binlerce insan iş· 
ırak ett"ğ" "b· B . t 1 ı gı ı . Musolinı de kralı 
emsilen bulunm~tur . 

k d 
Büyük alimin <Çenazesi bugüne 

a a kT rl t r ı ıse e halka teşhir edildik· 
en sonra yine .;.ok muazzam bir tö· 

renle defnedilmiştir. 

[ .Büyük muhteriin hayatına dair 
bır Yazı iç sahifemizdedir . J 

Bir Bulgar talebe kafilesi 
Belgradda 

Belgrad . 22 ( R d ) s· B 1 · a yo - ır 
u gar talebe k f'I . b l . r T 

1 
a ı esı uraya ge mış· 

ır. a ebe] . 
yapacak! er zıyaret ve tedkikler 
lebe b" ra~dır . ~alebeler , milli ta· 

ır ığınde mısafir edileceklerdir. 

e. Hodza 
Yeni kabineyi kurdu 

Lon<lra : 22 ( Radyo ) 
ter muhabiri bildiriyor : 

Hoy-

Reisicümhur Beneş bu sabah 
Bay Hodz,ıyı kabul etmiştir. 

Hodz:> eni kal>ine azasını Reisi· 
cümhura tak · n etmiştir . 

Bu:uı mütea . ' nazırlar meclisi 
bir toplantı yapmıştır . 

Nafia Vekilimiz 
kopenhaga gidiyor 

Ankara : 22 (A.A) - Nafia 

Vekilimiz Stokholında demir ve ha· 

va yolları servislerinde Asea fabri 
kalarında ve diğer bir takım mi:es
seselerde tetkiklerde bulunmuştur . 

İsveç ajansı vekilimizin kısa bir zi 

yaret maksadile Kopenhaga gidecc· 

ğini bildirmektedir. 

Diyarbekir : 22 (Türksözü mu 
habiriııden) Üç gece evvel Şeyh 
Abdu: rahim çetesi le Bismil civann 
da mü:.ademe yapılırken, bir yolunu 
b J!up fundalıklar arasından fırar 
eden Şeyh Fahrinin yeni ve Kara 
köprü vakasının baş faıli Şeyh Mis 
balı, dün gece Silvan jandarma ku 
mandam yüzbaşı Hamdi idaresinde-

c 1 ki takip müfrezesi tarafından Haşter 
• CKöyü civarında pusuya diişürülerek enupdemıryollarımızda yakalanmış ve Diyarlıekire getirilir • 
1 1 

k ken yolda firar etmiş is<! de arka. 

Ye Il} ko ay } ı ar sından yetişen Ja.~darmalar ımız Mis-
bahı bu sefer olu olarak yakalamış· 

lslahiyeden ilerdeki istasyonlara gönde

rilecek dahili ticaret eşyası, gnı. resmi 

verilmemiş Ecnebi eşyasile karışmayacak 

surette ayrı vagonlarla sevkedilecek 

!ardır. 

.. ~isbahın cesedi Diyarbekire ge 
tırılmıştir. Bu suretle Şeyh Abdur 
rahim çetesi en azılı elemanlarile 
tamamen mahvedilmiş bulunuyor. 

........... ~......,...."'""===--.....==,.,......... ........... .._,,., 

eşyasi l e ayrı vagonlar veya bölme-

Devlet Demiryollları, Cenup Dcmiryolları ile yapılacak ki ' t . . lerde nak line imkiin görülemediği 
· k 1 1 ki t · · na ıya ıçın takdı' d b 1 k 1 yenı o ayı ar emın etm1ştir. Bu kolaylıklara gRre· lsl;.h· d •1 . r e un arın apı arı ayrı ayrı · ı d ·ı . . v ' a ıye en ı erdekı m'" hü ı kt" 1 h" k ıstasyon ara gön erı ecek dahılı ticaret eşyası gerek • .

1 
• u r enece ır. ç şe ır ve asa-

Ecnebi eşyasile karışmayacak su- bölmeler lslahiye ~~s~ıv .~e~ ı memış bal ardan istasyonlara ve istasyon-
rette ayrı vagonlarda yahut ayrı mühürle mühürlengumrkugun e kl~rşun !ardan iç şehir ve kasabalara gön 1 
böl 

1 
d h f . . ece ve vazıyet derilecek dahili ticaret eşyası hak- ı' 

~ed~~ e k~u : aza p~slalarıyle ıhbarnameye işaret olunacaktır. kında başka hiç bir muamele tatbik 
sev e ı ece tır. u vagon ar veya Dahili ticaret eşyasının ithalit edilmiyecektır 

-----~---~~~ ....... ~ .............................. ------~ 

Geçen hafta da Hindistanda müt 
hiş bir tren facia5ı olmuştur. 

Bunun bir tren kazası olduğunu 
zannedeceksiniz, hayır!. 

Hiç akla gelmiyecek, tüyler ür· 
pertici bir hadise: 

Allababad dan Borslye giden bir 
tren gece y:lı ısında küçük bir istas
yon~~ tevakkuf etmişti. 

Üçüncü mevki kompartımanla
rından birisinin bütün yolcuları uyu. 
yordu. Yalnız bir kişi kitab oku· 
makla meşguldu. Tam bu sırada 
kompartımanın kapısında bir tıkırtı 
oldu. bu uyanık yolcu, istasyondan 
yeni bir yolcu gelerek kapıyı açmak 
için uğraştığını zannetti. Yarc.lım ol
sun diıe kalktı ve kapıyı içerden 
kendi açtı. Fakat zavallı adam hiç 
bir şeyi görıneğe vakıt kalmadan 
müthiş bir darbenin suratına endi· 
ğini hissetti. Bir anda yüzü parça 
parça ve kan içinde kaldı. 

Kompartımanın kapısını çalan 
bir yolcu değil koca bir kaplandı. 

Beki eniJmeyen bu müthiş yolcu 
bir kaç :;aniye İçinde kendi· 
sine kapıyı açınak üzre gelen adam · 

- Gerisı ikinci sahifede-



Sahife 2 

MARKONi 
Hayatı - keşifleri - son tecrübeleri 

G uglielmo Markoni telsiz tel
graf ve telsiz telefonu pratik 
bir hale getiren ve zamanımı-

zın en büyük ınuhterilerinden biri sa
yılan fizik alimidir . 25 nisan 1874 ta
rihinde Bolonyada ltalyan bir baha 
ile lrlandalı bir anadan dünyaya ge
len Marconi Livornoda ve Bolonya 
üniversitesinde okuyarak len doktoru 
payesini almış ve profesör Righi'nin 
yanında bilhassa Hertz mevceleri üze
rinde etüdler yapmıştır . 

Kendisine sonradan Okslord, Glas
kov , Aberdeen, Liverpul ve Pensil
vanya üniversiteleri tarafından fahri 
doktorluk unvanları verilmiştir . 

Marconi 1895 de topraklı mürsile 
antenini keşfetmiş ve bu suretle ilk 
defa olarak yüksek frekanslı dalga
ları uzak mesafelere göndermeğe mu
vaffak olmuşlur . Daha tahsille meş
gulken telsiz telgrafla uğraşmaya baş
lamıştı . İlk zamanlarda muhtelif tec
rübeleri için ltalyan hükümetinden 
yardım iÖrmediğinden lngiltereye git
ıRil ve orada çalışmaya başlamıştı . 

1896 da yaptığı ihtiraa aid ilk 
beratı aldıktan sonra lngiltcrede 
Westhourne parkta ilk tecrübelerini 
yapmıştır . 1897 mayısında ilk defa 
olarak Lavernock ile Brean • Down 
arasında telsiz muhaberesini kurma
ğa muvaffak oldu • Bu iki yer ara
sındaki :mesafe 9 milden ibaretti • 
Bu muvaffakiyetten sonra , kendisine 
lazım olan sermayeleri bulmakt güç
lük çekmedi ve aynı sene içinde Mar
coni Wireless Telegraph Co. 'yu kur
du. 

Bütün dünyanın ilim alemi onun 
yaptığı tecrübeleri dikkatle takib edi
yordu . Muvaflakiyetin anlaşılması 
ve şöhretinin yayılması üzerine ltal
yaya davet edildi . Orada 12 mil me
safe üzerinde karadan gemilerle mu
habereyi temin etti . Bundan sonra 
tekrar lngiltereye gelerek , gittikçe 
uzayan mesafeler üzerinde telsiz tel
graf muhaberelerine girişti . Bu ara· 
da o sıralarda İngiltere kraliçesi olan 
Victorianın sarayı ile husus! vatı ara
••uua. UIUlldl/Clcyl Leffilfl Ct(l • 

İngiliz elektrik mühendisleri ce
miyetinin azAlııfına seçilen Markoni, 
1899 de bu cemiyet huzurunda telsiz 
hakkındaki meşhur muhlırasını o
kudu. 

Ve aynı zamanda İngiltere ve 
Fransa sahilleri arasında büyük bir 
tecrübe yaptı. Bu tecrübenin sahası 

48 kilometere idi. 
Markoninin Hertz dalgalarının in

tişarı esasına dayanan ihtiraı, önünde 
hiç bir mania tanımıyordu. Bu dalga
lar anilmerkez daireler şeklinde in
tişar ediyor ve her şeyi geçiyordu. 

lngiltere ile Fransa sahilleri ara
sında yaptığı bu ilk tecrübe, ilk defa 
Manş denizini geçen Blersyo'nun 
tayyaresi gibi herkesi hayrette bı

raktı. 

Kimse inanmıyordu. lngiltereden 
herhanği bır cümleyi neşrediniz de 
bu, arada hiç bir nakil vasıtası olma
dığı hulde Fransada duyulsun. Bu 
kabil mi idi? Fakat Markoni tecrü
besinde muvaffak olmuş; şöhreti dün· 
yayı tutmuştu. 

Diğı•r taraftan Fransada da telsiz 
telgraf üzerine tecrübeler devam 
ediyordu. Ducretet tarafından ilk tel. 
ıiz postaları kurulmuştu. 

Hindistanda bir 
kaplan bir trene 

hücum etti 
- Birinci sahifeden artan -

cağızı parçalamış ve öldürmüş

tür . 
Gürültüye bütün kompartıman 

yolcuları uyanmış ve gördükleri fa
cia karşısında donup kalmışlardır. 
içlerinden birisi daha cesur çıkmış 
ilk parçalanan adamı kurtarmak 
üzre kapıya koşmuştu. Fakat bu za
vallıda kaplanın bir kaç pençe dar 
besiyle feci bir surçtte hayata göz. 
erini kapadı. 

Bu ikinci facia hiç kimse yerin· 
den kıpramaya cesaret edemedi. 
Kaplan kompartımana çıktı ve bir 
müddet dolaştıktan sonra kimseye 

Markoni de iktiraıni ilerletmek 
için çalışıyordu. 1902 de İngilterede 
Poldhu'dan Amerikaya ilk mevceleri 
gönderdi. Aradaki mesafe aşağı yu
karı altı bin kilometre idi. Bertz dal
gaları Okyanusu aşmış ve lngiltereden 
neşredilen cümleler Amerikadrn pe
kala duyulmuştu. Markoni bu tecrü
besı esnasında büyiik kudrette mü
tenavib cereyan kullanmışti. Fakat 
tesisat çok pahalıya malolmuştu. her 
bir cihaz aşağı yukarı bir milyon 
frank tutuyordu. Halbuki arazi üze
rınde yapılan tecrübeler daha az 
masrafa maloluyordu. 

Markoni bunun üzerinde çok ça
lıştı. Ve nihayet masrafların asgari 
hadde indirilmesi çareleri bulundu ve 
muhtelif memleketler arasında munta
zam telsiz mahabereleri tesisi için is
tasyonlar kurulmağa başlandı. 

Telsiz artık almış yürümüştü. Her 
büyük icadda olduğu gibi ilk zaman· 
!arda telsizle haber alınıp verildiğine 
kimse inanmıyor ve işi herkes adeta 
alayla karşılıyordu. Acıklı bir hadise 
telsiz telgrafın insanlığa yaptığı bü
yük hizmeti gayet parlak bir snrette 
ispat etti. 

1909 da Remplik ismindeki bir 
vapur müdhiş bir fırtınaya tutulmuş 

ve batmak tehlikesine uğramıştı. Ge
mide ufak bir telsiz cihazı _vardı. Va
pur S. O. S. yani imdat işareti ver
di . Bütün ahizeler bu S. O. S. i al
mışlardı. Derhal vapurun imdadına 
koşuldu ve bir çok insanların hayat
ları kurtarıldı. 

Telsizin büyük hizmeti artık ta
mamile anlaşılmıştı. Bundan sonra va
burlarda telsiz telgraf kullanılması 

mecburi bir hale girdi. Markoni tec
rübelerine devam ediyor ve telsizini 
her gün biraz daha tekemmül ettiri
yordu. Artık beşeriyetin malı olan 
alim, 1909 da yaptığı hizmellere kar
şılık olarak Nobel fizik mükafatını 
aldı. Ve nihayet 1914 de İtalyan se
natosu azalığına seçildi. 

Telsi~ telvrafın ıı••I .. h .. mm;u .. ı; 
cıhan haroı esnasında anlaşıldı. Tel-
siz tetgraf , ordu ve donanma hiz
metlerinde kullanılmakla beraber, tay
yarelerle karargahlar ve gemil~r,yani 
kara, deniz ve hava arasında muha
bereyi temin ettiği için harb esna
sında büyük bir yardımcı haline 
girdi. 

Marconi tecrübelerini seyyar bir 
laboratuvar olan ue kendi malı bu
lunan Elettra yalında yapardı. Büyük 
Alim çalışırken bu yatta hiç bir ses 
işitilmez ve ortalıkta kimse görün
mezdi. Marconi senenin büyük bir 
kısmını yatında geçirmeği tercih eder 
Roma ve Londradaki ikametgahla
rında pek az otururdu . 

Bir kaç sene önce yaptığı yeni 
iki büyük tecrübe bütün dünyanın 
nazarlarını yeniden onun üzerine çek
mişti: Sidneyde Radyoelektrik sergi
sinin açılışı dolayısile büyük alimin , 
yatından söylediği sözler bütün Avus
turalya radyo i•tasyonları tarafından 
alınarak memleketin her tarafında 
neşrolunmuştu. 

Ayni yattan ufak bir düğmeye 
basarak binlerce kilometre uzaktan 
Sidney belediye dairesinin lambala
rını yakmışlı . Bunun için de 26,7 
met relik kısa dalga göndermişti . 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

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

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

~-------------...J 
ilişmeden pencerelerden birisinden 
atlayarak gecenin karanlığı içinde 
kaybolup gitti. 

Tllrksözll 

lhl©ılb~rro~rrn 

Sıhhat Vekaletinin Belediye daimi encü- Borsada alım,satım 
Vilayete tamimi meni dün toplandı 

---
Muhtdif memleketlerde yerleş

tirilen göçmenleri bir an önce müs 
tahsil vaziyete getirmek için bunla. 
rı dağıtılan pulluklarla çift hayva
natının şuna buna satıldığını haber 
alan Sıhhat ve içtimai yardım Ba· 
kanlığı Vilayetlere bir tamim gön
dererek vilayetler idaresi kanunu
nun 68 inci maddesi mucibince bu 

gibi levazımın satılamıyacağının karar 
altına alınmasını ve bu karar usulen 
ilan edildikten sonra bunları alanlar 
ve satanlar hakkında para cezası ve 
sair idari tedbirler alınmasını emret
miştir . 

Mahkumlar 
Madenlerde 
çalıştırılacak 

Aldığımız malumata göre; bazı 
şehir habsanelerinden seçilecek bazı 
mahkumlar madenlerde ve adalar. 
daki çiftliklerde yevmiye ile çalış
tırılacaklardır. 

Aka gündüz 

Akagündüz ş e h r i m i z d en 
Mersine gitmiştir . Akagündüz 
Mersinden vapurla lstanbula gide
cektir. 

Taclı başlar 
dönüyor 

Danimarkalı Prenses biracı 
güzel bir delikanlı ile 

evleniyor 
Kopenhagdan [ Paris ~oir ] a 

yazılıyor : 
Son günlerde Kopenhagda sa 

rayda olduğu gibi, bütün şehrin de 
meşgul olduğu şey Prenses Erik clö 
Danömark'ın bira fabrikalarından 
birinde çalışan genç bir memurla iz
divacıdır. 

Prenses aslan Amerikalıdır. 1924 
de Danimarka Prensi Erik ile ev· 
lenmiştir. Prens devam eden dokuz 

Csenelik bir izdivaç hayatından sonra 
birbirlerinden ayrılma~a karar ver
mişler ve kralın müsadesile mahke
me talak hükmünü vermiştir. 

Bu hükme nazaran prenses un· 
vanını muhafaza etmekle beraber 
oğluna nezaret hakkını da kazanmış
tır. Fakat buna mukabil kızı baba-

Dün öğleden sonra Belediye da
imi encümeni Reis Turhan Cemal 
Berikerin riyasetinde toplanmış, ka
rarlar almıştır. 

Belediye meclisleri 
ve umumi meclis 

azaları 

Dahiliye Vek~letinin yaptığı bir 
istatistiğe göre; memlekette 3000 
vilayet umumi meclisi ve 8000 be
lediye meclisi azası vardır. 

Şehrimizde havahr bu ay iptida 
sından beri hemen hiç değişiklik 
göstermeden geçmektedir . 

Dünkü hava da evvelki günkün
den farksızdı . En çok sıcak 33 san
tigrat derece idi . Gök yüzü kısmen 
bulutlu ve hava rüzgarlı idi . 

Vilayet jandarma 

Komutanı lstarıbula 
gidiyor 

Vilayetimiz jandarma Komutanı 
Mecmeddin Tunçman ordu ve kıt'a 
stajı görmek üzere bu gün lstanbu
ıa gıaeceıctır. 

Komutan bu staj için altı ay ka 
dar kalacaktır. 

Binbaşı Bay Riza Ayman ken
disine vekalet edecektir. 

Değerli Komutanımıza muvaffa. 
kiyetler va hayırlı yolculuklar dile-
rız • 

Ziraat memurlarının 
maaşları 

Ziraat Vekaleti yeni teşkilat ka
nununa göre ; maaşları bir derece 
merkez ve taşra memurlarının liste· 
leri hazırlanmıştır . Bu listeler tas
dik, bugünlerde Vilayetlere tebliğ 
edilecektir . 

İskan memurluğu 
imtihanları 

Münhal olan 
için vilayette bir 
tır . 

iskan memurluğu 

imtihan yapılmış· 

sına verilmiştir. . 

imtihan evrakları vilayetçe tet· 
kikten sonra kazanan, derhal tayin 
edilecektir. 

Tal.aktan bir sene sonra Prenses 1 

bir tenis maçında iken Kontes Ve-
de! tarafından kendisine uzun boylu 
yakışıklı, esmer - şimal memleket. ı . •.-ıa 

• . . . Sı~olta.nz mal yarurıcu ka}lıolur. Sigurtalı mal 1 
lerınde çok makul . bır erk<!k , tıpı· yanınca; btdeli d"hal ödenir 

dir - Bir delikanlı takdim edilmiş- , • • 
B D . GUVEN Sigorta tir. u genç animarka bira fabrı- 1 Sosye • 

katarından birinde memurdur. Fakat I tesi • 
çok ge~meden bu mutevazi memu l-:s=O::-M~E~R-B_A_N_K_v_e ___ _ 

riyetini terkederek Prensesin hususi 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI 
katibi olmuş ve Prensesle beraber Kurumudur 
Amerika ya uzun bir seyahat yapmıştır. 1. Güven' e güveniniz. Ve ; Si-
Bu müddet zarfında çok zengin 0 . gortalarınızı güvenerek veriniz . 

Müracaat : Rıza Salılı Saray 
lan Prensesin işlerini ,idare hünerini No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
de bir hayli öğrenmiştir. Po,ıa kuıusu : 95 Mefon N , : 265 

Arşimilyoner olan prenses Danimar- 1 8221 21- -30 
kanın en büyük, en güzel malikane· 
!erinden birisine sahiptir. 

Kendisi çok meraklı bir yüzücü 
olduğu için malikanesine V ersay sa
rayınınkinden hiç de geri kalmıyan 
ve ona çok benziyen muazzam bir 
pisin yaptırmıştır. 

Yeni evliler Danimarkada kala. 
caklardır. Bu izdivaçtan sonra Pren· 
ses, Prenseslik hakkını ve unvanını 

kaybedecek ve sadece Kontes un· 
vanını taşıyabilecektir, 

Dün Borsada Buğdayın kilosu 
4,25 kuruş ile 4,75, Yulafın kilosu 
3,50 ile 3,67,5 kuruştan alınıp sa
tılmıştır. 

Meşe ağacın1n altın 
da bulunan ceset 

Şeker Dere mevkiinde (Osmani
ye) tren köprüsü yanından yüz metre 
uzakta bulunan bir Meşe ağacının 
altında bir adam cesedi görülerek, 
zabıtaya haber verilmiştir. Tahkikat 
neticesi hadisede bir kast olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Yeni neşriyat 
~ Çocuk " mecmuasının 43 üncü 

sayısı çok zarif bir kapakla çıkmış 
bulunuyor. Bu güzel yazılı mecmua 
yı tavsiye ederiz. 

Zabıtada: 

İki adamı bıçakladı 
Abdullah oğlu Salahaddin, Du

ran oğlu Yusuf, Ahmed oğlu Hak
kı ve Hüseyin oğlu Osman adında 
dört kişi bir münakaşa yüzünden 
kavga çıkararak birbirlerine girmiş· 
ler ve neticede Salahaddin, Hakkıyı 
çakı ile kolundan ve Osmanı da elin 
den bıçaklamıştır. Suçlu yakalanmış 
hakkında kanuni icap yapılmıştır. 

Bir döğüşme 
Nacaran mahallesinde Osman 

oğlu Duran isminde birisi, Abdullah 
oğlu V.amili ft:na luıldc döğmüştür . 
Mütecaviz, zabıta tarafından yaka 
!anıp hakkında kanuni muamele ya 
pılmıştır. 

Kendisine sivil 
veren bir adam 

polis süsü 
yakalandı 

Tirebolulu lbrahim Ethem oğlu 
Fazıl adında birisi, umumi evlerde, 
kendisini sivil polis memuru diye 
tanıtarak münasebetsizlik yapmağa 
kalkıştığından zabıtaca derhal yaka 
lanmıştır. 

Seyhan Defterdarlığından: 
Tarzı tahakkuk ve tahsili yekdi 

ğerinin ayni olan kazanç , buhran , 
muvazene ve hava kuvvetlerine yar. 
dıııı vergilerine ait bordruların ~ekli, 
verilmesi , ödenmesi müddetleriyle 
zamanınd ~ verilmesi hallerinde tat
bik olunacak. muamele bu kere 3258 
numaralı kanunun 24 ü~. cü maddesi
le tevhit edilmiş yani buhran , mu
vazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergilerine ait bordroların verilmesi 
ve bu vergilerin ödenmesi için ken· 
di kanunlarında yazılı müddetler ye
rine kazanç vergisi kanunda yazılı 
müddet kaim olmuştur. Yeni kanun 
24 Haziran 937 tarihinden itibaren 
meriyete girdiğine nazaran bu tarihten 
itibaren kazanç, buhran, muvaz~ne ve 
hava kuvvetlerine yardım vergileri
ne ait bordroların ' 2395 numaralı 
kazanç kanununun 25 inci maddesi 
mucibince , taalluk ettiği ayı takip 
eden ayın 20 inci günü akşamına ka 
dar varidat dairesine verilmesi ve 
bordroların m•ıhteviyatı olan vergi
lerin de 7 4 üncü maddenin C fıkrası 
mucibince bordronun verildiği gün 
de behemhal ödenmesi mecburidir. 
Netice itibariyle , bordronun şekli , 
verilmesi ve tediyesi müddetleri şu 
suretle birleştirilmiş olduğundan , 
mükellefler her dört vergi için bir 
tek bordro dahi verebilirler ve bu 
vergilere ait istihkakları mezkur 
bordroda gösterebilirler . Buhran , 

muvazene ve hava ku netloir.e ) ar 

Kısa ve kestirme yo 
giden adam 

Atatürk 
lngilizce ( The Truth ) Jlll' 

asından: 
Türkiye ile lngiltere birbi~ 

eski müttefikidirler, bu ittifaklı di 
1914 - 18 seneleri zarfında m 
teessüf bir inkitaa uğramıştır• h 
mafih iki memleket arasındaki d 
luk hiç bir zaman bugünkü F 
sağlam ve kuvvetli bir şekil ye 
mıştı. Bu dostluğun kuvvet lı 
menbalar aı asında en mühiınl e 
biri de iki memleketin karek 
deki benzerliktir. Türklerde 1 
gibi bu işi dillerine dolayıp 
uzun ondan bahsetmektense o al 
yapıvermeği tercih ederler. g 
diktatörlükler nümayiş ve re nı 
ne derece ehemmiyet veriY g 
Kemal Atalürk'ün yeni Türki h 

y 
d 

o nisbette reklamdan kaçınıyol rı 
buki Türkiye, bugüne kadar,.ı dı 
ettiği başarılarla ne kadar ör b 
haklıdır. ~kır 
İngiliz - Türk münase ıııü 

(Gre lt Britain and the ~ sı 
mecmuasından: g 

Geçen. ~afta Türki~~ ~~y~ 
let Meclisının yaz tatılı ıçıo .• ff d 
madan evvel akdettiği son ı~ 
ında Başvekil Gn. ismet lnOO' 
Türkiyenin ecnebi devletlerle~ 
sebatı hakkında verdiği iza 
yadesiyle memnuniyet verici~ v 
beraber zerre kadar mübalal".' 
ğildi. Bugün herkesin bildiği bit 
kikattır ki Ankara ile M~~~o~ rı 
sındaki münasebat -aksı ıd , k 
rağmen- çok yakın ve çok sB s 
dir. Yine bir hakikattır ki Tii~ y 
Bulgaristanın Balkan antaobıı' h 
rak etmemiş olmasına rağmellıJ g 
kanlarda büyük hürmet r le 
bir devlettir. rJ. 

Türkiyenin yakın şarkta - .J 
bir hürmet telkin eden bir rrı" 
sahip oldl'ğu da bir hakikat~ 

Fakat Başvekil ismet loöıı 
beyanatı arasında belki de eıı 
memnuniyeti mucip olan n~k~ 
giltereye dair söylediği soıl. 

Başvekil lnönü'nün taç gı 
merasimi esnasında lngiltered; ç 
lunduğu sıralarda yeni bir t ~ 
ten geçirmeğe imkan bulduğu 
liz - Türk dostluğu bugün, yaşı 
bir realitedir. Gerek lngilterJ 
rekse ı ürkiye bu dostluğu, r/ 
sebetleri henüz istenilen der 
varmamış olan diğer milletle~ 
maharetli bir diplomasi ile \, 
edebilirler. Filhakika Tiirk · 1 
dostluğu beynelmilel pol_itik/ 
menfaat birliği ve mütekabıl t 
esasları üzerine istinad eden J 
taşlarnıdan biridir. Eski düşııı 
nasıl sıkı dost olduklarına caıılı 
misal teşkil eden bu dostluğu~ 
g:inden daha semereli bir V~~ 
giteceği de şimdiden görul 
tedir. 

................... ~, 
Bayanlar ı Baylar 1 

Meşher lsviçre saatları gibi dünyan~ 
küçük , modern , güzel , şık , porl• 
sağlam . 

.lliiracnaı : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNE 

alınız 1 

Rıza Sa/ıh Sarıı_r 
(Posta kutusu 95 ) ( Telefon No. 26' 

8-30 ~iı3oiıi5 .. 
1 
• ...,..1 

dım vergilerine ait bordroların 
tında verilmeme~i halinde dahi 
zanç vergisi kanununda ya.ılı 
kü:nlerin tatbik olunacağı ilaıı 

nur. 

o 

k 

h 
v 
d 

k 
b 
o 
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23 Temmuz 1937 

Adana Sporculu
ğunun derdi 

Coşkun Güvene 
T.S.K, Çukurova Bölgesi Başkanı 

- Açık mektup -

Senelerden beri aklımızın erdi· 
diği, dilimizin döndüğü kadar yapıl
masını lüzumlu gördüğümüz işler 

1 hakkında ziyaret etmedik makam , 
derd yanmadık kimse bırakmadık • 

Bir rüyadan s?nra 

Bugünlerde Milano hekimleri bir 
muammanın halli ile uğraşmak· 
tadırlar : 

Fakat bu bitmek, tükenmek bilme
yen derdlerimizi dinleyen'e~, acık 

et lı halimizi görenler bizleri teselli 

ederlerken ilk fırsatda lazım gelen 
Yardımın yapılacağım vadederek baş 
dan savdılar. 

Mesele şudur: Bayan Mauri, adın. 
da bir kadın bundan bir kaç yıl ev· I 
vel ciğerlerinden iztirab çekmeğe 
başlamış ve günün birinde bu hasta 
lık o derece ilerlemiş ki , hekimlt"r 
hastadaA ümidi tamamiyle kesmiş
ler . Fakat , bu arada nasta birden· 
bire iyileşmeğe başlamış ve bu iyi 
)eşme hadisesi süratle ilerlemiş.Eğer 
bir reaksion olmazsa , kadının sıhha · 
ti tamamiyle geri dönmüş sayılabilir. 

I Bizler bu tatlı yardım hülyası 
a tında yılJarca bekledik yılmadan, 
g~ye edindiğimiz memleketde geniş 
nııkyasda bir sporcu kütlesi vücude f ctirmek için durmadan çalıştık ve 
.er sene başında bir gün olup ye
rıne & t' · ı d 6e ırı eceğini umduğumuz yar· 

.. b~lll_. vadinin neşesiyle kulüplerimizin 
k ~un konforunu teşkil eden üç, beş 

Bayan Mauri, iyileşmeğe " başla

madan önce bir rüya gördüğü ve 
bu rüyasındd' ona büsbütün iyileşe
ceği söylendiğini ve ertesi günden 
itibaren iyileşmeğe başladığım anlat 
maktadır . 

Bin köpeğe verilen 
ziyafet 

se~ ~~ı sanda!yamızı sırbmıza yükleyerek 
utemcddin ve zengin bir memleketde 
sı~ınacak bir yer bulabilmek için 

goçcbeler gibi dolaştık. L ehistanda , k?ntlardan biri_• 

d Düşündük _ Kafamızın içerisin dört yaşındakı çocuğun~ b~~u 
e d 7. lurken kurtaran b:r kopegın 0l5an istifhama cevap bulama 

Yarak d h şerefine 10(}0 köpeğin davetli bu· ne en bu memleketde er 
şey~ laıım geldiği kadar ehemmiyet lunduğu bir ziyafet vermiştir . 
verıld·ğ· h 1 n ~ı llikan!sinin ci ~arın ::1 ıki 
1 . . 1 ı alde bu gençlik teşekkü · k 
~tının b' b' köylere b:r haber gönderere çocu· ır tarafda unutulmuş ır 

ıvaziyetde bıraL ılmasını bir dürlü an ğunu boğulmaktan kurtaran kilpe· 
ayarnadık. ğin şerefine , yoksnllarm köpekleri· 

Ç ne hep bir arada bir öğle ziyafeti 
rı i . ü~~ü - hayvanların koşmala- vermek niyetinde olduğunu bildirmiş· 
k Çln ıle modern bir saha ve lıal- tir . Hakikaten ' kontun tayin ettiği 
ın oradaki istirahatini temin mak- saatte sağdan soldan bir sürü kö-

s;ıdiyle bütün konforu haiz yerler pek gelmeğe başlamış ve misafirle-
~apılırken, memleket çocuklarının rin sayısı bini geçmiştir . 

ala Yİrrninci asırda tabiatın vücude Bunun üzerine , kontun hizmet· 

k.. .. gun en erı ınsan e ının en karları, köpeklere evvela sucuk , getirdiği - d b . . 1· . 1 

uçuk bir himmetine mazhar olma· arkasından kemik ikram etmişlerdir. 
[arı dört tarafı tahta ile çevrilmiş 1 Dikkate değer bir cihet varsa, 
~abir caizse stadyom ismi verilen) 0 da , bu kadar köpekten hiç biri 
t ışı~ Çarnur ve çirkefden yazında diğerinin lokmasına saldırmamış, in· 
oz arı çıkılmayan sıhhat bozucu bu sanların iştirak ettikleri ziyafetlerde 

toprak Par ·· . d ı olduğu gibi , her birinin büyük bir l çası uzerın e spor yapma- k . 
anna•nasıl - d d"ld" · · b' terbiye ve nezaketle hare et etm1ş dür!.. ınusaa e e ı ığını ır 1 

d u anlayamadık ve nihayet bütün o 'maaıdır . Ziyafet üç saat sürmüş· 

Çaerdllerirnizi dinlemek ve o dertlerin 1 tür 
re eri · b 

bağ! b nı ulnıakla mükellef olan j En çok hangi millet 
U lu··n·· 1 ulunduğumuz spor teşekkü-

urı r._k harbetmiştir 
'" 8f'I d . \-\1 Urova Lölgesini temsil e ,; en sıze 
ertı dah şu açık mektupla bir kerre 

ı1' a acıktı halimizi anlatmış bulunu 
_,. yoruz, ve t . d" k" h 

erev şe d emennı e ıyoruz ı er 
tler' le~ .e~ evvel gençlerimizin sıhhat-

rını ko k . 
t ruma ve onları sağlam hır 
r sportınen ola k . . b"I k .. . ra yetışhre ı me ıçın 

md emleketimizin digw er yerlerinde ol· 
uğu 'b· A gı ı danada da modern bir 

spor alanı yapılması hususunda la· 

zbım gelenler nezdinde teşeb'1üslerde 
ulunma k . 
1 mzı, va tı çokdan geçmış 

0 a~ . bu işin bir an evvel meydana 
gctırılmesı·n·ı d'I · 

ı erız. 

Nihat Oral 
" ldmanyurdu ,1 Başkanı 

Har.vard üni~e.~sit~~i~in sosyo _ 
loıi profesoru Pıtırım. ~· So. 
rokİn ' son 2500 yıl ıçındekı 

harp ve isyanlarla alakalı çok ente
resan bir eser neşretmiştir. 902 harp 
ve 1816 isyana dayanan Sorokinin 
istatistiklerine göre harblarla en çok 
karşılaşan memleket fspa~yadır . 
Ondan sonra ' sıra ile ' lngıltere ' 
Fransa ' Rusya' İtalya ve Almanya 

gelmektedir . . . . . . 
Sorokin 'yirmır:cı asrın ılk yırmı 

beş yılını insanlık tarihinin en kanlı 
devri olarak tavsif etmekte ve on 
üçüncü asırda ' bugünkünden 6500 
defa daha ziyade sulh içinde yaşa· 

~""=~=~==.,._..,.._,..,-=r~=!9!=.....,. mak ihtimali olduğu neticesine var 

Seyhan Defterdarlığın
dan· • 

Sınai Müesseselerin nazarı dik· 
katine : 

maktadır. 
Amerikan sosyoloğuna göre ' 

kültürel , ekonomik ve ilmi inkişaf 
devirlerinde harp faaliyeti de 90· 
ğalmaktadır . 

= zı 

h" 24 6 937 tarihinden itibaren 
ukmü cereyana başlayan muamele 

Ver • • k d gısı anununun bazı maddelerini 
e~iştiren 3257 numaralı kanunun 

~uvakkat maddesi mucibince , bu 
b anunun neşri tarihinde mükellef 

'rin~ derç ederek 24 Temmuz 937 
tarihine kadar iki numaralı tahak
kuk şubesine vermeleri ilan olunur. 

ulunan sınai müesseselerin de bağlı 
oldukları varidat dairesine , 8 inci 
rnadda de yazılı hususlar için bir ay 

1 
zarfında beyanname vermekle mü· 
kellefdirler . Alakadar müesseselerin' 
aşağıdaki malumatı bcyannamele- ! 

l _ Mükellefin adresi . 
2 _ iştigal mevzuu . 
3 - s~n'atını yaptığı mahal . 
4 - De.poları . . . 
5 - Muharrik kuvvet ve ış<,.ı 

mikdarı . 

8342 

1 

Trirkaö:dl 

D. Demir yolları işletme umum müdürlüğünden: 

ı _ Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan ~ırk yaşını geş~emiş oL 
mak ve işletme merkezlerinden öğrenilecelc şeraıt ve evsafı haız bulun -
mak şartile kareket müfettişı yetişmek üzre müsabaka ile muavin müfettiş 
alınacaktır. 

2 -Müsabaka; H;;ydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir ve Sir 
kecide işletme müdürlük merkezlerinde 7 .8· 937 cumaı tesi günü yapıla 

caktır . ·ı k · ··dd · 3 - imtihanda kazananlara 130 lira aylık ven ece ve staı mu etı-
nin hitamında müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblağ 

edileçektir. .. 
4 _ imtihanda ve staj müddetind~ t!mayuz edenlerden lisan bilen-

lerin lüzumu kadarı avrupaya gönderilecektir. . 
5 _ isteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzre matlup vesaıkle en 

nihayet 5 8·937 tarihine kadar yukarda yazılı işle;me müdürlüklerimize 
istida ile müracaat etmeleri lazımdır, b - 23-1 

8318 

Tabip alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum müdürlüğünden : 

Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacakbr . isteklilerin 
şartları anlamak üzere Umum Müdürlük Sıhhat Şubesine müracaatları . 

15-20- 23-27-31- 4-8-12-17-20 8314 
a zaw wwwaa zu -- ====- se :zs::es 

Seyhan Valiliğinden: 
1- Ölü Hacı Şefikadan teberru sureti!~ Hususi IJarey.e .~ntik~l eden 

ve aşağıda mevki, hudut, miktar ve muhammen bedellerı gosten1en altı 
parça tarlanın iki senelik icarı açık arttırmay.a ko~ulmuştur. 

2- Şartnameleri Hususi Muhasebe kalemındedır. . A • A 

3- Arttırma 10-Ağustos-937 sah günü saat ( 11 ) de vılayet daınıı 
encümeninde yapılacaktır . 

4- Arttırma açık surettedir. 
5- Her bir parçanın muvakkat teminat miktarı aşağıda yazılmıştır: 
Muhammen miktarı 

Teminat Bedeli Hektar Cinsi 
30 378 34,7382 Tarla 

32 429 3~,4251 Kulak tarla 

34 452 41,5388 Büyük tarla 

Mevkii 
Terkeşan 

Akdam 

• 

18 240 22,0560 Paşaköy tarlası 

5 53 4,8707 Haydaroğlu bucağı (Bahçe) 

5 49 4,5031 
" " " " 

23-27- 31-4 8344 

·Hududu 
Dogusu: Recai çiftli
ğinden Akdeğirmene 

giden yol,Batısı: Ali 
Mehmet vereseleri 
tarlası, Güneyi : Eğri 
ağaçtan Akdeğirmc
n; giden yol, kuzeyi: 
Recai ve şerikleri 

tarlası . 
Kuzeyi; Güneyi,doğu
su yol,batısı, verese· 
ler tarlası. 
Kuzeyi: Paşaköyü yo
lu doğusu Adana yo. 
lu,batısı: Eğriağaç yo· 
lu Güneyi : vereseler 
tarlası . 
Kuzeyi:güneyi,doğusu 
yol,batısı Paşaköylü
ler tarlası. 
Batısı:mezbaha, doğu· 
su,güneyi,kuzeyi yol. 
Batısı: Seyhan ve kıs
men Sait ağa ogulları 
kuzeyi : Sait ağa ve 
güvercin oğulları do
ğıısu:sct güneyi:Sey
han. 

s IZS-

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlü
ğünden : 

1 - Devlet Demiryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere 
müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili l itirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18den dün ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağırılmaınış olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhbi muayene ne· 

ticesinde faal servisde çalışmağa mani bir gfina arıza ve hasta
lığı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi ola
rak alınırlar. 

2 - Miisabaka<la kazananlara muvaffakiyet derecesine göre 61,57, 
46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 14 de Hay. 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, iz· 
mir, Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müraeaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma günüdür. 
5 Da~a ziyade tafsilat almak istiyenlerin işletme müdürlüklerine! 

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

ahifSe : 3 

L __ B_E_L_Eo_ı_v._E __ ib_A_AN_L_A_R_ı __ ~I 
1-Açık eksiltme suretile bir cenaze nakliye otomobili satın alına-

caktır. 

2-Muhammen bedeli (2440) Türk lirasıdır. 
3- Muvakkat teminatı (182) liradır. 

4-fhalesi Ağustosun 12 inci perşembe günü saat on beşte Belediye 
encümeninde yapılacaktır . 

5-Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa
rasız alabilirler . 

6-fsteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir
likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur,8345 23-28 -1-4 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

M ... d t M·· ·d " M ... d "' UJ e.. UJ e... UJ e .... 
Sabırsızlıkla belediğiniz gün geldi 

100 sene sonrayı iÖremiyeceğim deyi üzülmeyin 1 
100 sene sonraki olacak şeyleri görmek için mutlaka 
yaşamak lazım değidir. 

100 sene 

Bu akşam yazlık senemaya koşunuz ve 
100 sene sonra olacak keşifleri, icatları, değişiklikleri ve 
10,000 lerce Tayyarenin, Tangın, Zırhlının ve askerin iştirak edeceki 
100 sene sonraki harbi 

100 sene sonra 
Filminde göreceksiniz 

Milyonlara mal olan bu fılmi çevirmek için 10,000 lerce Tank, Tay-
yare, Zır!ılı ve Asker iştirak etmiştir. 8346 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir: 
( Dünden artan ) 

Madde -85 - Her vilayette valiler senenin muayyen mevsiminde ataç 
bayramı tertib etmekle mükelleftirler. Bu bayramlarda her vatandaş av· 
!usuna, yol kenarlarına, boş yerlere ağaç dikmeye ve !hunları koruyup 
yetiştirmeğe davet olunur. Fazla ağaç yetiştirenlere mükafatlar verilir . 
Bayramın ne zaman başlıyacağı, kaç gün devam edeceği ve ağaç yetişti
renlerden kimlere ne mikdar nıiikafat verileceği vilayet idare heyetlerince 
tesbit ve ilan e Jiliı. Hususi idareler, belediyeler, köy ihtiyar heyetleri bu 
bayramlar için lüzumu olacak fidanları ve verilecek mükafatı temin ve 
tedarik ederler. Ziraat Vekaletinin fidanlıklarından da mümkün mertebe 
istifade olunur. 

Madde 86 - En ufak parçası yarım hektardan ve parçaları yekunu 
bir hektardan aşağı olmamak şartile yeni ağaçlandırılan arazi sahibi, teı
cirden itibaren yirmi sene için bu sahalara aid bütün vergilerden muaf 
tutulur . • 

Bu sahaları orman halinde muhafaza etmiyenlerden vergi muafiyeti 
kaldırılır . 

Hali arazide ağaçlandırma yapmak istiyenler vali veya kaymakama 
müracaat ederler. Bu yerlerin hali araziden olduğu anlaşıldıktan sonra 
orman memurları tarafından yapılacak ağaç.landırma planına göre ağaç· 
!andırma işine vilayet veya kaza idare heyetlerince izin verilir. 

"" Orman teşkilatı bulunmıyan vilayetlerde ağaçlandırma planını ziraat 
memurları yapar. Planlar meccanen yapılır . 

Ağaçlandırılan saha; ağaçlandırılmasını takibeden beşinci !enenin so
nunda idare heyetleri kararile ağaçlıyana temlik edilir. Ağaçlanan sahayı 
orman halinde muhafaza etmiyenlerden temlik edilen ~er geri alınır. . 

Madde 87 - Orrnan sınırları dışında olup da yemden orman yehş· 
tirilmesine Vekiller Heyetince karar verilecek olan yerler Orman Umum 
Müdürlüğünce hazırlanıp Ziraat Vekilliğince tasdik edilecek ağaçlandırma 
planlarına göre orman idaresi taı afından ağaçlandınlır. 

ikinci Fasıl 
Orman yangınlarının söndiirülmr.si 

Madde 88 - Ormanların içinde ve yakınında ateş veya yangın ala· 
imi görenler bunu derhal orman idaresine veya en yakın muhtar,jandarma 
daireleri veya mülkiye amirlerine haber vermeğe mecburdur • 

Madde 89 - Ormanlarda yangın olduğunda yangına yakın köy ve 
beldeleıin 18 yaşını bitirip elli yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu 
beraberlerinde mevcud balta, kürek, kazına, testere gibi yangın söndür
meğe yarıyacak aletleri ile yangın yerine gitmeğe ve yangını söndürmeğe 
mecburdurlar. 

Bu gelenler yangını söndürmeğe kafi gelmezse daha ilerideki köy ve 
belde halkından mükellef olanlar da yangın yerine gönderilirler. Ayni şe: 
kilde vali, kaymakam, nahiye müdürü ve köy muhtarları ve civarındakı 
asker ve jandarma kıt'a kumandanları yangın mahalline yardımcı gönder· 
meğe ve icabında bizzat gitmeğe mecburdurlar. 

Madde 90 - Yangın söndürülmesinde çalışanların bu yüzden hasara 
uğrıyan malları Devlet ormanlarında orman id;ıresi ; diger ormanlarda 
alak~lıları tazmine mecburdurlar. 

8303 -Sonu var-

Bu akşam yazlık sinemada 100 
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eAMuK ve r....vrr-----.. T u·. R K s o·. z u·. dan : Kilo Fi}ab Adananın Karşıyaka ~ 
En az En çok Sablan Miktar sinde yeni değirmen sahiple!' CiNSi 

IC. s. IC. s. Kilo oğlu Rifat ve şeriklerinin 95 
Kapım alı pamuk ----- . seneleri muamele vergisindell 

neye borçlu oldukları (5148) 
kanuni müddeti içinde verıııt 
rinden dolayı tahsilat komisf 
26- 3-937 tarih ve 269 N 
ciz kararına müsteniden meıl' 
ğirmende mevcut 65 beygir 
tinde ve 4200 lira kıymetinde 
ple gazozyan sisteminde bir 
ile kepekli un çıkarmağa ~ 
1200 lira kıymetinde 4 toplu 
valslı diger bir motorları hl 
(erek 22 - 7-937 tarihinden 
ren on beş gün müddetle ıJ 
deye konularak 6- 8 - 937 c~ 
nü saat on beşte merkez biriıı' 
sil şubesinde ihalı.si icra edile" 
den talip olanların 5400 lira~ 
men bedel üzerinden °/0 7 ,5 ~ 
çalarile birlikte şube şefliğin~ 
caatlan ilan olunur.8339 " 

Piyasa parlağı • 36 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

·~--ı--1-1----1 
ÇIGIT 

~ı- ı--1-

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

il Anlar Reklam bir ticaretha- 1 a nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

C•ı ld ler ~~tüphanenizi. güzelleştir~ek 
ıstıyorsaruz kıtaplannızı Turk 

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

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı-

4,25-- 4;75==·-------
::=:=~============~:---- ·----------1 rabilirsin.z. 

HUBUBAT 

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

---=:--==--I=---=-----=------=----_- Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında Gazeteler Türksözü mat-

baası"Türksö
zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

:~-·-·-1--1=--
UN 

Dört yıldız Salih 1 725 
üç .. " -ı 625 :S ~ D~o~-r-t -yı~ld~ız~D~o-ğ"ru-lu~k---- 650 __ 

.... -·-ü-ç-~.-. -~.-. -----625 
" c - s· · 900 :g -;;j ımıt .. 

32 ;; Dört yıldız Cumhuriyet 675 
~ ""I üç .. .. 625--

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
22 I 7 I 1937 

Son tim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Hazır 6 1 if-Lireı \ 
Temmuz vadeli ı-~6-J 48 Rayişmark 1 96 

1---------1-- - Frank ( Fransız ) 21 00 
B. Teşrin vadeli 6 49 St ı· ( · ·ı· ) 629 oo 

ı---'---------1·---ı- er ın mırı ız 

1 
__ H_in_t_h_az_ır _____ 1_5~ 70 Dolar (Amerika) \ 79 _ 10 

Nevyork 11 67 Frank ( is_v .. iç-re.,.)'-_...., __ ;...,.;; 

-------------------------------------
Çiftehan kaplıcası 

Açıldı 
Tabiatın bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınldnden 

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

muztarip olanlarla Cilt hastahğı olanlar mutlaka bu ılıcaya gelmelidirler. 
Senelerce çocuğu 0!1J1ayanlar Kudreti fatıramn bu feyzinden 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 def aya kadar . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler lcışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek. 
tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 23 

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

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva ~l~OJ>all dır. 

Algopan bu iıastalıklan,rahatsızlıkları alır kopanr ve atar, 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur • 2 8966 

1 

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

TÜRKSÖZO 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. Kaçakçılar vaV 
hainidir 

VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 

ikmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında, 
hesap, cebir, hendese , terkimi ter
simi hendese, müsellesat , mihanik , 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, lngilizce derslerinde ikmale ka· 
]anlan ikmal imtihanına hazırlamak 
üzere bir kurs açtık • 

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

Radyo 
Markoni 

----------~-__.,I 

Kiralık eV 
Bebekli kilise civarında ~ 

maralı 4 oda, iki salon, bir 
ve bir hamamı bulunan ev 1 

rinsani 937 tarihine kadar kiı' 
tır . isteyenlerin içindekilere "' 
but müteahhit Bay Hakkıya ~ 
caatları. 8331 4- 7 

..,,1 r, ______ _. 

Fransızca dersle 
k
·

Orta ve Lise sınıflarında ı 
belere müsait şartlarla Frarrl 
dersleri verilir . 

Dünyanın en güzel, en ., 
Matbaamıza ,\i Ta. rcnıZ1"" 

ı hassas makinesidir ' ---n-ıür-a-ca_a_ı _____ ., 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN (Bebekli kilise sokak No: 11 A) 
·~~~----~----~15 -:6_--.82~8~6---------------- Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

r , 

• 
TiR 

' i'lii iŞ BANKA~I 
259 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elife doldurulanbir krislf 

Fenni cihazlarla, raylaı ın iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getirili) 

Bir su de-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadel' 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır.~ 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize göndefl'' 

7953 86,....1 

r--DOKTOR-
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 

8150 26-30 g. A. 

Umumi Neşriyat Müdürİİ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaall 


